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امللﺨﺺ:

مهم من ميادين علم اللغة احلديث ،أو اللسانيات
ضم البحث دراسة ميدان ّ
ّ

النص ّية واملتمثل بـ( االستعامل التداو ّيل) ،الﺬي يﺆ ّدي وظيفة غاية يف األﳘ ّية

النص ومتلقيه ،واملتمثلة بـ(اﳚاد العمل ّية
بني املتكلم واملﺨاطب ،أو بني منتج
ّ
التواصل ّية)؛ ملِا له أثر يف ﲢديد الدالالت التي يقصدها املتكلم ،سواء وافقﺖ

ضمن خطابه دالالت
معناها
احلريف أم ﱂ توافقه ،فاملتك ّلم يف أحيان مع ّينة يمكن أن ُي ّ
ّ

احلريف وإنّام يظهر معناها من خالل
مفهومة للمﺨاطب إال ّأﳖا غري مطابقة ملدلوهلا
ّ

فمن بينه وبني شﺨص خصومة قد يستعمل ألفا ًظا ظاهرها
كالمي
سياق
ّ
خاص؛ َ
ّ
خريا)،
اإلحسان وحقيقتها االستهزاء والتهكم من املﺨاطب ،مثل كلمة( :جزاك اﷲ ً

مغايرا للداللة احلرف ّية إىل املتلقي من خالل االستعامل
فاملتكلم يريد أن يوصل معنﻰ
ً
كالمي ّ
يدل عليه؛ فلوال االستعامل التداو ّيل املشفوع ﲠﺬه
التداو ّيل وبمعونة سياق
ّ

ّ
ولظل املتل ّقي يف املسار
للنص أو اخلطاب ملا ُفهم قصد املتكلم،
الظروف املكتنفة
ّ

اخلاطﺊ لعمل ّية سري داللة اخلطاب ،وهﺬا املنهج (االستعامل التداويل) ،ﳛتاج إليه

ّ
الشفاهي؛
وبﺨاصة اخلطاب
للمتلقي،
نص ،ويسهم بتحديد دالالته وفهمه
ّ
كل ّ
ّ
ّ

لكونه يعتمد غال ًبا عىل ظروف و ُأسس مشرتكة بني املتك ّلم واملﺨاطب ال تﺬكر يف
ومركزا يدور أغلب اخلطاب حوله.
أثناء احلوار ،وإنّام تكون منطل ًقا
ً

األول يف اتقانه وعىل
مدونة من الطراز ّ
يب ُيعدّ ّ
نص عر ّ
ُطبقﺖ مادة الدراسة عىل ّ

املستويات اللغو ّية كافة ،واملتم ّثل بع ّينات من كالم اإلمام احلسن بن عيل بن أيب

طالب . g
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Abstract
The research contains a study of one of the important ﬁelds of
modern linguis�cs or textual linguis�cs، Pragma�c Use and Its Impact on Text Percep�on (Textual Study on the Condi�ons of Imam
Al-Hassan Reconcilia�on as a Nonpareil) which achieves very an important func�on between the speaker and the addressee، or between the producer of the text and its recipient. Such cons�tutes
the communica�ve process and its role to determine the meanings
intended by the speaker.

١٤٥

ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﱄ ﻭﺃﺛﺮﻩ ﰲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻨﺺ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﰲ ﺑﻨﻮﺩ ﺻﻠﺢ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﳊﺴﻦ  gﳕﻮﺫﺟﺎ

يقﻊ البحث يف ﲬسة حماور ،هي:

نص رشوط صلح اإلمام احلسن g
األولّ :
ّ

أهم مفهومات االستعامل التداو ّيل
الثاين :اطاللة موجزة عىل ّ
النص
الثالث :أركان االستعامل التداو ّيل يف ّ

النص
الرابﻊ :االستعامل التداو ّيل وحركة املعنﻰ
احلريف يف ّ
ّ

النص
اخلامس :إسهام االستعامل التداويل يف توضيح املعنﻰ غري
احلريف يف ّ
ّ

نﺺ ﴍوط صلﺢ اﻹمام اﳊسﻦ g
ّأو ﹰالّ :

نص
األول بيان بنود صلح اإلمام احلسن  ،gمن خالل االعتامد عىل ّ
تضمن املحور ّ
ّ
تأرخيي ينامز عن النصوص األُخرى بالشمول ّية ألغلب بنود الصلح ،يف حني جاءت
ّ
النصوص األُخرى مفتقرة لكثري منها؛ فقد ذكر املﺆرخون عىل اختالف مﺬاهبهم يف

نصوصا متعددة توثﻖ رشوط صلح اإلمام احلسن  ،gمﻊ معاوية بن
كتبهم التارخي ّية
ً
أن أغلب هﺬه النصوص ﳎتزأة وغري كاملة؛ ّ
أيب سفيان ،إال ّ
ولعل سبب ذلك يرجﻊ
إىل خشية املﺆرخني من بطﺶ معاوية وآل أيب سفيان؛ فعمدوا عىل اخفاء أو اقتطاع

عدد من بنود الصلح وذكر ما ال ُخيشﻰ منه؛ فجاءت النصوص مبعثرة بتوثيقها هﺬه

املهمة من تاريخ األمة االسالم ّية ،إال أنّه عىل الرغم من ّ
كل تلك التحديات
احلادثة ّ

يمكن للمتتبﻊ ﱂ ﱠ شتات هﺬه احلادثة اعتام ًدا عىل ما سجلته املصادر اإلسالم ّية بمﺨتلف

املهمة.2
توجهاﲥا ومشارﲠا ّ
ليكون صورة واضحة املعاﱂ لتلك احلادثة ّ

النص الﺬي أورده ابن الصباغ وغريه من املﺆرخني
مقومات رئيسة يف ّ
توافرت ّ

3

لصلح اإلمام احلسن  ،gفهو عىل مستوى النصوص التارخي ّية يم ّثل »أفضل صورة
وردت مب ّينة لكيفية الصلح«4؛ كونه يعطي املتتبﻊ صورة واضحة املعاﱂ لﺬلك

النص الرئيس الﺬي يسري عليه البحث ،وقد جاء عىل
املهم؛ فلﺬلك جعلته ّ
احلدث ّ
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النحو اآليت:

ﺐ ﹸم ﹶع ﹺ
اﳊ ﹶس ﹸﻦ ﹾب ﹸﻦ ﹶﻋ ﹺ ﱢﲇ ﹾب ﹺﻦ ﹶأ ﹺﰊ ﹶﻃالﹺ ﹴ
الر ِحي ِم ﹶه ﹶﺬا ﹶما ﹶصا ﹶل ﹶﺢ ﹶﻋ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹾﹶ
او ﹶي ﹶة ﹾب ﹶﻦ
الر ْ َ
مح ِن ﱠ
»بِ ْس ِم اﷲِ ﱠ
ﹺﹺ
ﹺ
ﲔ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹶي ﹾع ﹶم ﹶﻞ فﹺ ﹺيه ﹾم بﹺﻜﹺت ﹺ
ان ،ﹶص ﹶ
ﹶاب اﷲﹺ
ﹶأ ﹺﰊ ﹸﺳ ﹾﻔ ﹶي ﹶ
اﳊ ﹸﻪ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹸي ﹶس ﱢل ﹶم إﹺ ﹶل ﹾيﻪ ﹶو ﹶال ﹶي ﹶة ﹶأ ﹾم ﹺر ا ﹾﹸمل ﹾسلم ﹶ
ﹺ
اﳊﻦ ﹺ ﹺ
ﹺ
ول اﷲﹺ  ،sو ﹺﺳﲑ ﹺة ﹾﹸ ﹺ
ﹶت ﹶع ﹶاﱃ ﹶوﺳن ﹺﱠة رﺳ ﹺ
ﲔ ﹶو ﹶل ﹾي ﹶﺲ ﹸمل ﹺ ﹶع ﹺ
او ﹶي ﹶة ﹾب ﹺﻦ
يﻦ ا ﹶمل ﹾهد ّي ﹶ
الراﺷد ﹶ
اﳋ ﹶل ﹶﻔاء ﱠ
الﺼ ﹶ ﱠ
ﹸ ﹶ ﹸ
ﹶ ﹶ
ﹺﹺ
ﹺﹺ
ﹺ
ﲔ
ان ﹶأ ﹾن ﹶي ﹾع ﹶهدﹶ إﹺ ﹶﱃ ﹶأ ﹶﺣ ﹴد ﹺم ﹾﻦ ﹶب ﹾع ﹺد ﹺه ﹶﻋ ﹾهدﹰ ا ﹶب ﹾﻞ ﹶيﻜ ﹸ
ﹶأ ﹺﰊ ﹸﺳ ﹾﻔ ﹶي ﹶ
ﲔ ا ﹾﹸمل ﹾسلم ﹶ
ور ﹶب ﹾ ﹶ
ﹸون ﹾاﻷﹶ ﹾم ﹸر م ﹾﻦ ﹶب ﹾعده ﹸﺷ ﹶ
ض اﷲﹺ ﹺﰲ ﹶﺷ ﹺام ﹺه ﹾم ﹶو ﹺﻋ ﹶر ﹺاﻗ ﹺه ﹾم ﹶو ﹺﺣ ﹶﺠ ﹺ
ﺚ ﻛﹶانﹸوا ﹺم ﹾﻦ ﹶأ ﹾر ﹺ
ﹸون ﹶﺣ ﹾي ﹸ
از ﹺه ﹾم ﹶو ﹶي ﹶمن ﹺ ﹺه ﹾم
ﱠاس ﹺآمن ﹶ
ﹶو ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﱠن الن ﹶ
ﹸون ﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹸﻔ ﹺس ﹺهم و ﹶأمو ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
اﳍ ﹾم ﹶونﹺ ﹶساﺋﹺ ﹺه ﹾم ﹶو ﹶأ ﹾو ﹶال ﹺد ﹺه ﹾم ﹶو ﹶﻋ ﹶﲆ
ﹾ ﹶ ﹾﹶ
اب ﹶﻋ ﱟﲇ ﹶوﺷي ﹶع ﹶت ﹸﻪ آمن ﹶ ﹶ
ﹶو ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﱠن ﹶأ ﹾص ﹶح ﹶ
ان بﹺ ﹶﺬلﹺ ﹶﻚ ﻋهدﹸ اﷲﹺ و ﹺمي ﹶﺜا ﹸﻗﻪ وما ﹶأخﹶ ﹶﺬ اﷲﹸ ﻋ ﹶﲆ ﹶأﺣ ﹴد ﹺمﻦ خﹶ ﹾل ﹺق ﹺﻪ بﹺا ﹾلو ﹶف ﹺ
ﹸم ﹶع ﹺ
اء بﹺ ﹶﲈ
او ﹶي ﹶة ﹾب ﹺﻦ ﹶأ ﹺﰊ ﹸﺳ ﹾﻔ ﹶي ﹶ
ﹶﹾ
ﹶ
ﹶ ﹶ ﹾ
ﹶ
ﹸ ﹶﹶ
اﳊ ﹶس ﹾ ﹺ
ﹶأ ﹾﻋ ﹶطﻰ اﷲﹶ ﹺم ﹾﻦ ﹶن ﹾﻔ ﹺس ﹺﻪ ﹶو ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹶال ﹶي ﹾب ﹺغ ﹶي لﹺ ﹾل ﹶح ﹶس ﹺﻦ ﹾب ﹺﻦ ﹶﻋ ﹺ ﱟﲇ ﹶو ﹶال ﹺﻷﹶ ﹺخ ﹺيﻪ ﹾﹸ
ﲔ ﹶو ﹶال ﹺﻷﹶ ﹶﺣ ﹴد ﹺم ﹾﻦ
ﹺ
ﺖ رﺳ ﹺ
ول اﷲﹺ  ،sغﹶاﺋﹺ ﹶل ﹰة ﹺﴎا ﹶو ﹶال ﹶﺟ ﹾه ﹰرا ﹶو ﹶال ﹸﳜﹺيفﹸ ﹶأ ﹶﺣدﹰ ا ﹺمن ﹸﹾه ﹾم ﹺﰲ ﹸأ ﹸف ﹴﻖ ﹺم ﹶﻦ ﹾاآل ﹶف ﹺ
اق
ﹶأ ﹾه ﹺﻞ ﹶب ﹾي ﹶ ﹸ
ﹰﹼ
ﹺ ﹺ
الس ﹶالم«.5
ﹶﺷ ﹺهدﹶ ﹶﻋ ﹶل ﹾيﻪ بﹺ ﹶﺬل ﹶﻚ ﹶوﻛﹶﻔﻰ بﹺاﷲﹺ ﹶﺷ ﹺهيد ﹰا ﹸف ﹶال ﹲن ﹶو ﹸف ﹶال ﹲن ﹶو ﱠ
التداوﱄ
ﺛان ﹰيا :اﻃاللة موﺟزة ﻋﲆ أهم مﻔهومات االﺳتعﲈل
ّ
معني ﹰﹼ
داال
تُعنﻰ التداول ّية بدراسة الداللة وف ًقا ملا يقصده املتﺨاطبون ضمن سياق ّ

عىل املعنﻰ الﺬي يريده املتك ّلم من اللفﻆ؛ ولﺬلك قيل ّ
إن »التداول ّية هي دراسة املعنﻰ
احلريف للكلمة أم ﱂ يوافقه ،اعتام ًدا
الﺬي يقصده املتك ّلم« ،6سواء وافﻖ استعامله للمعنﻰ
ّ

الكالمي املتم ّثل بمجموعة من العنارص الداخل ّية واخلارج ّية املحيطة
عىل السياق
ّ
يتضمنه من دالالت خارجة عن
بالنص واملسهمة يف بيان معناه للمتل ّقي واستيعاب ما
ّ
ّ

