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امللخص:
اللسانيات  أو  احلديث،  اللغة  علم  ميادين  من  مهّم  ميدان  دراسة  البحث  ضّم 
األمهّية  يف  غاية  وظيفة  يؤّدي  الذي  التداويّل(،  االستعامل  بـ)  واملتمثل  النصّية 
العملّية  بـ)اجياد  واملتمثلة  ومتلقيه،  النّص  منتج  بني  أو  واملخاطب،  املتكلم  بني 
وافقت  سواء  املتكلم،  يقصدها  التي  الدالالت  حتديد  يف  أثر  له  ملِا  التواصلّية(؛ 
معناها احلريّف أم مل توافقه، فاملتكّلم يف أحيان معّينة يمكن أن ُيضّمن خطابه دالالت 
مفهومة للمخاطب إال أّهنا غري مطابقة ملدلوهلا احلريّف وإّنام يظهر معناها من خالل 
سياق كالمّي خاّص؛ فَمن بينه وبني شخص خصومة قد يستعمل ألفاًظا ظاهرها 
اإلحسان وحقيقتها االستهزاء والتهكم من املخاطب، مثل كلمة: )جزاك اهللا خرًيا(، 
فاملتكلم يريد أن يوصل معنى مغايًرا للداللة احلرفّية إىل املتلقي من خالل االستعامل 
التداويّل املشفوع هبذه  التداويّل وبمعونة سياق كالمّي يدّل عليه؛ فلوال االستعامل 
املسار  املتلّقي يف  املتكلم، ولظّل  ُفهم قصد  ملا  أو اخلطاب  للنّص  املكتنفة  الظروف 
اخلاطئ لعملّية سري داللة اخلطاب، وهذا املنهج )االستعامل التداويل(، حيتاج إليه 
الشفاهّي؛  اخلطاب  وبخاّصة  للمتلقّي،  وفهمه  دالالته  بتحديد  ويسهم  نّص،  كّل 
لكونه يعتمد غالًبا عىل ظروف وُأسس مشرتكة بني املتكّلم واملخاطب ال تذكر يف 

أثناء احلوار، وإّنام تكون منطلًقا ومركًزا يدور أغلب اخلطاب حوله.
ُطبقت مادة الدراسة عىل نّص عريّب ُيعّد مدّونة من الطراز األّول يف اتقانه وعىل 
أيب  بن  عيل  بن  احلسن  اإلمام  كالم  من  بعّينات  واملتمّثل  كافة،  اللغوّية  املستويات 

. g طالب
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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 Im-
pact on Text Percep�on (Textual Study on the Condi�ons of Imam 
Al-Hassan Reconcilia�on as a Nonpareil) which achieves very an im-
portant func�on between the speaker and the addressee، or be-
tween 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.
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يقع البحث يف مخسة حماور، هي: 
g األّول: نّص رشوط صلح اإلمام احلسن

الثاين: اطاللة موجزة عىل أهّم مفهومات االستعامل التداويّل
الثالث: أركان االستعامل التداويّل يف النّص

الرابع: االستعامل التداويّل وحركة املعنى احلريّف يف النّص
اخلامس: إسهام االستعامل التداويل يف توضيح املعنى غري احلريّف يف النّص 

g نّص رشوط صلح اإلمام احلسن : أّوالً
تضّمن املحور األّول بيان بنود صلح اإلمام احلسن g، من خالل االعتامد عىل نّص 
تأرخيّي ينامز عن النصوص األُخرى بالشمولّية ألغلب بنود الصلح، يف حني جاءت 
النصوص األُخرى مفتقرة لكثري منها؛ فقد ذكر املؤرخون عىل اختالف مذاهبهم يف 
كتبهم التارخيّية نصوًصا متعددة توثق رشوط صلح اإلمام احلسن g، مع معاوية بن 
أيب سفيان، إال أّن أغلب هذه النصوص جمتزأة وغري كاملة؛ ولعّل سبب ذلك يرجع 
اقتطاع  أو  اخفاء  املؤرخني من بطش معاوية وآل أيب سفيان؛ فعمدوا عىل  إىل خشية 
عدد من بنود الصلح وذكر ما ال خُيشى منه؛ فجاءت النصوص مبعثرة بتوثيقها هذه 
احلادثة املهّمة من تاريخ األمة االسالمّية، إال أّنه عىل الرغم من كّل تلك التحديات 
يمكن للمتتبع ملَّ شتات هذه احلادثة اعتامًدا عىل ما سجلته املصادر اإلسالمّية بمختلف 

توجهاهتا ومشارهبا ليكّون صورة واضحة املعامل لتلك احلادثة املهّمة2.
توافرت مقّومات رئيسة يف النّص الذي أورده ابن الصباغ وغريه من املؤرخني3
لصلح اإلمام احلسن g، فهو عىل مستوى النصوص التارخيّية يمّثل «أفضل صورة 
لذلك  املعامل  واضحة  صورة  املتتبع  يعطي  كونه  الصلح»4؛  لكيفية  مبّينة  وردت 
احلدث املهّم؛ فلذلك جعلته النّص الرئيس الذي يسري عليه البحث، وقد جاء عىل 
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النحو اآليت: 
ةَ بْنَ  يَ اوِ عَ الِبٍ مُ ِّ بْنِ أَيبِ طَ يلِ نُ  بْنُ عَ سَ يْهِ  احلَْ لَ الَحَ  عَ ا صَ ا مَ ذَ ِحيِم هَ مْحَِن الرَّ «بِْسِم اهللاِ الرَّ
مْ بِكِتَابِ اهللاِ  لَ فِيهِ مَ عْ ىلَ أَنْ يَ نيَ عَ لِمِ رِ املُْسْ ةَ أَمْ يَ الَ لِّمَ إِلَيْهِ وَ ىلَ أَنْ يُسَ هُ عَ احلََ ، صَ يَانَ فْ أَيبِ سُ
ةَ بْنِ  يَ اوِ لَيْسَ ملُِعَ ّينيَ وَ دِ ينَ املَهْ دِ اشِ نَ الرَّ احلِ اءِ الصَّ فَ لَ ةِ اخلُْ ريَ سِ ولِ اهللاِ s، وَ سُ نَّةِ رَ سُ اىلَ وَ تَعَ
نيَ  لِمِ َ املُْسْ  بَنيْ ورَ هِ شُ دِ نْ بَعْ رُ مِ َمْ ونُ األْ ا بَلْ يَكُ دً هْ هِ عَ دِ نْ بَعْ دٍ مِ دَ إِىلَ أَحَ هَ عْ يَانَ أَنْ يَ فْ أَيبِ سُ
مْ  نِهِ مَ يَ مْ وَ هِ ازِ جَ حِ مْ وَ اقِهِ رَ عِ مْ وَ هِ امِ ضِ اهللاِ يفِ شَ نْ أَرْ انُوا مِ يْثُ كَ نُونَ حَ ىلَ أَنَّ النَّاسَ آمِ عَ وَ
ىلَ  عَ مْ وَ دِهِ الَ أَوْ مْ وَ ائِهِ نِسَ مْ وَ اهلِِ وَ أَمْ مْ وَ هِ سِ فُ ىلَ أَنْ نُونَ عَ تَهُ آمِ يعَ شِ ٍّ وَ يلِ ابَ عَ حَ ىلَ أَنَّ أَصْ عَ وَ
اءِ بِامَ  فَ هِ بِالْوَ قِ لْ نْ خَ دٍ مِ ىلَ أَحَ ذَ اهللاُ عَ ا أَخَ مَ هُ  وَ يثَاقُ مِ دُ اهللاِ وَ هْ لِكَ عَ يَانَ بِذَ فْ ةَ بْنِ أَيبِ سُ يَ اوِ عَ مُ
نْ  دٍ مِ َحَ الَ ألِ ِ وَ نيْ سَ يهِ احلُْ َخِ الَ ألِ ٍّ وَ يلِ نِ بْنِ عَ سَ بْغِيَ لِلْحَ ىلَ أَنْ الَ يَ عَ هِ وَ سِ فْ نْ نَ طَى اهللاَ مِ أَعْ
اقِ  فَ نَ اآلْ قٍ مِ مْ يفِ أُفُ نْهُ ا مِ دً ِيفُ أَحَ الَ خيُ ا وَ رً هْ الَ جَ ا وَ ًّ ةً رسِ ائِلَ ولِ اهللاِ s، غَ سُ يْتِ رَ لِ بَ أَهْ

م»5. الَ السَّ نٌ وَ فُالَ نٌ وَ يداً فُالَ هِ فى  بِاهللاِ شَ كَ لِكَ  وَ يْهِ بِذَ لَ دَ عَ هِ شَ

ثانيًا: اطاللة موجزة عىل أهم مفهومات االستعامل التداوّيل
ُتعنى التداولّية بدراسة الداللة وفًقا ملا يقصده املتخاطبون ضمن سياق معنّي داالًّ 
عىل املعنى الذي يريده املتكّلم من اللفظ؛ ولذلك قيل إّن «التداولّية هي دراسة املعنى 
الذي يقصده املتكّلم»6، سواء وافق استعامله للمعنى احلريّف للكلمة أم مل يوافقه، اعتامًدا 
املحيطة  واخلارجّية  الداخلّية  العنارص  من  بمجموعة  املتمّثل  الكالمّي  السياق  عىل 
بالنّص واملسهمة يف بيان معناه للمتلّقي واستيعاب ما يتضّمنه من دالالت خارجة عن 
املعنى احلريّف؛ ولذلك ُيعد السياق الكالمّي «جمموعة الظروف التي تصاحب ظهور 
امللفوظ»7؛ لتسهم يف بيان حمتواه دالليًّا، فأحداث النّص ترتبط بسياق معني يدّل عليها؛ 

ولذا يمكن القول: إّن كّل «سياق هو عبارة عن اجتاه جمرى األحداث»8 يف النّص.
هيتّم االستعامل اّلتداويّل اعتامًدا عىل اجلانب السياقّي للخطاب بمختلف األسئلة 
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املهّمة يف أّي نّص وبخاّصة األديّب، وأهّم هذه األسئلة: 
- من املتّكلم يف النّص؟

ي أو املخاطب يف النّص؟ - من املتلقِّ
- ما زمن النّص وما هي مميزاته؟

- ما مكان النّص؟
- ما موضوع النّص؟

- ما مصدر الغموض يف النّص، وكيف لنا أن نتكلم بيشء ونفهم شيًئا يف حني 
نريد قول يشء آخر؟

