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   ملخص البحث  
أحاديث  يف  الكالم  أفعال  دراسة  إىل  البحث  هذا  هيدف 
تداولية،  دراسة  البخاري،  صحيح  يف  الصلح"،  "كتاب 
من خالل الرتكيز عىل نظرية "أفعال الكالم" التي وضعها 
يد  عىل  ونضجت  أوستني،  جون  الربيطاين  الفيلسوف 
تلميذه األمريكي سورل، آخًذا يف اعتباره أن كل قول هو 
البحث إىل مبحثني يسبقهام  عمل أو فعل، وقد تم تقسيم 
مقدمة ومتهيد، وتعقبهام خامتة، تناولت املقدمة اإلجراءات 
املتعلقة بالبحث، وتطرق التمهيد للجانب النظري لألفعال 
الكالمية  األفعال  املبحث األول  تناول  الكالمية، يف حني 
غري  الكالمية  األفعال  فتناول  الثاين  املبحث  أما  املبارشة، 
ألهم  فتطرقت  اخلامتة  وأما  الصلح،  كتاب  يف  املبارشة 
إليها البحث. وقد توصل البحث إىل  التي توصل  النتائج 
عدد من النتائج، منها: أن اآلليات واإلجراءات التداولية 
أبرزت وسائل إنجازية للنصوص، ومنها احلديث النبوي، 
األفعال  أغراض  معظم  وأن  تأثريه.  مدى  ووضحت 
حول  تدور  الدراسة  موضوع  األحاديث  يف  الكالمية 
التوجيه واإلرشاد؛ كون النبي -صىل اهلل عليه وسلم- إنام 

بعث هاديا ومرشدا وموجها ونذيرا للناس أمجعني.
الكلامت املفتاحية: 

التأثريي،  الفعل  الطلبي،  اإلنشاء  اإلنجازي،  الفعل  اخلطاب، 
البالغة النبوية.

Abstract
This paper aims to study Speech Acts in the 
hadiths of “Reconciliation Book” in Sahih al-
Bukhari, a pragmatic approach, by focusing on 
the theory of “Speech Acts” developed by the 
British philosopher John Austen, and matured 
by his American student Sorrell. Taking into ac-
count that every saying It is an action. Accord-
ingly, the paper has been divided into two sec-
tions preceded by an introduction and a preface, 
followed by a conclusion. The introduction dealt 
with the research procedures, and the preface 
touched on the theoretical side of Speech Acts, 
while the first section dealt with direct Speech 
Acts, while the second topic dealt with indirect 
Speech Acts in the Reconciliation Book, and 
the conclusion touched on the most important 
findings of the research. The research reached 
a number of results, including: The Pragmatic 
mechanisms highlighted the achievement means 
of texts, including the Prophetic hadith, and 
clarified the extent of its impact. Therefore, that 
most of the purposes of the Speech Acts in this 
paper revolve about guidance and mentoring. 
Stressing the fact that the Prophet – (may God’s 
prayers and peace be upon him) - was sent as a 
guide, a warner for all people.

Keywords:
Discourse, Achievement act, Prophetic hetoric, 
Perlocutionary act, Demand Composition. 
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مقدمة:

تعــد نظريــة "أفعــال الــكالم" مــن املباحــث التــي اهتــم 
ــم  ــن مفاهي ــدد م ــور ع ــد تبل ــداويل، وق ــار الت ــا التي هب
ــالل  ــن خ ــانية م ــات اللس ــل الدراس ــة يف حق التداولي
نظريــة أفعــال الــكالم، فاعتنــاء التداوليــة بعالقــة 
النشــاط اللغــوي بمســتخدميه، ودراســتها لعمليــة 
االســتعامل الناجــح للعالمــات اللغويــة، ومراعــاة 
املقــام وعنــارصه والســياق جعــل نظريــة أفعــال الكالم 
حتظــى باالهتــامم والتطويــر يف حماضن العلــامء باختالف 
ــق  ــا وف ــم أهن ــة، رغ ــم العلمي ــم وتوجهاهت ختصصاهت
منظــور فلســفي نشــأت عــىل يــدي الفيلســوف جــون 
ــذه  ــا تلمي ــام بتطويره ــتني L. Austin John، وق أوس
ســورل R. Searle John،. وقــد جــاءت "لتغــري تلــك 
النظــرة التقليديــة للــكالم التــي كانــت تعتمــد أساســا 
عــىل االســتعامل املعــريف والوصفــي للــكالم، ونظــرت 
ــرة  ــع ومّؤث ــة يف الواق ــوة فاعل ــا ق ــة باعتباره إىل اللغ
ــل"  ــكالم والفع ــني ال ــة ب ــدود القائم ــت احل ــه، فألغ في

)حكيمــة، 2008م: 11(. 
وهكــذا يكــون مبــدأ الدراســات املتعلقــة بنظريــة 
الــكالم يف  قائــام عــىل بحــث معطيــات  األفعــال 
ــة التواصــل  ــم، فعملي صــورة أفعــال منجــزة، ومــن ث
ــازي  ــلوك اإلنج ــات الس ــل عملي ــي حق ــوي ه اللغ
للفعــل، ومــدار جمــال التأثــري بالكلــامت لتحويلهــا إىل 
أفعــال منجــزة، ســواء عــىل مســتوى االعتقــاد أم عــىل 

مســتوى األداء.
ــاءت  ــد ج ــنجدها ق ــة فس ــالة النبوي ــا الرس  وإذا تأملن
لُتحــِدث تغيــريا جذريــا يف معطيــات احليــاة البرشيــة، 
حيــث اســتطاع النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
بوســاطة كلامتــه، ويف مقامــات خمتلفــة، أن حيــرك 
ــد  ــايت اجلدي ــاج احلي ــو املنه ــه نح ــول ب ــع، ويتح الواق
الــذي بعثــه بــه اهلل تعــاىل، وارتضــاه للبــرش دينــا؛ ولــذا 
فــإن البحــث يســعى إىل اســتخراج األفعــال الكالميــة 

ــة  ــلم- لإلجاب ــه وس ــىل اهلل علي ــي –ص ــن كالم النب م
ــال  ــة األفع ــه نظري ــت من ــذي انبثق ــاؤل ال ــن التس ع
الكالميــة، وهــو: "كيــف نصنــع األشــياء بالكلــامت؟"، 
ــة  ــىل يف اإلجاب ــث تتج ــكالية البح ــإن إش ــم ف ــن ث وم

ــني: ــاؤلني اآلتي ــن التس ع
ــَوَر البعــد التــداويل يف احلديــث النبــوي 	  كيــف َتَبْل

مــن خــالل نظريــة أفعــال الــكالم؟
ــق 	  ــب ليتحق ــري يف املخاط ع التأث ــوَّ ــدى تن إىل أي م

الفعــل مــن خــالل القــول؟
ــه فقــد جــاء هــذا البحــث ليقــدم نموذجــا  ــاًء علي وبن
ــح  ــح" يف صحي ــاب الصل ــث "كت ــىل أحادي ــا ع تطبيقي
البخــاري؛ لتســتوضح أفعــال التلفــظ فيهــا، ومــا 
ــني،  ــة يف املخاطب ــة وتأثريي ــوة إنجازي ــن ق ــه م حققت
ليــس فقــط يف مقــام التكلــم، ولكــن يف كل مقــام 
ــي  ــة النب ــذ بعث ــدة من ــه عــرب العصــور املمت يقــاس علي
-صــىل اهلل عليــه وســلم- وحتــى قيــام الســاعة، 
ــن  ــار م ــا بإط ــي حماط ــذا التلق ــون ه ــة أن يك رشيط

اإليــامن والتســليم للترشيــع اإلســالمي.
ولدراســة هــذا املوضــوع، فقــد اعتمــد البحــث عــىل 
ــة أفعــال الــكالم  ــه نظري ــداويل ومــا اقرتحت املنهــج الت
مــن خطــوات وتصــورات، ومــن ثــم فقــد اســتعرض 
هــذه األحاديــث، وتتبــع أنــواع أفعــال الــكالم الــواردة 
يف كل منهــا؛ ليوضــح كيــف أهنــا جــاءت يف ســياقات 
غــرّيت  إنجازيــة  أغراضــا  متضّمنــة  ومقامــات 
ســلوكياٍت ومعتقــداٍت لــدى املتلقــي، ســواء كان 
ــة  ــخصيًة غائب ــة(، أم ش ــارًضا )الصحاب ــُب ح املخاط
مُتثـِـل املتلقــي الغائــب الــذي ســيتلقى احلديــث النبــوي 

ــظ. ــن التلف ــاء زم ــد انقض ــا، بع ــا، أو حمكيًّ مكتوًب
ــني،  ــيمه إىل مبحث ــث تقس ــة البح ــت طبيع ــد اقتض وق
ــت  ــة، تناول ــام خامت ــد، وتعقبه ــة ومتهي ــبقهام مقدم يس
وتطــرق  بالبحــث،  املتعلقــة  اإلجــراءات  املقدمــة 
التمهيــد إىل اجلانــب النظــري لألفعــال الكالميــة، 
يف حــني تنــاول املبحــث األول األفعــال الكالميــة 
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األفعــال  فتنــاول  الثــاين  املبحــث  أمــا  املبــارشة، 
الكالميــة غــري املبــارشة يف كتــاب الصلــح، وأمــا 
اخلامتــة فتطرقــت إىل أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا 

البحــث.

متهيد:
ــا  ــة يف ذاهت ــة باللغ ــار العناي ــانيات يف مس ــأت اللس نش
ولذاهتــا؛ فغاصــت يف دراســة العالقــة بــني العالمــات 
يف إطــار اجلملــة؛ لتعتنــي بالبنــاء اإلعــرايب تــارة، 
ولتمســك بطــرف الداللــة تــارة أخــرى، فتقتــر عــىل 
ــت  ــياء، وظل ــات واألش ــني العالم ــة ب ــة العالق دراس

ــة. ــات اللغ ــك جزئي ــدور يف فل ت
وقــد تســاءل بالنشــيه عــن ســبب انحســار الدراســات 
الصوتيــات/  ثنائيــة  اللســانية إىل زمــن طويــل يف 
MORPHO-)  الصومتيــة، وعلــم الــرف الرتكيبــي
ــاج  ــة إلنت ــدو مكرس ــة تب ــد أن اللغ SYNTAXE)، بي

املعنــى، حــني التواصــل هبــا )بالنشــيه، 2007م: 34(.
كان هــذا التســاؤل يــدور حــول الفجــوة التــي اعــرتت 
ــة لرتكــز  الدراســات اللســانية، حتــى جــاءت التداولي
عــىل مفــاد اللغــة، باعتبارهــا أداة تواصليــة؛ بحثــا عــن 
مدلوهلــا الواقعــي يف االســتعامل، فعمــدت إىل دراســتها 
ــا  ــتعمليها. إذن يمكنن ــني مس ــا" ب ــور "تداوهل ــن منظ م
القــول إن التداوليــة نشــأت "رّد فعــل للتوجيهــات 
ــغ  ــة مباَل ــورات صوري ــن تص ــه م ــام أفرزت ــة في البنيوي
ــكي  ــي تشومس ــاين األمريك ــد اللس ــة عن ــا، خاص فيه
ــف  ــد وص ــامد -عن ــو يف االعت ــك الغل ــه، وكذل وأتباع
الظواهــر اللغويــة- عــىل التقابــل املشــهور الــذي 
ــث  ــكالم، حي ــة وال ــني اللغ ــور ب ــه دي سوس وضع
أبعــد الــكالم، وهــو الــذي يمثــل االســتعامل احلقيقــي 

ــي، 2006م: 177(.  ــا" )اإلبراهيم ــة ونظامه للغ
وهــذا التوجــه يف منظــور التأســيس للتداوليــة هــو مــا 
ــالل  ــن خ ــا م ــح مفهومه ــول يوض ــورج ي ــل ج جع
اختصاصاهتــا؛ حيــث إذ يقــول: "ختتــص التداوليــة 

يوصلــه  كــام  املعنــى,  بدراســة   PRAGMATICS

ــارئ؛...  ــتمع أو الق ــره املس ــب, ويف ــم أو الكات املتكل
التداوليــة هــي دراســة املعنــى الــذي يقصــده املتكلــم" 

)يــول، 2010م: 19(.
ــدود  ــد ح ــف عن ــة مل تق ــح أن التداولي ــذا يتض وهك
ــك يف  ــا مل تنهم ــام أهن ــن، ك ــق التكوي ــة وطرائ البنيوي
ــل  ــص، ب ــج للن ــو منت ــام ه ــتغرقة في ــالت املس التأوي
يمكننــا القــول إن التداوليــة هــي مســار التوســط بــني 
هذيــن الطرفــني، حيــث اعتنــت باملعنــى الصــادر عــن 
ــل  ــه، دون أن تغف ــي ل ــة إدراك املتلق ــم، وكيفي املتكل
الســياق، واملقــام، والصــدق، وإخــالص املتكلــم، 
وتضمــني األثــر؛ فقــد "اســتقرت التداوليــة يف املفــرتق 
بــني داخــل النــص وخارجــه، فالدراســات التداوليــة، 
ــه مل  ــت نفس ــي يف الوق ــة، وه ــى الداخلي ــل البن مل هتم
ــاء  ــة بإنش ــروف احلاف ــة الظ ــاء بدراس ــط لالكتف تنضب

النــص" )بوضيــايف، 2019م: 72(.
ومــع أن التداوليــة مــرت بمراحــل عديــدة حتــى 
أصبحــت نظريــًة هلــا أســس ومعايــري واضحــة، 
ــن  ــار للمتكلمــني الذي ــة االعتب "فقــد أعــادت التداولي
ــف  ــم موق ــه عليه ــا يفرض ــالل م ــن خ ــون م يتفاعل
ــة،  ــة ولغوي ــة وثقافي ــات اجتامعي ــن معطي ــاب م اخلط
ــة  ــة اللغ ــا يف عالق ــًرا مهمش ــم عن ــد املتكل ــم يع فل

بالــكالم". )أوشــان، 2000م: 5(.
وقــد أفضــت جهــود بنفنســت Benveniste "إىل نتيجة 
ــرة  ــه الظاه ــم كون ــرشي، رغ ــاب الب ــا أن اخلط مفاده
األشــد تعقيــدا لــدى اإلنســان الرتباطهــا بالعقــل، إال 
ــا، اآلن،  ــة: )أن ــارص اآلتي ــا يف العن ــس مبدئي ــه يتأس أن
ــكل  ــكلت هي ــي ش ــة الت ــارص الثالث ــي العن ــا(، وه هن
ونظريــة  احلديــث،  كنظريــة  التداوليــة  النظريــات 
قوانــني اخلطــاب، وأحــكام املحادثــة، ونظريــة أفعــال 

ــان، 2000م: 5(.  ــكالم" )أوش ال
مرتاتبــة  تفرعــات  يف  التداوليــة  انســلت  وهكــذا 
"انبثقــت عنهــا جمموعــة مــن املفاهيــم واآلليــات 
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اإلجرائيــة، أبرزهــا: أفعــال الــكالم، وهــي أهــم 
نظريــة يف الــدرس التــداويل، حيــث نظــرت للغــة 
باعتبارهــا فاعلــة يف الواقــع ومؤثــرة فيــه" )طهــراوي، 
د.ت: 116(، وهــذا الواقــع –منطقيــا- ال بــد فيــه مــن 
وجــود "متكلــم وخماطــب، وال يكــون إال لــدواع، وال 
يكــون إال ملقاصــد، وال يكــون إال يف إطــار زمــاين 
ومــكاين، ورشوط تواصليــة، هــي مــا نعــرب عنــه 
ــول، 2011م: 21(.  ــام" )مقب ــياق واملق ــارص الس بعن
لــه  منهجــا  باعتبارهــا  التداوليــة،  ظهــرت  وقــد 
خصوصيتــه واســتقالله، مــن خــالل معــامل واضحــة، 
عندمــا أســس أوســتني )املؤســس احلقيقــي لعلــم 
ــد  ــر إىل البع ــكالم، ونظ ــال ال ــة أفع ــة( نظري التداولي
ــه  ــي كتاب ــه. فف ــظ ب ــد التلف ــكالم عن ــازي لل اإلنج
ــرة  ــور النظ ــىل قص ــد ع ــكالم" أك ــال ال ــة أفع "نظري
القائمــة عــىل اختــزال الــكالم يف تصويــره للعــامل فقــط، 
وأوضــح أن الــكالم حُيــدث تأثــرًيا آخــر أكثــر أمهيــة، 
وهــو أثــره يف املتلقــي، أي البعــد اإلنجــازي للــكالم. 

