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 إىداء
ـى ى إل  كٌؿ مف أحٌب العمـ، كجاىد مف أجؿ أف يتعٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :شكر وتقدير
إلنجاز ىذه  ؛كما كىبو لي مف صبر ،الحمد  حمدا كثيرا عمى ما يسره لي مف عمـ    

إلى  كر كعظيـ التٌقديري أتقٌدـ بجزيؿ الشٌ ؛ فإنٌ الٌناسمف ال يشكر  ااألطركحة؛ كألٌنو ال يشكر 
األستاذة المشرفة الدكتكرة "ذىبية حمك الحاج" عمى رحابة صدرىا طكاؿ ىذا اإلشراؼ كعمى 

 .كدقة مبلحظاتيا تكجيياتيا
بخاصة أساتذة ك في إنجاز ىذا البحث  ساعدنيلكٌؿ مف كما أتقدـ بعظيـ شكرم كجزيؿ امتناني    

 الدكتكر "صالح بمعيد" كعمى رأسيـ األستاذ القدير كطمبة مختبر الممارسات الٌمغكٌية
عمى قبكليـ قراءة البحث كمناقشتو  العمميةكالشكر كالٌتقدير مكصكؿ كذلؾ إلى أعضاء الٌمجنة    

 تثرم البحث. التيكعمى مبلحظتيـ السديدة 
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ف مضاميف الخطاب الظاىرة تيتـ الٌتداكلية بعناصر العممية الٌتخاطبية، بيدؼ الكشؼ ع    
، كمستكياتيـ الفكرية ـكالمضمرة، كبيدؼ التأثير في المخاطىبيف عمى اختبلؼ طبائعي

كلتحقيؽ اليدؼ مف انتاج الخطاب ينبغي عمى منتجو انتقاء االستراتيجيات المناسبة كالتي 
ال تختمؼ مف خطاب آلخر؛ كقد اخترت أف أىتـ في أطركحتي بنكع مف أنكاع الخطابات أ

ىذا األخير ىك ذلؾ الخطاب الذم يجمع بيف أشكاؿ متعددة كمتداخمة  "الخطاب الٌديني"كىك 
مف الخطابات منيا: القرآف الكريـ، الحديث النبكم، تفسير القرآف، عمـك القرآف، تاريخ 
المسمميف، الكعظ....الخ مف الخطابات التي أنتجيا أصحابيا بيدؼ تبميغ رسالة اإلسبلـ 

: دئو، كنشر تعاليمو؛ كقد ارتأيت الكقكؼ مف خبلؿ مكضكع أطركحتي المكسـك بػ كتعميـ مبا
عند مختمؼ أنماط  "تداكلية الخطاب كاستراتيجية الّتكاصؿ الّمغكم في الخطاب الّديني"

الخطابات الٌدينية : مركزة عمى نماذج مف القرآف الكريـ، كاألحاديث النبكية، كالمقاطع 
فكانت  "لعبد الحميد ميدم"سيرة النبكية، كقد انتقيتيا مف خطب الجمعة الحكارية الكاردة في ال

بما تحكيو مف مكضكعات شاممة لمختمؼ مناحي الحياة دينٌية كاجتماعٌية  بما تحكيو
 التيمف خبللو الكقكؼ عند األىداؼ  تكثقافٌية...الخ نمكذجا لمخطاب الٌديني اٌلذم أرد

ع أساليب عرضو، كالدعكة إلى تجديده، كانتقاء أحسف كمف ثـ تتب إلى تجسيدىا،ييدؼ الديف 
اطبيف كمستكياتيـ المختمفة؛ ليتحقؽ  ،االستراتيجيات لتبميغو بطريقة تتماشى كمدارؾ المخى

ة ىذا المكضكع تنجمي بكضكح في فإٌف أىميٌ  ؛كألٌف الٌتداكلية تيتـ بمقاصد الٌمغة ؛القصد منو
ج الٌتداكلي يكمنيا المن ،لمناىج الٌمسانية الحديثةإتاحة الفرصة أماـ المراىنة عمى نجاعة ا

أٌنو  كأثبت عمى نجاعة أدكاتو اإلجرائية في تناكؿ الخطاب الٌديني يبرىفاستطاع أف اٌلذم 
لى العقؿ. ،خطاب مفتكح لمفيـ كالٌتفسير  شريطة االحتكاـ إلى مجالو الٌتداكلي كا 

 : أسباب اختيار المكضكع
 ممكضكع إلى أسباب ذاتٌية كأخرل مكضكعٌية:ل متنقسـ أسباب اختيار     

 : يمكف إيجازىا في الٌنقاط التٌالية:األسباب الذاتّية .1
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كالٌنظر  ،ييدؼ لتحقيقيا التيالرغبة في اإلحاطة بمكضكع الخطاب الٌديني، كبالمقاصد     - 
مع العمـ أف ىذه  .جعمت بعض الٌناس ييقبمكف عمى خطاب ديني دكف آخر التيفي األسباب 

 سنة النبكية الشريفة؛يا تستمد مرجعيتيا مف القرآف كالالخطابات عمى اختبلف
تيتـ بطبيعة المخاطبيف عمى اختبلؼ مستكياتيـ  التيالميؿ إلى الٌدراسات الٌتداكلية -     

تعيف  التيكتراعي مداركيـ، كتضع بيف يدم منتج الخطاب، كمحٌممو مجمكعة مف اآلليات 
، كتساعد الثاني عمى تحميمو، كالكشؼ عف المقاصد الظاىرة نتاج الخطابإاألكؿ عمى 

 كالمتضمنة فيو.
 .: كأذكر منيا:األسباب المكضكعية. 2 

مف الناس  عدـ الٌتمييز بيف مضمكف الخطاب، كطريقة عرضو كتقديمو، جعمت كثيرا -    
ا مقدسا بكصفو نص "الٌديف"ينفركف مف الخطاب الٌديني، باإلضافة إلى عدـ الٌتمييز بيف 

لمكضكع "الخطاب  يىذه المبررات كغيرىا كانت كراء خكض ،بكصفو خطابا بشريا "الٌديف"ك
 الٌديني".

 : شكالية البحثإ 
 التي" مف كجية تداكلٌية بعد القضايا المثيرة "الخطاب الّدينيتأتي دراستي لمكضكع     

مكانية طرحيا كاليزاؿ يطرحيا ىذا المكضكع حكؿ مفيكمو، كالخطابات المؤسٌ  سة لو، كا 
في ىذه  يإخضاعو لممناىج الٌمسانية الحديثة، كمنيا المنيج الٌتداكلي، كمنو يأتي عمم

 :آلتيةاألطركحة ليجيب عف اإلشكاليات ا
 ما الفرؽ بيف الٌديف، كالخطاب الٌديني؟ -

 ييدؼ الخطاب الٌديني إلى تبميغيا؟ التيما المقاصد  -

لى يالخطيب في تبميعتمدىا  التيليات كالٌتقنيات ما اآل - مدل تضمف  أمغ خطابو؟ كا 
 ىذه اآلليات نجاحو؟

 لماذا يتـٌ تغييب الٌتفسير الٌمغكم كالببلغي لمٌنصكص المستشيد بيا؟ -

 لماذا يقبؿ بعض الٌناس عمى خطاب ديني دكف آخر؟ -
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في ما عرضو في كتبو، أف يحقؽ حاجة  "عبد الحميد ميدم"ىؿ استطاع الخطيب  -
 طمٌباتيـ العصرية؟المستمعيف كيراعي مت

 كلئلجابة عف ىذه اإلشكاليات ال ٌبد مف صياغة بعض الفرضيات منيا:  
 فرؽ بيف الٌديف كالخطاب الٌديني؟ ىناؾأليس  -

 أال يرجع سبب فشؿ الخطاب الٌديني إلى االستراتيجيات المنتيجة في تبميغو؟ -

 صر؟، كضركرة مف ضركرات العاممح اأال يعٌد تجديد الخطاب الٌديني مطمب -

 أال تصمح الٌتداكلية كمنيج لساني حديث؛ لدراسة مختمؼ جكانب الخطاب الٌديني؟ -

 :المنيج المتبع
اٌلذم يضمف لمباحث الكصكؿ إلى اليدؼ؛ كألٌف لكٌؿ مكضكع منيجو  السبيؿيعد المنيج     

الذم ىك في  ؛اتٌباع المنيج الٌتداكلي عميتفرض  ياٌلذم يتبلءـ معو؛ فإٌف طبيعة مكضكع
كالعبلقة بينو كبيف  بمنتج الخطاب كمقاصده يقة األمر عبارة عف مقاربة تداكلية تيتـحق

مف الببلغة كينيؿ مف  كيستمد ،نتاج الخطابإمخاطبيو اٌلذيف تتسـ معرفتيـ بأسبقيتيا عمى 
كمف ثـٌ نجاح الخطاب كيكشؼ  ،الٌمغة كٌؿ ما مف شأنو ضماف حسف سير العممٌية الٌتخاطبٌية

 تعينو عمى إدراؾ قصد المتكٌمـ المضمر.  التيمختمؼ المراحؿ االستداللٌية  لممخاطىب عف
 بنية البحث:

تيا كأردف كتمييد تصدرىا مقدمةت ؛اقتضت خطة البحث تقسيمو إلى ثبلثة فصكؿ تطبيقٌية    
عمى الٌتنسيؽ بينيا؛ بيدؼ الكشؼ عف الجكانب المختمفة لممكضكع  تبخاتمة؛ حيث حرص

"، كما الخطاب الّديني" :لمحديث عف المفيـك المركزم في البحث كىك توفجعمفأٌما الٌتمييد 
ـٌ تطٌرق"الخطاب الٌديني"فيو ألسباب فشؿ كعكامؿ إخفاؽ  تعرض كفي  ،لعكامؿ قيامو ت، ث

حداث تغيير في األساليب الٌتقميدية المنتيجة في عرضو.  مقٌدمتيا ضركرة تجديده كا 

كالبعد األخبلقي في الخطاب  االستراتيجية الّتكاصمّية" بػ:ا الفصؿ األّكؿ كالمعنكف كأم    
الكاردة في  ،في المقاطع الحكارية الٌتمفظيةلمحديث عف تجمٌيات العناصر  توفخصص "؛الّديني

اعتمدت عمييا الذات  التيكما تطرقت إلى مختمؼ االستراتيجيات  ()سيرة سٌيدنا محمد 
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قناع اآلخر. كيتفرع ىذا الفصؿ إلى مف أجؿ إثب ؛المحكرية في تمؾ الحكارات ات دعكاىا كا 
 مبحثيف:
 حاكلت مف خبللو "العناصر الّتمفظية كتحقؽ مبدأ الّتفاعؿالمبحث األكؿ المعنكف بػ:"      

فيو عمى كصؼ الذات  ركزتالكقكؼ عند عناصر بناء الخطاب كشركط نجاحو، كما 
تتجسد مف  التيف الذكات المتحاكرة، ك كعمى مظاىر تجمٌيات العبلقة اإليجابية بي ،المحكرية

 خبلؿ الٌتفاعؿ مع اآلخر كاالمتثاؿ لو.
فيو إلى أىـٌ  تتطٌرق المبحث الثاني: المعنكف بػ:" استراتيجيات الّتعامؿ األخبلقي"     

لتجميات تمؾ  تتؤسس لمظاىرة التٌأدبية، كتؤكد عمى الٌتعامؿ األخبلقي، كعرض التيالمبادئ 
مف  التيعف شركط انتقاء االستراتيجيات  تاسات الٌتراثية كالحديثة، كتحدثالمبادئ في الٌدر 

شأنيا أف تحافظ عمى العبلقة بيف أطراؼ الخطاب، كتضمف حسف سير العممٌية الٌتكاصمية 
في آخر عنصر مف ىذا  تكبسط ،مف خبلؿ اعتماد آليات إضفاء المشركعية عمى الخطاب

زاء أخبلؽ إشفت انطباع الخطيب "عبد الحميد ميدم" ك التيالمبحث لمٌتقكيمات األخبلقية 
ألٌف عث ليتمـ مكاـر األخبلؽ، فكاف أٌكؿ ما نزؿ عميو ىي كممة "اقرأ"؛ ، اٌلذم بي ()الرسكؿ 

 كىذا ما يٌتضح في الفصؿ الثاني: ،القراءة كالعمـ ىما أساس األخبلؽ
 توخصص "طاب الّدينيالخالفصؿ الثاني: معنكف بػ:" الحجاج كدكر العمـ في بناء     

تمييز بيف الحؽ كالباطؿ الكدكره في ، الخطاب الٌدينيلمحديث عف أىٌمية العمـ في بناء 
لمختمؼ اآلليات  ت، كتطرقالحجاجٌية الٌمغكيةمختمؼ اآلليات  تكالٌنافع كالضار، كلقد استثمر 

ثٌمة في التأكيد اعتمد عمييا الخطيب مف أجؿ إثبات أطركحتو المتم التي ،الببلغية كالمنطقية
 في اإلسبلـ. كقد تفرع ىذا الفصؿ إلى مبحثيف: "العمـ"عمى مكانة 

" :" األساليب الحجاجية كعكامؿ قياـ العالـ العربي كاإلسبلميبػ المبحث األكؿ: مكسـك    
بخاٌصة في ك في الٌنيكض بالعالـ العربٌي كاإلسبلمٌي؛ "العمـ "كشفت مف خبللو عف أىمٌية 

مختمؼ الٌدراسات  تتفرضيا المستجدات المعاصرة، كاستثمر  التيالراىنة ظؿ الٌتطكرات 
تؤسس لمحجاج، كتعمؿ عمى تحقيؽ اليدؼ منو، كالمتمثؿ  التي لٌمغكية كالببلغٌية كالمنطقيةا
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اطىب  التييير، كمف ثـ مكاجية الٌتحديات كالتٌأثير فيو؛ لحممو عمى التغ في إقناع المخى
 تعترضو.

لمحديث  توكقد خصص :" أشكاؿ الحجاج كحتّمية المكاجية"مكسـك بػ المبحث الثاني    
مف  ؛استخدميا الخطيب "عبد الحميد ميدم" التيعف أشكاؿ الحجج كالتٌقنيات الحجاجية 

تعترض العالـ العربٌي كاإلسبلمٌي  التيمكانية مكاجية الٌتحديات كاألزمات إأجؿ التٌأكيد عمى 
كيككف ذلؾ  سبلمي،يممكيا العالـ اإل التيالبشرية  كذلؾ باستثمار الطاقات كالمكاىب

أساس بناء  الذيف ىـالنشء ك في المجتمع،  فعاال اعنصر المرأة بكصفيا ك  ،عمماءبال باالىتماـ
أساس تككيف الفرد  ككنوٌبد أف يشمؿ ىذا االىتماـ الجانب األخبلقي؛  ؿ زاىر. كالبمستق

لحميدة كالٌسيئة، كتظير ىذه األخبلؽ في أفعاؿ اٌلذم يمٌيز بيف األخبلؽ ا ،السميـ كالمتحضر
 المخاطبيف كىذا ما يتضح في الفصؿ الثالث.

فيو  ت": بسطسمطة الفعؿ الكبلمي في الخطاب الّدينيالفصؿ الثالث: معنكف بػ:"     
في خطب الجمعة "لمخطيب عبد الحميد ميدم" حكؿ  الكاردة  الحديث عف األفعاؿ الكبلمٌية

  اآلداب كالقيـ، كحكؿ مكضكع "األعياد كالمناسبات الٌدينية كالدكلٌية"مكضكع األخبلؽ ك 
كتفرع ىذا الفصؿ إلى مقاصد كدالالت تمؾ األفعاؿ.  في تحديدالسمطة  عنصركركزت عمى 

 مبحثيف:
 فيو تعرض. "أسمكب االستفياـ كترسيخ المفاىيـ الّدينّية"المبحث األّكؿ: معنكف بػ:     

 تكقد ركز  تضمنت المفاىيـ الٌنظرٌية لممنظكمة األخبلقٌية، التيمٌية مجمكعة األفعاؿ الكبلل
إلى أٌنو  تومف خبلؿ دراس تكتكصم عمى أسمكب االستفياـ؛ ألٌنو الطاغي في ىذا المبحث،

تعيف  التيفيو عف مراحؿ االستدالؿ  ت، كما تحدثىناؾ مقاصد خفيوخمؼ كؿ عممٌية تمفظ 
 مينتج الخطاب.الٌتكصؿ إلى مقاصد  عمى خاطىبالم

لؤلفعاؿ  فيو ت"؛ تطٌرققصدّية االمتثاؿ في الخطاب الّديني " :بػ المبحث الثاني المكسـك     
 كقد ،ىذا األخير كاف ىك األسمكب الطاغي في ىذا المبحث المختمفة منيا: الٌنيي كاألمر

سبلـ تعٌددت مقاصده؛ فمنيا األمر عمى سبيؿ الكجكب، كقد جاء ذلؾ مرتبطا بأركاف اإل
كمنيا األمر اٌلذم عدؿ إلى دالالت أخرل منيا: اإلباحة منيا: الصبلة كالصـك كالحج...الخ، 
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كسائؿ ترغيبية كترىيبية تجعؿ  ككنياالحديث عف أفعاؿ الكعد كالكعيد؛  تبسط كماكالدعاء، 
اطب يمتثؿ لؤلكامر.    المخى

إلييا أٌنو يمكف  تنتيجة خمصأىـٌ فيها أهم الّنتائج؛ ولعّل  تبخاتمة عرض يبحث توختم    
 .دراسة الخطاب الٌديني بمناىج لسانية حديثة، شريطة االحتكاـ إلى الضكابط الٌدينية كالعقمية

 :الّدراسات السابقة-
ذكر منيا عمى أ، كتٌنكعت بسبب الحاجة، ك ينيؿ منيا بحث التيتعٌددت المراجع         

مقاربة لغكية استراتيجيات الخطاب، "يرم عبد اليادم بف ظافر الشسبيؿ الٌتمثيؿ: كتاب 
عبد ا صكلة ككتاب  "المساف كالميزاف أك الّتككثر العقمي"طو عبد الرحمف، ككتاب " تداكلية

" "الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية" مقاصد ، ككتاب أحمد كرـك
لسانيات التمفظ الحاج، " ذىبية حمك، ككتاب الّمغة كأثرىا في فيـ الخطاب الشرعي"

 "الخطاب الّديني عند الدكتكرعباس الجرارم"إلياـ المتمسؾ، ". ككتاب كتداكليات الخطاب
تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع ركح العصر "عماد عمي عبد السميع حسيف ككتاب 

ر، محمد مدك كأطركحة دكتكراه ل ."صكرة دعكية في ضكء المستجدات كالمتغيرات المعاصرة
كىذه األخيرة استفدت كثيرا " األفعاؿ الكبلمّية في القرآف الكريـ سكرة البقرة دراسة تداكلية"

 منيا في استمياـ طريقة التطبيؽ. 
إٌف معظـ ىذه المراجع عمى أىمٌية ما قٌدمتو لمٌتراث العربي، كلمٌدراسات الٌمسانية، كعمى        

سكاء لممفاىيـ الٌتداكلية،  بالتنظيرأٌنيا اىتمت أكثر  إالٌ  ،نفاسة ما أفادت بو الخطابات الٌدينية
؛ في حيف ينماز بحثي بتركيزه الخطاب الّديني"تثير إشكاالت في " التيأـ لممفاىيـ كالقضايا 

إلى أناس ذكم أعمار  ةمكجي ألٌنيا "خطب الجمعة"عمى الجانب الٌتطبيقي، كاخترت 
اطباما جعمني أىتـ أكثر بمدل  ؛مستكيات مختمفةك  أثناء بناء  ستحضار المتكٌمـ لممخى

 يرمي إلييا منتج الخطاب.  التيكالبحث عف المقاصد الٌتداكلية  خطابو،
 الصعكبات:  
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صعكبة تطبيؽ المقاربة التداكلية تكاجو أم باحث مجمكعة مف الصعكبات، مف بينيا:     
ف صعكبة مقدسة مٌما زاد م اف نصكص؛ ألنو خطاب شامؿ يتضمالخطاب الٌديني عمى

 . البحث، ناىيؾ عف الرغبة في اإللماـ بجكانب البحث المختمفة

ستغفر ا أك  ،كمف الشيطاف ي، كما كاف مف ىفكات فمنتكالفضؿ  كحده في ما أصب    
 كأتكب إليو، كا المكفؽ لمصكاب، كىك اٌلذم ييدم لمخير، كيعيف عميو سبحانو كتعالى.
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أبرزىا تقديـ مفيـك دقيؽ لو؛ نتيجة  " إشكاالت كثيرة، لعؿالخطاب الّدينيأثار مكضكع "
ة بمكاف أف أعرض لمختمؼ يني؛ كعميو رأيت أٌنو مف األىميالخمط بيف الٌديف كالخطاب الد  

 تعريفاتو؛ ألكشؼ عف الفرؽ المكجكد بيف الٌديف كالخطاب الٌديني.
 لمرجعّية المؤسِّسة:الخطاب الدِّيني: المفيكـ كا.0

 تؿ مصطمح الخطاب الٌديني مف مصطمحيف ىما: الخطاب، كالٌديني، كبالتٌالي فإذا أرديتشك
عرض أبٌيف مفيـك ىذيف المصطمحيف المشكميف لو ثـ أد مفيـك الخطاب الد يني ال بد كأف أحدأف 

 لمخطابات المؤسسة لو.
 قافة العربّية:مفيكـ الخطاب في الثّ  .0.0

خطاب في الثٌقافة العربية في سياقات مختمفة؛ فقد كرد في القرآف الكريـ، كعند كرد مصطمح ال
 األصكلييف كالمحدثيف...الخ.

: كرد مصطمح الخطاب في القرآف الكريـ في مكاقع مصطمح الخطاب في القرآف الكريـ -

ڤ  ڦ  چ  :كقكلو 23: اآليةسكرة     چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ كثيرة منيا: قكلو تعالى

 .22: سورة ص اآلية چڦ       ڦ  ڄ   ڄ   ڦ 
البٌيف مف الكبلـ الممخص، اٌلذم يتبٌينو مف "فصؿ الخطاب بقكلو إٌنو:  "الزمخشرم"ر كقد فسٌ 

ينبني عمييا الخطاب  التييتضمف ىذا الٌتفسير العناصر األساسية ؛ 1يخاطب بو كال يمتبس عميو"
أف ينتج خطابا كاضحا ال غمكض فيو  المتكٌمـكالمخاطب؛ حيث يجب عمى  كالمتمثمة في المتكٌمـ

 ف المخاطب مف فيـ قصده.يتمك لكي
فصؿ الخطاب ؛ فقد فسر "الزمخشرم"عف تفسير ق( 852) "النيسابكرم"كال يختمؼ تفسير 

بل فيما قصى الغايات حٌتى يككف كامبل مكمبأٌنو: "القدرة عمى ضبط المعاني، كالٌتعبير عنيا بأ
نيا الخطاب كالقدرة عمى يتضم التيمف تحديد دالالت الكممات كاأللفاظ  أم الٌتمكف ؛ 2مفيما"

                                                           
 .81، دار الفكر، ص1977، بيركت: 1الزمخشرم، الكشاؼ، ط -1
نقبل عف: ميى ار الكتب، ، د1962، د.ط، القاىرة:23، 17، ج 5مجالنيسابكرم، تفسير غرائب القرآف كرغائب الفرقاف،  -2

، تحميؿ الخطاب في النقد العربي الحديث دراسة مقارنة في النظرية كالمنيج أطركحة دكتكراه األردف:  محمكد إبراىيـ العتـك
 .6، ص2224
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  فابتفسير "عد تكال يب نو مف فيـ قصد منتج الخطاب،تكصيمو لممخاطب بطريقة تمك
:" كفصؿ فقد عرؼ فصؿ الخطاب بقكلو ؛"كالزمخشرم" "النيسابكرم"ق( عف تفسير 238)"عربي

لحكمة الٌنظرية كالعممٌية كالشريعة، كفصؿ الخطاب ىك ا أمالخطاب الفصاحة المبٌينة لؤلحكاـ؛ 
مصطمح فصؿ الخطاب  "ابف عربي"؛ ربط 1المفصكؿ المبٌيف مف الكبلـ المتعٌمؽ باألحكاـ"

كيبدك مف الٌتعاريؼ السابقة أف كممة  بالشريعة، كبٌيف بأٌنو الحكـ الكاضح اٌلذم ال يشكبو المبس.
 ت عنو الغمكض.كأزال زادت المعنى كضكحا التيفصؿ ىي 
ق(: 711)"بف منظكرال" : جاء في لساف العربداللة الخطاب في المعاجـ العربية -

؛ فالخطاب ىك عممٌية انتقاؿ 2"الخطاب كالمخاطبة: مراجعة الكبلـ كقد خاطبو بالكبلـ مخاطبة "
ى اٌلذم الكبلـ مف شخص آلخر؛ كيتـٌ تبادؿ األدكار بفعؿ الخاصٌية التٌناظرية لو؛ كىذا ىك المعن

بيف اثنيف  المتبادؿ(؛ حيث كرد الخطاب" الكبلـ 395) ت"البف فارس"كرد في معجـ مقاييس الٌمغة 
؛ يبدك أٌف مصطمح الخطاب في المعاجـ الٌمغكية العربية لـ يخرج  3يقاؿ: خاطبو يخاطبو خطابا"

 ى متمؽ لو.عف معنى تبادؿ كبلـ مفيد بيف طرفيو؛ حيث يتحٌكؿ المتكٌمـ مف منتج  لمخطاب إل
اىتـ عمماء األصكؿ بتحديد داللة الخطاب كمعرفة  داللة الخطاب عند عمماء األصكؿ: -

تبنى عمييا أعماليـ؛ كالمتمثمة في استنباط  التيالعناصر المشكمة لو باعتباره القاعدة األساس 
ا " أحد مصدرم فعؿ خاطب يخاطب خطابأحكاـ الشريعة، كقد حددكا داللة الخطاب بقكليـ ىك

أم ىك الكبلـ المكٌجو إلى إنساف عاقؿ يممؾ  4كمخاطبة، كىك يٌدؿ عمى تكجيو الكبلـ لمف يفيـ"
 القدرة عمى فيـ األشياء.

                                                           
لمنشر كالتكزيع  األندلس، دار 1978، بيركت: 3، ط2ابف عربي، تفسير القرآف الكريـ، تح: مصطفى غالب، مج  - 1

 . 249ص
 ، دار صادر لمطباعة كالنشر، مادة خطب.1968، بيركت: 1، مج 1ابف منظكر: لساف العرب، لساف العرب، ط - 2
 .168، 167، دار صادر، ص1992، بيركت: 1ابف فارس، معجـ مقاييس المغة، ط - 3

 .21، ص1994، بيركت: 1إدريس حمادم، الخطاب الشرعي كطرؽ استثماره، ط - 4
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 يئعميو، المقصكد بو إفياـ مف ىك متي المتكاضع" الٌمفظ الخطاب بقكلو: "اآلمدم"ؼ كعرٌ 
لو إفياـ الٌسامع؛ فالخطاب بيذا فؽ عميو، كاٌلذم يقصد المتكٌمـ مف خبل؛ أم ىك الكبلـ المت1لفيمو"

 المعنى ىك الكبلـ المفيد اٌلذم ييدؼ المتكمـ مف كراء إنتاجو إلى التٌأثير في المتمقي.
بأٌنو: "كٌؿ  " الخطابطو عبد الرحمف" عٌرؼداللة مصطمح الخطاب عند الُمْحدثيف:  -

ييدؼ إلى  ما ؿ؛ فالخطاب ىك ك2منطكؽ بو مكجو إلى الغير بغرض إفيامو مقصكدا مخصكصا"
اطىب.  تبميغ مقصكد لممخى

يبدك بأٌف ىذه الٌتعريفات تتفؽ في أٌف الخطاب ىك كؿ كبلـ مكجو إلى الغير يفترض كجكد 
اطً  اطى مخى  ب؛ بحيث يككف ىدؼ األكؿ تبميغ رسالتو الحاممة لمقاصد مختمفة.ب كمخى

 الخطاب في الّثقافة الغربّية: .2.1
أكؿ مف اىتـٌ  (Harris)كيعٌد "ىاريس" ،ؿ الغربييفشيد مصطمح الخطاب اىتماما مف قب

بدراسة ىذا المصطمح؛ حيث حاكؿ تكسيع حدكد مكضكع البحث الٌمساني بجعمو يٌتعدل حدكد 
في كتابو تحميؿ الخطاب الركائي تعريؼ  "سعيد يقطيف"الجممة إلى الخطاب، كقد نقؿ لنا الدكتكر 

ٌنو ممفكظ طكيؿ أك ىك متتالية مف الجمؿ تككف لمخطاب؛ حيث عرفو بأٌنو:" إ (Harris)"ىاريس"
؛ فيك كؿ كبلـ 3منغمقة يمكف مف خبلليا معاينة سمسمة مف العناصر بكاسطة المنيجية الٌتكزيعية"

 تجاكز حدكد الجممة يمكف دراسة مكٌكناتو بكاسطة المنيجٌية الٌتكزيعية.
أك فعؿ كبلمي يفترض  منطكؽ أمي ؼ الخطاب بأٌنو" فقد عرٌ  (؛Todorov)"تكدكركؼ"أٌما ك 

يفترض  ؛ أم أٌف الخطاب4ة الراكم التٌأثير عمى المستمع بطريقة ما"تمع، كفي نيكجكد راك كمس
 كجكد طرفيف ييدؼ الطرؼ األٌكؿ لمتٌأثير في الطرؼ الثٌاني.

ف تعٌددت  ة لغكي بنيةفؽ عمى أٌف الخطاب إاٌل أٌنيا تتٌ يبدك مف خبلؿ ىذه الٌتعريفات أٌنيا كا 
ة األٌكؿ التٌأثير في الطرؼ يككف في ني ؛كمخاطىب متكٌمـكجكد  ستدعيتك حدكد الجممة  تتجاكز

                                                           
 1مج ، دار األفاؽ الجديدة1982، بيركت: 1أصكؿ األحكاـ، تح: أحمد محمد شاكر، ط اآلمدم، األحكاـ في - 1

 .136ص
 .15، المركز الثقافي العربي، ص1998، المغرب: 1ككثر العقمي، ططو عبد الرحمف، الٌمساف كالميزاف أك التٌ  - 2
 .17ربي، ص، المركز الثقافي الع1989، بيركت: 1سعيد يقطيف، تحميؿ الخطاب الركائي، ط - 3
 .48ص ،، المركز الثقافي1993تكدكركؼ، الٌمغة كاألدب في الخطاب األدبي، تر: سعيد الغانمي، د.ط، بيركت:  - 4
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قناعو كعمى ىذا األساس يقترف لفظ الخطاب بكصؼ آخر يحٌدده المكضكع، كبذلؾ يمكف ، الثٌاني كا 
 الخطاب الثٌقافيك الخطاب الٌسياسي، ك  ،تصنيؼ الخطاب حسب المكضكع إلى: الخطاب األدبي

 حكلو دراستي. محكريني ىذا األخير تتالخطاب الدٌ ك 
 :. مفيكـ الخطاب الّديني1.0

إلى الٌديف، كالٌداؿ كالياء كالنكف أصؿ فنسبة " ا الٌديني:ت في البداية لمفيـك الخطاب أمتطرق
كعميو فإٌف األمر الٌديني أمر  ؛1كاحد إليو يرجع فركعو كٌميا، كىك جنس مف االنقياد، كالطاعة"

ية بمكاف كمف األىم عمؽ بو؛ فيك مصطمح لـ يخرج عف المعنى الٌمغكم أللفاظومختص بالٌديف مت
يأخذ حمكلتو الداللية مف الخمفية  "فالٌمفظ أف نشير إلى صعكبة إيجاد تعريؼ دقيؽ لكممة" ديف"،

يككنيا اإلنساف في  التية بالمعتقدات ث تربطو الٌدراسات األنثركبكلكجيتعرفو؛ حي التية الفكري
كما يترتب عف ذلؾ مف سمكؾ اجتماعي يجسد ىذه العبلقة كيعٌبر عنيا؛  ،عةيالككف كالطبعبلقتو ب

ارتبطت بالٌديانات السماكية أخذ بعدا آخر مف خبلؿ  التيفي حيف أف مفيكمو بالنسبة لمثٌقافات 
ك تربط اإلنساف بخالقو كاإلذعاف ألكامره، كىذا المفيـك ى التيالٌتركيز عمى المعتقدات كالشرائع 

ة يستمد الد يني في الثٌقافات اإلسبلمي ؛ بحكـ أٌف الخطاب2ة اإلسبلمية"افة العربيالٌسائد في الثٌق
 النبكية. مرجعيتو مف القرآف الكريـ كالٌسنة

ٌنما أال ك  ، كا  مف تحديد مفيـك "  نيىدؼ لكضع إطار يمكنأىتـ ىنا بعرض اختبلفات المفيـك
نتمي ليذه أ تلمٌديف في ىذه الرؤٌية اإلسبلمٌية ما دم ييكمحصر مفأالخطاب الٌديني"، كبالتٌالي س

الثقافة، فالٌديف يرتبط بما جاء بو اإلسبلـ مف تعاليـ تيـ الجكانب العقائدية كالٌتشريعية عمى حٌد 
تجمع بيف أشكاؿ  التيسكاء؛ كالخطاب الٌديني "ىك ذاؾ الخطاب أك تمؾ الخطابات المتعددة 

بات؛ القرآف الكريـ؛ الحديث الٌنبكم، تفسير القرآف، عمـك الٌديف، الفقو مٌتعددة كمختمفة مف الخطا
 عممت كتعمؿ عمى تكضيح صكرة اإلسبلـ. التي؛ أم ىك مجمؿ الخطابات 3الكعظ..."

                                                           
 .198ابف فارس، معجـ مقاييس الٌمغة، ص -1
، مقاؿ منشكر ضمف كتاب: ببلغة الخطاب الٌديني، إعداد كتنسيؽ: "ببلغة اإلقناع في خطاب الكعظ"سعيد جبار،  -2

 .222، منشكرات االختبلؼ، ص2215، الرباط: 1د مشباؿ، طمحم
بعض خصائص الحجاج في الخطاب الٌديني مف خبلؿ خطاب الٌسيد يكسؼ القرضاكم في برنامج" "الحسيف بنك ىشاـ،  -3

 . 289مقاؿ منشكر ضمف كتاب ببلغة الخطاب الديني، ص "الشريعة كالحياة،
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باسـ اإلسبلـ يكجو لمٌناس  بياف" كؿ الخطاب الٌديني بقكلو: "يكسؼ القرضاكم"ؼ كقد عرٌ 
تعريفيـ باإلسبلـ، كقد يأخذ ىذا الخطاب أشكاال مختمفة ل ؛سكاء كانكا مسمميف أك غير مسمميف

أم ؛ 1مباشرة كاالٌتصاؿ الٌشخصي أك غير مباشرة كاالٌتصاؿ الجماىيرم المقركء كالمسمكع كالمرئي"
 كؿ خطاب باسـ اإلسبلـ يحمؿ رسالة دينٌية يتـٌ تبميغيا بطريقة مباشرة أك غير مباشرة.

اٌلذم يكجو باسـ اإلسبلـ إلى الٌناس مسمميف كغير  بيافال"ىك  بأٌنو: "خالد ركشو"فو كقد عرٌ 
أك تربيتيـ عميو عقيدة كشريعة، عبادة كمعاممة فكرا  ،مسمميف لدعكتيـ إلى اإلسبلـ، أك تعميمو ليـ

 ةأك ماديٌ  ةركحيٌ  ةاجتماعيٌ  أك ةكسمككا، لشرح مكقؼ اإلسبلـ مف قضايا الحياة كاإلنساف كالعالـ فرديٌ 
فيك بيذا كٌؿ خطاب صادر عف جيات ناطقة باسـ الٌديف اإلسبلمي مكجية إلى  2ة"نظرٌية أك عمميٌ 

كافة الٌناس، بيدؼ ترسيخ العقيدة في نفكسيـ، كتعميميـ أصكؿ الٌديف كتربيتيـ عميو، كتنشئتيـ 
 تنشئة إسبلمٌية خالية مف الشكائب.

ف أصكؿ الٌديف الثٌابتة: فو بأٌنو" الخطاب اٌلذم يستند إلى مرجعٌية دينٌية، ممف عرٌ  ىناؾك 
 ـغير رسمٌية أ ـة رسمٌية أة إسبلمٌية أـ مؤسسة دعكيالقرآف كالٌسنة، سكاء كاف منتج الخطاب منظم

 .أشخاصا مختمفيف؛ سعيا لنشر ديف ا عقيدة كشريعة كأخبلقا كمعامبلت كبذؿ الكسع في ذلؾ
فيك  ؛3يتو مف البدع كالخرفاتالح كتنقيني بعكدتو إلى منيج الٌسمؼ الصكيتمٌيز الخطاب الدٌ 

الخطاب اٌلذم تصدره مؤٌسسات ناطقة باسـ الد يف يقـك عمى مرجعية دينٌية ثابتة تتمثؿ في القرآف 
الكريـ كالٌسنة الٌنبكية، ييدؼ إلى خدمة الٌديف اإلسبلمي مف خبلؿ نشره كالدعكة إليو، كتنقيتو مف 

 .البدع كالخرافات العالقة بو، كتعريؼ الٌناس بو
بأٌنو" فف مف فنكف القكؿ، ككسيمة مف كسائؿ التٌأثير، إٌنو فف مف  "إلياـ المتمسؾ"فتو كعرٌ 

فنكف تمقيف المعرفة الٌدينية، كطريقة مف طرائؽ تحريؾ الكعي لدل المتمقي، كىك كذلؾ عممية تربكية 
                                                           

اكؼ الداخؿ عمماء كدعاة يشددكف عمى ضركرة تجديد الخطاب الديني دكف يكسؼ القرضاكم،" بيف ضغكط الخارج كمخ -1
 http://Memnber-alhewar.net/Forumphp?action= view&id =793إمبلءات خارجية" عف المكقع اإللكتركني:

&cat_ id= 16. :  14/24/2215يـك
 / http:// www. Islamselect. Comخالد ركشو: "الخطاب اإلسبلمي مقاربة منيجية" عف المكقع اإللكتركني:  -2

article/ 37174  :  .14/24/2215يـك
، عف المكقع "تحديات الخطاب الٌديني في ظؿ التحكالت المجتمعية كالدكلية الراىنة"ينظر: أحمد محمد ىميؿ ،  -3

:   :repository.nouss.edu.sa/handle. http //اإللكتركني:   .23/25/2215يـك
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ة سبلـ األخبلقيٌ تعبير عف رسالة اإل نة النبكية، كىك أيضا كؿٌ تكجييية أساسيا القرآف الكريـ كالسٌ 
 التية، ككؿ تعبير عف حقيقة الٌديف اإلسبلمي، كما أٌف الخطاب الٌديني ىك الكسيمة كالحضاريٌ 

يريدكف  التيذم يصكغكف مف خبللو أفكارىـ كمكاقفيـ يخاطب بيا المسممكف العالـ، كالمنياج الٌ 
يجٌية تقـك عمى مرجعٌية دينٌية ؛ إٌنو استرات1إيصاليا إلى الٌناس سكاء كانكا مسمميف أك غير مسمميف"

يستند إلييا الٌناطؽ باسـ الٌديف، كييدؼ مف خبلليا إلى التٌأثير في المتمقي كتكجيو سمككاتو مف 
 خبلؿ تكضيح رسالة الٌديف األخبلقٌية كالحضارٌية.

تصدر عف  التياألقكاؿ كالٌنصكص المكتكبة  "ىك نيمف يرل أٌف الخطاب الٌدي ىناؾك 
ة أك عف مكقؼ إيديكلكجي ذم صبغة ديني تصدر التية أك عف رجاؿ الٌديف، أك ينيالمؤسسات الدٌ 

لذلؾ يعتبر مجمكعة  ؛2«ةحددة إزاء قضايا دينية أك دنيكيعقائدٌية، كاٌلذم يعٌبر عف كجية نظر م
ة، كتيدؼ إلى التٌأثير في المتمقي مف األفكار تعبر عف معتقدات دينية تسند إلى مرجعية ديني

ذا الخطاب، كتعمؿ عمى تكجييو كجية معينة مف خبلؿ إبراز كجو المنفعة في ذلؾ المؤمف بي
 الخطاب.

)القرآف ىنا النصكص الٌدينية المقدسة "كبناء عمى ما سبؽ لـ يكف المقصكد بالخطاب الٌديني 
 الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ( فقط، بؿ المقصكد منو أيضا كٌؿ الخطابات الٌدينية البشرٌية؛ سكاء

ة، أـ جتياد في إصدار األحكاـ الٌدينيأنتجيا أصحابيا في معرض تفسير القرآف، أـ في معرض اال
كىذا يعني بأٌف الخطاب الٌديني ىك  ،3في معرض تكصيؿ مبادئ الٌديف كتعاليمو كاستمياميا"

ئدة مف سرد ة كاألحاديث النبكية؛ إذ ما الفاٌتركيز عمى  شرح  اآليات القرآنيالخطاب اٌلذم يتـ فيو ال
تمؾ اآليات الكاحدة تمك أخرل دكف الكقكؼ عمى داللتيا كمقاصدىا؛ كلذلؾ يجب عمى الخطباء أف 

تساعدىـ عمى تبميغ خطابيـ، كتضمف ليـ نجاح  التييحرصكا عمى انتقاء االستراتيجيات المبلئمة 
لد ينية المتمثمة في يستند إلى المرجعٌية اا عميو أف كلكي يككف الخطاب الٌديني إسبلميالٌرسالة؛ 

                                                           
1
، منشكرات النادم 2228، الرباط:1الخطاب الٌديني عند الدكتكر عباس الجرارم المرجع كالبنية، طإلياـ المتمسؾ،  - 

 .25الجرارم، ص
 . 33ص إلياـ المتمسؾ، الخطاب الٌديني عند الدكتكر عباس الجرارم المرجع كالبنية،  -2
 .8محمد مشباؿ، ببلغة الخطاب الٌديني، ص -3
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كأف ال يتجاكز أصكليا الثٌابتة كنصكصيا القطعية اٌلتي ال يصح الخركج الٌنبكية،  القرآف كالٌسنة
 .عمييا

 المرجعّية المؤّسسة لمخطاب الّديني:.1.0
: القرآف الكريـ ىك كبلـ ا المنزه عف الخطأ أنزلو ا سبحانو كتعالى عمى القرآف الكريـ -
مف الظممات إلى الٌنكر؛ بما تضمنو مف أحكاـ تفصؿ بيف الحؽ ؛ ليخرج الٌناس ()حمد سي دنا م

كالباطؿ، كترشد إلى الطريؽ المستقيـ. كىك المصدر األكؿ مف مصادر الٌتشريع اإلسبلمي؛ كليذا 
ذ يجب عمى الخطباء كالدعاة أف يستندكا إليو في استنباط أحكاميـ، كأف يحتكمكا إليو إذا اختمفكا؛ إ

 1"...ىك األصؿ اٌلذم تدكر حكلو االجتيادات المختمفة لمفيـ الٌديني" ال شؾ في أٌف القرآف الكريـ:
كىك اٌلذم "امتاز بأسمكب تصكيرم عجيب في إيصاؿ المعاني متجسدة؛ فأذىؿ أرباب الببلغة 

ح ، ككجدكا أنفسيـ أماـ خضـ زاخر مف القكؿ المعجز اٌلذم ما إف تصافبيافكىاؿ سبلطيف ال
كمماتو أسماعيـ، حٌتى تمس شغاؼ قمكبيـ كتستقر في أذىانيـ بما تضمنت مف معاف صفت مف 

؛ "ككٌمما تقٌدمت ()؛ كليذا يبقى القرآف ىك معجزة الٌنبي محمد 2معاف قيمة مفاىيـ جديدة"
المجتمعات في المعارؼ يظير إعجاز القرآف أكضح حسب تفكير تمؾ المجتمعات؛ ألٌف القرآف ىك 

؛ كليذا 3ية كالفنٌية"بيانقة المطمقة؛ حقيقة مطمقة في صياغتو الٌمغكية كالعممٌية كالخطابٌية كالالحقي
 ف أف يأتكا بمثمو.ل ا سبحانو كتعالى اإلنس كالجاتحد

تكمف في  التيالمنبع اٌلذم يستمد منو الخطباء أفكارىـ؛ نظرا لقٌكة حجتو  القرآف الكريـ ىكك 
نظرا لسمطتو في التٌأثير كلكظيفتو الٌتبميغية؛ كقدرتو عمى إضفاء ك ، إعجازه الببلغي كالعممي

يني بمجرد االستشياد بآية تمك أخرل المشركعية عمى الخطاب؛ كال يتحقؽ اليدؼ مف الخطاب الد  
ٌنما با  ة.لكقكؼ عمى داللتيا بخاصة الٌمغكيكا 

                                                           
، 2مكاجية العصر، دراسة تحميمية التجاىات التفسير في العصر الحديث، ط عفة الشرقاكم، الفكر الديني في -1

 .56، دار العكدة، ص1979بيركت:

 .311، ص1984، الجزائر: 1عبد الرحمف صياـ، دراسات في أدب العصر الجاىمي كصدر اإلسبلـ، ط -2

ماؿ اليـك الدراسي التاسع حكؿ: مقاؿ منشكر ضمف أع ،صالح بمعيد،" مدخؿ في اإلعجاز الٌمغكم لمقرآف الكريـ" -3
 .9، منشكرات مخبر الممارسات الٌمغكية في الجزائر، ص2214كزك: -اإلعجاز المغكم في القرآف الكريـ، تيزم
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اني مف مصادر الٌتشريع ، كىي" المصدر الثٌ (): ىي أقكاؿ كأفعاؿ الٌرسكؿ الّسنة النبكية -
اإلسبلمي، كتمي الكتاب العزيز في الرتبة مف حيث االستدالؿ بيا عمى األحكاـ الٌشرعية 

 ىك المفصؿ كالمكضح لكبلـ ا سبحانو كتعالى.( )سكؿ ؛ ألٌف كبلـ الر 1كاستنباطيا منيا"
ينية ثابتة ستنتج مما سبؽ بأٌف الخطاب الٌديني ىك الخطاب اٌلذم يستند إلى مرجعية دأ

أساسيا القرآف الكريـ كالٌسنة النبكية، كما أٌنو الخطاب الصادر عف ىيئات ناطقة باسـ الٌديف 
اإلسبلمي تيدؼ إلى نشره كالدعكة إليو كالٌتمسؾ بو؛ ألٌنو ديف الحؽ كديف الحضارة؛ كلذلؾ ينبغي 

؛ فالخطاب الد يني كسيمة يةأف يبنى الخطاب الد يني عمى القيـ الحضارية العالية، كالمبادئ الٌسام
تعمؿ عمى  التية؛ ليذا فإٌنو مف الضركرم أف ييتـ الخطباء بإنتاجو كبانتقاء األفكار المؤثرة تأثيري

ليضمف الخطيب نجاح خطابو الٌبد لو أف يستعيف باآلليات اإلقناعٌية لما ليا مف ك  ،الٌتغيير الحقيقي
اطبيف، كحمم  يـ عمى اإلذعاف.دكر في التٌأثير عمى عقكؿ الميخى

المناظرة  اؿ مختمفة، حيث يمكف أف يأخذ شكؿكعادة ما يظير الخطاب الد يني في أشك
ف الخطاطة كما تبيٌ  كخطب الكعظ كخطب الجمعة، ة،...سالة، كالمقالة، كالكتاب، كالمسرحيٌ كالر  
 2.اليةالتٌ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
شيخ اعمر اليكارية، تقنيات اإلقناع في الخطاب الٌديني كآلياتو التداكلية دراسة في استراتيجية الٌتكاصؿ الٌمساني أطركحة  -1

 .3، ص2215راف: دكتكراه، كى
 26إلياـ المتمسؾ، الخطاب الٌديني عند الدكتكر عباس الجرارم، ص  -2
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ظير مف ىاتو الخطاطة أف خطبة الجمعة تختمؼ عف باقي أنكاع الخطاب الٌديني؛ ألٌنيا ي
عمى الخطباء أف يحيطكا ة متباينة؛ كلذلؾ يجب يات ثقافيتكجو ألناس ذكم أعمار مختمفة، كمستك 

 التيبطبيعة المخاطبيف، كأف يسكقكا كبلميـ عمى أقدارىـ؛ كأف ينتقكا االستراتيجيات المناسبة 
اليدؼ مف صبلة الجمعة ميس ءـ مع جميع األعمار كالمستكيات حٌتى يستطيعكا التٌأثير فييـ؛ فتتبل

ال ٌبد أف ييتـ المسممكف بما يمقى عمييـ مف أفكار تيدؼ إلى الٌتغيير أداء الركعتيف فحسب، بؿ 
بر ا يقص عمييـ مف قصص األنبياء لما فييا مف عبناء ما ىك جديد، كأف يعتبركا ممكتسعى إلى 

 .فيشحذكا ىمميـ كيكقظكا عزائميـ كيعرفكا كاجبيـ كحكـ تأخذ األلباب؛
ٌف خطبةك  يني اٌلذم اخترتو ىك الجمعة أىـٌ أركاف صبلة الجمعة؛ كلما كاف الخطاب الد   ا 

 عف مفيـك خطبة ان كجيز  اتعريف قٌدـأة بمكاف أف مف األىميمجمكعة مف خطب الجمعة، فإٌنو 
 الجمعة.

