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الت�صميم والإخراج الطباعي :رائد الأ�سدي

قواعد الن�شر يف املجلة
يرحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف
مثلام ّ

ب جملة (العميد) بنرش األبحاث العلمية األصيلة،
ُرح ُ
اإلنسانية ،ت ّ
وفقا للرشوط اآلتية:
1 .1تنرش املجلة األبحاث العلمية األصيلة يف جماالت العلوم
املتنوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته
اإلنسانية ّ
املتعارف عليها عامليا ،ومكتوبة بإحدى اللغتني العربية أو
اإلنكليزية ،التي مل يسبق نرشها.
2 .2يقدَّ م األصل مطبوعا عىل ورق ( )A4بنسخة واحدة مع قرص
مدمج ( )CDبحدود ( )15.000-10.000كلمة ،بخط
 Simpelied Arabicعىل أن تر ّقم الصفحات ترقيام متسلسال.
3 .3تقديم ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزية،
ّ
كل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث،
ويكون ّ
امللخص بحدود ( )350كلمة.
4 .4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان ،ورقم اهلاتف ،والربيد
األلكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف
صلب البحث ،أو أية إشارة إىل ذلك.
ُ 5 .5يشار إىل املصادر مجيعها بأرقام اهلوامش التي تنرش يف أواخر
البحث ،وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة
تتضمن :اسم الكتاب ،اسم املؤلف ،اسم النارش ،مكان
بأن
ّ
النرش ،رقم الطبعة ،سنة النرش ،رقم الصفحة .هذا عند ذكر

تكرر
املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ
استعامله.
يزود البحث بقائمة املصادر منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
َّ 6 .6
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر
العربية ،ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو
البحوث يف املجالت.
7 .7تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة ،و ُيشار
يف أسفل الشكل إىل مصدره ،أو مصادره ،مع حتديد أماكن
ظهورها يف املتن.
8 .8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث يتعاون مع
املجلة للمرة األوىل ،وعليه أن ُيشري فيام إذا كان البحث قد
قدّ م إىل مؤمتر أو ندوة ،وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام ،كام ُيشار إىل
اسم أية جهة علمية ،أو غري علمية قامت بتمويل البحث ،أو
املساعدة يف إعداده.
9 .9أن ال يكون البحث قد نرش سابق ًا ،وليس مقدما إىل أية وسيلة
ّ
مستقل بذلك.
تعهد
نرش أخرى ،وعىل ا لباحث تقديم ّ
1010تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها ،وال
تعب بالرضورة عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب
ّ
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.
رسي لبيان صالح ّيتها للنرش ،وال تعاد
1111ختضع البحوث لتقويم ّ
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق
اآللية اآلتية:
املرسلة للنرش خالل مدّ ة أقصاها
أ) يب ّلغ الباحث بتس ّلم املادة َ

أسبوعان من تاريخ التس ّلم.
ب) خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير
عىل نرشها وموعد نرشها املتو ّقع.

املقومون وجوب إجراء تعديالت أو
ج) البحوث التي يرى ّ
إضافات عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا ،مع املالحظات
املحددة ،كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
د) البحوث املرفوضة يب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء
أسباب الرفض.
 )#يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه،
ومكافأة مالية.
1212يراعي يف أسبقية النرش:
أ) البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب) تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.
ج) تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د) تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.
1313ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة
التحرير ،إال ألسباب تقتنع هبا هيأة التحرير ،عىل أن يكون
خالل مدة أسبوعني من تاريخ تس ّلم بحثه.
1414ترسل البحوث عىل املوقع االلكرتوين للمجلة alameed.
 alkafeel.netمن خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث ..أو
ُتسلم مبارش ًة اىل مقر املجلة عىل العنوان التايل :العراق /كربالء
املقدسة /حي احلسني / جممع الكفيل الثقايف.

كلمة العدد
النص من عني ثالثة؛ ذلك متحيص عميق ،هكذا كان
أن تنظر إىل ّ

ملف العدد احلايل من جملة العميد ،فمنظار الرتاث كان عني القراءة
األوىل ،ومنظار احلداثة وما بعدها كان عني القراءة الثانية؛ فجمعنامها

يف س ّلة واحدة لننتج منها منظار ًا ثال ًثا ً
النص املنبعث من
حماطا بقداسة ّ
اآلل الطاهرين.

مر ذكره ،وسمنا امللف بـ (من قطوف اآلل 
ً
وتأسيسا عىل ما ّ

ضم ثالث دراسات كانت األوىل
يف هدي لسانيات اخلطاب)؛ إذ ّ
بعنوان (بنية احلجاج من منظور اخلطاب يف خطبة الزهراء  ،)أما
الثانية فكانت بعنوان (خطبتا الزهراء  دراسة يف البعد التداو ّيل يف

ضوء نظرية أفعال الكالم) ،عىل حني كان ختام امللف بدراسة (بالغة
اإلقناع :قراءة حجاجية يف خطب اإلمام احلسني .)

وعو َد ًا عىل اخلطوة التي بدأناها يف العدد السابق من استكامل
ْ

طرزنا
العلمي
نرش البحوث املشاركة يف مؤمتر العميد
العاملي األولّ ،
ّ
ّ
تنوعت بني ثالثة حقول معرفية؛ إذ كتب
هذا العدد بثالثة أبحاث ّ

أ.م.د .عادل حممد زيارة من كلية اآلثار يف جامعة القاهرة بح ًثا عن

(عامرة مشاهد آل البيت  يف القاهرة وقدسيتها عند أهل مرص) ،أما

�أ .م .د .ف�ضل نا�صر مكوع منجامعة عدن فكتب عن (عدن يف ال�شعر

العربي احلديث)؛ ليكون خامتة هذه الشذرات بحث أ.م.د .مصباح

الشيباين من تونس الذي عنونه بـ (الثورة التونسية والعدالة

ً
واستكامل للحقول املعرفية
االجتامعية :التجانس الغائب).

األخرى ،انتقت هيأتا املجلة (االستشارية والتحريرية) أربعة بحوث

أخرى توزّ عت بني ثالث جامعات :بغداد ،املستنرصية ،القادسية؛
لتغطي أكرب مساحة بحثية من العلوم اإلنسانية.

آملني ،ونحن يف نقطة الرشوع الثالثة من سني عمر املجلة ،أن

توجه الباحثني والسيام األكاديميني منهم تصاعد ًيا ،كتصاعدية
يكون ّ
مهة القائمني عىل املجلة ...واحلمد هلل أو ً
ّ
ال وآخر ًا...
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م .د .خالد حو ِّير ال�شم�س

ملخ�ص البحث
الر ُسل ،قالت األوىل منهام
اخلطبتان للسيدة فاطمة الزهراء ابنة ُم ََّمد خاتم ُّ

بت ( َفدَ ك) ،فقصدت املسجد ال خترم مشية رسول اهلل ،وجدَ ت أبا بكر
حني اغ ُت ِص ْ
وحوله املهاجرون واألنصار ،فقالت قولتها .أما الثانية َّ
فلم اشتدت ِع َّل ُتها واجتمع
حوهلا نساء املهاجرين واألنصار ،وسألنها عن حاهلا ،فانثالت ختطب بالثانية .حوت
بش ْكل ملحوظ ً
اخلطبتان النصية واإلبداع َ
فضل عن التنوع ،والثراء الثقايف ،ففيهام