الكالمي »ﳎموعة الظروف التي تصاحب ظهور
احلريف؛ ولﺬلك ُيعد السياق
املعنﻰ
ّ
ّ
النص ترتبﻂ بسياق معني ّ
يدل عليها؛
امللفوظ«7؛ لتسهم يف بيان حمتواه دالل ﹰﹼيا ،فأحداث ّ
إن ّ
ولﺬا يمكن القولّ :
النص.
كل »سياق هو عبارة عن اجتاه ﳎرى األحداث« 8يف ّ

السياقي للﺨطاب بمﺨتلف األسﺌلة
ﳞتم االستعامل ا ّلتداو ّيل اعتام ًدا عىل اجلانب
ّ
ّ
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وأهم هﺬه األسﺌلة:
يب،
نص
وبﺨاصة األد ّ
ّ
أي ّ
املهمة يف ّ
ّ
ّ
النص؟
 -من املتكّلم يف ّ

النص؟
 -من املتل ِّقي أو املﺨاطب يف ّ

النص وما هي ﳑيزاته؟
 ما زمن ّالنص؟
 -ما مكان ّ

النص؟
 -ما موضوع ّ

النص ،وكيف لنا أن نتكلم بيشء ونفهم شي ًﺌا يف حني
 -ما مصدر الغموض يف ّ

نريد قول ﳾء آخر؟

النص؟
-ما مصدر االيضاح يف ّ

تسهم االجابة عن هﺬه األسﺌلة عىل نحو كبري يف اﳚاد العمل ّية التواصل ّية بني

املتك ّلم واملتل ّقي من خالل وضوح اخلطاب وبيان املراد منه ،وتشكل حماور هﺬه

النص ،ومستوى لغة
األسﺌلة (املتك ّلم واملﺨاطب ،والزمان واملكان ،وموضوع
ّ
عنارصا أو أركانًا يقوم عليها
النص)،
اخلطاب ،والسياق واملقام الﺬي جرى فيه ّ
ً

للنص؛ ولﺬا ال
االستعامل التداو ّيل مرتكزها املتك ّلم الﺬي يعد املنتج األساﳼ
ّ
يمكن أن يتصف اخلطاب بالنجاح إال عندما يستطيﻊ املتك ّلم أن يوصل ما يريده إىل
املتل ّقي؛ وألجل ذلك عُدّ املتك ّلم »ا ّلﺬات املحور ّية يف إنتاج اخلطاب؛ ألّنّه هو الﺬي

وﳚسد ذاته
يت ّلفﻆ به ،من أجل ا ّلتعبري عن مقاصد معينة ،وبغرض ﲢقيﻖ هدف فيهّ ،
من خالل بناء خطابه«.9

املتلقي أو املﺨاطب فهو احللقة الثان ّية يف العمل ّية التواصل ّية ومن دونه ال
أ ّما
ّ

تكون للﺨطاب قيمة مهام بلﻎ اتقانه؛ ّ
عنرصا أساس ﹰﹼيا من عنارص
ألن املتل ّقي »يشكّل
ً

اللغوي«.10
االتصال
ّ
١٤٨
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ويم ّثل الزمان واملكان العنرص الثالث من عنارص عمل ّية االستعامل التداويل
اللﺬان ﳚري فيهام اخلطاب ،فلهام أثر كبري يف العمل ّية التواصل ّية؛ ملِا هلام من تأثري

مبارش يف املتك ّلم واملﺨاطب م ًعا ،فالزمان واملكان يﺆثران عىل نحو مبارش يف عمل ّية

واملعريف ّ
لكل من املتكلم واملﺨاطب؛ الختالف الظروف املﺆثرة
الثقايف
التكوين
ّ
ّ
ووجداين.
فيهام من مكان إىل آخر ومن زمان إىل آخر ،وهﺬا أمر واضح
ّ

اللغوي من متك ّلم إىل آخر؛ الختالف الكفاية الثقاف ّية
خيتلف مستوى اخلطاب
ّ

فالنص
بني املتكلمني ،أو الختالف الرسالة التي ﳛملها املتل ّقي من جانب آخر؛
ّ

نص
الﺬي يروم املتك ّلم ايصاله إىل ّ
متلﻖ ال يمتلك خﱪة لغو ّية خيتلف سبكه من ّ

يلقيه إىل مستمﻊ عارف وذي خﱪة عاليةّ ،
وكل هﺬا يﺆثر يف اللغة التي يستعملها
املتكلم إليصال رسالته إىل املتلقي.

مهام للعمل ّية التواصل ّية يف االستعامل التداو ّيل؛ ملِا له أثر
حمورا ﹰﹼ
أ ّما السياق فيم ّثل ً

النص وبيان مراد املتك ّلم منه ،فقد ّ
تدل مجلة واحدة عىل عدّ ة معان؛
كبري يف فهم ّ

فمثال مجلة( :اللهم ّ
نتيجة اختالف السياق الواردة فيهً ،
حممد)
حممد وآل ّ
صل عىل ّ

كثريا ما ترد باستعامالتنا اليوم ّية ،إال ّأﳖا يف ّ
احلريف
كل مورد وإن د ّلﺖ عىل معناها
ّ
ً
نفسه إال ّأﳖا ﲢمل دالالت ُأخرى ﲣتلف حسب السياق الواردة فيه ،فعندما
يﺬكرها املتك ّلم حال فرحه خيتلف قصده عندما يﺬكرها حال حزنه؛ ألنّه يف حالة

الفرح يريد التفاؤل بﺬكرها ودوام هﺬه احلالة واستمرارها ،ويف حني يف حالة احلزن
يريد اخلالص واالبتعاد عن هﺬه احلالة ،وكﺬا احلال عندما يﺬكرها املﺨاطِب ر ﹰﹼدا
عىل متك ّلم » يأخﺬ الغضب منه مأخﺬه ،فيكون املعنﻰ املراد هو (اهدأ)« 11وهكﺬا
وتتغري دالالﲥا السياق ّية باختالف املواقف.
ﲣتلف
ّ

تكون هﺬه العنارص بمجموعها ركنًا أساس ًيا يف اﲤام عمل ّية االستعامل التداو ّيل التي
ّ
١٤٩
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ﲥدف إىل اﳚاد جسور التواصل بني املتك ّلم واملتلقي ،ومن دون أحد هﺬه العنارص

تبقﻰ عمل ّية التواصل غري تا ّمة وناقصة؛ لفقداﳖا ركنًا أساس ًيا يقوم عليه تكوينها.

يﺆ ّدي االستعامل التداو ّيل وظائف متعددة تسهم يف اﲤام العمل ّية التواصل ّية أﳘها:

النص والسياق«.12
.١دراسة االستعامل التداو ّيل »العالقات بني ّ

.٢تفريﻖ االستعامل التداو ّيل بني دراسة استعامل اللغة وبني دراسة اللغة يف حدّ

ذاﲥا ،فيقوم االستعامل التداويل عىل دراسة » اللغة عند استعامهلا«.13.
النﺺ
ﺛال ﹰﺜا :أرﻛان االﺳتعﲈل
التداوﱄ ﰲ ّ
ّ

نص كام ُب ّني ساب ًقا عىل عدّ ة عنارص هي:
أي ّ
يقوم االستعامل التداو ّيل غال ًبا يف ّ

النص ،د ّللﺖ مجلة من املصادر التارخي ّيةّ 14
النص هو اإلمام
أن منتج ّ
.١املتك ّلم يف ّ

احلسن بن عيل بن أيب طالب g؛ وذلك ر ﹰﹼدا عىل رسائل بعثها إليه معاوية ،ما جعل

ﴐوسا كادت
مضطرا إىل مهادنته؛ وبﺬلك جنّب املسلمني حر ًبا
اإلمام احلسن ،g
ً
ً

تقﻊ يف حينها15؛ طم ًعا من معاوية باخلالفة.

عز
ينتمي اإلمام احلسن  ،gألهل بيﺖ النبوة وموضﻊ الرسالة ،الﺬي قال اﷲ ّ
وجل فيهم} :إﹺنﱠﲈ ي ﹺريدﹸ اﷲﹸ لﹺي ﹾﺬ ﹺهﺐ ﻋنﹾﻜﹸم الرﺟﺲ ﹶأه ﹶﻞ ا ﹾلبي ﹺ
ّ
ﺖ ﹶو ﹸي ﹶط ﱢه ﹶرﻛ ﹾﹸم ﹶت ﹾط ﹺه ﹰﲑا{،16
ﹸ ﹶ ﹶ ﹸ ﱢ ﹾ ﹶ ﹾ ﹶﹾ
ﹶ ﹸ

فهم أهل بيﺖ ال يدانيهم يف الفضل أحد وبﺬلك شهد هلم رسول اﷲ  ،sبقوله:

»اﳊسﻦ واﳊسﲔ ﺳ ّيدا ﺷباب أهﻞ اﳉنّة ،وأبوﳘا خﲑ منهﲈ« ،17وأ ّما يف البالغة
والفصاحة فهم سادة البلغاء وبﺬلك ورد أمري املﺆمنني  ،gقوله» :وإﹺنﱠا ﻷﹸ ﹶم ﹶر ﹸاء
ﹸﺼونﹸﻪ«18؛ لﺬا تعدّ النصوص الصادرة
ﺖ ﹸﻋ ﹸرو ﹸﻗﻪ ،و ﹶﻋ ﹶل ﹾينﹶا ﹶ ﹶﲥدﱠ ﹶل ﹾ
ا ﹾلﻜ ﹶﹶال ﹺم وفﹺينﹶا ﹶتن ﱠﹶﺸ ﹶب ﹾ
ﺖغ ﹸ

ّ
فتحتل الرتب العليا والدرجات
األول يف االتقان والبيان،
منهم
نصوصا من الطراز ّ
ً
الرفيعة ،فال يتقدّ م عليها كالم غري القرآن الكريم وكالم الرسول حممد  ،sهﺬا

من جانب ،ومن جانب آخر يعدّ اإلمام احلسن  ،gوف ًقا للمقاييس اللغو ّية ﳑﱠن
١٥٠

م.د .حممد منصور حسني

يستشهد بحديثه؛ ألنّه ولد يف صدر اإلسالم األول »باملدينة ليلة النصف من شهر

رمضان سنة ثالث من اهلجرة« ،19وأ ّما من حيث القبيلة واملكان فهو ابن قريﺶ

»أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة« ،20وعاش يف أرض احلجاز ّ
وكل هﺬه األمور
اللغوي جتعل االستشهاد بكالمه  ،gيتسم بحظوة كبرية.
من حيث سنن املنهج
ّ

.٢املﺨاطب أو املتلقي هو معاوية بن أيب سفيان ،يعدّ املﺨاطب ركنًا أساس ًيا يف

عمل ّية االستعامل التداويل؛ ألنّه »يسهم يف حرك ّية اخلطاب ،بل يسهم يف قدرة
املرسل ا ّلتنويعية ،ويمنحه أفقا ملامرسة اِختيار اسرتاتيجية خطابه«21؛ وألجل هﺬا

ّ
فﺈن خطاب اإلمام احلسن  ،gموجه إىل شﺨص حمدد (معاوية بن أيب سفيان)،
النص ،أ ّما يف غري زمن صدور
هﺬا عىل مستوى اخلطاب املبارش يف زمن صدور ّ

النص ّ
فﺈن فاعلية اخلطاب ال تكون متوقفة عند شﺨص معاوية بن أيب سفيان فقﻂ؛
ّ

الشتامل اخلطاب عىل مضامني تنطبﻖ عىل ّ
كل شﺨص ﳛاول أن يتأ ّمر عىل رقاب
النص قوله " :ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹾن
الناس بغري وجه ّ
املهمة التي اشتمل عليها ّ
حﻖ ،ومن املضامني ّ

اﳊﻦ ﹺ ﹺ
ﹺ
ول اﷲﹺ  ،sو ﹺﺳﲑ ﹺة ﹾﹸ ﹺ
ﹶاب اﷲﹺ ﹶت ﹶع ﹶاﱃ ﹶوﺳن ﹺﱠة رﺳ ﹺ
ﹶي ﹾع ﹶم ﹶﻞ فﹺ ﹺ
يه ﹾم بﹺﻜﹺت ﹺ
يﻦ
الراﺷد ﹶ
اﳋ ﹶل ﹶﻔاء ﱠ
الﺼ ﹶ ﱠ
ﹸ ﹶ ﹸ
ﹶ ﹶ
ﹺ
دستورا ثابتًا ّ
ينصب نفسه قائدً ا هلﺬه األمة،
ﲔ" ،22والتي ﲤثل
ا ﹶمل ﹾهد ّي ﹶ
لكل من يريد أن ّ
ً

عز ّ
وجل؛ ّ
ألن حكم العباد ال يكون
فال يمكنه احلياد عنها ،وإال فال ينال مرضاة اﷲ ّ
ﹺ
ﱪوا ﹶو ﹶما
اها إﹺ ﱠال ا ﱠلﺬ ﹶ
}و ﹶما ﹸي ﹶل ﱠق ﹶ
خصه املعبود بلطف عنايته ،كام قال تعاىل :ﹶ
إال ملن ّ
يﻦ ﹶص ﹶ ﹸ
اها إﹺ ﱠال ﹸذو ﹶﺣ ﱟﻆ ﹶﻋﻈﹺيمﹴ{ ،23وهﺬا ال يكون إال عند النبي وأهل بيته .s
ﹸي ﹶل ﱠق ﹶ
.٣زمان إبرام الصلح ومكانه ،وقﻊ خالف بني املﺆرخني يف سنة وقوع الصلح،

فمنهم من قال :إنّه وقﻊ يف سنة أربعني من اهلجرة املرشفة ،وقسم آخر قال :إنّه وقﻊ
أيضا ،فمنهم ذهب
يف سنة إحدى وأربعني ،وأ ّما مكان إبرام الصلح فاختُلف فيه ً

