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امللخص:
تظهر أﳘية دراسة(احلجاج) عﲆ وفق مفهوم االستلزام احلواري يف خطب

اإلمام احلسن(عليه السالم)؛ بوصفه منهج ﹰا حديث ﹰا يف تليل النصوص وبيان
دالالت األلفاظ ومقاصدها ،إذ ﺿمﺖ بعﺾ خطبه إﺿارات خطابية مكنونة،

يرمي حجاج االستلزام احلواري إىل الوقوف عليها ،فيفرسها ويﺆوﳍا وفق ﹰا

تتأسس
للظروف والسياقات املحيطة هبا  ،واﳍدف منها إقناع املخاطبني بتبني أفكار َّ

عﲆ دالالت خاصة بتلﻚ اخلطابات ،فاإلمام وهو صانع اخلطاب وموجه افعاله،
كان يف اختياره املعطيات بصر ﹰا بوظائفها علي ﹰا بمراتبها ،إذ يقدم ما هو قابل للتسليم
 ،ويﺆخر ما ال ﳚيزه املقام وما ال يتطلبه مقتىض احلال .

وقد اقتضﺖ طبيعة البحث أن يقسم عﲆ أربعة مباحث وخاﲤة ،جاء املبحث

األول بعنوان االستلزام احلواري قراءة يف املفهوم ،تبعه املبحث الثاين لبيان قواعد

االستلزام احلواري ،ثم املبحث الثالث لدراسة خصائص االستلزام احلواري ،تاله
ﺿم الدراسة التطبيقية ،ثم خاﲤة بأهم نتائﺞ البحث .
املبحث الرابع الﺬي ّ

٢٠٣

Summary:
The importance of studying argumentation in light of the
conversational implicature in the sermons of imam Al-Hassan (
Peace be upon him ) comes to the fore as essential as it is regarded
as a modern methodology in explicating and manifesting the
connotations ; there are certain implicit messages in his sermons .
In fact the augmentation of the conversational implicature targets
these implicit messages to be clarified more profoundly and to
convince the addressees to adopt a stance . The Imam is the creator
of the sermon , sets its acts and fathoms what diction he employs :
giving priority to what should be first and delaying what the occasion
and circumstances never require.
As a matter of fact, the current paper stipulates four chapters with a
conclusion ; the first chapter comes as Conversational Implicature,
Reading on the Concept , the second manifests the standards of the
conversational implicature , the third studies its features and the
fourth , practical, covers the practical study of the article . Finally
the conclusion reckons all the findings.
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املبحﺚ اﻷول /اﻻستلزام اﳊواري ﻗراءة يف املﻔﻬوم
يعد مفهوم االستلزام احلواري من أبرز الظواهر التي ﲤيز اللغات الطبيعية،

عﲆ اعتبار أنه يف كثر من األحيان يالحﻆ يف أثناء عملية التخاطب أن معنى العديد
من اجلمل إذا روعي ارتباطها بمقامات انجازها ال ينحرص فيا تدل عليه صيغها

الصورية .

لﺬا ظهر هﺬا املفهوم مع (بول هربرت غرايس) الﺬي حاول أن(( يضع نحو ﹰا

قائ ﹰا عﲆ أسس تداولية للخطاب ،تأخﺬ بعني االعتبار كل االبعاد املﺆسسة لعملية
التخاطب ،فهو يﺆكد ّ
أن التأويل الداليل للعبارات يف اللغات الطبيعية أمر متعﺬر إذا
نظر فيه اىل الشكل الظاهري ﳍﺬه 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. )1()) .
ويعود هﺬا املفهوم اىل ما يسمى بـ(نظرية االستلزام املعارصة) ،من خالل

املحاﴐات التي قدمها(غرايس) يف جامعة هارفورد (سنة 7٦91م) ،إذ عرض

فيها االسس التي يمكن أن تقوم عليها هﺬه النظرية ،ومع حلول (سنة5791م) قدم
عم ﹰ
ثم وسع
ال جع فيه بعﺾ ماﴐاته من خالل مقال بعنوان(املنطق واحلوار)ّ ،

عمله بتقديم بعﺾ البحوث يف سنتي(8791م ،و1891م) لتوسيع نطاق عمله.
واسس مبدأ هﺬه النظرية وهو(( ّ
أن الناس أثناء حواراهتم قد يقولون ما يقصدون،

وقد يقصدون أكثر ﳑا يقولون ،وقد يقصدون عكس ما يقولون))(. )2
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ففرق بني املعنى الطبيعي وغر الطبيعي ،أو (ما يقال ،وما يقصد)

أو(االستلزام احلواري الوﺿعي ،واالستلزام احلواري املحادثي) ،أو(املعنى
الرصيح ،واملعنى الضمني) ،فاألول ما تشر إليه اجلملة لفظي ﹰا ،أما الثاين فا قصد

املتكلم وصوله اىل السامع من خالل التأويل بواسطة ادوات ووسائل تتيح له ذلﻚ

 .إذن هﺬه النظرية تقوم عﲆ معان رصﳛة وأخر ﺿمنية تفهم داللتها من خالل
السياق الﺬي وردت فيه .مثال ذلﻚ كلمة(الشمس) يف قول ابن ال َع ِميد يف الغزل

(: )3

الش ْم ِ
َقا َم ْﺖ ُت َظ ِّل ُلنِي ِم َن َّ
س َ ...ن ْف ٌس َأ َع ُّز َع َ َّيل ِم ْن َن ْف ِي

ِ ِ
عج ﹴ
الش ْم ِ
ب َ ...ش ْم ٌس ُت َظ ِّل ُلنِي ِم َن َّ
س.
قا َم ْﺖ ُت َظ ِّل ُلني وم ْن َ
ِ
إن الناظر إِىل الشطر األَخر يف البيﺖ األول  ،ﳚد َّ
ّ
(الشمس)
أن كلمة

استعملﺖ يف معنيني :أحدُ ﳘا املعنى الطبيعي (احلقيقي) للشمس التي نعرفها ،وهي

التي تظهر يف املﴩق صبح ﹰا وﲣتفي عند الغروب مسا ﹰء ،وهﺬا هو املعنى الظاهر،
الشمس يف الت ْ
ٌ
ﻸلﺆ ،وهﺬا املعنى غر الطبيعي (غر
إنسان وﺿا ُء الوجه يشبه
واآلخر
َ

احلقيقي) ،وساعد عﲆ معرفة هﺬا القصد من الشاعر العالقة بني املعنى األصيل
ِ
است ْع ِملﺖ فيه وهﺬه العالقة هي املشاهبة؛ ألَ َّن
للشمس واملعنى
العارض الﺬي ْ
يشبه الشمس يف ِ
الشخص الوﴈ َء الوجه ْ
اإلﴍاق ،وال يمكن أن يلتبس األَمر

علينا فن ْف َهم م ْن (شمس تظللني) املعنى احلقيقي للشمس ،ألَ َّن الشمس احلقيقية ال
تسمى قرين ﹰة دال ﹰة عﲆ
ُت َظ ِّلل ،فكلمة تظللني إِذا ﲤنع من إِرادة املعنى احلقيقي ،وﳍﺬا َّ

العارض.
َأ َّن املعنى املقصو َد هو املعنى اجلديدُ
ُ
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فاالهتام بقصدية املتكلم(الباث) بعدّ ه مدار التواصل وهدف املتكلم ومبلﻎ

املتلقي وقوام الفهم وﺿان لنجاح التواصل واستمراره ،لنجد أن الكالم ال يﺆخﺬ

دائا بظاهره ،فكثر ﹰا ما يعمد املتحاورون اىل استعال معان ﺿمنية تتناسب واملقام
الﺬي انجزت فيه ،وهﺬا يمثل إحد خصائص اللغات الطبيعية االساسية .

عرف االستلزام احلواري بأنه ((:املعنى التابع للداللة األصلية
وعليه ّ

للعبارة))( ،)4أو ((ما يرمي إليه املتكلم بشكل غر مباﴍ جاع َ
ال مستمعه يتجاوز
املعنى الظاهري لكالمه اىل معنى آخر))(. )5

ويشكل احلوار او اخلطاب شكل من أشكال التواصل؛ ّ
ألن فيه عملية تبادل

املعلومات بني طرفني حول موﺿوع معني ،واحلوار بمعناه العام يطلب االقناع
بقضية ما ويف معناه اخلاص((خطاب يتوخى جتاوب ﳐاطب معني ،ويأخﺬ ر ّده

بعني االعتبار من أجل تكوين موقف يف نقطة غر معينة سلف ﹰا بني املتحاورين))

()٦

.

فاحلوار أو اخلطاب ﳛمل مقاصد املتكلمني وتأويل املتخاطبني لﻸقوال التي

قد تأيت رصﳛة أو ﺿمنية ،وتتطلب االستدالل للوصول اىل فهم معانيها ،كا ﳛمل
أهداف املتحاورين الﺬين يرمون اىل التأثر يف اآلخرين إ ّما بتأكيد يشء ،أو نفيه ،أو

تغيره .
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املبحﺚ الﺜاين /ﻗواﻋد اﻻستلزام اﳊواري
اقرتح (غرايس) ﳎموعة من القواعد لوصف ظاهرة االستلزام احلواري

يعدها ﺿابطة لكل تبادل لغوي ،وهﺬه القواعد ﳛكمها مبدأ عام هو (مبدأ

التعاون) ،فا مبدأ التعاون؟.

ير (غرايس) أن نجاح التبادالت التخاطبية يرجع اىل مد تعاون

املتحاورين الﺬين يشرتكون اىل حد ما -يف هدف واحد ﳍﺬه املحاورة أو أهداف

مشرتكة ،أو جهة خطاب متفق عليها يف أثناء عملية التبادل احلواري ،وقد تكون

وجهة اخلطاب مددة واﺿحة ،كا قد تكون غر مددة لرتك حرية التعامل

للمتحاورين كا هو احلال يف احلورات الفجائية غر املخطط ﳍا ،فﺈذا انعدم اﳍدف

املشرتك(( لن يكون ثمة سبب للتواصل ،وقد ال يتم التواصل عﲆ األرجح))(. )7

وهﺬا ما يفرض عﲆ املتحاورين احرتام مبدا التعاون املصوغ عﲆ الشكل

اآليت ((:لتكن مشاركتﻚ يف التخاطب عند حصوﳍا عﲆ النحو الﺬي يتطلبه
الغرض ،أو املرسوم للتخاطب))(. )8لﺬا يروم هﺬا املبدأ تقيق اﳍدف املرجو من

اخلطاب وقد يكون اﳍدف مددا قبل دخوﳍا يف عملية التخاطب أو ﳛصل تديد

يف اثناء هﺬه العملية

(. )9

وسع (غرايس) هﺬا املبدأ العام الﺬي ﳛكم عملية التخاطب إىل ﳎموعة من القواعد
ّ
أطلق عليها اسم (القواعد التخاطبية) وصنف هﺬه القواعد تﺖ اربع مقوالت

وهي(:الكم ،والكيف ،واالﺿافة أو املالئمة ،واجلهة أو الصيغة) فقواعد احلوار
تفﻆ مناصفة لكل مشارك يف اخلطاب حقه يف التعبر عن رأيه من دون تسلط أو
٢٠٨
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قهر ،فيختار كل طرف ما يناسبه ويريده يف إطار املساملة والرﺿا .وهﺬا توﺿيح
ألهم املقوالت): )10

أوالﹰ /مقولة الكم  :واملراد منها أن ال يزيد أو ينقص املتحاورون من مقدار الفائدة

املطلوبة ،وتنطوي تتها مقولتان:

 -1لتكن إفادتﻚ للمخاطب عﲆ قدر احلاجة وفق اهداف التبادل احلواري
الراهن .

 -2ال جتعل إفادتﻚ تتجاوز احلد املطلوب .
ثاني ﹰا /مقولة الكيف :ويقصد منها منع ادعاء الكﺬب أو اثبات الباطل ،اي تري
الصدق يف القول ،وتتفرع اىل :

 -1ال تقل ما تعتقده ﹰ
خطأ .
 -2ال تقل ما ليس لﻚ عليه دليل وبينة .
ثالث ﹰا /مقولة االﺿافة أو املالئمة  :وتكمها قاعدة واحدة ،هي كن مالئ ﹰا ،واﳍدف
املرجتى منها هو منع املتكلم من أن ينحرف اىل مقاصد أخر غر التي استهدفها

اخلطاب ،أي ليكن كالمﻚ مناسب ﹰا ملوﺿوع احلوار .