.)123 1991م:  )أوســتني، 
عــىل  الــكالم  أفعــال  نظريــة  ارتكــزت  وهكــذا 
ــل  ــول، والفع ــل الق ــي: فع ــة، ه ــارص رئيس ــة عن ثالث
ــا  ــو م ــول. وه ــن الق ــب ع ــل املرتت ــازي، والفع اإلنج
حيققــه القــول مــن إنجــاز وتأثــري يف املتلقــي، ويتحــدد 
هــذا اإلنجــاز بنــاًء عــىل االتفــاق الواقــع بــني املخاطِب 
واملخاَطــب مــن حيــث اللغــة املوحــدة والثقافــة 
واألعــراف، فالــكالم حيمــل تأثــرًيا مقصــوًدا مــن 
أجــل حتقيــق وإنجــاز مــا يعــرب عنــه؛ ومــن ثــم يمكــن 
ــة بأهنــا: "أقــوال تــؤدَّى هبــا  تعريــف األفعــال الكالمي
أفعــال، فبهــا يمكــن للمــرء أن ينجــز أفعــااًل بواســطة 

ــل، د.ت: 10(.  ــة" )فض اللغ
ــامم  ــور اهت ــوي حم ــل اللغ ــح "الفع ــد أصب ــك فق ولذل
ــىل  ــد ع ــل التأكي ــة؛ إذ يمث ــانية النصي ــات اللس الدراس
ــام  ــئلة، أو القي ــارة أس ــر، أو إث ــاء أوام ــياء، أو إعط أش
ــي  ــة الت ــال التداولي ــن األفع ــك م ــري ذل ــود، أو غ بوع

تركــز عــىل تأويــل النصــوص؛ باعتبارهــا أفعــاال للغــة 
كالوعــود، والتهديــدات، واالســتفهامات، والطلبات، 

ــرة، د.ت: 189(. ــر" )بوق واألوام
ــن  ــني م ــداويل نوع ــث الت ــتني للبح ــدم أوس ــد ق وق
ــال  ــاألول: األفع ــام: ف ــة بينه ــام بالتفرق ــال، وق األفع
ــودات  ــن املوج ــا ع ــرب هب ــي نخ ــي الت ــة، وه اإلخباري
واألشــياء، وهــي حتتمــل الصــدق والكــذب، والنــوع 
ــن  ــي م ــة، الت ــة أو اإلنجازي ــال األدائي ــر: األفع اآلخ
خالهلــا يتحقــق الفعــل واإلنجــاز، كاالعتــذار والوعــد 
وغــري ذلــك مــن األفعــال )أوســتني، 2019م: 150(، 
ــني  ــا ب ــي أقامه ــة الت ــض املقابل ــة "رف ــه يف النهاي ولكن
نوعــي األقــوال، وخلــص إىل أن كل قــول عمــل، وال 
يوجــد -إن أمعنـّـا النظــر- مجــل وصفيــة، فــكل عبــارة 
تامــة كاملــة مســتعملة ال بــد أن تتضمــن إنجــاز عمــل 
لغــوي واحد عــىل األقــل" )بوضيــايف، 2019م: 86(؛ 
ــة عــىل النحــو  ــة مــن األعــامل اللغوي ــز بــني ثالث إذ مي

ــلر، 2003م: 32(:  ــل، وموش اآليت )روب
العمــل القــويل، وهــو الــذي يتحقــق مــا إن نتلفــظ . 1

بــيء مــا.
العمــل املتضمــن يف القــول، وهــو الــذي يتحقــق . 2

بقولنــا شــيئا مــا.
عمــل التأثــري بالقــول، وهــو الــذي يتحقــق نتيجــة . 3

قولنــا شــيئا مــا. 
ــال  ــل األفع ــد جع ــتني ق ــإن أوس ــر ف ــة األم ويف هناي
ــتني، 2019م:  ــي )أوس ــواع، ه ــة أن ــة يف مخس اللغوي

 .)197  -196
احلُكميــات، وتتمثــل يف احلكــم نحــو التربئــة . 1

وغريهــا. والتقويــم،  واإلدانــة، 
التنفيذيــات، وتقــي بمتابعــة أعــامل، مثــل: . 2

التســمية، وغريهــا. العــزل،  الطــرد، 
الوعديــات، وُتلــزم املتكلــم بالقيــام بتــرف . 3

ــد،  ــة، التعاق ــد، املوافق ــل: الوع ــا، مث ــة م بطريق
وغريهــا.
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ــال . 4 ــع أفع ــل م ــامل تتفاع ــي أع ــلوكيات، وه الس
التهنئــة،  الشــكر،  االعتــذار،  نحــو:  الغــري، 

وغريهــا.
العرضيــات، وهــي أعــامل ختتــص بالعــرض، . 5

مثــل: التأكيــد، النفــي، اإلصــالح، وغريهــا.
ــة  ــور نظري ــتني؛ فط ــار أوس ــورل مس ــل س ــد أكم وق
ــط  ــف املرتب ــكالية التصني ــج إش ــكالم، ليعال ــال ال أفع
باألفعــال التــي وقــع فيهــا، فصنــف األعــامل اللغويــة 
ــيه،  ــق )بالنش ــة وف ــات اللغوي ــن العالم ــة ع خارج

 :)63 2007م: 
الغايــة مــن الفعــل مثــل "احلصــول عــىل قيــام س . 1

ــيء ما". ب
ــامل . 2 ــة والع ــات اللغوي ــني العالم ــة ب ــاه املطابق اجت

ــي. الواقع
ــال: األول،  ــن األفع ــني م ــني نوع ــورل ب ــز س ــد مي وق
ــن  ــي م ــا املتلق ــي يدركه ــي الت ــارشة: وه ــال مب أفع
غــري  والثانيــة  املبــارشة،  اللغويــة  بنيتهــا  خــالل 
املبــارشة: وهــي التــي خيتلــف ُبعدهــا اإلنجــازي 
ــا  ــرية يوضحه ــذه األخ ــم، وه ــة املتكل ــن مقصدي ع
الســياق؛ حيــث "يتواصــل املرســل باألفعــال اللغويــة 
غــري املبــارشة مــع املرســل إليــه بأكثــر ممــا يتكلــم بــه يف 
ــة  الواقــع، مــن خــالل االتــكاء عــىل خلفيتهــم املعرفي
إىل  باإلضافــة  اللغويــة،  وغــري  اللغويــة  املشــرتكة 
توظيــف املرســل إليــه بقدراتــه العقليــة واالســتنتاجية" 

.)392 2004م:  )الشــهري، 
ــال  ــة أفع ــة يف نظري ــا خصوصي ــكالم هل ــة ال ومقصدي
ــريف  ــى احل ــني املعن ــل ب ــد الفاص ــح احل ــكالم لتوضي ال
ــرح  ــث "تط ــه؛ حي ــم قول ــد املتكل ــا يري ــة وم للجمل
ــال  ــة أفع ــاص يف حال ــكل خ ــة، بش ــألة القصدي مس
ــتعارات  ــال، االس ــل مث ــارشة. لنتأم ــري املب ــكالم غ ال
واملجــاز والتوريــة أو الســخرية التــي هلا فائــدة كربى يف 
اخلطــاب األديب" )بــوالن، 2018م: 50(. وجــاء بعــد 
ــزا عــىل القصديــة  ذلــك )غرايــس( خلفــا لســورل مركِّ

ــواري،  ــتلزام احل ــادى باالس ــب، ون ــة التخاط يف عملي
ــارش،  ــري مب ــكل غ ــم بش ــه املتكل ــي إلي ــا يرم ــو "م وه
جاعــاًل مســتمعه يتجــاوز املعنــى الظاهــري لكالمه إىل 
ــي، 2000م: 100(.  ــي، والبازع ــر" )الروي ــى آخ معن
ــي،  ــه إىل املتلق ــدث إيصال ــد املتح ــا يري ــه م ــد ب ويقص
ــك يف  ــد ذل ــني بع ــاد والباحث ــود النق ــت جه ــم توال ث

ــددة. ــا املتع ــة ومباحثه ــيس للتداولي التأس
لقــد وضــع ســورل منهجيــة حمــددة لتصنيــف األفعــال 
الكالميــة بنوعيهــا: املبــارشة وغــري املبــارشة؛ لتتبلور يف 
أربعــة أقســام، هــي: )فعــل التلفــظ، القــوى املضمنة يف 
القــول، الفعــل اإلنجــازي، الفعل التأثــريي(، ورأى أن 
ِد مقصديــة  ــدُّ اهلــدف مــن فهــم األفعــال الكالميــة، وحَتَ
ــط  ــذي يرتب ــازي ال ــل اإلنج ــن يف الفع ــاب يكم اخلط
ــب  ــث يرتت ــازي، بحي ــل اإلنج ــي بالفع ــكل تكام بش
كل منهــام عــىل اآلخــر، وينقســم الفعــل اإلنجــازي/
ــام  ــة أقس ــدوره إىل مخس ــول ب ــة يف الق ــوى املضمن الق
ــات،  ــات، التوجيهي ــات، الوعدي ــل يف: )اإلخباري تتمث
ــىل  ــا ع ــح مفاهيمه ــات(، ووض ــات، اإلعالني التعبريي

ــو اآليت:  النح

اإلخباريــات: )التقريريــات، أفعــال اإلثبــات، األفعــال 
التمثيليــة( Assertifs Les، وهــي تعبــري عــن الواقــع، 
وتقريــر لقضيــة معينــة فيــه، والغــرض مــن هــذه 
األفعــال هــو التقريــر واإلثبــات، وفيهــا يتحمــل 
املعــرب عنهــا،  القضيــة  املتكلــم مســؤولية صــدق 
والتقريــر،  والتحديــد،  التأكيــد،  أفعــال  وتشــمل: 

واالســتنتاج.

Di- )ــه ــال التوجي ــات، أو أفع ــات )الطلبي :التوجيهي
ــا  ــل م ــام بعم ــي للقي ــه املتلق ــي توج rectifs Les، وه

كالطلــب واألمــر، والغــرض مــن هــذه األفعــال محــل 
ــة عــىل أداء عمــل معــني،  املخاطــب بدرجــات متفاوت
ــر،  ــداء، واألم ــال: الن ــن األفع ــوع م ــذا الن ــمل ه ويش

ــض. ــرض، والتحضي ــتعطاف، والع ــي، واالس والنه
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Promis- ) االلتزاميــات )الوعديــات، أفعــال الوعــد:
sifs Les، وهــي وعــد املتكلــم بفعــل يشء معــني، 

ــام  ــم بالقي ــزام املتكل والغــرض مــن هــذه األفعــال الت
بعمــل مــا يف الزمــان املســتقبل؛ لذلــك ُيشــرتط فيهــا 
أن يكــون املتكلــم قــادرا عــىل أداء مــا ُيلــزم نفســه بــه.

Le ex- )التعبرييــات )البوحيــات - اإلفصاحيــات:
ــعور  ــا، أو ش ــة م ــن حال ــري ع ــي التعب pressifs، وه

معــني، وتشــمل هــذه املجموعــة األفعــال التــي يعــرب 
هبــا املتكلــم عــن حــاالت نفســية )انفعاليــة( يف مواقف 
حمــددة كالشــكر، واالعتــذار، واملواســاة، والرتحيــب، 

ــا. وغريه

 ،Les déclaratifs )الترحيــات(  اإلعالنيــات: 
ــذه  ــن ه ــرض م ــا، والغ ــر م ــن أم ــالن ع ــي اإلع وه
األفعــال إحــداث تغيــري يف الكــون، إذا مــا حتقــق 
ــا  ــك عندم ــي، وذل ــل الكالم ــح للفع ــاز الناج اإلنج
ــي  ــول، وه ــا يق ــاز م ــىل إنج ــادرا ع ــم ق ــون املتكل يك
ــي تتحكــم فيهــا عوامــل مؤسســاتية  مــن األفعــال الت
تضمــن حتقــق األفعــال )موشــلر، وريبــول، 2010م: 

.)76 -74

املبحث األول: األفعال الكالمية املبارشة:
ينطــوي هــذا النــوع مــن األفعــال عــىل دالالت بســيطة 
ومبــارشة ال حتتــاج إىل إعــامل الذهــن لفهمهــا؛ كوهنــا 
ــتعمل  ــة، "ويس ــل اللغ ــه يف أص ــت ل ــام وضع ــرب ع تع
املتكلــم هــذا النــوع -عــادة- عندمــا ينصــّب تركيــزه 
عــىل إيصــال حمتــوى مــا بطريقــة مبــارشة ال حتتــاج إىل 
ــه بشــكله  ــد أن يتحــدث عن مــا خيالــف أصــل مــا يري

ــل، 2020م: 81(. ــارش" )واص املب
ــن  ــث ع ــو احلدي ــث ه ــذا البح ــوع ه ــام أن موض وب
ــيتناول  ــاري، فس ــح" للبخ ــاب الصل ــح يف "كت الصل
ــرف  ــح، ب ــت الصل ــي تناول ــاظ الت ــث األلف البح
ــىل  ــول -ص ــواء أكان الرس ــا، س ــن مصدره ــر ع النظ
ــك.  ــري ذل ــث، أم غ ــلم- أم راوي احلدي ــه وس اهلل علي

ونظــرا للمكانــة التــي حيتلهــا احلديــث النبــوي فإنــه ال 
يــكاد يدخــل يف طــور فعــل التلفــظ حتــى يبلــغ فعلــه 
ــه، أو  ــي؛ حتث ــة للمتلق ــة ملزم ــوة إنجازي ــوي ق القض
توجــب عليــه، أو ختــربه بمطلــب، أو توجهــه ملســلك، 

