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في فكر اإلمام الرضا عليه السالم ) أهل الكتاب  الحجاجيالخطاب 
 مثاال ( 

 دراسة تحليلية

 

 د. حسين عبيد شراد الشمري

 كمية اآلداب/جامعة القادسية

 الخالصة:

الخطػاب  وكػاف ، الّشػووّن  و الكتابّنػ  الخطابػات بػنف بتنّوعيػا اإلنسػان  الّتخاطػب أوجػو تعػّ  ت لقػ 
 ، و الجػ ؿ الّنقػ  و الّنقػاش و لممقص ّن  المتضّمن  الموّجي  الّنصوص ركنزة نع ّ  إذ ؛ ؾوتم ىذه ف  الحجاج ّ 

 . األ بّن  و ، الوقيّن  و ، الومسوّن  و ، القرآنّن  الّنصوص : منيا الت  و
لق  سمط البحث الضوء عمى بنن  الخطاب الحجاج  ف  فكر االماـ الرضا عمنو السالـ مف خالؿ 

لمطبرس  ف  محاجج  اىػؿ الكتػاب خاصػ  ، واػ  اعتمػ  الباحػث تحمنػؿ بننػ  الخطػاب فػ  كتاب االحتجاج 
المحاججػػ  فجػػاء  البحػػث عمػػى نبحتػػنف ، اخػػتص االوؿ  منيمػػا فػػ  التاصػػنؿ لمويػػـو الخطػػاب الحجػػاج  
وانواعػػو ، امػػا المبحػػث  التػػان  جػػاء بعنػػواف خصػػااص الخطػػاب الحجػػاج  فػػ  فكػػر االمػػاـ عمنػػو السػػالـ تػػـ 

 خاتم  الت  سجؿ فنيا الباحث ابرز النتااج الت توصؿ النيا خالؿ البحث.جاءت ال
 الحجاجي وانواعه المبحث االول/ مفهوم الخطاب

 " الػنص " و تػارة " الخطػاب " : بمصػطمح  ارنػو بػنف " الحجػاج " تناولػت الت  ال راسات تراوحت

 المتع  ة التجاىاتوا الم ارس باختالؼ تختمؼ فروؽ مف بننيما لما ؛تجاوزا أخرى تارة

 نتػوخى ما منػا واحػ  بمعنػى " الػنص " و " الخطػاب " مصػطم  إنػرا  إلػى البحػث ىػذا فػ  وسػنعم 

 المسػػاننات " شػػهف شػػهنو ، نوسػػو بػػالمعنى ونور ىمػػا معػػا نجمعيمػػا الػػذي تحمنػػؿ الخطػػاب مػػنيج

فو  Typologieوتصػننويا  النصػوص  راسػ  فػ  جي ت الت  Linguistiques textuelleالنصن   كػاف ا 

 ىػذه بػنف الحجػاج  ذج النمػو أو الحجػاج  الػنص وكػاف.(ٔ)اآلف  إلػى محػؿ نقػاش نػزاؿ ال التصػننؼ ىػذا

Jean Michel Adamآ اـ  جاف منشاؿ"عن  سنما ال التصننوات
 بمنزاتػو مسػتقال صػنوا باعتباره أي ؛ .(ٕ)

 مجاالتػو )) وتعػ   لتشػعب ال ارسػنف عمػى ومتمبس متشعب مويوـ ومضمونو والحجاج شكمو ف  وخصااصو

 مػف ووظااوػو وحػ و ه معنػاه نسػتم  الومسػو ، ، القضػاء الخطػاب، ، الخطابػ  : مرجعناتػو وتبػانف اسػتعماالتو
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 غرابػ  وال ..... اسػتراتنجناتو فػ  ننػ مج الػذي التواصػم  الحقػؿ خصوصػن  ،ومػف محػ  ة خطابنػ  مرجعنػ 

 أو سناسػنا أو اضػاانا وآخػر ، ) بالغنػا ( ابنػاخط وحجاجػا ، لسػاننا( (حجاجػا خطابنػا ىنػاؾ أف ىػذه والحالػ 

 لممعنػى تمين نػ  معرفػ  إلػى العػو ة مػف البػ  ، واستجالاو المجاؿ ىذا ف  الخوض وابؿ  .(3) .....(( فمسونا

 العرب نقوؿ  لساف ف  جاء ما عمى لمحجاج تعرنويا ف  األساسن  المغون  المعاجـ المويوـ تجمع ليذا المغوي

 ......،  بيػا أ لنػت التػ  بػالحجج غمبتػو أي حججتػو حتػى ومحاجػ  حجاجػا أحاجػو ومنظور))حاججتػ ابػف

لوظػػ   الورنسػػن  فػػ  الموظػػ  ىػػذه ونقابػػؿ .(ٗ)الخصػػـ((  بػػو  فػػع مػػا الحجػػ  : انػػؿ و والحجػػ  البرىػػاف
Argumentation روبنر   "ااموس  حسب أبرزىا متقارب  معان  عمى ت ؿ التPetit Robert 

 ججالح باستعمال القيام

 .(٘)واح ة نتنج  تحقنؽ تستي ؼ الت  الحجج مف جموع -
 التقػافتنف فػ  ور  مػا وكتنػرا ، اإلانػاع وفػف ، والخطابػ  ، بالبالغػ  نسػمى مػا فػ  اػ نما الحجاج ان رج

 مػا أىـ إلى النوناف مؤلوات مف انطالاا ، ذلؾ إلى وما ، واإللقاء ، التناظر و ، الج ؿ بمعنى الغربن  والعربن 

 . الشهف ىذا ف  ن  العربع ور 
 حنث ؛ " سقراط " وضعو مما لمخطاب  تنظنره ف  وانطمؽ ، معا لموّننف نظر ممف " أرسطو " وكاف

 بػو نجمػع الػذي التركنػب : أمػرنف مػف الج لنػ  لمخطابػ  البػ  أنػو ورأى . ونوسػن  ج لنػ  : ليػا خطتػنف جعػؿ

 جزانػ  آراء إلػى الوكػرة نػر  الػذي والتحمنػؿ ، لكػالـا تح نػ  مػف لنػتمكف المتوراػ  الوكػرة نػواح  . الخطنب حػاب

 .(ٙ) بعننو (( الج ؿ ى  أو ، الج ؿ مف نوع عن ه ....... فالخطاب 
 الموازنػ  محػاوال ، والنوسػ  العقمػ  لجانبيػا كبنػرا اىتمامػا لمخطابػ   رسػو ف  " سطو أر" أعطى ا  و

 (الحجػج مػف نػوعنف بػنف األمػر أوؿ فمنػز ، متاننػ ل معننػ  األولػى بجعػؿ ، التػهتنر ووسػااؿ وسااؿ اإلاناع بنف

 القضن  ف  الشيو  متؿ : تصرفاتنا عمى سابق  ألنيا فنيا لنا  خؿ ال الت  ((المصنوع  األ ل  غنر (، األ ل 

 بهنوسػنا جمعػو نمكننػا مػا كػؿ وىػ  ((  المصػنوع  واأل لػ .(ٚ)ذلػؾ ((  وغنػر ، المكتوبػ  والتعػذنب واالتوااػات

 الخطابػ  جوىر ى    )التص نقات ( نسمنيا الت  المصنوع  األ ل  وىذه.(ٛ)الموضوع ((  جالمني عمى ى ى

نتصؿ  وما ، السامعنف باستع ا  نتصؿ وما ، نوسو الخطنب بهخالؽ نتصؿ أنواع )) ما تالت  عمى ل نو وتقوـ
 .(ٜ)ظاىرىا ((  ف  أو حقنقتيا ف  است اللن  كانت إذا نوسيا بالخطب 

 خاصػا كونػو ، اآلف بالحجػاج الصػم  وتنػؽ ىػو و ، المنطق  نسمى باالست الؿ ما تالثال النوع فكاف

 " سػطو أر " عنػ  الخطابػ  ونمكػف تمتنػؿ لمكونػات.(ٓٔ)بػالقوؿ والتػهتنر االسػتمال  وبتحقنػؽ ، نوسػيا بالحجػ 