 صكرة مف صكر الخطاب الّديني:خطبة الجمعة: . 2
 مفيـك خطبة الجمعة:. 0.2

الجمعة، كىي شرط لصحة  تمقى عمى المنبر يـك الجمعة قبؿ صبلة" التيىي تمؾ الخطبة 
ة شعيرة أسبكعيٌ ىي ك  ،1كبو قاؿ: األئمة أبك حنيفة، كمالؾ، كالشافعي، كأحمد رحميـ ا" الجمعة،

ييـ، كيذٌكرىـ، بالحكمة كالمكعظة كينصحيـ كيكصليعظيـ، ؛ فيمتقي فييا الخطيب بالمصمي
 .الحسنة

 . أركاف خطبة الجمعة:2.2
يني قد شمميا العمماء بصنكؼ مف التٌنسيؽ كالتٌنظيـ؛ ىذه الصكرة مف صكر الخطاب الد  

فذكركا ليا أركانا ال يجكز إسقاطيا كبدكنيا ال تصح الخطبة كىي الحمد كالثناء كالتشيد كالدعاء 
 :2 كل ا تعالى كيذكركف ليا سننا أيض منياكاألمر بتق

                                                           
محمد بف عدناف بف محمد السماف،" خطبة الجمعة أىميتيا، كأثرىا في تعزيز األمف الفكرم" بحث مقدـ لممؤتمر  - 1

عمى المكقع ، 2228الكطني األكؿ لؤلمف الفكرم" المفاىيـ كالتحديات"، السعكدية:
: ..Repository.taibahu.edu.sa/handleاأللكتركني:  .22/25/2215يـك

عماد عمي عبد السميع حسيف، تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع ركح العصر، صكرة دعكية في ضكء المستجدات  -2
 .22، 21، دار الكتب العممية، ص2224، بيركت:1كالمتغيرات المعاصرة، ط
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أف تككف الخطبة عمى منبر؛ أم مكاف عاؿ مرتفع عف األرض، ليتمٌكف جميكر  -
 الحاضريف مف رؤية اإلماـ؛ فيككف ذلؾ أدعى النتباىيـ كمتابعتيـ خطابو؛

 أف يقبؿ الخطيب بكجيو عمى الٌناس مستدبرا القبمة؛ -
 عمى القياـ؛ أف يسمـ الخطيب قائما ماداـ يقدر -
 أف يرفع الخطيب صكتو حسب الحاجة؛ -
 أف يجمس بيف الخطبتيف جمسة قصيرة لبلستراحة كالفصؿ بينيما؛ -
 ا تفيد في قكلو؛ثر مف اإلشارة إال مميك أال -
 ؛أف تككف الخطبة قصيرة بقدر اإلمكاف حٌتى ال يمؿ السامع -
 أف يحضر الخطيب كقت حمكؿ الخطبة. -

الخطبة عمى دعاء لممسمميف عاٌمة كالحاضريف خاٌصة كىذه أف تشتمؿ  كفي األخير ال بد
، كتعٌد الخطبة الٌدينية عمى ىذا الٌنحك صكرة مف ()الٌسنف في الخطبة مأخكذة مف ىدم الٌنبي 

ليا مف مكانة في قمكب الٌناس مف تقديس  لمايني األكثر فائدة كتأثيران، كذلؾ صكر الخطاب الد  
 كالتزاـ.

 أسباب الفشؿ كعكامؿ اإلخفاؽ: الخطاب الّديني:. 1
تعتبر الخطبة الٌدينية مف أشؽ أنكاع الخطب، فإذا استياف بيا "الخطيب كجعميا أمرا تقميديا 

كمنزلتيا  ىذا الٌتصكر الخاطئ لممكاعظ كدكرىا قطت، كأصبحت عديمة الفائدة، كلعؿىانت كس
األقطار اإلسبلمٌية، مف  الفكرية كالفنية ىك ما ىبط إليو الكعظ في العصر الحديث في بعض

يني يكاجو يظير مف ىذا القكؿ بأف الخطاب الد   1ضعؼ في الٌمغة كجفاؼ الفكر كبعد عف الفف"
 عراقيؿ كثيرة أدت إلى إخفاقو نذكر منيا:

 .غياب اإلبداع:0.1
مؿ تقؼ كراء إخفاؽ الخطاب الٌديني؛ ألٌف المتمقي ي التييعٌد غياب اإلبداع مف أىـٌ العكامؿ       

جانب الكعظ، فبل  عمييامف االستماع إلى مكضكعات مكٌررة يغيب فييا الجانب الٌتكعكم كيطغى 
تضيؼ شيئا جديدا، كال تسد حاجة المجتمع، كفي ذلؾ يقكؿ ابف القيـ الجكزية:" إٌنيا تفيد أمكرا 

                                                           
 .62ٌديني عند الدكتكر عباس الجرارم المرجع كالبنية، صإلياـ المتمسؾ، الخطاب ال -1
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صؿ في مشتركة بيف الخبلئؽ كىي الٌنكح عمى الحياة كالٌتخكيؼ بالمكت؛ فإٌف ىذا األمر ال يح
القمب إيمانا با كال تكحيدا لو، كال معرفة خاٌصة بو، كال تذكيرا بأيامو كال بعثا لمٌنفكس عمى محبتو 
كالشكؽ إلى لقائو؛ فيخرج الٌسامعكف كلـ يستفيدكا فائدة؛ غير أٌنيـ يمكتكف، كتقسـ أمكاليـ، كيجمي 

؛ 1كمعرفة كعمـ نافع حصؿ بو" الٌتراب أجساميـ، فيا ليت شعرم أم إيماف حصؿ بيذا؟ كأم تكحيد
 .خطابا إنشائيا تقميديا جامدافأصبح  ؛ىذا العرض الٌسمبي لمخطاب الٌديني تسبب في رككده

جعؿ يك كبناء عمى ذلؾ يجب أف ال يركز الخطباء عمى مكضكع كاحد يؤدم إلى االنطكاء "
برز في كال يمنيا، يني محصكرا في اٌتجاىات معٌينة ال يمكف تجاكزىا أك الخركج الخطاب الد  
ة بحاجة ؛ فاألمٌ 2"كالٌتقدـ كالٌرقي كاالستفادة مف اآلخر ،تحتاجيا األٌمة في الحضارة التياألماكف 

إلى مكضكعات تخدـ المجتمع في جكانب مختمفة مف حياة اإلنساف، كتتماشى مع الكاقع اٌلذم 
 و كيعيشكنو.نيعرفك 

 . تجاىؿ المخاطب كضعؼ الرصيد المعرفي:2.1
كثير مف الخطباء جكانب ميٌمة في خطابيـ؛ إذ نجدىـ يتجاىمكف طبيعة مخاطبييـ  ييمؿ

اٌلذيف ينقسمكف إلى فئات مختمفة؛ فمنيـ العالـ، كالجاىؿ؛ كالصغير كالكبير كالمتفتح، كالمتعصب؛ 
تؤىميـ؛ إلنجاز مياميـ عمى أكمؿ كجو" فيؿ يصمح  التيكما ال يحرصكف عمى اكتساب المعرفة 

شأنيا، كمنبر ىذه مكانتو، أف يتكالىا مف ال يحسف شيئا، يتكالىا مف يرد د كبلما لغيره  لخطبة ىذا
ال يعالج مشاكؿ المصم يف، كيعيد خطبا قيمت مرات كألقيت في مجتمعات غير مجتمعو، كيتطٌرؽ 

زد عمى  ،؛ فبل تتحقؽ الفائدة المرجكة مف الخطاب3إلى مشاكؿ غير كاردة كيطيؿ في غير ما ييـ"
كالعظات دكف أف  ،سرد األخبار كاآلثار كالحكايات كالعبرذلؾ أٌف معظـ الخطباء يتعجمكف في 

ـٌ تقديمو، ىؿ كاف سكقو مناسبا ألكلكيات المخاطبيف، كحاجاتيـ أـ ال  ؟يتساءلكا عف اٌلذم ت

                                                           
نقبل عف إلياـ المتمسؾ، الخطاب الٌديني عند الدكتكر عباس الجرارم المرجع كالبنية  ،1ابف قيـ الجكزية، زاد المعاد، ج -1

 .61ص
 .13إلياـ المتمسؾ، الخطاب الٌديني عند الدكتكر عباس الجرارم المرجع كالبنية، ص -2
دار بف  ،1996، الرباط: 4عبيدة مشيكر بف حسف بف محمكد بف سمماف، القكؿ المبيف في أخطاء المصميف، ط أبك -3
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 . تغييب الّتفسير الّمغكم كالببلغي لآليات القرآنية كاألحاديث النبكّية:1.1
ينية باالستشياد باعتباره الٌدليؿ القاطع عف صحة أقكاليـ؛ لخطباء في خطاباتيـ الد  ييتـٌ ا      

فنجدىـ يستحضركف مف القرآف الكريـ كالٌسنة الٌنبكية كٌؿ ما يخدـ مكضكعيـ؛ لكف الٌنقد اٌلذم يمكف 
يبيا أف يكجو ليـ ىك أٌنيـ  ييتمكف بسرد اآليات الكاحدة تمك األخرل دكف شرحيا كتحميميا كتقر 

كمف  ،؛ كينسكف بأٌف الٌناس بحاجة إلى مف يحٌمؿ ليـ اآليات كيبيف مقاصدىا كأىدافياخاطىبيفلمم
ة إىماؿ جيكد إلى االىتماـ بالٌتفسير الٌمغكم ال تعني البتٌ  يكضح ىنا بأف دعكتأاألىمٌية بمكاف أف 

المنيج الكحيد الممكف "غكم حميؿ المٌ منيج التٌ  عمى أٌف ص أك الخطاب الٌديني الفقياء في تفسير النٌ 
سالة، كلفيـ رس كمادتو؛ بؿ ىك المنيج الكحيد اإلنساني الممكف لفيـ الرٌ المبلئـ لمكضكع الدٌ 

ٌنما ؛ 1اإلسبلـ"  تفسير الٌمغكم .الجمع بيف الٌتفسير الفقيي كالٌ  أرـككا 
 :الخطاب الّديني كضركرة الّتجديد نحك إحداث تغيير لؤلساليب التقمّيدّية. 1

تسببت في فشؿ الخطاب الد يني الراىف ككقفت  التيضت في ما سبؽ أبرز الٌتحديات عر 
 نكاجو بيا ىذه العكائؽ. التيالطرائؽ  كرأيت أٌنو مف الميـ البحث عف أىـ ضد نجاحو،

 . تجديد الخطاب الّديني:0.1
كره إلى إٌف الحديث عف مكضكع "الٌتجديد" في الخطاب الٌديني ليس كليد عصرنا، بؿ تعكد جذ

اـ الدعكة العثمانية؛ فقد أصيبت الحياة أيعاشيا العالـ اإلسبلمي في أكاخر  التي"عصكر الٌتخمؼ 
ف بدا جديدا إال أٌنو قديـ، كقد 2بشيء مف الجمكد كالتقميد" ، كىذا يعني أٌف الحديث عف الٌتجديد، كا 

 مٌس مختمؼ المجاالت: االقتصادٌية كاالجتماعٌية كالد ينية...الخ.
حفظ نصكص الٌديف األصمٌية صحيحة نقٌية، كنقؿ المعاني  يقصد بٌتجديد الخطاب الٌديني: "ك 

حياء الفيـ السميـ ليا ،الصحيحة لمٌنصكص كالٌسعي لمٌتقريب بيف كاقع المجتمع المسمـ في كٌؿ  ،كا 
حياء مناىج ذلؾ المجتمع ()عصر، كبيف المجتمع الٌنمكذجي األكؿ اٌلذم أنشأه الٌرسكؿ  في ، كا 

الٌتجديد تصحيح االنحرافات الٌنظرية كالفكرٌية كالعممٌية  فيـ الٌنصكص كاالجتياد، كما يشمؿ
                                                           

ي ب، المركز الثقافي العر 2000، الدار البيضاء: 5ص، دراسة في عمـك القرآف، طنصر حامد أبك زيد، مفيـك النٌ  - 1
 .26، 25ص

خطاب الديني بما يتناسب مع ركح العصر، ضركرة دعكية في ضكء عماد عمي عبد السميع حسيف، تجديد ال -2
 .33المستجدات كالمتغٌيرات المعاصرة، ص
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 التيتجديد الد يف تنقيتو مف البدع كالٌشكائب يعني  ؛1مف شكائبيا" اتكالٌسمككٌية كتنقٌية المجتمع
عادتو ألصم حياء ما اندثر منو كا  ال يعني إحداث ك "، وألحقيا بو المنحرفكف عف الصراط المستقيـ؛ كا 

ٌنما يشمؿ ما ديرس مف أحكاـ  ،تشريع لـ ينزؿ بو الكحي، أك تغيير حكـ ثابت بدليؿ قطعي كا 
الشريعة كما ذىب مف معالـ سننيا، كما خفي مف العمـك الظاىرة كالباطنة.....كما أف الٌتجديد ال 

تحدث مبتكر فيذا ليس يعني الٌتخمص مف القديـ أك محاكلة ىدمو كاالستعاضة عنو بشيء آخر مس
دخاؿ الٌتحسيف عميو كمحاكلة العكدة بو  ٌنما يراد بالٌتجديد االحتفاظ بالقديـ كا  مف الٌتجديد في شيء، كا 

كقراءتنا لو لمٌديف يركز عمى فيمنا ؛ فمشركع الٌتجديد 2إلى ما كاف عميو يـك نشأ، كتنميتو مف داخمو"
 .ال عمى الٌديف نفسو

بيف" الخطاب الٌديني المقدس"؛ ممثبل في القرآف الكريـ  بد مف التمييزالبناء عمى ذلؾ         
كالحديث الٌنبكم الشريؼ؛ ك"الخطاب الٌديني الكضعي"، اٌلذم ىك كٌؿ خطاب ديني خارج القرآف 

بكم دكف أم استثناء؛ خطاب بشرم لو كٌؿ خصائص الخطاب البشرم؛ خاصة الكريـ كالحديث النٌ 
"نقد العقؿ  مشركع مف النقدكتأتي ضركرة ىذا ؛ 3"لمنقدكبالتٌالي قابميتو لمخطأ كالصكاب، 

يضة، كلكف نيضتنا العربٌية "؛ ألٌف نقد العقؿ، جزء أساسي كأٌكلي مف كٌؿ مشركع لمنٌ سبلمياإل
إلى الحديثة جرت فييا األمكر عمى غير ىذا المجرل، كلعؿ ذلؾ مف أىـ عكامؿ تعثرىا المستمر 

عقؿ لـ يقـ بمراجعة شاممة آللياتو كمفاىيمو ، غير ناىضبعقؿ  ة، كىؿ يمكف بناء نيضاآلف
 كتراجع مستكل األمة اإلسبلمٌية. المسمميف،تخمؼ  فأدل إلى ؛4"هكتصكراتو كرؤا

ة الٌتجديد، كاىتماـ الد يف اإلسبلمي بو؛ بحيث قٌيض ا سبحانو كتعالى تظير أىمي ىنامف ك 
: "إٌف ا يبعث ليذه األٌمة عمى رأس كؿ ()قاؿ رسكؿ ا  لؤلٌمة اإلسبلمية مف يجد د ليا دينيا
فالظركؼ المحيطة كالزمف اٌلذم " كىذا مف فضؿ ا كرحمتو ؛5مئة سنة مف يجدد ليا أمر دينيا"

                                                           
 .27، دار الدعكة، ص1984، الككيت: 1بسطامي محمد سعيد، مفيـك تجديد الديف، ط -1
ضكء  عماد عمي عبد السميع حسيف، تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع ركح العصر، ضركرة دعكية في -2

 .37المستجدات كالمتغٌيرات المعاصرة، ص
بعض خصائص الحجاج في الخطاب الٌديني مف خبلؿ خطاب الٌسيد يكسؼ القرضاكم في  "الحسيف بنك ىاشـ،  -3

 .292، ص "برنامج" الشريعة كالحياة
 .5ص ، مركز دراسات الكحدة العربية،2009، بيركت: 10محمد عابد الجابرم، تككيف العقؿ العربي، ط -4
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اٌل اتٌ  يـ يعيشو العالـ، يفرض عمى الخطيب أف يساير العصر في دعكتو إلى ا تعالى، كا 
كيحب أف يقبؿ الٌناس عميو؛ لينيمكا مف  مف داعية أك خطيب إال نو، كمامبالٌتخمؼ، كنفر الٌناس 

يطالب نفسو قبؿ أف يطالبو الٌناس بتجديد الخطاب الٌديني يجب عمى الخطيب أف  ؛ كعميوعممو
ذا كاف اإلماـ الشافعي قد غٌير كثيرا مف فتاكاه في مصر بعد أف غادر العراؽ تبعا لتغٌير األجكاء  كا 

ركرة ستككف أشد، كستككف مف كتغٌير المكاف، ال شؾ أٌف الضالز  ذا تغٌيركالظركؼ، فما بالؾ إ
نجاح الخطاب الٌديني مرىكف باالستجابة لمٌتطكرات الراىنة  نفيـ مف ىنا بأفٌ ؛ 1"حتمٌية لمٌتجدد كالٌتغٌير

 مست جميع المجاالت كبخاٌصة المجاؿ الٌتكنكلكجي. التي
بقكلو: " كما كاف يصمح خطاب قبؿ قركف ال يصمح  "جماؿ محمد بكاطنو"كذلؾ ما أكده الدكتكر 

اآلف بالتٌأكيد في األسمكب، كفي المعمكمة كفي الفكرة، كأعتقد جازما أٌف العمماء كالٌدعاة اٌلذيف جمعكا بيف 
الثٌقافة اإلسبلمية األصيمة، كبيف االنفتاح عمى العصر مع القدر المعقكؿ مف المنطؽ كالفمسفة استطاعكا 

؛ فخدمة الد يف بحاجة إلى 2مف رآىـ أك سمعيـ" أكثر مف غيرىـ، كأفادكا أكثر مف غيرىـ كؿ   خدمة الٌديف
كيحرصكف عمى اكتساب جميع العمكـ مف  يف، كيقبمكف االنفتاح عمى اآلخرتككيف خطباء يفقيكف أمكر الد  

 أجؿ خدمة الد يف كخدمة المجتمع.
 :. اإلعداد الجّيد لمخطباء2.1

رـك مف المسؤكليف أف أمحكر األساس في عممٌية االرتقاء بالخطاب الد يني؛ لذلؾ يعٌد الخطيب ال
نكا مف تبميغ رسالتيـ يا المستكل الٌمغكم؛ ليتمكٌ الخطباء عمى مستكيات مختمفة أىم تككيفيحرصكا عمى 

الحكمة؛ فإذا كاف" الدعاة العاديكف ال بٌد ليـ مف العمـ كالكرع، كحسف الخمؽ كالتزاـ  ،عمى كجو صحيح
ليصبحكا أىبل لمدعكة؛ فإٌف خطباء الجمعة المؤىميف ليا حقا كصدقا ال تكفي فييـ ىذه الشركط؛ بؿ 

كحسف اإللقاء، كجكدة الصكت كسبلمة الم ساف   يجب أف يضعكا ليا الحظ الكافي مف ببلغة القكؿ
ب أف يمتمؾ الخطباء ؛ فالٌمغة ىي كسيمة تبميغ األفكار؛ كلذلؾ يج3كممكة الخطابة، كصدؽ الفراسة"

 ممكة لغكٌية تعينيـ عمى أداء مياميـ.

                                                           
-Kep.orgر عمى المكقع اإللكتركني:ك نشمقاؿ م، "تجديد الخطاب الديني المعاصر ضركرة ممحة"جماؿ محمد بكاطنو،  -1

sa/wp-content/uploads/2015/09/renewal.of_.islamic_discourse_04pdf.  :  .25/25/2215يـك
 المرجع نفسو. -2
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ترتيب كينبغي تككينيـ في المجاؿ الد يني حٌتى يدرككا فقو ترتيب األكلكيات في األحكاـ؛ ألٌف 
حٌتى يقبؿ الٌناس عمى خطابيـ  يجب أف يعيرىا الخطباء كامؿ اىتماميـ؛ة، األكلكيات سنة تشريعي

الٌتشدد في كثير مف األحياف في الٌنفكر مف بعض الخطاب؛ في حيف  كال ينفركا منو؛ فقد تسبب
يدرؾ منتجكىا فقو األكلكيات كالمقاصد األساسية لمٌشريعة  التينجد إقباال كبيرا عمى الخطابات 

ذم يدعك إلى االلتزاـ الصاـر أف يستمد ىذا الٌتككيف مادتو مف خصائص الكضع الراىف، الٌ كينبغي "
ثقافة الٌسمـ كالمحبة بيف الٌناس جميعا عمى اختبلؼ  ترقيةحقكؽ اإلنساف، كعمى  ترقيةبالعمؿ عمى 

إٌف اإلماـ اٌلذم ننشده لئلشراؼ عمى الٌتكجيو في مساجدنا ىك  .ألكانيـ كأجناسيـ كألسنتيـ كديانتيـ
اٌلذم ال ح كاالنفتاح، كالمٌتصؼ بالٌتسامح فت، كليس االنفتاح كشتاف بيف التٌ اإلماـ المٌتسـ بالتٌفتح

يقدـ خطاب الكعي عمى خطاب الكعظ  اٌلذم أم؛ 1"القيـيعني السماح كالتنازؿ عف المبادئ ك 
كيدعك إلى الٌتفاىـ مف خبلؿ غرس فكرة أٌف االختبلؼ سنة مف سنف ا سبحانو كتعالى كظاىرة 

 يجب أف نتقبميا كال يعني تقبميا التخمي عف المبادئ اإلسبلمية.  عالمٌية
ٌف" اإلسبلـ ديف ال يعرؼ االنغبلؽ كال يياب إٌف رفض رأ م اآلخر تعصب كتطرؼ كانغبلؽ كا 

يف يربي المسمـ تربية ما لدل اآلخر مف فكر كعمـ أك ينظر إليو نظرة عداء كازدراء؛ فيذا الد  
استقبللية تنتفع بما لدل غيرىا مف خير، كتيمؿ ما عداه، كىذه الٌتربية تتمتع بحصانة تحكؿ بينيا 

ف تذكب في سكاىا، كىي في ما تمـ بو مف ثقافات كمعارؼ أيا كاف مصدرىا تحيمو إلى كبيف أ
تجمع الرحيؽ مف  التيصبغة جديدة؛ فيصبح ككأٌنو فكر إسبلمي خاص؛ فيي تربية تشبو الٌنحمة 

االختبلؼ  ؛ فالديف اإلسبلمي يقبؿ2شتى األزاىير، ثـ تخرجو بعد ذلؾ ذا مذاؽ خاص كنفع خاص"
يعممنا أٌف ىذه المفاىيـ مف صميـ ك األفكار، كيعممنا أف المشاكؿ تحؿ بالحكار كتبادؿ  اآلخر كيقبؿ

 .الٌتعاكف كالٌتعايش كالٌتعارؼ يدعك إلىديننا اٌلذم 
يقـك عمييا تقبؿ المكعظة الحسنة أف نسكم  التيكليس مف الحكمة "كىي الركيزة األساسية 
نا؛ فإٌنيـ ليسكا سكاء فمنيـ ب، حٌتى مع المخالفيف لبيف الٌناس جميعا في الٌتعامؿ أك تكجيو الخطا

                                                           
 .126، رسالة ماجستير، ص2214العربي زركقي، الٌتككيف الٌديني كالبنية المعرفٌية لؤلئمة في الجزائر، كىراف:  -1
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اؿ يات المختمفة دكف مراعاة لنكع....كالخمط في الخطاب كعدـ الٌتمييز بيف االمضم ؿ، ك الض 
ذا كانت مقتضيات نجاح  لمقتضى الحاؿ خطأ، كالخطأ في الخمط بيف المفاىيـ تماما بتماـ، كا 

فإٌنو مع مف ينعمكف   ٌناس جميعا مقتضى الحاؿالخطيب تكجب عميو أف يراعي في خطابو لم
؛ أم أٌنو يجب عمى الخطيب مراعاة طبيعة 1بنعمة اإلسبلـ مثمو كيستظمكف براية التكحيد أكجب"

ة، كأف يبتعد عف معالجة المكضكعات التي ال بل يخاطب العامة بما يخاطب الخاصالمخاطبيف ف
أحزانيـ؛ كلذلؾ عميو أف يكلي األىمية البالغة تؤتي ثمارىا، كأف يعايش الجماىير في أفراحيـ ك 

 النتقاء مكضكعاتو.
يعد اختيار المكضكع مف العكامؿ المساعدة عمى جمب المخاطب كالتٌأثير فيو؛ فالخطيب ك 

تكرارا " تككف خطبو فبل ؛ما يعتقد أٌف جميكره بحاجة إليياالمحنؾ ىك الذم ينتقي مف المكضكعات 
ف مفي معالجتيا، غريبة في مضمكنيا، عقيمة الفائدة، خالية  لخطب سابقة، كال تككف بعيدة

أم أٌنو يجب أف يعالج في خطبو قضايا ترتبط بكاقعيـ حتى يستفيدكا منيا في حؿ  ؛2المكعظة"
 مشكبلتيـ.

كال شؾ أٌف عدـ الحنكة كالذكاء في اختيار المكضكع المناسب يجعؿ الخطيب في كاد 
اطبيف بة ليا أثر كبير في تحديد المنطمؽ الرئيس لمكضكع الخطبة؛ لذا فالمناس"في كاد آخر  كالمخى

يختار  أف بؿ عميويغفؿ شأف المناسبة عند تحديد مكضكع خطبتو،  ال ال يصح مف الخطيب أف
المكضكع المناسب في الكقت كالمكاف المناسبيف، فبل يعقؿ أف يتحٌدث الخطيب عف الٌنكاح في 

يذكرىـ بذنكبيـ كحثيـ عمى الطاعة كاالستعداد لممكت كلقاء كقت حدكث زلزاؿ كبير؛ كاألجدر أف 
، كال يجب أف تككف المناسبة عمى حساب 3"ا عز كجؿ، كحثيـ عمى مساعدة اآلخريف كغير ذلؾ
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جمكد الخطاب الد يني؛ ألف ما يقـك بو بعض الخطباء مف تقسيـ مكضكعات معينة تقسيما رتيبا 
 د يني.عمى حسب المناسبات يجمد الخطاب ال

كقد جعؿ الجمكد في الخطاب الد يني" الٌناس حٌتى في القرل في فترات ليست بعيدة يعممكف 
 1مسبقا ما سكؼ يقكلو اإلماـ في خطبة الجمعة، خاٌصة في أشير المناسبات مف كثرة تكرار ذلؾ"

مستقبؿ يف ديف مناسبات كمجمكع عبادات شكمية، ال تنظر لمكاقع كال تستشرؼ البحيث أصبح الد  
مع أف كثيريف ممف حاكلكا تشكيو اإلسبلـ أنصفكه بعد أف درسكه كاعترفكا بأٌنو ليس سبب تخمؼ 
ٌنما سبب تخمفيـ ىك تيميشيـ لو في حياتيـ يقكؿ أحد العمماء الفرنسييف في ما نقمو  المسمميف، كا 

كقتنا ىذا حصؿ :" إٌف تقدـ العمـك في الغرب في "عماد عمي عبد السميع حسيف"لنا عنو الدكتكر 
ال يستطيع أف  -أم الد يف اإلسبلمي -العكس مف ذلؾ،  فإٌنو رغما عف الد يف أٌما في ديف اإلسبلـ

رابطة كمية كالغربي إذا صار ؛ فإف بيف اإلسبلـ كالعمـك يبقى عمى قيد الحياة إال بانتشار العمـك 
فالعمـ ىك أساس الحفاظ عمى  ؛2"بل يترؾ دينو إاٌل إذا صار جاىبلفعالما ترؾ دينو، أما المسمـ 

نصب عينو، كيكظؼ طاقاتو  الخطيب يضعوالد يف كىك كسيمة لبمكغ اليدؼ اٌلذم يجب أف "
ة كالمعرفٌية لتحقيقو، كال ينبغي لو أف يعمك منبر الخطابة دكف أىداؼ محٌددة؛ ألٌف ذلؾ اإلبداعيٌ 

 ودفعت التييككف اليدؼ تابعا لمٌدكافع  سيؤدم إلى تخبطو كتبعثر أفكاره في غير فائدة، كال بٌد أف
إلى اختيار مكضكع خطبتو كمتكافقا مع الجميكر المستمع مف حيث مستكاه الثٌقافي كاالجتماعٌي 

كغير ذلؾ فيككف اختياره لممكضكع نابعا مف صبلحيتو لمعرض عمى الٌناس  ؛كالٌسياسٌي كاالقتصادمٌ 
نما تحقيؽ المنفعة. ،مف الخطاب سرد األخبار فميس اليدؼ ؛3"كمقدار الٌنفع المتكقع ليـ منو  كا 

يبذؿ جيده إلعداد مكضكعو مسبقا، كيجمع كؿ ما يتعٌمؽ بو مف " كيجب عمى الخطيب أف
آيات كأحاديث كأقكاؿ كقصص كأمثاؿ كأشعار كحكـ كغير ذلؾ، كيضبطيا ضبطا جيدا دكف 

فبل ييتدكف   ىاف الٌسامعيففي خطبتو ال عٌدة مكاضيع تشتت أذ ،يعالج مكضكعا كاحدا، ك أخطاء
ا ينقمو مف أقكاؿ لمجميكر فبل يقكؿ شيئا ال يفترض أف يتأٌكد الخطيب مم، ك لمقصده مف الخطبة
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يتأٌكد مف صحتو، أك سمعو كال يعرؼ مصدره، فعدـ التٌثبت يزعزع ثقة الجميكر في عممو كقدرتو 
كط؛ ليستطيع أف يحقؽ ىدفو أم يجب عميو أف يأخذ بعيف االعتبار كؿ ىذه الشر ؛ 1"كمصداقيتو

 المنشكد كالمتمثؿ في إفادة المخاطبيف.
كأف يبمغ   تعالج جكانب مختمفة مف الحياة اإلنسانية التيكأف يجتيد في اختيار المكضكعات 

أم يجب أف يستحضر مخاطبيو  أسمكب سيؿ يتبلءـ مع مختمؼ أنكاع المخاطبيف؛محتكل خطابو ب
قاؿ الرازم: "لك أراد ا تعالى مى قدر عقكليـ كفي ىذا الصدد أثناء إنتاج خطابو، كيخاطبيـ ع

خمؽ الدنيا كاآلخرة بما فييما مف السمكات كاألرض في قدر لمح البصر لقدر عمى ذلؾ، كلكف 
"حدثكا  ()قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  ()كعف ابف عمر ؛ 2طبكا بذلؾ عمى قدر عقكليـ"ك العباد خ

ى ال تككف فتنة بما يفيمكف حتٌ  خاطبكىـأم  ؛3كذب ا كرسكلو"الٌناس، بما يعرفكف أتحبكف أف ي
:" ما أنت ()كقاؿ ابف مسعكد ، في الٌديف لـ يقصدىا الٌديف ان عقكؿ الٌناس كيفيمكف أمكر  كتتشت

ذا تجاىؿ الخطيب عقكؿ الٌناس  4بمحدث قكما حديثا ال تبمغو عقكليـ، إاٌل كاف لبعضيـ فتنة" كا 
دراكيـ كال مف غيره مما يصبك  ،مف إظيار الحؽ هلما يقكؿ لـ يحصؿ مقصكد كتفاكت فيميـ كا 

ؤدم إلى نتيجة يجيؿ كقصكر ؛ ألٌف ذلؾ إليو فبل ينبغي لمعالـ أف يممي ما ال يحتممو عقكؿ العكاـ
 .عكسٌية، كىي تكذيب الٌديف كتجييمو

كىك  اكلكجيضركرة االستفادة مف تقنيات العصر بخاٌصة كنحف في زماف الٌتكن إلى كما أنبو
الزمف اٌلذم يكاجو فيو الخطاب الد يني تحديات جٌمة ال يمكف تجاكزىا إال إذا اجتيد الخطيب في 

 عصرنة خطابو، لكي يحقؽ اليدؼ منو، كيصؿ إلى قمكب السامعيف.

" الٌتمسؾ بالٌتراث كالكقكؼ عنده كال إذ ال تعني األصالة كال تعني المعاصرة إلغاء األصالة؛        
ي بو بديبل عمى أٌنو الكماؿ كالٌتماـ، فقد استكفى كٌؿ شيء، بؿ يعني تطكيع معطيات الماضي نبغ

عكامؿ تشابو  ىناؾلراىف العصر، إذ كيؼ يقاس الماضي في إطار مناخ الحاضر إف لـ تكف 
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حيث إٌف دراسة الماضي في إطار مناخ الحاضر ال تحكؿ دكف التماس الخير في ما حققو الٌتطكر 
ادلة األصالة كالمعاصرة عإيجاد حٌؿ لم "نصر حامد أبك زيد"كلقد حاكؿ  ؛1كاإلبداع العقمي"العممي 

راث العربي؟ كما قيمة ىذا الربط كجدكاه؟ أىك كىـ ة كالتٌ " كيؼ نربط بيف المنجزات الغربيٌ أم 
كأٌف  راث نمكذ بو كنحتمي،مف الغرب ىرعنا إلى التٌ  ذم يتنازعنا؛ فكمما أتتنا صيحةأصيؿ الٌ التٌ 

، لقد شغمت ىذه 2ال تستقيـ  في كعينا إاٌل إذا كاف ليا سند مف تراثنا حقيقي أك كىمي" المعرفة
" كىذه العكدة ليست نزقا طائشا نابعا ، كجعمتو يعكد إلى الٌتراث"نصر حامد"األسئمة كأخرل ذىف 

عرفية في نفس ضج كعدـ االستقبلؿ، كلكنيا عكدة نابعة مف ضركرة كجكدية كضركرة ممف عدـ النٌ 
 -ىـىك األ-و كىذا اريخ فحسب، كلكنٌ راث في الكعي المعاصر قطعة عزيزة مف التٌ الكقت؛ فميس التٌ 

ال يبدك مف الكىمة  نات كعينا الراىف، كأثر قددعامة مف دعامات كجكدنا، كأثر فاعؿ في مككٌ 
كلذلؾ  ؛3ينا"بذلؾ أـ أ و يعمؿ فينا في خفاء، كيؤثر في تصكراتنا شئنانا ككاضحا، كلكنٌ األكلى بيٌ 

يجب أف نراعي  التيك  ،كأف نستميـ منو أفكارنا بخاصة في بناء خطاباتنايجب أف نتمسؾ بالٌتراث 
يعتبر "كعمى ذلؾ أدٌلة معتبرة مف الكتاب كالٌسنة؛ حيث يا متطمبات كمستجدات العصر ئفي بنا

ذاتو، فقد رأينا خطاب القرآف  أقكل دليؿ عمى تغٌير الخطاب بتغير مبلبساتو كمكجباتو ىك القرآف
غير خطاب القرآف المدني كىك أمر معركؼ كمقرر لدل دارسي القرآف كيبلحظو كؿ مف  المكي

يقرأ القرآف كيعرؼ السكر المكية فيو مف المدنية؛ فمكضكعات القرآف المدني تختمؼ عف 
القرآف المكي في مكضكعات القرآف المكي في الجممة، كأسمكب القرآف المدني يختمؼ عف أسمكب 

 العصر. اتأف الٌتجديد في الخطاب الٌديني ضركرة مف ضركر  يبدك؛ 4"الجممة

ٌنما القصكر في مٌ كمف الميسى  ـ بو ىك أٌف القصكر ليس في الٌديف؛ فالديف ثابت ال يتغٌير، كا 
حف كيفية بناء الخطاب، كاستخراج المكاعظ كصياغتيا بطريقة تستجيب لمٌتغيرات الراىنة بخاٌصة كن
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مسايرة الٌتقدـ كالٌتفكؽ في عرض ديف ا كتقديمو عمينا يحتـ كىك الزمف اٌلذم  ،في زمف التكنكلكجيا
 ، كلف يتحقؽ ذلؾ إال بالعمؿ عمى تجديده.في أفضؿ ثكب

كسيمة لمقاربة الخطاب الٌديني كالكشؼ عف أبعاده كمقاصده  أفضؿبناء عمى ما تقدـ؛ فإٌف 
ىي دراسة خطابات تتعمؽ بصكرة مف صكره دراسة دقيقة كشاممة كىذا كتحديد أىدافو في اعتقادم، 

 كالٌتحميؿ، كاخترت دراسةمف أشكالو بال ىك غاية ىذه األطركحة؛ كلذلؾ ارتأيت أف أتناكؿ شكبلن 

 ."عبد الحميد ميدمػ:"خطب الجمعة ل

 :الّتعريؼ بالصاحب المدكنة
، بقرية تحمامت كالية 1950يفرم مف عاـ ف 12في يـك  "عبد الحميد ميدم"كلد الٌسيد          

أتـٌ حفظ  1961باتنة، كلما بمغ سف الرابعة أدخمو كالده إلى الكتاب اٌلذم يشرؼ عميو، كفي سنة 
حفظ متف ابف عاشر كدرس عدة كتب في  1963كفي سنة  ،القرآف الكريـ، تحت إشراؼ كالده

 طفاؿ.سالة، تحفة األحمقات بالمسجد منيا؛ متف ابف عاشر، الرٌ 
كجيتو اإلدارة مع  1968درس المرحمة االبتدائية كالمتكسطة في مدينة آريس كفي سنة       

بعض الزمبلء إلى الثانكية التقنية تكفيؽ خزندار بقسنطينة، فرع تقني رياضيات، في نظاـ داخمي 
 .تحصؿ عمى شيادة البكالكريا، كتخصص في مادة الفيزياء كالكيمياء 1973/ 1972 كفي سنة

بدأ  1977/  1976ككفقو ا سبحانو كتعالى في السنة التحضيرية إلى فتح مصمى كفي سنة 
في مطبعة  1983بتأليؼ أكؿ كتاب لو سماه" ماذا تعرؼ عف القرآف؟" تحٌكؿ عنكانو في سنة 

طمب منو كالده رحمو ا، أف يقـك مقامو في  1979البعث بقسنطينة إلى: "أمة القرآف" كفي سنة 
كفي  1980حضيرىا عاـ تفبدأ في  ؛دركس كخطب الجمعة، كفي غيرىا مف المناسبات تحضير

ثنتيف في كتيبات صغيرة: "منياج انفس السنة، قاـ بعدة ندكات في مساجد باتنة، كطبعت منيا 
طمب منو بعض  1984المسمـ الصالح" "ككتابا صغيرا عنكانو: "النفس المطمئنة"، كفي سنة 

جمعة، فجمعيا في ثبلثة أجزاء تحت عنكاف: أمة الجمعة. كطبعتيا في المصميف طباعة خطب ال
 دار الشياب بباتنة.



 تمهٍذ
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عٌيف أستاذا مشاركا في كمية الشريعة بجامعة  2002ك  1996كفي الفترة الممتدة بيف        
إلى  2002حفيظ كترتيؿ القرآف بركاية كرش عف نافع كمف الحاج لخضر بباتنة، ككمؼ بمادة التٌ 

 . "عمرك بف العاص"ف إماما بمسجد يٌ ع 2010
ثانكم ال ان في الٌتعميـأستاذبصفتو ذم تقاعد فيو مف كظيفتو ىك العاـ الٌ ك  2010عاـ في ك        

 لمعمـك الفيزيائية فكر في إعادة صياغة كترتيب خطب الجمعة، كجعميا في ثمانية أجزاء كجعؿ لكؿٌ 
 كىي كما يمي: ىا مكسكعة أمة الجمعة. امنيا جزءا مستقبل كسم

 ينية كالكطنية كالدكلية. خطب الجمعة في األعياد كالمناسبات الدٌ  .1
 خطب الجمعة في أركاف اإلسبلـ الخمسة.  .2
 خطب الجمعة في األخبلؽ كاآلداب كالقيـ.  .3
 خطب الجمعة في حياة األنبياء كالرسؿ قصة كعبرة كأسكة.  .4
 خطب الجمعة في الحياة الزكجية كتربية األكالد.  .5
 فسية كالعضكية كالكقاية منيا. لجمعة في األمراض النٌ خطب ا .6
 خطب الجمعة في االنتقاؿ مف الحياة الدنيا إلى الحياة اآلخرة.  .7

 كلقد تناكلت في دراستي خطب الجمعة التٌالٌية:
 .ينية كالكطنية كالدكليةخطب الجمعة في األعياد كالمناسبات الدٌ  .1
 .خطب الجمعة في األخبلؽ كاآلداب كالقيـ .2
 .ب الجمعة في حياة األنبياء كالرسؿ قصة كعبرة كأسكةخط .3



 

 

 الفصل األول: 

والبعد األخالقي في  االستراتيجية الّتواصلّية
 الخطاب الّديني
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 مدخؿ:
يستعمؿ اإلنساف الٌمغة؛ ليتكاصؿ مع غيره مف بني البشر عمى اختبلؼ عاداتيـ 

ثٌقافٌية؛ كليتمٌكف مف قضاء حكائجو كتحقيؽ كطبائعيـ، كطبقاتيـ االجتماعٌية، كمستكياتيـ ال
تعينو عمى  التيالٌتكامؿ كالٌتعايش مع غيره ال بٌد لو أف يتكخى مجمكعة مف االستراتيجٌيات 

اطبيو قبؿ إنتاج خطابو؛  التيكال بٌد لو أف يستحضر العبلقة  ،تحقيؽ أىدافو تربطو بميخى
ىك اليدؼ األسمى مف الٌتكاصؿ، إذ  ليضمف حسف سير العممٌية الٌتكاصمية كنجاحيا؛ كىذا

 .عمى اإلقناع كالتٌأثير في غيره خطيبنجاحيا يٌدؿ عمى قدرة ال
ٌنو يؤثر بالخمؽ "إفي جميكره؟  خطيبكالٌسؤاؿ اٌلذم يطرح نفسو ىنا ىك: كيؼ يؤثر ال 

يجمب خمؽ الخطيب اإلقناع عندما يصاغ الخطاب عمى  اٌلذم يظير بو في خطابو؛ حيث
و الخطيب جديرا بالثقة؛ إٌننا ننجذب بشكؿ أكثر تمقائية كسرعة نحك األشخاص نحك يككف في

لو مف أىمٌية بالغة في  لما؛ أم األشخاص اٌلذيف يتقنكف فف الٌتعامؿ األخبلقي؛ 1األخيار"
تحقيؽ انسجاـ الفرد مع مجتمعو؛ كلذلؾ يجب عمى اإلنساف أف يستخدـ األساليب التٌأدبية في 

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ   چ قاؿ تعالى:كفي ذلؾ غيره بميف كأدب كرحمة خطابو، كأف يعامؿ 

 .159اآلية آؿ عمراف:  چ ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
أف يؤثر في غيره، كيمتمؾ قمكبيـ بأخبلقو الطيبة كالحميدة ( )لقد استطاع الٌرسكؿ 

ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ   وئ  ۇئ   چ تعالى: بقكلو عمبل كينبغي لممسمميف أف يقتدكا بو

 .21اآلية األحزاب:  چېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی      ی  ی  ی          جئ   
كال يمكف أف نقتدم بو؛ إاٌل إذا اطمعنا عمى سيرتو العطرة، كتدبرنا فييا، كما فييا مف 

ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ  چ  قاؿ تعالى:كفي ذلؾ  عبر

يوسف:  چجئ  حئ      مئ  ىئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی

 .111اآلية 

                                                           
 .32أرسطك، فف الخطابة، تر: عبد الرحمف بدكم، دار الشؤكف الثقافية العربية، آفاؽ عربية، ص - 1
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مف منظكر  ()بناء عمى ما سبؽ سعيت في ىذا الفصؿ إلى دراسة سيرة سٌيدنا محمد 
يرة؛ الحتكائيا عمى تضمنتيا السٌ  التيلسانيات الٌتمفظ، كقد ركزت عمى المقاطع الحكارية 

 مختمؼ جكانب الٌتعامؿ األخبلقي.
 كتحقؽ مبدأ الّتفاعؿ: ّيةالعناصر الّتمفظالمبحث األّكؿ: 

معٌينة، تمكنيا  كشركط تبني خطابيا كفؽ استراتيجياتأف  يجب عمى الذكات المتخاطبة
كما ىي االستراتيجيات فاعمكف معيا؛ فما ىي الشركط التٌأثير في اآلخريف، كجعميـ يت مف
 ينبغي عمى الذكات المتمفظة مراعاتيا في بناء خطابيا مف أجؿ ضماف نجاحو؟ التي

 .عناصر تشكؿ الخطاب كشركط نجاحو:0
اطبكجكد مخاًطب يتطٌمب بناء الخطاب   المتكٌمـالخطاب مف جية  إنتاجأم أف  كمخى

، كفي ما ال انفصاؿ إلحداىما عف األخرلمتكاممتاف كفيمو مف طرؼ المخاطىب عمميتاف 
 .ألىمٌية كٌؿ عنصر مف ىذه العناصر بيافيمي 

 . المتكّمـ:0.0
الذات المحكرية في إنتاج "بمكانة ىاٌمة في العممٌية الٌتخاطبية؛ ككنو يحظى المتكٌمـ 

الخطاب، ألٌنو ىك اٌلذم يتٌمفظ مف أجؿ الٌتعبير عف مقاصد معٌينة، كبغرض تحقيؽ ىدؼ 
ظاىرة كأخرل خفية، ال يمكف فيميا إال بعد  ؛ فيك ينتج خطابات مختمفة تتضمف معانيى 1"فيو

 .ٌف المعنى مرتبط بما يقصده ىكاإلحاطة بطبيعة المتكٌمـ؛ أل
يعيب كينتقد الٌمسانييف البنيكييف اٌلذيف اعتنكا ( CHOMSKY) "تشكمسكي"كلذلؾ نجد  

الخارجٌية، بما فييا المتكٌمـ  بنيةمف عناصر ال أمبنية الٌمغة الٌداخمية دكف اعتداد ب" دراسةب
المعنى كقصد الداللة أما  كبذلؾ بدأ االىتماـ بو في الٌمسانيات الحديثة بعٌده أساس فيـ

ة كاعتبرتو طرفا أساسيا في عمميٌ  ،الٌدراسات العربٌية؛ فقد أكلتو منذ بداياتيا أىمٌية بالغة

                                                           
، دار الكتاب 2224،  بيركت: 1مقاربة لغكية تداكلية، طعبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب،  -1

 .45ص ،الجديد المتحدة
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ة ؿ في العمميٌ ؛ أم أن و ىك المسؤكؿ األكٌ 1"الكبلـ، كعنصرا فعاال في تحديد خصائص الٌنص
 ة االعتبار لو.الٌتخاطبية؛ كلذلؾ حرصت الٌدراسات الٌمغكية المعاصرة عمى إعاد

 . المَخاَطب:2.0
كلذلؾ  ؛نتاجوإإذا كاف المتكٌمـ ىك منتج الخطاب؛ فإٌف المخاطىب ىك مف يساعده عمى 

يجب عمى المتكٌمـ أف يضعو في اعتباره، كيفكٌر في كيفية بناء خطابو؛ ألٌف نجاحو مرىكف 
كيف في الٌنظاـ كاالفتراض المسبؽ ركف ر "بمعرفة حاؿ المخاطىب أك بافتراض تمؾ الحاؿ، 

الببلغي العربي، إذ العناية في المقاـ األكؿ مكجية إلى المرسؿ إليو، حٌتى في ما يعرؼ 
بالمحسنات البديعية بكصفيا تحقؽ ىدؼ المرسؿ مف الخطاب، كذلؾ بالتٌأثير فيو، فالعناية 

ا يشاع عف بالمحسنات ليست مف قبيؿ الزخرفة الٌمفظية، أك إبراز القدرات الٌمغكٌية لممرسؿ كم
يظير مف ىذا ؛ 2"نا نجد أىؿ الببلغة يعيبكف كثرة الزخرفة الٌمفظية دكف داع لذلؾذلؾ؛ لذا فإنٌ 

اطب، كباألساليب   التييضمف تطبيقيا نجاح الرسالة  التيالقكؿ اعتناء أرباب الببلغة بالمخى
 .يسعى المتكٌمـ لتبميغيا لمخاطبيو

كاجب اتٌباعيا، كيضعكف بيف يديو اآلليات كليذا نجدىـ يكفركف لممتكٌمـ الٌشركط ال 
الكفيمة بتحقيؽ االٌتصاؿ الٌناجح مع الٌسامع؛ فيبمغ المعنى إلى قمبو كعقمو، كيؤثر فيو كيحقؽ 

ينبغي لممتكٌمـ أف يعرؼ أقدار المعاني " :بقكلو "أبك ىبلؿ العسكرم"ىدفو؛ كىذا ما كضحو 
الحاالت؛ فيجعؿ لكٌؿ طبقة مف ذلؾ كبلما  كيكازف بينيا، كبيف أقدار المستمعيف كبيف أقدار

كلكؿ حالة مف ذلؾ مقاما، حٌتى يقسـ أقدار الكبلـ عمى أقدار المعاني، كيقسـ أقدار المعاني 
؛ أم أٌنو يجب عمى 3"عمى أقدار المقامات، كأقدار المستمعيف عمى أقدار تمؾ الحاالت

ينتمكف إلييا  التيالجتماعية المتكٌمـ أف يخاطب الٌناس عمى قدر مستكياتيـ كطبقاتيـ ا

                                                           
بيت ، 2229الجزائر: .1ط مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، خميفة بكجادم، في الٌمسانيات التداكلية -1

 .163الحكمة لمنشر كالتكزيع. ص
 . 48صاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية،  عبد اليادم بف ظافر الشيرم، -2
ؿ العسكرم، كتاب الصناعتيف، الكتابة كالشعر، تح: عمي محمد البجاكم كمحمد أبي الفضؿ إبراىيـ، د. ط أبك ىبل -3

 .135، منشكرات المكتبة العسكرية صيدا، ص1986بيركت: 
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ة المستمعيف مف الٌناحية: الٌديني تناسب أقدار التيكيجتيد في اختيار الكممات كالدالالت 
 كالتٌأثير فيو كتحصيؿ المنفعة منو. ،كاالجتماعٌية كالٌسياسية، كالغاية مف ذلؾ كسب المخاطب

نفعاالتو الٌسمبية؛ يجب عمى المتكمـ مراعاة الحالة الٌنفسية لممخاطىب؛ لتجنب اك 
باختصار يجب عمى المتكمـ أف يراعي جميع الظركؼ المحيطة بالحدث الكبلمي، كىذا ما 

 يصطمح عميو بالٌسياؽ.
 . السياؽ:1.0

يجب استثمارىا مف أجؿ  التيالٌسياؽ ىك مجمكع الظركؼ المحيطة بالحدث الكبلمي، ك 
سياؽ لغكم: كيقصد بو  "قسـ إلىنيا الخطاب. كينالتي تضمتحديد مرجع العناصر اإلشارية 

الٌنظـ الٌمفظي لمكممة، كمكقعيا منو، كيشمؿ الكممات كالجمؿ الٌسابقة كالبلحقة لمكممة، ككٌؿ ما 
يصاحب الكممة مف ألفاظ تساعد عمى تكضيح المعنى، تقدمت عمييا أك تأخرت عنيا  مما 

 التيإلييا الداللة الثٌانكية  يؤثر عمى الداللة المعجمية )أم: أصؿ االستعماؿ الٌمغكم( مضيفا
اخمي اٌلذم ؛ فيك المحيط الدٌ 1"تتغير بتغير العصر أك الثٌقافة أك طبيعة اإلنساف أك تصكراتو

ة مختمفة تساعد عمى تحديد المعنى الداللي لمكممة دكف االستعانة نات لغكيٌ يشمؿ مككٌ 
 بالعناصر غير لغكية.