عا تقدم فهي ال تتعلق
رابع ﹰا /مقولة اجلهة أو الصيغة  :وهﺬه املقولة ﲣتلف ّ

با قيل ،بل با يراد قوله ،والطريقة التي ﳚب أن يقال هبا ،واﳍدف منها جتنب
٢٠٩

االﺿطراب وامللل ،وتربطها قاعدة واحدة هي(كن واﺿح ﹰا) وتندرج عنها قواعد

فرعية هي:

 -1جتنب الغموض اي االهبام .
 -2جتنب االلتباس .
 -3تكلم باﳚاز .
 -4كن منهجي ﹰا منظ ﹰا .
والغرض من هﺬه القواعد هو ﺿبط مسار احلوار من خالل إتباعها مع املحافظة

عﲆ املبدأ العام الﺬي ﳛكمها والﺬي نصل من خالله ملقاصدنا بكل وﺿوح،

فتصبح بﺬلﻚ املعاين واﺿحة ورصﳛة ،غر أن املتحاورين لو خرقوا اي قاعدة من

القواعد او املقوالت املﺬكورة ،فﺈن اخلطاب سينتقل من املعنى الطبيعي الظاهر

اىل املعنى غر الطبيعي الضمني ،وهﺬا ما يسمى باالستلزام احلواري ،فيجب عﲆ

املخاطب أن ينقل كالم ماوره من احلقيقي اىل غره .
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املبحﺚ الﺜالﺚ /ﺧﺼائﺺ اﻻستلزام اﳊواري
يتﺼف اﻻستلزام اﳊواري بﻤﺠﻤوﻋة مﻦ اﳋﺼائﺺ والسﲈت وﻓقا لـﲈ
يراه)ﻏرايﺲ( وﺗتﻤﺜﻞ) (١١بـ :

 -1االستلزام ﳑكن الغاؤه :ويكون ذلﻚ عادة بأن يضيف املتكلم قوال يسد الطريق

أمام املخاطب وهو يف طريقه نحو االستلزام ،أو ﳛاول دونه فﺈذا قالﺖ قارئة لكاتب
مث ﹰ
ال  :ﱂ أقرأ كل كتبﻚ ،فقد يستلزم ذلﻚ عنده أﳖا قرأت بعضها ،فﺈذا أعقبﺖ

كالمها بقوﳍا :احلق أين ﱂ 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.

 -2االستلزام ال يقبل االنفصال عن املضمون الداليل(عدم االنفكاك) :ويقصد

(غرايس) بﺬلﻚ أن االستلزام احلواري متصل باملعنى الداليل ملا يقال ال بالصيغة ،
فال ينقطع مع استبدال مفردات أو عبارات بأخر ترادفها  .ولعل هﺬه اخلاصية هي

التي ﲤيز االستلزام احلواري من غره من أنواع االستدالل التداولية مثل االقتضاء
التخاطبي  ،كا يتضح ذلﻚ يف احلوار الﺬي يدور بني أخوين :

 ال أريدك أن تسلل إىل غرفتي عﲆ هﺬا النحو. أنا ال أتسلل ،و لكن أمشى عﲆ أطراف أصابعي؛ خشية أن أحدث ﺿوﺿاء.يلحﻆ أن املراد من اخلطاب ﱂ يتغر  ،وهو رفﺾ دخول الغرفة خلسة ،مع تبدل

املفردات.

٢١١

 -3االستلزام متغر :تبعا الختالف السياقات املقامية  ،فاملعنى الواحد يمكن أن

يﺆد إىل استلزامات ﳐتلفة يف سياقات ﳐتلفة ،فﺈذا سألﺖ طفال ﳛتفل بيوم ميالده
مثال  :كم عمرك؟ فهو طلب للعلم ،و إذا سألﺖ السﺆال نفسه لصبى عمره ﲬسة

عﴩ عاما فقد يستلزم السﺆال مﺆاخﺬة له عﲆ 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

بﴩ بنجاحه.

 -4االستلزام يمكن تقديره(خاصية التأويل واحلسبان)  :بمعنى استطاعتنا
الوصول إىل املعاين املستلزمة بخطوات مدروسة ﲤكننا من بلوغ اﳍدف  ،فلو
وصفنا مثال رئيسة وزراء بريطانيا السابقة (مارغريﺖ تاتﴩد) باملرأة احلديدية ،

لوصلنا للمعنى املستلزم بسهولة  ،ألننا أردنا أن نضفي عليها بعﺾ صفات احلديد

كالصالبة والقوة.

 -5عدم الوﺿعية  :ترتجم هﺬه السمة ببساطة بأن االستلزامات اخلطابية ال ﲤثل
جزء ﹰا من املعنى الوﺿعي للعبارات اللغوية ،ولكنها تستلزم سلمية يف املعاجلة بني
املعنى احلريف والضمني  ،وبني املظاهر الصدقية وغر الصدقية للقول.

وفيا يتعلق بحجاجية االستلزام احلواري الﺬي يتضمن معاين غر

طبيعية ﺿمنية يمكن ربط االستلزام باحلجاج من خالل االشارة إىل ما طرحه د.

تصور ﳚعل فيه مفردات(اخلطاب ,واحلجاج ,واملجاز) مرتابطة؛
طه عبد الرمحن من ِّ
ﹴ
موجه إىل الغر بغرض إفهامه مقصود ﹰا
عرف(اخلطاب) بأنَّه ((:كل
منطوق به َّ
إذ َّ
ِ
ﹴ
))12
موجه إىل الغر إلفهامه
ف(احلجاج) بأنَّه((:كل
وعر
منطوق به َّ
ﳐصوص ﹰا)) َّ ،
٢١٢
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ﳛق له االعرتاض عليها)) ،)13وبعد بيان طبيعة(احلجاج) التي
دعو ﳐصوصة ُّ

تقوم عﲆ االلتباس يف املقاصد من قصد العلم بالﴚء وقصد العمل به فضال عن
توصل إىل تعريف(املجاز) عﲆ وفق
التباس املقاصد املقامية باملقاصد احلوارية)َّ ،)14

موجه إىل الغر إلفهامه دعو ﳐصوصة
املنهﺞ احلجاجي ،فقال((:كل منطوق به َّ

ﳛق له االعرتاض عليها بحسب القيمة التي تملها)))،)15ويشر هبﺬا التعريف إىل
ُّ
ِ
َّ
يف(احلجاج)؛ لقيامه عﲆ االستدالل
أن(املجاز) يقوم عﲆ االلتباس نفسه الﺬي نجد ُه

تعالق بني معنيني ﳘا(الواقعي أو احلقيقي),
بـ(عبارة الدعو عﲆ إشارهتا) ,فيقوم فيه ٌ

و(القيمي أو املجازي)) ،)1٦وهﺬه الرؤية ملفهوم االلتباس املرتبط باحلجاج نجدها

نصﺖ عﲆ أنَّه قد يكون للفﻆ مدلول ﳐتلف بحسب املعاين
يف لسانيات اخلطاب؛ إذ َّ
االستداللية التي نعمل عﲆ استخراجها لتأويله).)17

وما تقدم ذكره وبيانه ﳚعل اآلراء بمجملها توﺿح أﳘية دراسة(احلجاج) عﲆ وفق

مفهوم االستلزام احلواري بوصفه منهج ﹰا حديث ﹰا يف تليل النصوص وبيان دالالت
األلفاظ ومقاصدها.

املبحث الرابع /الدراسة التطبيقية
من خطبة له (عليه السالم) يف استنفار الناس إىل اجلمل ،بعد أن محد اﷲ وتشهد

بوحدانيته وصﲆ عﲆ نبيه وآله ،قال:

فﺈين ال أقول لكم إالّ ما تعرفون ّ :
إن أمر املﺆمنني عيل بن أيب طالب أرشد
(( أ ّما بعد ّ
وأعزه ونرصه  ،بعثني إليكم يدعوكم إىل الصواب  ،والعمل بالكتاب ،
اﷲ أمره ّ ،
٢١٣

واجلهاد يف سبيل اﷲ  ،وإن كان يف عاجل ذلﻚ ما تكرهون  ،فﺈن يف آجله ما ت ّبون

إن شاء اﷲ .

وقد علمتم ّ
أن علي ﹰا ّ
صﲆ مع رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليه وآله) وحده  ،وإنّه يوم صدّ ق
ثم شهد مع رسول اﷲ جيع مشاهده  ،وكان من اجتهاده يف
به لفي عاﴍة من سنّه ّ ،

مرﺿاة اﷲ وطاعة رسوله  ،وآثاره احلسنة يف اإلسالم ما قد بلغكم ،وﱂ يزل رسول
وغسله وحده ،واملالئكة
غمضه بيدهّ ،
اﷲ (صﲆ اﷲ عليه وآله) راﺿي ﹰا عنه حتّى ّ

ثم أدخله حفرته  ،وأوصاه بقضاء دينه ،
عمه ينقل إليه املاء ّ ،
أعوانه  ،والفضل ابن ّ
ِ
ثم واﷲ ما دعا إىل نفسه  ،ولقد ّ
تداك الناس
وعداته  ،وغر ذلﻚ من َم ّن اﷲ عليه ّ ،
ّ
ثم نكث منهم ناكثون بال
عليه
تداك اإلبل اﳍيم عند ورودها  ،فبايعوه طائعني ّ .

حدث أحدثه  ،وال خالف أتاه  ،حسد ﹰا له وبغي ﹰا عليه  ،فعليكم عباد اﷲ بتقو اﷲ

وطاعته  ،واجلد والصﱪ  ،واالستعانة باﷲ  ،واخلفوف إىل ما دعاكم إليه أمر املﺆمنني

 ،عصمنا اﷲ وإ ّياكم با عصم به أولياءه وأهل طاعته  ،وأﳍمنا وإ ّياكم تقواه  ،وأعاننا
وإ ّياكم عﲆ جهاد أعدائه  ،واستغفر اﷲ العظيم يل ولكم))). )18

لقد طبق يف مطلع خطبته(عليه السالم) (مقولة الكيف) ،واملتفرع منها (ال تقل ما

بقوله(فﺈين ال أقول لكم إالّ ما تعرفون ....وقد علمتم ّ
أن
ليس لﻚ عليه دليل وبينة)
ّ

علي ﹰا ّ
صﲆ مع رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليه وآله) وحده ...ما قد بلغكم ...وغر ذلﻚ
ِمن َم ّن اﷲ عليه).
ويف قوله (:بعثني إليكم يدعوكم إىل الصواب  ،والعمل بالكتاب  ،واجلهاد يف سبيل

اﷲ  ،وإن كان يف عاجل ذلﻚ ما تكرهون  ،فﺈن يف آجله ما ت ّبون إن شاء اﷲ ،وقد
علمتم ّ
أن علي ﹰا ّ
صﲆ مع رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليه وآله) وحده  ،وإنّه يوم صدّ ق به
٢١٤
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ثم شهد مع رسول اﷲ جيع مشاهده  ،وكان من اجتهاده يف
لفي عاﴍة من سنّه ّ ،

مرﺿاة اﷲ وطاعة رسوله  ،وآثاره احلسنة يف اإلسالم ما قد بلغكم ،وﱂ يزل رسول
وغسله وحده ،واملالئكة
غمضه بيدهّ ،
اﷲ (صﲆ اﷲ عليه وآله) راﺿي ﹰا عنه حتّى ّ

ثم أدخله حفرته  ،وأوصاه بقضاء دينه ،
عمه ينقل إليه املاء ّ ،
أعوانه  ،والفضل ابن ّ
ِ
ثم واﷲ ما دعا إىل نفسه  ،ولقد ّ
تداك الناس
وعداته  ،وغر ذلﻚ من َم ّن اﷲ عليه ّ ،
عليه ّ
تداك اإلبل اﳍيم عند ورودها  ،فبايعوه طائعني ) تطبيق لـ(مبدأ التأدب) الﺬي
تعود صياغته اىل (روبني الكوف) والتي فرعﺖ منه ثالث قواعد للحوار ﳚب عﲆ
املتكلم مراعاهتا ،أو مراعاة أحدها؛ للوصول إىل غاية التواصل الكاملة وهي:

 -1قاعدة التعفف :أي ال تفرض نفسﻚ عﲆ املتلقي ،ولتحفﻆ له مكانته .
-2قاعدة التخير :لتجعل املتلقي يتخﺬ خياراته بنفسه ،وال تفرﺿها عليه .
 -3قاعدة التودد :لتتودد للمرسل إليه ،ولتكن صديقا له) . )19وقد تققﺖ هﺬه

القواعد الثالث يف خطابه (عليه السالم) .