إىل أنّه وقﻊ يف بيﺖ املقدس ،يف حني ذهب آخرون إىل غري ذلك إال ّ
أن »الصحيح
١٥١
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أن اإلمام احلسن  ،gعاد إىل الكوفة ً
ّ
ثم وصل إليها معاوية بمن جاء معه،
أوالّ ،

وانضم إليه جيشه الﺬي كان يف مسكن؛ أي :الدجيل ،فاستقبله يف معسكر النﺨيلة
ّ

قرب الكوفة عمالؤه القدماء واجلدد الﺬين اشرتاهم له األشعث! ونزل يف معسكر

النﺨيلة ،ثم زاره اإلمام  ،gيف النﺨيلة ،ثم كان املجلس العام يف مسجد الكوفة

بمناسبة غلبة معاوية عىل رقاب املسلمني«.24

النص ومستوى لغة اخلطاب ،تظهر أﳘ ّية العنوان من »اإلﳛاء الداليل
.٤موضوع ّ

الﺬي ينطوي عليه« 25والﺬي يساعد عىل جﺬب املتل ّقي نحوه؛ ولﺬلك يعدّ موضوع

دراستنا املتم ّثل بـ(الصلح) ،الﺬي جرى بني اإلمام احلسن  ،gومعاوية والﺬي
ً
جدال بني أوساط املسلمني ،فمنهم من رفﺾ 26هﺬا الصلح وعدّ ه خﺬالنًا
أثار

للمسلمني ،كام حصل مﻊ اإلمام عيل  ،gيف حرب صفني ،عندما »رأى عمرو
بن العاص ّ
أن أمر أهل العراق قد اشتدّ وخاف يف ذلك اهلالك قال ملعاوية :هل لك

يف أمر أعرضه عليك ال يزيدنا إال اجتام ًعا وال يزيدهم إال فرقة؟ قال :نعم ،قال:

ثم نقول :ما فيها حكم بيننا وبينكم ،فﺈن أبﻰ عدد منهم أن يقبلها
نرفﻊ املصاحفّ ،
وجدت فيهم من يقول :بىل ،ينبغي أن نقبل؛ فتكون فرقة تقﻊ بينهم ،وإن قالوا:

بىل نقبل ما فيها ،رفعنا هﺬا القتال عنّا وهﺬه احلرب إىل أجل أو إىل حني ،فرفعوا
عز ّ
وجل بيننا وبينكم َمن لثغور أهل
املصاحف بالرماح ،وقالوا :هﺬا كتاب اﷲ ّ

فلام رأى الناس
الشام بعد أهل الشام؟ و َمن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق؟ ّ
عز ّ
وجل وننيب إليه ما روى من
املصاحف قد رفعﺖ قالوا :نجيب إىل كتاب اﷲ ّ

رفعهم املصاحف ودعائهم إىل احلكومة«.27

ويقوم العنوان عىل »أربعة وظائف وهي :اإلغراء ،اإلﳛاء ،الوصف ،ا ّلتعيني«،28

النصّ ،
وﲤ ّثل ّ
وكل هﺬه
كل واحدة منها وسيلة جﺬب للمتل ّقي؛ إليقاعه يف رشك ّ
١٥٢
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الوظائف أخاهلا موجودة يف عنوان موضوع الدراسة ،فاملتل ّقي بمجرد سامعه عنوان

(صلح احلسن بن عيل مﻊ معاوية بن أيب سفيان) ،يقﻊ يف رشاك العنوان وال يتجاوزه

قبل االطالع عىل فحواه ومعرفة مضمونه.

شك ّ
اللغوي فال ّ
يب
أما املستوى
النص ﲤثل باألسلوب األد ّ
أن لغة خطاب ّ
ّ

لغوي يف اخلطاب وعىل مستويات اللغة كافة؛
الفصيح والﺬي يعدّ أعىل مستوى
ّ

إيامنًا منّا بأن كالم اإلمام دون كالم اخلالﻖ وفوق كالم املﺨلوق.

النص بمجموعة من الظروف التي تسهم يف إضفاء
.٥السياق ،يتمثل سياق
ّ

النص ،وسيتضح ذلك
دالالت زائدة عن املعنﻰ
احلريف للكلامت املستعملة يف نسج ّ
ّ
النص.
أكثر عند احلديث عن عدد من مفردات ّ

النﺺ
التداوﱄ وﺣرﻛة املعنﻰ
راب ﹰعا :االﺳتعﲈل
اﳊرﰲ ﰲ ّ
ّ
ّ

النص حجر األساس الﺬي يبنﻰ عليه مراد املتك ّلمّ ،
فكل
يم ّثل املعنﻰ
احلريف يف ّ
ّ

خاصة ﲠا؛ لتكون
النص تسهم يف بنائه وتنفرد عن غريها بوظيفة دالل ّية ّ
مفردة يف ّ

النص كاللبنات التي تقوم إحداها عىل األخرى وال تستغنﻰ عن غريها؛ ّ
ألن
كلامت ّ
ّ
ً
مستقال لتشكّل بمجموعها البناء ك ّله ،وكﺬلك كلامت
كل واحدة منها تشغل ح ّي ًزا

النص يف حركتها الدالل ّية سواء كانﺖ معجم ّية رصفة أم تداولية فعندما يفهم املتل ّقي
ّ

املحتوى الدال ّيل ّ
لكل مفردة ال حمالة يكون قد فهم رسالة املتك ّلم عىل نحو تا ّم،

وأ ّما عند اخفاقه يف ذلك فأنّه يكون أمام خطاب مبهم يف عدد من جوانبه ،وعندها

من الطبيعي أن يكون مبتعدً ا عن رسالة املتك ّلم ببون شاسﻊ مﻊ اعتقاده بأنّه عىل

صواب ودراية بمراد املتك ّلم؛ ولﺬلك يقﻊ املتل ّقي يف عدد من األحيان بعيدً ا عن مراد
املتك ّلم ،وغال ًبا ما يكون ذلك نتيجة جهله بام ﳛيﻂ اخلطاب من أحداث مصاحبة
خارج ّية أكانﺖ أم داخلية ،وهﺬا ك ّله يﺆ ّدي إىل عدم ﲢقﻖ العمل ّية التواصل ّية وهي
١٥٣
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خاص
النص من طراز
ّ
اهلدف الرئيس للﺨطاب ،وهﺬا ﳛصل غال ًبا عندما يكون ّ
ً
مﺆهال الستيعاب اخلطاب
ومضامني عالية ،مﻊ عدم امتالك املتل ّقي قدرات كافية جتعله

النص من دالالت مبارشة أو
وفهمه ،فينتج عندها تفاوت بني فهم املتل ّقي وما
يتضمنه ّ
ّ

غري مبارشة؛ ّ
النص عىل نحو يتناسب ومستواه
ألن املتل ّقي العادي يتعامل مﻊ مفردات ّ
الفكري وال يستطيﻊ أن خيرج عن حدود ادراكه وموروثه الثقايف ،يف حني املتل ّقي اخلاص

النص ،وإنّام
املتم ّيز بقدرات وجتارب متعددة ،ونظرات عميقة ال يتعامل بعشوائ ّية مﻊ ّ

ثم متتاليات اجلمل« ،29وبﺬلك يستطيﻊ
»يفهم بالدرجة األوىل الكلامت واجلمل ومن ّ

وضمن هﺬا املضامر وقﻊ الكثري يف فهم خاطﺊ
الوصول إىل مراد املتك ّلم عىل نحو دقيﻖ،
ّ

لداللة عدد من املفردات املﺬكورة يف خطاب أهل البيﺖ  ،bومن ذلك ما ذكر يف كالم
ﺐ ﹸم ﹶع ﹺ
اﳊ ﹶس ﹸﻦ ﹾب ﹸﻦ ﹶﻋ ﹺ ﱢﲇ ﹾب ﹺﻦ ﹶأ ﹺﰊ ﹶﻃالﹺ ﹴ
»ه ﹶﺬا ﹶما ﹶصا ﹶل ﹶﺢ ﹶﻋ ﹶل ﹾي ﹺﻪ ﹾﹶ
او ﹶي ﹶة ﹾب ﹶﻦ ﹶأ ﹺﰊ
اإلمام احلسن  :gﹶ
ﹺﹺ
ﹺ
ﲔ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹶي ﹾع ﹶم ﹶﻞ فﹺ ﹺيه ﹾم بﹺﻜﹺت ﹺ
ان ،ﹶص ﹶ
ﹶاب اﷲﹺ ﹶت ﹶع ﹶاﱃ
ﹸﺳ ﹾﻔ ﹶي ﹶ
اﳊ ﹸﻪ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹸي ﹶس ﱢل ﹶم إﹺ ﹶل ﹾيﻪ ﹶو ﹶال ﹶي ﹶة ﹶأ ﹾم ﹺر ا ﹾﹸمل ﹾسلم ﹶ
ﹺ
اﳊﻦ ﹺ ﹺ
ﹺ
ول اﷲﹺ  ،sو ﹺﺳﲑ ﹺة ﹾﹸ ﹺ
ﹶوﺳن ﹺﱠة رﺳ ﹺ
ﲔ«.30
يﻦ ا ﹶمل ﹾهد ّي ﹶ
الراﺷد ﹶ
اﳋ ﹶل ﹶﻔاء ﱠ
الﺼ ﹶ ﱠ
ﹸ ﹶ ﹸ
ﹶ ﹶ
النص الصادر عن اإلمام احلسن  ،gﳎموعة من املفردات ﲤ ّثل حجر
يتضمن ّ
ّ

النص وﲢديد املراد منه ،فمن هﺬه املفردات:
األساس يف فهم ّ
(.١صالﺢ)

فهام لعدد من املتلقني ّ
أن اإلمام احلسن  ،gصالح
يمكن أن يعطي هﺬا املصطلح ً

معاوية بن أيب سفيان عىل نحو الوئام واملحبة؛ نتيجة فهمه اخلاطﺊ للظرف الﺬي

النص؛ فيحمله
جرى يف استعامل مفردة (صالح) ،وحركة معناها
احلريف التداو ّيل يف ّ
ّ

عىل االستدالل من خالل ذلك الفهم للمفردة أن اإلمام  ،gتساﱂ مﻊ معاوية

وتصالح عىل نحو الوئام وترك ما كان بينهام من عداء ونزاع وبﺬلك يضفي الرشع ّية

أن ذلك ﳎرد وهم وخيال؛ ّ
عىل حكومة معاوية ،إال ّ
ألن داللة (صالح) الواردة يف
١٥٤
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النص واستعامهلا التداو ّيل ال يمكن فهمه إال بالرجوع إىل حركة املعنﻰ احلريف الدال
ّ

عليه ومقارنته بمالبسات احلادث وسياق الكالم؛ ألن االتكال واجلمود عىل املعنﻰ

صحيحا ملراد املتكلم،
فهام
احلريف
ً
أي ّ
ألي كلمة واردة يف ّ
املعجمي ّ
نص قد ال يعطي ً
ّ
ّ
تتغري نتيجة للظروف الزمان ّية أو املكان ّية املحيطة
ملِا للمعنﻰ
احلريف من حركة قد ّ
ّ
واملتلقي عىل حدّ سواء.
باملتك ّلم
ّ
تشري ُأ ّمات املعاجم ّ
أن مادة (صلح) تدل عىل:31

( -الصالح) أي نقيﺾ الفساد.

 (صالح) ومن ذلك رجل صالح يف نفسه ومصلح يف أعامله وأموره.( -صلح) تصالح القوم بينهم.

األول فهو الصالح املحﺾ اخلايل من ّ
كل شائبة فأنّه نقيﺾ الفساد ال
أ ّما املعنﻰ ّ

حمالة؛ ألنه طارد له وغري متصور معه.

يف حني ّ
أيضا
يدل املعنﻰ الثاين عىل طلب السلوك املستقيم وجا ّدة الرشيعة ،وهﺬا ً

نقيﺾ الفساد.

