
  



  



 



  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



مة املركز  مقدّ

ـــرحيم، واحلمـــد هللا ربِّ العـــاملني،  ـــرمحن ال بســـم اهللا ال

ــد  ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع ــالة والس ــه والص وآل

ــني  ــدائهم أمجع ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــني الط الطيِّب

 إٰىل قيام يوم الدين، آمني ربَّ العاملني.

ــة،  Kأهــل البيــت ــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ شــخوصٌ نورانيَّ

ن، وإليهــا حســابُ اخلَلــق،  ــوْ ــدَ الكَ جِ منهــا وألجلهــا وُ

ــوهبم  ــة وقل ــفاههم رمح ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــ ضِ ــت املعرفــة رأفــة، وُ عَ اخلــري بميــزاهنم فزانــوه عــدالً، ونَمَ

. وها حكمةً  عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ

ــادات ( ــادةٌ س ــداة، ق ــوارٌ ه ــيل وال أن ــنهم الس ــدرُ ع ينح

)، ألفــوا اخلَلــق فــألفوهم، تصــطفُّ عــٰىل يرقــٰى إلــيهم الطــري



 Q اخلطاب السيايس لد اإلمام احلسن املجتبى  ...........................  ٨

ــــائلني،  ــــتنجدين س ــــني مس ــــاء آدم متعلِّم ــــواهبم أبن أب

 وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل  ال يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم احلـقُّ وطـريقُ

ـم  ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ العليا، هُ

 أنوار السامء وأوتاد األرض.

هــو أحــد هــذه األرسار التــي  Qن املجتبــٰى واإلمــام احلســ

حار الكثـري يف معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه احلكمـة يف 

ـــدنيا غـــريهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراهتـــا وب

بعضــها  يُســطِّرون الكــذب واالفــرتاءات عليــه والتــي جــاوز

ــت  ــٰىل بي ــبِّ ع ــد املنص ــدَّ احلق ــاوز ح ــل ومل يتج ــدَّ العق ح

 الرسالة.
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ـــز  ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــنوق ـــام احلس ـــات  Q اإلم للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وحتقيــــق  التخصّ

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــأن اإلم ــٰى بش ــي تُعنَ ــات الت  Qاملخطوط

ونشـــرها يف كتــب وكتيّبــات باإلضــافة إٰىل نشـــرها عــٰىل 

ــة  ــي التابع ــل االجتامع ــفحات التواص ــت وص ــع االنرتن مواق

 للمركز.

ــافة إىلٰ  ــرٰ  باإلض ــة األُخ ــة واإلعالميَّ ــاطات الثقافيَّ النش

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــالل نش ــن خ ــز م ــا املرك ــوم هب ــي يق الت

وإقامـــة جمـــالس العـــزاء وعقـــد املحـــارضات والنـــدوات 

واملســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

وغريهـا مـن توفيقـات اهللا تعـاٰىل لنـا خلدمـة اإلمـام  Kالبيت

د احلسن املجتبٰى  املظلوم أيب  .Qحممّ
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ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــني ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثامر التــي أينعــت والتــي ال هتــدف إالَّ إٰىل بيــان 

ــٰى  ــن املجتب ــام احلس ــيئة  Qشخصــيَّة اإلم ــا املض ــلِّ أبعاده بك

قة، ولرفــد املكتبــة اإلســالميَّة ببحــوث  ونواحيهــا املشـــرِ

، ومــن Qســن املجتبــٰى ودراســات عــن شخصــيَّة اإلمــام احل

 اهللا التوفيق والسداد.

 

سة                                   العتبة احلسينية املقدَّ

صية Q مركز اإلمام احلسن              للدراسات التخصّ
كاظم اخلرسان                                               



 

 املقدمة

اخلطــاب الســيايس شــكل مــن أشــكال اخلطــاب، يعمــل 

(فــرداً كــان أو مجاعــة أو حزبــاً) بواســطته عــىل  املــتكلم

ــ ــك الســلطة يف الص ــراد ـمواصــلة متل ــد أف راع الســيايس، ض

 .اخلطــاب الســيايس ويعتمــد أو مجاعــات أو أحــزاب أخــر

عــىل تــأثري يف املتلقــي، باعتبــاره خطابــاً مرتبطــاً عــىل الــدوام 

بالســلطة إذ يعــد مــن أهــم األدوات التــي تلجــأ إليهــا الفــرق 

ـــد ـــديامً وح ـــرار السياســـية ق يثاً، للوصـــول إىل مراكـــز الق

ــلطة وو ــالس ــفاء املش ــن دون ـإلض ــا. فم ــىل حماوالهت روعية ع

ــت  ــل البي ــد أه ــيايس ل ــاب الس ــكل اخلط ــك، ش ــذ -ش من

ــة و ــالة النبوي ــور الرس ــولظه ــاة الرس ــد وف ــم  -بع ــد أه أح

ـــ ــل ب ــاب املتمث ــوعي اخلط ــاب  ن ــديني، واخلط ــاب ال (اخلط
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ــ ــدف يف املش ــدة اهل ــىل وح ــدل ع ــذا ي ــيايس). وه روع ـالس

ر املكمـل بعـد األئمـة األطهـاجـاء بعـده الرسايل النبـوي، إذ 

وعليــه، كــان اإلمــام رعي هلــذه الرســالة املقدســة. ـالشــ

ــى ــن املجتب ــي  Qاحلس ــة الت ــة العلوي ــلة اإلمامي أول السلس

كنــف نبــوة وإمامــة. فقــد شــهدت  نشــأت وترعــرت يف

ــ ــل:  هحيات ــىل مراح ــا ع ــمت حياهل ــداثاً انقس ــية أح السياس

ــد  ــدأ يف عه ــة تب ــه، والثاني ــاة الرســول وأبي ــدأ يف حي األوىل تب

، والثالثـة تبـدأ بالبيعـة لـه باخلالفـة، والرابعـة Qأبيـه  خالفة

تبــدأ مــن بعــد الصــلح إىل استشــهاده. هــذه املراحــل ختللهــا 

ــة  ــار النظري ــته يف إط ــا إىل دراس ــع بن ــري، دف ــايب كب إرث خط

التداولية التي تعمـل عـىل فهـم اخلطـاب يف االسـتعامل، وقـد 

األول: خطابــه الســيايس يف اعتمــدنا فيــه عــىل حمــورين: 

نظريـــة أفعـــال الكـــالم، فهـــذه النظريـــة تعـــد أوىل وء ضـــ
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األفكار التي انطلقـت منهـا الفلسـفة التداوليـة، وجمـاالً مهـامً 

(أوسـتني)  من جماالت البحـث التـداويل اللغـوي. وضـع هلـا

ــب  ــي جوان ــالم، وه ــال يف الك ــن األفع ــتويات م ــة مس ثالث

خمتلفة لفعـل كالمـي واحـد، ال يفصـل أحـدها عـن األخـر. 

فـــنلحظ جتليـــات خطـــاب اإلمـــام ضـــمن هـــذه الثالثيـــة 

(الفعـل  األوستينية، وهـي فعـل الكـالم، وقـوة فعـل الكـالم

(الفعــل التــأثريي). ومــن  والزم أفعــال الكــالماالنجــازي)، 

الكـــالم إىل صـــور اخلطـــاب يف إطـــار الفعـــل  ثـــم ينتقـــل

(ســريل).  الكالمــي املبــارش وغــري املبــارش، يف أطروحــة

ــة أ ــاً لنظري ــيكون تطبيق ــب س ــذا  اجلان ــى أن ه ــال بمعن فع

(اخلــرب  عنـد العــرب يف نظريـة ئالكـالم وفــق املفهـوم املكــاف

ــامل ــاء). ف ــواإلنش ــحاً يف كالم ــون واض ــا يك ــل م ، هتكلم ق

ــه اســتعامل أي مــن ــة يف التعبــري عــن يالصــ وبامكان غ النحوي
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هـا مغـز كالمـي ياملغازي الكالميـة املختلفـة، فكـل مجلـة ف

ــل  ــون الفع ــة. فيك ــكلية أو النحوي ــيغتها الش ــن ص ــد م يتول

فهـو إذا تطـابق القـول مـع اإلنشـاء، أمـا غـري املبـارش مبارشاً 

ـــيفضــ ــى اجلمل ــتكلم.  ةي إىل االنتقــال مــن معن ــى امل إىل معن

املشـــغالت اخلطابيـــة السياســـية وهاتـــان الصـــورتان مـــع 

. ثــم كــان ألصــناف أفعــال Q الرئيســة لــد اإلمــام احلســن

ــميم  ــا يف ص ــى أهن ــال خيف ــع، ف ــدخل واس ــه م ــالم لدي الك

(احلكميــات،  البحــث التــداويل، فهــي تتــوزع يف خطابــه عــىل

ريعية، ـوالتنفيــذيات). ومهــا يقعــان يف صــلب املامرســة التشــ

ــانون، والنفــوذ، وإصــدار األوامــر  وبمامرســة الســلطة، والق

التنفيذيـــة التفســـريية يف املـــذكرات، وإعطـــاء التوجيهـــات 

ــك  ــف إىل ذل ــا، أض ــذير وغريه ــح والتح ــن النص ــة م القريب

ـــــات  ـــــلوكيات، والطلبي ـــــديات، والس ـــــناف الوع أص
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ــيايس يف  ــه الس ــاين: خطاب ــريات. والث ــات، والتعب والتوجيه

ــاً ضــوء نظريــات احل جــاج، إذ يعــد اخلطــاب الســيايس خطاب

ــول  ــىل القب ــب ع ــل املخاط ــدف إىل مح ــاز، هي ــاً بامتي إقناعي

والتســليم بصــدقية الــدعو عــرب وســائل حجــاج متنوعــة، 

تتظــافر فيهــا الوســائل اللغويــة واملنطقيــة ومكونــات تعبرييــة 

املقـام. لـذلك كـان  هخر موازية للتواصل وفـق مـا يقتضـيأ

ــاين  ــور الث ــاج املح ــن احلج ــف ع ــاوالً الكش ــث حم يف البح

ــة  ــالوظيف ــة يف خطاب ــبق هاحلجاجي ــيايس، تس ــات  هالس املعطي

ــكل  ــاج تتش ــاج. فاحلج ــث احلج ــت مبح ــي قارب ــة الت النظري

مظـــاهره يف خطـــب أصـــحاب الســـلطة وأنصـــارهم، ويف 

ــــزاب  ــــب األح ــــلطة، ويف خط ــــاريض الس ــــب مع خط

، فهـو يقـع ضـمن هإلمـام يف خطابـوقـد اعتمـده االسياسية. 