 : (ٔٔ)بيذه الترسنم   إاناع  كخطاب



 
في فكر اإلمام الرضا عليه  الحجاجيالخطاب د. حسين عبيد شراد الشمري                            

   السالم ) أهل الكتاب مثاال (

 

101 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

 
 

 الكالـ وجوه تقسنـ إلى م وافع ، كبنرة عنان  والتخاطب الكالـ  ا نما العرب أولى
 عمى الكالـ موضوع كاف ،))  فإذا طبقتو كانت وميما ، كاف أنا متمقنو مع تناسبا وصوتو ومناسباتو

 والبػ  السػوا  بكػالـ السػوا  فنخاطػب ، النػاس طبقات عمى الكالـ طبقات تقسـ أف اإلفياـ......... فالواجب

 منوعػ  وتعػ ـ ، الكػالـ فااػ ة فتػذىب ، نعرفػو مػاال إلػى إال نعرفػو اعم بو نتجاوز وال بكالـ الب و........ ، وي

 معا   النتر و الشعر تضـ الت  الخطاب بالغ  أو البالغ  ضمف ىذا كؿ وصنؼ  (ٕٔ)الخطاب (( 
 فنجػ ه ، وتوجيػاتيـ مطمقنيا باختالؼ اختموت بتسمنات ا نما – الح نث بمعناه – الحجاج ور  ا  و

 الػذي " البنػاف " : باسػـ والمخاطبػات الكػالـ ببالغػ  اىتمامػا العػرب عممػاء أكتػر مػف ىػو و " الجػاحظ"عنػ  

 فبػهي . اإلفيػاـ و الويػـ ىػو إنمػا السػامع و القااػؿ نجػري إلنيػا التػ  الغانػ  و األمػر ))مػ ار : ف  اولو نمخصو

 عػف بقولػو خػرج فمػا  (ٖٔ)الموضع ((  ذلؾ ف  البناف ىو فذلؾ ، المعنى عف أوضحت و بمغت األفياـ ش ء

 ، اآلخر ن ركو حتى النوس ف  القااـ المعنى فإنضاح اإلفياـ أما . واإلاناع اإلفياـ : ىما لمبناف معنننف اتننف
 :(ٗٔ)وصوات مؤىالت مجموع عف ناتج اإلاناع و

 المنتػور فهمػا  (( التصػننؼ سػبنؿ عمػى النتػر أنػواع مػف نوعا " االحتجاج " فنجعؿ " وىب ابف " أما

 فنػو نسػتعمؿ موضػع الوجػوه ىػذه مػف واحػ  ولكػؿ ، ح نتا أو احتجاجا أو ترسال أو خطاب  نكوف نخموأف فمنس

((
)) األطػراؼ أىػؿ مػف زاغ مػف عمػى فػ  ))االحتجػاج عنػ ه االحتجػاج ،وموضػع(٘ٔ)

اسػـ  تحػت نضػعو تػـ(ٙٔ)
اختمػؼ  فنمػا الحجػ  إاامػ  بػو نقصػ  اػوؿ فيمػا والمجا لػ  الج ؿ وأما )) إناه تعرنوو ضمف ونوظوو ، " الج ؿ"

فػ   والتسػوؿ ، والخصػومات ، الحقػوؽ وفػ  ، والػ نانات ، المػذاىب فػ  ونسػتعمؿ ، المتجػا لنف اعتقػا  مف فنو
 (ٚٔ) النتر (( وف  الشعر ف  ون خؿ ، االعتذارات
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 جيػ  عمػى نػر  أف إمػا الكػذب أو الصػ ؽ نحتمػؿ كػالـ كػؿ كػاف القرطػاجن : )) لمػا نقػوؿ  حػاـز

 (ٛٔ)... (( … واالست الؿ االحتجاج جي  عمى نر  أف إما و ، االاتصاص اإلخبارأو
 الجػ ؿ خطابػ  (( : ىمػا ، خطػابننف لػوننف فػ  انحصػر القػ نـ اإلسػالم  العربػ  الوكػر فػ  فالحجػاج

 . والمتكممػنف الوالسػو  بػنف وفنمػا ، والمنػاطؽ النحػاة بػنف وفنمػا ، والنحػؿ الممػؿ زعمػاء بػنف والمنػاظرة فنمػا

 (ٜٔ) آنذاؾ(( العموـ مختمؼ ف  العمماء نمقنيا كاف الت  ال روس ف  متمتم  التعمنمن  والخطاب 
 لػـ كمػا ، ) القصػن ة و الخطبػ  ) النصػنف وعمػى ، اإلانػاع و التػهتنر فػ  عمومػا فاعمنتيػا تجسػ ت و

 ذا آناتػو مػف كتنر ف  كاف ، العرب البالغننف اىتماـ استقطب : ))الذي ) الكرنـ القرآف ( النص التالث تتخطّ 

 ومػا ، الكػرنـ القػرآف فػ  الػوار ة الج لنػ  الواػااع أكتػر فمػا ، خػاص نحػو عمػى ج لن  ،وخطابن  خطابن  طبنع 

 القػرآف فقػ  ))  سػمؾ (ٕٓ)تتبتػو ((  مػا إتبػات أو تنونػو مػا لنوػ  تقنميػا التػ  المعقول  الحجج المنطقن  أو أكتر

 والشػواى  الكوننػ  المشػاى  متخػذا ........،  جػ افوالو  العقػؿ سػبنؿ الكتػاب أىػؿ و محاج  الكافرنف ف  الكرنـ

 ومػف…... المكػابرة و العنػا  بػاب عمػنيـ تهخذ و ، وتستينؿ تقنع ، متنوع  براىنف والواااع المهلوف  التارنخن 

نشػاان  إخبارنػ  أسػالنب فػ  ىػذه البػراىنف صػاغ تػـ  وأوحػى ، بػالرأي واطػع فحػاور ، وتصػونرن  وتقرنرنػ  ، وا 

 (ٕٔ)((  حاضرا كمو الزمف وجعؿ ، البعن  والمستقبؿ البعن  الماض  بنف وربط ، ووع  وتوع  ، بالحؽ وجير
 المسػتونذ السػااؿ مجػرى نوسػو المحػتج الخصػـ أجػرى إذا مػا ، كػذلؾ الحجاج ف  القرآف أسموب مف و

 لقمػروا بالكوكػب اومػو السػالـ عمنػو إبػراىنـ محاجػ  شػهف فػ  جػاء كمػا ، الطػرؽ بػهارب الخصػـ حتػى ننقطػع

  (ٕٕ) (( بآلي  لنست أنيا ، البرىاف نوسو مف ليـ نبنف حتى ، مسترش ا بحضرتيـ نوسو فرض ،فإنو والشمس
 مجػاالت مػع نتواعػؿ و ، بذاتػو ااامػا خاصػا موضػوعا االحتجػاج صػار الح نتػ  امػا فػ  الكتابػات

 نشنراف الت لنؿ أو اجالحج نج  الكتابات ىذه بعض منظور )) فو  … ، ،والومسو  كالمغونات ، كذلؾ خاص 

 ، الخطاب ىذا متمق  كاف ميما ، معا واإلفحاـ اإلاناع نستي ؼ الذي الضمن  أو الخطاب الصرن  ذلؾ إلى
 الحجػاج نظرنػ  عمنيػا اامػت التػ  الركنػزة بمتابػ  ذلػؾ وكػاف (ٖٕ) ذلػؾ (( فػ  الطرنقػ  المتبعػ  كانػت وميمػا

 M . Meyerمػاننر  ومنشػاؿ CH . Perelman " ، بنرلمػاف شػاننـ "منظرنيػا )) أبػرز وعنػ  ، المعاصػرة
 " عنػ  الحجػاج ونتمنػز (ٕٗ)(( R . Barthesبػارت  و روالف Adam  Jean Michelآ اـ منشػاؿ وجػاف