أعم من
أ ّما املعنﻰ األخري وهو موضﻊ الشاهد الﺬي نحن بصدده ،فداللته ّ
املعنيني األوليني؛ ألنّه ّ
يدل عىل توافﻖ القوم عىل أمر ما سواء ﲢقﻖ فيام بينهم وئام

ومو ّدة أم ﱂ يتحقﻖ ذلك ،إال أنّه يوجد جامﻊ مشرتك بني هﺬه املعاين الثالثة وهو

ّ
تتضمن جلب النفﻊ واخلري وابعاد الﴬر ،وهﺬا
أن مادة (صلح) يف مجيﻊ دالالﲥا
ّ

وجيل ،واستنا ًدا إىل ما سبﻖ يظهر ّ
أن
النص عىل نحو واضح
املعنﻰ نجده
متوافرا يف ّ
ً
ّ

داللة (صالح) ،يمكن أن يراد منها توافﻖ القوم عىل أمر عىل نحو الوئام ونسيان
اخلالف السابﻖ ،إال ّ
أن ﲢديد ذلك يتوقف عىل سياق الكالم الواردة فيه تلك املفردة،

أهم وظائف االستعامل التداويل الﺬي ُيعنﻰ بـ«دراسة املعنﻰ السياقي«،32
وهﺬا من ّ
١٥٥
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وﲢديد ما يريده املتك ّلم ،وعند مالحظة سياق الكالم املحيﻂ بكالم اإلمام احلسن

 ،gنجد من الوضوح ّ
أي معنﻰ للتوافﻖ النفيس
أن داللة مفردة (صالح) ،ﲣلو من ّ

النص نفسه توجد دالالت
(املحبة والوئام) ،بني اإلمام احلسن  ،gومعاوية ،بل يف ّ
واضحة تثبﺖ ّ
أن اإلمام احلسن  ،gيﺆكد خوفه من معاوية عىل شيعته وأتباعه وعىل

جهرا؛ ّ
ألن آل أم ّية
ﴎا أو ً
نفسه وأهل بيته  ،bمن أن يناهلم بطﺶ وغدر معاوية ً

عز ّ
وجل ،وبﺬلك رصح أئمة أهل
بغضا وحسدً ا فيام آتاهم اﷲ ّ
حاربوا آل البيﺖ ً ،b
}ه ﹶﺬ ﹺ
عز ّ
اخت ﹶﹶﺼ ﹸموا ﹺﰲ
ان ﹶخ ﹾﺼ ﹶﲈ ﹺن ﹾ
البيﺖ  ،bفعن أيب عبد اﷲ  ،gيف قوله ّ
وجل :ﹶ
وﺳ ﹺهم ﹾﹶ ﹺ
ﹶار يﺼﺐ ﹺمﻦ ﹶفو ﹺق رء ﹺ
ﺖ ﹶﹸﳍم ﺛﹺي ﹺ
ﹺ
يم{،33
يﻦ ﹶﻛ ﹶﻔ ﹸروا ﹸﻗ ﱢط ﹶع ﹾ ﹾ ﹶ ﹲ
ﹶر ﱢﲠﹺ ﹾم ﹶفا ﱠلﺬ ﹶ
اﳊم ﹸ
ﹸ
اب م ﹾﻦ ن ﹴ ﹸ ﹶ ﱡ ﹾ ﹾ ﹸ ﹸ

قال» :نحﻦ وبنو أمية ﻗلنا :صدق اﷲﹸ ورﺳو ﹸل ﹸﻪ ،ﹶ
وﻗال بنو ﹸامية :ﻛﺬب اﷲﹸ ورﺳو ﹸل ﹸﻪ«،٣٤
»ﻗلﺖ للحسﲔ بﻦ ﻋﲇ بﻦ أﰊ ﻃالﺐ  :يا أبا ﻋبد اﷲ،
وعن النﴬ بن مالك قال:
ﹸ
}ه ﹶﺬ ﹺ
ّ
اخت ﹶﹶﺼ ﹸموا ﹺﰲ ﹶر ﱢﲠﹺ ﹾم{ ،ﻗال :نحﻦ
ﺣدﺛني ﻋﻦ ﻗول اﷲ ﻋ ّز
ان ﹶخ ﹾﺼ ﹶﲈ ﹺن ﹾ
وﺟﻞ :ﹶ
وبنو أم ّية اختﺼمنا ﰲ اﷲ ﻋ ّز ّ
وﺟﻞ ﻗلنا :صدق اﷲﹸ ،وﻗالوا :ﻛﺬب اﷲﹸ ،فنحﻦ وإ ّياهم

اﳋﺼﲈن يوم القيامة«.٣٥

خصام إىل يوم القيامة ال يمكن أن ُيتصالح معه عىل نحو الوئام والتوافﻖ
فمن كان
ً
َ

نقيضا لﻺمام  ،gكام
رشه وإن كان طر ًفا ً
النفيس ،غاية األمر ُيتصالح معه لدرء ّ
ّ

تصالح الرسول حممد  ،sمﻊ املرشكني يف احلديبية ،وهﺬا املعنﻰ ملفردة (الصلح)

ورد استعامهلا يف القرآن الكريم للداللة عىل توافﻖ طرفني أو أكثر عىل أمر ما ،من
ﺖ
}وإﹺ ﹺن ﹾام ﹶر ﹶأ ﹲة ﹶخا ﹶف ﹾ
غري أن يكون هلا داللة عىل ﲢقﻖ الوئام أو ال ،من ذلك قوله :ﹶ
ﹺ
ﹺم ﹾﻦ ﹶب ﹾعلﹺ ﹶها ن ﹸﹸﺸوزﹰا ﹶأ ﹾو إﹺ ﹾﻋ ﹶر ﹰ
الﺼ ﹾل ﹸﺢ ﹶخ ﹾ ﹲﲑ
ﹶاح ﹶﻋ ﹶل ﹾي ﹺه ﹶﲈ ﹶأ ﹾن ﹸي ﹾﺼل ﹶحا ﹶب ﹾين ﹸﹶه ﹶﲈ ﹸص ﹾل ﹰحا ﹶو ﱡ
اﺿا ﹶف ﹶال ﹸﺟن ﹶ
و ﹸأﺣ ﹺﴬ ﹺ
ت ﹾاﻷﹶ ﹾن ﹸﻔ ﹸﺲ ﱡ
ون ﹶخبﹺ ﹰﲑا{.36
ﹶان بﹺ ﹶﲈ ﹶت ﹾع ﹶم ﹸل ﹶ
الﺸ ﱠﺢ ﹶوإﹺ ﹾن ﹸ ﹾﲢ ﹺسنﹸوا ﹶو ﹶت ﱠت ﹸقوا ﹶفﺈﹺ ﱠن اﷲﹶ ﻛ ﹶ
ﹶ ﹾ ﹶ

ذكرت اآلية املباركة الصلح ﹰﹼ
داال عىل توافﻖ الزوجني من دون بيان ّ
أن هﺬا
١٥٦
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الصلح والتوافﻖ مشتمل عىل حم ّبة ووئام بينهام أو ال ،وإنّام غاية داللته ّ
أن الصلح

ﳛ ّقﻖ للطرفني جلب مصلحة أو دفﻊ مفسدة.37

وابرام اإلمام احلسن  ،gالصلح مﻊ معاوية ظاهر ﹲة منافعه عىل األمة االسالم ّية

إىل يوم الدين؛ حيث لو ﱂ يﱪم هﺬا الصلح ألدخل معاوية بن أيب سفيان األمة

االسالمي من الضياع
االسالم ّية يف ظلامت حرب ال يمكن أن يسلم منها الدين
ّ
واالندثار ،وهﺬه من أهم املنافﻊ التي جلبها الصلح عىل األمة االسالمية إىل أبد
الدهر ،ويمكن استقراء عدد من منافﻊ هﺬا الصلح عىل النحو اآليت:

 -احلفاظ عىل الرسالة املحمد ّية من التغيري والتشويه؛ من خالل اثبات حقائﻖ ال

عز ّ
وجل،
يمكن من دوﳖا استقامة الرسالة الساموية كـ(وجوب العمل بكتاب اﷲ ّ

وسنة رسوله حممد.)s ،

 -اثبات عدم أحق ّية معاوية بن أيب سفيان لوالية أمر املسلمني؛ إلناطة اإلمام

احلسن  ،gواشرتاطه ذلك بوجوب العمل بكتاب اﷲ وسنة نبيه s؛ وهﺬا األمر

عز ّ
وجل ،ومعاو ّية ال
ال يمكن ملعاوية القيام به؛ ألنّه ﳛتاج إىل فقاهة بدين اﷲ ّ
يمتلك أدنﻰ مستوياﲥا.

 -احلفاظ عىل أتباع آل البيﺖ  ،bمن الترشيد والتعﺬيب.

خصوصا؛
 اثبات مدى ظلم معاوية لﻺنسانية عمو ًما وأتباع أهل البيﺖ ،bً
ولﺬا اشرتط عىل معاوية :ﹶ
ﺚ ﻛﹶانﹸوا ﹺم ﹾﻦ ﹶأ ﹾر ﹺ
ﹸون ﹶﺣ ﹾي ﹸ
ض اﷲﹺ) ،وعدم
ﱠاس ﹺآمن ﹶ
(أ ﱠن الن ﹶ
ﹸون ﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹸﻔ ﹺس ﹺهم و ﹶأمو ﹺ
ﹺ
اﳍ ﹾم
ﹾ ﹶ ﹾﹶ
وأﳖم (آمن ﹶ ﹶ
التعرض لشيعة أهل البيﺖ  ،bومالحقتهم ّ
ﹶونﹺ ﹶساﺋﹺ ﹺه ﹾم ﹶو ﹶأ ﹾو ﹶال ﹺد ﹺه ﹾم).

تضمنﺖ بنود الصلح الكثري من املنافﻊ لﻺنسانية واملﺆمنني مجي ًعا ،ودفﻊ الكثري
ّ

من الﴬر املحدق ﲠمّ ،
فكل ذلك جاء به صلح اإلمام احلسن  ،gمﻊ معاوية؛
١٥٧
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بالنص جتعل االستعامل التداو ّيل ملفردة (صالح)
فلﺬلك كل هﺬه الظروف املحيطة
ّ
ّ
أن الطرفني خصامن ّ
تدل عىل ّ
االسالمي
وأن ما حصل بينهام هو هدنة حفظﺖ الدين
ّ
وأرواح الناس واملﺆمنني من اخلطر ال غري.
(.٢ﻛتاب اﷲ)

ّ
يدل االستعامل التداو ّيل الترشيعي عىل ّ
أن املراد من كتاب اﷲ هو القرآن الكريم

املنزل عىل رسول اﷲ  ،sوهﺬا أمر معروف عند عامة املسلمني ،وظهور هﺬا املعنﻰ

»ليس من املدلوالت املبارشة لأللفاظ ،وال هو من اإلﳛاء ،وإنّام هو من الدالالت

التي يتداوهلا« 38الرشع املقدّ س؛ ملجاراته العرف العام عىل ذلك ،وﲠﺬا املعنﻰ وردت
ﹺ
عدّ ة آيات مباركة ،منها قوله تعاىل} :النﱠبﹺي ﹶأو ﹶﱃ بﹺا ﹾﹸمل ﹾﺆ ﹺمن ﹺ ﹺ
اﺟ ﹸﻪ
ﹶ
ﲔ م ﹾﻦ ﹶأ ﹾن ﹸﻔس ﹺه ﹾم ﹶو ﹶأز ﹶﹾو ﹸ
ﱡ ﹾ
ﹺﹺ
ﹺ
ﲔ ﹶوا ﹾﹸمل ﹶه ﹺ
ﹸ
ﺾ ﹺﰲ ﻛﹺت ﹺ
اﲥ ﹾم ﹶو ﹸأو ﹸلو ﹾاﻷﹶ ﹾر ﹶﺣا ﹺم ﹶب ﹾع ﹸﻀ ﹸه ﹾم ﹶأ ﹾو ﹶﱃ بﹺ ﹶب ﹾع ﹴ
يﻦ إﹺ ﱠال
ﹶاب اﷲﹺ م ﹶﻦ ا ﹾﹸمل ﹾﺆمن ﹶ
اﺟ ﹺر ﹶ
أ ﱠم ﹶه ﹸ ﹸ
ﻚ ﹺﰲ ا ﹾلﻜﹺت ﹺ
ﹶان ﹶذلﹺ ﹶ
ورا{ .39ومنها قوله تعاىل:
ﹶأ ﹾن ﹶت ﹾﻔ ﹶع ﹸلوا إﹺ ﹶﱃ ﹶأ ﹾولﹺ ﹶياﺋﹺﻜ ﹾﹸم ﹶم ﹾع ﹸرو ﹰفا ﻛ ﹶ
ﹶاب ﹶم ﹾس ﹸط ﹰ

ﹺ
ﹺ
}إﹺ ﱠن ا ﱠل ﹺﺬيﻦ ي ﹾت ﹸل ﹶ ﹺ
ون
ﴎا ﹶو ﹶﻋ ﹶالنﹺ ﹶي ﹰة ﹶي ﹾر ﹸﺟ ﹶ
الﺼ ﹶال ﹶة ﹶو ﹶأ ﹾن ﹶﻔ ﹸقوا ﳑﱠا ﹶر ﹶز ﹾﻗن ﹸ
ﹶاب اﷲﹺ ﹶو ﹶأ ﹶﻗ ﹸاموا ﱠ
ون ﻛت ﹶ
ﹶ ﹶ
ﹶاه ﹾم ﹰﹼ
ﹺ
ور{ ،40فالقرآن الكريم وآل البيﺖ  ،bصنوان ال يفرتقان أبدً ا ،وهﺬا
ﹶﲡ ﹶار ﹰة ﹶل ﹾﻦ ﹶت ﹸب ﹶ

ثابﺖ ومتواتر عند عا ّمة املسلمني مرو ﹰﹼيا عن الرسول حممد  ،sيف مواطن كثرية،
ﹸ
يوما فينا خطي ﹰبا بﲈء ﹸيدﻋﻰ ﲬﹰﹼا
منها عن زيد بن أرقم أنّه قال» :ﻗام
رﺳول اﷲﹺ  sﹰ

بﲔ مﻜّة واملدينة ،فحمد اﷲ وأﺛنﻰ ﻋليﻪ ووﻋﻆ وذﻛّر ﺛم ﻗالّ :أما بعد ،أال ّأﳞا الناس

ﹸ
رﰊ فﺄﺟيﺐ ،وأنا ﹲ
تارك فيﻜم ﺛقلﲔّ :أوﳍﲈ ﻛتاب اﷲ
بﴩ يوﺷﻚ أن يﺄﰐ
رﺳول ّ
فﺈنّﲈ أنا ﹲ
ّ
فحﺚ ﻋﲆ ﻛتاب اﷲ ورغّﺐ فيﻪ
فيﻪ اﳍد والنور ،فﺨﺬوا بﻜتاب اﷲ واﺳتمسﻜوا بﻪ،
ﺛم ﻗال :وأهﻞ بيتي أذﻛرﻛم اﷲ ﰲ أهﻞ بيتي ،أذﻛرﻛم اﷲ ﰲ أهﻞ بيتي ،أذﻛرﻛم اﷲ