احلجاجيـة التـي رسـمتها النظريـة اللسـانية احلديثـة، ليات اآل
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 الســيام يف مــا عرضــه شــارل بريملــان وتيتيكــاه بــام يعــرف بـــ

اخلاطبــة اجلديــدة). ال يمكــن إغفــال  -(مصــنف يف احلجــاج 

ــلها  ــة يف أص ــة يف أن اللغ ــة، املتمثل ــرو احلجاجي ــة ديك مقول

ــمة  ــة س ــة والنتيج ــة احلج ــت ثنائي ــذلك كان ــة. وب حجاجي

ــارزة يف خ ــان ب ــن أرك ــاً م ــاً هام ــفها ركن ــام، بوص ــاب اإلم ط

( الـــروابط والعوامـــل  هـــذه النظريـــة، ينضـــاف إىل ذلـــك

ــربط بــني امل ــي ت ــركن الثالــث عاحلجاجيــة) الت لــولني. أمــا ال

(السـلم احلجـاجي). فقـد ورد خطابـه احلجـاجي  فيعرف بــ

ــة واحــدة، إال ــة حجاجي ــي تنتمــي إىل فئ  متعــدد  احلجــج الت

هـا مـن جهـة قـوة احلجـة وضـعفها. أد أهنا ختتلف يف مـا بين

ذلــك إىل وضــع تراتبيــة منطقيــة حتكمهــا، فكــل قــول يــرد يف 

درجة ما مـن السـلم يكـون القـول الـذي يعلـوه أقـو منـه. 

ن هــذه الدراســة املــوجزة، قــد تكــون إويف هنايــة املطــاف، فــ



 ١٧ .................................................................. املقدمة

ــداويل يف  ــد الت ــورة البع ــم ص ــىل رس ــاً ع ــو جزئي ــادرة ول ق

الســيايس، إذ كــان هدفــه األول التواصــل  Q خطــاب اإلمــام

مـع املتلقــي يف إطـار تــداويل يقــع ضـمن اســرتاتيجيات منهــا 

 أفعال الكالم واملنهج احلجاجي.

 * * 

                      
  



 
  



 

 املحور األول 

 السيايس يف ضوء نظرية أفعال الكالم  خطابه

ـــــل  ـــــة أو الفع ـــــال الكالمي ـــــة األفع ـــــد نظري تع

ـــي( ـــت speech-actالكالم ـــي انطلق ـــار الت ) أوىل األفك

منهــا الفلســفة التداوليــة، وجمــاالً مهــامً مــن جمــاالت البحــث 

(لغويـة  م يف أصـلها عـىل جـذورالتداويل اللغـوي، فهـي تقـو

االجتامعـــي أو  رف أو العمـــلـ(( التصـــ وفلســـفية).وتعني

ــا ــان ب ــزه اإلنس ــذي ينج ــايت ال ــبحت لاملؤسس كالم)). وأص

ـــداويل،  ـــث الت ـــال البح ـــة يف جم ـــة ذات فعالي ـــذه النظري ه

ة معاجلتهـــا للغـــة لتميزهـــا بجـــدة مصـــطلحاهتا، وطريقـــ
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ـــفها ـــيلتنا  بوص ـــلوك ل((وس ـــري الس ـــامل وتغي ـــأثري يف الع لت

ــة)). وهــذه مقولــة ال ــالل مواقــف كلي ــاين مــن خ  اإلنس

إمهاهلــا لبواعــث أمههــا أننــا مــن خــالل اللغــة يمكننــا يمكـن 

ــات األخــر أن  ــه الكائن أن نغــري الطبيعــة بشــكل تعجــز عن

((فالفعـل يتميـز  تقوم بمثلـه، وذلـك تـابع لغاياتنـا املتنوعـة.

عن سائر األحـداث التـي جتـري يف العـامل، بـأن اإلنسـان مـن 

حيث هـو فاعـل يتبـع غايـات معينـة خيتارهـا هـو لنفسـه)). 

ــة عــىل رســم  اضــف ــة هلــا القابلي إىل ذلــك أن القــدرة العقلي

بنيــة العــامل. ومــن أجــل ذلــك أخــذت هــذه النظريــة تســتأثر 

ــــتام ــــااه ــــنفس، ونق ــــامء ال ــــاحثني، كعل األدب،  دم الب

ـــدة  ـــالعلوم العدي ـــني ب ـــويني، واملختص ـــفة، واللغ والفالس

 ىً  التعبـري بإنشـاء ألفـاظٍ حتـوي بنـاألخر. يقـوم املـتكلم يف

فــاظ، لوة وظيفيــة، تنجـز أفعـاالً عــرب هـذه األنحويـة ذات قـ
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(فـــان  أي ارتبـــاط الكـــالم أو القـــول مبـــارشة كـــام يشـــري

وق اجلملــة اخلربيــة. يفــ دايــك). فقولنــا: أنــت مطــرود، فانــه

ــدد  ــا بتع ــدد معانيه ــدة تتع ــة الواح ــي أن الكلم ــذا يعن وه

اســتعاملنا هلــا يف احليــاة اليوميــة، وتتعــدد معــاين اجلمــل 

((ليسـت وسـيلة  فاللغـةتـي تـرد فيهـا. بحسب السـياقات ال

للتواصــل فقــط، وإنــام هــي أيضــاً وســيلة للتــأثري يف الواقــع 

ــات إىل  ــتني امللفوظ ــم أوس ــا)). قس ــلوكنا ومواقفن ــري س وتغي

ــ ــي تنحص ــة، والت ــات التقريري ــمني: امللفوظ ــا ـقس ر وظيفته

ــدق أو  ــم الص ــع حلك ــياء، وختض ــاالت واألش ــف احل يف وص

ــف يشء أ ــال لوص ــي تق ــذب. وه ــل الك ــويره أو تنق و تص

تقريراً عـن العـامل. امللفوظـات اإلنجازيـة أو األدائيـة، والتـي 

مــن خالهلــا ننجــز فعــالً مــا، كالوعــد، أو األمــر أو التهديــد، 

وال ختضــع هــذه امللفوظــات يف هــذا اجلانــب ملعيــار الصــدق 
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ــرة  ــج الفك ــل ونض ــذا احلق ــه يف ه ــل عمل ــذب. ولع أو الك

تقسـيم، ومـن هنـا وضـع لديه أد بـه إىل فكـرة جديـدة يف ال

ــب  ــي جوان ــالم، وه ــال يف الك ــن األفع ــتويات م ــة مس ثالث

خـر، المـي واحـد، ال يفصـل أحـدها عـن اآلخمتلفة لفعـل ك

((فهــو  ســتني هلــا: األول: فعــل الكــالموســألتزم بتســمية أو

ــوات  ــداث أص ــامت أي إح ــاظ أو الكل ــبعض األلف ــق ب النط

عىل أنحاء خمصوصـة، متصـلة عـىل نحـو مـا بمعجـم معـني، 

ــون  ــه)). ويتك ــعة لنظام ــه، وخاض ــية مع ــه، متمش ــة ب مرتبط

: قـوة هذا الفعل مـن الصـوت، والرتكيـب، والداللـة. الثـاين

ــالم ــل الك ــازي فع ــل اإلنج ــتني:(الفع ــول أوس ــو  )، يق وه

((عــرب قــوة اللفــظ التواصــلية... إلنشــاء مجلــة  الــذي ينجــز

ــة، أو لتقــديم عــرض أو توضــيح، أو لغــرض تواصــيل  خربي

ــتكلم. آ ــه امل ــذي يروم ــد ال ــن القص ــد ع ــه ال يبع ــر)) لكن خ
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(الفعـــل التـــأثريي)، يقـــول  مالثالـــث الزم أفعـــال الكـــال

حيانـاً أو يف ((فأن نقـول شـيئاً مـا قـد يرتتـب عليـه أ :أوستني

ثـار عـىل إحساسـات املخاطـب، أو العادة حـدوث بعـض اآل

ــ ــاره، أو تص ــائج ـأفك ــوازم ونت ــك ل ــتلزم ذل ــام يس رفاته. ك

ر عــىل املــتكلم، وغــريه مــن األشــخاص)). وهــو قريبــة تــوث

ــــاره، أو  ــــب أو أفك ــــازي يف املخاط ــــل االنج ــــر الفع أث

. كام يسـتلزم ذلـك لـوازم ونتـائج قريبـة تـؤثر عـىل هرفاتـتص

عـــل املـــتكلم، وغـــريه مـــن األشـــخاص)). وهـــو أثـــر الف

االنجازي يف املخاطب الـذي يتحقـق نتيجـة قولنـا شـيئاً مـا، 

ــليل، أو ــاع، أو التض ــىل  كاالقن ــيط. ع ــادات، أو التثب اإلرش

: يف الطريـق خطـر. فإنـه هيل املثال يقـول شـخص لصـديقبس

ــخص  ــول الش ــني يق ــاً، وح ــاً منطوق ــاً لفظي ــالً قولي ــز فع ينج

الوقــت نفســه، أي ينطــق  هــذه اجلملــة فإنــه يقــدم حتــذيراً يف
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ن ذلـك إخـر فـآطريقـاً  هازياً، وعنـدما خيتـار صـديقجفعالً إن

وإذا مــا وجهنــا النظــر  للمنطــوق نفســه.هــو النتيجــة واألثــر 

ـــعود  ـــدكتور مس ـــع ال ـــق م ـــا نتف ـــريب، فإنن ـــا الع إىل تراثن

ــ ــهـص ــداويل  :حراوي يف مقولت ــوم الت ــذا املفه ــق ه ((إن تطبي

ـــة - ـــة سيســـهم يف عـــىل اللغـــة العرب -األفعـــال الكالمي ي

ــة  ــا اخلطابي ــري ظواهره ــها، وتفس ــد خصائص ــفها، ورص وص

خلطــاب الســيايس لــد التواصــلية..)). لــذا بــدا لنــا بســط ا

اإلمام يف هذا املحـور وفـق مسـتويات أوسـتني الثالثـة، نبـدأ 

باملســتو األول وتطبيقاتــه يف خطابــه الســيايس اعــتامداً عــىل 

والتكــرار. ألقــى  ةل تطبيقــي واحــد ويبعــدنا عــن اإلطالــمثــا

التـــي استشـــهد فيهـــا أمـــري  يف الليلـــة Qاإلمـــام احلســـن 

ـــؤمنني ـــه شـــامئل  Qامل ـــاً مجـــع في ـــه خطاب ومفـــاخر منزلت

ــة، أو ــاق  العظيم ــد س ــالم. فق ــاده يف اإلس ــرز دوره وجه ب
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ــاً،  ــالً قولي ــف فع ــياق املوق ــام يف س ــغل اإلم ــه املش ــد في نج

ــ ــويت أو التلفظ ــل يالص ــيغي والعم ــل الص ــذلك العم ، وك

ــده  ــان قص ــازي لبي ــل إنج ــه لفع ــن خالل ــد م ــي. مه الريطيق

 :وهدفه، ألن قوة القـول عنـد أوسـتني حتـدد مقاميـاً. إذ قـال

مل يسـبقه األولـون بعمـل، ((لقد قـبض يف هـذه الليلـة رجـل 

 Nخــرون، ولقــد كــان جياهــد مــع رســول اهللا اآل هوال يدركــ

فيقيه بنفسه ولقـد كـان يوجهـه برايتـه فيكتنفـه جربائيـل عـن 

يسـاره... أهيـا النـاس مـن عرفنـي فقـد يمينه، وميكائيل عـن 

، أنـا ابـن Nعرفني، ومـن مل يعرفنـي فأنـا احلسـن بـن حممـد 

ــن  ــا اب ــه، أن ــداعي إىل اهللا عــز وجــل بإذن ــن ال ــا اب البشــري، أن

الرساج املنري، وأنـا مـن أهـل البيـت الـذين أذهـب اهللا عـنهم 

ــودهتم  ــرتض اهللا م ــذين اف ــرياً، وال ــرهم تطه ــرجس، وطه ال

يف كتابه)). فالنسـق الصـويت يف فعـل الكـالم لـد أوسـتني، 
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ــدل عــىل التنغــيم والنــرب واحلركــات املصــاح بة لســياق ي