ــي. ــوال التلق ــياق، وأح ــات الس ــب مقتضي بحس
ــق  ــارشة وف ــال املب ــذه األفع ــة ه ــم دراس ــوف تت وس
ــىل  ــك ع ــول، وذل ــة يف الق ــوى املضمن ــيامت الق تقس

النحــو اآليت:

أوال: اإلخباريات أو التقريريات:
ــا،  ــة م ــوع أو قضي ــن موض ــار ع ــا اإلخب ــد هب يقص
ــة  ــا دالل ــدل عليه ــي ت ــاظ الت ــارشة، باأللف ــة مب بطريق
رصحيــة يف أصــل وضعهــا اللغــوي. إهنــا ألفــاظ 
ــة إذا  ــد صادق ــي تع ــذب، فه ــدق والك ــل الص حتتم
كانــت مطابقــة للواقــع، وكاذبــة إذا مل تطابقــه )ختــام، 
أهنــا  )يــول، 2010م: 89(  ويــرى  2016م: 94(. 
أفعــال الــكالم التــي تبــنّي مــا يؤمــن بــه املتكلــم مــن 
أنــه احلالــة أو ال، ومتثــل مجــل احلقيقــة، واجلــزم، 

واألوصــاف.  واالســتنتاجات، 
ــا رواه  ــح م ــاب الصل ــات يف كت ــة اإلخباري ــن أمثل وم
ــي  ــْن َبنِ ــا ِم ــُه: َأنَّ ُأَناًس ــْعٍد َرِضَ اهللَُّ َعنْ ــن َس ــْهل ْب َس
ــُم  ــَرَج إَِلْيِه ٌء، َفَخ ــْم يَشْ ــْوٍف َكاَن َبْينَُه ــِن َع ــِرو ْب َعْم
النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف ُأَنــاٍس ِمــْن َأْصَحابِــِه ُيْصِلــُح َبْينَُهــْم، 
ــاَلُة، َومَلْ َيــْأِت النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَجــاَء بـِـاَلٌل،  ِت الصَّ َفَحــَرَ
ــاَء إىَِل  ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَج ــْأِت النَّبِ ــاَلِة، َومَلْ َي ــاَلٌل بِالصَّ َن بِ ــَأذَّ َف
ِت  ــَرَ ــْد َح ــَس َوَق ــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص ُحبِ ــاَل: إِنَّ النَّبِ ــٍر، َفَق َأيِب َبْك
ــْم،  ــاَل: َنَع ــاَس؟ َفَق ــُؤمَّ النَّ ــَك َأْن َت ــْل َل ــاَلُة، َفَه الصَّ
ــمَّ َجــاَء  ــو َبْكــٍر، ُث َم َأُب ــدَّ ــاَلَة َفَتَق ــاَم الصَّ إِْن ِشــْئَت، َفَأَق
ــفِّ  ــى َقــاَم يِف الصَّ ُفــوِف َحتَّ النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َيْمــِي يِف الصُّ
ــُروا، َوَكاَن  ــى َأْكَث ــِح َحتَّ ــاُس بِالتَّْصِفي ِل، َفَأَخــَذ النَّ األَوَّ
ــإَِذا  ــَت َف ــاَلِة، َفاْلَتَف ــُت يِف الصَّ ــَكاُد َيْلَتِف ــٍر اَل َي ــو َبْك َأُب
ــَرُه َأْن  ــِدِه َفَأَم ــِه بَِي ــاَر إَِلْي ــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَراَءُه، َفَأَش ــَو بِالنَّبِ ُه
ــَد اهللََّ  ــَدُه، َفَحِم ــٍر َي ــو َبْك ــَع َأُب ــَو، َفَرَف ــاَم ُه َ َك ــيِّ ُيَص



91

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٩(  جمادى األول  ١٤٤٤ هـ - ديسمبر ٢٠٢٢ م

أفعال الكالم يف )أحاديث كتاب الصلح يف صحيح البخاري( مقاربة تداولية

َوَأْثنـَـى َعَلْيــِه، ُثــمَّ َرَجــَع الَقْهَقــَرى َوَراَءُه َحتَّــى َدَخَل يِف 
َم النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَصــىلَّ بِالنَّــاِس، َفَلــامَّ َفــَرَغ  ، َوَتَقــدَّ ــفِّ الصَّ
ــاُس إَِذا َناَبُكــْم  ــا النَّ َ ــاِس، َفَقــاَل: "َيــا َأهيُّ َأْقَبــَل َعــىَل النَّ
ــُح  ــاَم التَّْصِفي ــِح، إِنَّ ــْم بِالتَّْصِفي ــْم َأَخْذُت ٌء يِف َصاَلتُِك يَشْ
ــْبَحاَن  ــْل: ُس ــِه، َفْلَيُق ٌء يِف َصاَلتِ ــُه يَشْ ــْن َناَب ــاِء، َم لِلنَِّس
ــُه اَل َيْســَمُعُه َأَحــٌد إاِلَّ الَتَفــَت، َيــا َأَبــا َبْكــٍر، َمــا  اهللَِّ، َفإِنَّ
ــاَل:  ــاِس"، َفَق ــَك مَلْ ُتَصــلِّ بِالنَّ ُت إَِلْي ــَك ِحــنَي َأرَشْ َمنََع
ــَدِي  ــنْيَ َي َ َب ــيِّ ــَة َأْن ُيَص ــِن َأيِب ُقَحاَف ــي اِلْب ــا َكاَن َينَْبِغ َم

النَّبِــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص" )البخــاري، 1422ه: 3/ 182(.
لقــد أورد البخــاري هــذا احلديــث حتــت كتــاب 
الصلــح، رغــم أن فعــل التلفــظ فيــه للنبــي ملسو هيلع هللا ىلص حيمــل 
ــة  ــه اإلنجازي ــداء، وقوت ــدأ بالن ــا يب ــا طلبي فعــال قضوي
تتمثــل يف التوجيــه ألحــوال املصلــني، ثــم انتقــل 
ليوجــه اســتفهاما أليب بكــر الصديــق عــن املانــع مــن 
التــزام أمــر النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، ثــم إجابــة أيب بكــر -رض اهلل 
عنــه- التــي متثــل فعــال كالميــا غــري مبــارش، بتوجيــه 
ــه.  ــي ملسو هيلع هللا ىلص وأخالقيات ــع النب ــل م ــي آلداب التعام املتلق
إن هــذا النــص التلفظــي النبــوي ال يرتبــط بموضــوع 
ــن  ــون م ــذا املضم ــارة هل ــأيت اإلش ــام ت ــح، بين الصل
خــالل اإلخباريــات التــي جــاءت يف الفعــل التلفظــي 
ــُه:  ــْعٍد -َرِضَ اهللَُّ َعنْ ــِن َس ــْهِل ْب ــث َس ــراوي احلدي ل
ــْم  ــْوٍف َكاَن َبْينَُه ــِن َع ــِرو ْب ــي َعْم ــْن َبنِ ــا ِم "َأنَّ ُأَناًس
ٌء، َفَخــَرَج إَِلْيِهــُم النَّبـِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف ُأَنــاٍس ِمــْن َأْصَحابـِـِه  يَشْ

ــْم". ــُح َبْينَُه ُيْصِل
القــول  يف  املضمنــة  القــوى  اإلنجــازي/  فالفعــل 
ــعد  ــن س ــهل ب ــى س ــات؛ إذ أعط ــن اإلخباري ــا م هن
مالبســات الســياق الــذي جــاء فيــه احلديــث النبــوي، 
ــا،  ــة بعينه ــر حادث ــة إىل تقري ــك اإلخباري ــت تل فتحول
ونقلهــا عــرب فعــل قضــوي هــو اإلخبــار، الــذي نتــج 
عنــه قــوة إنجازيــة هــي وقــوع مســؤولية الصلــح بــني 

ــام. ــىل اإلم ــة ع ــات املتخاصم الفئ
ــرج  ــارة )فخ ــاض يف عب ــل امل ــيء الفع ــل إن يف جم ب
النبــي( داللــة قويــة عــىل اعتيــاد احلضــور إىل مواضــع 

ــح  ــث يصب ــم، بحي ــح بينه ــة ليصل ــاب اخلصوم أصح
ــلمني  ــة املس ــن أئم ــام م ــكل إم ــا ل ــلوك هنج ــذا الس ه
ــه:  ــا قول ــار أيض ــذا اإلخب ــن ه ــده، وم ــن بع ــأيت م ي
يف "أنــاس مــن أصحابــه"، حيــث يتبــني الغــرض 
اإلنجــازي يف هــذا اخلــرب أّن اإلمــام لــه يف ســبيل تنفيــذ 
ــة تعينــه عــىل إنجــاز مهمــة  الصلــح أن يأخــذ معــه فئ

ــني.  ــني املتخاصم ــح ب الصل
ــا عــىل املتلقــي  ــج فعــال تأثريي ــه ينت واحلديــث يف جممل
ــع  ــام م ــح إن كان متخاص ــىل الصل ــه ع ــاص، فيحث اخل
غــريه، وحيثــه عــىل حتمــل مســؤولية اإلصــالح إن كان 
ــي  ــىل املتلق ــر ع ــام يؤث ــة، ك ــن فئ ــؤوال ع ــا أو مس إمام
العــام بإيضــاح أمهيــة الســعي يف اإلصــالح بــني 
املتخاصمــني، وأن يكــون لــه دور فاعــل ومســاند 

ــاس. ــني الن ــالح ب ــة اإلص ــام يف قضي لإلم
ــوُن  ــمَّ َتُك ــلم-: "ُث ــه وس ــىل اهلل علي ــه -ص ــا قول ومنه
)البخــاري،  األَْصَفــِر"  َبنِــي  َوَبــنْيَ  َبْينَُكــْم  ُهْدَنــٌة 

 .)185  /3 1422ه: 
ــار  ــو إخب ــث ه ــن يف احلدي ــي املتضمَّ ــل الكالم فالفع
النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم- بــام ســيكون يف 
ــر، أي:  ــي األصف ــلمني وبن ــني املس ــان ب ــتقبل الزم مس
الــروم، ولعــل القــوة اإلنجازيــة هلــذا اخلــرب ال تتمثــل 
يف مضمونــه اللفظــي، بــل تكمــن يف داللــة علــم النبــي 
-صــىل اهلل عليــه وســلم- بأمــر مل يكــن قــد وقــع بعــد، 
ــن  ــا م ــا فيه ــة، وم ــىل أمــور غيبي ــه ع ويف إْطــالع اهلل ل

ــه. دليــل عــىل صــدق نبوت
والفعــل التأثــريي كذلــك هلــذا احلديــث ســيكون 
ــة للنبــي  ــٌب هــو تصديــق الصحاب ــٌي قري ــه ُبعــٌد زمن ل
-صــىل اهلل عليــه وســلم- فيــام قالــه وإن مل يــروه، 
ــن  ــل يف ســلوك املؤمنــني الذي ــٌد يتمث ــٌي بعي وُبعــٌد زمن
ــد  ــك بع ــر، وذل ــي األصف ــع بن ــة م ــيعقدون اهلدن س
وفــاة النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-، وإيامهنــم 
ــارصوه.  ــروه، ومل يع ــم مل ي ــم أهن ــه، رغ ــدق نبوت بص
ــة  ــد احلقب ــا بع ــره إىل م ــيمتد أث ــري س ــذا التأث ــام أن ه ك
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التــي عقــد فيهــا املســلمون الصلــح مــع الــروم، وهــو 
تصديــق كل املســلمني يف مجيــع العصــور الالحقــة هلــذا 
اإلخبــار الغيبــي الــذي يؤكــد عــىل صــدق نبــوة النبــي 

ــا. ويؤيده

ثانيا: التوجيهات أو األمريات:
تــأيت هــذه األفعــال يف ســياق كالم ال حيتمــل الصــدق 
وال الكــذب، وإنــام تــأيت بغــرض دفــع املخاطــب 
إىل فعــل يشء مــا )ختــام، 2016م: 92(، ويعرفهــا 
)يــول، 2010م: 90( بأهنــا أفعــال الــكالم التــي 
يســتعملها املتكلــم ليجعــل شــخصا آخــر يقــوم بــيء 
مــا، وهــي تعــرب عــام يريــده املتكلــم، وتتخــذ أشــكال 
ومقرتحــات.  ونــواٍه  وطلبــات  وتعليــامت  أوامــر 
وليســت التوجيهــات هنــا مقتــرة عــىل إصــدار 
ــمل  ــام تش ــايب، وإن ــكلها اإلجي ــط، أي بش ــر فق األوام

ــي.  ــو النواه ــا، وه ــلبي منه ــب الس ــك اجلان كذل
ــح  ــا ُنْصِل ــوا بِنَ ــي ملسو هيلع هللا ىلص: "اْذَهُب ــول النب ــك ق ــن ذل وم
َبْينَُهــْم" )البخــاري، 1422ه: 3/ 183(. إذ إن فيــه 
فعــال إنجازيــا يدخــل -بموجــب تقســيم ســورل- يف 
األمريــات، إذ إن املقــام Situation ينقــل هــذا الفعــل 
إىل التوجيــه املبــارش نحــو اإلصــالح بشــكل عــام، مــن 
بــاب االقتــداء بالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص، واملقصــود باملقــام هنــا هــو 
عنــارصه )دالش، 1992م: 40( املكونــة لــه، التــي 
ــكان  ــم، وم ــغ، ومقاصده ــاركني يف التبلي ــمل املش تش
ــري  ــتمرا، وإن تغ ــا مس ــل منهج ــل الــذي يمث التفاع

ــاركون. ــان واملش ــكان والزم امل
يف  احلديــث  هــذا  يف  اإلنجــازي  الفعــل  ورد  لقــد 
ســياق األمــر )اذهبــوا بنــا(، وهــو فعــل إنشــائي 
املتلقــي، لفهمــه والكشــف عــن  مبــارش، يســتند 
ــه  ــة ل ــانية الرف ــة اللس ــره البني ــا توف ــىل م ــه، ع داللت
ــه  ــل إىل توجي ــر حيي ــو أم ــو، 2016م: 856(، وه )مح
ــة( إىل الذهــاب إىل املتخاصمــني؛  املخاطبــني )الصحاب
ــح، ال  ــق الصل ــن طري ــم ع ــزاع بينه ــض الن ــرض ف بغ

عــن طريــق التقــاض؛ ألن الصلــح يكــون فيــه اقتنــاع 
ــاض.  ــالف التق ــني، بخ ــن كال الفريق م

