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اجلمعية كلمة  

حممد نبينا  واملرسلني  اخللق  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هللا  احلمد 

وعىل أهل بيته الطيبني الطاهرين مصابيح اهلداية وأنوار املعرفة وعىل حجة اهللا يف أرضه 

وسامئه االمام احلجة املنتظر(عجل اهللا فرجه الرشيف) وبعد..

احلسن  االمام  خطب  يف  احلجاجية  (امللفوظات  بـ  وسم  والذي  احلايل  الكتاب  ازدان 

العلمية  العميد  مجعية  من  الصادر  اللسانيات،  هدي  يف  بدراسة  حفل  والذي   (  ()

للمبادئ واالسس والقوانني احلجاجية أمهية وحضور  ملا  والفكرية ضمن سلسلة نرش، 

فاعل يف احلجاج الذي يبنى عىل جمموعة من التصورات واملقوالت واملقدمات العقلية، 

بداية اخلطاب، بوصفه - احلجاج - جوهر اخلطابة  لنقل  أو  نقطة الرشوع  التي تؤسس 

لة بالدالالت واملعاين املستدركة يف السياقات اخلطابية املحتفية بآليات اجلدل لصالح  املحمّ

احلوار املعريف وصوره اخلطابية.. و بالتايل يصبح احلجاج القائم عىل توظيف اللغة بمثابة 

 ،   املنطقية واالستداللية يف خطب االمام املجتبى  خطاباًً عقليا مستندا عىل الرباهني 

سيد شباب أهل اجلنة وسليل اهلد ورابع أهل الكساء، االمام الزاهد واحلليم والشجاع 

،  وورعا، سالم اهللا عليه وعىل  والفاضل واحلكيم وأفضل الناس علام، وكرماً وحجاجاً

حممد وآله الطاهرين .

وان التنقيب يف موضوعة امللفوظات احلجاجية، جاء بمثابة رغبة مجعية العميد الفكرية 

الكالم  أفعال  الضوء عىل  لتسليط    البيت  اهل  تراث  الضوء عىل  تسليط  والعلمية يف 

املبارش املعتمد عىل الرباهني املنطقية.
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سلسلة كتاب النرش (٦)

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

نرش  سلسلة  واثراء  الكتّاب  اىل  دعوهتا  والفكرية  العلمية  العميد  مجعية  جتدد  وختاما 

بنتاجاهتم القيمة.

واخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني وصىل اللهم عىل حممد وآله الطاهرين.

                                                                                   أ.د. شوقي املوسوي    

عضو مجعية العميد العلمية والفكرية
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املقدمة

اهرين. يبني الطَّ احلمد هللا، وصىلّ اهللا  عىل نبيه حممد وآله الطِّ
أساس  االجتامعي،  وهي  والتعايش  البرشي  التواصل  أهم عنارص  اللغة  متثل 
التفاهم بني الناس،  فإنّ لكل لغة سامهتا اللغوية التي تظهر يف مستويات استعامهلا،  
العلامء  هبا  اهتم  التي  اللغوية  والنظريات  السامت  تلك  أهم  من  احلجاج  ويعد 
املتقدمون  ووسع افقها ومداركها األلسنيون يف العرص احلديث،  إذ يرتكز اساساً 
عىل دراسة الطريقة واألسلوب اللذين يتبنامها املتكلم للتغيري من معتقدات املتلقي 
ب أن يستغني عن هذا  واقناعه باملوضوع املراد ايصاله اليه؛ إذ ال يمكن ألي خماطِ
األسلوب الذي هيدف اىل استهواء املتلقي واستاملته،  وقد اضحى احلجاج يف رحاب 
التحوالت الفكرية عند فالسفة اللغة مطلباً اساسياً يف لسانيات اخلطاب،  ويف كل 
عملية تواصلية تستدعي االفهام واالقناع،  فاحلجاج كامن يف اللغة،  وهي حتمل 
يتعلق بداللة األلفاظ عىل معانٍ خاصة بمقام  فيام  طاقة حجاجية يف ذاهتا والسيام 
التلفظ هبا،  وهلذا خيتار املتكلم أدواته اللغوية وآلياته احلجاجية مما جيعل احلجاج يف 
شكله النهائي ترجيح خيار من بني خيارات بواسطة أسلوب هو يف ذاته عدول عن 

إمكانيات لغوية عىل أخر يتوقع اهنا اكثر نجاعة يف مقام معني .
 ولقد حاولت يف هذه الدراسة ابراز امللفوظات احلجاجية التي حتتوهيا خطب االمام 
أجزائه،   مع  ويـتداخل  املبارك،   خطابه  من  كبرياً  جزءاً   احلجاج  إذ حيتل     احلسن 
ح  التأكيد والربهنة عليها،  فيوضّ فلكل كالم جزءان جوهريان مها: عرض احلالة ثم 
ملخاطبيه عربه غايته من اخلطاب،  والغرض املراد منه،  وهو اذعان املتلقي ملا يطرحه،  

او العمل عىل زيادة ذلك،  فيدفعه اىل املبادرة باإلقدام  عليه،  أو االحجام عنه.
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واقتضت طبيعة هذه الدراسة أن يوسم الفصل األول بـ:(حجاجيـــــة التناص 
بدراسة:  الثاين  الفصل  تاله   ، احلسن  اإلمام  خطب  فــي  واحلديثــي  القرآنــــي 
الثالث:  الفصل  ثم   ، احلسن  اإلمام  خطب  يف  احلواري  االستلزام  (حجاجية 
(أسلوبية املوجهات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن ، وختم بالفصل الرابع: 

 .  األفعال الكالميّة يف خطب اإلمام احلسن)
اء األكارم  خر فيها جهداً عسى أن أوفق فيها،  راجياً من القرّ وهي دراسة مل أدّ
التامس العذر عن اهلفوات غري املقصودة،  فالعذر عند كرام الناس مقبول. واهللا من 

وراء القصد. وصىل اهللا عىل حممد وآله .

د. ظافر اجليايش
١٤/ شعبان/١٤٤١هـ

٢٠٢٠/٤/٨ م
الرميثة



التمهيد

امللفوظ احلجاجي قراءة  مفاهيمية
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امللفوظ احلجاجي قراءة مفاهيمية
امهية   ذات  عدّ  تُ اآلخر  مع  للعالقة  تواصلية  الكالم كوسيلة  استعامل  الرغبة يف  إنّ 
املتحدثني  رغبة  كالمي  تبادل  كل  يف  حتدد  أن  عىل  للغة،   طبيعية  تأدية  لكل  بمكان 
الذات،  ويف  تأثري يف  الطلب ونحو ذلك،  وأن يكون هناك  أو  العرض  التعبري يف  يف 
اآلخرين؛ وألنّ اللغة هي وسيلة التواصل املثىل، فان احلجاج شكل من اشكاله،  وحالة 
  ، وحديثاً قديامً  الباحثني  شغلت  التي  القضايا  أهم  من  احلجاج  يُعدّ  لذا  حاالته،   من 
وفتحت الباب واسعاً أمامهم؛ للكشف عن خبايا هذه القضية،  واالحاطة بمختلف 
جوانبها،  وقد كان للملفوظ أثر مهم يف هذا املجال،  فاللفظ حجاجي يف مستواه األول 
قبل أن تكون له مهمة تواصلية،  ولعلّ االقناع هو مقصد أساس يف كل خطاب ذي 
منزع تأثريي،  إذ يشكل نواة البحث احلجاجي،  وهو هدف يتحقق عرب توسل أدوات،  

وأساليب  تتنوع بتنوع املنظور الذي يلحظ فيه(١) .
ب عند دخوله العملية التخاطبية ال يسعى فقط اىل اخبار املتلقي بمعلومات  فاملخاطِ
جيهلها فقط،  ولكن حياول التأثري فيه واكتساب ثقته والوصول به اىل تصور ما تصوره 

هو سلفاً ويسعى اىل اقناعه، وحثه،  وتشجيعه،  ومواساته .
ال  دونه  ومن  اخلطاب،   لتشكيلة  الرئيس  املكون  هو  (ديكرو)  يراه  كام  وامللفوظ 
،  فاجلملة كيان لساين ساكن  يمكن ان تكون اجلملة بمجموع تواليها يف التواصل خطاباً
ف التلفظ بأنه:  ال يمكن أن تتحول اىل خطاب إال اذا اكتسب قيمة امللفوظ،  ولذا يعرّ
الفعل الفردي الذي يسمح للمتلفظ بتفعيل النظام اللساين،  أو باألحر حتويل اللسان 

. (٢) اىل خطاب،  فيكون اخلطاب تشكيالً ملفوظياً
وتعود جذور نظرية التلفظ اىل الفيلسوف اللغوي (ميخائيل باختني) يف طروحاته 
عندما حاول خمالفة النظرة التي اشاعها(دو سوسري) يف ألسنيته الذاهبة اىل أنّ الكالم 
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نشاط فردي،  بخالف اللغة التي رأ أهنا نشاط اجتامعي،  وخلص اىل أنّ اللغة والكالم  
ظاهرتان اجتامعيتان،  واستقر لد باختني نظرية وسمت بـ(نظرية التلفظ)(٣) .

ر فكرته يف امللفوظ حتى  ثم خلفه الفيلسوف اللساين الفرنيس(أميل بنفنسيت) الذي أطّ
ف (بنفنسيت)  استقر هبا مصطلح» لسانيات امللفوظ»،  او "اللسانيات التلفظية»،  وقد عرّ
اللسان عن طريق فعل استخدام فردي))(٤). ويستفاد  امللفوظية بقوله: ((عملية تشغيل 
بفعل  تتحقق  اذ  التواصلية،   العملية   تكون ضمن  اللغة  دراسة  أن  التعريف  هذا  من 
ب يف سياق ما للوصول اىل هدف ابالغ املعنى  ب،  واملخاطَ استعامل اللغة بني املخاطِ

الكامن يف هذه اللغة املستعملة .
بني  تنشأ  التي  العالقات  وصف  هو  منها  واهلدف  امللفوظ   لسانيات  تكونت  لقد 

امللفوظ وخمتلف عنارص االطار التلفظي بمعرفة كل من:
- املشاركني يف اخلطاب (املتكلم،  واملخاطب) .

- سياق العملية التخاطبية (الظروف املحيطة بالعملية التخاطبية).
ثقايف  السسيو-   املحتو القناة،   امللفوظ وتلقيه: طبيعة  العامة إلنتاج  الظروف   -

والتارخيي،  قيود وعوائق العامل التخاطبي .
هذه العنارص وان ميزت امللفوظ الشفوي/ املنطوق،  وكانت أكثر جالء فكذلك 
املكتوب منه،  فلمعاجلته ينبغي كشف آثاره التي توحي بوجود املتكلم يف عملية احلديث 

أو التلفظ،  وبوجود املخاطب وباحلالة التلفظية،  ويكون ذلك بالشكل اآليت:
- امللفوظ املسند اىل املتكلم .

- امللفوظ املسند اىل املخاطب .
- امللفوظ املسند اىل احلالة التلفظية . 

ويمكن عدّ االحداث التلفظية تلك االثار اللغوية حلضور املتكلم يف خضم ملفوظه 
أو املواقع التي تدخل يف اطار األنامط الضابطة ملواقف املتكلم إزاء ما يتلفظ به(٥)  .
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التي  وانسكومرب)  (ديكرو  مرجعية  يف  املعريف  أثرها  امللفوظ»  "للسانيات  وكان 
اجلملة  (ديكرو) هو  عند  فامللفوظ  منهجها احلجاجي،   مفاهيم حتليلية يف  اىل  ترمجت 
زيد عليها املقام،  او اجلملة يف مقام االستعامل(٦) . واذا كان اخلطاب مرادفا للملفوظ أو 
القول فإنه يف حتليالته ال يقف عند حدود اجلملة، ولكن يقتحم وراءها وما بعدها أي 
االهتامم بمختلف مستوياهتا وبذلك تنتقل من اجلملة ومن ميدان اللغة كنظام من األدلة 

اىل عامل تعترب فيه اللغة وسيلة للتواصل .
وقد ميّز(بنفنسيت) بني مصطلحي» التلفظ،  وامللفوظ»،  فالتلفظ يف نظره دائامً هو 
حدث التكلم نفسه،  أو النشاط املتحقق بواسطة الكالم،  أو انتاج الكالم/ امللفوظ،  

أما امللفوظ: هو نتاج التلفظ أي جمموع األقوال املنجزة(٧) . 
أما امللفوظ كام يراه (غريامس) و(كورتاس) فهو:((تتابع من اجلمل املحققة 
أي كل  ما يتلفظ به االنسان منطوقاً أو مكتوباً يتحدد ضمن إنيّة من التلفظ عن 
طريق ضامئر الشخص وضامئر امللكية،  والصفات والظروف واملبهامت الزمانية 
واملكانية. أما التلفظ: فهو العملية ذاهتا إلنتاج امللفوظ فيجب الفصل بني الفعل 

ونتيجته الفعل،  أي الثاين نتيجة األول))(٨) .
ويمكن أن نقول بإنّ امللفوظ : هو الناتج االستعاميل للغة الذي يأيت عليه التحقيق 

الفعيل للقول داخل العملية التلفظية؛ لغرض يقصده املتكلم . 
وهبذا يظهر أن لسانيات امللفوظ حتدد أهدافها يف تثبيت عالقة املتكلم بسياق الكالم 
الذي يتجسد يف جمموعة من العنارص املتداخلة من طبيعة اجتامعية،  ونفسية،  وثقافية،  

وتارخيية،  ودينية... مما يشكل عىل وجه العموم عامل االنسان .
ا فيام خيص مصطلح احلجاج،  فال تنفك الدراسات اللسانية احلديثة عن احلديث  أمّ
عنه يف النصوص اللغوية اخلطابية التي حتاول الوصول اىل كيف تقوم النصوص بعملية 
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االقناع،  وملاذا بعضها ومقنع واالخر ليس كذلك. فاحلجاج يف اللغة مصدر من الفعل 
  ، القصدُ  : جُّ احلَ حجج،   العرب:  لسان  يف  منظور(ت٧١١هـ):  ابن  عن  ورد    ، جَ اجَ حَ
ة: الربهان،  وقيل: ما دفع به اخلصم،  أي الذي يكون  جَّ اً قصده، واحلُ جّ ه حَ جُّ ُ ه حيَ جَّ وحَ

: التخاصمُ (٩) . ،  والتحاجُّ لٌ دِ به الظفر عند اخلصومة وهو رجل حمجاج أي جَ
القصد،   مها:  معنيني  عىل  أساساً  بالداللة  خيتص  احلجاج  أن  النص  من  ويظهر 

واالقناع عن طريق اجلدال والتخاصم الفكري .
ويف االصطالح فقد رآه ميشال مايري بأنه:((جهد اقناعي،  واحلجاج متجسد يف كل 

لغة من حيث أن اخلطاب يستهدف إقناع من يتوجه إليه))(١٠) .
بوجهة  املتلقي  اقناع  خالله  من  يستهدف  للخطاب  خاصية  احلجاج  أن  ويعني 
نظر خاصة وإقحامه هبا للتأثري فيه قصد فعل أمر ما أو تركه أو توجيهه . فهو يدرس 
اشكال ووسائل التأثري يف املتلقي التي تتم يف اطار النص اللغوي ونحوه  من النصوص 
االخر. وليس احلجاج مقصورا عىل املناقشات أو احلوارات كام قد يتبادر اىل الذهن 
عند بعض الناس،  بل يشم ل كل قول هيدف اىل االقناع، وتُعد اخلطابة من أهم أنواع 
النصوص النثرية التي حتفل باحلجاج،  كام أن احلجاج ذو مرجعية اجتامعية،  أي يتكون 
اللغة الطبيعية للنشاط اللغوي للمجتمع . هذا موجز عن احلجاج والتفاصيل  ضمن 

بالتعريف به نرتكها للفصول اآلتية فهي كفيلة بذلك .



الفصل االول

حجاجية التناص القرآين،  واحلديثي
           يف خطب اإلمام احلسن
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توطئة :
يُكسبُ القرآن الكريم،  واحلديث الرشيف النصّ احلجاجي حجية تدفع نحو اقناع 

القرآين واحلديثي  فالتناص احلجاجي  املتناص معه،   للنص  تبعاً  فيه  والتأثري  املتلقي،  

الذي استعمله اإلمام احلسن   كان أداة فاعلة يف اقناع متلقيه،  إذ مثّال حجة سلطة،  

النوع من احلجاج  فاعلة،  وهذه  يمتلكان سلطة  أقو احلجج ؛ألهنام  يعدان من  فهام 

الباث،   ثقافة  يتحصل مقصده واستعامله بحكم  يبلغ غايته وهبا  التي هبا  أداة اخلطيب 

فتوظيفه يف خطبه يمثل اسرتاتيجية اقناع يامرسها عىل متلقيه؛ ليكسب خطابه قوة اقناع 

الدامغة  احلجة  االمام  خيلق  خالله  ومن  مستمعيه  عىل  عليا  سلطة  له  يمثل  نصّ  عرب 

عليهم . وإذا كان أهم يشء يقوم عليه احلجاج هو تقديم الطروحات التي تدعو العقول 

إىل التدبر املوضوعي والواعي يف القضايا املقدمة،  بغية بناء الرأي الصحيح،  فإنّ اإلمام 

احلسن وظفّ النصّ القرآين واحلديثي خري توظيف؛ من أجل حتقيق النجاعة خلطابه 

فيه رغبة  املتلقي،  والتأثري  إقناع  احلجاجي حتى حتول خطابه اىل نصّ مقنع يرمي إىل 

يف نجاح حجاجه الديني واالخالقي والسيايس،  عرب قوة تدفع املخاطب إىل التفكري 

والتأمل من أجل احلصول عىل اإلقرار بحقيقة معينة من خالل املباحث اخلمسة اآلتية .
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، مفهومه،  ومالمح تأسيسه املبحث األول / احلِجاجُ
احلجج  من  جمموعة  تقديم  من  انطالقاً  إقناعي  هدف  ذات  فكرية  عملية  احلجاج 
والرباهني،  تتجسد يف أنامط خمتلفة من القول تشكل حواراً إقناعياً يقوم عىل أسس منها: 
باألفكار  املتمثلة  املبادئ احلجاجية  أو  املنطلقات،   يتعلق بمجموعة من  ما هو فكري 
عرض  وبطرائق  احلجاجي،   احلوار  انطالق  نقطة  متثِّل  التي  املتحاورينَ  بني  املشرتكة 
سة للواقع،  كام  احلجج نفسها من تقنيات شبه منطقية،  أو ناظرة إىل الواقع وربام مؤسِّ
يقوم احلجاج عىل مجلةِ مفاهيم،  ولكلِّ مفهوم منها نظرة خاصة لفكرة احلجاج،  وقد ذكر 
علامء احلجاج جمموعة من اخلصائص التي متيِّز النَّص احلجاجي من غريه من النصوص؛ 
لكل  املميزة  اخلصائص  بحسب  أقسام  عىل  النصوص  اللسانية  الدراسات  مت  قسَّ إذ 
عند  وجوده  يُفرتَض  اعتقاد  تغيري  به  د  يُقصَ الذي  احلجاجي  النَّص  ومنها    ،(١١) قسم 
إقناع  هو  احلجاجي  النص  من  الرئيس  فاهلدف  جديدة؛  نظر  بوجهة  وإقناعه  املتلقي 
املتلقي(١٢).  وال يكون إال يف موطن اخلالف و يكون عادة بني متكلم،  وخماطب ويقوم 

عىل مبدأ توجيه احلجة أو امللفوظ نحو النتيجة التي تكون رصحية أو ضمنية .
واحلجاج هو جوهر اخلطابة بوصفها فن احلمل عىل اإلقناع(١٣)،  ووسيلة من وسائل 
التبكيت(١٤)،   عىل  القائم  اجلدل  بخالف  اإلقناع  عىل  تقوم  وفكرته  الرأي  عن  التعبري 
والتبكيت هو التقريع والتعنيف(١٥)،  وبذا يقع مرشوع احلجاج بوصفه خطابة جديدة 
بني مفهومي اجلدل،  واخلطابة القديمة؛ فاجلدل تبكيتي،  واخلطابة القديمة تقوم عىل 
مفهوم  ا  أمَّ واستاملته(١٦)،   اجلمهور  إرضاء  إىل  وتسعى  واالنفعاالت،   املشاعر  إثارة 

إنتاج  إذ يشرتك كالمها يف  املفهومني(١٧)؛  احلجاج حديثاً فهو قاسم مشرتك بني هذين 

احلجاج،  يقول أرسطو يف اجلدل واخلطابة: (( قوتان إلنتاج احلجج)) (١٨).

بذلك  وعنى   (١٩) بالقول))  النفوس  قيادة  ((صناعة  أفالطون:  عند  اخلطابةَ  تعدّ 

ا عند أرسطو الذي جاء بعده فقد وضع  قيادة النفوس إىل اخلريِ واحلق والعدل(٢٠)،  أمّ
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أسس التفكري الصحيح،  وقواعد الربهان،  واجلدل،  واخلطابة،  والرد عىل املغالطات 

بعده،   جاء  ملن  األساس  واملرجع  احلجاج  دراسة  رائد  بذلك  فكان  السفسطائية،  

واخلطابة عنده هي: ((الكشف عن الطرق املمكنة لإلقناع))(٢١). 

فأرسطو بنى تعريفه عىل فكرة اإلقناع،  أما أفالطون فبنى مفهومه عىل قيادة املتلقي 

بام يتضمنه ذلك املفهوم من محل عىل اإلقناع،  وألرسطو يعود الرأي القائل بالفصل 

واآلخر  تبكيتي،   األول  أنّ  بينهام  والفروق  اخلطايب،   واحلجاج  اجلديل  احلجاج  بني 

إقناعي(٢٢)؛ واإلقناع هو املركز يف مفهوم اخلطابة؛ بخالف احلجاج اجلديل القائم عىل 
ا احلجاج اخلطايب فهو حجاج يقصد به الباث إقناع اجلمهور بقضية ما(٢٣) . التبكيت،  أمَّ

أما عند علامء العرب املتقدمني،  فقد تصد العلامء لرشح كتب أرسطو،  وتلخيصها،  

ا: ((صناعة  ف الفارايب(ت ٣٣٩هـ) اخلطابة بأهنَّ والسيام فيام يتعلق بآلية اإلقناع؛ إذ عرَّ

 : قياسية غرضها اإلقناع يف مجيع األجناس البرشية))(٢٤)،  وذكر أنَّ اخلطابة تتصف بأنَّ

((هلا قدرةُ عىل إقناع اجلمهور بأرسهم يف كل يشء))(٢٥).
اهلند:  بعض  ((قال  بقوله:  احلوار،   يف  احلِجاج  ألمهية  اجلاحظ(ت٢٥٥هـ)  وتنبَّه 
هالل  أبو  وربط  الفرصة))(٢٦)،   بمواضع  واملعرفة،   باحلجة،   البرصُ  البالغة  مجاع 
اآلخرين؛  خماطبة  يف  اللطف  من  ذلك  اً  عادّ بالبالغة  احلجاج  ٣٩٥هـ)  العسكري(ت 
املستوحشة،   القلوب  ويؤنس  النافرة،   القلوب  بهِ  ف  تَعطِ ((ما  الكالم:  من  فاللطيف 

ة))(٢٧) . قام بهِ احلجَّ غ بهِ احلاجة،  وتُ بلَ وتلني بهِ العريكة األبيَّة املستَصعبَة،  ويُ
ا يف العرص احلديث- وهو موضع االهتامم هنا – فقد سعى األلسنيون إىل إعادة الدور  أمّ
فمفهوم  املختلفة،   العلوم  يف  للربهان  القوي  التصاعد  ظل  يف  تراجع  الذي  للخطابة  املهم 
احلجاج عند بريملان وتيتيكاه يقع يف صميم اخلطاب اإلقناعي؛ فتعريف احلجاج عندمها يعني: 
((درس تقنيات اخلطاب التي من شأهنا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم بام يعرض عليها من 
أطروحات،  أو أن تزيد يف درجة ذلك التسليم))(٢٨)،  فاحلجاج عندمها أداة احلوار اإلقناعي .
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ويلحظ املتتبع أنَّ الدراسات احلجاجية أشارت إىل أهم الفروق بني احلجاج اجلديل،  
واحلجاج اخلطايب،  ومتثل ذلك بالسمة الفردية يف احلجاج اجلديل،  واجلامعية يف احلجاج 
بتوجيه  يقوم  الذي  الثاين  بخالف  احلكم  مضمون  فحص  األول  ومهمة  اخلطايب،   

األفعال،  وبناء القوانني لذا كان مرتبطاً عىل نحو وثيق بشؤون املجتمع(٢٩). 
وقد امتاز احلجاج عند بريملان وتيتيكاه عن اخلطابة القديمة من جهتني(٣٠):

،  يف حني جيوز .١ ،  وعامٌ من جهة نوع اجلمهور: إذ إنَّ مجهور اخلطابة القديمة حارضٌ
،  وجيوز  ،  أو خاصاً ،  وجيوز أن يكون عاماً يف مجهور احلجاج أن يكون حارضاً أو غائباً

،  أو املرء ونفسهِ. أن يكون بني شخصني متحاورينِ
ا .٢ أمّ شفوي،   هو  ما  يف  اخلطاب  القديمة  اخلطابة  حرصت  اخلطاب:  نوع  جهة  من 

  ، ،  كام يمكن أن يكون مكتوباً ،  فيمكن أن يكونَ منطوقاً اخلطاب احلجاجي عند املؤلفنيِ
ان عىل املكتوب،  وال يكادان يأخذان أمثلتهام إال ممّا هو مكتوب. بل إهنام يلحّ

املتكلم؛  فها  يوظِّ التي  اللغوية  بالوسائل  اهتّم  فـإنَّه  ديكرو  أما مفهوم احلجاج عند 
بالبنى  اهتام  اللذين  وتيتيكاه  بريملان  كمفهوم  ال  ما،   حجاجية  وجهة  خطابه  لتوجيه 
فها اخلطيب يف النَّص إلقناع اجلمهور؛ لذا انطلقت من فكرة فحواها:  العقلية التي يوظِّ
((إنَّنا نتكلم عامة بقصد التأثري))(٣١).فيكون احلجاج عنده ((إنجاز لعملني مها: عمل 
ة من ناحية،  وعمل االستنتاج من ناحية أخر؛ سواء كانت النتيجة  الترصيح باحلجَّ
يف(التوجيه) ديكرو  عند  احلجاج  وظيفة  ت  رصِ وحُ   ،(٣٢)(( مفهومة  أو  هبا  حاً  مرصَّ
(٣٣)؛ فـاللغة حجاج حمض،  واحلجاج توجيه رصف(٣٤)،  والتوجيه يكون للمتلقي يف 

إقناعه بفكرة ما،  ويف اخلطاب يكون عرب تسلسل لألقوال فيه تؤديه الروابط احلجاجية 
 السامع،  ومستو مستو : والعوامل احلجاجية،  إذ ((حيصل هذا التوجيه يف مستوينيِ

اخلطاب نفسه مع ما بني املستوينيِ من تداخل))(٣٥).
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املبحث الثاين / املبادئ احلجاجية ومنطلقاهتا
برشية  جمموعة  داخل  األفراد  بني  املشرتكة  واألفكار  املعتقدات  من  جمموعة  هي 

فاعل احلجاج  املشرتكة بني  تعد األرضية  التي  العامة  معينة أي((جمموعة من األفكار 

اخلطيب ومتلقيه،  ومتثِّل الضامن الذي يربط النتيجة باحلجة))(٣٦)،  وتتمثل بمجموعة 

من املنطلقات التي منها يكون االنطالق لالستدالل وهي(٣٧) :

١. الوقائع:

إىل  الوقائع  وتنقسم  الناس،   مجيع  بني  أو  أشخاص  عدة  بني  مشرتك  ما هو  ومتثل 

وقائع مشاهدة معاينة،  ووقائع مفرتضة،  والتسليم بالواقعة من  قبل املتلقي ليس إال 

الواقع  يقتيض  إذ  املسامهني يف عملية احلوار؛  نفسه عىل مجيع  ما يفرض  منه مع  جتاوبا 

إمجاعا كونياً.

٢. احلقائق:

وهي أنظمة أكثر تعقيدا من الوقائع،  وتقوم عىل الربط بني الوقائع،  ومدارها عىل نظريات 

علمية أو مفاهيم فلسفية أو دينية،  وقد يعمد اخلطيب اىل الربط بني الوقائع واحلقائق من 

حيث هي موضوعات متفق عليها ليحقق موافقة اجلمهور عىل واقعة معينة غري معلومة.

٣. االفرتاضات:

وشأهنا شأن الوقائع،  واحلقائق حتظى باملوافقة العامة لكنَّ اإلذعان هلا والتسليم هبا 

هيام. ال يكونان قوينيِ إالّ إذا جاءت يف مسار احلجاج عنارص أخر تقوّ

٤. القيم:

ح عليه من  ل عليها مدار احلجاج بكل رضوبه إذ جتعل السامع يذعن ملا يُطرَ هي املعوَّ
ا متثل بالنسبة إىل جماالت  آراء،  ولئن خلت منها االستدالالت ذات البعد العلمي،  فإهنَّ

القانون،  والسياسة،  والفلسفة غذاءً أساسياً.
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٥. اهلرميات:
وكذلك  درجات،   فاجلميل  ما؛  هلرمية  خاضعة  هي  وإنَّام  مطلقة  ليست  القيم  إنّ 
النافع،  واهلرمية نوعان: جمردة،  مثل: اعتبار العدل أفضل من النافع،  ومادية حمسوسة،  

مثل: اعتبار اإلنسان أعىل درجة من احليوان .
٦. املعاين أو املواضع:

أو  للحجج  خمازن  عن  عبارة  فهي  وهرميتها،   القيم،   من  أعم  مقدمات  هي 
مستودعات هلا،  يعمد إليها اخلطيب للرفع من درجة إذعان اجلمهور .

أجل  ومن  اإلفهام،   أوال  يقتيض  واإلقناع  اإلقناع،   هو  احلجاجي  النص  فغاية 
اللغوية،   الكفايات  االعتبار  يأخذ بعني  أن  للمتكلم من  الفهم،  البد  أال حيصل سوء 
  ، مبنياً خطاباً  بكونهِ  احلجاجي  اخلطاب  يتميز  أن  وجيب  املخاطبية(٣٨)،   والذهنية 

(٣٩)،  إذ ليس كل خطاب يكون حجاجا بالرضورة . ،  وهادفاً هاً وموجَّ
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املبحث الثالث / أمهية حجياجيّة التناص القرآين واحلديثي 
يتميز الشاهد يف الثقافة العربية بسلطة حجاجية،  خولتها له طبيعة الفكر العريب،  خاصة الشاهد 
الشعري الذي غلب عىل غريه من أنواع الشواهد،  وملّا دخل العرب يف االسالم أصبحت الشواهد 
القرآن الكريم أكثر النصوص مقبولية من حيث االستشهاد،  فهي نصوص ذات  الدينية عىل رأسها 
معلومة  ما  بقاعدةٍ  التصديق  درجة  يقويَّ  أن  شأنه  من  االستشهاد  (فإنّ  املخاطب  عىل  سلطوية  قيمة 
وذلك بتقديم حاالت خاصة توضح القول ذا الطابع العام وتقوي حضور هذا القول يف الذهن )(٤٠).

وهلذه النصوص أو الشواهد القدرة عىل التأثري يف املتلقي؛ ألهنا متتلك سلطة فاعلة،  وهي 
ا حجج جاهزة ليست من  أداة اخلطيب التي هبا يبلغ غايته وهبا يتحصل مقصده،  وتتصف بأهنّ
عمل اخلطيب،  ومزيته فيها أنه يمثل دور الناقل هلا،  وتوظيفها بالشكل املقبول  ينبئ عن مقدرته 
املقاميّة  وط  القرآين خيضع ملعايري تقتضيها الرشّ اهد  الشّ التداولية(٤١). وهلذا فإن اختيار  وكفاءته 
ك خلياله وتفرض عليه  ب،  فتقوم بدور املحرّ يا لد املخاطّ التّي جتد هلا صد شعوريّا وعاطفّ

ل عليه عمليّة الفهم . االنتباه وتسهّ
ويأيت يف الدرجة التالية للقرآن احلديث الرشيف،  ووظيفته احلجاجية تبنيها أصوله التقديسية- 
انتسابه للمعصوم – وهو يوازي يف جاللته جاللة النصّ القرآين(٤٢) فالتناص احلجاجي القرآين 
واحلديثي مها وسيلة من وسائل اإلقناع،  والتعبري عن الرأي وتفنيد الرأي املخالف أي هدفهام 
التأثري يف املتلقي إمّا لتدعيم موقفه، وإمّا لتغيري رأيه وتبني موقف جديد،  سواء كا ن هذا املوقف 
يقترص عىل االقتناع الذايت أم يقتيض فعال ما،  وربام كانت وظيفتهام حماولة جعل العقل يذعن ملا 
يطرح عليه من أفكار،  أو يزيد يف درجة ذلك اإلذعان إىل درجة تبعث عىل العمل املطلوب، ويف 

   إن شاء اهللا أمهية ذلك يف خطاب االمام احلسن الصفحات الالحقة سنر
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املبحث الرابع / أنواع التناص القرآين واحلديثي يف خطبه
استحضار  به  ويقصد  املبارش  التناص األول: نمطني:  عىل  خطبه  يف  التناص  يأيت 

بيته بصورة مبارشة    أو أهل  النبي   الكريم،  أو احاديث  القرآن  املنشئ آليات 

لرفد نصه الفني بمزايا النص القرآين واحلديثي بام حيمالنه من معانٍ ودالالت متجددة 

باللفظ احلريف املبارش للنص القرآين واحلديثي  متنح النص قوة وتأثرياً، إذ يأيت بالنص 

وتركيبه(٤٣). وساد التناص املبارش يف خطب اإلمام احلسن   كثرياً؛ ولعل ذلك يرجع 

إىل عمق الدالالت القرآنية واحلديثية ودقتها يف تصوير املواقف املختلفة،  وقرب املتلقي 

من عهد آيات القرآن الكريم واحلديث وفهم مدلوالهتام.

احلديث  أو  اآلية  ذكر  أي عدم  األخر،   النوع وهو مبارش غري التناص يكون  وقد 

كامالً أو بلفظه مبارشة،  بمعنى ترك املتلقي يف حالة تأمل للكشف عن اآليات الواردة 
يف النصوص الفنية التي يشري إليها صاحب النص من غري أنْ يلتزم بلفظها وتركيبها(٤٤)

من خالل تقديم تلك األلفاظ أو تأخريها .
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املبحث اخلامس/ الدراسة التطبيقية
(٤٥) عىل منرب الكوفة - بعد حماولة معاوية   التناص يف خطبه: قوله   أمثلة  ومن 

استفزازه - :
(( احلمد هللا املستحمد باآلالء، وتتابع النّعامء، وصارف الشدائد والبالء، عند الفهامء 
األوهام  حلوق  عن  ه  وعلوّ وكربيائه،  بجالله  المتناعه  عباده  من  املذعنني  الفهامء،  وغري 
ببقائه، املرتفع عن كنه ظنانة املخلوقني، ومن أن حتيط بمكنون غيبه رويّات عقول الرائيني، 
وأشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده يف ربوبيّته، ووجوده ووحدانيّته، صمداً ال رشيك له، فرداً ال 
داً عبده ورسوله، اصطفاه وانتجبه وارتضاه، وبعثه داعياً إىل احلقّ  ظهري له، وأشهد أنّ حممّ
سالة،  ة، وصدع بالرّ ورساجاً منرياً، وللعباد ممّا خيافون نذيراً، وملا يأملون بشرياً، فنصح لألمّ

وأبان هلم درجات العاملة، شهادةً عليها أموت وأحرش،  وهبا يف اآلجلة أقرب وأحرب . 
وأقول معرش اخلالئق فاسمعوا، ولكم أفئدةٌ وأسامع فعوا : إنّا أهل بيت أكرمنا اهللا 
جس  رنا تطهرياً، والرّ جس وطهّ باإلسالم، واختارنا واصطفانا واجتبانا، فأذهب عنّا الرّ
رنا من كلّ أفن وغيّة، خملصني إىل أدم  ، فال نشكّ يف اهللا احلقّ ودينه أبداً وطهّ هو الشكّ
ت األمور وأفضت  نعمة منه، مل يفرتق النّاس قطّ فرقتني إالّ جعلنا اهللا يف خريمها، فأدّ
سالة، وأنزل عليه كتابه، ثمّ أمره  ة، واختاره للرّ داً  للنّبوّ هور إىل أن بعث اهللا حممّ الدّ
ل  ل من استجاب هللا تعاىل ولرسوله  وأوّ عاء إىل اهللا عزّ وجلّ فكان أيب    أوّ بالدّ
 نأَفَم ق اهللا ورسوله،  وقد قال اهللا تعاىل يف كتابه املنزل عىل نبيّه املرسل من آمن وصدّ
 فرسول اهللا الّذي عىل بيّنة من ربّه، وأيب  هنم داهش تْلُوهيو هبر نة منيلَى بع كَان
ة  مكّ إىل  يسري  أن  أمره  حني    اهللا  رسول  له  قال  وقد  منه  شاهد  وهو  يتلوه،  الّذي 
وأنت منّي،  رجل أو أنا إالّ هبا يسري ال أن أمرت ، فإينّ عيلّ يا هبا رس واملوسم برباءة : "
" فعيلّ من رسول اهللا، ورسول اهللا منه، وقال له نبيّ اهللا  حني قىض بينه  عيلّ يا هو
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فمنّي عيلّ يا أنت ا أمّ وبني أخيه جعفر بن أيب طالب ومواله زيد بن حارثة يف ابنة محزة : "
" . فصدق أيب رسول اهللا  سابقاً ووقاه بنفسه،  بعدي مؤمن كلّ ويلّ منك، وأنت وأنا
مه، ولكل شديدة يرسله ثقة منه وطمأنينة   يف كلّ موطن يقدّ ثمّ مل يزل رسول اهللا 
بني من اهللا ورسوله وقد قال اهللا  إليه، لعلمه بنصيحته هللا ورسوله ، وأنّه أقرب املقرّ
ابقني  وكان أيب سابق السّ  ونبقَرالْم كلَئأُو * اِبُقونالس اِبُقونالسو  : ّعزّ وجل
 ُكمنتَِوي مسالَ ي  :وأقرب األقربني، فقد قال اهللا تعاىل  إىل اهللا عزّ وجلّ وإىل رسوله
هلم  هلم إسالماً وإيامناً وأوّ من أَنْفَق من قَبِل الْفَتِْح وقَاتََل أُولَئك أَعَظم درجًة  . فأيب كان أوّ
 ينالَّذو  : قال سبحانه ، جده ووسعه نفقةً هلم عىل وُ إىل اهللا ورسوله هجرة وحلوقاً وأوّ
تَجعْل  والَ  ِباإلمياِن  سبُقونَا   ينالَّذ وِإلخواننا  لَنا   راْغف ربنا   ُقولُوني  مهدعب  نم جاءوا 
. فالنّاس من مجيع األمم يستغفرون   يمحر وفؤر ا ِإنَّكنبوا رنآم ينلَّذل الا غي ُقلُوِبنف
له بسبقه إيّاهم اإليامن بنبيّه  وذلك أنّه مل يسبقه إىل اإليامن أحد، وقد قال اهللا تعاىل :
 . انسِبِإح موهعاتَّب ينالَّذاِر واألْنصو اِجِرينهالْم نم لُوناألْو اِبُقونالسو 
رين،  ابقني عىل املتخلّفني واملتأخّ ل السّ ابقني، فكام أنّ اهللا عزّ وجلّ فضّ فهو سابق مجيع السّ
 اجَة الْحقَايس لْتُمعأَج  : ّابقني، وقد قال اهللا عزّ وجل ابقني عىل السّ ل سابق السّ فكذلك فضّ
واليوم  باهللا  املؤمن  أيب  فكان    . اآلْخِر  والْيوِم  ِباهلِل   نآم  نكَم الْحراِم   ِجدسالْم  ةارمعو
اً، وفيه نزلت هذه اآلية . وكان ممّن استجاب لرسول  اآلخر واملجاهد يف سبيل اهللا حقّ
ه، فقتال شهيدين ريض اهللا عنهام يف قتىل كثرية معهام من  ه محزة وجعفر ابن عمّ اهللا  عمّ
، فجعل اهللا تعاىل محزة سيّد الشهداء من بينهم وجعل جلعفر  أصحاب رسول اهللا 
 ، جناحني يطري هبام مع املالئكة كيف يشاء من بينهم، وذلك ملكاهنام من رسول اهللا
بني  من  صالةً  سبعني  محزة  عىل    اهللا  رسول  وصىلّ   ، منه  وقرابتهام  ومنزلتهام 
الشهداء الذين استشهدوا معه . وكذلك جعل اهللا تعاىل لنساء النّبيّ  للمحسنة منهنّ 
الة يف  أجرين، وللمسيئة منهنّ وزرين ضعفني، ملكاهننّ من رسول اهللا ، وجعل الصّ
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ة    بمكّ مسجد رسول اهللا بألف صالة يف سائر املساجد إالّ مسجد خليله إبراهيم  
ة  الة عىل نبيّه  عىل كافّ وذلك ملكان رسول اهللا  من ربّه . وفرض اهللا عزّ وجلّ الصّ
عىل صلّ همّ اللّ الة عليك ؟ فقال : قولوا: " املؤمنني، فقالوا : يا رسول اهللا كيف الصّ
الة عىل النّبيّ  فريضة  " فحقّ عىل كلّ مسلم أن يصيلّ علينا مع الصّ د حممّ وآل د حممّ
واجبة وأحلّ اهللا تعاىل مخس الغنيمة لرسوله  وأوجبها له يف كتابه، وأوجب لنا من 
مها علينا معه، فأدخلنا - فله احلمد - فيام  دقة، وحرّ م عليه الصّ ذلك ما أوجب له، وحرّ
هه عنه، كرامة أكرمنا اهللا عزّ وجلّ  هنا ممّا أخرجه منه ونزّ أدخل فيه نبيّه  وأخرجنا ونزّ
د  حني جحده كفرة أهل  لنا هبا عىل سائر العباد، فقال اهللا تعاىل ملحمّ هبا، وفضيلة فضّ
نَبتَِهْل   ثُم  ُكمأَنُْفسو وأَنُْفسنا   ُكماءسنو ونساءنَا   ُكماءنأَبو أَبناءنَا   عنَد تَعالَوا  فَُقْل     : وه  الكتاب وحاجّ
ومن  أيب،  معه  األنفس،  من  اهللا  رسول  فأخرج   .  ِبنيالَْكاذ علَى  اهلِل  لَعنَة  فَنجعْل 
أهله وحلمه ودمه  النّاس مجيعاً فنحن  ي فاطمة من  أمّ النّساء  إيّاي وأخي، ومن  البنني 
 تيأهل الْب سجالر ُكمنع بْذهياهللُ ل ِريدا يِإنَّم  : ونفسه، ونحن منه وهو منّا وقد قال اهللا تعاىل
لنا  ي وأيب، فجلّ ويَطهرُكم تَْطِهريًا . فلامّ نزلت آية التطهري مجعنا رسول اهللا  أنا وأخي وأمّ
همّ هؤالء  ، وذلك يف حجرهتا ويف يومها، فقال : اللّ ونفسه يف كساء ألمّ سلمة خيربيّ
أمّ  فقالت  تطهرياً.  رهم  جس وطهّ الرّ فأذهب عنهم  أهيل وعرتيت،  بيتي، وهؤالء  أهل 
سلمة رىض اهللا عنها أدخل معهم يا رسول اهللا ؟ فقال هلا  يرمحك اهللا، أنت عىل خري 
ة يل وهلم . ثمّ مكث رسول اهللا  بعد ذلك  وإىل خري، وما أرضاين عنك ! ولكنّها خاصّ
الة يرمحكم  بقيّة عمره حتّى قبضه اهللا إليه، يأتينا كلّ يوم عند طلوع الفجر فيقول: " الصّ
اهللا،  ِإنَّما يِريد اهللُ ليْذهب عنُكم الرجس أهل الْبيت ويَطهرُكم تَْطِهريًا  ". وأمر رسول اهللا  بسدّ 
أبوابكم أسدّ مل إينّ " ارعة يف مسجده غري بابنا، فكلّموه يف ذلك، فقال :  األبواب الشّ
بابه وفتح ها بسدّ أمر اهللا ، وإنّ إيلّ يوحى ما أتّبع ولكنّي نفيس،  تلقاء من عيلّ باب وأفتح

" فلم يكن من بعد ذلك أحد تصيبه جنابة يف مسجد رسول اهللا  ويولد فيه األوالد 
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نا به  غري رسول اهللا وأيب عيلّ بن أيب طالب    تكرمة من اهللا تعاىل لنا، وفضالً اختصّ
عىل مجيع النّاس . وهذا باب أيب قرين باب رسول اهللا  يف مسجده، ومنزلنا بني منازل 
رسول اهللا  وذلك إنّ اهللا أمر نبيّه  أن يبني مسجده، فبنى فيه عرشة أبيات تسعة 
طها أليب فها هو لبسبيل مقيم، والبيت هو املسجد  لبنيه وأزواجه وعارشها وهو متوسّ
فنحن أهل البيت، ونحن الّذين أذهب   تيأهل الْب  هر، وهو الّذي قال اهللا تعاىل : املطّ
ا النّاس، إينّ لو قمت حوالً فحوالً أذكر الّذي أعطانا  رنا تطهرياً . أهيّ جس وطهّ ا الرّ اهللا عنّ
نا به من الفضل يف كتابه وعىل لسان نبيّه مل أحصه، وأنا ابن النّبيّ  اهللا عزّ وجلّ وخصّ
املؤمنني،  ويلّ   ، عيلّ وأيب  للعاملني،  رمحة  اهللا  جعله  الّذي  املنري،  اج  الرسّ البشري،  النّذير 
 ، ، ومل أر نفيس هلا أهالً وشبيه هارون، وإنّ معاوية بن صخر زعم أينّ رأيته للخالفة أهالً
 فكذب معاوية، وأيم اهللا ألنا أوىل النّاس بالنّاس يف كتاب اهللا وعىل لسان رسول اهللا
غري أنّا مل نزل أهل البيت خميفني مظلومني مضطهدين منذ قبض رسول اهللا  فاهللا بيننا 
نا، ونزل عىل رقابنا، ومحل النّاس عىل أكتافنا، ومنعنا سهمنا يف كتاب  وبني من ظلمنا حقّ
ي أحداً، ولكن أقسم  نا فاطمة إرثها من أبيها . إنّا ال نسمّ اهللا من الفيء والغنائم، ومنع أمّ
امء قطرها،  ، لو أنّ النّاس سمعوا قول اهللا عزّ وجلّ ورسوله، ألعطتهم السّ باهللا قسامً تالياً
ة سيفان، وألكلوها خرضاء خرضة إىل يوم  واألرض بركتها، وملا اختلف يف هذه األمّ
القيامة، وما طمعت فيها يا معاوية، ولكنّها ملّا أخرجت سالفاً من معدهنا، وزحزحت 
عن قواعدها، تنازعتها قريش بينها، وترامتها كرتامي الكرة حتّى طمعت فيها أنت يا 

قطّ رجالً أمرها ة أمّ ماولّت " : معاوية وأصحابك من بعدك، وقد قال رسول اهللا
" . وقد  تركوا ما إىل يرجعوا حتّى سفاالً يذهب أمرهم يزل مل إالّ منه أعلم هو من وفيهم
  - هارون أخاه وخليفته ووزيره،  تركت بنو إرسائيل - وكانوا أصحاب موسى  
وقد  موسى،  خليفة  أنّه  يعلمون  وهم  م،  سامرهيّ فيه  وأطاعوا  العجل  عىل  وعكفوا 
من هارون بمنزلة منّي إنّه "    يقول ذلك أليب     اهللا  ة رسول  األمّ سمعت هذه 
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" وقد رأوا رسول اهللا  حني نصبه هلم بغدير خمّ وسمعوه،  بعدي نبيّ ال أنّه إالّ موسى
 غ الشاهد منهم الغائب وقد خرج رسول اهللا وناد له بالوالية، ثمّ أمرهم أن يبلّ
حذاراً من قومه إىل الغار - ملّا أمجعوا أن يمكروا به،  وهو يدعوهم - ملا مل جيد عليهم 
واستغاث  وناشدهم  يده  أيب  كفّ  وقد   . جلاهدهم  أعواناً  عليهم  وجد  ولو  أعواناً، 
أصحابه فلم يُغث ومل يُنرص، ولو وجد عليهم أعواناً ما أجاهبم، وقد جعل يف سعة كام 
ة وبايعتك يا بن حرب، ولو وجدت عليك  جعل النّبيّ  يف سعة . وقد خذلتني األمّ
أعواناً خيلصون ما بايعتك، وقد جعل اهللا عزّ وجلّ هارون يف سعة حني استضعفه قومه 
ة وبايعت غرينا، ومل نجد عليهم أعواناً  وعادوه، كذلك أنا وأيب يف سعة حني تركتنا األمّ
ا النّاس، إنّكم لو التمستم بني املرشق  نن واألمثال تتبع بعضها بعضاً . أهيّ وإنّام هي السّ
 مل جتدوا غريي وغري  اهللا   وأبوه ويصّ رسول  اهللا  ه رسول  واملغرب رجالً جدّ
وا بعد البيان وكيف بكم وأنّى ذلك منكم ! أال وإينّ قد بايعت  أخي، فاتّقوا اهللا وال تضلّ
ا  ه فتْنٌة لَُكم ومتَاع ِإلَى حني  . أهيّ  وِإن أَدِري لَعلَّ هذا - وأشار بيده إىل معاوية
ه، وإنّام يعاب أن يأخذ ما ليس له، وكلّ صواب نافع،  النّاس، إنّه ال يعاب أحد برتك حقّ
فنفعت سليامن ومل    انملَيا ساهنمفَفَه  وكلّ خطأ ضارّ ألهله، وقد كانت القضيّة 
 ا القرابة فقد نفعت املرشك وهي واهللا للمؤمن أنفع، قال رسول اهللا ترضّ داود . فأمّ
" ومل يكن  القيامة يوم هبا لك اهللا، أشفع إالّ إله ال قل ه أيب طالب وهو يف املوت : " لعمّ
هم  رسول اهللا  يقول له إالّ ما يكون منه عىل يقني، وليس ذلك ألحد من النّاس كلّ
 لُونمعي ينلَّذُة لبو غري شيخنا - أعني أبا طالب - يقول اهللا عزّ وجلّ :  ولَيست التَّ
 مهو وتُونمي ينالَ الَّذو اآلْن تي تُب

ِّ
السيئَات حتَّى ِإَذا حَضر أَحدهم الْموت قَاَل ِإن

وراجعوا،  اهللا  واتّقوا  وعوا،  اسمعوا  النّاس،  ا  أهيّ  . أَليمًا  عَذابًا   ملَه أَعتَدنَا  أُولَئك   ار ُكفَّ
غيان  الطّ وخامركم  النّكوص،  صارعكم  وقد   ، احلقّ إىل  جعة  الرّ منكم  وهيهات 

.((الم عىل من اتّبع اهلد واجلحود؟ !  أَنُلِْزمُكموها وأَنْتُم لَها كَاِرهون  والسّ



٢٨

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

اذا كان الغرض من اخلطاب احلجاجي  التأثري يف املتلقي لتدعيم موقف ما، أو لتغيري 
ب وتبني رأي،  أو موقف آخر جديد، نلحظ عىل اخلطاب أنّ اإلمام  رأي يعتقده املخاطِ
احلسن   من خالل حجاجه حاول جعل العقل يذعن ملا يطرح عليه من أفكار،  أو 
يزيد يف درجة ذلك اإلذعان إىل درجة تبعث عىل العمل املطلوب باالعتقاد اليقيني به 

ه وحق أهل بيته ومنزلتهم،  ودفع الشك الذي ترسب اىل اذهاهنم . ومعرفة حقّ
بمراجعتها  اخلطبة  قول  اىل  أدت  التي  االسباب  معرفة  نحاول  ذلك  بيان  وقبل 
ومراجعة املصادر التارخيية التي ذكرهتا،  والتي ذكرنا جزءاً منها يف هامش االحالة عىل 

اخلطبة،  ويمكن امجاهلا:
١- حماولة استفزاز اإلمام احلسن    من قبل معاوية، واالنتقاص منه .