ــف  ــب والك ــات احلاج ــو حرك ــنص، نح ــري ال ــدين وغ والي

ذلـــك. فضـــالً عـــن الرتكيـــب اللغـــوي، والنحـــوي، 

واملعجمي. فداللـة التنغـيم هنـا يف الـنص متأتيـة مـن تقطيـع 

ــاوية مت ــات متس ــل وإيقاع ــنص إىل مج ــجوعة: ال ــة ومس داخل

 -عـن يسـاره  -عـن يمينـه  -لنفسـه  -خـرون اآل -األولون 

ــى أن ــة. وال خيف ــر نازل ــاعدة وأخ ــة ص ــا بنغم ــع إلقائه  م

((مــن أهــم الظــواهر األســلوبية يف النثــر، وهــو يعطــي 

ـــان  ـــيد وإن ك ـــز والقص ـــرب إىل الرج ـــة أق ـــالم مكان الك

ــات دوهنــام)).  ــل باســتعامله التوازي أمــا البعــد النحــوي فتمث

ــار ــة االخب ــق تركيب ــن طري ــد ع ــوي الواح ــق النح  ذات النس

ــ ــذه الليل ــبض يف ه ــق اإل(ق ــل)، ويلح ــار الرتة رج ــبخب  كي

 (أهيــا النــاس)، فضــالً عــن اجلملــة الفعليــة بأســلوب النــداء
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(عرفنــي، مل يعرفنــي)، واالســتفهام الــذي يلطــف ممــا يكــون 

((أمـر يريـد بـه  بني املتكلم واملخاطب من حـدة التـوتر، فهـو

املــتكلم مــن املخاطــب قــوالً، لــذلك كانــت حروفــه بالفعــل 

ــره يف ال ــان أث ــن أوىل، وك ــف م ــون ألط ــي)). اك ــر والنه ألم

ويتضـح لنــا التكــوين املعجمــي املكـون مــن املعنــى احلقيقــي 

ـــل،  ـــز وج ـــداعي إىل اهللا ع ـــذير، ال ـــري، الن ـــظ( البش يف لف

ــ ـــالس ــيغي الص ــتعامل الص ــن االس ــالً ع ــري، فض ريف ـراج املن

بوســـاطة املعـــاين التـــي تطهـــرياً).  -(طهـــرهم  للمصـــدر

عـل القـويل فيـه تكـون فهمناها من الـنص، نتوصـل إىل أن الف

ــا إىل  ــوي أد هب ــب نح ــا تركي ــة انتظمه ــوات لغوي ــن أص م

إنتاج معنى حمدد مـن هـذا الرتكيـب، ولـه مرجـع حييـل إليـه. 

ويف كــل مــن العمــوم واخلصــوص فعــل إنجــازي، وكــان لــه 

فعـــالً تـــأثري موجـــود يف املخاطـــب، أي أن دائـــرة التـــأثري 
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يف اكتملــت، وهــذا عائــد إىل عموميــة الرتكيــب اللغــوي 

اخلطــاب كــام ذكرنــا، وصــدوره مــن مرتبــة أعــىل مــن 

املخاطــب بصــيغة تــوحي إىل رضورة إظهــار التــأثري يف زمــن 

((شـاركت فيهـا  اخلطاب. متثـل هـذا التـأثري ببيعـة مجاهرييـة

ــاد  ــداً أن ينق ــئ أح ــني يلج ــراه وال تعي ــة دون إك ــة برغب األم

إليها دون قناعـة واطمئنـان)). وبالتـايل كانـت هـذه األفعـال 

ــمة ال ــا س ــام فيه ــاب اإلم ــغر يف خط ــا ص ــداخل يف م الت

((ذلـك أننـا يف  تلفظـي حيمـل معنـى معينـاً  بينهام، وفيها فعل

أيــة عمليــة كالميــة البــد أن نصــدر متواليــة مــن األصــوات 

، وجيــب يف هــذه األصــوات أن تكــون تنتمــي إىل  لغــةٍ معينــةٍ

خاضــعة ومطابقــة للقواعــد النحويــة والرتكيبيــة هلــذه اللغــة، 

ــذلك ــاً)). وإذا  وب ــى معين ــة معن ــذه املتوالي ــىل ه ــفي ع نض

ــتني  ــاين مــن مســتويات أوس انتقــل احلــديث إىل املســتو الث
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ضــاحها، إذ (قــوة الفعــل الكالمــي)، يســتلزم األمــر إي وهــو

املــتكلم، كــأن يكــون اســتفهاماً  هتعنــي الغــرض الــذي يبتغيــ

ــاً  ــهد تنوع ــي تش ــذيراً. فه ــاً أو حت ــاً أو ترغيب ــاً أو حث أو هني

ــىل  ــاعاً ع ــراض اتس ــر األغ ــالم، وأكث ــة الك ــة يف نظري وكثاف

ــة يف  ــان األحقي ــوة بي ــي ق ــيايس ه ــه الس ــا يف خطاب خريطته

ظهـرت أعـىل صـور هـذه  Nفبعـد وفـاة رسـول اهللا احلكم. 

ــى ــلة القرب ــان ص ــة يف بي ــت األحقب ــل بي ــد أه ــيام عن ، وال س

هـر فيهـا قرابتـه مـن رسـول التـي أظ Qة اإلمـام النبوة كخطب

ه يف اخلالفـــة، فقـــال: ((فإنـــه مل يمنعنـــا مـــن أن يتـــاهللا وحق

ــك  ــة علي ــيلتك، وال نفاس ــار لفض ــر إنك ــا بك ــا أب ــك ي نبايع

بخري سـاقه اهللا إليـك، ولكنـا كنـا نـر أن لنـا يف هـذا األمـر 

ــا)).  ــتبددتم علين ــاً، فاس ــت حق ــاس تنوع ــذا األس ــىل ه وع

، يف مراحـل هذه القـوة يف مقولـة اإلمـام احلسـن عـىل ثـالث
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ر ذهــن املخاطــب ـاألوىل قــوة إنجازيــة تعمــل يف نقــل حصــ

 إىل اإلخبــار بصــورة القــوة واملقــدرة ألن اإلخبــار يلقــى

ر طرفــاه ـإليــه ليحضــيلقــى ((إىل مــن هــو خــايل الــذهن عــام 

خــر ثبوتــاً أو إىل اآلش يف ذهنــه اســتناد أحــدمها عنــده، وينــتق

انتفــاء، كفــى يف ذلــك االنتقــاش حكمــه، ويــتمكن ملصــادقته 

إياه خالياً)). أمـا يف الثانيـة فقـد حتولـت القـوة االنجازيـة إىل 

ـــت القـــوة  إظهـــار صـــدق دعـــوة املـــتكلم. يف حـــني متثل

اإلنجازية يف اخلطـاب األخـري يف التأكيـد عـىل إثبـات الصـفة 

ــمـالشــ ــالل متض ــن خ ــه م ــهرعية خلالفت ــول، يف قول  نات الق

أنا ابـن البشـري، أنـا ابـن النـذير، أنـا  N(فأنا احلسن بن حممد 

ــ ــن الس ــا اب ــه، أن ــل بإذن ــز وج ــداعي إىل اهللا ع ــن ال راج ـاب

خطابــه الســيايس قــو كالميــة أخــر فإننــا  ثنايــاويف املنــري). 

ــث،  ــوة احل ــتلمس ق ــي ن ــرض وه ــة ع ــلوباً أو طريق ــد أس تع



 ٣١ ............... املحور األول: خطابه السيايس يف ضوء نظرية أفعال الكالم

ــاً  ــالً إنجازي ــرة فع ــرح  الفك ــالل ط ــن خ ــح، م ــكل واض بش

ــت  ــد ألزم ــة، فق ــون حواري ــا تك ــبه م ــورة أش ــرتني يف ص فك

ــائم  ــذا ق ــا. وه ــاء يف نطاقه ــا والبق ــدم جتاوزه ــب ع املخاط

ــا متباينــة يف أيــة حلظــة مــن  عمومــاً عــىل أن للمتحــدثني نواي

نيــاً آحلظــات الكــالم. ومنطلــق القــوة االنجازيــة األخــرية قر

ــه ــه بقول ــد علي ــوا اهللا فإ :أك ــاؤكم، ((اتق ــراؤكم، وأولي ــا أم ن

ــإو ــا ان ــاىل فين ــال تع ــذين ق ــت ال ــل البي ــدُ اهللا: ﴿أه ي رِ ــام يُ  إِنَّ

مْ  كُ ــــرَ طَهِّ يُ ــــتِ وَ ــــلَ الْبَيْ سَ أَهْ جْ مُ الــــرِّ ــــنْكُ بَ عَ هِ ــــذْ لِيُ

ــرياً  كشــفنا هــذا الــنص مــن نافذتــه  مــا اإذ فــنحن)).؟.﴾تَطْهِ

ــية،  ــا السياس ــافس فإنن ــه تن ــك بأن ــن ذل ــرب ع ــتطيع أن نع نس

ــا (( طلــب للســلطة السياســية مــن جهــة  ئم عــىلســيايس، ق

ق السـلطة مـن فريقني أو أكثر... فهـو أشـد مطابقـة مـع منطـ

وســلمية مــن التنــازع الــذي يقبــل  ةالتصــارع، وأكثــر مرونــ
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ــوافر ــد ت ــوية)). وق ــق التس ــن طري ــل ع ــه احل ــىل خطاب ت ع

صـغاء هلتـاف السيايس قـوة التحـذير، بقولـه: ((أحـذركم اإل

ــه لكــ ــه..  مالشــيطان بكــم، فإن ــوا كأوليائ ــني فتكون عــدو مب

ـــ ـــيوف ج ـــاح وزراً وإىل الس ـــون إىل الرم ـــد زفتلق راً وللعم

ــهام  ، وللس ــامً ــن غحط ــا مل تك ــاً إيامهن ــع نفس ــم ال ينف ــاً، ث رض

خـر يف إيامهنـا خـرياً)). والنـوع اآل منت مـن قبـل أو كسـبتآ

((نحــن حــزب اهللا  مــن قــوة الكــالم هــو الرتغيــب، إذ قــال:

ــون، الغــالبون، وعــرتة رســوله  ــه الطيب ــون، وأهــل بيت األقرب

ــه)). منهــا  ــذين خلفهــام رســول اهللا يف أمت وأحــد الثقلــني الل

ملعاويــة بــن  Qيف مكاتبــة اإلمــام وقــوة الــدعوة إىل الطاعــة، 

ــه ــفيان بقول ــيام  أيب س ــل ف ــل، وادخ ــتامدي يف الباط ((دع ال

ــي، ف ــن بيعت ــاس م ــه الن ــل في ــذا إدخ ــق هب ــم أين أح ــك تعل ن

إذن نـــد كـــل أواب حفـــيظ)). األمـــر منـــك عنـــد اهللا، وع
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ــذه  ــامع يف ه ــن الس ــت م ــد متكن ــارشة ق ــة املب ــالقوة اخلربي ف