من املحتوى الديني الكثري ،والسيايس ما ال ُيفى ،زد عىل نسق التحدي ومقارعة
فطرحت سؤاالت بخصوص
الظامل يف أحلك ظرف عاشته الرسالة ا ُمل َح َّمد َّية.
ُ
تداوليا
تفتيق تلك الرسالتني املوجزتني الواسعتني يف ضوء نظريات حتليل اخلطاب
ًّ
ويف ضوء نظرية أفعال الكالم التي طرحها (جون النكشو أوستني) ت 1960م،

وطورها (جون سريل) ت 1969م.
َّ

بداية البحث كانت بالرتمجة املقتضبة للسيدة ،وعن طبيعة اخلطبتني ،ثم احلديث

بإجياز عن مفهوم البعد التداويل وأثره يف فهم النص .ومن بعد التفتيش فيهام عن
أركان الفعل الكالمي الثالثة :فعل القول ،والفعل اإلنجازي ،والفعل التأثريي

ٌ
مرسل يف موقف عياين
كالم
عىل سبيل الفرضية فال شك بوجودها .وطاملا أهنام ٌ
ٍ
ملتلق حارض .فمن البدهية أن تكون قصد َّي ُته ظاهرة يف بعض النصوص ،وخمفية يف

السيام لدى (جون سريل)
بعضها اآلخر ،وهذا ما ُس ِّمي يف نظرية أفعال الكالم
َّ
بالفعل الكالمي املبارش وغري املبارش .ومن اليقني فيه قوى إنجازية متنوعة تتامشى

مع تصنيفاته اخلمسة أيضا :التقريرات ،والطلبيات ،والتعهدات ،واإلفصاحات،
والبوحيات.

اﻷول
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 درا�سة في البعد التداولي في �ضوء نظرية �أفعال الكالم..  خطبتا الزهراء
ABSTRACT
The two speeches concerned in this study are those when AlZahra’ was not given her right in Fadak and when she was bitterly
sick before her death. They include a lot of religious and political
content in a very critical era after the Prophet’s death. This study
investigates these two speeches from a pragmatic perspective
according to the Speech Act Theory by Austin (1960) and Searle
(1969) . It discusses the three levels: locutionary, illocutionary and
perlocutionary acts and whether such acts are direct or indirect .

54

م .د .خالد حو ِّير ال�شم�س

املقدمة
ُتعدُّ خطبة الزهراء  من النصوص اخلطابية التي مجعت يف بنيتها مجيع

النص التام الذي اشتمل عليه املوضوع األساس يف تناوله لقضية (اإلرث)
رشائط ّ
بعدّ ها (القاعدة املشرتكة) يف توصيفات لسانيات اخلطاب التي تتمحور حوهلا

املوضوعات املتنوعة األخرى التي شملت املنظومة املعرفية لإلسالم التي ارتبطت

مع بعضها بعالقات جوهرية أظهرت مقدرة السيدة الزهراء  اللغوية واملعرفية
وهي من متالزمات االحتجاج عىل القوم للمطالبة بحقّ قد ُأستلب ،ويمكن تلمس
دت اىل دراسة
النص اخلطايب عند الزهراء  يف غالبه؛ لذا َع ِم ُ
بنية احلجاج يف فضاء ّ

النص من
اخلطبة يف بنيتها احلجاجية ومن منظور لسانيات اخلطاب ملا يتوافر يف
ّ

النص اخلطايب تتيح لنا
عالقات داللية وسياقية ظاهرية وداخلية تتمظهر يف بنية
ّ
جماالت كثرية نستطيع هبا أن نحكم أدواتنا البحثية الستظهارها والوقوف عىل
نص ّثر وخطاب تام وهي نتيجة
النص؛ ألنه ّ
املديات اجلاملية واإلبالغية يف مؤدى ّ

ترسمت يف فضاء الدراسة اللسانية يف بحثنا للخطبة.

إن بنية احلجاج هي أكثر بنية يمكن االشتغال عليها يف اخلطاب ملا فيها من

قضايا مطروحة عىل سبيل إلقاء احلجة وتأكيد املطلب من قبلها  ألنه مطلب حقّ
استمدت مرشوعيته من القرآن الكريم.

اﻷول

55

خطبتا الزهراء  .. درا�سة في البعد التداولي في �ضوء نظرية �أفعال الكالم

ديباجة البحث
خطاب السيدة الزهراء ال ُي َش ُّك يف مقاصده وداللته ووضوحهام ،فقد ثبت

السيام عن ذريتها املعصومني ،إذ بتقدُّ م الزمن،
من طريق الروايات ًّ
نصا وتفس ً
ريا له َّ
أقرته
وحتديث املناهج العلمية ينبغي حتيني ذلك النص ،وبيان مقاصده؛ لي ْث ُبت ما َّ

منذ ذلك احلني إىل يومنا هذا ،وليتضح مدى صمود تلك املقاصد من خالل املناهج
الوافدة إلينا أو عىل وفق النظرية العربية القديمة إن شاء الدارس يف اختصاص

اللسانيات.

يف خطاهبا بعض النصوص اللغوية والعدوالت واملجازات مل تأت للزخرفة،

والزينة ،والتفاخر ،وإ َّنام ملخاطبة ذهن املتلقي ،والتأثري فيه للتوصل إىل ما شاءت

استحسنت الوقوف عىل بعض مقاصد خطبتيها عن طريق
إيصاله من املقاصد.
ُ
املنهج التداويل يف إحدى مرتكزاته ،وإن كنت أميل لدراسة البعد التداويل بصورته

املتطورة أي األفعال الكالمية ومبادئ اخلطاب ولسانيات احلجاج ،إال َّ
إن إعداد
البحث ،وتذوق حالوته قادين إىل التوسع يف نظرية األفعال الكالمية ،وسيأيت إكامل
املرتكزين التداوليني فيام بعد.

طبيعة تفصيل البحث جاءت بالتعريف بالسيدة باختصار ،والكالم عىل

التداولية يف اجلهاز املفاهيمي ،وطبيعة العمل اللغوي لدى أوستني ولدى سريل

ً
أيضا ،ومن َث َّم االنتقال إىل امليدان التطبيقي يف اخلطبتني عىل أربعة حماور :األول

بتطويره رشوط املالءمة واإلنجاز ،والثاين بتقسيم الفعل الكالمي إىل أربعة أركان
مع التعديل البسيط ،والثالث بجعله الفعل الكالمي نوعني :املبارش وغري املبارش،
واملحور الرابع بتصنيفه لألفعال الكالمية األصناف اخلمسة.

وقبل اخلتام أود التنبيه عىل ِّأن اطلعت عىل اخلطبتني يف املصادر القديمة وهي:
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(علل الرشائع) ،248 / 1 :و(من ال حيرضه الفقيه) 567 /3 :للشيخ الصدوق،
و(دالئل اإلمامة) البن جرير الطربي ،114 :و(بحار األنوار) للعالمة املجليس:

قصدت واحدً ا من هذه الكتب مع
 .158 / 43وكلام أرشت يف احلاشية إىل اخلطبة
ُ

حلاظ الفارق البسيط يف بعض األلفاظ.

ترجمة الزهراء 
هي فاطمة( )1بنت حممد بن عبد اهلل ُ س ِّميت هبذا االسم بحسب حديث

النبي (( إ َّنام ُس ِّميت فاطمة ألنَّ اهلل قد فطمها وذريتها من النار يوم القيامة)) ،وهلا

ألقاب كثرية :الزهراء ،والبتول الطاهرة ،واحلوراء ،والعذراء ،والنورية ،والصابرة،
والسليمة ،وغري ذلك .تسلسلها الرابع بني أخواهتاُ ،أمها خدجية بنت خويلدُ ،ولِدَ ت
يف السنة الثانية من مبعث النبي ،وقيل تزوجت اإلمام عيل بن أيب طالب وكان

عمرها الرشيف اثني عرش عا ًما ،وقيل يف اخلامسة عرشة ،وقيل يف الثامنة عرشة.