وقــد اتضــح هــذا املقــام مــن خــالل الســياق    
ــص  ــل ن ــل أن ينق ــعد -قب ــن س ــهل ب ــذي أورده س ال
كالم النبــي ملسو هيلع هللا ىلص- بقولــه: "َأنَّ َأْهــَل ُقَبــاٍء اْقَتَتُلــوا َحتَّــى 
َتَراَمــْوا بِاحِلَجــاَرِة، َفُأْخــرِبَ َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِذلِــَك، 
ــد  ــرب املؤك ــْم"". فاخل ــح َبْينَُه ــا ُنْصِل ــوا بِنَ ــاَل: "اْذَهُب َفَق
ــوة  ــدار الق ــو م ــه ه ــب علي ــا ترت ــاء وم ــل قب ــن أه ع
اإلنجازيــة للفعــل الكالمــي )اْذَهُبــوا بِنَــا ُنْصِلــح 

ــْم(. َبْينَُه
ــه  ــل يف توجي ــا تتمث ــة هن ــوة اإلنجازي إن الق   
املخاطبــني/ الصحابــة إىل تنفيــذ عمــل اقرتحــه عليهــم 
النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-، واملحتــوى القضــوي 
هــو مــا تعــرب عنــه البنيــة الرتكيبيــة لألمــر ذاتــه، ومــا 
حتيــل إليــه مــن داللــة، فــإذا أنجــزوا مــا يؤمــرون بــه، 
فــإن ذلــك يعنــي ترتُّــب جــزاء معــني عــىل ذلــك األمر 
ــني  ــني طرف ــح ب ــو الصل ــل، 2020م: 85(، ه )واص
متخاصمــني، وهــو غايــة عظمــى يســعى املســلم مــن 
ــاىل. ــن اهلل تع ــواب م ــر والث ــل األج ــا إىل حتصي خالهل

ثالثا: اإليقاعيات أو اإلعالنيات:
ــال  ــواع أفع ــا: أن ــول، 2010م: 89( بأهن ــا )ي يعرفه
ــب  ــا؛ إذ يتوج ــرب لفظه ــة ع ــري احلال ــي تغ ــكالم الت ال
عــىل املتكلــم تســنم دور مؤسســايت، يف ســياق معــني، 
إلنجــاز اإلعــالن بصــورة صحيحــة، وباســتعامل 
هــذه اإلعالنــات يغــري املتكلــم العــامل عــرب الكلــامت، 
ــكالم  ــك ال ــه بذل ــد تلفظ ــم بع ــي أن املتكل ــذا يعن وه
ــكالم  ــذا ال ــيصبح ه ــل، س ــامت ومج ــن كل ــون م املك
حكــام ســاري املفعــول، يرتتــب عليــه تغيــري يف الواقــع 
املتصــل هبــذا احلكــم، وال بــد للمتكلــم مــن أن يكــون 
ــذه  ــدار ه ــه إص ــة ختول ــة أو قانوني ــلطة رشعي ــه س ل

ــات. ــكام أو اإلعالني األح
ومــن املعلــوم أن النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم- جــاء 
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مرشعــا للنــاس، فســنّته هــي املصــدر الثــاين للترشيــع 
ــريا  ــإن كث ــذا ف ــم؛ ول ــرآن الكري ــد الق ــالم بع يف اإلس

منهــا يدخــل يف هــذا النــوع مــن األفعــال الكالميــة.
ــٍد  ــِن َخالِ ــِد ْب ــَرَة، َوَزْي ــث َأيِب ُهَرْي ــك حدي ــن ذل  وم
 ، اجلَُهنِــيِّ -َرِضَ اهللَُّ َعنُْهــاَم-، َقــااَل: "َجــاَء َأْعــَرايِبٌّ
ــاَم  ــاِب اهللَِّ، َفَق ــا بِِكَت ــِض َبْينَنَ ــا َرُســوَل اهللَِّ، اْق ــاَل: َي َفَق
َخْصُمــُه َفَقــاَل: َصــَدَق، اْقــِض َبْينَنـَـا بِِكَتــاِب اهللَِّ، َفَقــاَل 
: إِنَّ اْبنِــي َكاَن َعِســيًفا َعــىَل َهــَذا، َفَزَنــى  األَْعــَرايِبُّ
ْجــُم، َفَفَدْيــُت  بِاْمَرَأتِــِه، َفَقاُلــوا يِل: َعــىَل اْبنِــَك الرَّ
اْبنـِـي ِمنْــُه باِِمَئــٍة ِمــَن الَغنَــِم َوَولِيــَدٍة، ُثــمَّ َســَأْلُت َأْهــَل 
ــاَم َعــىَل اْبنـِـَك َجْلــُد ِماَئــٍة، َوَتْغِريــُب  الِعْلــِم، َفَقاُلــوا: إِنَّ
َعــاٍم، َفَقــاَل النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: "أَلَْقِضــنَيَّ َبْينَُكــاَم بِِكَتــاِب اهللَِّ، 
ــُد  ــَك، َوَعــىَل اْبنِــَك َجْل ــَردٌّ َعَلْي ــُم َف ــَدُة َوالَغنَ ــا الَولِي َأمَّ
ــا ُأَنْيــُس –لَِرُجــٍل-  ــَت َي ــا َأْن ــٍة، َوَتْغِريــُب َعــاٍم، َوَأمَّ ِماَئ
َفاْغــُد َعــىَل اْمــَرَأِة َهــَذا، َفاْرمُجَْهــا"، َفَغــَدا َعَلْيَهــا ُأَنْيــٌس 

َفَرمَجََهــا" )البخــاري، 1422ه: 3/ 184(. 
ــكالم  ــال ال ــث أن أفع ــذا احلدي ــح يف ه يتض   
معظمهــا طلبيــة، فالرجــالن صــدر عنهــام أفعــال 
كالميــة يف ابتــداء الــكالم مــع الرســول ملسو هيلع هللا ىلص، غرضهــا 
اإلنجــازي طلبــي، ويكمــن فعلهــا التأثــريي يف التــامس 
احلكــم والقضــاء مــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص بكتــاب اهلل؛ مــا يعطي 
بعــدا دالليــا باالمتثــال ملــا ســيقدمه النبــي ملسو هيلع هللا ىلص، وهــذا 
املقــام الــذي تتضــح فيــه ســامت الشــخوص املتحدثــة 
ينبــئ أن فعــل التلفــظ الــذي ســيصدر عــن النبــي ملسو هيلع هللا ىلص 
Declar-  يدخــل يف قســم اإليقاعيــات أو اإلعالنيــات
ــح  ــرد التري ــأ بمج ــي ينش ــال الت ــي األفع ative، وه

ــول  ــم، أي إن الق ــع القائ ــري يف الوض ــداث تغي ــا إح هب
بأمــٍر مــا هــو إحــداث لذلــك األمــر )مــدور، 2014م: 

 .)309
إذ إهنــم ذهبــوا إليــه مســتفتني ومســتفهمني عــن 
ــي  ــألة الت ــذه املس ــق يف ه ــب أن يطب ــذي جي ــم ال احلك
ــيتقبالنه  ــا س ــو م ــام، وه ــالف بينه ــع خ ــت موض كان
برضــا مطلــق؛ كونــه صــادر عــن نبــي مرســل، وليــس 

عــن بــرش عــادي، وســيكون مصــدرا للترشيــع لــكل 
ــلمني. ــن املس ــك م ــد ذل ــن بع ــى م ــن أت م

فالنبــي ملسو هيلع هللا ىلص ســيقول حكــام يرتتــب عليــه تغيــري يف 
ــرد  ــن الرجلــني، حيــث إن املــال ســوف ي وضــع هذي
ــرب  ــد وُيغ ــوف جُيل ــزاين س ــى ال ــه، والفت إىل صاحب
ــى  ــم رمجهــا حت ــة فســوف يت عامــا، وأمــا املــرأة الزاني
ــمٍة  ــم س ــي ملسو هيلع هللا ىلص أه ــر يف كالم النب ــذا يتوف ــوت، وهب امل
ــا  ــي عرف ــه يقت ــي أن ــات، وه ــامت اإلعالني ــن س م
ــامل  ــق للع ــوي مطاب ــواه القض ــام أن حمت ــوي، ك ــري لغ غ

ــي. اخلارج
يقــول )نحلــة، 2002م: 50(: "والســمة املميــزة هلا أن 
ــل يف مطابقــة حمتواهــا القضــوي  أداءهــا الناجــح يتمث
للعــامل اخلارجــي، فضــال عــن أهنــا تقتــي عرفــا غــري 

لغــوي".
 ففعــل الــكالم هنــا أعطــى قــوة إنجازيــة؛ ألن إصــدار 
ــدود،  ــط احل ــي ملسو هيلع هللا ىلص ضب ــلطة النب ــع س ــن واق ــم م احلك
ــل  ــب، ب ــني فحس ــني املتحدث ــني الرجل ــط ب ــس فق لي
ــذا  ــل ه ــرض ملث ــال التع ــلمني يف ح ــع املس ــني مجي ب
احلــدث، كــام كان لــه قــوة إنجازيــة أخــرى تتمثــل يف 
ــذي  ــي ال ــل الكالم ــذا الفع ــيرتكه ه ــذي س ــر ال األث
ــر قــوي  أدى إىل جلــد الفتــى، ورجــم املــرأة، وهــو أث
جيعــل املتلقــي املســلم بوجــه عــام يمتنــع عــن الوقــوع 

ــا.  ــري فيه ــرد التفك ــة، أو جم ــذه املعصي يف ه
ــَع َوِهــَي اْبنَــُة  َبيِّ ومنهــا -أيضــا- حديــث أنــس "َأنَّ الرُّ
ْت َثنِيَّــَة َجاِرَيــٍة، َفَطَلُبــوا األَْرَش، َوَطَلُبــوا  النَّــْرِ َكــَرَ
الَعْفــَو، َفَأَبــْوا، َفَأَتــُوا النَّبِــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَمَرُهــْم بِالِقَصــاِص، 
َبيِّــِع َيا َرُســوَل  : َأُتْكــَرُ َثنِيَّــُة الرُّ َفَقــاَل َأَنــُس ْبــُن النَّــْرِ
، اَل ُتْكــَرُ َثنِيَُّتَهــا، َفَقــاَل:  ــِذي َبَعَثــَك بِاحلَــقِّ اهللَِّ، اَل َوالَّ
"َيــا َأَنــُس ِكَتــاُب اهللَِّ الِقَصــاُص"، َفــَرِضَ الَقــْوُم 
ــْو  ــْن َل ــاِد اهللَِّ َم ــْن ِعَب ــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: "إِنَّ ِم ــاَل النَّبِ ــْوا، َفَق َوَعَف
، َعــْن مُحَْيــٍد، َعــْن  ُه" َزاَد الَفــَزاِريُّ َأْقَســَم َعــىَل اهللَِّ أَلََبــرَّ
َأَنــٍس، َفــَرِضَ الَقــْوُم َوَقبُِلــوا األَْرَش" )البخــاري، 

 .)186  /3 1422ه: 
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ــس  ــىل أن ــلم- ع ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص ــي رد النب فف
ــدود  ــن ح ا م ــدًّ ــن ح ــارشا يعل ــظ مب ــل التلف ــاء فع ج
ــب أن  ــام جي ــح ب ــو التري ــازي ه ــه اإلنج اهلل، وغرض
يتــم جتــاه الربيــع، وأن تكــر ثنيتهــا، والفعــل التأثريي 
ــه أنــس مــن  جــاء واضحــا يف رد الفعــل الــذي قــام ب
االمتثــال ألمــر النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-، 
ــل  ــا الفع ــن، أم ــن بالس ــاص، فالس ــو إرادة القص وه
اإلنجــازي فقــد ظهــر يف املســلك الــذي ســلكه القــوم، 
بيــع، وقبوهلــم األرش؛ وذلــك  وهــو عفوهــم عــن الرُّ
ــم  ــلم حلك ــن واستس ــد أذع ــم ق ــد أن رأوا خصمه بع
ــل يف  ــذي يتمث ــلم-، وال ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص النب
ــرتض  ــع أن املف ــا، م ــع قصاص بي ــه الرُّ ــة ابنت ــر ثني ك
أن يكــون الفعــل اإلنجــازي هنــا هــو القصــاص، 
ــاص  ــن القص ــدل ع ــوم األرش ُع ــل الق ــا قب ــن مل ولك
ــازي.  ــل اإلنج ــو الفع ــح ه ــكان الصل ــح، ف إىل الصل
ــة  ــداث واقع ــو إح ــات ه ــذه اإلعالني ــن ه ــدف م فاهل

ــيه، 2007م: 66(. ــا )بالنش م

رابعا: االلتزاميات أو الوعديات:
تقتــي االلتزاميــات أن يقطــع املتكلــم عىل نفســه وعدا 
بتنفيــذ أمــر مــا، ولــن يكــون تنفيــذه إال يف املســتقبل، 
ــا  ــال بأهن ــذه األفع ــّرف ه ــم. وتع ــن التكل ــد زم أي بع
ــوا  ــون ليلزم ــتعملها املتكلم ــي يس ــكالم الت ــال ال أفع
أنفســهم بفعــل يشء مســتقبي؛ ألهنــا تعــرب عــام ينــوي 
املتكلــم فعلــه، وقــد تكــون وعــودا، أو هتديــدات، أو 
ــرده، أو  ــا بمف ــم أن ينجزه ــن للمتكل ــدات، ويمك تعه
ــىل  ــم ع ــذ املتكل ــة، ويأخ ــوا يف جمموع ــاره عض باعتب
ــول، 2010:  ــام للكلــامت )ي عاتقــه جعــل العــامل مالئ
ــاب  ــات يف كت ــذه االلتزامي ــة ه ــن أمثل 90- 91(، وم
الصلــح احلديــث الســابق ذكــره الــذي رواه َأبــو 
ــاَم-  ــّي -َرِضَ اهللَُّ َعنُْه ــٍد اجلَُهنِ ــُن َخالِ ــُد ْب ــَرَة، َوَزْي ُهَرْي

)البخــاري، 1422ه، 3/ 184(.
يف هــذا احلديــث، يلتــزم النبــي -صــىل اهلل عليــه 

وســلم- ويتعهــد بــأن يقــي بــني اخلصمــني بكتــاب 
ــنّي"،  ــي "ألقض ــل الكالم ــالل الفع ــن خ ــاىل، م اهلل تع
وهــو فعــل كالمــي صــادر عــن املتكلــم، الــذي 
ألــزم نفســه بإنجــاز ذلــك الوعــد )واصــل، 2020م: 
ــا  ــه نبي ــني(؛ كون ــني املتنازع ــاء ب ــو )القض 87(، وه
ــة  ــني املنظم ــع القوان ــكام، ووض ــع األح ــاء بترشي ج
حليــاة النــاس؛ لفــض النزاعــات واخلصومــات بينهــم، 
وقــد أكــد ذلــك الفعــل بمؤكديــن اثنــني، مهــا: الــالم 
ــددة،  ــة/ املش ــد املثقل ــون التوكي ــم، ون ــة للقس املوطئ
الدالــني عــىل التصميــم الكبــري عــىل إنجــاز هــذا 
الوعــد مــن قبلــه -صــىل اهلل عليــه وســلم-، كــام أهنــام 
يــدالن عــىل نيــة اإلنجــاز يف املســتقبل الــذي كان قريبــا 