احلالـة، وحققـت مبتغاهــا التـداويل يف إيصــال ذلـك اإلخبــار 

إليه من خـالل جريانـه يف معنـاه األصـيل مـن دون حاجـة إىل 

ــىل  ــوافرة ع ــوة املت ــي الق ــه ه ــوة التوجي ــري. وق ــاح وتفس ايض

لــك القــو الوعــد الــذي اخلطابــة السياســية أيضــاً. ومــن ت

يبقــى رهــني املوقــف املســتقبيل بالنســبة للمتلقــي مــن جهــة 

((لـيس  حتقيقه وعدمه يف كـالم خماطبـاً فيـه معاويـة، إذ قـال:

الـدنيا أمـاً اخلليفة مـن سـار بـاجلور، وعطـل السـنن، واختـذ 

ــه  ــع من ــا، فتمت ــاب ملك ــك أص ــر مل ــك أم ــن ذل ــاً.. ولك وأب

نتقــل احلــديث صــوب اقلـيالً، كــأن قــد انقطــع عنــه)). ولــو 

تطبيقــات أفعــال الكــالم يف اخلطابــة السياســية تــنجيل أمامنــا 

أنامط عملت اخلطابـة السياسـية عـىل إبرازهـا بقصـد يف أكثـر 

ـــأثري  ـــنمط األول: الت ـــامط: ال ـــذه األن ـــن ه ـــف، وم املواق
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اللغـوي، ومعنــاه أن يكــون التـأثري أو الفعــل مســبوقاً بإجابــة 

ــدما  ــي. فعن ــوظ كالم ــة أو ملف ــائالً: خطابي ــام ق ــب اإلم خط

ــة  ــف((إن معاوي ــزة وال نص ــه ع ــيس في ــر ل ــا إىل أم ــإن ةدع ، ف

أردتـم احليـاة قبلنـا منـه وأغضضـنا عـىل القـذ، وإن أردتـم 

ــل  ــان الفع ــاه إىل اهللا))،ك ــذلناه يف ذات اهللا وحاكمن ــوت ب امل

التـأثريي مـن قبــل املتلقـني لغويــاً مجاعيـاً بقــوهلم: بـل البقيــة 

التــأثري غــري اللغــوي، وهــو عكــس  واحليــاة. الــنمط الثــاين:

ــأثرياألول أي  ــا،  الت ــظ م ــالم أو لف ــحوباً بك ــون مص ال يك

ــياً  ــه حس ــأثريه وقبول ــن ت ــالتعبري ع ــي ب ــي املتلق ــام يكتف وإن

ــــااليامءات  ــــية ك ــــة النفس ــــري احلال ــــارات أو تغ أو اإلش

للمخاطب من جهة الرضـا كالبكـاء مـثالً وغـري ذلـك. ففـي 

ا عــزم تســليم األمــر إىل ملــ Qخطبــة اإلمــام احلســن املجتبــى 

معاوية بن أيب سـفيان، فإنـه واجـه اعرتاضـاً مـن قبـل بعـض 
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أنصاره. دعا ذلك إىل اإلبانـة عـن صـواب هـذا األمـر، حتـى 

إىل قوله: (أهيـا النـاس إنـام نحـن أمـراؤكم وضـيفناكم وصل 

ونحــن أهــل بيــت نبــيكم الــذين أذهــب اهللا عــنهم الــرجس 

ــأمرهم ب ــام ي ــرياً)). فاإلم ــرهم تطه ــل، وطه ــا يفع ــة مل الطاع

ممـا دعـاه إىل تـذكريهم  ،وألنه صـاحب القـول الفصـل فـيهم

ين جعـل أثـره بـارزاً فـيهم. آوتنبيههم مـن خـالل تنـاص قـر

بـن األثـري يف نقـل ذلـك فيقـول: ((وكـرر ذلـك حتـى ايتابع 

ما بقي يف املجلـس إال مـن بكـى حتـى سـمع نشـيجه)). قـد 

يتبــد بوضــوح الزم الفعــل الكالمــي الــذي ابتغــاه اإلمــام 

احلســن، وهــو مل يلــزم املتلقــي بالبكــاء، يتبــد بوضــوح ردة 

الفعل غري اللغويـة متبلـورة بالبكـاء الـذي يـدل عـىل رفـض 

وقبول املحنـة والتنـزل مـع إمـامهم عـن األمـر. تسنم معاوية 

وهذا النوع مـن الفعـل التـأثريي قـد ظهـر كثـرياً مـع خطـب 
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خــر لــذلك يف خطــاب آالرســول وأهــل بيتــه، ونعطــي مثــاالً 

ــول  ــه. Nالرس ــار، بقول ــون  لألنص ــال ترض ــ((أف ــي ر ـا معش

األنصــار أن يــذهب النــاس بالشــاء والبعــري، وترجعــون 

ــالكم .. ــول اهللا إىل رح ــاء برس ــار، وأبن ــم األنص ــم ارح . الله

ــار، ــي  األنص ــل الكالم ــذا الفع ــار)). فه ــاء األنص ــاء أبن وأبن

ـــة  الـــذي جـــاء بأســـلوب عـــاطفي وجـــداين أد إىل إجاب

عاطفيــة وجدانيــة هــي األخــر ممثلــة بالبكــاء إىل حــد أهنــم 

ــة  ــث: املامزج ــنمط الثال ــربي. ال ــري الط ــاهم بتعب ــلوا حل اخض

ــري اللغــوي، كــام يف ــني اللغــوي وغ ــن  ب ــة اإلمــام احلس خطب

(إنـا قـد أعطينـا بيعتنـا معاويـة، ورأينـا ( :أمام معاوية، بقولـه

ــا أدري  ــا، واهللا م ــن إهراقه ــري م ــلمني خ ــاء املس ــن دم أن حق

لعلــه فتنــة لكــم ومتــاع إىل حــني)). ويبــدو أن هــذه األخــرية 

 ع أن يمنعـه مـن الظهـور،ها إشـارة إىل معاويـة، إذ مل يسـتطفي
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ا أردت مــن هــذه؟))، فهــذا مــ ((فغضــب مــن ذلــك وقــال:

( الغضــب)،  يـاألمـر الــذي جعــل فيــه أثــرين أحــدمها نفســ

 لعفوي(االستفهام). اخر واآل

 :الفعل الكالمي املبارش وغري املبارش

عــد اخلطــاب الســيايس ميــداناً خصــباً لألفعــال املبــارشة ي

وغري املبارشة: فطاملـا الكـالم املرسـل يف موقـف عيـاين ملتلـق 

أن تكــون مقصــديته يف بعــض النصــوص  مــن البــدهيف

املتقدمـــة، وخمتفيـــة يف بعضـــها  ظـــاهرة كـــام يف النصـــوص

ــول اآل ــر. يق ــم اخ ــوي يفه ــر أن النح ــري: ((أال ت ــن األث ب

معنــى الكــالم املنظــوم واملنثــور، ويعلــم مواقــع إعرابــه، مــع 

ذلــك فإنــه ال يفهــم مــا فيــه مــن الفصــاحة والبالغــة)). مــن 

ــور ت ــذا املح ــيكون ه ــذا س ــل ه ــال غــري أج ــاً لألفع طبيق
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املبــارشة، يف خطــاب اإلمــام الســيايس وفــق املفهــوم املكــافئ 

ــة ــي نظري ــرب وه ــد الع ــ عن ــتغال رب(اخل ــاء). فاالش  واإلنش

ي ـعــىل هــذا املعنــى يف صــميم العمــل التــداويل، ألنــه يفضــ

 إىل معنى املتكلم.  ةإىل االنتقال من معنى اجلمل

ــا ــارش ب ــري املب ــي غ ــل الكالم ــاط الفع ملعنى إىل أد ارتب

 بفعـل ربفهنـاك صـور خيـرج إليهـا اخلـ ،وجود معانٍ إنجازيـة

كالمـــي غـــري مبـــارش ومنهـــا التأكيـــد وبصـــيغة األفعـــال 

اإلنجازيـة الكــرب، وهـذا يــأيت مـن خــالل تعمـيم اخلطــاب 

يف الكوفــة بعــد  Qومثالــه يف خطبــة لـه  ،بـدالً مــن ختصيصـه

 عقــد الصــلح مــع معاويــة بــن أيب ســفيان: ((أهيــا النــاس إن

ــا وحقــن دمــاءكم ب ــا، وإن هلــذا األمــر آاهللا هــداكم بأولن خرن

مــدة والــدنيا دول)). وهــذا معلــوم لــد الســامع غــري قابــل 

ــى هــدايتهم بالرســول  ــه أراد معن ــل أن ــه  Nللتأوي ومــن اجل
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الضــمري(نا)، وأشــار إىل حقــن رصح بالنســب إليــه بوســاطة 

خرنـا)، إال أنـه آ( دمائهم مـن قبلـه ألنـه هـو املقصـود بقولـه

ــد  ــأداة التوكي ــه ب ــد كالم ــر وأك ــة املنك ــامع بمنزل ــل الس جع

ــذي أراده  ــار ال ــي واإلنك ــد النف ــات ض ــه اإلثب ــرض من والغ

ــان  ــدماء والزم ــن ال ــة وحق ــف اهلداي ــان توظي ــامع. فك الس

 عىل أن األمر أو احلق سوف يعود إىل أهله.  تأكيداً 

كـام يف  ألمـر،اومن املعاين غـري املبـارشة التـي خيـرج إليهـا 

قوله: ((فليعجب املتعجـب مـن توثبـك يـا معاويـة عـىل أمـر 

ــا  ــدين معــروف)). فــاألمر هن لســت مــن أهلــه ال بفضــل ال

يــؤدي معنــى نحويــاً أوالً، واإلهانــة واحلــط مــن شــأنه هــي 

ــاملتكلم  ــيط ب ــا حي ــياق وم ــاطة الس ــدد بوس ــة حت ــانٍ تداولي مع

ــذلك  ــة، وك ــة وخاص ــاع عام ــداث وأوض ــن أح ــامع م والس

ــة أو  ــد نوعي ــر ل ــن األم ــم م ــا. ويفه ــة بينه ــة العالق طبيع
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اإلمــام معنــى غــري مبــارش وهــو االلــتامس، كالــذي يف قولــه 