٢- إهنا قيلت يف سبب الصلح الذي أبرم بني اإلمام احلسن     وبني معاوية  .
٣- حماولة إهانة اإلمام احلسن     بجلوسه يف مكان دون معاوية (وأمر احلسن  

  أن يقوم أسفل منه بدرجة) .
أهلية اإلمام     وعدم  أهليته للخالفة بشهادة اإلمام احلسن   ادعاء معاوية   -٤

لذلك (رآين للخالفة أهالً ومل ير نفسه هلا) .
٥- تضليل الرأي العام من قبل معاوية أنّ بيعة اإلمام له طواعية من دون اكراه (أتانا 

ليبايع طوعا).
٦- حماولة اثبات االدعاء- أي التنازل واألهلية - بأمر اإلمام احلسن     بإلقاء 
اخلطبة وتأكيد ذلك .( قال: قم يا حسن،  فقام احلسن    فخطب ) . بعد هذا نرجع 

اىل اخلطبة لبيان مواطن التناص احلجاجي القرآين واحلديثي:
ملا انتهى   من االفتتاح بحمد اهللا والثناء عليه وتوحيده،  والصالة عىل النبي وآله 
رشع بمخاطبة احلارضين( أقول: معرش اخلالئق فاسمعوا، ولكم أفئدةٌ وأسامع فعوا: 
إنّا أهل بيت أكرمنا اهللا باإلسالم، واختارنا واصطفانا واجتبانا)،  ففي قوله:(اختارنا،  
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 منَاهتَراخ لَقَدو  :واصطفانا،  واجتبانا) تناص قرآين غري مبارش اشارة اىل قوله سبحانه
اصَطفَى   ه اللَّ  ِإن تعاىل   وقوله  الدخان/٣٢،    نيالَمالْع علَى  علٍْم  علَى 
 يعمس ه واللَّ بعٍض   نا مُضهعب ُذريًة    نيالَمالْع عمران علَى  وآَل   يماهرِإب وآَل  ونُوحًا   مآد
 ِهملَيتُتْلَى ع ِإَذا   ممن هدينا واجتَبينا  ال عمران:٣٣-٣٤، وقوله عزّ اسمه     يملع
بيته  ارتباطه وأهل  اىل  اشارة  .كلّ ذلك  مريم/٥٨  وبكيًا  الرحمِن خروا سجدًا   اتآي
م خمتارون من قبله لتبليغ رشائع دينه وأهليتهم لقيادة املسلمني،  وكان  باهللا سبحانه وأهنّ
 ِريدا يِإنَّم  رنا تطهرياً) اشارة اىل قوله سبحانه: جس وطهّ ا الرّ نتيجة االختيار(فأذهب عنّ

اهللُ ليْذهب عنُكم الرجس أهل الْبيت ويَطهرُكم تَْطِهريًا االحزاب/٣٣.
جس  وقد فرس   الرجس بالشك،  والطهارة من ضعف الرأي والزنا بقوله:( والرّ
رنا من كلّ أفن وغيّة، خملصني إىل أدم  ، فال نشكّ يف اهللا احلقّ ودينه أبداً وطهّ هو الشكّ
نعمة منه، مل يفرتق النّاس قطّ فرقتني إالّ جعلنا اهللا يف خريمها) وتفسريه هذا يالئم حال 

املخاطبني املوالني ليثبتوا عىل إيامهنم بأهل البيت،  واملخالفني ليعودوا اىل رشدهم .
رنا من كلّ أفن وغيّة، خملصني إىل أدم نعمة منه، مل  ويمكن أن يلحظ يف قوله:( وطهّ
هور إىل أن  ت األمور وأفضت الدّ يفرتق النّاس قطّ فرقتني إالّ جعلنا اهللا يف خريمها، فأدّ
سالة، وأنزل عليه كتابه) تناص قرآين وحديثي،  ة، واختاره للرّ داً  للنّبوّ بعث اهللا حممّ
بك في الساِجدين الشعراء/٢١٩،  ومعناها كام يف جممع  وتَقَلُّ فالقرآين كقول اهللا:
البيان تقلبه:(( يف أصالب النبيني نبي بعد نبي حتى أخرجه من صلب أبيه من نكاح 
غري سفاح من لدن آدم    ))(٤٦) .وهذا ما عليه اعتقاد االمامية،  قال الشيخ املفيد: 
((اتفقت اإلمامية عىل أن آباء رسول اهللا     من لدن آدم إىل عبد اهللا بن عبد املطلب 
بالقرآن واألخبار،  قال  له،  واحتجوا يف ذلك  باهللا - عز وجل - موحدون  مؤمنون 
بك في الساِجدين،  وقال رسول  : الَّذي يراَك حني تَُقوم وتَقَلُّ اهللا - عزّ وجلّ
يف أخرجني حتى املطهرات أرحام إىل الطاهرين،  أصالب من ينقلني يزل اهللا : (مل
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.    هذا)))(٤٧)، وما ذكره الشيخ املفيد اشارة اىل التناص احلديثي الوارد يف كالمه عاملكم
ثم يبني مكانة أبيه وقربه من الرسول بعد بعثته وأنّه أول املصدقني واملؤمنني به:(ثمّ 
  ل من استجاب هللا تعاىل ولرسوله عاء إىل اهللا عزّ وجلّ فكان أيب    أوّ أمره بالدّ
ق اهللا ورسوله)،  ويعطي مصداقاً تناصياً قرآنياً لذلك ويفرسه(وقد  ل من آمن وصدّ وأوّ
 هبر نة منيب نبيّه املرسل أَفَمن كَان علَى  قال اهللا تعاىل يف كتابه املنزل عىل 
فرسول اهللا الّذي عىل بيّنة من ربّه، وأيب الّذي يتلوه، وهو  هود/١٧ .  هنم داهش تْلُوهيو
الثعلبي يف  شاهد منه)،  وما أورده االمام من تفسري رواه اخلاصة،  والعامة من ذلك 

تفسريه قال:
 تْلُوهيو   رسول اهللا هنم داهش تْلُوهيو هبر نة منيلَى بع كَان نأَفَم   ))
وبرأ  احلبة  فلق  والذي   : يقول  علياً  سمعت  وقال:((  ة))(٤٨)،   خاصّ عيلّ   هن ّم  داهش
نيت يل وسادة فأُجلست عليها حلكمت بني أهل التوراة بتوراهتم،  وبني أهل  النسمة لو ثُ
اإلنجيل بإنجيلهم،  وبني أهل الزبور بزبورهم،  وبني أهل الفرقان بفرقاهنم،  والذي 
به  أعرف  وأنا  إالّ  املوايش  عليه  قريش جرت  من  ما من رجل  النسمة  وبرأ  احلبة  فلق 
قاد إىل نار. فقام رجل فقال : ما آيتك يا أمري املؤمنني التي نزلت فيك؟  يُساق إىل جنة أو يُ
قال :  أَفَمن كَان علَى بينة من ربه ويتْلُوه شاهد منه  رسول اهللا   عىل بينة 
من ربه وأنا شاهد منه ))(٤٩)، ومن اخلاصة ما ذكره الفيض الكاشاين يف تفسريه:(( الذي 
 ،  والذي تاله من بعده: الشاهد منه أمري املؤمنني  ، عىل بينة من ربه: رسول اهللا

ثم أوصياؤه واحد بعد واحد))(٥٠) .
،  وما سيذكره الحقاً مقدمة لبيان العلقة بني الرسول واالمام  وما ذكره االمام سابقاً
عيل  وأثرها يف االستحقاق اخلاليف الديني والسيايس واالجتامعي لذا بعد ذكره للنص 
احلجاجي القرآين يذكر أنّ علياً هو نفس رسول اهللا،  قال:( وقد قال له رسول اهللا 
هبا يسري ال أن أمرت ، فإينّ عيلّ يا هبا رس ة واملوسم برباءة : "  حني أمره أن يسري إىل مكّ
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(٥١) فعيلّ من رسول اهللا، ورسول اهللا منه). وقصة  " عيلّ يا هو منّي، وأنت رجل أو أنا إالّ
براءة معروفة لد الفريقني،  قال العالمة الطباطبائي:(( فلام نزلت اآليات من سورة 
براءة دفعها رسول اهللا  إىل أيب بكر وأمره أن خيرج إىل مكة،  ويقرأها عىل الناس بمنى 
يوم النحر،  فلام خرج أبو بكر نزل جربئيل عىل رسول اهللا  فقال: يا حممد ال يؤدي 
عنك إال رجل منك. فبعث رسول اهللا  أمري املؤمنني    يف طلب أيب بكر فلحقه 
بالروحاء وأخذ منه اآليات،  فرجع أبو بكر إىل رسول اهللا  فقال: يا رسول اهللا،  أنزل 
اهللا يفَّ شيئاً؟ فقال: ال إنّ اهللا أمرين أن ال يؤدي عني إال أنا أو رجل مني)(٥٢). وتبع ذلك 
ويلّ منك، وأنت وأنا فمنّي عيلّ يا أنت ا أمّ " :..  بتناص حديثي آخر( وقال له نبيّ اهللا

"(٥٣). فصدق أيب رسول اهللا  سابقاً ووقاه بنفسه). بعدي مؤمن كلّ
وغزواته،   وترحاله  حله  مواطن  كل  يف  به  وثقته  للرسول  أبيه  مالزمة  يبني  ثم 
موطن  كلّ  يف    اهللا  رسول  يزل  مل  يقول:(  مبارش  قرآين  بتناص  لذلك  ويستشهد 
 ، إليه، لعلمه بنصيحته هللا ورسوله  ثقة منه وطمأنينة  مه، ولكل شديدة يرسله  يقدّ
 اِبُقونالس اِبُقونالسو : ّبني من اهللا ورسوله وقد قال اهللا عزّ وجل وأنّه أقرب املقرّ
ابقني إىل اهللا عزّ وجلّ وإىل  الواقعة/١٠-١١،  وكان أيب سابق السّ  ونبقَرالْم كلَئأُو
رسوله  وأقرب األقربني ). واىل هذا املعنى فرسّ الشيخ الطويس اآليتني الرشيفتني 
بقوله: ((معناه الذين سبقوا إىل اتباع األنبياء فصاروا أئمة اهلد))(٥٤)،  وهذا السبق له 
درجات ومنازل،  وكان لإلمام عيل قصب السبق يف ذلك؛ لذا يأيت اإلمام احلسن بأكثر 
من تناص قرآين مبارش ليؤكد ذلك ملتلقيه إذ يقول:( فقد قال اهللا تعاىل :  الَ يستَِوي 
هلم  أوّ كان  فأيب  احلديد/١٠.  درجًة    َظمأَع  كلَئأُو وقَاتََل  الْفَتِْح  قَبِل   نم أَنْفَق  نم ُكمنم
 ، جده ووسعه نفقةً هلم عىل وُ هلم إىل اهللا ورسوله هجرة وحلوقاً وأوّ إسالماً وإيامناً وأوّ
 ينالَّذ وِإلخواننا  لَنا   راْغف ربنا   ُقولُوني  مهدعب  نم جاءوا   ينالَّذو  : سبحانه  قال 
سبُقونَا ِباإلمياِن والَ تَجعْل في ُقلُوِبنا غال للَّذين آمنوا ربنا ِإنَّك رؤوف رحيم  احلرش/١٠. 
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فالنّاس من مجيع األمم يستغفرون له بسبقه إيّاهم اإليامن بنبيّه  وذلك أنّه مل يسبقه 
 اِجِرينهالْم  نم  لُوناألْو  اِبُقونالسو    : تعاىل  اهللا  قال  وقد  أحد،  اإليامن  إىل 
ابقني، فكام أنّ  واألْنصاِر والَّذين اتَّبعوهم ِبِإحسان التوبة/١٠٠. فهو سابق مجيع السّ
ابقني  ل سابق السّ رين، فكذلك فضّ ابقني عىل املتخلّفني واملتأخّ ل السّ اهللا عزّ وجلّ فضّ

ابقني). عىل السّ
يأيت  أعىل مصاديقها واصدقها،   بل  الرشيفة  االمام عيل مصداقاً لآليات  فقد كان 
غريه،   دون  فيه  نزوهلا  وسبب  له  اهللا  وتفضل  وسبقه  إيامنه  فيه  يبني  آخر  قرآين  بتناص 
 نآم ناِم كَمرالْح ِجدسالْم ةارمعو اجَة الْحقَايس لْتُمعأَج  : ّقال:( وقد قال اهللا عزّ وجل
ِباهلِل والْيوِم اآلْخِر  التوبة/١٩. [ فكان أيب املؤمن باهللا واليوم اآلخر ] واملجاهد يف سبيل 
اً، وفيه نزلت هذه اآلية)،  وذكر سبب النزول يف عيل    اخلاصة والعامة من  اهللا حقّ
أنا  العباس:  قال  نزلت يف عيل وعباس وشيبة  ما ذكره احلويزي يف تفسريه:((  ذلك،  
أفضل؛ ألنّ سقاية احلاج بيدي،  وقال شيبة أنا أفضل؛ ألنّ حجابة البيت بيدي،  وقال 
 ،   أنا أفضل فإينّ آمنت قبلكام ثم هاجرت وجاهدت،  فرضوا برسول اهللا :  عيل

فأنزل اهللا : " أجعلتم سقاية احلاج ...))(٥٥) .
لشخصيات  األمثلة  ذكر  عىل  فيأيت  وتناصاته،    :   احلسن  اإلمام  حجج  وتزداد 
رفت بقرهبا ومكانتها من رسول اهللا وأثر هذا القرب يف زيادة احلسنات،  أو ضعف  عُ
إىل درجة  ب  املخاطِ ذات  رفع  تسهم يف((  اآللية  املحرمات،  وهذه  بارتكاب  العقاب 
أعىل،  وبالتايل منحها قوة سلطوية باخلطاب عند التلفظ بخطاب ذي بعد سلطوي يف 
،  ويستمد ذلك من سلطة اخلطاب  ب بخطابه مكاناً عالياً يتبوأ املخاطِ أصله،  عندها 
الشهداء وعمه جعفر يقول:( وكان ممّن  املنقول عىل لسانه))(٥٦)،  فيذكر احلمزة سيد 
ه، فقتال شهيدين (ريض اهللا عنهام)  ه محزة وجعفر ابن عمّ استجاب لرسول اهللا  عمّ
يف قتىل كثرية معهام من أصحاب رسول اهللا ، فجعل اهللا تعاىل محزة سيّد الشهداء من 
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بينهم وجعل جلعفر جناحني يطري هبام مع املالئكة كيف يشاء من بينهم، وذلك ملكاهنام 
من رسول اهللا ، ومنزلتهام وقرابتهام منه ، وصىلّ رسول اهللا  عىل محزة سبعني 
الثواب  من  النبي  لنساء  ما  يذكر  ثم  معه)،   استشهدوا  الذين  الشهداء  بني  من  صالةً 
 النّبيّ    لنساء  تعاىل  اهللا  جعل  وكذلك  مبارش:(  غري  قرآين  تناص  وفيه  والعقاب 
  ،(  للمحسنة منهنّ أجرين،  وللمسيئة منهنّ وزرين ضعفني، ملكاهننّ من رسول اهللا
وفيه اشارة لقوله سبحانه:  يا نساء النِبي من يْأت منُكن ِبفَاحشة مبينة يَضاعف لَها 
ه ورسوله وتَعمْل  ه يسريًا  ومن يْقنت منُكن للَّ الْعَذاب ضعفَيِن وكَان َذلك علَى اللَّ
االحزاب/٣٠-٣١. وهذا الضعف من   ا ِرْزقًا كَِرميًانَا لَهتَدأَعِن وتَيرا مهرا أَجهتحًا نُؤالص
((نعم اهللا سبحانه عليهن أكثر؛ ملكان النبي (صىل اهللا عليه وآله  الثواب والعقاب؛ ألنّ
النعمة عليهن أعظم وأوفر كانت  م) منهن ولنزول الوحي يف بيوهتن فإذا كانت  وسلّ

املعصية منهن أفحش والعقوبة هبا أعظم وأكثر))(٥٧) .
ويبدأ حجاج اإلمام بالتصاعد بذكر شخصه مع أهل بيته بعد التأسيس ملكانة أبيه 
من رسول اهللا إذ يذكر تناصاً حديثياً مبارشاً،  وقرآنياً غري مبارش يوجب الصالة عليه 
الة  ،  بقوله :( وفرض اهللا عزّ وجلّ الصّ وعىل أهل بيته فريضة من اهللا عىل عباده مجيعاً
 : فقال  ؟  عليك  الة  الصّ كيف  اهللا  رسول  يا   : فقالوا  املؤمنني،  ة  كافّ عىل    نبيّه  عىل 
"(٥٨) فحقّ عىل كلّ مسلم أن يصيلّ علينا مع  د حممّ وآل د حممّ عىل صلّ همّ اللّ قولوا : "
ا التناص القرآين غري املبارش ففيه اشارة اىل   فريضة واجبة)،  أمّ النّبيّ  الة عىل  الصّ
 هلَيوا ع ه ومالئَكتَه يصلُّون علَى النِبي يا أَيها الَّذين آمنوا صلُّ قوله تعاىل: ِإن اللَّ
. قال الشيخ حممد جواد مغنية يف تفسري اآلية الرشيفة:  االحزاب/٥٦  يمًالوا تَسم

ِّ
وسل

آل  وعىل  د  حممّ عىل  صلّ  الّلهم  قولوا  قال:  ؟  عليك  نصيل  كيف  اهللا  يارسول  ((قيل: 
د))(٥٩)،  وروي ذلك يف الصحيحني(٦٠)٠ حممّ

وهذا يستدعي أن يكون ما للنبي من احلقوق والواجبات هلم،  وما عليه عليهم 
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اهللا  اخر هلم دون غريهم وهي اخلمس( وأحلّ    مع خصيصة  لذلك  اشارة  لذا 
تعاىل مخس الغنيمة لرسوله  وأوجبها له يف كتابه، وأوجب لنا من ذلك ما أوجب 
مها علينا معه، فأدخلنا - فله احلمد - فيام أدخل فيه نبيّه  دقة، وحرّ م عليه الصّ له، وحرّ
هه عنه،  كرامة أكرمنا اهللا عزّ وجلّ هبا، وفضيلة  هنا ممّا أخرجه منه ونزّ  وأخرجنا ونزّ
العباد) . ويف قوله(وأوجبها له يف كتابه) تناص قرآين غري مبارش  لنا هبا عىل سائر  فضّ
ولذي  وللرسوِل   هسمخ  ه للَّ  فَأَن  ءيش  نم  تُممَغن أَنَّما  واعلَموا  سبحانه:   لقوله 
ه وما أَنزلْنا علَى  الُْقربى والْيتَامى والْمساكني وابِن السِبيِل ِإن ُكنتُم آمنتُم ِباللَّ
.  شيء قَديراألنفال/٤١

ِّ
ه علَى ُكل عبدنَا يوم الُْفرقَاِن يوم الْتَقَى الْجمعاِن واللَّ

فللرسول  اهللا:  أما مخس  قوله:((     الصادق  اإلمام  تفسريه عن  العيايش يف   رو
يضعه يف سبيل اهللا،  وأما مخس الرسول: فألقاربه،  ومخس ذوي القربى: فهم أقرباؤه،  
واليتامى يتامى أهل بيته،  فجعل هذه األربعة األسهم فيهم،  وأما املساكني،  وابن السبيل: 

فقد عرفت إنّا ال نأكل الصدقة،  وال حتل لنا. فهي للمساكني،  وأبناء السبيل))(٦١) .
ض بمعاوية ومن  يُعرّ ثمّ يذكر مكانته وأهل بيته يف كتاب اهللا يف آية املباهلة وكأنّه 
د  حني جحده  ه،  أو انكر إمامته وجحد منزلته،  فقال:( قال اهللا تعاىل ملحمّ لفّ لفّ
 ُكمأَنُْفسا ونأَنُْفسو ُكماءسننَا واءسنو ُكماءنأَبنَا واءنأَب عا نَدالَوفَُقْل تَع  : وه كفرة أهل الكتاب وحاجّ
من  اهللا  رسول  فأخرج  عمران/٦١.  ال     ِبنيالَْكاذ علَى  اهلِل  لَعنَة  فَنجعْل  نَبتَِهْل   ثُم
مجيعاً  النّاس  من  فاطمة  ي  أمّ النّساء  ومن  وأخي،  إيّاي  البنني  ومن  أيب،  معه  األنفس، 

فنحن أهله وحلمه ودمه ونفسه).
املخاطب:  الدعاء واملباهلة بني  أنّ  أبو حيان األندليس يف تفسريه:(( وظاهر هذا  قال 
بقل: وبني من حاجه، وفرس عىل هذا الوجه : األبناء باحلسن واحلسني، و : بنسائه : فاطمة، 
و: األنفس بعىلّ . قال الشعبي : ويدل عىل أن ذلك خمتص بالنبي  مع حاجة ما ثبت يف 
صحيح مسلم من حديث سعد بن أيب وقاص، قال : ملا نزلت هذه اآلية :  تَعالَواْ نَدع أَبناءنَا 
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أهيل ) ))(٦٢).   هؤالء ، فقال : ( اللهم وأَبناءُكم  دعا رسول اهللا  : فاطمة وحسناً وحسيناً
الدالالت التي حيملها هذا التناص القرآين هي :

هو  وإنّام  مرجتلة،   عفوية  حالة  ليس  املباهلة  شخصيات  تعيني  :إنّ  وىل  االُ الداللة
ئل عن هذا االختيار بقوله : (( لو اختيار إهلي هادف، وقد أجاب الرسول  حينام سُ
أن واحلسني، ألمرين واحلسن وفاطمة عيل من أكرم عباداً االَرض يف أن تعاىل اهللا علم

.(٦٣)(( النصار هبم هؤالء، فغلبت مع باملباهلة أمرين هبم، ولكن أباهل
الثانية : إنّ ظاهرة االقرتان الدائم بني الرسول  وأهل بيته  تعرب عن  الداللة
مضمون رسايل كبري حيمل دالالت فكرية،  وروحية،  وسياسية خطرية،  فاملسألة ليست 
اهلادف  الرباين  االِعداد  هو  بل  العربية،   الذهنية  ألفته  الذي  القبيل  للمفهوم  تكريساً 
 لصياغة الوجود االمتدادي يف حركة الرسالة،  هذا الوجود الذي يمثله أهل البيت
بام يملكونه من إمكانات تؤهلهم لذلك،  لذا فاإلمام احلسن    أوىل،  وأليق،  وأحق 

باخلالفة من معاوية .
هم  بعد ذلك يبني أهنم أهل النبي وخاصته دون غريهم،  عرب آية التطهري التي خصّ
اهللا هبا وتأكيد النبي ذلك من خالل املامرسة العملية له يف حياته،  يقول:( ونحن منه 
 تَْطِهريًا ُكمرَطهيو تيأهل الْب سجالر ُكمنع بْذهيل يِريد اهللُ  وهو منّا وقد قال اهللا تعاىل :  ِإنَّما 
لنا  ي وأيب، فجلّ االحزاب/٣٣. فلامّ نزلت آية التطهري مجعنا رسول اهللا  أنا وأخي وأمّ
همّ هؤالء  ، وذلك يف حجرهتا ويف يومها، فقال : اللّ ونفسه يف كساء ألمّ سلمة خيربيّ
أمّ  فقالت  تطهرياً،  رهم  جس وطهّ الرّ فأذهب عنهم  أهيل وعرتيت،  بيتي، وهؤالء  أهل 
عىل اهللا، أنت سلمة رىض اهللا عنها: أدخل معهم يا رسول اهللا ؟ فقال هلا : يرمحك
 وهلم(٦٤) . ثمّ مكث رسول اهللا يل ة خاصّ ولكنّها ! عنك أرضاين خري، وما وإىل خري

بعد ذلك بقيّة عمره حتّى قبضه اهللا إليه، يأتينا كلّ يوم عند طلوع الفجر فيقول: 

"  تَْطِهريًا   ُكمرَطهيو  تيالْب أهل   سجالر  ُكمنع  بْذهيل اهللُ   ِريدي ِإنَّما    اهللا،  يرمحكم الة الصّ "
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املخاطبون  التي عرفها  بحقهم  النازلة  والرباهني واخلصائص  الدالئل  (٦٥)). ويضاعف 

يف حياهتم،  وتناساها االخرون،  فيصدح هبا معلناً ويوضحها مفصالً  ذاكراً تناصاً نبوياً 

ارعة يف مسجده  عرف بحديث سد األبواب يقول:( وأمر رسول اهللا  بسدّ األبواب الشّ

نفيس،  تلقاء من عيلّ باب وأفتح أبوابكم أسدّ مل إينّ موه يف ذلك، فقال : " غري بابنا، فكلّ

"(٦٦)،  فلم يكن من بعد ذلك أحد  بابه وفتح ها بسدّ أمر اهللا ، وإنّ إيلّ يوحى ما أتّبع ولكنّي

تصيبه جنابة يف مسجد رسول اهللا  ويولد فيه األوالد غري رسول اهللا وأيب عيلّ بن أيب 

نا به عىل مجيع النّاس . وهذا باب أيب  طالب    تكرمة من اهللا تعاىل لنا، وفضالً اختصّ

اهللا  إنّ   وذلك  اهللا  منازل رسول   يف مسجده، ومنزلنا بني  اهللا  باب رسول  قرين 

أمر نبيّه  أن يبني مسجده، فبنى فيه عرشة أبيات تسعة لبنيه وأزواجه وعارشها وهو 

هر، وهو الّذي قال اهللا تعاىل:  طها أليب فها هو لبسبيل مقيم، والبيت هو املسجد املطّ متوسّ

رنا تطهرياً). جس وطهّ ا الرّ  أهل الْبيت فنحن أهل البيت، ونحن الّذين أذهب اهللا عنّ

منه  أراد  اإلمام  ذكره  الذي  واحلديث  القرآين،   التناص  أنّ  تقدم  ممّا  نفهم  أن  يمكن 

اإلشارة اىل:

رة يف أحدٍ مثلام ورد يف أهل البيت  نّة النبوية املطهّ ١-أنّه مل يرد يف القرآن الكريم،  والسُ

ة وحازوها  مّ  من تعداد فضائلهم املتميزة ومناقبهم التي اختصوا هبا من بني أفراد االُ

من دوهنم،  وقد ذكر املؤرشات الرصحية عىل اخلصوصية التي متيز هبا أهل البيت  دون 

ة. مّ سائر االُ
حاديث  ٢-مل يرد يف السنة املباركة يف فضل أحدٍ مثلام ورد يف أهل البيت  من االَ
ح بخصائص تفردوا هبا وفضائل ال يشاركهم فيها أحد،   الصحيحة واملتواترة التي ترصّ
ومل يكن تأكيد الرسول االكرم     عىل تلك اخلصائص والصفات منطلقاً من بواعث 
ة بعد الرسول   ، وذلك  مّ ذاتية أو عاطفية،  بل إنّه يعربّ عن تأصيل املبدأ القيادي لالُ
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ة من النصوص احلديثية، كالتأكيد عىل حالة االقرتان  يتضح من مجلة الظواهر املستمدّ
بني الرسول االعظم،  وبني أهل البيت ،  واالقرتان بني الكتاب الكريم وأهل البيت 
، ولزوم التمسك هبم واالقتداء بنهجهم، وتأكيد احلبّ واملواالة هلم، وبيان املوقع 

املتميز هلم دون سائر أفراد االمة .
لو شاء اإلمام لعدد فضائل أهل بيته ومناقبهم التي انزهلم اهللا ورسوله فيها،  لكنه 
اته احلجاجية،  إذ  م له  تناصّ يكتفي بام تقدم لكي يدخل يف صلب موضوعه الذي قدّ
نا به  ا النّاس، إينّ لو قمت حوالً فحوالً أذكر الّذي أعطانا اهللا عزّ وجلّ وخصّ قال:( أهيّ
اج  من الفضل يف كتابه وعىل لسان نبيّه  مل أحصه، وأنا ابن النّبيّ النّذير البشري،  الرسّ

، ويلّ املؤمنني، وشبيه هارون ) . املنري، الّذي جعله اهللا رمحة للعاملني، وأيب عيلّ
اج  يف قوله تناصات قرآنية وحديثية، ففي قوله: (أنا ابن النّبيّ النّذير البشري،  الرسّ
 يا أَيها النِبي ِإنَّا أَرسلْناَك شاهدًا ومبشرًا ونَذيرًا  املنري) تناص قرآين لقوله سبحانه وتعاىل:
من  مرسالً  النبي  كان  فإذا   . االحزاب/٤٥-٤٦  منريًا  وسراجًا   هِبِإْذن  ه اللَّ ِإلَى  وداعيًا 
نداءه  أوصل  إذ  فيها،   يقرصّ  مل  التي  الرسالية  وظيفته  أداء  ذلك  من  فيكفيه  ربه  قبل 
ونذير  اخلالدة،   والسعادة  بالسالمة  اهللا  بثواب  للمحسنني  مبرشّ  فهو  مسامعهم،   إىل 
  ، النور مطلقاً الذين مل يستفيدوا من هذا  بني  املتعصّ القلوب  للكافرين واملنافقني عمي 
فالنبي بمنزلة الرساج الذي هيتدي به اخللق ليزيح ظلامت اجلهل والرشك والكفر عن 
سامء روح البرش،  واملنري هو الذي يصدر النور من جهته إما بفعله،  وإما ألنه سبب 
إىل  اشارة  اآلية  ويف  احلجة،   عليهم  ألقى  فقد  يستجيبوا،   مل  أم  استجابوا  فسواء  له،  
سول  ال يقوم هبذا العمل من عند نفسه،  وإنّام هو مأمور من قبل اهللا تعاىل.  أنّ الرّ
ابن  (أنا  بقوله  ذلك  وأكد  النبوة  امتداد  يمثل  فهو  الناس  مع  احلسن  اإلمام  وكذلك 
...) . ويف قوله:( الّذي جعله اهللا رمحة للعاملني) يُلحظ تناص قرآينّ لقوله سبحانه  النّبيّ



٣٨

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

وتعاىل:  وما أَرسلْناَك ِإالَّ رحمًة للْعالَمني  االنبياء/١٠٧. فهو مع ما تقدم من أوصاف 
،  يريد هلم اخلري ويدفع عنهم الرش. رمحة ورأفة للعاملني مجيعاً

، ويلّ املؤمنني، وشبيه هارون ) تناص حديثي إشارة اىل قول  ويف قول:( وأيب عيلّ
قايض وانت  ،بعد من اخلليفة الرسول حممد  - وسيذكره   فيام بعد - :(( انت
مؤمن كل وىل وانت  ،بعد نبي ال أنه إال موسى من هرون بمنزلة منى وانت ديني، 
بعد))(٦٧) . وهذا تأكيد حجاجي ملا تقدم ذكره من منزلته وأهل بيته، وأنه أهل  ومؤمنة
للخالفة بعد رسول اهللا وأبيه وان مدعي االستحقاق دونه كاذب،  لذا سيبدأ الترصيح 
باحلكم  معاوية  بأحقية  العام  الرأي  االباطيل،  وتضليل  بالدفاع عن حقه وكشف  علنا 
 ، ، ومل أر نفيس هلا أهالً دونه،  بقوله:( وإنّ معاوية بن صخر زعم أينّ رأيته للخالفة أهالً
 .( فكذب معاوية، وأيم اهللا ألنا أوىل النّاس بالنّاس يف كتاب اهللا وعىل لسان رسول اهللا
فيبني االسباب  بالتصالح مع معاوية؟  اإلمام عن حقه  يتنازل  الداعي ألن  ما  إذن 
 غري أنّا مل نزل أهل البيت خميفني مظلومني مضطهدين منذ قبض رسول اهللا ) : قائالً
نا، ونزل عىل رقابنا، ومحل النّاس عىل أكتافنا، ومنعنا سهمنا  فاهللا بيننا وبني من ظلمنا حقّ
ي أحداً)  نا فاطمة إرثها من أبيها . إنّا ال نسمّ يف كتاب اهللا [ من الفيء ] والغنائم، ومنع أمّ
 ْفتُمجا أَوفَم مهنم هولسلَى رع ه يف قوله اشارة اىل تناص قرآين لقول عزّ اسمه:  وما أَفَاء اللَّ
 
ِّ
ُكل علَى   ه واللَّ  اءشي  نم علَى   لَهسر ُط 

ِّ
يسل  ه اللَّ  نلَكو ِركَاٍب  وال  خيٍل   نم  هلَيع

ه وللرسوِل ولذي الُْقربى  ه علَى رسوله من أهل الُْقرى فَللَّ شيء قَدير ما أَفَاء اللَّ
والْيتَامى والْمساكني وابِن السِبيِل كَي ال يُكون دولًَة بين األَْغنياء منُكم وما 

 احلرش/٥-٦ . ه شديد الْعقَاِب ه ِإن اللَّ آتَاُكم الرسوُل فَُخُذوه وما نَهاُكم عنه فَانْتَهوا واتَُّقوا اللَّ
التي مل تكن بسبب قتال،  ومل تكن  الغنائم  بيان حكم الفيء وهي  واآليتان بصدد 
سول     بوصفه رئيساً للدولة اإلسالمية،   ا مجيعاً من خمتصات الرّ نتيجة حرب،  فإهنّ
ف هبا كام يشاء،  وفقاً ملا يقدره من املصلحة يف ذلك. واشار (سالم اهللا عليه)  ويترصّ
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عدّ نحلة رسول اهللا لفاطمة روي أنّه     قال لفاطمة:   اىل قصة فدك وهي مشهورة، وتُ
بخيل عليه يوجف مل ممّا هي فدك هذه فقال: اهللا،  رسول يا لبيك : قالت فاطمة،  يا ))
لك به، فخذهيا اهللا أمرين ملا لك جعلتها املسلمني، فقد دون خاصة يل ركاب، وهى وال

ه   االرساء/٢٦،   ولولدك))(٦٨)،  ويف قوله اشار اىل قول اهللا تعاىل : وآت َذا الُْقربى حقَّ
قال الفيض الكاشاين يف تفسريها:(( ملا نزلت هذه اآلية عىل رسول اهللا  قال: ادعوا يل 
فاطمة (عليها السالم) فدعيت له فقال: يا فاطمة قالت: لبيك يا رسول اهللا،  فقال هذه 
فدك هي مما مل يوجف عليه بخيل وال ركاب وهي يل خاصة دون املسلمني،  فقد جعلتها 
لك ملا أمرين اهللا به فخذهيا لك ولولدك))(٦٩) . وهذا تعريض رصيح بمعاوية ومن نارصه،  

م خلف لرش سلف اغتصب حقهم ومنع ارثهم الذي فرضه اهللا هلم دون غريهم . بأهنّ
بيته،  ومعصيتهم مقسامً عىل ما يقول: (  املرتتبة عىل طاعته وأهل  ثم يبني اإلمام اآلثار 
امء قطرها،  ، لو أنّ النّاس سمعوا قول اهللا عزّ وجلّ ورسوله، ألعطتهم السّ أقسم باهللا قسامً تالياً
ة سيفان، وألكلوها خرضاء خرضة إىل يوم القيامة). واألرض بركتها، وملا اختلف يف هذه األمّ
لتنازله عن  الداعية  املسلمني،  واالسباب  يبني سبب تسلط معاوية عىل رقاب  ثم 
املقنع،   التمثيل والعرض  التاريخ عرب  اخلالفة موضحاً ذلك بحجج عقلية ونقلية من 
قال:( وما طمعت فيها يا معاوية، ولكنّها ملّا أخرجت سالفاً من معدهنا، وزحزحت عن 
قواعدها، تنازعتها قريش بينها، وترامتها كرتامي الكرة حتّى طمعت فيها أنت يا معاوية 
وفيهم قطّ رجالً أمرها ة أمّ ولّت ما " : [  ] وأصحابك من بعدك، وقد قال رسول اهللا

تركوا"(٧٠). وقد  ما إىل يرجعوا حتّى سفاالً يذهب أمرهم يزل مل إالّ منه أعلم هو من
  - هارون أخاه وخليفته ووزيره،  – وكانوا أصحاب موسى   تركت بنو إرسائيل 
م، وهم يعلمون أنّه خليفة موسى، وقد سمعت  وعكفوا عىل العجل وأطاعوا فيه سامرهيّ
أنّه إالّ موسى من هارون بمنزلة منّي إنّه "    يقول ذلك أليب  ة رسول اهللا هذه األمّ
 حني نصبه هلم بغدير خمّ وسمعوه، وناد له  " وقد رأوا رسول اهللا  بعدي نبيّ ال
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 حذاراً من  الغائب وقد خرج رسول اهللا  الشاهد منهم  غ  يبلّ ثمّ أمرهم أن  بالوالية، 
قومه إىل الغار - ملّا أمجعوا أن يمكروا به، وهو يدعوهم - ملا مل جيد عليهم أعواناً، ولو 
وجد عليهم أعواناً جلاهدهم . وقد كفّ أيب يده وناشدهم واستغاث أصحابه فلم يُغث 
ومل يُنرص، ولو وجد عليهم أعواناً ما أجاهبم، وقد جعل يف سعة كام جعل النّبيّ  يف 
ة وبايعتك يا ابن حرب، ولو وجدت عليك أعواناً خيلصون ما  سعة . وقد خذلتني األمّ
بايعتك، وقد جعل اهللا عزّ وجلّ هارون يف سعة حني استضعفه قومه وعادوه، كذلك 
نن  ة وبايعت غرينا، ومل نجد عليهم أعواناً وإنّام هي السّ أنا وأيب يف سعة حني تركتنا األمّ

واألمثال تتبع بعضها بعضاً) . يلحظ يف ما ذكره اإلمام أمور حجاجية تتمثل بـ :
للخالفة؛ ألهنا خرجت عن  استحقاقه وأهليته  اىل عدم  اشارة  إنّ طمع معاوية   -١
مسارها الذي رسم هلا يوم اجتمع القوم يف سقيفة بني ساعدة وكان االنطالق األول يف 
تنحية أهل البيت عن مقامهم اإلهلي الذي وضعهم اهللا ورسوله فيه،  وكان من نتائج ذلك 

تسلطه عىل املسلمني .
٢- يف حجاجية قول الرسول شاهد واضح ملا ذكر يف النقطة السالفة،  وأهلية اإلمام 
احلسن للخالفة،  وذكر قصة بني ارسائيل  يف خطابة ما هو إال دليل عىل ختبط معاوية ومن 
معه، بل غالبية الناس يف رجوعهم عن جادة الصواب واالسالم احلق الذي يمثله االمام 

احلسن ال معاوية .
٣- يف حديث املنزلة للرسول    واالقرار لعيل   بالوالية شاهد واضح واقرار 
أهيا يا قال رسول اهللا:(( فقد  بالنص اجليل  وبنيه  باستحقاق اخلالفة لإلمام عيل  رصيح 
فهذا مواله كنت من انفسهم،  من هبم أوىل وأنا املؤمنني موىل وأنا موالي اهللا إن الناس
عاداه ))(٧١) . وهذا إن دلّ عىل يشء فإنّام يدلّ عىل أن  من وااله، وعاد من وال اللهم مواله

معاوية عدو هللا ولرسوله ومغتصب احلق من أهله .
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٤- عقد املقارنة التشاهبية الكبرية يف االمثال والسنن اجلارية بينه وبني الرسول وأبيه 
عيل دليل جيل عىل قربه من رسول اهللا وإنّ ما فعله من التنازل عن اخلالفة ليس عن 
ضعف وقلة تدبري،  وإنّام هي املقادير التي جترب االنسان أن يسلك هذا الطريق،  وذكر ما 
جر عىل رسول اهللا وأبيه مع احقيتهم يف احلكم شاهد واضح عىل حكمة وصالح ألمور 

،  وهو مسلك يقل فيه الفساد ويتجنب فيه العثرة . املسلمني كام فعل سلفه سابقاً
٥- خذالن األمة لواليها وراعي مصاحلها احلقيقي نتيجة التغرير هبم وضعف الرأي 
الناتج عنهم أد ذلك اىل تغيري كثري من السنن واحلقوق املفروضة من قبل اهللا، وهبذا 

يلغي معاوية النبوة والوحي واإلسالم كلياً .
غري  لكنه  احلكم،  عن  له  والتنازل  معاوية  بيعة  إىل  اضطر  أنّه     اإلمام    ير  -٦
مضطر أبداً إىل مداراته والسكوت عن منطقه اجلاهيل،  ولذلك كان دائامً قوياً يف بيان احلق 
يُلفت األمة  وقمع باطل معاوية وإفحامه، فيجب عنده أن يسجل موقفه لألجيال وأن 
التي استسلمت ملعاوية وتركت عرتة نبيها  أيَّ طريق ضالل اختارته ! ويف بلعوم أي 

طاغية وضعت نفسها !  .
وال ريب أنّ النصّ اخلطايب لإلمام احلسن    قد تضمن احلجج القائمة عىل عالقة 
التامثل والتشابه و(( أظهر ما يميز هذه احلجج كوهنا حججاً ال تستند اىل الواقع، بل تصنع 
واقعاً جديداً،  وذلك من خالل توليد عالقات حادثة بني االشياء والعنارص واملفاهيم 
احلجج  وهذه  منها))(٧٢)،  وتنبع  عنها  تتولد  إقناعية  وادوار  حجاجية  وظائف  ...فلها 
التيقن حتى  اإلقناع ومرماه  الذي سريد ذكره؛ ألنّ غايته  ه  سيكرر االمام ذكرها يف نصّ
تكون املواقف املعروضة صحيحة األصول مدعومة املبادئ يقو فعلها ويشتد تأثريها .

القريبة  قرابته  عىل  التأكيد  اىل  يرجع  متلقيه  قبل  من  عنه  حميص  ال  الذي  البيان  هذا  بعد 
ا  :( أهيّ ومنزلته الشديدة من الرسول حمذرا معاوية ونارصيه وعموم خماطبيه من الضالل  قائالً
ه رسول اهللا  وأبوه ويصّ رسول اهللا  النّاس، إنّكم لو التمستم بني املرشق واملغرب رجالً جدّ
وا بعد البيان وكيف بكم وأنّى ذلك منكم !).  مل جتدوا غريي وغري أخي، فاتّقوا اهللا وال تضلّ
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اخلالفة  ترك  عىل  له  والناقمني  والالئمني،   واملنابذين،   الشكاكني،   دخل  يدفع  ثم 
مستدالً بحجج قرآنية وتارخيية دامغة إذ قال:( أال وإينّ قد بايعت هذا - وأشار بيده إىل 
ا النّاس،  األنبياء/١١١. أهيّ  نيِإلَى ح تَاعمو ٌة لَُكمتْنف ه وِإن أَدِري لَعلَّ  -معاوية
ه، وإنّام يعاب أن يأخذ ما ليس له، وكلّ صواب نافع، وكلّ خطأ  إنّه ال يعاب أحد برتك حقّ
األنبياء/٧٩. فنفعت سليامن ومل   فَفَهمناها سلَيمانَ   ضارّ ألهله، وقد كانت القضيّة 
 اهللا  أنفع، قال رسول  للمؤمن  نفعت املرشك وهي واهللا  القرابة فقد  ا  فأمّ  . ترضّ داود 

(٧٣) ومل يكن  " القيامة يوم هبا لك اهللا، أشفع إالّ إله ال قل ه أيب طالب وهو يف املوت : " لعمّ
هم غري  رسول اهللا  يقول له إالّ ما يكون منه عىل يقني، وليس ذلك ألحد من النّاس كلّ
 ئَاتيالس لُونمعي ينلَّذُة لبو شيخنا - أعني أبا طالب - يقول اهللا عزّ وجلّ :  ولَيست التَّ
ار أُولَئك  الَّذين يموتُون وهم ُكفَّ ي تُبت اآلْن والَ 

ِّ
حتَّى ِإَذا حَضر أَحدهم الْموت قَاَل ِإن
. النساء/١٨)  يمًاَذابًا أَلع منَا لَهتَدأَع

إِىلَ  تَاعٌ  مَ وَ مْ  لَكُ ةٌ  نَ فِتْ هُ  لَّ لَعَ ي  رِ أَدْ إِنْ  وَ  القرآين النص     فاستدعى اإلمام احلسن  
ني  يف مكانه حلجاجيته؛ ألنّه وجد فيه ما يؤكد ما ذهب إليه،  ويدحض معاوية يف  حِ
استفزازه إذ أنّ النص القرآن قد كشف الصورة التي أراد اإلمام احلسن     إظهارها 
ق الدليل يف ذهن املتلقي من جهة أخر،  فضالً عن دقة  يف سياق النص من جهة، وعمّ
االختيار يف اآلية الرشيفة فيه حتتمل داللتني: األوىل: استفهامية،  قال الشيخ مغنية يف 
تفسريه لآلية: (( لست أدري ما هي احلكمة من إمهالكم وتأخري عذابكم ؟ هل أراد 
أراد  انه  أو  الطيب، ويتمرد اخلبيث،  فيتوب  ان يظهر كل عىل حقيقته،  سبحانه بذلك 
ان تستمتعوا أياما بقيت من أعامركم ؟))(٧٤) . واألخر: توكيدية وهي ما نميل إليه،  
فالسياق والقرائن يؤكدان ذلك،  فاإلمام ال يريد أن يستفهم،  بل يريد أن يؤكد ما هم 
فيه بعد ان قدم النصوص والشواهد التي تدعم ذلك بام تعرض له النبي وأبيه واالنبياء
بام  اإليامن  املعرض عن  تؤمنوا؛ ألنّ  مل  إن  يزيد من عذابكم  فيه  انتم  فام  قبله،    من 
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ذكرته مع البيان حاالً بعد حال يكون عذابه أشد،  وإذا متعه اهللا تعاىل بالدنيا يكون ذلك 
كاحلجة عليه ثم يكون أعظم لعقوبتكم .

انصاره،  ويصحح  إىل  الصحيحة  الصورة  ينقل  أنْ     احلسن   اإلمام  ثم حاول 
الرشعي  العقيل  حجاجه  فكان  ثقة  بكل  ضده  معاوية  رسمها  التي  اخلاطئة  الصورة 
ه، وإنّام يعاب أن يأخذ ما ليس له،  ا النّاس، إنّه ال يعاب أحد برتك حقّ االخالقي (أهيّ
القرآين  النص  حجاجية  استدعى  بعدها   ( ألهله  ضارّ  خطأ  وكلّ  نافع،  صواب  وكلّ 
 فهو وسيلة اقتضاها احلدث حماوالً منح السياق اخلطايب القوة يف الربهنة فجاء باآلية
فَفَهمناها سلَيمان   ليمنح املعنى الذي يسعى إىل تعميقه يف ذهن املتلقي قوة وتأثرياً، 
وما ترصفه  به،   امر  واهللا  املصلحة  اقتضته  امر  هو  الصلح  من  به  الذي سار  فاملسلك 
هبذا األمر إال عن يقني ودراية ومعرفة بام تؤول إليه األمور،  وما قصة النبي مع عمه 
مؤمن قريش إال تأييد ملا طرحه اإلمام احلسن    بان يرجعوا اىل رشدهم ويتعقلوا بام 
يعملون وينظروا بعني الصواب اىل اصحاب احلق املغتصب وااللتفاف حوهلم وترك 
أهل الباطل واالجتناب عنهم،  من خالل اإلشارة إىل الطاعة التي أوجبها اهللا عزّ وجلّ  

للرسولواىل أويل األمر املتمثلني بأهل بيته .
ويؤكد املعنى التوكيدي الذي ذهبنا إليه خامتة خطابه   وفيه مالمح اليأس واألمل 
بعدم رجوعهم للرشد،  وطريق احلق الذي أوضحه هلم بام ال يقبل الشك،  وال ينكره إال 
معاند ضال قد سلب اهللا توفيقه للخري والصالح،  ويف استعامله للنص القرآين حجاج 
ا النّاس، اسمعوا وعوا، واتّقوا اهللا وراجعوا، وهيهات  كاف وشاهد واف عىل ذلك :( أهيّ
  ! واجلحود؟  غيان  الطّ وخامركم  النّكوص،  صارعكم  وقد   ، احلقّ إىل  جعة  الرّ منكم 

. ( الم عىل من اتّبع اهلد أَنُلِْزمُكموها وأَنْتُم لَها كَاِرهون  هود/٢٨. والسّ
ومن أمثلة خطبه أيضاً قوله    بعد البيعة له باألمر(بعد محد اهللا وثنائه)(٧٥):

اهرون،  (( نحن حزب اهللا الغالبون، وعرتة رسوله األقربون، وأهل بيته الطيبّون الطّ
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ته، والثّاين كتاب اهللا فيه تفصيل كلّ  فهام رسول اهللا  يف أمّ ذين خلّ وأحد الثّقلني اللّ
نتظنّى  ل علينا يف تفسريه، ال  فاملعوّ الباطل من بني يديه وال من خلفه،  يأتيه  يشء، ال 
عزّ  اهللا  بطاعة  كانت  إذا  مفروضة،  طاعتنا  فإنّ  فأطيعونا  حقائقه،  ن  نتيقّ بل  تأويله، 
وجلّ ورسوله مقرونة، قال اهللا عزّ وجلّ :  يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اهللَ وأَطيعوا الرسوَل 
 لَوو    ، والرسوِل  اهلِل  ِإلَى   وهدفَر شيء  في   تُماَزعتَن  فَِإن  ُكمنم األْمِر  وأُولي 
ركم  ،  وأحذّ  مهنم ِبُطونَهتَنسي  ينالَّذ همللَع  مهنِر مي األْملِإلَى أُووِل وسِإلَى الر وهدر
 بالَ َغال  : ين قال هلم يطان، فإنّه لكم عدوّ مبني فتكونوا أولياءه الذّ اإلصغاء هلتاف الشّ
ي 

ِّ
ي جار لَُكم فَلَما تَراءت الْفئَتَاِن نََكص علَى عقبيه وقَاَل ِإن

ِّ
لَُكم الْيوم من الناِس وِإن

السيوف  وإىل  وزراً،  الرماح  إىل  فتلقون   ،  نوتَر الَ  ما  أَرى  ي 
ِّ
ِإن  ُكمنم  ِرئب

الَ ينفَع نَْفسًا ِإميانُها لَم تَُكن آمنت من قَبُل   ّثم ، هام غرضاً جزراً، وللعمد حطامً، وللسّ
. ((  ًرايا خهاني ِإميف تبكَس أَو

  يلحظ أنّ اإلمام احلسن يف خطبته هذه يشري إىل وجوب اتباعه الذي يمثل اتباع أهل 
؛ ألهنم املبدأ الرسايل املتضمن أبعاداً مهمة  هلا آثارها يف حياة الفرد املسلم،   البيت 
وحياة املجتمع االِسالمي،  فاتباعهم وحبهم مل يكن جمرد عالقة قلبية أو ارتباط عاطفي 
ق بحزب اهللا،  وحبله  هنم قربى النبي     وعرتته، بل إنّه تعلّ نا إىل أفراد معينني؛ الَ يشدّ
املمدود من السامء إىل االَرض بعد النبي     الذي يتحقق من خالله ارتباط حياة الفرد 
االَرض  اإلهلي يف  الثقل  يمثّلون  فهم  العزيز،  اخلالق  وبإرادة  السامء  بتعاليم  واملجتمع 
د الصفات والكامالت التي يريدها اهللا  الون عليه،  وفيهم تتجسّ وهم آيات اهللا،  والدّ

تعاىل هذا من جانب .
إىل  املؤدي  الطريق  سالمة  يضمن  هبم  والتمسك  اتباعهم  فإنّ  آخر  جانب  ومن 
م النبع الصايف واملصدر األمني  هنّ هداف التي تريدها الرسالة االِسالمية األصيلة؛ الَ االَ
لصيانة  ضامن  وبذلك  وعطاءاهتا،   قيمها  عىل  واالنفتاح  ومفاهيمها  الرسالة  ألحكام 
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ة من االنحراف كي  مّ الرشيعة االِسالمية وخط الرسالة املحمدية وأفكارها،  وحفظ االُ
تسري يف السبيل املستقيم الذي يؤمن هلا اخلري والكامل .  لذا كان لزاما عىل اإلمام بيان 

حججه القرآنية واحلديثة ليهلك من هلك عن بينة وحييى من حيي عن بينة .
 ،( الغالبون  اهللا  حزب  (نحن  مبارش  غري  قرآين  بتناص  خطابه  احلسن  اإلمام  بدأ 
 مه  ه اللَّ  بزح  فَِإن آمنوا   ينالَّذو  ولَهسرو  ه اللَّ يتَولَّ   نمو   تعاىل:  لقوله  اشارة   وفيه 

املائدة/٥٦. ونبالَْغال
ه) يعني  ذكر احلاكم احلسكاين عن ابن عباس قوله يف تفسري اآلية(( (ومن يتَولَّ اللَّ
 يعني وحيب عيل بن ايب طالب (فَِإن (وانآم ينالَّذو) ًيعني حممدا (ولَهسرو) حيب اهللا
يعني  الغالبون  هم  عيل  وشيعة  حممد  شيعة  اهللا  شيعة  يعني   (ونبالَْغال  مه  ه اللَّ  بزح

العالون عىل مجيع العباد الظاهرون عىل املخالفني هلم ))(٧٦) .
 . إليه  سيشري  الذي  الثقلني  حديث  اىل  اشارة  األقربون)  رسوله  وقوله:(وعرتة 
اهرون) اشارة اىل تناص قرآين آلية التطهري،  قال تعاىل :  وقوله:( وأهل بيته الطيبّون الطّ

 ِإنَّما يِريد اهللُ ليْذهب عنُكم الرجس أهل الْبيت ويَطهرُكم تَْطِهريًا االحزاب/٣٣.
ته، والثّاين كتاب اهللا)  فهام رسول اهللا     يف أمّ ذين خلّ ويف قوله:(وأحد الثّقلني اللّ
فيكم خملف تناص حديثي غري مبارش اىل حديث الثقلني قال النبي حممد    :(( إينّ
يفرتقا لن ام وإهنّ بيتي،  أهل وعرتيت اهللا،  كتاب تضلوا: لن هبام متسكتم إن ما الثقلني، 
احلوض ))(٧٧) . ويف مكان آخر رصح رسول اهللا بالثقلني... بعد أن قام  عيل يردا حتى
واحلسن إليه جابر بن عبد اهللا األنصاري فقال:(( يا رسول اهللا من عرتتك؟ قال: عيلٌّ

القيامة ))(٧٨) . يوم إىل احلسني ولد من واألئمة واحلسني
يمكن أن يفاد من حجاجيته بحديث الثقلني أمور : 

األمر األول / أن النجاة من الضالل ال تتحقق إال بالتمسك بكتاب اهللا وعرتة النبي
دون غريمها ؛ ألنّ النبي كان يف مقام البيان، ولو كان أمر ثالث يف البني لنص عليه،  فمن 
زعم أنه متمسك بغري أئمة أهل البيت ،  وأنه صار بسبب ذلك عىل اهلد واحلق، 
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فقد رد عىل رسول اهللا  قوله، ونقض حكمه، كام هو واضح .
األمر الثاين/ أن الواجب هو التمسك بالثقلني معا،  والتمسك بأحدمها دون األخر 
ال ينفع يف الوصول إىل احلق؛ ألنّ النبي  قد نصّ يف حديث الثقلني عىل أن التمسك 
هبام معا هو املنجي من الوقوع يف الضالل،  فمن زعم أنه متمسك بالقرآن، وأنه ناج 
من الضالل بسبب ذلك، فهو متوهم غافل؛ ألنّ القرآن فيه املحكم واملتشابه، والناسخ 
واملنسوخ، والعام واخلاص، واملطلق واملقيد، واملبني واملجمل، ومتييز بعض ذلك عن 
بعضه اآلخر من األمور املشكلة التي خفيت معرفتها عىل أكثر العلامء، مما سبب وقوع 
الناس يف مزيد من التحري واالختالف، فال مناص حينئذ من اتباع العالمة األخر التي يكون 

اتباعها رافعا للتحري واالختالف، وهم أهل البيت (عليهم السالم ).
 األمر الثالث/ الرتكيز عىل مسألة تعيني املرجع العلمي بعد رحيل النبيّ   إذ ال 
   وهو يعلم ، ة املرحومة بال راعٍ يسوغ يف منطق العقل أن يرتك صاحب الرسالة، األمّ
أنّ برحيله سوف يواجه املسلمون حوادث مستجدة ووقائع جديدة تتطلّب أحكاماً غري 
لُّ مشاكلها ويذلّل أمامها  مبيّنة يف الكتاب والسنَّة، فال حميص من وجود مرجع علمي حيُ

 هلذا املنصب بحديث الثقلني . الصعاب، وقد قام  ببيان من يتصدّ
لذا كان اإلمام احلسن  دقيقاً حني ذكر صفات كتاب اهللا وفيها تناص حجاجي مناسب 
ما   سبحانه:  لقوله  مشرياً  يشء)  كلّ  تفصيل  فيه  اهللا  كتاب  قال:(    ، سابقاً ذكره  ملا  ومعلل 
 شيء وهدى ورحمًة 

ِّ
كَان حديثًا يْفتَرى ولَكن تَصديق الَّذي بين يديه وتَْفصيَل ُكل

 يوسف/١١١ . ويف قوله:( ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه) تناص  وننمؤٍم يقَول
ِإنَّه لَكتَاب عِزيز ال يْأتيه الْباطُل من بيِن يديه وال من خلْفه تَنِزيٌل   :قراين مبارش لقول اهللا تعاىل

من حكيٍم حميد  فصلت/٤١-٤٢ .
ولكي ال يتطرق الشك اىل هذا الثقل والكتاب املفصل واملعزّ واملحفوظ من قبل اهللا 
جيب أن يقرن بالثقل االخر املوضح واملفرس واملبني له فجاء قوله   مؤيداً ومفصالً 
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فإنّ  فأطيعونا  ن حقائقه،  نتيقّ بل  تأويله،  نتظنّى  تفسريه، ال  علينا يف  ل  فاملعوّ  ): لذلك 
 : إذا كانت بطاعة اهللا عزّ وجلّ ورسوله مقرونة، قال اهللا عزّ وجلّ  طاعتنا مفروضة، 
 يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اهللَ وأَطيعوا الرسوَل وأُولي األْمِر منُكم فَِإن تَناَزعتُم في شيء 
 همللَع مهنِر مي األْملِإلَى أُووِل وسِإلَى الر وهدر لَوو  النساء/٥٩،   وِلسالرِإلَى اهلِل و وهدفَر

الَّذين يستَنِبُطونَه منهم  النساء/٨٣ ) .
 ورثوا الكتاب وعلمه،  وفهمه،  وفقهه،  وأرساره،  ومقاصده وأبعاده،  وبطونه  فهم 
دون غريهم، فالقرآن الكريم نفسه يشيد بمواقفهم وأقواهلم؛ إذ وصفهم بالطهارة من الرجس 
وخمالفة  وخطل،   خطأ  أي  عن  تنزهيهم  يقتيض  الذي  املؤكد  الوصف  ذلك  واملادي  املعنوي 
للكتاب،  بل يقتيض كوهنم مع القرآن يف هدف واحد وعىل جاده واحدة،  وال خيفى 
عىل اللبيب داللة املعية عىل التالزم وعدم االفرتاق،  أو االختالف يف كل يشء إىل يوم 
القيامة،  فهام القيمتان املتكاملتان واملتالمحتان يف اجلوهر واملضمون،  وال يفصل بينهام 
مكان،  أو زمان،  أو رأي،  أو مفهوم،  يشرتكان معاً يف إضاءة عقل اإلنسان وروحه 

وقلبه،  فالقرآن أصل العلم،  وأهل البيت  معرفته ومعدنه وبيانه .
د اإلمام خطابه بتحذيرهم من مهزات الشيطان  بعد هذا البيان والتام واالعالن العام صعَّ
يطان، فإنّه  ركم اإلصغاء هلتاف الشّ وكيده وغوائله مستعيناً بتناصني قرآنيني بقوله:( وأحذّ
 لَُكم اري ج

ِّ
 الَ َغالب لَُكم الْيوم من الناِس وِإن ين قال هلم : لكم عدوّ مبني فتكونوا أولياءه الذّ

 نوا الَ تَرى مي أَر
ِّ
ي بِرئ منُكم ِإن

ِّ
فَلَما تَراءت الْفئَتَاِن نََكص علَى عقبيه وقَاَل ِإن

 ، هام غرضاً االنفال/٤٨،  فتلقون إىل الرماح وزراً، وإىل السيوف جزراً، وللعمد حطامً، وللسّ
الَ ينفَع نَْفسًا ِإميانُها لَم تَُكن آمنت من قَبُل أَو كَسبت في ِإميانها خيرًا  االنعام/١٥٨ ) .  ّثم

جماالً  يدع  ال  بام  دلت  اإلمام   تناصها  التي  املتقدمة  واألحاديث  اآليات  أنّ   : واملحصل 
للريب عىل أنّ الناجني من كل فئات هذه األمة هم أتباع أهل البيت ، السائرين عىل هنجهم، 
ة يف شخصية  واآلخذين هبدهيم، واملقتفني آلثارهم، دون غريهم من الناس. فالشموخ والعزّ
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واملوقف    ،()وأمه وأبيه  بالنبي  متمثالً  عاشه  الذي  السامي  عامله  من  الناشئ     اإلمام  
الصلب الذي مل هتتز منه شعرة ملنطق أعدائه ومناوئيه،  فتصد هلم،  فكان قوياً يف بيان احلق،  
وقمع الباطل وإفحامه، ليسجل موقفه لألجيال،  ويُلفت األمة التي استسلمت ملعاوية وتركت 

عرتة نبيها     أيَّ طريق ضالل اختارته ! ويف بلعوم أي طاغية وضعت نفسها.