-ما مصدر االيضاح يف النّص؟
بني  التواصلّية  العملّية  اجياد  كبري يف  نحو  األسئلة عىل  االجابة عن هذه  تسهم 
هذه  حماور  وتشكل  منه،  املراد  وبيان  اخلطاب  وضوح  خالل  من  واملتلّقي  املتكّلم 
لغة  ومستوى  النّص،  وموضوع  واملكان،  والزمان  واملخاطب،  )املتكّلم  األسئلة 
عليها  يقوم  أركاًنا  أو  عنارًصا  النّص(،  فيه  جرى  الذي  واملقام  والسياق  اخلطاب، 
ال  ولذا  للنّص؛  األسايس  املنتج  يعد  الذي  املتكّلم  مرتكزها  التداويّل  االستعامل 
يمكن أن يتصف اخلطاب بالنجاح إال عندما يستطيع املتكّلم أن يوصل ما يريده إىل 
املتلّقي؛ وألجل ذلك ُعّد املتكّلم «اّلذات املحورّية يف إنتاج اخلطاب؛ ألّّنه هو الذي 
يتّلفظ به، من أجل اّلتعبري عن مقاصد معينة، وبغرض حتقيق هدف فيه، وجيّسد ذاته 

من خالل بناء خطابه»9.
ال  دونه  ومن  التواصلّية  العملّية  يف  الثانّية  احللقة  فهو  املخاطب  أو  املتلقّي  أّما 
تكون للخطاب قيمة مهام بلغ اتقانه؛ ألّن املتلّقي «يشّكل عنرًصا أساسيًّا من عنارص 

االتصال اللغوّي»10.
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التداويل  االستعامل  عملّية  عنارص  من  الثالث  العنرص  واملكان  الزمان  ويمّثل 
تأثري  من  هلام  ملِا  التواصلّية؛  العملّية  يف  كبري  أثر  فلهام  اخلطاب،  فيهام  جيري  اللذان 
مبارش يف املتكّلم واملخاطب مًعا، فالزمان واملكان يؤثران عىل نحو مبارش يف عملّية 
املؤثرة  الظروف  الختالف  واملخاطب؛  املتكلم  من  لكّل  واملعريّف  الثقايّف  التكوين 

فيهام من مكان إىل آخر ومن زمان إىل آخر، وهذا أمر واضح ووجدايّن. 
خيتلف مستوى اخلطاب اللغوّي من متكّلم إىل آخر؛ الختالف الكفاية الثقافّية 
فالنّص  آخر؛  من جانب  املتلّقي  التي حيملها  الرسالة  الختالف  أو  املتكلمني،  بني 
نّص  لغوّية خيتلف سبكه من  يمتلك خربة  متلّق ال  إىل  ايصاله  املتكّلم  يروم  الذي 
التي يستعملها  اللغة  يؤثر يف  يلقيه إىل مستمع عارف وذي خربة عالية، وكّل هذا 

املتكلم إليصال رسالته إىل املتلقي.
أّما السياق فيمّثل حموًرا مهامًّ للعملّية التواصلّية يف االستعامل التداويّل؛ ملِا له أثر 
تدّل مجلة واحدة عىل عّدة معان؛  فقد  منه،  املتكّلم  مراد  النّص وبيان  فهم  كبري يف 
نتيجة اختالف السياق الواردة فيه، فمثاًل مجلة: )اللهم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد( 
كثرًيا ما ترد باستعامالتنا اليومّية، إال أّهنا يف كّل مورد وإن دّلت عىل معناها احلريّف 
فعندما  فيه،  الواردة  السياق  حسب  ختتلف  ُأخرى  دالالت  حتمل  أّهنا  إال  نفسه 
املتكّلم حال فرحه خيتلف قصده عندما يذكرها حال حزنه؛ ألّنه يف حالة  يذكرها 
الفرح يريد التفاؤل بذكرها ودوام هذه احلالة واستمرارها، ويف حني يف حالة احلزن 
ا  ردًّ املخاطِب  يذكرها  احلالة، وكذا احلال عندما  يريد اخلالص واالبتعاد عن هذه 
عىل متكّلم « يأخذ الغضب منه مأخذه، فيكون املعنى املراد هو )اهدأ(»11 وهكذا 

ختتلف وتتغرّي دالالهتا السياقّية باختالف املواقف.
تكّون هذه العنارص بمجموعها ركنًا أساسًيا يف امتام عملّية االستعامل التداويّل التي 
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العنارص  املتكّلم واملتلقي، ومن دون أحد هذه  التواصل بني  هتدف إىل اجياد جسور 
تبقى عملّية التواصل غري تاّمة وناقصة؛ لفقداهنا ركنًا أساسًيا يقوم عليه تكوينها.

يؤّدي االستعامل التداويّل وظائف متعددة تسهم يف امتام العملّية التواصلّية أمهها: 
دراسة االستعامل التداويّل «العالقات بني النّص والسياق»12..١
حّد .٢ يف  اللغة  دراسة  وبني  اللغة  استعامل  دراسة  بني  التداويّل  االستعامل  تفريق 

ذاهتا، فيقوم االستعامل التداويل عىل دراسة « اللغة عند استعامهلا».13.

ثالثًا: أركان االستعامل التداوّيل يف النّص
يقوم االستعامل التداويّل غالًبا يف أّي نّص كام ُبنّي سابًقا عىل عّدة عنارص هي: 

املتكّلم يف النّص، دّللت مجلة من املصادر التارخيّية14 أّن منتج النّص هو اإلمام .١
ا عىل رسائل بعثها إليه معاوية، ما جعل  احلسن بن عيل بن أيب طالب g؛ وذلك ردًّ
اإلمام احلسن g، مضطًرا إىل مهادنته؛ وبذلك جنّب املسلمني حرًبا رضوًسا كادت 

تقع يف حينها15؛ طمًعا من معاوية باخلالفة.
ينتمي اإلمام احلسن g، ألهل بيت النبوة وموضع الرسالة، الذي قال اهللا عّز 
ا}16،  ريً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ لَ الْبَيْتِ وَ سَ أَهْ جْ مُ الرِّ نْكُ بَ عَ هِ يدُ اهللاُ لِيُذْ رِ امَ يُ وجّل فيهم: {إِنَّ
فهم أهل بيت ال يدانيهم يف الفضل أحد وبذلك شهد هلم رسول اهللا s، بقوله: 
البالغة  يف  وأّما  منهام»17،  خري  وأبومها  اجلنّة،  أهل  شباب  سّيدا  واحلسني  «احلسن 
اءُ  رَ ألُمَ ا  «وإِنَّ قوله:   ،g املؤمنني  أمري  ورد  وبذلك  البلغاء  سادة  فهم  والفصاحة 
ونُه»18؛ لذا تعّد النصوص الصادرة  صُ لَتْ غُ َدَّ يْنَا هتَ لَ ه، وعَ وقُ رُ بَتْ عُ نَشَّ مِ وفِينَا تَ الَ الْكَ
منهم نصوًصا من الطراز األّول يف االتقان والبيان، فتحتّل الرتب العليا والدرجات 
s، هذا  الرسول حممد  الكريم وكالم  القرآن  يتقّدم عليها كالم غري  الرفيعة، فال 
ممَّن  اللغوّية  للمقاييس  وفًقا   ،g احلسن  اإلمام  يعّد  آخر  من جانب، ومن جانب 
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يستشهد بحديثه؛ ألّنه ولد يف صدر اإلسالم األول «باملدينة ليلة النصف من شهر 
قريش  ابن  فهو  واملكان  القبيلة  وأّما من حيث  اهلجرة»19،  من  رمضان سنة ثالث 
«أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة»20، وعاش يف أرض احلجاز وكّل هذه األمور 

من حيث سنن املنهج اللغوّي جتعل االستشهاد بكالمه g، يتسم بحظوة كبرية. 
يف .٢ أساسًيا  ركنًا  املخاطب  يعّد  سفيان،  أيب  بن  معاوية  هو  املتلقي  أو  املخاطب 

قدرة  يف  يسهم  بل  اخلطاب،  حركّية  يف  «يسهم  ألّنه  التداويل؛  االستعامل  عملّية 
اِختيار اسرتاتيجية خطابه»21؛ وألجل هذا  أفقا ملامرسة  اّلتنويعية، ويمنحه  املرسل 
سفيان(،  أيب  بن  )معاوية  حمدد  شخص  إىل  موجه   ،g احلسن  اإلمام  خطاب  فإّن 
صدور  زمن  غري  يف  أّما  النّص،  صدور  زمن  يف  املبارش  اخلطاب  مستوى  عىل  هذا 
النّص فإّن فاعلية اخلطاب ال تكون متوقفة عند شخص معاوية بن أيب سفيان فقط؛ 
يتأّمر عىل رقاب  الشتامل اخلطاب عىل مضامني تنطبق عىل كّل شخص حياول أن 
ىلَ أَنْ  الناس بغري وجه حّق، ومن املضامني املهّمة التي اشتمل عليها النّص قوله: "عَ
ينَ  دِ اشِ نَ الرَّ احلِ اءِ الصَّ فَ لَ ةِ اخلُْ ريَ سِ ولِ اهللاِ s، وَ سُ نَّةِ رَ سُ اىلَ وَ مْ بِكِتَابِ اهللاِ تَعَ لَ فِيهِ مَ عْ يَ
"22، والتي متثل دستوًرا ثابًتا لكّل من يريد أن ينّصب نفسه قائًدا هلذه األمة،  ّينيَ دِ املَهْ
فال يمكنه احلياد عنها، وإال فال ينال مرضاة اهللا عّز وجّل؛ ألّن حكم العباد ال يكون 
ا  مَ وا وَ ُ ربَ ينَ صَ ا إِالَّ الَّذِ اهَ قَّ لَ ا يُ مَ إال ملن خّصه املعبود بلطف عنايته، كام قال تعاىل: {وَ

.s 23، وهذا ال يكون إال عند النبي وأهل بيته{ ظِيمٍ ظٍّ عَ و حَ ا إِالَّ ذُ اهَ قَّ لَ يُ
الصلح، .٣ وقوع  سنة  يف  املؤرخني  بني  خالف  وقع  ومكانه،  الصلح  إبرام  زمان 