 : رانسن  مالم  بنرلماف بخمس 
 مستمع  إلى نتوجو أف -ٔ
 طبنعن  بمغ  عنو نعبر أف -ٕ
 . احتمالن  تكوف أف و تع  ال مسمماتو -ٖ
 الكمم  بمعنى منطقن  ضرورة إلى – تنامنو – ق موت نوتقر ال-ٗ
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 (ٕ٘)ممزم   نتااجو لنست -٘
 طرنػؽ  أو ،  الحجػج ابتكػار  نسػمنو ما أو ، المحاجج  عمى  اإلبتكار (( اما بارت فنطمؽ مصطم 

 ىػذا تحػ   و ، إبػ اع  ىػو ممػا أكتػر استخالصػ  مويػوـ فيػو ، مسػبقا الموجػو  الشػ ء العتػور المحاجج  أي

 محتػوى لجمػب المػا ة مػع الحجاجنػ  منيجػ  ، المػنيج أو ، الجنػ ة التقننػ  تعتمػ  : األولػى : ار جيتػافاالبتكػ

 ىػذا و ، شػناا تجػ ي ال الالمنيجنػ  أو المغػ  الكػالـ، لتولنػ  كتقننػ  االبتكػار غنػاب : التاننػ  رااػع أمػا خطػاب

 نعتم  اإلاناع وىذا ،  التحرنؾ و اناعاإل نوس  واآلخر ، منطق  األوؿ : أساساف طرنقاف عنو  نتورع اإلبتكار

المتمقػ ((  ذىػف و تتناسػب فعػؿ ر ة أو ىػزة األ لػ  إلحػ اث مجػاؿ التصػ نؽ : ىػ  منطقنػ  أوشػبو منطقنػ  آلن 
 تـ نح   روالف بارت اربع  ىناصر ميم  ف  طرنق  االحتجاج :  (ٕٙ)
 أكتر مف ىو و ، االستمال  بسرع  نتعمؽ و ، المتمقنف إغواء أو ، برفؽ االستيواء االستيالؿ  : وىو -ٔ

 باالعتقا  الطرح أو القضن  عالا  حسب نتراوح النمط  انؽ ، البالغ  النسؽ ضمف استقرارا العناصر

 . الشااع

 : مستوننف تتضمف ى  و ، النيان  عمى ن ؿ أف نجب ما ى  و : الخاتم  -ٕ

 . التمخنص أي ؛ (استرجاع  وضع) األشناء مستوى - أ

 . كانت أنا لمعاطو  المتنرة الخالص  أو تهتري، وضع األحاسنس مستوى - - ب

 السر    -ٖ

 كمػا ، اإلنجػاز و ، اإلحتمػاؿ و ، الشػوافن  نسػتمـز ، حجاج  تق نـ ىو إنما و ، القص بو نقص  ال و

 بػذور شػكؿ عمػى األ لػ  توزنػع و ، المعنػى خوػاء فنػو نستحسػف و ، لممحاججػ  تينػ ء أنػو فػ  تتبػ ى وظنوتػو

 . األوصاؼ و األح اث : العناصر ف  نمطنف السر  نتضمف كما التص نقات ،
 :اإلتبات  -ٗ

 : ونتضمف ، الحجج عرض ىو و
 . المجا ل  بي ؼ القضن  مف ممتقط تح ن  : ( التص نر) االاتراح    .أ

تباعيػا ، القونػ  باأل لػ  البػ ء : وتتطمػب ، المحتممػ  األ لػ  عػرض وىػ  : المحاججػ  . ب  الضػعنو  باأل لػ  وا 

 ونمكف توضن  ذلؾ بيذه الخطاط  :  (ٕٚ)اوة  األكتر باأل ل  نتياء،واال
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 تتعػ  لػـ بػؿ ، الغػرب ال ارسػنف آراء عػف مختموػ  بػآراء الح نتػ  العربنػ  ال راسػات تطالعنػا ىػذا ولػـ

ف اختموػت ، والتوسنر العرض  : منيػا خاصػ  ، النصػوص بتبػانف تتبػانف التػ  التطبنقػات فػ  تختمػؼ إنمػا ؛ وا 

 ، ال رس منيا ننطمؽ الت  المعالج  زاون  تح  ىا نظر وجيات ونج  نواجو ا  ..... لكننا  والتراتن  ، القرآنن 
   . ال ارسنف مف وغنرىـ العمري ، ومحم  الرحمف عب  عن  طو سنما ؛ال كالومسو 

 وا  صنؼ طو عب  الرحمف الحجاج الى تالت  اصناؼ:
لغػاء الصورة اعتبار عمى ننبن  الذي : الّتجرن ي الحجاج -ٔ الػ ننا  المراتػب مػف وىػو ، والمقػاـ المضػموف وا 

 . لمحجاج

 المسػت ؿ بو نختص الذي التوجنو فعؿ عمى بالبناء ال عوى عمى ال لنؿ إاام  وىو : الّتوجني  الحجاج  -ٕ

 المسػانن  النظرنػ  ت عمػو الحجػاج  النػوع وىػذا ، غنػره إلػى حجتػو المسػت ؿ إنصػاؿ ىػو ىنػا ،والتوجنػو

 . التوجنو عما  وىما ، والوعؿ القص  إلى األفعاؿ تر  والت  ، الكالـ أفعاؿ نظرن  سـالمعروف  با

 تاننػ  ذاتػا نوسػو مػف نجػر  أف عمػى المسػت ؿ ا رة إلى باالستنا  ال عوى إتبات ىو : التّقونم  الحجاج - -ٖ

 ننبنػ  نػوأ أي ؛  المسػانن  النظرنػ  بالتشػخنص فػ  نسػمى مػا أو ،  عػواه عمػى المعتػرض ننزليػا منزلػ 

 (ٕٛ)واالستمزاـ  الجمع سبنؿ عمى معا الّتمق  وفعؿ اإللقاء فعؿ عمى اعتبار أصال

 ، العربنػ  الق نمػ  البالغػ  فػ  اإلانػاع عناصػر مف اتننف عنصرنف عمى ركز اما محم  العمري فهنو
 ( وىو بذلؾ نتناوؿ الحجاج بتالث صور : الحجاج وصور ، )) المقاـ : وىما
 : ومنيػا ، معالجػ  األمػور فػ  تكوػ  التػ  االحتمػاالت عمػى القػااـ المضػمر نػاسالق القنػاس : وىػو -ٔ

 والمستقص  ، والّتضا  ، الّتعارض

اسػتنتاج   ونػرا  ، مقػ متيما فػ  حػالتنف بػنف المشػابي  عمػى تقػوـ حّجػ  أو بالغػ  اسػتقراء المتػؿ : ىػو -ٕ
إانػاع  مػف نحققػو لما الخطاب   عااـ مف كبرى  عام  ونعتبر ، مماتمتيا نيان  إلى بالنظر إح اىما نيان 
 وتهتنر
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 األمتاؿ واألبنات : ونجمع ، " أرسطو " نسمنيا كما الّصناعن  غنر أو الجاىزة الحجج مف الشاى : وىو -ٖ

(ٜٕ) القرآنن  واآلنات الشعرن 
 

وفقػػػا لػػػذلؾ نمكػػػف  راسػػػ  صػػػور الحجػػػاج فػػػ  فكػػػر اإلمػػػاـ الرضػػػا ) عمنػػػو السػػػالـ ( فػػػ  الػػػر  عمػػػى 
نف مػػف اىػػؿ الكتػػاب وااامػػ  الػػ لنؿ والبرىػػاف بالشػػواى  القرآننػػ  تػػارة ، والقنػػاس المتبػػع فػػ  شػػبيات المعترضػػ

 استمال  المعترض واالاناع والتهتنر ف  المتمق  تارة اخرى .
وسنسػػمط الضػػوء عمػػػى ابػػرز االمتمػػػ  التػػ  اور ىػػػا صػػاحب كتػػػاب االحتجػػاج فػػػ  منػػاظرات االمػػػاـ 

 الومسون  والعق ن  ضمف صور الحجاج وخصااصو الرضا ) عمنو السالـ ( بحسب الموضوعات 

 في فكر االمام الرضا عميه السالم الحجاجي الخطاب خصائص \المبحث الثاني 
 التػ   الحوارّنػ   مراتػب تػان  والمحػاورة ، " المحػاورة " ب الخاّصػ  المعرفنػ  البننػ  المنػاظرة  تعػ ّ 