كانت طبيعة حياهتا بني السعادة َ
بحب
واحلزَ ن« ،أمضت طفولتها سعيدة
ِّ
باهن زينب التي كانت هلا بمثابة أم صغرية»(.)2
أبوهيا ،وتدليل أخواهتا هلا بخاصة ُك ْ َ
وقد اكتملت سعادهتا بزواجها من اإلمام عيل بن أيب طالب  وميالد ولدهيا

سيدي شباب أهل اجلنة  .أما ابتعاث احلزن ،ونقض السعادة ،فجاء من مصائب

املناوئني لإلسالم ،ولرسوله ،ولإلمامة من السفهاء.

منزلتها عالية عند اهلل تعاىل على وفق احلجج الآتية
أن الرسول شملها برعايته الكريمة رعاية خاصةً ،
• َّ
فضل عن َّأنا بِ ْنت النبوة،
والرسالة.

اﻷول

57

خطبتا الزهراء  .. درا�سة في البعد التداولي في �ضوء نظرية �أفعال الكالم
•قد حدَّ ث هبا النبي  أحاديث كثرية ُتدل عىل رفعتها ،ومن ذلك(( :فاطمة
غضبني ما ُي ِ
بضعة مني يرسين ما يرسها ،و ُي ِ
غضبها ،وعبد اهلل هذا بضعة من

فاطمة بضعة رسول اهلل)).

•زواجها من عيل بن أيب طالب ويص رسول اهلل وويل اهلل ،فقد روي عن اإلمام
الصادق(( :لوال أنَّ اهلل خلق أمري املؤمنني ما كان لفاطمة كفؤ عىل ظهر األرض

من آدم فمن دونه))(.)3

التداولية وتطبيقاتها يف خطبتي ال�سيدة
بدأ العمل يف التداولية منذ تصنيف موريس 1938م الثالثي :النحو،

والداللة ،والتداولية .والتداولية ترمجة للمصطلح ( )Pragmaticsهلا تعريفات
كثرية ،وأقدم تعريف هلا هو عىل يد (موريس) ا ُمل ْذ ِكي األول جلذوهتا« :التداولية

جزء من السيميائية التي تعالج العالقات بني العالمات ،ومستعميل هذه
مائل إىل َع َ
سيميائيا ً
القة الدال
العالمات»( ،) 4ويمكن تصنيف هذا التعريف تصني ًفا
ًّ
باملدلول ومغر ًقا فيها.

وعرفها (آن ماري ديري) و(فرانسوا ريكانايت)« :دراسة استعامل اللغة يف
َّ
اخلطاب شاهدة يف ذلك عىل مقدرهتا اخلطابية»( .)5والتطويق اللغوي أو اللساين باد

يف هذا التعريف .وقد نلحظ التواصلية يف التعريف اآليت عىل يد (ريشة فرانسيس

جاك) بقوله« :تتطرق التداولية إىل اللغة كظاهرة خطابية وتواصلية واجتامعية
معا»(.)6
ً

وضوحا
فت بتعريف أكثر
فقد مجع اللسانية واالجتامعية بغية التواصل .وقد ُع ِّر ْ
ً

يعد بمثابة ُ
العضد لتعريف فرانسيس ،وقد أكده الدارسون« :هي دراسة اللغة التي
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تركز االنتباه عىل املستعملني وسياق استعامل اللغة ً
بدل من الرتكيز عىل املرجع –
َ
القة الدال باملدلول -أو قواعد النحو أي َع َ
القة العالمة بام حتيل إليه أي َع َ
القة
العالمات فيام بينها يف الرتكيب النحوي»(.)7

وهكذا تعاقبت احلقب اللسانية إىل ْ
أن وصل األمر إىل مخسينيات القرن العرشين

املنرصم ،فربز اجتاه نظرية أفعال الكالم عىل يد أوستني بفعل السأم من البحث

الفلسفي امليتافيزيقي ،وبروز الفلسفة التحليلية التي ترى َّ
أن من مهام الفلسفة

للتوصل إىل احلقائق أو املعاين ،فطرح أوستني نظريته يف حمارضات
دراسة اللغة
ُّ
وصلت إىل اثنتي عرشة حمارضةُ ،طبِ َعت بعد وفاته عام 1960م عىل شكل كتاب

بعنوان ( )How to do things with words 1962وترجم إىل العربية :كيف نعمل
األشياء بالكلامت ،وقامت نظريته عىل التمييز بني اجلمل الوصفية اخلربية التي

حتتمل الصدق والكذب ،وبني اجلمل اإلنشائية التي ال حتتمل الصدق والكذب
ٍ
أقرها تتعلق بالقصد ،واملقام ْ
وإن
وإ َّنام حتتمل النجاح والفشل( )7عىل وفق
رشوط َّ
مل يراع املقام ،يكون قطع االعتبار به اخذ باملتكلم والسامع إىل الشطط يف صالحية

االستعامل(.)8

وأقر يف جممل نظريته أركان العملية الكالمية بحيث أصبحت لديه ثالثة :هي
َّ

(فعل الكالم) :األلفاظ والرتاكيب واألصوات .و(قوة أفعال الكالم) :املحتوى

القضوي أو الداللة( .والزم أفعال الكالم) :الفعل التأثريي(.)9

ولنرضب ً
مثال كي تتضح الصورة فإذا قلنا( :اجلو بارد) يف حال كانت النافذة

مفتوحة:

فعل القول :األلفاظ املتكون منها هذا الكالم وهي املبتدأ واخلرب واملكون من

أصوات تناسقت ودلت عىل معنى وضعي أو طريقة أداء امللفوظ من حيث التنغيم
اﻷول
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وإشباع احلركات .أما الفعل املتضمن يف القول أو املحتوى القضوي هو عدم حتمل
مالبسا كافية .فكان الفعل الناتج عن القول هو تقديرك
الربودة أل َّنني مل ارتد
ً
للموقف وغلقك للنافذة نتيجة اقتناعك.

وص َّنف األفعال الكالمية استاد ًا إىل األلفاظ عىل مخسة أصناف هي :احلكميات:

ما يصدر من حكم نحو :يتهم ،يعني .واإلنفاذيات :ماهلا َع َ
القة بمامرسة األحكام
والقوانني نحو :يقهر ،يأمر .والوعديات :والغاية منها أن يلزم املتكلم نفسه بإنجاز

معي نحو :أتعهد ،التزم .والسلوكيات :ردة فعل جتاه اآلخرين ،نحو :سامح،
فعل َّ
شكر ،اعتذر .والتبيينات :أي اإليضاح والعرض أو التربير يف وجهة النظر أو
َ
الحظ.
الرأي ،نحو :اعرتض،

جاء سريل لألفعال الكالمية منطل ًقا من سابقه أوستني «إال َّ
أن سريل وجه

بعض االنتقادات الرامية إىل وجود بعض النقائص يف دراسات اوستن لألفعال
تبن عىل أصول واضحة ،باإلضافة إىل وجود بعض التداخل بني
اللغوية ،التي مل َ

قسمت عىل وفقه
جمموعات األفعال اللغويةً ،
نظرا لعدم وضوح األساس الذي َّ

هذه األفعال .وكذلك َّ
فإن جهود أوستن يف هذا املجال كانت موجهة نحو دراسة

منجزا بكل ما حيمله من
األلفاظ وليس األفعال؛ أي دراسة لفظ الفعل وليس الفعل
ً
حركة ومادية»(.)10