ــاري ــر،  :أليب ذر الغف ــا ت ــك م ــوم إلي ــن الق ــى م ــد أت ((ق

ــا.. و ــذكر فراغه ــدنيا بت ــك ال ــع عن ــى افض ــى تلق ــرب حت ص

واالســتفهام كغــريه مــن وهــو عنــك راض)).  ،Nنبيــك

ـــ ـــرج إىل مع ـــر خي ـــب األخ ـــاليب الطل ـــة أس انٍ تداولي

ــاالً  ــفها أفع ــا بوص ــر، وغريه ــوبيخ، والتقري ــار، والت كاإلخب

ــات  ــوافر معطي ــك تت ــل ذل ــن أج ــارشة. م ــري مب ــة غ كالمي

ـــالل  ـــن خ ـــا م ـــب حيققه ـــتكلم واملخاط ـــني امل ـــياقية ب س

ــا  ــة. ومنه ــعات اجتامعي ــق ملواض ــذلك حيق ــتفهام، وك االس

ــالتقرير، رباخلــروج مــن االســتفهام إىل اخلــ  والــذي يعــرف ب

ــ ــول اب ــييق ــر رضب ٣٩٢(ت ن جن ــر أن التقري ): ((أال ت

تنقـل النفـي  صـارتمن اخلرب... من حيث مهـزة التقريـر مـا 

ــض  ــأن بع ــام ب ــم اإلم ــنام عل ــي)). فحي ــات إىل النف إىل اإلثب
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لـه، وأعلنـت بيعتهـا ملعاويـة قـام خطيبـاً  هدالقبائل نقضت ع

فقــال: ((يــا أهــل العــراق مــا أصــنع بجامعــتكم معــي وهــذا 

ف مـنكم قـد رـكتاب قـيس بـن سـعد خيـربين بـأن أهـل الشـ

مـام عـىل درايـة تامـة بـأهنم يعرفـون صار إىل معاويـة)). فاإل

((كتب أكثـر أهـل الكوفـة إىل معاويـة بأنـا معـك،  ذلك، فقد

ــ ــذنا احلس ــئت أخ ــد وإن ش ــه قص ــك)). إال أن ــاه إلي ن وبعثن

معنى محـل املخاطـب عـىل اإلقـرار بـام يعرفـه عـن املخاطـب 

اإلثبات عن النفـي. انتهـت النظريـة عنـد أوسـتني إىل وضـع 

ــة،  ــا اإلنجليزي ــاس قوهت ــىل أس ــة ع ــال اللغوي ــنيف لألفع تص

ــة  ــذا التوامللحوظ ــىل ه ــه: ع ــه بقول ــهد ببدايت ــه ش ــنيف أن ص

أن أقــدم تصــنيفاً أوليــا ((وقــد كنــت ذكــرت أننــي ســأحاول 

ــا  ــىل م ــات ع ــض املالحظ ــدي بع ــاً، وأب ــن اعام ــه م قرتحت

 يت: تصنيفات)). وهي كاآل
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 احلكميات: 

يشء مــا، نحــو: عــىل ويتعلــق األمــر هنــا بإصــدار حكــم 

ــ ــم، وإص ــة، والفه ــة، واإلدان ــويم، التربئ ــر، والتق دار األوام

والتصــنيف، والتحليــل. وتصــدر هــذه األفعــال عــن ســلطة 

ـــ ـــة، ألنريعية ـتش ـــ وتنفيذي ـــني: التش ـــال الفعل ريعي ـ((ك

ــ ــن اختص ــا م ــذي مه ــلطة)). والتنفي ــة الس ــا اص ممارس ومه

، أو زعـيم حـزب، آنـذاكيؤدهيـا صـاحب سـلطة  ةأعىل مقالي

((إذ البــد أن تتواكــب الصــيغة  أو قائــد حركــة سياســية،

ــاه وخــرج عــن  بســلطة املرســل، واال خــرج األمــر مــن معن

يــر اصــد أخــر)). داللتــه عــىل قصــد املرســل إىل مق

ــدار  ــن إص ــاً ع ــه ناجت ــوع((خيتص بكون ــذا الن ــتني أن ه أوس

ــأة  ــن هي ــم م ــك احلك ــان ذل ــواء أك ــة، س ــم يف املحكم حك

قضائية أو مـن حمكـم ختتـاره األطـراف)). ولـيس بعيـداً عـن 
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أفعال هـذا الصـنف، واحلكـم الـذي أطلقـه اإلمـام يف خطبـة 

ــائالً  ــة ق ــالن البيع ــه يف إع ــىل اهللا  :ل ــاً ص ــه يف ((إن علي علي

ــل، وإين  ــات بأج ــدر، وم ــاش بق ــث، ع ــامت املبع ــا وامل املحي

ـــايعكم عـــىل أن تســـاملوا مـــن ســـاملت، وحتـــاربوا مـــن  أب

حاربـــت)). يقـــول أوســـتني عـــن هـــذا الصـــنف: ((هـــو 

ــانون، ـاملامرســة التشــ ريعية، فيتعلــق بمامرســة الســلطة، والق

ــات  ــب واالنتخاب ــني يف املناص ــك التعي ــة ذل ــوذ، وأمثل والنف

ذكرات، وإعطـــاء وامـــر التفســـريية يف املـــوإصـــدار األ

ـــات ال ـــةالتوجيه ـــذير  تنفيذي ـــح والتح ـــن النص ـــة م القريب

ـــزت الت ـــا)). متي ـــيايس نوغريه ـــاب الس ـــذيات يف اخلط في

ــذلك  ــوص، وك ــوم واخلص ــا إىل العم ــة يف توجيهه باملراوح

املراوحة بـني األسـاليب الطلبيـة مـن أمـر وهنـي سـواء كـان 

ــارشة كـــ ــة املب ــوا ذلــك بالطريق ــاوزوا، (اعرف ــوا، وجت ، واقبل
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(أوصــيته، وال  ). وبالطريقــة غــري املبــارشة كـــوال متيلــوا

يقبـــل، وال يتجـــاوز، وأمـــركم). كقـــول اإلمـــام يف تبيـــان 

أركان اإلمامة ورشوطهـا، قـال: (( إهنـم هـم الـذين افـرتض 

 اهللا طاعتهم، وإهنم أحد الثقلني)).

 الوعديات:

ــتني يف أن ــد أوس ــي عن ــزم اإلن وه ــل ((يلت ــان أن يفع س

ــ ــاب التص ــذا الب ــدرج يف ه ــد ين ــا، وق ــيئاً م ــالن ـش ريح وإع

ــال  ــلة أفع ــل سلس ــتكلم بفع ــزم امل ــد)). أي يلت ــة والقص الني

حمددة، مثـل: وعـد ومتنـى، والتـزم بعقـد، وأقسـم واملوافقـة. 

ــوة،  ــن الق ــد م ــتو واح ــه بمس ــا لدي ــن كله ــا مل تك إال أهن

ــ ــم أق ــازي كالقس ــل إنج ــتعامل فع ــفوع باس ــد املش و فالوع

من غريه الذي يظهـر ملجـرد الوعـد وتعـرض لنـا نـامذج مـن 

ــا  ــه: ((ي ــام، بقول ــب اإلم ــد خط ــديات يف إح ــك الوع تل
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، ولــو بعـد مــرة عجبـاً مــن قـوم ال حيــاءَ هلــم، وال ديـن مــرة

اً أبــداً مــع جــســلمت إىل معاويــة األمــر فــأيم اهللا ال تــرون فر

أن يـيل  تتمنـواونكم سـوء العـذاب حتـى سـبني أمية، واهللا لي

 عليكم جيشاً)). 

 السلوكيات: 

((ردود األفعـال عـىل  يعرب هـذا النـوع عنـد أوسـتني عـن

خرين وعىل مـا القـوه مـن نجـاح أو فشـل ... كـم سلوك اآل

ع تتضـــمن أيضـــاً املواقـــف ورضوب التعبـــري عـــن أوضـــا

ــه اآل ــام ب ــا ق ــية مم ــلوك املاض ــق الس ــاألمر يتعل ــرون)). ف خ

، االعتــذارخــر، مثــل: تفاعــل اجتــاه ســلوك اآلتبــردود فعــل 

والشكر، التهنئـة وغريهـا. كـام يف خطبـة لإلمـام خماطبـاً فيهـا 

فـإن أمـرك مشـرتك، وضـعتك (( عمرو بـن العـاص، قـائالً.

أمك جمهـوالً، مـن عهـر وسـفاح، فتحـاكم فيـك أربعـة مـن 
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ــثهم أقــريش، فغلــب عليــك جزارهــا،  ألمهــم حســباً، وأخب

 منصباً)). 

 العرضيات:

ـــذا ـــع ه ـــتني موض ـــل أوس ـــنف يف جع ـــة  الص ((طريق

ر بفضــلها وجهــات نظرنــا، ـي أن نفســـالعــرض التــي تقتضــ

ــا، وتوضــيح اســتعامالتنا  ، ومرجــع لأللفــاظوســوق حججن

ـــط  ـــاهيم، وبس ـــرض مف ـــتعمل لع ـــي تس ـــا)). فه إحالته

ـــاليوم  ـــائالً: ((ف ـــة ق ـــه ملعاوي ـــذي يف خطاب ـــوع، كال موض

فليعجــب املتعجــب مــن توثبــك يــا معاويــة عــىل أمــر لســت 

الــدين معــروف، وال أثــر يف اإلســالم يف فضــل مــن أهلــه ال ب

 ــد ــن أع ــزاب، واب ــن األح ــزب م ــن ح ــت اب ــود، وأن حمم

ولكــن اهللا خيبــك وســرتد فــتعلم ملــن  Nقــريش لرســول اهللا 

 ى الدار)). بعق
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ــة النصــوص ي عــد احلجــاج مــن املــداخل املهمــة يف مقارب

ــور  ــذا املح ــن ه ــرض م ــان الغ ــة، ك ــبغة اإلقناعي ذات الص

ـــ ــية: ف ــة السياس ــاجي يف اخلطاب ــد احلج ــراز املقص ــو  إب ((ه

تقديم احلجج واألدلـة املؤديـة إىل نتيجـة معينـة، وهـو يتمثـل 

ــا ــاب، وبز تسيف إنج ــل اخلط ــتنتاجية داخ ــالت اس ــارة لس عب

ــات مــن األقــوال،  أخــر، يتمثــل احلجــاج يف إنجــاز متوالي

ــو  ــها ه ــج بعض ــة احلج ــها اآلابمثاب ــة، وبعض ــو للغوي ــر ه خ

ج منهـا)). فكـان التفكـري اخلطـايب تبمثابة النتـائج التـي تسـتن
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ــة فت ــاع بإقام ــأثري والقن ــامً إىل الت ــاز، دائ ــاً بامتي ــرياً حجاجي ك

ــة.  ــاالً احلج ــالمية جم ــة اإلس ــة العربي ــاج يف الثقاف ــذ احلج أخ

واســعاً، فقــد اشــتهر املســلمون منــذ بدايــة أمــرهم بمامرســة 

ــا ــة بأهن ــدهيم احلج ــت ل ــدل. وعرف ــن اجل ــاج وف ــم احلج  عل

ــدليل  ــة وال ــل احلج ــدعو، وقي ــحة ال ــىل ص ــه ع ــا دل ب ((م

حــد)). وأيضــاً هي((الوجــه الــذي يكــون بــه الظفــر عنــد وا

اج: جـــاخلصـــومة، وهـــو رجـــل حمجـــاج أي جـــدل، واحل

ـــاج)).  ـــج وحج ـــة حج ـــع احلج ـــم. ومج ـــان التخاص وك

ـــلوب  ـــره األول، وإن ورد بمفـــردات  القـــرآيناألس مبتك

يمكـــن أن تكـــون منظومـــة مـــن املفـــاهيم التـــي جتمعهـــا 

ـــوه ـــن الوج ـــه م ـــل أو وج ـــرتادف أو التقاب ـــات ال ، عالق

ــالف،  ــة، واخل ــمة، واملنازع ــاوزكاملخاص ــم والتج ــن ث . وم

  .متثل يف املناظرات الفقهية إلثبات العقائد الدينية
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ــام ــاره الع ــه أو إط ــى مفهوم ــتكلم  يبق ــدم امل ــو أن يق ((ه