 ىػذا ونػوفر ، اسػت اللنا منيجػا الحجاج نعتم  الذي اإلعتراض ى  الخطابن  آلنتيا ،  الرحمف عب  صّنويا طو

 المحػاورة مػع الّنظػري اإلبػالغ نمػوذج : تقابػؿ خػالؿ مف الّنص  الّشاى  و الّنظري الّنموذج بنف المنيج تناظرا

 . كذلؾ نّص  كشاى  "التّناص" البعن ة المحاورة مع الّنظري القص  نموذج و ، نّص  القرنب  المناظرة كشاى 
 القريبة ةالمحاور  -1

اغمػب االمتمػػ  التػ  اور ىػػا صػػاحب كتػاب االحتجػػاج تػ خؿ ضػػمف ىػػذا النػوع مػػف المحػػاورات ، أي 
 نكوف المعترض ماتال أماـ اإلماـ سااال إناه: 

َناِ اَػِ  َعمَػى ا))  َجَماَعػٌ  َفقَػاَؿ  لرَِّضػاَعْف ُمَحمَِّ  ْبِف َعْبِ  اَّللَِّ اْلُخَراَساِن ِّ َخاِ ـِ الرَِّضا ع َااَؿ َ َخَؿ َرُجػٌؿ ِمػَف الزَّ
ـْ َشػَرعًا َسػَواًء َواَل َنُضػ:َلُو َجَماَعٌ  َفَقاَؿ َلُو  نَّػاُك ـْ َوَلْنَس ُىَو َكَما َتُقوُلوَف َأ َلْسَنا َواِ  َنا َأ َرَأْنَت ِإْف َكاَف اْلَقْوُؿ َاْوَلُك رُّ

 َما َصمَّْنَنا َوُصْمَنا َوَزكَّْنَنا َوَأْاَرْرَنا؟ َفَسَكَت 
ـْ َوَنَجْوَنا؟ َفَقاؿَ  ـْ َاْ  َىَمْكُت ْف َنُكِف اْلَقْوُؿ َاْوَلَنا َوُىَو َكَما َنُقوُؿ َأ َلْسُت  َأُبو اْلَحَسِف َواِ 

ْنِ نُؽ َرِحَمَؾ اَّللَُّ َفَهِجْ ِن  َكْنَؼ ُىَو َوَأْنَف ُىَو؟  َااَؿ الزِّ
اأْلَْنػػَف َوَكػػاَف َواَل َأْنػػَف َوُىػػَو َكنَّػػَؼ اْلَكْنػػَؼ َوَكػػاَف َواَل َكْنػػَؼ َواَل  اَػػاَؿ َوْنمَػػَؾ ِإفَّ الَّػػِذي َذَىْبػػَت ِإَلْنػػِو َغمَػػٌط َوُىػػَو َأنَّػػفَ 

ػػٍ  َواَل ُنقَػػاُس ِبَشػػ ْ  ـْ ُنػػْ َرْؾ  ٍء اَػػاَؿ الرَُّجػػُؿ فَػػِإَذْف ِإنَّػػُو اَل َشػػ ْ  ُنْعػػَرُؼ ِبَكْنُووِفنَّػػٍ  َواَل ِبَهْنُنوِننَّػػٍ  َواَل ُنػػْ َرُؾ ِبَحاسَّ َء ِإْذ لَػػ
َؾ َعْف ِإْ َراِكِو َأْنَكْرَت ُرُبوِبنَّتَػُو وَ ِبَحاسَّ  َنْحػُف ِإَذا َعَجػَزْت ٍ  ِمَف اْلَحَواّسِ َفَقاَؿ َأُبو اْلَحَسِف َوْنَمَؾ َلمَّا َعَجَزْت َحَواسُّ

َنا َعْف ِإْ َراِكِو َأْنَقنَّا َأنَُّو َربَُّنا َوَأنَُّو َش ْ  ُجُؿ َفَهْخِبْرِن  َمَتى َكاَف؟ اَػاَؿ َأُبػو اْلَحَسػِف ٌء ِبِخاَلِؼ اأْلَْشَناِء َااَؿ الرَّ  َحَواسُّ
ـْ َنُكْف؟ َفُهْخِبَرَؾ َمَتى َكاَف َااَؿ الرَُّجُؿ َفَما ال َِّلنُؿ َعَمْنِو َااَؿ َأُبػو اْلَحَسػِف ِإّنِػ ػا َنَظػْرُت ِإلَػى ع َأْخِبْرِن  َمَتى َل   َلمَّ

ـْ ُنْمِكنِّ  ِفنِو ِزَناَ ٌة َواَل ُنقْ  َصاٌف ِف  اْلَعْرِض َوالطُّوِؿ َوَ ْفِع اْلَمَكاِرِه َعْنُو َوَجػرِّ اْلَمْنَوَعػِ  ِإَلْنػِو َعِمْمػُت َأفَّ َجَسِ ي َفَم
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ػَحاِب وَ  ْنَشػاِء السَّ َنػاِح وَ ِلَيَذا اْلُبْنَناِف َباِننًا َفَهْاَرْرُت ِبِو َمَع َمػا َأَرى ِمػْف َ َوَراِف اْلَومَػِؾ ِبُقْ َرتِػِو َواِ  َمْجػَرى َتْصػِرنِؼ الرِّ
ْمِس َواْلَقَمِر َوالنُُّجوـِ َوَغْنِر َذِلَؾ ِمَف اآْلَناِت اْلَعِجنَباِت اْلُمْتَقَناِت َعِمْمُت َأفَّ ِلَيَذا ُمَق ِّ   رًا َوُمْنِشااً الشَّ

ُ  اْلَبَصِر؟ اَػاَؿ ِلْموَػْرِؽ َبْنَنػُو َوَبػْنَف َخْمِقػِو الَّػ - ـَ اَل ُتْ ِرُكُو َحاسَّ ػُ  اأْلَْبَصػاِر َااَؿ الرَُّجُؿ َفِم ِذي ُتْ ِرُكػُو َحاسَّ
َـّ ُىَو َأَجؿُّ ِمْف َأْف ُنْ ِرَكُو َبَصٌر َأْو ُنِحنَط ِبِو َوْىـٌ َأْو َنْضِبَطُو َعْقؿٌ  ـْ ُت ـْ َوِمْف َغْنِرِى  -ِمْنُي

؟ َااَؿ أِلَفَّ ُكػؿَّ َمْحػُ وٍ  ُمَتَنػاٍه  ـَ َنػاَ َة َااَؿ َفُح َُّه ِل  َااَؿ اَل َح َّ َلُو َااَؿ َوِل َذا اْحَتَمػَؿ التَّْحِ نػَ  اْحَتَمػَؿ الزِّ َواِ 
َناَ َة اْحَتَمَؿ النُّْقَصاَف َفُيَو َغْنُر َمْحُ وٍ  َواَل ُمَتَزاِنٍ  َواَل ُمَتَناِاٍص َواَل ُمَتجَ  َذا اْحَتَمَؿ الزِّ  زٍِّئ َواَل ُمَتَوىَّـٍ َواِ 

ـْ ِإنَّ  ػِمنُع ِإالَّ بِػاأْلُُذِف َواْلَبِصػنُر َااَؿ الرَُّجُؿ َفَهْخِبْرِن  َعْف َاْوِلُك ُو َلِطنٌؼ َوَسِمنٌع َوَبِصنٌر َوَعِمنـٌ َوَحِكنـٌ َأ َنُكوُف السَّ
ْنَعِ ؟ ـُ ِإالَّ ِبالصَّ  ِإالَّ ِباْلَعْنِف َوالمَِّطنُؼ ِإالَّ ِبَعَمِؿ اْلَنَ ْنِف َواْلَحِكن