ة ا يحيط بالكممة مف عناصر غير لغكيٌ م كيمثؿ كؿٌ  " :كاآلخر ىك الٌسياؽ الخارجي
صؿ بالعصر أك نكع القكؿ أك جنسو أك المتكٌمـ أك المخاطىب أك اإليماءات، أك أية إشارة تتٌ 

العثكر عمى " بعض األحياففي  إذ ال يمكف ؛2"طؽ تعطي لمفظة داللتياعضكية أثناء النٌ 
لجممة نفسيا، بؿ نستمد ذلؾ ليؿ اٌلذم يرشدنا إلى المعنى الصحيح لمصطمح لغكم داخؿ االدٌ 

الٌسياؽ الخارجي يؤدم دكرا ىاما في الكقكؼ عمى  ، نفيـ مف ىذا بأفٌ 3"مف مجمؿ المحادثة
 داللة الخطاب.

                                                           
 "ة في ضكء نظرية السياؽيالسياؽ في الدراسات الببلغية كاألصكلية دراسة تحميم"أسامة عبد العزيز جاب ا،  -1

: .www.kfs.edu.egكر عمى المكقع اإللكتركني:، منش31ص   .24/22/2216يـك

   .35ص ، المرجع نفسو -2
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. - 3
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( الٌتمفظ عمى أٌنو Benveniste)"بنفنست"ؼ كيعد الخطاب استراتيجية تمفظ، كقد عرٌ 
 "كديكرك"( Anscombre) "برأسككم"، أما 1"غة بكاسطة فعؿ فردم استعماليتحريؾ المٌ  عممٌية

(O.Ducrot:فيعرفاف الٌتمفظ بقكليما ) " ـ في الكقت اٌلذم مف طرؼ المتكمٌ  لغكية ممارسةىك
فالٌتمفظ عممية إنتاج  ؛2"أيضا مف طرؼ الذم يسمع في الكقت الذم يسمع فيوك  ،ـ فيويتكمٌ 

 .في زمف معيف كمكاف معيف القكؿ كتبادؿ الكبلـ بيف األطراؼ الٌتخاطبية
 . زماف كمكاف الخطاب:1.0

د بجكار األفعاؿ سكاء عند نيايتيا تتحدٌ  التيالقرائف "يظير الزمف في الٌمغة مف خبلؿ 
، الغد   التيأك عف طريؽ الظركؼ  يطمؽ عمييا مصطمح المبيمات الزمانية: اآلف، اليـك

مؼ مبيمات ذم ترتب بكاسطتو مختأمس، األسبكع الماضي... كتبقى لحظة الٌتمفظ المحكر الٌ 
( ىذا Orecchioni)"أكركيكني"كلتحديد مختمؼ ىذه المبيمات تبعا ألزمنتيا اقترحت 3"الزمف

 4 الٌتصنيؼ
 يتـ استخداميا في الزمف الحاضر. التي/ المبيمات الٌتزامنية: ىي المبيمات 1
 /المبيمات القبمية: ىي المبيمات تندرج ضمف الزمف الماضي.2
 لـ ينتو زمنيا بعد. لتيا/ المبيمات البعدية: ىي 3
/ المبيمات الحيادية: زمنيا غير محدد، كدعيت بيذا االسـ ألنيا تخرج عف 4

 المبيمات المحددة بسبب اختبلفيا عنو.
 انطبلقا مما سبؽ يمكف أف نصنؼ الظركؼ المبيمة كغير المبيمة كما يمي: 
 
 

                                                           
1 - E .Benveniste: problèmes de linguistique générale, T2, Paris:1974, Gallimard, p80  .  
2
- J.C. Anscombre ; O. Ducrot; "l'argumentation dans la langue", in langage n°42, Paris: 1976 

p18. 
، األمؿ لمطباعة كالنشر 2212كزك:  -، تيزم2ذىبية حمك الحاج، لسانيات الٌتمفظ كتداكلٌية الخطاب، ط -3

 .117كالٌتكزيع، ص
118نقبل عف: ذىبية حمك الحاج، لسانيات التمفظ كتداكلية الخطاب، ص   4

- C.K. Orecchioni, L'énonciation 

de la subjectivité dans le langage, p47. 
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 الظركؼ غير المبيمة الظركؼ المبيمة 
 لؾ الكقتفي ذ اآلف الّتزامنية

البارحة، األسبكع الماضي، قبؿ  القبمية
 ساعات، منذ قميؿ

، بعد مركر أسبكع  في ذلؾ اليـك
 ساعات قبؿ ذلؾ

غدا، في األياـ المقبمة، بعد  البعدية
 يكميف، السنة القادمة

اليـك التالي، السنة التالية، بعد مركر 
 يكميف

 في يـك آخر اليـك الحيادية
يا مبيمات، ألٌف منيا ما ال يمت بأية صمة الظركؼ ليست كمٌ  "فٌ ينبغي اإلشارة إلى أك 

ٌف المرجعية في إلى الزمف الٌ  ذم يتحدث فيو الٌشخص: ساعات قبؿ ذلؾ، أياـ بعد، كا 
؛ 1"المبيمات ىي زمف الخطاب، كالمرجعية في الظركؼ غير اإلبيامية ىي الٌسياؽ الٌنصي

 أم السياؽ الداخمي.
يتٌأسس في تمؾ الٌنقطة مف "عف المكاف اٌلذم  أتحٌدث يجعمنيكالحديث عف الزمف 

ىنا في الجامعة  "سممى": المتكٌمـ ؛ فقكؿ2"يتكاجد فييا المتكٌمـ أثناء الحديث التيالفضاء 
 ذم يقؼ فيو المتكٌمـ المتمفظ بتمؾ الجممة.عمى مقربة مف المكاف الٌ  "سممى"يشير إلى أف 

شاراتو أثناء الك تحٌدد المكاف) القرب، البعد، الخمؼ  التيبلـ ىي إٌف كضعية المتكٌمـ كا 
تتحدد المبيمات المكانية بكضعية "( Mainguenau) "مانغنك" :األماـ( كفي ذلؾ يقكؿ

؛ فمعرفة كضعية المتكٌمـ أمر ضركرم لتحديد 3"المتكٌمـ: كضعيتو الجسدية إضافة إلى إشاراتو
 مرجعيات المبيمات المكانية.

                                                           
)الخطاب المسرحي  غة العربيةداكلية في المٌ عمر بمخير، الخطاب تمثيؿ لمعالـ، دراسة بعض الظكاىر التٌ  -1

 .81ص، 1997(، رسالة ماجستير، الجزائر: نمكذجا
 .124، صلسانيات الٌتمفظ كتداكلٌية الخطابذىبية حمك الحاج،  -2

3
- D. Mainguenau Eléments de linguistique pour le texte littéraire, 3

éme
 édition, Paris: 1987   

Bordas, p15. 124نقبل عف ذىبية حمك الحاج، لسانيات الٌتمفظ كتداكلية الخطاب ص  
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 . مفيكـ المرجعية:2
التٌنبيو إلى أٌف مفيـك المرجعية لـ يرد بيذا الٌشكؿ الٌمغكم في مختمؼ المعاجـ  يجب

 "العربية، كلكف كرد بمصدره الذم تتعٌدد داللتو لغة؛ حيث كرد في لساف العرب البف المنظكر
المرجع مف رجع، يرجع رجعا، كرجكعا كرجعى كرجعانا كمرجعا كمرجعة: انصرؼ أم الرجكع 

مف خبلؿ ىذا الٌتعريؼ أٌف المرجع يرتبط أكال: بحركة االنتقاؿ مف مكاف إلى . يتضح 1"كالمرجع
آخر)الذىاب كعكسو  الرجكع(، حركة داخؿ الحٌيز المكاني: رجع ، يرجع رجكعا، كالرجكع إلى 

 .8اآليةالعلق:  چڱ     ں   ں  ڻ    ڻ  چ ا سبحانو كتعالى في اآلخرة ، قاؿ ا تعالى 

ما يرجع إليو مف عمـ كأدب  "الكسيط داللة أخرل لممرجع، تتمثؿ في معجـ الفي  كتكجد
بالعمـ اٌلذم ينكر العقؿ  داللة المرجع ىنا؛ لقد ارتبطت 2"مف عالـ أك كتاب، جمع مراجع

كينميو، كاٌلذم تتعٌدد كسائمو مف العمماء كالكتب، كمف ىذا نستنتج أٌف داللة المرجع تتغٌير مف 
 ت الكممة في سياقات مختمفة.سياؽ آلخر حسب استعماال

ال يكجد بيذه الصيغة في كتب الٌمغة القديمة، كلكٌنو في  "مرجعية"فظ إلى أٌف ل تأشر 
ىذا العصر يستعمؿ بكثرة، كقكليـ) معنى مرجعي(، )خطأ مرجعي(، )نظرية مرجعية(...الخ 

 بالمرجعية الٌمسانية. يىتـ في دراستأك 
 . المرجعية الّمسانية:0.2

 التيالجمؿ ىي  " :قكلوب الٌمسانية ( المرجعية0swald Ducrot)"كالد ديكركأز "يعٌرؼ 
تسمح لممتكٌمـ باإلشارة إلى المخاطب أك إلى أشياء مف عالـ الخطاب، سكاء كاف حقيقيا أك 

إٌف الٌمغة في ذاتيا ىي "األشياء مرتبطة بالكاقع، كبتجربة األفراد في العالـ أف أم   3"خياليا 
؛ فالكظيفة 4"نى كاألشكاؿ كيرتبط كجكدىا بتجربة المتخاطبيف في العالـمجمكعة مف الب

                                                           
 .مادة )رجع(ابف منظكر، لساف العرب،  -1
 .383ص ،1985شرقية:ط. شركة اإلعبلنات ال مجمع الٌمغة العربية، المعجـ الكسيط، د، -2

3
- 0swald Ducrot, Dire et ne pas dire, 3

éme 
édition, Paris:1972, Hermann éditeur, P221. نقبل عف

  .122ذىبية حمك الحاج، لسانيات الٌتمفظ كتداكليات الخطاب، ص

 .123لسانيات الٌتمفظ كتداكلٌية الخطاب، صذىبٌية حمك الحاج،  -4
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دراسة مرجعية  كيقتضي تحديد داللتياد داللة الخطاب الحقيقية تحدٌ  التيالمرجعية لٌمغة ىي 
 الضمائر كاإلشاريات الزمكانٌية.

 . مرجعية الضمائر:1.2
تساعده عمى تبميغ مقاصده   يالتكتكفر الٌمغة لممتكٌمـ مجمكعة مف األدكات الٌمسانية 

أشكاؿه "( بأٌنيا Benveniste)"بنفنست"يصفيا  التيكمف ىذه األدكات الٌمسانية نجد الضمائر 
كمعرفا  "أنا "فارغة مناسبة لكٌؿ متكٌمـ يمارس الخطاب، يعمقيا بشخصو معٌرفا نفسو بكصفو

يشتمؿ عمى جميع  ، كىكذا؛ فإٌف الكضع الخطابي"أنت "شريكا لو في الكقت ذاتو بكصفو
تعارض قكؿ  (Orecchioni)"أكركيكني"، بالمقابؿ نجد 1"تحٌدد الذات التيالمعطيات 

كاحي كتقكؿ: قد تككف الضمائر أشكاؿ فارغة مف جميع النٌ  ( بأفٌ Benveniste)"بنفنست"
؛ 2"الضمائر أشكاال فارغة مف الٌناحية المرجعية، كلكٌنيا ليست فارغة مف الٌناحية الداللية

الضمائر مف بيف أىـٌ الكحدات اإلشارية اٌلتي تتدخؿ الكضعٌية الٌتكاصمٌية في تحديد داللتيا ف
 كضمير المخاطب أنت" أنا"كالكقكؼ عمى مرجعيتيا، كىذا في ما يتعٌمؽ بضمير المتكمـ 

عمى تبادؿ األدكار بيف أطراؼ المذيف تربطيما الخاصية التناظرية كىذه اآلخيرة تعمؿ 
كتجعؿ مف  "أنت"إلى الطرؼ الثاني " أنا"قؿ الخطاب مف الطرؼ األكؿ الخطاب؛ فينت

فيفرض بالتالي ذاتو بجعؿ الطرؼ األكؿ يتحكؿ إلى  "أنا"الطرؼ الثاني أنت يتحكؿ إلى 
 ؛ أم أفٌ 3"الجانب الخارجي مف العممية، كمف ىذه الجدلية تتحقؽ األسس الٌمسانية لمذاتية

كىذا ما أكده  ،ٌمـ نفسو في مرتبة أعمى مف مرتبة مخاطبوالذاتية تتحقؽ بمجرد تنصيب المتك
إذ ال  سانيةخص المٌ بكضعية الشٌ " أكضح بأٌف الذاتية تتحٌدد لما (Benveniste)"بنفنست"لنا 

في خطابي كىك شرط يستمـز "أنت"يككف الكعي بالذات إال عندما أتكجو إلى شخص ما يككف 

                                                           
الذاتية في المغة، ضمف: تمكيف الخطاب، فصكؿ مختارة مف المسانيات كالعمـك الداللية  إميؿ بنفنست، عف :ينظر -1

 .112ص ، الدار الكسطية لمنشر،2227، تكنس: 1كالمعرفية كالحجاج، ط
2
-  Catherine Kerbrat- Orecchioni, l'énonciation de la subjectivité dans le langage, p44 عمر  

دراسة بعض الظكاىر التداكلية في الٌمغة العربية )الخطاب المسرحي ،معالـالخطاب تمثيؿ لبمخير،   نقبل عف.
دراسة بعض الظكاىر التداكلية في الٌمغة العربية )الخطاب المسرحي  ،الخطاب تمثيؿ لمعالـعمر بمخير،  -3

 .67صنمكذجا(، 
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 "أنا"بػـ بمجرد تمفظو في خطابو فالمتكمٌ " أنا"ره في خطاب مف يصبح بدك " أنت"بادؿ أصبح التٌ 
يضع خطابو الكاقعي أك المفترض ك تتمقى أخرل  افي الخطاب يفترض أنو يخاطب ذاتن 

ـ أعمى رتبة ، إذ يظير المتكمٌ "تقاطب الضمائر"، كىذا ما يسمى "أنت" شخصا آخر يقابمو ىك
ىذا يعني بأف ؛  1"في الخطابداكلي لمضمائر كىذا ىك الكجكد التٌ  ،مف الشخص المخاطىب
 ."كأنت""أنا"كاصؿ يمثميما الضميريف لمتٌ  قطبيفبكجكد  مرتبطالحديث عف الذاتية 

؛ اٌلذم يمثؿ اآلخر "أنت "لػبكضعٌية الٌذات المتعالية بالٌنسبة  كيرتبط معنى ىذه القطبية
غة بكصفو حدث سبة لمٌ مفظ بالنٌ تحديد التٌ  يمكف "وأنٌ  (Benveniste)"بنفنست"يرل  مف ىنا

مف  بكصفو متكم ماكيعمف عف مكقفو  ،لمغتوامتبلؾ لمغة فالمتكمـ يمتمؾ الجياز الصكرم 
لكف بمجرد أف يقـك بذلؾ في ذات الكقت يككف قد نصب اآلخر قبالتو ة خبلؿ أمارات خاصٌ 

 يتمتع بيا تمنحو الحؽ في التي؛ ألٌف الٌسمطة 2"يحكليا لآلخر التيأيا كانت درجة الحضكر 
صاحب  "أنا"فالمتمفظ بػ ؛عمى اآلخر ميما كانت درجة حضكره في الخطاب فرض ذاتو

سكؼ نعتبر األفعاؿ الٌتمفظية تمؾ "كمف ىذا المنظكر مفظيةالحضكر األقكل في العممية التٌ 
يدخؿ  التيتبرز كجكد المخاطب المتمفظ في خضـ ممفكظو، كالمكاقع  التياآلثار الٌمسانية 

( Orecchioni)"كركيكنيأ"( كBenveniste"بنفنست"رىا كىك ما يطمؽ عميو ىذا الكجكد في إطا
تشكؿ  التيكما ىك ميـ بالٌنسبة لمسانيات الٌتمفظية ىك الكحدات الذاتية "الذاتية في الٌمغة، 

، كتتمثؿ تمؾ الكحدات الٌتمفظية في مجمكع الكحدات الٌمسانية 3"جممة مف الكحدات الٌتمفظية
 .اللتيا معرفة الدكر اٌلذم تؤديو الذكات في العممية الٌتخاطبيةيقتضي تحديد د التي

 الكشؼ عف بكادر النبكة:ك الذات  تجمّيات. 1
 -قد كشؼ عف تجميات الذات المحكرٌية دراسةاٌلذم سنتناكلو بال نجد أف الخطابك 
يا :")رضي ا عنيـ(الصحابة بعدما سألو  كشؼ عف عبلمات النبكة ذمالٌ ك  -()الرسكؿ

                                                           
المسانيات كالعمـك الداللية  إميؿ بنفنست عف الذاتية في المغة ضمف: تمكيف الخطاب، فصكؿ مختارة مف -1

 .128ص ،كالمعرفية كالحجاج
إفريقيا  ،2227 المغرب: أكريكيكني، فعؿ القكؿ مف الذاتية إلى المغة، ترجمة: محمد نظيؼ، د.ط،. كاتريف ؾ -2

 .42ص ،الشرؽ
 .151، ص عرؤية لمنشر كالتكزي ،2215 القاىرة: ،1ط حمك الحاج، التداكلية كاستراتيجية التكاصؿ ،ذىبية  -3
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كرأت  ،: نعـ أنا دعكة أبي إبراىيـ، كبشرل أخي عيسىفقاؿ ؿ ا أخبرنا عف نفسؾ؟رسك
كاسترضعت في بني سعد  ،ي حيف حممت بي أّنو خرج منيا نكر أضاء ليا قصكر الشاـأمّ 

بف بكر، فبينا أنا مع أخ لي خمؼ بيكتنا نرعى بيما لنا، إذ أتاني رجبلف عمييما ثياب 
أخذاني فشقا بطني كاستخرجا قمبي فشقاه  جا، ثـّ بيض بطست مف ذىب مممكء ثم

نقياه، ثـ قاؿ أى غسبل قمبي كبطني بذلؾ الثمج حتّ  فاستخرجا منو عمقة سكداء فطرحاىا ثـّ 
أحدىما لصاحبو: زنو بعشرة مف أمتو. فكزنني بيـ فكزنتيـ. ثـ قاؿ: زنو بمئة مف أمتو. 

زنني بيـ فكزنتيـ. فقاؿ دعو فك ا فكزنني بيـ فكزنتيـ. ثـ قاؿ: زنو بألؼ مف أمتو. فك 
 .1"لك كزنتو بأمتو لكزنيا

الضمائر "كالمقصكد بيا  تضمف ىذا الخطاب مجمكعة مف اإلشاريات الٌشخصية
الة ـ كمعو غيره مثؿ نحف، كالضمائر الدٌ ـ كحده مثؿ أنا أك المتكمٌ الة عمى المتكمٌ خصية الدٌ الشٌ 

را أك مؤنثا، كضمائر الحاضر ىي دائما عمى المخاطب مفردا أك مثنى أك جمعا، مذك
؛ أم أف 2"ذم تستخدـ فيوياؽ الٌ مرجعيا يعتمد اعتمادا تاما عمى السٌ  ألفٌ  ؛عناصر إشارية

 السياؽ ىك اٌلذم  يحٌدد داللة ىذه المبيمات.
إٌف "المبيمات عامؿ ىاـ في تككيف بنية الخطاب مف خبلؿ القياـ بدكرىا الٌنحكم 

كيستعمؿ المرسؿ ىذه الصفات في الخطاب اٌلذم يجرم بينو كبيف المرسؿ ة، ككظيفتيا الدالليٌ 
ه في نسيج يتجاكز في كميتو الجممة الكاحدة؛ فتصبح فائدة المبيمات في ىذه إليو، عندما يمدٌ 

أصبحت جزءا مف  التيتمفظ بيا أحدىـ، ك  التيالحاؿ اإلحالة إلى المعمكمات القديمة 
 ـ كالمخاطب.الة إلى المعمكمات المشتركة بيف المتكمٌ ؛ أم اإلح3المعمكمات المشتركة"

عف المرجع، اٌلذم يحدد داللة الضمائر  إلى الحديثعف اإلحالة  الحديث كيؤدم  
ؿ نكعا مرجعيا "إٌف إثبات استعماؿ)أنا( ال تشكٌ  :عف " أنا" (Benveniste)يقكؿ "بنفنيست"

                                                           
، دار 2216كزك: -، تيزم2عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة في حياة األنبياء كالرسؿ، قصة كعبرة كأسكة، ط -1

 .329ص األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
 ، دار المعرفة الجامعية2222ط، اإلسكندرية: ، محمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، د -2

 .18ص
 .81، صمقاربة لغكية تداكلية : عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطابينظر -3
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كاألمر  ف أف ترجع إليو ىذه اإلنياتد مثؿ" أنا" حيث يمكو ال يكجد مكضكع محدٌ باعتبار أنٌ 
ث مماثؿ في حاؿ الضمير)أنت(، فمكي يككف لمضمير "أنا" معنى ذلؾ الٌشخص اٌلذم يتحدٌ 

ث يتحدٌ  التييعني أف تككف لو أىٌمية في العممٌية الٌتخاطبية، كال يتخذ معننى إال في الحاؿ 
يسند المتكٌمـ فييا  التي؛ أم في الحالة  1"بقكلو)أنا(فييا شخص معيف كيشير إلى نفسو 

األقكاؿ إلى نفسو مف خبلؿ استعمالو لضمير المتكمـ "أنا" كالضمائر المتصمة باألسماء أك 
األقكاؿ إلى نفسو مف  ()مثؿ ما جاء في الخطاب السابؽ، كاٌلذم أسند فيو الرسكؿ األفعاؿ

ضمائر المتصمة خبلؿ استعمالو لضمير المتكٌمـ "أنا" كاٌلذم تكرر مرتيف، كاستعمالو لم
أتاني، قمبي  لنا، استرضعت، لي، أبي، أخي، أمي، بي،باألسماء أك األفعاؿ في قكلو:)

الكشؼ عف إرىاصات النبكة كالتي في سياؽ  ىذه الضمائرـ ااستخدجاء كقد  (بطني، كزنني
 .()تجمت بكضكح في خطابو

شارية الزمانٌية العناصر اإلأداتيف إشاريتيف زمانيتيف كيقصد ب () خطابوتضمف كما 
إلى زماف الٌتكمـ؛ فزماف الٌتكمـ ىك  بالنسبة ده الٌسياؽؿ عمى زماف يحدٌ تدٌ  التي"الكممات  تمؾ

ة التبس ة في الكبلـ، فإذا لـ يعرؼ زماف الٌتكمـ أك مركز اإلشارة الزمانيٌ مركز اإلشارة الزمانيٌ 
رجعيا إذا قمتيا اليـك أك قمتيا األمر عمى الٌسامع أك القارئ فقكلؾ مثبل: بعد أسبكع يختمؼ م

بعد شير أك بعد سنة ككذلؾ إذا قمت نمتقي الساعة العاشرة؛ فزماف الٌتكمـ كسياقو ىما الٌمذاف 
يحدداف المقصكد بالٌساعة العاشرة صباحا أك مساء مف ىذا اليـك أك مف يـك يميو، كزمف 

الٌمقاء إلى زمف لـ يمض  الفعؿ نمتقي ينفي أف يككف الٌمقاء قد حدث فعبل، بؿ يصرؼ زمف
ة كتأكيميا لتحديد مرجع اإلشاريات الزمانيٌ  يأم أف إدراؾ لحظة الٌتمفظ شرط أساس ؛2بعد"

ة "كمف أجؿ تحديد مرجع األدكات اإلشاريٌ  إٌنو: "يرم"عبد اليادم بف ظافر الشكفي ذلؾ يقكؿ 
فيتخذىا  ؛ة الٌتمفظالزمانية كتأكيؿ الخطاب تأكيبل صحيحا يمـز المرسؿ إليو أف يدرؾ لحظ

؛ فبل يمكف تحديد 3غكية بناء عمى معرفتيا"مفظ المٌ نات التٌ مرجعا يحيؿ عميو، كيؤكؿ مككٌ 
 ذم كردت فيو.مرجعية ىذه المبيمات دكف العكدة إلى السياؽ الٌ 

                                                           
1
- E. Benveniste, Problème de linguistique générale, T2, P252. 

 .19ص  ،غكم المعاصرمحمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المٌ  -2
 .83ص ،مقاربة لغكية تداكلية الشيرم عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب -3
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ث عف أحداث ماضية تعمقت بو تمثؿ يتحدٌ ( )كيظير مف سياؽ الخطاب بأٌف الرسكؿ 
درج أ نيبو، كتمثؿ الحدث الثاني في حادثة شؽ الصدر، ما يجعم والحدث األكؿ في حمؿ أمٌ 

كرأت أمي حيف حممت بي أٌنو خرج منيا في قكلو:) يفالظرفيف الزمانييف )حيف( ك)بينا( الكارد
كاسترضعت في بني سعد بف بكر، فبينا أنا مع أخ لي خمؼ  ،نكر أضاء ليا قصكر الشاـ

انقضى زمانيا كفات كقتيا؛ ألٌف الٌتمفظ بيا لـ  تيال(، ضمف المبيمات القبمية بيكتنا نرعى
 يتزامف، كلحظة الٌتمفظ بالخطاب.

ة كىي ف ىذا الخطاب بعض اإلشاريات المكانيٌ تضمٌ  باإلضافة إلى اإلشاريات الزمانية
 "عناصر إشارية إلى أماكف يعتمد استعماليا كتفسيرىا عمى معرفة مكاف المتكٌمـ كقت الٌتكمـ

معركؼ لممخاطب أك الٌسامع، كيككف لتحديد المكاف أثره في اختيار  أك عمى مكاف آخر
أك بعدا أك كجية، كيستحيؿ عمى الٌناطقيف بالٌمغة أف يستعممكا  تشير إليو قربا التيالعناصر 

أك يفسركا كممات مثؿ: ىذا كذاؾ، كىناؾ كنحكىا إال إذا كقفكا عمى ما تشير إليو بالقياس 
أم  ؛1كاف فيي تعتمد عمى الٌسياؽ المادم المباشر الذم قيمت فيو"إلى مركز اإلشارة إلى الم

إٌنيا عناصر تعمؿ عمى تحديد مكاف الخطاب كيتعذر تحديده إال بمعرفة مكاف المتكٌمـ كقت 
أنا مع أخ لـ يتزامف ظرؼ المكاف)خمؼ( في قكلو:)بؽ اكفي الخطاب الس .الٌتمفظ بالخطاب

صنفو ضمف الظركؼ أ يجعمني مفظ بو، ماـ كقت التٌ ( كمكاف المتكمٌ لي خمؼ بيكتنا نرعى
ذم تكاجد فيو مع أخيو ألف المتكٌمـ استعممو ليشير بو إلى المكاف الٌ  ؛المكانية غير المبيمة

 أثناء كقكع حادثة شؽ صدره.
 بيف الذكات: مبدأ الّتفاعؿ. مرحمة نزكؿ الكحي كتحقؽ 1

كشؼ عف إرىاصات النبكة إلى كال ،مف مرحمة الٌتعريؼ بالذات ()سكؿ ينتقؿ الر 
مرحمة بداية نزكؿ الكحي؛ كيظير ذلؾ جميا في الحكار اٌلذم جرل بينو كبيف الممؾ جبريؿ 

()؛ حيث جاءه جبريؿ ()  ":اقرأ. قمت : ما أنا بقارئ. قاؿ فأخذني فغطني، حتى فقاؿ
ي الثانية، حّتى ي الجيد، ثـ أرسمني، فقاؿ : اقرأ. قمت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطنبمغ منّ 

                                                           
 .22 ، صمحمكد أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر -1
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بمغ مني الجيد، ثـ أرسمني فقاؿ: اقرأ فقمت : ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثـ 
 . 1أرسمني فقاؿ: )إقرأ باسـ ربؾ اّلذم خمؽ(

 بالقراءة، كقد تكٌرر ىذا األمر ثبلث مرات( )الرسكؿ  ()دنا جبريؿ أمر سيٌ 
جاجية تمنح الكممات نكعا مف القٌكة كالكثافة الٌتكرار" ليس مجرد تماثؿ صكتي؛ بؿ ىك آلية حك 

كتعكس الٌتشديد عمى أغراض الخطاب، كما أف الٌتكرار يمنع غفمة المتمقي، كيقرر لديو 
الٌتكرار يشد انتباه المتمقي كيمنع تشتيتو، حٌتى يتكيؼ كيتبلءـ مع ما أم أٌف ؛ 2مقاصد بعينيا"

 يعدٌ ؛ كبذلؾ "ما أنا بقارئ" :بقكلو ()عف طمب جبريؿ  ()الرسكؿ يعرضو عميو، ككقد رد 
كلكف ال كجكد ، ىك المتمفظ بالممفكظ "أنا" الذات المتحكمة في الٌمغة؛ ألٌنو ىك ()الرسكؿ 

"أنت"  ـ ب" أنا" في حاؿ الٌتمفظ كيشير"إف كظيفة "أنا" ىي "نطؽ المتكمٌ  ليا مف دكف اآلخر؛
الخطاب دكف استحضار طرفيو كؿ مف ، فبل يمكف إنتاج 3إلى المستمع المتمقي  لمخطاب"

 المتكٌمـ كالمخاطب.
كىذا كيتحكؿ المتكٌمـ مف منتج لمخطاب إلى متمؽ لو بفعؿ الخاصية التٌناظرية لمخطاب 

كال تعني "القطبية الٌتساكم كال التٌناظر  بتقاطب الضمائر، (Benveniste) ست"بنفن"ما أسماه 
ف أحد ىذيف قؿ ال يتككٌ ، كلكف عمى األفممذات دائما كضعية مفارقة مقارنة بػ)أنت(

المصطمحيف دكف اآلخر، فيما متكامبلف، كلكف حسب تقابؿ )خارجي/داخمي( كقاببلف 
العبلقة  تجميات بادؿ في األدكار عفكقد كشؼ ىذا التٌ  ،4نعكاس في الكقت نفسو"لبل

 ."فاعؿتحقؽ "مبدأ التٌ  كمف مظاىرىا ،اإليجابية بيف أطراؼ الخطاب
يمارسيا المشارككف في التٌبادؿ  التيذلؾ المسار لمتٌأثيرات المتبادلة " ٌتفاعؿاليقصد بك 

الٌتخفيؼ مف ركع اآلخر؛ حيث  كمف مظاىره ،5بعض" معف بعضيـ ك الٌتكاصمي أك المتفاعم
                                                           

 .315، صعبد الحميد ميدم، خطب الجمعة في حياة األنبياء كالرسؿ، قصة كعبرة كأسكة -1
راسات ، مؤسسة آفاؽ لمد2217، المغرب: 1عبد المطيؼ عادؿ، الحجاج في الخطاب، مقاربات تطبيقية، ط -2

 .41كالنشر كاالتصاؿ، ص
3 - D. Maingueneau, éléments de linguistique pour texte littéraire, p03. 

 .162، صحمك الحاج، التداكلية كاستراتيجية التكاصؿذىبية  -4
دط، تكنس:  ، حمادم صمكد،تر: عبد القادر المييرم جـ تحميؿ الخطاب،عمنغنك، مباتريؾ شاركدك، دكمينيؾ  -5

 .329 ، دار سيناترا، المركز الكطني لمترجمة، ص2228
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و رسكؿ مف ا كأخبره بأنٌ  ،و إليوكضمٌ ( )مف ركع سٌيدنا محمد  ()خفؼ سٌيدنا جبريؿ 

سكرة العمؽ   چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ چ: ، كتبل عميو قكلو تعالىجاء ليبمغو رسالة رٌبو
 .1اآلية

)رضي خديجة رجع مسرعا إلى  (ما قالو لو جبريؿ) ()سٌيدنا محمد سمع كبعدما 
ى ذىب عنو الركع، فقاؿ ، فزممكه حتّ زممكنيزممكني "قاؿ: ك كىك يرتجؼ،  ا عنيا(

كا ال يخزيؾ ا أبدا. إّنؾ لتصؿ فقالت خديجة: كبل  ؛لخديجة لقد خشيت عمى نفسي
؛ كألٌنو 1"، كتكسب المعدـك كتقرم الضيؼ، كتعيف عمى نكائب الحؽالرحـ، كتحمؿ الكؿّ 

 وكصدقتبو آمنت إلى جانبو ك  )رضي ا عنيا(كقفت خديجة يتمتع بكٌؿ ىذه الصفات 
 ؿ الرحـ، كتحمؿ الكؿٌ إٌنؾ لتص ،كبل كا ال يخزيؾ ا أبدا)بدليؿ قكليا:زرتو عمى أمره آك 

 .(كتكسب المعدـك كتقرم الضيؼ، كتعيف عمى نكائب الحؽ
اطب )الكاؼ( كقد استعممتو الذات المتمفظة  ،()إلى الرسكؿ  أحاؿ ضمير المخى

متاز بو مف صفات كأخبلؽ يبما  ()الرسكؿ( في سياؽ مدح )رضي ا عنياخديجة 
خفيؼ مف التٌ إلى  واطفتيا، ترمي مف خبللبصدد إسقاط تقييـ ذاتي نابع مف ععالية؛ فيي 
 ليزداد أنسا.كتبشيره  ()ركع الرسكؿ 

فقالت لو خديجة: يا ابف عـ اسمع مف ابف  "كرقة بف نكفؿ"ى أتت بو كانطمقت بو حتٌ 
فقاؿ لو  ؛خبر ما رأل ()يا ابف أخي ماذا ترل؟ فأخبره رسكؿ ا :" أخيؾ. فقاؿ لو كرقة

م نزؿ عمى مكسى، ليتني فيو جذعا، ليتني أككف حيا إذ يخرجؾ كرقة: ىذا الّنامكس اّلذ
: أك مخرجي ىـ؟ قاؿ: نعـ. لـ يأت رجؿ قط بمثؿ ما جئت بو ()فقاؿ رسكؿ ا  ؛قكمؾ

ف يدركني يكمؾ أنصرؾ نصرا مؤزرا" مبدأ الٌتفاعؿ كمف تحقؽ  كىذا يدؿ عمى، 2إال عكدم، كا 
ف يدركني ببمساندتو ( )الرسكؿ  "فؿكرقة بف نك " حيث كعد اآلخر، ةمظاىره مساند قكلو: )كا 

 .أنصرؾ نصرا مؤزرا( يكمؾ
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ىذه ـ كالمخاطب في كضح عدد الضمائر الدالة عمى حضكر كؿ مف المتكمٌ أيمكف أف ك 
  :في الجدكؿ التٌالي الخطابات

 خطابال
الضمائر الدالة عمى 
 حضكر المتكمـ

 عددىا
الضمائر الدالة 
عمى حضكر 
 المخاطىب

 عددىا
مائر الدالة الض

عمى حضكر 
 ـ كالمخاطبالمتكمٌ 

 عددىا

يا رسكؿ  :1خطابال
ا أخبرنا عف 

فك ا لك  ....نفسؾ
 .كزنتو بأمتو لكزنيا

 
 
 
 
 
 

، لنا أخبرنا)) نا( 
 بيكتنا(

 تكرر مرتيف )أنا(
أّمي،  ي، أخيالياء )أب

بي،  لي  أتاني، 
( أخذاني )بطني، قمبي

كزنني(  تكررت مرتيف)
 مرات تكررت ثبلث

 التاء)استرضعت(
الضمير  نرعى

 )نحف(المستتر
 
 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 

 الكاؼ:)نفسؾ(
 

الضمير المستتر 
تكررت  (أنت)زنو

 ثبلث مرت(
 )دعو( 
 
 
 
 
 

4   

اقرأ.  قاؿ: :2خطابال
قمت : ما أنا 

باسـ  قرأا ....بقارئ
 .ؾ اّلذم خمؽربّ 

تكررت  قمت() التاء:
 ثبلث مرات

  تكررت ثبلث مرات (أنا)
ء: )أخذني، غطني، اليا

تكررت كؿ  أرسمني،(

17 

الضمير المستتر  
تقديره اقرأ  )اقرأ(أنت

كقد تكررت  )أنت(
ىذه الفظة أربع 

 مرات

5   
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كممة مف ىذه الكممات 
 ثبلث مرات

 مّني) تكررت مرتيف(

 رّبؾ:)الكاؼ(
 
 

زممكني، : 3خطابال
زمكلكني، فزممكه حتى 

 ....ذىب عنو الركع
كتعيف عمى نكائب 

 الحؽ

تكررت زممكني الياء)
 نفسي() ،مرتيف(
 )خشيت( التاء:

4 

 ،الكاؼ: )ال يخزيؾ
 ؾ(إنّ 

الضمير المستتر 
 أنتـ )زممكني(
 تكررت مرتيف

أنت)تصؿ، تحمؿ، 
تكسب، تقرم، 

  تعيف(

9   

قالت لو  :4خطابال
نصرا  خديجة...
 .مؤزرا

 ليتني (الياء:)أخي
 تكررت مرتيف(

 مخرجي، يدركني()
أنا( الضمير المستتر )

، )أككف يففي الفعم
تقديره أنا  أنصرؾ(

 .أككف، أنا أنصرؾ

7 

أخيؾ الكاؼ: )
، قكمؾ ،يخرجؾ

 يكمؾ، أنصرؾ(، 
 التاء)جئت(

 

6   
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يكضح الٌرسـ البياني نسبة حضكر الضمائر الٌدالة عمى المتكٌمـ كالضمائر الدالة تعميؽ: 

في حيف بمغت نسبة  %32,87عمى المخاطب، كقد بمغت نسبة حضكر ضمائر المخاطب 
كالٌسبب في ذلؾ ىك أٌف الذات  %34,25، أم بفارؽ %67,12حضكر ضمائر المتكمـ 

المحكرية في ىذه الخطابات ركزت عمى الٌتعريؼ بذاتيا، كاإلخبار عف مكانتيا؛ كمرتبتيا 
تعبر بيا عف ذاتيا، كتعكس  التيكعمك شأنيا؛ األمر الذم اقتضى أف تستخدـ الضمائر 

 .امدل حضكرى
 
 
 
 
 
 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

الضمائر الدالة على 
 حضور المتكلم

الضمائر الدالة على 
 حضور المخاَطب

67.12% 

 الضمائر الدالة على حضور المتكلم 32.87%

 الضمائر الدالة على حضور المخاَطب

نسبة الضمائر الدالة عمى حضكر المتكمـ 
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 المبحث الثاني: استراتيجيات الّتعامؿ األخبلقي:
يختص مصطمح طابو عمى بعض االستراتيجيات، كال يعتمد المتكمـٌ في تبميغ خ

ٌنما يشمؿ مختمؼ الٌتخصصات منيا: العسكرية كالٌتجارية  االستراتيجية بتخصص دكف آخر، كا 
محٌددة لتناكؿ مشكمة ما الطرؽ ال " مجمكع ةستراتيجيكنعني باالجتماعية كالٌمغكية كالٌسياسية كاال

أك القياـ بميٌمة مف الميٌمات، أك ىي مجمكعة عمميات تيدؼ إلى بمكغ غايات معٌينة أك ىي 
، يعني أٌنيا في المقاـ األكؿ خطة 1تدابير مرسكمة مف أجؿ ضبط معمكمات محددة، كالٌتحكـ بيا"

 :2ذات بعديف لمكصكؿ إلى الغرض المنشكد، كبما أٌنيا كذلؾ فيي
 .خطيطي، كىذا البعد يتحقؽ في المستكل الذىنيأكليما: البعد التٌ 

ة لتتبمكر فيو فعبل، كيرتكز العمؿ في كبل ثانييما: البعد المادم اٌلذم يجسد االستراتيجيٌ 
الفعميف عمى الفاعؿ الرئيس؛ فيك اٌلذم يحٌمؿ السياؽ كيخطط لفعمو، ليختار مف اإلمكانات ما 

د فعمو حقا، كيضمف لو تحقيؽ أىدافو؛ فاختيار استراتيجية دكف أخرل يعتمد عمى يفي بما يري
قدرات اإلنساف اٌلذم يدرؾ حاجاتو المختمفة، كيدرؾ مختمؼ الكسائؿ المناسبة كالكاجب 

تتحد في ما بينيا، كتعيف  التياتخاذىا لبمكغ مراميو؛ فاالستراتيجية مجمكعة مف الكسائؿ 
 الو.اإلنساف عمى إنجاز أعم
ينجزىا اإلنساف بيف أعماؿ اجتماعٌية، كثقافٌية، كتجارٌية، األمر  التيكتتٌنكع األعماؿ 

اٌلذم جعؿ ىذا المفيـك يكتسب معاف مختمفة، ليتناسب كٌؿ معنى منيا مع سياؽ معٌيف 
 "كتستعمؿ كممة استراتيجية عادة بثبلثة معاف:

صكؿ إلى غاية معٌينة؛ كالمقصكد "أكال: لمٌتدليؿ عمى اختيار الكسائؿ المستخدمة لمك 
 .بذلؾ ىك العقبلنية المستخدمة لبمكغ ىدؼ ما

يتصرؼ بيا أحد الشركاء، في لعبة معينة، تبعا لما  التيثانيا: لمٌتدليؿ عمى الطريقة 
 نحاكؿ التٌأثير بيا عمى الغير. التييعتقد أنو سيككف تصرؼ اآلخريف؛ باختصار الطريقة 
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مؿ األساليب المستخدمة في مجابية ما لحرماف الخصـ مف أخيرا؛ لمٌتدليؿ عمى مجك 
رغامو عمى االستسبلـ؛ كعميو تتحدد االستراتيجية باختيار الحمكؿ الرابحة  1"كسائمو القتالية كا 

مف ىذه المعاني العامة أف االستراتيجٌية ىي نتاج فعؿ فردم أك جماعي  لييتبٌيف        
 ككنيا شاممة لجميع المياديف فإٌننيحقيؽ أىدافو، ك يتخذىا اإلنساف ككسيمة تساعده عمى ت

 بمفيـك االستراتيجية في الخطاب. يىتـ في بحثأ
يستطيع المرسؿ أف ينتج خطابو حسب استراتيجيات متفاكتة ككثيرة، كلكٌنو يعمد إلى 

تعد مف  التيمنيا العبلقة بيف الذكات المتحاكرة اختيار استراتيجية معٌينة مراعاة لعناصر 
 ناصر المؤثرة في بناء الخطاب.الع

فتساعد المرسؿ عمى انتقاء  ؛كتتسـ العبلقة بيف الذكات بأسبقيتيا عمى إنتاج الخطاب
يفرضيا الٌسياؽ " فاختيار ىذه الصكرة كليس تمؾ، يتعمؽ بالٌسياؽ  التياالستراتيجٌية المناسبة 

ؿ الٌسياؽ، بؿ كيتعمؽ بما ا داخم)المتحاكريف( كبعبلقتيالمتخاطبيفأم يتعٌمؽ ب ؛في عمكميتو
ىك خارج الٌسياؽ، أم يتعٌمؽ بما يعرفو ىذا المتخاطب عف اآلخر، كما يعرفو المتخاطباف 
عف المقاـ، كعـٌ يريداف قكلو أك سماعو، كىما يعرفاف معرفة تاٌمة المدل اٌلذم يمكف أف 

يمكف أف يككف  يبمغاه في الخطاب؛ فأحد المخاطبيف يمكف أف يككف خطيبا أك معمما، كاآلخر
فردا أك جميكرا ؛ فالعبلقات تظؿ ىي ذاتيا كالصكر يجب أف تككف مضبكطة حٌتى تناسب 

المعرفة المشتركة كاالفتراضات المسبقة مف العناصر كىذا يعني بأٌف  ؛2المقاـ بالشكؿ األقرب"
ر إلى مف خبلؿ ىذا االختيا منتج الخطاب ، كييدؼيةستراتيجية الخطاباالالمؤثرة في اختيار 

التٌأدبٌية  ئ، كلذلؾ نجده يتكخى مجمكعة مف المبادالمحافظة عمى العبلقة بينو كبيف مخاطبو
 بمبدإ التٌأدب. تاىتم التيعرض لبعض الٌدراسات أكس
 المصداقية:مبدأ الّتأدب كاستراتيجية  .0

ف المتخاطبيكالحديثة بالعبلقة بيف  ،اىتمت الٌدراسات العربية كالغربية القديمة منيا
مف شأنيا أف تحافظ عمى ىذه العبلقة  التيإلى تأسس مجمكعة مف القكاعد كالمبادئ  كسعت
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يتمفظ المرسؿ بخطابو كفقا لما ك "مؿ عمى بنائيا إف لـ تكف مكجكدة أك تع ،إف كانت مكجكدة
كينعكس اعتبار العبلقة بيف أطراؼ  ،تقتضيو، كبيذا تغدك نمكذجا لو عند استعماؿ الٌمغة

تختمؼ لذلؾ ك  ؛1تجسيدىا كفؽ ما تقتضيو ظاىرة التٌأدب بمقادير مختمفة"الخطاب في 
اطبيف عمى اختبلؼ طبائعيـ  .الخطابات مف حيث نسبة استخداـ األساليب التٌأدبية مع الميخى

 راسات العربٌية كالغربٌية.يمي تجميات مبادئ التٌأدب في الدٌ  كأعرض في ما

 أدب في القرآف الكريـ:مبدأ التّ  .0.0
أدب في القرآف الكريـ في أكثر مف مكضع؛ فقد أمر ا سبحانو اىرة التٌ تجمت ظ

 :بأف يجعؿ المكعظة كالحكمة مفاتيح لدعكة كفار قريش فقاؿ( ) ادنا محمدكتعالى سيٌ 

 .125سكرة النحؿ  چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓچ
ستعيف بيا في دعكتو أف ي ()سكؿ ينبغي لمرٌ  التيك  ،عكةلدٌ ا أسستضمنت ىذه اآلية 
عكة كمبادئيا، كيعيف كسائميا سس يرسي القرآف الكريـ قكاعد الدٌ لقكمو؛ كعمى "ىذه األ
بالحكمة، كالٌنظر في أحكاؿ المخاطبيف كظركفيـ، كالقدر اٌلذم يبينو  كطرائقيا)...( كالدعكة

ا، كالٌتنكيع في يخاطبيـ بي التيى ال يثقؿ عمييـ كال يشؽ)...( كالطريقة مرة حتٌ  ليـ في كؿٌ 
تدخؿ في القمكب برفؽ، كتتعمؽ  التيذلؾ حسب مقتضياتيا)...( كبالمكعظة الحسنة 

ال بالزجر كالتأنيب في غير مكجب،)...( فإٌف الرفؽ في المكعظة كثيرا ما   المشاعر بمطؼ
ىي أحسف، ببل تحامؿ عمى المخالؼ كال ترذيؿ  التيييدم القمكب الشاردة،)...( كبالجداؿ ب

إلى الداعي كيشعر أف ىدفو ليس الغمبة في الجدؿ، كلكف اإلقناع  كال تقبيح حٌتى يطمئفلو 
كالكصكؿ إلى الحؽ)...(، ىذا ىك منيج الدعكة كدستكرىا، ما داـ األمر في دائرة الدعكة 

، يبدك أف نجاح الخطاب مرىكف بمدل احتراـ المتحاكريف لظاىرة 2بالٌمساف كالجدؿ بالحجة"
يعٌد دليبل عمى أكلكية الٌتعامؿ األخبلقي اٌلذم يجارم حدكث الفعؿ الخطابي التٌأدب كىذا 

كىناؾ مبادئ كثيرة تنص عمى أىمٌية ىذا الجانب في تككيف العبلقات مع اآلخريف 
 كالمحافظة عمييا منيا:
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 مبدأ الّتصديؽ في الّتراث اإلسبلمي: .1.2  
القكؿ لمفعؿ كتصديؽ العمؿ مطابقة "كيتجمى ىذا المبدأ في أشكاؿ مختمفة منيا: 

 ىذا المبدأ كما يمي: ال تقؿ لغيرؾ قكال ال يصدقو فعمؾ "طو عبد الرحمف"لمكبلـ، كقد صاغ 
طو عبد "ذم يتعمؽ بما أسماه يقـك ىذا المبدأ عمى عنصريف: أحدىما، نقؿ القكؿ الٌ 

سماه أبما ذم يتعمؽ بالجانب الٌتبميغي مف المخاطبة، كالثاني تطبيؽ القكؿ الٌ  "الرحمف
يشمؿ جانبيف ىما  "طو عبد الرحمف"؛ أم أف مبدأ الٌتصديؽ حسب 1بالجانب التيذيبي منيا"

 الجانب الٌتبميغي كالجانب الٌتيذيبي.
طو عبد "صديؽ في جانبو التٌبميغي مجمكعة مف القكاعد أشار كتتفرع عف مبدأ التٌ 

 2الدنيا كالديف كىي: في كتابو أدب "الماركدم"إلى أنيا كردت مفصمة عند  "الرحمف
 ينبغي لمكبلـ أف يككف لداع يدعك إليو، إما في اجتبلب نفع أك دفع ضرر؛ . أ

 ينبغي أف يأتي المتكٌمـ بو في مكضعو، كيتكخى بو إصابتو فرصتو؛ . ب

 ج. ينبغي أف يقتصر الكبلـ عمى قدر حاجتو؛

 د.  يجب أف يتخٌير الٌمفظ الذم بو يتكٌمـ.