 نم  دمحِبآِل م قَاسَال ي :إذ قال ونختم بحثنا بكالم اإلمام عيلّ يف حق أهل البيت   

 ِهمِإلَي نيقالْي ادمعيِن والد اسأَس مدًا هأَب هلَيع متُهمعن ترج نم ى ِبِهموسَال يو دأَح ةاْألُم هذه

 عجِإْذ ر  اثَُة اْآلنالِْورو الْوصيُة   يِهمف  و  ةالِْوَالي  قح صائصخ ملَهو الي  التَّ  قلْحي  ِبِهمو الَْغالي   ي ءفي

.(٧٩)  هتَقَلنَل ِإلَى منُق و هلِإلَى أَه قالْح
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النتائج
١- كان التناص احلجاجي القرآين واحلديثي الذي استعمله اإلمام   أداة فاعلة 
عدّ من أقو احلجج، فهو أداة اخلطيب التي هبا  يف اقناع متلقيه،  إذ مثّل حجة سلطة تُ
يبلغ غايته وهبا يتحصل مقصده، فتوظيفه يف خطبه مثل اسرتاتيجية اقناع مارسها عىل 

متلقيه؛ ليكسب خطابه قوة االقناع ومن خالله خيلق االمام احلجة الدامغة عليهم .
ه  ٢- يف التناص القرآين املبارش يلحظ توظيفاً للنص القرآين من قبل اإلمام   بنصّ
من دون حتوير أو حتويل عن طريق ادماجه يف النص اخلطايب؛ ممّا أكسب خطابه سلطة 
رمزية جتعل املتلقي يذعن ملراميه،  فاملرسل واملتلقي يفرتضان يف النص الديني أنّه أعىل 
نظرياً من النصّ الشعري أو غريه . فجاء توظيفه هلذا النوع من التناص عىل سياقني: 
األول/ يدمج اآلية يف بناء النص ألسباب داللية تتسق مع الفضاء العام لآلية الكريمة 
،  فيجرهيا اإلمام جمر املثل فيدجمها يف سياق ال خيرجها عن اجلو العام  يف توافقها سياقياً
ه مراعاة لداللة  ه اإلمام يف خطابه بنصّ الذي وردت يف السورة القرآنية . اآلخر/ وظفّ

اخر ختتلف عن الفضاء العام الذي وردت فيه اآلية القرآنية .
٣- يف التناص القرآين غري املبارش اقتطع اإلمام اجزاء من النص القرآين أو وظفها 
بام يناسب السياق املقامي للخطاب،  ويف هذا اللون من التناص حافظ النص املقامي 
عىل متانته احلجاجية،  بام ترفده به سلطة النص القرآين من متانة داخلية يف سياق بنائه 
النص  رفدت  داللية،   أحدمها  بوظيفتني:  عنده  املبارش  غري  التناص  فقام  الداخيل،  
بسلطة  اخلطاب  رفدت  حجاجية،    واألخر اخلطاب،   داللة  تعمق  بداللة  اخلطايب 

رمزية فيام هو مشرتك بني اإلمام ومتلقيه من قداسة النصّ القرآين وحجيته .
ه اإلمام احلسن    وفق منهجني:  ٤-مل خيتلف التناص احلديثي عن القرآين؛ إذ وظفّ
األول،  عن طريق ذكر احلديث الرشيف كامالً بنصه،  واملنهج األخر،  فهو ما جاء فيه 
،  فكام أن للنص القرآين  ؛ ليتناسب وسياق اخلطاب املقامي داللياً التناص حموراً لفظياً
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سلطة رمزية عىل الباث واملتلقي يف الثقافة اإلسالمية،  فكذلك للحديث النبوي السلطة 
ذاهتا،  مما جيعل اخلطاب أكثر فعالية يف املتلقي،  ونجاعة ينفعل معها فيتضاعف اعتقاده 

ويقو يقينه .
؛ ولعل ذلك يرجع إىل عمق   ٥- ساد االقتباس النيص يف خطب اإلمام احلسن
آيات  املتلقي من عهد  املختلفة،  وقرب  املواقف  القرآنية ودقتها يف تصوير  الدالالت 

القرآن الكريم وفهم مدلوالهتا. 
عىل  املتلقي  حتفيز  مبدأ  عىل  احلجاجي  خطابه  يف     احلسن  االمام  اعتمد   -٦
االنجذاب إىل عامل املتلفظ،  ومشاركته اعتقاداته،  والتأثري عىل مواقف وسلوك خماطبيه 
قصد تفاعلهم إجيابياً مع الفكرة – التي يقصدها -باعتامد احلجج والرباهني اإلثباتية،  

وفق أهداف معينة الستاملته وتعديل سلوكه،  ومواقفه الدينية والسياسية .
آثارهم  واقتفت  اتبعتهم  إذا  األمة  أن  إىل  حجاجه  يف  ع  احلسن  اإلمام  أشار   -  ٧
واقتدت هبم ال تنشعب إىل فرق، وال تنقسم إىل طوائف، فبهم جتتمع الكلمة وتأتلف 
خالفه  فمن  داروا،  حيثام  معهم  يدور  وفيهم،   معهم  واحلق  احلق،   مع  فهم  الفرقة،  
خالفهم، ومن نابذه نابذهم، فصار من حزب الشيطان،  فالواجب عىل كل مؤمن باهللا 
سبيل  ليسلك  الطا هرة  النبوية  وبالعرتة  العزيز،   اهللا  بكتاب  يتمسك  أن    ورسوله 

. وينجو من سبل الغي والرد ،اهلد



الفصل الثاين

حجاجية االستلزام احلواري يف
  خطب اإلمام احلسن 
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توطئة :
ك  للتمسْ القول  مالبسات  عن  الكشف  غايته  الذي  دراسة(احلجاج)  أمهية  تظهر 

باملعنى املراد يف ضوء مفهوم االستلزام احلواري يف خطب اإلمام احلسن  ؛ بوصفه 

منهجاً حديثاً يف حتليل النصوص وبيان دالالت األلفاظ ومقاصدها،  إذ ضمت بعض 

عليها،   الوقوف  إىل  احلواري  االستلزام  حجاج  عرب  نرمي  خطابية،  إضامرات  خطبه 

فنفرسها ونؤوهلا وفقاً للظروف والسياقات املحيطة هبا،  واهلدف منها إقناع املخاطبني 

س عىل دالالت خاصة بتلك اخلطابات،  فاإلمام وهو صانع اخلطاب  بتبني أفكار تتأسَّ

وموجه افعاله،  كان يف اختياره املعطيات بصرياً بوظائفها عليامً بمراتبها،  إذ يقدم ما هو 

قابل للتسليم، ويؤخر ما ال جييزه املقام وما ال يتطلبه مقتىض احلال . وقد اقتضت طبيعة 

الفصل أن يقسم عىل أربعة مباحث وخامتة بأهم نتائج الفصل .
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املبحث األول/ مفهوم االستلزام احلواري 
الطبيعية،  عىل  اللغات  التي متيز  الظواهر  أبرز  يعد مفهوم االستلزام احلواري من 
من  العديد  معنى  أن  التخاطب  عملية  أثناء  يف  يلحظ  األحيان  من  كثري  يف  أنه  اعتبار 
اجلمل إذا  روعي ارتباطها بمقامات انجازها ال ينحرص فيام تدل عليه صيغها الصورية. 
الظروف  مراعاة  طريق  عن  إبالغها  املطلوب  املقاصد  اىل  الوصول  منها  املقصود  بل 

احلارضة أثناء استعامل امللفوظات للتعبري عن املقاصد الضمنية.
نحواً  يضع  أن((  حاول  الذي  غرايس)  هربرت  (بول  مع  املفهوم  هذا  ظهر  لذا 
لعملية  املؤسسة  االبعاد  كل  االعتبار  بعني  تأخذ  للخطاب،   تداولية  أسس  عىل  قائامً 
التخاطب،  فهو يؤكد أنّ التأويل الداليل للعبارات يف اللغات الطبيعية أمر متعذر إذا 

نظر فيه اىل الشكل الظاهري هلذه العبارات وعليه يقرتح ما يأيت:
أ) معنى اجلملة املتلفظ هبا من قبل املتكلم يف عالقته بمستمع .

ب) املقام الذي تنجز فيه اجلملة .
ج) مبدأ التعاون. ))(٨٠) .

خالل  من  املعارصة)،   االستلزام  بـ(نظرية  يسمى  ما  اىل  املفهوم  هذا  ويعود 
املحارضات التي قدمها(غرايس) يف جامعة هارفورد (سنة ١٩٦٧م)،  إذ عرض فيها 
االسس التي يمكن أن تقوم عليها هذه النظرية،  ومع حلول (سنة١٩٧٥م) قدم عمالً 
ع عمله بتقديم  مجع فيه بعض حمارضاته من خالل مقال بعنوان(املنطق واحلوار)،  ثمّ وسّ
بعض البحوث يف سنتي(١٩٧٨م،  و١٩٨١م) لتوسيع نطاق عمله. وأسس مبدأ هذه 
النظرية وهو(( أنّ الناس أثناء حواراهتم قد يقولون ما يقصدون،  وقد يقصدون أكثر مما 

يقولون،  وقد يقصدون عكس ما يقولون))(٨١) .
األمر الذي جعله يفرق بني املعنى الطبيعي وغري الطبيعي،  أو (ما يقال،  وما يقصد) 
أو( االستلزام احلواري الوضعي،  واالستلزام احلواري املحادثي)،  أو(املعنى الرصيح،  
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،  أما الثاين فام قصد املتكلم وصوله  واملعنى الضمني)،  فاألول ما تشري إليه اجلملة لفظياً
اىل السامع من خالل التأويل بواسطة ادوات ووسائل تتيح له ذلك . إذن هذه النظرية 
الذي وردت  السياق  تُفهم داللتها من خالل  تقوم عىل معانٍ رصحية وأخر ضمنية 

يد  يف الغزل(٨٢) : مِ فيه. مثال ذلك  كلمة(الشمس) يف قول ابن العَ

يسِ َّ مِنْ نَفْ يلَ زُّ عَ سٌ أَعَ سِ ... نَفْ مْ نِي مِنَ الشَّ لُ لِّ ظَ تْ تُ امَ قَ
سِ . مْ نِي مِنَ الشَّ لُ لِّ ظَ سٌ تُ مْ بٍ ... شَ نِي ومِنْ عجَ لُ لِّ ظَ تْ تُ قامَ

) استعملت يف معنيني:  إنّ الناظر إِىل العجز يف البيت الثاين،  جيد أنَّ كلمة (الشمسِ
مها املعنى  الطبيعي (حقيقي) وهو للشمس التي نعرفها،  إذ تظهر يف املرشق صبحاً  أحدُ
،  وهذا هو املعنى الظاهر،  واآلخر إنسانٌ وضاءُ الوجه يشبه  وختتفي عند الغروب مساءً
لؤ،  وهذا املعنى غري الطبيعي (غري حقيقي)،  وساعد عىل معرفة هذا  الشمسَ يف التألْ
لت  مِ تعْ القصد من الشاعر العالقة بني املعنى األصيل للشمس واملعنى العارضِ الذي اسْ
به الشمس يف اإلِرشاق،   نَّ الشخص الويضءَ الوجه يشْ فيه وهذه العالقة هي املشاهبة؛ ألَ
م منْ (شمس تظللني) املعنى احلقيقي للشمس،   هَ مر علينا فنفْ وال يمكن أن يلتبس األَ
لِّل،  فكلمة تظللني إِذا متنع من إِرادة املعنى احلقيقي،  وهلذا  ظَ نَّ الشمس احلقيقية ال تُ ألَ

 . ى قرينةً دالةً عىل أَنَّ املعنى املقصودَ هو املعنى اجلديدُ العارضُ تسمَّ
ه مدار التواصل وهدف املتكلم ومبلغ املتلقي  فاالهتامم بقصدية املتكلم(الباث) بعدّ
وقوام الفهم هي الضامن لنجاح التواصل واستمراره. إذ نجد أن الكالم ال يؤخذ دائام 
الذي  تتناسب واملقام  استعامل معانٍ ضمنية  اىل  املتحاورون  يعمد  ما  بظاهره،  فكثرياً 

انجزت فيه،  وهذا يمثل أحد خصائص اللغات الطبيعية االساسية . 
ف االستلزام احلواري بأنه:(( املعنى التابع للداللة األصلية للعبارة))(٨٣)،   وعليه عرّ
الظاهري  املعنى  يتجاوز  املتكلم بشكل غري مبارش جاعالَ مستمعه  إليه  يرمي  ((ما  أو 

لكالمه اىل معنى آخر))(٨٤) .
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ويُعدّ احلوار او اخلطاب شكالً من أشكال التواصل؛ ألنّ فيه عملية تبادل املعلومات 
ويف  ما  بقضية  االقناع  يطلب  العام  بمعناه  واحلوار  معني،   موضوع  حول  طرفني  بني 
من  االعتبار  بعني  ه  ردّ ويأخذ  معني،   خماطب  جتاوب  يتوخى  اخلاص((خطاب  معناه 

أجل تكوين موقف يف نقطة غري معينة سلفاً بني املتحاورين))(٨٥) . 
فاحلوار أو اخلطاب حيمل مقاصد املتكلمني وتأويل املتخاطبني لألقوال التي قد تأيت 
رصحية أو ضمنية،  وتتطلب االستدالل للوصول اىل فهم معانيها،  كام حيمل أهداف 

ا بتأكيد يشء،  أو نفيه،  أو تغيريه . املتحاورين الذين يرمون اىل التأثري يف اآلخرين إمّ
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املبحث الثاين/ قواعد االستلزام احلواري

يعدها  احلواري  االستلزام  ظاهرة  لوصف  القواعد  من  جمموعة  (غرايس)  اقرتح 
ضابطة لكل تبادل لغوي،  وهذه القواعد حيكمها مبدأ عام هو (مبدأ التعاون)،  فام هو 

مبدأ التعاون؟.
املتحاورين  تعاون   مد اىل  يرجع  التخاطبية  التبادالت  نجاح  أن  (غرايس)   ير
– اىل حد ما- يف هدف واحد هلذه املحاورة أو أهداف مشرتكة،  أو  الذين يشرتكون 
جهة خطاب متفق عليها أثناء عملية التبادل احلواري،  وقد تكون وجهة اخلطاب حمددة 
يف  احلال  هو  كام  للمتحاورين  التعامل  حرية  لرتك  حمددة  غري  تكون  قد  كام  واضحة،  
احلورات الفجائية غري املخطط هلا،  فإذا انعدم اهلدف املشرتك(( لن يكون ثمة سبب 

للتواصل،  وقد ال يتم التواصل عىل األرجح))(٨٦) .
وهذا ما يفرض عىل املتحاورين احرتام مبدا التعاون املصوغ عىل الشكل اآليت:(( 
لتكن مشاركتك يف التخاطب عند حصوهلا عىل النحو الذي يتطلبه الغرض،  أو املرسوم 
للتخاطب))(٨٧) . لذا يروم هذا املبدأ حتقيق اهلدف املرجو من اخلطاب وقد يكون اهلدف 

حمددا قبل دخوهلام يف عملية التخاطب أو حيصل حتديد يف اثناء هذه العملية(٨٨) .
جمموعة  إىل  التخاطب  عملية  حيكم  الذي  العام  املبدأ  هذا  (غرايس)  ع  وسّ وقد 
اربع  حتت  القواعد  هذه  وصنف  التخاطبية)  (القواعد  اسم  عليها  أطلق  القواعد  من 
مقوالت وهي:(الكم،  والكيف،  واالضافة أو املالءمة،  واجلهة أو الصيغة) فقواعد 
احلوار حتفظ مناصفة لكل مشارك يف اخلطاب حقه يف التعبري عن رأيه من دون تسلط أو 
قهر،  فيختار كل طرف ما يناسبه ويريده يف إطار املساملة والرضا. وهذا توضيح ألهم 

املقوالت(٨٩) :
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: واملراد منها أن ال يزيد أو ينقص املتحاورون من مقدار الفائدة  الكم مقولة أوالً/
املطلوبة،  وتنطوي حتتها مقولتان:

١- لتكن إفادتك للمخاطب عىل قدر احلاجة  وفق اهداف التبادل احلواري الراهن.
٢- ال جتعل إفادتك تتجاوز احلد املطلوب .

الكيف: ويقصد منها منع ادعاء الكذب أو اثبات الباطل،  اي حتري  مقولة ثانياً/
الصدق يف القول،  وتتفرع اىل :
١- ال تقل ما تعتقده خطأً .

٢- ال تقل ما ليس لك عليه دليل وبينة .

:  وحتكمها قاعدة واحدة،  هي كن مالئامً،   املالءمة أو االضافة مقولة ثالثاً/
واهلدف املرجتى منها هو منع املتكلم من أن ينحرف اىل مقاصد أخر غري التي 

استهدفها اخلطاب،  أي ليكن كالمك مناسباً ملوضوع احلوار .
الصيغة : وهذه املقولة ختتلف عامّ تقدم فهي ال تتعلق  أو اجلهة مقولة رابعاً/
بام قيل،  بل بام يراد قوله،  والطريقة التي جيب أن يقال هبا،  واهلدف منها جتنب 

االضطراب وامللل،  وتربطها قاعدة واحدة هي(كن واضحاً) وتندرج عنها قواعد 
فرعية هي:

١- جتنب الغموض اي االهبام .
٢- جتنب االلتباس .

٣- تكلم باجياز .
٤-  كن منهجياً منظامً .
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إتباعها مع املحافظة  القواعد هو ضبط مسار احلوار من خالل  والغرض من هذه 
عىل املبدأ العام الذي حيكمها والذي نصل من خالله ملقاصدنا بكل وضوح،  فتصبح 
القواعد  املتحاورين لو خرقوا اي قاعدة من  املعاين واضحة ورصحية،  غري أن  بذلك 
او املقوالت املذكورة،  فإن اخلطاب سينتقل من املعنى الطبيعي الظاهر اىل املعنى غري 
الطبيعي الضمني،  وهذا ما يسمى باالستلزام احلواري،  فيجب عىل املخاطب أن ينقل 

كالم حماوره من احلقيقي اىل غريه .
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املبحث الثالث/ خصائص االستلزام احلواري
يتصف االستلزام احلواري بمجموعة من اخلصائص والسامت وفقا لـام 

يراه(غرايس) وتتمثل(٩٠) بـ :
الغاؤه: ويكون ذلك عادة بأن املتكلم يضيف قوال يسد الطريق  ممكن ١- االستلزام
أمام املخاطب وهو يف طريقه نحو االستلزام،  أو حياول دونه فإذا قالت قارئة لكاتب مثالً : 
مل أقرأ كل كتبك،  فقد يستلزم ذلك عنده أهنا قرأت بعضها،  فإذا أعقبت كالمها بقوهلا: احلق 
أين مل أقرأ أي كتاب منها،  فقد ألغت االستلزام،  وإمكان اإللغاء هذا هو أهم اختالف بني 
املعنى الرصيح و املعنى الضمني،  وهو الذي يمكن املتكلم من أن ينكر ما يستلزمه  كالمه.
ويقصد  االنفكاك):  الداليل(عدم  املضمون عن االنفصال يقبل ال االستلزام -٢
بالصيغة،  ال  يقال  ملا  الداليل  باملعنى  متصل  احلواري  االستلزام  أن  بذلك  (غرايس) 
فال ينقطع مع استبدال مفردات أو عبارات بأخر ترادفها . ولعل هذه اخلاصية هي 
االقتضاء  مثل  التداولية  االستدالل  أنواع  من  غريه  عن  احلواري  االستلزام  متيز  التي 

التخاطبي، كام يتضح ذلك يف احلوار الذي يدور بني أخوين : 
- ال أريدك أن تتسلل إىل غرفتي عىل هذا النحو.

- أنا ال أتسلل،  و لكن أمشى عىل أطراف أصابعي؛ خشية أن أحدث ضوضاء.  
   يلحظ أن املراد من اخلطاب مل يتغري، وهو رفض دخول الغرفة خلسة، مع تبدل املفردات.
أن  يمكن  الواحد  فاملعنى  املقامية،  السياقات  الختالف  تبعا  متغري:  االستلزام  -٣
بيوم ميالده  فإذا سألت طفال حيتفل  يؤد إىل استلزامات خمتلفة يف سياقات خمتلفة،  
مثال : كم عمرك؟ فهو طلب للعلم،  و إذا سألت السؤال نفسه لصبى عمره مخسة عرش 
عاما فقد يستلزم السؤال مؤاخذة له عىل نوع من السلوك ال تقبله  منه،  و مثل ذلك أن 
يقال لرجل رسق متاعه يوم العيد : تلك أفضل هدية، و من املمكن أن تقال هذه العبارة 

نفسها لرجل تلقى رسالة من صديق قديم يوم العيد، أو طالب برشّ بنجاحه.
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تقديره(خاصية التأويل واحلسبان) : بمعنى استطاع تنا الوصول  يمكن ٤- االستلزام
إىل املعاين املستلزمة بخطوات مدروسة متكننا من بلوغ اهلدف، فلو وصفنا مثال رئيسة 
املستلزم  باملرأة احلديدية، لوصلنا للمعنى  السابقة (مارغريت تاترشد)  وزراء بريطانيا 

بسهولة، ألننا أردنا أن نضفي عليها بعض صفات احلديد كالصالبة والقوة.
الوضعية : ترتجم هذه السمة ببساطة بأن االستلزامات اخلطابية ال متثل  عدم  -٥
بني  املعاجلة  يف  سلمية  تستلزم  ولكنها  اللغوية،   للعبارات  الوضعي  املعنى  من  جزءاً 

املعنى احلريف والضمني، وبني املظاهر الصدقية وغري الصدقية للقول.
الذي يتضمن معاين غري طبيعية ضمنية يمكن  يتعلق  بحجاجية االستلزام احلواري  وفيام 
ر جيعل فيه  ربط االستلزام باحلجاج من خالل االشارة إىل ما طرحه د. طه عبد الرمحن من تصوِّ
ه  ف(اخلطاب) بأنَّه:(( كل منطوقٍ به موجَّ مفردات(اخلطاب، واحلجاج، واملجاز) مرتابطة؛ إذ عرَّ
ه  ف(احلِجاج) بأنَّه:((كل منطوقٍ به موجَّ إىل الغري بغرض إفهامه مقصوداً خمصوصاً))(٩١)، وعرَّ
طبيعة(احلجاج)  بيان  وبعد  عليها)(٩٢)،  االعرتاض  له  حيقُّ  خمصوصة   دعو إلفهامه  الغري  إىل 
التي تقوم عىل االلتباس يف املقاصد من قصد العلم باليشء وقصد العمل به فضال عن التباس 
املنهج احلجاجي،   ل إىل تعريف(املجاز) عىل وفق  باملقاصد احلوارية(٩٣)، توصَّ املقامية  املقاصد 
ه إىل الغري إلفهامه دعو خمصوصة حيقُّ له االعرتاض عليها بحسب  فقال:((كل منطوق به موجَّ
الذي  نفسه  االلتباس  يقوم عىل  (املجاز)  أنَّ إىل  التعريف  التي حتملها))(٩٤)، ويشري هبذا  القيمة 
نجدهُ يف(احلِجاج)؛ لقيامه عىل االستدالل بـ(عبارة الدعو عىل إشارهتا)، فيقوم فيه تعالقٌ بني 
االلتباس  ملفهوم  الرؤية  وهذه  املجازي)(٩٥)،   أو  و(القيمي  احلقيقي)،  أو  مها(الواقعي  معنيني 
ت عىل أنَّه قد يكون للفظ مدلول خمتلف  املرتبط باحلجاج نجدها يف لسانيات اخلطاب؛ إذ نصَّ

بحسب املعاين االستداللية التي نعمل عىل استخراجها لتأويله(٩٦).
وما تقدم ذكره وبيانه جيعل اآلراء بمجملها توضح أمهية دراسة(احلجاج) عىل وفق مفهوم 
االستلزام احلواري بوصفه منهجاً حديثاً يف حتليل النصوص وبيان دالالت األلفاظ ومقاصدها.
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املبحث الرابع/ الدراسة التطبيقية
من خطبة له    يف استنفار الناس إىل اجلمل،  بعد أن محد اهللا وتشهد بوحدانيته 

وصىل عىل نبيه وآله،  قال:
املؤمنني عيل بن أيب طالب  إنّ أمري   : ا بعد  فإينّ ال أقول لكم إالّ ما تعرفون  أمّ  ))
ه ونرصه، بعثني إليكم يدعوكم إىل الصواب، والعمل بالكتاب،  أرشد اهللا أمره، وأعزّ
واجلهاد يف سبيل اهللا، وإن كان يف عاجل ذلك ما تكرهون، فإن يف آجله ما حتبّون إن شاء 
ق به لفي عارشة  اهللا . وقد علمتم أنّ علياً صىلّ مع رسول اهللا     وحده، وإنّه يوم صدّ
من سنّه، ثمّ شهد مع رسول اهللا مجيع مشاهده، وكان من اجتهاده يف مرضاة اهللا وطاعة 
رسوله، وآثاره احلسنة يف اإلسالم ما قد بلغكم،  ومل يزل رسول اهللا     راضياً عنه 
ه ينقل إليه املاء،  له وحده،  واملالئكة أعوانه، والفضل ابن عمّ ضه بيده،  وغسّ حتّى غمّ
نّ اهللا عليه، ثمّ واهللا ما  ثمّ أدخله حفرته، وأوصاه بقضاء دينه، وعداته، وغري ذلك مِن مَ
دعا إىل نفسه، ولقد تداكّ الناس عليه تداكّ اإلبل اهليم عند ورودها، فبايعوه طائعني . 
ثمّ نكث منهم ناكثون بال حدث أحدثه، وال خالف أتاه، حسداً له وبغياً عليه، فعليكم 
عباد اهللا بتقو اهللا وطاعته، واجلد والصرب، واالستعانة باهللا، واخلفوف إىل ما دعاكم 
إليه أمري املؤمنني، عصمنا اهللا وإيّاكم بام عصم به أولياءه وأهل طاعته، وأهلمنا وإيّاكم 

تقواه، وأعاننا وإيّاكم عىل جهاد أعدائه، واستغفر اهللا العظيم يل ولكم))(٩٧) .
لقد طبق يف مطلع خطبته   (مقولة الكيف)،  واملتفرع منها (ال تقل ما ليس لك 
عليه دليل وبينة) بقوله(فإينّ ال أقول لكم إالّ ما تعرفون.... وقد علمتم أنّ علياً صىلّ مع 

نّ اهللا عليه). رسول اهللا     وحده... ما قد بلغكم... وغري ذلك مِن مَ
ويف قوله:( بعثني إليكم يدعوكم إىل الصواب، والعمل بالكتاب، واجلهاد يف سبيل 
اهللا، وإن كان يف عاجل ذلك ما تكرهون، فإن يف آجله ما حتبّون إن شاء اهللا،  وقد علمتم 
ق به لفي عارشة من سنّه، ثمّ شهد  أنّ علياً صىلّ مع رسول اهللا     وحده، وإنّه يوم صدّ
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مع رسول اهللا مجيع مشاهده، وكان من اجتهاده يف مرضاة اهللا وطاعة رسوله، وآثاره 
ضه بيده،   احلسنة يف اإلسالم ما قد بلغكم،  ومل يزل رسول اهللا     راضياً عنه حتّى غمّ
ه ينقل إليه املاء، ثمّ أدخله حفرته،  له وحده،  واملالئكة أعوانه، والفضل ابن عمّ وغسّ
نّ اهللا عليه، ثمّ واهللا ما دعا إىل نفسه،  وأوصاه بقضاء دينه، وعداته، وغري ذلك مِن مَ
ولقد تداكّ الناس عليه تداكّ اإلبل اهليم عند ورودها، فبايعوه طائعني ) تطبيق لـ(مبدأ 
التأدب) الذي تعود صياغته اىل (روبني الكوف) والتي فرعت منه ثالث قواعد للحوار 
جيب عىل املتكلم مراعاهتا،  أو مراعاة أحدها؛ للوصول إىل غاية التواصل الكاملة وهي:

١- قاعدة التعفف: أي ال تفرض نفسك عىل املتلقي،  ولتحفظ له مكانته . 
٢-قاعدة التخيري: لتجعل املتلقي يتخذ خياراته بنفسه،  وال تفرضها عليه .

. وقد حتققت هذه  له(٩٨)  إليه،  ولتكن صديقا  لتتودد للمرسل  التودد:  ٣- قاعدة 
.    القواعد الثالث يف خطابه

من  جمموعة  وهي  احلجاج،   مبادئ  أهم  من  وهو  مبدأ(احلقائق)،   ضمت  وقد 
 القضايا التي يؤمن هبا أفراد املجتمع،  وهذا املبدأ من أهم الوسائل التي تكشف مد
أي  احلجاج،   عليها  يتكئ  التي  هي:((القضايا  فاملقدمات،  احلجاجي؛  اخلطاب  قوة 
املنطلقات التي ترتكز عليها املحاجة يف النفي واإلثبات))(99)،  وهبا حيكم عىل اخلطاب 
املتقدم تضمن  احلجاجي وقدرته يف اإلقناع ملا يرد فيه من مبادئ،  فالنَّص احلجاجي 
أفكار  بتبني  املخاطبني  إقناع  منها  اهلدف  كان  ضمنية  معاين  تستلزم  ألفاظ  جمموعة 

س عىل دالالت خاصة بتلك األلفاظ وهي طاعة اإلمام واتباعه . تتأسَّ
ويف قوله  :( ولقد تداكّ الناس عليه تداكّ اإلبل اهليم عند ورودها، فبايعوه طائعني. 
ثمّ نكث منهم ناكثون بال حدث أحدثه، وال خالف أتاه، حسداً له وبغياً عليه، فعليكم 
عباد اهللا بتقو اهللا وطاعته، واجلد والصرب، واالستعانة باهللا، واخلفوف إىل ما دعاكم 
إليه أمري املؤمنني ) خرق ملبدأ التعاون وهي قاعدة(اجلهة والصيغة) يف لفظ(الناكثون) 
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،  وجتنب الغموض وااللتباس،  فلم يسمهم االمام بأسامئهم وهذا  وتعني كن واضحاً
اخلرق الظاهر ملبدأ التعاون ال يعني أنَّ اإلمام   ليس متعاوناً مع مجهور املخاطبني، 
وتضليالً  مغالطات  يتضمن  كالمه  بأنَّ  املخاطب  اجلمهور  الستوقفه  كذلك  كان  ولو 
هلم،  وهو مدعاة لوقوع  املتلقي يف لبس إرادة األشخاص املعنيني باخلطاب لكن بلحاظ 
الذين  الناكثني  مواجهة  من  اإلمام  يريده  ما  إىل  املتلقي  يتوصل  النص  وسياق  ظروفه 

أرادوا عودة الظلم والتسلط عىل رقاب املسلمني.
الناس    يف حتريض  نراه يف خطب اخر يرصح بأسامئهم،  كام يف خطبته   لذا 
لنرصة  اإلمام عيل    : (( معارش الناس  إنّ طلحة والزبري قد بايعا علياً طائعني غري 
مكرهني، ثم نفرا ونكثا بيعتهام له، فطوبى ملن خفّ يف جماهدة من جاهده، فإنّ اجلهاد 

. (١٠٠)((معه كاجلهاد مع النبي
ومن خطبته    يف غدر أصحابه به،  فقد رو أنّه ملا مات اإلمام عيل    جاء 
الناس إىل احلسن  ، وقالوا : أنت خليفة أبيك ووصيه،  ونحن السامعون املطيعون 

 :    لك، فمرنا بأمرك، فقال
(( كذبتم واهللا، ما وفيتم ملن كان خرياً مني، فكيف تفون يل، وكيف اطمئن إليكم 
إىل  فوافوا   . املدائن  معسكر  وبينكم  بيني  ما  فموعد  صادقني  كنتم  إن  بكم،  أثق  وال 
هناك))، فركب وركب معه من أراد اخلروج، وختلف عنه كثري، فام وفوا بام قالوه وبام 
وعدوه، وغروه كام غروا أمري املؤمنني    من قبله، فقام خطيباً وقال : ((غررمتوين كام 
غررتم من كان من قبيل، مع أي امام تقاتلون بعدي، مع الكافر الظامل الذي مل يؤمن باهللا 
وال برسوله قط، وال اظهر االسالم هو وبني أمية اال فرقا من السيف، ولو مل يبق لبني 

أمية اال عجوز درداء، لبغت دين اهللا عوجا، وهكذا قال رسول اهللا))(١٠١).
يف كالمه   استلزامات عدة،  منها عن طريق االستفهام يف قوله:( فكيف تفون 
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يل، وكيف اطمئن إليكم وال أثق بكم)،  و(مع أيّ امام تقاتلون بعدي) . فاالستفهام 
فاألول  مستلزم،   حقيقي(ضمني)  غري  واآلخر  حقيقي(طبيعي)،   أصيل  معنيان  له 
ضمري  يف  ما  استيضاح  أو  جمهول،   يشء  معرفة  حماولة  أي  الفهم(١٠٢)،  طلب  به  يراد 
أو  تتعلق أحياناً بمفرد شخص،  أو يشء،   الفهم(( صورة ذهنية  املخاطب(١٠٣)؛ ألن 
قائمة عىل  النسبة  أكانت  أو بحكم من األحكام سواء  بنسبة،   أحيانا  غريمها، وتتعلق 

يقني أم ظن أم عىل شك))(١٠٤).
فاالستفهام عن  الذهن))(١٠٥)،   اليشء يف  حصول  بأنّه:((طلب  بعضهم  فه  عرّ لذا 

املفرد يسمى تصوراً، واالستفهام عن النسبة يسمى تصديقاً (١٠٦). 
 ويُؤد االستفهام بأدوات منها ما تكون أحرفاً، ومنها ما تكون أسامء، وقد قسمها 
ابن جني عىل ثالثة أقسام: أسامء،  وظروف، وحروف إذ قال:(( ويستفهم بأسامء غري 
متى،  والظروف:  وأي،   وكم،  وما،  من،  فاألسامء:  وبحروف،   وبظروف،  ظروف، 

وأين، وكيف، وأي،  وحني، وأنى،  واحلروف اهلمزة، وأم، وهل ))(١٠٧). 
املعنى  يرد  مل  أنه  غري   ( وأيّ واالسم(كيف،   بالظرف  كان     االمام   فاستفهام 
بمبدأ رشوط االجراء عىل االصل،  يعنى ((االخالل  الطبيعي هلام،  وهذا  او  احلقيقي 
السكاكي  يف  يقول  لذا  املتحكم االساس يف ظاهرة االستلزام احلواري))(١٠٨)،   وهو 
كتابه مفتاح العلوم بعد ذكره املعاين االصلية لالستفهام:(( نقول ومتى امتنع إجراء هذه 
املعاين عىل األصل تولد منها ما يناسب املقام))(١٠٩).إذن االمام خرق رشط االستفهام 
احلقيقي وقصد غريه باإلتيان بمعنى جديد مستفاد من داللة مجلة االستفهام الظاهرة، 
اي يكون املحدد يف مثل هكذا مجل هو املقام، وليس الصيغة؛ ألنّ الصيغة يف كثري من 
االحيان ال تستوعب املقام،  فيام املقام يستوعبها،  فاملعنى الذي قصده االمام هو (النفي) 
أي (ال تفون يل، وال اطمئن إليكم وال أثق بكم)،  والدليل عىل ذلك هو السياق اللغوي 
املتقدم عىل اجلملة االستفهامية وهو تكذيبهم من قبله ، وعدم إيفائهم له وألبيه أمري 
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،  والسياق الثقايف،  وهو وصفه حلاهلم وما هم عليه من التشتت والزيغ  املؤمنني سابقاً
وامليل نحو االطامع واملنافع الشخصية واتباع اهلو وأهله،  وختلفهم عنه،  وقد مرت 
عملية االنتقال من املعنى احلقيقي اىل املعنى املستلزم احلواري بمرحلتني متالزمتني مها:
املرحلة األوىل: يؤدي عدم مطابقة املقام إىل خرق أحد رشوط إجراء املعنى األصيل،  

فيمتنع إجراؤه .
املرحلة الثانية: يتولد عن اإلخالل برشط املعنى األصيل،  ومن ثمة امتناع إجرائه 

معنى آخر يناسب املقام(١١٠).
فاالستفهام عن طريق االستلزام احلواري فيه طاقة حجاجية،  ناجتة من أنه إن مل يكن 
حقيقياً فال بد من قيام احلوار عىل هدف إقناع املخاطب بفكرته التي يطرحها اخلطيب؛ 
الل الذي هم فيه،  وهذا يعني حماولة إقناعهم  فام خروج االستفهام إال للتنبيه عىل الضَّ
برضورة التخيل عنه،  فالنتيجة املطلوبة التي يستهدفها حجاج اإلمام هي إقناع خماطبيه 
مفادها  فكرة  وهي    ، غالباً عليها  املتفق  املبادئ  من  ينطلق  الذي  التساؤل  طريقِ  عن 
يطلبها(١١١)،   التي  اإلجابة  يملك  املخاطب  أنَّ  التساؤل  يطرح  من  أو  املتكلم  اعتقاد 
ثَمَّ  ومن  اخلطيب،   يريده  بام  الواقع  يف  إقراره  هي  املخاطب  سيقدمها  التي  واإلجابة 
ما بقبول النتيجة،  فقوة اخلطاب احلجاجي تأيت من كونه يفرض  لزَ سيكون املخاطب مُ
اً إياها بوصفها االجتاه الوحيد الذي يسري فيه  عىل املخاطب نمطا معيناً من النتائج مقرَّ
املخاطب(١١٢). وهذا ما يسميه العامل اللغوي(بلونتني) بـ(االستفهام احلجاجي) ويعني 
وسيلة حجاج))(١١٣)،   بل هو  جواب  طلب  أو  استخباراً  ليس  الذي   )) االستفهام  به 
قاله(ديكرو)  ما  عىل  ب،   املخاطِ يطرحه  ما  بصحة  ب  املخاطَ إقرار  بموجبه  حيصل 
ب عىل  و(أسكمرب) يف أبعاد االستفهام احلجاجي من أنه((يأيت يف الكالم إلجبار املخاطَ

اإلجابة وفق ما يرسمه له بُعد االستفهام االقتضائي))(١١٤) .
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النفي اىل االستفهام من بعد يف األسلوب ومجاليته وتأثريه،   العدول من  فضالً عامّ يف 
عن  إليه  والعدول  هنا  االستفهام  اسلوب  مجال  يف  الرس  ولعلّ   )) بدوي:  أمحد  د.  يقول 
أسلوب النفي هو أنّ االستفهام يف أصل وضعه يتطلب جواباً حيتاج اىل تفكري يقع به هذا 
بالنفي،   اجلواب يف موضعه،  وملا كان املسؤول جييب بعد تفكري وروية عن هذه االسئلة 
كان توجيه السؤال اليه محالً له عىل اإلقرار هبذا النفي،  وهو أفضل من النفي ابتداء))(١١٥) .
ومن االستلزام احلواري باالستفهام قوله :(مع أيّ امام تقاتلون بعدي)،  فاالستفهام 
– هنا- خرج عن معناه احلقيقي اىل معنى آخر هو االستفهام االنكاري التوبيخي املفيد 
وقوة  معه غريي،   تقاتلون  اهللا  قبل  من  الطاعة  إمام حقّ مفرتض  يوجد  أي ال  النفي 
احلجاج يف قوله   ناجتة من أنه((يثري يف النفس التفكري ويدفعها إىل تدبر األمور حتى 
تقتنع بتفكريها اخلاص،  بأنه ما كان ينبغي أن يقع ما وقع،  أو كان الصواب أن يقع ما مل 
يقع))(١١٦)،  فضالً عن ذلك يدل عىل قوة ومكنة اخلطاب احلجاجي للباث،  ألنه ((يدل 
عىل الثقة التي متأل نفسه؛ ألنّه يلقي كالمه وهو يدرك أنه لو كان يف كالمه أدنى ريب لرده 
عليه قائله جواباً عىل استفهامه))(١١٧) . ونزيد عىل ذلك قول عبد القاهر اجلرجاين هبذا 
الصدد: (( وأعلم أنّا وإن كنا نفرس االستفهام يف مثل هذا االنكار فإنّ الذي هو حمض 

املعنى أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إىل نفسه،  فيخجل ويرتدع ويعي باجلواب))(١١٨) .
ويف قول اإلمام(مع أي إمام تقاتلون بعدي،  مع الكافر الظامل الذي مل يؤمن باهللا وال 
برسوله قط، وال اظهر االسالم هو وبني أمية اال فرقا من السيف) خرق لقاعدة(اجلهة 
والصيغة) فلفظ(الكافر الظامل) مل يعلم من هو بحسب الظاهر،  غري أن هذا الوصف 
وما تاله وبلحاظ السياق يكشف عن استلزام شخصية مل تكن لإلسالم واملسلمني اخلري 
أبد وهو معاوية بن أيب سفيان واتباعه .فاإلمام مل يبن كالمه يف عزلة عن حميطه اخلارجي 
بصفة عامة، وعن خماطبيه بصفة خاصة،  بل يف ضوء الفرضيات التي يكون قد بناها 
قدرة  من  االمام  يمتلكه  ما  ذلك  إىل  أضف  االجتامعية،   خماطبيه  شخصية  عن  مسبقاً 
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من  مكنته  التي  اخلطابية  وقواعدها  احلجاجية  باألليات  ومعرفته  واستداللية،  فكرية 
إدراك ما يضمنه الكالم من معانٍ استلزامية غري مبارشة .

ويف قوله: (ولو مل يبق لبني أمية اال عجوز درداء، لبغت دين اهللا عوجاً، وهكذا قال 
رسول اهللا)،  كناية تستلزم سوء الرسيرة واخلبث عىل أن ال خري يرجى من أهل هذا 
يستثنى  تفارقهم وال  والرسالة صفة ال  بالرسول  والكيد  والكفر  اخلبث  وأن  البيت،  
منها أحداً منهم،  وهذه الكناية متثل معقالً بارزاً من معاقل االبداع لد الباث؛ نظراً ملا 
تتمتع به من فاعلية معرفية مجالية،  فهي تشغل املتلقي الذي يعمل فكره ومشاعره لفهمها 
آخر  معنى  اىل  العبارة  صيغة  من  الظاهر  احلريف  املعنى  من  االنتقال  يتم  ففيها  وتذوقها،  

مستلزم من املعنى األول يف املستو العميق مع إرادة معناها.
ومعها  إالّ   بالدعو يأتيك  ال  ألنه  االقناع؛  خاصية  ففيه  امتاعه  مع  االسلوب  وهذا 
دليلها،  لذا ذيّل كالمه   بقوله(وهكذا قال رسول اهللا)(١١٩)،  وفيه أيضاً (مبدأ التأدب) 

الذي من خالله ((نستطيع أن نعرب بوساطتها عن كثري ممّا نتحاشى الترصيح به))(١٢٠) .
الكوفة  نزل  ملا  أنّ معاوية  ناقده،  فقد روي  بيان فضله وخبث    يف  له  ومن خطبة 
، فلام استتمت بيعته صعد املنرب،  فخطب الناس، وذكر أمري املؤمنني واحلسن  أقام هبا أياماً
، فنال منهام، وكان احلسني    حارضاً، فأراد أن يقوم وجييبه، فأخذ احلسن    بيده 
، أنا احلسن وأيب عيل، وأنت معاوية وأبوك صخر،  واجلسه وقام، وقال :  (( أهيا الذاكر علياً
وأمي فاطمة وأمك هند، وجدي  رسول اهللا وجدك حرب، وجديت خدجية وجدتك نثيلة، 

، وأقدمنا كفراً ونفاقاً))(١٢١) . فلعن اهللا أمخلنا ذكراً، وأألمنا حسباً، ورشنا قدماً
إنّ (مبدأ التعاون) املشرتك بني املتخاطبني الستمرارية اخلطاب يقتيض من املحاجج شدّ 
انتباه املستمع إىل كل ما يطرحه سواء عىل مستو املقدمات أو عىل مستو التربيرات أو 
األدلة؛ ليصل هذا املستمع اىل النتيجة املرجوة ترصحياً أو تلميحاً من خالل التعاون القائم 
بينهام أثناء احلوار،  بعيداً عن لغة الفرض واالجبار وإلزامية التقبل ضمن املحادثة املفيدة،  
وما دام األمر متعلقاً بالتأثري يف املستمع،  فإن املحاجج يسعى قدر اإلمكان إىل أن يلتزم يف 
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خطابه بكل ما يعرف حول موضوع احلجاج،  وما يوجه من حجج وأدلة اىل املستمع،  يف 
حدود اهتامماته وقدرته عىل الفهم واالستنتاج،  والفائدة التي يرجوها من اخلطاب (١٢٢) .

أن يفحم اخلصم،  ويرجعه عن  لذا حاول  كر  ذُ بام  ة  تامّ لقد كان اإلمام عىل دراية 
امللك  هبيبة  يزخرفها  أن  معاوية  حياول  التي  بحقيقته  املخاطبني  ويُعلم  ومتاديه،   غيه 
والسلطان،  وجيعل من نفسه حاكامً للمسلمني،  فعرض اإلمام خطابه احلجاجي وفق 
االسلوب التقابيل الذي أعطى دفعاً حجاجياً للخطاب؛ ملا له من أثر يف بيان الفرق بني 
يذكره كام  بام  إقناع مجهور خماطبيه  يعد عنرصاً حجاجياً يف  الداليل  والتقابل  الطرفني، 

مبني أدناه:  
أنــــا احلسن ------------- أنت معاوية 

أبـــــي علـــي------------- أبـــوك صخر
أمي فاطــــــمة ------------أمـــــــــك هند 
جدي رسول اهللا------------ جدك حرب

جديت خديــــجة----------- جدتك نثيـــــــلة 

وفيام ذكره اإلمام معانٍ مستلزمة ضمنية،  فاإلمام وجده وجدته وأمه وأبيه يمثلون 
يمثل اخلبث والكراهية لإلسالم  الطهر واالسالم احلقيقي اخلالص،  ومعاوية ونسبه 

واملسلمني،  فأين الثر من الثريا ؟ !!! . 
 ،والعرب يعون االنساب جيداً،  بل يتفاخرون أهنم من القبيلة الفالنية دون االخر
ويمجدون االباء ومآثرهم،  ويربّون أوالدهم عىل التأيس بأخالقهم احلسنة،  ويسجلون 
ذلك شعراً ونثراً،  ومل يكن قصد االمام الفخر بنسبه وإن كان حيق له ذلك،  لكن أراد أن 

يبني احلقائق ويظهر الصورة املشوهة للخصم .
وأألمنا  ذكراً،  أمخلنا  اهللا  فلعن  بقوله:(  الصيغة)  أو  (اجلهة  مقولة  اإلمام  خيرق  ثم 
حسباً، ورشنا قدماً، وأقدمنا كفراً ونفاقاً)،  فلم يقل: أنت ملعون،  ألنك وأهل بيتك 
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،  واألقدم كفراً ونفاقاً . ،  واألرش قدماً األمخل ذكرا هللا،  واألمل حسباً ونسباً
يقول العالمة احليل يف هذا الصدد يف كتابه كشف احلق وهنج الصدق : (( أن النبي 
رأيتم  إذا   : وقال  اللعني  ابن  اللعني  الطليق  ابن  الطليق   : ويقول  دائام  يلعنه  كان   
 معاوية عىل منربي فاقتلوه، وكان من املؤلفة قلوهبم ومل يزل مرشكاً مدة كون النبي
اهللا  رسول  عىل  يطعن  باليمن  الفتح  يوم  وكان  بالرشع،  وهيزأ  بالوحي  يكذب  مبعوثا 
( ) ويكتب إىل أبيه صخر بن حرب يعريه باإلسالم،  ويقول له : أصبوت إىل دين 

. (١٢٣)(( حممد وفضحتنا حيث يقول الناس : إن ابن هند ختىل عن العز
فالوظيفة احلجاجية اإلفهامية إحد الوظائف التي وظفها اإلمام يف حتقيق مضامني خطابه 
التي دأب عىل ترويض عقول أصحابه عليها،  فهي تدخل بوصفها وظيفة أساسية يف تركيب 
خطاب املبدع التي هتدف بالدرجة األساس إىل كرس نسق وإقامة نسق أخر عند املتلقي .

:  ملّا المه بعض أصحابه عىل صلحه مع معاوية،  فقال    ومن خطبة له
عليه  مما طلعت  لشيعتي  الذي عملت خري  واهللا  ما عملت،   تدرون  ما  (( وحيكم 
سيدي  وأحد   عليكم،  الطاعة  ومفرتض  إمامكم  أينّ  تعلمون  أال  أو غربت،  الشمس 
شباب أهل اجلنة بنصّ من رسول اهللا  عيلَّ ؟ قالوا : بىل، قال : أما علمتم أن اخلرض ملا 
خرق السفينة،  وأقام اجلدار،  وقتل الغالم، كان ذلك ساخطاً ملوسى بن عمران  ، إذ 
خفي عليه وجه احلكمة يف ذلك، وكان ذلك عند اهللا تعاىل ذكره حكمة وصواباً))(١٢٤) .
يف خطاب اإلمام حصل خرق ملبدأ التعاون يف (مقولة الكيف) التي تنصُّ عىل عدم 
قول ما يُعتقد خطؤه، أو ما ليس للمتكلم عليه دليل وبينة، أي حتري الصدق يف القول،  
لل باستشهاد اإلمام لصحة مصاحلته ملعاوية،  بأنّه  واالستلزام احلواري وخرق املقولة عُ
ح به النبي األكرم   إمام ومفرتض الطاعة،  والنصوص الدالة عىل وجوب ذلك بام رصّ

، وبذلك ينتفي اخلرق الظاهر ملبدأ التعاون ظاهراً.
ه،  وهادف،  فيه خاصية  ويلحظ يف خطابه احلجاجي    أنّه خطاب مبني،  وموجَّ
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من أهم اخلصائص التي متيزُ اخلطاب احلجاجي،  وهي (خاصية التفاعل)،  وتعني أنّ 
،  مها: مبدأ االدعاء،  ومبدأ االعرتاض،  ويؤديان  احلجاج  مبني عىل مبدأين أساسينيِ
أو  الدفاع  ممارسة  يف  الدخول  إىل  ويدفعان    ،الدعو يف  أو  الرأي  يف  االختالف  إىل 
املتكلم،   التزاوج يف ذات كل من  االنتصار للدعو وهو ما يؤدي إىل حتقيق نوع من 
 : واملتلقي،  واملراد بتزاوج املتكلم هو (( االنشقاق االعتباري لذات املتكلم إىل ذاتنيِ
إحدامها ظاهرة تستقل بمبادرة االدعاء،  والذات الثانية باطنة تشرتك مع ذات املستمع 
ور مواطن  يف ممارسةِ االعرتاض؛ ألنَّ املتكلم قد يتعاطى- ولو ذهنياً عىل األقل- تصُّ

النقد يف الدعو،  وتقدير خمتلف األسئلة التي جيوز أن يوجهها املستمع إليها))(١٢٥) .
كذلك اعتمد يف خطابه احلِجاجي عىل مجلة من املقدمات؛ إلحداث التغري املطلوب 
يف قناعات وعقائد املتلقني؛ فـ((غاية كل حجاج أن جيعل العقول تذعن ملا يطرح عليها 
حدة  جعل  يف  وفق  ما  احلجاج  فأنجع  اإلذعان  ذلك  درجة  يف  تزيد  أن  أو  آراء،   من 
املطلوب))(١٢٦)،   العمل  عىل  يبعثهم  بشكل  السامعني   لد درجتها   تقو اإلذعان 
والقيم،   واالفرتاضات،   واحلقائق،  الوقائع،   من  جمموعة  هي:  احلجاجيّة  واملقدمات 
ارتكازه،   يكون  وعليها  استدالالته  يف  اخلطيب  انطالق  نقطة  متثل  التي  واهلرميات،  
ل إليه(١٢٧)،  واندراجها  ل واملرسَ فهي متثل معارف مشرتكة بني أطراف اخلطاب املرسِ
يف خطاب تراعى فيه مقامات احلال واستعدادات املتلقني يزيد من شدة اإلذعان عند 

املتلقني كام يصعب عليهم دحضها.
عليه  مما طلعت  لشيعتي  الذي عملت خري  واهللا  ما عملت،   تدرون  ما  (( وحيكم 
سيدي  وأحد   عليكم،  الطاعة  ومفرتض  إمامكم  أينّ  تعلمون  أال  أو غربت،  الشمس 
شباب أهل اجلنة بنصّ من رسول اهللا  عيلَّ ؟ قالوا : بىل، قال : أما علمتم أن اخلرض 
 ،  ملا خرق السفينة،  وأقام اجلدار،  وقتل الغالم، كان ذلك ساخطاً ملوسى بن عمران
إذ خفي عليه وجه احلكمة يف ذلك، وكان ذلك عند اهللا تعاىل ذكره حكمة وصواباً))



٧١

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايش

(١٢٨). ومتثلت بـ:

الترصف  يف  والضامن  الصحيح  الدور  تعطي  بدورها  التي  والعصمة،   اإلمامة   -١
الصائب والعمل بمقتضيات مصلحة الرعية .

٢- سيادة أهل اجلنة، وفيها اعرتاف باملآل احلسن،  واملكانة املرموقة،  لصاحبها .
٣- النص اجليل من قبل الرسول عىل ذلك،  وحفظ املخاطبني واذعاهنم بذلك . 