وم ﹾﻦ أهﻞ بيتﻪ يا زيد ،أليﺲ نساؤه مﻦ أهﻞ بيتﻪ؟ ﻗال:
ﰲ أهﻞ بيتي ،فقال لﻪ ﺣﺼﲔ :ﹶ

ومﻦ هم؟ ﻗال :هم آل
نساؤه مﻦ أهﻞ بيتﻪ ولﻜﻦ أهﻞ بيتﻪ مﻦ ﹸﺣ ﹺر ﹶم الﺼدﻗة بعده ،ﻗال :ﹶ
١٥٨
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ﻋﲇ وآل ﻋقيﻞ وآل ﺟعﻔر وآل ﻋباس ،ﻗالّ :
ﻛﻞ هﺆالء ﹸﺣ ﹺرم الﺼدﻗة؟ ﻗال :نعم«.٤١
ّ

وعن زيد بن ثابﺖ قال :قال »رﺳول اﷲ ّ :sإﲏ تارك فيﻜم خليﻔتﲔ :ﻛتاب اﷲ ﺣبﻞ

وأﳖﲈ
ﳑدود ما بﲔ السﲈء واﻷرض ،أو ما بﲔ السﲈء إﱃ اﻷرض ،وﻋﱰﰐ أهﻞ بيتيّ ،
٤٢
وروي عن أ ّم سلمة قالﺖ سمعﺖ رسول اﷲ
ﻋﲇ اﳊوض« ُ .
لﻦ يتﻔرﻗا ﺣتّﻰ يردا ﱠ

ﻋﲇ اﳊوض«.٤٣
ﻋﲇ ال يﻔﱰﻗان ﺣتّﻰ يردا ّ
»ﻋﲇ مﻊ القرآن والقرآن مﻊ ّ
 ،sيقولّ :

ﲤ ّثل ّ
وافرتاضا
أساسا
كل هﺬه الروايات واألحاديث املتواترة وغريها الكثري
ً
ً

ساب ًقا معلو ًما للمتك ّلم واملﺨاطب م ًعا ال يمكن جتاوزه لفهم املتل ّقي هﺬه املفردة عىل
املفﴪ
نحو واضح سواء كان املتل ّقي بعيدً ا عن زمن ّ
ألﳖا بمنزلة ّ
النص أو قري ًبا منه؛ ّ
احلريف لالستعامل التداو ّيل املراد للمتك ّلم.
حلركة املعنﻰ
ّ

استنا ًدا إىل ما سبﻖ يتضح ّ
األول وهو العمل بكتاب اﷲ ال يأتيه من
أن الرشط ّ

عز ّ
وجل ،عىل لسان نبيه
خصهم اﷲ ّ
ودب كمعاوية بن أيب سفيان ،وإنّام له أهل ّ
هب ّ
ّ

الكريم حممد  ،sأال وهم أهل بيته الكرام فقﻂ؛ وبﺬلك يتضح ّ
أن معاوية ال يمكن
األول ( ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹶي ﹾع ﹶم ﹶﻞ فﹺ ﹺ
يه ﹾم بﹺﻜﹺت ﹺ
ﹶاب اﷲﹺ ﹶت ﹶع ﹶاﱃ).
له االلتزام بالرشط ّ
( .٣ﺳنّة رﺳولﻪ ﳏمد .)s

وجيل عىل معنﻰ مفردة
يمكن تتبﻊ ُأ ّمات املعاجم لالطالع عىل نحو واضح
ّ

(سنّة) ،والتي تشري إىل ّأﳖا مشت ّقة من (س ّن) ،و«هو جريان اليشء واطراده يف

سهولة واألصل قوهلم سننﺖ املاء عىل وجهي أسنه سنا إذا أرسلته إرساال… ،وﳑّا
اشتﻖ منه السنة وهي السرية ،وسنّة رسول اﷲ  gسريته«.44

اللغوي يمكن القولّ :
إن سنة الرسول  ،sتتم ّثل باملثل
استنا ًدا إىل املعنﻰ
ّ

واألخالق كافة التي جاء ﲠا نبينا حممد واألنبياء والرسل  ،bوبالتكاليف كافة

املتمثلة باألحكام اخلمسة من وجوب واستحباب ،وحرمة وكراهة ،واباحةّ ،
فكل
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النص (وسنة
ذلك يم ّثل سنّة رسول اﷲ  ،sوعىل هﺬا تكون هﺬه املفردة الواردة يف ّ

تتضمن العمل ّ
االسالمي احلنيف،
بكل التفاصيل التي جاء ﲠا الدين
رسوله)،
ّ
ّ
أن يتصف بﺬلك؛ ّ
وعليه ال يمكن ملعاوية بن أيب سفيان ّ
ألن املعروف عنه ارتكاب

املحرمات والكبائر أمام أعني عا ّمة الناس بل أثبتﺖ صحاح املصادر أنّه أمر باملنكر
ّ

»أمر معاوي ﹸة بﻦ
جهارا ،ويف ذلك يروي عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال :ﹶ
ً
ﹺ
ذﻛرت ﺛال ﹰﺛا
الﱰاب؟ فقالّ :أما ما
ﺐ أبا
ﹸ
تس ﱠ
أﰊ ﺳﻔيان ﺳعدﹰ ا فقال :ما منعﻚ أن ﹸ

إﱄ مﻦ ﹺ
ﹸ
ﲪر النع ﹺم
ﻷن تﻜون ﱄ واﺣدة
ﻗاﳍﻦ لﻪ
أﺳ ﱠبﻪ ﹾ
منهﻦ ﱡ
ﱠ
ّ
رﺳول اﷲﹺ  ،sفلﻦ ﹸ
أﺣﺐ ﱠ

ﹶ
ﻋﲇ :يا رﺳول اﷲ،
ﺳمعﺖ
ﹸ
رﺳول اﷲ ،sيقول لﻪ خ ﱠلﻔ ﹸﻪ ﰲ بعﺾ مغازيﻪ فقال لﻪ ّ
ﹺ
بمنزلة
خ ّلﻔتني مﻊ النساء والﺼبيان؟ فقال لﻪ رﺳول اﷲ  :sأما ترﴇ أن تﻜون منّﻰ

ﻷﻋطﲔ الراي ﹶة
نبوة بعدي .وﺳمعتﻪ يقول يوم خيﱪ:
ﹶ
ﱠ
هارون مﻦ موﺳﻰ إال أنّﻪ ال ﱠ

ﹰ
ﳛﺐ اﷲﹶ ورﺳو ﹶلﻪ وﳛ ﱡبﻪ اﷲﹸ ورﺳو ﹸلﻪ ﻗال :فتطاولنﹶا ﳍا فقال :ادﻋوا ﱄ ﻋل ﹰﹼيا فﺄتﻰ
رﺟال ﱡ
فبﺼﻖ ﰲ ﹺ
نزلﺖ هﺬه اآلي ﹸة } :ﹶف ﹸق ﹾﻞ
فﻔتﺢ اﷲﹸ ﻋليﻪ ،و ّملا
ﻋينﻪ
ﹾ
بﻪ أرمدﹶ
ﹶ
ودفﻊ الراي ﹶة إليﻪ ﹶ
ﹶ
ﹸ
رﺳول اﷲﹺ  ،sﻋل ﹰﹼيا وفاﻃم ﹶة وﺣسنﹰا وﺣسينﹰا
ﹶاءﻛ ﹾﹸم{ ،٤٥دﻋا
ﹶاءنﹶا ﹶو ﹶأ ﹾبن ﹶ
ﹶت ﹶعا ﹶل ﹾوا ﹶندﹾ ﹸع ﹶأ ﹾبن ﹶ
ﹺ
هﺆالء أهﲇ« ،46مﻊ ّ
سب املﺆمن حرام وهو من الكبائر ومرتكبه مﻊ
اللهم
فقال:
أن ّ
ﱠ
عز ّ
وجل ،حتﻰ نال بﺬلك أعىل
بسب ﳑﱠن أخلص ﷲ ّ
االرصار عليه فاسﻖ ،فام بالك ّ
الرتب بعد الرسول .s

استنا ًدا إىل ما سبﻖ اتضح من خالل االستعامل التداو ّيل ّ
أن سنّة رسول اﷲ s

أيضا غري متحقﻖ.
ال يمكن لشﺨص مثل معاوية أن يطبقها؛ فلﺬا يكون هﺬا الرشط ً
ﹺ
اﳊﻦ ﹺ ﹺ
ﹺ
(.٤ﺳﲑة ﹾﹸ ﹺ
ﲔ)
يﻦ ا ﹶمل ﹾهد ّي ﹶ
الراﺷد ﹶ
اﳋ ﹶل ﹶﻔاء ﱠ
الﺼ ﹶ ﱠ

الرشعي استعامل مفردة (خليفة) ،دا ّلة عىل النيابة عن
جرى االستعامل التداو ّيل
ّ

املتقمصة أن
الرسول األكرم حممد  ،sوهﺬا املعنﻰ وإن حاولﺖ مدرسة اخلالفة
ﱠ
١٦٠
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يفرغوه من حمتواه وينسبوه إىل أشﺨاص ليس فيهم أدنﻰ صفات اخلليفة الرباين ،إال
ّ
احلقيقي للقرآن
أن هﺬه املحاوالت مهام بلغﺖ ال ُيكتب هلا النجاح؛ ملﺨالفتها املراد
ّ

ضمنها
الكريم ،ولﺬا يتطلب فهم هﺬه املفردة الرجوع إىل االستعامل
القرآين هلا وما ّ
ّ
}وإﹺ ﹾذ ﹶﻗ ﹶال ﹶر ﱡب ﹶ
ﻚ لﹺ ﹾل ﹶم ﹶالﺋﹺﻜ ﹺﹶة
من داللة ،من خالل عدّ ة آيات قرآن ّية ،منها قوله تعاىل :ﹶ
إﹺﲏ ﺟ ﹺ
اﻋ ﹲﻞ ﹺﰲ ﹾاﻷﹶ ﹾر ﹺ
ض ﹶخلﹺي ﹶﻔ ﹰة ﹶﻗا ﹸلوا ﹶأ ﹶ ﹾﲡ ﹶع ﹸﻞ فﹺ ﹶيها ﹶم ﹾﻦ ﹸي ﹾﻔ ﹺسدﹸ فﹺ ﹶيها ﹶو ﹶي ﹾس ﹺﻔ ﹸ
اء ﹶون ﹾﹶح ﹸﻦ
ﱢ ﹶ
ﻚ الدﱢ ﹶم ﹶ
ن ﹶﹸس ﱢب ﹸﺢ بﹺ ﹶح ﹾم ﹺد ﹶك ﹶو ﹸن ﹶقدﱢ ﹸس ﹶل ﹶ
ون{ ،47وقوله تعاىل } :ﹶيا ﹶد ﹸاوو ﹸد
ﻚ ﹶﻗ ﹶال إﹺ ﱢﲏ ﹶأ ﹾﻋ ﹶل ﹸم ﹶما ﹶال ﹶت ﹾع ﹶل ﹸم ﹶ
ﱠاس بﹺ ﹾﹶ
ﲔ الن ﹺ
ﹶاك ﹶخلﹺي ﹶﻔ ﹰة ﹺﰲ ﹾاﻷﹶ ﹾر ﹺ
إﹺنﱠا ﹶﺟ ﹶع ﹾلن ﹶ
اﳊ ﱢﻖ ﹶو ﹶال ﹶت ﱠتبﹺ ﹺﻊ ﹾﹶاﳍ ﹶو ﹶف ﹸي ﹺﻀ ﱠل ﹶ
ﻚ ﹶﻋ ﹾﻦ
اﺣﻜ ﹾﹸم ﹶب ﹾ ﹶ
ض ﹶف ﹾ
يﻞ اﷲﹺ ﹶﹸﳍم ﻋ ﹶﺬاب ﹶﺷ ﹺديدﹲ بﹺﲈ نﹶسوا يوم ﹾﹺ
ﹺ
اﳊ ﹶس ﹺ
ون ﹶﻋ ﹾﻦ ﹶﺳبﹺ ﹺ
ﹶﺳبﹺ ﹺ
اب{.48
يﻦ ﹶي ﹺﻀ ﱡل ﹶ
ﹾ ﹶ ﹲ
يﻞ اﷲﹺ إﹺ ﱠن ا ﱠلﺬ ﹶ
ﹶ ﹸ ﹶﹾﹶ
عز ّ
فاخلالفة يف اآليتني املباركتني ّ
وجل »وعىل
تدل عىل نيابة آدم وداود  ،عن اﷲ ّ

هﺬا الوجه األخري استﺨلف اﷲ أولياءه يف األرض« ،49وهﺬا املعنﻰ كان مفهو ًما عند

الصحابة ومستعمال يف كالمهم أمثال ابن مسعود بقوله» :اﳋلﻔاء أربعة :آدم }إﹺ ﱢﲏ
ﺟ ﹺ
ﹶاك ﹶخلﹺي ﹶﻔ ﹰة ﹺﰲ ﹾﹶاﻷ ﹾر ﹺ
اﻋ ﹲﻞ ﹺﰲ ﹾاﻷﹶ ﹾر ﹺ
ض ﹶخلﹺي ﹶﻔ ﹰة{ ،50وداود} :إﹺنﱠا ﹶﺟ ﹶع ﹾلن ﹶ
ض{ ،51يعني
ﹶ