ويمكن استجالء خطوات سريل مع حلاظ التعديل عىل نظرية ُأستاذه بأربعة

حماور ،األول :بتطويره رشوط املالءمة واإلنجاز .والثاين :بتقسيم الفعل الكالمي

إىل أربعة أركان مع التعديل البسيط .والثالث :بجعله الفعل الكالمي نوعني

املبارش وغري املبارش .واملحور الرابع :بتصنيفه لألفعال الكالمية األصناف اخلمسة.
يتخلل هذا العرض مقاربة كالم السيدة عىل وفق هذه النظرية الكالمية لسرب أغوار
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مقاصدها ،ودالالت كالمها ،وتسجيل احلقائق التي أرادت أن ُت ِق َّرها يف خطبتها.
اعرتا ًفا أو انطال ًقا من َّ
أثرا يف حتليل النص ،يقول عنه
أن ملقوالت هذه النظرية ً

الدكتور نبيل أيوب« :وللرباغامتية دور فعال يف حتليل اخلطاب؛ إذ تسهم يف فهم
قصدية التواصل مستعينة بمفاهيم أفعال الكالم التي قال هبا الباحث االنكليزي

(جون أوستني)»(.)11

وأبدأ املقاربة اإلنجازية خلطبتي السيدة بتوافر رشوط املالءمة يف إنجاح الفعل

وطورها سريل ،ورأوا
الكالمي ،فقد اشرتط أوستني ظرو ًفا سامها رشوط املالءمة َّ
وناجحا ،وإذا مل تتحقق ،فلن
إذا حتققت تلك الرشوط يف الفعل الكالمي كان موف ًقا
ً
يلمس اهلدف الذي من أجله تم النُطق ،وسأبحث عن هذه الرشوط يف اخلطبتني

وأوهلا( :)12رشط املحتوى القضوي :ومعناه أن يف كل فعل إنجازي يتحتم وجود

قضية يعرب عنها املتكلم اإلنجازي .وقد يتوفر يف خطبتي الزهراء حمتوى قضوي

عام جاء من أجله النص هو ُّ
احلط من شأن املبتغني من اإلسالم ،واملغتصبني حقه،
والناكثني وعوده ،والنائلني من ذرية رسول اهلل ،أما املحتويات القضوية الفرعية

فهي موجودة بكثرة يف اخلطبتني ،ومنه «ما الذي نقموا من أيب حسن؟ نقموا واهلل

وتنمره يف ذات
منه شدة وطأته ،ونكال وقعته ،ونكري سيفهُّ ،
وتبحره يف كتاب اهللُّ ،
اهلل»(.)13

يتضح املحتوى القضوي نيلهم من أيب احلسن وحسدهم له النه الرجل املثال،

الشجاع ،العامل بكتاب اهلل .ومن املمكن القول َّ
إن املحتويات القضوية األخرى

تتآزر كلها ،وتدخل يف َع َ
القة العموم واخلصوص مع املحتوى القضوي العام يف
اخلطبتني.

أما الرشط الثاين من رشوط املالءمة فهو الرشط التمهيدي ُ
ويقق إذا كان
اﻷول
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املتكلم أو املتلقي ِ
واضحا هذا متا ًما يف قول السيدة
قاد َرين عىل إنجاز الفعل .ويكون
ً

وص املتلقي« :فاتقوا اهلل حق تقاته ،وال متوتن إال وأنتم مسلمون ،وال
عندما ُت ِ

تتولوا ُمدب ِرين ،وأطيعوه فيام أمركم وهناكم»( .)14وقد يكون من الرضوري احلكم
ألنا الزهراء ،ويكفينا ً
دليل َّ
أن الدافع عىل قول اخلطبتني هو حتقق
عىل حتقق ذلك َّ
هذه الرشيطة يف ذاهتا ،أي :حتقق التقوى ،واإلسالم ،وطاعة املوىل تعاىل فيام أمرها

به وهناها عنه .أما املتلقي أ ًّيا كان باإلمكان حتقيق ذلك يف نفسه ،وبذا هي تدعوه إىل
تقوى اهلل ،واالئتامر بأمره ،واالنتهاء َّ
عم هنى عنه.

واضحا لكل من املتلقي أو املتكلم َّ
ويدخل يف الرشط التمهيديْ :
أن
أن ال يكون
ً

املتلقي سينجز الفعل املطلوب يف املجرى االعتيادي لألفعال ،ومثال هذا الرشط َّ
أن

السيدة مل تكن تتوقع من املخاطبني ْ
يتمسكوا أو يعيدوا متسكهم بالقرآن لذا بدأت
أن َّ

بالعتب عليهم «هلل فيكم عهد قدمه إليكم ،وبقية استخلفها عليكم» ثم استمرت
تداوليا بغية التأثري عليهم من خالل بيان
طي كالمها ُبعدً ا
ًّ
بالتعريف بالقرآن؛ ل ُت ْع َ

رسالته ،فقالت« :كتاب اهلل بينة بصائره ،وآيه منكشفة رسائره ،وبرهان فينا ،متجلية
ظواهره ،مديم للربية استامعه ،وقائد إىل الرضوان اتباعه ،ومؤ ٍّد إىل النجاة أشياعه،

فيه تبيان حجج اهلل املنورة.)15(»...

واشرتط أوستني وسريل ً
رشطا ثال ًثا يقوم عىل (اإلخالص) لدى املتكلم ،فال

يقول غري ما يعتقد ،وال يزعم أ َّنه قادر عىل فعل ما ال يستطيع.

ومعامل االعتقاد واإلخالص كثرية يف اخلطبة متمثلة باعتقادها بالقرآن وبمكانته

يف بناء اإلنسان وتكامله وهذا ما نجده يف استهالل اخلطبة ،وكذلك االعتقاد برسالة
النبي وبكون آل النبي وسيلته «فنحن وسيلته يف خلقه ،ونحن آل رسوله ،ونحن
حجة غيبه ،وورثة أنبيائه»( .)16وكذلك اعتقادها بفضل الرسول عىل املهاجرين
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واألنصار «وكنتم عىل شفا حفرة من النار ،فأنقذكم منها بنب ِّيه تعبدون األصنام،

ونزة الطامع ،وقبسة العجالن وموطئ
وتستقسمون باألزالمَ ،مذقة الشاربَ ،
()17
األقدام ،ترشبون الرنق ،وتقتاتون ِ
((أيا
القدة . »...واعتقادها بمرياث أبيها ُّ
(عز َّ
وجل) أنْ ت ِر َث أباك وال
معرش املسلمني أأبتز إرث أيب ،يابن أيب قحافة؟ أبى اهلل َّ

ُ
أرث أيب؟ لقد جئت شيئًا فر ًيا))(.)18

وغري ذلك من االعتقادات التي أخلصت هلا من خالل االحتجاج بالقرآن،

وباألساليب اللغوية الكثرية :االستفهام ،والتعجب وغري ذلك.