طو عبد "في جانبو الٌتيذيبي مجكعة مف القكاعد قاـ  كما تتفرع عمى مبدإ الٌتصديؽ
باستقرائيا مف الٌتراث اإلسبلمي العربي، كأجمميا في ثبلث قكاعد مع صياغتيا عمى  "الرحمف

 3مقتضى قكاعد الٌتخاطب كىي:
 ؛لتتفقد قصدؾ في كٌؿ قكؿ تمقي بو إلى الغير: قاعدة القصد -
 ؛يرؾلتكف صادقا في ما تنقمو إلى غ: قاعدة الصدؽ -
 .ف أغراضؾملتكف في تكددؾ لمغير متجردا : قاعدة اإلخبلص -
ـ عمى مستكل قاعدة القصد ربط الجانب الٌتبميغي بالجانبي الٌتيذيبي، فبل ييتـ كيتٌ 

ٌنما بطريقة تبميغ ىذا الخطاب، ك  تكشؼ عف  التيالمرسؿ فقط بتميغ محتكل الخطاب، كا 
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ة القصد إمكانية خركج المتكٌمـ عف الداللة حدكد مسؤكليتو األخبلقية، كما يترتب عمى قاعد
الظاىرة لمقكؿ؛ فيحمؿ الٌمفظ داللة ضمنية، كما يمكف ىذا المستكل المتكٌمـ مف تجنب 

 غضب مخاطبو، كيأمف في ذات الكقت ردة فعمو.
كتقتضي قاعدة الصدؽ ممارسة الصدؽ في مستكيات ثبلثة: "الصدؽ في القكؿ" 

كؿ لمفعؿ فالصدؽ في الخبر ىك أف يقكؿ المتكٌمـ الحقيقة كالصدؽ في العمؿ" كمطابقة الق
المطابقة لمكاقع، كأٌما الصدؽ في العمؿ؛ فيك أف يصكف سمككو حٌتى ال ييشعر المخاطب 
بأكصاؼ ىي عمى خبلؼ ما يتصؼ بو؛ كأما مطابقة القكؿ لمعمؿ؛ فيك أف يحفظ لسانو 

بد أف يظير تكاضعو، بالقكؿ ؛ أم ال1.كسمككو عف إشعار المخاطب بكجكد تفاكت بينيما
 كالفعؿ.
 :أدب كالقكاعد التيذيبيةمبدأ التّ  .1.2

اعتنت  كقد" ركبيف الككؼفي كتابو الٌمساف كالميزاف إلى أٌف " "طو عبد الرحمف"أشار 
لتكف مؤدبا:  :ىي إالمبد"كصيغة ىذا ، 2أدب"التٌ  إيذيبي أثناء صياغتيا لمبدبالجانب التٌ 

مف  التيـ كالمخاطب، في تعاكنيما عمى تحقيؽ الغاية يمتـز المتكمٌ  كيقتضي ىذا المبدأ بأف
 ؛3"يمتزماف بو مف ضكابط التبميغ ٌمايذيب ما ال يقؿ عأجميا دخبل في الكبلـ مف ضكابط التٌ 

أم يجب أف يجمع طرفا الخطاب بيف الجانب التبميغي كالتيذيبي حٌتى تستمر العممٌية 
 ة بينيما.الٌتخاطبية كتستمر العبلقة الكديٌ 

أدب القكاعد التٌ  إعمى مبدحسب ما نقمو لنا "طو عبد الرحمف"  "الككؼ"كلقد فرعت 
 :4اآلتية يذيبية الثبلثالتٌ 

 ؛عفؼ، كمقتضاىا ىك: ال تفرض نفسؾ عمى المخاطبقاعدة التٌ  -
 ؛شكؾ، كمقتضاىا ىك: لتجعؿ المخاطب يختار بنفسوقاعدة التٌ  -
 .الكد لممخاطب كدد، كمقتضاىا ىك : لتظيرقاعدة التٌ  -
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 كتستكجب كؿ قاعدة مف ىذه القكاعد الشركط اآلتية:
تمكنو مف  التيتشترط "قاعدة الٌتعفؼ" عمى المتكٌمـ أف يستخدـ العبارات المؤدبة 

المحافظة عمى عرل الٌتكاصؿ بينو كبيف مخاطبو؛ فبل يتعدل المتكٌمـ حدكده، كال يتدخؿ في 
اطب، بؿ يجب أف يترؾ مسافة بينو كبيف مخاطبو حٌتى يضمف بقاء  األمكر الٌشخصية لممخى

 االحتراـ بينيما.
دكف أخرل؛ فبل يحمؿ المخاطب  أساليبعمى المتكٌمـ اختيار " قاعدة التشكؾ" تشترطك 

االعتراؼ، بؿ يترؾ لو حرية اٌتخاذ القرارات مف خبلؿ طرحو لؤلسئمة كما لك كاف  مىع
 متشككا في مقاصده.

كيبذؿ جيده في   ،يتقرب إلى مخاطبو ـ أفعمى المتكمٌ تشترط يا إنٌ كدد" فا "قاعدة التٌ كأمٌ 
نحك ضمير المخاطب  تجسد تضامنو معو، التيكسبو، معتمدا في خطابو لو عمى اآلليات 

تكشؼ عف الفارؽ بينيما بؿ ال بد لو أف   التي، فبل يستعمؿ األدكات قبكاالسـ كالكنية كالمٌ 
فع ىذه المعاممة إال إذا كانت مرتبة المخاطب تساكم مرتبة كال تند؛ د لمنٌ معاممة النٌ  ويعامم

ضماف سير كنجاح العممية الٌتخاطبية كتبميغ  ىك، كاليدؼ مف كضع ىذه الشركط 1"المتكمـ 
 التيامية دأ التٌأدب مف المبادئ السالرسالة كالمحافظة عمى العبلقة بيف طرفي الخطاب، فمب

اممو مع األشخاص عمى اختبلؼ مستكياتيـ يجب أف يراعييا اإلنساف في حياتو كتع
كبذلؾ تتحقؽ رسالة اإلسبلـ السامية كالمتمثمة في الدعكة ، كطبقاتيـ االجتماعية، كثقافتيـ

 إلى التشبث باألخبلؽ في المعامبلت.
ىمو، كقكمو اٌلذيف خاطبيـ أسكة حسنة في معاممتو أل( )لنا في رسكؿ ا لقد كاف ك 
كترؾ ليـ حرية االختيار منذ بداية  ،الكد ـكأظير ليكاحدا منيـ، كأدب كاعتبر نفسو بصدؽ 

اطب اٌلذم  كبنى خطابو، دعكتو إلى ا سبحانو كتعالى عمى خبرات مسبقة بأحكاؿ المخى
نكيعية، كيمنحو أفقا، لممارسة "يسيـ في حركية الخطاب بؿ يسيـ في قدرة المرسؿ التٌ 

يعة المخاطب الذم ييدؼ المتكٌمـ إلى الٌتغيير مف تتبلءـ كطب 2كاختيار استراتيجية خطابية"
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يتكخى  المتكٌمـ لمقياـ بعمؿ مرغكب فيو في المستقبؿ؛ كلذلؾ نجد كدعكتو سمككو كفعمو
يجية المصداقية كىي عند ب. "شاركدك" مف ظكاىر تاالستراتيجيات المناسبة كمف بينيا: استرا

لمشركعية، كاالستيكاء، كتتمثؿ عند ستراتيجيات إضفاء اااستراتيجية الخطاب عمى غرار 
)...( أف يؤخذ مأخذ الجد. كلتحقيؽ ىذه الغاية ـ في :"تحديد مكقع صدؽ بحيث يمكفالمتكمٌ 

 1ـ أف يمكذ بأنكاع ثبلثة مف التمكقع:يمكف لممتكمٌ 
ر عنو" كىك ذم يعب  أف يضع نفسو في كضعية تمفظية تتسـ بالحياد تجاه الرأم الٌ   -

أثر لحكـ أك تقييـ شخصي سكاء كاف ذلؾ  احتجاجو عمى محك كؿٌ  كضع يحممو في طريقة
 ؛لمبرىنة عمى أطركحة ـلتفسير أسباب كاقعة أ

عمى عكس ما رأينا في الحالة  و" كمف شأف ىذا أف يحمم التزاـيضع نفسو في مكقع أف   -
ممات أك السابقة، عمى أف يختار )بكيفيات تتفاكت كعيا( مكقفا في اختيار الحجج أك اختيار الك

 ليشاركو فيو المخاطب؛ بجية تقييمية يضفييا لخطابو" كىك ما ينتج خطاب اقتناع مجعكال
ذم أف يضع نفسو في كضعية تبعيد تقكده إلى سمكؾ الباحث المختص" البارد" الٌ   -

 ىكاء كما يفعؿ الخبير.يحمؿ في غياب األ

فسيا في مكاقع كضع نذم الٌ  ()كتتجمى ىذه المفاىيـ بكضكح في خطابات الرسكؿ 
ما أعمـ إنسانا في العرب :" منيا ىذا الخطاب اٌلذم خاطب بو قكمو دكف أخرل لدكاع سياقية

جاء قكمو بأفضؿ مما جئتكـ بو، قد جئتكـ بخير الدنيا كاآلخرة، كقد أمرني رّبكـ أف 
يا دنا عمكـ يؤازرني عمى ىذا األمر؟ فأعرضكا عنو كىمكا بتركو، كلكف سيّ أيف  أدعككـ إليو

( ) كنؾ أنا عا  نيض مف بينيـ كىك ما يزاؿ صبيا دكف الحمـ، كقاؿ: أنا يا رسكؿ
أف يضع نفسو في مكقع التزاـ، كلذلؾ بدأ  ()؛ حيث اختار الرسكؿ2أحارب مف حاربت"

كناتج عف إيماف ثابت ال  ة كتحدٌ كنابع عف قكٌ  ،كبلمو بإصدار تقييـ ذاتي صادر عف قناعة
ف ليـ كبيٌ  ،و لـ يسبقو لذلؾ أحدكأنٌ  ،نيا كاآلخرةو قد آتاىـ بخير الدٌ بأنٌ قكمو أخبر  ، ثـٌ يتزعزع
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ليخرجيـ مف ظممات  ؛ذم بعثو رحمة لمعالميفمصدر الخير ىك ا سبحانو كتعالى الٌ  بأفٌ 
 .الجيؿ إلى نكر العمـ

ر فييـ أثيتحدث عف ذاتو باعتباره كاحدا مف المخاطبيف، بيدؼ التٌ  ىناـ المتكمٌ  أفٌ  كيبدك
ذم يسمكو ىك؛ ألٌف اليدؼ مف تبميغ الٌرسالة ىك التٌأثير كحمميـ عمى سمؾ الطريؽ نفسو الٌ 

اطىب في يتكصؿ بيا الٌشخص إلى تحكير  التية يشير مصطمح "التٌأثير إلى العمميٌ ك  المخى
أم العمؿ عمى  ؛1تفكير شخص آخر، أك إرادتو أك سمككو بكاسطة نفكذه أك صيتو أك قكتو"

سمككو كمعتقداتو بأساليب مختمفة، كقد أصبح ىذا المفيـك مركزيا في عمـ الٌنفس تغيير 
كفي تحميؿ الخطاب استعاد "ب. شاركدك" استعماؿ ىذا المصطمح في عبارة مبدأ  االجتماعي.

التٌأثير "ليشير إلى أحد المبادئ المؤٌسسة لعمؿ الٌمغة كيٌحدد ىذا المبدأ عمؿ الٌمغة بأٌنو عمؿ 
ة( ة يندرج في غائية عممية )أك نفسيٌ ما يحفز قصدية الذات المتكممٌ  بأفٌ  طرفيف يقرٌ  تبادؿ بيف

الطرؼ  تحمؿ أطراؼ الٌتكاصؿ عمى إنتاج خطابات تيدؼ إلى أف يككف ليا مفعكؿ عمى
 فاليدؼ مف إنتاج الخطاب ىك تكجيو اآلخر إلى القياـ بفعؿ في المستقبؿ. ؛2اآلخر"

تحتاج إلى مزيد مف الجيد مف الباحثيف؛  التيالمكضكعات  كتعد دراسة التٌأثير مف أىـٌ 
ألٌنيا محاطة بإشكاالت عديدة، مف ىذه اإلشكاالت عمى سبيؿ المثاؿ، "كيفية ضبط العبلقة 
بيف الخطاب كاالستجابة؛ أم كيفية البرىنة عمى أٌنيا استجابة ما ىي نتاج مباشر لتشكيؿ 

ضعنا في االعتبار التٌأثير الكبير لمعكامؿ غير الخطاب أك أدائو أك تداكلو، خاٌصة إذا ك 
الخطابية في تحديد استجابات الجميكر، إضافة إلى تأثير إيديكلكجيا المتمقيف كمعارفيـ 

ة التأثير ذات كتزداد إشكاالت دراسة تأثير الخطاب إذا كضعنا في االعتبار أف عمميٌ  المسبقة
نجاز ا إلقناع، كترسيخ المعتقد، البد أف تكضع في أبعاد نفسية ميمة، مثؿ تشكؿ االتجاه، كا 

يمكف لمفرد أف  التي؛ فعممٌية التٌأثير في اآلخر مف أصعب المياـ 3االعتبار أثناء المعالجة"
 يديكلكجية.ا  ينجزىا؛ ألٌف نجاحيا متعمؽ بعكامؿ مختمفة اجتماعٌية كثقافٌية كدينٌية ك 

                                                           
 .324جـ تحميؿ الخطاب، صعمنغنك، مباتريؾ شاركدك، دكمينيؾ  -1

 .324ص، المرجع نفسو -2
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مف ىدؼ أساس ىك استثمار  خاطبيفالمتداكلية في تحديد العبلقة بيف كلذلؾ "تنطمؽ التٌ 
نة كجعؿ المعني بيا يعييا كيتحرؾ في ة معيٌ الممكف كالمتاح مف اآلليات لتكصيؿ رسالة لغكيٌ 

اطىب بشكؿ فعميٌ  يتحقؽال ك ، 1نجازىا"إإطار  صكر إال بعد الفعؿ بالقكؿ كفؽ التٌ  دكر المخى
قناعو بالقياـ بأمر ما الجديد لمخطاب، أم" جعؿ شخص ما يعتقد أٌف شيئا ما ىك كذلؾ إ

الٌديني كالذم مف ىنا تأتي ضركرة تحديد دكر المخاطب في الخطاب  2غضابو، شد أزره"إ
 3 إلى: ينقسـ

اطىب ال مستمع -  ؛مخى
 ؛مخاطىب سامع ال يفعؿ بالقكؿ -
 .خاطب سامع يفعؿ بالقكؿم -

 كىؤالء ىـ قـك ،ذم ال يفعؿ بالقكؿامع الٌ المخاطب السٌ ()كنجد في خطاب الرسكؿ
اطب  ىناؾك أعرضكا عنو كىمكا بتركو بعدما استمعكا لقكلو،  فذيالٌ ( )الٌنبي محمد  المخى

؛ حيث نيض مف بينيـ كىك ما يزاؿ صبيا ()كىك سيدنا عمي  ،الٌسامع الذم يفعؿ بالقكؿ
الذات كىكذا تككف  أنا يا رسكؿ ا عكنؾ أنا أحارب مف حاربت()دكف الحمـ، كقاؿ: 

، كىنا يمكف قرب إليومعو كمحاكلة التٌ  اكتضامني ،لآلخر تيامساند قد أثبتت "المتمفظة بػ:" أنا
األكؿ ىك االستجابات اآلنية  لنكعالٌتمييز بيف ثبلثة أنكاع مف استجابات الجماىير، "ا

الثالث ىك االستجابات  لنكعالمباشرة، كالثاني ىك االستجابات اآلنية غير المباشرة، كا
 .ستجابات الجماىير في كقت كاحد نظرا الختبلؼ طبيعتيافبل تتحقؽ ا ؛4البلحقة"

                                                           
 :، لبناف1محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة، بحث في ببلغة النقد المعاصر، ط -1
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 .224ص ، دار الحكار لمنشر كالتكزيع،2212، سكريا:1مترجمة(، ط
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تدفع اآلخر  التيكلذلؾ تكاصؿ الذات المحكرية في ىذه الخطابات انتقاء االستراتيجيات 
مٌيز بركاف كليفنسكف" حسب ما كرد في لمساندتيا؛ فنجدىا تكشؼ عف كجييا اإليجابي، "كقد 
ت: الكجو السمبي) مجمكع مساحات األنا: معجـ تحميؿ الخطاب بيف كجييف متكامميف لكؿ ذا

الحـر الجسدم، كالفضائي، كالزماني، كالمادم كالرمزم(، كالكجو اإليجابي)مجمكع الصكر 
؛ كىي صفات 1يبنييا المتكممكف ألنفسيـ كيسعكف إلى فرضيا في الٌتفاعؿ(" التيالٌتمجيدية 

 ـ كيقتدم بو.تجعؿ المخاطب يصدؽ المتكمٌ 
د أعماؿ "ترفع مف شأف الكجكه كىي مسماة مف قبؿ ؾ. "كربرات كيجب االعتراؼ بكجك 

 (ما كرد في معجـ تحميؿ الخطاب بػ )األعماؿ الرافعة لمرأس حسب( Orecchioni)أكركيكني" 
؛ يبدك أف الٌتعامؿ الٌناجح 2ينبني منيا نظاـ آداب الٌتعامؿ" التيكىذه المفاىيـ القاعدية ىي 

منيا بؿ مف أعظميا؛  ان يككف الصدؽ كاحد التيك  ،مبادئ ىك الٌتعامؿ المبني عمى مجمكعة
اس منو، كيحببيـ فيو، كيجعمكىـ يثنكف عميو ؽ بو، كيقٌرب النٌ حيث يرفع مف شأف المتخمٌ 

ـ المصدر األكبر لمتٌأثير اٌلذم يحدثو كيصدقكف أخباره؛ بناء عمى ىذا تغدك" مصداقية المتكمٌ 
 "أرسطك"ل ما مف دكف أف يؤمف بصاحبيا، كىنا يقيـ خطابو؛ فالمتمقي ال يقبؿ الٌتسميـ بدعك 

صمة عضكية بيف القكؿ كبيف المسؤكؿ عنو؛ إٌنو باختصار يربط قٌكة الخطاب بصكرة 
اطبيف.3المصدر اٌلذم كرد منو"  ؛ أم أف خمؽ الخطيب ىك اٌلذم يؤثر في المخى

الخطابية عميو  استراتيجيتو( )كنظرا لقكة الصدؽ في التٌأثير عمى اآلخر بنى الرسكؿ 
 ؛يا معشر قريش: قالت قريش: محمد عمى الصفا ييتؼ ":كيتضح ذلؾ جميا في قكلو 

فأقبمكا عميو يسألكنو ما بو؟ قاؿ: أرأيتـ لك أخبرتكـ أف خيبل بسفح ىذا الجبؿ أكنتـ 
مصدقكف؟ قالكا: نعـ، أنت عندنا غير متيـ، كما جربنا عميؾ كذبا قط. قاؿ فإّني نذير بيف 

اب شديد. قاؿ يا بني عبد المطمب، يا بني عبد مناؼ، يا بني زىرة، يا بني تيـ يا يدم عذ
نّ  ، يا بني أسد، إّف ا أمرني أف أنذر عشيرتي األقربيف، كا  ي ال أممؾ لكـ مف بني مخزـك
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(. فنيض أبك ليب ككاف . إال أف تقكلكا : ال إلو إاّل ا"الدنيا منفعة، كال مف اآلخرة نصيبا
 .1(غضب، كقاؿ تبا لؾ سائر ىذا اليـك أليذا جمعتناسريع ال

 لنكعكقد حمؿ ىذا ا ،ذم تضمنو ىذا الخطاب ضمف استفياـ التٌقريريندرج االستفياـ الٌ 
 كالثناء عميو كتمجيده ()الرسكؿ  مف االستفياـ المخاطب عمى االعتراؼ بصدؽ الٌسائؿ

 .()بي بما جاء بو النٌ  كتصديؽ أخباره ككاف عمييـ أف يصدقكا
: )إٌف ا أمرني أف أنذر عشيرتي األقربيف ()بقكمو؛ حيث قاؿ ( )سكؿ كقد بدأ الرٌ 

نٌ   نيا منفعة، كال مف اآلخرة نصيبا. إال أف تقكلكا : ال إلو إاٌل ا(ي ال أممؾ لكـ مف الدٌ كا 
ؾ ضمير لكقد دؿ عمى ذ ،محظ في ىذا الخبر حضكر الذات المتمفظة بالخطابن
لمتصؿ)الياء( المقترف بالفعؿ)أمر( في قكلو: )أمرني(، كالياء المقترنة باالسـ في ـ االمتكمٌ 

كجدكل "مرتيف  تكررت التيك ككيد)إٌف( قكلو:)عشيرتي( باإلضافة إلى اقتراف الياء بأداة التٌ 
نتو في قمبو، كفائدة التٌأكيد الٌتككيد أٌنؾ إذا كررت فقد قررت المؤٌكد في نفس الٌسامع، كمكٌ 

ـ يكٌرر حتى ال كىذا يخدـ الغرض الٌتداكلي؛ ألٌف المتكمٌ  ،2المعنى في نفس المخاطب" تمكيف
 .() لرسكؿكىذا ما حرص عميو ايبقى في نفس المنكريف أم شؾ 

 ()نجد مف ال يأبو لدعكة الرسكؿ  التٌأدب؛ حيث أىناؾ خطابات يغيب فييا مبدك 
 كاف سريع الغضب ذمالٌ  "ك ليبأب"كينكر رسالتو كيحاكؿ دحض ما جاء بو مثمما فعؿ 

كىي إجابة جريئة تعمؿ عمى احتقار  ،3تبا لؾ سائر ىذا اليـك أليذا جمعتنا"": كقاؿكنيض 
نكار فائدتيا، ككافاآلخر كالحط مف مكانتو كالتٌ  "ينبغي عمى  قميؿ مف شأف أعمالو، كا 

تمطيؼ كؿ ما يذىب المتحاكريف اإلبقاء عمى حد أدنى مف االنسجاـ بينيـ، كأف يبذلكا جيدا ل
بماء الكجو مما يحممكف عمى ارتكابو تجاه المشاركيف ليـ في عممٌية الٌتفاعؿ )كاألكامر 

عزيز؛ حٌتى ال يككف جارحا جرحا بعيد الغكر لكجكه المشاركيف كاالنتقادات كالدحض كالتٌ 
نيـ أم يجب أف يتجنب المشارككف كٌؿ ما يعمؿ عمى إفساد العبلقة بي ؛4الحساسة كاليشة"
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بعدما أسمـ  ؛ حيث بدأكالكف يبدك أف كفار قريش ال يرغبكف في المحافظة عمى ىذه العبلقة
بخاٌصة ، بالجدٌ ( )دنا محمد يأخذكف قضية سيٌ  )رضي ا عنيـ(دنا حمزة كسيدنا عمر سيٌ 
كال يصرفيـ العذاب عف إيمانيـ  ،ة ثـ ال يثنييـ األذليزدادكف كؿ يـك قكٌ رأكا أصحابو  لما
بما تكىمكا ( ) خٌيؿ إلييـ أف يتخمصكا مف محمد، ك جير بو، كعف صمكاتيـ كأداء فرضياكال

ذم أظير تضامنو ؛ الٌ أرسمكا إليو كىك جالس في الكعب عتبة بف ربيعةف ؛مف إرضاء مطامعو
 .()مع الرسكؿ

ضفاء المشركعيةإلى االستراتيجية التّ ضامنية االستراتيجية التّ مف  .2  :كجييية كا 
يحاكؿ المرسؿ أف يجٌسد بيا  التيتعرؼ االستراتيجٌية الٌتضامنية بأٌنيا "االستراتيجية       

درجة عبلقتو بالمرسؿ إليو كنكعيا، كأف يعٌبر عف مدل احترامو ليا، كرغبتو في المحافظة 
جماال ىي محاكلة الٌتقرب مف المرسؿ إليو  عمييا، أك تطكيرىا بإزالة معالـ الفركؽ بينيما، كا 

ذم جرل كتتجمى ىذه االستراتيجية في الحكار الٌ   ،تضمف نجاح الخطاب كتكاصموك  ،1بو"كتقري
ا حيث قد عممت يا ابف أخي إّنؾ منّ :" حيث قاؿ عتبة  ()كالرسكؿ  "عتبة بف ربيعة"بيف 

نّ  ؾ أتيت قكمؾ بأمر عظيـ مف السمطة في العشيرة)أم الشرؼ( كالمكاف في النسب، كا 
ي سمع منّ ابو أحبلميـ، كعبت بو مف مضى مف آبائيـ ف فرقت بو جماعتيـ، كسفيت

: قؿ يا أبا ()فقاؿ رسكؿ ا  ؛أعرض عميؾ أمكرا تنظر فييا لعؾ تقبؿ منيا بعضيا
ما تريد بما جئت بو مف ىذا األمر ما ال جمعنا بف أخي: إف كنت إنّ االكليد: أسمع. قاؿ يا 

ف كنت تلؾ مف أمكالنا حتّ  ى ال نقطع ريد بو شرفا سكدناؾ عمينا حتّ ى تككف أكثرنا ماال، كا 
ف كنت تريد بو ممكا ممكناؾ عمينا ف كاف ىذا الّ  ،أمرا دكنؾ، كا  ذم يأتيؾ رئيا تراه ال كا 

و ربما غمب فإنّ  ؛ى نبرئؾ منوتسطيع رده عف نفسؾ طمبنا لؾ الطب كبذلنا فيو أمكالنا حتّ 
: أقد فرغت يا أبا الكليد؟ قاؿ ()ى يداكل منو؛ فقاؿ لو رسكؿ ا التابع عمى الرجؿ حتّ 
فألقى عتبة  ؛سكرة فصمت( )دنا محمد فتبل عميو سيّ  ؛ي قاؿ أفعؿنعـ. قاؿ فاسمع منّ 

ى انتيى إلى آية السجدة حتّ ( )ه خمؼ ظيره معتمدا عمييما يسمع لتبلكة رسكؿ ا ايد
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 ؛يد ما سمعتثـ قاؿ لعتبة: قد سمعت يا أبا الكل ،()فسجد رسكؿ ا  ؛مف سكرة فصمت
 .1فأنت كذاؾ"

صيغة تقريبية تعمؿ عمى التٌقريب أكثر بيف ( )في خطابو لمرسكؿ  "عتبة" استخدـ
اطىب كيدؿ ىذا  ا:)إٌنؾ منٌ باإلضافة إلى قكلو)يا ابف أخي(؛  :بقكلو ؛ إذ ناداهالمتكمـ كالمخى
اطب منو مف خبلؿ الكشؼ عـ يريد أف يقرٌ المتكمٌ  االستعماؿ عمى أفٌ  ف العبلقة ب المخى

"القيـ  عابيريا التٌ كيمكف تعريؼ العبلقة الحميمية بأنٌ  ،تجمعو بو كقكمو التيالحميمية 
؛ فالرسكؿ 2كاصؿ"المشتركة، كالقرابة، كالجنس، كالجنسية، كالمكقع الكظيفي، كتكرار التٌ 

()فظ أف يحا "عتبة بف ربيعة"كقد أراد ، كتربطو بقكمو عبلقة مكدة كمحبة ،ىك ابف أخ عتبة
 .عمى ىذه العبلقة كيزيد مف تكطيدىا
اطب "نحف " في قكلو كظير ذلؾ كاضحا مف خبلؿ  ا جمعنا )منٌ استعمالو لضمير المخى

عبير عف حمؿ قيمة تداكلية تمثمت في التٌ أمكالنا، أكثرنا، عمينا، طمبنا، كبذلنا، أمكالنا(، كاٌلذم 
 اتيجية الٌتضامنية.كىذا ما يصطمح عميو باالستر  ،ضامف مع الطرؼ اآلخرالتٌ 

أدب كاٌلذم" مقتضاه أف يأتي التٌ  إعمى مبدإال بالحفاظ  تتحقؽ ىذه االستراتيجٌيةكال 
كيقكم أسباب االنتفاع العاجؿ بو  ،ذم يبرز بو داللتو القريبةـ بفعؿ القكؿ عمى الكجو الٌ المتكمٌ 

كمعمكـ  ،بادؿالتٌ  خاطب لعمميةة في التٌ يذيب يكلي األىميٌ فبل يخفى أف ىذا الضرب مف التٌ 
منيما إلى تحقيؽ أغراض تككف  تبادؿ بيف طرفيف يككف مبناه عمى سعي كؿٌ  أف كؿٌ 

لى طمب األعكاض عف أعمالو  مشتركة أك ال يأتي الطرؼ اآلخر  التيمتساكية بينيما كا 
 فاليدؼ مف تبميغ الرسالة ىك تحقيؽ االنتفاع العاجؿ لكبل الطرفيف. ؛3"بمثميا

كاصؿ عامؿ حريصا عمى أف يحفظ عرل التٌ في ىذه المرتبة مف التٌ  "ـلذلؾ نجد المتكمٌ 
كسؿ بما فيجتيد في التٌ  ؛حتى يجمب أقصى ما يمكف مف عاجؿ المنفعة لنفسو كلمخاطبو

كفيـ مراده كتمقيو لو بالقبكؿ طمعا في أف يبادلو نفس  ،يجمب إقباؿ المخاطب عمى سماعو
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؛ فيختار مف األلفاظ ما يخدـ 1لمنفعة المشتركة"كعمى الكصكؿ إلى ا ،الحرص عمى الٌتكاصؿ
 غرضو، كيحقؽ أىدافو.

كاصؿ، كيظير ما مف شأنو أف يعمؿ عمى نجاح ىذا التٌ  بكؿٌ  بف ربيعة" عتبة"كيستعيف 
ما تريد بما جئت بو مف ىذا األمر ماال جمعنا لؾ بف أخي: إف كنت إنّ ايا )ذلؾ في قكلو: 
ف كنت تريد بو شرفا سكدناؾ عمينا حتّ ى تككف أكثرنا ماالمف أمكالنا حتّ  ى ال نقطع أمرا ، كا 

ف كاف ىذا الذم يأتيؾ رئيا تراه ال تسطيع  ف كنت تريد بو ممكا ممكناؾ عمينا. كا  دكنؾ، كا 
بذلؾ يقٌدـ المخاطىب  كىك( رده عف نفسؾ طمبنا لؾ الطب كبذلنا فيو أمكالنا حتى نبرئؾ

اطىب ىك عمى نفسو كأصحابو، كالغرض مف ىذا اإليثار بمبدأ  كىذا ما يسمى كسب المخى
 .خمؽالتٌ 

"الخركج عف األغراض كالغىناء )بفتح الغيف( عف  ـ إلىخمؽ المتكمٌ كيدعك مبدأ التٌ 
ـ، إذ ال إنسانية أعكاض، فمقد لـز أف يككف الباعث عميو تحقيؽ المزيد مف اإلنسانية لممتكمٌ 

ـ حتى يزيد ال تصبح نسبتيا إلى المتكمٌ حيث  ؛بدكف أف يزيد اعتبار الغير عمى اعتبار الذات
ـ قد المتكمٌ  يشعر بأفٌ  ىأنس المخاطب بو، كال يحصؿ لممخاطب ىذا األنس المطمكب، حتٌ 

و ال تخمص مف أقكالو كأفعالو مما يقصر نفعو عمى نفسو كال يتعداه إلى غيره عمما بأنٌ 
مخاطب بأٌنو يسعى ما أشعر المتكٌمـ ال؛ فكمٌ 2شيء أقصر نفعا مف األغراض كاألعكاض"

إلى تحقيؽ مصمحتو؛ بحيث يمنحو تقديما عمى نفسو، فإٌنو سيطمئف كتيدأ نفسو، كيتحقؽ 
قكلو  عميو لـ يغتر بيذه األمكاؿ، كتبل( )لو األنس المرغكب فيو، إال أٌف الرسكؿ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  چتعالى: 

ٹ  ڤ   ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ            ڇ  

 .6إلى  1اآليات مف  چ ڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ
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ال مطمع لو  صادؽ و رجؿأيقف بأنٌ ( )دنا محمد تبلكة سيٌ  "عتبة بف ربيعة" بعدما سمع
نٌ  بالمجنكف، كال بالساحر،ؾ كال ىك كال في مم ،جاهفي ماؿ كال  كيدعك  بالمعركؼ يأمرما كا 

انصرؼ عتبة إلى قريش ف، ىي أحسف مع اإلعجاز في العبارة التيإلى الخير، كيدفع ب
لما جمس إلييـ ك كسحر بيانو،  ،جؿمأخكذا بعظمة ىذا الرٌ ك مأخكذا بجماؿ ما رأل كسمع 

ة كالمتمثمة في طمب يالحقيق عف داللتو كقد دؿ سؤاليـ ؟ما كراءؾ يا أبا الكليدقالكا: 
؛ االستعبلـ في قكليـ :)ما كراءؾ يا أبا الكليد؟( فأجاب إجابة مخاطب سامع يفعؿ بالقكؿ

قاؿ: كرائي، أني سمعت قكال كا ما سمعت بمثمو قط، كا ما ىك بالشعر كال  " حيث
كا بيف ىذا الرجؿ كبيف بالسحر كال بالكيانة. يا معشر قريش أطيعكني كاجعمكىا بي، كخم

ما ىك فيو فاعتزلكه، فك ا ليككنف لقكلو الذم سمعت منو نبأ عظيـ؛ فإف تصبو العرب 
ف يظير عمى العرب، فممكو ممككـ، كعزه  عزكـ، ككنتـ أسعد الّناس  فقد كفيتمكه بغيركـ، كا 

يتضح مف ك  1لكـ"بو. قالكا: سحرؾ يا أبا الكليد بمسانو. قاؿ: ىذا رأيي فيو فأصنعكا ما بدا 
 كلكٌنو لـ يؤمف بو. ()و متضامف مع الرسكؿ بأنٌ  خبلؿ إجابتو

ليـ، كقد جاء في سياؽ عكس األنصار اٌلذيف آمنكا بو كيتضح ذلؾ جميا في خطابو 
( )المسمميف بعد معركة حنيف أصابكا أمكاال كثيرة، فكزعيا رسكؿ ا  ىذا الخطاب" بأفٌ 

مف مكة المكرمة، كلـ يعط األنصار شيئا، حٌتى قاؿ األنصار: عمى المؤلفة قمكبيـ، ككٌميـ 
قالتيـ؛ فقاؿ: اجمعكا لي األنصار في ىذه ( )بي قكمو؛ فسمع النٌ  ()لقي رسكؿ ا 

يا معشر ": قاؿثـ  ، فحمد ا كأثنى عميو بما ىك أىمو()الحظيرة؛ فأتاىـ رسكؿ ا 
ىا عمّي في أنفسكـ؟ ألـ آتكـ ضبلال فيداكـ بمغتني عنكـ، كجدة كجدتمك  ةنصار ما قالاأل 

 ف  مَ ا، كعالة فأغناكـ ا، كأعداء فألؼ ا بيف قمكبكـ؟ قالكا بمى. كا كرسكلو أَ 
كأفضؿ! ثـ قاؿ: أال تجيبكنني يا معشر األنصار؟ قالكا: بماذا نجيبؾ يا رسكؿ ا؟  

ئتـ لقمتـ فمصدقتـ كلصدقت أتيتنا مكذبا : أما كا لك ش()فقاؿ  ؛كلرسكلو المّف كالفضؿ
فصدقناؾ، كمخذكال فنصرناؾ، كطريدا فآكيناؾ، كعائبل فآسيناؾ أكجدتـ يا معشر األنصار 

دنيا تألفت بيا قكما ليسممكا، كككمتكـ إلى إسبلمكـ أال ترضكف يا معشر في لعاعة مف الّ 
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إلى رحالكـ! فقالكا جميعا:  األنصار أف يذىب الناس بالشاة كالبعير، كترجعكا برسكؿ ا
 .1أجمعيف" )رضي ا عنيـ(رضينا بقسمة رسكؿ ا كسالت دمكعيـ حّتى ابتمت لحاىـ 

ثـ جاء  ،داء ليمفت اىتماـ المخاطب إلى ما يريد إببلغو بوكبلمو بالنٌ ( )بدأ الرسكؿ 
أعداء فألؼ ا بيف ألـ آتكـ ضبلال فيداكـ ا، كعالة فأغناكـ ا، ك  "باالستفياـ في قكلو:
قرير، أم عف داللتو الحقيقية إلى داللتو المجازية المتمثمة في التٌ  االستفياـ قمكبكـ؟( كقد عدؿ

ف ليـ كبيٌ  ،بعث ليـ رسكال مف أنفسيـ ذمالٌ حمميـ عمى االعتراؼ بفضؿ ا سبحانو كتعالى 
سكاء السبيؿ ثـ جاء كىداىـ إلى  ،كركأخرجيـ مف الظممات إلى النٌ  ،طريؽ الحؽ كالباطؿ

 "أال"بأداة العرض  وتجيبكنني يا معشر األنصار؟( كاٌلذم افتتح )أالٌ في قكلو: باستفياـ آخر 
أسمكب العرض مف  كيعدٌ  2كالعرض ىك "طمب الفعؿ بميف كتأدب كمف أدكاتو "أال" ككذا "لك"

اطب إلى القياـ بفعؿ ميعتمدىا المتكمٌ  التياآلليات  قد ظيرت نتيجة ىذا ك  ،اـ في تكجيو المخى
بماذا نجيبؾ يا رسكؿ ) ()مف خبلؿ السؤاؿ الذم طرحو األنصار عمى الرسكؿ  وكجيالتٌ 

كيرضى بقسمة ا  ذم يفعؿ بالقكؿصنفيـ في خانة المخاطب المستمع الٌ أ جعمني ما (ا؟
 .()يدؿ عمى تضامنيـ مع الرسكؿ  كىذاكرسكلو 

يسعى المتكٌمـ  التية الٌتضامنية ا االستراتيجيٌ نا بيتمدٌ  التيعف بعض اآلليات  تتحدث
مف خبلليا إلى تكطيد العبلقة بينو كبيف مخاطبو، إال أٌف الٌسياؽ في بعض األحياف يفرض 

سياقات ال تناسبيا  ىناؾعمى المرسؿ استراتيجيات أخرل منيا االستراتيجية الٌتكجييية؛ ألف 
خمؽ، كمرد ذلؾ إلى أسباب ٌتيذيب كعكامؿ التٌ تمنح األكلكية لمبدإ ال التيالخطابات المرنة 

 الٌتكجيو عمى التٌأدب في خطابات الٌتيديد كالٌتحذير كغيرىا.كثيرة منيا ما يتعمؽ بأكلكية 
لكفار قريش اٌلذيف رفضكا االستجابة لو كعقدكا ( )كمف أمثمة ذلؾ خطاب الرسكؿ 

مثؿ ما صبرنا عميو مف أمر ىذا ما رأينا  "اجتماعا تبادلكا فيو أطراؼ الحديث؛ حيث قالكا
قبؿ أف ()فبينما ىـ في ذلؾ إذ طمع رسكؿ ا  الرجؿ قط! سفو أحبلمنا كسب آليتنا

بيـ غمزكه ببعض القكؿ قاؿ:  بيـ طائفا بالبيت، فمما مرّ  ى استمـ الركف ثـ مرّ يمشي حتّ 
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عرفت ذلؾ في ، فمما مّر بيـ الثانية غمزكه بمثميا، ف()فعرفت ذلؾ في كجو رسكؿ ا 
 ( ثـ قاؿ:)رسكؿ ا، فكقؼ ، ثـ مر بيـ الثالثة، فغمزكه بمثميا()كجو رسكؿ ا 

أم إذا لـ تؤمنكا " )أتسمعكف  يا معشر قريش، كأما كالذم نفسي بيده لقد جئتكـ بالذبح!
حتى إّف أشدىـ فيو كصاة قبؿ ذلؾ، ليقكؿ: ، فقد جئتكـ باليبلؾ، فأخذت القـك كممتو

إذا كاف الغد، حتى (فانصرؼ رسكؿ ا) !با القاسـ؛ فك ا ما كنت جيكالانصرؼ أ
ى إذا ما قاؿ بعضيـ لبعض: ذكرتـ ما بمغ منكـ كما بمغكـ عنو حتّ ك اجتمعكا في الحجر 

، فكثبكا كثبة ()بدأكـ بما تكرىكف تركتمكه! بينما ىـ في ذلؾ، طمع عمييـ رسكؿ ا 
 : نعـ. أنا(): أنت اّلذم تقكؿ كذا ككذا؛ فيقكؿ رسكؿ ا رجؿ كاحد، كأحاطكا بو. يقكلكف

 .1" اّلذم أقكؿ ذلؾ
دليبل في الكممات التٌالية:)رأينا، صبرنا، آليتنا( يعد استعماؿ المتكمـ لمضمير "نحف"، 

إليقاع معنى الٌتعظيـ ك  ،عمى الجمع كعمى استحضار الطرؼ اآلخر إف كاف غائبا عف عينو
ف بو، كينقصكف مف قدره، كيحطكف مف شأنو، كيتغامزكف عميو ئك يستيز  كقد كانكاكالغمبة، 

 ؛بقٌكة كليجة حادة ليـل كأف يتصدٌ  ،إاٌل أف يكاجييـ ()لرسكؿ ا فما كاف ما مٌر عمييـ كمٌ 
القسـ يككف لغايات  كاستخداـ( كأما كالذم نفسي بيده لقد جئتكـ بالذبح!) حيث أقسـ با

؛ أم مف أفضؿ العناصر 2بكرم شيخ أميف" القسـ أفضؿ المؤكدات" "أكيد يقكؿ الدكتكر التٌ 
 المسيمة في تقكية الحجة.