وقد ﺿمﺖ مبدأ(احلقائق) ،وهو من أهم مبادئ احلجاج ،وهي ﳎموعة من القضايا

التي يﺆمن هبا أفراد املجتمع ،وهﺬا املبدأ من أهم الوسائل التي تكشف مد

قوة اخلطاب احلجاجي؛ فاملقدمات  ،هي((:القضايا التي يتكﺊ عليها احلجاج،
أي املنطلقات التي ترتكز عليها املحاجة يف النفي واإلثبات)))،)20وهبا ﳛكم عﲆ
اخلطاب احلجاجي وقدرته يف اإلقناع ملا يرد فيه من مبادئ ،فالنَّص احلجاجي

املتقدم تضمن ﳎموعة ألفاظ تستلزم معاين ﺿمنية كان اﳍدف منها إقناع املخاطبني

تتأسس عﲆ دالالت خاصة بتلﻚ األلفاظ وهي طاعة اإلمام واتباعه .
بتبني أفكار َّ
٢١٥

ّ
ّ
تداك اإلبل اﳍيم عند ورودها ،
تداك الناس عليه
ويف قوله(عليه السالم) (:ولقد
ثم نكث منهم ناكثون بال حدث أحدثه  ،وال خالف أتاه  ،حسد ﹰا
فبايعوه طائعني ّ .

له وبغي ﹰا عليه  ،فعليكم عباد اﷲ بتقو اﷲ وطاعته  ،واجلد والصﱪ  ،واالستعانة باﷲ
 ،واخلفوف إىل ما دعاكم إليه أمر املﺆمنني ) خرق ملبدأ التعاون وهي قاعدة(اجلهة
والصيغة) يف لفﻆ(الناكثون) وتعني كن واﺿح ﹰا ،وجتنب الغموض وااللتباس ،فلم
يسمهم االمام بأسائهم وهﺬا اخلرق الظاهر ملبدأ التعاون ال يعني َّ
أن اإلمام(عليه

السالم) ليس متعاون ﹰا مع جهور املخاطبني ,ولو كان كﺬلﻚ الستوقفه اجلمهور
املخاطب َّ
بأن كالمه يتضمن مغالطات وتضلي ﹰ
ال ﳍم ،وهو مدعاة لوقوع املتلقي يف

لبس إرادة األشخاص املعنيني باخلطاب لكن بلحاظ ظروفه وسياق النص يتوصل
املتلقي إىل ما يريده اإلمام من مواجهة الناكثني الﺬين أرادوا عودة الظلم والتسلط

عﲆ رقاب املسلمني.

لﺬا نراه يف خطب اخر يرصح بأسائهم ،كا يف خطبته (عليه السالم) يف تريﺾ
الناس لنرصة اإلمام عيل (عليه السالم)  (( :معاﴍ الناس ّ
إن طلحة والزبر قد

خف يف ﳎاهدة
بايعا علي ﹰا طائعني غر مكرهني  ،ثم نفرا ونكثا بيعتها له  ،فطوبى ملن ّ

من جاهده ّ ،
فﺈن اجلهاد معه كاجلهاد مع النبي صﲆ اﷲ عليه وآله ))). )21

ومن خطبته (عليه السالم) يف غدر أصحابه به ،فقد رو أنّه ملا مات اإلمام

عيل (عليه السالم) جاء الناس إىل احلسن (عليه السالم)  ،وقالوا  :أنﺖ خليفة أبيﻚ
ووصيه ونحن السامعون املطيعون لﻚ  ،فمرنا بأمرك  ،فقال (عليه السالم) :

(( كﺬبتم واﷲ  ،ما وفيتم ملن كان خر ﹰا مني  ،فكيف تفون يل  ،وكيف اطمﺌن

إليكم وال أثق بكم  ،إن كنتم صادقني فموعد ما بيني وبينكم معسكر املدائن .
٢١٦
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فوافوا إىل هناك))  ،فركب وركب معه من أراد اخلروج  ،وﲣلف عنه كثر  ،فا وفوا

با قالوه وبا وعدوه  ،وغروه كا غروا أمر املﺆمنني (عليه السالم) من قبله  ،فقام
خطيب ﹰا وقال (( :غررﲤوين كا غررتم من كان من قبيل  ،مع أي امام تقاتلون بعدي

 ،مع الكافر الظاﱂ الﺬي ﱂ يﺆمن باﷲ وال برسوله قط  ،وال اظهر االسالم هو وبني
أمية اال فرقا من السيف  ،ولو ﱂ يبق لبني أمية اال عجوز درداء  ،لبغﺖ دين اﷲ عوجا

 ،وهكﺬا قال رسول اﷲ))(. )22

يف كالمه(عليه السالم) استلزامات عدة ،منها من طريق االستفهام يف قوله (:فكيف
أي امام تقاتلون بعدي) .
تفون يل  ،وكيف اطمﺌن إليكم وال أثق بكم) ،و(مع ّ
فاالستفهام له معنيان أصيل حقيقي(طبيعي) ،واآلخر غر حقيقي(ﺿمني)
مستلزم ،فاألول يراد به طلب الفهم)،)23أي ماولة معرفة يشء ﳎهول ،أو استيضاح

ما يف ﺿمر املخاطب) )24؛لﻸن الفهم(( صورة ذهنية تتعلق أحيان ﹰا بمفرد شخص،
أو يشء ،أو غرﳘا ,وتتعلق أحيانا بنسبة ،أو بحكم من األحكام سواء أكانﺖ النسبة

قائمة عﲆ يقني أم ظن أم عﲆ شﻚ))).)25

عرفه بعضهم بأنّه((:طلب حصول الﴚء يف الﺬهن))) ،)2٦فاالستفهام عن
لﺬا ّ
املفرد يسمى تصور ﹰا ,واالستفهام عن النسبة يسمى تصديق ﹰا ).)27
و ُيﺆد االستفهام بأدوات منها ما تكون أحرف ﹰا ,ومنها ما تكون أساء ,وقد قسمها

ابن جني عﲆ ثالثة أقسام :أساء ،وظروف ,وحروف إذ قال ((:ويستفهم بأساء غر
ظروف ,وبظروف ,وبحروف ،فاألساء :من ,وما ,وكم ,وأي ،والظروف :متى ,وأين,
وكيف ,وأي ،وحني ,وأنى ،واحلروف اﳍمزة ,وأم ,وهل ))).)28

٢١٧

وأي) غر أنه ﱂ يرد
فاستفهام االمام (عليه السالم) كان بالظرف واالسم(كيفّ ،

املعنى احلقيقي او الطبيعي ﳍا ،وهﺬا يعنى ((االخالل بمبدأ ﴍوط االجراء عﲆ

االصل ،وهو املتحكم االساس يف ظاهرة االستلزام احلواري))) ،)29لﺬا يقول

السكاكي يف كتابه مفتاح العلوم بعد ذكره املعاين االصلية لالستفهام ((:نقول
ومتى امتنع إجراء هﺬه املعاين عﲆ األصل تولد منها ما يناسب املقام))).)30إذن

االمام خرق ﴍط االستفهام احلقيقي وقصد غره باإلتيان بمعنى جديد مستفاد من

داللة جلة االستفهام الظاهرة  ،اي يكون املحدد يف مثل هكﺬا جل هو املقام  ،وليس
الصيغة؛ ّ
ألن الصيغة يف كثر من االحيان ال تستوعب املقام ،فيا املقام يستوعبها،
فاملعنى الﺬي قصده االمام هو (النفي) أي (ال تفون يل  ،وال اطمﺌن إليكم وال

أثق بكم) ،والدليل عﲆ ذلﻚ هو السياق اللغوي املتقدم عﲆ اجلملة االستفهامية
وهو تكﺬيبهم من قبله(عليه السالم) ،وعدم إيفائهم له وألبيه أمر املﺆمنني سابق ﹰا،
والسياق الثقايف ،وهو وصفه حلاﳍم وما هم عليه من التشتﺖ والزيﻎ وامليل نحو

االطاع واملنافع الشخصية واتباع اﳍو وأهله ،وﲣلفهم عنه ،وقد مرت عملية
االنتقال من املعنى احلقيقي اىل املعنى املستلزم احلواري بمرحلتني متالزمتني ﳘا:

املرحلة األوىل :يﺆدي عدم مطابقة املقام إىل خرق أحد ﴍوط إجراء املعنى األصيل،
فيمتنع إجراؤه .

املرحلة الثانية :يتولد عن اإلخالل بﴩط املعنى األصيل ،ومن ثمة امتناع إجرائه

معنى آخر يناسب املقام).)31

فاالستفهام من طريق االستلزام احلواري فيه طاقة حجاجية ،ناجتة من أنه إن ﱂ
يكن حقيقي ﹰا فال بد من قيام احلوار عﲆ هدف إقناع املخاطب بفكرته التي يطرحها
٢١٨

م .د .ظافر عبيس اجليايش

الضالل الﺬي هم فيه ،وهﺬا يعني
اخلطيب؛ فا خروج االستفهام إال للتنبيه عﲆ َّ

ماولة إقناعهم بﴬورة التخيل عنه ،فالنتيجة املطلوبة التي يستهدفها حجاج اإلمام
هي إقناع ﳐاطبيه من ِ
طريق التساؤل الﺬي ينطلق من املبادئ املتفق عليها غالب ﹰا ،وهي
فكرة مفادها اعتقاد املتكلم أو من يطرح التساؤل َّ
أن املخاطب يملﻚ اإلجابة التي

يطلبها)،)32واإلجابة التي سيقدمها املخاطب هي إقراره يف الواقع با يريده اخلطيب

ومن َث َّم سيكون املخاطب ُم َلزما بقبول النتيجة ،فقوة اخلطاب احلجاجي تأيت من

مقر ﹰا إياها بوصفها االجتاه الوحيد
كونه يفرض عﲆ املخاطب نمطا معين ﹰا من النتائﺞ َّ
الﺬي يسر فيه املخاطب) .)33ووهﺬا ما يسميه العاﱂ اللغوي(بلونتني) بـ(االستفهام

احلجاجي) ويعني به االستفهام (( الﺬي ليس استخبار ﹰا أو طلب جواب بل هو
وسيلة حجاج))) ،)34ﳛصل بموجبه إقرار املخا َطب بصحة ما يطرحه املخاطِب،

عﲆ ما قاله(ديكرو) و(أسكمﱪ) يف أبعاد االستفهام احلجاجي من أنه((يأيت يف
الكالم إلجبار املخا َطب عﲆ اإلجابة وفق ما يرسمه له ُبعد االستفهام االقتضائي))

). )35

فض ﹰ
عا يف العدول من النفي اىل االستفهام من بعد يف األسلوب وجاليته وتأثره،
ال ّ

يقول د .أمحد بدويّ (( :
ولعل الرس يف جال اسلوب االستفهام هنا والعدول إليه

عن أسلوب النفي هو ّ
أن االستفهام يف أصل وﺿعه يتطلب جواب ﹰا ﳛتاج اىل تفكر
يقع به هﺬا اجلواب يف موﺿعه ،وملا كان املسﺆول ﳚيب بعد تفكر وروية عن هﺬه
االسﺌلة بالنفي ،كان توجيه السﺆال اليه مح ﹰ
ال له عﲆ اإلقرار هبﺬا النفي ،وهو أفضل

من النفي ابتداء)). )3٦

أي امام تقاتلون بعدي) ،فاالستفهام
ومن االستلزام احلواري باالستفهام قوله (:مع ّ
٢١٩

� هنا -خرج عن معناه احلقيقي اىل معنى آخر هو االستفهام االنكاري التوبيخي
حق مفرتض الطاعة من قبل اﷲ تقاتلون معه غري،
املفيد النفي أي ال يوجد إمام ّ

وقوة احلجاج يف قوله(عليه السالم) ناجتة من أنه((يثر يف النفس التفكر ويدفعها
إىل تدبر األمور حتى تقتنع بتفكرها اخلاص ،بأنه ما كان ينبغي أن يقع ما وقع ،أو

كان الصواب أن يقع ما ﱂ يقع))) ،)37ففض ﹰ
ال عن ذلﻚ يدل عﲆ قوة ومكنة اخلطاب

احلجاجي للباث ،ألنه ((يدل عﲆ الثقة التي ﲤﻸ نفسه؛ ألنّه يلقي كالمه وهو يدرك

أنه لو كان يف كالمه أدنى ريب لرده عليه قائله جواب ﹰا عﲆ استفهامه))) . )38ونزيد عﲆ

ذلﻚ قول عبد القاهر اجلرجاين هبﺬا الصدد (( :وأعلم أنّا وإن كنا نفرس االستفهام
يف مثل هﺬا االنكار ّ
فﺈن الﺬي هو مﺾ املعنى أنه ليتنبه السامع حتى يرجع إىل نفسه،

فيخجل ويرتدع ويعي باجلواب))