كل تلك الرشوط الثالثة يرتتب عليها أمر رابع هو كيفية اإلنجاز أو التأثري

وس ِّمي بـ (الرشط األسايس)
حلصاد ثامر ذلك اإلنجاز ،وهذا الرشط الرابع ُ
ويتلخص ِّ
بحث املتلقي عىل إنجاز فعل معني .وقد حثَّت السيدة يف خطبتيها املتلقي

ريا بأسلوب األمر ((اتقوا اهلل)) ،وجلأت إىل أسلوب التحذير ((هذا والعهد
كث ً
قريب ،والكلم رحيب ،واجلرح ملَّا يندمل ،فهيهات منكم ،وأين بكم ،وأ َّنى تؤفكون،
وكتاب اهلل بني أظهركم ،زواجره الئحة ...،فبئس للظاملني ً
بدل .)19())...وكذلك

متثلت اسرتاتيجيات احلث بطريق االحتجاج بالقرآن الكريم ،ومنها يف إقناع املتلقي

أيب قحافة بمرياث األنبياء السابقني ((أهيا معرش املسلمني ،أأبتز إرث أيب يابن أيب
داو َد﴾ ومع ما قص من خرب حييى
قحافة ....إذ يقول اهلل َ :
﴿و َو ِر َث ُس َل ْيمانُ ُ
وزكريا ،إذ يقولَ ﴿ :ف َه ْب ِل ِم ْن َلدُ ن َْك َولِ ًّيا * َي ِر ُثنِي َو َي ِر ُث ِم ْن ِ
اج َع ْل ُه
آل َي ْع ُق َ
وب َو ْ

َر ِّب َر ِض ًّيا﴾))( .)20ومل يغب أسلوب االستفهام عن مسارات التأثري ومنه ما وجهته

أن ال َّ
إىل أيب قحافة أيضا ((فزعمتم ْ
فخصكم اهلل بآية
حظ يل ،وال إرث من أيب! أ
َّ
أخرج أيب منها؟ أم تقولون أهل ِم َّلتني ال يتوارثون؟))(.)21
ً
تقسيم لألفعال اإلنجازية بتعديل طفيف ِلَا أرساه (أوستني) عند
وتب َّنى (سريل)
اﻷول
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تقسيمه الفعل الكالمي عىل ثالثة جوانب هي الفعل اللفظي ،والفعل اإلنجازي،
والفعل التأثريي.

إال َّ
بحجة عدم التمييز بني الفعل اللفظي
أن (سريل) َّ
وجه انتقاده هلذا التقسيم َّ

والفعل اإلنجازي يف بعض العمليات اخلطابية خذ قولهَّ :
«إن نطق ألفاظ تعرب عن
معنى معني كالوعد ً
مثل يف (اعتزم فعل كذا) هو أداء لفعل لفظي معني –كام يرى
أوستني -ونطق ألفاظ إنجازية تعرب عن غرض إنجازي معني كالوعد كام يف قويل:

(أعد بأ َّنني اعتزم فعل كذا) هو أداء لفعل إنجازي معني؛ ويالحظ ممَّا سبق َّ
أن

الغرض من الفعل اإلنجازي وهو الوعد كام يف املثال الثاين جزء ترادف مع معنى

الفعل اللفظي وهو الوعد ً
أيضا يف املثال الثاين ،إ ًذا فال يوجد لدينا فعالن خمتلفان
هنا ،بل اسامن خمتلفان لفعل واحد بعينه؛ ومن َث َّم مل يكن الفصل الذي قدمه سريل

ً
شامل دقي ًقا ،بل اعرتاه التدخل والتشابه»(.)22
لألفعال

فعدل (سريل) التقسيم وجعل العملية اإلنجازية مكونة من أربعة أقسام:

األول :لفظي أو نطقي األصوات ،واملعجم ،والنحو .والثاينَّ :
سمه (الفعل

القضوي) :ويعني املرجع أو املحور الذي يدور حوله احلديث .والثالث الفعل
اإلنجازي :وهو الداللة يف النص وهذا موجود لدى (أوستني) أيضا .والرابع

(الفعل التأثريي) :النتيجة املرتتبة عىل اإلنجاز وقد يكون أو ال يكون ،إذ «ال هيتم
سريل إال باألعامل املتضمنة يف القول .فلقد شك يف وجود أعامل تأثري بالقول ومل

حيفل بحق عىل سبيل املثال باألعامل القولية»(.)23

ولنتعقب هذا التقسيم الرباعي يف كالم السيدة بغية الوقوف عىل دالالته من

هذا الطريق يف قوهلا (( :هؤالء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين!

إال ه ُلم فاسمع؟! وما عشت أراك الدهر عج ًبا! وإنْ تعجب ،فعجب قوهلم! ليت
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متسكوا؟ وعىل
شعري إىل أي إسناد استندوا؟! واىل أي عامد اعتمدوا؟! وبأي عروة َّ

أية ذرية أقدموا واحتنكوا))(.)24

فالفعل األول اللفظي لعله واضح من املكونات املعجمية والنحوية يف النص،

األسامء ،واألفعال ،وإيقونة املضاف واملضاف إليه ،واجلناسات ،تنغيامت صاعدة
وهابطة باالستفهام ،والتعجب .أما الفعل القضوي أو املحور الذي يدور حوله

النص فهو الزيغ الذي عاشه الناس بعد وفاة رسول اهلل  ،وعدم متييزهم النهج
احلق من غريه يف اختيارهم .وكان مؤدى ذلك املحتوى القضوي بإنجازية العرض

(إال هلم فاسمع) ،ويف التعجب (وما عشت أراك الدهر عجبا) واالستفهام
الرصيح باالسم (أي) .أما القسم الرابع فيبقى رهني املتلقي مع أنه مرجح التأثري

فيه فاستدعت تلك اخلطوات إلقناعه.

يمكن تقسيم يف األفعال اللغوية بحسب طبيعة املعنى اىل مبارش وغري مبارش،

فإذا حصلنا عليه مبارشة من الصيغة الرتكيبية فهو (املبارش) نحو :إقرأ القرآن .وإذا

حصلنا عليه بطريقة غري مبارشة دون استدعاء الصورة الرتكيبية فهو املعنى (غري
املبارش)

()25

نحو :القرآن كتاب مفيد ،ففي اجلملة هذه معنى إخباري ًا عىل وجه

اجلزم ،لكن يف الوقت نفسه دعوات إىل التمسك بالقرآن وقراءته من دون الترصيح
هبذا املعنى ،ويعد االشتغال عىل هذا املعنى يف صميم العمل التداويل.

يف التوصيف الذي عملنا عليه يف اخلطبتني جتد النطاقني من األفعال املبارشة

وهو الغالب عىل اخلطبتني والرس يف ذلك َّ
أن اخلصم واضح ومكشوف ،والسيدة
الزهراء  حيارصها اهلم ،وعربهتا خمتنقة بصدرها فأرادت التنفيس عن َ ِّ
هها
ِ
وح ْرقتها بأرسع طريقة مبارشة ،موجهة إىل اجلمهور العام يف سياق استفهامها

عن ظلمها(( :يا معرش النقيبة وحضنة اإلسالم ما هذه الغميزة يف حقي والسنة عن
اﻷول
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ظالمتي ،أما كان رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول املرء حيفظ يف ولده))(.)26
ومن أنامطها االستعاملية املبارشة ألفعال اإلنجاز ما خصت به طائفة معينة من

املتخاطبني املقلدين عندما احتج أبو بكر َّ
بأن الناس قلدوه والذنب ذنبهم(( :معارش

املسلمني املرسعة إىل قيل الباطل املغضية عىل الفعل القبيح اخلارس أفال تتدبرون

القرآن أم عىل قلوبكم أقفاهلا؟ كال بل ران عىل قلوبكم بام أسأتم من أعاملكم))(.)27
ومن استعامالهتا املبارشة األخرى مع هلجتها ومبارشهتا يف طور ردها عىل أيب

بكر عندما رد عليها وادعى َّ
أن األنبياء ال يورثون بحسب ما سمعه من الرسول،
أمرا ،فصرب مجيل ،واهلل املستعان عىل ما
فقالت(( :كال بل َّ
سولت لكم أنفسكم ً
تصفون))(.)28