ينطكم عمييا القسـ ىي ما تبرر اعتماده مف طرؼ  التيىذه اإلمكانيات اإلقناعية  إفٌ   
كالتٌأثير فيو كحممو  ،مف تجاكزاتو حدٌ الك لآلخر  هفي سياؽ تيديد واستعممكالذم  ()الرسكؿ 
 يرغب فييا. التياتجاه دكف آخر، كتكجييو إلى الكجية  عمى سمؾ

كمف ىذا المنطمؽ؛ فإٌف الخطاب ذا االستراتيجٌية الٌتكجييية "يعد ضغطا كتدخبل كلك 
ف كىذا ىك سبب تجاكز بدرجات متفاكتة عمى المرسؿ إليو، كتكجييو لفعؿ مستقبمي معيٌ 
ال  التيكاألدكات الٌمغكية المرسؿ لتيذيب الخطاب مف خبلؿ استعماؿ بعض األساليب 

                                                           
 .324ص ، الحميد ميدم، خطب الجمعة في حياة األنبياء كالرسؿ، قصة كعبرة كأسكةعبد  -1
 .246ص ،، دار الشركؽ1976: لبناف ،2عبير الفني في القرآف الكريـ، طبكرم شيخ أميف، التٌ  -2
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تتضمف بطبيعتيا ذلؾ؛ فتيذيب الخطاب يأتي لديو في المقاـ التٌالي، في حيف تتقدمو مرتبة 
سانية ؛ يعني ىذا أف الٌمغة تضع بيف يدم المرسؿ مجمكعة مف اآلليات المٌ 1تبميغ المحتكل" 

 عزز بسمطة المرسؿ.تعينو عمى تبميغ مقاصده، كتبقى ىذه اآلليات غير كافيو مالـ ت التي
عناصر االستراتيجية الٌتكجييية ألف الفعؿ المنجز ىك فعؿ تيديد  تعٌد الٌسمطة مف أىـٌ ك 

كتحذير كترتبط ىذه االستراتيجية بمفيـك إضفاء المشركعية كيستعمؿ "مفيـك إضفاء 
شير إلى أف الذات المتكممة تدخؿ في مسار خطاب يجب أف ينتيي باالعتراؼ يالمشركعية ل

ا بالحؽ في الكبلـ كمشركعية أف تقكؿ ما تقكؿ؛ فاستراتيجية المشركعية ترمي إلى تحديد لي
تسمح  التيالسمطة ىي كىذا يعني بأف ؛ 2مكقع السمطة الذم يسمح لمذات أف تأخذ الكممة"

عنو مف خبلؿ الخطاب اٌلذم جرل بيف الرسكؿ  تكذلؾ ما كشف، يفرض ذاتو لممتكٌمـ بأف
( ) ٌعمى سؤاليـ)أنت اٌلذم تقكؿ كذا رٌد ك  ،بعدما ىددىـ باليبلؾ انصرؼذم ككفار قريش ال

 .بكٌؿ ثقة، كقدرة عمى فرض الذات ككذا(
ة، يدعكىـ إلى يعرض نفسو عمى القبائؿ العربيٌ ( )ظٌؿ  األذل الذم نالو منيـ كرغـ 

سبحانو  يبمغيـ رسالة اى ا، كيخبرىـ أٌنو نبي مرسؿ، يسأليـ أف يصدقكه كيمنعكه حتٌ 
يقؼ ( )كرسكؿ ا  ،ي لغبلـ شاب مع أبيإنّ :" "ربيعة بف عباد"قاؿ  ، كفي ذلؾكتعالى

يا بني فبلف إني رسكؿ ا إليكـ، يأمركـ أف تعبدكه  "فيقكؿ:  عمى منازؿ القبائؿ مف العرب
كال تشرككا بو شيئا كأف تخمعكا ما تعبدكف مف دكنو مف ىذه األنداد، كأف تؤمنكا بي 

 .3"قكني كتمنعكني حتى أبيف لكـ مف ا ما بعثني بوكتصد
كتجمى ذلؾ في استعماؿ  ،بكمركيز عمى الجانب النٌ التٌ ( )نبلحظ في خطاب الرسكؿ 

)إٌني رسكؿ ا إليكـ( باإلضافة إلى دعكتيـ التباعو ـ المتصؿ "الياء" في قكلو:ضمير المتكمٌ 
 .، تصدقكني، تمنعكني، بعثني(كتصديقو، كمساندتو في قكلو:) إٌني، تؤمنكا بي

                                                           
 .323، 322، صبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكليةع -1
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 اـ الٌتشريؽ بمنىن أيلما لقي كفدا مف أىؿ المدينة في  بكمنب النٌ كما ركز عمى الجا
الضمير أنا عمى  ؛ حيث دؿ1"أنا نبي ىذه األّمة"كقاؿ ليـ:  ،ميـ، كقرأ عمييـ القرآففكمٌ 

الجانب مة الجانب النبكم عمى عريؼ بنفسيا مقدٌ حضكر الذات كعمى حرصيا عمى التٌ 
كا إّنو لمنبي اّلذم ، كقالكا: فنظر بعضيـ إلى بعض"البشرم كدعاىـ إلى اإلسبلـ، 

 2"إلى دعكتو، كأسممكا ( )تكاعدكـ بو ييكد، فبل يسبقنكـ إليو. فأجابكا سيدنا محمد 
كمثمما ىناؾ خطابات تيتـ الذات فييا بتقديـ الجانب النبكم عمى الجانب البشرم نجد 

 :يتـٌ فييا تقديـ الجانب البشرم عمى الجانب النبكم مف ذلؾ قكلو ألصحابوخطابات أخرل 
؛ 3"، إّنما أنا عبد ا، فقكلكا عبد ا كرسكلو()ال تطركني كما أطرم عيسى بف مريـ "

و ىك ا ذيف قالكا بأنٌ الٌ  ()خكفا مف أف يقع المؤمنكف في الكفر مثمما فعؿ قـك عيسى 
ـ صفة البشرية فقدـ المتكمٌ  يقكلكف عمٌكا كبيرا؛ك ابف ا تعالى ا عما و ىكمنيـ مف قاؿ بأنٌ 
 .ارتضاىا ا سبحانو كتعالى لو التيى ال ينزلو المؤمنكف إال المنزلة كركز عمييا حتٌ 

 كالجدكؿ المكالي يكضح عدد حضكر ضمائر المتكمـ كالمخاطب في ىذه الخطابات:
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 الخطاب
الة عمى الضمائر الد

 حضكر المتكمـ
 عددىا

الضمائر الدالة عمى حضكر 
 المخاطب

 عددىا

ما أعمـ إنسانا في العرب  :1الخطاب
 ....جاء قكمو بأفضؿ مما جئتكـ  بو

أنا يا رسكؿ ا عكنؾ أنا أحارب مف 
 .حاربت

، الضمير المستتر أنا)أعمـ
، أنا ( تقديره أنا أعمـأدعك

  أدعك
 التاء)جئت( تكررت مرتيف

 يؤازرني(أمرني، لياء:)ا
 تكررت مرتيف أنا

 

8 

 ( )تكررت مرتيف(كـ:) جئتكـ
 كـ(كـ، أدعككـ، أيّ ربّ )

 )عكنؾ(الكاؼ: 
 ) حاربت(التاء 

7 

يا معشر قريش: قالت  :2الخطاب
 ....قريش: محمد عمى الصفا ييتؼ

 تبا لؾ سائر ىذا اليـك أليذا جمعتنا

 الياء:)إّنيالتاء:)أخبرت(
رني، أم) تكررت مرتيف(

 عشيرتي(
الضمير المستتر )أنا( 

( تقديره )أنا ػ أممؾ)أنذر
 (، أنا أممؾأنذر

)عندنا،  الضمير)نا(
 (، جمعتناجربنا

 

12 

 تـ)أرأيتـ، أكنتـ(أن
 كـ )أخبرتكـ، لكـ(

 أنت
 الكاؼ)عميؾ، لؾ(
 كاك الجماعة)تقكلكا(

8 

 ...يا ابف أخي إّنؾ منا  :3الخطاب
. قد سمعت يا أبا الكليد ما سمعت

  (،الياء:)أخي، مني
تكررت كؿ لفظة مف 

16 
 ( تكررت مرتيفالكاؼ: )إّنؾ

، لؾ) لعمؾ، ميؾ،قكمؾ، ع)
26 
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 ىاتيف المفظتيف مرتيف. فأنت كذاؾ
: )منا، جمعنا،  )نا( 
 عمينا،) طمبنا، بذلنا( أكثرنا
تكررت  كؿ لفظة  ،أمكالنا

مف ىاتيف المفظتيف 
 مرتيف(.

الضمير المستتر)أنا( في 
 األفعاؿ)أعرض، أسمع،

 أفعؿ(

، دكنؾ، سكدناؾ تكررت مرتيف(
 ممكناؾ، يأتيؾ، نفسؾ، نبرئؾ(

ء:)عممت، أتيت، فرقت، التا
 جئت، فرغت( سفيت، عبت،

( تكررت ثبلث مرات، كنت)
 تكررت مرتيف)سمعت( 

 أنت

ما كراءؾ يا أبا :  4الخطاب
قاؿ: ىذا رأيي فيو فأصنعكا  ...الكليد؟

 ما بدا لكـ

أني،  كرائي،,الياء:)
أمرني، أطيعكني، بي، 

 رأيي(
ثبلث  التاء: )سمعت،
 (مرات

9 

 الكاؼ:)كراءؾ، سحرؾ(
كاك الجماعة) خمكا، اعتزلكه، 

 كفيتمكه، اصنعكا(
ممككـ، عزكـ، غيركـ،  كـ:)

 لكـ(
 (كنتـ)أنتـ

11 

 ة: يا معشر األنصار ما قال5الخطاب 
 بمغتني عنكـ....أجمعيف

الياء)بمغتني، عمي، 
 تجيبكنني،

 تاء)صدقتال
أتيتنا، صدقنا، نصرنا، نا)

 (ا،رضينآكينا، آسينا، 

12 

كـ)عنكـ، أنفسكـ، آتكـ، 
ىداكـ، أغناكـ، قمكبكـ، ككمتكـ، 

 إسبلمكـ، رحالكـ
كاك الجماعة)كجدتمكىا، 

 ترضكف، ترجعكا(
الكاؼ)نجيبؾ، صدقناؾ، 
 نصرناؾ، آكيناؾ، آسيناؾ
أنتـ)شئتـ، قمتـ، صدقتـ، 

 أكجدتـ

21 

 9 ، تؤمنكاأتسمعكف 12:)رأينا، صبرنا، أحبلمنا، نا :0الخطاب
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رأينا مثؿ ما صبرنا عميو مف أمر  ما
 .أنا اّلذم أقكؿ ذلؾ ...ىذا الرجؿ قط!

 آليتنا(
 الياء: )نفسي(

 تكرر مرتيف (عرفت التاء:)
 تكرر مرتيف (أنا) كنت،

 الضمير المستتر)أنا( في
الفعؿ )أقكؿ( تقديره )أنا 

 أقكؿ(

 تـ)ذكرتـ،
 أنت،

 ( تكررت مرتيف() جئتكـ كـ:
 (كـل، منكـ، بمغكـ

 :7الخطاب
 ....يا بني فبلف إني رسكؿ ا إليكـ

كتمنعكني حتى أبيف لكـ مف ا ما 
 .بعثني بو

بي،  إني، :(الياء
، تمنعكني، تصدقكني

 بعثني(
الضمير المستتر )أنا( في 
الفعؿ)أبيف( تقديره )أنا 

 أبيف(

6 

 (إليكـ، يأمركـ، لكـكـ)
تعبدكه، ال الجماعة) كاك

تشرككا، تخمعكا،  تعبدكف، 
 تؤمنكا(

8 

 :8الخطاب
 .كأسممكا....أنا نبي ىذه األّمة

 2 كـ)تكاعدكـ، يسبقنكـ( 1 أنا

 :9الخطاب
ال تطركني كما أطرم عيسى بف مريـ 

() إّنما أنا عبد ا، فقكلكا عبد ،
 ا كرسكلو

 الياء:) تطركني
 أنا

 1 كاك الجماعة)قكلكا( 2
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يكضح الٌرسـ البياني نسبة حضكر الضمائر الٌدالة عمى المتكٌمـ كالضمائر الٌدالة عمى 
في حيف بمغت نسبة حضكر  % 43,63المخاطب، كقد بمغت نسبة حضكر ضمائر المتكمـ 

اطىب  اطىب قد تجاكزت نسبة حضكر %56,36ضمائر الميخى ، أم أف نسبة حضكر ضمائر المخى
ألٌف المتكٌمـ ارتكز في تبميغ خطابو عمى االستراتيجية  %12,73 ضمائر المتكٌمـ بنسبة

ييدؼ المتكمـٌ مف خبلليا إلى تقريب اآلخر؛ بحيث يعاممو معاممة الٌند لمٌند مف  التيالٌتضامنية 
أجؿ ضماف نجاح الرسالة، كالحفاظ عمى استمرارية العبلقة بينو كبيف مخاطبو كبنائيا إف لـ تكف 

 مكجكدة.
تكٌمـ مف خبلليا إلى إزالة معالـ الفركؽ بينو كبيف مخاطبو كيحرص عمى كيسعى الم

التٌأدب اٌلذم ييدؼ المتكمـ مف  حفظ عرل الٌتكاصؿ، كلف يتحقؽ ذلؾ إال بالحفاظ عمى مبدإ
اطب اٌلذم  برازه، كنقصد بالطرؼ اآلخر المخى خبللو إلى التٌأثير في اآلخر مف خبلؿ تقديمو كا 

49.00%

49.20%

49.40%

49.60%

49.80%

50.00%

50.20%

50.40%

الضمائر الدالة على 
 حضور المتكلم

الضمائر الدالة على 
 حضور المخاَطب

50.40% 

49.59% 

 الضمائر الدالة على حضور المتكلم

 الضمائر الدالة على حضور المخاَطب

 عمى المتكمـ كالمخاطب نسبة حضكر الضمائر الدالة
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ضاره في كؿ خطابو أكثر مف حرصو عمى فرض ذاتو كالٌتعبير حرص المتكٌمـ عمى استح
 ؛ ك بذلؾ تتحقؽ االستراتيجية الٌتضامنٌية.عنيا

 :كتجميات البعد األخبلقي. االستراتيجية الّتمميحية 1
ر عف قصده بشكؿ مباشر، كما يستطيع أف يعبر عف قصده يستطيع المرسؿ أف يعب  

استجابة ىا المرسؿ يختار باالستراتيجية الٌتمميحية، ك  بطريقة غير مباشرة، كتسمى ىذه الطريقة
 .نةلدكاع سياقية، تجعمو يعدؿ عف استعماؿ الخطاب المباشر بدافع مف عكامؿ معيٌ 

مف أبرز  أدب" يعدٌ التٌ  عمى أفٌ " الشيرم"حسب ما أكرده  (Searle) "سيرؿ"كيؤكد 
معينة تكاد تككف  صيغؾ الدكافع الستعماؿ االستراتيجية غير المباشرة في الطمب، كىنا

فمصكغات االستراتيجية ؛ 1"أدب في إنجاز الطمب غير المباشربطبيعتيا طرقا عرفية لمتٌ 
 كثيرة كأىٌميا التٌأدب.

الذم استخدـ  ()ة ليذا الجانب منيا خطاب الرسكؿ كلذلؾ نجد خطابات كثيرة تكلي األىميٌ 
ؿ في أكاف يس( )أف رسكؿ ا  عنيا()رضي ا عف أمنا عائشة "ف مميجيةاالستراتيجية التٌ 

يككف حيث يشاء؛  أف مرضو اّلذم مات فيو: أيف أنا غدا؟ يريد يـك عائشة، فأذف لو أزكاجو،
يعٌبر بيا المرسؿ  التيكتعرؼ االستراتيجية الٌتمميحية بأٌنيا" االستراتيجٌية  2"فكاف في بيت عائشة

بيا أكثر مما يقكلو، إذ يتجاكز قصده مجٌرد  عف القصد بما يغاير معنى الخطاب الحرفي، لينجز
؛ 3المعنى الحرفي لخطابو، فيعٌبر عنو بغير ما يقؼ عند الٌمفظ مستثمرا في ذلؾ عناصر السياؽ"

 .يى ضمنيةنفيـ مف ىنا أف الخطاب في كثير مف األحياف يتضمف معان
مقاصدية مف المعنى كليا تعٌد "جكانب  التيكتبحث التٌداكلية في المعاني الضمنٌية، كاإلضمارات 

خاصيات كاضحة المبلمح كىي مستقاة جزئيا مف المعنى المتكاضع عميو أك المعنى المباشر لمقكؿ 

                                                           
 .372 ص ،داكليةعبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية ت -1
 .352، ص عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة في حياة األنبياء كالرسؿ، قصة كعبرة كأسكة -2
 .372، ص عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية -3
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حسب استعمالو في سياؽ مشترؾ بيف المتكمـٌ كالمخاطىب، كتعتمد عمى التزـا المتكـم كالمخاطىب بالمبدأ 
 رىكف بااللتزـا بمبدإ التٌعاكف.؛ نفيـ أف تسييؿ عممٌية التٌكاصؿ م1التٌعاكني كضكابطو"

 :2كىك مبدأ تنبثؽ عنو قكاعد أربع ىي
 ؛، عمى أف ال يتعد ذلؾ حدهقاعدة الكمية: اجعؿ خطابؾ أكثر غنى باألخبار -
 ؛ية أك الكيفية: ال تقؿ ما تعتقده خاطئا، كتفتقر لمبراىيف الكافية عنولنكعقاعدة ا -

 ؛قاعدة اإلفادة: كف دقيقا -

 ضحا، دكف لبس، كمكجزا كمنظما.قاعدة الصيغة كف كا -

 كاٌلذم )رضي ا عنيف( ألزكاجو ()خطاب الرسكؿكتتضح ىذه المبادئ في 
ة إنجازية حرفية ىي الٌسؤاؿ، كقٌكة إنجازية مستمزمة مقاميا ىي الطمب قكٌ  تضٌمف

ٌنما استخدمو المتكٌمـ في  كاالستئذاف؛ فالضمير )أنا( لـ يأت في سياؽ فرض الذات، كا 
العدكؿ عف محاكلة إكراه المرسؿ إليو أك "استعمميا  إذ إف مف دكاعي الستئذاف،سياؽ ا

إحراجو إلنجاز فعؿ قد يككف غير راغب في إنجازه، فبل يريد المرسؿ إحراجو، إف كاف 
ار القرارات ؛ حيث يترؾ الحرية لممخاطب في اختي3"ال يرغب في تنفيذ ما يريده منو

كينبغي لممسمميف أف يقتدكا بو ( )حمى بيا الرسكؿ ت التيامية كىذا مف األخبلؽ الس
عمى أذل األعداء؛ كمف أمثمة  نجد الصبر( )تحمى بيا الرسكؿ  التيكمف األخبلؽ 

صبرا آؿ ياسر فإّف مكعدكـ "آلؿ ياسر كىـ في ساحة العذاب كاالبتبلء: ( ) ذلؾ قكلو
فيأمرىـ  كب كمشجكع،الجّنة، كيأتيو بعض المؤمنيف مف الشرفاء كاألقكياء بيف مضر 

 .4"كـ ال تقاتمكا القكـ فإني أمرت بالعفكيكيقكؿ ليـ: كفكا أيد ،بالصبر

                                                           
، مصر: 1األدبي كالببلغة، ط، الٌتداكلٌية، البعد الثالث في سيميكطيقا مكريس مف الٌمسانيات إلى الٌنقد بمبععيد  -1

 .314، جميكرية مصر العربٌية، ص2229
، دار 2216، عماف: 1الصبحي ىدكم، اإلنشاء بالقكؿ مقاربة نحكية تداكلية لؤلكامر كالٌنكاىي أعماال لغكية، ط -2

 .126ص ،كنكز المعرفة لمنشر كالتكزيع
 .373، صغكية تداكليةعبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب مقاربة ل -3
 .326، صعبد الحميد ميدم، خطب الجمعة في حياة األنبياء كالرسؿ، قصة كعبرة كأسكة -4
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الضمائر الدالة ك كـ( يصمة في قكلو:)مكعدكـ، أيدتضمائر المخاطب الم جاء استعماؿ
عمى المتكمـ في قكلو:)فإٌني( كالتاء في قكلو: )أمرت( في سياؽ الحديث عف الحمـ، كالعفك 

ىي صفات أمر ا سبحانو كتعالى بيا عباده لما ليا في تأثير في نفكس الغير سامح ك كالتٌ 
 .غييركحمميـ عمى التٌ 

فقد نالت قريش "يف؛ أذل أعداء الدٌ  عمىالمثؿ األعمى في الصبر ( )كيعٌد الرسكؿ 
عمى رأسو  حثككبدأ ي ،حيث تعرض إليو أحد السفياء ؛وبعد كفاتو عمّ ( )مف الرسكؿ 

راب كىي تبكي بيتو، فقامت إحدل بناتو تغسؿ عنو التّ  ()دنا محمد ؿ سيّ راب كدخالتّ 
ال تبكي يا بنية، فإّف ا مانع أباؾ، ككاف يقكؿ: " ما نالت  يقكؿ ليا:( )كرسكؿ ا 
 .1ى مات أبك طالب("شيئا حتّ  مني قريش

لمصيغة  ()يبرز ىنا الجانب العاطفي في مساندة البنت ألبييا، كفي استعماؿ الرسكؿ 
 .الٌتقريبية في قكلو:)يا بنية( ثـ أكد ليا بأٌف ا سبحانو كتعالى سيحميو مف كيد األعداء

اطىب  في ىذه الخطابات. يكضح الجدكؿ المكالي عدد حضكر ضمائر المتكمـ كالمخى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .329، صعبد الحميد ميدم، خطب الجمعة في حياة األنبياء كالرسؿ، قصة كعبرة كأسكة - 1
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 الخطاب
الضمائر الدالة عمى 

 حضكر المتكمـ
 عددىا

الضمائر الدالة عمى 
 حضكر المخاطب

 عددىا

أمنا عائشة  عفف: 1خطابال
أف رسكؿ  )رضي ا عنيا(

ؿ في مرضو أكاف يس( )ا 
 أنا اّلذم مات فيو: أيف

 ....فكاف في بيت عائشة؟غدا

 / / 1 أنا

صبرا آؿ ياسر  :2الخطاب 
فإّف مكعدكـ الجّنة كيأتيو 
بعض المؤمنيف مف الشرفاء 

كيقكؿ ليـ: كفكا  ...كاألقكياء
تمكا القـك فإني أيدكـ ال تقا

 أمرت بالعفك

 الياء:)أني(
 التاء:) أمرت(

2 
 ) مكعدكـ، أيدكـ(كـ: 

، ال كاك الجماعة:) كفكا
 (تقاتمكا

4 

ال تبكي يا بنية،  : 3خطابال
فإّف ا مانع أباؾ(، ككاف 

ما نالت مني قريش يقكؿ: " 
 شيئا حتى مات أبك طالب

 0 الياء:)مني(
 ) تبكي(الياء: 

 الكاؼ:) أباؾ(
2 
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يكضح الٌرسـ البياني نسبة حضكر الضمائر الدالة عمى المتكٌمـ كالضمائر الدالة عمى 
في حيف بمغت نسبة حضكر   %42,22المخاطب، كقد بمغت نسبة حضكر ضمائر المتكمـ 

أم أف نسبة الضمائر الدالة عمى حضكر المخاطب قد  ؛%62,22 خاطبضمائر الم
 ألسباب مختمفة منيا: %22 لة عمى المتكٌمـ بنسبةتجاكزت نسبة حضكر الضمائر الٌدا

؛ فيك لـ ()تحقؽ مبدأ التٌأدب في ىذا الخطاب، كتجمى ذلؾ في استئذاف الرسكؿ  -
نما ترؾ ليٌف حرية اتخاذ القرار؛  يفرض رغبتو عمى زكجاتو، كا 

بركز الجانب العاطفي؛ أم مساندة الذات لآلخر كتضامنو معو، األمر اٌلذم يتطمب  -
 .)رضي ا عنيف(ريبيا؛ كتجمى ذلؾ في مكقؼ أزكاجو تق

كىذا يتطمب تجنب كثرة استخداـ الضمائر  ،تقديـ الجانب البشرم عمى الجانب النبكم -
ثبات صفات البشرية.  الدالة عمى صفة النبكة كا 
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 تعميؽ:
يكضح الٌرسـ البياني نسبة حضكر الضمائر الدالة عمى المتكٌمـ كالضمائر الدالة 

اطب  حيث، الخطابات السابقةعمى المخاطب في  بمغت نسبة حضكر ضمائر المخى
 .%52,42في حيف بمغت نسبة حضكر ضمائر المتكمـ  49,59%

المتكٌمـ كيتفؽ الٌنحاة  ائرضم ىياألكثر حضكرا في المدكنة  الضمائريبدك أف 
لمتكٌمـ كالحضكر ىك اليدؼ اٌلذم يسعى ا 1"عمى أف ضمير المتكٌمـ ىك ضمير حضكر"

كألجؿ تحقيؽ ذلؾ نجده يتكخى مجمكعة مف  ؛إليو مف خبلؿ إنتاجو ليذه الخطابات
تعينو عمى بمكغ قصده المنشكد المتمثؿ في الحضكر؛ ألف الحضكر  التياالستراتيجيات 

يعٌبر عف  استعمالو لضمائر الحضكر في حد ذاتو غاية حجاجية؛ فالمتكٌمـ مف خبلؿ
، فيي تمثؿ قدرة 2 " ـ عمى أف يفرض نفسو كفاعؿقدرة المتكمٌ " في الذاتية تتمثؿذاتيتو؛ ك 

فميست الضمائر مجرد نيابة نحكية "؛ المتكمـ في أف يبرىف عمى كجكده كيفرض سمطتو
                                                           

 ، دار المعارؼ.1966، مصر:3ينظر: عباس حسف، النحك الكافي، ط -1
 .84ص ،ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكليةعبد اليادم بف  -2
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ىي كسيمة مف أم  1ىي أصكات حجاجية تؤمف الٌتفاعؿ كاالختبلؼ كاالنسجاـ" بؿ
ا يجعمنا نعترؼ بدكرىا بيف األطراؼ المشاركة في الخطاب، م التبادؿكسائؿ تحقيؽ 

الحجاجي؛ أم أف الضمائر أصكات حجاجية كفي ىذا الشأف تقكؿ الباحثة "سامية 
الدريدم" :" نتحدث في الخطاب الحجاجي عف تعدد األصكات، إذ نجد صكت المدافع 
عف فرضية المنتصر لقضية كصكت المعارض الرافض كصكت المتردد الشاؾ 

تكمـ يجادليا كيحاججيا أك يستشيد بآرائيا كأصكات أخرل كثيرة يستحضرىا الم
جاه ت؛ األمر الذم يستدعي منو الحضكر الدائـ حٌتى يعمف عف مسؤكلياتو 2كمكاقفيا"

دكر الضمائر عمى الٌتعريؼ بالذات كالكشؼ عف مرتبتيا  مخاطبيو، فبل يقتصر
نٌ   مسؤكلياتو.ما يتجاكزه إلى االلتزاـ بكاجبو ك االجتماعٌية كالثقافٌية كالسياسٌية، كا 

إٌف إعبلف المسؤكلية ىك الذم يجعؿ األطراؼ المشاركة في الخطاب تتخذ  
االستراتيجية المناسبة إلقناع الطرؼ اآلخر؛ كتدفع كؿ طراؼ مف األطراؼ إلى اٌتخاذ 

 .بكٌؿ أشكالومكقؼ كالدفاع عميو كبذلؾ يتحقؽ الٌتفاعؿ 
كنو مف الٌتعبير عف ذاتيتو، كعف ة قكٌية تمـ يحمؿ شحنة ذاتيٌ إٌف ضمير المتكمٌ       

" الكظيفة إفٌ  معتقداتو كعكاطفو، كفي ىذا الصدد تقكؿ الباحثة فاطمة الطباؿ بركة
الٌتعبيرية أك االنفعالية تحدد العبلقة بيف المرسؿ كالمرسمة كمكقفو منيا، فالمرسمة في 

تتعٌمؽ  صدكرىا تدؿ عمى طابع مرسميا، كتكشؼ عف حالتو فضبل عما تحممو مف أفكار
ترجع إلى  التيبشيء ما يعبر المرسؿ عف مشاعره حيالو)...( إٌنيا الكظيفة الٌتعبيرية 
؛ كلذلؾ سعى 3المتحدث كتشير إلى حالتو الفكرية كالعاطفٌية قياسا إلى مكضكع الحديث"

كمفو  التيـ إلى الكشؼ عف مدل إيمانو بالرسالة باستعمالو لضمير المتكمٌ ( )الرسكؿ 
 .ياو كتعالى بتبميغيا، كمدل حرصو عمى تبميغا سبحان

                                                           
 .34، مؤسست آفاق، ص2217، انمغرب: 1عبذ انهطٍف عادل، انحجاج فً انخطاب مقارباث تطبٍقٍت،ط -1

عالـ  ،1سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني، بنياتو كأساليبو، ط -2
 .158، ص2227الحديث:  الكتب

، المؤسسة 1993فاطمة الطباؿ بركة، النظرية األلسنية عند ركماف جاكبسكف، دراسة كنصكص، لبناف:  -3
 .66الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ص
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 . الخطاب بيف الّتقكيـ األخبلقي كغير األخبلقي:1
يتكٌكف مف  جمكعة مف الكممات إلى قسميف: "قسـينقسـ الخطاب مف حيث ىك م

ٌنما تكتفي مف الٌناحية الداللية  التيالكممات المكضكعٌية  ال تحمؿ أم شحنة ذاتية، كا 
مف  التيالة عميو، كالمثاؿ عمى ىذه الصفات األلكاف كالكممات بتعييف مرجعيا كاإلح

ىي إلى جانب تعيينيا الشيء  التيقبيؿ متزكج أعزب الخ كقسـ آخر ىك قسـ الكممات 
 2:؛ كتنقسـ ىذه الشحنة الذاتية إلى نكعيف1المتحدث عنو تحمؿ شحنة ذاتية"

غريب  شجا، يتمٌثؿ في الكممات العاطفية مف قبيؿ: محزف،: األكؿ لنكعا
 ...الخ.مؤلـ
: الكممات الٌتقكيمية: مف قٌكمت المتاع حددت قيمتو، كالٌتقكيـ يعني الثاني لنكعا

تحديد قيمة الشيء بإطبلؽ حكـ قيمي عميو يرفعو أك يحطو بالٌنسبة إلى معايير أك 
 ة.ع االجتماعي أك ذاتية عاطفية خاصمبادئ ككنية قكاميا العقؿ أك الٌتكاض

عجـ تحميؿ الخطاب: أٌنو يمكف استعماؿ" تقدير" استعماال عاٌما جٌدا كقد جاء في م
يعٌبر بيا المتكٌمـ عف ذاتيتو؛ فيقصى منيا غالبا كٌؿ  التيلكٌؿ العبلمات غير اإلشارية 

الجيات المنطقٌية، كفي ىذه الحاؿ يشمؿ الٌتقدير كٌؿ ما ىك مف قبيؿ رٌد الفعؿ 
معجـ تحميؿ الخطاب "ىك  ما جاء في دير حسب، فالٌتق3االنفعالي أك الحكـ القيمي"

؛ أم 4يعٌبر المتمفظ بكاسطتيا عف حكـ قيمٌي أك رٌد فعؿ انفعالي" التيمجمكع العبلمات 
يستخدميا المتكٌمـ )الذات المحكرية( ليعٌبر بيا عف ذاتيتو  التيمجمكعة العناصر 

ٌبر عنو، كىذا ما الحدث المع تجاهكيكشؼ مف خبلليا عف مكقفو اإليجابي أك السمبي 
 .ةيقصد بالٌنعكت الٌتقديرية القيمي

                                                           
، جامعة منكبة 2221عبد ا صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية،  تكنس:  -1

 .129 ص ت كمية اآلداب،منشكرا

 .132، 129 ص ،المرجع نفسو -2
 .54باتريؾ شاركدك، دكمينيؾ منغنك، معجـ تحميؿ الخطاب، ص -3

  .53ص ، المرجع نفسو -4
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أما غير القيمية "فيي صفات تقتضي بدكف أف نعٌبر عف حكـ قيمي أك عف التزاـ 
، أم أٌف الٌتقكيـ ينقسـ إلى 1المتكمـ عاطفٌيا، تقييما كيفيا أك كمٌيا لمٌشيء المعٌبر عنو"

 ضربيف: تقكيـ غير أخبلقي كتقكيـ أخبلقي.
ذم ال يتضٌمف شحنة أخبلقٌية، كيشمؿ : ىك الٌتقكيـ الٌ يـ غير األخبلقيقك التّ  -

المقادير مثؿ كثير/ قميؿ، كاألحجاـ مثؿ: كبير/ صغير، كالمسافات مثؿ: بعيد / قريب 
كدرجات الحرارة مثؿ حار/ بارد...الخ كىذا التقكيـ لئف خبل مف "الشحنة األخبلقية فإٌنو 

شياء نفسيا المتحدث عنيا يمكف أف نقكؿ عنيا: إٌنيا ال يخمك مف ذاتية؛ ذلؾ أٌف األ
بعيدة جدا أك قريبة جدا، كبيرة جدا أك صغيرة جدا، كأٌف أقربيا يمكف أف يحكـ عميو 

كأف أكبرىا يمكف أف يحكـ عميو  ،و قريبو بعيد كما يمكف أف يحكـ عمى أبعدىا بأنٌ بأنٌ 
الٌتقكيـ اٌلذم ال يستند إلى  ؛ أم ىك2بأنو صغير كما يحكـ عمى أصغرىا بأنو كبير" 

 النظرة إلى األشياء تختمؼ مف إنساف آلخر.ألٌف مقاييس معٌينة؛ كمعايير متفؽ عمييا 
: ىك الٌتقكيـ "اٌلذم يمقي بحكـ قيمي كأخبلقي عمى األشياء مثؿ: كتقكيـ أخبلقي -

ع إلى معايير متكاض يستندو حسف أك قبيح بأنٌ  ما ؛ فحكمنا عمى شيء3"حسف/ قبيح"
 يا حسنة أك قبيحة.في الحكـ عمى األشياء بأنٌ  اعميي

الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـ أساليبو "كقد نقؿ لنا "صكلة" في كتابو 
اختزلت فييا "أكركيكني" ضركب الكممة مف حيث  التيالخطاطة  "الحجاجية

 مكضكعيتيا كذاتيتيا.
 
 
 
 

                                                           
 .54باتريؾ شاركدك ، دكمينيؾ منغنك، معجـ تحميؿ الخطاب، ص  -1

 .132ص بية،عبد ا صكلة، الحجاج في القرآف الكريـ مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمك  -2
 .الصفحة نفسيا ،المرجع نفسو -3



   نّذٌىًانفصم األول:                 االستراتٍجٍت انتّىاصهٍت وانبعذ األخالقً فً انخطاب ا

 

82 
 

 لصفاتا                         
 

 

 مكضكعية                             الذاتيةال     
 أعزب/ متزكج -
 صفات األلكاف -

 التقكيمية    العاطفية                          ذكر/ أنثى         -

                         مؤلـ - 
      معجب                 - 
 محزف                      - 
 

 أخبلقية                  غير أخبلقية                
 حسف -          كبير        -
 جيد -بعيد                        -
 جميؿ -حار                        -
 كثير -

 
صنفت "أكركيكني" في ىذه الخطاطة صفات الكممات إلى صنفيف: مكضكعية كذاتية  

كالجنس: ذكر كأنثى كانقسمت شممت الصفات المكضكعية كٌؿ ما يتعٌمؽ بصفات األلكاف 
بدكرىا إلى غير أخبلقية مف  انقسمت خيرةىذه األك  ،الصفات الذاتية إلى عاطفية تقكيمية

كأخبلقية تقع عمى محكر حسف قبيح "إٌف كظيفة االستحساف  ..الخ.قبيؿ كبير بعيد.
حب/ ال أحب كاالستقباح لمكممات ذات الٌتقكيـ األخبلقي المعٌبرة مف جية المتكٌمـ عف معنى أ

أقاميا فبلسفة األخبلؽ في دراستيـ لصفتي " حسف"  التيتضع المسألة في نطاؽ الٌنظرية 
؛  فبمجرد 1ك"قبيح" الٌمتيف يطمقيما المتكٌمـ عمى أشياء في العالـ مبرزا بكاسطتيما مكقفا منيا"
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 ؛عف قناعة تمفظ المتكٌمـ بإحدل ىاتيف الكممتيف يككف قد أطمؽ حكما تقكيميا أخبلقيا صادران 
مدل إعجابنا بذلؾ الشيء، كقكلنا عف شيء  يعٌبر عف ألٌف حكمنا عف شيء ما بأٌنو حسف

( حسب ما نقمو لنا Ayer) أٌنو قبيح يعبر عف نفكرنا مف ذلؾ الشيء كىذا ما ذىب إليو آير
حيث  ؛"الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ أساليبو الحجاجية"في كتابو  "عبد ا صكلو"عنو 
ا كأك قكلنا عف شيء حسف يعبر عف استحساف عممي مف لدن" أٌف قكلنا عف شيء ىك  :ؿقا

نعبر عف استقباحنا إياه أما مف جية المتمقي فإٌف صفتي آخر ىك قبيح يعني أٌننا ضده فنحف 
"حسف" "كقبيح" تأتياف مف زاكية النظرية االنفعالية ىذه لتحسيف األشياء المكصكفة أك تقبيحيا 

فكرة عكاطفو كانفعاالتو بترغيبو في أمكر كتنفيره مف أخرل كإلقناعو بكجية نظر في نظره ك 
يا أنٌ ب؛ فغرض المتكٌمـ مف حكمو عمى األشياء 1معينة كحثو عمى عمؿ شيء ما كدعكتو إليو"

في إطار الٌنظرية االنفعالية  (Ayer)حسنة أك قبيحة ىك التٌأثير في المتمقي كىك ما كاف "آير"
 .بره مف كظائؼ الكبلـالمذككرة يعت

حكـ المتكٌمـ عمى األشياء بقكلو "حسف" / "قبيح" يتجاكز مجرد الرغبة في إبداء  إفٌ 
ٌنما يسعى مف خبلؿ ذلؾ إلى إنجاز فعؿ تأثيرم؛ حيث  ،نطباعو إزاء األشياء المعبر عنياا كا 

مف خبلؿ ف يريد بإطبلقو ليذا الحكـ تكجيو المخاطب إلى القياـ بفعؿ ما كحممو عمى اإلذعا
" تدبر البعد العممي المباشر لمممفكظ األخبلقي عمى اعتباره تكجييا لمعمؿ،)...(؛ فيك بذلؾ 

؛ بؿ ييدؼ إلى 2"كبلـ إلزامي يمـز بالعمؿ كال يكتفي بالدعكة إليو بكاسطة الترغيب كالتنفير
اطب كحممو عمى القيا  بعمؿ في المستقبؿ. ـالتٌأثير في المخى

دنا محمد سيٌ  لسيرةعمى الٌتقكيـ أثناء عرضو  ب "عبد الحميد ميدم"الخطي اعتمدك لقد  
( ) ٌدة مف حياة كشخصية الرسكؿ في سياقات مختمفة ليبرز جكانب متعد( ) كيمكف

 مناؼ بف بف المطمبكتؤكد الركايات الصحيحة أف عبد " خطيبال والٌتمثيؿ لذلؾ مف قكل
زكج ابنو األصغر عبد ا،   مف عمرهىشاـ سيد قريش ببل منازع، لما تجاكز السبعيف 
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الذم دخؿ في السنة الرابعة كالعشريف مف عمره بفتاة طيبة مباركة تسمى آمنة بنت كىب، 
 1.مف أشرؼ البيكت بمكة المكرمة

ينقسـ الٌتقكيـ في ىذا القكؿ إلى قسميف: تقكيـ أخبلقي كتقكيـ غير أخبلقي حسب 
 الجدكؿ التٌالي:

 الّتقكيـ

 تقكيـ غير أخبلقي يتقكيـ أخبلق

 األصغر سٌيد

  طيبة

  مباركة

  أشرؼ

قكيـ إلى تقكيـ ؛ كقد انقسـ التٌ ()اعتمد الخطيب عمى التٌقكيـ ليبرز نسب الرسكؿ 
أخبلقي، كتقكيـ غير أخبلقي، تمثمت األلفاظ التٌقكيمية األخبلقٌية في قكلو:)سيد، طيبة 

بلقي كىك:) األصغر( كقد كاف ىذا التقكيـ مباركة، أشرؼ(، كاستعمؿ لفظا تقكيما غير أخ
ذم أراد تبميغو، كالمتمثؿ في االفتخار بنسب كفيؿ بكصؼ انطباعو حكؿ المكضكع الٌ 

 .()الرسكؿ
( )كلد فييا سٌيدنا محمد  التيعف الظركؼ  لخطيب "عبد الحميد ميدم"كيتحدث ا

عادية فبشرت بو  لما أتمت آمنة بنت كىب مدة حمميا، كلدت غبلما في ظركؼفيقكؿ: "
جده عبد المطمب، الذم سماه محمدا، كفي اليـك السابع مف مكلده أمر جده عبد المطمب 

طعمكا، كسألكا عف سبب اختياره ليذا ك بجزكر فنحرت، كدعا رجاال مف قريش، فحضركا 
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االسـ النادر عند العرب كقتئذ: فقاؿ: أردت أف يككف محمكدا في السماء ، كفي األرض 
 .1لخمقو"

خر غير أخبلقي. تمثؿ الٌتقكيـ األخبلقي في آتضمف ىذا القكؿ تقكيما أخبلقيا ك 
لفظة:)عادية(، كتمثؿ الٌتقكيـ غير أخبلقي في لفظة:)النادر( كقد استعمؿ ىذه التقكيمات في 

 زامنت الحدث العظيـ المتمثؿ في ميبلد سيد البشرية اٌلذم: التيسياؽ حديثو عف الظركؼ 
ف أمو آمنة بنت كىب، كلما أكمؿ ست سنكات، أخذتو أمو معيا إلى بيف أحضا"تربى 

المدينة المنكرة لزيارة أخكاؿ أبيو بني النجار، كالكقكؼ عمى قبر أبيو، كمعيا بركة 
آمنة في اتجاه مكة، إلى أف كصمت  أموثـ رجعت الحبشية، كبقكا في الضيافة مدة شير، 

قد اقترب ك ه القرية كدفنت فييا، ذت في ىإلى قرية األبكاء، فأصابيا مرض شديد، فمات
عمرىا مف الثبلثيف سنة؛ فأصبح الكلد الصغير بدكف أب كال أـ، كىك ابف السبيؿ؛ 

المباركة مدة خمسة أياـ إلى أف كصمت إلى مكة فسممتو  "بركة"فحضنتو األمة السكداء 
عف عمر جاكز  لجده عبد المطمب؛ فقاـ بكفالتو كتربيتو مدة عاميف كامميف، ثـ مات جده

العاـ الثامف مف عمره المبارؾ فانتقؿ إلى كفالة ( )الثمانيف، كلما يكمؿ سيدنا محمد 
اه أبكه عبد المطمب بكفالتو كاالىتماـ بتربيتو ككاف أبك طالب مف عمو أبي طالب، كقد كصّ 

 ()سادة قريش كلكنو كاف كثير العياؿ كقميؿ الماؿ؛ ىكذا كانت طفكلة سيدنا محمد 
 .2تبركا يأكلي األبصار"فاع

ال  التيمجمكعة مف الكممات تكزعت بيف الكممات المكضكعٌية  خطاباليتضمف ىذا 
تحمؿ  التيتحمؿ أم شحنة ذاتية مثؿ األلكاف كتمثمت في كممة:)السكداء( كبعض الكممات 

الخطيب:  كيظير ذلؾ في قكؿ ،في طياتيا شحنة ذاتية، كتنقسـ بدكرىا إلى كممات عاطفية
)المبارؾ، المباركة، سادة(  :صابيا مرض شديد( ككممات تقكيمية تنقسـ إلى أخبلقٌية منيافأ)

مف خبلليا عف مدل تأثره بالظركؼ  الخطيبكغير أخبلقية منيا:)كثير، قميؿ( كقد عٌبر 
مة ؛ فقد تكفيت أٌمو، كىك طفؿ صغير، كحضنتو األ()تعرض إلييا الرسكؿ  التيالصعبة 
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ـٌ كفمو جده، كبعد كفاة جده انتقؿ إلى كفالة عمو، كيمكف أف السكداء "بركة المب اركة"، ث
 .نستفيد مف خطاطة "أكركيكني" الٌسابقة في رسـ خطاطة ليذا القكؿ

 
 

 الصفات                             
 

 

 المكضكعية                         الذاتية             
 السكداء -

 

 ة                       التقكيميةالعاطفي             

 (شديد)مرض   -            
                      

 غير أخبلقية           أخبلقية                            
 المباركة -            الصغير -                             
 لمبارؾا -قميؿ                 -                             
 سادة -              كثير   -                             

 
مجمكعة مف األنماط الٌتقديرية في سياؽ  خطيب عبد "الحميد ميدم"استعمؿ الكما 

 :"كأكبرىفٌ  ()الٌمكاتي تزكجيف سٌيدنا محمد  )رضي ا عنيف( الحديث عف أميات المؤمنيف
كأصغرىف ....ىا كىي المرأة الطاىرة الذكية جدا اأرضك  )رضي ا عنيا(خديجة بنت خكيمد 

تزكجيا سيدنا  التي، كىي المرأة الكحيدة )رضي ا عنيا(عائشة بنت أبي بكر الصديؽ " 
 1."كىي صغيرة كبكر( )رسكؿ ا 

                                                           
 .343ص عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة في حياة األنبياء كالرسؿ، قصة كعبرة كأسكة،  -1



   نّذٌىًانفصم األول:                 االستراتٍجٍت انتّىاصهٍت وانبعذ األخالقً فً انخطاب ا

 

87 
 

 تقكيـ غير أخبلقي تقكيـ أخبلقي

 صغيرة الطاىرة

 بكر الذكية جدا

في سياؽ الحديث ( )عف زكجات الرسكؿ  م"الخطيب "عبد الحميد ميدكلقد تحدث 
قد تزكج كؿ ىؤالء النساء ( )عف الحكمة مف الزكاج بيف؛ فتبٌيف لنا بكضكح أٌف الرسكؿ 

الطيبات الكريمات الشريفات مف أجؿ ىدؼ كاحد ىك خدمة الٌديف اإلسبلمي كتقكية العبلقة 
 بينو كبيف أصحابو كتحقيؽ البعد االجتماعي.