٤- حجية الشاهد يف املثل القرآين( قصة موسى ، واخلرض)،  والدقة يف اختياره؛ 
ليؤدي إىل تقوية درجة التصديق عند خماطبيه،  ففيه زيادة إفهام وتذكري وتصوير للمعاين؛ ألنه 
يقدم حاالت خاصة يوضح فيها القول،  وهو وسيلة ناجعة للتأثري واإلقناع،  والسمة البارزة 
يف األمثال شدة اختزاهلا،  مما جيعلها تنفتح عىل آفاق من الـتأويل،  فهي إشارة إىل معنى آخر 
موروث  من  جزء  وهي  الداللة،   إنتاج  يف  املتلقي  إرشاك  للخطيب  ليتيح  السياق  إليه  حييل 
املتلقي وثقافته وهبا يتحقق نجاعة اخلطاب وفعاليته،  ويمتلك املثل القدرة عىل التأثري(١٢٩) . 
ففيه من الدقة احلجاجية ما فيه؛ ألنّ موسى   ما كان  من رعية اخلرض بحيث جيب 
،  واخلرض غري نبي، فكان  عليه طاعته،  وإنام كان رفيقاً وصاحباً موافقاً وكان موسى نبياً
الذي وقع يف  ينكر،  ألنّ  أن     احلال،  وكان ملوسى   بباطن  بعلمه  يعمل  أن  للخرض 
الظاهر كاملنكر،  فكانا معذورين، فلعل موسى ما كان يعلم أن اخلرض معصوماً أيضاً، وأما 
م مكلفون باتباعه إن صالح  رعية احلسن فال عذر هلم يف العيب عليه وسوء الظن به؛ ألهنّ
وإن حارب، ومتى عابوا عليه أو خالفوه كان حكمهم حكم من خالف إمام عدل، ولو مل 
يكن للحسن من العذر يف صلح معاوية إال أنّ اكثر أصحابه كانوا هبذه الصفة يف صحبته 
غري متفقني معه عىل سداد رأيه،  فكيف كان حيصل من هؤالء النرصة عىل أعدائه؟ (١٣٠) . 
القيادية  باألمور  وخبري  لبيب،   لكل  املتعني  هو  كان  اإلمام  سلكه  الذي  فالطريق 
يلحظ  لذا  األمور،   التأمل يف عاقبة  الظاهر من دون  فهم حيكمون عىل  والعسكرية،  
املتابع األمل واملرارة التي عاشها اإلمام ويعرف احلكمة من هذا الصلح من خالل بعض 
خطبه،  كقوله ألحد اصحابه وهو أبو سعيد حني سأله،  قال : قلت للحسن بن عيلّ بن 
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أيب طالب  يا ابن رسول اهللا مل داهنت معاوية وصاحلته وقد علمت أنّ احلقّ لك دونه 
ة اهللا تعاىل ذكره عىل خلقه وإماماً  وأنّ معاوية ضال باغ فقال : (( يا أبا سعيد ألست حجّ
عليهم بعد أيب  ، قلت : بىل، قال : ألست الّذي قال رسول اهللا  يل وألخي : "
احلسن واحلسني إمامان قاما أو قعدا " قلت : بىل، قال : فأنا إذن إمام لو قمت،  وأنا إمام 
ة مصاحلة رسول اهللا  لبني ضمرة،  ة مصاحلتي ملعاوية علّ إذاً لو قعدت يا أبا سعيد علّ
ومعاوية  بالتنزيل،  ار  كفّ أولئك  احلديبيّة  من  انرصف  حني  ة  مكّ وألهل  أشجع،  وبني 
ار بالتأويل،  يا أبا سعيد إذا كنت إماماً من قبل اهللا تعاىل ذكره مل جيب أن  وأصحابه كفّ
 ه رأيي فيام أتيته من مهادنة أو حماربة وإن كان وجه احلكمة فيام أتيته ملتبساً، أال تر يسفّ
فينة وقتل الغالم وأقام اجلدار سخط موسى    فعله الشتباه  اخلرض    ملّا خرق السّ
وجه احلكمة عليه حتّى أخربه فرىض،  هكذا أنا، سخطتم عيلَّ بجهلكم بوجه احلكمة 

فيه ولو ال ما أتيت ملا ترك من شيعتنا عىل وجه األرض أحد إالّ قتل))(١٣١) . 
لقد اعتمده اإلمام إلقناع خماطبيه وفقاً ملسار تتابعي يتعلق بكفاءته ألنّ (( من ابرز مظاهر 
التي يؤسس عليها اختياراته يف تقديم  القولية، ورؤيته  بناء خطته  كفاءة املحاجج منهجه يف 
الفرضيات واملقدمات التي من حقها التقديم يف مقام خاص ومع مجهور بعينه؛ ألنّ وحدات 
البداية هي أهم ما يقرع األذهان املتلقية وحيدد درجة القبول أو الرفض للتصور املقدم))(١٣٢) .
ومن خطبة له يف تعريف نفسه وصفات اخلليفة،  نقتطع منها موضع احلاجة،  فبعد 
النيل من  الشام وحماولتهم  واتباعه يف  الذي عقده معاوية  املحرض  بنفسه يف  ف  أن عرّ
االمام،  حتى عرف احلسن    من مل يكن يعرفه من أهل الشام وغريهم، ثم نزل، فقال 
له معاوية : أما أنّك يا حسن، قد كنت ترجو أن تكون خليفة ولست هناك، فقال احلسن  
ا اخلليفة،  فمن سار بسرية رسول اهللا     وعمل بطاعة اهللا عز وجل،    : ((  أمّ
 ، وأباً، وعباد اهللا خوالً اً  أمّ الدنيا  السنن، واختذ  باجلور وعطل  اخلليفة من سار  وليس 
، فتمتع منه قليالً وكان قد انقطع عنه،  ، ولكن ذلك أمر ملك أصاب ملكاً وماله دوالً
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 ه فأختم لذته وبقيت عليه تبعته، وكان كام قال اهللا  تبارك وتعاىل :  وِإن أَدِري لَعلَّ
  ،(١٣٤)وندوعا كَانُوا يم مهاءج ثُم نينس ماهنع فتْنٌة لَُكم ومتَاع ِإلَى حني (١٣٣)،  متَّ

.  (١٣٦)(( (١٣٥) ونع و   ما أَْغنى عنهم ما كَانُوا يمتَّ
اخلليفة  صفات  بيان  وهو  ظاهر،   األول:  معنيان:  منه  يظهر  وما  االمام  كالم  يف 
املضمر  هو:  واآلخر  امللكي،   القبيل  املعنى  ال  احلقيقي،   الرشعي  باملعنى  اهللا  لرسول 
املستلزم أحقية اإلمام احلسن املجتبى باخلالفة بعد أبيه أمري املؤمنني ، ال معاوية الذي 

. ، وماله دوالً اً وأباً، وعباد اهللا خوالً سار باجلور وعطل السنن، واختذ الدنيا أمّ
فاإلمام مل يقترص عمله عىل صنع اخلطاب عىل جمرد عرض املقدمات احلجاجية،  بل 
جتاوز ذلك وتعداه إىل إجادة العرض وحسن البسط،  وهاتان القيمتان هلام صد كبري 
يف صناعة االقتناع واستثارة التصديق يف اجلمهور املخاطب بتحويل القيم وتغيري العقائد 
التي ترسخ حمدثات بديلة تكون حاصل التأثري وثمرة الفعل الذي مارسه اخلطاب امللفوظ 
عىل ذهن السامع وقلب من يتقبل،  فيحصل االذعان وتكون االستجابة عمالً مناسباً 
ينجزه املخاطب انجازاً اقتضته قوة االنفعال ودعت إليه محية التصديق(١٣٧) فاإلمام وهو 
ه افعاله،  كان يف اختياره املعطيات بصرياً بوظائفها عليامً بمراتبها،   صانع اخلطاب وموجّ

إذ يقدم ما هو قابل للتسليم، ويؤخر ما ال جييزه املقام وما ال يتطلبه مقتىض احلال .
الكبري يف استقرار حججه يف نفوس مستمعيه؛ ألنّ  القرآين األثر  لتناصه  وقد كان 
كتاب(إصالح)  القرآن  يكون  هذا  وعىل  التغيري،   أدوات  مضمونه  يف  حيمل  القرآن 
بمعنى أنه يرمي إىل تغيري وضع قائم،  فإذا كان كذلك كان القرآن حجاجاً وال مراء،  إذ 
من تعريفات احلجاج أنه:(( عمل غرضه دائامً يغري وضعاً قائامً))(١٣٨)،  فمنتهى احلجاج 
وهيئاته  الرؤيوية  معامله  خالله  من  ويرسم  مجهوره  املحاج  به  يقنع  واقع  بناء  الناجع 
اإلمام  يمثله  الذي  احلق  بني  فاصالً  القرآين شاهداً  الشاهد  ما جعل  التصورية،  وهو 
والباطل الذي مثّله معاوية،  زد عىل ذلك تأثريه عىل املتلقي الذي ينفعل معه فيتضاعف 
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اعتقاده ويقو يقينه،  هلذا كثف االمام استحضاره يف خطابه فجاء بثالث آيات؛ ألنه 
حجة يفصل به الكالم وينهيه،  حتى يدحض مزاعم معاوية،  فيعدل عن غيه،  وكأنّ 
االمام يؤكد عىل مسألة التمتع يف هذه الدنيا الزائلة وهلوها وزبرجها،  فيكون املتمتع يف 

استدراج وابتالء ليزداد كفراً ثم يكون ذلك أعظم عقوبة له .
ومن ذلك قوله   ملعاوية بعد خطبة له سبّ فيها أمري املؤمنني عيلّ ، وكان ذلك 
بمحرض اإلمام احلسن عندما قدم معاوية الكوفة،  فقال له اإلمام - وهو عىل املنرب- : 
((ويلك يا بن اكلة األكباد، أو أنت تسبّ أمري املؤمنني  ، وقد قال رسول اهللا    : من 
سبّ علياً فقد سبني، ومن سبني فقد سب اهللا، ومن سب اهللا ادخله اهللا نار جهنم خالداً 

فيها خملداً، وله عذاب مقيم . ثم انحدر احلسن    عن املنرب،  ودخل داره ))(١٣٩) .
يف كالمه   وبحسب مبادئ االستلزام احلواري خرق لـ(مبدأ املواجهة)،  وواضع 
وعدم  غريه،   وجه  املتكلم  صيانة  به:  ويعنيان  ليفنسن)   و  العاملان(براون  املبدأ  هذا 
إيراد ألفاظ التهديد التي تؤثر عىل القيمة االجتامعية للمستمع،  ويعنى بالوجه: الذات 
ألفاظ  الوجه  تؤذي  التي  احلفاظ عليها،  وااللفاظ  دأبوا عىل  التي  االجتامعية لألفراد 
الطلب املبارش التي حتمله عىل أداء يشء ما،  كألفاظ األمر والنهي والتحذير،  والتهديد،  
والوعيد،  او املدح والتهنئة،  اللذان حيمالن املتكلم عىل حفظهام،  وثمة ألفاظ التهديد 

السلبي كالذم،  والسخرية والتهكم،  ولقد حددا نوعني من الوجه مها:
- الوجه الدافع: وهو رغبة االنسان يف أالّ يعرتض اآلخرون عىل أفعاله .

عند  حمرتمة  رغباته  تكون  ان  يف  منا  واحد  كل  رغبة  وهو  اجلالب:  الوجه   -
اآلخرين(١٤٠).

غري أن هذا اخلرق جيرب بلحاظ السياق ومقام القول الذي انجز فيه اخلطاب الذي 
اإلقناعية  الوظيفة  يقتيض  احلجاجي  اخلطاب  ألنّ  الوصف؛  هبذه  يكون  أن  يقتيض 
ب،   التأثريية،  فهو خطاب متلون بتلون املتلقي لتصحيح املسار الذي درج عليه املخاطَ
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من  عليهم  يطرح  بام  متلقيه  إلقناع   دافعاً  اإلمام  وليعطي  ويعتقده،   يراه  بام  وإللزامه 
خطاب،  فضالً عن أنّ العملية احلجاجبة تقوم عىل مبدأين مها: مبدأ االدعاء،  ومبدأ 
االعرتاض،  وهذان املبدآن يعكسان االختالف يف الدعو املحاجج عليها،  ويدفعان 
نشاطاً  ها  بِعدّ األوىل:  صورتان:  حينئذ  هلا  تصبح  اخلطاب  فبنية  احلجاج،   ممارسة  إىل 
،  واألخر بعدها نشاطاً فكرياً امتزجا إلحداث تأثري يف سلوك املخاطب،   لغوياً لسانياً

وهذه من أهم سامت اخلطاب احلجاجي . 
النار من  معاوية  استلزام دخول  املنطقي يف  الربهاين  احلجاج  االمام  استعمل  وقد 

د  ، وفق العالقة القياسية املنطقية اآلتية: خالل حديث النبي األكرم حممّ
. (مقدمة كرب)  اً فقد سبّ اهللا ورسوله وهو يف نار جهنم ن سبَّ عليّ لُّ مَ - كُ

. (مقدمة صغر)      ًمعاوية سبّ عليا -
- معاوية يف نار جهنم   (النتيجة) .

النتيجة؛ ألنّ املقدمة األوىل متثل قانوناً  وذلك بحذف املتشابه من املقدمتني لتظهر 

عاماً (قضية الكرب)،  ومتثل املقدمة الثانية حدثاً خاصاً(قضية صغر)،  واالستنباط 

بوصفه مبدأً يف االستدالل ينطلق من العام اىل اخلاص(١٤١) . وهلذا كان اإلمام دقيقاً يف 

حجاجه ومقدماته ونتائجه؛ ألنّ احلجاج هو((تقديم احلجج واألدلة املؤدية إىل نتيجة 

معينة،  وهو يتمثل يف إنجاز تسلسالت استنتاجية داخل اخلطاب،  وبعبارة أخر يتمثل 

اللغوية،  وبعضها  احلجج  بمثابة  بعضها هو  األقوال  متواليات من  إنجاز  احلجاج يف 

اآلخر هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها))(١٤٢) .

داعمة  كقوة   ، الرسول   قول  حجية  وفاعليته من  قوته  استمد  اإلمام  فخطاب 

ونافية،  للفكرة الراسخة لد معاوية وهي سب أهل البيت واالنتقاص منهم،  فطريقة 

انتظام خطابة وعرضه لتلك احلجة،  اكسب خطابه قوة تأثريية جتاه متلقيه،  وسامعيه .

اىل  مغادرته  وقبل  ملعاوية  األمر  تسليم  عىل  عزم  ملا  الكوفة  يف    خطبه  ومن 
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املدينة،   قال فيها : (( أهيا الناس إنام نحن أمراؤكم وضيفانكم،  ونحن أهل بيت نبيكم 

الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً. وكرر ذلك حتى ما بقي يف املجلس 

إالّ من بكى وسمع نشيجه))(١٤٣) .

التصديق)،   مبدأً مهامً من مبادئ احلوار وهو: (مبدأ  ضمّ كالم اإلمام مع وجازته 

وهو مبدأ استدركه د. طه عبد الرمحن بعد متحيصه ملبادئ احلوار التي ذكرناها سابقاً،  

إذ ذهب اىل وجود جذور راسخة له يف الرتاث االسالمي مثل( مطابقة القول للفعل أو 

تصديق العمل للكالم) وصاغ مبدأه عىل الوجه اآليت: ( ال تقل لغريك قوالً ال يصدقه 

فعلك) إذ ينبني هذا املبدأ عىل عنرصين:

ه اجلانب التبليغي من املخاطبة . - أحدمها: ( نقل القول) الذي يتعلق بام سامّ

ه اجلانب التهذيبي للغة (١٤٤) . - اآلخر: ( تطبيق القول) الذي يتعلق بام سامّ

وثمة قواعد مرتبطة بمبدأ التصديق استقاها د. طه عبد الرمحن من الرتاث االسالمي 

وهي:

١) قاعدة القصد: لتتفقد قصدك يف كل قول تلقي به اىل غريك .

٢) قاعدة الصدق: لتكن صادقاً فيام تنقله إىل غريك .
٣) قاعدة االخالص: لتكن يف توددك لغريك متجرداً من النفعية(١٤٥)

ب  وفيه أيضاً استلزام حواري يلحظ من قوله: (أمراؤكم)،  فهو اإلمام واألمري املنصّ

من اهللا سبحانه عىل األمة بنصّ القرآن والرسول هذا املعنى الظاهر،  واملعنى الضمني 

ويف  يطاع.  ال  ملن  أمر  ال  لكن  أمركم،  سيتوىل  الذي  بأمريكم  ليس  معاوية  أنّ  هو  له 

قوله:(وضيفانكم) كام أين ضيف لديكم يا أهل الكوفة،  فاحرتامي واجب،  والتجلة 

حال  عىل  الناس  رقة  أوجب  الكالم  فهذا  ذلك،   تراعوا  مل  أنكم  غري  الناحيتني،   من 

اإلمام رقة املضيف عىل ضيفه املستجري به،  ولذا أخذوا بالبكاء والنحيب عىل ما أصاب 
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احلق من جور وتعسف. فقد استطاع اإلمام من خالل قدرته اخلطابية الفائقة وصدقه 

بمفهومه  أم  بمنطوقه  سواء  بمستمعيه  التأثري  عىل  ذلك  يف  وتفانيه  لرعيته  واخالصه 

متلقيه؛  ذهن  يف  قائم  هو  ما  حساب  عىل  وتصوراته  أفكاره  مترير  تمّ  حيث  ومتضمنه 

والغاية هي إبعاده عامّ كان يعمر يف ذهنه وإحالل ما أراده مكانه .
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النتائج 
يمكن ان نسجل ما خرج به البحث من نتائج أمهها:

١- يعود مفهوم االستلزام احلواري اىل ما يسمى بـ(نظرية االستلزام املعارصة) التي 
قدمها(غرايس) إذ عرض فيها األسس التي يمكن أن تقوم عليها هذه النظرية،  وأسس 
مبدأها وهو أنّ الناس أثناء حواراهتم قد يقولون ما يقصدون،  وقد يقصدون أكثر مما 
يقولون،  وقد يقصدون عكس ما يقولون،  األمر الذي جعله يفرق بني املعنى الطبيعي 

وغري الطبيعي،  أو( االستلزام احلواري الوضعي،  واالستلزام احلواري املحادثي).
ها  ٢- اقرتح (غرايس) جمموعة من القواعد لوصف ظاهرة االستلزام احلواري عدّ
ضابطة لكل تبادل لغوي،  وهذه القواعد حيكمها مبدأ عام هو (مبدأ التعاون)،  وقد 
ع هذا املبدأ الذي حيكم عملية التخاطب إىل جمموعة من القواعد أطلق عليها اسم  وسّ
(القواعد التخاطبية) وصنف هذه القواعد حتت اربع مقوالت وهي:(الكم،  والكيف،  
واالضافة أو املالءمة،  واجلهة أو الصيغة)،  فقواعد احلوار حتفظ مناصفة لكل مشارك 
يف اخلطاب حقه يف التعبري عن رأيه من دون تسلط أو قهر،  فيختار كل طرف ما يناسبه 

ويريده يف إطار املساملة والرضا .
٣- يتصف االستلزام احلواري بمجموعة من اخلصائص والسامت وفقاً لـام يراه(غرايس) 
وهو  الداليل،   املضمون  عن  االنفصال  يقبل  ال  وأنه  الغاؤه،   ممكن  االستلزام  بـ:  وتتمثل 

متغري: تبعاً الختالف السياقات املقامية،  و يمكن تقديره،  وعدم الوضعية فيه.
٤- تظهر أمهية دراسة(احلجاج) عىل وفق مفهوم االستلزام احلواري يف خطب اإلمام 
احلسن  ؛ بوصفه منهجاً حديثاً يف حتليل النصوص وبيان دالالت األلفاظ ومقاصدها،  
إذ ضمت بعض خطبه إضامرات خطابية مكنونة،  يرمي حجاج االستلزام احلواري إىل 
الوقوف عليها،  فيفرسها ويؤوهلا وفقاً للظروف والسياقات املحيطة هبا، واهلدف منها 
س عىل دالالت خاصة بتلك اخلطابات،  فاإلمام وهو  إقناع املخاطبني بتبني أفكار تتأسَّ
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ه أفعاله،  كان يف اختياره املعطيات بصرياً بوظائفها عليامً بمراتبها،   صانع اخلطاب وموجّ
إذ يقدم ما هو قابل للتسليم، ويؤخر ما ال جييزه املقام وما ال يتطلبه مقتىض احلال .

  مبادئ احلوار يف بعض خطبه،  وبام أنه يعتقد باحرتام  ٥- خالف اإلمام احلسن 
املخاطبني لتلك املبادئ،  فقد نشأت مبادئ حوار خاصة بينه وبني خماطبيه،  وانزاحت تلك 
اخلطب عن اللفظ احلريف الطبيعي إىل معانٍ استلزامية،  متثلت يف خروج اخلرب واإلنشاء 
عن  الكلامت  خروج  وكذلك  االنكاري،   كاالستفهام  احلقيقية  أغراضهام  عن  الطلبي 
دالالهتا احلرفية، مثل الكناية،  واستعامل احلجاج الربهاين املنطقي،  ونحوه،  غري أن هذه 
املخالفة جترب بلحاظ السياق ومقام القول الذي انجز فيه اخلطاب الذي يقتيض أن يكون 
فهو خطاب  التأثريية،   اإلقناعية  الوظيفة  يقتيض  الوصف؛ ألنّ اخلطاب احلجاجي  هبذه 
ب،  وإللزامه بام يراه ويعتقده. متلون بتلون املتلقي لتصحيح املسار الذي درج عليه املخاطَ
٦- قوة احلجاج يف خطبه    ناجتة من أنه يثري يف النفس التفكري ويدفعها إىل تدبر 
األمور حتى تقتنع بتفكريها اخلاص،  بأنه ما كان ينبغي أن يقع ما وقع،  أو كان الصواب 

أن يقع ما مل يقع .
عدّ الوظيفة احلجاجية اإلفهامية إحد الوظائف التي وظفها اإلمام يف حتقيق  ٧- تُ
مضامني خطابه التي دأب عىل ترويض عقول متلقيه عليها،  فهي تدخل بوصفها وظيفة 
وإقامة  نسق  إىل كرس  بالدرجة األساس  التي هتدف  املبدع  تركيب خطاب  أساسية يف 

نسق أخر عند املتلقي .
ه،  وهادف،  فيه خاصية  ٨- يلحظ يف خطابه احلجاجي    أنّه خطاب مبني،  وموجَّ
من أهم اخلصائص التي متيزُ اخلطاب احلجاجي،  وهي (خاصية التفاعل)،  وتعني أنّ 
،  مها: مبدأ االدعاء،  ومبدأ االعرتاض،  ويؤديان إىل  احلجاج مبني عىل مبدأين أساسينيِ
االختالف يف الرأي أو يف الدعو،  ويدفعان إىل الدخول يف ممارسة الدفاع أو االنتصار 

للدعو،  وهو ما يؤدي إىل حتقيق نوع من التزاوج يف ذات كل من املتكلم،  واملتلقي .
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التغري  إلحداث  املقدمات؛  من  مجلة  عىل  احلِجاجي  خطابه  يف  اعتمد  ٩-كذلك 
املطلوب يف قناعات وعقائد املتلقني؛ فـغاية كل حجاج أن جيعل العقول تذعن ملا يطرح 
عليها من آراء،  أو أن تزيد يف درجة ذلك اإلذعان فأنجع احلجاج ما وفق يف جعل حدة 

اإلذعان تقو درجتها لد السامعني بشكل يبعثهم عىل العمل املطلوب.
تقوية درجة  إىل  ليؤدي  اختياره؛  القرآين واحلديثي، والدقة يف  الشاهد  ١٠-حجية 
التصديق عند خماطبيه،  ففيه زيادة إفهام وتذكري وتصوير للمعاين؛ ألنه يقدم حاالت 

خاصة يوضح فيها القول،  وهو وسيلة ناجعة للتأثري واإلقناع .
١١- مل يقترص عمل اإلمام يف صنع اخلطاب عىل جمرد عرض املقدمات احلجاجية،  
 القيمتان هلام صد البسط،  وهاتان  بل جتاوز ذلك وتعداه إىل إجادة العرض وحسن 
كبري يف صناعة االقتناع واستثارة التصديق يف اجلمهور املخاطب بتحويل القيم وتغيري 
العقائد التي ترسخ حمدثات بديلة تكون حاصل التأثري وثمرة الفعل الذي مارسه اخلطاب 
امللفوظ عىل ذهن السامع وقلب من يتقبل،  فيحصل االذعان وتكون االستجابة عمالً 

. مناسباً ينجزه املخاطب انجازاً اقتضته قوة االنفعال ودعت إليه محية التصديق



الفصل الثالث

أسلوبية املوجهات احلجاجية 
  يف خطب اإلمام احلسن
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توطئة:
بالفكرة  لالقتناع  املتلقي  توجيه  هو  احلجاجي  النصّ  من  الرئيس  اهلدف  إنّ        

املطروحة،  بل لعله اهلدف الوحيد الذي يقصده اخلطيب عندما يطرح فكرة ما،  ولذا 

تدرس تقنيات اخلطاب التي من شأهنا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم بام يعرض عليها 

من أطروحات،  أو أن تزيد يف درجة ذلك التسليم،  فـاللغة حجاج حمض،  واحلجاج 

باقي اخلطابات األخر بكونهِ خطاباً  يتميز عن  توجيه رصف،  واخلطاب احلجاجي 

،  وقد كان لإلمام دور مؤثر جتىلّ من خالل دراسة اسلوبية  ،  وهادفاً هاً ،  وموجَّ مبنياً

اللغوية  العالمة  ليربز قيم  اللغوية؛  املوجهات احلجاجية،  فهو هيدف اىل جتاوز اآللية 

يف ذاهتا، تارة عرب املعنى املبارش،  وأخر من اإلحياء باملعنى وعدم املبارشة،  واقتناص 

الزم املعنى،  والتأثري يف متلقيه،  وهذا األمر تمّ له حني استعمل أدواته استعامالً مناسباً 

املؤثر.  املناسب  واللفظ  املوحي،   احلرف  له  أن خيتار  عليه  يفرض  الذي  املقام  مراعياً 

واقتضت طبيعة هذا الفصل أن يقسم عىل مبحثني:، ثم  خالصة ألهم نتائج الفصل .
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املبحث األول/ مهاد تنظريي (األسلوبية،  احلجاج،  املوجهات )
معني  نصٍّ  خالل  من  واملتلقي  املبدع  بني  الدائم  احلوار  من  نوعاً  األسلوبية  متثل 
اللفظية  الصور  من  املتكلم  يلقيه  ما  فهي  احلديثة،   اللسانيات  معطيات  من  باإلفادة 
املنتظمة عىل وفق النظام اللغوي اخلاص،  ومن ثم تأثريها متآلفة مع جمموع الظروف 
املحيطة،  والعوامل املؤثرة نفسياً واجتامعياً يف ذات املتلقي وميزهتا أهنا بحث يف متييز 
وبذلك  املنتظر  خالل  من  الالمنتظر  لتولد  اخلطاب؛  مستويات  بقية  عن  الكالم  فنية 
تكون مرتبطة بتأثري الكالم عىل املتلقي،  ونابعة أصالً من تأثري الفكرة واحلدث وظروفه 

وعوامله وكل ما حييط به يف نفس املتكلم(١٤٦) .
ليربز  اللغوية؛  اآللية  اىل جتاوز  فهو هيدف  االسلوبية،   الدراسة  دوره يف  وللمبدع 
املبارش تارة،  وأخر من اإلحياء  يتأتى من املعنى  اللغوية يف ذاهتا، وهذا  قيم العالمة 
وقد  مع عنارصه،   باالستجابة  املعنى،  واقتناص الزم  والتعدد  املبارشة  باملعنى وعدم 
ترجع القيم األسلوبية يف النص إىل كلمة تثري املعنى وتضفي عليه  دالالت تثري املتلقي 
وتعرقل عملياته الذهنية وتستوقفه الستحضار متعلقاهتا متذوقا ،ومالك هذا األمر بيد 
أن  يفرض  الذي  املقام  إىل  االلتفات  مع  مناسبا  استعامال  أدواته  يستعمل  حني  املبدع، 
فيام  اجتمعت   قو نتاج  إال  اإلبداع  فليــس  الدالة  واللفظة  املوحي،   احلرف  له  خيتار 

.(١٤٧)بينها مجيعاً وتوافرت يف شخص املبدع، وليس لواحدة منها الفضل عىل األخر
فالتعبري عن األفكار أو الكالم  قسم من أقسام االتصال،  إذ يعتمد عىل متكلم يوجه 
ينشئ  أن  املبدع  حياول  طريقها  وعن  األفكار،  نقل  غايتها  والرسالة  متلق،  إىل  رسالة 
القارئ هو أحد جوانب  التأثري يف  إذ إن جانب  فيه،  ليؤثر  املتلقي  عالقة تواصليةً مع 
وبالعكس  واملستقبل  املرسل  بني  تدور  وكأهنا  اإليصال،   فعالية  يف  اإلبالغية  العملية 
لألخذ والعطاء، عن طريق النص الذي يعد من أشكال التواصل التي جتسدها اللغة، 
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فليس النص إال جتيل من أبدعه؛ ألنّ اإلبداع غالباً ما يكشف تفكري املبدع، فاملبدع هو 
التامزج  إذ (( يغدو األسلوب هو ذاته شخصية صاحبه وهو حد من  امتداد ألسلوبه 

ختتلط فيه تلقائية األسلوب والذات املفرزة له))(١٤٨) .
احلجاج فهو جمموعة من اآلليات والطرائق التي يستعملها املتكلم يف خطابه قصد  ا  أمّ
التأثري واإلقناع يف متلقيه؛ ألجل تعديل رأيه أو سلوكه أو مها معاً بوساطة اللغة،  ويُعدّ من 
أهم مباحث اللسانيات يف حتليل اخلطاب يف العرص احلديث،  وما يميز دراسته احلجاجية هو 
تنوعُ روا فدها املعرفية ؛ فاحلجاج بوصفه حواراً اقناعياً يقوم عىل أسس  قد تكون فكرية تتعلق 
بمجموعة من املنطلقات أو املبادئ احلجاجية املتمثلة باألفكار املشرتكة بني املتحاورينَ التي 
متثِّل نقطة انطالق احلوار احلجاجي،  وبطرائق عرض احلجج نفسها وما يتضمنه اخلطاب 
ألفاظ حتمل دالالت هلا معنى ظاهر  ،  فضالً عن  فة حجاجياً املوظَّ الروابط والعوامل  من 
عريف،  وآخر حقيقي حجاجي يستلزمه مقام التلفظ بحسب التوجيه املقاصدي للخطاب .

املطروحة،   بالفكرة  لالقتناع  املتلقي  توجيه  هو  احلجاجي  النص  من  الرئيس  واهلدف 
بل لعله اهلدف الوحيد الذي يقصده اخلطيب عندما يطرح فكرة ما. ولذا تدرس((تقنيات 
اخلطاب التي من شأهنا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم بام يعرض عليها من أطروحات،  أو 
أن تزيد يف درجة ذلك التسليم))(١٤٩)؛ فـاللغة حجاج حمض،  واحلجاج توجيه رصف(١٥٠)،  
والتوجيه يكون للمتلقي يف إقناعه بفكرة ما،  ويف اخلطاب يكون عرب تسلسل لألقوال فيه 
 مستو  : مستوينيِ يف  التوجيه  فيحصل  احلجاجية،   واملوجهات  والعوامل  الروابط  تؤديه 

السامع،  ومستو اخلطاب نفسه مع ما بني املستوينيِ من تداخل(١٥١).
 ، مبنياً خطاباً  بكونهِ   األخر اخلطابات  باقي  عن  يتميز  احلجاجي  اخلطاب  فإنَّ  وعليه 

،  وهادفاً، هاً وموجَّ
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:(١٥٢) غريهِ من احلجاجي اخلطاب متيزُ التي اخلصائص وأهم
١) خاصية البناء والدينامية: ليس هناك حجاج جاهز أو معطى منذ البداية،  بل هو 
إمتام احلجاج،   لعنارصها إىل هناية  تكيفاً مستديامً  بناؤها تدرجييا،  وتتطلب  يتم  عملية 
ومن ثم فإنّ غاية ما يمكن حتصيله من عملية احلجاج هو أنَّ القواعد،  واألسس ترتبط 
من  احلجاجي  اخلطاب  فعالية  تأيت  لذلك  والعامل؛  باإلنسان  عالقتها  يف  اللغة  بميدان 
،  وتفاعل عنارصه،  فاالقتصاد يف األدلة احلجاجية مثالً تكون له أمهية يف  طريقة بنائهِ
عملية اإلقناع؛ إذ املبالغة يف رسد احلجج يف غري مناسبة يفقد احلجاج فعاليته،  وقوته؛ 
ألنَّ الذهن البرشي ال يقو إال عىل معاجلة عدد حمدود من عنارص القول؛ لذلك ينبغي 

الرتكيز عىل األهم واألسايس يف احلجاج.
اإلدعاء،   مبدأ  مها    ، أساسينيِ معرفيني  مبدأين  عىل  احلجاج  بنى  يُ التفاعل:  خاصية   (٢
ومبدأ االعرتاض،  ويؤديان إىل االختالف يف الرأي أو يف الدعو،  ويدفعان إىل الدخول يف 
ممارسة الدفاع أو االنتصار للدعو وهو ما يؤدي إىل حتقيق نوع من التزاوج يف ذات كل من 
املتكلم،  واملخاطب،  واملقصود بتزاوج املتكلم هو (( االنشقاق االعتباري لذات املتكلم إىل 
: إحدامها ظاهرة تستقل بمبادرة اإلدعاء،  والذات الثانية باطنة تشرتك مع ذات املستمع  ذاتنيِ
ور مواطن النقد يف  يف ممارسةِ االعرتاض؛ ألنَّ املتكلم قد يتعاطى- ولو ذهنياً عىل األقل- تصُّ

الدعو،  وتقدير خمتلف األسئلة التي جيوز أن يوجهها املستمع إليها))(١٥٣).
٣) خاصية االلتباس: من أهم خصائص اخلطاب احلجاجي هي خاصية االلتباس،  
فإنَّهُ وإن كان من الرضوري التقيد باآلليات،  واألدوات التي يعتمدها احلجاج لتأليف 
اخلطاب يبقى املجال مفتوحاً أمام مهارة املتكلم يف فنِ القول؛ ليصل بسهولة إىل إفهام 
اآلخر،  وإقناعه بأطروحات املتكلم. وااللتباس احلجاجي جيتمع فيه اعتبارا(الواقع،  
إىل  جمتمعة  األشياء  حقائق  عىل  االستدالل  مبدأ  عىل  مبني  فاحلجاج   )) والقيمة)؛ 

مقاصدها للعلم باحلقائق،  والعمل باملقاصد))(١٥٤) .
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يتم  أن  بعد  إذ  احلجاجي؛  النشاط  أوجه  من  آخر  وجه  وهي  التأويل:  خاصية   (٤
استقبال القول بوصفه عالمات لغوية يتم التعالق بني عنرصي الفهم والتأويل،  فهم 
أويل ملعنى القول،  ثم فهم ثانٍ أو تأويل ملعنى معنى القول،  وهنا تدخل جمموعة من 
العوامل اخلارجية لتحديد البعد التأوييل؛ ذلك ألنَّ طبيعة احلجاج ال تقوم عىل وصف 

ظاهري للقول لكنها تقوم عىل التدليل عىل بعض النتائج(١٥٥).
٥) خاصية االعتقاد: يمثل استهداف اعتقادات املتلقي إحد اجلوانب األساسية 
يف العملية التخاطبية،  ويعد رهانا صعبا يف كل حجاج؛ فاالعتقادات بصفة عامة هي 
تقبل  ال  التي  الرياضية  املسلامت  بدور  تقوم  إذ  ما؛  جمتمع  يف  املقبولة  األخالق  ملتقى 
الدقيق  والتمحيص  العلمي،   للتحليل  كثرية،  وال ختضع  أحيان  النقاش واجلدال يف 

بقدر ما تقوم عىل أنساق فكرية(١٥٦).
٦) االنتهاض إىل العمل: إنَّ تأثري القول احلجاجي غالباً ما يدفع إىل ردِّ فعل معني،  
،  أو الكف عن العمل،  أو عدوالً عنه،  أو حتويالً ملسارهِ،  وهذا العمل  قد يكون عمالً
املستمع   لد االقتناع  حصول  لكن  اقتناع معني،   حصول  بامللموس  يؤكد  الذي  هو 
،  ومبدأ االنتهاض إىل العمل  ال يكون إال بعد مطابقة القول احلجاجي لفعل صاحبهِ

حموري يف كل اجلوانب التواصلية،  واخلطابية،  والتعاملية(١٥٧).
احلجاجية،  فخصائصها تعود اىل توظيف املبدع ملجموعة من املوجهات  أما املوجهات
حجاجي عىل  توجيه  اضفاء  فضالً عن  ملفوظه  من  املبدع  يظهره  الذي  املوقف  يف حتديد 
القول،  وتكمن أمهية هذه املوجهات يف أن التحليل احلجاجي عامة ال هيتم بفحص االلفاظ 
اللغوية لذاهتا ويف حدّ ذاهتا،  وإنام بالطريقة التي توجه هبا هذه االلفاظ احلجاج وتشكله،  
وافكاره  آرائه  عن  التعبري  يف  توظيفها  بغرض  املتكلم  خيتارها  التي  اللغوية  فالوحدات 
قادرة عىل  لسانية  اشكال  نظره هي  يعكس عموماً وجهة  ما  ومشاعره ومعتقداته،  وكل 

ترمجة قيمة توجيهية تتجىل اساساً يف توجيه القول توجيهاً حجاجياً نحو هذا او ذاك(١٥٨).
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إنّ اختيار املبدع لبعض ألفاظ كلامته احلاملة لبعد توجيهي،  وحرصه عىل تضمينها 
خلطابه ال ينبغي التعامل معه بوصفه ترفاً أو شيئاً زائداً عىل أصل يف اجلملة،  وإنامّ ينبغي 
التعامل معه بوصفه جزءاً ال يتجزأ من العملية احلجاجية؛ ألنّ اختيار كلمة معينة ال 
خيلو من طاقة حجاجية عىل الرغم من أهنا مل تكن نتيجة حلساب قبيل،  والتي قد تبدو 
للوهلة األوىل عادية وغري مثرية لالهتامم،  ولذا عدّ (ديكرو) وجود بعض الكلامت يف 
اجلمل يعطيها- بشكل جوهري- توجيها حجاجياً خلدمة نتائج حمددة دون غريها(١٥٩).
وقد تنوعت املوجهات بحسب دراستها ونظر الباحثني اليها،  غري أنّ ما هيمنا من 
هذه املوجهات هو ما يعرب عن مد تدخل الذات يف كالمها وتأكيدها ملد حضورها 
فيه،  فمن الرضوري توجيه داللة األلفاظ  بحسب الظروف التي قيلت فيها،  وبحسب 
املتكلم ووضعيته،  فهي تكشف عن عالقة املتكلم بكالمه،  وتوضح بشكل جيل موقفه 

من ملفوظه،  وهي عىل هذا األساس متثل أساس التوجيه احلجاجي ومناط اشتغاله . 
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املبحث الثاين/ الدراسة التطبيقية
أساليب  من  بمجموعة  اكتنزت  قد    احلسن  اإلمام  خطب  أنّ  الباحث  حلظ 
املوجهات احلجاجية التي حتقق االقناع والتأثري لتوجيه املتلقي نحو مراد اإلمام اىل فعل 

ما أو تركه،  وفيام يأيت أهم املوجهات التي كان هلا حضور واضح يف تشكيل خطبه .
القسمي:    املوجه أسلوب (١

أو  العزم  أريد  إذ  اخلرب،  وعىل األخص  أو  القول  تأكيد  القسم وسيلة من وسائل 
االرصار عىل أمر ما،  أو إلزام النفس بيشء معني أو يف جماهبة االنكار. والغرض منه 
يعيش:  ابن  وقال  لكالمك.))(١٦٠)،   توكيد  القسم  أنَّ  ((اعلم  سيبويه:  قال  التوكيد،  
((اعلم أنَّ الغرض من القسم توكيد ما يقسم عليه من نفي أو إثبات.))(١٦١)،  وقد يأيت 
فإنَّه  منه سبحانه،   القسم  معنى  ما  قيل:  ((فإنْ  الزركيش:  قال  احلجة،   املتلقي  إللزام 
إنْ كان ألجل املؤمن فاملؤمن يصدق جمرد اإلخبار،  وإنْ كان ألجل الكافر فال يفيده،  
ة وتأكيدها،   جَّ فاجلواب قال األستاذ أبو القاسم القشريي: إنَّ اهللا ذكر القسم لكامل احلُ
ا بالقسم فذكر تعاىل النوعني حتَّى ال  ا بالشهادة،  وإمَّ وذلك أنَّ احلكم يفصل باثنني: إمّ
لتوكيد  املتكلم  إليه  يلجأ  مثبتاً  يقينياً  الكالم توجيهاً  يبقى هلم حجة))(١٦٢). فهو يوجه 

كالمه ليثبت قضيته ويوجبها ويقيم احلجة عىل املتلقي ويلزمه هبا . 
الغرض  بحسب  تصنيفه  يمكن   ، اإلمام   خطب  يف  األسلوب  هذا  ورد  وقد 

احلجاجي إىل:
الشك: لدفع القسم أ)

أمام  نفسه  التي واجهها- جيد  الظروف  بسبب   -   االمام احلسن  ما كان  غالباً 
خماطبني قد ال ينكرون متام االنكار مضمون كالمه أو اخلرب الذي يلقيه ألخبارهم به أو 
القضية التي يريد منهم التسليم هبا،  غري أنه كان يعلم أن قبوهلا ال خيلو من شك،  أو 
تردد لذلك فإنّ اخبارهم هبا من دون قسم قد ال يزيد خطابه إال شكاً واملتلقي إال تردداً،  
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وليعطي  لإلقناع،   حماولة  كل  عىل  ويقيض  برمتها  احلجاجية  العملية  هيدد  ما  وهو 
تطميناً ملتلقيه بإمكانية تصديق بنية اخلطاب واثبات القضية املطلوبة.

هبا يعرفون عالمات النّار ألهل ومثال ذلك قوله    لعمرو بن العاص: (( إنّ
الم) السّ (عليه عليّاً أنّ لتعلم إنّك ، واهللاّ اهللاّ ألعداء واملواالة اهللاّ ألولياء اإلحلاد وهي
أو عمرو،  امّ ابن يا لتنتهنيّ اهللاّ عني، وأيم طرفة اهللاّ يف يشكّ ومل األمر يف يرتتب مل
قد من فإينّ عيل واإلبراز حييت، فإيّاك ما عليك سمته تبقى بكالم جبينك ألقرعنّ
قريش من املأكلة، وإينّ بمريء املشاشة، وال هبشّ الغمزة، وال بضعيف لست عرفت
قريش رجال فيك حتاكمت أبى، وقد لغري ادعى وال حسبي القالدة، يعرف كأوسط
بيت نحن رجس، وإنام فانك عنّي لعنة، فإياك وأظهرهم نسبا أألمهم عليك فغلب

تطهرياً ))(١٦٣) . رنا وطهّ الرجس عنّا اهللاّ هارة، أذهب الطّ
يلحظ يف    ،(  ... لتنتهنيّ اهللاّ  ) و(وأيم  اً...  عليّ أنّ  لتعلم  إنّك  واهللاّ  قوله:(  الشاهد 
به وهو لفظ  املقسم  منه بفضل  تأكده  النص قوة حضور ذات اإلمام يف كالمه وشدة 
امللفوظ  فإنه يعمل عىل توجيه  اذا وجد يف اخلطاب  العامل احلجاجي  اجلاللة،  وهذا 
واثباته وجعله ممّا حيمل عىل أنه واقع ال حمال(١٦٤)،  ويعود ذلك اىل قوته يف حتقيق قيمة 
الكالم التأثريية فاهللا سبحانه هو عامل الغيب والشهادة،  وهو مريد وفعال ملا يريد،  وهذا 
ما جيعل املقسم به يؤدي دوراً حجاجياً مهام باعتباره قاسامً مشرتكاً ال يمكن إال أن يقبل. 
عىل أن تأدية املقسم به هلذا الدور ال يعني أنّ مجلة القسم تستقيم به لوحده،  بل 
ال بد من أن تتبعه مجلة أخر يراد توكيدها؛ ألنّ القسم إنام جييء به للتوكيد وقد 
ة،   دَ كَّ ؤَ مُ ومجلة  ة  دَ كِّ ؤَ مُ مجلة  أشياء:  ثالثة  عىل  ((يشتمل  القسم  أنَّ  يعيش  ابن   رأ
م)  لَ وأَعْ د  هَ أَشْ من  ونحومها  لِف  وأَحْ م  سِ قْ (أُ هي  األوىل  فاجلملة  به.  مٌ  سَ قْ مُ واسم 
دة هي الثانية  ن اهللا). واجلملة املؤكَّ يْمُ ك اهللا وأَ رُ مْ دة،  وكذلك (لَعَ وهي اجلملة املؤكِّ
) وإنْ كان  نَّ لِقَ نْطَ تَ لِفُ باهللا لَ م عليه نحو (أَحْ سَ مِ عليها،  فإنْ كانت فِعال وقع القَ سَ املُقْ
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مُ يف املعنى اخلرب كقولك  سَ الذي تلقاه حرفا بعده اسم وخرب،  فالذي يقع عليه القَ
م به فكلُّ اسم من أسامء اهللا تعاىل وصفاته ونحو  سَ )... أما املُقْ لِقٌ ُنْطَ ا ملَ يْدً (واهللا إنَّ زَ

ذلك مما يعظم عندهم.))(١٦٥) .
وال ريب أن األمر الذي يراد توكيده يمثل من الناحية احلجاجية البؤرة التي جاء 
القسم ليسلط الضوء عليها بعدها املعلومة اجلديدة التي يمكن أن ترد،  وأيضا متثل 
مكوناً حامالً للمعلومة األكثر أمهية بالنسبة للمتكلم(١٦٦) . وهذا األمر الذي أراد 
اإلمام توكيده هو دفع الشك والتهم احلاصلة عند ابن العاص ومن كان حارضاً معه 
أو شاهد احلسن   وهو خيطب،  علامً أنّ خماطبيه ال ينكرون متام االنكار مضمون 
 املعلومة أو القضية التي يود إخبارهم هبا،  والتسليم هلا وهي تربئة اإلمام عيل
من قتل عثامن،  وأحقيته باخلالفة وكذا ولده احلسن،  وطهارة حسبه ونسبه،  فاهللاّ 
هو املطهر له وألهل بيته،  وهم عامد الدين وقادة املسلمني،  ويتضح سبب القسم 
مع املؤكدات التي محلها النص اذا عرفنا سبب خطابه الناتج من حماولة ابن العاص 
أ  حسن  ((يا   : قائالً واف  الطّ يف  لقيه  حني  به  التهم  وإحلاق  بشخصه  االستخفاف 
ين ال يقوم إالّ بك وبأبيك ؟ فقد رأيت اهللاّ جلّ وعزّ أقامه بمعاوية  زعمت أنّ الدّ
فجعله راسياً بعد ميله وبيّنا بعد خفائه،  أ فرىض اهللاّ قتل عثامن أم من احلقّ أن تدور 
حني ؟ عليك ثياب كغرقى البيض وأنت قاتل عثامن،  بالبيت كام يدور اجلمل بالطّ

واهللاّ إنّه ألملّ للشعث وأسهل للوعث أن يوردك معاوية حياض أبيك))(١٦٧) .
لت خطابه اىل  فقد مثل القسم يف خطابه سمة اسلوبية حجاجية بارزة،  اذ حوّ
طاقة حجاجية لتوجيهها نحو وجهة معينة دون غريها،  وحتدد كيف ينبغي تأويله،  
وأي معنى جيب أن يسند إليه؛ لكي ال يكون ملتلقيه هناك شك،  أو هلم عليه حجة،  

ومحلهم عىل التصديق  واالقناع .
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إىل تنسبني أمية بني أنّ لوال واهللا أما الزبري: ((   البن  ومن ذلك أيضاً قوله 
لست أين لتعلم ذلك؛ لك سأبني ولكن بك،  هتاوناً عنك لكففت املقال،  عن العجز
مكرمة اجلاهلية يف جلدك تك ومل تفتخر؟،  وعيل تعري،  إياي اللسان،  الكليل وال بالعي
بمكاهنا،  ورشف العرب،  مجيع عىل هبا فبذخ املطلب عبد بنت صفية عمتي تزوجه ال أن
األرض أهل أكرم نحن سادهتا،  األرشاف ويف واسطتها القالدة يف من تفاخر فكيف
فكيف ملعاوية األمر سلمت أين تزعم ثم الغالب،  والكرم الثاقب،  الرشف لنا زنداً، 
األمهات،  وخرية النساء سيدة فاطمة ولدتني العرب أشجع وأنا كذلك وحيك يكون؟
املودة ويداجيني برتة،  يطلبني وهو مثلك بايعني ولكنه فرقاً،  وال جبناً وحيك أفعل مل
بايع وقد أقول كام تكون ال فكيف ووتر إحن وأهل غدر،  بيت ألنكم بنرصته أثق فلم
رسول حشايا من حشية واختدع عقبيه عىل ونكص بيعته نكث ثم أبوك،  املؤمنني أمري
نارص ال بمضيعة قتل األسنة بريق ورأ األعنة نحو دلف فلام الناس،  هبا اهللاليضل
األشرت واعتالك بسنابكها،  واخليل بأظالفها الكامة وطأتك وقد أسرياً،  بك وأتى له
البالد نور وحيك فنحن الليوث احتوشته إذا كالكلب عقبيك عىل وأقعيت بريقك، 
ثم النساء ختتدع وأنت نصول األزمة،  مقاليد تلقى وإلينا األمة،  تفتخر وبنا وأمالكها، 
مردودة...))(١٦٨) أبيك وعىل وعليك مقبولة منا األقاويل تزل مل األنبياء بني عىل تفتخر
الشاهد قوله:( واهللا لوال أنّ بني أمية... )،  إن القسم الذي ذكره اإلمام حياول 
من خالله إثبات جمموعة من القضايا والدعاو التي يدافع عنها ببيان ما يتضمنه 
القول من قوة حجاجية متثِّل مكوناً أساسياً ال ينفصل عن معناه جيعله يف اللحظة 
اء اهتامه  ه خطابه وجهة حجاجية؛ ليقنع متلقيه وخصومه جرّ م فيها يوجِّ التي يتكلّ
من قبل ابن الزبري،  ويؤكد حضور ذاته فيه،  فهو يعمل عىل بنائها لد سامعيه،  فهو 
 بناء جديد عىل حساب القديم، وللمجهول عىل حساب املعلوم،  وهذه الدعاو
عىل  اإلمام  حرص  لذا  خصومه؛  قبوهلا  يف  ويرتدد  أتباعه،   بعض  هبا  يشك  كان 
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اللغة  بوابه  عرب  أهدافه،   خيطئ  ال  حتى  حجاجياً  حمملة  تعبريية  أساليب  استعامل 
تعبئتها حجاجياً  يتم  ذاتية،  وجوهرية وظيفة حجاجية  التي حتمل بصفة  اخلطابية 

خلدمة مقاصد إقناعية(١٦٩) .
بحسبه  ويفتخر  والعمل،   القول  يف  والعي  العجز  نفسه  عن  يدفع  فاإلمام 
الرشيف،  ويصحح معلومة متلقيه بمسألة الصلح مع معاوية،  ويبني جل أسباهبا،  
ره بمواقع مشهودة عند بعض متلقيه،   وكيف جيبن خصمه عند قراع األسنّة ويذكّ
وخصمه  ق  املصدّ فهو  والتنزيل،   الوحي  ومهبط  النبوة  بيت  من  احلسن-   – فهو 
ام استجدَّ  عي الكاذب،  فقد كان للقسم تأثريه يف النفوس؛ ألنه يقرع أسامعهم كلَّ املدّ
،  ويبهم طريق اإلنكار عىل اخلصم وحيمله عىل التفكري،  وألنَّ فيه إظهار  أمرٌ مهمٌ
التأكيد واجلدِّ يف القول.فضالً عن إزالة الشكوك واحباط الشبهات،  وإقامة احلجة،  
وتوكيد األخبار،  وتقرير احلكم يف أكمل صورة،  واثبات صدقه  ؛ ألن األيامن 

الكاذبة- بحسب اعتقاد العرب سالفاً- تدع الديار بالقع،  وترض صاحبها .
اإلنكار: لدفع القسم ب)

إىل مواضع  النظر  يَلفت  ما  منها:  القسم ألغراض ومقاصد وحكم كثرية،   يأيت 
ح  لها،  ومنها: ما ينري السبيل ويوضِّ العربة يف هذه األشياء املقسم هبا واحلثّ عىل تأمُّ
ه السامع إىل اإلصغاء،  فاملألوف عند الناس أنَّ  ة،  ومنها: ما يُوجِّ جَّ ُ املَحَ بَنيِّ ة ويُ جَّ احلُ
االبتداء بالقسم يف الكالم يوحي بأمهيَّة األمر املذكور بعده فيصغي الناس إىل اخلطاب 
باهتامم أكرب،  لذا كان اإلمام   حني ير سامت اجلحود بادية عىل خماطبيه ومتلقيه 

نكر أو يرفض من قبلهم،  فإنه يوظف القسم لدفع االنكار. وير أن خطابه قد يُ
عليه،   وأثنى  اهللا  أن محد  بعد  معاوية،   مع  املصاحلة  سبب  يف     خطبته   ومثاله 
بالسالمة نقاتلهم كنّا ولكن ة،  قلّ وال ذلّة الشام أهل قتال عن ثنانا ما واهللا قال:(( أما
ودينكم معنا تتوجهون وكنتم باجلزع،  والصرب بالعداوة،  السالمة فشيبت والصرب، 
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رصتم وقد لنا،  وكنتم لكم فكنا م،  دينكَ أمام ودنياكم اآلن أصبحتم وقد دنياكم،  أمام
بالنهروان وقتيالً عليه،  تبكون بصفني قتيالً : قتيلني تعدون أصبحتم ثم علينا،  اليوم
ليس أمر إىل دعا قد معاوية وإن فثائر،  الطالب وأما فخاذل،  الباكي فأما بثأره،  تطلبون
املوت أردتم وإن  ،القذ عىل واغضضنا منه،  قبلناه احلياة أردتم فإن نصفة،  وال عزّ فيه

واحلياة ))(١٧٠) . البقية بل بأمجعهم: القوم فناد اهللا. إىل وحاكمناه اهللا ذات يف بذلناه
الشاهد قوله:( أما واهللا ما ثنانا عن قتال أهل الشام... )،  من خالل القسم،  وما 
ويدفع سامعيه  خطابه  ذاته يف  حضور  االمام  يقوي  النص  داخل  مؤكدات  من  معه 
املنكرين له اىل التصديق به وقبوله؛ وتصحيح ما تركز يف أذهاهنم؛ بسبب ترك القتال 
مع معاوية وأن ذلك كان ألجل وهن أصحابه وضعفهم،  ال ألجل أن معاوية كان 
فـ((القيمة احلجاجية  عىل حق كام زعم بعض ضعفاء اإليامن من أصحاب اإلمام،  
لقول ما،  ليست هي حصيلة املعلومات التي يقدمها فحسب،  بل إنَّ اجلملة بإمكاهنا 
أن تشتمل عىل تعابري أو صيغ،  والتي باإلضافة إىل حمتواها اإلخباري،  فهي تصلح 

إلعطاء توجيه حجاجي للقول،  وتوجيه املتلقي يف هذا االجتاه أو ذاك))(١٧١).
فاملوجهات  القسمية والتوكيدية يف خطابه حمملة بطاقة حجاجية ٌ تمّ استثامرها من 
قبل اإلمام؛ لتكون قادرة عىل توجيه امللفوظ حجاجياً تبعاً لقصديته ومتطلبات التلقي،  
فها بام ينسجم وتوجيه اخلطاب فحسب،  بل توجيه متلقيه إىل فلم يستدعها ويوظّ
فكرة تصحيح ما يعتقدونه جتاه االمام . ومل يكن أمام اإلمام احلسن    من سبيل 
ملعاجلة  مرض االنكار وعدم الطاعة له إالّ بمصاحلة معاوية؛ ألنّ الصلح وحده هو 
أنّ  تدرك  حقيقته سوف  ة  مّ االُ كشفت  ما  وإذا  خصمه،   حقيقة  كشف  عىل  القادر 
حربه عىل اإلمام احلسن إنّام هي حرب ظاملة،  وأنّ اإلمام    إنّام يدافع عن احلق 
وعن الرسالة وليس عن السلطان واجلاه والرئاسة،  ومن ثَمَّ فإنّه سوف يصار اىل 
تعرية بني اُميّة وكشف زيفهم وبطالهنم،  وهبذا يُزال مرض االنكار والشكّ الذي 
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ق  ة،  فال تشكّ بعدئذٍ بأحقيتة األئمة يف دفاعهم عن الرسالة،  وال تصدّ مّ ابتلت به االُ
بشعارات بني اُميّة الكاذبة الزائفة.