). )39

ويف ﻗول اﻹمام)مﻊ أي إمام ﺗقاﺗلون بعدي ،مﻊ الﻜاﻓر الﻈاﱂ الﺬي ﱂ يﺆمﻦ باﷲ وﻻ
برسوله ﻗﻂ  ،وﻻ اﻇﻬر اﻻسﻼم ﻫو وبنو أمية اﻻ ﻓرﻗا مﻦ السيف( ﺧرق لقاﻋدة)اﳉﻬة

والﺼيﻐة( ﻓلﻔﻆ)الﻜاﻓر الﻈاﱂ( ﱂ يعلم مﻦ ﻫو بحسﺐ الﻈاﻫر ،ﻏﲑ أن ﻫﺬا الوصف

ﺗﻜﻦ لﻺسﻼم واملسلﻤﲔ
وما ﺗﻼه وبلحاظ السياق يﻜﺸف ﻋﻦ استلزام ﺷﺨﺼية ﱂ ﹼ

اﳋﲑ أبدﹰ ا وﻫو معاوية بﻦ أﰊ سﻔيان واﺗباﻋه .ﻓاﻹمام ﱂ ﹺ
يبﻦ ﻛﻼمه يف ﻋزلة ﻋﻦ ﳏيﻄه

اﳋارﺟي بﺼﻔة ﻋامة  ،وﻋﻦ ﳐاﻃبيه بﺼﻔة ﺧاصة ،بﻞ يف ﺿوء الﻔرﺿيات التي
يﻜون ﻗد بناﻫا مسبق ﹰا ﻋﻦ ﺷﺨﺼية ﳐاﻃبيه اﻻﺟتﲈﻋية ،أﺿف إﱃ ذلﻚ ما يﻤتلﻜه

اﻻمام مﻦ ﻗدرة ﻓﻜرية واستدﻻلية  ،ومعرﻓته باﻷليات اﳊﺠاﺟية وﻗواﻋدﻫا اﳋﻄابية

التي مﻜنته مﻦ إدراك ما يﻀﻤنه الﻜﻼم مﻦ معان استلزامية ﻏﲑ مباﴍة .

ويف ﻗوله) :ولو ﱂ يبﻖ لبني أمية اﻻ ﻋﺠوز درداء  ،لبﻐﺖ ديﻦ اﷲ ﻋوﺟ ﹰا  ،وﻫﻜﺬا ﻗال
٢٢٠
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رسول اﷲ( ،ﻛناية ﺗستلزم سوء الﴪيرة واﳋبﺚ ﻋﲆ أن ﻻ ﺧﲑ يرﺟﻰ مﻦ أﻫﻞ ﻫﺬا
البيﺖ ،وأن اﳋبﺚ والﻜﻔر والﻜيد بالرسول والرسالة صﻔة ﻻ ﺗﻔارﻗﻬم وﻻ يستﺜنﻰ

منﻬا أﺣد منﻬم ،وﻫﺬه الﻜناية ﲤﺜﻞ معق ﹰ
ﻼ بارز ﹰا مﻦ معاﻗﻞ اﻻبداع لد الباث؛ ﻧﻈر ﹰا

ملا ﺗتﻤتﻊ به مﻦ ﻓاﻋلية معرﻓية ﲨالية ،ﻓﻬي ﺗﺸﻐﻞ املتلقي الﺬي يعﻤﻞ ﻓﻜره ومﺸاﻋره
لﻔﻬﻤﻬا وﺗﺬوﻗﻬا ،ﻓﻔيﻬا يتم اﻻﻧتقال مﻦ املعنﻰ اﳊريف الﻈاﻫر مﻦ صيﻐة العبارة اﱃ
معنﻰ آﺧر مستلزم مﻦ املعنﻰ اﻷول يف املستو العﻤيﻖ مﻊ إرادة معناﻫا.

وﻫﺬا اﻻسلوب مﻊ امتاﻋه ﻓﻔيه ﺧاصية اﻻﻗناع؛ ﻷﻧه ﻻ يﺄﺗيﻚ بالدﻋو إﻻﹼ ومعﻬا
دليلﻬا ،لﺬا ذ ﹼيﻞ ﻛﻼمه)ﻋليه السﻼم( بقوله)وﻫﻜﺬا ﻗال رسول اﷲ)) ،)40وفيه أيض ﹰا

(مبدأ التأدب) الﺬي من خالله ((نستطيع أن نعﱪ بوساطتها عن كثر ﳑّا نتحاشى

الترصيح به))). )41

أن معاوية ملا ﻧزل
ومﻦ ﺧﻄبة له)ﻋليه السﻼم( يف بيان ﻓﻀله وﺧبﺚ ﻧاﻗده ،ﻓقد روي ﹼ
الﻜوﻓة أﻗام هبا أيام ﹰا  ،ﻓلﲈ استتﻤﺖ بيعته صعد املنﱪ ،ﻓﺨﻄﺐ الناس  ،وذﻛر أمﲑ

املﺆمنﲔ واﳊسﻦ )ﻋليﻬﲈ السﻼم(  ،ﻓنال منﻬﲈ  ،وﻛان اﳊسﲔ )ﻋليه السﻼم( ﺣاﴐ ﹰا

 ،ﻓﺄراد أن يقوم وﳚيبه  ،ﻓﺄﺧﺬ اﳊسﻦ )ﻋليه السﻼم( بيده واﺟلسه وﻗام  ،وﻗال :

)) أﳞا الﺬاﻛر ﻋلي ﹰا  ،أﻧا اﳊسﻦ وأﰊ ﻋﲇ  ،وأﻧﺖ معاوية وأبوك صﺨر  ،وأمي ﻓاﻃﻤة

وأمﻚ ﻫند  ،وﺟدي رسول اﷲ وﺟدك ﺣرب  ،وﺟدﰐ ﺧدﳚة وﺟدﺗﻚ ﻧﺜيلة  ،ﻓلعﻦ
اﷲ أﲬلنا ذﻛر ﹰا  ،وأﻷمنا ﺣسب ﹰا  ،وﴍﻧا ﻗدم ﹰا  ،وأﻗدمنا ﻛﻔر ﹰا وﻧﻔاﻗ ﹰا))). )42

ّ
إن (مبدأ التعاون) املشرتك بني املتخاطبني الستمرارية اخلطاب يقتﴤ من املحاجﺞ
شدّ انتباه املستمع إىل كل ما يطرحه سواء عﲆ مستو املقدمات أو عﲆ مستو
٢٢١

التﱪيرات أو األدلة؛ ليصل هﺬا املستمع اىل النتيجة املرجوة ترصﳛ ﹰا أو تلميح ﹰا من

خالل التعاون القائم بينها يف أثناء احلوار ،بعيد ﹰا عن لغة الفرض واالجبار وإلزامية

التقبل ﺿمن املحادثة املفيدة ،وما دام األمر متعلق ﹰا بالتأثر يف املستمع ،فﺈن املحاجﺞ

يسعى قدر اإلمكان إىل أن يلتزم يف خطابه بكل ما يعرف حول موﺿوع احلجاج،
وما يوجه من حجﺞ وأدلة اىل املستمع ،يف حدود اهتاماته وقدرته عﲆ الفهم
واالستنتاج ،والفائدة التي يرجوها من اخلطاب (. )43

لقد كان اإلمام عﲆ دراية تا ّمة با ُذكر لﺬا حاول أن يفحم اخلصم ،ويرجعه

عن غيه وﲤاديه ،و ُيعلم املخاطبني بحقيقته التي ﳛاول معاوية أن يزخرفها هبيبة امللﻚ
والسلطان ،وﳚعل من نفسه حاك ﹰا للمسلمني ،فعرض اإلمام خطابه احلجاجي وفق

االسلوب التقابيل الﺬي أعطى دفعا حجاجيا للخطاب؛ ملا له من أثر يف بيان الفرق

بني الطرفني ,والتقابل الداليل يعد عنرص ﹰا حجاجي ﹰا يف إقناع جهور ﳐاطبيه با يﺬكره

كا مبني أدناه:

أنــــا احلسن  -------------أنﺖ معاوية
أبـــــي علـــي -------------أبـــوك صخر
أمي فاطــــــمة ------------أمـــــــــﻚ هند
جدي رسول اﷲ ------------جدك حرب
جديت خديــــجة -----------جدتﻚ نثيـــــــلة
٢٢٢
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وفيا ذكره اإلمام معان مستلزمة ﺿمنية ،فاإلمام وجده وجدته وأمه وأبوه

يمثلون الطهر واالسالم احلقيقي اخلالص ،ومعاوية ونسبه يمثل اخلبث والكراهية

لﻺسالم واملسلمني ،فأين الثر من الثريا ؟ !!! .

فالعرب يعون جيد ﹰا االنساب بل يتفاخرون أﳖم من القبيلة الفالنية دون

االخر  ،ويمجدون االباء ومﺂثرهم ،وير ّبون أوالدهم عﲆ التأيس بأخالقهم

احلسنة ،ويسجلون ذلﻚ شعر ﹰا ونثر ﹰا ،وﱂ يكن قصد االمام الفخر بنسبه وإن كان

ﳛق له ذلﻚ ،لكن أراد أن يبني احلقائق ويظهر الصورة املشوهة للخصم .

ثم ﳜرق اإلمام مقولة (اجلهة أو الصيغة) بقوله (:فلعن اﷲ أﲬلنا ذكر ﹰا ،

وأألمنا حسب ﹰا  ،وﴍنا قدم ﹰا  ،وأقدمنا كفر ﹰا ونفاق ﹰا) ،فلم يقل :أنﺖ ملعون ،ألنﻚ

وأهل بيتﻚ األﲬل ذكرا ﷲ ،واأللﺌم حسب ﹰا ونسب ﹰا ،واألﴍ قدم ﹰا ،واألقدم كفر ﹰا

ونفاق ﹰا .

يقول العالمة احليل يف هﺬا الصدد يف كتابه كشف احلق وﳖﺞ الصدق (( :

أن النبي ( صﲆ اﷲ عليه وآله ) كان يعلنه دائا ويقول  :الطليق ابن الطليق اللعني
ابن اللعني وقال  :إذا رأيتم معاوية عﲆ منﱪي فاقتلوه  ،وكان من املﺆلفة قلوهبم
وﱂ يزل مﴩكا مدة كون النبي ( صﲆ اﷲ عليه وآله ) مبعوثا يكﺬب بالوحي وهيزأ

بالﴩع  ،وكان يوم الفتح باليمن يطعن عﲆ رسول اﷲ ( صﲆ اﷲ عليه وآله وسلم )
ويكتب إىل أبيه صخر بن حرب يعره باإلسالم) ويقول له  :أصبوت إىل دين ممد

وفضحتنا حيث يقول الناس  :إن ابن هند ﲣﲆ عن العز ))(. )44

ﻓالوﻇيﻔة اﳊﺠاﺟية اﻹﻓﻬامية إﺣد الوﻇائف التي وﻇﻔﻬا اﻹمام يف ﲢقيﻖ مﻀامﲔ
٢٢٣

ﺧﻄابه التي دأب ﻋﲆ ﺗرويﺾ ﻋقول أصحابه ﻋليﻬا ،ﻓﻬي ﺗدﺧﻞ بوصﻔﻬا وﻇيﻔة

أساسية يف ﺗرﻛيﺐ ﺧﻄاب املبدع التي ﲥدف بالدرﺟة اﻷساس إﱃ ﻛﴪ ﻧسﻖ وإﻗامة
ﻧسﻖ آﺧر ﻋند املتلقي .