في سياؽ الحديث عف  مجمكعة األحكاـ التقكيمية "عبد الحميد ميدم"استخدـ الخطيب ك 
كما يتصؼ بو مف " قكلو:كيظير ذلؾ في ؛ ()ؽ بيا الرسكؿ األخبلؽ السامية التي تخمٌ 

تكاضع جـ، ك خمؽ عظيـ، كلساف فصيح، كمكعظة بميغة، كحجة دامغة كحكار ىادئ، 
آمف بو، في ىذه المرحمة كمف ( )كرحمة كاسعة، كأدب رفيع؛ فكاف الرسكؿ سيدنا محمد 

( )كاف سيدنا محمد كقكلو: "ىكذا   1."فكف بدينوخْ تَ سْ يَ  التي استغرقت ثبلث سنكات
يحاكر كيجادؿ قكمو الكفار كالجياؿ كالمعانديف بؿ كالمتيكريف بما يعممو ا مف فف 

، كسمككات الحكار بالميف كالمطؼ، كقكة الحجة كالمكعظة الحسنة بأدب رفيع كخمؽ حميد
 2"....تربكية كحضارية راقية

لينا كمتكاضعا  ()ة؛ فقد كاف ر ة كالظاىن؛ قد حكل كؿ الكماالت الباط()كاف" قكلو:ك 
 ....كرؤكفا كرحيما ككدكدا؛ عميو كقار كميابة، مف رآه بداىة ىابو، كمف خالطو أحبو

احشا كال بخيبل كال أجكد الناس بالخير، ككاف شديد الحياء، كلـ يكف ف( )كاف الرسكؿ ك 
  3".جبانا ككاف دائـ البشر كاالبتسامة، حسف العشرة، خاصة مع زكجاتو كأكالده
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كاف أفصح الّناس، كأحسنيـ بيانا، كأعذبيـ كبلما، ( ) رسكؿ اإّف سيدنا  "كقكلو: 
 كيمكف تكضيح ىذه األحكاـ في الجدكؿ التالي:.1يتكمـ بالكبلـ الفصؿ الحكيـ"

 األحكاـ الّتقكيمية غير األخبلقية كيمية األخبلقيةاألحكاـ الّتق

 / كاضحة كصادقة كصحيحة

 / كبلما أفصح الٌناس، كأحسنيـ بيانا، كأعذبيـ

خمؽ عظيـ، كلساف فصيح، كمكعظة بميغة، 
تكاضع جـ، ك كحجة دامغة، كحكار ىادئ، 
 كرحمة كاسعة، كأدب رفيع

 كاسعة

كخمؽ حميد، كسمككات تربكية كحضارية 
 يةراق

/ 

 / لينا كمتكاضعا كرؤكفا كرحيما ككدكدا؛

أجكد الناس بالخير، ككاف شديد الحياء، كلـ 
يكف فاحشا كال بخيبل كال جبانا ككاف دائـ 

 .البشر كاالبتسامة
/ 

تضمف ىذا الجدكؿ مجمكعة مف األحكاـ الٌتقكيمية منيا األخبلقية كغير أخبلقية عٌبر 
الذم امتاز بالصفات الحسنة ( )اء أخبلؽ الرسكؿ ز إالخطيب مف خبلليا عمى انطباعو 

 كاألخبلؽ الحميدة، كالسمككات الٌسكية كالراقية كالحضارية.
إلى التٌأثير ( )مف خبلؿ عرضو ألخبلؽ الرسكؿ  الخطيب "عبد الحميد ميدم"ييدؼ 

امية؛ فيك ىدؼ ، كالٌتخمؽ بيذه األخبلؽ الس()في المتمقي كدعكتو لبلقتداء بالرسكؿ 
 كجييي.ت

                                                           
 .358ص يد ميدم، خطب الجمعة في حياة األنبياء كالرسؿ، قصة كعبرة كأسكة،عبد الحم -1
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 خبلصة:
المكسـك بػ" االستراتيجٌية الٌتكاصمٌية كالبعد األخبلقي في الخطاب  تناكلت في ىذا الفصؿ

اعتمدتيا الذات المحكرية في ىذه الخطابات  التيمختمؼ اآلليات كاالستراتيجيات  الٌديني"
سالة لكافة عباده بتبميغ الرٌ ذم أمره ا سبحانو كتعالى ؛ الٌ ()كالمتمثمة في ذات الرسكؿ 

خراجيـ مف ظممات الجيؿ إلى نكر العمـ.  كا 
تضمنتيا  التيأشرت في مقٌدمة ىذا الفصؿ إلى أٌنني ركزت عمى المقاطع الحكارية 

تمدنا بيا الٌمغة مف أجؿ منح  التيلتكفرىا عمى مختمؼ اآلليات ( )قصة سٌيدنا محمد 
 تحقيؽ التٌفاعؿ كاالنسجاـ مع غيره.المتكٌمـ إمكانية الٌتعبير عف ذاتو، ك 

تضٌمف ىذا الفصؿ مجمكعة مف العناصر اإلشارية، تكزعت بيف اإلشاريات الٌشخصية 
كالزمكانية، كقد تناكلتيا مف كجية نظر لسانيات الٌتمفظ، كقد تبٌيف لنا بأٌف التداكلييف قد ركزكا 

 لذاتية.تتجمى مف خبلليا ا التيفي فيميـ لمتمفظ عمى دراسة العناصر 
تناكلتيا بالٌتحميؿ؛ فقد بدأت الذات  التيتجمت الذاتية في مختمؼ المقاطع الحكارية 

رىاصات النبكة، بعد ذلؾ انتقمت لمحديث عف إالمحكرية بكصؼ ذاتيا، ثـ تحدثت عف بعض 
 مرحمة بداية الكحي التي تعد مؤشرا لؤلمر ببداية الدعكة.

الدعكة إلى ا سبحانو كتعالى بالحكمة بدأت الذات المحكرية في ىذه الخطابات ب
عمى انتقاء استراتيجيات دكف أخرل لدكاع  ()الرسكؿ كالمكعظة الحسنة؛ حيث حرص

عمى المحافظة عمييا  ()حرص الرسكؿ التيك سياقية منيا العبلقة بيف أطراؼ الخطاب؛ 
مف خبللو يا إف لـ تكف مكجكدة، مف خبلؿ مراعاتو لمبدإ التٌأدب اٌلذم تجسدت ئكبنا

بكاسطتيا إلى إزالة معالـ الفركؽ بينو كبيف  تكٌمـسعى الم التياالستراتيجية الٌتضامنية 
 كاصؿ بينيما كضماف نجاح الرسالة.مخاطبو كتقريبو إليو مف أجؿ الحفاظ عمى عرل التٌ 

عف اختيار االستراتيجٌية الٌتضامنية إلى اختيار االستراتيجية التكجييية تكٌمـ الم عدؿ
مف خبلليا إلى تكجيو المخاطب إلى القياـ بفعؿ ما في المستقبؿ أك  سعىاع سياقية لدك 

 تغيير معتقداتو أك سمككو عبر اإلفصاح عف كجو المنفعة في الخطاب.
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غة المباشر، كفي بعض األحياف يعبر في ىذه االستراتيجية عمى شكؿ المٌ  تكمـالم اعتمد
يعٌد  التيه الطريقة باالستراتيجية الٌتمميحية عف قصده بطريقة غير مباشرة كيصطمح عمى ىذ

( في مبدأ التٌأدب مف أىـ مصكغاتيا، كقد استعممتو الذات المتمفظة بالخطاب)الرسكؿ 
 سياؽ االستئذاف.

حث عمييا ديننا الحنيؼ، كمف بيف األخبلؽ  التيامية كيعد االستئذاف مف األخبلؽ الس
آلخر، كمساندتو، كقد تجمت ىذه الصفات في أكد عمييا ديننا نجد الٌتضامف مع ا التي

، األمر اٌلذم دفع بالخطيب " عبد الحميد ميدم" إلى مع أىمو كأصحابو ()خطابات الرسكؿ
انقسمت  التي، فتضمنت الخطبة بعض الصفات ()خبلؽ الرسكؿ أنطباعو إزاء اإبداء 

انقسمت  التية بدكرىا إلى صفات مكضكعية كأخرل ذاتية، كقد ركز عمى الصفات الذاتي
 .كأخبلقية بدكرىا إلى صفات غير أخبلقية

أسكتنا الحسنة  ()الصفات عمى محكر حسف؛ كىذا أمر بدييي فالرسكؿ  كؿكقعت 
 كقدكتنا.

، كقد أثنى ا سبحانو كتعالى عمى ياىك رمز األخبلؽ كالمرشد إلي( )إٌف الرسكؿ 

كىي    چ ڱ  ڱ     ڱ  ں  ںچ تعالى:قاؿ  -سكرة القمـ - أخبلقو في ثاني سكرة نزلت عميو
؛ فكاف الحكمة مف " قرأا"نزلت بعد سكرة العمؽ التي بدأت بقكلو تعالى  التيالسكرة الثانية 

العمـ يميز بيف الحؽ كالباطؿ ألٌف الٌتخمؽ باألخبلؽ الحسنة؛  ألجؿ القراءة ىك طمب العمـ 
 .ينيالخطاب الدٌ كبيف الصالح كالفاسد؛ كلذلؾ يعد أساس بناء 
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 مدخؿ:
ال  التيك  ذم ييدؼ إلى ترسيخ القيـ األخبلقٌيةالعمـ أساس بناء الخطاب الٌديني الٌ  دٌ يع

؛ ٌديففاألخبلؽ العالية كالمبادئ الٌسامية ىي أساس ال يمكف لئلنساف الٌسكم أف يتخمى عنيا؛
عينو عمى الٌنافع اٌلذم ي كأف يجتيد في طمب العمـبيا،  يتشٌبثإلنساف أف عمى اكليذا ينبغي 

كالٌنافع كالضار، فبل أحد يشؾ في أٌف العمـ ىك منبع األخبلؽ  ،الٌتمييز بيف الحؽ كالباطؿ
كخير لبناء خير فرد كخير مجتمع  كىك الكسيمة الكحيدة كىك مرشدىا كىك مكجو الٌناس إلييا،

  .حضارة
تدكر حكؿ مكضكع "العمـ كأىمٌيتو"  التيمجمكعة مف الخطب  اخترتبناء عمى ذلؾ 

لمٌنظر في بنيتيا كعبلقتيا الحجاجٌية، كمختمؼ الٌركابط المعتمدة فييا باحثة عف الخيط الٌدقيؽ 
ف مستثمرة جيكد ثمة مف الٌدارسيف اٌلذي، ىا، كيصؿ بيف مختمؼ مكضكعاتياءاٌلذم يربط أجزا

 .بدراسة الحجاج، بكصفو آلية لئلقناع اىتٌمكا
"عممٌية إيصاؿ األفكار كاالٌتجاىات كالقيـ، كالمعمكمات إما إيحاء أك  كاإلقناع ىك 

ة مساعدة، كعف طريؽ ة كذاتيٌ تصريحا عبر مراحؿ معٌينة في ظؿ حضكر شركط مكضكعيٌ 
ير، كيكاد ىذاف المفيكماف عممٌية االٌتصاؿ كيرتبط بمفيـك اإلقناع مفيـك آخر كىك التٌأث

يككناف متبلزميف؛ فظاىر لفظ التٌأثير يشير إلى عممٌية تبدأ مف المصدر لتصؿ إلى المستقبؿ 
يككف عمييا الفرد بعد  التيمع تكفر إرادة لذلؾ؛ في حيف أف مصطمح التٌأثر يشير إلى الحالة 
، كىي الغاية 1تأثير"متيجة لالٌتعرض لعممٌية اإلقناع كاستقباؿ الرسائؿ كتفاعميا معو؛ فيك ن

 مف خبلؿ استعمالو لؤلساليب الحجاجية.يسعى إلييا المخاىًطب  التي

 

 

                                                           
، ديكاف المطبكعات 2226، الجزائر:2عامر مصباح، اإلقناع االجتماعٌي، خمفيتو النظرية كآلياتو العممية، ط -1

 .18، 17الجامعية، ص
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 المبحث األّكؿ: األساليب الحجاجية كعكامؿ قياـ العالـ اإلسبلمي:
تتـٌ  التية ة كالفمسفيٌ ة كالببلغيٌ يقصد باألساليب الحجاجٌية:" جممة العناصر الٌمغكيٌ 

"عبد الحميد ميدم" عمى بعض  خطيبمقاصد إقناعٌية، كقد اعتمد ال تعبئتيا حجاجيا؛ لخدمة
منيا لمتٌأكيد عمى فضؿ العمـ كشرؼ طالبيو، كضركرتو في بناء الحضارات، كتحقيؽ المجد؛ 

اطبيف، كليذا سعى كقياـ العالـ اإلسبلمي تمدنا بو الٌمغة مف ما  مر كؿٌ ثكاست ،إلى تكجيو المخى
اطىب عمى ا  يرـك تحقيقيا. التيلكصكؿ إلى النتائج آليات تعيف المخى

 . مف الفعؿ الّمغكم الّتكجييي إلى تحقيؽ الّنتيجة:0
كىي بذلؾ تعتبر عماد الحجاج  أثير عمى اآلخريف كالسيطرة عمييـ،لمتٌ تعد الٌمغة كسيمة 

مف خبلليا يسعى المتكٌمـ إلى تفسير نظاـ  التي"العممٌية بأٌنو  "عبد ا صكلة" اٌلذم يعرفو
 لتجسيد الحجاج آلية كىي أىـٌ ؛ 1المعتقدات كالٌتصكرات لدل المخاطب بكاسطة الكسائؿ الٌمغكية"

بقكلو:" إٌف محاكلة الٌتحكـ في اإلنساف بكاسطة الٌمغة ىك ما أسميو  "محمد الكالي"ما أكده  ىذاك 
أخرل، قد  حجاجا، كحيف ينصب ىذا التٌأثير الٌمغكم عمى الطبيعة كاألشياء فإٌننا نخصو بتسمية
ما الفعؿ ؛ ك 2تككف التٌقنية أك العمـ كما أٌف التٌأثير في اإلنساف بأداة أخرل غير الٌمغة ليس حجاجا"

"كغني ، يحققيا الفعؿ الٌتمفظي في بعده الغرضي التية الحجاجي إال نكع مف األفعاؿ اإلنجازيٌ 
ألٌنو ال يمكف أف يتٌـ بغير فيـ ؛ ليةداك تحميبل سميما ألفعاؿ الكبلـ ىك الغرض الرئيس لمتٌ  أفٌ  عف القكؿ

 التي؛ لذلؾ تعتبر األفعاؿ الكبلمٌية مف أىـٌ الكسائؿ التٌداكلية 3مسبؽ لمعنى الفعؿ أك الٌتصرؼ"
 تستعمميا الٌمغة لمتٌأثير في المتمقي؛ فينجز عمبل كيقـك بو، كىنا تبرز عبلقة الحجاج باألفعاؿ الكبلمٌية.

                                                           
ابة الجديدة لبرلماف كتيتيكا"، مقاؿ عبد ا صكلة، "الحجاج أطره كمنطمقاتو مف خبلؿ مصنؼ في الحجاج الخط -1

، تأليؼ: مجمكعة مف الباحثيف  منشكر ضمف كتاب، أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليـك
 .352إشراؼ حمادم صمكد، د. ط، تكنس: د. ت، جامعة اآلداب كالفنكف كالعمـك اإلنسانية، ص

 2د، العد42ف كأرسطك كشايـ بيرلماف"، مجمة عالـ الفكر، المجمد الكلي محمد، "مدخؿ إلى الحجاج: أفبلطك  -2
 .12، ص2211

فاف دايؾ، الٌنص كالسياؽ، استقصاء البحث في الخطاب الداللي كالتداكلي، تر: عبد القادر قنيني، دط.  -3
 .227، ص2222المغرب: 
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 "الحمد"خطابو بالفعؿ الكبلمي  "عبد الحميد ميدم"ستيؿ الخطيب اكألىمية األفعاؿ الكبلمٌية 
الفعؿ ييعٌرؼ الجرجاني ، ك 1"إّف الحمد  نحمده تعالى كنستعينو كنستغفرهفي قكلو:" 

فنعـ ؛ 2بقكلو ىك" الثٌناء عمى الجميؿ مف جية الٌتعظيـ مف نعمة كغيرىا"الكبلمي "الحمد " 
ف نعدىا ال ن ،ا عمينا كثيرة جميع المخمكقات " حصييا، كمف بينيا تمييزه لئلنساف عفكا 

نشاء مجاالت ثقافّية كنظرّيات معرفّية ىذه الحقيقة ال يمكف ألحد أف ، 3"بقابميتو لمّتعمـ، كا 
ٌية عمييا؛ فبل ينكرىا؛ ألٌنيا تشٌكؿ مكضكع اٌتفاؽ بيف الٌناس، كليذا تعتمد الخطابات الحجاج

 أطراؼ الخطاب.فاؽ سابؽ بيف ؾ حجاج دكف اتٌ يمكف أف يككف ىنا
كالكاقع أٌف ما يقتضي الخطاب الحجاجي االتٌفاؽ عميو "إٌنما يتمٌثؿ في جممة مف 
الكقائع كالحقائؽ كاالفتراضات كالقيـ، كالمكاضع تشٌكؿ مجتمعة جممة مف المقٌدمات الحجاجٌية 

 عفكثيرة؛ لتكشؼ ، عمى ىذا الٌنحك تأتي ىذه الحقيقة كأمثاليا 4الضركرٌية في كٌؿ خطاب"
قدرة اإلنساف عمى اكتساب المعرفة كاكتشافيا، كتبرىف عمى أٌنو أفضؿ الكائنات؛ كٌسر 

اطىبيف الخطيبما أراد  ىذ، ك الٌتفضيؿ ىك قابميتو لمٌتعمـ كيندرج أسمكب الٌتككيد  ،تأكيده لممخى
مف المخاطب عمكما ضمف "سياؽ استداللي يمكف اعتباره حجة تقكد إلى نتيجة يريد المتكٌمـ 

 يبرىف عمى صحة الٌنتيجة المٌدعمة بحجة أك أكثر.أكيد ؛ ألٌف التٌ 5الٌتسميـ بيا"
تؤدم إلى "نتيجة ما" رأيت أٌنو مف الضركرم  التيكفي إطار الحديث عف الحجة 

أسسا  الٌمذيف (Anscombre) كأنسككمبر( O.Ducrot) ديكركالعكدة إلى جيكد أكزكالد 
مف أجؿ إنتاج  المتكٌمـ، يجب أف يمتمكيا التيباآلليات الٌمغكية اىتمت  يالتالٌنظرية الٌمسانية 

االعتقاد الحجاجٌية، ثـ إٌنيا تنطمؽ مف  مراميوتحقيؽ بعض بقصد كجية ما،  وتكجييك  خطابو
                                                           

، 2228كزك: -، تيزم1نية كالدكلية، طاألعياد كالمناسبات الدينية، كالكطفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
 .291دار األمؿ، ص

 .93، دار الكتب العممية، ص1995عمي بف محمد الجرجاني، التعريفات، د.ط، بيركت:  -2
 .291األعياد كالمناسبات الدينية، كالكطنية كالدكلية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -3
 .182ص بنيتو كأساليبو، القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة يسامية الدريدم، الحجاج في الشعر العرب -4
 .237ص ،عبد ا صكلة، الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية -5
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أف تبرىف عمى الكظيفة ىذه الٌنظرية تريد ك  ؛نا نتكٌمـ عاٌمة بقصد التٌأثيرأنٌ  اٌلذم مفاده الٌسائد
العاـ قيد يضبط نسؽ ترتيب األقكاؿ في الٌنصكص  افي معناىالٌمغة  "ألفلٌمغة؛ الحجاجٌية 
ٌنما ىك ترابط حجاجٌي؛ ألٌنو  ،ىذا الٌترابط ال يستند إلى قكاعد االستدالؿ المنطقي، كترابطيا كا 

دكف أخرل، كتفرض ربطو بقكؿ دكف  الٌمغة بصفة عبلقات تكجو القكؿ كجية بنيةمسجؿ في أ
لحجاج في الٌمغة ىك بياف ما يتضٌمنو القكؿ مف قٌكة حجاجية تمٌثؿ مكٌكنا آخر، فمكضكع ا

يتكٌمـ فييا يكجو قكلو كجية  التيأساسيا ال ينفصؿ عف معناه، يجعؿ المتكٌمـ في الٌمحظة 
أم إلى كجية حجاجٌية دكف أخرل كتحمؿ األذىاف عمى الٌتسميـ كىذا ىك  ؛1حجاجية ما"

 اليدؼ مف الحجاج.
عمى الٌنحك  ( الحجاجAnscombre)ك"أنسككمبر"  (O.Ducrot) يكرك"كقد عرؼ "د

( أك)مجمكعة أقكاؿ( يؤدم إلى 1التٌالي:" يقـك متكٌمـ ما بفعؿ الحجاج عندما يقكؿ قكال )ؽ
ح بيا يصرٌ  التي( ىك الحجة 1فالقكؿ)ؽ ؛( أك)مجمكعة أقكاؿ أخرل(2الٌتسميـ بقكؿ آخر)ؽ

اطىب سكاء كانت النٌ يستن التي( فيي 2المتكٌمـ، أٌما )ؽ تيجة مصرحا بيا أـ مستنتجة تجيا المخى
العممٌية الحجاجٌية تنطمؽ مف حجة ما تصؿ إلى نتيجة ما ىذه أم أٌف ؛ 2مف خبلؿ القكؿ"

 األخيرة يمكف أف تككف صريحة أك مضمرة. 
لقت مثمما قاؿ  (Perelman) "بيرلماف"ك (Toulmin) "تكلميف"ات ػمصطمح تتبنيكلك 
 ؛Les propositions de départ االنطبلؽيكافقو قضايا " 1"إٌف "ؽز الٌديف الناجح" الباحث "ع
  عاٌمة كىي عادة ما تككف ضمنٌية " يكافقو النتيجة2؛ في حيف أٌف "ؽLe donnéأك المعطى 

implicite  ؛ في حيف  بؿ إٌف ضمنيتيا تعٌد معيارا لمحكـ عمى مدل نجاعة الحجاج كطرافتو
 النتقاؿالحجاج ىك "ذلؾ مف كٌؿ ذلؾ أٌف ا الميـك ، explicite"3 إال صريحة ال تككف" 1"ؽ أف

                                                           
شكرم المبخكت،" نظرية الحجاج في الٌمغة" ضمف كتاب: أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك  -1

، ص  .352إلى اليـك
2
- Jean Claude Anscombre et Oswal Ducrot, l'argumentation dans la langue, Bruxelles :1983 

Pierre Mardaga, éditeur,p8. 
 تكنس:  ،1عز الديف الناحج، تداكلية الضمني كالحجاج بيف تحميؿ الممفكظ كتحميؿ الخطاب بحكث كمحكالت، ط -3

 .26إلنسانية كاالجتماعية بتكنس، ص، مركز النشر الجامعي، كمية العمـك ا2215
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أك مف  (Toulmin)" أم مف المعطى إلى النتيجة عمى حٌد عبارة تكلميف2" إلى "ؽ1مف "ؽ
ىك  "2" إلى "ؽ1كىذا االنتقاؿ مف "ؽ ،(Perelman)المقٌدمات إلى الحقيقة باصطبلح بيرلماف

 (Ducrot)"ديكرك"اف ك ما عىب ر عنو الباحثكى ،قنيبؤرة الٌتعريؼ التٌ 
فما تحٌدثا عف الحجاج إاٌل ككاف ، L’orientationبفعؿ الٌتكجيو"  ،(Anscombre)"كأنسككمبر"

في ىذا المقاـ اإلشارة إلى  يب يجدر، ك 1" ىك آلية الٌتعريؼ"2" إلى "ؽ1حدث الٌتكجيو مف "ؽ
أك  Le passage أك االنتقاؿ L'écart نزياحىك ذاؾ االالباحثيف في معناه "عند أٌف الٌتكجيو 

أم كغير معمـك )أم صريحا الحركة مف كضع أٌكؿ معمـك إلى كضع ثػاف قد يككف معمكما 
"عبد  كبذلؾ يعتبر قكؿ الخطيب ،2الٌنتيجػة التي يرـك الباث إذعػاف المتقٌبؿ ليا" كىك( اضمنيٌ 

ّف ا سبحانو كتعالى لما خمؽ آد" :الحميد ميدم" ـ جعمو يتفكؽ حّتى عمى المبلئكة كا 
فاستحؽ الخبلفة في األرض عف نتيجة؛ صريحة "ل؛ حجة 3"الكراـ البررة بالعمـ كبالعمـ كحده

بنيت عمى حجة االستحقاؽ "كمدارىا عمى تقكيـ حدث معٌيف أك  التي؛ ك 4:"جدارة كاستحقاؽ
افرة أٌدت إليو ضمتمكقؼ محٌدد تقكيما عاٌما؛ فيعتبره حصيمة ظركؼ معٌينة كنتاج أمكر 

بصكرة منتظرة كأفرزتو بشكؿ يكافؽ طبيعتيا )...( كعمى ىذا الٌنحك تبدك ىذه الحجة طريقة 
عٌممو ما لـ  سبحانو كتعالى ؛ فآدـ استحؽ الخبلفة ألٌف ا5ا"في استدعاء القيـ ممزمة جدٌ 

 يعٌمـ المبلئكة.
اطىب تائ"في فرض نمط مف النٌ  كألف غاية الخطاب الحجاجي تتمثؿ ج عمى المخى

 الخطيب "عبد الحميد ميدم" حرص؛ 6"ايمكف لو أف يسير فيي التيباعتبارىا الكجية الكحيدة 
اطبيف كجية كاحدة دكف سكاىا؛ فمـ يبؽ ليـ إمكانٌية االعتقاد في أٌف   ىناؾعمى تكجيو المخى

                                                           
 .27ص ، عز الديف الناحج، تداكلية الضمني كالحجاج بيف تحميؿ الممفكظ كتحميؿ الخطاب بحكث كمحكالت -1
 .الصفحة نفسيا، المرجع نفسو -2
 .291األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -3
 .فسو، الصفحة نفسياالمرجع ن -4
 .282سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة بنيتو كأساليبو ص -5

6- Oswald Ducrot, Les échelles argumentatives, Paris:1989, éditions de minuit, P60. 
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استحؽ حده ك كبالعمـ  ،ؽ عمى باقي الكائنات، سكل العمـشيئا يمكف أف يجعؿ اإلنساف يتفكٌ 
 الخبلفة. ()سيدنا آداـ 

استخدـ أداة الٌتككيد )إٌف( كيقكٌم طاقتيا الحجاجية كليدعـ الخطيب ىذه الٌنتيجة 
 إّف ا سبحانو كتعالى لما خمؽ آدـ جعمو يتفكؽقكلو " فيباإلضافة إلى تكرار لفظة)العمـ( 

قٌدميا  التيو يريد تأكيد الحجج ؛ ألنٌ 1"حّتى عمى المبلئكة الكراـ البررة بالعمـ كبالعمـ ككحده
 حرز عف ذكر ما ال فائدة لو؛ فإفلتٌ إلى اكتثبيتيا في ذىف الٌسامع، فأتى بالٌتككيد" لمحاجة 

ف كاف مترددا فيو حسف  خالي الذىفكاف المخاطب  ألقى إليو الكبلـ خاليا مف التٌأكيد، كا 
ذا كاف منكرا كجب تأكيده" باستعمالو  "عبد الحميد ميدم" خطيبال، كيككف 2تقكيتو بمؤكد، كا 

 كقرره عيفمستف قكلو في نفس الممكٌ قد  "العمـ"ألداة الٌتككيد )إٌف( باإلضافة إلى تكرار لفظة 
ذا تكٌررت الكممات؛؛ ؾشٌ العمى نحك يدفع  فإف معانييا تتكٌرر كفي ذلؾ استيداؼ مسترسؿ  كا 

بل عمى أف المتكٌمـ يؤكد عمى ألفؽ انتظار المتمقيف، كبذلؾ يككف الٌتكرار في الخطبة دلي
ر؛ كيمح عميو كال يخفى" أٌف اإللحاح في بث الٌرسالة يجعميا ال تمحى مف يء المكرٌ أىمٌية الشٌ 

تناقضيا، كليس ليا سند مف المتابعة كاإللحاح  التيالذىف بسيكلة في حيف أف المعمكمة 
خرل ذات حظ أعظـ في قابمة لمنسياف بسيكلة، كنسيانيا ىذا ىك اٌلذم يجعؿ المعمكمة األ

الٌتكرار آلية حجاجية تعكس الٌتشديد عمى أغراض الخطاب، كنظرا إذا ؛ 3الديمكمة كاالستمرار"
 مف تكظيفو في خطبتو. "عبدالحميد ميدم"أكثر الخطيب فقد  ألىمٌيتو؛ 

 . أنكاع الّتكرار كأبعاده الحجاجّية:1
يمجأ المتكٌمـ   حيث ؛الحجاجي لمكبلـالمعتمدة في تحقيؽ البعد  اآللياتالٌتكرار مف  يعدٌ 

ليس ذلؾ المكلد لمرتابة كالممؿ  " إليو لتأكيد كتثبيت كتكضيح أطركحتو؛ كالٌتكرار المقصكد ىنا

                                                           
 .291اسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلية، صاألعياد كالمنفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
ػ المكتبة 1972، بيركت: 2، تح: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ط2بدر الديف الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف، ج -2

 .312العصرية، ص
، مؤسسة آفاؽ لمنشر كالتكزيع 2217، مراكش:1عبد المطيؼ عادؿ، الحجاج في الخطاب مقاربات تطبيقية، ط -3

 .43ص
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ٌنما الٌ  ذم لو كظائؼ خطابية عٌدة، عٌبر عنيا باإلفياـ كاإلفصاح كالكشؼ كتككيد الكبلـ كا 
ثباتو" ثارة اىتماـ الٌسامع؛ لضماف ؛ أم أٌنو يعمؿ عمى جم1كالٌتشييد مف أمره كا  ب االنتباه، كا 

 .نجاح الٌرسالة
كالٌتكرار الجزئي التٌاـ، الٌتكرار أنكاع الٌتكرار منيا: كيمٌيز عمماء الٌمسانيات الٌنصية بيف 

 2:كالمتضمف
 الّتكرار التّاـ: .2.1

يتكٌرر فيو الٌمفظ  فيك الٌتكرار اٌلذم ؛3" يقصد بو "تكرار الكممة كما ىي دكف تغيير
فإذا  ؛ـبنفس المعنى في جممة أك أكثر، كتتبايف كظيفتو بحسب المقاـ؛ كبحسب قصد المتكمٌ ك 

كرار ال يؤدم فإٌف ىذا التٌ  ؛ـ فإٌنو يؤدم كظيفة حجاجية؛ أما إف لـ يكف مقصكداقصده المتكمٌ 
ذلؾ الٌتكرار يككف  ألف؛ حجاجٌيةتككف الغاية منو  بالٌتكرار اٌلذم يفي بحثىتـ كأ. توكظيف
بكثرة كمف أمثمتو  مدكنتيفي  كعلنٌ كقد ظير ىذا ايبل كمنفذا الستمالة المتمقي كالتٌأثير فيو، سب

ّف ا سبحانو قكلو فيتكررت ثماني مرات عمى مستكل فقرة كاحدة،  التي)العمـ(؛  لفظة :" كا 
ه؛ كتعالى لما خمؽ آدـ جعمو يتفّكؽ حّتى عمى المبلئكة الكراـ البررة بالعمـ، كبالعمـ كحد

ّف عقؿ اإلنساف كقمبو يتغذياف  فاستحؽ الخبلفة في األرض عف جدارة كاستحقاؽ )...( كا 
ّف الرسكؿ  )..(بالعمـ  يشبو العمـ بالغيث، فإذا كاف الماء يحي األرض المّيتة؛ فإّف  ()كا 

فمف الّناس مف ينفع نفسو بالعمـ، كينفع بو غيره، كمنيـ  ؛العمـ يحي القمكب الميتة)....(
نفع غيره بالعمـ، كال ينفع بو نفسو، كمنيـ مف ال ينفع نفسو بالعمـ، كال ينفع بو مف ي
 4"غيره

                                                           
، دار النيضة 1973، مصر: 2، ط9ج ،ضياء الديف بف األثير، المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر -1

 .17ص
 .236، دار الكتب الحديثة، ص2228صبلح حسيف، مدخؿ إلى عمـ الداللة، دط.  القاىرة:  -2
، الييئة المصرية العامة 1998: جميؿ عبد المجيد، البديع بيف الببلغة العربية كالٌمسانيات الٌنصية، د.ط. مصر -3

 .82لمكتاب، ص
 .291األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -4
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األكؿ اّلذم  لنكعقكلو:" فككنكا مف ا في اليةتكتكٌررت ثبلث مرات عمى مستكل الفقرة ال
أّف العمـ الّنافع يمحؽ صاحبو بأىؿ ( )ينتفع بالعمـ، كينفع بع غيره )...(، كيبّيف الرسكؿ 

ر كاألجر كالصبلح، كأّف الجيؿ أك العمـ غير النافع يمحؽ  صاحبو باىؿ الرداءة الخي
 .1كالسكء كاإلثـ"

قكلو:" فالعمـ النافع  في مرات ليذه الفقرة تكررت لفظة )العمـ( سبع تٌاليةكفي الفقرة ال
ّف الرسكؿ يصمح نية اإلنساف)...(  ي كبذؿ الطاقة ف)....(يرشدنا ( )فالعمـ نكر )...( كا 

كألف تغدك فتتعمـ  )...(: يا أبا ذر ألف تغدك ()طمب العمـ)....(؛ فيقكؿ ألبي ذر الغفارم 
خير لؾ مف أف تصمي ألؼ ركعة)...( كالمعممكف الصالحكف كاألئمة  )...(بابا مف العمـ 

كالعمـ النافع ىك  ،ىـ بالعمـ كالمعرفةك تماما؛ ألّنيـ يعممكف الخير كالصبلح لمناشئة، كيزكد
إلنساف القدرة اذم يعطي لئلنساف القدرة عمى الّتمييز)...( كما أّف العمـ ىك اّلذم يعطي الّ 

 .2عمى تصنيؼ المشاكؿ "

أٌما في الخطبة المكسكمة بػ: )الصبر في طمب العمـ جياد كمراقبة األبناء مسؤكلية 
مد  اّلذم :" الحقكلو في األكلياء( فقد تكٌررت في الفقرة األكلى لفظة)العمـ( خمس مرات

كأشيد أّف  أنعـ عمينا نعما كثيرة)...( كمف بيف ىذه النعـ العظيمة القدرة عمى العمـ...
سيدنا محمد رسكؿ ا يبيف أىّمية العمـ كدكره فيقكؿ: مف أراد الدنيا فعميو بالعمـ، كمف 

 .3"أراد اآلخرة فعميو بالعمـ كمف أرادىما االثنيف فعميو بالعمـ
:" القسـ ابعة مف نفس الخطبة تكٌررت لفظة العمـ ثبلث مرات في قكلوكفي الفقرة الر 

الثاني فرض كفاية بمعنى أّف ىذا العمـ إذا قاـ بو بعضيـ كفكا غيرىـ؛ فيك العمـ اّلذم 
يثاب فاعمو كال يعاقب تاركو)...( أّما إذا أىمؿ الجميع ىذا العمـ حّتى يصيبيـ الضعؼ 

 .4سية في الحياة"كالّتخمؼ في ىذه المياديف األسا
                                                           

 .292، 291ص ، األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
 .293، صالمرجع نفسو -2
 .295، صنفسو المرجع -3
 .296، 295ص، المرجع نفسو  -4
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أفريؿ مف كٌؿ سنة( تكٌررت لفظة  16كفي الخطبة المكسكمة بػ: )ذكرل يـك العمـ 
يا المسممكف األفاضؿ يقكؿ ا تبارؾ أي": قكلو فيفي الفقرة األكلى  اتعشر مر  )العمـ (

طمبكا أ ()كتعالى:" يرفع ا اّلذيف آمنكا منكـ كاّلذيف أكتكا العمـ درجات(، كيقكؿ الرسكؿ 
ّف المبلئكة تضع أجنحتيا  العمـ كلك في الصيف؛ فإّف طمب العمـ فريضة عمى كّؿ مسمـ، كا 

كقاؿ أيضا: تعممكا العمـ فإّف تعممو  خشية" كمف أجؿ ىذه  .لطالب العمـ رضا بما يطمب
تميز بيا العمـ في اإلسبلـ يجب عمى طالبو أف يقصد بو كجو ا سبحانو  التيالمكانة 
ـ العمـ ليباىي بو العمماء أك كالدار اآلخرة )...( كيقكؿ في حديث آخر: مف تعمّ  كتعالى

، كىذا أمر في غاية (يمارم بو السفياء أك يصرؼ بو كجكه الناس إليو أدخمو ا جيّنـ
: إّف أّكؿ الّناس يقضى يـك ()كيقكؿ الرسكؿ ... الخطكرة )...( ثـ العمؿ بيذا العمـ؛

عمـ العمـ كعممو كقرأ القرآف فأتى بو نعمو فعرفيا. قاؿ فما عممت القيامة عميو: رجؿ ت
. قاؿ كذبت....فسحب عمى كجيو حتى فييا؟ قاؿ تعممت العمـ كعممتو كقرأت فيؾ القرآف

 .1"ألقي في النار
:" كنكع آخر لو حافظة تكررت لفظة )العمـ( ثبلث مرات في قكلو تاليةكفي الفقرة ال

ّف قكّية كذاكرة متينة يجمع  العمـ كيبمغو لغيره)...(، كاعممكا أّف طمب العمـ فريضة )...( كا 
 .2في طمب العمـ"( رضي ا عنيف)لنسائنا كبناتنا القدكة الحسنة في نساء األنصار 

في الخطبة المعنكنة بػ: )العمـ في اإلسبلـ فريضة كفضيمة( ثبلث كتكررت لفظة العمـ 
: "إّف العمـ في اإلسبلـ لو مف القداسة)...( ككما قكؿ الخطيب فيمرات في الفقرة الثالثة 

كفي الفقرة ، 3كـر اإلسبلـ العمـ فقد كـر أدكاتو)...( تقديما لنكر العمـ عمى غيره مف األنكار"
:" أليس اإلسبلـ أّكؿ مف قكلو فيالرابعة مف نفس الخطبة تكٌررت لفظة العمـ  أربع مرات 

لنا في سيدنا مكسى األسكة)...( كاجتياز المسافات ك  (...)دعا إلى الّتفتح في طمب العمـ؟

                                                           
 .316األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلية، ص في عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
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كاإلسبلـ أكؿ منيج  ،الصيففي العمـ كلك  كاالبعيدة طمبا لمعمـ... كقد جاء في األثر: أطمب
 .1"نشكدةأمر أتباعو أف يجعمكا العمـ ضالتيـ الم

 :" تّمر بنا ىذه األياـ ذكرل يـك العمـكما تكٌررت لفظة )العمـ( ثبلث مرات في قكلو
تصادؼ ذكرل كفاة العالـ الّتقي الّنقي الخطيب عبد الحميد بف باديس)...(، كلقد كاف  التي

حياء الّشعب الجزائرم بنكر العمـ كاإليماف"  .2يعمـ يقينا أّف العمـ نكر)...( كا 
قكلو:"  فيكما تكّررت لفظة )العمـ( مرتيف في بداية الفقرة األكلى مف الخطبة الثانية 

العالميف، كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو، جعؿ العمـ نكرا كفضيمة الحمد  رّب 
 .3رسكؿ ا يشبو العمـ بالغيث" ان كجعؿ الجيؿ ظبلما كرذيمة، كأشيد أف سّيدنا محمد

لفظة  الخطيب "عبد الحميد ميدم" قد كٌرر أفٌ بأمؿ في األمثمة الٌسابقة يمحظ المتٌ 
اطىب ل ىذه المفظةٌتي تكررت فييا كاستحضر الشكاىد ال" العمـ" كيرسخ  ،ة العمـبأىمييقنع المخى

 ألفٌ  ؛عمى جميع الكائنات ؽفكٌ اإلنساف بالعمـ كحده استطاع أف يت أفٌ  مفادىافي ذىنو فكرة 
كصؿ إلى حقائؽ تعينو في التٌ  التيه باآلليات المختمفة العمـ ينمي معارؼ الفرد، كيمدٌ 

عمى الفيـ كاإلدراؾ كاالستيعاب كالٌتحميؿ كالٌنظر إلى المكضكع كيكسب الفرد القدرة  ،األشياء
يرفع مكانة الفرد في المجتمع كيميزه عف الجاىؿ؛ فبل أحد ينكر ك كتناكلو مف أكثر مف زاكية 

ـ يحظى باالحتراـ كالٌتقدير كالميابة مف قبؿ اآلخريف، كالعمـ يعيف اإلنساف أٌف اإلنساف المتعمٌ 
كيطٌكع كؿ شيء لخدمتو مف الطبيعة  ،يؿ عمى الفرد الحياةفي جميع المياديف كيس

 كالٌتكنكلكجيا؛ فيصبح كٌؿ شيء في متناكؿ يديو.
كما أف العمـ يصنع المجتمعات المتطكرة كالمتحضرة كالمكتفية بذاتيا المعتمدة عمى 
نفسيا في إعداد أبنائيا لمحصكؿ عمى جيؿ متعٌمـ كاع مثقؼ معاصر يستطيع التٌقدـ 

كمفتاح التٌقدـ كىك األداة الكحيدة  ،؛ فالعمـ نبراس الحضارةفي جميع المجاالتمع بالمجت
تكاجو المجتمع عمى الصعيد ك  ،تقؼ في كجو األفراد التيلمكاجية العراقيؿ كالصعكبات 
                                                           

 .322، ص األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
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"عبد  كتتسبب في تفاقـ أزمتو؛ كلذلؾ حث الخطيبياسي، االجتماعي كاالقتصادم كالسٌ 
ألٌنو العامؿ الكحيد اٌلذم يقٌمؿ مف تفاشي  ؛الٌنافعطمب العمـ  المسمميف عمى الحميد ميدم"

 التيظاىرة االنحبلؿ األخبلقي كألٌنو العامؿ الكحيد اٌلذم يمنع انتشار اآلفات االجتماعٌية 
كما أٌف العمـ يمكف األفراد مف التمييز بيف األفكار المضممة كاألفكار  .تقؼ دكف تقٌدـ المجتمع

كاستحضر الشكاىد  ؛"العمـ"لفظة  "عبد الحميد ميدم" الخطيبذلؾ كٌرر ل الصائبة كاليادفة
البٌد مف تكرارىا بالصيغة نفسيا  التيألٌنيا مف األلفاظ المؤثرة  الٌتي تضمنت لفظة "العمـ"

ٌنما أكحى إلى رغبة المتكٌمـ في  حٌتى تؤدم غرضيا التٌأثيرم؛ فالٌتكرار ىنا لـ يأت عبثا، كا 
لتٌأكيد عمى مكانة العمـ، كأىٌميتو بالنسبة لئلنساف في الدنيا امثمة في تبميغ مقاصده كالمت

 .كاآلخرة
 "العمـ"مف الكسائؿ الكفيمة بإيقاظ كعي المتمقي، حٌتى يدرؾ أىٌمية  بذلؾ كيككف الٌتكرار

؛ كبذلؾ يككف الٌتكرار لطمب العمـفبل يضٌيع كقتو في أشياء ال تنفعو؛ فيخصص معظـ كقتو 
ثارة اىتماـ  ا؛ ألٌف فيو نكعتوٌدميا المتكٌمـ لفائدة أطركححجة معتمدة ق مف جمب االنتباه، كا 

 الٌسامع لضماف نجاح الٌرسالة.
 الّتكرار الجزئي:. 1.1 

يقـك عمى االستعماؿ المختمؼ لمجذر الٌمساني لمماٌدة المعجمٌية  ىك الٌتكرار اٌلذم"
تضمف نجاح العممٌية  التيٌمسانٌية اآلليات ال بالذات مف أىـٌ  كعلنٌ نفسيا، كيعٌد ىذا ا

استخداـ العناصر األساسٌية لمكممة مع تغيير في  ، أم ىك الٌتكرار اٌلذم يتطمب1الحجاجٌية
 :األلفاظ التٌالية في مدكنتيفي  ريمف الٌتكر  كعلنٌ صيغتيا كقد كرد ىذا ا

ٱ  ٻ  چ في قكلو تعالى:  عممتنا، العميـ، أعمـ، أعمـ(، عّمـ، ِعمـ أعمـ، تعممكف،)

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ڀٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ٹٿ  ٿ  ٹ  ٹ

                                                           
محمد بكعمامة، كسائؿ اإلقناع في خطبة طارؽ بف زياد دراسة تحميمية في ضكء نظرية الحجاج، مذكرة  -1
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  ڈڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڱ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گڑ  ک  ک  ک  ک      ڈ  ژ  ژ  ڑ

 33 -32سكرة البقرة  ﴾ۀ    ۀ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  
:"مثؿ ما بعثني ا بو مف اليدل ()قكلو  فيكعّمـ( في نفس الفقرة –عمـ -العمـ ")

 ـ كعّمـ....(كالعمـ.....فذلؾ مثؿ مف فقو في ديف ا كنفعو ما بعثني ا بو فعمِ 
م ينتفع األكؿ اّلذ لنكعقكلو:" فككنكا مف ا في)العمـ، العمماء( في نفس الجممة 

 .1بالعمـ كينفع بو غيره فذلؾ مف صفة العمماء("
يا أبا ذر ألف  ":()ألبي ذر الغفارم ( )تتعمـ، العمـ، المعممكف( في قكؿ الرسكؿ )

خير لؾ مف أف تصمي ألؼ ركعة)...(  )...(كألف تغدك فتتعمـ بابا مف العمـ  )...(تغدك 
 .2"مكف الخير كالصبلح لمناشئةكالمعممكف الصالحكف كاألئمة تماما؛ ألّنيـ يعم

قكلو:" فطالب العمـ كالباحث عف  في)العمـ، العممية، المعّمـ، تعميـ( في نفس الفقرة  
الحقيقة العممية... ككذلؾ األستاذ كالمشرؼ كالمعّمـ اّلذيف يبذلكف جيدىـ في تنكير العقؿ 

 كتعميـ الخير
ـ يأتو إال لخير يتعممو :" مف جاء مسجدم ىذا ل()قكلو  في)يتعممو، يعممو( 

 أك يعممو فيك بمنزلة المجاىديف في سبيؿ ا
:" مف سمؾ طريقا يمتمس بو عمما ()قكلو  في)عمما، العمـ، العالـ، العمماء، العمـ( 

  سيؿ ا لو بو طريقا مف طرؽ الجنة؛ فإّف المبلئكة لتضع أجنحتيا رضا لطالب العمـ
ّف فضؿ ال ّف طالب العمـ....، كا  ّف كا  ّف العمماء ىك كرثة األنبياء، كا  عالـ عمى العابد ...كا 

ّنما كرّ ك األنبياء  لـ ي  .3"أخذ بحظ كافرثكا العمـ فمف أخذه رثكا دينارا كال درىما، كا 

                                                           
 .292ية، صاألعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
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قكلو:" بؿ ربكىـ عمى حب العمـ كاحتراـ أىمو، كأف تككف  في)العمـ، العممية، عممي( 
 .1مغشكشة؛ أم نتيجة بناء عممي صحيح" شياداتيـ العممية شيادات حقيقية ال شيادات

:" مف تعمـ عمما يبتغى بو كجو ا، ال يتعممو إاّل ()قكلو  في)تعمـ، عمما، يتعممو( 
 .ليصيب عرضا مف الدنيا لـ يجد عرؼ الجّنة يـك القيامة

: مف تعمـ العمـ ليباىي بو العمماء أك يمارم بو ()قكلو  في)تعمـ، العمـ، العمماء( 
 .ء أك يصرؼ بو كجكه الناس إلييو أدخمو ا جيّنـالسفيا
: )إّف أكؿ الناس يقضى يـك القيامة عميو: ()قكلو  فيتعمـ، العمـ، عممو، عالـ( ) 