) أو جمموعــة أقــوال، موجهــة إىل جعــل املخاطــب ١(ق قــوالً 

 ) أو جمموعـة أقـوال أخـر سـواء أكـان٢(ق خـرآيقبل قوالً 

ــول) ٢(ق ــىل قب ــل ع ــذا احلم ــمنياً، وه ــاً أم ض ) ٢(ق رصحي

يســـمى عمـــل املحاجـــة،  )١(ق عـــىل أنـــه نتيجـــة حلجـــة

ـــبقه  ـــام، تس ـــد اإلم ـــيايس ل ـــاب الس ـــاج يف اخلط فاحلج

ــت  ــاج. كان ــث احلج ــت مبح ــي قارب ــة الت ــات النظري املعطي

ر احلــديث مــن ـروع لدراســة احلجــاج يف العصـــنقطــة الشــ

ـــ ف يف احلجــاج (مصــن داخــل حقــل الفلســفة، بــام يعــرف ب

ــدة) يف  ــة اجلدي ــد اخلطاب ــذين ق ــاه الل ــان و تيتيك ــف برمل تعري

 ــاه عــن مفــاهيم أخــر ــعا األطــر اهلامــة لــه، وفرق وض

ـــات  ـــو درس تقني ـــوهلام: ((ه ـــتدالل بق ـــان واالس كالربه

اخلطاب التي مـن شـأهنا أن تـؤدي باألذهـان إىل التسـليم بـام 
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يعــرض عليهــا مــن أطروحــات، أو أن تزيــد يف درجــة ذلــك 

ر اخلطــوط املهمــة هلــذه النظريــة يف ـتســليم)). يمكــم حصــال

 ما يأيت: 

ـــي -١ ـــة ه ـــري  إن الوظـــائف احلجاجي ـــاع الفك (اإلقن

ـــدفع إىل  ـــول أطروحـــة مـــا، وال اخلـــالص، واالعـــداد لقب

 الفعل). 

ــوعني -٢ ــىل ن ــاج ع ــيم احلج ــاعي،  تقس ــاج اإلقن (احلج

 ). قتناعيواحلجاج واال

ــدما -٣ ــورات واملق ــن التص ــة م ــاج مجل ــااحلج  ت، أمهه

ـــة الوقـــائع( ، واحلقـــائق، واالفرتاضـــات، والقـــيم، وهرمي

 القيم، واملواضع). 

 احلوارية يف احلجاج .  -٤
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ــن  -٥ ــوعني م ــىل ن ــوم ع ــاج تق ــات احلج ــق،تقني  الطرائ

ــع  ــا بوي ــه مل ــرو أن ــل). ي ــق الوص ــل، وطرائ ــق الفص (طرائ

بنـــه اإلمـــام او معاويـــة خطـــب فنـــال مـــن اإلمـــام عـــيل

ــن ــرتك Lاحلس ــم ي ــذاكر ، فل ــا ال ــال: (أهي ــك فق ــام ذل اإلم

 عليــاً، أنــا احلســن وأيب عــيل، وأنــت معاويــة وأبــوك صــخر،

، وجــدك N وأمــي فاطمــة وأمــك هنــد، وجــدي رســول اهللا

ــرب، ــا  ح ــن اهللا أمخلن ــة، فلع ــدتك قتيل ــة وج ــديت خدجي وج

ففـي سـياق مـا أألمنا حسـباً ورشنـا قـديامً وحـديثاً)). وذكراً 

اإلمـام مـن  هالـذي عرضـ تقدم، فإن اإلقناع حيصـل بوسـاطة

(أيب عــيل، وأمــي فاطمــة، وجــدي  جهــة نســبه، ابتــدأ بقولــه

الرســول، وجــديت خدجيــة) وهــذا ممــا ال يــرتك جمــاالً للشــك 

من قبـل املخاطـب. أمـا االقتنـاع فهـو خـاص باملخاطـب أو 

ــه  ــاعي بقول ــالنظري االقن ــاء ب ــد ج ــي، فق ــاً املتلق ــوك  أيض (أب
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ة) وهـذا صخر، وأمك هنـد، وجـدك حـرب، وجـدتك قتيلـ

أيضـاً عـىل املتلقـي فالبـد مـن اقتناعـه هبـا بذاتـه.  ىمما ال خيف

ــدي  ــي وج ــا وأيب وأم ــج يف (أن ــة احلج ــذلك واقعي ــرتبط ب ي

ــا يف ــرتبط بمقابله ــا ي ــائق م ــذلك حق ــديت)، وك ــت  وج (أن

وأبوك وجدك وجـدتك). كـل ذلـك سـار يف هرميـة واحـدة 

ــام  ــاورين. ك ــني متح ــواري ب ــار ح ــمن إط ــيم وض ــذه الق هل

ــت ب ــوملني حاول ــان ت ــاج، فك ــة احلج ــات منطق ــض الدراس ع

ــىل  ــذه ع ــه ه ــد يف نظريت ــد اعتم ــه. وق ــذا التوج ــاً هل زعمي

 مقوالت أو ثالثة أركان هامة  وهي:

الضــامن وهــو  ،رح بــهـالقــول املصــ هاملعطــى ويمثلــ

ــاجج.  ــا املح ــتند إليه ــة يس ــة عقلي ــون مرجعي ــا تك ــاً م وغالب

الغايـة  معروفة عنـد املتلقـي لكنهـا مضـمرة. النتيجـة، وهـي

 إقناعــهمــن احلجــاج ويــراد منهــا التــأثري يف املتلقــي وحماولــة 
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ــ ــلوكه، ومحل ــري س ــمرة.  هبتغي ــون مض ــا، وتك ــل م ــىل عم ع

 يمكــن لنــا مطالعــة هــذا النــوع مــن احلجــاج املنطقــي لــد

يومـاً  هاإلمام يف حادثة له مـع اخلليفـة األول، حيـث جـاء إليـ

وهو خيطب عىل املنـرب، فقـال لـه: انـزل عـن منـرب أيب . وهـذا 

ــول  ــوال الرس ــتند إىل أق ــام اس ــي أن اإلم ــن  Nيعن ــه اب يف أن

((إن ابنـي هـذا سـيد ولعـل اهللا أن يصـلح بـه  الرسول، منهـا

ــن ذلــك األبــوة  ــن املســلمني)). ومل يــرد م ــني فئتــني م ب

ســامً رحية ألمــري املــؤمنني، ألنــه ابــن رســول اهللا جـالصــ

رعية ـومعنــى. لــذلك أقــام حجــة منطقيــة بــأن األحقيــة الشــ

(م).  يف الوقـوف عــىل هــذا املنــرب لنـا أبنــاء الرســول. املعطــى

نظـراً إىل له (ن) انـزل عـن منـرب أيب أنـا أحـق بخالفتـه قال  إذ

ـــة  أن ـــاج يف اللغ ـــة احلج ـــا نظري ـــول أيب أم (ض) إن الرس

ــا ــرو، وحمتواه ــد ديك ــاحبها أوزفال ــة  وص ــل ((أن اللغ حتم
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ـــذه  ـــة، وأن ه ـــة حجاجي ـــة، وظيف ـــة وجوهري ـــفة ذاتي بص

الوظيفة مؤرش هلـا يف بنيـة األقـوال نفسـها، ويف املعنـى وكـل 

ـــ ـــوتية والص ـــواهر الص ـــة ـالظ ـــة والرتكيبي رفية واملعجمي

)). فاخلطــاب احلجــاجي يف ضــوء نظريــة احلجــاج والدالليــة

ــة ــوالً  يف اللغ ــتكلم ق ــدم امل ــو أن يق ــة ١(ق ((ه ) أو جمموع

) ٢(ق خــرآموجهــة إىل جعــل املخاطــب يقبــل قــوالً أقــوال، 

ــان (ق ــواء أك ــر، س ــوال أخ ــة أق ــاً أم ٢أو جمموع ) رصحي

ــول (ق ــىل قب ــل ع ــذا احلم ــمنياً، وه ــة ٢ض ــه نتيج ــىل أن ) ع

ــة (ق ــو ١للحج ــاج. إذن ..ه ــة. فاحلج ــل حماج ــمى عم ) يس

ــن  ــتج ع ــاب تن ــوال يف اخلط ــني األق ــربط ب ــة ت ــة داللي عالق

((الــروابط والعوامــل احلجاجيــة  وكانــتعمــل املحاجــة)). 

هي املؤرش األسـايس والبـارز، وهـي الـدليل القـاطع عـىل أن 

احلجـــاج مـــؤرش لـــه يف بنيـــة اللغـــة نفســـها)). كـــالرابط 
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ــاجي ــى)، احلج ـــ (حت ــذا  ف ــطة ه ــة بواس ــج املربوط ((احلج

الــرابط ينبغــي أن تنتمــي إىل فئــة حجاجيــة واحــدة، أي أهنــا 

تـي تـرد بعـد هـذا الـرابط ختدم نتيجة واحدة، ثم إن احلجـة ال

ــون ــب تك ــه يف خط ــن أمثلت ــو)). وم ــي األق ــام  ه  Qاإلم

((واعلموا يقيناً أنكـم لـن تعرفـوا التقـى حتـى تعرفـوا صـفة 

اهلــد، ولــن متســكوا بميثــاق الكتــاب حتــى تعرفــوا الــذي 

الــرابط احلجــاجي(واو العطــف)، الــذي يقــوم نبــذه)). 