ومﻦ ﺧﻄبة له )ﻋليه السﻼم( ﹼملا ﻻمه بعﺾ أصحابه ﻋﲆ صلحه ملعاوية ،ﻓقال)ﻋليه

السﻼم(:

)) وﳛﻜم ما ﺗدرون ما ﻋﻤلﺖ ،واﷲ الﺬي ﻋﻤلﺖ ﺧﲑ لﺸيعتي ﳑا ﻃلعﺖ ﻋليه

الﺸﻤﺲ أو ﻏربﺖ  ،أﻻ ﺗعلﻤون ﹼأين إمامﻜم ومﻔﱰض الﻄاﻋة ﻋليﻜم  ،وأﺣد سيدي

ﻋﲇ ؟ ﻗالوا  :بﲆ ،
ﺷباب أﻫﻞ اﳉنة ﹼ
بنﺺ مﻦ رسول اﷲ )صﲆ اﷲ ﻋليه وآله وسلم( ﱠ

ﻗال  :أما ﻋلﻤتم أن اﳋﴬ ملا ﺧرق السﻔينة ،وأﻗام اﳉدار ،وﻗتﻞ الﻐﻼم  ،ﻛان ذلﻚ

ساﺧﻄ ﹰا ملوسﻰ بﻦ ﻋﻤران )ﻋليه السﻼم(  ،إذ ﺧﻔي ﻋليه وﺟه اﳊﻜﻤة يف ذلﻚ  ،وﻛان
ذلﻚ ﻋند اﷲ ﺗعاﱃ ذﻛره ﺣﻜﻤة وصوابا ﹰا))). )45

تنص عﲆ عدم
يف خطاب اإلمام حصل خرق ملبدأ التعاون يف (مقولة الكيف) التي ُّ
قول ما ُيعتقد خطﺆه ,أو ما ليس للمتكلم عليه دليل وبينة  ،أي تري الصدق يف

القول ،واالستلزام احلواري وخرق املقولة ُعلل باستشهاد اإلمام لصحة مصاحلته
رصح به
ملعاوية ،بأن ّه إمام ومفرتض الطاعة ،والنصوص الدالة عﲆ وجوب ذلﻚ با ّ

النبي األكرم(صﲆ اﷲ عليه وآله)  ،وبﺬلﻚ ينتفي اخلرق الظاهر ملبدأ التعاون ظاهر ﹰا.
وموجه ،وهادف،
ويلحﻆ يف خطابه احلجاجي (عليه السالم) أنّه خطاب مبني،
َّ

ﲤيز اخلطاب احلجاجي ،وهي (خاصية
فيه خاصية من أهم اخلصائص التي ُ
ِ
التفاعل) ،وتعني ّ
أساسيني ،ﳘا :مبدأ االدعاء ،ومبدأ
أن احلجاج مبني عﲆ مبدأين
٢٢٤
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االعرتاض ،ويﺆديان إىل االختالف يف الرأي أو يف الدعو ،ويدفعان إىل الدخول

يف ﳑارسة الدفاع أو االنتصار للدعو وهو ما يﺆدي إىل تقيق نوع من التزاوج يف
ذات كل من املتكلم ،واملتلقي ،واملراد بتزاوج املتكلم هو (( االنشقاق االعتباري
ِ
ذاتني :إحداﳘا ظاهرة تستقل بمبادرة االدعاء ،والﺬات الثانية
لﺬات املتكلم إىل

ِ
ﳑارسة االعرتاض؛ َّ
باطنة تشرتك مع ذات املستمع يف
ألن املتكلم قد يتعاطى -ولو

تصور مواطن النقد يف الدعو ،وتقدير ﳐتلف األسﺌلة التي ﳚوز
ذهني ﹰا عﲆ األقلُّ -

أن يوجهها املستمع إليها))). )4٦

كﺬلﻚ اعتمد يف خطابه ِ
احلجاجي عﲆ جلة من املقدمات؛ إلحداث التغر املطلوب

يف قناعات وعقائد املتلقني؛ فـ((غاية كل حجاج أن ﳚعل 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 عﲆ العمل املطلوب))

) ،)47واملقدمات احلجاج ّية هي :ﳎموعة من الوقائع ،واحلقائق  ،واالفرتاﺿات،

والقيم ،واﳍرميات ،التي ﲤثل نقطة انطالق اخلطيب يف استدالالته وعليها يكون
ارتكازه ،فهي ﲤثل معارف مشرتكة بني أطراف اخلطاب ِ
واملرسل إليه)،)48
املرسل
َ
واندراجها يف خطاب تراعى فيه مقامات احلال واستعدادات املتلقني يزيد من شدة

اإلذعان عند املتلقني كا يصعب عليهم دحضها.

(( وﳛكم ما تدرون ما عملﺖ ،واﷲ الﺬي عملﺖ خر لشيعتي ﳑا طلعﺖ عليه
الشمس أو غربﺖ  ،أال تعلمون ّأين إمامكم ومفرتض الطاعة عليكم  ،وأحد سيدي

عيل ؟ قالوا  :بﲆ ،
شباب أهل اجلنة ّ
بنص من رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليه وآله وسلم) َّ

قال  :أما علمتم أن اخلﴬ ملا خرق السفينة ،وأقام اجلدار ،وقتل الغالم  ،كان ذلﻚ
٢٢٥

ساخط ﹰا ملوسى بن عمران (عليه السالم)  ،إذ خفي عليه وجه احلكمة يف ذلﻚ ،
وكان ذلﻚ عند اﷲ تعاىل ذكره حكمة وصواب ﹰا))) . )49وﲤثلﺖ بـ:

 اإلمامة والعصمة ،التي تعطي الدور الصحيح والضان يف الترصف الصائبوالعمل بمقتضيات مصلحة الرعية .

 -2سيادة أهل اجلنة  ،وفيها اعرتاف باملﺂل احلسن ،واملكانة املرموقة ،لصاحبها .
 -3النص اجليل من الرسول عﲆ ذلﻚ ،وحفﻆ املخاطبني واذعاﳖم بﺬلﻚ .
 -4حجية الشاهد يف املثل القرآين( قصة موسى(عليه السالم)  ،واخلﴬ) ،والدقة

يف اختياره؛ ليﺆدي إىل تقوية درجة التصديق عند ﳐاطبيه ،ففيه زيادة إفهام وتﺬكر
وتصوير للمعاين؛ ألنه يقدم حاالت خاصة يوﺿح فيها القول ،وهو وسيلة ناجعة
للتأثر واإلقناع ،والسمة البارزة يف األمثال شدة اختزاﳍا ،ﳑا ﳚعلها تنفتح عﲆ آفاق

من الـتأويل ،فهي إشارة إىل معنى آخر ﳛيل إليه السياق ليتيح للخطيب إﴍاك
املتلقي يف إنتاج الداللة ،وهي جزء من موروث املتلقي وثقافته وهبا يتحقق نجاعة
اخلطاب وفعاليته ،ويمتلﻚ املثل القدرة عﲆ التأثر). )50

ففيه من الدقة احلجاجية ما فيه؛ ّ
ألن موسى(عليه السالم) ما كان من رعية اخلﴬ
بحيث ﳚب عليه طاعته ،وإنا كان رفيق ﹰا وصاحب ﹰا موافق ﹰا وكان موسى نبي ﹰا ،واخلﴬ

غر نبي  ،فكان للخﴬ أن يعمل بعلمه بباطن احلال ،وكان ملوسى (عليه السالم)

أن ينكرّ ،
ألن الﺬي وقع يف الظاهر كاملنكر ،فكانا معﺬورين  ،فلعل موسى ما كان

يعلم أن اخلﴬ معصوم ﹰا أيض ﹰا  ،وأما رعية احلسن فال عﺬر ﳍم يف العيب عليه وسوء

ألﳖم مكلفون باتباعه إن صالح وإن حارب  ،ومتى عابوا عليه أو خالفوه
الظن به؛ ّ
٢٢٦
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كان حكمهم حكم من خالف إمام عدل ،ولو ﱂ يكن للحسن من العﺬر يف صلح
معاوية إال ّ
أن اكثر أصحابه كانوا هبﺬه الصفة يف صحبته غر متفقني معه عﲆ سداد

رأيه ،فكيف كان ﳛصل من هﺆالء نرصة عﲆ أعدائه؟ ). )51

فالطريق الﺬي سلكه اإلمام كان هو املتعني لكل لبيب ،وخبر باألمور القيادية
والعسكرية ،فهم ﳛكمون عﲆ الظاهر من دون التأمل يف عاقبة األمور ،لﺬا يلحﻆ

املتابع األﱂ واملرارة التي عاشها اإلمام ويعرف احلكمة من هﺬا الصلح من خالل

بعﺾ خطبه ،كقوله ألحد اصحابه وهو أبو سعيد حني سأله ،قال  :قلﺖ للحسن
عيل بن أيب طالب ( عليها السالم ) يا ابن رسول اﷲ ﱂ داهنﺖ معاوية وصاحلته
بن ّ
احلق لﻚ دونه ّ
وقد علمﺖ ّ
وأن معاوية ﺿال باغ فقال  (( :يا أبا سعيد ألسﺖ
أن ّ

حجة اﷲ تعاىل ذكره عﲆ خلقه وإمام ﹰا عليهم بعد أيب ( عليه السالم )  ،قلﺖ  :بﲆ
ّ

 ،قال  :ألسﺖ ا ّلﺬي قال رسول اﷲ ( صﲆ اﷲ عليه وآله ) يل وألخي  � :احلسن

واحلسني إمامان قاما أو قعدا � قلﺖ  :بﲆ  ،قال  :فأنا إذن إمام لو قمﺖ ،وأنا إمام إذ ﹰا

لو قعدت يا أبا سعيد ع ّلة مصاحلتي ملعاوية ع ّلة مصاحلة رسول اﷲ ( صﲆ اﷲ عليه
وآله ) لبني ﺿمرة  ،وبني أشجع  ،وألهل مكّة حني انرصف من احلديب ّية أولﺌﻚ

ك ّفار بالتنزيل  ،ومعاوية وأصحابه ك ّفار بالتأويل ،يا أبا سعيد إذا كنﺖ إمام ﹰا من

قبل اﷲ تعاىل ذكره ﱂ ﳚب أن يس ّفه رأيي فيا أتيته من مهادنة أو ماربة وإن كان وجه
السفينة وقتل
احلكمة فيا أتيته ملتبس ﹰا  ،أال تر اخلﴬ ( عليه السالم ) ّملا خرق ّ

الغالم وأقام اجلدار سخط موسى ( عليه السالم ) فعله الشتباه وجه احلكمة عليه
عيل بجهلكم بوجه احلكمة فيه ولو ال ما
حتّى أخﱪه فرﴇ ،هكﺬا أنا  ،سخطتم َّ
أتيﺖ ملا ترك من شيعتنا عﲆ وجه األرض أحد إالّ قتل))). )52

٢٢٧

لقد اعتمده اإلمام إلقناع ﳐاطبيه وفق ﹰا ملسار تتابعي يتعلق بكفاءته ّ
ألن (( من ابرز

مظاهر كفاءة املحاجﺞ منهجه يف بناء خطته القولية ،ورؤيته التي يﺆسس عليها
اختياراته يف تقديم الفرﺿيات واملقدمات التي من حقها التقديم يف مقام خاص
ومع جهور بعينه؛ ّ
ألن وحدات البداية هي أهم ما يقرع األذهان املتلقية وﳛدد
درجة القبول أو الرفﺾ للتصور املقدم))). )53

ومﻦ ﺧﻄبة له يف ﺗعريف ﻧﻔسه وصﻔات اﳋليﻔة ،ﻧقتﻄﻊ منﻬا موﺿﻊ اﳊاﺟة ،ﻓبعد
ﻋرف بنﻔسه يف املحﴬ الﺬي ﻋقده معاوية واﺗباﻋه يف الﺸام وﳏاولتﻬم النيﻞ مﻦ
أن ﹼ
اﻻمام ،ﺣتﻰ ﻋرف اﳊسﻦ )ﻋليه السﻼم( مﻦ ﱂ يﻜﻦ يعرﻓه مﻦ أﻫﻞ الﺸام وﻏﲑﻫم
 ،ﺛم ﻧزل  ،ﻓقال له معاوية  )) :أما أﻧﹼﻚ يا ﺣسﻦ  ،ﻗد ﻛنﺖ ﺗرﺟو أن ﺗﻜون ﺧليﻔة

ولسﺖ ﻫناك  ،ﻓقال اﳊسﻦ )ﻋليه السﻼم(  :ﹼأما اﳋليﻔة ،ﻓﻤﻦ سار بسﲑة رسول اﷲ

)صﲆ اﷲ ﻋليه وآله( وﻋﻤﻞ بﻄاﻋة اﷲ ﻋز وﺟﻞ  ،وليﺲ اﳋليﻔة مﻦ سار باﳉور

وﻋﻄﻞ السنﻦ  ،واﲣﺬ الدﻧيا ﹼأم ﹰا وأب ﹰا  ،وﻋباد اﷲ ﺧوﻻﹰ  ،وماله دوﻻﹰ  ،ولﻜﻦ ذلﻚ أمر

ملﻚ أصاب ملﻜ ﹰا  ،ﻓتﻤتﻊ منه ﻗلي ﹰ
ﻼ وﻛان ﻗد اﻧقﻄﻊ ﻋنه  ،ﻓﺄﲣم لﺬﺗه وبقيﺖ ﻋليه
ﹺ
ﹶاع إﹺ ﹶﱃ ﹺﺣ ﹴ
ﲔ(
ﺗبعته  ،وﻛان ﻛﲈ ﻗال اﷲ ﺗبارك وﺗعاﱃ  ) :ﹶوإﹺ ﹾن ﹶأ ﹾد ﹺري ﹶل ﹶع ﱠل ﹸه ﻓ ﹾتنﹶ ﹲة ﹶلﻜ ﹾﹸم ﹶو ﹶمت ﹲ

ﹺ ﹺ
ون ( ( ،)55و) ﹶما ﹶأ ﹾﻏنﹶﻰ ﹶﻋن ﹸﹾﻬ ﹾم ﹶما
اء ﹸﻫ ﹾم ﹶما ﻛﹶاﻧﹸوا ﹸيو ﹶﻋدﹸ ﹶ
ﹶاﻫ ﹾم سن ﹶ
) ) ، )54ﹶم ﱠت ﹾعن ﹸ
ﲔ ﹸﺛ ﱠم ﹶﺟ ﹶ
ون ( ))) )5٦
ﻛﹶاﻧﹸوا ﹸي ﹶﻤ ﱠت ﹸع ﹶ

))57

.