}اخ ﹸل ﹾﻔنﹺي ﹺﰲ ﹶﻗ ﹾو ﹺمي ﹶو ﹶأ ﹾصلﹺ ﹾﺢ{ّ ،52
بيﺖ املقدس ،وهارون ﻗال موﺳﻰ:
ﹾ
وﻋﲇ و ﹶﻋدﹶ
اﷲﹸ ا ﱠل ﹺﺬيﻦ ﹶآمنﹸوا ﹺمنﹾﻜﹸم وﻋ ﹺم ﹸلوا الﺼ ﹶﹺ
اﳊ ﹺ
ات يعني :ﻋل ﹰﹼيا ﹶل ﹶي ﹾستﹶﺨﹾ لﹺ ﹶﻔن ﹸﱠه ﹾم ﹺﰲ ﹾاﻷﹶ ﹾر ﹺ
ض ﻛ ﹶﹶﲈ
ﱠ
ﹾ ﹶ ﹶ
ﹶ ﹶ
اﺳتﹶﺨﹾ ﹶل ﹶ ﹺ
يﻦ ﹺم ﹾﻦ ﹶﻗ ﹾبلﹺ ﹺه ﹾم آدم وداود وهارون ﹶو ﹶل ﹸي ﹶم ﱢﻜن ﱠﹶﻦ ﹶﹸﳍ ﹾم ﹺدين ﹸﹶه ﹸم ا ﱠل ﹺﺬي ﹾارت ﹶﹶﴣ ﹶﹸﳍ ﹾم
ف ا ﱠلﺬ ﹶ
ﹾ
يعني :اﻹﺳالم ﹶو ﹶل ﹸي ﹶبدﱢ ﹶلن ﹸﱠه ﹾم ﹺم ﹾﻦ ﹶب ﹾع ﹺد ﹶخ ﹾوفﹺ ﹺه ﹾم ﹶأ ﹾمنﹰا يعني :أهﻞ مﻜة ﹶي ﹾع ﹸبدﹸ ونﹶنﹺي ﹶال ﹸي ﹾ ﹺ
ﹸون
ﴩﻛ ﹶ

ﻚ هم ا ﹾل ﹶﻔ ﹺ
ﹺ
ﹺﰊ ﹶﺷ ﹾيﺌﹰا ﹶو ﹶم ﹾﻦ ﹶﻛ ﹶﻔ ﹶر ﹶب ﹾعدﹶ ﹶذلﹺ ﹶ
ون يعني:
اﺳ ﹸق ﹶ
ﻋﲇ بﻦ أﰊ ﻃالﺐ ﹶف ﹸﺄو ﹶلﺌ ﹶ ﹸ ﹸ
ﻚ بوالية ّ

العاصﲔ ﷲ ولرﺳولﻪ« ،٥٣ﻗال اﳊسﲔ بﻦ زيد :فقلﺖ ﳉعﻔر بﻦ ﳏمد :ﻗد رويتم

}وإﹺ ﹾذ ﹶﻗ ﹶال ﹶر ﱡب ﹶ
ﻚ
غﲑ هﺬا فﺈنﻜم ال تﻜﺬبون ،ﻗال :نعم ،ﻗال اﷲ تعاﱃ ﰲ ﳏﻜم ﻛتابﻪ :ﹶ
لﹺ ﹾلم ﹶالﺋﹺﻜ ﹺﹶة إﹺﲏ ﺟ ﹺ
اﻋ ﹲﻞ ﹺﰲ ﹾاﻷﹶ ﹾر ﹺ
ض ﹶخلﹺي ﹶﻔ ﹰة{ ،54فﻜان آدم أول خليﻔة اﷲ ﻗولﻪ تعاﱃ:
ﱢ ﹶ
ﹶ

}إﹺﲏ ﺟ ﹺ
ﹶاك ﹶخلﹺي ﹶﻔ ﹰة ﹺﰲ ﹾﹶاﻷ ﹾر ﹺ
اﻋ ﹲﻞ ﹺﰲ ﹾاﻷﹶ ﹾر ﹺ
ض ﹶخلﹺي ﹶﻔ ﹰة{ 55و]ﻗال[} :إﹺنﱠا ﹶﺟ ﹶع ﹾلن ﹶ
ض{،56
ﱢ ﹶ
١٦١
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}اخ ﹸل ﹾﻔنﹺي ﹺﰲ ﹶﻗ ﹾو ﹺمي
]فﻜان داود الﺜاﲏ[ ،و] ﻛان [ هارون خليﻔة موﺳﻰ ﻗولﻪ تعاﱃ:
ﹾ
ﹺ
57
النبي ﳏمد  sوهو ﺳيد اﻷوصياء.
ﹶو ﹶأ ﹾصل ﹾﺢ{ وهو خليﻔة ّ
تستدعي النيابة وفﻖ منطﻖ العقل أن يكون النائب فيه عدد من صفات وكامالت

املنوب عنه؛ ليتمكن من القيام بالوظائف املنوطة به والتي هي من املفرتض أن يقوم

ﲠا املنوب عنه ،وهﺬا املعنﻰ يقتضيه العرف العام فمن غري املعقول أن ينيب اجلاهل

عن العاﱂ ،أو ينيب املزارع عن الطبيب من دون أن ﳛمل عد ًدا من صفات املنوب
عنه وكامالته التي ﲠا يستطيﻊ القيام بواجباته املنوطة به ،وهﺬه اللياقات والكامالت
التي ﳚب أن يتصف ﲠا النائب ال تأيت بيﴪ وسهولة وإنّام ﲢتاج عناية فائقة واجتهاد،

الديني فيحتاج إىل عمل يستلزم رضا اﷲ تعاىل،
هﺬا يف األمور العامة ،أ ّما يف املنصب
ّ

واتباع أوامره ّ
تصور من قﴣ أغلب عمره باملعاﴆ
بكل دقة؛ ولﺬا ال يمكن
ّ

والفجور فضال عن الرشك أن يكون خليفة ونائ ًبا للرسول حممد  ،sو ُيرتك من

(كرم اﷲ وجهه)؛ لكونه ﱂ يسجد
ولد
طاهرا ّ
مطه ًرا حتﻰ قال املﺨالف يف ح ّقهّ :
ً

لصنم ،وهﺬا املعنﻰ؛ أي :ا ّدعاء النيابة ّ
ودب نجده اليوم عند عدد
هب
ّ
لكل َمن ّ
من أصحاب العقائد املنحرفة ،أمثال :من يدّ عي النيابة عن اإلمام صاحب األمر

 ،gسواء أكانﺖ النيابة اخل ّاصة أم العا ّمة ،فكالﳘا ﳛتاج من الكامالت واللياقات

التي قد يفني املرء عمره ك ّله للحصول عليها ،فام بالك بجاهل أفنﻰ أغلب عمره
باالنحرافات واجلهاالت ،فأنّﻰ له االقرتاب منها؟.

يتبني أن مفردة (اخللفاء)ّ ،
تدل عىل من ينوب عن رسول
استنا ًدا إىل ما سبﻖ ّ

اﷲ  ،sوهﺬا املعنﻰ ال ينطبﻖ إال عىل أفراد لدﳞم كامالت وصفات الرسول حممد
s؛ ليستطيعوا أن يﺆ ّدوا املهام اجلسام املنوطة ﲠمّ ،
وإال فام فائدة هﺬه اخلالفة إذا ﱂ

يستطﻊ اخلليفة أن يقوم بمها ّمه ويقﴤ عمره عالة عىل غريه حتﻰ اشتهر عندهم ّ
أن
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»عمر يتعوذ من ّ
كل معضلة ليس هلا أبو احلسن وﱂ يكن أحد من الصحب يقول:

اسألوين إال هو«.58

وﲠﺬا يرتشح من بعﺾ اآليات ما يﺆكد القول ويعاضده ،ومن ذلك قوله تعاىل:
}ر ﱠبنﹶا ﹶآتﹺنﹶا ﹺم ﹾﻦ ﹶلدﹸ ن ﹶ
ﲪ ﹰة ﹶو ﹶه ﱢي ﹾﺊ ﹶلنﹶا ﹺم ﹾﻦ ﹶأ ﹾم ﹺرنﹶا ﹶر ﹶﺷدﹰ ا{ ،59وقوله تعاىل } :ﹶﻗ ﹶال ﹶل ﹸﻪ
ﹾﻚ ﹶر ﹾ ﹶ
ﹶ
وﺳﻰ ﹶه ﹾﻞ ﹶأ ﱠتبﹺ ﹸع ﹶ
ﺖ ﹸر ﹾﺷدﹰ ا{ ،60وقوله تعاىل } :ﹶوا ﹾﻋ ﹶل ﹸموا
ﻚ ﹶﻋ ﹶﲆ ﹶأ ﹾن ﹸت ﹶع ﱢل ﹶم ﹺﻦ ﹺﳑﱠا ﹸﻋ ﱢل ﹾم ﹶ
ﹸم ﹶ
ﹺ
ﹺ
ﹺ ﹺ
ﹺ
ﺐ إﹺ ﹶل ﹾيﻜ ﹸﹸم ﹾ ﹺ
ﹶأ ﱠن فﹺيﻜ ﹾﹸم ﹶر ﹸﺳ ﹶ
اﻹ ﹶيﲈ ﹶن
ول اﷲﹺ ﹶل ﹾو ﹸيطي ﹸعﻜ ﹾﹸم ﹺﰲ ﻛﹶﺜ ﹴﲑ م ﹶﻦ ﹾاﻷﹶ ﹾم ﹺر ﹶل ﹶعنت ﹾﱡم ﹶو ﹶلﻜ ﱠﻦ اﷲﹶ ﹶﺣ ﱠب ﹶ
ﻚ هم الر ﹺ
وق وا ﹾل ﹺعﺼي ﹶ ﹺ
ون{،61
اﺷدﹸ ﹶ
ان ﹸأو ﹶلﺌ ﹶ ﹸ ﹸ ﱠ
ﹶو ﹶز ﱠينﹶ ﹸﻪ ﹺﰲ ﹸﻗ ﹸلوبﹺﻜ ﹾﹸم ﹶوﻛ ﱠﹶر ﹶه إﹺ ﹶل ﹾيﻜ ﹸﹸم ا ﹾل ﹸﻜ ﹾﻔ ﹶر ﹶوا ﹾل ﹸﻔ ﹸس ﹶ ﹶ ﹾ ﹶ

فالظاهر ّ
القرآين غال ًبا ما أطلﻖ الرشد عىل اهلداية يف األمور الدنيو ّية
أن االستعامل
ّ

واألخرو ّية ،62ويﺆ ّيد ذلك ﲣصيص اخللفاء بصفات أخرى كـ(الصاحلني،
اﳋ ﹶل ﹶﻔ ﹺ
»و ﹺﺳ ﹶﲑ ﹺة ﹾﹸ
واملهديني) ،كام ّ
اء
أن عد ًدا من املصادر أثبتﺖ صفة الصاحلني فقﻂ :ﹶ
ﹺ
ﲔ" ،٦٣وهﺬه التﺨصيصات مجيعها ّ
علو شأن اخللفاء وقدسيتهم
الﺼاﳊ ﹶ
تدل عىل ّ
ﱠ

القرآين
النص
بام ﳚعل سلوكهم يتالءم والسلوك
ألﳖم فرعه وبﺬلك جاء ّ
ّ
النبوي؛ ّ
ّ
يﺆكد ذلك املفهوم بقوله تعاىل} :إﹺنﱠﲈ ي ﹺريدﹸ اﷲﹸ لﹺي ﹾﺬ ﹺهﺐ ﻋنﹾﻜﹸم الرﺟﺲ ﹶأه ﹶﻞ ا ﹾلبي ﹺ
ﺖ
ﹸ ﹶ ﹶ ﹸ ﱢ ﹾ ﹶ ﹾ
ﹶﹾ
ﹶ ﹸ
ﹶو ﹸي ﹶط ﱢه ﹶرﻛ ﹾﹸم ﹶت ﹾط ﹺه ﹰﲑا{،64
للنﺺ
التداوﱄ ﰲ توﺿيﺢ املعنﻰ غﲑ
خامسا :إﺳهام االﺳتعﲈل
اﳊرﰲ ّ
ﹰ
ّ
ّ

يرصح ﲠا املتك ّلم عىل
يتضمن اخلطاب يف أكثر األحيان
ّ
معاين ودالالت قد ال ّ
َ

نحو مبارش ،وال ّ
احلريف خلطاب املتكلم وإنّام تكون ظاهرة
يدل عليها االستعامل
ّ

موجهة عىل نحو غري
للمتل ّقي من خالل إملاح املتكلم إليها؛ أي :من خالل »ألفاظ ّ
مبارش إىل شﺨص آخر« ،65أو من خالل معرفة املتل ّقي املسبقة بثقافة املتك ّلم وثوابته

التي ال ﳛيد عنها ،ويمكن أن ّ
الكالمي ،فعرف ّ
أن
يدل عليها مقام املتك ّلم أو السياق
ّ

احلريف الﺬي استُعمل ،وبﺬلك يستطيﻊ املتك ّلم
املعنﻰ املراد للمتك ّلم هو غري املعنﻰ
ّ
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أن يب ّلﻎ ما يريده إىل املتل ّقي من غري ذكر مراده حرف ﹰﹼيا ،وهﺬا األمر يمكن قراءته من

رشوط الصلح ،فاإلمام احلسن  ،gﲤكّن من خالل ابرام بنود الصلح أن يوصل

لألمة االسالم ّية رسالة تكشف ﴎيرة بني أم ّية اخلبيثة ،والتي كانﺖ غالبية األمة

االسالمية آن ذاك غري عارفة بحقيقتهم ومنﺨدعة بام يدّ عونه من ظاهر كاذب
ومزيف ،فمعاوية بن أيب سفيان ومن عىل شاكلته كانوا يز ّيفون احلقائﻖ ،و ُيظهرون

للناس خالف ما يبطنون؛ فعمدوا إىل عدد من رواة احلديث ﳑّن ال دين هلم وال ذ ّمة
حممد  ،sتتحدّ ث عن فضل
النبي الكريم ّ
وأمروهم بوضﻊ أحاديث مفرتيات عىل ّ
ّ
وﲢث املسلمني عىل اتّباعهم ،من ذلك ما يروى عن رسول اﷲ » :sإذا
بني أم ّية

رأيتم معاوية ﳜطﺐ ﻋﲆ منﱪي فاﻗبلوه فﺈنّﻪ أمﲔ مﺄمور« ،66ومنها ما افرتوه عىل

رسول اﷲ  sأنّه قال ملعاوية» :اللهم اﺟعلﻪ هاد ﹰيا مهد ّيا وأهد بﻪ« ،67وعىل شاكلة

هﺬه اخلزعبالت املفرتيات عىل رسول اﷲ  sالكثري التي وضعها أتباع بني أم ّية
وتشوﳞا للحقيقة الناصعة؛ فلﺬلك يمكن القولّ :
ً
إن من
تظليال للرأي العام املسلم،
ً

أهداف ابرام الصلح هو فضح معاوية وكشف حقيقته الس ّيﺌة التي حاول إخفاءها

تضمن الصلح يف أغلب بنوده املطالبة بحقوق عا ّمة
عىل أغلب املسلمني؛ لﺬلك
ّ
الناس واملتمثلة:

 .١العمل فيهم بكتاب اﷲ.