فمنهم من قال: إّنه وقع يف سنة أربعني من اهلجرة املرشفة، وقسم آخر قال: إّنه وقع 
يف سنة إحدى وأربعني، وأّما مكان إبرام الصلح فاخُتلف فيه أيًضا، فمنهم ذهب 
إىل أّنه وقع يف بيت املقدس، يف حني ذهب آخرون إىل غري ذلك إال أّن «الصحيح 
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g، عاد إىل الكوفة أواًل، ثّم وصل إليها معاوية بمن جاء معه،  أّن اإلمام احلسن 
وانضّم إليه جيشه الذي كان يف مسكن؛ أي: الدجيل، فاستقبله يف معسكر النخيلة 
قرب الكوفة عمالؤه القدماء واجلدد الذين اشرتاهم له األشعث! ونزل يف معسكر 
الكوفة  العام يف مسجد  املجلس  ثم كان  النخيلة،  g، يف  ثم زاره اإلمام  النخيلة، 

بمناسبة غلبة معاوية عىل رقاب املسلمني»24.
موضوع النّص ومستوى لغة اخلطاب، تظهر أمهّية العنوان من «اإلحياء الداليل .٤

الذي ينطوي عليه»25 والذي يساعد عىل جذب املتلّقي نحوه؛ ولذلك يعّد موضوع 
والذي  ومعاوية   ،g احلسن  اإلمام  بني  جرى  الذي  بـ)الصلح(،  املتمّثل  دراستنا 
خذالًنا  وعّده  الصلح  هذا  رفض26  من  فمنهم  املسلمني،  أوساط  بني  جداًل  أثار 
عمرو  «رأى  عندما   صفني،  حرب  g، يف  اإلمام عيل  مع  حصل  للمسلمني، كام 
بن العاص أّن أمر أهل العراق قد اشتّد وخاف يف ذلك اهلالك قال ملعاوية: هل لك 
يف أمر أعرضه عليك ال يزيدنا إال اجتامًعا وال يزيدهم إال فرقة؟ قال: نعم، قال: 
نرفع املصاحف، ثّم نقول: ما فيها حكم بيننا وبينكم، فإن أبى عدد منهم أن يقبلها 
قالوا:  وإن  بينهم،  تقع  فرقة  فتكون  نقبل؛  أن  ينبغي  بىل،  يقول:  من  فيهم  وجدت 
القتال عنّا وهذه احلرب إىل أجل أو إىل حني، فرفعوا  بىل نقبل ما فيها، رفعنا هذا 
أهل  لثغور  َمن  وبينكم  بيننا  وجّل  عّز  اهللا  كتاب  هذا  وقالوا:  بالرماح،  املصاحف 
الشام بعد أهل الشام؟ وَمن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق؟ فلاّم رأى الناس 
املصاحف قد رفعت قالوا: نجيب إىل كتاب اهللا عّز وجّل وننيب إليه ما روى من 

رفعهم املصاحف ودعائهم إىل احلكومة»27.
ويقوم العنوان عىل «أربعة وظائف وهي: اإلغراء، اإلحياء، الوصف، اّلتعيني»28، 
النّص، وكّل هذه  ومتّثل كّل واحدة منها وسيلة جذب للمتلّقي؛ إليقاعه يف رشك 
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الوظائف أخاهلا موجودة يف عنوان موضوع الدراسة، فاملتلّقي بمجرد سامعه عنوان 
)صلح احلسن بن عيل مع معاوية بن أيب سفيان(، يقع يف رشاك العنوان وال يتجاوزه 

قبل االطالع عىل فحواه ومعرفة مضمونه.
األديّب  باألسلوب  متثل  النّص  خطاب  لغة  أّن  شّك  فال  اللغوّي  املستوى  أما 
كافة؛  اللغة  مستويات  وعىل  اخلطاب  يف  لغوّي  مستوى  أعىل  يعّد  والذي  الفصيح 

إيامًنا منّا بأن كالم اإلمام دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوق. 
إضفاء .٥ يف  تسهم  التي  الظروف  من  بمجموعة  النّص  سياق  يتمثل  السياق، 

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

ا: االستعامل التداوّيل وحركة املعنى احلرّيف يف النّص رابعً
يمّثل املعنى احلريّف يف النّص حجر األساس الذي يبنى عليه مراد املتكّلم، فكّل 
مفردة يف النّص تسهم يف بنائه وتنفرد عن غريها بوظيفة داللّية خاّصة هبا؛ لتكون 
كلامت النّص كاللبنات التي تقوم إحداها عىل األخرى وال تستغنى عن غريها؛ ألّن 
كّل واحدة منها تشغل حّيًزا مستقاًل لتشّكل بمجموعها البناء كّله، وكذلك كلامت 
النّص يف حركتها الداللّية سواء كانت معجمّية رصفة أم تداولية فعندما يفهم املتلّقي 
تاّم،  نحو  عىل  املتكّلم  رسالة  فهم  قد  يكون  حمالة  ال  مفردة  لكّل  الداليّل  املحتوى 
وأّما عند اخفاقه يف ذلك فأّنه يكون أمام خطاب مبهم يف عدد من جوانبه، وعندها 
بأّنه عىل  اعتقاده  ببون شاسع مع  املتكّلم  مبتعًدا عن رسالة  يكون  أن  الطبيعي  من 
صواب ودراية بمراد املتكّلم؛ ولذلك يقع املتلّقي يف عدد من األحيان بعيًدا عن مراد 
املتكّلم، وغالًبا ما يكون ذلك نتيجة جهله بام حييط اخلطاب من أحداث مصاحبة 
خارجّية أكانت أم داخلية، وهذا كّله يؤّدي إىل عدم حتقق العملّية التواصلّية وهي 
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خاّص  طراز  من  النّص  يكون  عندما  غالًبا  حيصل  وهذا  للخطاب،  الرئيس  اهلدف 
ومضامني عالية، مع عدم امتالك املتلّقي قدرات كافية جتعله مؤهاًل الستيعاب اخلطاب 
وفهمه، فينتج عندها تفاوت بني فهم املتلّقي وما يتضّمنه النّص من دالالت مبارشة أو 
غري مبارشة؛ ألّن املتلّقي العادي يتعامل مع مفردات النّص عىل نحو يتناسب ومستواه 
الفكري وال يستطيع أن خيرج عن حدود ادراكه وموروثه الثقايف، يف حني املتلّقي اخلاص 
املتمّيز بقدرات وجتارب متعددة، ونظرات عميقة ال يتعامل بعشوائّية مع النّص، وإّنام 
«يفهم بالدرجة األوىل الكلامت واجلمل ومن ثّم متتاليات اجلمل»29، وبذلك يستطيع 
الوصول إىل مراد املتكّلم عىل نحو دقيق، وضّمن هذا املضامر وقع الكثري يف فهم خاطئ 
لداللة عدد من املفردات املذكورة يف خطاب أهل البيت b، ومن ذلك ما ذكر يف كالم 
أَيبِ  بْنَ  ةَ  يَ اوِ عَ مُ الِبٍ  طَ أَيبِ  بْنِ   ِّ يلِ عَ بْنُ  نُ   سَ احلَْ يْهِ   لَ عَ الَحَ   صَ ا  مَ ا  ذَ «هَ  :g احلسن  اإلمام 
اىلَ  مْ بِكِتَابِ اهللاِ تَعَ لَ فِيهِ مَ عْ ىلَ أَنْ يَ نيَ عَ لِمِ رِ املُْسْ ةَ أَمْ يَ الَ لِّمَ إِلَيْهِ وَ ىلَ أَنْ يُسَ هُ عَ احلََ ، صَ يَانَ فْ سُ

    .30« ّينيَ دِ ينَ املَهْ دِ اشِ نَ الرَّ احلِ اءِ الصَّ فَ لَ ةِ اخلُْ ريَ سِ ولِ اهللاِ s، وَ سُ نَّةِ رَ سُ وَ
يتضّمن النّص الصادر عن اإلمام احلسن g، جمموعة من املفردات متّثل حجر 

األساس يف فهم النّص وحتديد املراد منه، فمن هذه املفردات: 
)صالح(١.

يمكن أن يعطي هذا املصطلح فهاًم لعدد من املتلقني أّن اإلمام احلسن g، صالح 
الذي  للظرف  نتيجة فهمه اخلاطئ  الوئام واملحبة؛  معاوية بن أيب سفيان عىل نحو 
جرى يف استعامل مفردة )صالح(، وحركة معناها احلريّف التداويّل يف النّص؛ فيحمله 
معاوية  مع  تسامل   ،g اإلمام  أن  للمفردة  الفهم  ذلك  خالل  من  االستدالل  عىل 
وتصالح عىل نحو الوئام وترك ما كان بينهام من عداء ونزاع وبذلك يضفي الرشعّية 
عىل حكومة معاوية، إال أّن ذلك جمرد وهم وخيال؛ ألّن داللة )صالح(  الواردة يف 
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النّص واستعامهلا التداويّل ال يمكن فهمه إال بالرجوع إىل حركة املعنى احلريف الدال 
عليه ومقارنته بمالبسات احلادث وسياق الكالم؛ ألن االتكال واجلمود عىل املعنى 
احلريّف املعجمّي ألّي كلمة واردة يف أّي نّص قد ال يعطي فهاًم صحيًحا ملراد املتكلم، 
املحيطة  املكانّية  أو  الزمانّية  للظروف  نتيجة  تتغرّي  قد  حركة  من  احلريّف  للمعنى  ملِا 

باملتكّلم واملتلقّي عىل حّد سواء.
تشري ُأّمات املعاجم أّن مادة )صلح( تدل عىل31: 

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

أّما املعنى األّول فهو الصالح املحض اخلايل من كّل شائبة فأّنه نقيض الفساد ال 
حمالة؛ ألنه طارد له وغري متصور معه.

يف حني يدّل املعنى الثاين عىل طلب السلوك املستقيم وجاّدة الرشيعة، وهذا أيًضا 
نقيض الفساد.