يف كالم االمام وما يظهر منه معنيان :األول :ظاهر ،وهو بيان صفات اخلليفة

لرسول اﷲ باملعنى الﴩعي احلقيقي ،ال املعنى القبيل امللكي ،واآلخر هو :املضمر
املستلزم أحقية اإلمام احلسن املجتبى باخلالفة بعد أبيه أمر املﺆمنني(عليه السالم)،

ال معاوية الﺬي سار باجلور وعطل السنن  ،واﲣﺬ الدنيا أ ّم ﹰا وأب ﹰا  ،وعباد اﷲ خوالﹰ
٢٢٨
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 ،وماله دوالﹰ.
فاإلمام ﱂ يقترص عمله عﲆ صنع اخلطاب عﲆ ﳎرد عرض املقدمات احلجاجية،

بل جتاوز ذلﻚ وتعداه إىل إجادة العرض وحسن البسط ،وهاتان القيمتان ﳍا
صد كبر يف صناعة االقتناع واستثارة التصديق يف اجلمهور املخاطب بتحويل

القيم وتغير العقائد التي ترسﺦ مدثات بديلة تكون حاصل التأثر وثمرة الفعل
الﺬي مارسه اخلطاب امللفوظ عﲆ ذهن السامع وقلب من يتقبل ،فيحصل االذعان

وتكون االستجابة عم ﹰ
ال مناسب ﹰا ينجزه املخاطب انجاز ﹰا اقتضته قوة االنفعال ودعﺖ
إليه محية التصديق) )58فاإلمام وهو صانع اخلطاب وموجه افعاله ،كان يف اختياره

املعطيات بصر ﹰا بوظائفها علي ﹰا بمراتبها ،إذ يقدم ما هو قابل للتسليم  ،ويﺆخر ما ال
ﳚيزه املقام وما ال يتطلبه مقتىض احلال .

وقد كان لتناصه القرآين األثر الكبر يف استقرار حججه يف نفوس مستمعيه؛ ّ
ألن

القرآن ﳛمل يف مضمونه أدوات التغير ،وعﲆ هﺬا يكون القرآن كتاب(إصالح)

بمعنى أنه يرمي إىل تغير وﺿع قائم ،فﺈذا كان كﺬلﻚ كان القرآن حجاج ﹰا وال مراء،
إذ من تعريفات احلجاج أنه ((:عمل غرﺿه دائ ﹰا يغر وﺿع ﹰا قائ ﹰا)))،)59فمنتهى

احلجاج الناجع بناء واقع يقنع به املحاج جهوره ويرسم من خالله معامله الرؤيوية

وهيﺌاته التصورية ،وهو ما جعل الشاهد القرآين شاهد ﹰا فاص ﹰ
ال بني احلق الﺬي يمثله
اإلمام والباطل الﺬي م ّثله معاوية ،زد عﲆ ذلﻚ تأثره يف املتلقي الﺬي ينفعل معه

فيتضاعف اعتقاده ويقو يقينه ،ﳍﺬا كثف االمام استحضاره يف خطابه فجاء بثالث

آيات؛ ألنه حجة يفصل به الكالم وينهيه ،حتى يدحﺾ مزاعم معاوية ،فيعدل عن

ّ
وكأن االمام يﺆكد مسألة التمتع يف هﺬه الدنيا الزائلة وﳍوها وزبرجها ،فيكون
غيه،
٢٢٩

املتمتع يف استدراج وابتالء ليزداد كفر ﹰا ثم يكون ذلﻚ أعظم عقوبة له .
عيل(عليه
ومن ذلﻚ قوله(عليه السالم) ملعاوية بعد خطبة له ّ
سب فيها أمر املﺆمنني ّ

السالم) ،وكان ذلﻚ بمحﴬ اإلمام احلسن عندما قدم معاوية الكوفة ،فقال له
تسب أمر املﺆمنني
اإلمام  -وهو عﲆ املنﱪ (( : -ويلﻚ يا بن اكلة األكباد  ،أو أنﺖ ّ

سب علي ﹰا فقد سبني
(عليه السالم) ،وقد قال رسول اﷲ (صﲆ اﷲ عليه وآله)  :من ّ
 ،ومن سبني فقد سب اﷲ  ،ومن سب اﷲ ادخله اﷲ نار جهنم خالد ﹰا فيها ﳐلد ﹰا ،
وله عﺬاب مقيم  .ثم انحدر احلسن (عليه السالم) عن املنﱪ  ،ودخل داره ))). )٦0

يف كالمه(عليه السالم) وبحسب مبادئ االستلزام احلواري خرق لـ(مبدأ

املواجهة) ،وواﺿع هﺬا املبدأ العاملان(براون و ليفنسن) ويعنيان به :صيانة املتكلم
وجه غره ،وعدم إيراد ألفاظ التهديد التي تﺆثر عﲆ القيمة االجتاعية للمستمع،
ويعنى بالوجه :الﺬات االجتاعية لﻸفراد التي دأبوا عﲆ احلفاظ عليها ،وااللفاظ

التي تﺆذي الوجه ألفاظ الطلب املباﴍ التي تمله عﲆ أداء يشء ما ،كألفاظ األمر

والنهي والتحﺬير ،والتهديد ،والوعيد ،او املدح والتهنﺌة ،اللﺬين ﳛمالن املتكلم

عﲆ حفظها ،وثمة ألفاظ التهديد السلبي كالﺬم ،والسخرية والتهكم ،ولقد حددا

نوعني من الوجه ﳘا:

 الوجه الدافع :وهو رغبة االنسان يف أالّ يعرتض اآلخرون عﲆ أفعاله . -الوجه اجلالب :وهو رغبة كل واحد منا يف ان تكون رغباته مرتمة عند اآلخرين

))٦1

.

غر أن هﺬا اخلرق ﳚﱪ بلحاظ السياق ومقام القول الﺬي انجز فيه اخلطاب الﺬي
٢٣٠
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يقتﴤ أن يكون هبﺬه الوصف؛ ّ
ألن اخلطاب احلجاجي يقتﴤ الوظيفة اإلقناعية
التأثرية ،فهو خطاب متلون بتلون املتلقي لتصحيح املسار الﺬي درج عليه

املخا َطب ،وإللزامه با يراه ويعتقده ،وليعطي اإلمام دافع ﹰا إلقناع متلقيه با يطرح

ال عن ّ
عليهم من خطاب ،فض ﹰ
أن العملية احلجاجبة تقوم عﲆ مبدأين ﳘا :مبدأ

االدعاء ،ومبدأ االعرتاض ،وهﺬان املبدآن يعكسان االختالف يف الدعو املحاجﺞ
عليها ،ويدفعان إىل ﳑارسة احلجاج ،فبنية اخلطاب تصبح ﳍا حينﺌﺬ صورتان :األوىل
بِعدّ ها نشاط ﹰا لغوي ﹰا لساني ﹰا ،واألخر بعدها نشاط ﹰا فكري ﹰا امتزجا إلحداث تأثر يف

سلوك املخاطب ،وهﺬه من أهم سات اخلطاب احلجاجي .

وقد استعمل االمام احلجاج الﱪهاين املنطقي يف استلزام دخول معاوية النار من
ممد(صﲆ اﷲ عليه وآله) ،وفق العالقة القياسية املنطقية
خالل حديث النبي األكرم ّ

اآلتية:

سب اﷲ ورسوله وهو يف نار جهنم (مقدمة كﱪ) .
سب عل ّي ﹰا فقد ّ
 ك ُُّل َمن َّسب علي ﹰا
 -معاوية ّ

(مقدمة صغر) .

 معاوية يف نار جهنم (النتيجة) .وذلﻚ بحﺬف املتشابه من املقدمتني لتظهر النتيجة؛ ّ
ألن املقدمة األوىل ﲤثل قانون ﹰا

عام ﹰا (قضية الكﱪ) ،وﲤثل املقدمة الثانية حدث ﹰا خاص ﹰا(قضية صغر) ،واالستنباط
بوصفه مبد ﹰأ يف االستدالل ينطلق من العام اىل اخلاص). )٦2وﳍﺬا كان اإلمام دقيق ﹰا

يف حجاجه ومقدماته ونتائجه؛ ّ
ألن احلجاج هو((تقديم احلجﺞ واألدلة املﺆدية إىل

نتيجة معينة ،وهو يتمثل يف إنجاز تسلسالت استنتاجية داخل اخلطاب ،وبعبارة
٢٣١

أخر يتمثل احلجاج يف إنجاز متواليات من األقوال بعضها هو بمثابة احلجﺞ
اللغوية ،وبعضها اآلخر هو بمثابة النتائﺞ التي تستنتﺞ منها))). )٦3

فخطاب اإلمام استمد قوته وفاعليته من حجية قول الرسول(صﲆ اﷲ عليه
وآله) ،كقوة داعمة ونافية ،للفكرة الراسخة لد ومعاوية وهي سب أهل البيﺖ
واالنتقاص منهم ،فطريقة انتظام خطابه وعرﺿه لتلﻚ احلجة ،اكسب خطابه قوة

تأثرية جتاه متلقيه ،وسامعيه .

ومن خطبه (عليه السالم) يف الكوفة ملا عزم عﲆ تسليم األمر ملعاوية وقبل مغادرته
اىل املدينة ،قال فيها  (( :أهيا الناس إنا نحن أمراؤكم وﺿيفانكم ،ونحن أهل بيﺖ

نبيكم الﺬين أذهب اﷲ عنهم الرجس وطهرهم تطهر ﹰا .وكرر ذلﻚ حتى ما بقي يف
املجلس إالّ من بكى وسمع نشيجه))). )٦4

ﺿم كالم اإلمام مع وجازته مبد ﹰأ مه ﹰا من مبادئ احلوار وهو( :مبدأ التصديق) ،وهو
ّ
مبدأ استدركه د .طه عبد الرمحن بعد ﲤحيصه ملبادئ احلوار التي ذكرناها سابق ﹰا ،إذ
ذهب اىل وجود جﺬور راسخة له يف الرتاث االسالمي مثل( مطابقة القول للفعل
أو تصديق العمل للكالم) وصاغ مبدأه عﲆ الوجه اآليت ( :ال تقل لغرك قوالﹰ ال
يصدقه فعلﻚ) إذ ينبني هﺬا املبدأ عﲆ عنرصين:

ساه اجلانب التبليغي من املخاطبة .
 أحدﳘا ( :نقل القول) الﺬي يتعلق با ّساه اجلانب التهﺬيبي للغة ). )٦5
 اآلخر ( :تطبيق القول) الﺬي يتعلق با ّوثمة قواعد مرتبطة بمبدأ التصديق استقاها د .طه عبد الرمحن من الرتاث

االسالمي وهي:
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 )1قاعدة القصد :لتتفقد قصدك يف كل قول تلقي به اىل الغر .
 )2قاعدة الصدق :لتكن صادق ﹰا فيا تنقله إىل غرك .
 )3قاعدة االخالص :لتكن يف توددك للغر متجرد ﹰا من النفعية (. )٦٦
وفيه أيض ﹰا استلزام حواري يلحﻆ من قوله( :أمراؤكم) ،فهو اإلمام واألمر

بنص القرآن والرسول هﺬا املعنى الظاهر ،واملعنى
املنصب من اﷲ سبحانه عﲆ األمة ّ
ّ

الضمني له هو ّ
أن معاوية ليس بأمركم الﺬي سيتوىل أمركم  ،لكن ال أمر ملن ال

يطاع .ويف قوله(:وﺿيفانكم) كا أين ﺿيف لديكم يا أهل الكوفة ،فأنا واجب
االحرتام ،والتجلة من الناحيتني ،غر أنكم ﱂ تراعوا ذلﻚ ،فهﺬا الكالم أوجب

رقة الناس عﲆ حال اإلمام رقة املضيف عﲆ ﺿيفه املستجر به ،ولﺬا أخﺬوا بالبكاء
والنحيب عﲆ ما أصاب احلق من جور وتعسف .فقد استطاع اإلمام من خالل

قدرته اخلطابية الفائقة وصدقه واخالصه لرعيته وتفانيه يف ذلﻚ التأثر بمستمعيه
تم ﲤرير أفكاره وتصوراته عﲆ حساب
سواء بمنطوقه أم بمفهومه ومتضمنه حيث ّ

عا كان يعمر يف ذهنه وإحالل ما اراده
ما هو قائم يف ذهن متلقيه؛ والغاية هي إبعاده ّ

مكانه .