ػػػْنَعِ  َأ َوَمػػػا َرَأْنػػػَت َأفَّ الرَُّجػػػَؿ اتََّخػػػَذ َشػػػْناًا َفقَػػػاَؿ َأُبػػػو اْلَحَسػػػِف ع ِإفَّ المَِّطنػػػَؼ ِمنَّػػػا َعمَػػػى  َحػػػ ِّ اتَِّخػػػاِذ الصَّ
ْمقػًا َلِطنوػًا َوَجِمػناًل َفَنْمُطُؼ ِف  اتَِّخاِذِه َفُنَقاُؿ َمػا َأْلَطػَؼ ُفاَلنػًا؟ َفَكْنػَؼ اَل ُنقَػاُؿ ِلْمَخػاِلِؽ اْلَجِمنػِؿ َلِطنػٌؼ ِإْذ َخمَػَؽ خَ 

ػوَرِة َواَل ُنْشػِبُو َبْعُضػُو َبْعضػًا َفُكػؿ  ِمْنُو َأْرَواَحَيا َوَخَمَؽ ُكؿَّ  َوَركََّب ِف  اْلَحَنَوافِ  ِجْنٍس ُمَباِننػًا ِمػْف ِجْنِسػِو ِفػ  الصُّ
َـّ َنَظػػَر ِإلَػػى اأْلَْشػػَجاِر َوَحْمِميَػػا َأْطَنا َبيَػػا اْلَمْهُكولَػػَ  بِػػِو ُلْطػػٌؼ ِمػػَف اْلَخػػاِلِؽ المَِّطنػػِؼ اْلَخِبنػػِر ِفػػ  َتْرِكنػػِب ُصػػوَرِتِو تُػػ

ـْ َوُاْمَنػا ِإنَّػُو َسػِمنٌع أِلَنَّػُو اَل  -ُكوَل ِ ِمْنَيا َوَغْنَر اْلَمهْ   َفُقْمَنا ِعْنَ  َذِلَؾ ِإفَّ َخاِلَقَنا َلِطنٌؼ اَل َكُمْطِؼ َخْمِقِو ِفػ  َصػْنَعِتِي
َبرَِّىػا َوَبْحِرَىػا َواَل َنْشػَتِبُو  َنْخَوى َعَمْنِو َأْصَواُت َخْمِقِو َما َبْنَف اْلَعْرِش ِإَلى التََّرى ِمَف الػذَّرَِّة ِإلَػى َمػا َأْكَبػُر ِمْنيَػا ِفػ 
ػْحَماِء ِفػ  َعَمْنِو ُلَغاُتيَػا َفُقْمَنػا ِعْنػَ  َذِلػَؾ ِإنَّػُو َسػِمنٌع اَل بِػُهُذٍف َوُاْمَنػا ِإنَّػُو َبِصػنٌر اَل ِبَبَصػٍر أِلَنَّػُو َنػرَ  ى َأتَػَر الػذَّرَِّة السَّ

ػػْوَ اءِ  ػػْخَرِة السَّ َوَنػػَرى َ ِبنػػَب النَّْمػػِؿ ِفػػ  المَّْنمَػػِ  ال َِّجنَّػػِ  َوَنػػَرى َمَضػػارََّىا َوَمَناِفَعيَػػا َوَأتَػػَر  المَّْنمَػػِ  الظَّْمَمػػاِء َعمَػػى الصَّ
ـَ َوِفنػِو َكػاَلـٌ َغْنػرُ ِسَواِ َىا َوَفَراَخَيا َوَنْسَمَيا َفُقْمَنا ِعْنَ  َذِلػَؾ ِإنَّػُو َبِصػنٌر اَل َكَبَصػِر َخْمِقػِو اَػاَؿ َفَمػا َبػِرَح َحتَّػى أَ   ْسػَم

 ((   َىَذا

 : الخطاب الحجاج  نتبّناىا الت  لق  حققت ىذه المناظرة ف  صورىا المحورن 
 اإلتبات ، اإلبطاؿ ، الختـ ، الب ء ، الضعؼ ، القوة : والتنظنـ لمّتراتنبن    حججو خضوع -ٔ
  والب نع البناف بنف الجمع أو اإلمتاع  والبع  االست الل  البع  عمى اشتمالو -ٕ

 أماـ الصمو  نمكنيا وال ، الّتمّق  و اإلنصاؿ تست عنيا  جمالن  تقننات ى  البالغن  سالنباأل و الصور ألف

زالػ  المعتقػ  عكػس عمػى اونػ تعمؿ عقمّنػ  بحجػج تػ ّعـ لػـ مػا ؾ الّشػكو توّا  و العقؿ نواذ  تحقنػؽ و الّشػؾ وا 

 بػاإلجراء لػنس ، مكتػوبال الػّنص سػنما ال و ، مػا نػّص  أو خطػاب فػ  الحجػاج  الّتسمسػؿ تتبع اإلاناع لكف

 ، واحػ  لوظػ  منتػوج فػ  كتنػرة أبعػا  تػ اخؿ إلػى الّصػعوب  ىػذه مػر ّ  و ،  ومػا منػو ال المػتمّكف و ، النسػنر
 ألوضاع معّق  تشابؾ عنو ننتج ما ، الّسنمنوطنقن  و األسموبن  و البالغن  و و الّمسانن  الّت اولن  : كاألبعا 

 . البروز و اإلخواء بنف أو ، اإلضمار و الظيور بنف الحجج ىذه اوحتتر  إذا و خاّص  ، وظااويا و الحجج
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 أو اػراءات مجمػوع ىنالػؾ سنتشػّكؿ األاػؿ عمػى ، لكشػويا أنسػر سػنكوف الخطاب المكتوب ف  تتّبعيا لكف و

 .(ٖٓ)تااب   و واعن  ح وس و عف  عقوؿ نابع  لمقراءة فرضنات
  فحسػب البالغػ  الحجػاج عمػى األ بّنػ  طػابع وتأضػ التػ  وحػ ىا الق نمػ  العربنػ  البالغػ  لنست و

 ، تمقنيػا بقػ ر فعالنتيػا توقػ  أ وات لحنازتػو ، لمتعبنػر فّنػا - البالغػ  أي– المصػطم  ىػذا اعتبػار عمػى لكػف
 اإلنحػاء الخطػاب منػتج تمػن  كمػا ، اليػ ر مػف حصػان  البرىانن  القنم  تمن  بالغن  إجراءات كونيا. مجر 

 و اإلجػراء بػنف الوصػؿ عمػى المسػتمع تحمػؿ ال صػورة بػذلؾ ليمػا نقػ ـ و ، شػناءاأل عػف و عػف نوسػو القػوي
 (ٖٔ) الوااع 

 البعيدة المحاورة -ب 
 : متؿ ، الغنر أاواؿ مف شواى  فنيا نعرض

 الحكاية : –أ 
 :  اْلَجاَتِمنؽُ حجاج االماـ الرضا ع و  ف 

ْنػَؾ ِبِإْنِجنِمػَؾ َأ تُِقػرُّ بِػِو؟ اَػاَؿ اْلَجػاَتِمنُؽ َوَىػْؿ َأْاػِ ُر َعمَػػى َفقَػاَؿ الرَِّضػا ع َنػا َنْصػَراِن ُّ فَػِإِف اْحَتَجْجػُت َعمَ 
ػػا َبػػ ـْ َواَّللَِّ ُأِاػػرُّ بِػػِو َعمَػػى َرْغػػـِ َأْنِوػػ  َفقَػػاَؿ لَػػُو الرَِّضػػا ع َسػػْؿ َعمَّ ْنِجنػػُؿ؟ َنَعػػ َ ا لَػػَؾ َواْسػػَمِع َ ْفػػِع َمػػا َنَطػػَؽ بِػػِو اإْلِ

َأَنػا ُمِقػر  ِبُنُبػوَِّة  ا َتُقوُؿ ِف  ُنُبػوَِّة ِعنَسػى َوِكَتابِػِو؟ َىػْؿ تُْنِكػُر ِمْنُيَمػا َشػْناًا؟ اَػاَؿ الرَِّضػا عاْلَجَواَب َااَؿ اْلَجاَتِمنُؽ مَ 
ـْ ُنقِ  َتُو َوَأَارَّْت ِبِو اْلَحَواِرنُّوَف َوَكاِفٌر ِبُنُبوَِّة ُكؿِّ ِعنَسى َل َر ِبِو ُأمَّ ـْ رَّ ِبُنُبػِعنَسى َوِكَتاِبِو َوَما َبشَّ ػٍ  َوِكَتابِػِو َولَػ وَِّة ُمَحمَّ