 .2رجؿ تعمـ العمـ كعممو......كلكف تعممت ليقاؿ عالـ"
) :" بعض الشباب يعتقدكف أف كممة العمماء تطمؽ في قكلو )العمماء، عمماء، العمـك

عمماء الشريعة فقط.....جعؿ كثيرا مف شباب أمتنا يعزفكف عف االجتياد كالبحث في عمى 
 .العمـك الككنية المختمفة

، العمماء، يعممنا، عممنا، عمما، العمماء(  قكلو:" أفبل يدؿ ذلؾ عمى أىمية  في)العمـك
ا ما ينفعنا ىذه العمـك كمكانة ىؤالء العمماء عند ا سبحانو كتعالى...نسأؿ ا أف يعممن

 .3كأف ينفعنا بما عممنا، كأف يزيدنا عمما، كأف يجعمنا كذريتنا العمماء"
، التعمـ، التعميـ، معمما(  قكلو:" الحمد  اّلذم خمؽ  في)العمـ، عممو، العمـك

اإلنساف ككرمو بالعقؿ....ليقيـ حياتو عمى العمـ كالمعرفة....خمؽ اإلنساف عممو 
 رسكؿ ا، دعانا ان نا محمددما ينفعو مف العمـك كأشيد أف سي البياف....لييتدم بيا إلى
 .4بعثت معمما"التعميـ مف غايات رسالتو فقاؿ: إّنما  إلى التعمـ كالتعميـ، كجعؿ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  چ : في سكرة الكيؼ )تعممني، عممت( في قكلو تعالى

 گ  گ  ڳ  ڳ
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، أعبلـ(  ، عمـك ظير منيـ عمماء أجبلء شممت معارفيـ قكلو:"  في)عمماء، العمـك
كؿ العمـك النقمية كالعقمية.... كغيرىـ مف أعبلـ الفكر اإلسبلمي اّلذيف كانت ليـ األيادم 

 .البيضاء
ـ عممنا ما ينفعنا كانفعنا بما عممتنا كزدنا )عممنا، عممتنا، عمما( في قكلو: "الميّ 

 .عمما
 ) ّف اّلذيف  في) يتعممكف، العمـك يتعممكف العمـك المختمفة، كيبحثكف بجد قكلو:" كا 

 .1كذكاء"
 .2قكلو:" إّف أبناءنا فمذات أكبدنا.... كحب العمـ كالعمماء" في)العمـ، العمماء( 

يتضح مف خبلؿ ىذه األمثمة بأٌف المتكٌمـ قد استعمؿ جذرا لسانٌيا كاحدا؛ أم استخدـ 
صيغة، مف خبلؿ تكرار المفردات العناصر األساسية لمكممة )ع، ؿ، ـ(، كأحدث تغييرا في ال

ف اختمؼ ىذا المعنى بيف  عمى مستكل العناصر األساسٌية، كبقي المعنى العاـ نفسو، كا 
  العنصريف في بعض الجزئيات كالميزات، كالداللة عند االستعماؿ داخؿ الجممة أك الٌنص

مف الٌتكرار  كعلنٌ كداللة الفعؿ أك االسـ أك المصدر أك المفعكؿ المطمؽ، كقد ضمف ىذا ا
 إلى جانب الكظيفة اإليقاعٌية المؤثرة في الٌسامع. اتساؽ الٌنص
 ف:كضممال تكرار .1.1

لغكٌية مترادفة أك مشتركة في جزء مف  إعادة عناصرعمى " المضمكفيقـك تكرار 
إعادة الحٌجة أك الٌدليؿ ال بمفظو بؿ بمعناه؛ فالمتكٌمـ حينئذ يكىـ بتقدـ  يبنى عمى أمالمعنى، 
الحجاجي، كتنكيع الحجج كالبراىيف المقٌدمة لصالح أطركحة معٌينة، كقد تـٌ تصنيؼ  الخطاب
 المضمكف إلى األنكاع الثبلثة التٌالية: تكرار

 تكرار مفردتيف متكاليتيف أك أكثر في جممة أك داخؿ فقرة." -

 ؛تكرار المضمكف المبني عمى مفردتيف -
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 .1"تكرار المضمكف عمى مستكل الجمؿ كالعبارات -

الخطيب "عبد الحميد ميدم" ىذا النٌكع مف الٌتكرار تكظيفا مكثفا كمتٌنكعا، كنبٌيف  كظؼ
 ذلؾ مف خبلؿ األمثمة التٌالية:

فيعكد أبناؤنا كبناتنا إلى الجياد قكلو: " في( الميارات = الفنيات= الكفاءات)
 .2"كالكفاءات المختمفة ،كاالجتياد في طمب العمـ كاكتساب الميارات كالفنيات

 .: )مثؿ ما بعثني ا بو مف اليدل كالعمـ(()قكلو  فياليدل، العمـ( )
) الخير= األجر = الصبلح( ك)الرداءة = السكء =اإلثـ(، ك)الجيؿ= العمـ غير 

افع أف العمـ النّ ( )ف الرسكؿ األميف ":" كيبيّ عبد الحميد ميدم"الخطيب قكؿ في افع( النّ 
بلح، كأف الجيؿ أك العمـ غير النافع يمحؽ صاحبو يمحؽ صاحبو بأىؿ الخير كاألجر كالص

 .3بأىؿ الرداءة كالسكء كاإلثـ"
قكلو:" فالعمـ النافع يصمح نية اإلنساف، كيبصره  في)الخير= العمؿ الصالح( 
 .بمجاالت الخير، كالعمؿ الصالح

ّف الرسكؿ  فيبذؿ الطاقة(  =)صرؼ الجيد يرشدنا إلى إنفاؽ الكقت ( )قكلو:" كا 
 .لجيد، كبذؿ الطاقة في طمب العمـكصرؼ ا

قكلو: تكجد عائبلت كثيرة في مجتمعنا تعاني مف  في)الفقر = الحرماف= االحتياج( 
 .الفقر كالحرماف كاالحتياج

ف نكفر ليـ أجكاء البيجة أقكلو: كمف حقيـ عمينا أيضا  في: (البيجة= السركر)
 .4كالسركر"

                                                           
، تجميات الحجاج في الخطاب النبكم دراسة في كسائؿ اإلقناع األربعكف النككية أنمكذجا، مذكرة  -1 ىشاـ فرـك

 .169. ص2229ماجستير، باتنة: 
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مع قـك في بيت مف بيكت ا يتمكف :" كما اجت()قكلو  في)يتمكف= يتدارسكف(: 
 .كتاب ا كيتدارسكنو بينيـ إاّل حفتيـ المبلئكة

بيف الّتعاكف ( )قكلو:" انظركا كيؼ ربط الرسكؿ  في)الّتعاكف= الّتضامف= الّتكافؿ( 
 .1كالّتضامف كالّتكافؿ"

 قكلو:" الحمد  اّلذم أنعـ نعما كثيرة ال تعد كال تحصى في= تحصى(  )تعدّ 
بي يـ صؿ كسمـ كبارؾ عمى ىذا النّ قكلو:" فالمّ  في)أدل األمانة = بمغ الرسالة( 
 .الكريـ اّلذم أدل األمانة كبمغ الرسالة

فعؿ أمر؛ فا سبحانو كتعالى يأمرنا كيفرض  قرأافقكلو:"  في)يأمرنا= يفرض عمينا( 
ركو= لـ ينشغؿ بو( عمينا أف نتعمـ الكتابة كالقراءة )أثيب= جكزم= أِجر(، )فرط فيو= ت

......فإذا قاـ بو الفرد المسمـ، ذكرا كاف ؛قكلو:" قسـ العمماء فريضة العمـ إلى قسميف في
أك أنثى، أثيب عمى فعمو، كجكزم عمى جيده، كأجر عمى عممو أما إذا فرط فيو كتركو كلـ 

 .ينشغؿ بو عاقبو ا عمى تقصيره في الكاجب اّلذم يحي قمبو
ف تبقى مادة التربية أقكلو:" كلذلؾ نطالب كندعك  في)يبني= يشكؿ( 

اإلسبلمية.....حتى يتعمـ أبناؤنا كبناتنا الضركرم مف الديف اّلذم يبني تصكرىـ كيشكؿ 
 .ثقافتيـ

قكلو:" أما إذا أىمؿ الجميع ىذا العمـ حتى يصيبيـ  في)الضعؼ= التخمؼ( 
 .الضعؼ

خر لحظة مف آء كتقكل إلى قكلو:" كيبحثكف بجد كذكا فيافعة= الفاعمة( )النّ 
 .حياتيـ إليجاد الحمكؿ النافعة كالفاعمة التي تبيف قيمة اإلسبلـ

ىذا األجر كىذا الثكاب لطالب ( )كيؤكد الرسكؿ  قكلو: " في (األجر = الثكاب)
 .2العمـ"
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 .قكلو:" إّف أبناءنا فمذات أكبادنا...نحب ليـ الخير كالصبلح في)الخير= الصبلح( 
بشراء كؿ الكتب  دراسةقكلو:" كأف تعينكىـ عمى ال فيدكات المدرسية( )الكتب= األ
 .كاألدكات المدرسية

ياكـ أف تنشغمكا في طمب حطاـ الدّ  في)اإلىماؿ= البلمباالة(  نيا كتنسكا قكلو:" كا 
 .1أبناءكـ كبناتكـ؛ فيشعركف بيذا اإلىماؿ، كىذه البلمباالة"

 .نكىـ عمى المذاكرة كالمراجعة في المنزؿقكلو: "كأف تعي في)المذاكرة= المراجعة( 
قكلو: كال تترككىـ أبدا بدكف متابعة فتفاجأكا في آخر  في)الرسكب= إعادة السنة( 
 .السنة بالرسكب أك إعادة السنة

قكلو:" ربكا  في)السمككات الحضارية الراقية= األخبلؽ الفاضمة= اآلداب الحسنة( 
 .2ة، كعمى األخبلؽ الفاضمة، كاآلداب الحسنة"أكالدكـ عمى السمككات الحضارية الراقي

قكلو:" كنكع آخر لو حافظة قكية كذاكرة متينة يجمع في )حافظة قكية= ذاكرة متينة( 
 .العمـ كيبمغو لغيره

 3قكلو:" المرأة المتعممة كالمثقفة تؤثر بسمككاتيا الحميدة" فيمة= المثقفة( )المتعمّ 
مسألة أخرل ال بد مف الكقكؼ عندىا  قكلو: كىناؾ في)خطأ= تصكر غير سميـ( 

 أكىي أف بعض الشباب يعتقدكف أف كممة العمماء تطمؽ عمى عمماء الشريعة، كىذا خط
قكلو:" الحمد   فيكبير كتصكر غير سميـ )البحث=التفكير= التدبر(، )العمـ = المعرفة( 
كالنظر ليقيـ حياتو اّلذم خمؽ اإلنساف ككرمو بالعقؿ، كحثو عمى البحث كالتفكير كالتدبر 

 عمى العمـ كالمعرفة
 4قكلو:" حرص اإلسبلـ عمى تككيف المجتمع المتعمـ المثقؼ" في (المتعمـ= المثقؼ)
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 قكلو: فيتنكير العقؿ= تعميـ اإلنساف(  )محك األمية = رفع مستكل الثقافة=
نساف ما لـ كرفع مستكل الثقافة كتعميـ اإل  األمية"فالقراءة كالكتابة أثرىما عظيـ في محك 

 .1يعمـ"
قكلو:"  في)يدرؾ= يفيـ(،)الخير= الصبلح(،)األخبلؽ الفاضمة= السمككات الحميدة( 

فالمسمـ يتعمـ ليدرؾ كيفيـ، كيتعمـ ليعمؿ الخير كالصبلح، كيتعمـ أيضا ليمتثؿ باألخبلؽ 
قكلو: "فعمى مثؿ عطاء كتضحيات  في)عطاء = تضحيات( 2الفاضمة، كالسمككات الحميدة"

 .الء العمماء نربي انفسناىؤ 
قكلو:" إف القرآف الكريـ ييتـ ببناء العقمية اإلسبلمية...فيأمر  في (تنشط= تحفز)

 .التي تنشط العقؿ، كتحفز الفكر األسبابتباعو أف يأخذكا بكؿ أ
قكلو: فيرشد المسمميف إلى المشاىدة كالمبلحظة العميقة  في)المشاىدة= المبلحظة( 

 .كالتفكير في ممككت ا كمخمكقاتو التي تتمثؿ في النظر
قكلو: كيحثيـ عمى استعماؿ كؿ كسائؿ الحس  في)كسائؿ الحس= كسائؿ اإلدراؾ( 

 .مكر كأسرارىاككّؿ كسائؿ اإلدراؾ عف كّؿ األشياء كحقيقة األ
قكلو: كيقكؿ منكىا بتحسر أىؿ النيار كندامتيـ نتيجة تعطيؿ  في)تحسر= ندامة( 

 .أسماعيـ كعقكليـ
قكلو: الّميـ بصرنا بعيكبنا  فيغي= الضبلؿ(،) الحؽ= الصكاب(،)تعميـ= تربية( )ال

كأخطائنا فبل نتمادل في الغي كالضبلؿ، كأليمنا رشدنا فنعكد إلى الحؽ كالصكاب، الميـ 
 .3صيحة كبذؿ الجيد في تعميـ النشء كتربية األجياؿ"كفؽ عمماء المسمميف إلى النّ 

مف الٌتكرار بأٌف المحاجج يعمد في كٌؿ مرة إلى إعادة بناء  لنكعالمتأمؿ في ىذا ايمحظ 
معاف مف ترادفات كعبارات ليا  عادليالمعاني المكٌررة بما ياستخدامو اعف طريؽ حججو 

ميؿ أٌف معظـ المفردات تبمف الٌتكرار  لنكع؛ حيث يظير لممتدبر في ىذا امشتركة ك جزئية
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ؾ بالتٌبادؿ، فقد تتضٌمف األكلى الثٌانية كبالعكس إلى االرتباط مف خبلؿ عبلقة الٌتضمف، كذل
 .حيث تككف إحدل المفردتيف جزءا مف األخرل

كيقصد المتكٌمـ مف كراء  ،كقد ترتبط المفردة الثٌانية باألكلى ارتباط الٌسبب بالمسبب
إلى التٌنكيع في كاستحضاره  لمختمؼ الشكاىد المتضمنة لو  مف الٌتكرار كعلنٌ ليذا ا استعمالو

الحجج كالبراىيف المقٌدمة لصالح أطركحتو المتمثمة في أٌف: )طمب العمـ فريضة(؛ كما يحمؿ 
ٌرر؛ بحيث يضيؼ المتكٌمـ لما قالو؛ فتصبح المقٌدمة كي  لمامف الٌتكرار إضافة دقيقة  علنكٌ ىذا ا

إقناع  كسائؿأساسية مف كسيمة مف الٌتكرار  كعلنٌ ىذا ا دٌ حجة، كالحجة مقٌدمة، كليذا يع
اطبال تشييد المعنى عمى أٌف تكرار المضمكف أك الٌترادؼ يميؿ غالبا إلى جعؿ الجممة ك ، مخى

ٌنما قصدا، لما لو مف ؛ الجممة األكلىالثٌانية أقكل حجاجيا مف  فالٌتكرار ىنا لـ يأت عبثا كا 
في  كىذا ما يزيد مف فاعمية ىذه اآللية الٌمغكية ،أىمٌية خاٌصة في دفع المعنى إلى درجة أقكل

التٌالي يكضح نسبة أنكاع الٌتكرار  الرسـ البياني، ك سامعإحداث كظيفة إقناعيو تأثيرية لدل ال
 في المدكنة.
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؛ حيث دراسةتناكلتيا بال التييكضح الٌرسـ البياني نسبة كركد أنكاع الٌتكرار في الخطب 
حيف بمغت نسبة  ، في%31,48، كنسبة الٌتكرار الجزئي %23,61بمغت نسبة الٌتكرار التٌاـ 
، كما يمكف تسجيمو مف مبلحظات حكؿ الٌتكرار بأنكاع %44,92كركد الٌتكرار المتضمف 

 ؿ في ما يمي:كالكارد في المدكنة مف خبلؿ الرسـ البياني، يتمثٌ 
كرار بيدؼ اإللماـ بمكضكع العمـ، كاإلحاطة بجكانبو بيدؼ استعماؿ الخطيب ألنكاع التٌ  -
اطب كحمالتٌ   ؛مو عمى القياـ بالفعؿ المطمكب منوأثير في المخى

كرار الجزئي؛ كقد يككف اـ كالتٌ كرار التٌ التٌ  :قارب في النسبة بيف نكعيف مف الٌتكرار كىماالتٌ  -
كرار الجزئي اـ ىي لفظة العمـ، كفي التٌ كرار التٌ فظة المكررة في التٌ السبب في ذلؾ ىك أٌف المٌ 

 ؛"العمـ" ساني لمفظةتكرار عمى مستكل الجذر المٌ تـ الٌ 

كرار ألٌف التٌ  ؛يف اآلخريفمنكعف أكثر مف استخدامو لكرار المتضمٌ استخداـ الخطيب لمتٌ  -
الخطيب فاختار  ؛"العمـ كمكانتو في اإلسبلـ"ة تتحدث عف أىميٌ  التيالمتضمف شمؿ األلفاظ 

" أف يتدرج في االنتقاؿ بالمعنى في ذىف المخاطب، كاالنتقاؿ مف الميـ عبد الحميد ميدم"
 ة.درج يؤدم كظيفة حجاجيٌ كىذا التٌ  ،إلى األىـ

الخطب في  تمؾاضطمع بيا الٌتكرار داخؿ  التيكيمكف أف نكضح األدكار األساسية  
 ما يمي:

اطب كيمنع تشتتو؛ يعمؿ الٌتكرار عمى الحضكر الذىني -   ؛استحضار ذىف المخى
  ؛و إليو مف أفكاريكج لما جعؿ المتمقي يستعد: يعمؿ الٌتكرار عمى حضير كاإلعدادالتٌ  -
 ؛يشير الٌتكرار إلى إصرار الخطيب عمى مكاقفو اإلصرار كاإللحاح: -
التٌأثير : يؤدم الٌتكرار كظيفة تأثيرية مف خبللو؛ فيك ليس مجرد تماثؿ صكتي بؿ آلية  -

 حجاجية.
 :اإلحالة كتحقيؽ الّتماسؾ الّنصي. 1

ذا كاف الخطيب يعتمد عمى الٌتكرار ليدعـ الطاقة الحجا تفادم  جية ألقكالو؛ فإفٌ كا 
الٌتكرار يمكف أف يضطمع بكظيفة حجاجية، كيتجسد بكاسطة اإلحالة، كتكمف حجاجيتيا في 
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بذاتيا مف حيث التٌأكيؿ، إذ البد مف  يأٌف" العناصر المحيمة عمييا كيفما كاف نكعيا ال تكتف
ة الضمائر كأسماء فبل يمكف الكقكؼ عمى دالل ؛1العكدة إلى ما تشير إليو مف أجؿ تأكيميا"

 اإلشارة كاألسماء المكصكلة دكف ربطيا بمرجعيا في الٌنص أك خارج الٌنص.
لمتمقي مف تفسير المحاؿ إليو بالرجكع إلى ما مو اإلحالة "اذم تشكٌ ف الٌترابط الٌ كيمكٌ 

تجعميا حجاجية؛ فالمحاجج يحيؿ كالمتمقي يكشؼ  التييحيؿ إليو، كىذه أبرز الخصائص 
ىك اليدؼ ك يو؛ فيككف ىك كالمحاجج في سياؽ كاحد؛ كمنو يكشؼ عف مقصده عف المحاؿ إل

تفيد اإلحالة كالضمير كاسـ اإلشارة كاسـ  التيكتتحقؽ حجاجية اإلحالة في األدكات 
؛ يبدك أف اإلحالة تقـك بكظيفة 2المكصكؿ...كفي أنكاعيا: اإلحالة الٌنصية كاإلحالة المقامية "

ر؛ كتتحقؽ حجاجيتيا بالكقكؼ عمى مرجعيتيا في الٌنص أك خارج حجاجٌية مثميا مثؿ الٌتكرا
 الٌنص.

حالة قبمٌيةكتنقسـ اإلحالة الٌنصية إلى إحالة   عرض ألنكاع اإلحالة الكاردة أ، ك بعدٌية كا 
 ...تنكع كسائميا: الضمائر، أسماء اإلشارة، األسماء المكصكلة حسب يفي مدكنت

 : اإلحالة القبمية .2.1
مف األمثمة الكاردة مف  بعد مرجعو في الٌنص؛ فيياالضمير أتي ي التيىي اإلحالة 

إّف العمـ في اإلسبلـ لو مف قكلو:"  "عبد الحميد ميدم" ػمػ:اإلحاالت القبمية في خطبة العمـ 
 يتعارضالقداسة ما ينبغي أف يرتفع بو اإلنساف عف مستكل يستخدمو فيو في أم غرض 

 .3"مع الحؽ
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 :كىذا شكؿ تكضيحي( العمـلياء( إحالة قبمية إلى لفظة )أحاؿ الضمير المتصؿ )ا

 ىا  لو                              
 ضمير متصؿ     ىا            العمـ          إحاالت قبمية            بو     

 ىا      يستخدمو                        
 ىا      فيو                              

متابعة دراسة  ي أنصح أكلياء الّتبلميذ بمراعاة ما يمي.)... (كعميو فإنّ كقكلو: " ...
يـ بيف يأبنائكـ، كأف تتابعكا تسمسؿ دركسيـ في كراريسيـ، كأف تسألكا أساتذتيـ كمعمم

 1"اآلكنة كاألخرل عف حالتيـ الدراسية، مف حيث المشاركة كاىتماميـ بالدراسة
ؿ)ىـ( إحالة قبمية إلى لفظة األبناء) أبنائكـ( كىذا شكؿ أحاؿ الضمير المتص

 :تكضيحي
 ىـ         دركسيـ                      

 ىـ  ضمير متصؿ              األبناء          إحاالت قبمية          كراريسيـ  
 ىـ          أساتذتيـ                    

 ىـ                    يـ           يمعمم
 ىـ             حالتيـ                  

 ىـ           اىتماميـ                  
ىذا بالٌنسبة الستعماؿ الضمائر المتصمة، أٌما الضمائر المنفصمة؛ فقد ظيرت في 

حياة مراحؿ  كاإلسبلـ ىك الّديف الكحيد اّلذم لـ يجعؿ الّتعميـ مقتصرا عمى مرحمة مفقكلو:" 
 2"اإلنساف

 أحاؿ الضمير المنفصؿ)ىك( إحالة قبمية إلى لفظة اإلسبلـ عمى النحك التٌالي:
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 إحالة قبمية
 ىك()الضمير المنفصؿ                        اإلسبلـ

 اإلحالة البعدية: .1.1
ذا كانت اإلحالة القبمية ىي البعدية تعكد عمى لفظ سبؽ الٌتمفظ بو؛ فإٌف اإلحالة  التي" كا 

نٌ  ما يككف الٌمفظ مذككرا بعدىا، كتتحقؽ اإلحالة البعدية تعكد عمى لفظ لـ يتمفظ بو بعد، كا 
باسـ اإلشارة كتكظؼ أسماء اإلشارة تكظيفا حجاجيا، كيقـك مقاـ االسـ كينكب عنو كعف 

 تكدم كظيفة حجاجٌية. التي ؛ أم أف اإلحالة تتجٌسد بكاسطة أسماء اإلشارة1الفعؿ كالجمؿ"
كلقد سمعنا أف  :"قكلو "عبد الحميد ميدم"كمف األمثمة الكاردة في خطبة الخطيب 

 .2"نتيجة ليذه الّتكاليؼ المادّية المرىقة دراسةبعضا مف أبناء ىذه األمة حرمكا مف ال
 :أحاؿ اسـ اإلشارة )ىذه( إلى لفظ بعده عمى الٌنحك التٌالي

 إحالة بعدية
 األٌمة  ىذه                            

 إحالة بعدية
 ىذه                            الٌتكاليؼ المادية المرىقة
ّف الّرسكؿ " كقد يحيؿ اسـ اإلشارة إحالة قبمية كمف أمثمة ذلؾ قكلو يرشدنا إلى  ()كا 

إنفاؽ الكقت، كصرؼ الجيد، كبذؿ الطاقة في طمب العمـ كالصبر عمى ذلؾ، فإّف ذلؾ خير 
 .3"لّنكافؿ كالّتعبد  في غير الفريضةلممسمـ مف إكثار ا

إلى ما قبمو كىي جممة) طمب العمـ( كيمكف الٌتمثيؿ لما سبؽ  (ذلؾ)اسـ اإلشارة  أحاؿ
 بالٌشكؿ التٌالي:

 إحالة قبمية
 طمب العمـ                        اسـ اإلشارة)ذلؾ(

                                                           
 .224عباس حشاني، خطاب الحجاج كالتداكلية، دراسة في نتاج ابف باديس األدبي، ص -1
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 لنكعفككنكا مف ايب:" كمثاؿ ذلؾ: قكؿ الخط ،كقد يحيؿ اسـ اإلشارة إلى جممة بكامميا
؛ 1"األّكؿ اّلذم ينتفع بالعمـ، كينفع بو غيره؛ فإّف ذلؾ مف صفة العمماء العامميف المخمصيف

األٌكؿ اٌلذم ينتفع بالعمـ، كينفع  لنكعاسـ اإلشارة)ذلؾ( إلى جممة قبمو كىي:)فككنكا مف اأحاؿ 
 بو غيره(، كيمكف أف نمثؿ ليذه اإلحالة بالٌشكؿ التٌالي:

 كا مف النكع             إحالة قبميةفككن
 اسـ اإلشارة) ذلؾ(األكؿ اٌلذم ينتفع بالعمـ                                 

 كينفع بو غيره
كما يؤدم اسـ المكصكؿ "دكرا حجاجيا باإلحالة إلى ما سبؽ أك عمى ما يأتي بعده 

قكؿ الخطيب لكاردة في المدكنة كمف أمثمتو ا2بمعنى أٌنو يحيؿ إحالة قبمية أك إحالة بعدية"
كاإلسبلـ ىك اّلديف الكحيد اّلذم لـ يجعؿ الّتعميـ مقتصرا عمى مرحمة " :"عبد الحميد ميدم"

 .3"مف مراحؿ حياة اإلنساف
إلى )اإلسبلـ( كىي إحالة قبمية كيمكف تكضيح ىذه  (اٌلذم)أحاؿ اسـ المكصكؿ 

 اإلحالة في الٌشكؿ التٌالي:
 إحالة قبمية

 (اٌلذم)سـ المكصكؿ االـ                                    اإلسبل
كالعمـ الّنافع ىك اّلذم يعطي لئلنساف القدرة عمى التّمييز بيف الحؽ :" وأٌما في قكل

كالباطؿ، كالّنافع كالضار، كالصالح كالطالح، كىك اّلذم يزكده باآلليات كاألدكات المختمفة 
يحة بيف األشياء كالقضايا المختمفة، كيفيميا فيما سميما تجعمو يقيـ العبلقات الصح التي

تكاجيو  التيكما أّف العمـ ىك اّلذم يعطي لئلنساف القدرة عمى تصنيؼ المشاكؿ الحقيقية 

                                                           
 .292األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
 .225عباس حشاني، خطاب الحجاج كالتداكلية، دراسة في نتاج ابف باديس األدبي، ص -2
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، فقد 1"كترتيب األكلكيات فييا، كالعمؿ عمى حميا في مجاليا الزمني كالكاقعي بكفاءة كبيرة
 ؾ:مف ذلك تنٌكعت اإلحالة في ىذا المثاؿ 

 إحالة قبمية
 العمـ النافع                       ) الضمير المنفصؿ ىك كقد تكرر ثبلث مرات(

 إحالة قبمية
 العمـ النافع                       االسـ المكصكؿ )اٌلذم ( كتكرر مرتيف(

 إحالة قبمية
 و(صؿ)اإلنساف                        )يزكده، تجعمو(           الضمير المت

 إحالة قبمية
 (التياآلليات كاألدكات المختمفة                       االسـ المكصكؿ) 

 إحالة قبمية
المشاكؿ الحقيقية                      ) فييا، حميا، مجاليا(          الضمير 

 المتصؿ )الياء(

 )الضمير    )يفيميا(               إحالة قبميةالعبلقات الصحيحة بيف       
  المتصؿ)الياء(       القضايا المختمفةك  األشياء

 تابقة أٌف اإلحالة عممت عمى تفادم الٌتكرار كربطلؤلمثمة السٌ  يتحميم خبلؿ مف تلحظ
دكرا تؤدم أسماء اإلشارة  في أفبيف أجزاء العبارات، األمر اٌلذم يبرز حقيقة ميٌمة تتمٌثؿ 

ت كالجمؿ اب" بصفتيا نائبة عف األسماء كاألفعاؿ كالعبار رابط في الخطابارزا في تحقيؽ التٌ 
بمختمؼ أنكاعو داخؿ الفقرة الكاحدة أك بيف  كالٌترابط ماسؾتعمؿ عمى التٌ أم أٌنيا  ؛2المتتالٌية"

 .الفقرات المتتالية في الخطاب

                                                           
 .293ص ،األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
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 . الركابط الّمغكية كاستعماالتيا الحجاجية:4
كتحتكم "برىنة عمى الكظيفة الحجاجية لٌمغة كسيمة مف كسائؿ الالركابط الحجاجية  عدٌ ت

الٌمغة العربٌية عمى عدة ركابط حجاجية شأنيا في ذلؾ شأف الٌمغات األخرل؛ بحيث يمكف أف 
الفاء، البلـ  .نذكر منيا ما يمي: بؿ، لكف، إذف، ال سيما، كحٌتى، ألٌف، بما أٌف ، إذا، الكاك

 تيا باختبلؼ سياقات كركدىا.كتختمؼ ميم ،فالراكبط الحجاجية كثيرة ؛1كي...
درس أحاكؿ أف أعمى مجمكعة مف الركابط  دراسةتناكلتيا بال التيكتحتكم الخطب 

الركابط المدرجة لمحجج ": كمف بيف ىذه الركابط ىناؾالحجاجٌية،  كظيفتيادرس أبعضيا ك 
 .2"الحجاجيكالركابط المدرجة لمنتائج كركابط الٌتعارض الحجاجي، كراكبط الٌتساكؽ 

 ركابط الّتساكؽ الحجاجي:  .2.4
 الرابط الحجاجي" حتى"  -

يعد الرابط الحجاجي)حتى( مف الركابط التي تعمؿ عمى الربط بيف الحجج، كىذا ما 
بأٌف" الحجج  يف أكضحالذ، ا(Anscombre)كأنسككمبر (O.Ducrot) مف ديكرك كؿٌ بٌينو لنا 

حجاجٌية كاحدة؛ أم أٌنيا تخدـ نتيجة المربكطة بكاسطة ىذا الرابط ينبغي أف تنتمي إلى فئة 
ترد بعد ىذا الرابط تككف ىي األقكل لذلؾ فإٌف القكؿ المشتمؿ عمى  التيكاحدة، كالحٌجة 

 الخطيبكيمكف الٌتمثيؿ لذلؾ مف قكؿ  3األداة "حٌتى" ال يقبؿ  اإلبطاؿ كالٌتعارض الحجاجي".
ّنكـ تعممكف جميعا أّف اإلنساف ي" ":عبد الحميد ميدم" تمّيز عف جميع المخمكقات بقابميتو كا 

ّف ا سبحانو كتعالى لما خمؽ آدـ جعمو  نشاء مجاالت ثقافّية كنظريات معرفّية، كا  لمّتعمـ كا 
يتفّكؽ حّتى عمى المبلئكة الكراـ البررة بالعمـ كبالعمـ كحده؛ فاستحؽ الخبلفة في األرض 

 .4"عف جدارة كاستحقاؽ

                                                           
 .55صالٌرحاب الحديثة لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  ،2229، بيركت: 1ط غة كالحجاج،أبك بكر العزاكم: المٌ  -1
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 في ىذا المثاؿ بيف مجمكعة مف الحجج كما يمي: "حٌتى" لقد ربط الرابط الحجاجي
 .يتمٌيز اإلنساف عف جميع المخمكقات بقابميتو لمٌتعمـ: 1ح
 .قدرتو عمى إنشاء مجاالت ثقافية كنظرٌيات معرفٌية: 2ح
جعؿ ا سبحانو كتعالى آدـ يتفكؽ حٌتى عمى المبلئكة الكراـ البررة بالعمـ كبالعمـ : 3ح
 .كحده

بعدىا تخدـ نتيجة كاحدة مف  سكاء الكاردة قبؿ "حٌتى" أـ الكاردة ؿ ىذه الحججك إفٌ 
جاءت الحجج  كقد"يستحؽ اإلنساف الخبلفة في األرض عف جدارة كاستحقاؽ"؛  قبيؿ

أكثر قكة مف  الرابط كقد جاءت الحجة الكاردة بعدمتساكقة؛ ألٌنيا خدمت نتيجة كاحدة، 
 اجي اآلتي:سبقتو كىذا ما نمثمو بالسمـ الحج التيالحجج 

 كاستحقاؽجدارة  يستحؽ اإلنساف الخبلفة في األرض عف )ف(=
 .عمى المبلئكة الكراـ البررة بالعمـ كبالعمـ كحده

 ( رابط حجاجيحّتى)
 عمى جميع الكائناتجعؿ ا سبحانو كتعالى آدـ يتفكؽ ك 
 قدرتو عمى إنشاء مجاالت ثقافية كنظرٌيات معرفٌيةك 

 لمٌتعمـ ميع المخمكقات بقابميتويتمٌيز اإلنساف عف ج
  

 

 الرابط الحجاجي " الكاك"  -
بؿ يعمؿ  كالربط بينيا، عمى ترتيب الحجج"الكاك"  ال يقتصر دكر الرابط  الحجاجي

، كتعمؿ عمى الربط الٌنسقي عمى عكس الٌسمـ حجة تقكم الحجة األخرل عمى جعؿ كؿٌ 
كٌؿ حجة  الذم جعؿ"الكاك"  حجاجيلقد جاءت الحجج مترابطة بفضؿ الرابط ال؛ 1الحجاجي"

                                                           
 .472ينظر: عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، ص  -1
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عبد الحميد " خطيبمثيؿ لذلؾ مف قكؿ ال، كيمكف التٌ قكتيا تدٌعـ الحجة التي قبميا كتزيد مف
 .1"كيحسف معاممتو )...(العمـ الّنافع يصمح نية اإلنساف، كيبصره بمجاالت الخير " "ميدم

ا عمؿ عمى التنسيؽ كمالكصؿ بيف الحجة كالحجة، عمى الرابط الحجاجي" الكاك"  عمؿ
، كما عمؿ ميادعٌ الٌنتيجة المطركحة، كالمتمثمة في أٌف" العمـ الٌنافع نكر" ك  تقكيةل بيف الحجج

 ، كيمكف أف نكضح ذلؾ في الشكؿ التٌالي:عمى ربط الحجج كترتيبيا ترتيبا أفقيا
 

 (3الرابط     حجة)      (     2(      الرابط       حجة)1حجة)    
 

 ( = العمـ نكر)ف 
 
 العمـ النافع      )ك(   يبصره بمجاالت الخير    )ك(    يحسف معاممتو  

 يصمح نية اإلنساف
 :الركابط المدرجة لمحجج  .1.4
 الرابط الحجاجي "ألّف" -

مثيؿ لذلؾ ؛ كيمكف التٌ 2"يعٌد الرابط "ألٌف" مف أىـٌ ألفاظ الٌتعميؿ، كيستعمؿ لتبرير الفعؿ
كالمعّممكف الصالحكف كاألئمة تماما، ألّنيـ يعممكف ":" د الحميد ميدمعب" خطيبمف قكؿ ال

  3".الخير كالصبلح لمّناشئة كيزكدكنيـ بالعمـ كالمعرفة
 :يمي " المدرسة بالمسجد؛ فجاءت الحجج كماعبد الحميد ميدم" خطيبالشبو 
 الٌنتيجة: المعٌممكف الصالحكف كاألئمة تماما؛ -
 ؛الرابط الحجاجي: "ألٌف" -
 : يعممكف الخير كالصبلح لمٌناشئة؛1ح -
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 : يزكدكف الٌناشئة بالعمـ كالمعرفة.2ح -
جاءت الحجتاف في ىذا المثاؿ لتدعيـ الٌنتيجة، كلتعميؿ سبب تشبيو المعمميف 

 الصالحيف باألئمة.
 لرابط الحجاجي الفاءا -

دالالت عديدة، تختمؼ باختبلؼ تمكضعيا في الكبلـ، لكٌنيا  رابط حجاجي لو": الفاء
سنعرضيا ال تكاد داللتيا إلى جانب الربط بيف الٌنتيجة كالحٌجة، تتجاكز  التيفي ىذه األمثمة 
في ىذه "  "عبد الحميد ميدم" خطيبمثيؿ لذلؾ مف قكؿ الكف التٌ ؛ كيم1"الٌتعميؿ كالٌتفسير

 األياـ تفتح المدارس أبكابيا، ككذا المعاىد كالجامعات؛ فيعكد أبناؤنا كبناتنا إلى الجياد
 .2"كاالجتياد في طمب العمـ

 يمكف تحميؿ ىذا المثاؿ كما يمي:ك 
 : في ىذه األياـ تفتح المدارس أبكابيا، ككذا المعاىد كالجامعات؛1ح

 الرابط: الفاء
 النتيجة: يعكد أبناؤنا كبناتنا إلى الجياد كاالجتياد في طمب العمـ.

ٌف عمماء المسمميف بذلكا جيكدا كبيرة في القسـكقكلو األكؿ مف ىذه العمـك كأىممكا  :" كا 
الغرب. القسـ الثٌاني إىماال شبو تاـ ككامؿ في القركف األخيرة، بينما حدث العكس تماما في 

فتقدمكا كتأخرنا كازدىركا كتقيقرنا، كأصبنا بالّتخمؼ كالجيؿ بالحياة كبآليتيا 
 .3"المكضكعية

 كيمكف تحميؿ ىذا المثاؿ كما يمي:
ٌف عمماء المسمم1ح يف بذلكا جيكدا كبيرة في القسـ األكؿ مف ىذه العمـك كأىممكا : كا 

 القسـ الثٌاني إىماال شبو تاـ ككامؿ في القركف األخيرة، بينما حدث العكس تماما في الغرب؛

                                                           
ة ( لػ: الرافعي، مذكر كتاب المساكيف)ىاجر مدقف، الخطاب الحجاجي أنكاعو كخصائصو، دراسة تطبيقية في  -1
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 الرابط: الفاء؛
 النتيجة: الغرب تقدمكا كالمسممكف تأخركا.

 ركابط الّتعارض الحجاجي: .1.4
 الرابط" لكف" -

إذ االستدراؾ ىك تعقيب الكبلـ "تدراؾ كفي ىذه اإلفادة تكمف حجاجيتيا تفيد )لكف( االس
يا تمكف فيـ مف ىنا بأف الدكر الحجاجي لػ "لكف" يكمف في أنٌ أ ؛1برفع ما يتكىـ ثبكتو أك نفيو"

كىذا إضراب عف الحكـ األٌكؿ  ،استدراؾ الكبلـ اٌلذم سبؽ إلثبات خبلفوالمحاجج مف "
بإحداث تعارض حجاجي  ؛ حيث تقـك "لكف"2قضة لمنتيجة األكلى"ليؤدم ىذا إلى نتيجة منا

 .بيف ما يتقٌدـ الرابط كما يتمكه
ف الٌتمفظ بأقكاؿ مفك  : "ا  أٌف "أ" ك"ب" باعتبارىما حجتيف، الحجة  نمط "أ" ك "ب" يستمـز

 "ف -  األكلى "أ" مكجية نحك نتيجة "ف" كالحجة الثانية "ب" مكجية نحك نتيجة مضادة " ال
تكجو القكؿ أك الخطاب  التيالحجة الثٌانية باعتبارىا الحجة األقكل، كىي يقٌدـ المتكٌمـ  كأفٌ 

 :4كلٌتكضيح ىذه المسألة نصكغ الٌرسـ اآلتي؛ 3"برمتو
 ف -ؿ                ف                                       

 
 

 لكف                               
 
 2ف                         ح -ال                         1ح
 حيث :ح= الحجة"

                                                           
عباس حشاني، خطاب الحجاج كالتداكلية دراسة في نتاج ابف ، نقبل عف 1فاضؿ السامرائي، معاني النحك،ج  -1

 .198باديس األدبي، ص
 .الصفحة نفسيا، المرجع نفسو -2
 .57، صأبك بكر العزاكم، الٌمغة كالحجاج -3

 .59ص المرجع نفسو، -4
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 ف= النتيجة
 ف= ال نتيجة أك النتيجة المضادة.-ال
 

 = رمز يشير إلى العبلقة بيف الحجج كالٌنتيجة        
 

 1."لكف: رابط حجاجي
"كمف حؽ أبنائنا أف يفرحكا  "عبد الحميد ميدم" خطيبمثيؿ لذلؾ مف قكؿ الكيمكف التٌ 

خكؿ المدرسّي، كمف حقيـ عمينا أيضا أف نكفر ليـ أجكاء البيجة كالّسركر في مثؿ بالدّ 
ىذه المناسبات، كلكّنو تكجد عائبلت كثيرة في مجتمعنا تعاني مف الفقر كالحرماف 

نتيجة ليذه  دراسةكلقد سمعنا أف بعضا مف أبناء ىذه األّمة حرمكا مف ال ،كاالحتياج
 .2"الّتكاليؼ المادّية المرىقة

  كمف حؽ أبنائنا أف يفرحكا بالّدخكؿ المدرسي): تضمف القسـ األٌكؿ مف ىذا القكؿ
( حجة كمف حّقيـ عمينا أيضا أف نكفر ليـ أجكاء البيجة كالّسركر في مثؿ ىذه المناسبات

تخدـ نتيجة مف قبيؿ" كٌؿ اآلباء يممككف القدرة عمى تغطية تكاليؼ الٌدخكؿ المدرسٌي، كالقسـ 
  تكجد عائبلت كثيرة في مجتمعنا تعاني مف الفقر كالحرماف كاالحتياج) :ف القكؿالثٌاني م

نتيجة ليذه الّتكاليؼ المادية  دراسةكلقد سمعنا أف بعضا مف أبناء ىذه األّمة حرمكا مف ال
( يتضمف حجة تخدـ نتيجة مضادة لمٌنتيجة الٌسابقة )ال. ف(؛ أم تخدـ نتيجة مف المرىقة

اآلباء القدرة عمى تغطية تكاليؼ الٌدخكؿ المدرسي؛ كبما أٌف الحجة الثٌانية نمط" ال يممؾ كٌؿ 
فتككف كظيفة  ؛مو نحك النتيجة )ال. ف(مأقكل مف الحجة األكلى؛ فإٌنيا ستكجو القكؿ بمج

 الربط "لكف" في القكؿ السابؽ كالتٌالي:
 
 

                                                           
 .59أبك بكر العزاكم، الٌمغة كالحجاج، ص -1
 .293، صاألعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -2
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 اآلباء القدرةيممؾ كؿ اآلباء القدرة عمى                           ال يممؾ كؿ 
 تغطية التكاليؼ المدرسية                           عمى تغطية الٌتكاليؼ المدرسية

 

 ف -ؿ                 ف                                           

 
 لكف                                   

 
 
 = بعض األبناء2ح                ف     -ال             حؽ أبنائنا  كمف= 1ح

 حرمكا مف الدراسة                                أف يفرحكا بالٌدخكؿ المدرسي 
 الرابط  الحجاجي "بؿ" -

 همف الحركؼ اليكامؿ، كمعنا إٌنو" يتعمؽ بالرابط الحجاجي" بؿ" في  "الرماني"يقكؿ 
االف: األكؿ: أف يقع لو ح حرؼ إضراب " ألٌنوك  ؛1اإلضراب عف األكؿ كاإليجاب عف الثاني"

قبميا؛ إٌما عمى  بعده جممة كالثاني: أف يقع بعده مفرد؛ فإف كقع بعده جممة كاف إضرابا عـٌ 
ٌما عمى جية الٌترؾ لبلنتقاؿ مف غير إبطاؿ ذا كقع بعد (جية اإلبطاؿ)...(، كا   "بؿ"...( كا 

بعد  مفرد؛ فيي حرؼ عطؼ، كمعناىا اإلضراب، كلكف حاليا فيو مختمؼ؛ فإف كانت
؛ كيعني ىذا أٌف "بؿ" ليا 2نفي)...(؛ فيي لتقرير حكـ األكؿ، كجعؿ ضده لما بعدىا)...("

 .السياؽحاالت مختمفة بحسب 
كال تترككىـ أبدا بدكف متابعة، فتفاجأكا آخر " :"عبد الحميد ميدم" خطيبكفي قكؿ ال

عادة الّسنة، أك الفصؿ الّنيائي  دمكف؛ حيث ال ينفع ، فتندراسةف المالّسنة بالّرسكب، كا 

                                                           
، المكتبة 2225. بيركت: 1، معاني الحركؼ، تح: عرفاف بف سميـ، طأبك الحسيف عمي بف عيسى الركماني -1

 .71العصرية، ص
 .515يجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية، صتعبد اليادم بف ظافر الشيرم، استرا -2
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تيـ حقيقية ال شيادات االندـ، بؿ ربكىـ عمى حب العمـ كاحتراـ أىمو، كأف تككف شياد
 .1"مغشكشة

 أقاـ الرابط الحجاجي "بؿ" عبلقة حجاجٌية مركبة مف عبلقتيف:
كال تترككىـ أبدا بدكف متابعة، فتفاجأكا آخر الٌسنة )ترد قبؿ الرابط  التيالحجة "أ" ك 

ع  التي( ك ، فتندمكف حيث ال ينفع الندـدراسةادة الٌسنة، أك الفصؿ النيائي عف البالرسكب كا 
 تتخذ نتيجة مف قبيؿ أف" اإلىماؿ سبب في رسكب األبناء في الدراسة".