٢٣٣

اﳋاﲤة
يمكن ان نسجل ما خرج به البحث من نتائﺞ عﲆ النحو اآليت:
 -1يعود مفهوم االستلزام احلواري اىل ما يسمى بـ(نظرية االستلزام

املعارصة) التي قدمها(غرايس) إذ عرض فيها االسس التي يمكن أن تقوم عليها
هﺬه النظرية ،واسس مبدأها وهو ّ
أن الناس أثناء حواراهتم قد يقولون ما يقصدون،

وقد يقصدون أكثر ﳑا يقولون ،وقد يقصدون عكس ما يقولون ،األمر الﺬي

جعله يفرق بني املعنى الطبيعي وغر الطبيعي ،أو( االستلزام احلواري الوﺿعي،
واالستلزام احلواري املحادثي) .

 -2اقرتح (غرايس) ﳎموعة من القواعد لوصف ظاهرة االستلزام احلواري

يعدها ﺿابطة لكل تبادل لغوي ،وهﺬه القواعد ﳛكمها مبدأ عام هو (مبدأ
وسع هﺬا املبدأ الﺬي ﳛكم عملية التخاطب إىل ﳎموعة من القواعد
التعاون) ،وقد ّ

أطلق عليها اسم (القواعد التخاطبية) وصنف هﺬه القواعد تﺖ اربع مقوالت

وهي(:الكم ،والكيف ،واالﺿافة أو املالئمة ،واجلهة أو الصيغة) ،فقواعد احلوار
تفﻆ مناصفة لكل مشارك يف اخلطاب حقه يف التعبر عن رأيه من دون تسلط أو
قهر ،فيختار كل طرف ما يناسبه ويريده يف إطار املساملة والرﺿا .

 -3يتصف االستلزام احلواري بمجموعة من اخلصائص والسات وفق ﹰا

لـا يراه(غرايس) وتتمثل بـ :االستلزام ﳑكن الغاؤه ،وأنه ال يقبل االنفصال عن
املضمون الداليل ،وهو متغر :تبع ﹰا الختالف السياقات املقامية ،و يمكن تقديره،

وعدم الوﺿعية فيه.
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 -4تظهر أﳘية دراسة(احلجاج) عﲆ وفق مفهوم االستلزام احلواري يف

خطب اإلمام احلسن(عليه السالم)؛ بوصفه منهج ﹰا حديث ﹰا يف تليل النصوص
وبيان دالالت األلفاظ ومقاصدها ،إذ ﺿمﺖ بعﺾ خطبه إﺿارات خطابية

مكنونة ،يرمي حجاج االستلزام احلواري إىل الوقوف عليها ،فيفرسها ويﺆوﳍا وفق ﹰا

تتأسس
للظروف والسياقات املحيطة هبا  ،واﳍدف منها إقناع املخاطبني بتبني أفكار َّ

عﲆ دالالت خاصة بتلﻚ اخلطابات ،فاإلمام وهو صانع اخلطاب وموجه افعاله،
كان يف اختياره املعطيات بصر ﹰا بوظائفها علي ﹰا بمراتبها ،إذ يقدم ما هو قابل للتسليم
 ،ويﺆخر ما ال ﳚيزه املقام وما ال يتطلبه مقتىض احلال .

 -5خالف اإلمام احلسن(عليه السالم) مبادئ احلوار يف بعﺾ خطبه ،وبا

أنه يعتقد باحرتام املخاطبني لتلﻚ املبادئ ،فقد نشأت مبادئ حوار خاصة بينه وبني
ﳐاطبيه ،وانزاحﺖ تلﻚ اخلطب عن اللفﻆ احلريف الطبيعي إىل معان استلزامية،

ﲤثلﺖ يف خروج اخلﱪ واإلنشاء الطلبي عن أغراﺿها احلقيقية كاالستفهام
االنكاري ،وكﺬلﻚ خروج الكلات عن دالالهتا احلرفية  ،مثل الكناية ،واستعال

احلجاج الﱪهاين املنطقي ،ونحوه ،غر أن هﺬه املخالفة جتﱪ بلحاظ السياق ومقام

القول الﺬي انجز فيه اخلطاب الﺬي يقتﴤ أن يكون هبﺬه الوصف؛ ّ
ألن اخلطاب
احلجاجي يقتﴤ الوظيفة اإلقناعية التأثرية ،فهو خطاب متلون بتلون املتلقي
لتصحيح املسار الﺬي درج عليه املخا َطب ،وإللزامه با يراه ويعتقده.

 -٦قوة احلجاج يف خطبه (عليه السالم) ناجتة من أنه يثر يف النفس التفكر

ويدفعها إىل تدبر األمور حتى تقتنع بتفكرها اخلاص ،بأنه ما كان ينبغي أن يقع ما

وقع ،أو كان الصواب أن يقع ما ﱂ يقع .

٢٣٥

 -7تُعدّ الوظيفة احلجاجية اإلفهامية إحد الوظائف التي وظفها اإلمام

يف تقيق مضامني خطابه التي دأب عﲆ ترويﺾ عقول متلقيه عليها ،فهي تدخل

بوصفها وظيفة أساسية يف تركيب خطاب املبدع التي هتدف بالدرجة األساس إىل
كرس نسق وإقامة نسق أخر عند املتلقي .

وموجه،
 -8يلحﻆ يف خطابه احلجاجي (عليه السالم) أنّه خطاب مبني،
َّ

ﲤيز اخلطاب احلجاجي ،وهي (خاصية
وهادف ،فيه خاصية من أهم اخلصائص التي ُ
ِ
التفاعل) ،وتعني ّ
أساسيني ،ﳘا :مبدأ االدعاء ،ومبدأ
أن احلجاج مبني عﲆ مبدأين

االعرتاض ،ويﺆديان إىل االختالف يف الرأي أو يف الدعو ،ويدفعان إىل الدخول

يف ﳑارسة الدفاع أو االنتصار للدعو وهو ما يﺆدي إىل تقيق نوع من التزاوج يف
ذات كل من املتكلم ،واملتلقي .

-9كﺬلﻚ اعتمد يف خطابه ِ
احلجاجي عﲆ جلة من املقدمات؛ إلحداث

التغر املطلوب يف قناعات وعقائد املتلقني؛ فـغاية كل حجاج أن ﳚعل 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 عﲆ العمل

املطلوب.

-10حجية الشاهد القرآين واحلديثي  ،والدقة يف اختياره؛ ليﺆدي إىل تقوية

درجة التصديق عند ﳐاطبيه ،ففيه زيادة إفهام وتﺬكر وتصوير للمعاين؛ ألنه يقدم
حاالت خاصة يوﺿح فيها القول ،وهو وسيلة ناجعة للتأثر واإلقناع .

 -11ﱂ يقترص اإلمام يف صنع اخلطاب عﲆ ﳎرد عرض املقدمات احلجاجية،
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بل جتاوز ذلﻚ وتعداه إىل إجادة العرض وحسن البسط ،وهاتان القيمتان ﳍا
صد كبر يف صناعة االقتناع واستثارة التصديق يف اجلمهور املخاطب بتحويل

القيم وتغير العقائد التي ترسﺦ مدثات بديلة تكون حاصل التأثر وثمرة الفعل
الﺬي مارسه اخلطاب امللفوظ عﲆ ذهن السامع وقلب من يتقبل ،فيحصل االذعان

وتكون االستجابة عم ﹰ
ال مناسب ﹰا ينجزه املخاطب انجاز ﹰا اقتضته قوة االنفعال ودعﺖ
إليه محية التصديق .
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 -49كال الدين وﲤام النعمة ،الشيﺦ الصدوق ،31٦:وينظر :كفاية األثر. 225:
 -50أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم. 341 :
 -51الطرائف يف معرفة مﺬاهب الطوائف ،السيد ابن طاووس. 197:
 -52علل الﴩائع ،الشيﺦ الصدوق ،211/1:وينظر :تفسر نور الثقلني ،الشيﺦ
احلويزي. 291/3:
 -53احلجاج يف البالغة املعارصة ،د .ممد ساﱂ الطلبة. 114:
 -54االنبياء. 111:
 -55الشعراء. 20٦-205/
 -5٦الشعراء. 207/
 -57االحتجاج ،الشيﺦ الطﱪيس ،419/1:وينظر :ﴍح إحقاق احلق ،السيد
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املرعﴚ. 192/11:
 -58ينظر :احلجاج واحلقيقة وافاق التأويل ،د .عيل الشبعان. 112-111:
 -59احلجاج يف القرآن الكريم من خالل أهم خصائصه األسلوبية. 43:
 -٦0االحتجاج ،420/1:وينظر :صحيفة احلسن  ،جع الشيﺦ جواد القيومي.202:
 -٦1ينظر :اسرتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،10٦-103:والتداولية وتليل
اخلطاب(الرؤ والتمثالت). 95-94:
 -٦2ينظر :اللغة واحلجاج ،أبو بكر العزاوي. 15:
 -٦3املصدر نفسه. 15:
 -٦4الكامل يف التاريﺦ ،ابن األثر ،40٦/2:وينظر :ﴍح إحقاق احلق. 484/2٦:
 -٦5ينظر :اللسان وامليزان  ،او التكوثر العقيل. 249:
 -٦٦ينظر :املصدر نفسه ،250:التداولية وتليل اخلطاب. 99-98:
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املﺼادر واملراﺟﻊ
القرآن الﻜريم
أوﻻﹰ /الﻜتﺐ
آفاق جديدة يف البحث اللغوي
•
املعارص :د.ممود أمحد نحلة ،ط ،1 /الناﴍ:
مكتبة اآلداب -القاهرة1432،هـ2011-م.
االحتجاج ،الشيﺦ أمحد بن عيل بن
•
أيب طالب الطﱪيس ،من علاء القرن السابع
اﳍجري ، .تقيق  :السيد ممد باقر اخلرسان،
ط ،1/الناﴍ  :دار النعان للطباعة والنﴩ -
النجف األﴍف 19٦٦ - 138٦ ،م .
اإلرشاد يف معرفة حجﺞ اﷲ عﲆ
•
العباد  ،أبو عبداﷲ ممد بن ممد بن النعان
املعروف بالشيﺦ املفيد ( ،ت 413 :هـ) ،تقيق
 :مﺆسسة البيﺖ لتحقيق الرتاث  ،الناﴍ
 :دار املفيد  ،بروت  -لبنان 1414 ،هـ ـ
1993م.
اسرتاتيجيات اخلطاب ،مقاربة
•
لغوية تداولية :عبد اﳍادي بن ظافر الشهري،
ط ،1/الناﴍ :دار الكتاب اجلديد املتحدة،
بروت– لبنان2004 ،م.
االستلزام احلواري يف التداول
•
اللساين :العيايش أدرواي ،ط ،1/الناﴍ:
منشورات االختالف– اجلزائر ،دار األمان–
الرباط1432 ،هـ 2011-م .

أهم نظريات احلجاج يف التقاليد
•
الغربية من أرسطو إىل اليوم ،كتاب جاعي،
بأﴍاف د .محادي صمود ،ط ،1/الناﴍ:
منشورات كلية اآلداب جامعة منوبة  ،تونس
.1999
اإليضاح يف علوم البالغة:
•
جالل الدين ممد بن عبد الرمحن ،اخلطيب
القزويني(ت739هـ) ،وﺿع حواشيه إبراهيم
شمس الدين ،ط ،1/الناﴍ :دار الكتب
العلمية ،بروت– لبنان1424،هـ– 2003م .
الﱪهان يف تفسر القرآن ،السيد
•
هاشم البحراين(،ت1107 :هـ )،تقديم:
الشيﺦ ممد مهدي اآلصفي ،تقيق  :قسم
الدراسات االسالمية ،ط ،1/الناﴍ :مﺆسسة
البعثة – قم ،د  .ت .
البعد التداويل واحلجاجي يف
•
اخلطاب القرآين :د .قدور عمران ،ط،1/
الناﴍ :عاﱂ الكتب احلديث للنﴩ والتوزيع،
إربد -األردن2012،م.
البالغة فنوﳖا وأفناﳖا(علم البيان
•
والبديع) ،د .فضل حسن عباس ،ط،10/
الناﴍ :دار الفرقان -االردن2005 ،م .
البالغة فنوﳖا وأفناﳖا(علم املعاين)،
•
د .فضل حسن عباس ،ط ،4/الناﴍ :دار
الفرقان -االردن1417 ،هـ 1997-م .
•

التداولية من أوستن إىل غوفان ،
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احلجاج يف البالغة املعارصة:
فيليب فالنشيه  ،ترجة صابر حباشة ،ط• 1/
 ،الناﴍ :دار احلوار للنﴩ والتوزيع الالذقية د.ممد ساﱂ ممد األمني الطلبة ،ط،1/
الناﴍ :دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بروت–
 سوريا  2007 ،م .التداولية وتليل اخلطاب(الرؤ لبنان2008 ،م .
•
احلجاج يف الشعر العريب ،بنيته
والتمثالت) ،د .باسم خر خضر ،ط• ،1/
الناﴍ :الﴩكة العربية املتحدة -القاهر ،وأساليبه :د .سامية الدريدي ،ط ،1/الناﴍ:
عاﱂ الكتب احلديث للنﴩ والتوزيع ،إربد–
. 201٦
التعريفات  ،عيل بن ممد اجلرجاين األردن1432،هـ2011-م.
•
 ،ت81٦ :هـ ،تقيق  :ابراهيم األبياري ،
ط ،1/الناﴍ  :دار الكتاب العريب  -بروت
1405 ،هـ .