ـُ ِبَشػاِىَ ْي َعػْ ٍؿ؟ اَػاَؿ َبمَػى اَػاَؿ فَػ َتُو َااَؿ اْلَجاَتِمنُؽ َأ َلْنَس ِإنََّما تُْقَطُع اأْلَْحَكا ْر ِبِو ُأمَّ ـْ َشػاِىَ ْنِف ِمػْف َغْنػِر ُنَبشِّ َهِا
النَّْصَراِننَُّ  َوَسْمَنا ِمْتَؿ َذِلػَؾ ِمػْف َغْنػِر أَْىػِؿ ِممَِّتَنػا اَػاَؿ الرَِّضػا ع اآْلَف  أَْىِؿ ِممَِّتَؾ َعَمى ُنُبوَِّة ُمَحمٍَّ  ِممَّْف اَل تُْنِكُرهُ 

؟ ـَ ـَ ِعْنػَ  اْلَمِسػنِ  ِعنَسػى ْبػِف َمػْرَن اَػاَؿ اْلَجػاَتِمنُؽ َوَمػْف  ِجْاَت ِبالنََّصَوِ  َنا َنْصػَراِن ُّ َأ اَل َتْقَبػُؿ ِمّنِػ  اْلَعػْ َؿ َواْلُمقَػ َّ
ِو ِل  َااَؿ َما َتُقوُؿ ِف  ُنوَحنَّا ال َّْنَمِم ِّ َااَؿ َبْخ َبْخ َذَكْرَت َأَحبَّ النَّاِس ِإَلى اْلَمسِ  َىَذا  (ٕٖ)(( نِ  اْلَعْ ُؿ؟ َسمِّ

 مّمػا جػزءا ونوسػر عمنػو تقػوـ حػ ث إلػى تنقسـ الّطرح ىذا وا  متمت حكان  ) نوحنا  ال نمم  ( حّج 

 التػ  المباشػرة الحّج  وى  الخاتم  ى  النتنج  وىذه ، لمحّج  تاف كقسـ نتنج ال نبّرر كسبب ، ف  الّطرح ور 

 تؤّن  الطرح االوؿ ) االعتراؼ بنبوة محم  ووذكر اىؿ بنتو ف  االنجنؿ (
 نػزؿ لػـ ، )) فإنػو العمػوـ بػاا  و الكتابػ  إلػى الخطابػ  البالغػ  الحجػاج تجػاوز مػف الػّرغـ عمػى و

 إانػاع تػـ ، جيػ  مػف فنػو مرغػوب فعػؿ أو اضػّن  شػهف فػ  المتمّق  تهنن  بكس : األصمن  محتوظا بخصااصو

 موضػوع الوعػؿ أو القضػن  عمػى نوافػؽ و نتقّبػؿ حتػى معػا فكػره و مشػاعره إشػباع طرنػؽ المتمقّػ  عػف ذلػؾ

 .(ٖٖ)((  الخطاب
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 جوتحػتّ  تشػرحيا التػ  التشػبنيات أو األمتمػ  تتبعيػا التػ  الّطروحػات ف  خاّص  الشرح : نّتض  -ب
 معا والمحاجج الّشارح المحاور فتكوف بمتاب  ، نوسو الوات ف  ليا

ـُ َعَمى ِعنَسػى َشػْناًا ِإالَّ َضػْعَوُو ومف االمتم  عمى ذلؾ ، اوؿ االماـ الرضا عمنو السالـ : )) َوَما َنْنِق
ـُ أَْىػِؿ  -عَّْوَت َأْمَرؾَ َوِامََّ  ِصَناِمِو َوَصاَلِتِو َااَؿ اْلَجاَتِمنُؽ َأْفَسْ َت َواَّللَِّ ِعْمَمَؾ َوضَ  َوَما ُكْنُت َظَنْنػُت ِإالَّ َأنَّػَؾ أَْعمَػ

ػَنا ْسػاَلـِ اَػاَؿ الرَِّضػػا ع َوَكْنػَؼ َذِلػَؾ؟ اَػػاَؿ اْلَجػاَتِمنُؽ ِمػْف َاْوِلػػَؾ ِإفَّ ِعنَسػى َكػاَف َضػػِعنوًا َاِمنػَؿ الصِّ ػػاَلِة اإْلِ ـِ َوالصَّ
ـَ المَّْنِؿ َااَؿ الرَِّضا ع َفِمَمْف َكػاَف َنُصػوـُ َوَما َأْفَطَر ِعنَسى َنْومًا َاطُّ َوَما نَ  ـَ ال َّْىِر َااِا ـَ ِبَمْنٍؿ َاطُّ َوَما َزاَؿ َصاِا ا

لقػػ  لجػػه االمػػاـ الرضػػا عمنػػو السػػالـ الػػى ىػػ ـ الوكػػرة القاامػػ  بػػػ )  (ٖٗ) (( َوُنَصػػمِّ ؟ َفَخػػِرَس اْلَجػػاَتِمنُؽ َواْنَقَطػػعَ 
 فنكػوف ، البالغػ  لمحجػاج خػاص مويػوـ بنػاء تخػوالف اف الخاّصػنتافبربوبن  عنسى ع( بيػذا االسػموب وىاتػ

 البناننػ  صورىا جانب إلى العقم  الحّج  مضموف بنف ذلؾ لجمعو و ، معا القمب و العقؿ إلى موّجيا حجاجا

 المحّسنات البنانن  إلى إضاف  العقم  لمتّبرنر ضّمو أو ،
ـْ َأْف َتتَِّخػُذوا اْلَنَسػَع  ((تـ ااؿ االماـ الرضا عمنو السالـ لمنصران    ـْ ِعنَسػى َرّبػًا َجػاَز َلُكػ فَػِإِف اتََّخػْذُت

ـَ ِمػْف ِإْحَنػاِء اْلَمػْوَتى َوَغْنػِرِه تُػ َـّ ِإفَّ َاْومػًا ِمػْف َبنِػ  َوِحْزِانَؿ َربَّْنِف أِلَنَُّيَما َاْ  َصَنَعا ِمْتَؿ َما َصَنَع ِعنَسى ْبُف َمْرَن
ـْ ِمَف الطَّػاُعوفِ  ِإْسَراِانَؿ َخَرُجوا ِمفْ  ـُ اَّللَُّ ِفػ  َسػاَعٍ  َواِحػَ ٍة َفَعَمػَ  أَْىػُؿ  -ِباَلِ ِى ـْ ُألُػوٌؼ َحػَذَر اْلَمػْوِت َفَهَمػاَتُي َوُىػ

ـْ َوَصػاُروا َرِمنمػًا َفَمػرَّ بِ  ـْ َنَزالُػوا ِفنيَػا َحتَّػى َنِخػَرْت ِعَظػاُمُي ـْ َحِظنػَرًة َفمَػ ـْ َنبِػاْلَقْرَنِ  َفَحَظػُروا َعمَػْنِي    ِمػْف َأْنِبَنػاِء ِيػ
ـْ َوِمْف َكْتَرِة اْلِعَظاـِ اْلَباِلَنِ  فَػَهْوَحى اَّللَُّ ِإَلْنػِو َأ ُتِحػبُّ َأْف أُ  َب ِمْنُي ـْ َبِن  ِإْسَراِانَؿ َفَتَعجَّ ـْ اَػاَؿ َنَعػ ـْ لَػَؾ َفتُْنػِذَرُى ْحنِػَنُي

ـْ َفَقاَؿ َأنَُّتَيا اْلعِ  ـُ اْلَباِلَنُ  اُػوِم  بِػِإْذِف اَّللَِّ َفَهْوَحى اَّللَُّ ِإَلْنِو َأْف َناِ ِى َفقَػاُموا َأْحَنػاًء َأْجَمُعػوَف َنْنُوُضػوَف التُّػَراَب  -َظا
َـّ َوَضَع َعمى ـُ َخِمنُؿ اَّللَِّ ع ِحنَف اتََّخَذ الطَّْنَر َفَقَطَعُيفَّ ِاَطعًا ُت َـّ ِإْبَراِىن ـْ ُت َـّ   َعْف ُرُءوِسِي  ُكؿِّ َجَبٍؿ ِمْنُيفَّ ُجْزءًا تُػ