ــج  ــب احلج ــة وبرتتي ــرض تقوي ــبعض، لغ ــها ب ــل بعض وص

ه يف تـه احلجـج ووضـعها بشـكل نسـقي أفقـي. فمـن أمثلهذ

ــب ــام  خط ــأخرج  Qاإلم ــال: ((ف ــة، إذ ق ــىل معاوي ــاً ع حمتج

ــول اهللا  ــاي  Nرس ــني إي ــن البن ــه أيب، وم ــس مع ــن األنف م

وأخي، ومـن النسـاء فاطمـة أمـي مـن النـاس مجيعـاً. فـنحن 

أهله وحلمه ودمـه ونفسـه)). فقـد أورد حججـه متسـقة غـري 
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أن كـل حجـة تقـوم بتقويـة التـي تليهـا منفصلة، قائمـة عـىل 

ــرابط. ح ــذا ال ــالل ه ــن خ ــه أيب١م ــس مع ــن األنف  ٢ح ،)(م

(ومـن النسـاء فاطمـة أمـي).  ٣ح (من البنني إيـاي وأخـي)،

ــاجي ــرابط احلج ــول  ال ــك ق ــال ذل ــد مث ــدة، نج (إن) املؤك

((إن طاعتنــا مفروضــة، إذ كانــت بطاعــة اهللا عــز  اإلمــام

احلجــاجي يعمــل يف وجــل ورســله مقرونــة)). فهــذا الــرابط 

 يت:  يف البنية عىل نحو املخطط اآلنظام تنازيل

احلجــــة طاعتنــــا مفروضــــة              إن           النتيجــــة 

ــوله  ــل ورس ــز وج ــة اهللا ع ــاجي بطاع ــاب احلج ــرد يف اخلط ي

تعدد احلجج التـي تنتمـي إىل فئـة حجاجيـة واحـدة، إال أهنـا 

ــع ــة وض ــوة احلج ــة ق ــن جه ــا م ــا بينه ــف يف م ها. أد فختتل

ـــ ــه ب ــق علي ــا، أطل ــة حتكمه ــة منطقي ــع تراتبي ــك إىل وض  ذل

لم احلجاجي). فكـل قـول يـرد يف درجـة مـا مـن السـلم  (السُ
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ــان  ــذلك إذا ك ــه. وك ــو من ــوه أق ــذي يعل ــول ال ــون الق يك

ـــؤدي إىل  القـــول ي أن ـ(ن). فهـــذا يقتضـــ النتيجـــة(ب) ي

(د) اللـذين مهـا أعـىل منـه يؤديـان إليهـا  القول (ج) والقـول

ــوانني  ــة ق ــاجي لثالث ــلم احلج ــع الس ــاً وخيض ــهأيض ، حتكم

(قانون النفـي أو قـانون تبـديل السـلم، قـانون القلـب،  وهي

ــض).  ــانون اخلف ــام ق ــة اإلم ــىل خطب ــك ع ــاس ذل ــن قي يمك

ــاس، Qأمــري املــؤمنني عقــب استشــهاد  ــال: ((أهيــا الن ، إذ ق

 يعرفنــي فأنــا احلســن بــن مــن عرفنــي فقــد عرفنــي، ومــن مل

 عيل، وأنا ابن النبي، وأنا ابن الويص)). 

 ن/نحن أحق باخلالفة 

      /أنا ابن الويص ٣ح

 /أنا ابن النبي ٢ح

 /أنا احلسن بن عيل ١ح
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ــة بحســب  ــه قــد رتــب حججــه بتــدرج وتراتبي نلحــظ أن

ــالربط احلجــاجي  تفاوهتــا يف قــوة خدمــة النتيجــة املضــمرة ب

ــذه  ــذا يف ه ــولني. فه ــني ق ــع ب ــىل اجلم ــة ع ــة، وللدالل اخلطب

ـــا: (ح ـــز هل ـــن أن نرم ـــج يمك ـــن احلج ـــة م ) ١املجموع

 (ن).          )٣)و(ح٢و(ح

ــكل عال ــىل ش ــاندة، ع ــج متس ــك احلج ــاءت تل ــفج ة ق

رت عمـــل الـــرابط ـســـلمية نشـــأت بـــني األقـــوال، فســـ

ـــاً  (الـــواو)، فــــ احلجـــاجي (الـــواو) يُســـتعمل ((حجاجي

صـل بعضـها بـبعض بـل وتقـوي وذلك برتتيبـه للحجـج وو

ــة ــت احلجــة الثالث ــا األخــر)). وكان ) ٣(ح كــل حجــة منه

(ن)، ألنــه يريــد  ) يف إســناد النتيجــة١) و(ح٢أقــو مــن (ح

ــة ليتضــامنوا معــه عــن طريــق الســلم  إقنــاعهم هبــذه األحقي

ــاجي. ــل  احلج ــه يف أه ــة ل ــاً يف خطب ــك أيض ــة ذل ــن أمثل وم
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سـميع علـيم، الكوفة، قال: ((ذريـة بعضـها مـن بعـض واهللا 

ــن  ــة م ــنحن الذري ــن آف ــفوة م ــوح، والص ــن ن دم، واألرسة م

ل حممــد)). فقــد ركــز آإبــراهيم، والســاللة مــن إســامعيل، و

يف عــرض حجتــه عــىل أســاس تسلســيل زمنــي، انــامزت كــل 

 .حجة بتقوية األخر 

 ن/نحن أوىل هبذا األمر

 ل حممدآ/و٥ح

  /الساللة من إسامعيل ٤ح

  / الصفوة من إبراهيم ٣ح

  /األرسة من نوح٢ح

 دم آ/نحن الذرية من ١ح

 )١(حفـــاحلجج هنـــا جـــاءت متســـاندة نحـــو نتيجـــة، 

 (ن).     )      ٥) ثم (ح٤و(ح )٣و(ح )٢و(ح
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ـــا أن (ح ـــظ فيه ـــياق ٥واملالح ـــابقاهتا يف س ـــو س ) أق

الغــرض الــذي مــن أجلــه رتبــت هــذه احلجــج، فوقوعهــا يف 

مل تتوقــف أعــىل الســلم احلجــاجي خدمــة للنتيجــة املضــمرة. 

الدراسات احلجاجية عنـد ذاك، فقـد أفـاد ميشـال مـايري مـن 

اجلهــود الفلســفية واللســانية املتقدمــة ليضــع احلجــاج يف 

، أراد الرجـــوع باحلجـــاج إىل احلقـــل إطـــار نظريـــة أوســـع

(نظريـة املسـاءلة). ومفادهـا  الفلسفي، عرفـت بعـد ذلـك بــ

سـئلة األأن الكالم اإلنسـاين املنطـوق واملكتـوب عبـارة عـن 

ــة ــواألجوب ــج مص ــن حج ــارة ع ــاب عب ــا ـ، وأن اخلط رح هب

ها املتلقي أسـئلة مضـمرة، فـإذا حصـل تطـابق بـني نيستنتج م

ــة  ــئلة واألجوب ــك األس ــ تل ــاع، وإذا مل حيحص ــل ل اإلقن ص

يمكـن متثيـل ذلـك يف مـا  التطابق تباعـدت وجهـات النظـر.

دار بني اإلمـام وبـني أحـد أصـحابه عنـدما وجـه إليـه اللـوم 
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ــج  ــام بحج ــه اإلم ــة، فأجاب ــع معاوي ــلح م ــد الص ــىل عق ع

ــة اهللا ــت حج ــعيد ألس ــا س ــا أب ــال: ((ي ــؤالية، فق ــاىل  - س تع

ــره ــه و -ذك ــىل خلق ــد أيب؟إع ــيهم بع ــاً عل ــت مام .... ألس

يل وألخـــي احلســن واحلســـني  N الــذي قـــال رســول اهللا

إمامــان قامــا أو قعــدا.؟ قلــت: بــىل، قــال: فأنــا إذن إمــام لــو 

ــن  ــو قعــدت)). فهــذه املجموعــة م ــا إمــام إذن ل قمــت، وأن

ــاً يف عــرض احلجــة للوصــول  األســئلة طرحهــا اإلمــام راغب

رح هبـا، وهـي معلومـة لـد ـإىل النتيجة الضـمنية غـري املصـ

ــاذ ا ــة اخت ــه بأحقي ــاً من ــون اعرتاف ــامع، ليك ــد الس ــام ول إلم

 القرار ورشعية صاحبه. 

* * 
  



 
  



 

 مصادر البحث

ــد  -١ ــوي عن ــل اللغ ــالح التحلي ــفورد، ص ــة أكس مدرس

ـــ ـــة والنش ـــوير للطباع ـــق، دار التن ـــد احل ـــامعيل عب ر، ـإس

 م. ١٩٩٣، ١بريوت. لبنان، ط

دراســة تداوليــة  ،التداوليــة عنــد العلــامء العــرب -٢

لظـــاهرة األفعـــال الكالميـــة يف الـــرتاث اللســـاين العـــريب، 

الـــدكتور مســـعود صـــحراوي، دار الطليعـــة للطباعـــة 

 م. ٢٠٠٥، ١ر بريوت،طـوالنش

ـــو  -٣ ـــون النكش ـــة، ج ـــالم العام ـــال الك ـــة أفع نظري

ــ ــا الش ــي، أفريقي ــادر قنين ــد الق ــة عب ــتني، ترمج  -رق ـأوس

 م. ٢٠٠٨، ٢املغرب، ط
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ــاخوري، دار  -٤ ــادل ف ــدكتور ع ــيمياء، ال ــارات يف الس تي

 م. ١٩٩٠، ١ر، بريوت. لبنان، طـالطليعة للطباعة والنش

ر فــاق جديــدة يف البحــث  اللغــوي املعــارص، الــدكتوآ -٥

ــة  ــارش مكتب ــة، الن ــد نحل ــود أمح ــاهرة، طاآلدابحمم ، ١، الق

 م. ٢٠١١ -ه ١٤٣٢

ـــاب  -٦ ـــاء البحـــث يف اخلط ـــنص والســـياق استقص ال

الــداليل والتــداويل، فــان دايــك، ترمجــة عبــد القــادر قنينــي، 

 م. ٢٠٠٠رق، الدار البيضاء. املغرب، ـأفريقيا الش

ي العتــايب، ـجــورج يــول) ترمجــة قصــ( التداوليــة -٧

ــاط، ط ــان الرب ــارشون، دار األم ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ،  ١ال

  .م٢٠١٠ - ـه١٤٣١
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ـــفهاين، رشح  -٨ ـــرج ألص ـــالبيني، أليب الف ـــل الط مقات

وحتقيــق الســيد أمحــد صــقر، منشــورات مؤسســة األعلمــي، 

  م.٢٠٠٦، ـه١٤٢٧، ٤بريوت. لبنان، ط

يف بالغـــة اخلطـــاب اإلقنـــاعي مـــدخل نظـــري  -٩

العربيــة ، د. حممــد العمــري، وتطبيقــي لدراســة اخلطابــة 

 م. ٢٠٠٢، ٢رق. املغرب، طـأفريقيا الش

ــام  -١٠ ــدي اإلم ــني ي ــت، ب ــل البي ــة أه ــاب أئم يف رح

 ر. ـ، حممد بحر العلوم، زين للنشQاحلسن 

ــراءة،  -١١ ــة إىل الق ــن البني ــعري م ــنص الش ــياق وال الس

ــع، ـأوشــان، دار الثقافــة مؤسســة للنشــيــت آعــيل  ر والتوزي

 م. ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ط

(تـــاريخ األمـــم وامللـــوك)، أليب  تـــاريخ الطـــربي -١٢

) طبعـة مطابقـة ـهـ٣١٠(ت جعفر حممـد بـن جريـر الطـربي
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لطبعــة حممــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار إحيــاء الــرتاث 

 م. ٢٠٠ ٨ -ـ ه١٤٢٩،  ١لبنان، ط ،العريب، بريوت

مفتــاح العلــوم، أيب يعقــوب يوســف بــن حممــد بــن  -١٣

ـــق  ـــداوي، دار عـــيل الســـكاكي، حتقي ـــد هن ـــد احلمي د. عب

 م. ٢٠٠٠ -١٤٢٠، ١ط الكتب العلمية، بريوت. لبنان،

ــو احلســن عــيل  -١٤ كشــف الغمــة يف معرفــة األئمــة، أب

ـــن أيب  ـــى ب ـــن عيس ـــتح األب ـــيلالف ـــ٦٩٣(ت رب )، دار ـه

 م). ١٩٨٥ -ـه١٥٠٥األضواء، بريوت، الطبعة الثانية (

أمــايل الشــيخ املفيــد، مؤسســة التــاريخ العــريب،  -١٥

 م. ٢٠٠٨ -ـ ه١٤٢٩، ١بريوت، ط

مـــروج الـــذهب ومعـــادن اجلـــوهر. اإلمـــام أبـــو  -١٦

احلسن بن عـيل املسـعودي، اعتنـى بـه وراجعـه كـامل حسـن 
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ــــ ــــة العص ــــريوت، طـمرعــــي، املكتب ، ١رية، صــــيدا. ب