احلجاج يف القرآن من خالل أهم
•
خصائصه األسلوبية :د.عبد اﷲ صولة ،ط،1/
الناﴍ :دار الفارايب -بروت ،كلية اآلداب
والفنون واإلنسانيات منوبة ،ودار املعرفة
للنﴩ -تونس2007،م.

ممد بن النعان املعروف بالشيﺦ املفيد  (،ت
413 :هـ )،ط ،2/الناﴍ  :مكتبة الداوري ،
قم – ايران( ،د.ت) .

اخلرائﺞ واجلرائح ،الشيﺦ قطب
•
الدين الراوندي ( ،ت 573 :هـ ) ،تقيق :
مﺆسسة اإلمام املهدي / بﺈﴍاف السيد
ممد باقر املوحد األبطحي ،ط ،1/الناﴍ :
مﺆسسة اإلمام املهدي  -قم املقدسة1409 ،ه .

تفسر نور الثقلني ،الشيﺦ عبد
•
عيل بن جعة العرويس املعروف بـ(ـالشيﺦ
احلجاج واحلقيقة وافاق التأويل،
احلويزي)( ،ت1112:هـ) ،تقيق  :السيد •
هاشم الرسويل املحاليت ،ط ،4/الناﴍ  :بحث يف االشكال واالسرتاتيجيات ،د .عيل
مﺆسسة إساعيليان للطباعة والنﴩ والتوزيع الشبعان ،تقديم محادي صمود ،ط ،1/الناﴍ:
دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بروت– لبنان،
–قم  1370 - 1412 -ش .
اجلمل ،الشيﺦ أبو عبداﷲ ممد بن 2010م .
•

جهرة خطب العرب يف عصور
•
العربية الزاهرة ،أمحد زكي صفوت ،ط،2/
العريب:
اللساين
اخلطاب
الناﴍ  :ﴍكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي •
وأوالده بمرص  -ممود نصار احللبي وﴍكاه د.بنعيسى عسو أزاييط ،ط ،1/الناﴍ :عاﱂ
الكتب احلديث للنﴩ والتوزيع ،إربد-
– خلفاء19٦2 – 1381،م .
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األردن2012،م.
اخلليل  ،معجم مصطلحات النحو
•
العريب  ،الدكتور جورج قري عبد املسيح ،
وهاين جورج قأبوي  ،ط ، 1/الناﴍ  :مكتبة
لبنان  -بروت 11410 ،هـ ـ 1990م .
دائرة األعال اللغوية ،مراجعات
•
ومقرتحات :د.شكري املبخوت ،ط،1/
الناﴍ :دار الكتاب اجلديد املتحدة ،بروت–
لبنان2010 ،م.
دراسات يف نحو اللغة العربية
•
الوظيفي ،د .امحد املتوكل ،ط ،2/الناﴍ :دار
الثقافة -البيضاء198٦ ،م.
دالئل اإلعجاز ،عبد القاهر
•
اجلرجاين(ت471هـ) ،تقيق د.رﺿوان
الداية ،ود.فايز الداية ،ط ،2/الناﴍ :مكتبة
سعد الدين -دمشق1407،هـ1987-م.
الروائع املختارة من خطب اإلمام
•
احلسن  ،السيد مصطفى املوسوي ،تقيق
 :مراجعة وتعليق  :السيد مرتىض الرﺿوي،
ط ،1/الناﴍ  :دار املعلم للطباعة -طهران،
 1975 - 1395م.
ﴍح إحقاق احلق ،السيد
•
املرعﴚ(ت1411:ه)،ط ،1/تقيق  :تعليق
 :السيد شهاب الدين املرعﴚ النجفي /
تصحيح  :السيد إبراهيم امليانجي ،الناﴍ
 :منشورات مكتبة آية اﷲ العظمى املرعﴚ

النجفي  -قم – ايران ،د.ت .
ﴍح املفصل  ،موفق الدين بن عيل
•
بن يعيﺶ  (،ت ٦43 :هـ )،تقيق  :مشيخة من
االزهر ( ،د.ط)  ،الناﴍ  :املطبعة املرصية ،
(د.ت)
صحيفة احلسن  ،جع الشيﺦ
•
جواد القيومي  ،ط ،1/الناﴍ  :مﺆسسة النﴩ
اإلسالمي التابعة جلاعة املدرسني بقم املﴩفة،
 1375ش .
الطرائف يف معرفة مﺬاهب
•
الطوائف ،السيد عيل بن موسى بن طاووس
احليل( ،ت٦٦4:ه) ،ط ،1/الناﴍ :مطبعة
اخليام – قم1399 ،ه .
علل الﴩائع ،الشيﺦ أبو جعفر
•
ممد بن عيل بن احلسني بن بابويه املعروف
بالصدوق  (،ت381 :هـ) ،تقيق :السيد ممد
صادق بحر العلوم ،ط ،1/الناﴍ  :منشورات
املكتبة احليدرية ومطبعتها  -النجف األﴍف،
 19٦٦ - 1385م.
يف النحو العريب نقد وتوجيه ،
•
الدكتور مهدي املخزومي  ،ط ، 1/الناﴍ :
املكتبة العرصية  ،صيدا -بروت 19٦4 ،م .
القاموس املوسوعي للتداولية:
•
جاك موشلر-آن ريبول ،ترجة ﳎموعة
من األساتﺬة والباحثني بﺈﴍاف عز الدين
املجدوب ،مراجعة خالد ميالد ،ط،2/

٢٤٥

الناﴍ :املركز الوطني للرتجة– دار سيناترا-
تونس2010،م.
الكامل يف التاريﺦ ،ابو احلسن عيل
•
بن أيب الكرم ممد بن ﳎمد املعروف بـ(ابن
األثر)( ،ت٦30:هـ ) ،ط ،1/الناﴍ  :دار
صادر للطباعة والنﴩ  -دار بروت للطباعة
والنﴩ19٦٦ - 138٦ ،م.
كتاب احلدود يف النحو ،أيب احلسن
•
عيل بن عيسى الرماين النحوي ( ،ت 384 :ه)
ـ ،تقيق  :الدكتور مصطفى جواد ،ويوسف
يعقوب،ط،1الناﴍ:املﺆسسة العامة للصحافة
والطباعة-العراق1388 ،هـ 19٦9-م.
كفاية األثر يف النص عﲆ األئمة
•
االثني عﴩ ،عيل بن ممد بن عيل اخلزاز
القمي( ،ت400:ه) ،تقيق  :السيد عبد
اللطيف احلسيني الكوهكمري اخلوئي ،ط،1/
الناﴍ  :انتشارات بيدار  -قم 1401 ،ه .
اللسان وامليزان أو التكوثر العقيل:
•
د.طه عبد الرمحن ،ط ،1/الناﴍ :املركز الثقايف
العريب،الدار البيضاء -بروت1998،م.
اللغة واحلجاج :د.أبو بكر
•
العزاوي ،ط ،1/الناﴍ :الدار البيضاء–
املغرب142٦،هـ200٦-م.
اللمع  ،أبو الفتح عثان بن جني (،
•
ت 392 :هـ ) .تح  :فائز حسون ( ،د.ط) ،
الناﴍ  :دار الكتب الشفافية  ( .د.ت) .
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مستدرك سفينة البحار ،الشيﺦ
•
عيل النازي الشاهرودي( ،ت1405:ه)،
حقيق  :تقيق وتصحيح  :الشيﺦ حسن بن
عيل النازي ،ط ،1/الناﴍ  :مﺆسسة النﴩ
اإلسالمي التابعة جلاعة املدرسني بقم املﴩفة،
1418ه .
معجم تليل اخلطاب :باتريﻚ
•
شارودو ،ودومنيﻚ منغنو ،ترجة عبد القادر
صمود ،مراجعة صالح
املهري ،ومحادي
ّ
الﴩيف ،ط ،1/الناﴍ :دار سيناترا-
الدين َّ
املركز الوطني للرتجة -تونس.2008 ،
مغني اللبيب عن كتب االعاريب
•
 ،جال الدين ابن هشام األنصاري ( ،ت :
7٦1هـ)،تقيق  :مازن املبارك  ،وممد عيل
محد اﷲ  ،ط ، 1/الناﴍ  :مﺆسسة الصادق ،
طهران  -ايران 1378 ،هـ .
مفتاح العلوم  ،يوسف بن أيب بكر
•
اخلوارزمي السكاكي  (،ت ٦2٦ :هـ) ،تقيق
اكرم عثان يوسف  ،ط ، 1الناﴍ  :جامعة
بغداد  ،العراق1402،هـ1982 -م .
مقاتل الطالبيني ،أبو الفرج
•
االصفهاين( ،ت3٦5:ه) ،تقيق :كاظم
املظفر ،ط ،2/الناﴍ  :منشورات املكتبة
احليدرية ومطبعتها  -النجف األﴍف،
 19٦5 - 1385م .
•

مكاتيب الرسول (صﲆ اﷲ عليه
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واله وسلم)  ،عيل األمحدي امليانجي ،ط،1/
الناﴍ  :دار احلديث -قم1998 ،م.

ﺛاﻧي ﹰا /الرسائﻞ واﻷﻃاريﺢ

بنى احلجاج يف ﳖﺞ البالغة (دراسة
•
•
من بالغة القرآن ،د .أمحد أمحد لسانية)،عيل عبد الوهاب عباس (اطروحة
بدوي ،ط ،1/الناﴍ :ﳖضة مرص -القاهرة ،دكتوراه) ،قدمﺖ اىل إىل ﳎلس كلية اآلداب يف
2005م.
اجلامعة املستنرصية1434،ه 2013-م .
موسوعة كشاف اصطالحات
•
العلوم والفنون  ،العالمة ممد عيل التهانوي
 ،راجعه رفيق العجم  ،تقيق عيل دحروج ﺛالﺜ ﹰا /املﺠﻼت والدوريات
االقتضاء يف التداول اللساين ،د.
واخرون  ،ط ، 1/الناﴍ  :مكتبة لبنان •
ناﴍون  -بروت 199٦ ،م .
عادل فاخوري ،ﳎلة عاﱂ الفكر ،العدد الثالث،
موسوعة كلات اإلمام احلسن  ،املجلد العﴩون ،أكتوبر1989م
•
الدالالت االستلزامية يف اللغة
جلنة احلديث يف معهد باقر العلوم  ،ط• ، 1/
الناﴍ :دار املعروف -قم1423 ،هـ .
العربية والقواعد التخاطبية عند بول غرايس،

نظرية املعنى يف فلسفة بول جرايس،
•
صالح اساعيل ،ط ،1/الناﴍ :الدار
املرصية -السعودية2005،م .

راﴈ رشيد ،ﳎلة الفيصل ،العدد،280
شوال1420:هـ /يناير2000م.

ﳖﺞ احلق وكشف الصدق  ،املحقق
•
احليل  ،احلسن بن يوسف بن املطهر ( ،ت
72٦ :هـ) ،تقيق  :تقيق  :تقديم  :السيد
رﺿا الصدر  ،تعليق  :الشيﺦ عني اﷲ احلسني
األرموي ،ط ،1/الناﴍ  :مﺆسسة الطباعة
والنﴩ دار اﳍجرة – قم1421 ،هـ .
ﳘع اﳍوامع يف ﴍح جع اجلوامع
•
 ،جالل الدين عبد الرمحن السيوطي  (،ت
911 :هـ )ـ تقيق  :عبد احلميد هنداوي ،
(د.ط)  ،الناﴍ  :املكتبة التوثيقية  -مرص ،
(د.ت).
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