حضورا ً
مقل نسب ًة اىل املبارشة
وشكلت األفعال الكالمية غري املبارشة
ً

لألسباب التي ذكرت ،ومنه عندما قارنت بني حال اإلمام عيل وحال اجلمهور
نارا للحرب
فظاهر النص اإلخبار ويفهم منه التوبيخ ،والذم ،فتقول(( :كلام أوقدوا ً

أطفأها اهلل ،أو نجم قرن الشيطان أو فغرت فاغرة من املرشكني قذف أخاه يف هلواهتا
فال ينكفئ حتى يطأ جناحها بأمخصه...وأنتم يف رفاهية من العيش وادعون فاكهون
آمنون ترت َّبصون بنا الدوائر ،وتتوكفون األخبار ،وتنكصون عند النزال ،وتفرون من

القتال))(.)29

ولو انعطف احلديث عىل أصناف األفعال الكالمية يف اخلطبتني بحسب ما أبداه

(سريل) نجدها جز ًءا من التوظيف اخلطايب يف إيصال مقاصدها عىل وفق اآليت:

املعب
أ) التقريرات« :والغرض منها حتمل املتكلم مسؤولية صدق القضية َّ
اجتاها من القول إىل َ
عنها .وتتميز التقريرات َّ
العال أي ْ
أن
بأن اجتاه املطابقة يكون
ً
يكون القول مطاب ًقا للوقائع ،واألحداث املوجودة يف العامل اخلارجي .كام تتميز
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عب عنها باالعتقاد»(.)30
التقريرات بصدورها عن حالة نفسية َّ

ولعل هذا الصنف ومواصفاته ممَّا ينطبق أو يتوفر بكثرة يف اخلطبتنيَّ ،
ألن صدق

فاح يف كل كلمة قالتها يف ذلك الظرف ،فطابقت أقواهلا ما كان
السيدة ومسؤوليتها َ

جار ًيا آنذاك يف ضوء حالتها النفسية ،فأنتجت ً
كالميا قررت فيه مقررات عدة،
فعل
ًّ

أو وصفت أفكارا عدة ،ومنه يف احلديث عن فضائل القرآن أو عن هدفه يف فرض
اإليامن والعبادات ُ
ريا من الرشك ،والصالة
األخر ،فتقول« :ففرض اإليامن تطه ً
تنزهيا عن ِ
الك َب ،والزكاة زيادة يف الرزق»(.) 31

فاملعنى األويل الرصيح َّ
أن القرآن فرض اإليامن ،والصالة ،والصيام ،والزكاة

التمسك به واإلقبال عليه.
لغايات ذكرهتا ،وهذا يستلزم حوار ًّيا
ُّ

ب) الطلبيات (التوجيهية) ُي ْكثِر من استعامهلا الفرد يف كل حني ويف كل مفاصل

احلياة «وغرضها حماولة جعل املخاطب يقوم بعمل ما .واملتكلم يف هذه احلالة يريد
أو يرغب يف حتقيق وضع يف املستق َبل يكون فيه العامل اخلارجي مطاب ًقا لكلامته»(.)32

أكثرت السيدة من التوجيه والطلب ،أي لتجعل كالمها يطابق العامل
وقد
ْ

املؤول إليه يف ما بعد ،ومنه التوجيه بالتقوى يف شأن القرآن بعد ْ
أن ذكرت املحاسن

ذكرت منها يف التقريرات ،ومنها ً
أيضا أ َّنه
التي جاء هبا النص القرآين الكريم كام
ُ
استن العدل تسكينًا للقلوب ،واإلمامة ًّملا من الفرقة ،وبر الوالدين ًّبرا من السخط
َّ

إىل ْ
أن تصل إىل مرحلة التوجيه وبصيغة األمر ،فتقول(( :فاتقوا اهلل حق تقاته فيام
عم ُ
أمركم به وانتهوا َّ
هناكم عنه))(.)33

وتوجه املتلقني منها بطريقة أخرى هي طريقة النهي فتقول:
ثم تعود 
َّ

((فاتقوا اهلل حق تقاته ،وال متو ُتن إال وأنتم مسلمون ،وال تتولوا مدبرين))(.)34

اﻷول
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ضمنيا عىل التذكري َّ
بأن النبي كم كان
يضاف إىل تلك الطلبيات الطلب الدال
ًّ

ريا للبرش يف وقت بداية الرسالة ،واإلرشاد نحو الطريق القويم ،والسلوك احلسن
ُمغ ًّ
برتك ( َفدَ ك) وإرجاعها إىل مستحقيها ومالكيها من باب َّأنا بنت رسول اهلل ،فتقول:

ً
شططا
((أنا فاطمة وأيب حممد ،أقوهلا َع ْو ًدا عىل َبدْ ء ،وما أقول إذ أقول رس ًفا وال
َ
جاء ُك ْم َر ُس ٌ
يص َع َل ْي ُك ْم بِ ْ ُ
الؤْ ِمنِ َ
ني َر ُؤ ٌف
ول ِم ْن َأن ُْف ِس ُك ْم َع ِزيزٌ َع َل ْي ِه ما َعنِ ُّت ْم َح ِر ٌ
﴿ل َقدْ َ
يم﴾ أن تعزوه جتدوه أيب دون نسائكم ،وأخا ابن عمي دون رجالكم ،بلغ النذارة
َر ِح ٌ
صادعا بالرسالة ،ناك ًبا عن سنن املرشكني ،ضار ًبا الثباجهمً ،
آخذا باكظامهم ،داع ًيا
ً
إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة))(.)35

ً
مستقبل ،دون أن يكون
ج) الوعديات :وتعني «إجبار املتكلم عىل فعل يشء

هذا اإلجبار رضور ًّيا»( .)36وقد ورد الوعيد يف كالم السيدة بغية التأثري يف نفسية

املتكلم والرتاجع عن موقفه غري املسوغ ،فتقول(( :هذا والعهد قريب ،والكلم

ٌ
ملحيطة بالكافرين،
رحيب...،زعمتم خوف الفتنة أال يف الفتنة سقطوا ،وإنَّ جهنم
فهيهات منكم ،وكيف بكم ،وأ َّنى تؤفكون ...بئس للظاملني ً
بدل ،و َمن يبتغ غري
اإلسالم دينا ،فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلارسين.))...

()36

سمى هذه األفعال السلوكيات واملعربات ،و «ختتص
د) االفصاحاتُ :ت َّ

بمجموعة مبعثرة من األفعال ال يمكن حرص أطرافها بسهولة ،ولكنها تندرج
حتت باب السلوك واألعراف املجتمعية ،وأمثلتها االعتذارات والتهاين والتعازي
والقسم ...كام َّأنا تتضمن مفهوم ردود األفعال عىل سلوك اآلخرين»(.)37
َ

ولعلك واجد هذا بوضوح يف اخلطبتني ،إذ تعد ردة فعل وسلوك جتاه األفعال

التي قام هبا املناوئون لإلسالم ،وللعرتة الطاهرة .وقد تبلور ذلك بسلوكها أو

((أصبحت
قوهلا لنساء املهاجرين واألنصار حني ما سألنها عن حاهلا ،فأجابت:
ُ
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واهللِ عائفة لدنياكم ،قالية( )38لرجالكم ،لفظتهم قبل أنْ عجمتهم ،وشنئتهم بعد
فقبحا لفلول احلد ،وخور القناة ،وخطل الرأي ،وبئس ما قدمت هلم
أنْ سربهتمً ،

أنفسهم أن سخط اهلل عليهم ويف العذاب هم خالدون))(.)39

بتحليل النص املنجز من السيدة ال يعني َّأنا كانت متمسكة بالدنيا .وإ َّنام املراد

بذلك َّأنا ما زالت حمبة للدنيا التي توصلها لآلخرة ومازالت حمبة وغري باغضة
للرجال املؤمنني يف اهلل ،لكنه صار من سلوكها جتاه أهل الدنيا من الظلمة الذين
ينظرون إليها عىل َّأنا دار قرار وملك ومتليك وزينة وهي املنتهى صار من سلوكها

ْ
أن تكون عائفة هلم غري متمسكة هبم كام َّأنا مبغضة الؤلئك الرجال من املهاجرين
واألنصار الذين مل ينرصوا دين اهلل ورسوله.