من  أعّم  فداللته  بصدده،  نحن  الذي  الشاهد  موضع  وهو  األخري  املعنى  أّما 
املعنيني األوليني؛ ألّنه يدّل عىل توافق القوم عىل أمر ما سواء حتقق فيام بينهم وئام 
أّنه يوجد جامع مشرتك بني هذه املعاين الثالثة وهو  وموّدة أم مل يتحقق ذلك، إال 
أّن مادة )صلح( يف مجيع دالالهتا تتضّمن جلب النفع واخلري وابعاد الرضر، وهذا 
املعنى نجده متوافًرا يف النّص عىل نحو واضح وجيّل، واستناًدا إىل ما سبق يظهر أّن 
الوئام ونسيان  أمر عىل نحو  القوم عىل  توافق  يراد منها  أن  داللة )صالح(، يمكن 
اخلالف السابق، إال أّن حتديد ذلك يتوقف عىل سياق الكالم الواردة فيه تلك املفردة، 
وهذا من أهّم وظائف االستعامل التداويل الذي ُيعنى بـ»دراسة املعنى السياقي»32، 
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وحتديد ما يريده املتكّلم، وعند مالحظة سياق الكالم املحيط بكالم اإلمام احلسن 
g، نجد من الوضوح أّن داللة مفردة )صالح(، ختلو من أّي معنى للتوافق النفيس 
)املحبة والوئام(، بني اإلمام احلسن g، ومعاوية، بل يف النّص نفسه توجد دالالت 
واضحة تثبت أّن اإلمام احلسن g، يؤكد خوفه من معاوية عىل شيعته وأتباعه وعىل 
b، من أن يناهلم بطش وغدر معاوية ًرسا أو جهًرا؛ ألّن آل أمّية  نفسه وأهل بيته 
حاربوا آل البيت b، بغًضا وحسًدا فيام آتاهم اهللا عّز وجّل، وبذلك رصح أئمة أهل 
وا يفِ  مُ تَصَ نِ اخْ امَ صْ انِ خَ ذَ البيت b، فعن أيب عبد اهللا g، يف قوله عّز وجّل: {هَ
 ،33{ يمُ مِ مُ احلَْ هِ وسِ ءُ قِ رُ وْ نْ فَ بُّ مِ ارٍ يُصَ نْ نَ مْ ثِيَابٌ مِ طِّعَتْ هلَُ وا قُ رُ فَ ينَ كَ الَّذِ ِمْ فَ هبِّ رَ
 ،٣٤« ، وقالَ بنو اُمية: كذب اهللاُ ورسولُهُ قال: «نحن وبنو أمية قلنا: صدق اهللاُ ورسولُهُ
: يا أبا عبد اهللا،  وعن النرض بن مالك قال: «قلتُ للحسني بن عيل بن أيب طالب
}، قال: نحن  ِمْ هبِّ وا يفِ رَ مُ تَصَ نِ اخْ امَ صْ انِ خَ ذَ {هَ حدثني عن قول اهللا عّز وجّل: 
وبنو أمّية اختصمنا يف اهللا عّز وجّل قلنا: صدق اهللاُ، وقالوا: كذب اهللاُ، فنحن وإّياهم 

اخلصامن يوم القيامة»٣٥.
فَمن كان خصاًم إىل يوم القيامة ال يمكن أن ُيتصالح معه عىل نحو الوئام والتوافق 
كام   ،g لإلمام  نقيًضا  طرًفا  كان  وإن  رّشه  لدرء  معه  ُيتصالح  األمر  غاية  النفيّس، 
تصالح الرسول حممد s، مع املرشكني يف احلديبية، وهذا املعنى ملفردة )الصلح( 
ورد استعامهلا يف القرآن الكريم للداللة عىل توافق طرفني أو أكثر عىل أمر ما، من 
افَتْ  أَةٌ خَ رَ إِنِ امْ غري أن يكون هلا داللة عىل حتقق الوئام أو ال، من ذلك قوله: {وَ
 ٌ ريْ لْحُ خَ الصُّ ا وَ لْحً امَ صُ يْنَهُ ا بَ لِحَ امَ أَنْ يُصْ يْهِ لَ نَاحَ عَ ا فَالَ جُ اضً رَ ا أَوْ إِعْ وزً ا نُشُ لِهَ عْ نْ بَ مِ

ا}36.  بِريً لُونَ خَ مَ انَ بِامَ تَعْ إِنَّ اهللاَ كَ وا فَ تَّقُ تَ نُوا وَ سِ ْ إِنْ حتُ حَّ وَ سُ الشُّ َنْفُ تِ األْ َ رضِ أُحْ وَ
هذا  أّن  بيان  دون  من  الزوجني  توافق  عىل  داالًّ  الصلح  املباركة  اآلية  ذكرت 
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أّن الصلح  بينهام أو ال، وإّنام غاية داللته  الصلح والتوافق مشتمل عىل حمّبة ووئام 
حيّقق للطرفني جلب مصلحة أو دفع مفسدة37.

وابرام اإلمام احلسن g، الصلح مع معاوية ظاهرةٌ منافعه عىل األمة االسالمّية 
األمة  سفيان  أيب  بن  معاوية  ألدخل  الصلح  هذا  يربم  مل  لو  حيث  الدين؛  يوم  إىل 
الضياع  الدين االسالمّي من  منها  يسلم  أن  يمكن  االسالمّية يف ظلامت حرب ال 
أبد  إىل  االسالمية  األمة  عىل  الصلح  جلبها  التي  املنافع  أهم  من  وهذه  واالندثار، 

الدهر، ويمكن استقراء عدد من منافع هذا الصلح عىل النحو اآليت: 
احلفاظ عىل الرسالة املحمدّية من التغيري والتشويه؛ من خالل اثبات حقائق ال - 

يمكن من دوهنا استقامة الرسالة الساموية كـ)وجوب العمل بكتاب اهللا عّز وجّل، 
.)s ،وسنة رسوله حممد

اإلمام -  إلناطة  املسلمني؛  أمر  لوالية  سفيان  أيب  بن  معاوية  أحقّية  عدم  اثبات 
احلسن g، واشرتاطه ذلك بوجوب العمل بكتاب اهللا وسنة نبيه s؛ وهذا األمر 
ال  ومعاوّية  وجّل،  عّز  اهللا  بدين  فقاهة  إىل  حيتاج  ألّنه  به؛  القيام  ملعاوية  يمكن  ال 

يمتلك أدنى مستوياهتا.
احلفاظ عىل أتباع آل البيت b، من الترشيد والتعذيب. - 
b، خصوًصا؛ -  البيت  أهل  وأتباع  لإلنسانية عموًما  معاوية  اثبات مدى ظلم 

وعدم  اهللاِ(،  ضِ  أَرْ نْ  مِ انُوا  كَ يْثُ  حَ نُونَ  آمِ النَّاسَ  )أَنَّ  معاوية:  عىل  اشرتط  ولذا 
مْ  اهلِِ وَ أَمْ وَ مْ  هِ سِ فُ أَنْ ىلَ  عَ نُونَ  )آمِ وأّهنم  b، ومالحقتهم  البيت  أهل  لشيعة  التعرض 

.) مْ دِهِ الَ أَوْ مْ وَ ائِهِ نِسَ وَ
تضّمنت بنود الصلح الكثري من املنافع لإلنسانية واملؤمنني مجيًعا، ودفع الكثري 
معاوية؛  مع   ،g احلسن  اإلمام  صلح  به  ذلك جاء  فكّل  املحدق هبم،  الرضر  من 
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فلذلك كل هذه الظروف املحيطة بالنّص جتعل االستعامل التداويّل ملفردة )صالح( 
تدّل عىل أّن الطرفني خصامن وأّن ما حصل بينهام هو هدنة حفظت الدين االسالمّي 

وأرواح الناس واملؤمنني من اخلطر ال غري.
)كتاب اهللا(٢.

يدّل االستعامل التداويّل الترشيعي عىل أّن املراد من كتاب اهللا هو القرآن الكريم 
املنزل عىل رسول اهللا s، وهذا أمر معروف عند عامة املسلمني، وظهور هذا املعنى 
«ليس من املدلوالت املبارشة لأللفاظ، وال هو من اإلحياء، وإّنام هو من الدالالت 
التي يتداوهلا»38 الرشع املقّدس؛ ملجاراته العرف العام عىل ذلك، وهبذا املعنى وردت 
هُ  اجُ وَ أَزْ وَ مْ  هِ سِ فُ أَنْ نْ  مِ نِنيَ  مِ بِاملُْؤْ ىلَ  أَوْ {النَّبِيُّ  تعاىل:  قوله  منها  مباركة،  آيات  عّدة 
ينَ إِالَّ  رِ اجِ املُْهَ نِنيَ وَ مِ نَ املُْؤْ ىلَ بِبَعْضٍ يفِ كِتَابِ اهللاِ مِ مْ أَوْ هُ امِ بَعْضُ حَ َرْ أُولُو األْ ُمْ وَ اهتُ هَ أُمَّ
ا}39. ومنها قوله تعاىل:  طُورً سْ لِكَ يفِ الْكِتَابِ مَ انَ ذَ ا كَ وفً رُ عْ مْ مَ لِيَائِكُ لُوا إِىلَ أَوْ عَ فْ أَنْ تَ
ونَ  جُ رْ نِيَةً يَ الَ عَ ا وَ ًّ مْ رسِ نَاهُ قْ زَ َّا رَ وا ممِ قُ فَ أَنْ ةَ وَ الَ وا الصَّ امُ أَقَ تْلُونَ كِتَابَ اهللاِ وَ ينَ يَ {إِنَّ الَّذِ
}40، فالقرآن الكريم وآل البيت b، صنوان ال يفرتقان أبًدا، وهذا  بُورَ ةً لَنْ تَ ارَ َ جتِ
s، يف مواطن كثرية،  ا عن الرسول حممد  ثابت ومتواتر عند عاّمة املسلمني مرويًّ
ا  ا فينا خطيبًا بامء يُدعى مخًّ s يومً أّنه قال: «قام رسولُ اهللاِ  عن زيد بن أرقم  منها
بني مّكة واملدينة، فحمد اهللا وأثنى عليه ووعظ وذّكر ثم قال: أّما بعد، أال أّهيا الناس 
فإّنام أنا برشٌ يوشك أن يأيت رسولُ رّيب فأجيب، وأنا تاركٌ فيكم ثقلني: أّوهلام كتاب اهللا 
فيه اهلد والنور، فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به، فحّث عىل كتاب اهللا ورّغب فيه 
ثم قال: وأهل بيتي أذكركم اهللا يف أهل بيتي، أذكركم اهللا يف أهل بيتي، أذكركم اهللا 
نْ أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال:  يف أهل بيتي، فقال له حصني: ومَ
ن هم؟ قال: هم آل  مَ الصدقة بعده، قال: ومَ رِ نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حُ
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م الصدقة؟ قال: نعم»٤١. رِ عّيل وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، قال: كّل هؤالء حُ
وعن زيد بن ثابت قال: قال «رسول اهللا s: إّين تارك فيكم خليفتني: كتاب اهللا حبل 
ممدود ما بني السامء واألرض، أو ما بني السامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي، وأّهنام 
وُروي عن أّم سلمة قالت سمعت رسول اهللا  لن يتفرقا حّتى يردا عيلَّ احلوض»٤٢. 