ــم. ــن التكل ــن زم م
ــال  ــج فع " أنت ــنيَّ ــا "ألقض ــارش هن ــكالم املب ــل ال ففع
ــه  ــىل اهلل علي ــي -ص ــه النب ــق ب ــا نط ــو م ــا، ه تلفظي
وســلم-، وفعــال قضويــا ينــدرج يف بــاب اإلعالنيات، 
وفعــال إنجازيــا هــو األمــر، وكذلــك فعــال تأثرييــا يف 
كل مســلم ومســلمة؛ حيــث إنــه ســيمتنع عــن الوقــوع 
يف الزنــا؛ نظــرا ملــا ترتــب يف علمــه مــن عقــاب لــه يف 

ــرة. ــا واآلخ الدني

خامسا: التعبرييات أو البوحيات:
ــاالت  ــن االنفع ــال ع ــن األفع ــوع م ــذا الن ــرب ه ويع
واملشــاعر النفســية للمتحــدث، إذ إهنــا األفعــال التــي 
تبــني مــا يشــعر بــه املتكلــم، فهــي تعــرب عــن حاالتــه 
ــن  ــرب ع ــل تع ــكل مج ــذ ش ــن أن تتخ ــية، ويمك النفس
رسور، أو أمل، أو فــرح، أو حــزن، أو عــام هــو حمبــوب 
أو ممقــوت، ممــا يمكــن أن يســببه يشء يقــوم بــه املتكلم 
أو املســتمع، غــري أهنــا ختــص خــربة املتكلــم وجتربتــه، 
ــامل  ــامل، أي ع ــم الع ــامت تالئ ــل الكل ــا جع ووظيفته

ــول، 2010: 90(. ــيس )ي األحاس
ــب،  ــم فحس ــن املتكل ــرب ع ــريي ال يع ــل التعب والفع
ولكنــه يعــرب كذلــك عــن حالــة املخاَطــب وردة 
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فعلــه، فيســمى األول الفعــل الــذايت الــذي يعــرب 
ــل  ــاين الفع ــمى الث ــم، ويس ــيكولوجية املتكل ــن س ع
ــذي يعــرب عــن ســيكولوجية املخاَطــب  االجتامعــي ال

.)176  :2020 )الشــمري، 
ولعــل التعبرييــات يف أحاديــث "كتــاب الصلــح" 
اهلل  -صــىل  اهلل  رســول  بــه  ُيوَصــف  فيــام  تتجــىل 
ــة  ــن الصحاب ــادر ع ــظ ص ــل تلف ــلم- يف فع ــه وس علي
ــىل  ــر ع ــا يظه ــه م ــون ب ــم- يصف ــوان اهلل عليه -رض
ــاعر  ــن مش ــلم- م ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص رس
الغضــب أو الــرور، ثــم يرتتــب عليــه توضيــح املقــام 
لفعــل التلفــظ للنبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-، وهــذا 

ــني: ــني اآلتي ــر يف احلديث ــا يظه م
 ، ــِريِّ ْه ــِن الزُّ ــَعْيٌب، َع ــا ُش َن ــاَمِن، َأْخرَبَ ــو الَي ــا َأُب َثنَ "َحدَّ
، َكاَن  َبــرْيَ ، َأنَّ الزُّ َبــرْيِ يِن ُعــْرَوُة ْبــُن الزُّ َقــاَل: َأْخــرَبَ
ــِهَد  ــْد َش ــاِر َق ــَن األَْنَص ــاًل ِم ــَم َرُج ــُه َخاَص ُث: َأنَّ ــدِّ حُيَ
ِة، َكاَنــا  اٍج ِمــَن احلَــرَّ َبــْدًرا إىَِل َرُســوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص يِف رِشَ
 : ــرْيِ َب ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص لِْلزُّ ــاَل َرُس ــا، َفَق ــِه ِكاَلمُهَ ــِقَياِن بِ َيْس
ــَب  ــاِرَك"، َفَغِض ــْل إىَِل َج ــمَّ َأْرِس ، ُث ــرْيُ ــا ُزَب ــِق َي "اْس
اْبــَن  َكاَن  آْن  اهللَِّ،  َرُســوَل  َيــا  َفَقــاَل:   ، األَْنَصــاِريُّ
َن َوْجــُه َرُســوِل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثــمَّ َقــاَل:  تِــَك؟ َفَتَلــوَّ َعمَّ
ــَتْوَعى  ــْدَر"، َفاْس ــَغ اجلَ ــى َيْبُل ــْس َحتَّ ــمَّ اْحبِ ــِق، ُث "اْس
، َوَكاَن َرُســوُل  َبــرْيِ ــُه لِْلزُّ َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِحينَِئــٍذ َحقَّ
ــُه  ــَرْأٍي َســَعٍة َل ــرْيِ بِ َب ــَك َأَشــاَر َعــىَل الزُّ ــَل َذلِ اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َقْب
، َفَلــامَّ َأْحَفــَظ األَْنَصــاِريُّ َرُســوَل اهللَِّ  َولأِْلَْنَصــاِريِّ
ــاَل  ــِم، َق ــِح احلُْك ي ــُه يِف رَصِ ــرْيِ َحقَّ َب ــَتْوَعى لِْلزُّ ملسو هيلع هللا ىلص، اْس
ــَة  ــِذِه اآلَي ــُب َه ــا َأْحِس : "َواهللَِّ َم ــرْيُ َب ــاَل الزُّ ــْرَوُة: َق ُع
ــٰى  ــوَن َحتَّ ــَك اَل ُيْؤِمنُ ــاَل َوَربِّ ــَك": َُّف ــْت إاِلَّ يِف َذلِ َنَزَل
ــُدوا يِف َأنُفِســِهْم  ــمَّ اَل جَيِ ــْم ُث ــاَم َشــَجَر َبْينَُه ُمــوَك فِي حُيَكِّ
َّــا َقَضْيــَت َوُيَســلُِّموا َتْســِلياًم َّ ]النســاء: 65[".  َحَرًجــا ممِّ

.)187  /3 1422ه:  )البخــاري، 
يف هــذا احلديــث نجــد قــول األنصــاري: )آْن كان 
ابــن عمتــك؟( مــن التعبرييــات، ألن األنصــاري عــرّب 
بــه عــن غضبــه مــن حكــم رســول اهلل عليــه الصــالة 

والســالم، وعــدم استســاغته لــه؛ ألنــه كان يــرى -مــن 
وجهــة نظــره القــارصة- أن النبــي صــىل اهلل عليــه 
وســلم قــد حابــى الزبــري؛ ألنــه ابــن عمتــه، وهــو مــا 
ــن  ــدول ع ــلم إىل الع ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــل النب مح
ــاًء؛  ــه قض ــًا إىل حل ــام صلح ــن بينه ــزاع الكائ ــل الن ح
فــكان احلكــُم قضــاًء يف صالــح الزبــري أجــدى لــه ممــا 

ــًا. ــو كان صلح ل
وقــد نتــج عــن هــذا الفعــل التعبــريي فعــل التلفــظ من 
ــْس  النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-: "اْســِق، ُثــمَّ اْحبِ
ــه  ــا بتوجي ــال قضوي ــي فع ــْدَر"؛ ليعط ــَغ اجلَ ــى َيْبُل َحتَّ
الزبــري إىل أن حيبــس املــاء عــن الرجــل، وال يوصلــه لــه 
إال بعــد أن يســتويف حصتــه من املــاء، املحــددة بوصول 
املــاء إىل اجلــدار؛ ليعطــي قــوة إنجازيــة تقتــي حرمان 
ــل  ــول قب ــه الرس ــمح ب ــد س ــن يشء ق ــل م ــذا الرج ه
أن يغضــب، وهــذا يوضــح الفعــل التأثــريي بــرورة 
االمتثــال ألمــر النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم-، 

وطاعتــه، والرضــا بــكل مــا حيكــم بــه.

املبحث الثاين: األفعال الكالمية غري املبارشة:
مــن املعلــوم يف اللغــة أن الــكالم -عندمــا يكــون 
غــري رصيــح يف التعبــري عــام يريــده املتكلــم- ال تتأتــى 
ــى  ــام تتأت ــه، وإن ــة ل ــه املكون ــر ألفاظ ــن ظاه ــه م داللت
ممــا يمكــن اســتنتاجه مــن املعنــى القابــع خلــف تلــك 
ــاج إىل  ــارش حيت ــري املب ــي غ ــل الكالم ــاظ، فالفع األلف
"مــا تــدل عليــه بنيتــه الســطحية؛ مــن أجــل معرفــة مــا 
تــدل عليــه بنيتــه العميقــة؛ ألن مــا يــدل عليــه ظاهريــا 
ليــس هــو املعنــى الــكّي، بــل هــو املعنــى احلــريف الذي 
يفــي إىل معنــى إنجــازي يتضــح مــن خــالل الســياق 
ــواري،  ــتلزام احل ــذا االس ــه، وك ــي ل ــل املتلق ورد فع
90(؛  2020م:  )واصــل،  املســبق"  واالفــرتاض 
ــف،  ــال "ختال ــذه األفع ــو أن ه ــك ه ــبب يف ذل والس
فالفعــل  املتكلــم،  مــراد  اإلنجازيــة  قوهتــا  فيهــا، 
اإلنجــازي يــؤدَّى عــىل نحــو غــري مبــارش مــن خــالل 
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ــة، 2002م: 81(.  ــر" )نحل ــازي آخ ــل إنج فع
ــارش  ــري املب ــكالم غ ــل ال ــه فع ــذي يؤدي ــى ال إن املعن
يمكــن أن ُيْسَتَشــّف مــن املعنــى املبــارش املوجــود فيــه، 
ــو،  ــريه )مح ــد غ ــا ويقص ــول كالم ــب يق إذ إن املخاط
ــري  ــون غ ــكالم يك ــل ال ــك أن فع 2016م: 857(؛ ذل
ــة  ــني البني ــارشة ب ــري مب ــة غ ــَدْت عالق ــارش إذا ُوِج مب
اللغويــة للــكالم، والوظيفــة التــي تؤدهيــا تلــك البنيــة 

)يــول، 2010: 92(.
ويمكــن أن نســتعرض هــذه األفعــال غــري املبــارشة يف 
كتــاب الصلــح مــن خــالل تصنيفهــا بحســب أصوهلــا 
ــتخراج  ــم اس ــل، ث ــا يف األص ــة هل ــة املوضوع اللغوي
الــدالالت غــري املبــارشة مــن خــالل الســياقات 

ــأيت: ــام ي ــك ك ــة، وذل ــن املختلف والقرائ

أوال: االستفهام:
ــي،  ــاء الّطلب ــواع اإِلنش ــن أن ــا م ــتفهام نوع ــد االس يع
ــِل  ــاَلِم لَتْحِصي ــاِم واإِلْع ــُب اإِلْفه ــه طَل ــل في "واألص
ــراد  ــد ُي ــَتْفِهم. وَق ــَدى امْلُس ــٍة ل ــٍة جمهول ــدٍة عملّي فائ
ــَتدلُّ  ــه، وُيْس ــّي ل ــى األص ــذا املعن ــرْيُ ه ــتفهام غ بِاالس
عــىل املعنــى املــراد بالقرائــن القولّيــة أو احلاليــة" 
)امليــداين، 1996م: 1/ 258(. ومــن تلــك املعــاين 
ــه،  ــتفهام: التوجي ــا االس ــرج إليه ــن أن خي ــي يمك الت

ــك.  ــري ذل ــر، وغ ــب، والتقري والتعج
وقــد جــاء يف أحاديــث الصلــح مــا يمكــن تصنيفــه يف 
ــث  ــورل-، حي ــيم س ــق تقس ــات -وف ــم التوجيهي قس
يكــون الغــرض منهــا توجيــه املخاطــب إىل فعــل يشء 
ــب  ــة الطل ــتعامل صيغ ــه باس ــن التوجي ــا، وإن مل يك م
ــاِل  َج ــث َأيِب الرِّ ــك "حدي ــن ذل ــارش، وم ــي املب اللفظ
ــِد  ــَت َعْب ــَرَة بِنْ ــُه َعْم ــِن، َأنَّ ُأمَّ مْحَ ــِد الرَّ ــِن َعْب ــِد ْب حُمَمَّ
مْحَــِن، َقاَلــْت: َســِمْعُت َعاِئَشــَة َرِضَ اهللَُّ َعنَْهــا،  الرَّ
َتُقــوُل: َســِمَع َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َصــْوَت ُخُصــوٍم بِاْلَبــاِب 
ــا َيْســَتْوِضُع اآلَخــَر،  َعالَِيــٍة َأْصَواهُتُــاَم، َوإَِذا َأَحُدمُهَ
ٍء، َوُهــَو َيُقــوُل: َواهللَِّ اَل َأْفَعــُل، َفَخَرَج  فُِقُه يِف يَشْ َوَيْســرَتْ

َعَلْيِهــاَم َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َفَقــاَل: "َأْيــَن امُلَتــَأيلِّ َعــىَل اهللَِّ، اَل 
َيْفَعــُل امَلْعــُروَف؟"، َفَقــاَل: َأَنــا َيــا َرُســوَل اهللَِّ، َوَلــُه َأيُّ 

ــاري، 1422ه: 3/ 187(.  " )البخ ــبَّ ــَك َأَح َذلِ
فقد جــاء فعــل التلفــظ يف احلديــث بصيغة االســتفهام، 
ــري  ــا غ ــال قضوي ــي فع ــر؛ ليعط ــة األم ــن بصيغ ومل يك
مبــارش، يتمثــل يف توجيــه املخاَطــب إىل تعديل ســلوكه 
الرافــض لالســرتفاق بصاحبــه، وحضــه عــىل التحــول 
ــن أو  ــع الدي ــدم وض ــف بع ــأيل واحلل ــة الت ــن حال م
الرفــق باملِدْيــن، وتــرك يشء مــن الديــن إىل مــا أســامه 
النبــي بـــ "املعــروف"، وهــو قبــول أحدمهــا، أي: الرفق 

باملديــن، أو طــرح جــزء مــن ذلــك الديــن. 
ــن يف  ــي تكم ــل الكالم ــذا الفع ــة هل ــوة اإلنجازي والق
ــه  ــىل اهلل علي ــول -ص ــل الرس ــن قب ــن م ــه الدائ توجي
ــول  ــه، وقب ــق ب ــن، والرف ــاة املدي ــو مراع ــلم- نح وس
طلبــه، والفعــل التأثــريي هنــا يتضــح مــن رد الرجــل 
ــُه  ــه: " َوَل ــلم- بقول ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص ــىل النب ع
"، حيــث وافــق الرجــل عــىل مــا حيبــه،  َأيُّ َذلـِـَك َأَحــبَّ
ــه.  ــع يشء من ــه، أم وض ــن كل ــع الدي ــواء كان وْض س