ومنه قوله   يف الكوفة بعد نكوص أصحابه عن قتال معاوية،  قام خطيباً فيها 
بعد غدرة من دين وال هلم حياء ال قوم من عجباً محد اهللا وأثنى عليه،  ثم قال:(( يا
هنوض،  أي به وهنضت قيام،  أي األمر هبذا لقمت أعواناً وجدت لو واهللا أما غدرة.
وليسومنكم أمية،  وبني األكباد أكلة ابن مع أبداً،  عدالً وال فرحاً رأيتم ال اهللا وأيم
يا وترحاً،  وبعداً،  لكم،  فأفٍ جمدع،  حبيش عبد يليكم أن تتمنوا حتى العذاب سوء

احلطام ))(١٧٢) . وموايل الدنيا عبيد
ف  الشاهد قوله:( أما واهللا لو وجدت...،  و وأيم اهللا ال رأيتم فرحاً... )،  لقد وظّ
حجاجية  قوة  للقسم  أن  لعلمه  املؤكدات؛  بعض  مع  مرتني  القسم  احلسن  االمام 
كبرية قادرة أكثر من غريها عىل تثبيت القضايا التي سيعرضها،  ومحل املتلقي عىل 
تصديقها واالقتناع هبا،  بعد أن الحظ من خماطبيه بعض اجلحود واالنكار فيام يقوم 
إليها  ر املوجهات احلجاجية يف خطابه مع ما حتمله من مقاصد يرمي  به،  لذا سخّ
م به كل ذي عقل؛ ألنّ القسم يأيت يف الغالب هناية  إلقناع مجهوره اخلاص،  و ليسلِّ
جلدال طال من دون أن حيسم، فهو حصنٌ أخري تلجأ إليه الذات املحاججة لدحض 
انكار وهتم املخاطب، وبمجرد النطق به أو االحتكام إليه فهذا يعني تفاصيل كثرية 

قد أُسدل عليها ستار له من اهليبة ما للقسم من قداسة(١٧٣).
لقد ضاق صدر اإلمام    بأهل الكوفة؛ ألهنم مل يفوا له بام وعدوه،  بل غدروا 
فأظهر   ، عيل   املؤمنني  أمري  اإلمام  بأبيه  قبل  من  الغدر  شيمتهم  كانت  كام  به،  
تربمه الشديد منهم،  وأعلمهم حقيقة نفوسهم املنطوية عىل اخليانة واإلفك والغدر،  
فبعداً هلم،  وتعساً ملا صنعوا مع إمام زماهنم،  وسحقاً ملا عملوا . وأظهر خطابه إنّ 
ن يعرفه حقّ  لكثري من الذين معه ليسوا عىل يشء من ناحية العقيدة،  والقليل منهم مَ
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ع له ويُطاع، وهذا ما بيّنه اإلمام فرتَض الطاعة من قِبَل اهللا يُسمَ معرفته، وأنّه إمام مُ
م غري صابرين عىل احلرب، وإالّ فعىل أسوأ التقادير وعدم اإليامن  بعد الصلح أيضاً، واهنّ

فرتَض الطاعة فال أقل أنّه قائدهم وزعيمهم وأمريهم الذي بايعوه. منهم بأنّه إمام مُ
القرصي:    ه املوجّ أسلوب (٢

صه به،  ومل جياوز به إىل  ءَ عىل كذا،  إذا خصّ ْ َ اليشَّ يأيت القرص بمعنى التّخصيص،  يقال: قَرصَ
بَسها عىل القيام بعبادة ربّه(١٧٤) . بّه،  إذا حَ قال: قَرصَ نفسه عىل عبادة رَ ،  يُ غريه،  وبمعنى احلبْسِ

ف القرص بأنه: ختصيص يشء بيشء بطريق خمصوص،  واليشء األول هو املقصور،   وعرّ
بتخصيص  واملراد  القرص.  أدوات  هو  املخصوص  والطريق  عليه،   املقصور  هو  والثاين 
قوة  يف  القرص  مجلة  تكون  وهبذا  غريه،   عن  ونفيه  لآلخر،   أحدمها  إثبات  باليشء  اليشء 
مجلتني،  ويكون القرص طريقاً من طرق اإلجياز،  ويكون اإلجياز من أهم أغراضه؛ لتمكني 

الكالم وتقريره يف الذهن؛ لدفع ما فيه من إنكار أو شك(١٧٥) .
ويُعدُّ من األساليب اللغوية الغنية بالرتاكيب،  والغزير بالدالالت واحلجج،  فهو فنٌّ 
وصنعةٌ يف آن واحد؛ لكثرة فوائده وعمق أرساره. وما تنوع طرائقهِ وتعددها إالّ سبب يف 
من  والداللية  جهة،   من  الوظيفية  اإلحالة  عىل  يقوم  ألنّه  خطابهِ؛  وجهة  داللته  اختالف 
أخر،  بعنارص أساسية هي: املتكلم،  واملخاطب،  واخلطاب واالعتقاد الذهني هلام(١٧٦). 
داللة  وتتمثل  ابلغ،   القرص  كان  اليهام  احلاجة  قويت  وكلام  وختصيص،   توكيد  أداة  وهو 
التوكيد يف القرص أن يكون بنفي غريه  واثبات احلكم للموضوع، ويكون رصحياً بحرف 
العنرصين من  بـ (إنّام)، وأمر االختصاص، فهو اختصاص أحد  ) وضمناً  (النفي) و (إالّ
دون غريه باآلخر، ومن ثم تأكيد النسبة بينه وبني اآلخر(١٧٧). إالّ أنّ البحث سيقترص عىل 

)،  (إنّام) . )،  (ما- إالّ نامذج منها،  من أجل حتقيق الغاية واملراد،  وهي:(مل- إالّ
رو الشعبي أنّ معاوية قدم املدينة فقام خطيباً فنال من عيل بن أيب طالب  ، فقام 
له جعل إالّ نبي ث بعَ يُ مل دَ اهللا وأثنى عليه ثم قال له : (( إنّه احلسن بن عيل    فخطبَ فَحمِ
اهللا رسول ويصَّ كان اً عليّ املجرمني، وإنّ من عدوّ وله إالّ نبي يكن بيته، ومل أهل من ويص
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ك واُمّ  ،اهللا رسول ي وجدّ حرب ك صخر، وجدّ ابن عيل، وأنت ابن ، وأنا هِ بعدِ من
وأمخلنا كفراً وأقدمنا حسباً أألمنا اهللا نثيلة، فلعن تك وجدّ خدجية يت فاطمة، وجدّ ي واُمّ هند

خطبته))(١٧٨) . فقطع معاوية آمني، فنزل املجلس: أهل ة عامّ فقال نفاقاً ،  نا وأشدّ ذكراً
...)، فقد  ث نبي إالّ جعل له ويص ..، مل يكن نبي إالّ وله عدوّ بعَ الشاهد قوله:( إنّه مل يُ
يف  احلسن  االمام  ذات  حضور  ابراز  يف  مرتني  املكرر   ( إالّ القرصي(مل-  األسلوب  ساعد 
نتائج  اال خلدمة  املوجه  املجيء هبذا األسلوب  منه،  وما  تأكده   خطابه وكشف عن مد
األسلوب  فاحتاج هذا  نبي  لكلّ  ويص  وجود  حقيقة  وهي:  غريها  دون  معينة  حجاجية 
لني  لَّ املضَ السامعني  خماطبيه  من  العديد  بأذهان  يعلق  قد  الذي  اإلنكار  وإلزالة  للتأكيد 
ـد خطابه بـ ( إنَّ ) و قرصه بــ ( مل و إالَّ ) فالنبي البد   باإلعالم املعادي ألهل البيت ،  فأكَّ
له من ويص يعاضده وهو من أهل بيته ويف طريقه عدو جمرم يكيد له وهو خمالف لنهج احلق 
الذي بعث من أجله النبي ودعا الناس إليه،  مبيناً أنَّ الويص هو والده عيل أمري املؤمنني ؛ 
ليتضح للناس علوّ مقام اإلمام احلسن    بإزاء عدوه،  فضال عن  جعل ذلك داخالً يف 
نسق التضاد،  فأفاد اإلمام احلسن من ذلك للرد عىل خصمه وتغيري نتائج املوقف إىل الضدِّ 

لصاحله،  وإلغاء كافة اإلمكانات التأويلية األخر التي يمكن أن تصاحب اخلطاب.
أنصاراً وجدت ولو أنصاراً،  أجد مل أين إالّ إليه األمر سلمت ما ومنه قوله: ((واهللا
وال وبلوهتم،  الكوفة أهل عرفت ولكنّي وبينه،  بيني اهللا حيكم حتى وهناري لييل لقاتلته
ملختلفون م إهنّ فعل،  وال قول يف ذمة وال هلم وفاء ال م إهنّ فاسداً،  كان ما منهم يل يصلح

علينا))(١٧٩). ملشهورة سيوفهم وإن معنا،  قلوهبم إن لنا: ويقولون
الشاهد قوله:( واهللا ما سلمت األمر إليه إالّ أين...)،  أفاد األسلوب القرصي(ما-
الصحيح واالعتقاد  املسار  اىل  املتلقي  لتوجيه  إقناعية  الذي حيمل طاقة حجاجية   ( إالّ
املوجبة  األسباب  وبيان  ذهنه،   يف  العالقة  والشبهات  االحتامالت  وابعاد  الصائب،  
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لألفعال التي يعملها االمام،  فضالً عن عوامل التوكيد األخر يف النص،  وإنه  لفرق 
كبري بني توظيف هذا األسلوب وبني حذفه؛ ألنّ حذفه من شأنه أن ينفي عن خطابه صفة 
التخصيص والنفي،  زد عىل ذلك أنّه خيدم النتيجة العكسية للخطاب فتصبح(سلمت
إليه)،  ويكون االمام غري معذور يف ذلك،  لذا وجه هذا األسلوب خطاب االمام  األمر
السائل  أنّ  علمنا  اذا  األخص  وعىل  عنه،   الشك  ودفع  لإلقناع  القصدي  الوجه  نحو 
أن  االمام وهو  قول  مراجعة سبب  أو سؤاال من خالل  املخاطب كان حيمل شكاً  أو 
( رجل من أصحابه قال: أتيت احلسن بن عيل  فقلت: يا ابن رسول اهللاأذللت 
قال:  ؟  ذاك  فقال: وممَّ  بقي [معك] رجل،   ما  الشيعة عبيداً  رقابنا،  وجعلتنا معرش 

قلت: بتسلميك األمر هلذا الطاغية،  قال: واهللا ما سلمت األمر إليه)(١٨٠) .
ولعمري اهللا بطاعة اهللا     وعمل رسول بسرية سار من اخلليفة ومنه أيضاً قوله: (( إنّام
اهللا عباد واختذ البدع وأحيا السنن أبار ممن معاوية يا ولكنك التقى،  ومنار اهلد ألعالم إنّا
تبعاته))(١٨١) . عليك وبقيت يسرياً فعشت فيه أنت ما أمخل قد فكان لعباً اهللا ودين خوالً

إنّام اخلليفة من...) فالقرص-ها هنا- بـ(إنّام)،  فقد استعمل اإلمام  الشاهد قوله:( 
احلجة اللغوية والدليل العقيل إلقناع خماطبيه،  مع اإلجياز والتكثيف يف خطابه وفصاحة 
ما  بحسب  موضعه  يف  كلّ  األسلوب  استعامل  يف  والدقة  العبارات  وبالغة  األلفاظ 
نه من ناصية اللغة ومعرفته الدقيقة  يقتيض السياق عىل وفق مقتىض احلال ممّا يدل عىل متكُّ
ته يف تناول أساليبها،  ويلحظ أيضاً إبرازه جانبَ اخلري املتمثِّل فيه،  ويف آل  بأفانينها ودقَّ
التي كان جيب أن تسود بحسب  ا عن مراتبهم الرشيفة  وْ صُ قْ أُ الطاهرين،  وقد  بيته 
املنطق السليم وهي خالفة املسلمني،  بمقابل جانب الرش املتمثل يف أعدائه غري املؤهلني 
الناس الذين اشرتوا  الذين استلموا مقاليد األمور من خالل الرتغيب بإغواء  للقيادة 
يف  خالفهم  من  لكل  والتنكيل  بالرتهيب  أو  الدنيوية،  باملغريات  باآلخرة  الدنيا  احلياة 
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هنجهم،  أو نارص أهل بيت النبوة والرسالة ،  لقد عمل اإلمام احلسن بكل ما أويت من 
بِه التي ناظر هبا أعداءه أو ردَّ عليهم  طَ ةٍ وقوة إىل إبراز أحقيته ومظلوميته  من خالل خُ عَ سَ
هِ. نِ منهجِ سْ هم أمام عظمته وفساد منهجهم بمقابل حُ رَ غَ بام أفحمهم باحلجج،   وأبان صِ

أدائه،  وسبك  من هنا كان تنوع طرق القرص يف خطبه دليالً عىل عمق تفكريه،  وقوة 
صورٌ  ا  ألهنّ اللغوية،   منظومته  من  جزء  فهو  جتربته،   وواقعية  ألفاظه،   وجزالة  أسلوبه،  
تركيبية بليغةٌ جزلة،  ال خترج عن النظام اللغوي االقناعي احلجاجي،  بسبب قيمتها اإلجيازية 
االستيفائية للخطاب،  فضالً عن إنتاجها ملعانٍ داللية قلام نجدها يف تراكيب أخر؛ مع عدم 
ا املكون األويل ملادة القرص واملنتج احلقيقي لتلك املعاين. التقليل من دور األلفاظ؛ ألهنّ

   : ي والشكّ اليقيّني املوجه أسلوب (٣
النحاة  التي ذكرها  العربية،   اللغة  الفعل يف  اليقني والشك من أصناف  عدّ أفعال  تُ
ا أفعال  حتت باب األفعال التي تنصب مفعولني واصطلحوا عليها أفعال القلوب؛ ألهنّ
قلبية باطنة معانيها نفسية قائمة يف القلب متصلة به،  وقد ذكر منها سيبويه  سبعة أفعال( 
،  خال،  رأ،  وجد،  علم،  زعم)،  منها ما يكون لليقني،  ومنها ما يكون  حسب،  ظنّ
للشك،  والغرض من دخوهلا عىل اجلمل هو بيان ما استقر يف ذهن املتكلم من حال 
،  وهذا الذي منع االقتصار عىل احد املفعولني وحذف  املفعول األول يقيناً كان أو شكاً
ه إىل مفعولني وليس لك  اه فعلُ األخر(١٨٢)،  قال سيبويه: (( هذا باب الفاعل الذي يتَعدّ
بَ عبد اهللا زيداً بكراً،  وظن  سِ أن تقترص عىل أحد املفعولني دون اآلخر وذلك قولك: حَ
تَ أن  إنّامَ أردْ ترص عىل أحد املفعولني ههنا أنَّك  نعك أن تقَ عمرو وخالداً أباك... وإنام مَ
علِم  لَ لتُ ا،  وذكرتَ األوّ ل،  يقيناً كان أو شكّ ر عندك من حال املفعول األوّ تبنيّ ما استَقّ
ه لتجعلَ خرب املفعول  ن هو. فإنّام ذكرتَ ظننتُ ونحوَ كَ مَ ر له عندَ الذي تُضيفُ إليه ما استَقّ

ك أو تقيم عليه يف اليقني))(١٨٣). ل فيه الشَّ عل األوّ ا،  ومل ترد أن جتَ ل يقينا أو شكّ األوّ
تسمح  إذ  حجاجية،   بوظيفة  تضطلع  والشك)  اليقني  اللسانية(أفعال  فاملوجهات 
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بني  التفاعل  خضم  ففي  التلقي،   ومتطلبات  املتكلم  مقاصد  حسب  امللفوظ  بتوجيه 
لسانية  موجهات  احلجاج/  بشارات  خطابه  وسم  اىل  املتكلم  يلجأ  التخاطب  اطراف 
ًعن توجيه الطرف املقابل اىل فعل عمل ما(١٨٤) .  قصد توجيه القول واملقول،  فضال 
وخطب االمام اتسمت بوظيفة التوجيه واصطبغت بمجموعة من املوجهات احلجاجية 
أو  (االقناع  تركه  أو  ما  فعل  نحو  املتلقي  توجيه  ثم  والتأثري،  ومن  االقناع  التي حتقق 

اإلذعان)،  وفيام يأيت أهم املوجهات يف خطابه: 
اليقيني: املوجه أ)

تعد املوجهات اليقينية الضامن حلقيقة الكالم،  وإلمكان أن يكون هذا الكالم مقنعاً عىل 
القضية املعروضة  املتلقي بمجرد أنّ   بالذاتية؛ ألنّ االقناع حيصل لد الرغم من اصطباغه 
عىل  املخاطب  ومحل  املنكرة  القضايا  اثبات  ومهمتها  اثبات،   توجيه  موجهة  جاءت  عليه 

االقتناع وترك الشك والرتدد واالنكار(١٨٥). 
عبيد أنتم لكم وفاء ال أنه مرة بعد مرة أخربتكم ومن أمثلة ذلك(أعلم) يف قوله: (( وقد
يراقب وال صاحبه فعل ما وبكم يب سيفعل أنه أعلم وإين مكانه آخر رجال موجه وأنا الدنيا

فيكم ))(١٨٦) . وال يف اهللا
الشاهد قوله:( وإين أعلم أنه سيفعل...) فـ(أعلم) موجه حجاجي من العلم الذي هو: 
االعتقاد اجلازم املطابق للواقع،  أي: إدراك اليشء،  وزوال اخلفاء من املعلوم،  واجلهل نقيضه،  

فهو صفة راسخة تدرك هبا الكليات واجلزئيات،  لوصول النفس إىل معنى اليشء(١٨٧). 
اليقني  طابع  واضفاء  اثبات،   توجيه  كالمه  لتوجيه  املوجه  هذا  االمام  استغل 
واالعتقاد اجلازم عليه؛ لغرض دفع خماطبيه بدورهم اىل االعتقاد بصحة كالمه والعمل 
بام يقول،  فأسهم هذا الفعل يف تأكيد حضور ذات االمام وإبراز يقينها التام منه؛ ألنّ من 
رشوط العلم أن يكون العامل حميطاً احاطة تامة باملعلوم ومتأكد من حقيقته،  وقد حتقق 
له  املرادي  فقد حلف  الكندي،   فيام أخرب سيغدر كام غدر  اإلمام احلسن(عليه)  كالم 
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باإليامن التي ال تقوم هلا اجلبال أنه ال يفعل،  ما فعل سابقه،  فقال احلسن إنه سيغدر فلام 
توجه إىل األنبار أرسل معاوية إليه رسالً وكتب إليه بمثل ما كتب إىل صاحبه وبعث إليه 
بخمسة آالف درهم ومناه أي والية أحب من كور الشام واجلزيرة فقلب عىل احلسن 
وأخذ طريقه إىل معاوية ومل حيفظ ما أخذ عليه من العهود وبلغ احلسن ما فعل املرادي 
صاحبكم وهذا بعهود هللا تفون ال أنكم أخر بعد مرة أخربتكم فقام خطيباً فقال:(( قد

معاوية))(١٨٨) . إىل وصار وبكم يب غدر املرادي
وأهل شيعتنا ومن ذلك (أر) يف كالمه لسليامن بن رصد ومن معه،  قال:(( أنتم
معاوية كان ما وأنصب أركض ولسلطاهنا أعمل الدنيا أمر يف باحلزم كنت فلو مودتنا
أردت وما رأيتم ما غري أر ولكني عزيمة،  أمىض وال شكيمة أشد وال بأساً مني بأبأس
وأمسكوا))(١٨٩). بيوتكم والزموا ألمره وا اهللا بقضاء فارضوا الدماء حقن إالّ فعلت بام

وتفيد  اليقني  عىل  تدل  القلبية   (أر)فـ ما...)  غري   أر ولكني  قوله:(  الشاهد 
أنه عىل صفة معينة(١٩٠)،  فاإلمام حيمل خماطبيه عىل االقتناع  االعتقاد اجلازم يف يشء 
اخلطاب  وجه  الذي    ،(أر)احلجاجي باملوجه  حجته  ويسم  واالنكار  الشك  وترك 
توجيه اثبات؛ ليحقق الوظيفة احلجاجية يف امللفوظ،  واظهر خطابه رأيه يف أمورٍ ومعانٍ 
قَ نظراتِهِ إىل بواطن األمور يف مناحي احلياة املتعددة،  وإذا كان كثري  مْ شتى كشفت عُ
من الشيعة يف الكوفة قد حاولوا محل اإلمام احلسن  عىل الثورة والتغيري بعد نقض 
معاوية للعهد وسوء سريته فيهم،  فذلك منهم ناشئ عن فقدهم النظرة املوضوعية نتيجة 
ة أسفهم العتزاهلم السلطة،   تأجج عاطفتهم نحو أهل البيت (صلوات اهللا عليهم) وشدّ
وإنكارهم سوء سرية معاوية لذا مل يستجب اإلمام    هلم وإن طيب خواطرهم،  وهذا 

كالم منه    يشفي الصدور ويذهب بكل شبهة .
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ي: الشكّ املوجه ب)
  ، ،  وهي ظنّ بأخوات ظنّ املعروفة  الشك)  املوجهات(أفعال  النوع من  يمثل هذا 
)،  التي تستعمل يف اخلطاب،  من قبل املتكلم املحاجج  وزعم وخال،  وحسب،  وعدّ
ذاتية  سمة  ذا  امللفوظ  جتعل  أن  شأهنا  ومن  اخلصم،   موقف  وتضعيف  موقفه  لتقوية 
عرب اإلعالن عن حضور صاحبه حضوراً بارزاً للعيان تكسبه صبغة موضوعية،  لغاية 

إقناعية بمضمون القضايا املطروحة(١٩١) . 
للخالفة رأيته أينّ زعم: معاوية إنّ الناس ا أهيّ )) أمثلة ذلك(زعم) يف قوله:  ومن 
لسان وعىل اهللا كتاب يف بالناس الناس أوىل أنا معاوية،  وكذب أهال هلا نفيس أرَ ومل أهال

قطرها،  السامء ألعطتهم ونرصوين،  وأطاعوين بايعوين الناس أنّ لو باهللا فأقسم اهللا،  نبي
معاوية))(١٩٢). يا فيها طمعتم وملا بركتها،  واألرض

الشاهد قوله:( زعم: أينّ رأيته للخالفة...) فـ(زعم) يستعمل يف الغالب للظن الفاسد، 
م(١٩٣)،   عْ أي: ما يشك فيه أو يعتقد فساده وكذبه من األقوال،  فهي لغري املتيقن ومصدرها زَ
فهي تفيد القول انّ اليشء عىل صفة  قوال غري مستند اىل الوثوق(١٩٤) . فيستعمل قصد 
توجيه اخلطاب الوجهة التي يريدها املتكلم واقتحام عامل املتلقي وتغيريه،  فهو بذلك يعد 
رافداً من روافد احلجاج،  لذلك استعمله االمام ليؤثر يف متلقيه واستاملتهم اىل مقاصده 
ه أحالم معاوية يف أن يرضخ    قد سفّ وكشف زيف مدعي القول،  فاإلمام احلسن  
ملطلبه،  وأظلم هناره،  ورشح مشكلة األمة اإلسالمية احلقيقية وكشف عن هوية املنتزين 
عىل كرايس احلكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية،  حتى جلس معاوية حائراً ال يدري ما 
يصنع فقد أحاط املكر السيئ بأهله. فخالفة رسول اهللاّ صىل اهللاّ عليه وآله  يف االسالم ال 

ينبغي ان تكون اال يف أقرب املسلمني شبهاً به يف سائر مزاياه الفضىل،  وانه ليس لطليق 

وال لولد طليق وال ملسلمة الفتح يشء يف هذا االمر،  وأن الغلبة والقوة ال جتعل غري اجلائز 

جائزاً،  فال يصح أخذ اخلالفة عنوة وال فرضها عىل املسلمني قرساً .
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عند احلروب يف العار مقاليد تقلدت لقد مروان،  يا ويلك  )) ملروان:  قوله  ومنه 

إن عليكم،  ولنا البوالغ،  احلجج لنا أمك هبلتك خمالطتها،  عند واملخاذلة مشاهدهتا

املنزلتني،  بني ما فشتان النار،  إىل وتدعوننا النجاة،  إىل ندعوكم السوابغ النعم شكرتم

أولئك الثواكل ثكلتك اللقاء،  عند أسد احلرب،  يف صرب أهنم وتزعم أمية ببني تفتخر

املطلب ))(١٩٥) . عبد بنو القادة،  والكرام الذادة،  واحلامة السادة،  البهاليل

صرب...) فـ(تزعم) استعملها اإلمام لتحقيق اسرتاتيجية اهلدم  أهنم الشاهد قوله:( وتزعم

والبناء عرب تقويض حجج مروان وهدمها وتأسيس حججه عىل انقاضها،  فهذا املوجه قد 

مهد لظهور حجة قوية قائمة عىل دحض اخلصم ابتغاء الوصول اىل النتيجة املتوخاة(١٩٦)،  

وهي حتقيق التأثري واالقناع لد متلقيه،  وبث التشكيك يف خطاب أو إدعاء اخلصم وزيادة 

الرتدد يف قبوله مما حييل عىل التأكيد واثبات نقيض خطابه،  وتفنيده وتعريته من مقومات 

نجاحه،  وبذلك ابطل اإلمام حمتو هذا اإلدعاء ونسف مزاعم مروان،  وحوله اىل جمرد 

اد وحماربة ذوي  سَّ كاذب أو يف حكمه،  وحاول االمام   أن يكشف زيف املدعني واحلُ

وخلط  دروهبم،   يف  العراقيلَ  وجعلوا  مراتبهم،   عن  إقصاءهم  حاولوا  الذين   الفساد،  

احلقائق يف أذهان رعيتهم،  والنيل منهم،  وشنّ احلرب عليهم والتنكيل هبم وبمتَّبعيهم،  

وإغواء ضعاف النفوس من طالب الدنيا وعبيدها يف استسهال البهتان عليهم .
   : االستفهامي األسلوب (٤

االستفهام: يراد به طلب الفهم(١٩٧)،  أي حماولة معرفة يشء جمهول،  أو استيضاح 
ما يف ضمري املخاطب(١٩٨) ؛ألن الفهم(( صورة ذهنية تتعلق أحياناً بمفرد شخص،  أو 
النسبة  أكانت  األحكام سواء  أو بحكم من  بنسبة،   أحيانا  وتتعلق  أو غريمها،  يشء،  

قائمة عىل يقني أم ظن أم عىل شك))(١٩٩). 
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فه بعضهم بأنّه: طلب حصول اليشء يف الذهن(٢٠٠)،  ويُؤد بأدوات منها ما  لذا عرّ
تكون أحرفاً كـ( اهلمزة،  وهل)،ومنها ما تكون أسامء كـ(من، وما، وكم، وأي،  متى، 

وأين، وكيف، وأنى)(٢٠١) .
وهذا الغرض هو األساس منه،  غري أنَّه قد يضاف إليه معنىً آخر،  ال يرمي املستفهم 
جواباً من سؤاله،  بل يود إيصال معانٍ أخر،  من خالل األداة التي تتصدره،  حيث 
أن أدوات االستفهام قد خترج عن معانيها األصلية اىل معانٍ أخر عىل سبيل املجاز 
وتفهم من خالل سياق الكالم وقرائن االحوال،  تسمى املعاين املجازية تستلزم تأويل 
القول املراد حتليله انطالقاً من قيمته احلجاجية؛ ألنّ املستفهم هيدف اىل حتدي املتلقي 
يف أن يستطيع االنكار أو حتى اإلجابة،  وقد أشار(ديكرو) اىل أنّ الغاية من االستفهام 
تتمثل يف أن نفرض عىل املخاطب به إجابة حمددة يمليها املقتىض الناشئ عن االستفهام،  
فيتم توجيه دفة احلوار الذي نخوضه معه الوجهة التي نريد(٢٠٢) . فهو صورة من صور 
إقناع املتلقي بفكرة معينة،  ورأ(بلونيتن) أنَّ االستفهام احلجاجي ليس استخباراً أو 
طلب جواب،  بل هو وسيلة حجاجية،  حيصل بموجبه إقرار املتلقي بصحة ما يطرحه 
اخلطيب من خطابه (٢٠٣). ومن أهم أدوات االستفهام التي استعملها اإلمام يف خطبه 

وخرجت إىل معانٍ أخر سنبينها هي:
وهل: اهلمزة،  أ)

ا اهلمزة، فهي حرف يدخل عىل األسامء واألفعال لطلب التصديق والتصور(٢٠٤)،   أمّ
ا أم الباب،  وأصل أدوات االستفهام(٢٠٥)،  قال عنها سيبويه: ((حرف  وقد وصفت بأهنَّ
غريه))(٢٠٦)،   األصل  يف  لالستفهام  وليس  غريه  إىل  عنه  يزول  ال  الذي  االستفهام 
ر  واألصل هو تقدير دخول اهلمزة عىل سائر أدوات االستفهام،   قال ابن يعيش:(( ملا كثُ

استعامهلا يف االستفهام حذفت األلف للعلم بمكاهنا))(٢٠٧).
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التصديق  لطلبِ  واألفعال؛  األسامء  عىل  يدخل  استفهام  حرف  فهي  هل:  ا  وأمّ
بمعنى(قد)(٢٠٩)،  ومها حيمالن طاقة حجاجية  تأيت  أن  املوجب ال غري(٢٠٨)،  ويمكن 
تتمثل يف إقرار املخاطب،  وإقناعه بام لديه من فكرة معينة؛ وعليه فاإلقناع يمثل جوهر 

حركة السؤال واجلواب فيهام. 
اإلمام  من  نالوا  الذين  وجلسائه  معاوية  عىل  الرد  يف     قوله  ذلك  أمثلة  ومن 
الذي هللا احلمد عيل   ظلامً وعدواناً - نقترص عىل موضع الشاهد منها لطوهلا-: ((
قال: وآله  ثم النبي حممد سيدنا عليه اهللا وصىل بآخرنا،  وآخركم بأولنا،  أولكم هد
ما أزرق يا اهللا لعمر إنه معاوية يا أبدأ وبك فهمكم،  وأعريوين مقالتي،  مني اسمعوا
شتمتني ولكن سبوين،  هؤالء وما غريك سبني وال شتموين هؤالء وما غريك،  شتمني

  ملحمد وعداوة علينا،  وحسداً وعدواناً وبغياً رأي،  وسوء منك،  فحشا وسببتني، 
  اهللا رسول مسجد يف مثاورين أزرق يا وهؤالء أنا كنت لو واهللا وإنه وحديثاً،  قديامً

بام استقبلوين وال به،  تكلموا ما بمثل يتكلموا أن قدروا ما واألنصار،  املهاجرون وحولنا
علمتموه،  حقاً تكتموا وال عيلّ املعاونون املخيمون املأل أهيا مني فاسمعوا به،  استقبلوين

فيك. ما دون إال فيك أقول فال معاوية يا بك وسأبدأ به،  نطقت بباطل تصدقوا وال
ترامها وأنت كلتيهام القبلتني صىل شتمتموه الذي الرجل أن تعلمون هل باهللا أنشدكم
الفتح،  وبيعة الرضوان بيعة كلتيهام البيعتني وبايع ؟ والعز الالت تعبد ضاللة،  مجيعا

قال: ثم ناكث. وباألخر كافر،  باألوىل معاوية يا وأنت
واله عليه اهللا صىل اهللا رسول مع لقيكم إنه حقاً أقول أنام تعلمون باهللا  هل أنشدكم

...  ،والعز الالت تعبد املرشكني،  راية معاوية يا النبيومعك راية ومعه بدر يوم
اهللا حيب رجالً غداً الراية ألعطنيّ : قال ...اهللا رسول أن تعلمون هل باهللا أنشدكم

... عليه اهللا يفتح حتى يرجع ال ثم فرار،  غري كرار ورسوله اهللا وحيبه ورسوله، 
ذلك سخطه وال تبوك غزوة يف املدينة عىل اهللااستخلفه رسول أن أتعلمون باهللا أنشدكم
موسى... من هارون بمنزلة أهيل يف وخليفتي وصيي أنت : اهللا رسول فقال كرهه... وال
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تركت قد إين الناس أهيا الوداع: حجة يف قال اهللا رسول أن تعلمون أ باهللا   أنشدكم
وآمنوا بمحكمه،  واعملوا حرامه حرموا و حالله،  فأحلوا اهللا كتاب بعده تضلوا مل ما فيكم

واالهم،  من ووالوا وعرتيت،  بيتي أهل وأحبوا الكتاب من اهللا أنزل بام آمنا وقولوا بمتشاهبه، 
القيامة... يوم احلوض عيل يردا حتى فيكم يزاال مل وإهنام عاداهم من عىل وانرصوهم

القيامة: يوم حويض عن الذائد أنت له: اهللاقال رسول أن تعلمون باهللا  أ أنشدكم
إبله،  وسط من الغريبة أحدكم يذود كام عنه تذود

فبكا فيه،  تويف الذي مرضه اهللايف رسول عىل دخل أنه أتعلمون باهللا   أنشدكم
أين يبكيني فقال: ؟ اهللا رسول يا يبكيك ما عيل: فقال واله) عليه اهللا صىل اهللا( رسول

عنك،  أتوىل حتى يبدوهنا ال ضغائن أمتي من رجال قلوب يف لك أن أعلم
بيته أهل واجتمع الوفاة،  حرضته اهللاحني رسول أن تعلمون أ باهللا   أنشدكم

عاداهم،  من عىل وانرصهم واالهم،  من وال اللهم وعرتيت،  أهيل هؤالء اللهم قال:
غرق. عنها ختلف ومن نجا فيها دخل من نوح،  كسفينة فيكم بيتي أهل مثل إنام وقال:
رسول عهد يف بالوالية عليه سلموا قد اهللا رسول أصحاب أن أتعلمون باهللا أنشدكم

. وحياته اهللا
أصحاب من نفسه عىل كلها الشهوات حرم من أول علياً أن تعلمون أ باهللا أنشدكم

... اهللا رسول
حني خزيمة لبني لتكتب إليك اهللا  بعث رسول أن تعلمون هل باهللا أنشدكم
إليك الرسول فأعاد يأكل هو فقال: الرسول إليه فانرصف الوليد بن خالد أصاهبم
اهللا صىل اهللا رسول فقال يأكل،  هو ويقول: الرسول ينرصف ذلك كل مرات،  ثالث

قال: ثم القيامة يوم إىل وأكلك هنمتك يف واهللا فهي بطنه،  تشبع ال اللهم واله: عليه
مجل عىل بأبيك تسوق كنت معاوية يا إنك حقا أقول أنام تعلمون هل باهللا أنشدكم
اهللاالراكب رسول فلعن األحزاب،  يوم وهذا القاعد،  هذا أخوك ويقوده أمحر، 
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القائد؟ القاعد هذا وأخوك السائق أزرق يا الراكب، وأنت أبوك والسائق، فكان والقائد
مواطن...))(٢١٠). سبعة يف سفيان أبا اهللالعن رسول أن تعلمون هل باهللا أنشدكم ثم
الشاهد قوله:( أنشدكم باهللا هل تعلمون... أنشدكم باهللا أ تعلمون)،  استعمل اإلمام 
ب  لُ املخاطَ ْ االستفهام ليفيد معنى التقرير،  املتضمن التقريع والتوبيخ،  ونعني بالتقرير:(( محَ
اً أو  يّ سِّ رٌ باستطاعته معرفته حِ مُ به،  أو هو أمْ رٍ قد استقرّ عنده العلْ رار واالعرتاف بأمْ عىل اإلِقْ
وم والعتاب الشديد املوجع،  والتوبيخ   ،  والتقريع: توجيه اللّ ،  موجباً كان أو سالباً اً يّ رِ فكْ
اإلمام  فخطاب   .(٢١١)(( االستفهام  ه  موجّ نظر  يف  نٍ  سَ حَ غري  يشءٍ  فعل  عىل  لوم  توجيه 
التنكيل واإلقالل  الذين حاول  وأذنابه  معاوية  ما طرحه  للرد عىل  كان  املتلقي  للجمهور 
،  وهلذا نشدهم  من مكانة وقيمة اإلمام وأهل بيته، وإقناعهم بأنّ ما قالوا كان زوراً وهبتاناً
باهللا يف قضايا هم يعرفوهنا،  ومقتىض النص هو تصحيح هذه النظرة. وكان اإلمام دقيقاً 
يف استعامله؛ ألنّ ميزة هذا السؤال احلجاجي هي حرص اإلجابة املتمثلة باإلقرار بالفكرة 
املطروحة التي قصدها؛ ملا حتمله من طاقة حجاجية تتمثل يف إقرار املتلقي وإقناعه بفكرته،  
النتائج  من  معيناً  نمطاً  املخاطب  عىل  ((يفرض  فهو  احلجاجي؛  خطابه  من  الغاية  وهي 

باعتبارها الوجهة الوحيدة التي يمكن للمخاطب أن يسري فيها))(٢١٢).
كيف: ب)

كيف االستفهامية، تكون بمعنى(عىل أي حال)(٢١٣)،  وهو ظرف،  ال اسم كام ذهب إىل ذلك 
ا  أهنّ قال:((والصحيح  إذ  يعيش  ابن  وتابعهام  والسريايف(٢١٥)،  األخفش،   وخالفه  سيبويه(٢١٤)،  
اسم رصيح غري ظرف، وإن كان قد يؤدي معناها معنى عىل أي حال))(٢١٦) وهو مبني  عىل الفتح 
ا أكثر من أن حياط هبا(٢١٧)، وهلا صدر  لتضمنه مهزة االستفهام، إذ إهنا تغني عن تعديد األحوال؛ ألهنّ
فيها ولو أخر  تأدية معنى االستفهام  الكالم كام لزمت أدوات االستفهام ذلك للمحافظة عىل  يف 

لتناقض املراد منها. 
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وقد خترج ملعانٍ أخر تستفاد من سياق الكالم والقرائن،  قال ابن فارس: كيف((هلا 
ه: ثالثة أوجُ

؟. يْفَ زيدُ حمض عن حال،  تقول: كَ أحدها: سؤال
. أي: عىل أيّ  نّك كيف كنتَ مَ رِ حالٌ ال سؤال معه،  كقولك: ألكْ والوجه اآلخر: 

حال كنت. 
 فَل كَيفَُقت :رسَّ قوله فَ والوجه الثالث: كيف بمعنى التعجب،  وعىل هذين الوجهني يُ
التعجيب وتعجيب أيضاً. ومن  ر»  دَّ قَ "عىل أيّ حال  .املدثر:١٩،  قالوا: معناها  َرقَد
 البقرة:٢٨،  وقد يكون كيف  ه وُكنتُم أَمواتًا فَأَحياُكمْ قوله جلّ ثناؤه:  كَيف تَْكُفرون ِباللَّ

بمعنى النفي. قال: 
ي بعدما  قاطِ جونَ سِ                           كيف يَرْ

عْ . لَ صَ يبٌ وَ شِ أس مَ                                 الحَ يف الرَّ
 فكَي٨. و ه  التوبة: كَيف يُكون للْمشِركني عهد عند اللَّ  :ومنه قوله جلّ ثناؤه
ثناؤه:   ،  كقوله جلّ  توبيخاً  آل عمران: ٨٦. وتكون   ِهمانِإمي  دعب كَفَروا  قَوما   ه اللَّ يهدي 
ا قوله: فََكيف ِإَذا  ِ آل عمران: ١٠١. فأمّ اهللاَّ آيَاتُ مْ يْكُ لَ عَ تْىلَ تُ مْ نْتُ أَ وَ ونَ رُ فُ تَكْ يْفَ كَ وَ
َا بعده،  عىل  م من خرب وحتقيق ملِ دَّ َا تقَ  أُمة ِبشِهيد النساء: ٤١. فهو توكيد ملِ

ِّ
ِجئْنا من ُكل

ة يف الدنيا فكيف يف اآلخرة))(٢١٨) . رَّ تأويل: إن اهللا ال يظلم مثقالَ ذَ
تفون فكيف مني خريا كان ملن وفيتم ما واهللا،      ومن أمثلة ذلك قوله  : ((كذبتم

بكم))(٢١٩). أثق وال إليكم أطمئن وكيف يل، 
داللة  نعرف  لكي  إليكم...)،   أطمئن  وكيف  يل،   تفون  فكيف  قوله:(  الشاهد 
االستفهام من خالل أداته يتحتم علينا مراجعة سياق اخلطبة؛ لنر مد املرارة واألمل 
واحلرسة،  التي مرّ هبا اإلمام ليجيب هبكذا جواب،  ويستعمل هكذا أداة استفهامية،  
والسياق يقول: ملا استشهد اإلمام عيلّ   جاء الناس إىل اإلمام احلسن،  وقالوا: أنت 
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خليفة أبيك ووصيه،  ونحن السامعون املطيعون لك فمرنا بأمرك فقال: كذبتم (٢٢٠) .
الظاهر أن األداة خرجت ملعنى االستفهام اإلنكاري اإلبطايل وأنّ مدعيه كاذب،  مع 
نْفِي،  أو  ا هو ظاهر النفي،  وكانَ الواجبُ عليه أن يَ بَتَ مَ ثْ يْفَ أَ إرادة النفي((عىل املثْبِتِ كَ
ه االستفهام))(٢٢١) . فيكون  وجِّ رِ مُ مع اإلِنكار عىل املخاطب قضيَّته،  وهي باطلة يف تصوُّ
وما شاهده  قبل،   من  أبوه  منهم  عاناه  ما  لكثرة  لكم؛  اطمئن  تفون يل،  وال  املعنى: ال 
الداليل  باملفهوم  املتمثلة  اإلجابة  استلزم  بـ(كيف)  فـاالستفهام  قبل،   من  منهم  اإلمام 
املضمر يف نفس متلقيه وهي اإلقرار برضورة إعادة النظر بترصفاهتم وأقواهلم جتاه إمامهم 
املفرتض الطاعة،  فتكون النتيجة املطلوبة التي استهدفها حجاج اإلمام إقناع املتلقني عن 
طريقِ التساؤل الذي ينطلق من املبادئ املتفق عليها غالبا؛ واملتمثلة بأن االستفهام يقوم 
من الناحية التخاطبية عىل فكرة مفادها اعتقاد املتكلم أنَّ املخاطب يملك اإلجابة التي 

يطلبها،  واإلجابة التي سيقدمها املخاطب هي إقراره يف الواقع بام يريده املتكلم .
: أيُّ ج)

- بحسب ما  ة معانٍ هي اسم استفهام يستفهم هبا عن العاقل،  وغري العاقل،  وهلا عدّ
» باإلعراب وبلزوم اإلضافة لفظاً وتقديراً،  وبأهنا كبعض  تضاف إليه-(( وختتص "أيّ
مع املعرفة،  وككل مع النكرة))(٢٢٢)،  ويف اضافتها تفصيل فتضاف اىل(( اثنني فصاعداً 
م وأيّ  ام وأهيّ الرجال عندك،  وأهيّ الرجلني،  وأيّ  املعرفة كقولك: أيّ  إذا أضيف إىل 
من رأيت أفضل،  وأيّ الذين لقيت أكرم. وأما قوهلم أيّي وأيّك كان رشاً فأخزاه اهللا،  
فكقولك اخزي اهللا الكاذب منّي ومنّك وهو بني وبينك،  واملعنى أينا ومنا وبيننا...واذا 
،  وأيّ رجلني،  وأيّ  أضيف إىل النكرة أضيف إىل الواحد واإلثنني واجلامعة : أيّ رجلٍ
رجال،  وال تقول أيّا رضبت،  وبأيّ مررت إال حيث جر ذكر ما هو بعض منه كقوله 
نَى  االرساء/١١٠. وال ستيجابه اإلضافة  سْ ُ احلْ ءُ امَ سْ َ األْ هُ لَ فَ وا عُ تَدْ ا مَ ا يًّ أَ  :عز وجل

عوضوا منها توسيط املقحم بينه وبني صفته يف النداء))(٢٢٣) .
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وقد خترج كبقية أدوات االستفهام عن معناها احلقيقي اىل معنى جمازي،  ومن أمثلة 
تقاتلون إمام أيّ مع قبيل من كان من غررتم كام غررمتوين )):  ذلك يف قول اإلمام
هو اإلسالم أظهر وال  ، قطُّ برسوله وال باهللا يؤمن مل الذي الظامل،  الكافر مع بعدي
اهللا دين لبغت درداء عجوز إالّ أمية لبني يبق مل ولو السيف،  من فرقاً إالّ أمية والبنو

.(٢٢٤)((    اهللا رسول قال وهكذا عوجا
الشاهد قوله:( مع أيّ إمام تقاتلون بعدي...)،  من األساليب الذكيّة غري املبارشة 
يُعربِّ عنه بكالمه،   ك املعنى بنفسه ولو مل  رِ دْ يُ ب  عند اإلمام هو أنه حاول جعل املخاطَ
،  املحاط بقرائن سواء عربّ عنه باجلواب أم مل  اً عن طريق االستفهام املوجه توجيهاً خاصّ
،  لذا خرج االستفهام يف قوله أعاله إلفادة معنى: التنبيه عىل ضالل املخاطبني(٢٢٥)،   ربِّ عَ يُ
ب واالستغراب،   واملتضمن معنى التعجب التوبيخي والتأنيبي؛ ألنّ حاهلم يثري التعجُّ
رُ منهم ذلك إن كانوا  أصحاب عقول وأفكار؟! . ولعلّ األقرب هو معنى  دُ كيف يصْ
النفي،  أي ال إمام أبداً تقاتلون معه؛ ألهنم ال يريدون القتال من األساس،  ويؤثرون 
بون البعيد،  ويبعدون القريب،   الراحة والكسل عىل اجلهاد والعمل،  فهم كالرساب يقرّ

ومن هنا وصفهم اإلمام يف غري مكان بالكذب والنفاق . 
فقد حاول اإلمام عرب االستفهام احلجاجي التأثري يف ذهنية خماطبيه وإقناعهم؛ ألنه 
إىل محله عىل  املخاطب ويسعى  إىل  ه  فهو موجَّ املؤسس لإلقناع،   الوسيلة يف اخلطاب 
اإلجابة،  وكشف أيضاً عن ما لقيه اإلمام احلسن    من حمن يضيق هبا الوسع،  لكنه 
ولكتابه  تعاىل،   هللاّ  النصح  من  يبتغيه  بام  ظافراً  منها  وخرج  حمتسباً،   صابراً  هلا  رضخ 
الكريم،  ولرسوله وآله،  وخلاصة املسلمني وعامتهم،  وهذا الذي يبتغيه وحيرص عليه 
يف كل ما يأخذ أو يدع من قول أو فعل،  وال وزن ملن اهتمه بأنه أخلد بصلحه مع معاوية 

اىل الدعة،  وآثر العافية والراحة.
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التوكيدي  :    األسلوب (٥
أسلوب يراد به تثبيت املعنى يف النفس وإزالة اللبس عن احلديث أو املحدث عنه(٢٢٦)،  
وهو لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر،  وال يكون يف الكالم إالّ إذا كان هناك احتامل 
شك، أو تردد يف قبوله، لذا فهو: (( متكني اليشء يف النفس وتقوية أمره،  وفائدته إزالة 
الشكوك وإماطة الشبهات عام أنت بصدده))(٢٢٧)،  وهو من التوابع،  قال ابن جني: (( 
اعلم أنَّ التوكيد لفظٌ يتبع االسم املؤكد يف إعرابه؛ لرفع اللبس،  وإزالة االتساع))(٢٢٨)،  
اللفظي،  والتوكيد  التوكيد  العربية عىل قسمني رئيسني مها:  اللغة  القيايس يف  والتوكيد 
واألفعال،   األسامء  يف  ذلك  ويكون  وإعادته،   اللفظ  تكرير  يعني  واألول:  املعنوي، 
والثاين: هو (( تابع يقرر أمر املتبوع يف النسبة أو  واجلمل،  واحلروف،  والضامئر(٢٢٩)،  
الشمول))(٢٣٠)،  وهو تكرير للمعنى دون لفظه بألفاظ حددها النحاة هي: نفس،  عني،  
أمجع،  مجعاء،  كل،  عامة،  ويشرتط يف ألفاظ هذا التوكيد اتصاهلا بضمري يعود عىل املؤكد 
ويطابقه يف اجلنس والعدد(٢٣١) . ويتعد هذا األسلوب بحسب معطيات الدرس اللساين 
احلديث حدود الوظيفة النحوية املحدودة، فهو عندهم فعل كالمي، ومعنى أسلويب كثري 
الورود يف لغة التواصل اليومية، مندرج ضمن صنف التقريريات، وهو غرض تواصيل 
يتميز بإفادة خاصة متعلقة بمراعاة حال السامع، وايراده انام يكون بحسب درجة الشدة 

للغرض املتضمن يف القول(٢٣٢) . ومن أهم أنواع التوكيد يف خطبه   هي:

بالضمري التوكيد / أوالً
املنفصل بالضمري التوكيد أ)

الضمري: ((هو املوضوع لتعيني مسامه مشعراً بتكلمه،  أو خطابه،  أو غيبته))(٢٣٣)،، 
ر املرفوع،  إذا  ه سيبويه  املضمر،  قال: ((اعلم أن املضمَ ،  وهو»،  وسامّ كـ "أنا،  وأنتَ
،  وإن حدث  حدث عن نفسه فإن عالمته أنا،  وإن حدث عن نفسه وعن آخر قال: نحنُ
،  ال جيوز  ،  وال يقع أنا يف موضع التاء التي يف فعلْتُ عن نفسه وعن آخرين قال: نحنُ
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التي يف  نا  يقع نحنُ يف موضع  أنا،  وال  بالتاء عن  استغنوا  أنا،  ألهنم  تقول: فعل  أن 
ب فعالمته إن كان واحدا: أنت،  وإن  ر املخاطَ نا،  ال تقول: فعلَ نحن،  وأما املضمَ لْ فعَ
خاطبتَ اثنني فعالمتُهام: أنتُام،  وإن خاطبتَ مجيعا فعالمتُهم: أنتم ))(٢٣٤)،  ويسمى (( 
ضمري املتكلم واملخاطب: "ضمريَ حضور»؛ ألنّ صاحبه ال بد أن يكون حارضاً وقت 
النطق به والضمري بأنواعه الثالثة ال يثنى،  وال جيمع،  إنام يدل بذاته عىل املفرد،  املذكر 
،  أو عىل اجلمع املذكر،  أو املؤنث...  أو املؤنث،  أو عىل املثنى بنوعيه املذكر واملؤنث معاً

ومع داللته عىل التثنية أو اجلمع فإنه ال يسمى مثنى،  وال مجعاً))(٢٣٥) .
عرفني من الناس ومن أمثلة الضامئر يف خطبه الضمري (أنا)،  يف قوله  : (( أهيا

اهللا نبي عم ابن طالب أيب بن عيل بن احلسن يعرفني فأنا مل ومن يعرف،  الذي فأنا
نبي اهللا عبد بن حممد اهللا     وجدي رسول بنت فاطمة وأمي إسالما املسلمني أول

الرمحة
البشري ابن أنا
النذير ابن أنا

املنري الرساج ابن أنا
للعاملني رمحة بعث من ابن أنا

... أمجعني واإلنس اجلن إىل بعث من ابن أنا
الدعوة مستجاب ابن أنا

املطاع الشفيع ابن أنا
الرتاب رأسه عن ينفض من أول ابن أنا

فيدخلها له فيفتح اجلنة باب يقرع من ابن أنا
شهر))(٢٣٦). مسرية من بالرعب ونرص املغنم له وأحل املالئكة معه قاتل من ابن أنا

لكي يتضح سبب استعامل الضمري(أنا) والغرض احلجاجي منه جيب معرفة السياق 
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الذي جاء بسببه ووضع ألجله،  إذ روي أنه  جاء عمرو بن العاص اىل معاوية وقال له: 
ابعث إىل احلسن بن عيل فمره أن يصعد املنرب وخيطب الناس،  فلعله أن حيرص فيكون 
الناس  له  مجع  وقد  املنرب  فأصعده  معاوية  إليه  فبعث  حمفل،   كل  يف  به  نعريه  ممّا  ذلك 
ورؤساء أهل الشام،  فقام احلسن   فحمد اهللا،  وأثنى عليه ثم قال- خطبته أعاله- 
فأكثر يف هذا النوع من الكالم ومل يزل به حتى أظلمت الدنيا عىل معاوية وعرف احلسن 

من مل يكن عرفه من أهل الشام وغريهم ثم نزل(٢٣٧) . 

املفرد؛  املتكلم  الدال عىل  املنفصل  للضمري  املكثف  استعامله  اإلمام  خطاب  يظهر من 
ن التفاعل واالختالف واالنسجام بني املواقف يف  ليضمن صوت احتجاجي توكيدي يؤمّ
والرافض  املعارض  والصوت  احلقة،   لقضيته  املنترص  فرضية  عن  املدافع  فهو  اخلطاب،  
للمعتقد املشوش لد بعض متلقيه ليقيم ما اعوج يف أذهاهنم من أفكار ويقنعهم بام لديه 
–أي الضمري- (( ال يأيت يف الكالم إال لغاية حجاجية،  إذ إنّ ذلك  من معتقدات،  فهو 
الرتديد الذي حيدثه املرسل يف خطابه ينتج زيادة يف حضور الفكرة يف ذهن املتلقي،  األمر 
التوكيد  الضمري إلفادة  تكرار  وإعادة   . الفكرة واالقتناع هبا))(٢٣٨)  قبول  اىل  يؤدي  الذي 
،  وليس املكرر املولد للرتابة وامللل  إقناعية حجاجية ضمن الغرض املصاغ لغوياً ولغاية 
بناء  يدخله ضمن عملية  الذي  املبدع  املتكلم  من  ذكاء  بل هو  البناء،   واملهلهل يف  املخل 
النص،  والذي يسمح بتوليد بنيات لغوية جديدة،  باعتباره أحد ميكانزمات عملية انتاج 

الكالم الذي يضمن انسجام النص وتوالده وتناميه(٢٣٩).
لقد بنيّ اإلمام    أنّه األحقّ باخلالفة ولو ضمناً يف خطابه املستوعب جلميع صفات 
 ،   اخلليفة الرشعي التي مل تكن متوفرة يف معاوية، فهو من جهة النسب سبط الرسول
ه وأبيه يف مجيع املواطن  وابن فاطمة بنت النبي ، وشبل عيل  فهو املمثّل الرسمي جلدّ
واألماكن،  فالذي محل اإلمام عىل خطابه هذا إنّام هو اإلعذار يف ما بينه وبني اهللا (عزّ وجل) 
ة عىل معاوية ورشكائه أوقع وأبلغ عند أهل الرأي واحلجى من متلقيه. يف أمره؛ لتكون احلجّ
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املتصل الضمري توكيد ب)
ينقسم  فهو  ائِب،   غَ أَو  اطب،   َ خمُ أَو  لم،   تَكَ مُ عىل  دلّ  امَّ  عَ ة  عبارَ الضمري  أن  م  تقدّ
ول  األْ ظ أَوال،  فَ فْ ة يفِ اللَّ ورَ ا أَن يكون لَهُ صُ و إِمَّ لُ ْ نَّهُ الَ خيَ َ : (( مسترت،  وبارز؛ ألِ بدوره إِىلَ
م ثمَّ لكل من البارز واملسترت  لك: قُ وْ و قَ تَرت كاملقدر يفِ نَحْ ُسْ الثَّاينِ املْ ت،  وَ مْ البارز كتاء قُ
ل،   تَّصِ مُ  : ِ نيْ قسمَ إِىلَ  واالنفصال  ال  تِّصَ االِ سب  بِحَ م  سِ نْقَ يَ هُ  إِنَّ فَ البارز  أما  وَ انقسام... 
تَقلّ  ي يسْ وَ الَّذِ ت،  واملنفصل: هُ مْ هِ كتاء قُ تَقلّ بِنَفسِ ي الَ يسْ وَ الَّذِ ومنفصل،  فاملتصل: هُ
ام  أَقسَ ثَة  ثَالَ إِىلَ  اب  رَ ِعْ اإلْ يفِ  مواقعه  سب  بِحَ ل  ُتَّصِ املْ وينقسم  وَ  هُ وَ أَنت  وَ كأنا  هِ  بِنَفسِ
اعل،  ومنصوبه ككاف  إِنَّهُ فَ ت فَ مْ حل ومنصوبه وخمفوضه،  فمرفوعه كتاء قُ وع املْ فُ رْ مَ

يْهِ ))(٢٤٠) . اف إِلَ ضَ إِنَّهُ مُ مه فَ الَ إِنَّهُ مفعول،  وخمفوضه كهاء غُ أكرمك فَ
إذاً الضمري املتصل هو الذي: (( يقع يف آخر الكلمة،  وال يمكن أن يكون يف صدرها 
وال يف صدر مجلتها؛ إذ ال يمكن النطق به وحده،  بسبب أنه ال يستقل بنفسه عن عامله؛ 
فال يصح أن يتقدم عىل ذلك العامل مع بقائه عىل إعرابه السابق قبل أن يتقدم،  كام ال 
صل بينهام - يف حالة االختيار- فاصل من حرف عطف،  أو أداة استثناء؛  يصح أن يَفْ

،  أو غريمها ))(٢٤١) . كإالّ
فر حتى اهللا إىل يدعوهم وهو قومه اهللا     من رسول هرب ومثال ذلك قوله  :(( وقد
معاوية ))(٢٤٢). يا بايعتك ما أعوانا أنا وجدت ولو منهم هرب ما أعوانا عليهم وجد ولو الغار إىل
املتصل(التاء)،  يف  املتكلم  األمام ضمري  أكدّ  أنا...)،   قوله:(ولو وجدتُ  الشاهد 
"وجدت» بالضمري املنفصل(أنا)،  ليعطي بعداً حضورياً لشخصه،  وحجاجياً توكيدياً 
لبيان واقع حاله،  ولرفع الشك والريب لد متلقيه سواء أ كانوا أعداء أم أنصاراً بعد 
أن دبّ الشك إىل بعضهم بفعل ماكنة اإلعالم املضاد نتيجة معاهدة الصلح مع معاوية،  
لذا جعل التوكيد وسيلة مهمة يف التعبري والتصوير لتوليد املعنى املراد وتكثيفه،  وارشاك 

متلقيه يف حقيقة خطابه،  والتأثري فيهم ومتكني الفكرة املراد اثباهتا وايضاحها لدهيم.
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باألدوات التوكيد ثانياً/
متتلك اللغة العربية أنامطاً كثرية دالة عىل التوكيد،  ففيها أدوات تضيف قيداً توكيدياً 
القاصد يف  القول  العربية يف سياق  فيها تعرض هلا علامء  ترد  التي  السياقات  يف بعض 
وحجاجها  اللغة  قوة  مالحظ  من  مهامً  ملحظاً  يعد  تأديته  عىل  مقدرهتا  فإنّ  التوكيد،  
واقناعها وبالغتها؛ وذلك التصال وجودها يف احلديث بمراعاة أحوال املقام،  واملقال،  
وبالتحرز عن ذكرها ما ال فائدة له؛ ألنّ االخبار ال تأيت عىل درجة واحدة من القول،  
فدرجة التأثر،  أو الرغبة يف الرتكيز،  أو جذب االهتامم متفاوتة بني األشخاص وبني 
مقامات احلديث،  فمقام خايل الذهن خيتلف عن مقام املنكر،  ومقام املرتدد،  خيتلف 
فيه وأدواته تسهم يف تشكيل  يرد  الذي  السياق  يفهم من  فالتوكيد  الذهن،   عن خايل 
الرتاكيب اللغوية التي يكون هلا دور رئيس يف بيان قصدية املتكلم(٢٤٣) . ومن أدوات 
،  ألم االبتداء،  نونا التوكيد،  قد،  أال،  أما،  السني،  سوف،  لن) .  ،  أنّ التوكيد( إنّ

وابرز ما جاء منها يف خطب االمام هي:
: أنّ  ، أ)  إنّ

مها من نواسخ االبتداء خمتصان بالدخول عىل اجلملة االسمية،  ومؤكدان ملضموهنا 
عند كثري من النحويني،  ومها ينصبان املبتدأ ويسمى اسمهام،  ويرفعان اخلرب ويسمى 
فائدهتام،   ا  ((فأمّ يعيش:  ابن  قال  التوكيد،   هو  اجلملة  يف  منهام  والفائدة  خربمها(٢٤٤). 
اجلملة  تكرير  منابَ  ناب   « قائمٌ زيداً  "إنّ  القائل:  قول  فإنّ  اجلملة،   فالتأكيدُ ملضمون 
مع    ،« قائمٌ زيدُ  قائمٌ  "زيدٌ  قولك:  من  زُ  جَ أوْ  « قائمٌ ا  زيدً "إن  قولك:  أن  إالَّ    ، مرتَنيْ
»،  ازداد معنى  حصول الغرض من التأكيد. فإن أدخلتَ الالم،  وقلت: "إنّ زيداً لَقائمٌ

ات))(٢٤٥) . التأكيد،  وكأنّه بمنزلة تكرار اللفظ ثالثَ مرّ
معاوية إنّ واهللا عن باخلنجر وعدل اىل املدائن: (( ويلكم ومثال ذلك قوله   ملّا طُ
مل فأسامله يده يف يدي وضعت إن أينّ أظن وإينّ قتيل،  يف ضمنه بام منكم ألحد يفي ال



١١٥

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايش

وحدي،  وجل عزّ اهللا أعبد أن أقدر وإينّ وآله،  عليه اهللا صىل ي جدّ لدين أدين يرتكني
ويستطعموهنم، بام أبنائهم، يستسقوهنم أبواب عىل واقفني أبنائكم إىل أنظر كأينّ ولكنّي
الذين وسيعلم أيدهيم،  كسبت ملا وسحقاً فبعداً يطعمون،  وال يسقون فال له اهللا جعله

ينقلبون ))(٢٤٦) . منقلب أيّ ظلموا
تكرار  إنّ    ،(... أن،   أقدر  وإينّ    ، أينّ أظن  وإينّ    ، إنّ واهللا  ويلكم  قوله:(  الشاهد 
ة يشكل سمة أسلوبية؛ ألنّ الكالم  هذه املؤكدات يف كالم االمام احلسن ألكثر من مرّ
إذا تكرر تقرر،  وتولد منه دالالت ختصص املعنى،  ومتنحه امتدادات وإحياءات ذات 
فيه،  يقول  تأكيد وزيادة حضوره  املتلقي،  حاول االمام من خالهلا  تأثري واضح عىل 
ديكرو: ((إنّ حضور بعض العنارص اللسانية يف اجلمل يعطيها توجيهاً حجاجياً جيعلها 
ختدم بعض النتائج بدل أخر))(٢٤٧) . فاهليمنة املطلقة ألدوات التوكيد مع القسم  مل 
تأتِ اعتباطاً وإنام كانت مقصودة لطبيعة الظروف التي قيلت فيها هذه اخلطبة؛ فاإلمام 
مل يكن خياطب أناساً سمتهم الطاعة ألوامره،  والرضا بقراراته،  وإنام كان يف مواجهة 
  ، خماطبني متخاذلني متقاعسني ألوامر إمامهم وخليفتهم،  وليشكل ذلك بعداً حجاجياً
هو أنّ اإلمام سلط الضوء عىل نقطة جوهرية وحساسة يف خطابه،  وكشف عن االهتامم 