s، يقول: «عّيل مع القرآن والقرآن مع عّيل ال يفرتقان حّتى يردا عّيل احلوض»٤٣.
وافرتاًضا  أساًسا  الكثري  وغريها  املتواترة  واألحاديث  الروايات  هذه  كّل  متّثل 
سابًقا معلوًما للمتكّلم واملخاطب مًعا ال يمكن جتاوزه لفهم املتلّقي هذه املفردة عىل 
نحو واضح سواء كان املتلّقي بعيًدا عن زمن النّص أو قريًبا منه؛ ألّهنا بمنزلة املفّرس 

حلركة املعنى احلريّف لالستعامل التداويّل املراد للمتكّلم.
استناًدا إىل ما سبق يتضح أّن الرشط األّول وهو العمل بكتاب اهللا ال يأتيه من 
هّب ودّب كمعاوية بن أيب سفيان، وإّنام له أهل خّصهم اهللا عّز وجّل، عىل لسان نبيه 
الكريم حممد s، أال وهم أهل بيته الكرام فقط؛ وبذلك يتضح أّن معاوية ال يمكن 

.) اىلَ مْ بِكِتَابِ اهللاِ تَعَ لَ فِيهِ مَ عْ ىلَ أَنْ يَ له االلتزام بالرشط األّول )عَ
.٣.)s سنّة رسوله حممد(

مفردة  معنى  عىل  وجيّل  واضح  نحو  عىل  لالطالع  املعاجم  ُأّمات  تتبع  يمكن 
يف  واطراده  اليشء  جريان  و»هو  )سّن(،  من  مشتّقة  أّهنا  إىل  تشري  والتي  )سنّة(، 
سهولة واألصل قوهلم سننت املاء عىل وجهي أسنه سنا إذا أرسلته إرساال…، وممّا 

اشتق منه السنة وهي السرية، وسنّة رسول اهللا g سريته»44.
باملثل  تتمّثل   ،s الرسول  سنة  إّن  القول:  يمكن  اللغوّي  املعنى  إىل  استناًدا 
كافة  وبالتكاليف   ،b والرسل  واألنبياء  حممد  نبينا  هبا  جاء  التي  كافة  واألخالق 
املتمثلة باألحكام اخلمسة من وجوب واستحباب، وحرمة وكراهة، واباحة، فكّل 
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ذلك يمّثل سنّة رسول اهللا s، وعىل هذا تكون هذه املفردة الواردة يف النّص )وسنة 
احلنيف،  االسالمّي  الدين  هبا  جاء  التي  التفاصيل  بكّل  العمل  تتضّمن  رسوله(، 
وعليه ال يمكن ملعاوية بن أيب سفيان أّن يتصف بذلك؛ ألّن املعروف عنه ارتكاب 
املحّرمات والكبائر أمام أعني عاّمة الناس بل أثبتت صحاح املصادر أّنه أمر باملنكر 
جهاًرا، ويف ذلك يروي عامر بن سعد بن أيب وقاص عن أبيه قال: «أمرَ معاويةُ بن 
ا  ثالثً ذكرتُ  ما  أّما  فقال:  ؟  الرتابِ أبا  بَّ  تسُ أن  منعك  ما  فقال:  ا  سعدً سفيان  أيب 
بَّه ألنْ تكون يل واحدة منهنَّ أحبُّ إيلَّ من محرِ النعمِ  قاهلّن له رسولُ اهللاِ s، فلن أسُ
سمعتُ رسولَ اهللاs، يقول له خلَّفهُ يف بعض مغازيه فقال له عّيل: يا رسول اهللا، 
خّلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول اهللا s: أما ترىض أن تكون منّى بمنزلةِ 
الرايةَ  يوم خيرب: ألعطنيَّ  يقول  بعدي. وسمعته  ة  نبوَّ ال  أّنه  إال  من موسى  هارونَ 
رجالً حيبُّ اهللاَ ورسولَه وحيبُّه اهللاُ ورسولُه قال: فتطاولنَا هلا فقال: ادعوا يل عليًّا فأتى 
قُلْ  : {فَ به أرمدَ فبصقَ يف عينهِ ودفعَ الرايةَ إليه ففتحَ اهللاُ عليه، ومّلا نزلتْ هذه اآليةُ
}٤٥، دعا رسولُ اهللاِ s، عليًّا وفاطمةَ وحسنًا وحسينًا  مْ كُ نَاءَ أَبْ ا وَ نَ نَاءَ عُ أَبْ ا نَدْ الَوْ عَ تَ
فقال: اللهمَّ هؤالءِ أهيل»46، مع أّن سّب املؤمن حرام وهو من الكبائر ومرتكبه مع 
االرصار عليه فاسق، فام بالك بسّب ممَّن أخلص هللا عّز وجّل، حتى نال بذلك أعىل 

.s الرتب بعد الرسول
s استناًدا إىل ما سبق اتضح من خالل االستعامل التداويّل أّن سنّة رسول اهللا
ال يمكن لشخص مثل معاوية أن يطبقها؛ فلذا يكون هذا الرشط أيًضا غري متحقق.

.٤) ّينيَ دِ ينَ املَهْ دِ اشِ نَ الرَّ احلِ اءِ الصَّ فَ لَ )سرية اخلُْ
جرى االستعامل التداويّل الرشعّي استعامل مفردة )خليفة(، داّلة عىل النيابة عن 
صة أن  املتقمَّ s، وهذا املعنى وإن حاولت مدرسة اخلالفة  الرسول األكرم حممد 
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يفرغوه من حمتواه وينسبوه إىل أشخاص ليس فيهم أدنى صفات اخلليفة الرباين، إال 
أّن هذه املحاوالت مهام بلغت ال ُيكتب هلا النجاح؛ ملخالفتها املراد احلقيقّي للقرآن 
الكريم، ولذا يتطلب فهم هذه املفردة الرجوع إىل االستعامل القرآيّن هلا وما ضّمنها 
ةِ  ئِكَ الَ بُّكَ لِلْمَ الَ رَ إِذْ قَ من داللة، من خالل عّدة آيات قرآنّية، منها قوله تعاىل: {وَ
نُ  نَحْ اءَ وَ مَ كُ الدِّ فِ يَسْ ا وَ دُ فِيهَ سِ فْ نْ يُ ا مَ لُ فِيهَ عَ ْ الُوا أَجتَ ةً قَ لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ يفِ األْ اعِ إِينِّ جَ
ودُ  اوُ ا دَ }47، وقوله تعاىل: {يَ ونَ لَمُ عْ ا الَ تَ لَمُ مَ الَ إِينِّ أَعْ سُ لَكَ قَ قَدِّ نُ كَ وَ دِ مْ بِّحُ بِحَ نُسَ
نْ  لَّكَ عَ يُضِ  فَ وَ تَّبِعِ اهلَْ الَ تَ قِّ وَ َ النَّاسِ بِاحلَْ مْ بَنيْ كُ احْ ضِ فَ َرْ ةً يفِ األْ لِيفَ نَاكَ خَ لْ عَ ا جَ إِنَّ
 .48{ ابِ سَ ِ مَ احلْ وْ وا يَ يدٌ بِامَ نَسُ دِ ابٌ شَ ذَ مْ عَ بِيلِ اهللاِ هلَُ نْ سَ لُّونَ عَ ينَ يَضِ بِيلِ اهللاِ إِنَّ الَّذِ سَ
فاخلالفة يف اآليتني املباركتني تدّل عىل نيابة آدم وداود ، عن اهللا عّز وجّل «وعىل 
هذا الوجه األخري استخلف اهللا أولياءه يف األرض»49، وهذا املعنى كان مفهوًما عند 
الصحابة ومستعمال يف كالمهم أمثال ابن مسعود بقوله: «اخللفاء أربعة: آدم {إِينِّ 
}51، يعني  ضِ رْ ةً يفِ األَْ لِيفَ نَاكَ خَ لْ عَ ا جَ }50، وداود: {إِنَّ ةً لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ يفِ األْ اعِ جَ
دَ  }52، وعّيل وعَ لِحْ أَصْ وَ ي  مِ وْ قَ نِي يفِ  فْ لُ {اخْ املقدس، وهارون قال موسى:  بيت 
امَ  كَ ضِ  َرْ األْ يفِ  مْ  نَّهُ لِفَ تَخْ لَيَسْ عليًّا  يعني:  اتِ  احلَِ الصَّ لُوا  مِ عَ وَ مْ  نْكُ مِ نُوا  آَمَ ينَ  الَّذِ اهللاُ 
مْ  تَىضَ هلَُ ي ارْ مُ الَّذِ مْ دِينَهُ نَنَّ هلَُ كِّ لَيُمَ مْ آدم وداود وهارون وَ بْلِهِ نْ قَ ينَ مِ لَفَ الَّذِ تَخْ اسْ
ونَ  كُ ِ نِي الَ يُرشْ ونَ بُدُ عْ نًا يعني: أهل مكة يَ مْ أَمْ فِهِ وْ دِ خَ نْ بَعْ مْ مِ لَنَّهُ لَيُبَدِّ يعني: اإلسالم وَ
قُونَ يعني:  اسِ الْفَ مُ  أُولَئِكَ هُ فَ لِكَ بوالية عّيل بن أيب طالب  دَ ذَ بَعْ رَ  فَ نْ كَ مَ يْئًا وَ يبِ شَ
رويتم  قد  حممد:  بن  جلعفر  فقلت  زيد:  بن  احلسني  قال  ولرسوله»٥٣،  هللا  العاصني 
بُّكَ  الَ رَ إِذْ قَ غري هذا فإنكم ال تكذبون، قال: نعم، قال اهللا تعاىل يف حمكم كتابه: {وَ
تعاىل:  قوله  اهللا  أول خليفة  آدم  فكان   ،54{ ةً لِيفَ خَ ضِ  َرْ األْ يفِ  لٌ  اعِ جَ إِينِّ  ةِ  ئِكَ الَ لِلْمَ
 ،56{ ضِ رْ ةً يفِ األَْ لِيفَ نَاكَ خَ لْ عَ ا جَ }55 و[قال]: {إِنَّ ةً لِيفَ ضِ خَ َرْ لٌ يفِ األْ اعِ {إِينِّ جَ
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ي  مِ وْ نِي يفِ قَ فْ لُ [فكان داود الثاين]، و[ كان ] هارون خليفة موسى  قوله تعاىل: {اخْ
}57 وهو خليفة النبّي حممد s وهو سيد األوصياء. لِحْ أَصْ وَ