ــا قوتــني إنجازيتــني: األوىل  ــج االســتفهام هن وقــد أنت
مبــارشة ناجتــة عــن املعنــى الوضعــي لالســتفهام، 
ــاد إىل  ــه واإلرش ــي التوجي ــارشة ه ــري مب ــة غ والثاني
الصلــح، ولكــن االســتفهام يف هــذا املســتوى التــداويل 
ــَع  ــي ُوِض ــة األوىل الت ــوة اإلنجازي ــد الق ــف عن ال يق
ليؤدهيــا، بــل تعداهــا إىل قــوة إنجازيــة خيلقهــا الســياق 
ــل،  ــال )واص ــن احل ــع قرائ ــه م ــه باجتامع ــي ذات الن
ــن وإنظــاره؛  2020: 92(، وهــي طلــب الرفــق باملدي
ممــا دفــع الدائــن إىل قبــول هــذا األمــر النبــوي، 

ــر. ــب خاط ــن طي ــه، ع ــتجابته ل واس

ثانيا: األمر:
"األمــر: هــو طَلــُب حتقيــق يْشٍء مــا، مــاّديٍّ أو معنوّي، 

وتــُدلُّ عليــه ِصَيــٌغ كالمّيــة أربــع، هي:
الــذي دخلــت عليــه الم  املضــارع  األمــر،  فعــل 
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األمــر، اســم فعــل األمــر، املصــدر النائــب عــن فعــل 
ــرج إىل  ــد خي ــداين، 1996م: 228/1(. وق األمر")املي
ــاز  ــبيل املج ــىل س ــرى ع ــة ُأخ ــة/ تداولي ــان بالغي مع
ــن  ــل م ــب الفع ــر طل ــي األم ــام، ويعن ــن املق ــم م تفه
)هــارون،  ادعــاًء  أو  حقيقــًة  األدنــى،  إىل  األعــىل 
ــر  ــل األم ــد فع ــام مل يع ــذا املق 2001م: 14(، ويف ه
ــىل  ــدل ع ــح ي ــل أصب ــر، ب ــه األم ــا يعني ــىل م ــز ع يرك
ــص  ــياق الن ــف مــن س ــداويل ُيْسَتش ــى إنجــازي ت معن
ــه  ــَع ل ــا ُوِض ــري م ــىل غ ــدل ع ــح ي ــه أصب ــه، أي أن ذات

)محــو، 2016م: 857( يف األصــل. 
ومــن خــروج األمــر يف كتــاب الصلــح إىل االلتــامس ما 
جــاء يف حديــث "َعاِئَشــَة -َرِضَ اهللَُّ َعنَْهــا-: ُّإِِن اْمــَرَأٌة 
ــاَح  ــاَل ُجنَ ــا َف ــوًزا َأْو إِْعَراًض ــا ُنُش ــن َبْعِلَه ــْت ِم َخاَف
ــرْيٌ ۗ  ــُح َخ ْل ــا ۚ َوالصُّ ــاَم ُصْلًح ــا َبْينَُه ــاَم َأن ُيْصِلَح َعَلْيِه
ِســنُوا َوَتتَُّقــوا َفــإِنَّ  ــحَّ ۚ َوإِن حُتْ ِت اأْلَنُفــُس الشُّ َوُأْحــِرَ
ــْت:  ــرًيا َّ ]النســاء: 128[، َقاَل ــوَن َخبِ ــاَم َتْعَمُل اهللََّ َكاَن بِ
ا  ــرَبً ــُه، ِك ــا اَل ُيْعِجُب ــِه َم ــَن اْمَرَأتِ ــَرى ِم ــُل َي ُج ــَو الرَّ "ُه
يــُد فَِراَقَهــا"، َفَتُقــوُل: َأْمِســْكنِي َواْقِســْم يِل  ُه، َفرُيِ َأْو َغــرْيَ
َمــا ِشــْئَت، َقاَلــْت: "َفــاَل َبــْأَس إَِذا َتَراَضَيــا" )البخاري، 

 .)183 1422ه: 3/ 
يظهــر البعــد اإلنســاين يف العالقــة بــني الرجــل وزوجه 
كقــوة إنجازيــة للفعــل الكالمــي يف اإلخباريــات التــي 
أوردهتــا الســيدة عائشــة يف هــذا احلديــث، حيــث 
ــذي  ــام ال ــالم باملق ــي األول لإلع ــل الكالم ــاء الفع ج
ــل  ــزوف الرج ــن ع ــني م ــال الزوج ــه ح ــون علي يك
ذلــك،  إىل  أدت  التــي  واألســباب  زوجتــه،  عــن 
والتــي تتضــح مــن خــالل فعــل كالمــي طلبــي 
ــه فعــل  باســتعامل فعــل األمــر )أمِســْكني(؛ لينتــج عن
ــن  ــام م ــدور بينه ــا ي ــامس، وم ــاده االلت ــازي مف إنج
ــن  ــس م ــة تلتم ــام. فالزوج ــذا املق ــتلزمه ه ــوار يس ح
ــل  ــا مقاب ــا يف بيته ــده، ويبقيه ــكها عن ــا أن يمس زوجه
أن تتنــازل لــه عــن حقهــا يف املعــارشة، وأهنــا ســرتىض 
بــام قســمه هلــا هــو، وقــد جــاء االلتــامس بصيغــة األمــر 

ــه،  )أمســكني(، ولكــن ملــا اختــل رشط االســتعالء في
فقــد خــرج الفعــل اإلنجــازي املبــارش لفعــل األمــر إىل 
ــامس. ــو االلت ــارش ه ــري مب ــداويل غ ــازي ت ــى إنج معن
ــث  ــام احلدي ــات يف خت ــن اإلخباري ــأيت رضب م ــم ي ث
ــا  ــال إنجازي ــي فع ــة؛ لتعط ــيدة عائش ــان الس ــىل لس ع
ــح  ــن الصل ــورة م ــذه الص ــة ه ــالم بإباح ــه اإلع غرض
بــني الزوجــني يف حــال تراضيهــام عــىل االلتــامس 

ــا.  ــة لزوجه ــه الزوج ــذي قدمت ال
ــح  ــا ورد يف صل ــر م ــر إىل التقري ــروج األم ــن خ وم
احلديبيــة، ومنهــا أحاديــث، اقتــر بعضهــا عــىل ذكــر 
ــف يف  ــض املواق ــر بع ــط، وزاد ذك ــح فق ــام الصل مق
بعضهــا اآلخــر، لكــن هــذه األحاديــث اتفقــت يف ذكر 
الواقعــة التــي دارت بــني رســول اهلل -صــىل اهلل عليــه 
وســلم- وبــني املرشكــني أثنــاء كتابــة وثيقــة الصلــح، 
ورفضهــم قبــول تلقيــب النبــي -صــىل اهلل عليــه 
وســلم- بالنبــوة والرســالة، وموقــف عــي -رض اهلل 
عنــه- ورفضــه أن يمحــو لقــب النبــي -صــىل اهلل عليــه 
وســلم-. وقــد جــاء فعــل التلفــظ فيهــا مجيعهــا مطابقا 

ــع.  للواق
ــا  اء ْبــن َعــاِزٍب -َرِضَ اهللَُّ َعنُْهــاَم-: "مَلَّ فقــد روى الــرَبَ
َصاَلــَح َرُســوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأْهــَل احلَُدْيبَِيــِة، َكَتــَب َعــِيُّ ْبــُن 
ــوُل اهللَِّ،  ــٌد َرُس ــَب حُمَمَّ ــا، َفَكَت ــْم ِكَتاًب ــٍب َبْينَُه َأيِب َطالِ
ــْو  ــوُل اهللَِّ، َل ــٌد َرُس ــْب حُمَمَّ ــوَن: اَل َتْكُت ُك ــاَل امُلرْشِ َفَق
ــاَل  : "احْمُــُه"، َفَق ــِيٍّ ــاَل لَِع ــَك، َفَق ــَت َرُســواًل مَلْ ُنَقاتِْل ُكنْ
ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــاُه َرُس ــاُه، َفَمَح ــِذي َأحْمَ ــا بِالَّ ــا َأَن : َم ــِيٌّ َع

بَِيــِدِه" )البخــاري، 1422ه: 3/ 184(.
ِذي  يِف  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبِــيُّ  "اْعَتَمــَر  األخــرى:  الروايــة  ويف 
ــَة  ــُل َمكَّ ــوُه َيْدُخ ــَة َأْن َيَدُع ــُل َمكَّ ــى َأْه ــَدِة، َفَأَب الَقْع
ــامَّ  ــاٍم، َفَل ــَة َأيَّ ــا َثاَلَث ــَم هِبَ ــىَل َأْن ُيِقي ــْم َع ــى َقاَضاُه َحتَّ
ــٌد  ــِه حُمَمَّ ــاىَض َعَلْي ــا َق ــَذا َم ــوا َه ــاَب، َكَتُب ــوا الِكَت َكَتُب
ــَك  ــُم َأنَّ ــْو َنْعَل ــا، َفَل ــرُّ هِبَ ــوا: اَل ُنِق ــوُل اهللَِّ، َفَقاُل َرُس
ــِد  ــُن َعْب ــُد ْب ــَت حُمَمَّ ــْن َأْن ــاَك، َلِك ــا َمنَْعنَ ــوُل اهللَِّ َم َرُس
ــُد ْبــُن َعْبــِد  اهللَِّ، َقــاَل: "َأَنــا َرُســوُل اهللَِّ، َوَأَنــا حُمَمَّ
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: "اْمــُح َرُســوُل اهللَِّ"، َقــاَل: اَل  اهللَِّ"، ُثــمَّ َقــاَل لَِعــِيٍّ
ــاَب،  ــوُل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص الِكَت ــَذ َرُس ــًدا، َفَأَخ ــوَك َأَب َواهللَِّ اَل َأحْمُ
ــُد ْبــُن َعْبــِد اهللَِّ،...".  َفَكَتــَب َهــَذا َمــا َقــاىَض َعَلْيــِه حُمَمَّ

.)184/3 1422ه:  )البخــاري، 
ففعــل التلفــظ للنبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
يف  هلــم  موافقتــه  منــه  ُيفهــم  األوىل  الروايــة  يف 
ــل  ــد اهلل، وإن كان الفع ــن عب ــد ب ــه حمم ــمية نفس تس
اإلنجــازي/ القــوى املضمنــة يف القــول طلبيــا بصيغــة 
األمــر "احمــه"، واملخاطــب بــه عــي -رض اهلل عنــه-، 
والقــوة اإلنجازيــة هلــذا األمــر تكمــن يف موافقــة العدو 
عــىل الصلــح، إن كان األمــر ال يرتتــب عليــه خلــل أو 
مــرة بالنفــس واملســلمني، والفعــل التأثــريي يظهر يف 
أن هــذا التــرف مــن النبــي -صــىل اهلل عليــه وســلم- 
ــق  ــات، وحتقي ــذه األزم ــل ه ــلمني إدارة مث ــم املس ُيعّل
ــاب  ــىل حس ــك ع ــلمني، وإن كان ذل ــب للمس املكاس
جتــاوزات غــري ضــارة مــن قبــل العــدو، وهــو الفعــل 
التأثــريي نفســه لفعــل التلفــظ يف الروايــة الثانيــة. غــري 
أن الفعــل التلفظــي فيهــا زاد عبــارة أخــرى، هــي 
ــل  ــِد اهللَِّ"، والفع ــُن َعْب ــُد ْب ــا حُمَمَّ ــوُل اهللَِّ، َوَأَن ــا َرُس "َأَن
ــات  ــم اإلخباري ــن قس ــل ضم ــا يدخ ــازي فيه اإلنج
ــح  ــالم الري ــه يف اإلع ــة ل ــوة اإلنجازي ــن الق وتكم
بــأن: رســول اهلل = حممــد بــن عبــد اهلل؛ ليوضح بشــكل 
ضمنــي يف ســياق هــذا اخلــرب أن احلقيقــة املســّلمة 
ــة  ــار مك ــكار كف ــه بإن ــي عن ــول اهلل ال تنتف ــه رس بكون
ــا  ــي، وإن حماه ــر اللفظ ــذا التقري ــتبقى هب ــل س ــا، ب هل
ــة  ــة ومالصق ــة وباقي ــي ثابت ــة، فه ــة املكتوب مــن الوثيق
ــا يف  ــر هن ــل األم ــري. فع ــا ال تتغ ــمه متام ــل اس ــه مث ل
ــه:  ــي رض اهلل عن ــالم لع ــالة والس ــه الص ــه علي قول
ــض  ــا رف ــل أن علي ــي، بدلي ــر حقيق ــو أم ــه( ه )احم
املحــو، وأن النبــي قــام باملحــو بنفســه، وعــىل هــذا ال 
يعــد فعــل األمــر هنــا فعــال كالميــا غــري مبــارش، وإنــام 
هــو فعــل كالمــي مبــارش ألنــه فعــُل أمــٍر جــاء ليــدل 

ــح. ــر الري ــىل األم ع

تعقيب عىل رأي سعادة الدكتور املحكم: 
ــي  ــه، ويعن ــىل أصل ــاء ع ــه( ج ــر )احم ــح أن األم صحي
ــدل  ــر ي ــل أم ــه فع ــه، لكن ــا كتب ــو م ــيٍّ بمح ــر ع أم
ــه  ــو صفت ــن حم ــة م ــو مك ــه مرشك ــا طلب ــرار م ــىل إق ع
صــىل اهلل عليــه وســلم، وهــي كونــه رســول اهلل، ففــي 
موافقــة النبــي هلــم عــىل حموهــا مــن الصحيفــة تقريــر 
ملــا طلبــوه، ومــن هنــا أدرجتــه يف قســم األفعــال غــري 

ــارشة. املب

ثالثا: الرتجي:
ــه،  ــوٍب في ــوٍب أو َمْرُغ ــٍر حمب ــُب أْم ــو طل ــي: ه الرَتجِّ
ــُب  ــو يرتقَّ ــه، وُه ــوٌع في ــه مطم ــُه أنَّ ــَرى طالُِب ــا َي ممّ
ــه  ــرد صيغت ــد ت ــه، وق ــول علي ــه، أو احلص ــر ب الظف
ــه،  ــذوٍر من ــٍر حم ــَع أْم ــو كان توقُّ ــع، ول ــّرد التوق ملج
ــداين، 1996م: 151- ــفاًقا )املي ــٍذ إش ى حينئ ــمَّ ويس
152(، ومــن أدواتــه )لعــل(، وقــد خيــرج الرتجــي إىل 
ــة مســتلزمة، ُتفهــم مــن خــالل القرائــن  معــان تداولي

ــة.  ــياقية أو احلالي الس
وقــد خــرج الرتجــي إىل اإلخبــار عــن املســتقبل الــذي 
يؤكــد صــدق نبوتــه -صــىل اهلل عليــه وســلم- وذلــك 
يف حديــث فضــل احلســن بــن عــي -رض اهلل عنهــام-: 
"اْبنـِـي َهــَذا َســيٌِّد، َوَلَعــلَّ اهللََّ َأْن ُيْصِلــَح بِــِه َبــنْيَ فَِئَتــنْيِ 