 م. ٢٠٠٥ -ـ ه١٤٢٥

ــوح -١٧ ــاب الفت ــن أعــثم الكــويف  كت ــو حممــد أمحــد ب أب

ـــ٣١٤ت ـــريي، طـه ـــق عـــىل ش واء ، دار األضـــ١، حتقي

 م. ١٩٩١ -ـ ه١٤١١بريوت،  ـرللطباعة والنش

ــن -١٨ ــام احلس ــية لإلم ــاة السياس ــر  احلي ــيد جعف (الس

ـــاميل):  ـــريوت، ط .٤٣الع ـــرية، ب ـــ١٤١٤، ١دار الس  -ـ ه

 م. ١٩٩٤

ـــديلمي):  -١٩ ـــالم الدين(ال ـــن أيب ٢٩٢أع ـــن ب . حس

ل البيـــت، قـــم آ، مؤسســـة ـهـــ٨٤١حســـن الـــديلمي ت 

 . ـه١٤٠٨

عـز الـدين أبـو حسـن عـيل بـن  الكامل يف التـاريخ، -٢٠

ــرم ــب  أيب الك ــق مكت ــري، حتقي ــابن األث ــروف ب ــيباين املع الش
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ــان ط ــريوت. لبن ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ــرتاث، دار إحي ، ٢ال

 م. ٢٠٠٩ -ـ ه١٤٣٠

ـــو الفـــداء  -٢١ ـــة، اإلمـــام احلـــافظ أب ـــة والنهاي البداي

إســامعيل بــن كثــري الدمشــقي، حققــه ودقــق أصــوله وعلــق 

ـــاء الـــرتاث العـــريب، د١ط حواشـــيه عـــيل شـــريي، ار إحي

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

ـــن  -٢٢ ـــاعر، اب ـــب والش ـــائر يف أدب الكات ـــل الس املث

ــ ــري، قدم ــويف واألث ــد احل ــور أمح ــه دكت ــق علي ــور ه وعل دكت

ر. القــاهرة، ـر للطبــع والنشـــبــدوي طبانــة، دار هنضــة مصــ

  .د.ت د.ط،

يف الربامجاتيـــة. األفعـــال اإلنجازيـــة يف العربيـــة  -٢٣

ــة ومعجــم ســياقي، د. عــيل حممــود املعــارصة. درا ســة داللي
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، ١ط. القــــاهرة، اآلدابراف، مكتبــــة ـحجــــي الصــــ

 م. ٢٠١٠. ـه١٤٣١

ـــب  -٢٤ ـــافظ آمناق ـــام احل ـــأليف اإلم ـــب، ت ل أيب طال

شــوب آبــن شــهر  مشــري الــدين أيب عبــد اهللا حممــد بــن عــيل 

ــدراين،  ــن املازن ــة م ــه جلن ــه ومقابلت ــحيحه ورشح ــام بتص ق

مطبعــة احليدريــة  يف النجــف، أســاتذة النجــف، طبــع يف 

 م. ١٩٥٦ -ـ ه١٣٧٦

ـــة  -٢٥ ـــار األئم ـــدور أخب ـــة لُ ـــوار اجلامع ـــار األن بح

ي، دار ـاألطهــار، تــأليف احلجــة الشــيخ حممــد بــاقر املجلســ

ــان، ط ــريوت. لبن ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ــ١٤٠٣، ٣إحي  -ـ ه

 م. ١٩٨٣

ـ هـ٣٩٢صائص، أبـو الفـتح عـثامن بـن جنـي تاخل -٢٦

ــة،  " ــة العام ــؤون الثقافي ــيل النجــار، دار الش ــد ع ــق حمم حتقي
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. ٥٧٤(الراونــدي):  م. اخلــرائج واجلــرائح١٩٩٠بغــداد، 

 . ـه١٤٠٩مؤسسة اإلمام املهدي، قم املقدسة، 

 دراســـة يف البعـــد التـــداويل القـــرآيناخلطـــاب  -٢٨

 . ١١٨ل صوينت): آمؤيد (د.

مجـــة املقاربـــة التداوليـــة، فرانســـواز أرمينيكـــو، تر -٢٩

 . ١٩٨٦سعيد علوش، مركز االقتصاد القومي، الرباط 

ــأليف فيليــب  -٣٠ التداوليــة مــن أوســتني إىل غــوفامن، ت

ة وعبــد الــرزاق اجلاميعــي، نبالنشــيه، تعريــب صــابر احلباشــ

ر والتوزيــع، اربــد شــارع ـعــامل الكتــاب احلــديث للنشــ

 م. ٢٠١٢، ١اجلامعة، ط

مؤسســـة رشح هنـــج البالغـــة، ابـــن أيب احلديـــد،  -٣١

م. ٢٠١٢، ٢الصـــفاء للمطبوعــــات، بـــريوت. لبنــــان ط

 . ـه١٤٣٣
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(د . أبــو بكــر العــزاوي)، العمــدة  اللغــة واحلجــاج -٣٢

 م. ٢٠٠٦ه. ١٤٢٦، ١يف الطبع، ط

ــــات -٣٣ ــــ التعريف ــــيد  ريفـ(الش ــــاين)، الس اجلرج

) ، دار ـهــ٨١٦ريف عــيل بــن حممــد اجلرجــاين(ت ـالشــ

ــان، ط ــريوت. لبن ــريب، ب ــرتاث الع ــاء ال ــ١٤٢٤ ،١إحي  -ـ ه

 م. ٢٠٠٢

لسـان العــرب، أبــو الفضــل مجـال الــدين حممــد بــن  -٣٤

ــ ــي املص ــور األفريق ــن منظ ــرم ب ــ٧١١(ت  ريـمك )، دار ـه

 ). ـه١٣٠٠صادر، بريوت الطبعة األوىل (

ـــوم  -٣٥ ـــرمفه ـــاج يف الق ـــة آاحلج ـــريم. دراس ن الك

ــطلحية ــة  مص ــع اللغ ــة جمم ــارة)، جمل ــوظ مي ــة حمف (د. ملهاب

 . ٥٣٣. ٥٢٣/ ٣، اجلزء٨١/ العربية بدمشق، املجد
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ــر -٣٦ ــاج يف الق ــه آاحلج ــم خصائص ــالل أه ــن خ ن م

ــان،  ــريوت. لبن ــاريب، ب ــولة، دار الف ــد اهللا ص ــلوبية، عب األس

 م. ٢٠٠، ١ط

ـــة -٣٧ ـــاج يف اللغ ـــة احلج ـــكري  نظري ـــدكتور ش (ال

(أهــم نظريــات احلجــاج يف  املبخـوت). بحــث ضــمن كتــاب

ــادي  ــوم). إرشاف مح ــطو إىل الي ــن أرس ــة م ــد الغربي التقالي

 ، منوبة. اآلدابصمود، طبعة كلية 

ـــداهللا  -٣٨ ـــه (عب ـــه وتقنيات ـــره ومنطلقات ـــاج أط احلج

ــاج يف  ــات احلج ــم نظري ــاب (أه ــمن كت ــث ض ــولة) بح ص

ــد الغربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم)،  رشف محــادي أالتقالي

 ، منوبة. داباآلصمود، طبعة كلية 

ــاج -٣٩ ــات احلج ــاريخ نظري ــل  ت ــون و جي ــب بروت (فلي

ــدي،  ــاجي الغام ــالح ن ــد ص ــدكتور حمم ــة ال ــه)، ترمج جوتيي
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ــ ــز النش ــز، طـمرك ــد العزي ــك عب ــة املل ــي، جامع ، ١ر العلم

 . ٢٠١١ -ـ ه١٤٣٢

ــز  -٤٠ ــد العزي ــن عب ــد ب ــر أمح ــو بك ــدك أب ــقيفة وف الس

ــ ــوهري البص ــ٣٢٣ري ت ـاجل ــادي ـه ــد ه ــق د. حمم ، حتقي

ر، بــريوت. لبنــان، ـاألمينــي، رشكــة الكتبــي للطباعــة والنشــ

 م. ١٩٩٣ -ـ ه١٤١٣، ٢ط

. دار الكتـــب ١٢١(الســـيوطي):  تـــاريخ اخللفـــاء -٤١

م. ينـــابيع املـــودة، ٢٠١٢، ٣العلميـــة، بـــريوت. لبنـــان، ط

 . ـه١٣٠١القندوزي احلنفي، طبع إيران، 

ــزان أو التكــوثر -٤٢ ــه  اللســان واملي ــدكتور ط العقــيل، ال

عبد الرمحن، املركـز الثقـايف العـريب، الـدار البيضـاء املغـرب، 

 م. ٢٠١٢، ٣ط
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ــالم،  -٤٣ ــم الك ــد عل ــاب وجتدي ــل اخلط ــول حتلي يف أص

ــدار  ــريب، ال ــايف الع ــز الثق ــرمحن، املرك ــد ال ــه عب ــدكتور ط ال

 م. ٢٠١٠، ٤البيضاء. املغرب، ط

ــارث  -٤٤ ــن ح ــر ب ــن حج ــد ب ــاهرة، حمم ــة الظ الذري

 . ـه١٤٠٧، مجاعة املدرسني، قم، ـه٣٦٠دواليب ت ال

ــــان  -٤٥ ــــة أليب حي ــــاع واملؤانس ــــاج يف اإلمت احلج

(رســــالة ماجســــتري)،  التوحيــــدي، حســــني بوبلوطــــة،

ــ ــاج خض ــة احل ــة، جامع ــة اجلزائري ــة  ،رـاجلمهوري ــة، كلي باتن

ــة  اآلداب ــة العربي ــم اللغ ــانية، قس ــوم االنس ــاوالعل  وآداهب

)٢٠١٠ .( 

(اإلمــام احلســن املجتبــى)، تصــحيح  ةأعــالم اهلدايــ -٤٦

ـــة والنشـــ ـــور، األمـــرية للطباع ـــن عاش ـــ - رـاب راء ـاخلض

 م. ٢٠٠٥-ـ ه١٤٢٦ر، بريوت ـللطباعة والنش
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ــاب -٤٧ ــمن كت ــث ض ــاج، بح ــق واحلج ــة واملنط  اللغ

ــامعييل  ــافظ إس ــدكتور ح ــه)، ال ــه وجماالت ــاج مفهوم (احلج

 م). ٢٠١٠( علوي، عامل الكتب احلديث، أريد

. ٥٣املختــارة مــن خطــب اإلمــام احلســن:  الروائــع -٤٨

ـــة،ط ـــم للطباع ـــوي، دار العل ـــطفى املوس ـــيد مص ، ١الس

 م.١٩٧٥ -ـ ه١٣٩٥

* * * 
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