ـْ َصػػارُ  ػػْبُعوَف الَّػػِذنَف اْختَػػاَرُى َـّ ُموَسػػى ْبػػُف ِعْمػػَراَف َوَأْصػػَحاُبُو السَّ وا َمَعػػُو ِإلَػػى اْلَجَبػػِؿ َنػػاَ اُىفَّ فَػػَهْاَبْمَف َسػػْعنًا ِإَلْنػػِو تُػػ
ـْ َأَرُه َفقَػاُلوا لَػفْ  ـْ ِإّنِػ  لَػ ـُ  َفَقاُلوا َلُو ِإنََّؾ َاْ  َرَأْنػَت اَّللََّ َفَهِرَنػاُه َفقَػاَؿ َليُػ ُنػْؤِمَف لَػَؾ َحتَّػى َنػَرى اَّللََّ َجْيػَرًة ... َفَهَخػَذْتُي

ػػاِعَقُ ف فَػػاْحَتَرُاوا َعػػْف آِخػػِرِىـْ  َفَبِقػػَ  ُموَسػػى َوِحنػػ ًا َفقَػػاَؿ َنػػا َربِّ اْختَػػْرُت َسػػْبِعنَف َرُجػػاًل ِمػػْف َبنِػػ  ِإْسػػَراِانَؿ  -الصَّ
ـْ فَػػَهْرِجُع َأَنػػا َوْحػػِ ي َفَكْنػػَؼ نُ  نَّػػاَي َأ َفِجْاػػُت ِبِيػػ ـْ ِمػػْف َاْبػػُؿ َواِ  ـْ بِػػِو َؼ لَػػْو ِشػػْاَت أَْىَمْكػػَتُي ُاِن  اَػػْوِم  ِبَمػػا ُأْخبِػػُرُى َصػػ ِّ

ـْ َوُكػؿُّ َشػ ْ  ـُ اَّللَُّ َعزَّ َوَجؿَّ ِمْف َبْعِ  َمػْوِتِي َوياُء ِمنَّا؟ َفَهْحَناُى ُر ٍء َذَكْرتُػُو لَػَؾ ِمػْف َىػَذا اَل َتْقػ ِ  َفُتْيِمُكَنا ِبما َفَعَؿ السُّ
ُبػوَر َواْلُوْراَػاَف اَػْ  َنَطقَػْت بِػػِو فَػِإْف َكػاَف ُكػؿُّ َمػْف َأحْ  ْنِجنػَؿ َوالزَّ َنػا اْلَمػْوَتى َوَأْبػَرَأ اأْلَْكَمػػَو َعمَػى َ ْفِعػِو أِلَفَّ التَّػْوَراَة َواإْلِ

ـْ َأْرَبابػًا َمػا َتقُػوُؿ َنػا َنْصػَراِن ُّ َواأْلَْبػَرَص َواْلَمَجػاِننَف ُنتََّخػُذ َرّبػًا ِمػْف ُ وِف اَّللَِّ َفاتَِّخػْذ َىػؤاَُلِء كُ  ؟ َفقَػاَؿ اْلَجػػاَتِمنُؽ -مَّيُػ
 وىو بذلؾ حقؽ الغان  مف ااام  الحج  والبرىاف .  (ٖ٘) ((  اْلَقْوُؿ َاْوُلَؾ َواَل ِإَلَو ِإالَّ اَّللَُّ 



 
في فكر اإلمام الرضا عليه  الحجاجيالخطاب د. حسين عبيد شراد الشمري                            

   السالم ) أهل الكتاب مثاال (

 

133 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

بمعنػ    إال فحػاـاإل حتػى ربمػا و اإلانػاع إلػى تصػؿ لػف لكّنيػا ، االسػتمال  و التّػهتنر تحقّػؽ اػ  فالبالغػ 
 عممن أسموبن  ى  البالغن  ))الّصور أف تعتق   J.Russ "روس.ج" رأي نعوز ما ىذا و ، المحاّج  و الحجج

  ،  .(ٖٙ) إاناعن  (( وظنو  ليا و ، الخطاب تنشط
 : منيا ، عنيا تترتب منطقن  أى اؼ مجموع إلى بالضرورة تحنؿ الخصااص وىذه

 أي ؛ الخاص وااتناعو اعتقا ه المخاطب مع نتقاسـ وجعمو القارئ وأ السامع  المتمق  ف  التهتنر -ٔ

 المخاطب ونرن ه طمبو الذي بالوعؿ نقـو لجعمو المتمق  التهتنر ف 
 أو الضمن  وتوافقو تهنن ه لكسب وامبا(  عقال وعاطو ) ذىنا باعتباره المتمق  وا غراء استمال  -ٕ

 الصرن 

 : االاتباس -ج
فحسب بؿ احتج عمى اىؿ الكتػاب بكتػبيـ تػـ نػور  بعػ  ذلػؾ  لنمػو القرآنػ  الكرنـ  القرآف لـ نكف مف

 لتقون  الحج  وااام  ال لنؿ وصوال الى النتنج  .
 : الجزان  الكالـ ألفعاؿ اإلستراتنج   _ الّ ور

 بػنف التنػازع ظػاىرة كونمػ  ))بكشػؼ وغنرىػا ، " الّنيػ  " و " األمػر " و " الّنػ اء " أفعػاؿ فػ  تتمتػؿ

لى.(ٖٚ)((  ذاتنف  الطبنعنّ  والتػ  الخطابّن  سمطتو إبراز ف  المتكّمـ ابؿ مف الّسؤاؿ تق نر ظاىرة  ور جانب وا 

 منزلػ  بػالوحوى الّسػؤاؿ تنزنػؿ : ))إف السػكاك ّ  " اػوؿ مػف نستخمصػيا بػالمتمّق  تتعّمؽ إلى اعتبارات بيا ننزاح

 : لطنو  لجيات إالّ  نصار إلنيا ال الوااع
 مواعو عمى سّامعال لتنبنو إّما - -ٔ

 نسهؿ أف غنااو إل أو -ٕ

 .شنئ منو نسمع لاال أو -ٖ

 بكالمو كالمو ننقطع لاال أو -ٗ

 .(ٖٛ) الّموظ بتقمنؿ المعنى تكتنر إلى لمقص  أو -٘

اْلَتوَػػَت ِإلَػػى َرْأِس اْلَجػػاُلوِت َفقَػػاَؿ ع َلْسػػَت َتْقػػَرُأ  :((ومػػف االمتمػػ  عمػػى ذلػػؾ اػػوؿ االمػػاـ عمنػػو السػػالـ 
ْنِجنَؿ َااؿَ  تِػِو فَ  اإْلِ ػٍ  َوأَْىػِؿ َبْنتِػِو َوُأمَّ ْوَر التَّاِلَث َفِإْف َكاَف ِفنِو ِذْكُر ُمَحمَّ اْشػَيُ وا ِلػ  َبَمى َلَعْمِري َااَؿ َفُخْذ َعَم َّ السِّ