" )البخــاري، 1422ه: 3/ 186(.  َعظِيَمَتــنْيِ
وقــد جــاء هــذا احلديــث يف روايتــني، متثــل كل روايــة 
ــة  ــل الرواي ــظ؛ إذ تنق ــل التلف ــا لفع ــا خمتلف ــام مقام منه
األوىل نــص فعــل التلفــظ الــذي جــاء بــه احلديــث يف 
مقامــه، بينــام تنتقــل الروايــة الثانيــة باملســتمع إىل مقــام 
ــدق كالم  ــا لص ــظ إثبات ــل التلف ــه فع ــروى في ــر ُي آخ
ــذه  ــه، وه ــد وفات ــلم- بع ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص النب

ــة هــي:  الرواي
ــْن  ــْفَياُن، َع ــا ُس َثنَ ــٍد، َحدَّ ــُن حُمَمَّ ــُد اهللَِّ ْب ــا َعْب َثنَ "َحدَّ
ــَتْقَبَل  ــوُل: اْس ــَن، َيُق ــِمْعُت احلََس ــاَل: َس ــى، َق َأيِب ُموَس
َواهللَِّ احلََســُن ْبــُن َعــِيٍّ ُمَعاِوَيــَة بَِكَتاِئــَب َأْمَثــاِل اجِلَبــاِل، 
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ــَويلِّ  ــَب اَل ُت ــاِص: إيِنِّ أَلََرى َكَتاِئ ــُن الَع ــُرو ْب ــاَل َعْم َفَق
َحتَّــى َتْقُتــَل َأْقَراهَنَــا، َفَقــاَل َلــُه ُمَعاِوَيــُة َوَكاَن َواهللَِّ 
ــُؤاَلِء،  ــُؤاَلِء َه ــَل َه ــُرو، إِْن َقَت : َأْي َعْم ــنْيِ ُجَل ــرْيَ الرَّ َخ
يِل  َمــْن  ـاِس؟  النَـّ بُِأُمــوِر  يِل  َمــْن  َهــُؤاَلِء  َوَهــُؤاَلِء 
ــنْيِ  ــِه َرُجَل ــَث إَِلْي ــْم؟ َفَبَع ــْن يِل بَِضْيَعتِِه ــاِئِهْم؟ َم بِنَِس
ــِن  مْحَ ــَد الرَّ ــْمٍس: َعْب ــِد َش ــي َعْب ــْن َبنِ ــٍش ِم ــْن ُقَرْي ِم
ــاَل:  ــٍز، َفَق ــِن ُكَرْي ــِر ْب ــَن َعاِم ــَد اهللَِّ ْب ــُمَرَة، َوَعْب ــَن َس ْب
ــُه:  ــواَل َل ــِه، َوُق ــا َعَلْي ــِل، َفاْعِرَض ُج ــَذا الرَّ ــا إىَِل َه اْذَهَب
ــاَم، َوَقــااَل َلــُه:  َواْطُلَبــا إَِلْيــِه، َفَأَتَيــاُه، َفَدَخــاَل َعَلْيــِه َفَتَكلَّ
ــا َبنـُـو َعْبــِد  : إِنَّ َفَطَلَبــا إَِلْيــِه، َفَقــاَل هَلـُـاَم احلََســُن ْبــُن َعــِيٍّ
ــَة  ــا ِمــْن َهــَذا امَلــاِل، َوإِنَّ َهــِذِه األُمَّ ِلــِب، َقــْد َأَصْبنَ امُلطَّ
ــَك  ــِرُض َعَلْي ــُه َيْع ــااَل: َفإِنَّ ــا، َق ــْت يِف ِدَماِئَه ــْد َعاَث َق
ــْن  ــاَل: َفَم ــَأُلَك، َق ــَك َوَيْس ــُب إَِلْي ــَذا، َوَيْطُل ــَذا َوَك َك
ــْيًئا إاِلَّ  ــَأهَلاَُم َش ــاَم َس ــِه، َف ــَك بِ ــُن َل ــااَل: َنْح ــَذا؟ َق يِل هِبَ
ــُه، َفَقــاَل احلََســُن: َوَلَقــْد  ــِه، َفَصاحَلَ َقــااَل: َنْحــُن َلــَك بِ
َســِمْعُت َأَبــا َبْكــَرَة َيُقــوُل: َرَأْيــُت َرُســوَل اهللَِّ ملسو هيلع هللا ىلص َعــىَل 
ــىَل  ــُل َع ــَو ُيْقبِ ــِه، َوُه ــِيٍّ إىَِل َجنْبِ ــُن َع ــُن ْب ــرَبِ َواحلََس املِنْ
ــَذا  ــي َه ــوُل: "إِنَّ اْبنِ ــَرى َوَيُق ــِه ُأْخ ًة، َوَعَلْي ــرَّ ــاِس َم النَّ
ــنْيِ  ــنْيِ َعظِيَمَت ــنْيَ فَِئَت ــِه َب ــَح بِ ــلَّ اهللََّ َأْن ُيْصِل ــيٌِّد َوَلَع َس
 .)186  /3 1422ه:  )البخــاري،  امُلْســِلِمنَي""  ِمــَن 
ــوي( يف  ــإن اتفــق فعــل التلفــظ )نــص احلديــث النب ف
ــة، والفعــل التأثــريي  ــإن القــوة اإلنجازي الروايتــني، ف
ــام األول  ــي املق ــام؛ فف ــب املق ــيختلفان بحس ــام س هل
جــاء احلديــث بقــوة إنجازيــة ختــرب الصحابــة بأمــر مــن 
الغيبيــات مل حيــدث بعــد وكان حينهــا احلســن بــن عــي 
-رض اهلل عنهــام- طفــال صغــريا، عــن طريــق الفعــل 
الكالمــي غــري املبــارش )لعــل( الــذي يفيــد الرتجــي يف 
أصــل وضعــه اللغــوي، ولكــن الرتجــي مل يكــن هــو 
ــه  ــن أصل ــرج ع ــد خ ــا ق ــو هن ــكالم، فه ــراد يف ال امل
ــن  ــالل القرائ ــن خ ــم م ــرى تفه ــة أخ ــوة إنجازي إىل ق
الســياقية واحلاليــة، وهــي قــوة تتمثــل يف اإلخبــار عــن 
شــأن احلســن يف املســتقبل، كــام أهنــا قــد خرجــت إىل 
معنــى )التمنّــي(، أي إن النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم 

يتمنّــى للحســن رض اهلل عنــه مســتقباًل زاهــرًا يتمثــل 
ــني املســلمني. يف الصلــح ب

وهكــذا فــإن الفعــل اإلنجــازي يعطــي داللــة   
ــلم،  ــع املس ــي يف املجتم ــن ع ــن ب ــة احلس ــىل مكان ع
ويعطــي إشــارة أيضــا عــىل صــدق النبــوة، ولــه فعــل 
تأثــريي عــىل عاطفــة الصحابــة جتــاه احلســن بــن عــي 

عنهــام-. اهلل  -رض 
ــة  ــكان رواي ــاين ف ــام الث ــازي يف املق ــل اإلنج ــا الفع أم
اســرتجاعية بعدمــا حتقــق اإلخبــار الــذي تلفــظ 
ــه  ــون قوت ــلم-، فتك ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص ــه النب ب
اإلنجازيــة االســتدالل بالواقعــة املشــاهدة عــىل صــدق 
ــا،  ــرب طلبي ــاء اخل ــذا ج ــت؛ وهل ــد أن حتقق ــوة، بع النب
والفعــل التأثــريي يف هــذا املقــام يتمثــل يف تقريــر 
حصــول الصلــح، وأمهيــة اإلصــالح بــني النــاس، وأن 

ــاس. ــني الن ــة ب ــه اخلريي ــه ل ــم ب القائ

رابعا: النداء:
إن معنــى النــداء هــو التصويــت باملنــادى إلقبالــه 
عليــك، حقيقــة أو جمــازا، هــذا هــو األصــل يف النــداء، 
ــا  ــراد منه ــون امل ــداء إىل أن يك ــة الن ــرج صيغ ــد خت وق
ــرياد  ــوي، 1423ه: 161/3(، ف ــال )العل ــري اإلقب غ
ــا،  ــر، وغريمه ــص، واألم ــرى كالتخصي ــور أخ ــا أم هب
ومــن خــروج النــداء عــن أصلــه إىل أغــراض تداوليــة 
ــاب الصلــح، هــو خروجــه إىل األمــر يف  أخــرى يف كت

ــايل: ــث الت احلدي
ْيــُث، َعــْن َجْعَفــِر  ــا اللَّ َثنَ ، َحدَّ َيــى ْبــُن ُبَكــرْيٍ ــا حَيْ َثنَ "َحدَّ
َثنـِـي َعْبــُد اهللَِّ ْبــُن  ْبــِن َربِيَعــَة، َعــِن األَْعــَرِج، َقــاَل: َحدَّ
ــُه َكاَن َلــُه  َكْعــِب ْبــِن َمالـِـٍك، َعــْن َكْعــِب ْبــِن َمالـِـٍك، َأنَّ
ــُه،  ــاٌل، َفَلِقَي ــَلِميِّ َم ــِن َأيِب َحــْدَرٍد األَْس ــِد اهللَِّ ْب ــىَل َعْب َع
ــاَم النَّبِــيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  ــاَم، َفَمــرَّ هِبِ ــى اْرَتَفَعــْت َأْصَواهُتُ َفَلِزَمــُه َحتَّ
ــُه َيُقــوُل: النِّْصــَف،  َفَقــاَل: "َيــا َكْعــُب" َفَأَشــاَر بَِيــِدِه َكَأنَّ
َفَأَخــَذ نِْصــَف َمــا َلــُه َعَلْيــِه، َوَتــَرَك نِْصًفــا" )البخــاري، 

1422ه: 3/ 187(.
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ــا  ــلم- كعب ــه وس ــىل اهلل علي ــي -ص ــه النب ــد وج فق
ــف،  ــني والتلط ــة الل ــه رائح ــم من ــا ُتش ــا نبوي توجيه
مكتفيــا بفعــل التلفــظ يف النــداء فقــط، ثــم إشــارٍة بيــده 
لكعــب، فوجهــه إىل قبــول نصــف املبلــغ املســتحق لــه.
ــا  ــط )ي ــداء فق ــىل الن ــر ع ــا اقت ــظ هن ــل التلف إن فع
كعــب(، ونــداء كعــب يف هــذا املقــام ليــس املقصــود، 
ــىل اهلل  ــي –ص ــىل النب ــه ع ــه إقبال ــرض من ــس الغ ولي
ــه  ــه وســلم- ليوجهــه بعــد ذلــك بأمــر مــا، ولكن علي
اكتفــى بالنــداء واإلشــارة فحســب، ليوجهــه إىل قبــول 
ــارش  ــى املب ــرج املعن ــن، فخ ــىل املدي ــه ع ــا ل ــف م نص
للنــداء إىل فعــل كالمــي تــداويل غــري مبــارش يتمثــل يف 
ــا  القــوة اإلنجازيــة التــي جتــاوزت ذلــك؛ لتوجــه كعًب
ــل  ــىل الفع ــن. وجت ــة للمدي ــغ؛ إعان ــة املبل إىل مناصف
التأثــريي يف التــزام كعــب بأخــذ النصــف فقــط، وتــرك 

ــه. ــر لصاحب ــف اآلخ النص

خامسا: اخلرب:
يــأيت اخلــرب يف األصــل لنقــل حمتــوى مــا، وقــد يكــون 
ــك  ــا، وذل ــون كاذب ــد يك ــا وق ــوى صادق ــذا املحت ه
بحســب مطابقتــه للواقــع أو عــدم مطابقتــه لــه )ختــام، 
2016: 94( -كــام مــر بنــا ســابقا-، إال أن هــذا اخلــرب 
ال يــأيت دائــام ألجــل هــذا الغــرض، ولكنــه قــد خيــرج 
ــي  ــرى، وه ــة أخ ــات تداولي ــة إىل غاي ــذه الغاي ــن ه ع
ــا  ــم عندم ــا املتكل ــأ إليه ــارشة، يلج ــري مب ــات غ غاي
يكــون هــذا التعبــري أبلــغ مــن التعبــري املبــارش، ومــن 
ــه إىل  ــن أصل ــرب ع ــا اخل ــرج فيه ــي خ ــث الت األحادي
ــلم  ــزام املس ــتلزمان الت ــن يس ــد اللذي ــد والوعي التهدي
بعــدم االبتــداع يف الديــن: احلديــث الــذي روتــه 
قــال  قالــت:  عنهــا-،  اهلل  -رض  عائشــة  الســيدة 
ــَدَث  ــْن َأْح ــلم-: "َم ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل -ص رس
ــاري،  " )البخ ــَو َردٌّ ــِه، َفُه ــَس فِي ــا َلْي ــَذا َم ــا َه يِف َأْمِرَن
ــون  ــظ املك ــل التلف ــث إن فع 1422ه: 3/ 183(. حي
ــث  ــا احلدي ــف منه ــل تأل ــوات ومج ــامت وأص ــن كل م

ــيئا  ــالم ش ــر اإلس ــِدث يف أم ــن حُي ــة م ــا عاقب ــني لن يب
ــىل  ــردود ع ــذا م ــل ه ــه اهلل، وأن الفع ــا رشع ــري م غ

ــه.  ــداد ب ــدم االعت ــه وع ــه؛ لبطالن فاعل
ــول  ــة يف الق ــوى املضمن ــازي/ الق ــل اإلنج ــا الفع أم
فيتمثــل يف العاقبــة التــي ســتحل بمــن ابتــدع أو 
ــا  ــا ورشعن ــواه، يف دينن ــه وه ــاء نفس ــن تلق ــرتع، م اخ
ــه  ــا ينافي ــه، مم ــس من ــا لي ــا، م ــاه اهلل لن ــذي ارتض ال
ــران  ــذا باخل ــه ه ــه عمل ــرد علي ــوف ي ــه؛ فس ويناقض
ــة فتتمثــل يف وجــود  والبطــالن، وأمــا القــوة اإلنجازي
ــام  ــن ب ــع الدي ــل يف رشائ ــن يعم ــر مل ــرض التحذي غ
ــي  ــل الكالم ــو الفع ــر ه ــذا التحذي ــا، وه ــس فيه لي
ــو  ــارش وه ــل املب ــن الفع ــج ع ــذي نت ــارش ال ــري املب غ
)اإلخبــار( الــذي تضمنــه احلديــث، كــام تتمثــل يف أن 
مــرد هــذا الســلوك ســيكون حمبِطــا للعمــل كلــه. وإذا 
ــل  ــريي يتمث ــل التأث ــد أن الفع ــث نج ــا يف احلدي نظرن
ــىل  ــرشع ع ــم ال ــزام بتعالي ــىل االلت ــلم ع ــث املس يف ح
مســتوى العبــادات، واملعامــالت، والعقائــد، وحتذيــره 
مــن أن حُيِــدث فيهــا تغيــريا بزيــادة أو نقصــان؛ لكــي ال 