هبا، وهي أن ما يفعلوه غري جمدٍ وال نتيجة تصري؛ إليه ألنّ من يعدكم ال وفاء له .
ب)  قد:

ا (قد االسمية) فلها معنيان: األول: أن تكون  ،  فأمّ لفظ مشرتك يكون اسامً وحرفاً
بمعنى  فعل  اسم  تكون  أن  الثاين:  حسبي،   بمعنى:  قدين،   تقول:  حسب،   بمعنى 
كفى،  ويلزمها نون الوقاية،  مع ياء املتكلم،  وأما (قد احلرفية) فحرف خمتص بالفعل،  
،  وعىل املضارع،  برشط جترده من جازم  وتدخل عىل املايض،  برشط أن يكون مترصفاً
لفظاً  املضارع،   عىل  دخلت  إن  وتقليل  توقع  حرف  وهي  تنفيس،   وحرف  وناصب 
أو معنى(٢٤٨).  لفظاً ومعنى،   املايض  ومعنى،  وحرف تقريب وحتقيق إن دخلت عىل 
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فدخوهلا عىل الفعل املايض اكسبها مهمة التوكيد،  وجعلها من مؤكدات اجلملة الفعلية؛ 
إلفادهتا معه معنى التحقيق والتثبيت،  قال تعاىل:  قَد أَفْلَح الْمؤمنون .املؤمنون/١. 
للتكذيب  احتامل  أي  وتزيل  ذلك،   عىل  وحصوهلم  املؤمنني  فالح  وتؤكد  توثق  فهي 
أو الشك يف ذلك،  قال أبو حيان: ((فإذا قلت : قد قام زيد ففيه من التثبيت والتأكيد 
ما ليس يف قولك : قام زيد ))(٢٤٩)،  فهي تثبت حصول الفعل وتقرره لد السامع . 
واذا أراد املتكلم مزيداً من توكيد مضمون احلدث وتقريره لد السامع من خالل هذه 
األداة،  فله أن يقرهنا بأداة أخر من أدوات التأكيد هي(الم التوكيد)،  فتصبح(لقد)،  
 توكيد احلدث لد فاجتامعهام معاً يف هذا السياق يرفع مستو  ، نحو: لقد انترصَ احلقُّ
املتلقي الذي غالباً ما يكون يف مقام الشاك،  أو املنكر له،  فزيادة شكه أو انكاره هو ما 

استدعى زيادة عنرص من عنارص التوكيد(٢٥٠) .
األولون يسبقه مل رجل الليلة هذه يف قبض ومثال ذلك يف قول اإلمام  : (( لقد
وكان بنفسه،  فيقيه اهللا رسول مع جياهد كان لقد  ، بعملٍ اآلخرون يدركه ومل  ، بعملٍ
يرجع وال شامله،  عن وميكائيل،  يمينه عن جربائيل،  فيكفيه برايته،  هه يوجّ اهللا رسول
بعيسى فيها وعرج القرآن،  فيها نزل التي الليلة يف تويف ولقد يديه،  عىل اهللا يفتح حتى
بيضاء وال صفراء خلّف وما موسى،  ويصّ نون: بن يوشع فيها قبض والتي مريم،  بن

ألهله))(٢٥١) . خادماً هبا يبتاع أن أراد عطيّته يف فضلت درهمٍ سبعامئة إال
الشاهد قوله:( لقد قبض يف،  لقد كان جياهد،  ولقد تويف يف...)،  إنّ إحلاح اإلمام 
النص،   أجزاء  بني  والربط  املعنى،   لتقوية  حجاجية  أسلوبية  قيمة  فيه  (لقد)  وتكراره 
ابلغ  املتلقي  نفسية  والتغلغل يف األعامق للكشف عن إحساسه ومعتقده،  والتأثري يف 
تأثري،  فهو ناجم عن إحساس صادق،  فيه داللة نفسية وفنية حجاجية يف آن واحد،  
عيل،   اإلمام  شخصية  هبا  تتمتع  التي  العليا  القيمة  وهي  اسة،   حسّ نقطة  عىل  لإلحلاح 
اعدائه،   قبل  املقصودة من  التشويه  اللثام عنها جراء عمليات  وإظهار مزاياها واماطة 
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فقد أبنَّ أباه أبلغ تأبني يف ظرفه،  وأليقه هبذا الفقيد بأسلوبه اخلطايب،  فكان يف اختيار 
رجل ولكنه الذي مل يسبقه االولون،  وال يدركه اآلخرون،  وانسان ولكنه بني جربئيل 
وميكائيل،  وهل هذا إالّ االنسان املالئكي ترفع روحه يوم يرفع عيسى،  ويموت يوم 
ملَكٍ  بني  كلها  مراحل  االرض!  اىل  القرآن  ينزل  يوم  قربه  اىل  وينزل  موسى،   يموت 

ب ونبي مرسلٍ وكتاب منزل،  ومع رسول اهللاّ يقيه بنفسه. مقرّ
ج)  لن:

أداة خمتصة بنصب الفعل املضارع،  ونفيه،  وختليصه لالستقبال بعد أن كان حيتمل 
احلارض واملستقبل،  إال أنه يستفاد هبا توكيد نفي الفعل يف املستقبل ونفيه نفياً مؤكدا، 
قال ابن يعيش:(( لن تفيد تأكيد النفي ))(٢٥٢)،  وقال أبو حيان:(( فإن قلت : ما معنى 
؟ قلت: تأكيد النفي الذي تعطيه ال وذلك أن ال تنفي املستقبل تقول: ال أفعل غداً،   لَنْ
فإذا أكدت نفيها قلت: لن أفعل غداً واملعنى أن فعله ينايف حال))(٢٥٣) . وهي نقيضة 
سوف،  فإذا قلت: سوف أفعل،  فنفيه: لن أفعل،  فسوف لإلثبات ولن للنفي وال جيمع 

بينهام،  فال يقال: سوف لن أفعل،  وال سوف ال أفعل كام هو شائع اليوم(٢٥٤) .
إليه،  قبضه حني بعيلّ أعلمُ كان عيلّ ربّ إنّ الناس ومثال ذلك،  قوله  : (( أهيا

سابقته))(٢٥٥) . مثل جتدوا ولن بمثله،  تعهدوا لن بفضل اختصه ولقد
الشاهد قوله:( لن تعهدوا بمثله،  ولن جتدوا...)،  أكدّ األمام قوله بـ(لن) مرتني،  
فضالً عن املؤكد(لقد)،  ألمهية التكرار األدايت يف عملية اإلقناع؛ وألنّ من طبيعة البرش 
النسيان،  والغفلة،  والسهو،  وعدم االنتباه والرتكيز واالنكار،  وغريها من الصفات 
قول  لتوكيد  والتكرار؛  اإلعادة  طريق  عن  والتنبيه  التذكري  اىل  املتلقي  فيها  حيتاج  التي 
تثبيتها  بقصد  ملتلقيه  اإلمام  يريدها  التي  القصدية  نحو  حجاجياً  وتوجيهه  املتكلم 
د اإلمام عيلٌّ   بفضائل ومناقب  وترسيخها وتقرهيا يف األنفس واألذهان،  وهي  تفرَّ
  ووصيِّه، ووزيره،  ال يمكن ألحد أن يناهلا،  أو يأيت بمثلها فهو أخو رسول اهللا  
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ة،  وال استقرت الرشيعة،  وال  ته،  فلواله  ما ثبتت امللَّ مَّ وأمينه، وخليفته من بعده عىل أُ
ظهرت الدعوة،  وخطابه حممل  بتعريض ببعض متلقيه الذين ينكرون أو خيفون هذه 
الفضائل حسداً من عند انفسهم،  أو خوفاً عىل رقاهبم من قبل السلطة،  ويعجب املطلع 
كيف يتجاهل معاوية فضائل عيلّ ومعرفة حقه،  وهو أعرف الناس بحقه،  وأشدهم 
اطالعاً عىل فضائله وجاللة قدره وعلو شأنه،  اذا عرفنا أن هذه اخلطبة قيلت بمحرضه.
    اىل هنا نحاول كرس عنان القلم،  فاألساليب يف خطابه ال تنتهي فهي بحر زاخر 
للباحثني،  ومنهل عذب للصادين؛ لننتقل اىل ساحل نتائج البحث بعد سفرة ماتعة يف 

.    خطب اإلمام احلسن
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النتائج
١) كان لإلمام دور مؤثر جتىلّ من خالل دراسة اسلوبية املوجهات احلجاجية،  فقد 
كان هيدف اىل جتاوز اآللية اللغوية؛ ليربز قيم العالمة اللغوية يف ذاهتا، تارة عرب املعنى 
والتأثري  املعنى،   املبارشة،  واقتناص الزم  باملعنى وعدم  املبارش،  وأخر من اإلحياء 
يف متلقيه،  وهذا األمر تمّ له حني استعمل أدواته استعامالً مناسباً مراعياً املقام الذي 

يفرض عليه أن خيتار له احلرف املوحي،  واللفظ املناسب املؤثر.
٢) تكمن أمهية املوجهات يف أن التحليل احلجاجي عامة ال هيتم بفحص االلفاظ 
اللغوية لذاهتا ويف حدّ ذاهتا،  وإنام بالطريقة التي توجه هبا هذه االلفاظ احلجاج وتشكله،  
التعبري عن آرائه وافكاره  املتكلم بغرض توظيفها يف  التي خيتارها  اللغوية  فالوحدات 
ومشاعره ومعتقداته،  وكل ما يعكس عموماً وجهة نظره هي اشكال لسانية قادرة عىل 

ترمجة قيمة توجيهية تتجىل اساساً يف توجيه القول توجيهاً حجاجياً نحو هذا أو ذاك .
٣) إنّ التعبري عن األفكار أو الكالم هو قسم من أقسام االتصال يعتمد عىل متكلم 
أن  املتكلم  األفكار، وعن طريقها حياول  نقل  والرسالة غايتها  متلق،  إىل  يوجه رسالة 
ينشئ عالقة تواصليةً مع املتلقي ليؤثر فيه،  لذا ركز اإلمام عىل التأثري؛ ألنّه أحد جوانب 
العملية اإلبالغية يف فعالية اإليصال،  فاهلدف الرئيس من خطابه احلجاجي هو توجيه 
ن تقنيات  ه اهلدف الوحيد الذي يقصده؛ ألّ املتلقي لالقتناع بالفكرة املطروحة،  بل لعلّ
اخلطاب من شأهنا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم بام يعرض عليها من أطروحات مؤثرة، 

أو أن تزيد يف درجة ذلك التسليم،  فـاللغة حجاج حمض،  واحلجاج توجيه رصف .
إذ ردّ عىل  املختلفة،   ٤) دافع اإلمام يف خطبه عن نفسه عرب األساليب احلجاجية 
عي الكاذب،   ق وخصمه املدّ املتهمني له بالعجز والعيّ يف القول والعمل،  فهو املصدّ
فأزال الشكوك واحبط الشبهات،  وأقام احلجة،  وأكدّ األخبار بام ال يقبل الرد والشك،  
اإلمام؛  قبل  من  استثامرها  يتمّ   ٌ حجاجية  بطاقة  حمملة  خطابه  يف  املوجهات  فأسلوبية 
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فقد  التلقي،   ومتطلبات  لقصديته  تبعاً  حجاجياً  امللفوظ  توجيه  عىل  قادرة  لتكون 
استدعاها ووظفها بام ينسجم ليس فقط وتوجيه اخلطاب،  بل وتوجيه متلقيه إىل فكرة 

تصحيح ما يعتقدوه جتاه االمام .
لت خطابه اىل طاقة  ٥) مثّل القسم يف خطابه سمة اسلوبية حجاجية بارزة،  اذ حوّ
وأي  تأويله،   ينبغي  كيف  وحتدد  غريها،   دون  معينة  وجهة  نحو  لتوجيهها  حجاجية 
معنى جيب أن يسند إليه؛ لكي ال يكون ملتلقيه هناك شك،  أو هلم عليه حجة،  ومحلهم 

عىل التصديق  واالقناع .
٦) يُعدُّ القرص من األساليب اللغوية الغنية بالرتاكيب،  والغزير بالدالالت واحلجج،  
وتعددها  تنوع طرائقهِ  وما  فوائده وعمق أرساره،   لكثرة  ؛  معاً آن  فنٌّ وصنعةٌ يف  فهو 
إالّ سبب يف اختالف داللته وجهة خطابهِ؛ ألنّه يقوم عىل اإلحالة الوظيفية من جهة،  
والداللية من أخر،  بعنارص أساسية هي: املتكلم،  واملخاطب،  واخلطاب واالعتقاد 
الذهني هلام،  فأفاد منه اإلمام؛ ألنّه حيمل طاقة حجاجية إقناعية لتوجيه املخاطب اىل 

املسار الصحيح واالعتقاد الصائب،  وابعاد االحتامالت والشبهات العالقة يف ذهنه .
٧) استعامل اإلمام احلجج اللغوية،  واألساليب املتنوعة إلقناع خماطبيه،  مع اإلجياز 
والتكثيف يف خطابه وفصاحة ألفاظه،  وبالغة عباراته،  واملعرفة يف اختيار األسلوب 
من  نه  متكُّ يدل عىل  احلال  مقتىض  وفق  السياق عىل  يقتيض  ما  بحسب  يف موضعه  كلّ 
تأكيد  تناول أساليبها،  فأسهم هذا يف  ته يف  بأفانينها ودقَّ الدقيقة  اللغة ومعرفته  ناصية 

حضور ذات اإلمام وإبرازها يف النص اخلطايب .



الفصل الرابع

اإلمام  خطب  يف  الكالميّة  األفعال 
  احلسن
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توطئة:
تبليغ اآلخر بعض  يتمثل يف  الكالم  أن  الكالمية من منطلق  تنطلق نظرية االفعال 

يتمّ فيه الكالم،  ويتمثل أيضاً يف فعل معني يف املخاطب  الذي  املعلومات عن اليشء 

أو العامل املحيط،  فعوضاً عن مقابلة الكالم بالفعل كام هو عادة،  ينبغي أن نعدَّ القول 

الدرس  أهم جماالت  الكالمية من  األفعال  فنظرية  ذاته شكالً ووسيلة عمل،   يف حد 

التداويل،  بل إنّ التداولية يف نشأهتا األوىل كانت مرادفة لألفعال الكالمية،  وهلا مكاهنا 

وموقعها الرائد يف الدرس اللساين املعارص .

عند  وحللناها  عندها  وقفنا  الكالمية،   لألفعال  متميزة  مالمح  للباحث  وظهرت 

اطالعنا عىل خطب اإلمام احلسن بن عيل  ،  واقتضت طبيعة هذا الفصل أن يقسم 

عىل مبحثني،  بعدها سجلنا خالصة النتائج التي وردت يف الفصل .
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املبحث األول/ مقدمات ومنطلقات يف املفهوم
عدُّ نظرية األفعال الكالمية املفهوم األساس من مفاهيم النظرية التداولية،  إذ ال   تُ
ألفعال  املتخاطبني  تأدية  عىل  يتأسس  فالتخاطب  اخلطاب،   حتليل  يف  جتاهلها  يمكن 
الكالم،  فقد ظهرت أثر نظرية االستعامل، أول ما ظهرت يف مدرسة أكسفورد،  وعىل 
الفيلسوف جون سريل صاحب  تلميذه  األخص يف أعامل أوستن،  والحقاً يف أعامل 

نظرية أفعال الكالم .
يرتيض  ال  فهو  اللغوي،  املنعطف  يف  حتوال  اخلاصة  بطريقته  أوستن  أحدث  لقد 
إىل معيار  ثَمَّ االحتكام  للقضايا واجلمل إىل خربية وإنشائية،  ومن  التقليدي  التقسيم 
علم  يف  هلا  مهمة  تطبيقات  جتد  للغة  عامة  فلسفة  بذلك  فانتج  والكذب،  الصدق 
اللسانيات عرب مواقف جديد وهو: أنّ كل اجلمل والعبارات مهام كانت طبيعتها قابلة 
وإذا  الكالمية،   االفعال  هي  للغة  االساسية  الوحدة  فإنّ  ثمَّ  ومن  للتواصل،   ومعدة 
اعتربنا األقوال أفعاالً فإهنا تسعى إىل أن حتقق شيئاً ما،  ومن ثَمَّ فإنّ املسألة ال تتعلق 

. (٢٥٦) بالصدق أو الكذب،  وإنامّ بالسياق واملناسبة التي تمّ فيها الفعل أيضاً
فنظرية االفعال الكالمية تنطلق من فرضية أن الكالم يتمثل يف تبليغ اآلخر بعض 
املعلومات عن اليشء الذي يتم الكالم فيه،  وهو أيضاً يتمثل يف فعل معني يف املخاطب 
نعدّ  أن  ينبغي  عادة،  يقع  كام  بالفعل  الكالم  نقابل  أن  فعوض  املحيط،   العامل  يف  أو 
القول يف حد ذاته شكالً  ووسيلة عمل،  فالفعل الكالمي هو (( كلّ ملفوظ ينهض 
،  نحوياً  عىل نظام شكيل داليل، إنجازي، تأثريي،  وفضالً  عن ذلك يعدّ نشاطاً مادياً
يتوسل أفعاالً قولية لتحقيق أغراض انجازية، وغايات تأثريية ختص ردود فعل املتلقي 
املخاطب  تأثريياً يف  فعالً  يكون  أن  إىل  يطمح  فعل  فهو  ثم،  والقبول،  ومن  كالرفض 

،  أو مؤسساتياً ومن ثم إنجاز يشء ما))(٢٥٧).  اجتامعياً
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طور  إىل  التكوين  طور  من  بالكالم  املنجز  للعمل  صورة  يرسم  املفهوم  وهذا 
اإلنجاز،  أو األداء، إذ يشمل كل العنارص املكونة للعمل اللغوي وإن اختلفت األنامط،  
الرئيس يف غرضها االنجازي،  فاللغة ليست وسيلة للتواصل فقط،  وإنام  فاختالفها 

هي وسيلة للتأثري يف الواقع وتغيري للسلوك واملواقف(٢٥٨).
باملغالطة  أسامه  ما  أو  الوضـعيني،   اللغة  فالسفة  بمعارضة  اطروحته  اوستن  بدأ 
الوصفية،  فأنكر اقتصار وظيفة اللغة عىل وصف وقائع العامل وصفاً يكون إما يكون 
،  ورأ أن هناك نوعاً آخر من العبارات الوظيفية يف تركيبها لكنها  صادقاً وإما كاذباً
إنشاؤها  هو  هبا  النطق  بل  الكذب،  أو  بالصدق  توصف   وال  العامل  وقائع  تصف  ال 
من  صنفني  بني  التميز  إىل  تفكريه  من  املرحلة  هذه  يف  ينتهي  وبذلك  وإنجازها(٢٥٩)،  
،  أو حالة معينة،  التقريرية) التي تصف حدثاً – الوصفية (العبارات العبارات اللغوية :
األدائية): أو كام تسمى اإلنشائية أو الذاتية،   وهي التصف وال  – االنجازية و(العبارات
خترب وال تثبت أمراً، لكن التلفظ هبا يساوي إنجاز فعل كالمي يف الواقع اخلارجي(٢٦٠)،  

وهذه األفعال ال ختضع ملعيار الصدق أو الكذب، بل ملعيار النجاح،  أو  الفشل .
رصحية) نحو : إين أعدك  (أدائيات ثم تأمل اوستن األفعال األدائية فوجدها نوعني :
فاملثال األول رصيح  آتيك غداً،   أولية (نحو: سوف  و(أدائيات آتيك غداً،  بأين سوف 
الداللة عىل الوعد وال حيتمل غريه،  يف حني أن املثال الثاين قد يكون وعداً أو ال يكون(٢٦١).
أما املرحلة الثانية عند اوستن،  فتمثل يف فحص التميز بني العبارات الوصفية   
والعبارات االنجازية، فتبني له أن احلدود بينهام التزال غري واضحة، فتساءل 
عن إمكانية اختزاهلام يف صنف واحد مستدالً عىل امكانية ذلك بأن العبارات 
انجازية فعلها  الواقع إال عبارات  املصنفة عىل أهنا عبارات وصفية  ليست يف 
(٢٦٢)، فاكتشف أن لكل منطوق بام يف ذلك املنطوقات  انجازياً غري ظاهر سطحياً
التقريرية أو العبارات بعدٌ أدائي، فتم االختزال واقرتح ان يكون ذلك يف إطار 
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الكالمي)  نظرية شاملة توحد كل العبارات اللغوية يف مصطلح واحد هو (الفعل
الذي يمثل مرحلة فكرية ثانية عند اوستن، متوصالً بذلك إىل أنّ تلفظاً أو قول 
كالم ما يعني إنجاز فعل كالمي ما،  فاألفعال((تنجز فعالً ما بمجرد أن ينطق 
املتكلم هبا،  فالقول هو الفعل،  وبذلك فكل األفعال هي أفعال انجازية))(٢٦٣) .
وهكذا توصل أوستن إىل تقسيم جديد لفعل الكالم هبذا املعنى، فحسب رأيه ينجز 

املتكلم بأي لغة طبيعية ثالثة أنواع من االفعال يف آن واحد، وهي : 
اللفظي(٢٦٤): ويراد به إطالق األلفاظ يف مجل مفيدة ذات بناء نحوي سليم  ١- الفعل

وذات داللة،  إذ يتكون من الفعل الصويت،  والفعل الرتكيبي،  والفعل الداليل .
االنجازي(٢٦٥): وهو ما يؤديه الفعل اللفظي من معنى إضايف يكمن خلف  ٢- الفعل

املعنى األصيل.
التأثريي(٢٦٦): ويقصد به األثر الذي حيدثه الفعل االنجازي يف السامع،  وهذه  الفعل -٣
النتائج،  أو االثار تعدّ خارج نطاق اللغة ودراستها خارج دراسة اللغة،  وهي ليست نتيجة 
رضورية والزمة يف كل أفعال كالم ال تتبعها تأثريات كالمية سو إدراك املقاصد(٢٦٧) . 
إىل مخسة أصناف  االنجازية  القيمة  أساس  الكالمية عىل  األفعال  (أوستن)  ويصنف 

عامة(٢٦٨) : 
١ـــ أفعال األحكام والقرارات : وهي التي تعرب عن حكم حول يشء ما،  واقعياً 

كان أم قيمة.  
٢ـــ أفعال املامرسة الترشيعية: وهي التي تتعلق بمامرسة السلطة والنفوذ .

٣ـــ األفعال اإللزامية : وهي التي يعد املرسل بإنجاز فعل معني يلزم نفسه به .
٤ـــ األفعال املتعلقة بالسلوك: وختتص بمجموعة منترشة ال يمكن حرص أطرافها 

بسهولة، ولكنها كلها تندرج حتت باب السلوك واألعراف املجتمعية . 



١٢٦

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

النظر وتوصيل احلجة وتوضيح  التفسريية: وتتضمن تقديم وجهات  ٥ـــ األفعال 
االستعامالت.

سريل أكمل  إن ما قدمه أوستن مل يكن كافياً لوضع نظرية كاملة،  ولكن تلميذه جون
املسرية، فظهرت عىل يده نظرية منتظمة قائمة عىل قصدية املتكلم بدل تفسري املستمع 

الذي  اشرتطه أوستن إلنجاز الفعل الكالمي، وأهم ما قام به سريل هو(٢٦٩) : 

/ تعديل التقسيم الذي قدمه أوستن لألفعال الكالمية فجعله أربعة اقسام :  أوالً
(القول): وهو يشمل اجلوانب الصوتية والنحوية واملعجمية . النطقي الفعل -١

القضوي: الذي يشمل املتحدث عنه،  أو املرجع،  واملتحدث به أو اخلرب.  الفعل -٢
االنجازي: وهو ما يؤديه التلفظ من انجاز فعل يف الواقع . الفعل -٣

التأثريي الذي هو إنجاز الفعل من أثر يف متلقيه . الفعل -٤

هو  بل  املتكلم،  مراد  عىل  يقترص  أن  من  أوسع  سريل  عند  الكالمي  الفعل   / ثانياً
مرتبط أيضاً بالعرف اللغوي،  واالجتامعي(٢٧٠) .

ثالثاً/ تطوير رشوط املالءمة،  فجعلها أربعة رشوط هي(٢٧١) :
١- رشوط املحتو القضوي: ويتحقق بأن يكون للكالم معنى قضوي (نسبة إىل القضية).

٢- الرشط التمهيدي: ويتحقق إذا كان املتكلم قادراً عىل إنجاز الفعل .
٣- رشط اإلخالص: ويتحقق حني يكون املتكلم خملصاً يف أداء الفعل، فال يقول 

غري ما يعتقد وال يزعم أنه قادر عىل فعل ما ال يستطيع .
٤- الرشط األسايس ويتحقق حني حياول املتكلم التأثري يف السامع لينجز الفعل .

رابعاً/ أعاد سريل النظر يف تصنيف أوستن لألفعال االنجازية، فبني أوجه الضعف،  
املطابقة،  واجتاه االنجازي،  (الغرض ثالثة  منهجية  أسس  عىل  البديل  تصنيفه  فقدم 

اإلخالص)، وجعلها مخسة أصناف عىل النحو اآليت(٢٧٢) : ورشوط
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(بدرجات  ما  واقعة  املتكلم  نقل  هو  فيها  االنجازي  والغرض  االخباريات:   -١
متفاوتة) من  خالل قضية يعرب هبا عن هذه الواقعة،  واإلخباريات حتتمل إحد قيمتي 
الصدق والكذب،  واجتاه املطابقة فيها من الكلامت إىل العامل،  أما احلالة النفسية هلا فهي 

االعتقاد . 
٢- التوجيهيات: وغرضها االنجازي حماولة املتكلم توجيه املخاطب إىل فعل يشء 
ما،  واجتاه املطابقة فيها من العامل إىل الكلامت،  ورشط اإلخالص فيها يتمثل باإلرادة 

والرغبة   الصادقة،  واملحتو القضوي فيها دائامً هو: فعل السامع شيئاً يف املستقبل . 
٣- االلتزاميات: وغرضها االنجازي هو التزام املتكلم بفعل يشء ما يف املستقبل،  
واجتاه املطابقة يف هذه االفعال فيها من العامل إىل الكلامت،  ورشط اإلخالص هو النية 

أو القصد،  واملحتو القضوي فيها دائامً فعل املتكلم  شيئاً يف املستقبل .
٤- التعبرييات : وغرضها االنجازي التعبري عن املوقف النفيس تعبرياً  يتوافر فيه 

رشط اإلخالص،  وليس هلذا الصنف اجتاه مطابقة .
٥- اإلعالنيات: والسمة املميزة هلذا الصنف من األفعال أن اداءها الناجح يتمثل 
يف  مطابقة حمتواها القضوي للعامل اخلارجي،  واهنا حتدث تغرياً يف الوضع القائم،  فضالً 
قد يكون من  الصنف  أفعال هذا  املطابقة يف  تقتيض عرفاً غري لغوي،  واجتاه  ا  أهنّ عىل 

الكلامت إىل العامل، ومن العامل  إىل الكلامت،  وال حيتاج إىل رشط اإلخالص .
جاء  ثم  واألولية،  الرصحية االنجازية  األفعال  بني  ق  فرّ قد  أوستن  كان  خامساً: 
االنجازية سريل فخطا يف هذا االجتاه خطوة واسعة تتمثل يف التميز بني ما أسامه األفعال
املبارشة،  واالفعال املبارشة عنده هي: التي تطابق قوهتا االنجازية مراد  وغري املبارشة
وسيقترص  املتكلم،   مراد  االنجازية  قوهتا  ختالف  التي  فهي  املبارشة  غري  أما  املتكلم، 

البحث عىل النوع األول
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املبحث الثاين/ األفعال الكالمية املبارشة دراسة تطبيقية  
يعرفها  أن  جيب  الرشوط  هذه  معينة،   برشوط  إال  يتكون  ال  الكالمي  الفعل  إن 
يف االتصال ويسلموا هبا وبذلك يوفق االتصال،  فيمكن أن تعرف األفعال  املشاركون
الكالمية املبارشة بأهنا تلك األفعال (( التي يتلفظ هبا املرسل يف خطابه وهو يعني حرفياً 
ما يقول، ويف هذه احلالة فإن املرسل يقصد أن ينتج أثراً إنجازياً عىل املرسل اليه، ويقصد 
أن ينتج هذا األثر من خالل جعله املرسل اليه يدرك قصده من اإلنتاج))(٢٧٣)،  فالفعل 
الكالمي املبارش هو الذي يعمد املتكلم من أجل حتقيقه،  واملخاطب من أجل اكتشافه 
وحرفية،   تامة  مطابقة  املتكلم  مراد  مع  االنجازية  الفعل  قوة  فتطابق  إليه،   والتعرف 
ويستطيع السامع أن يصل إىل مراد املتكلم بإدراكه لعنرصين مهمني مها : معاين الكلامت 

التي تتكون منها اجلملة،  وقواعد التأليف التي تنظم هبا الكلامت يف اجلملة(٢٧٤). 
وأهم انواع االفعال الكالمية املبارشة التي رصدها الباحث هي :

   : أوالً/  اإلخباريات
االنجازي  والغرض  اخلارجي،   العامل  يف  واحداثاً  وقائع  تصف  التي  األفعال  هي 
،  فإذا حتققت األمانة يف النقل حتقق  هلذا الصنف من األفعال هو: نقل الواقع نقالً أميناً
  ، رشط اإلخالص،  وإذا حتقق رشط اإلخالص أنجزت األفعال انجازاً ناجحاً أو تاماً
وإالّ أصبحت أخباراً معيبة،  واجتاه املطابقة يف هذا العامل من الكلامت إىل العامل(٢٧٥)، أي 
ينبغي عىل الكلامت أن تكون مطابقة للعامل أو الواقع  اخلارجي،  وعليه فأن هدف أو 
غاية هذه األفعال (( هو تعهد املتكلم ( بدرجات منوعة ) بكون يشء ما  حقيقة واقعة، 
الصدق  للتقييم يف حدود  قابلة  الفئة  املعرب عنها، ومجيع أعضاء هذه  القضية  ويصدق 

والكذب ))(٢٧٦)،  أما احلالة النفسية املرافقة هلا فهي االعتقاد(٢٧٧) . 
والفعل  عدمه،   او  عنه  واملخرب  للخرب  الوقوع  بنسبة  االخباريات  تتمثل  أن  ويمكن 
ها  كلَّ الكالم  معاين  أن  ((اعلمْ  دالئله:  يف  اجلرجاين  القاهر  عبد  يقول  لذا  له،   القضوي 
معانٍ ال تتصور إال فيام بني شيئني،  واألصل واألولُ هو "اخلرب» وإِذا أحكمتَ العلم هبذا 
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،  أنّه ال يكونُ خربٌ  املعنى فيه،  عرفتَه يف اجلميع،  ومن الثابتِ يف العقولِ والقائمِ يف النفوسِ
"إثبات» و»نفي» و»اإلثبات» يقتيض مثبتًا  ربٌ عنه؛ ألنه ينقسم إىل  خمُ ٌ به وَ حتى يكونَ خمربَ
نفياً ومنفياً عنه))(٢٧٨)،  ومن جهة املحتو القضوي يمكن  ا له،  و»النفي» يقتيض مَ ومثبتً
أشياء  أو عن حالة  إنشائه،   قبل زمان  أشياء وقعت  يكون االخبار))تعبرياً عن حالة  ان 

مزامنة إلنشائه،  أو حلالة أشياء يعترب املتكلم أهنا واقعة ال حمالة بعد زمن االنشاء))(٢٧٩) .
ومن أمثلة ذلك أن اإلمام احلسن بن عيل  خطب يف صبيحة الليلة التي قبض فيها 

أمري املؤمنني عيل   . محد اهللا وأثنى عليه،  وصىل عىل النبي،  ثم قال:
بعمل،  اآلخرون يدركه وال بعمل،  األولون يسبقه مل رجل الليلة هذه يف قبض (( لقد
جربئيل فيكتنفه برايته يوجهه كان ولقد بنفسه،  اهللا  فيقيه رسول مع جياهد كان ولقد
الليلة هذه يف تويف ولقد عليه،  اهللا يفتح حتى يرجع فال يساره،  عن وميكائيل يمينه عن
خلف وما موسى،  ويص نون بن يوشع فيها تويف ولقد مريم،  بن بعيسى فيها عرج التي
ثم ألهله خادما هبا يبتاع أن أراد عطائه من بقية درهم سبعامئة إال بيضاء وال صفراء
ومن عرفني،  فقد عرفني من الناس أهيا قال: ثم معه. الناس وبكى فبكى العربة خنقته
إىل الداعي ابن أنا النذير،  ابن أنا البشري،  ابن حممد   ، أنا بن احلسن فأنا يعرفني مل
عنهم اهللا أذهب الذين البيت أهل من وأنا املنري،  الرساج ابن وأنا بإذنه،  وجل عز اهللا
 ْقتَِرفن يمو  يقول: إذ كتابه يف مودهتم اهللا افرتض والذين تطهريا،  وطهرهم الرجس

البيت ))(٢٨٠) . أهل مودتنا احلسنة فاقرتاف .٢٣ /الشور  انسا حيهف لَه ًة نَِّزدنسح
فقد كان اإلمام صادقاً مع متلقيه إذ أفاد هذا اخلرب شيئاً يعلمه بعض املتلقني واآلخر 
ال يعلمه، واخلرب الذي تضمنه فعل كالمي نقل الواقع بنحو أمني،  فهو من االخباريات،  

واجتاه املطابقة فيه من الكلامت اىل العامل اخلارجي .
بمثله،  ألنه  لقارئ خطاباته  فريد ال عهد  اخلطايب -  بأسلوبه  وتأبني احلسن هذا - 
مل يعرض اىل ذكر املزايا املعروفة يف اإلمام،  كام هي العادة املتبعة يف أمثال هذه املواقف،  
وال سيام يف تأبني الرجال الذين احتوشوا الفضائل،  فكان هلم أفضل درجاهتا،  ومرنوا 
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وسامحة  وشجاعة  وفصاحة  وحلامً  علامً  ذرواهتا،   من  القمة  يف  هم  فاذا  املكارم  عىل 
ونسباً وحسباً ونبالً ووفاء واباء،  كعيل الذي حريّ املادحني مدح عاله. فكان يف اختيار 
عىل  خطابة  وأطوهلم  للمناسبات،   اصابة  وابرعهم  اخلطباء  ابلغ  اخلاص،   االسلوب 

اختصار الكلامت.
إنه يؤبّنه بام ال يسع أحداً يف التاريخ أن يؤبن به غريه. واالوصاف الفريدة التي ذكرها 
احلسن ألبيه يف هذا التأبني،  فكانت اخلصائص العلوية التي ال تصح لغري عيل يف التاريخ،  
الربانية -  اليه من زاويته  العظامء وال من االولياء،  فقد نظر  فيها أحد من  وال يشاركه 
نظر إمام اىل إمام - فاذا هو الراحل الذي ال يشبهه راحل وال مقيم،  وال يضاهيه - يف 
شتى مراحله - ويلٌّ وال زعيم. رجلٌ ولكنه الذي مل يسبقه االولون وال يدركه اآلخرون. 
وانسان ولكنه بني جربئيل وميكائيل،  وهل هذا اال االنسان املالئكي. ترفع روحه يوم 
يرفع عيسى،  ويموت يوم يموت موسى،  وينزل اىل قربه يوم ينزل القرآن اىل االرض! 
ب ونبي مرسلٍ وكتاب منزل،  ومع رسول اهللاّ يقيه بنفسه. فام  مراحل كلها بني ملَكٍ مقرّ

شأن مكارم الدنيا،  اىل جنب هذه املكرمات الكرائم،  حتى يعرض اليها يف تأبينه(٢٨١) .
الذي  ليتحقق رشط اإلخالص     النقل عند االمام احلسن  لقد حتققت األمانة يف 
،  وهذا ما حصل فعالً إذ قام ابن عباس بني يديه فدعا  ينجز األفعال انجازاً ناجحاً أو تاماً

. الناس إىل بيعته فاستجابوا له وقالوا: ما أحبه إلينا وأحقه باخلالفة،  فبايعوه
فاإلمام   قام بفعل القول وقد صحبه فعل متضمن يف القول(القوة) نتج عنه اإلقناع 

واإلرشاد وهو مايسمى بالفعل التأثريي أو الفعل الناتج عن القول .
عيل، وأنت وأيب احلسن ، أنا علياً الذاكر     ومن أمثلة ذلك قوله  : (( أهيا
وجدك اهللا رسول وجدي  هند،  وأمك فاطمة وأمي صخر،  وأبوك معاوية
 ، حسباً وأألمنا  ، ذكراً أمخلنا اهللا فلعن نثيلة،  وجدتك خدجية وجديت حرب، 

.(٢٨٢)(( ونفاقاً كفراً ، وأقدمنا قدماً ورشنا
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يتجىل املظهر التداويل يف خطاب االمام احلسن  باألفعال الكالمية املمتلئة باملعاين 
واملكتنزة بالدالالت املتشابكة التي تعكس نظر املتكلم واحقيته،  وتدعو املتلقي اىل إمعان 
النظر يف ذلك واإلفادة منها،  وتوجيهه عرب استعادة التاريخ وما ينطوي عليه يف فهم النص 
جيعل  مما  ب،   واملخاطَ ب  املخاطِ بني  اجتامعي  تفاعل  وخلق  املتلقي  اىل  دالالته  وايصال 
اخلطاب التداويل معروفاً بسياقاته فيتضح املوضوع وااليديولوجيات املتداخلة فيه،  التي 
تزود املخاطب باملعلومات؛ ألهنا تقربه من خمزونه الثقايف الذي تشكل يف املايض،  وهذا 

يثري عملية فهم النص ودالالته التي حيملها اخلطاب . 
كان هدف اإلمام احلسن    من خطابه هدم أسس سلطة معاوية القائمة عىل القيم 
اجلاهلية وبث روح اإليامن والتقو يف ضامئر الناس وارجاعهم اىل طريق اإلسالم احلنيف.
وفق االسلوب التقابيل ملا له من أثر يف بيان الفرق بني الطرفني،  والتقابل الداليل 
الذي يعد عنرصاً مهامً يف التأثري عىل خماطبيه،  فلام رأ اإلمام احلسن    أن معاوية 
ينال من خليفة رسول اهللا وإمام زمانه أمري املؤمنني عيل    فاخره بآبائه الطاهرين،  
وأسالفه الطيبني. ولعل من يف املسجد ال يعرف أن معاوية ينتسب إىل هند التي هي من 
ذوات األعالم للفحشاء،  فبني بكالمه هذا نسب معاوية وقدمه يف الكفر والنفاق. فهذه 
اخلطاب ميَّز متييزاً واضحاً ضخامة الفروقات بني النسبني النسب النبوي الذي تقلّب يف 
الساجدين وانتقل من األصالب الشاخمة واألرحام املطهرة وبني النسب املشبوه الذي 
يتنازع عىل كل وليد منه أربعة أو مخسة رجال وضعت كل منهام يف مستواه الطبيعي . إنه 

منطق النبوة الرباين يف مواجهة منطق اجلاهلية الشيطاين .
: (الطلبيات) التوجيهيات ثانياً/

عن  النظر  بغض  الطلب  عىل  الدالة  الكالمية  األفعال  كلّ  النوع  هذا  حتت  ويدخل 
صيغتها، بمعنى أنّ الغرض االنجازي من الطلبيات هو: التأثري يف املتكلم ليفعل شيئاً 
ما،  أو خيرب عن يشء،  ويدخل يف هذا الصنف االستفهام،  واألمر،  والرجاء،  والنداء،  
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والدعوة، ونحو ذلك(٢٨٣) . ومما تنامز به التوجيهيات: ((
١-أن يكون املخاطب هو املسؤول عن إحداث تلك املطابقة.
بَ يف زمان املستقبل . ٢-أن يكون الفعل املطلوب من املخاطَ

ب قادراً عىل االمتثال ))(٢٨٤).  ٣-أن يكون املخاطَ
وأهم التوجيهيات الواردة:

١) النداء،  هو((تنبيه املخاطب ليقبل عليك))(٢٨٥)، واملناد هو:((املطلوب إقباله 
،  أو تقديراً)) (٢٨٦).وذكره سيبويه فقال:((ومما ينتصب...  بحرف نائب مناب أدعو لفظاً
لكثرة  الفعل  وحذفوا   ... كله  والنداء  اهللا،   عبد  يا  قولك:  إظهاره  املرتوك  الفعل  عىل 
الرغم من  بالفعل )) (٢٨٧) . وعىل  اللفظ  الكالم وصار(يا) بدالً من  استعامهلم هذا يف  
ه(٢٨٨)،   عدّ من  وبني  الكالمية،   االفعال  من  النداء  عدّ  عدم  بني  العلامء  بني  االختالف 

نذهب مع املؤيدين لذلك لوجود املسوغات والدالئل املؤيدة له .
مثال ذلك: خطبته    بمحرض أبيه أمري املؤمنني ، إذ فقال: 

آدم ونُوحًا وآَل ِإبراهيم وآَل   اصَطفَى وجل: عز اهللا إن ربكم عن اعقلوا الناس ((أهيا
عمران/٣٣-٣٤، ه سميع عليم ال عمران علَى الْعالَمني ُذريًة بعُضها من بعٍض واللَّ

إسامعيل،  من إبراهيم، والساللة من نوح، والصفوة من واألرسة آدم من الذرية فنحن
الضاحية،  املدحوة، والشمس املرفوعة، واألرض كالسامء فيكم حممد     نحن من وآل
فرعها،  أصلها، وعيل زيتها، النبي بورك التي غربية وال رشقية الزيتونة، ال وكالشجرة
عنها ختلف ومن نجا،  أغصاهنا من بغصن تعلق فمن الشجرة،  تلك ثمرة واهللا ونحن
عال حتى خلفه من رداءه يسحب الناس أقىص من املؤمنني أمري هو، فقام النار فإىل
حجتك،  القوم عىل أثبتَّ اهللا رسول ابن يا قال: ثم عينيه،  بني احلسن    فقبل مع املنرب

خالفك))(٢٨٩). ملن طاعتك، فويل عليهم وأوجبت
ب اإلمام  املخاطِ منه  يتوخى  فالنداء فعل كالمي  الناس)،   فيه قوله: (أهيا  الشاهد 
احلسن التفات املخاطبني واقباهلم عليه ألمر له من األمهية ما له،  معززاً ذلك باآليات 
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القرانية الرشيفة،  لتأكيد املحتو القضوي والتأثري يف متلقيه وحتفيزهم لاللتفاف حوله 
النداء  يُعدّ  الشهري:((  يقول  واملناوئني،   املشككني  إليه،  وكردة فعل عىل  واالصغاء 
توجيهياً؛ ألنّه حيفز املرسل إليه لردة فعل جتاه املرسل))(٢٩٠). فقد جتلت أركان الفعل 

الكالمي يف قوله(رضوان اهللا عليه): 
- فعل القول: (أهيا الناس) .

 - فعل االنجاز: طلب إقبال متلقيه .
- فعل التأثري: التفات متلقيه،  واقباهلم عليه . 

فالنداء فعل كالمي أريد به انجاز فعل خمصوص بالقول بعده،  وهلذا التفّ الناس 
حوله،  واستمعوا إىل كالمه،  وهو يتحدث عن فضائل أهل البيت وأهنم ورثة األنبياء 
الذي  املوضع  إىل  ويرشدهم  مكانتهم  ورفيع  منزلتهم  عظيم  الناس  ليعرف  السابقني 

جيب أن يأخذ الناس منه كام هو واجب اهلداية والزم اإلرشاد.
هلا  نفيس  أر  ومل  أهال  للخالفة  رأيته  أين  زعم  معاوية  إن  الناس  أهيا  قوله:((  ومنه 
أهال،  وكذب معاوية. أنا أوىل بالناس يف كتاب اهللا،  وعىل لسان نبي اهللا،  فأقسم باهللا 
لو أن الناس بايعوين وأطاعوين ونرصوين ألعطتهم السامء قطرها واألرض بركتها وملا 
طمعت فيها يا معاوية وقد قال رسول اهللا  ما ولت أمة أمرها رجالً قط وفيهم من 
هو أعلم منه إال مل يزل أمرهم يذهب سفاال حتى يرجعون إىل ملة عبدة العجل))(٢٩١) .

ليلفت  االمام  به  قام  يا معاوية) وهو فعل كالمي  الناس،   (أهيا  فيه قوله:  الشاهد 
انتباه املتلقي وجيعله مهيئاً الستقبال اخلطاب الذي يسعى اىل إيصاله إليه،  ويعد النداء 
يف خطبته بمنزلة املدخل اىل األفعال الكالمية األخر التي يأيت بعدها اهلدف املقصود 
والقيادة  لإلمامة  وأهليته  احقيته  بيان  منه  االنجازي  والغرض  مبارشة،   اخلطاب  من 

الدينية والدنيوية .
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٢) األمر،  هو طلب حصول الفعل من املخاطب،  فإذا كان حقيقياً فإنّه يكون عىل 
سبيل االستعالء وااللزام،  وإن ختلف كالمها أو أحدمها فاألمر خيرج عن معناه احلقيقي 

(٢٩٢) . فهو صيغة تستدعي الفعل وانجازه،  أو استدعاؤه . ويكون أمراً بالغياً

هبم،  باالقتداء مأخوذون أنكم اهللا عباد اعلموا  ))  :   قوله  ذلك،   أمثلة  ومن 

 اهللا رسول فإن للظامل،  أعوانا تكونوا أن واحذروا واجتهدوا فجدوا هلم،  واالتباع

شفاعته حالت ومن اإلسالم ربقة من خرج فقد ظلمه عىل يعينه ظامل مع مشى من قال:

فقد ملسلم حقاً ليبطل ظاملاً أعان ومن ورسوله،  اهللا حاد فقد اهللا حدود من حد دون

أن أحب فقد بالبقاء الظامل دعى ومن ورسوله،  اهللا ذمة ومن اإلسالم،  ذمة من برئ

فقد ينرصه ومل نرصه عىل قادراً وكان اغتيب أو مؤمن بحرضته ظلم ومن اهللا،  يعىص

تعاىل ))(٢٩٣) . اهللا من اجلنة استوجب فقد نرصه ومن رسوله،  ومن اهللا من بغضب باء
الشاهد فيه قوله: (اعلموا، فجدوا، واجتهدوا، واحذروا)،  فاألمر اعتباري فهو فعل 
كالمي أريد به انجاز فعل خمصوص يقع بعده،  والغرض هو النصح واإلرشاد. فام دامت كل 
إرسالية موجهة اىل خماطب معني، فإهنا تسعى بالرضورة اىل إقناعه بفعل ما، وكنتيجة لذلك 

استجابته هلذا الفعل،  وتسمى هذه االستجابة فعالً استجابياً أو فعل التأثري يف اخلطاب .
الغني هو اهللا إن نفسه،  عن يبخل فإنام املودة يبخل من أن ومنه أيضاً قوله: (( اعلموا
ثم واملؤمنون ورسوله عملكم اهللا فسري شئتم،  ما بعد من فاعملوا إليه،  الفقراء وأنتم
عدوان وال للمتقني والعاقبة تعملون،  كنتم بام فينبئكم والشهادة الغيب عامل إىل تردون
من بيتي أهل وخلق اهللا نور من أنا خلقت يقول:  جدي سمعت الظاملني. عىل إال

. (٢٩٤)(( النار يف الناس وسائر نورهم،  من حمبيهم وخلق نوري، 
منه  االنجازي  والغرض    ، فعالً كالمياً قوله  (اعلموا)،  تضمن  قوله:  فيه  الشاهد 
أهله  واتباع  بسنن احلق،  فيه لالستنان  والتأثري  املخاطب لوعظه وارشاده  انتباه  جلب 
وااللتزام بسريهتم وخطاهم،   فرشائع اإلسالم مل ترشع اعتباطاً وإنام رشعت ملصالح 
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العباد واختبارهم ليتميز اخلبيث من الطيب. ثم إنه تعاىل جعل أهل البيت علام هاديا 
لتستنري هبم األمم،  ويقتدوا هبم يف دروب احلياة احلالكة.

االستفهام،  يراد به طلب الفهم(٢٩٥)،  أي حماولة معرفة يشء جمهول،  أو استيضاح  (٣
ما يف ضمري املخاطب(٢٩٦) ؛ألنّ الفهم(( صورة ذهنية تتعلق أحياناً بمفرد شخص،  أو 
النسبة  يشء،  أو غريمها،  وتتعلق أحياناً بنسبة،  أو بحكم من األحكام سواء أكانت 
حصول  بأنّه:((طلب  بعضهم  فه  عرّ لذا  شك))(٢٩٧)،   عىل  أم  ظن  أم  يقني  عىل  قائمة 
احلقيقي، وهو  النوع من االستفهام يسمى االستفهام  . وهذا  الذهن))(٢٩٨)  اليشء يف 
يقوم عىل ثالثة أركان هي:(( متكلم جيهل املعلومة ويطلب معرفتها،  وخماطب يتوسم 

فيه معرفتها، وتعبري لغوي خمصوص))(٢٩٩) .
ذاك وكيف : قالوا بمظلوم؟ أشبه ظاملاً رأيتم مثال ذلك قوله    ألصحابه: (( هل

راحة ))(٣٠٠) . يف حسده ومن تعب،  يف فإنه احلاسد،  قال: اهللا؟! رسول ابن يا
التنبيه  هو  الكالمي  الفعل  من  االنجازي  والغرض  (هل)،   قوله:  فيه  الشاهد 
والتوضيح والتعريف بيشء قد خفي عنهم،  ولرتك عادة سيئة قد يصابون هبا، فاإلمام 
استعمل االستفهام الذي يعد من اآلليات اللغوية التوجيهية بوصفها توجه املتلقي إىل 

خيار واحد وهو رضورة اإلجابة عليها.
الور ساد من ابن أنا وكهال،  شابا قريشا ساد من ابن ومنه قوله    ملعاوية: (( أنا
والفضل الباسق،  والفرع الصادق،  باجلود الدنيا أهل ساد من ابن أنا  ، ونبالً كرماً
- معاوية يا تساميه أن لك فهل سخطه،  وسخطه اهللا،  رىض رضاه من ابن أنا السابق، 

جللج،  والباطل أبلج،  احلق :   احلسن اإلمام فقال - لقولك ال، تصديقا أقول فقال
واأللباب ))(٣٠١) . ذو يعرفه واحلق الباطل،  ركب من خاب وقد احلق ركب من يندم ومل

املتحقق  االنجازي  والغرض  معاوية)،   يا  تساميه  أن  (فهل لك  قوله:  فيه  الشاهد 
بيته  باحقيقة وأفضلية احلسن واهل  اذعان اخلصم- معاوية-  الكالمي هو  الفعل  من 
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يستعمل  مل  االمام  فإن  ثم  ومن  غريه.   أو  هو  أهيا  يصل  ان  اليمكن  التي  ومكانتهم 
وتسيري  املتلقي  ذهن  عىل  للسيطرة  بل  االحداث،   جمريات  عىل  للسيطرة  االستفهام 

اخلطاب جتاه ما يريده هو ال حسب ما يريده غريه .
وكالم اإلمام احلسن    ينضح بدالئل الشخصية النادرة،  حتى كأنّ معانيه خواطر 
،  فيه من رنة احلق واجلامل، ما يطاول أبلغ  د عىل لسانه كالماً قلبه،  واحداث زمانه. تتجسّ
الكالم بام هو أغنى وأمجل فكالمه نابع من عمق الفكرة وطول التجربة وبراعة النظم(٣٠٢).