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 
هبا املنوب عنه، وهذا املعنى يقتضيه العرف العام فمن غري املعقول أن ينيب اجلاهل 
عن العامل، أو ينيب املزارع عن الطبيب من دون أن حيمل عدًدا من صفات املنوب 
عنه وكامالته التي هبا يستطيع القيام بواجباته املنوطة به، وهذه اللياقات والكامالت 
التي جيب أن يتصف هبا النائب ال تأيت بيرس وسهولة وإّنام حتتاج عناية فائقة واجتهاد، 
هذا يف األمور العامة، أّما يف املنصب الدينّي فيحتاج إىل عمل يستلزم رضا اهللا تعاىل، 
باملعايص  عمره  أغلب  قىض  من  تصّور  يمكن  ال  ولذا  دقة؛  بكّل  أوامره  واتباع 
s، وُيرتك من  والفجور فضال عن الرشك أن يكون خليفة ونائًبا للرسول حممد 
يسجد  مل  لكونه  اهللا وجهه(؛  )كّرم  املخالف يف حّقه:  قال  مطّهًرا حتى  ولد طاهًرا 
عدد  عند  اليوم  نجده  ودّب  هّب  َمن  لكّل  النيابة  اّدعاء  أي:  املعنى؛  وهذا  لصنم، 
األمر  اإلمام صاحب  النيابة عن  يّدعي  أمثال: من  املنحرفة،  العقائد  من أصحاب 
g، سواء أكانت النيابة اخلّاصة أم العاّمة، فكالمها حيتاج من الكامالت واللياقات 
التي قد يفني املرء عمره كّله للحصول عليها، فام بالك بجاهل أفنى أغلب عمره 

باالنحرافات واجلهاالت، فأّنى له االقرتاب منها؟. 
رسول  عن  ينوب  من  عىل  تدّل  )اخللفاء(،  مفردة  أن  يتبنّي  سبق  ما  إىل  استناًدا 
اهللا s، وهذا املعنى ال ينطبق إال عىل أفراد لدهيم كامالت وصفات الرسول حممد 
s؛ ليستطيعوا أن يؤّدوا املهام اجلسام املنوطة هبم، وإاّل فام فائدة هذه اخلالفة إذا مل 
يستطع اخلليفة أن يقوم بمهاّمه ويقيض عمره عالة عىل غريه حتى اشتهر عندهم أّن 
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«عمر يتعوذ من كّل معضلة ليس هلا أبو احلسن ومل يكن أحد من الصحب يقول: 
اسألوين إال هو»58. 

وهبذا يرتشح من بعض اآليات ما يؤكد القول ويعاضده، ومن ذلك قوله تعاىل: 
لَهُ  الَ  {قَ تعاىل:  ا}59، وقوله  دً شَ رَ ا  نَ رِ أَمْ نْ  مِ لَنَا  يِّئْ  هَ وَ ةً  َ محْ رَ نْكَ  لَدُ نْ  مِ آَتِنَا  نَا  بَّ {رَ
وا  لَمُ اعْ { وَ ا}60، وقوله تعاىل:  دً شْ تَ رُ لِّمْ َّا عُ نِ ممِ لِّمَ عَ تُ أَنْ  ىلَ  بِعُكَ عَ أَتَّ لْ  ى هَ وسَ مُ
نَ  يامَ ِ مُ اإلْ بَّبَ إِلَيْكُ لَكِنَّ اهللاَ حَ نِتُّمْ وَ رِ لَعَ َمْ نَ األْ ثِريٍ مِ مْ يفِ كَ كُ طِيعُ ولَ اهللاِ لَوْ يُ سُ مْ رَ أَنَّ فِيكُ
 ،61{ ونَ دُ اشِ مُ الرَّ يَانَ أُولَئِكَ هُ الْعِصْ وقَ وَ سُ الْفُ رَ وَ فْ مُ الْكُ هَ إِلَيْكُ رَّ كَ مْ وَ لُوبِكُ نَهُ يفِ قُ يَّ زَ وَ
فالظاهر أّن االستعامل القرآيّن غالًبا ما أطلق الرشد عىل اهلداية يف األمور الدنيوّية 
كـ)الصاحلني،  أخرى  بصفات  اخللفاء  ختصيص  ذلك  ويؤّيد  واألخروّية62، 
اءِ  فَ لَ اخلُْ ةِ  ريَ سِ أثبتت صفة الصاحلني فقط: «وَ أّن عدًدا من املصادر  واملهديني(، كام 
وقدسيتهم  اخللفاء  شأن  علّو  عىل  تدّل  مجيعها  التخصيصات  وهذه   ،٦٣" نيَ احلِِ الصَّ
بام جيعل سلوكهم يتالءم والسلوك النبوّي؛ ألّهنم فرعه وبذلك جاء النّص القرآيّن 
الْبَيْتِ  لَ  أَهْ سَ  جْ الرِّ مُ  نْكُ بَ عَ هِ لِيُذْ يدُ اهللاُ  رِ يُ امَ  {إِنَّ املفهوم بقوله تعاىل:  يؤكد ذلك 

ا}64،  ريً مْ تَطْهِ كُ رَ طَهِّ يُ وَ

ا: إسهام االستعامل التداوّيل يف توضيح املعنى غري احلرّيف للنّص خامسً
يتضّمن اخلطاب يف أكثر األحيان معايَن ودالالت قد ال يرّصح هبا املتكّلم عىل 
ظاهرة  تكون  وإّنام  املتكلم  خلطاب  احلريّف  االستعامل  عليها  يدّل  وال  مبارش،  نحو 
للمتلّقي من خالل إملاح املتكلم إليها؛ أي: من خالل «ألفاظ موّجهة عىل نحو غري 
مبارش إىل شخص آخر»65، أو من خالل معرفة املتلّقي املسبقة بثقافة املتكّلم وثوابته 
التي ال حييد عنها، ويمكن أن يدّل عليها مقام املتكّلم أو السياق الكالمّي، فعرف أّن 
املعنى املراد للمتكّلم هو غري املعنى احلريّف الذي اسُتعمل، وبذلك يستطيع املتكّلم 
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أن يبّلغ ما يريده إىل املتلّقي من غري ذكر مراده حرفيًّا، وهذا األمر يمكن قراءته من 
g، متّكن من خالل ابرام بنود الصلح أن يوصل  رشوط الصلح، فاإلمام احلسن 
اخلبيثة، والتي كانت غالبية األمة  أمّية  بني  لألمة االسالمّية رسالة تكشف رسيرة 
كاذب  ظاهر  من  يّدعونه  بام  ومنخدعة  بحقيقتهم  عارفة  غري  ذاك  آن  االسالمية 
ومزيف، فمعاوية بن أيب سفيان ومن عىل شاكلته كانوا يزّيفون احلقائق، وُيظهرون 
للناس خالف ما يبطنون؛ فعمدوا إىل عدد من رواة احلديث ممّن ال دين هلم وال ذّمة 
وأمروهم بوضع أحاديث مفرتيات عىل النبّي الكريم حمّمد s، تتحّدث عن فضل 
بني أمّية وحتّث املسلمني عىل اّتباعهم، من ذلك ما يروى عن رسول اهللا s: «إذا 
افرتوه عىل  ما  مأمور»66، ومنها  أمني  فإّنه  فاقبلوه  منربي  معاوية خيطب عىل  رأيتم 
ا مهدّيا وأهد به»67، وعىل شاكلة  رسول اهللا s أّنه قال ملعاوية: «اللهم اجعله هاديً
أمّية  بني  أتباع  التي وضعها  الكثري   s اهللا  املفرتيات عىل رسول  اخلزعبالت  هذه 
تظلياًل للرأي العام املسلم، وتشوًهيا للحقيقة الناصعة؛ فلذلك يمكن القول: إّن من 
أهداف ابرام الصلح هو فضح معاوية وكشف حقيقته السّيئة التي حاول إخفاءها 
عاّمة  بحقوق  املطالبة  بنوده  أغلب  يف  الصلح  تضّمن  لذلك  املسلمني؛  أغلب  عىل 

الناس واملتمثلة: 
 العمل فيهم بكتاب اهللا. ١.
٢..s عدم احلياد عن سنّة رسوله حمّمد
االلتزام بسرية اخللفاء الراشدين الصاحلني املهديني. .٣
حتديد حكم معاوية فال حيّق له أن يعهد ألحد من بعده عهًدا، بل يكون األمر من .٤

بعده شورى بني املسلمني.
شامهم .٥ يف  اهللا  أرض  من  كانوا  حيث  آمنون  فهم  الناس،  لعاّمة  األمن  طلب 
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وعراقهم وحجازهم ويمنهم.
ونسائهم .٦ وأمواهلم  أنفسهم  عىل  آمنون  فهم  وشيعته،  عيّل  ألصحاب  األمن 

وأوالدهم.
فكّل  هذا  الناس، وعىل  عاّمة  الرشوط تصّب يف صالح  أّن مجيع هذه  املالحظ 
مسلم عند اطالعه عىل بنود الصلح يمكن له أن يستنتج أموًرا مفادها: أّن معاوية 
 ،g s، فلامذا خيشى اإلمام احلسن  لو كان مرضّيا للرسول حممد  بن أيب سفيان 
عىل الناس منه؟، وهو الراعي ملصاحلهم وحقوقهم وال يريد أن ُيبغ عىل أحد منهم 
أو يبخس حّقه، فلو كان معاوية حسن التعامل مع الناس وال يظلم أحًدا منهم ملا 
قبل بوضع مثل هذه البنود التي يفرتض أّنه برئ منها، إال أّن عدم اعرتاضه وعاّمة 
املسلمني فضاًل عن خاّصتهم عليها يمّثل دلياًل قاطًعا عىل اتصافه هبا، وهذا املعنى 
يمكن للمتلّقي فهمه عىل نحو واضح من خالل االستعامل التداويّل ملفردات كالم 