 )#الترصحيات« :وهي أفعال يتغري َ
العال بعد النطق هبا وتتضمن اغلب األفعال

الشعائرية التي أوردها (اوستن) يف البداية كأمثلة عىل اإلنجازيات .وهي تتطلب

بصورة خاصة مؤسسات غري لغوية حتدد قواعد استعامهلا مثل حمكمة أو جلنة أو
يؤدى هبا هذا الفعل نحو فصل،
مسجد أو كتب أصول السلوك»( .)40والنامذج التي َّ

استقال ،اقسم ،عني ،ويرتتب عليها تغيري العامل بالفعل.

وقد حرضت يف خطبتي السيدة ومنها يف قوهلا ((فلام اختار اهلل عز وجل له

دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ،ظهرت حسيكة النفاق ،وانسمل جلباب الدين،

واخلق ثوبه ،ونحل عظمه ،وأودت رمته ،وظهر نابغ ،ونبغ خامل ،ونطق

كاظم ،وهدر فنيق الباطل خيطل يف عرصاتكم ،واطلع الشيطان رأسه من معرسه

صارخا بكم))(.)41

جاء الترصيح يف كالم السيدة الزهراء  أو املحتوى اإلنجازي َّ
أن بعد بعثة

النبي  تغريت معامل حياتكم وتغري الوضع من حال إىل حال من الصفاء إىل
اﻷول

69

خطبتا الزهراء  .. درا�سة في البعد التداولي في �ضوء نظرية �أفعال الكالم
وتسيد عليكم أناس هم
هامشيا
النفاق ،وانصبغ ثوب الدين وأصبح لديكم الدين
َّ
ًّ

ليس ً
ألنم أتباع الشيطان ،فهذا تضجر منها ِلَا هم عليه من أمر.
أهل لذلك َّ

حاصل ما ذكرناه يف أصناف أفعال الكالم َّ
أن السيدة الزهراء  ترمي من

ريا وشغلها وهو واقع املسلمني بعد
خالهلا احلديث عن املوضوع الذي َّأرقها كث ً
رسول اهلل وفعلتهم املشينة جتاه (فدك) فاشعلت كل ما متلك من جذوات النور

لوصف الواقع والطموح لتغيريه من خالل التقرير ،والوعد ،والتذكري باملثوى
األخري.
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ثمار البحث
• َّ
إن اخلطبة بكل قواها النصية وحماورها يف األفعال الكالمية وقرآنيتها جاءت
ردة فعل عىل مغتصبي حقها ،فلجأت إىل اجلامليات اللغوية مع الروح الغاضبة،
الساخرة ،املوجهة ،املتوعدة ،املهددة هلؤالء القوم بغية النيل من أذهاهنم

وإقناعهم بإرجاع فدك.

• َّ
إن املتلقي يف هذه الرسالة عىل نوعني خاص وعام ،اخلاص :متثَّل بأيب بكر،
والعام :عىل نوعني أيضا ،متلق آين من مجهور األنصار واملهاجرين احلا ِّفني بأيب

ٍ
ومتلق مستقبيل متثل يب وبك أهيا القارئ يف عرصنا احلارض والعصور
بكر،

التالية له لذا يستوجب يف كل مرحلة وعرص حتيني كالمها الكتشاف أرساره.

وع َلقته باملوىل تعاىل من خالل اإلحلاح عىل
•محلت اخلطبتان بعدً ا تربو ًّيا للعبد َ
األفعال الكالمية املتمثلة بالطلب والوعديات املبارشة وغري املبارشة.

• َّ
إن املنهج التداويل لديه القدرة عىل سرب أغوار الدالالت واملقاصد التي ضمنتها
السيدة خطبتيها ،فكانت مقاصد متنوعة منها الوعظ ،واإلرشاد ،والتذكري

بمرتكزات الدين اإلسالمي القائم عىل التعلق بالقرآن أل َّنه سبيل وهداية نحو

النور واتباع سنن النبي واإلمامةً ،
فضل عن ذم الدنيا وذم املتمسكني هبا.

جرى ذلك من خالل النسق املضمر أي التحدي ،والذم ،ورفع الشأن،

والتمسك بالقرآن ،أحقية عيل وأوالده بقيادة األمة ،و ّمل الشمل عن طريق اإلمامة،

وهذا ما عرف بـ (الفعل اللغوي غري املبارش) ،وال يتجىل ذلك بوضوح ما مل تتم
اإلحاطة بظروف اخلطبتني ومقامهام وحيتاج إىل آليات لغوية ومعجمية إذا تذكرنا

أهنا مالت الستعامل الغريب من األلفاظ واملهمل يف وقتنا احلايل ،وكذلك حتتاج
اﻷول
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إىل خربة بالتأويالت النحوية ،إذ َّإنا أحالت وحذفت وكررت ،فانامز كالمها

باالنرشاخات اللغوية ما حيتاج إىل كفاية نحوية لردم اهلوة يف النص وإستكناه

القصد.

• َّ
إن خطبتي السيدة ذات بعدين األول إعالين واآلخر ثقايف ،إعالين أعلنت عن
حقيقتني األوىل مظلومية أهل البيت وغربة القرآن واإلسالم .والثانية جتارس

أهل الظلم عىل القرآن واإلسالم والرسول .والبعد الثاين ثقايف يتمثل بتغيري
جهة اإلنسان نحو الوعي واملنهاجية التي تصحح مسار الفرد ليصل إىل مرحلة

التسامي والتكامل عن طريق استذكار آي القرآن والعمل هبا.

•حاولت السيدة االستعانة بكل األفعال اإلنجازية إليصال مقاصدها فوصفت
احلال وطلبت منهم العزوف عنه وإن مل يعزفوا فقد توعدهتم بأسوء مصري ثم

تعهدت عىل نفسها أن ال تنثني أمام اجلمع الباطل وأعلنت َّ
عم يف داخلها من

حرسات ومن طبيعتهم التي كانوا عليها لتسجل حقيقتهم عىل مدى الزمن.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

...................................