ــه. ــه علي ــرد عمل ــرض ل يتع
كــام أن النفــي يدخــل ضمــن اجلملــة اخلربيــة، "وهــي 
اجلملــة اّلتي اشــتملت عىل َخــرَبٍ َمــا، َفَمْضُموهُنــا إخباٌر 
عــن َأْمــٍر مــا، إجياًبــا أْو َســْلًبا" )امليــداين، 1996م: 1/ 
ــة  ــاليب اخلربي ــد األس ــو أح ــي -إذن- ه 166(. فالنف
ــا  ــب مطابقته ــذب بحس ــدق أو الك ــل الص ــي حتتم الت
للواقــع، أو عــدم مطابقتهــا لــه، لكنــه يعنــي نفي نســبة 
يشء إىل يشء آخــر، كنفــي نســبة البخــل إىل حاتــم، يف 
قولــك: ليــس حاتــم بخيــال، فهــو -إذن- خــرب، 

ولكنــه منفــي. 
هــذا هــو األصــل فيــه، ولكنــه قــد خيــرج عــام وضــع 
ــتلزامات  ــة، واس ــان بالغي ــة إىل مع ــل اللغ ــه يف أص ل
ــياقات  ــن الس ــف م ــرى، يمكــن أن تستش ــة أخ تداولي

ــا.  ــي وردت فيه الت
ومــن خــروج النفــي إىل احلــّث يف كتــاب الصلــح 
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ــنْيَ  ــُح َب ــِذي ُيْصِل اُب الَّ ــذَّ ــَس الَك قــول النبــي ملسو هيلع هللا ىلص: "َلْي
ــاري،  ا" )البخ ــرْيً ــوُل َخ ا، َأْو َيُق ــرْيً ــي َخ ــاِس، َفَينِْم النَّ

.)183  /3 1422ه: 
يدخــل هــذا احلديــث يف إطــار اإلخباريــات، وحيمــل 
فعــال كالميــا مبــارشا، دلــت عليــه قــوة إنجازيــة 
حرفيــة، متثلــت يف اجلملــة املنفيــة "ليس الكــذاب الذي 
يصلــح بــني النــاس"، وقــد نشــأ عنهــا فعــل إنجــازي 
غــري مبــارش، يتمثــل يف إباحــة الكــذب، عندمــا يكــون 
الغــرض منــه فعــال إنجازيــا غــري مبــارش، وهــو احلــث 
ــس  ــه، ولي ــب في ــاِس والرتغي ــنْي النَّ ــالح ب ــىل اإلص ع
ــي ذات  ــث بنف ــن احلدي ــارش م ــرب املب ــو اخل ــراد ه امل
ــي  ــذي ينف ــو ال ــوي ه ــه القض ــل إن غرض ــذب، ب الك
ــرض  ــم إن كان الغ ــىل املتكل ــذب ع ــم الك ــول إث حص
منــه إنــامء اخلــري، وفعــل اخلــري، والصلــح بــني النــاس.
وللنفــي يف هــذا الفعــل اإلخبــاري قــوة إنجازيــة 
أعــىل مــن صيغــة اإلثبــات أو التقريــر، حيــث تعطــي 
للمتحــدث األمــان يف ســلوكه بــأن يقــول اخلــري 
ــزداد  ــه، فت ــم الكــذب علي دون اخلــوف مــن وقــوع إث
ــي  ــكالم؛ فينم ــن وراء ال ــرض م ــق الغ ــه لتحقي دافعيت

ــريا.  خ

اخلامتة والنتائج:
جــاء هــذا البحــث يف إطــار تطبيــق املفاهيــم التداوليــة 
ــة يف  ــف؛ رغب ــوي الرشي ــث النب ــن احلدي ــب م يف جان
ــىل اهلل  ــي -ص ــه النب ــاء ب ــا ج ــي مل ــر الفع ــراز األث إب
عليــه وســلم- مــن تغيــري حقيقــي وملمــوس يف حيــاة 
ــة ملموســة، أو مشــاهدة،  ــة، دون معجــزة مادي البرشي
ــا  ــىل م ــكازه ع ــة ارت ــع نقط ــداويل يض ــدرس الت وال
تنجــزه الكلــامت مــن أفعــال، والتأثــري الفعــي للــكالم 
عــىل الواقــع، ومــن هــذا املنطلــق يمكننا أن نســتخلص 

ــة: ــج اآلتي مــن هــذا البحــث النتائ
التطبيقيــة للحديــث 	  الدراســة  أظهــرت هــذه 

يف  التداوليــة،  املقاربــة  أن  الرشيــف  النبــوي 

ــز  ــل املنج ــة، والفع ــن جه ــة م ــا باملقصدي عنايته
ــكل  ــرزت بش ــرى، أب ــة األخ ــن اجله ــكالم م بال

حقيقــي القيمــة التواصليــة للغــة.
ــا- 	  ــا حقيقي ــاره واقع ــوي -باعتب ــث النب أن احلدي

حيتــوي عــىل كل عنــارص املقــام، ويعتنــي بالســياق 
وأدق تفاصيلــه، ويمثــل وضعيــة خطــاب واقعيــة؛ 
مــا جيعــل هلــا أثــرا أعمــق لــدى املتلقــي أو 
ــارص. ــك العن ــني تل ــل ب ــبب التكام ــارئ؛ بس الق

أبــرزت 	  التداوليــة  واإلجــراءات  اآلليــات  أن 
وســائل إنجازيــة للنصــوص، ومنهــا احلديــث 
النبــوي، ووضحــت مــدى تأثــريه عــىل الصحابــة 
الــذي تلقــوه مشــافهة مــن النبــي -صــىل اهلل عليــه 
وســلم-، أو عــىل مــن أتــى وســيأيت بعدهــم مــن 

ــاىل. ــاء اهلل تع ــا ش ــلمني إىل م املس
معظــم أغــراض األفعــال الكالميــة يف األحاديــث 	 

التوجيــه،  حــول  تــدور  الدراســة  موضــوع 
واإلرشــاد، واإلصــالح بــني النــاس؛ كــون النبــي 
-صــىل اهلل عليــه وســلم- إنــام بعــث هادًيــا 
ومرشــًدا وموجًهــا ومرشًعــا للنــاس أمجعــني.

تنوعــت أســاليب التوجيهــات النبويــة يف الصلــح 	 
بــني الصحابــة، فقــد جــاءت مبــارشة حينــا، 
ــا  ــام أن صوره ــرى، ك ــا أخ ــارشة أحيان ــري مب وغ
تراوحــت بــني الرامــة، والتلطــف؛ وذلــك 
بحســب املواقــف التــي قيلــت فيهــا، ورّدات 

أفعــال املتخاصمــني جتاههــا.
اهلل 	  -رض  الصحابــة  أفعــال  ردود  اتســمت 

عنهــم- جتــاه التوجيهــات النبويــة، حــال تنازعهم 
يف شــؤون حياهتــم، باالنقيــاد هلــا، والتســليم هبــا، 
ــر. ــرتاض، أو تذمُّ ــا، دون اع ــل بمقتضاه والعم

املصادر واملراجع:

ــادئ . 1 ــب، )2006م(، مب ــة طال ــي، خول اإلبراهيم
ــرش. ــة للن ــر، دار القصب ــانيات، ط1، اجلزائ يف اللس
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ــامت، . 2 ــل بالكل ــون، )2019م(، الفع ــتني، ج أوس
حتقيــق: جايمــس أويب أورمســن، ومارينــا سبيســا، 
ترمجــة: طــالل وهبــة، ط1، املنامــة، هيئــة البحرين 

للثقافــة واآلثــار.

أفعــال . 3 نظريــة  )1991م(،  جــون،  أوســتني، 
الــكالم العامــة، ترمجــة: عبدالقــادر قنينــي، د.ط، 

ــرشق. ــا ال إفريقي

أوشــان، عــي آيــت، )2000م(، الســياق والنــص . 4
الشــعري مــن البنيــة إىل القــراءة، ط1، الــدار 

ــدة. ــاح اجلدي ــة النج ــرب، مطبع ــاء، املغ البيض

)1422ه(، . 5 إســامعيل،  بــن  حممــد  البخــاري، 
صحيــح البخــاري، حتقيــق: حممــد زهــري النــارص، 
ط1، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية 

ــي(. ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــم حمم ــة ترقي بإضاف

مــن . 6 التداوليــة  )2007م(،  فليــب،  بالنشــيه، 
أوســتني إىل غوفــامن، ترمجــة: صابــر احلباشــة، 
للنــرش والتوزيــع. احلــوار  دار  الالذقيــة،  ط1، 

بوضيــايف، هشــام، )2019م(، "تداوليــة املقــام . 7
ــة  ــة يف رواي ــة واملقبولي ــى: القصدي ــة املعن وصناع
الشــامل، لواســيني األعــرج"،  رشفــات بحــر 
أعــامل نــدوة فكريــة عــن املقــام يف اخلطــاب، 
الدراســات  مجعيــة  الرابعــة،  الدوليــة  النــدوة 

األدبيــة واحلضاريــة، مرنــني، تونــس.

اللســانية . 8 املــدارس  )د.ت(،  نعــامن،  بوقــرة، 
اآلداب. مكتبــة  القاهــرة،  )د.ط(،  املعــارصة، 

بــوالن، إلفــي، )2018م(، املقاربــة التداوليــة . 9
لــألدب، ترمجــة: حممــد تنفــو، وليــىل محيــاين، 
ــرة،  ــار، ط1، القاه ــعيد جب ــم: س ــة وتقدي مراجع

ــع.  ــرش والتوزي ــة للن رؤي

"دراســة . 10 )2008م(،  بوڤرومــة،  حكيمــة، 

ــة  ــم: مقارب ــرآن الكري ــة يف الق ــال الكالمّي األفع
ــورات  ــدد3، منش ــاب، الع ــة اخلط ــة"، جمل تداولّي
ــري:  ــود معم ــة مول ــاب، جامع ــل اخلط ــرب حتلي خم

.25 -11

ــة . 11 ــاج، )2016م(، يف تداولي ــة احل ــو، ذهبي مح
ــي يف  ــل الكالم ــلطة الفع ــعري: س ــاب الش اخلط
ــرة"  ــامت العاب ــني الكل ــارون ب ــا امل ــدة "أهي قصي
"النــص  كتــاب  ضمــن  درويــش،  ملحمــود 
ــة،  ــوث حمكم ــة، بح ــراءات تطبيقي ــعري": ق الش

ط1، مؤسســة االنتشــار العــريب، بــريوت.

التداوليــة: . 12 )2016م(،  جــواد،  ختــام، 
ــة  ــوز املعرف ــامن، كن ــا، ط1، ع ــا واجتاهاهت أصوهل

والتوزيــع.  للنــرش 

إىل . 13 مدخــل  )1992م(،  اجليــالين،  دالش، 
اللســانيات التداوليــة، ترمجــة: حممــد حيياتــن، 
اجلامعيــة.  املطبوعــات  ديــوان  اجلزائــر،  د.ط، 

)2003م(، . 14 جــاك،  وموشــلر،  آن،  روبــل، 
التداوليــة اليــوم، ترمجــة: ســيف الديــن دغفــوس، 
وحممــد الشــيباين، مراجعــة: لطيــف زيتــوين، ط1، 

ــرش.  ــة والن ــة للطباع ــريوت، دار الطليع ب

ســعد، . 15 والبازعــي،  ميجــان،  الرويــي، 
الــدار  ط2،  األديب،  الناقــد  دليــل  )2000م(، 
العــريب. الثقــايف  املركــز  املغــرب،  البيضــاء، 

"األفعــال . 16 )2020م(،  عائشــة،  الشــمري، 
ــرتي  ــل تش ــة "ه ــة القصصي ــة يف املجموع الكالمي
ثيــايب؟"، جملــة العلــوم اإلنســانية، جامعــة حائــل، 

ــدد4(. )الع

الشــهري، عبــد اهلادي بــن ظافــر، )2004م(، . 17
ــة،  ــة تداولي ــة لغوي ــاب مقارب ــرتاتيجيات اخلط اس

ط1، بــريوت، دار الكتــاب اجلديــد.
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ــال . 18 ــة أفع ــة، )د.ت(، "تداولي ــراوي، نعيم طه
الــكالم يف احلديــث النبــوي الرشيــف"، جملــة 
الصوتيــات، العــدد 18، خمــرب اللغــة العربيــة 

ــر. ــدة، اجلزائ ــة البلي ــا، جامع وآداهب

العلــوي، حييــى بــن محــزة، )1423ه(، الطراز . 19
ــاز، ط1،  ــق اإلعج ــوم حقائ ــة وعل ألرسار البالغ

بــريوت، املكتبــة العريــة.

فضــل، صــالح، )1992م(، بالغــة اخلطــاب . 20
وعلــم النــص، د.ط، الكويــت، املجلــس الوطنــي 

للعلــوم والثقافــة، عــامل املعرفــة.

مــدور، حممــد، )األفعــال الكالميــة يف القــرآن . 21
الكريــم: ســورة البقــرة: دراســة تداوليــة(، رســالة 
دكتــوراه، اجلزائــر، قســم اللغــة العربيــة وآداهبــا، 
ــر،  ــاج خل ــة احل ــات واآلداب، جامع ــة اللغ كلي

2014م.  -2013

األفــق . 22 )2011م(،  إدريــس،  مقبــول، 
التــداويل: نظريــة املعنــى والســياق يف املامرســة 
الكتــب  عــامل  األردن،  ط1،  العربيــة،  الرتاثيــة 

احلديــث.

)2010م(، . 23 آن،  ريبــول،  جــاك؛  موشــلر، 
القامــوس املوســوعي للتداوليــة، ترمجــة: جمموعــة 
اجلامعــات  مــن  والباحثــني  األســاتذة  مــن 
ــن املجــدوب، ط2،  ــإرشاف عــز الدي التونســية، ب
تونــس، دار ســيناترا، املركــز الوطنــي للرتمجــة.

ــة . 24 ــن، )1996م(، البالغ ــد الرمح ــداين، عب املي
العربيــة، ط1، دمشــق، دار القلــم، بــريوت، الــدار 

الشــامية.

آفــاق . 25 )2002م(،  أمحــد،  حممــود  نحلــة، 
د. ط،  املعــارص،  اللغــوي  البحــث  جديــدة يف 

اجلامعيــة. املعرفــة  دار  مــر، 

هــارون، عبد الســالم، )2001م(، األســاليب . 26
اإلنشــائية يف النحــو العــريب، ط5، القاهــرة، مكتبــة 

اخلانجي.

"األفعــال . 27 )2020م(،  عصــام،  واصــل، 
جملــة  الــروح"،  أبجديــة  ديــوان  يف  الكالميــة 
ــد1،  ــر، جمل ــع األدب، اجلزائ ــة وبدائ ــع اللغ طالئ

)العــدد1(.

يــول، جــورج، التداوليــة، )2010م(، ترمجة: . 28
ــة،  ــة املغربي ــاط، اململك ــايت، ط1، الرب ــي ع د. ق

دار األمــان.
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