.g اإلمام احلسن
إّن علم املتلّقي ومعرفته السابقة بام يتبناه املتكلم من فكر ومعتقد جتعله يتعامل 
خمالف  أنه  األوىل  الوهلة  من  يبدو  والذي  املتكلم  من  الصادر  اخلطاب  مع  بحذر 
أو  اخلطاب،  ذلك  تأويل  إىل  األحيان  أكثر  يف  املتلّقي  يلجأ  لذا  ومعتقده؛  لفكره 
ذلك  بني  ما  التناقض  يف  الوقوع  من  ختّلًصا  به؛  املحيطة  والظروف  سياقه  معرفة 
املتلّقي عن  يتضّمنه اخلطاب من دالالت، فألجله خيرج  ما  املعتقد وبني  أو  الفكر 
املعنى احلريّف للنّص؛ ليستطيع الوصول إىل مراد املتكلم من خالل تفسريات مل تذكر 
 ،g اإلمام احلسن  نّص صلح  تطبيقه عىل  يمكن  املنهج  النّص68، وهذا  حرفيًّا يف 
والذي يبدو كأّنه خمالف لثوابت آل البيت b، يف عدائهم لبني أمّية يف اهللا عّز وجّل، 
s، قال: «إذا  اهللا  أّن رسول  ما ُروي عن أيب سعيد  الثابت بنصوص كثرية منها: 
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رأيتم معاوية عىل منربي فاقتلوه، ومنه احلديث املرفوع املشهور أّنه قال: إّن معاوية 
يف تابوت من نار يف أسفل درك منها»69، ويف روايات أخر: «إذا رأيتم معاوية عىل 
ا فمّر  هذه األعواد فاقتلوه»70، و«عن سفينة موىل أّم سلمة أّن النبّيs، كان جالسً
أبو سفيان عىل بعري ومعه معاوية وأخ له، أحدمها يقود البعري واآلخر يسوقه، فقال 
العارف  فاملتلّقي  والسائق»71،  والقائد  واملحمول  احلامل  اهللا  لعن   :s اهللا  رسول 
بفكر أهل البيت b، عند مصادفته مثل هذا اخلطاب منسوًبا هلم b، فاعتامًدا عىل 
تلك املعرفية اخللفّية بحال املتكلم ال يمكن عندها محله عىل معناه احلريّف وال بّد من 

اجياد تفسريات تتالءم واالستعامل التداويّل لذلك النّص.
يعتمد  التداويّل يف كّل خطاب  إّن االستعامل  القول:  استناًدا إىل ما سبق يمكن 
عىل مقامات هي معلومة ألطراف اخلطاب ومن شأهنا أن تسهم عىل نحو فاعل يف 

ايضاح مراد املتكّلم، سواء كانت مطابقة للمعنى احلر يّف، أم غري مطابقة.
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اخلامتة
خلص البحث إىل اثبات عّدة نتائج أّمهها: 

كبرية .١ أمهّية  ذا  النصّية  اللسانّيات  علم  يف  لغوّيا  منهًجا  التداويّل  االستعامل  يعّد 
ُيسهم يف توضيح مراد املتكّلم وبيانه.

التواصلّية ٢. العملّية  أركان  ربط  يف  فاعل  نحو  عىل  التداويل  االستعامل  يسهم   
بعضها ببعض، واملتمثلة بـ)املرسل، الرسالة، املستقبل(.

التواصلّية ٣. العملّية  اجياد  أركان متعددة تسهم يف  التداويّل عىل  يقوم االستعامل   
أّمهها السياق الكالمّي.

استطاع البحث من خالل تطبيق منهج االستعامل التداويّل عىل نامذج من كالم .٤
اإلمام احلسن ، تصحيح الفهم اخلاطئ لكثري من املفاهيم التي وقع فيها عدد من 

املسلمني.
يمكن .٥ ال  تداولّية،  وُأخرى  لغوّية،  معايَن  اجلملّية  للرتاكيب  أّن  الدراسة  أثبتت 

فهم النّص من دون حتديد أّهيام يريد املتكّلم.   
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 هوامش البحث: 
النصوص  كليهام يف  مع ورود  )اهلدنة(،  بداًل عن  العنوان  )الصلح(، يف  اسُتعمل مصطلح   )1 )
الروائّية؛ لكون مصطلح )الصلح(، أكثر تداواًل يف النصوص التارخيّية، وحصل يف داللته لبس 
وفهم خاطئ؛ فلذا حتاول الدراسة توضيح  ذلك اللبس والفهم اخلاطئ الذي ساوق هذا املصطلح 

قدياًم وحديًثا. 
 )2( أوجز العاّلمة باقر رشيف القرّيش تلك النصوص التارخيية عىل النحو اآليت: 

تسليم األمر ملعاوية عىل أن يعمل بكتاب اهللا، وسنّة نبيه s، وسرية اخللفاء الصاحلني..١
حادث .٢ به  حدث  فإن  للحسن،  بعده  واألمر  بعده،  من  أحد  إىل  باألمر  يعهد  أن  ملعاوية  ليس 

فاألمر للحسني.
األمن العام لعموم الناس، األسود واألمحر منهم سواء فيه، وأن يتحمل عنهم معاوية ما يكون .٣

من هفواهتم، وأن ال يتبع أحدا بام مىض، وأن ال يأخذ أهل العراق بإحنة.
أن ال يسميه أمري املؤمنني..٤
أن ال يقيم عنده الشهادة..٥
أن يرتك سّب أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب g، وأن ال يذكره إال بخري..٦
أن يوصل إىل كّل ذي حّق حقه..٧
األمن لشيعة أمري املؤمنني g، وعدم التعرض هلم بمكروه..٨
يفّرق يف أوالد من قتل مع أبيه يف يوم اجلمل وصفني ألف ألف درهم، وجيعل ذلك من خراج .٩

دار ابجرد.
أن يعطيه ما يف بيت مال الكوفة، ويقيض عنه ديونه، ويدفع إليه كّل عام مائة ألف..١٠
أن ال يبغي للحسن بن عيل وال ألخيه احلسني وال ألهل بيت رسول اهللا s، غائلة ًرسا وال .١١

جهًرا.
واضحة  صورة  بمجموعها  تشكل  وبذلك  تأرخيّي  نّص  إىل  الرشوط  هذه  من  واحد  كّل  ينتمي 
القريش، حياة اإلمام احلسن بن عيل، حتقيق: مهدي  باقر رشيف  ينظر:  الصلح،  بنود  املعامل عن 
باقر القريش، مؤسسة اإلمام احلسن إلحياء تراث آل البيت، النجف األرشف، ط14، 1434هـ، 

ج2، ص232. 
) 3( أمحد بن حييى البالذري )ت279هـ(، أنساب األرشاف، حتقيق: حممد باقر املحمودي، دار 
 ،)652  -  582( الشافعي  طلحة  بن  وحممد  ص41،  ج3،  1977م،  ط1،  سوريا،  التعارف، 
بن حجر  العطية، ص357، وأمحد  أمحد  بن  ماجد  الرسول، حتقيق:  مناقب  السؤول يف  مطالب 
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اهليثمي )899 - 974 هـ(، والصواعق املحرقة، حتقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، رشكة الطباعة 
الفنية، القاهرة، ط2، 1965م، ص136، وغريها من املصادر. 

) 4( باقر رشيف القريش، حياة اإلمام احلسن بن عيل، مرجع سابق، ج2، ص232. 
دار  الغريري،  سامي  حتقيق:  األئمة،  معرفة  يف  املهّمة  الفصول  حممد،  بن  عيل  الصباغ   )5(ابن 

احلديث للطباعة، قّم املقدسة، ط1، 1422هـ، ج2، ص729. 
 )6( جورج بول، التداولّية، ترمجة: قص العتايب، دار األمان، الرباط، ط1، 2010م، ص19. 

) 7( ماري نوال، املصطلحات املفاتيح يف اللسانيات، ترمجة: عبد القادر الشيباين، سيدي بلعباس، 
اجلزائر، ط1، 2007م، ص35. 

2000م،  املغرب،  الرشق،  أفريقيا  قنيني،  القادر  عبد  ترمجة:  والسياق،  النص  دايك،  فان   )8 (
ص258. 

الكتاب  دار  تداولية(،  لغوية  الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب)مقاربة  اهلادي بن ظافر   )9( عبد 
اجلديدة املتحدة، ليبيا، ط1، 2004م، ص45. 

الدراسات  ندوة  العربية،  البالغة  يف  األسلويب  التشكيل  يف  املتلقي  أثر  القصاب،  وليد   )10 (
البالغية، 1432هـ، ص656. 

 )11( سمري رشيف استيتية، اللسانيات املجال والوظيفة واملنهج، عامل الكتب احلديث، األردن، 
ط2، 1429هـ، ص290. 

دار  ترمجة: سعيد حسن بحريي،  متداخل االختصاصات،  النّص مدخل  دايك، علم   )12(فان 
القاهرة، القاهرة، ط2، 2005م، ص 116. 

2005م،  ط1،  بريوت،  الطليعة،  دار  العرب،  علامء  عند  التداولية  صحراوي،  مسعود   )13 (
ص26. 

 )14(  أمحد بن حييى البالذري، أنساب األرشاف، مصدر سابق، ج3، ص41، وحممد بن طلحة 
الشافعي، مطالب السؤول يف مناقب الرسول، مصدر سابق، ص357، وأمحد بن حجر اهليثمي، 

الصواعق املحرقة، مصدر سابق، ص136، وغريها من املصادر. 
 )15( البخاري، صحيح البخاري، دار الطباعة العامرة، إستانبول، 1981م، ج3، ص170. 

 )16( األحزاب، 33. 
) 17( حممد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بريوت، 

ج1، ص44. 
ط1،  املقدرسة،  قّم  الذخائر،  دار  عبده،  حممد  حتقيق:  البالغة،  هنج  الريض،  الرشيف   )18( 
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1412هـ، 2، ص226. 
 )19( الشيخ املفيد، االرشاد، حتقيق: مؤسسة آل البيت، دار املفيد، بريوت، ط2، 1993م، ج2، 

ص5. 
 )20(أمحد بن فارس، الصاحبي يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها، تعلق: 

أمحد بسج، دار الكتب العربية، بريوت، ط1، 1997م، ص28. 
 )21( عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجية اخلطاب، مرجع سابق، ص 48. 

 )22(عيل بن حممد، الفصول املهّمة يف معرفة األئمة، مصدر سابق، ج2، ص729. 
 )23( فصلت، 35. 