: (الوعديات) االلتزاميات ثالثا/
هي أفعال كالمية يقصد املتكلم االلتزام طوعاً بفعل يشء للمخاطب يف املستقبل 
الوعد  كأفعال  به  التزم  بام  الوفاء  عىل  عازماً  كالمه،   يف  خملصاً  املتكلم  يكون  بحيث 
والوعيد واملعاهدة والضامن واإلنذار وغريها،  واجتاه املطابقة يف هذا النوع من األفعال 
من العامل إىل الكلامت،  فااللتزاميات والطلبيات تشرتكان يف اجتاه املطابقة، لكن املرجع 

فيها خمتلف،  فهو يف االلتزاميات املتكلم،  ويف الطلبيات املخاطب(٣٠٣) .
واتبعه  وعال،   جل  اهللا  بأمر  قام    عيل  بن  احلسن  حممد  أبا  أن  روي  ما  ذلك  مثال 
املؤمنون،  وأتاه الناس فبايعوه،  وقالوا له: يا ابن رسول اهللا نحن السامعون املطيعون لك.
وكيف يل؟ تفون فكيف مني خرياً كان ملن وفيتم ما فواهللا كذبتم،   ))  :   قال  
فركب املدائن. يف املعسكر وبينكم بيني فموعدنا صادقني كنتم إن إليكم؟ أطمئن
اهللا... ))(٣٠٤) . بأيام وذكرهم عليه وأثنى اهللا فحمد خطيباً فقام الناس. أكثر عنه وختلف
 لقد عرب اإلمام عن شدة التزامه ومتسكه بنهجه احلق،  بفعل كالمي معرب وبمحتو
،  لقد  قضوي منجز ومؤثر،  وهو تكذيبهم وعدم إيفائهم له وألبيه أمري املؤمنني سابقاً
كان يف أصحابه أو معسكره أهل غدر وختل،  يميلون مع الرياح اهلوج أينام مالت فال 
يستقر هلم رأي،  وال يستقيم هلم عود،  وقد خلت صدورهم من احلكمة،  ورؤوسهم 
عن احلجى،  ولذا ما كانوا جيتمعون مع إمام زماهنم،  وال ينهجون هنجه. وقد عرفهم 
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يغرت  فلم  قلوهبم،   وبدخائل  وبضامئرهم  هبم  الناس  أعلم  كان  إذ    ،احلسن اإلمام 
النواة  لفظ  فلفظهم  أمرهم،   عواقب  إىل  ونظر  غورهم  سرب  وإنام  الشيق،   بظاهرهم 

ورفضهم،  فخطب فيهم هذه اخلطبة التي كشفت زيغهم وبعدهم عن احلق.
ومنه أيضاً خطبته    يف تقاعس بعض قادة جيشه- الكندي واملرادي- عن اجلهاد 

بعد أن محد اهللا وأثنى عليه،  قال: 
أكلة وابن اهللا،  عدو ملحاربة اهللا يدي بني قدمته الكندي فالن هذا الناس،  أهيا (( يا
بدنيا وآخرته دينه فباع ومتاعها،  الدنيا حطام ومنّاه ووعده بامل،  إليه فبعث األكباد، 
وال ذمة،  وال لكم وفاء ال أنه أخر مرة أخربتكم وقد إليه،  توجه وقد باقية،  غري زائلة
فعل يفعل أنه ألعلم وإين  ، رجالً مكانه ه موجّ وإين الدنيا،  عبيد وأنكم عندكم،  خري

دينه ))(٣٠٥). يف هللا مراقب وال ومرجعه،  أمره عاقبة يف مفكر غري صاحبه، 
بني اإلمام    يف خطبنه تقاعس الكندي،  وختاذله عن نرصة إمام زمانه رغبة يف 
حطام الدنيا،  وطمعا فيام مناه معاوية ووعده به،  كام تبعه عىل الباطل صاحبه املرادي،  

وإنام كان ذلك عىل علم منه؛ ليهلك من هلك عن بينة وحييى من حي عن بينة.
  : التعبرييات(السلوكيات) رابعاً/

أفعال كالمية يعربّ هبا املتكلم عن مشاعره يف حاالت الرضا،  والرسور،  واحلزن   
أن تقترص هذه األفعال عىل ما هو  الالزم  والنجاح،  والفشل،  ونحوها،  وليس من 
خاص باملتكلم من أحداث،  بل تتعداها إىل ما حيدث للمشاركني يف الفعل،  فهي(( ردة 
فعل حلدث ما...تتعلق بردود فعل جتاه اآلخرين،  واجتاه األحداث هبم))(٣٠٦)،  وتنعكس 
آثاره النفسية،  والشعورية عىل املتكلم،  ويدخل فيها أفعال الشكر،  واالعتذار،  والتهنئة،  
واملواساة،  وإظهار الندم،  واحلرسة وغريها،  وليس هلذا النوع اجتاه للمطابقة،  إذ يغني 

.(٣٠٧) عنه رشط اإلخالص، فإذا حتقق انجز الفعل إنجازاً ناجحاً
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من أمثلة ذلك قوله   : بعد الصلح حني سأله أبو سعيد قال: قلت للحسن بن عيل 
يا ابن رسول اهللا مل داهنت معاوية وصاحلته؟ وقد علمت أن احلق لك دونه،  وأن معاوية 

ضالٌ باغٍ ؟! فقال: 
أيب؟ بعد عليهم وإماما خلقه،  عىل - ذكره تعاىل - اهللا حجة ألست سعيد أبا يا  ))
أو قاما إمامان واحلسني احلسن وألخي: اهللا  يل رسول قال الذي ألست قال: بىل. قلت
مصاحلة علة سعيد أبا يا قعدت. إذا إمام وأنا قمت،  لو إمام إذن فأنا قال: بىل،  قلت: قعدا، 
كفار أولئك احلديبية من انرصف حني مكة وألهل أشجع وبني ضمرة اهللالبني رسول
تعاىل اهللا قبل من إماماً كنت إذا سعيد أبا يا بالتأويل. كفار وأصحابه ومعاوية بالتنزيل، 
أتيته فيام احلكمة وجه كان وإن حماربة،  أو مهادنة من أتيته فيام رأيي ه يسفّ أن جيب مل ذكره

فعله،  موسى سخط اجلدار وأقام الغالم،  وقتل السفينة،  خرق ملا اخلرض تر أال ملتبساً، 
وجه بجهلكم عيل سخطتم أنا،  هكذا فريض،  أخربه حتى عليه احلكمة وجه الشتباه

قتل ))(٣٠٨) . إال أحد األرض وجه عىل شيعتنا من ترك ملا أتيت ما ولوال فيه،  احلكمة
وأصحابه  اإلمام  جيش  ولكن  واحلقيقة  للحق  إظهاراً  معاوية  احلسن  اإلمام  حارب 
بعد  فامذا  احلقيقة  عن  وعدلوا  احلق  عن  فاملوا  الدنيا  حطام  يف  طمعاً  به  وغدروا  خانوه 
ذلك؟! هل يقاتل فيقتل،  فيصفو اجلو ملعاوية فيتالعب بالدين كيف يشاء. أو يصالح معه 

ليبقى حياً يفند أباطيل معاوية ويفضح أضاليله .
ولينجز الفعل الكالمي ويربهن عىل صدق حمتواه اعتمده اإلمام إلقناع خماطبه وفقاً 
ملسار تتابعي يتعلق بكفاءته ألنّ (( من ابرز مظاهر كفاءة املحاجج منهجه يف بناء خطته 
من  التي  واملقدمات  الفرضيات  تقديم  يف  اختياراته  عليها  يؤسس  التي  ورؤيته  القولية، 
يقرع  ما  أهم  هي  البداية  وحدات  ألنّ  بعينه؛  مجهور  ومع  خاص  مقام  يف  التقديم  حقها 
مل  أناس  فهناك   . املقدم))(٣٠٩)  للتصور  الرفض  أو  القبول  درجة  وحيدد  املتلقية  األذهان 
يقفوا عىل واقع األمر فأخذوا يعرتضون عىل اإلمام    مع اعرتافهم بأنه اخلليفة من اهللا 

تعاىل وحجة اهللا عىل اخللق وكان اإلمام جييبهم قدر إدراكهم ومبلغ عقوهلم.
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احلمق وأمحق التقي،  الكيس أكيس إن الناس أهيا : قال  ))  :   قوله  ومنه 
وجدمتوه   ما اهللا رسول جده رجال وجابرس جابلق بني ما طلبتم لو وإنكم الفجور، 
به   فأنقذكم حممد بجدي هداكم اهللا أن علمتم وقد  ، احلسني أخي وغري غريي، 
معاوية وأن القلة،  بعد وكثّركم الذلة بعد كم وأعزّ اجلهالة من به ورفعكم الضاللة،  من
عىل بايعتموين كنتم وقد الفتنة،  وقطع األمة،  لصالح فنظرت دونه،  يل هو حقاً نازعني
بيني احلرب وأضع ملعاوية،  أسامل أن فرأيت حاربني من وحتاربوا ساملني،  من تساملوا أن
إال بذلك أريد وال سفكها من خري املسلمني دماء أحقن أن ورأيت بايعته وقد وبينه، 

حني ))(٣١٠) . إىل ومتاع لكم فتنة لعله أدري وإن وبقاءكم،  صالحكم، 
دماء  حلقن  إال  يكن  مل  وأنه  اخلالفة  عن  نزوله  سبب  عن     احلسن   اإلمام  أعرب 
ا القتال والقتل،  وهبذا تذهب  املسلمني عن الضياع،  وقد وقف االمام بني مفرقي طريق أمّ
ا  جهوده أدراج الرياح باحلفاظ عىل هيبة االسالم واملسلمني من االنحراف والضالل،  وأمّ
اختاره  لذا   املفروض؛  هو  الثاين  األمر  كان  وقد  أضاليله،   لفضح  معاوية؛  مع  املصاحلة 
اإلمام،  وإن كان احلق له،  وأن معاوية غاصب للخالفة وليس له قابلية لذلك لدناءة نفسه 
الدين واملعارف اإلهلية،  وهذا  بمعامل  وخسة طبعه وضعة أصله وخبث عنرصه وجهله 

األمر فتنة ليمتحن اهللا به الناس،  من الذين يف قلوهبم زيغ.
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النتائج 
١- إنّ نظرية األفعال الكالمية هي مفهوم أساس من مفاهيم النظرية التداولية ال 
ألفعال  املتخاطبني  تأدية  عىل  يتأسس  فالتخاطب  اخلطاب،   حتليل  يف  جتاهلها  يمكن 
أعامل  يف  األخص  وعىل  أكسفورد،   مدرسة  يف  ظهرت  ما  أول  ظهرت  فقد  الكالم،  
أوستن،  والحقاً يف أعامل تلميذه الفيلسوف جون سريل صاحب نظرية أفعال الكالم .
٢- إن حتليل املرويات وفق املناهج اللسانية التداولية أمر يف غاية األمهية بمكان،  
االنساين  اللساين  الفعل  تشابه  املناهج يف ضوء  يدل عىل شمولية هذه  فهو من جانب 
واحتاده،  ومن جانب آخر يدل عىل قدرة املرويات اخلطابية عىل جماراة التطور اللساين .
ت نظرية األفعال الكالمية جانب حتليل اللغة والداللة يف التناول الذي  ٣- رسخّ
اليد،  بواسطة  املنجز  احلدث  يضاهي  حقيقي  عمل  بمثابة  فيعد  املتكلم،  بقول  يعني 
وكشفت ما يتمتع به اإلمام احلسن   من االستعداد الفطري،  والنبوغ العقيل،  وسعة 

األفق،  ونفاسة املعدن،  فكان نعم اإلمام الصابر املجاهد .
املقاربات  ل  الذي تدور يف فلكه جُ القطب املحوري  أفعال الكالم  عدّ نظرية  تُ  -٤
التي حتدد قيمها الداللية،  وتسهم يف  تبتني وفق اسرتاتيجية املقاصد  التداولية،  فهي 
تفعيل وانجاح عملية التواصل،  لذا عربّ اإلمام احلسن   من خالهلا عن شدة التزامه 
ومتسكه بنهجه احلق،  بفعل كالمي معرب وبمحتو قضوي منجز ومؤثر حتى وصل 

إىل درجات عالية من السمو،  والكامل،  والفضيلة .
٥- مثلّت أفعال الكالم عند اإلمام احلسن   اهلدف الذي كان يتوخاه من كالمه،  
وهو التأثري يف خماطبيه،  بتغيري،  الواقع املفعم باالضطراب،  من خالل أفعال كالمية 
إطار  يتفاعل يف  الذي  ينبني وفقها اخلطاب  الغرض  بأدوات خمصوصة هلذا  مبارشة،  
مقامي معني حياول الفعل الكالمي من خالله تغيري ذلك الواقع أو حتريكه بالتأثري فيه .
املتلقي عىل االنجذاب إىل    يف خطبه عىل مبدأ حتفيز  اعتمد االمام احلسن   -٦
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عامل املتلفظ،  ومشاركته اعتقاداته،  والتأثري عىل مواقف وسلوك خماطبيه قصد تفاعلهم 
اإلثباتية،  وفق أهداف  التي يقصدها -باعتامد احلجج والرباهني   – الفكرة  إجيابياً مع 

معينة الستاملته وتعديل سلوكه،  ومواقفه الدينية والسياسية .
ة يف شخصية اإلمام    الناشئ من عامله السامي الذي عاشه  – الشموخ والعزّ ٧
متمثالً بالنبي وأبيه وأمه()،  واملوقف الصلب الذي مل هتتز منه شعرة ملنطق أعدائه 
ليسجل  وإفحامه،  الباطل  وقمع  احلق،   بيان  يف  قوياً  فكان  هلم،    فتصد ومناوئيه،  
أيَّ     نبيها    ملعاوية وتركت عرتة  استسلمت  التي  األمة  ويُلفت  موقفه لألجيال،  

طريق ضالل اختارته ! ويف بلعوم أي طاغية وضعت نفسها.



١٤٢

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

اهلوامش
١ ) ينظر: بالغة امللفوظ احلجاجي،  أسامء محبيل :١٨٤ . 

٢ ) ينظر: امللفوظات احلجاجية يف آيات الرتغيب والرتهيب،  رائدة كاظم:١٨-١٩. 
٣ ) ينظر: املبدأ احلواري،  ميخائيل باختني:٦٠-٦١. 

٤ ) امللفوظية،  جان سريفوين:٧ . 
٥ ) ينظر: لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب،  محو احلاج ذهيبة:٩٩-١٠٠،  ولسانيات 

اخلطاب،  صابر احلباشة:٢٧-٢٩. 
٦ ) ينظر: امللفوظات احلجاجية:١٤ . 

٧ ) ينظر: بالغة امللفوظ احلجاجي:٢٤٥ . 
٨ ) لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب:١٨. 

٩ ) ينظر: لسان العرب،  ابن منظور:٢/ ٢٢٨. 
د.  األصويل،   االستدالل  منهج  يف  وأثره  القرآين  للخطاب  احلجاجي  املنحى   (  ١٠

احلسن بنعبو:١٣١ .  
١١ ) ينظر: احلجاج يف الشعر العريب،  بنيته وأساليبه،  د. سامية الدريدي:٢٥. 

١٢ ) ينظر: مدخل إىل علم النَّص،  وجماالت تطبيقه،  د. حممد األخرض الصبيحي:١٠٨. 
١٣ ) ينظر: البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القرآين،  د. قدور عمران:٢٥-٢٦. 

ود:١٣٢.  ١٤ ) ينظر: أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية،  إرشاف محادي صمُّ
١٥ ) ينظر: الصحاح،  اجلوهري:٢٤٤/١،  ولسان العرب،  ابن منظور:١١/٢. 

عبداهللا  د.  األسلوبية،   خصائصه  أهم  خالل  من  القرآن  يف  احلجاج  ينظر:   (  ١٦
صولة:١٨. 

١٧ ) ينظر: املصدر نفسه: ١٨. 
١٨ ) اخلطابة،  أرسطو:٣١. 
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١٩ ) أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية:٧٩. 
٢٠ ) ينظر: بالغة اإلقناع يف املناظرة،  د. عبد الطيف عادل:٤٣ . 

٢١ ) اخلطابة(أرسطو): ٢٩. 
٢٢ ) ينظر: املصدر نفسه: ١٣٢.  

٢٣ ) ينظر: أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية:١٣٢. 
٢٤ ) اخلطابة،  الفارايب: ٧. 

٢٥ ) املصدر نفسه: ٢٥. 
٢٦ ) البيان والتبيني،  اجلاحظ:٨٨/١. 

٢٧ )الصناعتني،  الكتابة والشعر: أبو هالل العسكري:٥١. 
٢٨ ) كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج،  د. عيل حممد عيل: ٨٤. 

٢٩ ) ينظر: احلجاج يف البالغة املعارصة،  د. حممد سامل: ٥٢-٥٣. 
٣٠ ) أهم نظريات احلج اج يف التقاليد الغربية: ٣٠٦- ٣٠٧ . 

و النَّقاري: ٥٥.  ٣١ ) التحاجج،  طبيعته وجماالته ووظائفه،  محُّ
٣٢ ) احلجاج يف القرآن من خالل أهم ظواهره األسلوبية: ٣٣. 

٣٣ ) ينظر: العوامل احلجاجية يف اللغة العربية،  د. عز الدين الناجح:٢٨-٣١. 
٣٤ ) ينظر: املصدر نفسه:٣١. 

٣٥ ) احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية: ٣٦. 
٣٦ ) بنى احلجاج يف هنج البالغة،  عيل عبد الوهاب (اطروحة دكتوراه):٥١ . 

وأهم  علوي:٦٦/١،   اسامعييل  حافظ  د.  وجماالته،   مفهومه  احلجاج  ينظر:   (  ٣٧
نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية: ٣٠٨- ٣١٣،  وكتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات 

احلجاج:٩١- ٩٨. 
٣٨ ) ينظر: احلجاج،  مفهومه وجماالته: ١/ ٢٤٦. 

أ.م.د. ظافر اجليايش
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٣٩ ) عندما تتواصل نغري،  مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج، : د.عبد 
السالم عشري: ١٢٨. 

٤٠ ) أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية: ٣٣٧ . 
٤١ ) ينظر: اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية :عبد اهلادي بن ظافر الشهري/ 

 . ٥٣٧
٤٢ ) ينظر: احلجاج واحلقيقة وافاق التأويل،  د. عيل الشبعان:١٧٣ . 

٤٣ ) ينظر : معجم آيات االقتباس،  حكمت البدري:١٩ .     
٤٤ ) ينظر : ينظر: احلجاج،  مفهومه وجماالته:٣١٧/٢ . 

٤٥ ) األمايل،  الشيخ الطويس :٥٦١-٥٦٧،  وينظر: غاية املرام وحجة اخلصام،  السيد 
املجليس:١٣٩/١٠-١٤٤،   الشيخ  األنوار،   وبحار  البحراين:٩٠/٢-٩٤،  هاشم 
 .١٤٣-١٥٠:  جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ، وموسوعة كلامت اإلمام احلسن
٤٦ ) جممع البيان يف تفسري القرآن،  الشيخ الطربيس: ٣٥٨/٧،  وينظر:تفسري األمثل: 

الشيخ نارص مكارم الشريازي:٤٢٨/١١. 
٤٧ ) أوائل املقاالت، الشيخ املفيد :٤٥،  وينظر: هنج احلق وكشف الصدق،  العالمة 

احليل:١٥٨ . 
٤٨ )  الكشف والبيان عن تفسري القرآن املسمى ( تفسري الثعلبي )،  الثعلبي :١٦٢/٥، 

وينظر: الدر املنثور يف التفسري باملأثور،  جالل الدين السيوطي:٣٢٤/٣ . 
٤٩ ) املصدر نفسه: ١٦٢/٥ . 

٥٠ ) التفسري الصايف،  الكاشاين:٤٣٧/٢،  وينظر: الربهان يف تفسري القرآن،  السيد 
هاشم البحراين:٩١/٣ . 

٥١ ) ينظر: مناقب اإلمام أمري املؤمنني ،  حممد بن سليامن الكويف:٤٧٠/١،  و بحار 
االنوار٢٦٦/٢١،  و فتح الباري،  ابن حجر:٢٣٩/٨. 
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القرآن  آي  تأويل  عن  البيان  جامع  وينظر:  القرآن:١٦٢/٩،   تفسري  يف  امليزان   (  ٥٢
املسمى(تفسري الطربي)، حممد بن جرير الطربي:٨٥/١٠ . 

٥٣ )  ينظر: األمايل، الشيخ الصدوق:٦٧، واألمايل،  الشيخ املفيد:٢١٣،  وصحيح 
البخاري:٨٥/٥ . 

٥٤ ) التبيان يف تفسري القرآن،  الشيخ الطويس:٤٩٠/٩،  وينظر: تفسري نور الثقلني،  
الشيخ احلويزي:٢٥٥/٢ . 

القرآن:٧٤٧/٢،   تفسري  والربهان يف  احلويزي:١٩٣/٢،   الثقلني،   نور  تفسري   (  ٥٥
ابن  العزيز،   الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  واملحرر  النحاس:١٩٢/٣،   القرآن،   ومعاين 

عطية األندليس:١٦/٣ . 
٥٦ ) احلجاج مفهومه وجماالته،  د. حافظ اسامعييل علوي:١٢٦/١ . 

٥٧ ) جممع البيان يف تفسري القرآن،  الشيخ الطربيس:١٥٨/٨، وينظر: األمثل يف تفسري 
كتاب اهللا املنزل،  الشيخ نارص مكارم الشريازي:٢٢٩/١٣ . 

٥٨ ) ينظر: عيون أخبار الرضا ،  الشيخ الصدوق:٢١٣،  وجممع البيان:١٧٩/٨ . 
اهللا  كتاب  تفسري  يف  األمثل  وينظر:  مغنية:٥٥٩،  الشيخ  املبني،   التفسري   (  ٥٩

املنزل:٣٤٢/١٣. 
٦٠ ) ينظر: صحيح البخاري:٢٧/٦، وصحيح مسلم:١٦/٢ . 

٦١ ) تفسري العيايش:٦٤/٢،  وينظر: التفسري الصايف:٣٠٤/٢ . 
تفسري  القرآن(  ألحكام  اجلامع  وينظر:   ،٥٠٢/  ٢: املحيط  البحر  تفسري   (  ٦٢

القرطبي):١٠٤/٤ . 
٦٣ )  ينابيع املودة لذوي القربى،  القندوزي احلنفي:٢٦٦/٢. 

٦٤ ) ينظر: تفسري القرآن املجيد،  الشيخ املفيد:٤١١،  والتبيان:٣٤٠/٨، أسباب نزول اآليات،  
الواحدي النيسابوري:٢٣٩،  شواهد التنزيل لقواعد التفضيل،  احلاكم احلسكاين:٣٠/٢ . 
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٦٥) ينظر: حتف العقول عن آل الرسول  ،  ابن شعبة احلراين:٤٣٧، واألمايل(الشيخ 
الطويس):٢٥١،  وميزان االعتدال،  الذهبي:٣٨١/٢ . 

٦٦ ) ينظر: بحار األنوار:١٤٢/١٠،  وينابيع املودة لذوي القربى،  القندوزي:٣٦٩/٣،  
وتاريخ مدينة دمشق،  ابن عساكر:١٢٢/٤٢،  والنكت عىل كتاب ابن الصالح،  ابن 

حجر:١٥٦ . 
٦٧ ) الرسائل العرش،  الشيخ الطويس:٩٧،  وينظر: رشح إحقاق،  السيد املرعيش:٣٨٥. 

٦٨ ) األمايل،  الصدوق:٦١٩،  وينظر: بحار االنوار:٢٥٥/٢٥. 
٦٩ ) التفسري الصايف:١٨٧/٣ . 

٧٠ ) ينظر: بحار األنوار:٢٢/٤٤،  وينابيع املودة،  القندوزي:٣٦٩/٣  .  
٧١ ) الغدير يف الكتاب والسنة واالدب، العالمة األميني:١٧/١،  وينظر: الصحيح 

من سرية اإلمام عيل،  جعفر مرتىض العاميل:١٣/١٦ . 
٧٢ ) احلجاج واحلقيقة وافاق التأويل:٣٠٧ . 

٧٣ ) ينظر: بحار األنوار:٣٥/٦،  والغدير:٢١/٨ . 
تفسري  بـ(  املعروف  الكبري،   التفسري  وينظر:    ،٣٠٥  /٥  : الكاشف  التفسري   (  ٧٤

الرازي):٢٢٣/٢٢ . 
٧٥ ) ينظر: األمايل(املفيد):٣٤٩،  واألمايل(الطويس):١٢١،  وبشارة املصطفى لشيعة 

املرتىض،  الطربي اإلمامي:١٧٠،  وبحار االنوار:٣٦٠/٤٣،  وينابيع املودة:٧٤/١. 
٧٦ ) شواهد التنزيل لقواعد التفضيل:٢٤٦/١،  وينظر: نفحات األزهار،  السيد عيل 

احلسيني امليالين:٣٤/٢٠ . 
الرسول  آل  عن  العقول  حتف  وينظر:    ،٢٠٨/١:   الرضا  أخبار  عيون   (  ٧٧

:٤٢٦،  والشايف يف االمامة،  الرشيف املرتىض:٣٠٨/٢ .  
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٧٨ ) كامل الدين ومتام النعمة،  الشيخ الصدوق:٢٤٥،  وينظر: بحار األنوار:٣١٧/٣٦،  
وأهل البيت يف الكتاب والسنة، حممد الريشهري :٥٣ . 

٧٩ ) هنج البالغة،  الرشيف الريض،  تح،  د. صبحي الصالح:٤٧ . 
٨٠ ) االستلزام احلواري يف التداول اللساين،  العيايش أدواري:١٧-١٨ . 
٨١ ) آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص،  د. حممود أمحد نحلة:٣٣ . 

٨٢ ) اإليضاح يف علوم البالغة،  القزويني :١ /٩٢. 
٨٣ ) االستلزام احلواري يف التداول اللساين،  العيايش أدواري:١٨ . 

٨٤ ) املصدر نفسه:١٨. 
٨٥ ) البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القرآين،  د. قدور عمران:١٨٠ . 

٨٦ ) التداولية من أوست اىل غوفامن،  فليب ما نشيه:٨٤ . 
غرايس،   بول  عند  التخاطبية  والقواعد  العربية  اللغة  يف  االستلزامية  الدالالت   (  ٨٧

رايض رشيد( جملة الفيصل،  العدد٢٨٠،  شوال:١٤٢٠هـ/ يناير٢٠٠٠م):٥٧ . 
٨٨ ) ينظر: اللسان وامليزان، او التكوثر العقيل،  د. طه عبد الرمحن:٢٨٣ . 

العريب  اللساين  واخلطاب    ،٨٤-٨٥: غوفامن  إىل  أوستني  من  التداولية  ينظر   (  ٨٩
ونظرية   ،٢٩٠  -٢٨٧  /٢  : ازاييط  عسو  بنعيسى  د.   ( االضامري  التواصل  (هندسة 
التداول  يف  واالقتضاء  اسامعيل:١٢-١٦،   صالح  جرايس،   بول  فلسفة  يف  املعنى 
العرشون،   املجلد  الثالث،   العدد  الفكر،   عامل  جملة  فاخوري(  عادل  د.  اللساين،  

أكتوبر١٩٨٩م):١٤٦-١٤٧    . 
آن ريبول:٢٧٠/١-٢٧٤،   للتداولية، جاك موشلر،  املوسوعي  القاموس  ينظر   (  ٩٠
والتداولية وحتليل اخلطاب(الرؤ والتمثالت)،  د. باسم خري خضري:١٢٩-١٣٠،  و 

أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص:٣٨-٤٠ .  
٩١ ) اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل: ٢١٥. 
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٩٢ ) اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل: ٢٢٦. 
٩٣ ) ينظر: املصدر نفسه: ٢٣١. 

٩٤ ) املصدر نفسه: ٢٣١. 
٩٥ ) ينظر: املصدر نفسه: ٢٣١. 

٩٦ ) ينظر: معجم حتليل اخلطاب،  باتريك شارودو،  ودومنيك منغنو:٣٦،  وبنى احلجاج 
يف هنج البالغة (دراسة لسانية)، عيل عبد الوهاب (اطروحة دكتوراه)١٤٧-١٤٩. 

ايب  ابن  البالغة،   املجليس:٨٩/٣٢،  وينظر: رشح هنج  الشيخ  األنوار،   بحار   (  ٩٧
احلديد املعتزيل:١٢/١٤،  ومجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة،  أمحد زكي 

صفوت:٢٩٤/١ . 
 ٩٨ ) ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل:٢٤١،  والتداولية وحتليل اخلطاب(الرؤ

والتمثالت):٩٣ . 
٩٩ ) كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج: ٩١. 

١٠٠ ) اجلمل،  الشيخ املفيد:١٤٢،  وينظر: الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن 
،  السيد مصطفى املوسوي:٤٧ . 

١٠١ ) اخلرائج واجلرائح،  قطب الدين الراوندي:٥٧٤/٢،  وينظر: موسوعة كلامت 
اإلمام احلسن ،  جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم ( ع):٩٨.  

١٠٢ ) ينظر: كتاب احلدود يف النحو،  أبو احلسن الرماين : ٤٢، ورشح املفصل،  ابن 
يعيش : ٨ /١٥٠ . 

١٠٣ ) ينظر: اخلليل، معجم مصطلحات النحو العريب (د.جورج قري، وهاين جورج): ٥١. 
١٠٤ ) يف النحو العريب نقد وتوجيه،  د. مهدي املخزومي: ٢٦٤. 

١٠٥  (التعريفات،  عيل بن حممد اجلرجاين : ٣٧، وينظر: كشاف اصطالحات العلوم 
والفنون،  حممد عيل التهانوي : ١٧١/١. 
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١٠٦ )  ينظر: مغني اللبيب،  ابن هشام:٢١/١، ومهع اهلوامع،  السيوطي:٦٩/٢. 
١٠٧ ) اللمع،  ابن جني : ٢٢٧ . 

١٠٨ ) االستلزام احلواري يف التداول اللساين:٣٣. 
١٠٩ ) مفتاح العلوم،  السكاكي:٣٠٤. وينظر: البالغة فنوهنا وأفناهنا(علم املعاين)،  

د. فضل حسن عباس:١٩٠-٢٠٣ . 
١١٠ ) ينظر: دراسات يف نحو اللغة العربية الوظيفي،  د. امحد املتوكل:٩٨ . 

شكري  د.   : ومقرتحات،   مراجعات  اللغوية،   األعامل  دائرة  ينظر:   (  ١١١
املبخوت:١٩٧. 

١١٢ ) ينظر: احلجاج يف الشعر العريب،  بنيته وأساليبه،  د. سامية الدريدي:٢٣. 
١١٣ ) ينظر: احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية،  عبداهللا صولة: 

 . ٤٢٥
١١٤ ) املصدر نفسه:٤٢٧ . 

١١٥ ) من بالغة القرآن،  د. أمحد بدوي:١٢٦. 
١١٦ ) املصدر نفسه:١٢٦ . 

١١٧ ) البالغة فنوهنا وأفناهنا(علم املعاين):١٩٩ .  
١١٨ ) دالئل االعجاز،  عبد القاهر اجلرجاين:١٠٥ . 

١١٩ ) ينظر: الربهان يف تفسري القرآن،  السيد هاشم البحراين:٥/ ٦٧٢، ومستدرك 
سفينة البحار،  الشيخ عيل النامزي الشاهرودي:٢٢٩/١ . 

١٢٠ ) البالغة فنوهنا وأفناهنا(علم البيان والبديع)،  د. فضل حسن عباس:٢٧٠ .  
١٢١ ) مقاتل الطالبيني،  ابو الفرج االصفهاين:٤٦،  وينظر: االرشاد يف معرفة حجج 

اهللا عىل العباد،  الشيخ املفيد:١٥/٢ . 
١٢٢ ) ينظر: اسرتاتيجيات اخلطاب،  مقاربة لغوية تداولية،  عبد اهلادي بن ظافر الشهري:٤٥-٥٠. 
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الرسول،   مكاتيب  وينظر:  احليل:٣٠٩،   العالمة  احلق،  وكشف  الصدق  هنج   (  ١٢٣
األمحدي ئئئئ:١١٩/١ . 

١٢٤ ) كامل الدين ومتام النعمة،  الشيخ الصدوق:٣١٦،  وينظر: كفاية األثر،  اخلزاز 
القمي:٢٢٥ . 

١٢٥ ) اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل: ٢٦٥. 
١٢٦ ) احلجاج يف القرآن الكريم  من خالل أهم خصائصه األسلوبية: ٢٧. 

كتاب  اليوم،   إىل  أرسطو  من  الغربية  التقاليد  احلجاج يف  نظريات  أهم  ينظر:   (  ١٢٧
مجاعي،  بأرشاف د. محادي صمود: ٣٠٨- ٣١٣،  وكتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات 

احلجاج: ٩١-٩٨. 
١٢٨ ) كامل الدين ومتام النعمة،  الشيخ الصدوق:٣١٦،  وينظر: كفاية األثر:٢٢٥ . 

١٢٩ ) أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم: ٣٤١ . 
١٣٠ ) الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف،  السيد ابن طاووس:١٩٧ . 

١٣١ ) علل الرشائع،  الشيخ الصدوق:٢١١/١،  وينظر: تفسري نور الثقلني،  الشيخ 
احلويزي:٢٩١/٣ . 

١٣٢ ) احلجاج يف البالغة املعارصة،  د. حممد سامل الطلبة:١١٤ . 
١٣٣ ) االنبياء:١١١ . 

١٣٤ ) الشعراء/٢٠٥-٢٠٦ . 
١٣٥ ) الشعراء/٢٠٧ . 

السيد  احلق،   إحقاق  رشح  وينظر:  الطربيس:٤١٩/١،   الشيخ  االحتجاج،    (  ١٣٦
املرعيش:١٩٢/١١ . 

١٣٧ ) ينظر: احلجاج واحلقيقة وافاق التأويل،  د. عيل الشبعان:١١١-١١٢ . 
١٣٨ ) احلجاج يف القرآن الكريم  من خالل أهم خصائصه األسلوبية:٤٣ . 
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جواد  الشيخ  مجع    ، احلسن  صحيفة  وينظر:  االحتجاج:٤٢٠/١،    (  ١٣٩
القيومي:٢٠٢. 

١٤٠ ) ينظر: اسرتاتيجيات اخلطاب،  مقاربة لغوية تداولية:١٠٣-١٠٦،  والتداولية 
وحتليل اخلطاب(الرؤ والتمثالت):٩٤-٩٥ .  

١٤١ ) ينظر: اللغة واحلجاج،  أبو بكر العزاوي:١٥ . 
١٤٢ ) املصدر نفسه:١٥ . 

١٤٣ ) الكامل يف التاريخ،  ابن األثري:٤٠٦/٢،  وينظر: رشح إحقاق احلق:٤٨٤/٢٦. 
١٤٤ ) ينظر: اللسان وامليزان، او التكوثر العقيل:٢٤٩ . 

١٤٥ ) ينظر: املصدر نفسه:٢٥٠،  التداولية وحتليل اخلطاب:٩٨-٩٩ . 
١٤٦ ) ينظر: االسلوبية واألسلوب، املسدي : ٤٢ . 

حممد  د.  أسلويب،   لغوي  مدخل  اجلاهيل  الشعر  يف  الداللة  إبداع  ينظر:   (  ١٤٧
العبد:١٠٧-١٠٨ . 

١٤٨ ) األسلوبية واألسلوب:٥٣ . 
١٤٩ ) كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج،  د.عيل حممد: ٨٤ . 

١٥٠ ) ينظر: العوامل احلجاجية يف اللغة العربية، : د.عز الدين الناجح:٣١. 
١٥١ ) ينظر: احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية د.عبد اهللا صولة: ٣٦. 

١٥٢ ) ينظر: عندما نتواصل نغري،  د. عبدالسالم عشري:  ١٢٨- ١٣٤. 
١٥٣ ) اللسان وامليزان،  د. طه عبد الرمحن : ٢٦٥. 

١٥٤ ) املصدر نفسه: ٢٣٠. 
١٥٥ ) ينظر: عندما نتواصل نغري: ١٣٢. 
١٥٦ ) ينظر: عندما نتواصل نغري: ١٣٣. 

١٥٧ ) ينظر: املصدر نفسه:١٣٤. 
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١٥٨ ) ينظر: حجاجية األسلوب يف اخلطابة السياسية،  د. الزماين كامل:٢٠٣. 
١٥٩ ) ينظر: املصدر نفسه:٢٠٥. 

١٦٠ ) الكتاب،  سيبويه: ١٠٤/٣،  وينظر اللمع يف العربية،   : ٢٨٦ .  
١٦١ ) رشح املفصل،  ابن يعيش: ٩٠/٩ . 

١٦٢ ) الربهان يف علوم القرآن،  الزركيش: ٤١/٣ .   
١٦٣ ) بحار األنوار،  املجليس:١٠٢/٤٤-١٠٣. 

١٦٤ ) ينظر: احلجاج يف القرآن :٣٢٣. 
١٦٥ ) رشح املفصل:٩/ ٩٣ .  

١٦٦ ) ينظر: حجاجية األسلوب يف اخلطابة السياسية:٢١٥. 
١٦٧ ) بحار األنوار:١٠٢/٤٤. 

١٦٨ ) صحيفة احلسن(ع )،  الشيخ جواد القيومي:٣٠٤. 
و النَّقاري: ٥٥ .  ١٦٩ ) التحاجج،  طبيعته وجماالته ووظائفه،  تنسيق محُّ

١٧٠ ) أعالم الدين يف صفات املؤمنني، الشيخ  احلسن بن ايب احلسن الديلمي:٢٩٢-٢٩٣ . 
اعراب،  حبيب  نظري)،   استقاء  احلجاجي(عنارص  واالستدالل  احلجاج   (  ١٧١

(بحث) ١٠٥. 
١٧٢ ) الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن،  السيد مصطفى املوسوي:٤٢. 

١٧٣ ) ينظر: حجاجية األسلوب يف اخلطابة السياسية:٢١٦-٢١٧. 
١٧٤ ) ينظر: البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا، عبد الرمحن امليداين:٤١٣.  

املتعال  عبد  البالغة،   علوم  يف  املفتاح  لتلخيص  االيضاح  بغية  ينظر:   (١٧٥
الصعيدي:٦٣/١ . 

١٧٦ ) ينظر: اخلطاب وخصائص اللغة، أمحد املتوكل: ٧٨. 
١٧٧ ) ينظر: البيان يف روائع القرآن، د. متام حسان: ٢ / ١٣٦. 
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١٧٨ ) االحتجاج،  الشيخ الطربيس:٤٤٤/١ . 
١٧٩ ) بحار األنوار:١٤٧/٤٤ . 

١٨٠ ) ينظر: املصدر نفسه:١٤٧/٤٤ . 
١٨١ ) حتف العقول: احلسن بن عيل احلراين:٢٣٤ . 

عبداحلسن  د.  النحويني،   عند  والرجحان  اليقني  أفعال  داللة  ينظر:   (١٨٢
العبودي:٦٧٢(بحث). 

١٨٣ ) الكتاب:٣٩/١-٤٠ . 
١٨٤ ) احلجاج يف القرآن:٣١٧. 
١٨٥ ) احلجاج يف القرآن:٣١٨. 

١٨٦ ) بحار االنوار:٤٤/٤٤. 
١٨٧ ) ينظر: التعريفات،  اجلرجاين:١٥٥. 

١٨٨ ) بحار النوار:٤٤/٤٤. 
١٨٩ ) بالغة اإلمام احلسن،  الشيخ عبد الرضا الصايف:٨٧ . 
١٩٠ ) ينظر: رشح الكافية،  ريض الدين االسرتابادي:١٥٠/٤. 

١٩١ ) ينظر: احلجاج يف القرآن:٣١٧. 
١٩٢ ) االحتجاج:٤٥٠/٢. 

١٩٣ ) ينظر: توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، املرادي:٥٥٦/١ . 
١٩٤ ) ينظر: رشح الكافية:١٥١/٤. 

١٩٥ ) املحاسن واألضداد، اجلاحظ:٩٧ . 
١٩٦ ) ينظر: احلجاج يف هنج البالغة(الرسائل اختيارا)،  رائد جميد الزبيدي:١٣٨. 

١٩٧ ) ينظر: كتاب احلدود يف النحو،  الرماين : ٤٢ . 
١٩٨ ) ينظر: اخلليل، معجم مصطلحات النحو العريب،  د.جورج قري، وهاين جورج: ٥١.
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١٩٩ ) يف النحو العريب نقد وتوجيه،  د. مهدي املخزومي: ٢٦٤،. 
٢٠٠  (التعاريف،  حممد عبد الرؤوف املناوي :٥٩ . 

٢٠١ ) اللمع يف العربية،  ابن جني: : ٢٢٧ . 
٢٠٢ ) ينظر: اخلطاب احلجاجي يف كتاب االمامة والسياسة،  ابتسام بن خراف :٣٠٤ . 

٢٠٣ ) ينظر: احلجاج يف القرآن : ٤٢٥ . 
٢٠٤ ) ينظر: اإليضاح يف علوم البالغة،  القزويني:١٣٠. 

٢٠٥ ) ينظر: أمايل ابن الشجري:٤٠٠/١ . 
٢٠٦ ) الكتاب:٥١/١ . 

٢٠٧ ) رشح املفصل: ١٥٢/٨ . 
٢٠٨ ) ينظر: اجلنى الداين: ٣٤١ . 
٢٠٩ ) ينظر: املصدر نفسه:٣٤٤.  

٢١٠ ) بحار األنوار:٧٣/٤٤-٧٩ . 
٢١١ ) ينظر: البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا:٢١٠-٢١٢ . 

٢١٢ ) احلجاج يف الشعر العريب،  بنيته وأساليبه:٢٣ . 
٢١٣ ) ينظر: أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني،  د. قيس اسامعيل األويس:٣٩٦. 

٢١٤ ) ينظر:الكتاب:٢٣٣/٤ . 
٢١٥ ) ينظر: رشح كتاب سيبويه،  أبو سعيد السريايف، ٧٢/١٠،  ومغني اللبيب،  ابن 

هشام:٢٠٦/١. 
٢١٦ ) رشح املفصل : ١٠٩/٤. 

٢١٧ ) ينظر: األصول يف النحو:١٢٦/٢ . 
٢١٨ ) الصاحبي يف فقه اللغة،  ابن فارس:١١٥-١١٦. 

٢١٩ ) بحار األنوار:٤٣/٤٤ . 
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٢٢٠ ) ينظر: املصدر نفسه: ٤٣/٤٤ . 
٢٢١ ) البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا:٢٠٩. 

٢٢٢ ) رشح عمدة احلافظ وعدة الالفظ،  ابن مالك :١/ ٣٩١ . 
٢٢٣ ) املفصل يف صنعة اإلعراب،  الزخمرشي:١١٨-١١٩ . 

 .٧٨:٢٢٤ ) بالغة اإلمام احلسن
٢٢٥ ) ينظر: علوم البالغة (البيان،  املعاين،  البديع)،  أمحد بن مصطفى املراغي:٦٨ . 

٢٢٦ ) ينظر: رشح مجل الزجاجي،  ابن عصفور:٢٦٢/١ . 
٢٢٧ ) الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز،  حييى العلوي: ٩٤/٢ . 

٢٢٨ ) اللمع يف العربية: ٨٤. 
٢٢٩ ) ينظر:  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ابن هشام:٣٠١/٣ . 

٢٣٠ ) التعريفات،  اجلر جاين:٥٠ . 
٢٣١ ) ينظر: رشح ابن عقيل عىل الفية ابن مالك،  ٢٠٦/٣-٢٠٧ . 

٢٣٢ ) ينظر: التداولية عند العلامء العرب، د. مسعود صحراوي،   ٢٠٥ .     
٢٣٣ ) توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك:٣٥٩/١ . 

٢٣٤ ) الكتاب:٣٥٠/٢ . 
٢٣٥ ) النحو الوايف،  عباس حسن:٢١٧/١ . 

٢٣٦ ) االحتجاج:٤٤٣/١ . 
٢٣٧ ) ينظر: االحتجاج:٤٤٣/١ . 

٢٣٨ ) أسلوبية احلجاج التداويل،   :١٥٤ . 
٢٣٩ ) ينظر: اخلطاب واحلجاج،  أبو بكر العزاوي:٥١ . 

٢٤٠ ) رشح قطر الند وبل الصد،  ابن هشام:٩٤-٩٥ . 
٢٤١ ) النحو الوايف:٢١٩/١ . 
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٢٤٢ ) االحتجاج:٤٥١/٢ . 
٢٤٣ ) ينظر: ظاهرة التوكيد يف العربية،  وفاء حممد عيل :٧٣. 

٢٤٤ ) ينظر: معاين النحو،  د. فاضل السامرائي:٢٦١/١ . 
٢٤٥ ) رشح املفصل:٥٩/٨ . 

٢٤٦ ) بحار األنوار:٣٣/٤٤ . 
٢٤٧ ) حجاجية األسلوب يف اخلطابة السياسية:٣١٥. 

٢٤٨ ) ينظر: اجلنى الداين:٢٥٣-٢٥٦ .  
٢٤٩ ) تفسري البحر املحيط،  أبو حيان:٦٤/٣. 

٢٥٠ ) ينظر: ظاهرة التوكيد يف العربية :٨٣. 
٢٥١ ) بحار األنوار:٣٦٢/٤٣. 
٢٥٢ ) رشح املفصل:١١١/٨ . 

٢٥٣ ) تفسري البحر املحيط:٣٠٩/٤ . 
٢٥٤ ) ينظر:  معاين النحو:١٦٣/٤. 

٢٥٥ ) بحار األنوار:٤٢/٤٤. 
٢٥٦ ) ينظر: الفلسفة واللغة،  نقد املنعطف اللغوي يف الفلسفة املعارصة،  الزواوي 

بغوره:١٠٤-١٠٦. 
٢٥٧ ) التداولية عند العلامء العرب،  د. مسعود صحراوي:٤٠. 

٢٥٨ ) ينظر: السياق والنص الشعري،  عيل آيت أوشان:٦٣. 
٢٥٩ ) ينظر: نظرية أفعال الكالم العامة(كيف ننجز االشياء بالكالم)،  اوستن:١٧. 

٢٦٠ ) ينظر: التداولية اليوم علم جديد يف التواصل،  آن روبول،  وجاك موشالر:٣١. 
اللغوي  البحث  يف  جديدة  وافاق  العامة:٩٣،   الكالم  أفعال  نظرية  ينظر:   (  ٢٦١

املعارص،  د. حممود أمحد نحلة:٦٩. 
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امحد  د.  نظري،   مدخل  الوظيفية  واللسانيات  نفسه:١٢٣،   املصدر  ينظر:   (  ٢٦٢
املتوكل:٢٣. 

٢٦٣ ) التداولية وحتليل اخلطاب(الرؤ والتمثالت)،  د. باسم خريي:٤٤. 
٢٦٤ ) ينظر: التداولية عند العلامء العرب:٤١. 

٢٦٥ ) ينظر: افاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص:٤٧. 
٢٦٦ ) ينظر: نظرية أفعال الكالم العامة:١٣١. 

٢٦٧ ) ينظر: نظرية الفعل الكالمي،  هاشم ابراهيم اخلليفة:٩١. 
٢٦٨ ) ينظر: نظرية أفعال الكالم العامة:١٨٦،  واسرتاتيجيات اخلطاب(مقاربة لغوية 

تداولية)،  عبد اهلادي بن ظافر الشهري:١٥٦-١٥٧. 
والتداولية وحتليل  املعارص:٧٤-٧٥،   اللغوي  البحث  افاق جديدة يف  ينظر:   (  ٢٦٩

اخلطاب (الرؤ والتمثالت):٤٩. 
٢٧٠ ) ينظر: نظرية املعنى يف فلسفة بول غرايس،  صالح اسامعيل:٥٣. 

٢٧١ ) ينظر: افاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص:٤٩-٥٠. 
٢٧٢ ) ينظر: املصدر نفسه:٧٨-٨١،  واملقاربة التداولية،  فرانسوز ارمينكو:٦٦-٦٩. 

٢٧٣ ) اسرتاتيجيات اخلطاب:١٣٥. 
٢٧٤ ) ينظر: افاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص:٨٤. 

٢٧٥ ) ينظر: افاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص:١٠٧. 
٢٧٦ ) التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد،  صالح اسامعيل:٢٣٢. 

٢٧٧ ) ينظر: حمارضات يف فلسفة اللغة،  د. عادل فاخوري:١٠٩. 
٢٧٨ ) دالئل االعجاز،  اجلرجاين:٥٢٦-٥٢٧. 

٢٧٩ ) دائرة االعامل اللغوية مراجعات ومقرتحات،  د. شكري املبخوت:١٨٤. 
الشيخ  وينظر:االرشاد،   االصفهاين:٣٢،   الفرج  ابو  الطالبيني،   مقاتل   (  ٢٨٠
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املفيد:٨/٢ . 
٢٨١ ) ينظر: صلح احلسن،  الشيخ رايض ال ياسني:٥٧. 

٢٨٢ ) مقاتل الطالبيني:٤٦،  وينظر: االرشاد :١٥/٢ . 
اللغوي  البحث  يف  جديدة  وافاق  اللغة:١٢٣،   فلسفة  يف  حمارضات  ينظر:   (  ٢٨٣

املعارص:١٠٤
٢٨٤ ) اخلطاب القرآين دراسة يف البعد التداويل،  مؤيد عبيد آل صوينت:١٣٦(اطروحة 

دكتوراه) . 
٢٨٥ ) األصول يف النحو،  ابن الرساج :٣٢٩/١،  وينظر: رشح املفصل،  ابن يعيش 

 .١٥/٢:
٢٨٦ ) رشح الكافية،  الريض االسرتابادي:٣٢٥/١،  وينظر: رشح كتاب احلدود يف 

النحو،  الفاكهي :٢٠٧. 
٢٨٧ ) الكتاب،  سيبويه :٢٩١/١،  وينظر: املقتضب،  املربد :٢٠٢/٤. 

فاضل:١٠٨- كاظم  تداولية،   مقاربة  الكريم  القرآن  يف  املكية  السور  ينظر:   (  ٢٨٨
١٠٩(رسالة ماجستري). 

٢٨٩ ) بحار األنوار،  الشيخ املجليس : ٤٣/ ٣٥٨ . 
٢٩٠ ) اسرتاتيجيات اخلطاب:٣٦٠. 

٢٩١ ) مستدرك الوسائل،  مريزا حسني النوري الطربيس:٤٦٠/١ . 
٢٩٢ ) ينظر: الكايف يف علوم البالغة العربية،  د. عيسى عيل،  و د.عيل سعد:٢٥١،  

واملعجم املفصل يف علوم البالغة،  د. انعام عكاوي:٢١٩-٢٢٠. 
٢٩٣ ) ارشاد القلوب،  الديلمي:٧٦/١. 

٢٩٤ ) ينابيع املودة،  القندوزي احلنفي:٣٦٥/٣. 
٢٩٥ ) ينظر: رشح املفصل : ٨ /١٥٠، ومغني اللبيب،  ابن هشام :١٧/١. 
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٢٩٦ ) ينظر: اخلليل، معجم مصطلحات النحو العريب،  د. جورج قري، وهاين جورج: ٥١. 
٢٩٧ ) يف النحو العريب نقد وتوجيه،  د. مهدي املخزومي: ٢٦٤.  

٢٩٨  (التعريفات،  اجلرجاين : ٣٧، وينظر: التوقيف عىل مهامت التعاريف (املعروف 
بالتعاريف)،  املناوي :٥٩. 

٢٩٩ ) السور املكية يف القرآن الكريم مقاربة تداولية:١٤٦. 
٣٠٠ ) الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن ،  السيد مصطفى املوسوي:١١٧. 

٣٠١ ) بحار األنوار:١٢٢/٤٤. 
٣٠٢ ) ينظر: كلمة اإلمام احلسن،  السيد حسن الشريازي:١٥ . 

٣٠٣ ) ينظر: آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص:١٠٧،  واخلطاب القرآين دراسة 
يف البعد التداويل:١٤٧. 

 .٣٨:  ٣٠٤ ) الروائع املختارة من خطب اإلمام احلسن
٣٠٥ ) املصدر نفسه:٤٠. 

ملياين  حممد  االبراهيمي،   البشري  الشيخ  خطب  يف  الكالمية  األفعال   (  ٣٠٦
موسوم:٨١(اطروحة دكتوراه). 

٣٠٧ ) ينظر: افاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص:١٠٨. 
٣٠٨ ) علل الرشائع،  الشيخ الصدوق:٢١١/١،  وينظر: تفسري نور الثقلني،  الشيخ 

احلويزي:٢٩١/٣ . 
٣٠٩ ) احلجاج يف البالغة املعارصة،  د. حممد سامل الطلبة:١١٤ . 

٣١٠ ) بحار األنوار:٣٠/٤٤. 
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املصادر واملراجع
مصادر و مراجع الفصل األول

القرآن الكريم 
أسباب نزول اآليات، عيل بن أمحد الواحدي النيسابوري، (ت:٤٦٨هـ)، ط/١، . ١

النارش : مؤسسة احللبي ورشكاءه للنرش والتوزيع – القاهرة، ١٣٨٨ - ١٩٦٨ م .
الشهري، . ٢ ظافر  بن  اهلادي  عبد  تداولية،  لغوية  مقاربة  اخلطاب،  اسرتاتيجيات 

ط/١، النارش: دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت– لبنان، ٢٠٠٤م.
األمايل، الشيخ أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه املعروف بالصدوق،(ت: . ٣

٣٨١هـ)،حتقيق قسم الدراسات اإلسالمية - مؤسسة البعثة – قم،١٤١٧هـ.
األمايل، الشيخ املفيد، حممد بن حممد بن النعامن (ت:٤١٣هـ)، حسني األستاذ ويل، . ٤

– بريوت/لبنان ،١٤١٤هـ  عيل أكرب الغفاري، ط/٢ ،النارش: دار املفيد للطباعة 
- ١٩٩٣م .

الدراسات . ٥ قسم  حتقيق  الطويس(ت:٤٦٠هـ)  احلسن  بن  حممد  الشيخ  األمايل، 
االسالمية – مؤسسة البعثة ،ط/١، النارش: دار الثقافة قم، ١٤١٤ .

الشريازي، ط/١، . ٦ الشيخ نارص مكارم  تأليف  املنزل،  األمثل يف تفسري كتاب اهللا 
النارش: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت -ـ لبنان، ١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٢ م .  

الثقافية، . ٧ احلديث  دار  حتقيق:  الريشهري،  حممد  والسنة،  الكتاب  يف  البيت  أهل 
ط/٢، النارش: دار احلديث الثقافية ،١٣٧٥ ش .

يف . ٨ البحث  فريق  اليوم:  إىل  أرسطو  من  الغربية  التقاليد  يف  احلجاج  نظريات  أهم 
جامعة  اآلداب-منّوبة،  كلية  النارش:  ود،  صمُّ محادي  إرشاف  واحلجاج،  البالغة 

اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية، تونس، د.ت.
٩ . : حتقيق  (ت:٤١٣هـ)،  النعامن  بن  حممد  بن  حممد  املفيد،  الشيخ  املقاالت  أوائل 

لبنان  بريوت-  للطباعة،  املفيد  دار  ،النارش:  ط/٢  األنصاري،  إبراهيم  الشيخ 
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،١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.
باقر . ١٠ حممد  الشيخ  العالمة  األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 

املجليس،(ت :١١١١ هـ )، حتقيق : حييى العابدي الزنجاين، عبد الرحيم الرباين 
الشريازي، ط/٢، النارش: مؤسسة الوفاء، بريوت ـ لبنان،١٤٠٣هـ-ـ١٩٨٣م.

الشيخ . ١١ البحراين،(ت: ١١٠٧هـ)،تقديم:  السيد هاشم  القرآن،  تفسري  الربهان يف 
حممد مهدي اآلصفي، حتقيق : قسم الدراسات االسالمية، ط/١، النارش: مؤسسة 

البعثة – قم، د . ت . 
بشارة املصطفى لشيعة املرتىض، حممد بن أيب القاسم الطربي (ت: نحو ٥٢٥ه)، . ١٢

حتقيق : جواد القيومي األصفهاين، ط/١، النارش : مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 
جلامعة املدرسني بقم املرشفة،١٤٢٠ هـ .

النارش: . ١٣ ط/١،  عمران،  قدور  د.  القرآين،  اخلطاب  يف  واحلجاجي  التداويل  البعد 
عامل الكتب احلديث للنرش والتوزيع، إربد- األردن،٢٠١٢م.

بالغة اإلقناع يف املناظرة، د. عبد الطيف عادل، ط/١، النارش: دار ومكتبة عدنان، . ١٤
العراق،٢٠١٣ .

بالغة امللفوظ احلجاجي، يف حماكمة دمنة من باب الفحص عن أمر دمنة من كليلة . ١٥
 / واألدب  اللغة  يف  اشكاالت  جملة  محبيل،(بحث)  أسامء  تداولية،  مقاربة  ودمنة، 
ماي،  العدد:٩،  اجلزائر،  لتامنغست/  اجلامعي  باملركز  واللغات  اآلداب  معهد 

السنة:٢٠١٦م.
البيان والتبيني: أبو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ(ت:٢٥٥هـ)، حتقيق ورشح عبد . ١٦

السالم حممد هارون، ط/٧، النارش: مكتبة اخلانجي، القاهرة، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م.
تاريخ مدينة دمشق، عيل بن احلسن بن هبة اهللا ابن عساكر،(ت: ٥٧١ هـ)، حتقيق: . ١٧

لبنان،   – بريوت   - والتوزيع  والنرش  للطباعة  الفكر  دار   : النارش  شريي،  عيل 
١٩٩٥م.
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سلسلة كتاب النرش (٦)

الطويس، . ١٨ احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  الطائفة  شيخ  القرآن،  تفسري  يف  التبيان 
(ت:٤٦٠هـ )،حتقيق : أمحد حبيب قصري العاميل ،ط/١، النارش :مكتب اإلعالم 

اإلسالمي - قم ،١٤٠٩هـ.
كلية . ١٩ النارش:  ط/١،  النَّقاري،  و  محُّ تنسيق  ووظائفه:  وجماالته  طبيعته  التَّحاجج، 

اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، اململكة املغربية، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.
حتف العقول عن آل الرسول، الشيخ احلسن بن عيل بن شعبة احلراين، املتوىف يف . ٢٠

النرش  : مؤسسة  النارش  أكرب غفاري، ط/٢،  : عيل  ،حتقيق  اهلجري  الرابع  القرن 
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسيني بقم املرشفة، ١٤٠٤هـ ـ ١٣٦٣ش .

تفسري البحر املحيط ( املعروف بتفسري أيب حيان االندليس )، أبو حيان حممد بن . ٢١
عيل  والشيخ  املوجود،  أمحد  :عادل  حتقيق   ،( ٧٤٥هـ   : ت  االندليس،(  يوسف 
معوض، واخرون، ط/٦، النارش : دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ١٤٢٢هـ 

ـ ٢٠٠١م .
التفسري الصايف، حممد حمسن الفيض الكاشاين، (ت : ١٠٩١هـ )، صححه وقدم . ٢٢

– الصدر  : مكتبة  النارش  الشيخ حسني األعلمي، ط/٢،  العالمة  له وعلق عليه 
طهران، ١٤١٦ - ١٣٧٤ ش.

السيد . ٢٣ احلاج   : حتقيق  ٣٢٠هـ)،  العيايش،(ت:  مسعود  بن  ،حممد  العيايش  تفسري 
طهران،   – اإلسالمية  العلمية  املكتبة   : النارش  ط/١،  املحاليت،  الرسويل  هاشم 

د.ت. 
تفسري القرآن املجيد، الشيخ املفيد ،حممد بن حممد بن النعامن (ت:٤١٣هـ)، حتقيق: . ٢٤

السيد حممد عيل أيازي، ط/١، النارش : مؤسسة بوستان كتاب قم، ( مركز النرش 
التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي )، ١٤٢٤ - ١٣٨٢ ش .
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التفسري الكاشف، الشيخ حممد جواد مغنية، (ت : ١٩٨١م)، ط/٣، النارش : دار . ٢٥
العلم للماليني - بريوت – لبنان،١٩٨١م . 

الدين . ٢٦ فخر  بن  حممد  اإلمام  تأليف   ،( الرازي  تفسري   ) املعروف  الكبري،  التفسري 
الرازي ،( ت : ٦٠٦هـ)ـ، ط/٣، دار الفكر، بريوت ـ لبنان، ١٤٠٥هـ-ـ١٩٨٥م.

التفسري املبني، الشيخ حممد جواد مغنية، (ت : ١٩٨١م)، ط/٢، النارش : مؤسسة . ٢٧
دار الكتاب اإلسالمي، قم ـ إيران، ١٤٠٣ - ١٩٨٣م .

تفسري نور الثقلني، الشيخ عبد عيل بن مجعة العرويس املعروف بـ(ـالشيخ احلويزي)، . ٢٨
(ت:١١١٢هـ)، حتقيق : السيد هاشم الرسويل املحاليت، ط/٤، النارش : مؤسسة 

إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع –قم  - ١٤١٢ - ١٣٧٠ ش .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن،: ابو جعفر حممد بن حرير الطربي (ت٣١٠هـ)، . ٢٩

حتقيق : تقديم : الشيخ خليل امليس / ضبط وتوثيق وختريج : صدقي مجيل العطار، 
ط/١، النارش : دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع - بريوت ،١٤١٥ - ١٩٩٥م .

(ت: . ٣٠ القرطبي  االنصاري  امحد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  القرآن:  ألحكام  اجلامع 
٦٧١هـ)، حتقيق : تصحيح : أمحد عبد العليم الربدوين، ط/٢، النارش : دار إحياء 

الرتاث العريب - بريوت - لبنان، ١٩٦٦م.
احلجاج يف البالغة املعارصة: د. حممد سامل حممد األمني الطلبة، ط/١، النارش: دار . ٣١

الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت– لبنان، ٢٠٠٨م .
احلجاج يف الشعر العريب، بنيته وأساليبه، د. سامية الدريدي، ط/٢، النارش: عامل . ٣٢

الكتب احلديث للنرش والتوزيع، إربد– األردن،١٤٣٢هـ-٢٠١١م.
احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية، د. عبد اهللا صولة، ط/٢، . ٣٣

ودار  منوبة،  واإلنسانيات  والفنون  اآلداب  كلية  بريوت،  الفارايب-  دار  النارش: 
املعرفة للنرش- تونس،٢٠٠٧م.
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النارش: . ٣٤ ط/١،  وآخرون،  علوي،  اسامعييل  حافظ  د.  وجماالته،  مفهومه  احلجاج 
عامل الكتب احلديث- األردن، ١٤٣١هـ- ٢٠١٠م .