ْوَر التَّاِلَث َحتَّى َبَمَغ ِذْكَر النَّ  َـّ َاَرَأ السِّ ـْ َنُكْف ِفنِو ِذْكُرُه َفاَل َتْشَيُ وا ِل  ُت ْف َل َـّ تَػاَل َواِ  ـْ تُػ َـّ اَػاَؿ َنَعػ بِػ ِّ ص َواَػَؼ تُػ
َـّ اَػاَؿ َمػا َتقُػوُؿ َنػا َنْصػَراِن ُّ َىػَذا اَػْوُؿ ِعنَسػى ْبػِف َمػ تِػِو تُػ ؟ فَػِإْف َكػذَّْبَت َمػا -ْرَنـَ َعَمْنَنا ِذْكَر ُمَحمٍَّ  َوأَْىػِؿ َبْنتِػِو َوُأمَّ
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ْنِجنػػُؿ َفقَػْ  َكػػذَّْبَت ُموَسػػى َوِعنَسػ ْكَر َوَجػػَب َعَمْنػػَؾ اْلَقْتػُؿ أِلَنَّػػَؾ َتُكػػوُف اَػػْ  َنَطػَؽ بِػػِو اإْلِ ى ع َوَمتَػػى َأْنَكػػْرَت َىػػَذا الػذِّ
نِّ  لَ  ْنِجنِؿ َواِ   (ٜٖ) (( ُمِقر  ِبوِ َكَوْرَت ِبَربَِّؾ َوَنِبنَِّؾ َوِبِكَتاِبَؾ َااَؿ اْلَجاَتِمنُؽ اَل ُأْنِكُر َما َاْ  َباَف ِل  ِمَف اإْلِ

 تبا ؿ نقتضنو الذي التواعؿ تعكس مصطمحات وى  ، التحاور و بالتخاطب توح  األفعاؿ اف ىذه 

نعػرض  بػهف ذلػؾ عمػى الحػ نث عػف طرنػؽ االسػت راج واالسػتوياـ وحػروؼ العطػؼ واالمػر والنيػ  . ونزنػ 
وّظويػا   التػ  اإلاناعنػ  األسػالنب مػف وغنرىػا ، والّتعمنػؿ الّشػرح و البرىػاف و القنػاس وسااؿ بشتى لو لالحتجاج

 . ست راجلال
ـُ َنا َنُيوِ يُّ َأفَّ ُموَسى َأْوَصى َبِن  ِإْسَراِانَؿ ومف االمتم  عمى ذلؾ اولو انضا : )) َااَؿ الرَِّضا ع َتْعَم

ـُ َأفَّ  ُاوا َوِمْنُو َفاْسَمُعوا؟ َفَيْؿ َتْعَم ـْ ِفنِو َفَص ِّ ـْ َنِب   ِمْف ِإْخَواِنُك ـْ ِإنَُّو َسَنْهِتنُك   ِإْسَراِانَؿ ِإْخَوًة َغْنَر ُوْلِ  ِلَبنِ  َفَقاَؿ َلُي
ـَ ع َفقَػػاَؿ َرْأُس ِإْسػػَماِعنَؿ ِإْف ُكْنػػَت َتْعػػِرُؼ َاَراَبػػَ  ِإْسػػَراِانَؿ ِمػػْف ِإْسػػَماِعنَؿ َوالنََّسػػَب الَّػػِذي َبْنَنُيَمػػا ِمػػْف ِاَبػػِؿ ِإْبػػرَ  اِىن

   (ٓٗ)(( اْلَجاُلوِت َىَذا َاْوُؿ ُموَسى اَل َنْ َفُعوُ 

 و أخػذ فنػو تحػاوري إطػار فػ  مػا اـ ؛ التسػاؤؿ أو السػؤاؿ بنن  ف  زنا ة اإلست راجن  نىالب ىذه كؿّ  و
 فػ  ىػ  تسػاؤالت عبػر أجزااػو وتوراػو المتنػاوؿ والعنصػر الموضػوع إطػار توسػع  فنػو لممتكمـ حنث نتاح ، ر ّ 

 و سػاؤالتت طػرح عمػى المخاطػب حمػؿ إلػى مبنف ىو كما بو تؤّ ي الت  الحجاجن  وح  طبنعتو مف معظميا
 ؛ نجّزايػا تػـ كبػرى ، أولػى فكػرة نطػرح إذ ؛ الكػالـ بػهطراؼ اإلحاطػ  بػاب مف اإلطناب لو. وىذا تخطر لـ إف
 فنيػا شػتى تتعػّ   محامػؿ عمػى الموضػوع وحمػؿ المنااشػ  و لمطّػرح كتنػرة أبوابػا نوػت  سػؤاؿ ىػو منيػا جػزء كػؿ

 الحجاج.  تقننات
 التصػ نؽ أضػوى  فكػر االمػاـ الرضػا عمنػو السػالـ فػ   الحجػاج  االست الؿ نمخص مما تق ـ اف 

 المواؼ إف الخصـ ألطروح  والمصحح  ال احض  والمسوغات والحجج التعمنالت بحش  ، ما أطروح  عمى

 بمعناىػا الج لنػ  الحوارنػ  األرضػن  مػف نجعػؿ وىػذا اآلخر الطرؼ عمى وعرضيا بسطيا المرا  األطروح  أو

 . ب ونو تقؼ الومسو  ال ف  الحجاج  ست الؿلال مستن ا والتواصم  الت اول 
 
 

 الخاتمة 
 مماتق ـ نمكف لنا اف نسجؿ اىـ النتااج الت  توصمنا النيا خالؿ البحث كما نهت  :

 األسموب عمى ال اخمن  الحجاج  ف  فكر االماـ الرضا عمنو السالـ  بعالااتيا الخطاب بنن  تحنؿ. -ٔ

   المباشرة غنر و المباشرة  زن األفعاؿ اإلنجا خالؿ مف سواء ، القرآن 



 
في فكر اإلمام الرضا عليه  الحجاجيالخطاب د. حسين عبيد شراد الشمري                            

   السالم ) أهل الكتاب مثاال (

 

131 
 

المجلد                                                             نسانية     مجلة القادسية للعلوم اإل
 م2102/ 4الخامس عشر: العدد 

 اإلتبات ، اإلبطاؿ ، الختـ ، الب ء ، الضعؼ ، القوة : والتنظنـ لمّتراتنبن    حججو خضوع -ٕ

 والب نع البناف بنف الجمع أو اإلمتاع  والبع  االست الل  البع  عمى اشتمالو -ٖ

التهتنر  أي ؛ الخاص وااتناعو هاعتقا  المخاطب مع نتقاسـ وجعمو القارئ أو السامع  المتمق  ف  التهتنر -ٗ
 المخاطب ونرن ه طمبو الذي بالوعؿ نقـو لجعمو المتمق  ف 
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 ٚٙ -ٖٚننظر نوسو :  .ٕٚ
، 1 ط ، بنػروت ، البنضػاء الػ ار ، العربػ  التقػاف  المركػز،  الػرحمف عبػ  طػو،  العقمػ  التكػوتر أو والمنػزاف المسػاف .ٕٛ

ٕٕٚ-ٕٕٛ. 
 ، لبنػاف ، المغػرب محمػ  العمػري ، ، العربن  الخطاب  ل راس  وتطبنق  نظري م خؿ اإلاناع ، الخطاب بالغ  ف   .ٜٕ

 ٖٜٔـ:  ٕٕٓٓ  2 ط
   ٔٔٔ-ٓٔٔنظري:  استقصاء عناصر ( الحجاج  واالست الؿ الحجاج .ٖٓ
 ٓٛننظر بالغ  الخطاب وعمـ النص ،  . صالح فضؿ :  .ٖٔ
 ٔٛٗ \ٕـ : ٕٔٔٓ ٔاالحتجاج ، الب  منصور احم  بف عم  الطبرس ،  ار المتقنف ، ط .ٕٖ
 ٓٔٔ:الحجاج  واالست الؿ الحجاج .ٖٖ
 ٕٛٗ \:ٕاالحتجاج ، الب  منصور احم  بف عم  الطبرس ،  .ٖٗ
 ٗٛٗ -ٖٛٗ \ٕنوسو :  .ٖ٘
 ٓٔٔ: الحجاج  واالست الؿ الحجاج .ٖٙ
 ٖٕٔ-ٕٕٔ:  بمعمى آمن ،  الّصوف ّ  الخطاب تحمنؿ .ٖٚ
 ٓٔٔـ: ٖٜٛٔ، 1 ط ، لبناف ، بنروت ، العممّن  الكتب  ار ، زرزور نعـ : وتعمنؽ ضبط الّسكاك ،  العمـو موتاح .ٖٛ
 ٕٛٗ \ٕجاج ، الطبرس  : االحت .ٜٖ
 ٙٛٗ \ٕنوسو :  .ٓٗ