 )24( عيل الكوراين، جواهر التاريخ، دار اهلدى، قّم املقدسة، ط1، 1426هـ، ج3، ص83.  
األردن  الكندي،  دار   ،) الرسدية  األساليب  يف  بنيوية  دراسة   ( النص  عامل  كاصد،  سلامن   )25( 

2003، ص 15. 
ال  الذي   ،b البيت  ألهل  اهلّي  واملنصب  خمالف  أّنه  منهم  اعتقاًدا  الصلح  مجاعة  عارض   )26( 
يمكن التنازل عنه؛ فأخذ عدد من خفاف العقول التطاول عىل شخص اإلمام g، واهتامه بمذّل 
بكم عليهم  ليس  رأيتكم  ملا  إيّن  املؤمنني،  معّز  املؤمنني ولكني  بمذل  أنا  «ما  فقال هلم:  املؤمنني، 
قوة سلمت االمر ألبقى أنا وأنتم بينة أظهرهم، كام عاب العامل السفينة لتبقى ألصحاهبا وكذلك 
نفيس وأنتم لنبقى بينهم»، ينظر: حتف العقول عن آل الرسول، ابن شعبة احلراين، النارش: مجاعة 

املدرسني، قّم املقدسة، ص308. 
 )27( حممد بن جرير الطربي، تاريخ االمم وامللوك، مؤسسة األعلمي، بريوت، ج4، ص34. 

رة لنيل شهادة املاجستري،   )28( حبي حكيمة، السياق التداويل يف «كليلة ودمنة» البن املقّفع، مذكِّ
جامعة مولود معمري بتيزي وزو كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلزائر، د.ت، ص43.

  ) 29( سعيد حسن بحريي، علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات، مؤسسة املختار، مرص، ط1، 
1424هـ، ص 147. 

 )30(عيل بن حممد، الفصول املهّمة يف معرفة األئمة، مصدر سابق، ج2، ص729. 
 )31( اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، حتقيق: مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، 

مؤسسة دار اهلجرة، ط2، 1409هـ، ج3، ص117. 
) 32( جورج يول، التداولية، مرجع سابق، ص19. 

 )33( احلج، 19.   
 )34( حممد صالح املازندراين، رشح أصول الكايف، حتقيق: أبو احلسن الشعراين، دار احياء الرتاث 
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العريب، بريوت، ط1، 1421هـ، 7، ص 84. 
) 35( الشيخ الصدوق، اخلصال، النارش: مجاعة النرش االسالمي، قّم املقدسة، 1403هـ، ص43. 

 )36( النساء، 128. 
االعالم  مطبعة  العاميل،  قصري  أمحد  حتقيق:  القرآن،  تفسري  يف  التبيان  الطويس،  الشيخ   )37( 

االسالمي، قّم املقدسة، ط1، 1409هـ، ج3، ص346. 
) 38( استيتيه، اللسانيات املجال والوظيفة واملنهج، مرجع سابق، ص290. 

) 39( األحزاب، 6. 
 )40( فاطر، 29

 )41( مسلم النيسابوري، صحيح مسلم، دار الفكر، بريوت، د.ط، د. ت، ج7، ص123. وأمحد 
بن احلسني البيهقي، السنن الكربى، دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت، ج2، ص148. 

الرتمذي، سنن   )42( أمحد بن حنبل، مسند أمحد، دار صادر، بريوت، ج5، ص182. وُينظر: 
الرتمذي، حتقيق: عبد الرمحن حممد، دار الفكر، بريوت، ط2، 1403هـ، ج5، ص328. 

 )43( الطرباين، املعجم الصغري، دار الكتب العلمية، بريوت، ج1، ص255. 
 )44( أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم هارون، مكتبة االعالم االسالمي، 

قّم املقدسة، د.ط، 1404هـ، ج3، ص60، 61. 
) 45( أل عمران، 61. 

 )46( مسلم، صحيح مسلم، مصدر سابق، ج7، ص120، 121. 
) 47( البقرة، 30 . 

 )48( ص، 26 . 
) 49( الراغب االصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، دار املعرفة، بريوت، ط4، 1426هـ، ص162. 

 )50(البقرة، 30 . 
 )51( ص، 26 . 

 )52(األعراف، 142 . 
 )53( ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، املطبعة احليدرية، النجف األرشف، د.ط، 1956م، 

ج2، ص261. 
 )54(البقرة، 30 . 
 )55(البقرة، 30 . 

) 56( ص، 26 . 
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 )57(األعراف، 142 . 
) 58( املناوي، فيض القدير رشح اجلامع الصغري، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1415هـ، 

4، ص 470. 
 )59( الكهف، 10. 
 )60( الكهف، 66. 
 )61( احلجرات، 7. 

 )62( الراغب االصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، مصدر سابق، ص202. 
 )63( البالذري، أنساب األرشاف، مصدر سابق، ج3، ص41. 

 )64( األحزاب، 33. 
) 65( جورج يول، التداولية، مرجع سابق، ص193. 

 )66( ابن اجلوزي، املوضوعات، حتقيق، عبد الرمحن حممد، املكتبة السلفية، املدينة النورة، ط1، 
1966م، ج2، ص27. 

) 67( الرتمذي، سنن الرتمذي، مصدر سابق، ج5، 350. 
 )68( جورج يول، التداولية، مرجع سابق، 131. 

) 69( تاريخ الطربي، مصدر سابق، ج8، 186. 
 )70( ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، حتقيق: عيل شريي، دار الفكر، بريوت، د.ط، 1415هـ، 

ج59، ص156. 
) 71( وأنساب األرشاف، مصدر سابق، ج5، ص129. 
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قائمة املصادر واملراجع:
  القرآن الكريم

١-املصادر 
 ،صادر دار  أمحد،  مسند  حنبل،  بن  أمحد 

بريوت .  
 ،الكربى السنن  البيهقي،  احلسني  بن  أمحد 

دار الفكر، بريوت، د.ط، د.ت .
 ،اللغة مقاييس  معجم  فارس،  بن  أمحد 

االعالم  مكتبة  هارون،  السالم  عبد  حتقيق: 
االسالمي، قّم املقدسة، د.ط، 1404هـ .

 ،الفكر دار  البخاري،  صحيح  البخاري، 
بريوت، د.ط، 1401هـ.

 الرتمذي، سنن الرتمذي، حتقيق: عبد الرمحن
حممد، دار الفكر، بريوت، ط2، 1403هـ .

 عبد حتقيق،  املوضوعات،  اجلوزي،  ابن 
النورة،  املدينة  السلفية،  املكتبة  حممد،  الرمحن 

ط1، 1966م .
 عبد حتقيق:  املحرقة،  الصواعق  حجر،  ابن 

الفنية،  الطباعة  رشكة  اللطيف،  عبد  الوهاب 
القاهرة، ط2، 1965م.

 ،العني كتاب  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل 
حتقيق: مهدي املخزومي، وإبراهيم السامرائي، 

مؤسسة دار اهلجرة، ط2، 1409هـ .
 غريب يف  املفردات  االصفهاين،  الراغب 

القرآن، دار املعرفة، بريوت، ط4، 1426هـ .
 ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، حتقيق: عيل

شريي، دار الفكر، بريوت، د.ط، 1415هـ .
 :حتقيق البالغة،  هنج  الريض،  الرشيف 

ط1،  املقدرسة،  قّم  الذخائر،  دار  عبده،  حممد 
1412هـ .

 ،طالب أيب  آل  مناقب  آشوب،  شهر  ابن 
د.ط،  األرشف،  النجف  احليدرية،  املطبعة 

1956م .
 مجاعة النارش:  اخلصال،  الصدوق،  الشيخ 

النرش االسالمي، قّم املقدسة، 1403هـ .
 ،القرآن تفسري  يف  التبيان  الطويس،  الشيخ 

االعالم  مطبعة  العاميل،  قصري  أمحد  حتقيق: 
االسالمي، قّم املقدسة، ط1، 1409هـ .

 املهّمة الفصول  حممد،  بن  عيل  الصباغ  ابن 
دار  الغريري،  األئمة، حتقيق: سامي  يف معرفة 

احلديث للطباعة، قّم املقدسة، ط1، 1422ه.
 طه حتقيق:  والسياسة،  اإلمامة  قتيبة،  ابن 

حممد الزيني، دار املعرفة، بريوت، د.ط، د.ت.
 حممد بن شاذان، مائة منقبة، حتقيق: مدرسة

االمام املهدي، قّم املقدسة، ط1، 1407هـ .
 السؤول مطالب  الشافعي،  طلحة  بن  حممد 

أمحد  بن  ماجد  حتقيق:  الرسول،  آل  مناقب  يف 
العطية .

 ،ماجة ابن  سنن  القزويني،  يزيد  بن  حممد 
الفكر،  دار  الباقي،  عبد  فؤاد  حممد  حتقيق: 

بريوت .
 دار مسلم،  صحيح  النيسابوري،  مسلم 

الفكر، بريوت، د.ط، د. ت.
 ،املناوي، فيض القدير رشح اجلامع الصغري

دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 1415هـ.
 صادر دار  اليعقويب،  تاريخ  اليعقويب، 
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بريوت، د.ط، د.ت .
2-املراجع

 احلسن اإلمام  حياة  القريش،  رشيف  باقر 
مؤسسة  القريش،  باقر  مهدي  حتقيق:  عيل،  بن 
اإلمام احلسن الحياء تراث آل البيت، النجف 

االرشف، ط14، 1434هـ، ج2، ص232.
 النص لغة  علم  بحريي،  حسن  سعيد 

مرص،  املختار،  مؤسسة  واالجتاهات،  املفاهيم 
ط1، 1424هـ .

 املجال اللسانيات  استيتية،  رشيف  سمري 
احلديث،  الكتب  عامل  واملنهج،  والوظيفة 

األردن، ط2، 1429هـ .
 بنيوية دراسة   ( النص  عامل  كاصد،  سلامن 

الكندي، األردن  يف األساليب الرسدية (، دار 
. 2003

 عبد اهلادي بن ظافر الشهري، إسرتاتيجيات
الكتاب  دار  تداولية(،  لغوية  اخلطاب)مقاربة 

اجلديدة املتحدة، ليبيا، ط1، 2004م .
 ،اهلدى دار  التاريخ،  جواهر  الكوراين،  عيل 

قّم املقدسة، ط1، 1426هـ. 
 اصول رشح  املازندراين،  صالح  حممد 

الكايف، حتقيق: ابو احلسن الشعراين، دار احياء 
الرتاث العريب، بريوت، ط1، 1421هـ .

 علامء عند  التداولية  صحراوي،  مسعود 
العرب، دار الطليعة، بريوت، ط1، 2005م.

 التشكيل يف  املتلقي  أثر  القصاب،  وليد 
الدراسات  ندوة  العربية،  البالغة  األسلويب يف 

البالغية، 1432هـ .

٣-املراجع املرتمجة
 ،جورج بول، التداولّية، ترمجة: قص العتايب
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