عيل . ٣٥ د.  واالسرتاتيجيات،  االشكال  يف  بحث  التأويل،  وآفاق  واحلقيقة  احلجاج 
املتحدة،  اجلديد  الكتاب  دار  النارش:  ط/١،  صمود،  محادي  تقديم  الشبعان، 

بريوت– لبنان، ٢٠١٠م .
اهليئة . ٣٦ النارش:  الفارايب(ت٣٣٩هـ)، حتقيق د. حممد سليم سامل،  أبو نرص  اخلطابة، 

املرصية العامة للكتاب، مجهورية مرص العربية،١٩٧٦م.
شيد للنرش، وزارة . ٣٧ اخلطابة، أرسطو، ترمجة د. عبد الرمحن بدوي، النارش: دار الرَّ

الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية،١٩٨٠م.
ط/١، . ٣٨ (ت:٩١١هـ)،  السيوطي  الدين  جالل  باملأثور،  التفسري  يف  املنثور  ر  الدّ

النارش : دار املعرفة للطباعة والنرش - بريوت – لبنان،١٩٩٨م .
٣٩ . : ط/١،النارش  الطويس(ت:٤٦٠هـ)،  احلسن  بن  حممد  الشيخ  العرش،  الرسائل 

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، د.ت .
املرتىض، . ٤٠ الرشيف  املوسوي  احلسني  بن  عيل  السيد  تأليف  االمامة،  يف  الشايف 

(ت:٤٣٦هـ)، ط/٢، النارش : مؤسسة إسامعيليان – قم،١٤١٠هـ .
رشح إحقاق احلق، السيد املرعيش(ت:١٤١١هـ)،ط/١، حتقيق : تعليق : السيد . ٤١

 : النارش  امليانجي،  إبراهيم  السيد   : تصحيح   / النجفي  املرعيش  الدين  شهاب 
منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي - قم – ايران، د.ت .

شواهد التنزيل لقواعد التفضيل(يف اآليات النازلة يف أهل البيت ع )، عبيد اهللا بن . ٤٢
امحد احلاكم احلسكاين(ت : ق ٥ه)، حتقيق : الشيخ حممد باقر املحمودي، النارش: 
إحياء  جممع  اإلسالمي-  واإلرشاد  الثقافة  لوزارة  التابعة  والنرش  الطبع  مؤسسة 

الثقافة اإلسالمية،١٤١١ - ١٩٩٠ م .
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اجلعفي،(ت: . ٤٣ البخاري  ابراهيم  بن  حممد  عبداهللا  أيب  تأليف  البخاري،  صحيح 
٢٥٦هـ)(د. ط)، النارش : دار الفكر - بريوت، ١٤٠١هـ- ١٩٨١م . 

صحيح مسلم، أبو احلسن مسلم بن احلجاج القشريي، (ت: ٢٦١هـ)، (د. ط)، . ٤٤
النارش : دار الفكر، بريوت- لبنان، (د.ت). 

النارش: . ٤٥ العاميل، ط/١،  السيد جعفر مرتىض   ،اإلمام عيل الصحيح من سرية 
والء املنتظر (عج)، ١٤٣٠ - ١٣٨٨ ه . 

الصناعتني، الكتابة والشعر: أبو هالل احلسن بن عبد اهللا العسكري (ت٣٩٥هـ)، . ٤٦
الكتب  إبراهيم، ط/١، دار إحياء  الفضل  أبو  البجاوي، وحممد  حتقيق عيل حممد 

العربية،١٣٧١هـ-١٩٥٢م.
د. عبد . ٤٧ التواصل واحلجاج:  معرفية آلليات  تداولية  مقاربة  نغري،  نتواصل  عندما 

السالم عشري، أفريقيا الرشق، النارش: الدار البيضاء– املغرب،٢٠٠٦م.
النارش: مكتبة . ٤٨ الناجح، ط/١،  الدين  العربية: د. عز  اللغة  العوامل احلجاجية يف 

عالء الدين للنرش والتوزيع، صفاقس- تونس،٢٠١١م.
بابويه . ٤٩ بن  احلسني،  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  الرضا،الشيخ  أخبار  عيون 

املعروف بالصدوق، ت: ٣٨١هـ، حتقيق : تصحيح وتعليق وتقديم : الشيخ حسني 
لبنان،   – بريوت   - للمطبوعات  األعلمي  مؤسسة   : النارش  ط/١،  األعلمي، 

١٤٠٤ - ١٩٨٤ م .
غاية املرام وحجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاص والعام، السيد هاشم . ٥٠

البحراين (ت: ١١٠٧)حتقيق : السيد عيل عاشور، ط/١، النارش: مجاعة املدرسني- 
قم،١٤٢١هـ .

النارش: . ٥١ الشيخ األميني(ت:١٣٩٢ه)، ط/٤،  الكتاب والسنة واالدب  الغدير يف 
دار الكتاب العريب - بريوت – لبنان، ١٣٩٧ - ١٩٧٧ م .
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(ت: . ٥٢ العسقالين،  حجر  ابن  الدين  شهاب  البخاري،  صحيح  رشح  الباري،  فتح 
٨٥٢هـ)، ط/٢، النارش : دار املعرفة للطباعة والنرش بريوت – لبنان، د. ت .

كتابة اجلاحظ يف ضوء نظريات احلجاج(رسائله نموذجا)، د. عيل حممد عيل سلامن، . ٥٣
ط١، النارش: املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت– لبنان،٢٠١٠م.

الكشف والبيان يف تفسري القرآن املشتهر بـ(تفسري الثعلبي)، تأليف أمحد بن حممد . ٥٤
النيسابوري املعروف بالثعلبي ( ت : ٤٢٧هـ )، حتقيق : أيب حممد بن عاشور، ط١، 

النارش : دار إحياء الرتاث العريب - بريوت، ١٤٢٢هـ ـ ٢٠٠٢م .
بابويه . ٥٥ بن  احلسني،  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  الشيخ  النعمة،  ومتام  الدين  كامل 

املعروف بالصدوق ،( ت: ٣٨١هـ)، حتقيق : تصحيح وتعليق : عيل أكرب الغفاري،
 النارش : مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشف،١٤٠٥ - ٦٥. 

١٣٦٣ ش .
دار . ٥٧ النارش:  منظور(ت٧١١هـ)،  ابن  مكرم،  بن  حممد  الدين  مجال  العرب:  لسان 

صادر، بريوت- لبنان، د.ت.
لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، محو احلاج ذهيبة، ط٢، النارش: األمل للطباعة . ٥٨

والنرش والتوزيع/املدينة اجلديدة، تيزي وزو، ٢٠١٢ .
لسانيات اخلطاب، األسلوبية والتلفظ والتداولية، صابر احلباشة، ط١، النارش: دار . ٥٩

احلوار، سورية- الالذقية، ٢٠١٠ .
املبدأ احلواري، ميخائيل باختني، ترمجة:، فخري صالح، ط/٢، النارش: املؤسسة . ٦٠

العربية للدراسات، بريوت،١٩٩٦م .
تأليف أيب عيل الفضل بن احلسن الطربيس ،(ت : . ٦١ القرآن،  البيان يف تفسري  جممع 

٥٤٨هـ )،حتقيق : جلنة من العلامء واملحققني االخصائيني، ط/١، النارش : مؤسسة 
االعلمي للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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عطية . ٦٢ ابن  الرؤوف  عبد  بن  غالب  العزيز،  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  املحرر 
 : النارش  ط/١،  حممد،  الشايف  عبد  السالم  عبد  حتقيق:  األندليس،(ت:٥٤٦هـ)، 

دار الكتب العلمية- لبنان،١٤١٣ - ١٩٩٣م.
النارش:. ٦٣ ط/١،  الصبيحي،  األخرض  حممد  د.  تطبيقه:  وجماالت  النَّص  علم  إىل  مدخل 

١٤٢٩هـ- بريوت،  نارشون–  للعلوم  العربية  الدار  اجلزائر،  االختالف-  منشورات 
٢٠٠٨م.

حممد . ٦٤ الشيخ  ط١،حتقيق:  النحاس،  جعفر  أيب  تأليف  وإعرابه،  القرآن  معاين 
العربية  اململكة  املكرمة،  مكة   ،القر أم  جامعة  الصابوين،النارش:  عيل 

السعودية،١٤١٠هـ- ١٩٨٩م.
معجم آيات االقتباس / حكمت فرج اهللا البدري، النارش: دار احلرية ،١٩٨٠م.. ٦٥
امللفوظات احلجاجية يف آيات الرتغيب والرتهيب، رائدة كاظم العكييل،(أطروحة . ٦٦

١٤٣٨هـ،  بغداد،  جامعة  اإلنسانية/  للعلوم  رشد  ابن  الرتبية-  كلية  دكتوراه)/ 
٢٠١٨م.

احتاد . ٦٧ منشورات  النارش:  ط/١،  املقدار،  قاسم  ترمجة:  سريفوين،  جان  امللفوظية، 
الكتاب العرب، دمشق،١٩٩٨م .

الكويف،(ت:٣٠٠هـ)،حتقيق: . ٦٨ سليامن  بن  حممد   ،املؤمنني أمري  اإلمام  مناقب 
– اإلسالمية  الثقافة  إحياء  جممع   : النارش   ،١/ ،ط  املحمودي  باقر  حممد  الشيخ 

قم،١٤١٢هـ .تأليفه 
املنحى احلجاجي للخطاب القرآين وأثره يف منهج االستدالل األصويل، د. احلسن . ٦٩

بنعبو، جملة دراسات رشعية، العدد:٢٦، النارش: الرابطة املحمدية للعلامء، املغرب، 
١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.



١٦٨

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

موسوعة كلامت اإلمام احلسن، جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم، ط/١، . ٧٠
النارش: دار املعروف-قم، ١٤٢٣هـ .

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حممد بن امحد الذهبي، (ت:٧٤٨هـ)، حتقيق : عيل . ٧١
لبنان،   – بريوت   - والنرش  للطباعة  املعرفة  دار   : النارش  ط/١،  البجاوي،  حممد 

١٣٨٢ - ١٩٦٣ م .
امليزان يف تفسري القرآن، تأليف السيد حممد حسني الطباطبائي ،( ت : ١٤١٢هـ) . ٧٢

(د.ط)، النارش : مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية - قم املقدسة ،(د.ت) .
امليالين، . ٧٣ احلسيني  عيل  السيد  األنوار،  عبقات  خالصة  يف  األزهار  نفحات 

ط/١،النارش: مطبعة مهر- قم،١٤١٤هـ .
٧٤ . : حتقيق  (ت:٨٥٢هـ)،  العسقالين،  حجر  ابن  الصالح،  ابن  كتاب  عىل  النكت 

العلمية بريوت  النارش: دار الكتب  مسعود عبد احلميد السعدي / حممد فارس، 
– لبنان،١٤١٤ - ١٩٩٤ م.

٧٥ . : ت   ) املوسوي،  احلسني  بن  حممد  احلسن  أيب  مجع   عيل لإلمام  البالغة  هنج 
ه وابتكر فهارسه ،د. صبحي الصالح، ط/١ ،النارش : دار أنوار  ٤٠٦هـ) ضبط نصّ

اهلد- قم ،إيران ،١٤٢٦هـ  .
املطهر، . ٧٦ بن  يوسف  بن  احلسن  احليل،  املحقق  تأليف  الصدق،  وكشف  احلق  هنج 

(ت : ٧٢٦هـ) ،حتقيق : حتقيق : تقديم : السيد رضا الصدر، تعليق : الشيخ عني 
اهللا احلسني  األرموي، ط/١، النارش : مؤسسة الطباعة والنرش دار اهلجرة – قم، 

١٤٢١هـ .
القندوزي . ٧٧ ابراهيم  بن  سليامن  الشيخ  القربى،  لذوي  املودة  ينابيع 

النارش  احلنفي،(ت:١٢٩٤هـ)، حتقيق : سيد عيل مجال أرشف احلسيني، ط/ ١، 
: دار األسوة للطباعة والنرش، ١٤١٦هـ .



١٦٩

أ.م.د. ظافر اجليايش

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايش

مصادر الفصل الثاين
القرآن الكريم 

آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: د.حممود أمحد نحلة، ط/ ١، النارش:  مكتبة . ١
اآلداب- القاهرة،١٤٣٢هـ-٢٠١١م.

السابع . ٢ القرن  علامء  من  الطربيس،  طالب  أيب  بن  عيل  بن  أمحد  الشيخ  االحتجاج، 
للطباعة  النعامن  دار   : النارش  اخلرسان، ط/١،  باقر  السيد حممد   : اهلجري.، حتقيق 

والنرش - النجف األرشف، ١٣٨٦ هـ- ١٩٦٦ م .
اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد، أبو عبداهللا حممد بن حممد بن النعامن املعروف . ٣

بالشيخ املفيد، (ت : ٤١٣هـ) ،حتقيق : مؤسسة البيت  لتحقيق الرتاث، النارش : 
دار املفيد، بريوت - لبنان، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.

اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية: عبد اهلادي بن ظافر الشهري، ط/١، . ٤
النارش:  دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت– لبنان، ٢٠٠٤م.

النارش: منشورات . ٥ العيايش أدرواي، ط/١،  اللساين:  التداول  االستلزام احلواري يف 
االختالف– اجلزائر، دار األمان– الرباط، ١٤٣٢هـ -٢٠١١م .

االقتضاء يف التداول اللساين، د. عادل فاخوري، جملة عامل الفكر، العدد الثالث، املجلد . ٦
العرشون، أكتوبر١٩٨٩م .

أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، كتاب مجاعي، بأرشاف د. . ٧
محادي صمود، ط/١، النارش:  منشورات كلية اآلداب جامعة منوبة، تونس ١٩٩٩.

اخلطيب . ٨ الرمحن،  عبد  بن  حممد  الدين  جالل  البالغة:  علوم  يف  اإليضاح 
دار  النارش:  ط/١،  الدين،  شمس  إبراهيم  حواشيه  وضع  القزويني(ت٧٣٩هـ)، 

٢٠٠٣م . الكتب العلمية، بريوت– لبنان،١٤٢٤هـ–
الربهان يف تفسري القرآن، السيد هاشم البحراين،(ت: ١١٠٧هـ)،تقديم: الشيخ حممد مهدي . ٩

اآلصفي، حتقيق : قسم الدراسات االسالمية، ط/١، النارش: مؤسسة البعثة – قم، د. ت .
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امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

البعد التداويل واحلجاجي يف اخلطاب القرآين: د. قدور عمران، ط/١، النارش: عامل . ١٠
الكتب احلديث للنرش والتوزيع، إربد- األردن،٢٠١٢م.

البالغة فنوهنا وأفناهنا(علم البيان والبديع)، د. فضل حسن عباس، ط/١٠، النارش: . ١١
دار الفرقان- االردن، ٢٠٠٥م . 

دار . ١٢ النارش:  ط/٤،  عباس،  حسن  فضل  د.  املعاين)،  وأفناهنا(علم  فنوهنا  البالغة 
الفرقان- االردن، ١٤١٧هـ -١٩٩٧م . 

(اطروحة . ١٣ عباس  الوهاب  عبد  لسانية)،عيل  (دراسة  البالغة  هنج  يف  احلجاج  بنى 
املستنرصية،١٤٣٤هـ  اجلامعة  يف  اآلداب  كلية  جملس  إىل  اىل  قدمت  دكتوراه)، 

-٢٠١٣م.
التداولية من أوستن إىل غوفامن، فيليب فالنشيه،  ترمجة صابر حباشة، ط/١، النارش: . ١٤

دار احلوار للنرش والتوزيع الالذقية - سوريا، ٢٠٠٧ م . 
التداولية وحتليل اخلطاب(الرؤ والتمثالت)، د. باسم خري خضري، ط/١، النارش: . ١٥

الرشكة العربية املتحدة- القاهر، ٢٠١٦ .
التعريفات، عيل بن حممد اجلرجاين، ت: ٨١٦هـ ،حتقيق : ابراهيم األبياري، ط/١، . ١٦

النارش : دار الكتاب العريب - بريوت، ١٤٠٥هـ . 
تفسري نور الثقلني، الشيخ عبد عيل بن مجعة العرويس املعروف بـ(ـالشيخ احلويزي)، . ١٧

مؤسسة   : النارش  ط/٤،  املحاليت،  الرسويل  هاشم  السيد   : حتقيق  (ت:١١١٢هـ)، 
إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع –قم  - ١٤١٢ - ١٣٧٠ ش .

اجلمل، الشيخ أبو عبداهللا حممد بن حممد بن النعامن املعروف بالشيخ املفيد ،( ت : . ١٨
٤١٣هـ )،ط/٢، النارش : مكتبة الداوري، قم – ايران، (د.ت) .

مجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة، أمحد زكي صفوت، ط/٢، النارش: . ١٩
رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص - حممود نصار احللبي ورشكاه 



١٧١

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايش

١٩٦٢م . – خلفاء،١٣٨١ هـ –
النارش: دار . ٢٠ احلجاج يف البالغة املعارصة: د.حممد سامل حممد األمني الطلبة، ط/١، 

الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت– لبنان، ٢٠٠٨م .
عامل . ٢١ النارش:  ط/١،  الدريدي،  سامية  د.  وأساليبه:  بنيته  العريب،  الشعر  يف  احلجاج 

الكتب احلديث للنرش والتوزيع، إربد– األردن،١٤٣٢هـ-٢٠١١م.
ط/١، . ٢٢ صولة،  اهللا  د.عبد  األسلوبية:  خصائصه  أهم  خالل  من  القرآن  يف  احلجاج 

النارش: دار الفارايب- بريوت، كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات منوبة، ودار املعرفة 
للنرش- تونس،٢٠٠٧م.

عيل . ٢٣ د.  واالسرتاتيجيات،  االشكال  يف  بحث  التأويل،  وآفاق  واحلقيقة  احلجاج 
الشبعان، تقديم محادي صمود، ط/١، النارش: دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت–

لبنان، ٢٠١٠م .
اخلرائج واجلرائح، الشيخ قطب الدين الراوندي، (ت : ٥٧٣هـ )، حتقيق : مؤسسة . ٢٤

 : النارش  ط/١،  األبطحي،  املوحد  باقر  حممد  السيد  بإرشاف   /   املهدي  اإلمام 
مؤسسة اإلمام املهدي - قم املقدسة، ١٤٠٩هـ .

اخلطاب اللساين العريب: د.بنعيسى عسو أزاييط، ط/١، النارش: عامل الكتب احلديث . ٢٥
للنرش والتوزيع، إربد- األردن،٢٠١٢م.

اخلليل، معجم مصطلحات النحو العريب، الدكتور جورج قري عبد املسيح، وهاين . ٢٦
جورج قأبوي، ط/١، النارش : مكتبة لبنان - بريوت، ١١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م .

دائرة األعامل اللغوية، مراجعات ومقرتحات: د.شكري املبخوت، ط/١، النارش: . ٢٧
دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت– لبنان، ٢٠١٠م.

دراسات يف نحو اللغة العربية الوظيفي، د. امحد املتوكل، ط/٢، النارش: دار الثقافة- . ٢٨
البيضاء، ١٩٨٦م. 



١٧٢

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين(ت٤٧١هـ)، حتقيق د.رضوان الداية، ود.فايز . ٢٩
الداية، ط/٢، النارش:  مكتبة سعد الدين- دمشق،١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.

الدالالت االستلزامية يف اللغة العربية والقواعد التخاطبية عند بول غرايس، رايض . ٣٠
رشيد، جملة الفيصل، العدد٢٨٠، شوال:١٤٢٠هـ/ يناير٢٠٠٠م.

حتقيق: . ٣١ املوسوي،  مصطفى  السيد   ،احلسن اإلمام  خطب  من  املختارة  الروائع 
للطباعة-  املعلم  دار   : النارش  ط/١،  الرضوي،  مرتىض  السيد   : وتعليق  مراجعة 

طهران، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م.
السيد . ٣٢  : تعليق   : حتقيق  املرعيش(ت:١٤١١هـ)،ط/١،  السيد  احلق،  إحقاق  رشح 

 : النارش  امليانجي،  إبراهيم  السيد   : تصحيح   / النجفي  املرعيش  الدين  شهاب 
منشورات مكتبة آية اهللا العظمى املرعيش النجفي - قم – ايران، د.ت .

رشح املفصل، موفق الدين بن عيل بن يعيش ،( ت : ٦٤٣هـ )،حتقيق : مشيخة من . ٣٣
االزهر، (د.ط)، النارش : املطبعة املرصية، (د.ت)

النرش . ٣٤ مؤسسة   : النارش  ط/١،  القيومي،  جواد  الشيخ  مجع   ،احلسن صحيفة 
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، ١٣٧٥ ش .

احليل، . ٣٥ طاووس  بن  موسى  بن  عيل  السيد  الطوائف،  مذاهب  معرفة  يف  الطرائف 
(ت:٦٦٤هـ)، ط/١، النارش: مطبعة اخليام – قم، ١٣٩٩ه .

علل الرشائع، الشيخ أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه املعروف بالصدوق، . ٣٦
( ت: ٣٨١هـ)، حتقيق: السيد حممد صادق بحر العلوم، ط/١، النارش : منشورات 

املكتبة احليدرية ومطبعتها - النجف األرشف، ١٣٨٥ هـ- ١٩٦٦ م.
املكتبة . ٣٧  : النارش  ط/١،  املخزومي،  مهدي  الدكتور  وتوجيه،  نقد  العريب  النحو  يف 

العرصية، صيدا- بريوت، ١٩٦٤م . 
القاموس املوسوعي للتداولية: جاك موشلر-آن ريبول، ترمجة جمموعة من األساتذة . ٣٨
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أ.م.د. ظافر اجليايش

والباحثني بإرشاف عز الدين املجدوب، مراجعة خالد ميالد، ط/٢، النارش: املركز 
الوطني للرتمجة– دار سيناترا- تونس،٢٠١٠م.

بـ(ابن . ٣٩ املعروف  جممد  بن  حممد  الكرم  أيب  بن  عيل  احلسن  ابو  التاريخ،  يف  الكامل 
بريوت  دار   - والنرش  للطباعة  صادر  دار   : النارش  ط/١،  (ت:٦٣٠هـ)،  األثري)، 

للطباعة والنرش، ١٣٨٦هـ - ١٩٦٦م.
كتاب احلدود يف النحو، أيب احلسن عيل بن عيسى الرماين النحوي، (ت : ٣٨٤هـ، . ٤٠

العامة  يعقوب،ط١،النارش:املؤسسة  ويوسف  جواد،  مصطفى  الدكتور   : حتقيق 
للصحافة والطباعة-العراق، ١٣٨٨هـ-١٩٦٩م.

القمي، . ٤١ النص عىل األئمة االثني عرش، عيل بن حممد بن عيل اخلزاز  كفاية األثر يف 
ط/١،  اخلوئي،  الكوهكمري  احلسيني  اللطيف  عبد  السيد   : حتقيق  (ت:٤٠٠هـ)، 

النارش: انتشارات بيدار -  قم، ١٤٠١هـ .
اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل: د.طه عبد الرمحن، ط/١، النارش: املركز الثقايف . ٤٢

العريب،الدار البيضاء-  بريوت،١٩٩٨م.
البيضاء–. ٤٣ الدار  النارش:  ط/١،  العزاوي،  بكر  د.أبو  واحلجاج:  اللغة 

املغرب،١٤٢٦هـ-٢٠٠٦م.
اللمع، أبو الفتح عثامن بن جني ،( ت : ٣٩٢هـ ). تح : فائز حسون، (د.ط)، النارش: . ٤٤

دار الكتب الشفافية  . ( د.ت) . 
حقيق: . ٤٥ (ت:١٤٠٥هـ)،  الشاهرودي،  النامزي  عيل  الشيخ  البحار،  سفينة  مستدرك 

النرش  مؤسسة   : النارش  ط/١،  النامزي،  عيل  بن  حسن  الشيخ   : وتصحيح  حتقيق 
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، ١٤١٨هـ .

معجم حتليل اخلطاب: باتريك شارودو، ودومنيك منغنو، ترمجة عبد القادر املهريي، . ٤٦
يف، ط/١، النارش:  دار سيناترا- املركز  ود، مراجعة صالح الدين الرشَّ ومحادي صمّ

الوطني للرتمجة-  تونس، ٢٠٠٨.



١٧٤

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

٤٧ . : (ت  األنصاري،  هشام  ابن  الدين  مجال  االعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني 
٧٦١هـ)،حتقيق : مازن املبارك، وحممد عيل محد اهللا، ط/١، النارش : مؤسسة الصادق، 

طهران - ايران، ١٣٧٨هـ .
مفتاح العلوم، يوسف بن أيب بكر اخلوارزمي السكاكي ،( ت : ٦٢٦هـ)، حتقيق اكرم . ٤٨

عثامن يوسف، ط١، النارش : جامعة بغداد، العراق،١٤٠٢هـ- ١٩٨٢م .
ط/٢، . ٤٩ املظفر،  كاظم  ،حتقيق:  (ت:٣٦٥هـ)  االصفهاين،  الفرج  أبو  الطالبيني،  مقاتل 

النارش : منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها - النجف األرشف، ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م .
قم، . ٥٠ احلديث-  دار  النارش:  ط/١،  امليانجي،  األمحدي  عيل   ،الرسول مكاتيب 

١٩٩٨م.
من بالغة القرآن، د. أمحد أمحد بدوي، ط/١، النارش: هنضة مرص- القاهرة، ٢٠٠٥م.. ٥١
موسوعة كشاف اصطالحات العلوم والفنون، العالمة حممد عيل التهانوي، راجعه . ٥٢

رفيق العجم، حتقيق  عيل دحروج واخرون، ط/١، النارش : مكتبة لبنان نارشون - 
بريوت،  ١٩٩٦م .

ط/١، . ٥٣  ،العلوم باقر  معهد  يف  احلديث  جلنة   ،احلسن اإلمام  كلامت  موسوعة 
النارش: دار املعروف- قم، ١٤٢٣هـ .

نظرية املعنى يف فلسفة بول جرايس، صالح اسامعيل، ط/١، النارش: الدار املرصية- . ٥٤
السعودية،٢٠٠٥م .

٥٥ . : (ت  املطهر،  بن  يوسف  بن  احلسن  احليل،  املحقق  الصدق،  وكشف  احلق  هنج 
٧٢٦هـ) ،حتقيق : حتقيق : تقديم : السيد رضا الصدر، تعليق : الشيخ عني اهللا احلسني  

األرموي، ط/١، النارش : مؤسسة الطباعة والنرش دار اهلجرة – قم، ١٤٢١هـ.
٥٦ . : ت   )، السيوطي  الرمحن  عبد  الدين  جالل  اجلوامع،  مجع  رشح  يف  اهلوامع  مهع 

٩١١هـ)ـ  حتقيق : عبد احلميد هنداوي، (د.ط) ، النارش : املكتبة التوثيقية - مرص، 
(د.ت).



١٧٥

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايشأ.م.د. ظافر اجليايش

مصادر و مراجع الفصل الثالث
القرآن الكريم

،ط/١، . ٥٧ العبد  حممد  د  أسلويب،  لغوي  مدخل  اجلاهيل،  الشعر  يف  الداللة  إبداع 
النارش: دار املعارف، القاهرة،  ١٩٨٨م . 

القرن . ٥٨ علامء  الطربيس(من  طالب  أيب  بن  عيلّ  بن  أمحد  منصور  أبو  االحتجاج، 
السادس اهلجري)، النارش : نرش املرتىض- مشهد املقدسة، ١٤٠٣ هـ .

األويس،(د.ط) . ٥٩ اسامعيل  قيس  والبالغيني،د.  النحويني  عند  الطلب  أساليب 
النارش: بيت احلكمة، ١٩٨٨م.

األسلوبية واألسلوب، عبد السالم املسدي، ط/٢ ،النارش: الدار العربية للكتاب، . ٦٠
تونس ،١٩٨٢ م . 

األصول يف النحو، أبو بكر حممد بن سهل الرساج النحوي،( ت ٣١٦هـ)، حتقيق، . ٦١
الدكتور عبد احلسني الفتيل  ط/٣، النارش : مؤسسة الرسالة، بريوت - لبنان، ١٤٠٨هـ 

ـ ١٩٨٨م. 
أعالم الدين يف صفات املؤمنني، الشيخ  احلسن بن أيب احلسن الديلمي(من اعالم . ٦٢

القرن الثامن اهلجري)، ط/١، املحقق والنارش : مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث 
– قم، ١٤٠٨ هـ .

جري: هبة اهللا بن عيل بن حممد احلسني العلوي(ت٥٤٢هـ)، حتقيق . ٦٣ أمايل ابن الشَّ
ودراسة د. حممود حممد الطناحي، ط/١، النارش: مكتبة اخلانجي، القاهرة، ١٤١٣هـ-

١٩٩٢م.
ابن هشام . ٦٤ الدين،  بن يوسف مجال  اهللا  مالك، عبد  ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح 

دار  النارش:  ط/١،  البقاعي،  حممد  الشيخ  يوسف  حتقيق:  ٧٦١هـ)،  (ت:  االنصاري 
الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت .



١٧٦

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

الربهان يف علوم القرآن،أبو عبد اهللا، حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش(ت٧٩٤هـ)، . ٦٥
حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، النارش:  دار املعرفة،بريوت،١٣٩١هـ. 

(ت: . ٦٦ الصعيدي  املتعال  عبد  البالغة،  علوم  يف  املفتاح  لتلخيص  اإليضاح  بغية 
١٣٩١هـ)، ط/١٧، النارش، مكتبة اآلداب، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.

الصايف، . ٦٧ الرضا  عبد  الشيخ  كلامت)  كتب،  احلسن،(خطب،  اإلمام  بالغة 
البيت، قم،  العاملي ألهل  النارش: املجمع  الشيخ: جعفر احلائري، ط/٤،  تصحيح 

١٤٣٥هـ .
من . ٦٨ جديد  هبيكل  تطبيقاهتا  من  وصور  وفنوهنا  وعلومها  أسسها  العربية  البالغة 

القلم، دمشق،  دار  النارش:   امليداين، ط/١،  الرمحن حسن حبنكة  طريف وتليد، عبد 
الدار الشامية، بريوت، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.

حسان، . ٦٩ متام  د.  القرآين،  للنص  واسلوبية  لغوية  دراسة  القرآن،  روائع  يف  البيان 
ط/١، النارش: عامل الكتب،القاهرة، ١٩٩٣م.

النارش: . ٧٠ ط/١،،  النَّقاري،  و  محُّ تنسيق  ووظائفه:  وجماالته  طبيعته  التَّحاجج، 
١٤٢٧هـ- املغربية،  اململكة  بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  منشورات 

٢٠٠٦م.
املتوىف . ٧١ احلراين،  شعبة  بن  عيل  بن  احلسن  الشيخ  الرسول،  آل  عن  العقول  حتف 

النرش  مؤسسة   : النارش  ط/٢،  غفاري،  أكرب  عيل  حتقيق:  اهلجري،  الرابع  القرن  يف 
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسيني بقم املرشفة، ١٤٠٤هـ ـ ١٣٦٣ش . 

التداولية عند العلامء العرب، دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث . ٧٢
اللساين العريب، د. مسعود صحراوي، ط/١، النارش:  دار الطليعة، بريوت، ٢٠٠٥م.

التعريفات، عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين (ت: ٨١٦هـ)، حتقيق: . ٧٣
ضبطه وصححه مجاعة من العلامء بإرشاف النارش، ط/١، النارش: دار الكتب العلمية 

بريوت –لبنان، ١٤٠٣هـ -١٩٨٣م .



١٧٧

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايشأ.م.د. ظافر اجليايش

دار . ٧٤ النارش:   ط/٢،   ،( ٧٤٥هـ  ت   ) األندليس  حيان  أبو  املحيط،  البحر  تفسري 
الفكر، بريوت ،١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م .

توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، أبو حممد بدر الدين حسن بن . ٧٥
قاسم بن عبد اهللا بن عيلّ املرادي املرصي املالكي(ت: ٧٤٩هـ)،ط/١، رشح وحتقيق: 

عبد الرمحن عيل سليامن، النارش: دار الفكر العريب،، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٨م.
التوقيف عىل مهامت التعاريف (املعروف بالتعاريف)،حممد عبد الرؤوف املناوي، . ٧٦

بريوت،   - الفكر  دار  ،ط/١،النارش:  الداية  رضوان  :حممد  هـ)،حتقيق   ١٠٣١ (ت: 
دمشق، ١٤١٠هـ. 

اجلنى الداين يف حروف املعاين: احلسن بن قاسم املرادي (ت٧٤٩هـ)، حتقيق د. . ٧٧
العلمية، بريوت– الكتب  دار  النارش:  فاضل، ط/١،  نديم  قباوة، وحممد  الدين  فخر 

١٩٩٢م. لبنان، ١٤١٢هـ–
احلجاج يف القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية: د. عبد اهللا صولة، ط٢/، . ٧٨

النارش:  دار الفارايب- بريوت، كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات منوبة، ودار املعرفة 
للنرش- تونس،٢٠٠٧م.

جملة . ٧٩ اعراب،  حبيب  نظري)،  استقاء  احلجاجي(عنارص  واالستدالل  احلجاج 
عامل الفكر: جملة دورية حمكمة تصدر عن املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 

الكويت، العدد/١، املجلد ٣٠، يوليو-سبتمر،٢٠٠١م.
كامل، . ٨٠ الزماين  د.   ،عيل االمام   لد السياسية  اخلطابة  يف  األسلوب  حجاجية 

ط/١، النارش: عامل الكتب، اربد- األردن، ٢٠١٦.
تداولية)، . ٨١ قتيبة(دراسة  البن  والسياسة  االمامة  كتاب  يف  احلجاجي  اخلطاب 

اآلداب،  كلية  باتنة/  خلرض  جامعة  دكتوراه)،  خراف،(أطروحة  بن  ابتسام 
اجلزائر،٢٠٠٩-٢٠١٠.



١٧٨

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

حاب احلديثة . ٨٢ اخلطاب واحلجاج: د. أبو بكر العزاوي، ط/١، النارش:  مؤسسة الرِّ
للطباعة والنرش، بريوت-لبنان، ٢٠١٠م .

العربية . ٨٣ الدار  النارش:   املتوكل ،ط/١،  أمحد  ؛  العربية  اللغة  اخلطاب وخصائص 
للعلوم نارشون، بريوت – لبنان، ١٤٣١هـ-٢٠١٠م.

وهاين . ٨٤ املسيح،  عبد  قري  جورج  د.  العريب،  النحو  مصطلحات  معجم  اخلليل، 
جورج قأبوي، ط/١، النارش: مكتبة لبنان - بريوت، ١١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م .

داللة أفعال اليقني والرجحان عند النحويني، د. عبداحلسن العبودي، ومصطفى . ٨٥

بابل،  جامعة  اإلنسانية،  للعلوم  الرتبية  كلية  اإلنسانية/  العلوم  جملة  برهيي،  هاتف 

املجلد/٣٣، العدد/٢،حزيران،٢٠١٦م.

رشح ابن عقيل عىل الفية ابن مالك، ابن عقيل(ت: ٧٦٩ هـ )، حتقيق: حممد حمي . ٨٦

الدين عبد احلميد،ط/٢٠، النارش، دار الرتاث، القاهرة،دار مرص لطباعة،سعيد جودة 

السحار رشكاه،١٤٠٠هـ -١٩٨٠م.

رشح مجل الزجاجي، ابن عصفور االشبييل(ت:٦٦٩هـ)، حتقيق: د. صاحب أبو . ٨٧

جناح، ط/١، النارش: وزارة األوقاف الدينية، العراق (د.ت). 

رشح الريض عىل الكافية ابن احلاجب، الريض االسرتاباذي (ت:٦٨٦هـ)،حتقيق: . ٨٨

د. يوسف حسن عمر،النارش: جامعة قار يونس: ليبيا، ١٣٩٥ هـ -١٩٧٥ م .

٨٩ . ،( ٦٧٢هـ  مالك(ت:  بن  حممد  الدين  مجال  الالفظ،  وعدة  احلافظ  عمدة  رشح 

بغداد،١٣٩٧هـ- العاين،  مطبعة  ط/١،النارش:  الدوري،  الرمحن  عبد  عدنان  حتقيق: 

١٩٧٧م.

عبد . ٩٠ الدين  حمي  هشام(ت:٧٦١هـ)،حتقيق:  ابن   ،الصد وبل   الند قطر  رشح 

احلميد، ط/١١،النارش، القاهرة، ١٣٨٣هـ.



١٧٩

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايشأ.م.د. ظافر اجليايش

رشح كتاب سيبويه،  أبو سعيد السريايف،ت:٣٦٨هـ، حتقيق،الدكتور  رمضان عبد . ٩١

والوثائق  الكتب  دار  وآخرون،ط١،ج:١٠،النارش:  روايت،  صالح  ،والدكتور  التواب 

القومية-القاهرة،٢٠٠٦. 

عامل . ٩٢ النارش:  ت٦٤٣هـ)،  النحوي(  عيل  بن  يعيش  الدين  املفصل،موفق  رشح 

الكتب،بريوت،(د.ت). 
الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، أمحد بن فارس . ٩٣

بن زكرياء القزويني الرازي،(ت: ٣٩٥هـ)، ط/١،النارش: حممد عيل بيضون، بريوت، 
١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

بن . ٩٤ محزة  بن  حييى  االعجاز،  حقائق  وعلوم  البالغية  ألرسار  املتضمن  الطراز 
املكتبة  النارش،  ط/١،  ٧٤٥هـ)،  ت:  الطالبي(  العلويّ  احلسيني  إبراهيم،  بن  عيل 

العنرصية،بريوت، لبنان ١٤٢٣ هـ.
ظاهرة التوكيد يف العربية، وفاء حممد عيل، رسالة ماجستري، كلية الدراسات العليا . ٩٥

للعلوم اإلنسانية واالجتامعية/ اجلامعة األردنية، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.
علوم البالغة، البيان، املعاين، البديع، أمحد بن مصطفى املراغي (ت: ١٣٧١هـ)، . ٩٦

ط/٣،النارش: دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان، ١٤١٤هـ- ١٩٩٣م.
مكتبة . ٩٧ النارش:  الناجح، ط/١،  د. عزالدين  العربية:  اللغة  احلجاجية يف  العوامل 

عالء الدين للنرش والتوزيع، صفاقس- تونس،٢٠١١م.
يف النحو العريب نقد وتوجيه، د. مهدي املخزومي، ط١/، النارش: املكتبة العرصية، . ٩٨

صيدا- بريوت، ١٩٦٤م . 
٩٩ . : ت  النحوي،(  الرماين  عيسى  بن  عيل  احلسن  أبو  النحو،  يف  احلدود  كتاب 

٣٨٤هـ)، حتقيق : الدكتور مصطفى جواد، ويوسف يعقوب، ط/١،النارش: املؤسسة 
العامة للصحافة والطباعة-العراق،١٣٨٨هـ-١٩٦٩م.



١٨٠

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

قنرب( ت:١٨٠هـ)ـ،حتقيق ورشح: . ١٠٠ بن  بن عثامن  كتاب سيبويه،أبو برش، عمرو 
عبد السالم حممد هارون،ط/٣، النارش: عامل الكتب،١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م. 

عيل . ١٠١ حممد  عيل  د.  نموذجا):  احلجاج(رسائله  نظريات  ضوء  يف  اجلاحظ  كتابة 
سلامن، ط/١، النارش:  املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت– لبنان،٢٠١٠م.

املركز . ١٠٢ النارش:  ط/١،  الرمحن،  عبد  طه  د.  العقيل:  التكوثر  أو  وامليزان  اللسان 
الثقايف العريب، الدار البيضاء، بريوت،١٩٩٨م.

اللمع يف العربية، أبو الفتح عثامن بن جني ،( ت : ٣٩٢هـ)، حتقيق : فائز حسون، . ١٠٣
(د.ط)، النارش : دار الكتب الشفافية  . ( د.ت) . 

البرصي(ت:٢٥٥هـ)، . ١٠٤ اجلاحظ  بحر  بن  أبو عثامن عمرو  املحاسن واألضداد، 
ط/٢،  النرش : مكتبة اخلانجي - القاهرة / مرص ،هـ - ١٩٩٤م .

معاين النحو ،د. فاضل صالح السامرائي ،ط/٢ ،النارش : دار الفكر - االردن، . ١٠٥
١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٣م .

١٠٦ . : ت   ) األنصاري،  هشام  ابن  الدين  مجال  األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني 
٧٦١هـ)، حتقيق : مازن املبارك، وحممد عيل محد اهللا، ط/١، النارش : مؤسسة الصادق، 

طهران - ايران، ١٣٧٨هـ .
الزخمرشي . ١٠٧ أمحد،  بن  عمرو  بن  حممود  القاسم  أبو  اإلعراب،  صنعة  يف  املفصل 

(ت: ٥٣٨هـ)، حتقيق: د. عيل بو ملحم، ط/١، النارش: مكتبة اهلالل، بريوت، ١٩٩٣.
املعارف، . ١٠٨ دار  النارش،  ط/١٥،  ١٣٩٨هـ)،  (ت:  حسن  عباس  الوايف،  النحو 

القاهرة، (د.ت).



١٨١

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايش

مصادر و مراجع الفصل الرابع

القرآن الكريم

آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص: د. حممود أمحد نحلة، ط/ ١، النارش:  مكتبة . ١

اآلداب- القاهرة،١٤٣٢ هـ-٢٠١١م.

اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل العباد، أبو عبداهللا حممد بن حممد بن النعامن املعروف . ٢

بالشيخ املفيد، (ت : ٤١٣هـ) ،حتقيق : مؤسسة البيت  لتحقيق الرتاث، النارش : 

دار املفيد، بريوت - لبنان، ١٤١٤هـ - ١٩٩٣م.

إرشاد القلوب، أبو حممد احلسن بن حممد الديلمي(ت: ق ٨هـ)، ط/٢، النارش : . ٣

انتشارات الرشيف الريض، قم- ايران،١٤١٥ - ١٣٧٤ش .

اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، ط/١، . ٤

النارش:  دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت– لبنان، ٢٠٠٤م.

البغدادي(ت: . ٥ النحوي  الرساج  بن  سهل  بن  حممد  بكر  أبو  النحو،  يف  األصول 

٣١٦هـ)،حتقيق، د. عبد احلسني الفتيل، ط/٣، النارش: مؤسسة الرسالة – بريوت، 

١٩٨٨م .

موسوم، . ٦ ملياين  حممد  االبراهيمي،  البشري  الشيخ  خطب  يف  الكالمية  األفعال 

السانيا  والفنون/جامعة  واللغات  اآلداب  كلية  اىل  مقدمة  دكتوراه)،  (اطروحة 

وهران،٢٠١١-٢٠٠١٢.

باقر . ٧ حممد  الشيخ  العالمة  األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار 

املجليس،(ت :١١١١ هـ )، حتقيق : حييى العابدي الزنجاين، عبد الرحيم الرباين 

الشريازي، ط/٢، النارش: مؤسسة الوفاء ،بريوت- لبنان،١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.



١٨٢

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، صالح اسامعيل عبداحلق، ط/١، النارش: . ٨

دار التنوير للطباعة والنرش- بريوت، لبنان، ١٩٩٣م .

الرتاث . ٩ يف  الكالمية  االفعال  لظاهرة  تداولية  دراسة  العرب،  العلامء  عند  التداولية 

بريوت،  الطليعة-  دار  النارش:  ط/١،  صحراوي،  مسعود  د.  العريب،  اللساين 

٢٠٠٥م.

ط/١، . ١٠ خضري،  خريي  باسم  د.  والتمثالت)،   اخلطاب(الرؤ وحتليل  التداولية 

النارش: الرشكة العربية املتحدة- القاهرة، ٢٠١٦ .

د. . ١١ ترمجة،  موشالر،  وجاك  روبول،  آن  التواصل،  يف  جديد  علم  اليوم  التداولية 

ط/١،  زيتوين،  لطيف  د.  مراجعة،  الشيباين،  حممد  د.  دغفوس،  الدين  سيف 

النارش: املنظمة العربية للرتمجة- بريوت، لبنان،٢٠٠٣م .

األبياري، . ١٢ ابراهيم   : ،حتقيق  ٨١٦هـ)  (ت:  اجلرجاين،  حممد  بن  عيل  التعريفات، 

ط/١، النارش : دار الكتاب العريب - بريوت، ١٤٠٥هـ . 

تفسري نور الثقلني، الشيخ عبد عيل بن مجعة العرويس املعروف بـ(ـالشيخ احلويزي)، . ١٣

(ت:١١١٢هـ)، حتقيق : السيد هاشم الرسويل املحاليت، ط/٤، النارش: مؤسسة 

إسامعيليان للطباعة والنرش والتوزيع –قم  - ١٤١٢ - ١٣٧٠ ش .

الرؤوف . ١٤ عبد  حممد  بالتعاريف)،  (املعروف  التعاريف  مهامت  عىل  التوقيف 

املناوي،(ت: ١٠٣١هـ)،حتقيق، حممد رضوان الداية، ط/١،النارش: دار الفكر - 

بريوت ـ دمشق، ١٤١٠هـ . 

احلجاج يف البالغة املعارصة: د.حممد سامل حممد األمني الطلبة، ط/١، النارش: دار . ١٥

الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت– لبنان، ٢٠٠٨م .



١٨٣

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايش

صوينت(اطروحة ٦١.  آل  عبيد  مؤيد  التداويل،  البعد  يف  دراسة  القرآين  اخلطاب   

دكتوراه)، مقدمة اىل كلية اآلداب/ اجلامعة املستنرصية،١٤٣٠هـ-٢٠٠٩م.

وهاين . ١٧ املسيح،  عبد  قري  جورج  د.  العريب،  النحو  مصطلحات  معجم  اخلليل، 

جورج قابوي، ط/١، النارش : مكتبة لبنان - بريوت، ١١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م .

دائرة االعامل اللغوية مراجعات ومقرتحات، د. شكري املبخوت، ط/١، النارش: . ١٨

دار الكتاب اجلديد املتحدة- بريوت، لبنان، ٢٠١٠م.

دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين، (ت:٤٧١)، . ١٩

دار   - بالقاهرة  املدين  مطبعة  النارش:  ط/٣،  فهر،  ابو  شاكر  حممد  حممود  حتقيق، 

املدين بجدة، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م .

،حتقيق: . ٢٠ املوسوي  مصطفى  احلسن،السيد  اإلمام  خطب  من  املختارة  الروائع 

للطباعة-  املعلم  دار   : النارش  الرضوي، ط/١،  السيد مرتىض   : مراجعة وتعليق 

القاهرة،١٣٩٥ - ١٩٧٥ م.

هادي،(رسالة . ٢١ فاضل  كاظم  تداولية،  مقاربة  الكريم  القرآن  يف  املكية  السور 

ماجستري)، مقدمة إىل جملس كلية الرتبية/ جامعة القادسية،١٤٣٦هـ -٢٠١٥م.

السياق والنص الشعري من البنية القراءة، عيل آيت أوشان، ط/١، النارش: دار . ٢٢

الثقافة للنرش والتوزيع- املغرب العريب،١٤٢١هـ- إىل ٢٠٠٠م. 

رشح الكافية يف النحو، ريض الدين حممد بن احلسن االسرتابادي، (ت: ٦٨٨هـ، حتقيق، . ٢٣

يوسف حسن عمر، ط/١، النارش : مؤسسة الصادق  - طهران،١٣٩٥ هــ ١٩٧٥م .

٩٧٢هـ)، . ٢٤ (ت:  الفاكهي،  عيل  أمحد  بن  اهللا  عبد  النحو،  يف  احلدود  كتاب  رشح 



وهبة- مكتبة  ط١/،النارش:  الدمريي،  أمحد  رمضان  املتويل  الدكتور  حتقيق، 

القاهرة،١٤٠٨هـ-١٩٨٨م. 

رشح املفصل، موفق الدين بن عيل بن يعيش ،( ت : ٦٤٣هـ )،حتقيق : مشيخة من . ٢٥

االزهر، (د. ط)، النارش : املطبعة املرصية، (د.ت) .

صلح احلسن، الشيخ رايض آل ياسني (ت: ١٣٧٢هـ)، تصدير بقلم السيد عبد . ٢٦

احلسني رشف الدين، ط/١، النارش: منشورات الرشيف الريض. ايران، (د. ت) .

املعروف . ٢٧ بابويه  بن  احلسني  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  أبو  الشيخ  الرشائع،  علل 

بالصدوق، ( ت: ٣٨١هـ)، حتقيق، السيد حممد صادق بحر العلوم، ط/١، النارش: 

منشورات املكتبة احليدرية ومطبعتها - النجف األرشف، ١٣٨٥ - ١٩٦٦ م.

بغوره، . ٢٨ الزواوي  املعارصة،  الفلسفة  يف  اللغوي  املنعطف  نقد  واللغة،  الفلسفة 

ط/١، النارش: دار الطليعة، بريوت- لبنان،٢٠٠٥م.

 يف النحو العريب نقد وتوجيه، الدكتور مهدي املخزومي، ط/١، النارش : املكتبة ٩٢. 

العرصية، صيدا- بريوت، ١٩٦٤م . 

النارش: . ٣٠ د. عيسى عيل، و د. عيل سعد، ط/١،  العربية،  البالغة  الكايف يف علوم 

اجلامعة املفتوحة- ليبيا، ١٩٩٣م.

كتاب سيبويه،  أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب،( ت: ١٨٠هـ)، ط/٣، حتقيق، . ٣١

 - والتوزيع  والنرش  للطباعة  اخلانجي  مكتبة  النارش:  هارون،  حممد  السالم  عبد 

القاهرة، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.

اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، د. امحد املتوكل، ط/٢، النارش: دار الكتاب . ٣٢

اجلديد- بريوت، ٢٠١٠م .

١٨٤

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)



١٨٥

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايش

حمارضات يف فلسفة اللغة، د. عادل فاخوري، ط/١، النارش: دار الكتاب اجلديد . ٣٣

املتحدة- بريوت، لبنان، ٢٠١٣م.

مستدرك سفينة البحار، الشيخ عيل النامزي الشاهرودي، (ت:١٤٠٥هـ)، حقيق: . ٣٤

النرش  : مؤسسة  النارش  النامزي، ط/١،  الشيخ حسن بن عيل   : حتقيق وتصحيح 

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرشفة، ١٤١٨هـ .

االردن . ٣٥  - الفكر  دار  النارش:  ط/٢،  السامرائي،  صالح  فاضل  د.  النحو،  معاين 

د،١٤٢٣هـ ـ ٢٠٠٣م .

ال عكاوي، ط/٣، النارش: دار الكتب . ٣٦ املعجم املفصل يف علوم البالغة، د. انعام فوّ

العلمية- بريوت، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م .

(ت: . ٣٧ األنصاري،  هشام  ابن  الدين  مجال  االعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني 

مؤسسة  النارش:   ،ط/١،  اهللا  محد  عيل  وحممد  املبارك،  مازن  حتقيق،  ٧٦١هـ)، 

الصادق، طهران - إيران، ١٣٧٨هـ .

٣٨ . : وإرشاف  تقديم   : حتقيق  االصفهاين(٣٥٦هـ)  الفرج  ابو  الطالبيني،  مقاتل 

النجف   - ومطبعتها  احليدرية  املكتبة  منشورات   : النارش  ط/٢،  املظفر،  كاظم 

األرشف،١٣٨٥- ١٩٦٥ م .

املقاربة التداولية، فرانسوز ارمينكو، ترمجة د. سعيد علوش، ط/١، النارش: مركز . ٣٩

االنامء القومي- الرباط، ١٩٨٦م .

د، (ت: ٢٨٥هـ)، (د.ط)، حتقيق: حممد . ٤٠ املقتضب، أبو العباس حممد بن يزيد املربّ

عبد اخلالق عضيمة، النارش: عامل الكتب، بريوت-لبنان، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م .

نظرية أفعال الكالم العامة، كيف ننجز االشياء بالكالم، جون اوستن، ترمجة، عبد . ٤١



١٨٦

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

القاهر قينيني، ط/٢، النارش: أفريقيا الرشق- املغرب،٢٠٠٨م .

العريب . ٤٢ الرتاث  يف  اللغوية  واملباحث  الكالمي  الفعل  بني  الكالمي  الفعل  نظرية 

االسالمي، هاشم ابراهيم اخلليفة، ط/١، النارش: مكتبة لبنان نارشون- بريوت، 

. ٢٠٠٧

نظرية املعنى يف فلسفة بول جرايس، صالح اسامعيل، ط/١، النارش: الدار املرصية . ٤٣

السعودية- القاهرة،٢٠٠٥م .

القندوزي . ٤٤ ابراهيم  بن  سليامن  الشيخ  القربى،  لذوي  املودة  ينابيع 

احلنفي،(ت:١٢٩٤هـ)، حتقيق : سيد عيل مجال أرشف احلسيني، ط/ ١، النارش: 

دار األسوة للطباعة والنرش، ١٤١٦هـ .



١٨٧

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م
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كلمة اجلمعية...................................................................٥

املقدمة.........................................................................٧

النمهيد / امللفوظ احلجاجي قراءة مفاهيمية.....................................٩

  ١٤.  الفصل االول حجاجية التناص القرآين،  واحلديثي يف خطب اإلمام احلسن

توطئة........................................................................١٥

، مفهومه، ومالمح تأسيسه...........................١٦ املبحث األول / احلِجاجُ

املبحث الثاين / املبادئ احلجاجية ومنطلقاهتا..................................١٩

الوقائع.......................................................................١٩

احلقائق.......................................................................١٩

االفرتاضات..................................................................١٩

القيم.........................................................................١٩

اهلرميات.....................................................................٢٠

املعاين أو املواضع.............................................................٢٠

املبحث الثالث / أمهية حجياجيّة التناص القرآين واحلديثي ....................٢١

املبحث الرابع / أنواع التناص القرآين واحلديثي يف خطبه......................٢٢

املبحث اخلامس..............................................................٣٢

املحتويات



١٨٨

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

سلسلة كتاب النرش (٦)

النتائج.......................................................................٤٩

٥١......   الفصل الثاين / حجاجية االستلزام احلواري يف خطب اإلمام احلسن

توطئة :......................................................................٥٢

املبحث األول/ مفهوم االستلزام احلواري ...................................٥٣

٥٦.................................... املبحث الثاين/ قواعد االستلزام احلواري 

املبحث الثالث/ خصائص االستلزام احلواري.................................٥٩

املبحث الرابع/ الدراسة التطبيقية..............................................٦١

النتائج ......................................................................٧٨

٨١...   الفصل الثالث / أسلوبية املوجهات احلجاجية  يف خطب اإلمام احلسن

توطئة........................................................................٨٢

املبحث األول/ مهاد تنظريي (األسلوبية،  احلجاج،  املوجهات )...............٨٣

املبحث الثاين/ الدراسة التطبيقية..............................................٨٨

١) أسلوب املوجه القسمي....................................................٨٨

أ)القسم لدفع الشك.........................................................٨٨

ب)القسم لدفع اإلنكار.......................................................٩٢

٢) أسلوب املوجه القرصي...................................................٩٥

ي............................................٩٨ ٣) أسلوب املوجه اليقيّني والشكّ

أ) املوجه اليقيني..............................................................٩٩



١٨٩

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايش

ي..........................................................١٠١ ب) املوجه الشكّ

٤) األسلوب االستفهامي...................................................١٠٢

أ) اهلمزة، وهل.............................................................١٠٣

ب) كيف..................................................................١٠٦

١٠٨.................................................................... ب) أيُّ

٥) األسلوب التوكيدي.....................................................١١٠

/ التوكيد بالضمري......................................................١١٠ أوالً

أ) التوكيد بالضمري املنفصل..................................................١١٠

ب) توكيد الضمري املتصل...................................................١١٣

ثانياً/ التوكيد باألدوات.....................................................١١٤

١١٤.................................................................. ، أنّ أ)  إنّ

ب)  قد....................................................................١١٥

ج)  لن....................................................................١١٧

النتائج......................................................................١١٩

١٢١.................   الفصل الرابع/األفعال الكالميّة يف خطب اإلمام احلسن

توطئة......................................................................١٢٢

املبحث األول/ مقدمات ومنطلقات يف املفهوم...............................١٢٣

املبحث الثاين/ األفعال الكالمية املبارشة دراسة تطبيقية......................١٢٨



١٩٠

امللفوظات احلجاجية يف خطب اإلمام احلسن()دراسة يف هدي اللسانيات

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢مسلسلة كتاب النرش (٦)

أهم انواع االفعال الكالمية املبارشة..........................................١٢٨

/  اإلخباريات.........................................................١٢٨ أوالً

ثانياً/ التوجيهيات (الطلبيات)..............................................١٣١

ثالثا/ االلتزاميات (الوعديات) ............................................١٣٦

رابعاً/ التعبرييات(السلوكيات) ...........................................١٣٧

النتائج......................................................................١٤٠

اهلوامش....................................................................١٤٢

املصادر واملراجع...........................................................١٦٠



١٩١

١٤٤٤هـ-٢٠٢٢م

أ.م.د. ظافر اجليايش