حممد .s
.٢عدم احلياد عن سنّة رسوله ّ

.٣االلتزام بسرية اخللفاء الراشدين الصاحلني املهديني.

ﳛﻖ له أن يعهد ألحد من بعده عهدً ا ،بل يكون األمر من
.٤ﲢديد حكم معاوية فال ّ

بعده شورى بني املسلمني.

.٥طلب األمن لعا ّمة الناس ،فهم آمنون حيث كانوا من أرض اﷲ يف شامهم
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وعراقهم وحجازهم ويمنهم.

عيل وشيعته ،فهم آمنون عىل أنفسهم وأمواهلم ونسائهم
.٦األمن ألصحاب ّ
وأوالدهم.
تصب يف صالح عا ّمة الناس ،وعىل هﺬا ّ
املالحﻆ ّ
فكل
أن مجيﻊ هﺬه الرشوط
ّ

أمورا مفادهاّ :
أن معاوية
مسلم عند اطالعه عىل بنود الصلح يمكن له أن يستنتج ً

بن أيب سفيان لو كان مرض ّيا للرسول حممد  ،sفلامذا خيشﻰ اإلمام احلسن ،g
عىل الناس منه؟ ،وهو الراعي ملصاحلهم وحقوقهم وال يريد أن ُيبﻎ عىل أحد منهم
أو يبﺨس ح ّقه ،فلو كان معاوية حسن التعامل مﻊ الناس وال يظلم أحدً ا منهم ملا

قبل بوضﻊ مثل هﺬه البنود التي يفرتض أنّه برئ منها ،إال ّ
أن عدم اعرتاضه وعا ّمة
خاصتهم عليها يم ّثل ً
املسلمني ً
دليال قاط ًعا عىل اتصافه ﲠا ،وهﺬا املعنﻰ
فضال عن ّ

يمكن للمتل ّقي فهمه عىل نحو واضح من خالل االستعامل التداو ّيل ملفردات كالم
اإلمام احلسن .g

ّ
إن علم املتل ّقي ومعرفته السابقة بام يتبناه املتكلم من فكر ومعتقد جتعله يتعامل

بحﺬر مﻊ اخلطاب الصادر من املتكلم والﺬي يبدو من الوهلة األوىل أنه ﳐالف

لفكره ومعتقده؛ لﺬا يلجأ املتل ّقي يف أكثر األحيان إىل تأويل ذلك اخلطاب ،أو
معرفة سياقه والظروف املحيطة به؛ ﲣ ّل ًصا من الوقوع يف التناقﺾ ما بني ذلك

يتضمنه اخلطاب من دالالت ،فألجله خيرج املتل ّقي عن
الفكر أو املعتقد وبني ما
ّ

للنص؛ ليستطيﻊ الوصول إىل مراد املتكلم من خالل تفسريات ﱂ تﺬكر
املعنﻰ
احلريف ّ
ّ
نص صلح اإلمام احلسن ،g
النص ،68وهﺬا املنهج يمكن تطبيقه عىل ّ
حرف ﹰﹼيا يف ّ

عز ّ
وجل،
والﺬي يبدو كأنّه ﳐالف لثوابﺖ آل البيﺖ  ،bيف عدائهم لبني أم ّية يف اﷲ ّ

الثابﺖ بنصوص كثرية منها :ما ُروي عن أيب سعيد ّ
أن رسول اﷲ  ،sقال» :إذا
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إن معاوية
رأيتم معاوية ﻋﲆ منﱪي فاﻗتلوه ،ومنﻪ اﳊديﺚ املرفوع املﺸهور أنّﻪ ﻗالّ :

ﰲ تابوت مﻦ نار ﰲ أﺳﻔﻞ درك منها« ،69ويف روايات أخر» :إذا رأيتم معاوية ﻋﲆ
فمر
النبي ،sﻛان
هﺬه اﻷﻋواد فاﻗتلوه« ،70و»ﻋﻦ ﺳﻔينة موﱃ أ ّم ﺳلمة ّ
ﺟالسا ّ
ﹰ
أن ّ

أبو ﺳﻔيان ﻋﲆ بعﲑ ومعﻪ معاوية وأخ لﻪ ،أﺣدﳘا يقود البعﲑ واآلخر يسوﻗﻪ ،فقال

رﺳول اﷲ  :sلعﻦ اﷲ اﳊامﻞ واملحمول والقاﺋد والساﺋﻖ« ،71فاملتل ّقي العارف
بفكر أهل البيﺖ  ،bعند مصادفته مثل هﺬا اخلطاب منسو ًبا هلم  ،bفاعتام ًدا عىل

احلريف وال بدّ من
تلك املعرفية اخللف ّية بحال املتكلم ال يمكن عندها محله عىل معناه
ّ
النص.
اﳚاد تفسريات تتالءم واالستعامل التداو ّيل لﺬلك ّ

إن االستعامل التداو ّيل يف ّ
استنا ًدا إىل ما سبﻖ يمكن القولّ :
كل خطاب يعتمد

عىل مقامات هي معلومة ألطراف اخلطاب ومن شأﳖا أن تسهم عىل نحو فاعل يف
ايضاح مراد املتك ّلم ،سواء كانﺖ مطابقة للمعنﻰ احلر ّيف ،أم غري مطابقة.
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اﳋاﲤة

ﳘها:
خلص البحث إىل اثبات عدّ ة نتائج أ ّ

منهجا لغو ّيا يف علم اللسان ّيات النص ّية ذا أﳘ ّية كبرية
.١يعدّ االستعامل التداو ّيل
ً

ُيسهم يف توضيح مراد املتك ّلم وبيانه.

 .٢يسهم االستعامل التداويل عىل نحو فاعل يف ربﻂ أركان العمل ّية التواصل ّية

بعضها ببعﺾ ،واملتمثلة بـ(املرسل ،الرسالة ،املستقبل).

 .٣يقوم االستعامل التداو ّيل عىل أركان متعددة تسهم يف اﳚاد العمل ّية التواصل ّية

الكالمي.
ﳘها السياق
ّ
أ ّ

.٤استطاع البحث من خالل تطبيﻖ منهج االستعامل التداو ّيل عىل نامذج من كالم

اإلمام احلسن  ،تصحيح الفهم اخلاطﺊ لكثري من املفاهيم التي وقﻊ فيها عدد من

املسلمني.

.٥أثبتﺖ الدراسة ّ
معاين لغو ّية ،و ُأخرى تداول ّية ،ال يمكن
أن للرتاكيب اجلمل ّية
َ

النص من دون ﲢديد ّأﳞام يريد املتك ّلم.
فهم ّ
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هوامﺶ البحﺚ:

) )1استُعمل مصطلح (الصلح) ،يف العنوان ً
بدال عن (اهلدنة) ،مﻊ ورود كليهام يف النصوص
ً
تداوال يف النصوص التارخي ّية ،وحصل يف داللته لبس
الروائ ّية؛ لكون مصطلح (الصلح) ،أكثر
وفهم خاطﺊ؛ فلﺬا ﲢاول الدراسة توضيح ذلك اللبس والفهم اخلاطﺊ الﺬي ساوق هﺬا املصطلح
قديام وحدي ًثا.
ً
ّ
القرﳾ تلك النصوص التارخيية عىل النحو اآليت:
( )2أوجز العالمة باقر رشيف
ّ
.١تسليم األمر ملعاوية عىل أن يعمل بكتاب اﷲ ،وسنّة نبيه  ،sوسرية اخللفاء الصاحلني.
.٢ليس ملعاوية أن يعهد باألمر إىل أحد من بعده ،واألمر بعده للحسن ،فﺈن حدث به حادث
فاألمر للحسني.
.٣األمن العام لعموم الناس ،األسود واألمحر منهم سواء فيه ،وأن يتحمل عنهم معاوية ما يكون
من هفواﲥم ،وأن ال يتبﻊ أحدا بام مﴣ ،وأن ال يأخﺬ أهل العراق بﺈحنة.
.٤أن ال يسميه أمري املﺆمنني.
.٥أن ال يقيم عنده الشهادة.
سب أمري املﺆمنني عيل بن أيب طالب  ،gوأن ال يﺬكره إال بﺨري.
.٦أن يرتك ّ
.٧أن يوصل إىل ّ
حﻖ حقه.
كل ذي ّ
.٨األمن لشيعة أمري املﺆمنني  ،gوعدم التعرض هلم بمكروه.
يفرق يف أوالد من قتل مﻊ أبيه يف يوم اجلمل وصفني ألف ألف درهم ،وﳚعل ذلك من خراج
ّ .٩
دار ابجرد.
.١٠أن يعطيه ما يف بيﺖ مال الكوفة ،ويقﴤ عنه ديونه ،ويدفﻊ إليه ّ
كل عام مائة ألف.
ﴎا وال
.١١أن ال يبغي للحسن بن عيل وال ألخيه احلسني وال ألهل بيﺖ رسول اﷲ  ،sغائلة ً
جهرا.
ً
ّ
تأرخيي وبﺬلك تشكل بمجموعها صورة واضحة
نص
ينتمي كل واحد من هﺬه الرشوط إىل ّ
ّ
املعاﱂ عن بنود الصلح ،ينظر :باقر رشيف القرﳾ ،حياة اإلمام احلسن بن عيل ،ﲢقيﻖ :مهدي
باقر القرﳾ ،مﺆسسة اإلمام احلسن إلحياء تراث آل البيﺖ ،النجف األرشف ،ط1434 ،14هـ،
ج ،2ص.232
( )3أمحد بن ﳛيﻰ البالذري (ت279هـ) ،أنساب األرشاف ،ﲢقيﻖ :حممد باقر املحمودي ،دار
التعارف ،سوريا ،ط1977 ،1م ،ج ،3ص ،41وحممد بن طلحة الشافعي (،)652 - 582
مطالب السﺆول يف مناقب الرسول ،ﲢقيﻖ :ماجد بن أمحد العطية ،ص ،357وأمحد بن حجر
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اهليثمي ( 974 - 899هـ) ،والصواعﻖ املحرقة ،ﲢقيﻖ :عبد الوهاب عبد اللطيف ،رشكة الطباعة
الفنية ،القاهرة ،ط1965 ،2م ،ص ،136وغريها من املصادر.
( )4باقر رشيف القرﳾ ،حياة اإلمام احلسن بن عيل ،مرجﻊ سابﻖ ،ج ،2ص.232
املهمة يف معرفة األئمة ،ﲢقيﻖ :سامي الغريري ،دار
()5ابن الصباغ عيل بن حممد ،الفصول ّ
قم املقدسة ،ط1422 ،1هـ ،ج ،2ص.729
احلديث للطباعةّ ،
( )6جورج بول ،التداول ّية ،ترمجة :قص العتايب ،دار األمان ،الرباط ،ط2010 ،1م ،ص.19
( )7ماري نوال ،املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات ،ترمجة :عبد القادر الشيباين ،سيدي بلعباس،
اجلزائر ،ط2007 ،1م ،ص.35
( )8فان دايك ،النص والسياق ،ترمجة :عبد القادر قنيني ،أفريقيا الرشق ،املغرب2000 ،م،
ص.258
( )9عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،اسرتاتيجيات اخلطاب(مقاربة لغوية تداولية) ،دار الكتاب
اجلديدة املتحدة ،ليبيا ،ط2004 ،1م ،ص.45
( )10وليد القصاب ،أثر املتلقي يف التشكيل األسلويب يف البالغة العربية ،ندوة الدراسات
البالغية1432 ،هـ ،ص.656
( )11سمري رشيف استيتية ،اللسانيات املجال والوظيفة واملنهج ،عاﱂ الكتب احلديث ،األردن،
ط1429 ،2هـ ،ص.290
النص مدخل متداخل االختصاصات ،ترمجة :سعيد حسن بحريي ،دار
()12فان دايك ،علم ّ
القاهرة ،القاهرة ،ط2005 ،2م ،ص .116
( )13مسعود صحراوي ،التداولية عند علامء العرب ،دار الطليعة ،بريوت ،ط2005 ،1م،
ص.26
( )14أمحد بن ﳛيﻰ البالذري ،أنساب األرشاف ،مصدر سابﻖ ،ج ،3ص ،41وحممد بن طلحة
الشافعي ،مطالب السﺆول يف مناقب الرسول ،مصدر سابﻖ ،ص ،357وأمحد بن حجر اهليثمي،
الصواعﻖ املحرقة ،مصدر سابﻖ ،ص ،136وغريها من املصادر.
( )15البﺨاري ،صحيح البﺨاري ،دار الطباعة العامرة ،إستانبول1981 ،م ،ج ،3ص.170
( )16األحزاب.33 ،
( )17حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجة ،ﲢقيﻖ :حممد فﺆاد عبد الباقي ،دار الفكر ،بريوت،
ج ،1ص.44
قم املقدرسة ،ط،1
( )18الرشيف الرﴈ ،ﳖج البالغة ،ﲢقيﻖ :حممد عبده ،دار الﺬخائرّ ،
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1412هـ ،2 ،ص.226
( )19الشيخ املفيد ،االرشاد ،ﲢقيﻖ :مﺆسسة آل البيﺖ ،دار املفيد ،بريوت ،ط1993 ،2م ،ج،2
ص.5
()20أمحد بن فارس ،الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،تعلﻖ:
أمحد بسج ،دار الكتب العربية ،بريوت ،ط1997 ،1م ،ص.28
( )21عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،اسرتاتيجية اخلطاب ،مرجﻊ سابﻖ ،ص .48
املهمة يف معرفة األئمة ،مصدر سابﻖ ،ج ،2ص.729
()22عيل بن حممد ،الفصول ّ
( )23فصلﺖ.35 ،
قم املقدسة ،ط1426 ،1هـ ،ج ،3ص.83
( )24عيل الكوراين ،جواهر التاريخ ،دار اهلدىّ ،
( )25سلامن كاصد ،عاﱂ النص ( دراسة بنيوية يف األساليب الﴪدية ) ،دار الكندي ،األردن
 ،2003ص .15
اهلي ألهل البيﺖ  ،bالﺬي ال
( )26عارض مجاعة الصلح اعتقا ًدا منهم أنّه ﳐالف واملنصب ّ
يمكن التنازل عنه؛ فأخﺬ عدد من خفاف العقول التطاول عىل شﺨص اإلمام  ،gواﲥامه ّ
بمﺬل
معز املﺆمننيّ ،إين ملا رأيتكم ليس بكم عليهم
املﺆمنني ،فقال هلم» :ما أنا بمﺬل املﺆمنني ولكني ّ
قوة سلمﺖ االمر ألبقﻰ أنا وأنتم بينة أظهرهم ،كام عاب العاﱂ السفينة لتبقﻰ ألصحاﲠا وكﺬلك
نفيس وأنتم لنبقﻰ بينهم« ،ينظر :ﲢف العقول عن آل الرسول ،ابن شعبة احلراين ،النارش :مجاعة
قم املقدسة ،ص.308
املدرسنيّ ،
( )27حممد بن جرير الطﱪي ،تاريخ االمم وامللوك ،مﺆسسة األعلمي ،بريوت ،ج ،4ص.34
( )28حبي حكيمة ،السياق التداويل يف »كليلة ودمنة« البن املق ّفﻊ ،مﺬكِّرة لنيل شهادة املاجستري،
جامعة مولود معمري بتيزي وزو كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،اجلزائر ،د.ت ،ص.43
( )29سعيد حسن بحريي ،علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات ،مﺆسسة املﺨتار ،مرص ،ط،1
1424هـ ،ص .147
املهمة يف معرفة األئمة ،مصدر سابﻖ ،ج ،2ص.729
()30عيل بن حممد ،الفصول ّ
( )31اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب العني ،ﲢقيﻖ :مهدي املﺨزومي ،وإبراهيم السامرائي،
مﺆسسة دار اهلجرة ،ط1409 ،2هـ ،ج ،3ص.117
( )32جورج يول ،التداولية ،مرجﻊ سابﻖ ،ص.19
( )33احلج.19 ،
( )34حممد صالح املازندراين ،رشح أصول الكايف ،ﲢقيﻖ :أبو احلسن الشعراين ،دار احياء الرتاث
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العريب ،بريوت ،ط1421 ،1هـ ،7 ،ص .84
قم املقدسة1403 ،هـ ،ص.43
( )35الشيخ الصدوق ،اخلصال ،النارش :مجاعة النرش االسالميّ ،
( )36النساء.128 ،
( )37الشيخ الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن ،ﲢقيﻖ :أمحد قصري العاميل ،مطبعة االعالم
قم املقدسة ،ط1409 ،1هـ ،ج ،3ص.346
االسالميّ ،
( )38استيتيه ،اللسانيات املجال والوظيفة واملنهج ،مرجﻊ سابﻖ ،ص.290
( )39األحزاب.6 ،
( )40فاطر29 ،
( )41مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم ،دار الفكر ،بريوت ،د.ط ،د .ت ،ج ،7ص .123وأمحد
بن احلسني البيهقي ،السنن الكﱪى ،دار الفكر ،بريوت ،د.ط ،د.ت ،ج ،2ص.148
( )42أمحد بن حنبل ،مسند أمحد ،دار صادر ،بريوت ،ج ،5ص .182و ُينظر :الرتمﺬي ،سنن
الرتمﺬي ،ﲢقيﻖ :عبد الرمحن حممد ،دار الفكر ،بريوت ،ط1403 ،2هـ ،ج ،5ص.328
( )43الطﱪاين ،املعجم الصغري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ج ،1ص.255
( )44أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ﲢقيﻖ :عبد السالم هارون ،مكتبة االعالم االسالمي،
قم املقدسة ،د.ط1404 ،هـ ،ج ،3ص.61 ،60
ّ
( )45أل عمران.61 ،
( )46مسلم ،صحيح مسلم ،مصدر سابﻖ ،ج ،7ص.121 ،120
( )47البقرة. 30 ،
( )48ص. 26 ،