1ينظر ترمجتها :سرية املصطفى (هاشم معروف احلسني)  322وما بعدها ،و :أعالم
اهلداية(أمحد بن عاشور) /13 :اجلزء بكامله يعد ترمجة للزهراء.
2سرية األئمة األثني عرش.65 / 1 :
3هتذيب األحكام يف رشح املقنعة للشيخ املفيد( ،الشيخ الطويس).470 /7 :
4اخلطبة.
5اخلطبة.
6املقاربة التداولية (فرانسوز ارمينكو).8 :
7نفسه :والصحيفة نفسها.
8نفسه :والصحيفة نفسها.
9يف التداولية إشكالية املصطلح بني املفهوم والرتمجة والتعريب [الدكتور عيد بلبع] بحث
يف جملة األقالم العدد2008 ،5 :م .23 -22 :وينظر ما يقرب من هذا التعريف :مفهوم
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الرباغامتية ونظرية املقام يف املقوالت املعرفية ولدى علامء العربية [منال النجار] ،بحث
منشور ضمن كتاب التداوليات علم استعامل اللغة ،بإرشاف الدكتور حافظ إسامعييل
علوي.69 :
1010ينظر :نظرية أفعال الكالم العامة (جون اوستني).22 – 12 :
1111ينظر :نفسه.70 – 23 :
1212ينظر :نظرية أفعال الكالم العامة 123 :وما بعدها.
1313املدارس اللسانية املعارصة (الدكتور نعامن بوقرة).194 :
1414النقد النيص وحتليل اخلطاب نظريات ومقاربات (الدكتور نبيل ايوب).240 :
1515ذكرت تلك الرشوط بالتفصيل يف كتاب :يف الربامجاتية األفعال اإلنجازية يف العربية املعارصة
دراسة داللية ومعجم سياقي (الدكتور عيل حجي الرصاف) وقد اعتمدت عليه.53 – 52 :
1616اخلطبة.
1717اخلطبة.
1818اخلطبة.
1919اخلطبة.
2020اخلطبة.
2121اخلطبة.
2222اخلطبة.
2323اخلطبة.
2424اخلطبة.
2525يف الربامجاتية 54 :والنص منقول من نظرية األفعال الكالمية هاشم الطباطبائي.14 -13 :
2626التداولية اليوم علم جديد يف التواصل (آن روبول وجاك موشالر).33 :
2727اخلطبة.
2828ينظر :اخلطاب اللساين العريب (الدكتور بنعيسى ازاييط).170 / 2 :
2929اخلطبة.
3030اخلطبة.
3131اخلطبة.
3232اخلطبة.
3333اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب والداللة دراسة نحوية تداولية (الدكتور خالد ميالد).505 :
3434اخلطبة.
اﻷول
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3535نظرية الفعل الكالمي بني علم اللغة احلديث واملباحث اللغوية يف الرتاث العريب
واإلسالمي(هشام اخلليفة).125 :
3636اخلطبة.
3737اخلطبة.
3838اخلطبة.
3939اخلطاب اللساين العريب.210 / 2 :
4040اخلطبة.
4141يف الربامجاتية األفعال اإلنجازية.48 :
4242مبغضة ،والقىل :اشد البغض ،ينظر :مفردات ألفاظ القرآن ،العالمة الراغب األصفهاين:
.683
4343اخلطبة.
4444نظرية الفعل الكالمي بني علم اللغة احلديث واملباحث اللغوية يف الرتاث العريب واإلسالمي:
.126
4545اخلطبة.
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امل�صادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

1االحتجاج ،تأليف أيب منصور امحد بن
عيل بن أيب طالب ،حتقيق :حممد باقر
اخلرسان ،مطبعة النعامن يف النجف،
1966 - #1386م.
2أعالم اهلداية ،تأليف ابن عاشور ،ط،1
دار األمري للطباعة والنرش ،اخلرضاء
للطباعة والنرش ،بريوت  -لبنان #1426
2005م.
3اإلنشاء يف العربية بني الرتاكيب والداللة
دراسة نحوية تداولية ،تأليف الدكتور
خالد ميالد ،ط ،1املؤسسة العربية
للتوزيع ،وجامعة منوبة/كلية اآلداب
منوبة ،تونس2001 - #1421 ،م.
4بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة
األطهار ،تأليف الشيخ حممد باقر
املجليس ،ط ،3دار إحياء الرتاث العريب
بريوت لبنان1983 - #1403 ،م.
5التداولية اليوم علم جديد يف التواصل،
تأليف آن روبول وجاك موشالر ،ترمجة
الدكتور سيف الدين دغفوس والدكتور
حممد الشيباين ،ط ،1دار الطليعة للطباعة
والنرش ،بريوت – لبنان2003 ،م.
6هتذيب األحكام يف رشح املقنعة للشيخ
املفيد ،تأليف الشيخ أيب جعفر الطويس
ت  ،#460حتقيق :السيد حسن املوسوي
اخلرسان ،دار الكتب اإلسالمية ،طهران
 إيران.1365 ،اﻷول

7 .7اخلطاب اللساين العريب ،تأليف الدكتور
بنعيسى ازاييط ،ط ،1عامل الكتب
احلديث للنرش والتوزيع ،إربد – األردن،
2012م.
8 .8دالئل اإلمامة ،تأليف أيب جعفر حممد بن
جرير الطربي من أعالم القرن اخلامس،
حتقيق :قسم الدراسات اإلسالمية-
مؤسسة البعثة ،قم  /إيران ،ط،1
.#1413ق.
9 .9سرية األئمة األثني عرش ،تأليف
هاشم معروف احلسني ،النارش ذوي
القربى،ط ،2قم-ايران.1430 ،
1010سرية املصطفى نظرة جديدة ،تأليف
هاشم معروف احلسني ،د.ط ،دار
الكوخ للطباعة والنرش.
1111علل الرشائع ،تأليف الشيخ الصدوق ت
381هـ ،د.ط ،منشورات املكتبة احليدرية
يف النجف1966 - #1385 ،م.
1212يف الربامجاتية األفعال اإلنجازية يف
العربية املعارصة دراسة داللية ومعجم
سياقي ،تأليف الدكتور عيل حجي
الرصاف ،ط ،1مكتبة اآلداب ،القاهرة
– مرص2010 - #1431 ،م.
1313يف التداولية إشكالية املصطلح بني املفهوم
والرتمجة والتعريب ،تأليف الدكتور عيد
بلبع بحث يف جملة األقالم العدد،5 :
2008م.
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1414املدارس اللسانية املعارصة ،تأليف
الدكتور نعامن بوقرة ،د.ط ،مكتبة
اآلداب ،القاهرة -مرص2003 ،م.
1515مفردات ألفاظ القرآن ،العالمة الراغب
األصفهاين ت  ،#502حتقيق :صفوان
عدنان داوود ،مركز طليعة النور،ط،2
قم  -إيران.
1616مفهوم الرباغامتية ونظرية املقام يف
املقوالت املعرفية ولدى علامء العربية،
تأليف منال النجار ،بحث منشور
ضمن كتاب التداوليات علم استعامل
اللغة ،بإرشاف الدكتور حافظ إسامعييل
علوي ،ط ،1عامل الكتب احلديث للنرش
والتوزيع ،اربد – األردن- #1432 ،
2011م.
1717املقاربة التداولية ،تأليف فرانسواز
ارمينكو ،ترمجة الدكتور سعيد علوش،
د.ط ،مركز اإلنامء القومي1986 ،م.
1818من ال حيرضه الفقيه ،تأليف الشيخ
الصدوق ت381هـ ،حتقيق :عيل اكرب
غفاري ،ط1363 ،2ش – 1404ق،
منشورات مجاعة املدرسني يف قم.
1919نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز
األشياء بالكالم ،تأليف جون النكشو
أوستني ،ترمجة :عبد القادر قينيني ط،2
افريقيا الرشق ،املغرب 2008م.
2020نظرية الفعل الكالمي بني علم اللغة
احلديث واملباحث اللغوية يف الرتاث
العريب اإلسالمي ،تأليف هشام عبد
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اهلل خليفة ،ط ،1مكتبة لبنان نارشون،
بريوت – لبنان2007 ،م.
2121النقد النيص وحتليل اخلطاب نظريات
ومقاربات ،تأليف الدكتور نبيل ايوب،
ط ،1لبنان نارشون ،بريوت – لبنان،
2011م.