( )49الراغب االصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1426 ،4هـ ،ص.162
()50البقرة. 30 ،
( )51ص. 26 ،
()52األعراف. 142 ،
( )53ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب ،املطبعة احليدرية ،النجف األرشف ،د.ط1956 ،م،
ج ،2ص.261
()54البقرة. 30 ،
()55البقرة. 30 ،
( )56ص. 26 ،
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()57األعراف. 142 ،
( )58املناوي ،فيﺾ القدير رشح اجلامﻊ الصغري ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1415 ،1هـ،
 ،4ص .470
( )59الكهف.10 ،
( )60الكهف.66 ،
( )61احلجرات.7 ،
( )62الراغب االصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،مصدر سابﻖ ،ص.202
( )63البالذري ،أنساب األرشاف ،مصدر سابﻖ ،ج ،3ص.41
( )64األحزاب.33 ،
( )65جورج يول ،التداولية ،مرجﻊ سابﻖ ،ص.193
( )66ابن اجلوزي ،املوضوعات ،ﲢقيﻖ ،عبد الرمحن حممد ،املكتبة السلفية ،املدينة النورة ،ط،1
1966م ،ج ،2ص.27
( )67الرتمﺬي ،سنن الرتمﺬي ،مصدر سابﻖ ،ج.350 ،5
( )68جورج يول ،التداولية ،مرجﻊ سابﻖ.131 ،
( )69تاريخ الطﱪي ،مصدر سابﻖ ،ج.186 ،8
( )70ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشﻖ ،ﲢقيﻖ :عيل شريي ،دار الفكر ،بريوت ،د.ط1415 ،هـ،
ج ،59ص.156
( )71وأنساب األرشاف ،مصدر سابﻖ ،ج ،5ص.129
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ﻗاﺋمة املﺼادر واملراﺟﻊ:
القرآن الكريم
-١املﺼادر
 أمحد بن حنبل ،مسند أمحد ،دار صادر،
بريوت .
 أمحد بن احلسني البيهقي ،السنن الكﱪى،
دار الفكر ،بريوت ،د.ط ،د.ت .
 أمحد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة،
ﲢقيﻖ :عبد السالم هارون ،مكتبة االعالم
قم املقدسة ،د.ط1404 ،هـ .
االسالميّ ،
 البﺨاري ،صحيح البﺨاري ،دار الفكر،
بريوت ،د.ط1401 ،هـ.
 الرتمﺬي ،سنن الرتمﺬي ،ﲢقيﻖ :عبد الرمحن
حممد ،دار الفكر ،بريوت ،ط1403 ،2هـ .
 ابن اجلوزي ،املوضوعات ،ﲢقيﻖ ،عبد
الرمحن حممد ،املكتبة السلفية ،املدينة النورة،
ط1966 ،1م .
 ابن حجر ،الصواعﻖ املحرقة ،ﲢقيﻖ :عبد
الوهاب عبد اللطيف ،رشكة الطباعة الفنية،
القاهرة ،ط1965 ،2م.
 اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب العني،
ﲢقيﻖ :مهدي املﺨزومي ،وإبراهيم السامرائي،
مﺆسسة دار اهلجرة ،ط1409 ،2هـ .
 الراغب االصفهاين ،املفردات يف غريب
القرآن ،دار املعرفة ،بريوت ،ط1426 ،4هـ .
 ابن عساكر ،تاريخ مدينة دمشﻖ ،ﲢقيﻖ :عيل
شريي ،دار الفكر ،بريوت ،د.ط1415 ،هـ .
 الرشيف الرﴈ ،ﳖج البالغة ،ﲢقيﻖ:

قم املقدرسة ،ط،1
حممد عبده ،دار الﺬخائرّ ،
1412هـ .
 ابن شهر آشوب ،مناقب آل أيب طالب،
املطبعة احليدرية ،النجف األرشف ،د.ط،
1956م .
 الشيخ الصدوق ،اخلصال ،النارش :مجاعة
قم املقدسة1403 ،هـ .
النرش االسالميّ ،
 الشيخ الطوﳼ ،التبيان يف تفسري القرآن،
ﲢقيﻖ :أمحد قصري العاميل ،مطبعة االعالم
قم املقدسة ،ط1409 ،1هـ .
االسالميّ ،
املهمة
 ابن الصباغ عيل بن حممد ،الفصول ّ
يف معرفة األئمة ،ﲢقيﻖ :سامي الغريري ،دار
قم املقدسة ،ط1422 ،1ه.
احلديث للطباعةّ ،
 ابن قتيبة ،اإلمامة والسياسة ،ﲢقيﻖ :طه
حممد الزيني ،دار املعرفة ،بريوت ،د.ط ،د.ت.
 حممد بن شاذان ،مائة منقبة ،ﲢقيﻖ :مدرسة
قم املقدسة ،ط1407 ،1هـ .
االمام املهديّ ،
 حممد بن طلحة الشافعي ،مطالب السﺆول
يف مناقب آل الرسول ،ﲢقيﻖ :ماجد بن أمحد
العطية .
 حممد بن يزيد القزويني ،سنن ابن ماجة،
ﲢقيﻖ :حممد فﺆاد عبد الباقي ،دار الفكر،
بريوت .
 مسلم النيسابوري ،صحيح مسلم ،دار
الفكر ،بريوت ،د.ط ،د .ت.
 املناوي ،فيﺾ القدير رشح اجلامﻊ الصغري،
دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1415 ،1هـ.
 اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ،دار صادر
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بريوت ،د.ط ،د.ت .
-2املراجﻊ
 باقر رشيف القرﳾ ،حياة اإلمام احلسن
بن عيل ،ﲢقيﻖ :مهدي باقر القرﳾ ،مﺆسسة
اإلمام احلسن الحياء تراث آل البيﺖ ،النجف
االرشف ،ط1434 ،14هـ ،ج ،2ص.232
 سعيد حسن بحريي ،علم لغة النص
املفاهيم واالجتاهات ،مﺆسسة املﺨتار ،مرص،
ط1424 ،1هـ .
 سمري رشيف استيتية ،اللسانيات املجال
والوظيفة واملنهج ،عاﱂ الكتب احلديث،
األردن ،ط1429 ،2هـ .
 سلامن كاصد ،عاﱂ النص ( دراسة بنيوية
يف األساليب الﴪدية ) ،دار الكندي ،األردن
. 2003
 عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،إسرتاتيجيات
اخلطاب(مقاربة لغوية تداولية) ،دار الكتاب
اجلديدة املتحدة ،ليبيا ،ط2004 ،1م .
 عيل الكوراين ،جواهر التاريخ ،دار اهلدى،
قم املقدسة ،ط1426 ،1هـ.
ّ
 حممد صالح املازندراين ،رشح اصول
الكايف ،ﲢقيﻖ :ابو احلسن الشعراين ،دار احياء
الرتاث العريب ،بريوت ،ط1421 ،1هـ .
 مسعود صحراوي ،التداولية عند علامء
العرب ،دار الطليعة ،بريوت ،ط2005 ،1م.
 وليد القصاب ،أثر املتلقي يف التشكيل
األسلويب يف البالغة العربية ،ندوة الدراسات
البالغية1432 ،هـ .
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-٣املراﺟﻊ املﱰﲨة
 جورج بول ،التداول ّية ،ترمجة :قص العتايب،
دار األمان ،الرباط ،ط2010 ،1م.
النص مدخل متداخل
 فان دايك ،علم
ّ
االختصاصات ،ترمجة :سعيد حسن بحريي،
دار القاهرة ،القاهرة ،ط2005 ،2م.
 فان دايك ،النص والسياق ،ترمجة :عبد
القادر قنيني ،أفريقبا الرشق ،املغرب،
2000م.
 ماري نوال ،املصطلحات املفاتيح يف
اللسانيات ،ترمجة :عبد القادر الشيباين ،سيدي
بلعباس ،اجلزائر ،ط2007 ،1م .
-٤الرﺳاﺋﻞ اﳉامع ّية
 حبي حكيمة ،السياق التداويل يف كليلة
ودمنة البن املق ّفﻊ ،مﺬكِّرة لنيل شهادة
املاجستري ،جامعة مولود معمري بتيزي وزو،
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،اجلزائر ،د.ت.
متضمنات القول يف
 حممد منصور حسن،
ّ
كالم آل البيﺖ  ،bنامذج ﳐتارة ،أطروحة
دكتوراه يف اللغة العرب ّية وآداﲠا ،اجلامعة
اإلسالمية يف لبنان ،كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،لبنان2017 ،م.