"ربكىـ عمى حٌب  الحجة "ب" كىي الحجة الكاردة بعد الرابط الحجاجي "بؿ" أال كىي:
"كتخدـ نتيجة مف قبيؿ"  ة ال شيادات مغشكشةتيـ حقيقياالعمـ كاحتراـ أىمو كأف تككف شياد

ٌف الحجة "ب" أقكل مف الحجة "أ" بالنسبة إلى إاالىتماـ باألبناء سبب لنجاحيـ"؛ كعميو نقكؿ 
االىتماـ باألبناء سبب؛ لنجاحيـ كحصكليـ عمى  "، كالمتمثٌمة في أٌف " ف - النتيجة " ال

نا نخمص إلى أف " بؿ" تربط بيف حجتيف الشيادات الحقيقية" كمف خبلؿ ىذا الٌتحميؿ فإنٌ 
 ، كيمكف تكضيح ذلؾ في الشكؿ التٌالي:متعارضتيف

 ف=-ف=                                             ؿ
  لنجاحيـ  االىتماـ باألبناء سبب    اإلىماؿ سبب في رسكب األبناء في الدراسة

          حصكليـ عمى الشيادات الحقيقيةك                                                

 
 بؿ                                  

 
 2ح         ف            -ال                          1ح  
 

 كأف تككف ربكىـ عمى حٌب العمـ                     ال تترككىـ أبدا بدكف متابعة
ةتيـ حقيقية ال شيادات مغشكشاشياد      فتفاجأكا بالرسكب                          

                                                           
 .299ص ،األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
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 :الّسمـ الحجاجي كمبدأ التدرج في تكجيو الحجج.5
الٌسمـ الحجاجي بقكلو ىك: "مجمكعة غير فارغة مف األقكاؿ  "طو عبد الرحمف"يعرؼ 

سمما حجاجيا كمستكفية  (Ducrot) "ديكرك"يسميو  مزكدة بعبلقة ترتيبية، كىذه العبلقة ىي ما
 الييف:لمٌشرطيف التٌ 

كٌؿ قكؿ يقع في مرتبة ما بيف الٌسمـ يمـز عنو ما يقع تحتو؛ بحيث تمـز عف القكؿ  -
 ؛خرلالمكجكد في الطرؼ األعمى جميع األقكاؿ األ

، أم 1ه مرتبة دليبل أقكل"ك كؿ قكؿ في الٌسمـ كاف دليبل عمى مدلكؿ معٌيف، كاف ما يعم -
التي تختمؼ مف لمحجة  ان تعٌدد افا يعكسفي تبلزميمك تبلزما بيف الحجة كنتيجتيا،  ىناؾأٌف 

ذا افترضك في مقابؿ الٌنتيجة الكاحدة، حيث القكة كالضعؼ؛  "عبد الحميد  في قكؿ الخطيب تا 
في ىذه األياـ تفتح المدارس أبكابيا، ككذا المعاىد كالجامعات؛ فيعكد أبناؤنا :" ميدم"

ارات كالفنيات كالكفاءات كبناتنا إلى الجياد كاالجتياد في طمب العمـ كاكتساب المي
 ؛ األقكاؿ التٌالية:2المختمفة"
 الجياد كاالجتياد في طمب العمـ. .1

 اكتساب الميارات كالفنيات. .2

 اكتساب الكفاءات المختمفة. .3
ذا قدم جد أف أس ني؛ فإن"تحقيؽ الٌنجاح"أحد ىذه األقكاؿ حجة لنتيجة ىي  تكا 

، بمعنى أف (1)أقكل مف هبدكر  كى ذمالٌ (، 2( أقكل في سمـ الحجج مف القكؿ )3القكؿ)
الحجج ال تتساكل في ما بينيا، بؿ تترتب في درجات القٌكة كالضعؼ، كىذا الٌترتيب راجع إلى 
أٌف الظكاىر الحجاجٌية تتطٌمب دكما كجكد طرؼ آخر تقيـ معو عبلقة استمزاـ؛ فمثبل القكؿ 

الي ىك يستمـز منطقٌيا مكجكد ضمف الفئة الحجاجٌية، كبالتٌ  (اكتساب الكفاءات المختمفة)
الجياد كاالجتياد في طمب )اٌلذم يستمـز بدكره القكؿ  (اكتساب الميارات كالفنيات)القكؿ: 

                                                           
 .125ص ، المركز الثقافي العربي،2225، المغرب:2طفي أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ،  طو عبد الرحمف، -1
 .291ص ،األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -2
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إلى فئة حجاجٌية ما عبلقة ترتيبية؛ فإٌف ىذه الحجج  المنتمية، فعندما تقـك بيف الحجج (العمـ
كيمكف أف  .1ة مكجية"الٌسمـ الحجاجي فئة حجاجيألٌف تنتمي إلى الٌسمـ الحجاجي نفسو؛" 

 نمثؿ ليذه األقكاؿ بالٌشكؿ التٌالي:
 
 تحقيؽ النجاح )ف( -
 
 اكتساب الكفاءات المختمفة -
 اكتساب الميارات كالفنيات المختمفة -
 الجياد كاالجتياد في طمب العمـ -

ذا افترض العمـ الٌنافع يصمح نية اإلنساف، كيبصره بمجاالت ": طيبفي قكؿ الخ تكا 
 . األقكاؿ التالية:2صالح كيقـك سمككاتو كيحس معامبلتو"الخير كالعمؿ ال

 العمـ الٌنافع يصمح نية اإلنساف. .1

 يبصره بمجاالت الخير، كالعمؿ الصالح. .2

 يقـك سمككاتو كيحسف معامبلتو. .3

ذا قدم  ني؛ فإن"في الحياة  ميـ العمـ الٌنافع "أحد ىذه األقكاؿ حجة لنتيجة ىي  تكا 
 .(1)بدكره أقكل مف ذم ىك(، ال2ـ الحجج مف القكؿ )( أقكل في سم3جد أف القكؿ)أس

 النتيجة: العمـ الٌنافع ميـ في الحياة اإلنسانٌية
 

 يقـك سمككاتو كيحسف معامبلتو.
 يبصره بالخير كالعمؿ الصالح.
 .العمـ الٌنافع يصمح نية اإلنساف

                                                           
1
-Oswald Ducrot, Les échelles argumentatives, p10.  

 .293، ص األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي خطب الجمعة، عبد الحميد ميدم،  -2
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 النتيجة:االستشياد دليؿ عمى صحة . 6
تيجة مثبتة ال يقدر المتمقي إبطاؿ تجعؿ النٌ  لتياة لة القكيٌ يعد االستشياد مف األدٌ 

حجج مف ال اباعتبارى "عبد الحميد ميدم" كثير مف الشكاىد الخطيب استخدـ صحتيا، كلذلؾ
" يضعيا المرسؿ في ذإ مف الكصكؿ إلى أىدافو كأغراضو الحجاجٌية تمكف المتكٌمـ التيالقكٌية 

ي تكظيفيا حسب ما يتطٌمبو السياؽ، كيمكف كبراعتو ف المكضع المناسب، كىنا تتبدل أىمٌيتو
تصنيفيا في السٌمـ الحجاجٌي بالنظر إلى طبيعتيا المصدرٌية؛ فيي ليست مف إنتاج المرسؿ 
بقدر ما ىي منقكلة عمى لسانو، كنقميا عمى لسانو ينبئ عف كفاءتو الٌتداكلٌية؛ إذ يكمف دكره 

يعتمد  التيلة ؛ فالشكاىد مف األدٌ 1رفع"في تكظيفيا الٌتكظيؼ المناسب في خطابو إلى ما ىك أ
عمييا الخطيب في بناء خطابو؛ ليضمف نجاح العممٌية الحجاجية ككنيا تبرىف عمى صحة 

 .النتائج المتكصؿ إلييا
ىك "بمثابة القكانيف كالٌشيكد، كاالعترافات كأقكاؿ الحكماء أٌما في  "أرسطك"كالٌشاىد عند 
لقرآنٌية، كاألحاديث كأبيات الٌشعر كاألمثاؿ كالحكـ، كىي تضميف اآليات افالخطابة العربٌية 

تأكيد  ؛ غايتيا2حجج جاىزة تكتسب قكتيا مف مصدرىا كمف مصادقة الٌناس عمييا كتكاترىا"
في الذىف  ىاكتكثيؼ حضكر  ،األفكارتكضيح ك  صحة األقكاؿ كتدعيـ طاقتيا الحجاجٌية،

 .حسكسةكتحكيؿ بعض األفكار مف طبيعة مجردة إلى أخرل م
كبراىيف  ااستعمؿ حجج ة الشكاىد اعتمد الخطيب عمييا بكثرة، حيثكنظرا ألىميٌ 

 مختمفة مف القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ كالشعر، كذلؾ مف أجؿ الٌداللة عمى صحة أقكالو
كذلؾ انطبلقا مف قكتيا  ،كما قد احتـر سمـ ترتيب ىذه الحجج ،ستمعكترسيخيا في ذىف الم

ـٌ الٌشعر كىذا ما ذىب إليو الحجاجٌية، حي ـٌ يميو الحديث الٌشريؼ، ث ث استشيد بالقرآف أٌكال، ث
"كالمبلحظ أٌف  في كتابو" استراتيجيات الخطاب" لما قاؿ: "عبد اليادم بف ظافر الشيرم"

جميع ىذه الٌشكاىد كالحجج الجاىزة تنتسب إلى ترتيب معٌيف بكصفيا حججا جاىزة، كذلؾ 
                                                           

 .537، صعبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية -1
، المغرب: 2محمد العمرم: في ببلغة الخطاب اإلقناعي، مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربٌية، ط -2

 .65، إفريقيا الشرؽ، ص2222
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أم أٌف ترتيب  1".كىكذا نزكال؛ فيككف ترتيبيا القرآف، فالحديث الشريؼ حسب قكتيا الحجاجٌية
 الحجج يعتمد عمى طاقتيا الحجاجٌية.

 :االستشياد بالقرآف الكريـ.2.6
 فيك ة،مصدر ليذه األشكاؿ الحجاجيٌ  أىـٌ  أدلةـ لنا مف القرآف الكريـ فيما يقد   كيمثؿ

؛ بوفييا، كقد أكثر الخطيب االستشياد  ردىا أك الطعف يمكف حجة ال يمكف دحضيا؛ أم ال
ة تمثؿ كاىد القرآنيٌ عميو مصادر االستشياد األخرل، كألٌف الشٌ  تعتمد ذمالٌ ألٌنو األساس 

عجز  التيالمعجزة الخالدة ككنو ؛ تعتمد عميو الخطابات الحجاجٌية التيالحقيقة المطمقة 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ڀ   ڀ  ٺ  چ :قاؿ تعالى :البشر عف مجاراتو ببلغة كفصاحة

 .88اإلسراء  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ٱ  ٻ  ٻ  چ  كقد استشيد الخطيب عمى فضؿ العمـ كشرؼ طالبيو بقكلو تعالى:

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ     ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ٹٿ  ٹ  ٹ

ڈ  ژ  ژ    ڈچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڃ  ڃ  چ  چ

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک

 سبحانو كتعالى بيف ا؛ 33 -32سكرة البقرة  ﴾  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چالحكمة مف خمؽ آداـ عندما سألتو  المبلئكة في ىذه اآليات 

سبحانو  فكشؼ ﴾ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٺ
 عرضيايا ثـٌ األسماء كمٌ  عٌممو بأف كذلؾ، فضؿ آدـ فبيٌ ك في ذلؾ  عف كجو الحكمة كتعالى

 سبب تفضيؿ آدـ عمى المبلئكة.بذلؾ  ليكضحعمى المبلئكة، 

                                                           
1
 .538ص  عبد اليادم بف ظافر الشيرم، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية، - 
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حكمتو في اآلية قد دلت عمى فضؿ العمـ، بأنو سبحانو تعالى "ما أظير كماؿ  كىذه
أظير عممو، فمك كاف في اإلمكاف كجكد شيء أشرؼ مف العمـ لكاف  إاٌل بأفخمقو آدـ 

 أم البرىنة عمى مكانة آداـ بأشياء أخرل غير ؛1الكاجب إظيار فضمو بذلؾ الشيء ال بالعمـ
"النبي يأمر أٌكؿ مٌرة  ()بي نزؿ الكحي عمى النٌ ؛ كلمكانة ىذا األخير في اإلسبلـ العمـ
بالقراءة كما ىك بقارئ؛ ألٌف القراءة  -األمة اإلسبلمية إلى يـك الٌديف -يـ كمف خمؼالكر 

مفتاح العمـ كبابو كمدخمو كأداة الغكص فيو، كيؤكد عمى أىمٌية التعٌمـ كالٌتعميـ كالعمـ، كاقترنت 
 كاقترنت ()في أٌكؿ ما نزؿ عمى محمد -الكاؼ كالنكف -القراءة باسـ الربكبية كالخمؽ بيف 

قاؿ  كفي ذلؾ 2القراءة بالكـر كالٌتكريـ اإلليييف لئلنساف؛ حيث عٌممو بالقمـ، عمٌمو ما لـ يعمـ"

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک   چتعالى:

 .5إلى 1مف  اتسكرة العمؽ اآلي چ گ  ک  ک  ک   گ
كتأكيد  تقكيةتعمؿ عمى ة قكية ألٌنيا حج شيد الخطيب بيذه اآلية القرآنية؛است

تككف ىذه الٌشكاىد ، كبذلؾ "العمـ في اإلسبلـ" ة في التٌأكيد عمى مكانةاألطركحة المتمثم
أف يككف  يفترضة حٌجة، كليذا أيمف أقكل الخطاب الحجاجي، فالقرآف الكريـ  بنيةدعائـ ل

إلنساف في حياتو تصادؼ ا التيمختمؼ القضايا كالمسائؿ في  األساس اٌلذم يحتكـ إليو
 األسرية كاالجتماعٌية كالعممٌية...الخ.

طبعا ال، لـ ، ؟فيؿ أطعنا أكامر رّبناكالكتابة؛ " بالقراءةا سبحانو كتعالى أمرنا لقد ك 
يطعو المسممكف عمى كجو الخصكص؛ ألّف نسبة األمّية في العالـ اإلسبلمي كبيرة جدا إلى 

 3" .تسمعكنيا يالتّ الحقيقة المرة  ايكمنا ىذا، اقرأكا اإلحصائيات تجدك 
كبخاٌصة في إطار الخطاب الحجاجي؛ حيث  ،يتمٌتع أسمكب االستفياـ بأىمٌية كبيرة 

اطىبترمي ىذه الصيغة في األصؿ إلى سؤاؿ  كلكٌنيا تخرج أحيانا عف  ،عف أمر يجيمو المخى
                                                           

 . 161صـ، 1992، بيركت: 1ط، 1مفاتيح الغيب، ج ،فخر الديف الرازم -1
، دار األمؿ، 2214كزك:  -، تيزم1جيبللي بكبكر، تأمبلت في أصكؿ المجد كمبمغ الكماؿ اإلنساني، ط -2

 .76ص
 .295، صاألعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي خطب الجمعة، يدم، عبد الحميد م -3
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ٌية؛ إذ يمثؿ الٌسؤاؿ داللتيا الحقيقٌية؛ فاالستفياـ المطركح ال يتضمف قٌكة إنجازية استفيام
قكؿ إٌف السؤاؿ أالمطركح المعطى اٌلذم يشترؾ في العمـ بو كٌؿ مف السائؿ كالمسؤكؿ؛ كعميو 

ٌنما حمؿ قٌكة إنجازي مستمزمة مقاميا تمثمت في  ةالمطركح لـ يكتؼ بقكتو اإلنجازية الحرفٌية، كا 
مييـ عدـ طاعتيـ  سبحانو يتحسر عمى كاقع المسمميف، كينكر ع فالمتكٌمـالٌتحسر كاإلنكار؛ 

كتعالى كعدـ انشغاليـ كاىتماميـ بالعمـ مٌما يدخؿ ىذا االستفياـ في خانة االستفياـ 
الحجاجي كىك" نمط مف االستفياـ يستمـز تأكيؿ القكؿ المراد تحميمو؛ انطبلقا مف قيمتو 

فياما حجاجٌيا؛ بمعنى أٌف االستفياـ يحمؿ افتراضات ضمنٌية تجعمو يحمؿ است ،1الحجاجٌية"
فاالستفياـ ىنا يمكف أف نعتبره حجة مدعمة بمجمكعة مف الحجج تخدـ نتيجة ضمنٌية تتمثؿ 
في "الٌتحسر عمى كاقع المسمميف كدعكتيـ لمٌتغيير" كيمكف أف نمثؿ ىذا االستفياـ الحجاجي 

 بالٌشكؿ التٌالي:
 : ىؿ أطعنا أكامر ربنا؟1ح -
 ص؛: لـ يطعو المسممكف عمى كجو الخصك 2ح -
 : نسبة األمٌية كبيرة جدا إلى يكمنا ىذا؛ 3ح -
 الحقيقة المرة التي تسمعكنيا؛ ااإلحصائيات العالمية تجدك   ا: اقرأك 4ح -

 : دعكة المسمميف إلى الٌتغيير.النتيجة

ڎ  ڎ    ):ىذا الٌتغيير ال يمكف أف يككف إال إذا أدرؾ المسممكف مقتضيات قكلو تعالى

لى أسمكب ككف اقرأ أكؿ كممة فك " ،(ڈ   ي آخر رسالة إشارة إلى عيد جديد في الٌنبكة كا 
ستظير لمٌناس الحٌؽ، كىذه  التيجديد في الٌتمقي عف ا، إٌنيا آيات ا في اآلفاؽ، كاألنفس 

ما تحفظ داللتيا بالعمـ كالقراءة؛ فبالقراءة يحٌصؿ اإلنساف عمـ األكليف جميعا اآليات إنٌ 
لدرجات العمى، كككف خاتـ الٌنبييف أمٌيا إشارة إلى أف أحدا مف اإلى كبالقراءة يرقى اإلنساف 

الٌناس بعد خاتـ الٌنبييف لف يككف مصمحا كىاديا في الٌناس بدكف قراءة، كبخاتـ الٌنبييف الٌنبي 

                                                           
 .57غة كالحجاج، صمأبك بكر العزاكم، ال -1
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األمٌية  ألٌف ؛ 1ختـ عيد األمٌية، كفتح عيد القراءة في الحياة البشرٌية"( )األمٌي محمد 
اريع، كتسيـ في تفاقـ األزمة االجتماعٌية، كتقضي عمى الشخصية تتسبب في عرقمة المش

كتجعؿ ؛ كتصكر األشياء عمى غير حقيقتيا اإلسبلمٌية، كىي أكبر عائؽ يكاجو الٌتحضر،
ىك  كدكاؤىاكبذلؾ تككف األمٌية داء، اإلنساف يطغى، كيفقد القدرة عمى التمييز بيف األشياء؛ 

أمٌية القراءة، كأمٌية  يناؾأنكاع كصنكؼ تيٌدد العالـ بأسره؛ ف "األخذ بالعمـ كالمعرفة، كاألمٌية
األمٌية الثٌقافية؛  ىناؾك  األمٌية الٌدينية؛ حيث يسكد العالـ اآلف الغمك كالٌتطرؼ، ىناؾالكتابة، ك 

األمٌية المدنٌية؛ حيث يعمـ  ىناؾحيف تغمب األنانٌية عمى المثقفيف دكف العمؿ لمجتمعاتيـ ك 
األمٌية االقتصادٌية؛ حيث تنتشر أزمة الفقر كالٌتخمؼ  ىناؾكالكاجبات؛ ك الجيؿ بالحقكؽ 

كلف يتمكف اإلنساف مف تجاكز ؛ 2األمٌية الحضارٌية؛ حيث العكلمة كما ليا مف سمبيات" ىناؾك 
أمده ا سبحانو كتعالى بيا؛ كبذؿ جيده  التياستثمر طاقتو كمكاىبو إذا العراقيؿ إاٌل  ىذه

 بناء حياة أفضؿ في محيط أجمؿ؛ إلنشاء مجتمع متقدـ مبني عمى العمـ.لمٌتغيير مف أجؿ 
كيجكز لئلنساف أف يتساءؿ عندما يقرأ سكرة العمؽ عف سبب مجيء  لفظة األكـر في 

كلـ تأت لفظة    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ چ تعالى: قكلو
كتكمف اإلجابة في تدبر ىذه اآلية؛ حيث  أخرل في مكانيا كمفظة "األعمى أك األعظـ مثبل،

اقتراف القراءة بأف الرٌب ىك األكـر إذ في ذلؾ إشارة شؼ اإلنساف كجو اإلعجاز في تسيك
ظاىرة لتبلـز األمريف في الحياة بأف أكلئؾ البشر الذيف سينالكف كـر ا، كغناه كسيعمك 

 التيمـ، كىذه سٌنة مف سنف ا شأنيـ في األرض ىـ القراء كأكثر الٌناس قراءة كطمبا لمع
في  ا سبحانو كتعمىكقد قاؿ ، 3أجراىا في خمقو؛ فيستكم فييا المسمـ مع غير المسمـ"

                                                           
، شركة اإلبداع 2227، الككيت: 2ساجد العبدلي، القراءة الذكية، كيؼ تقرأ بذكاء.. بسرعة.. كبإدراؾ كبير، ط -1

 .22الفكرم لمنشر كالٌتكزيع، ص
 www.mawdoo3.com: اإللكتركنيعمى المكقع منشكر لعمـ بالنسبة لمفرد كالمجتمع"، مقاؿ أىمية ا" -2

:  .27/27/2216يـك
 .21ساجد العبدلي، القراءة الذكية، كيؼ تقرأ بذكاء بسرعة كبإدراؾ كبير، ص -3

http://www.mawdoo3.com/
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ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ :تعالى كشيد فييـ بدليؿ قكلو العمماء فضؿ

              .28سكرة آؿ عمراف اآلية:        چ ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڦڦ  ڦ

سكرة  چمث  ىث     يث  حج  مج  جثمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يت چ كقاؿ أيضا:"
   22المجادلة اآلية: 

 .18سكرة فاطر اآلية  چ ىې  ې  ې   ى      ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     چ  أيضاكقاؿ 
فٌ ك  ىماليـعمـ، لمف يترؾ المسمم ا  ىك  يا؛ال فائدة في التيباألشياء  كانشغاليـقراءة، لم كا 

كيعمك شأنيـ، كتتحسف كضعيتيـ، كتتغير أحكاليـ إلى ما  ،اٌلذم جعؿ غيرىـ يتفكقكف عمييـ
لى عدـ قمٌ  ف لمعمـ إلىيكيرجع سبب إىماؿ المسمم ىك أفضؿ. ة كعييـ، كنقص إدراكيـ، كا 

حرصا منو عمى أف يكتسب المسمـ ما يؤىمو  ،إحاطتيـ كفيميـ لمقرآف الكريـ اٌلذم أمر بالعمـ
كلـ يأمر بأم  إلى أداء الفرائض، لييلـ يدع أكؿ خطاب إ؛ كلذلؾ ياـ بمتطٌمبات ىذا الٌديفلمق

كىذا يدٌؿ عمى مكانة العمـ ، بؿ أمر بالقراءة كالٌتعمـ كالٌتعميـ كطمب العمـ، عبادة مف العبادات
عمـ ىك فال ؛ينص عمييا التيلمٌتعرؼ عمى ىذا الٌديف، كعمى األحكاـ  ألٌنو كسيمةفي اإلسبلـ، 

تعيننا عمى التٌفقو في ديننا الحنيؼ، اٌلذم حث أتباعو عمى طمب العمـ  التياألداة األساسية 
 .فضميـ كنٌكه بشرؼ طالبيو كبٌيف

 :االستشياد بالحديث الّنبكم الشريؼ .1.6
لذلؾ  نة النبكية الشريفة؛لقد تأكد فضؿ العمـ كشرؼ أىمو كرفعة طبلبو، كمحبيو في السٌ 

؛ ليبني ()" ضمف بناء حججو إلى استحضار أقكاؿ الٌنبي عبد الحميد ميدم" خطيبالعمد 
مقاصده إلى سبيؿ ال يضؿ عنو؛ فإٌف الٌدليؿ عمى المقصد  يكٌجو، ك أساس قكمكبلمو عمى 

اطبأذعف لو المك ، قكيت الحجة، شاىدإذا استند إلى ال كمف أمثمة االستشياد بالحديث  ،خى
مف سمؾ طريقا يمتمس بو عمما سيؿ ا لو بو : " ()الشريؼ عمى فضؿ العمـ قكلو 

ّف طالب العمـ حطريقا مف طرؽ الجّنة، فإّف المبلئكة لتضع أجن يا رضا لطالب العمـ، كا 
ّف فضؿ العالـ عمى  ليستغفر لو مف في الّسماكات كاألرض حّتى الحيتاف في الماء، كا 
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ّف العمماء ى العابد كفضؿ القمر ، كا  ّف األنبياء لـ  ـعمى سائر الّنجـك كرثة األنبياء، كا 
ّنما كرثكا العمـ، فمف أخذه أخذ بحظو، أك بحظ كافر  .1"يكرثكا دينارا كال درىما، كا 

اطبيف بأف جزاء طالب العمـ في اآلخرة ىك  تمٌثؿ المعنى الصريح في إخبار المخى
رص عمى الحبلؿ  الحراـ، فيبتعد عف الحراـ، كيحك بيف الحبلؿ  ييمٌيزطالب العمـ ألٌف  ؛الجٌنة

كيطيع ا سبحانو كتعالى حبا كخكفا، كيحرص عمى اإلخبلص كي ال تذىب عبادتو ىباء 
منثكرا، كيبتعد عف ممذات الدنيا خكفا مف الكقكع في الحراـ، كيتكرع عف الشبيات حرصا 

تزيده قربا  التيعمى بمكغ أعمى درجات اإليماف، كينفؽ معظـ كقتو في البحث عف الحقيقة 
افع اٌلذم ينفع بو نفسو كغيره، أٌما ، كيبذؿ جيده في طمب العمـ النٌ سبحانو كتعالى امف 

فيقع في البدعة كيظف أٌنيا  ؛ميز بيف الحؽ كالباطؿ، كال بيف الحبلؿ كالحراـالجاىؿ فبل يى 
حسنة، كينفؽ كقتو في ما ال ينفعو كال ينفع غيره، كال يدرؾ حجـ المعصية فيرل الكبيرة 

 .عميو كيستييف بذنكبو، كال يدرؾ نعـ اصغيرة، 
ـ يعرؼ ا كيبكء بنعمو عميو، كيحرص عمى كؿ عمؿ يقربو إلى ا كالمسمـ المتعمٌ 

ذا عرؼ المسمـ فإٌنو يقؼ يمتثؿ ألكامره كال  ؛ا سبحانو كتعالى، كيبتعد عف ما يبعده عنو، كا 
بو منو، كيعظـ شعائره، كيتكرع يتعد حدكده، كيكثر مف عبادتو، كيحرص عمى كٌؿ عمؿ يقر 

 الجٌنة تدخمو إلى التيىي  رحمةكىذه ال ،عف الشبيات، كبذلؾ تنالو رحمة ا سبحانو كتعالى
يجازم بيا ا سبحانو كتعالى عباده الصابريف، العابديف كالقانتيف  التيسمعة الغالٌية الكىي 

 أكلك ف في خمقو كصنعو، كأكلئؾ ىـكالمستغفريف باألسحار، كالذاكريف  كثيرا، كالمتدبري
تكجييا ضمنيا فحكاه  تضمف اإلخبار بجزاء طالب العمـ كلذلؾ .األلباب المتشبعيف بالعمـ

رغب المسمميف في طمبو، كقد الحث عمى طمب العمـ مف خبلؿ الٌتنكيو بمكانة طالب العمـ؛ ليي 
نجازٌية لمفعؿ الكبلمي؛ إذ كاف لبعض المؤشرات الٌمغكٌية األثر البارز في تعديؿ القكة اإل

كٌؿ االختصاصات مف عمـك  أمجاءت لفظة )طريؽ( بصيغة الٌنكرة لتشمؿ كٌؿ الطرؽ؛ 
 دينٌية كدنيكية.

                                                           
 .296اسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلية، ص األعياد كالمنفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
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كألٌف صيغة المضارعة في) يستغفر( لمداللة عمى االستمرارٌية؛  كاستعمؿ الخطيب
 تقكيةو المتمثمة في الٌتشبيو استراتيجٌية يعتمد عمييا المتكٌمـ لمكصكؿ بيا إلى قصده كغايت

شبو فضؿ العالـ عمى  ؛ حيث()اعتمد عميو الرسكؿ كتقرير حاؿ المشبو في ذىف الٌسامع 
؛ باإلضافة لمدكر الٌتداكلي الٌذم شكمو اإلطناب اٌلذم  العابد كفضؿ القمر عمى سائر الٌنجـك

فيو عمما سيؿ بالقكؿ: )مف سمؾ طريقا يمتمس ي في الحديث؛ إذ كاف بإمكاف المتكٌمـ أف يكتف
اطبلجٌنة( فيستنتج المإلى اا لو طريقا  بأٌف فضؿ العالـ كبير لكٌنو عمد إلى اإلطناب؛  خى

زيادة قكة ؛ للمٌتنكيو بشأف المتحدىث عنو)طالب العمـ(، كنقش صكرتو في ذىف الٌسامعيف
 التٌأثير فييـ؛ كيككف المتكٌمـ بذلؾ قد حقؽ غرضا تداكلٌيا.

كالٌتمثيؿ ىك "عقد صمة  ،تضمنت حجة تمثيمٌية التياألحاديث بالخطيب كما استشيد 
كالببلغيكف  باحثكفانتبو ال ، كقد1حججو" بيافبيف صكرتيف؛ ليتمكف المرسؿ مف االحتجاج ك 

قكتيا مف  تستمدقكٌية  باعتبارىا حججا؛ بخاصة الجاىزة منيا الدكر الحجاجي لؤلمثاؿإلى 
ف ال يميزكف بيف يإلى أف معظـ الببلغي ىناإلشارة جدر اتالٌناس عمييا، ك  اٌتفاؽمصدرىا ك 

؛ فيرل أٌف ىناؾ فرقا طفيفا بيف الٌتشبيو كالٌتمثيؿ "عبد القاىر الجرجاني"الٌتمثيؿ كالٌتشبيو، أٌما 
يكضحو بقكلو:" فاعمـ أٌف الٌتشبيو عاـ كالٌتمثيؿ أخص منو، فكٌؿ تمثيؿ تشبيو، كليس كٌؿ 

في سياؽ كصفو ألحكاؿ  ()الرسكؿ  ومثيؿ اٌلذم استخدم، كعمى ىذا؛ فالتٌ 2تشبيو تمثيبل"
 ()قكلو ألٌف الٌناس في طمب العمـ كاالنتفاع بو تشبيو بكجو عاـ، كتمثيؿ بمعنى أخٌص، 

مثؿ ما بعثني ا بو مف اليدل كالعمـ، كمثؿ غيث أصاب أرضا فكانت منيا طائفة طيبة "
منيا أجادب أمسكت الماء فنفع ا بيا  قبمت الماء كأنبتت الكؤل كالعشب الكثير. ككاف

الّناس فشربكا منيا كسقكا كزرعكا، كأصاب طائفة أخرل منيا، إّنما ىي قيعاف ال تمسؾ 
ماء كال تنبت كؤل، فذلؾ مثؿ مف فقو في ديف ا كنفعو ما بعثني ا بو فعمـ كعمـ، كمثؿ 
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عماؿ يحتاج إلى التٌ  1"مف لـ يرفع بذلؾ رأسا كلـ يقبؿ ىدل ا اّلذم أرسمت بو دبر كا 
؛ لتكضيح كتقريب الصكرة إلى ذىف المتمقي؛ نظرا الرتباط ()كقد اعتمد عميو  ،الفكر

 .كقدرتو عمى التٌأثير مف جية أخرلالٌتمثيؿ بالكاقع مف جية، 
 وأنٌ  أضؼ إلى ذلؾ اختبلؼ مستكياتيـ الثٌقافيةعمى  الٌناس كما أٌف التمثيؿ يخاطب 
؛ فيككف ذلؾ لمخاطىبيفجمالٌية تمتع نفكس ا متعة، لما فيو مف الممؿ كالضجرعف الٌنفس  يبعد
:" كاعمـ أٌف "عبد القاىر الجرجاني"كفي ذلؾ يقكؿ  ،قبكؿ ما يمقيو المتكٌمـ كالتٌأثر بول دافعا

مٌما اٌتفؽ العقبلء عميو أٌف الٌتمثيؿ إذا جاء في أعقاب المعاني، أك برزت ىي باختصار في 
ت عف صكرىا األصمٌية إلى صكرتو، كسبيا أبية، ككسبيا منقبة كرفع مف معرضو، كنقم

أقدارىا كشٌب مف نارىا، كضاعؼ قكاىا في تحريؾ الٌنفكس ليا، كدعا القمكب إلييا، كاستثار 
عمى أف تعطييا محٌبة كشغفا، فإف كاف  كقسر الٌطباع ،ليا مف أقاصي األفئدة صبابة ككمفا

ف كاف حجاجا كاف برىانو أنكر، كسمطانو  في الٌنفكس كأعظـكأفخـ كأنبؿ  مدحا كاف أبيى كا 
يرمي مف خبللو المتكٌمـ ؛ أم أٌف الٌتمثيؿ كسيمة لمتٌأثير في الٌنفكس، 2أقير، كبيانو أبير..."
المستمع  ييدؼ إلى جعؿلٌتمثيؿ ا واستعمالب( )الرسكؿ ك الحجاجٌية، إلى تحقيؽ مقاصده 

ألٌف العمـ الٌنافع ييدم إلى اإليماف  عمـ الٌنافع كاالنتفاع بو؛طمب الؿ في األكٌ  كعلنٌ يقتدم با
كااللتزاـ بالعقيدة اإلسبلمٌية الصحيحة كأركانيا؛  ،تباع الٌنيج القكيـاكىك الٌسبيؿ إلى  كيرسخو

فإذا عطؿ اإلنساف عقمو، كلـ يتعٌمـ العمـ الٌنافع ىبط مف مستكل اإلنسانٌية إلى مستكل آخر 
العمـ الٌنافع يمحؽ صاحبو بأىؿ الخير كاألجر كالصبلح، كالجيؿ يمحؽ  ؛ كما أفٌ أقؿ منو

تكضيحو حيف ضرب مثؿ الدنيا: ( )كىذا ما أراد الٌرسكؿ  .صاحبو بأىؿ الرداءة كالٌسكء
 رجؿ آتاه ا عمما كآتاه ماال، فيك يعمؿ بعممو في مالو  مثؿ الّدنيا مثؿ أربعة رىط:فقاؿ: "

لـ يؤتو ماال، فيقكؿ: لك أّف ا تعالى آتاني ماال مثؿ ما أكتي فبلف كرجؿ آتاه ا عمما ك  
لفعمت فيو مثؿ ما يفعؿ، فيما في األجر سكاء، كرجؿ آتاه  ا ماال كلـ يؤتو عمما، فيك 
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يمنعو مف الحؽ كينفقو في الباطؿ كرجؿ لـ يؤتو ا عمما كلـ يؤتو ماال، فيقكؿ: لك أّف 
 1."أكتي فبلف لفعمت فيو مثؿ ما يفعؿ فبلف، فيما في الكزر سكاء ا تعالى آتاني مثؿ ما

يعد ىذا القكؿ مثاال حٌيا مف أمثمة تأثير العمـ الٌنافع، كالجيؿ غير الٌنافع عمى 
األمثاؿ أف تصٌكر المعاني بصكرة  استطاعةصاحبيما سكاء كاف غنيا أـ فقيرا، كلما كاف ب

مثؿ ( )عانة الٌذىف فييا بالحكاس، ضرب الٌرسكؿ األشخاص؛ ألٌنيا أثبت في األذىاف الست
 أثرا حٌيا يدرؾ بو أىمٌية العمـ الٌنافع المتمقيالدنيا بأربعة رىط ؛ فترؾ ىذا الٌتصكير في نفس 

كفي  تأثيرا في الخطابات اآللياتأشٌد  ألٌنو مف ؛زاد الٌتمثيؿ المعنى كضكحاك  كأضرار الجيؿ،
ينازع أٌف آليات الٌتمثيؿ مف أكسع الطرؽ االستداللٌية  طو عبد الرحمف" ال أحد" ذلؾ يقكؿ

 الٌتدبر كالتأمؿ؛ ألٌنو يدفع الٌسامع إلى 2استعماال، كمف أشٌدىا تأثيرا في الخطابات اإلنسانٌية"
 .الٌتفكيرك 

 االستشياد بالشعر: .1.6
ينيض الٌشعر بكظيفة حجاجٌية كاضحة؛ بما يممؾ مف قدرة عجيبة عمى تكجيو العقكؿ 

أبك بكر "يقكؿ  ،لقمكب برسـ استراتيجيات اإلقناع؛ قصد حمؿ المتمٌقي عمى اإلذعافكا
ص الشعرم إذف ليس لعبا باأللفاظ فقط مبرزا البعد الحجاجي في الشعر:" إٌف النٌ  "العزاكم

حريض كاإلقناع و ييدؼ كذلؾ إلى الحث كالتٌ تجربة فردية ذاتية فحسب؛ إنٌ ل كليس نقبل
لى دفعو إلى تغيير كضعيتو كالحجاج، كىك يسعى إ لى تغيير أفكار المتمقي كمعتقداتو، كا 

يؤٌكد "أبك بكر العزاكم" مف خبلؿ قكلو عمى القكة الحجاجٌية لمشعر كعمى ؛ 3كسمككو كمكاقفو"
 دكره في التٌأثير.

أمير الشعراء أحمد بقكؿ  "عبد الحميد ميدم"الخطيب  كنظرا ألىمٌية الشعر استشيد
 :4شكقي
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 بل        كاد المعّمـ أف يككف رسكالػػػػػػػػػػػػو الّتبجيػػػػـ كفّ ػػػػػػػـ لممعمّ ػػػػػػػػق      
 ف اّلذم         يبني كينشئ أنفسا كعقكالػأعممت أشرؼ أك أجؿ م

عمى إقناع العقكؿ كاألذىاف كاستمالة  ولقدرتعر أىمٌية بالغة في الحجاج؛ يكتسي الشٌ 
عبلقة الببلغة  ف، كتكمة اليادفة إلى االستمالة كاإلقناعأحد فركع الببلغ كالٌنفكس، في

ـ بالحجاج في انتقاء الكممات المعٌبرة كالبميغة، كتنظيميا في أسمكب جميؿ، كىذا ما يدعٌ 
كمنو نستنتج بأٌف الكسائؿ الببلغية كسائؿ تأثيرٌية بما" تكفره لمقكؿ  .الطاقة الحجاجٌية لمٌشعر

جداف المتمقي كالفعؿ فيو، فإذا انضافت تمؾ الجمالية إلى مف جمالٌية قادرة عمى تحريؾ ك 
حجج متٌنكعة، كعبلقات حجاجٌية تربط بدقة أجزاء الكبلـ كتصؿ بيف أقسامو، أمكف لممتكٌمـ 

المتمقي إلى فكرة ما أك رأم معٌيف، كمف ثمة تكجيو تو مف الخطاب؛ أم قيادة تحقيؽ غاي
جاج ال غنى لو عف الجماؿ؛ فالجماؿ يرفد العممٌية أم أٌف الح يريدىا لو؛ التيسمككو الكجية 

؛ 1اإلقناعٌية كييسر عمى المتكٌمـ ما يركمو مف نفاذ إلى عكالـ المتمقي الفكرٌية كالشعرٌية"
كسيمة أساسٌية باعتباره  بيافرٌكزت عمى ال التييكشؼ ىذا القكؿ عف عبلقة الحجاج بالببلغة 

مكانياتيا  اآلليةلى تكظيؼ ىذه ـ إالمتكمٌ  حيث يعمد مف كسائؿ اإلقناع؛ بخصائصيا كا 
الحجاج كمف ىذه الكسائؿ: االستعارة كالكناية  تقكيةركائز أساسية لتككف بمثابة لة؛ االقناعيٌ 

 كالتشبيو. 
 البعد الحجاجي لؤلساليب الببلغّية:.7

 :عممّية ذىنّية االستعارة. 2.7 
كفي ذلؾ كٌمـ لئلقناع كالتٌأثير، يستخدميا المت التيمف كسائؿ الحجاج االستعارة تعٌد 

ما كاف قدمو أثبت في :" فقد حصؿ مف ىذا الباب أف االسـ المستعار كمٌ "الجرجاني"يقكؿ 
محاماة عميو، كأمنع لؾ مف أف تتركو  مكانو، كاف مكضعو مف الكبلـ أضمف بو، كأشدٌ 

فيـ أ؛ 2أظير كأتـ"  كترجع إلى الظاىر بالٌتشبيو فأمر الٌتخٌيؿ فيو أقكل، كدعكل المتكٌمـ لو

                                                           
 .282ة، دراسة في نتاج ابف باديس األدبي، صعباس حشاني، خطاب الحجاج كالٌتداكليٌ  -1

 .279ص ،الجرجاني، أسرار الببلغة -2



 الخطاب الٌدينيالحجاج كدكر العمـ في بناء    انفصم انثاوً:

 

138 
 

أٌف االستعارة عممٌية ذىنٌية تقـك عمى الٌتقريب بيف مكضكعيف، كذلؾ بالٌنظر بمف ىذا القكؿ 
ا تكمف قٌكة االستعارة، فيي بتقريبيا بيف عنصريف مف كىن ،إلى أحدىما مف خبلؿ اآلخر

 .نظاميف مختمفيف تسعى جاىدة  لطمس ما بينيما مف فركؽ
ٌف الٌتسميـ بالمقدمتيف الصغرل كالكبرل إ" ضربا مف القياس؛ إذ  تمثؿ االستعارة كما 

كذلؾ تحديدا  ،يدفعاف المتمقي إلى الٌتسميـ بالٌنتيجة إاٌل أٌف االستعارة أكثر إقناعا مف القياس
بفضؿ المزج اٌلذم تحدثو بيف المستعار كالمستعار لو جاعمة بذلؾ تكحد العناصر المنتمية 

أٌف االستعارة الحجاجٌية ليست مجرد بفيـ نعمى ىذا الٌنحك  .1مدركا"إلى أنظمة مختمفة أمرا 
 زخرؼ في القكؿ كتنميؽ لو، بؿ ىي أداة أساسية في الحجاج عمى أف ما ينبغي تأكيده فعبل

القكؿ االستعارم أكثر حجاجية مف القكؿ العادم، كلنفيـ ىذا األمر البد أف نعكد إلى  أفٌ  ىك
اٌلذم "االرتباط كىك مفيـك الٌسمـ الحجاجي،  حجاجية لبلستعارة أشدٌ مفيـك ارتبطت بو القٌكة ال

سيمت إلى حٌد كبير في كصؼ أ التييعٌد مف المفاىيـ األٌساسية في الٌنظرية الحجاجية 
مف  (Ducrot) "ديكرك"تحكـ االشتغاؿ الحجاجي لٌمغة كالكاقع أٌف ما اقترحو  التيالميكانزمات 
ك إاٌل كصؼ لؤلقكاؿ كتحديد مراتبيا باعتبار كجيتيا كقكتيا الحجاجي، ما ى ـمتحميؿ لمسٌ 

البيت الشعرم  أحمؿ تربط االستعارة بالسمـ الحجاجي التيالعبلقة ألكضح ك ، 2الحجاجيتيف"
 "عبد الحميد بف باديس"عف الشيخ  "عبد الحميد ميدم"الذم نقمو الخطيب 
 د اقتربػػاح قػػػػكبؾ الصب     نشء أنت رجاؤنا     يا

 3كخض الخطكب كال تيب ا        ػػخذ لمحياة سبلحي
ذا ك   حصؿ عمى اآلتي:أالقكؿ المجازم فيو بالقكؿ الحقيقي س المقارنة بيف تحاكلا 
 العمـ كسيمة نكاجو بيا صعكبات الحياة. . أ

 العمـ سبلح نكاجو بو معركة الحياة. . ب
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ٌف القكؿ إٌف القكؿ "ب" يرد في أعمى السمـ الحجاجي مقارنة بالقكؿ "أ"؛ ذلؾ أ
االستعارم لو قٌكة حجاجية عالية تعمك قٌكة القكؿ العادم، كبذلؾ يككف السمـ الحجاجي عمى 

 النحك التٌالي:
 ف = حاجة اإلنساف لمعمـ   

 ب              العمـ سبلح نكاجو بو معركة الحياة  
 
 

 أ            العمـ كسيمة نكاجو بيا صعكبات الحياة
بيف مفيـك الٌسمـ الحجاجي، كمفيـك القٌكة الحجاجٌية؛ فالقكؿ  طيدةك  ستنتج أٌف العبلقةأ

اٌلذم يقع في أعمى درجات السمـ ىك الٌدليؿ األقكل كتأسيسا عمى ما سبؽ؛ فإذا كاف 
بو؛ قصد إقناعو بأمر معٌيف أك التٌأثير فيو؛ فإٌنو ال محالة يكظؼ المخاًطب يتكٌجو إلى مخاطى 
عامة استداللٌية؛ لغرضو اٌلذم مف أجمو كانت العممٌية الٌتخاطبية فئة حجاجٌية؛ تككف بمنزلة د

، بؿ تختمؼ كتتفاكت في ما بينيا مف القكة يكردىا لف تككف عمى درجة التيكىذه الحجج 
 كفؽ القٌكة كالضعؼ.

 أداة لتثبيت المعنى: الكناية .7.1
"أٌما الكناية " يالجرجان"يقكؿ كفييا مف كسائؿ إثبات المعنى كاالحتجاج لو؛ تعٌد الكناية 

فإٌف الٌسبب في أف كاف لئلثبات بيا مزية، ال تككف لمٌتصريح أف كٌؿ عاقؿ يعمـ إذا رجع إلى 
يجابيا بما ىك شاىد في كجكدىا أبمغ في الدعكل  نفسو، أٌف إثبات الصفة بإثبات دليميا، كا 

متكٌمـ إثبات معنى ، كالمراد بالكناية ىاىنا "أف يريد ال1إلييا ىكذا ساذجا غفبل" يءمف أف تج
مف المعاني، فبل يذكره بالٌمفظ المكضكع لو في الٌمغة كلكف يجيء إلى معنى ىك تاليو كردفو 

عف  "عبد الحميد ميدم"، كقد عٌبر الخطيب 2إليو، كيجعمو دليبل عميو"مئ بو ك في الكجكد؛ في

                                                           
 .54عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص -1
 .الصفحة نفسيا، المرجع نفسو -2
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إّف " في قكلو: باستعماؿ الكناية الٌتخمؼ كالضعؼ كالٌتقيقر اٌلذم أصاب األٌمة اإلسبلمية
خر لحظة مف حياتيـ آاّلذيف يتعممكف العمـك المختمفة، كيبحثكف بجد كذكاء كتقكل إلى 

تبيف قيمة اإلسبلـ، كترفع مف شأف األّمة اإلسبلمية  التيإليجاد الحمكؿ الّنافعة كالفاعمة 
مقاميـ في ( )المنيكة كالممزقة كتساىـ في حّؿ مشاكميا كأزمتيا، يرفع الّرسكؿ 

 .1"لجّنةا
" الٌتخمؼ اٌلذم أصاب األٌمة اإلسبلمية، نتيجة عبد الحميد ميدم"خطيب ال كصؼ 

كليذا عمى جميع المسمميف  ة اإلسبلمية المنيمكة كالممزقة()األمٌ بقكلو: إىماليـ لبعض العمـك
 .ليذه األٌمة مكانتيا بيف شعكب العالـ كاأف يبذلكا جيدىـ في طمب العمـك المختمفة؛ ليعيد

 :بعد الّتداكلي لمّتشبيوال .1.7
آليات الحجاج الببلغي، يعتمد عمييا المتكٌمـ لمكصكؿ بو إلى  يعٌد الٌتشبيو آلية مف

 ةعمى شكؿ نتيجة مدعمأك  ،تككف صريحة التيـ الٌنتيجة ليدعٌ كحجة قصده كيمكف أف يأتي 
الجيؿ "كالشكؿ الثاني ىك اٌلذم جاء في قكؿ الخطيب:  بكاسطة مجمكعة مف الحجج،

يشكش عمى اإلنساف نيتو، كال يعطيو القدرة عمى الّتمييز بيف الحؽ كالباطؿ؛ فالجيؿ 
ظبلـ؛ فترل الجاىؿ كاّلذم يمشي في الظممات، يخبط خبط عشكاء، فيفعؿ الجاىؿ بنفسو 

الجاىؿ باألعمى اٌلذم  "عبد الحميد ميدم" شبو الخطيب حيث؛ 2"ما ال يفعمو العدك بعدكه.
" ألفٌ ؛ ياكيمكن متمقيبط خبط عشكاء؛ ليبٌيف حاؿ المشبو في ذىف اليمشي في الظممات فيخ

قٌكة الٌتشبيو تتأتى مف قدرتو عمى الٌتقريب بيف عنصريف مف نظاميف مختمفيف مع محاكلة 
؛ أم جعؿ عنصر ما مساكيا لعنصر آخر مف خبلؿ 3جاىدة لطمس ما بينيما مف فركؽ" 

 .و كالمشبو بوتجمع بيف المشب التيالكشؼ عف عبلقة الشبو 

                                                           
 .295نية كالكطنية كالدكلية، صاألعياد كالمناسبات الٌديفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
 .291ص  ، األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -2
 .174ص، سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة بنيتو كأساليبو -3
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كقد قاؿ عنو:" كىك اٌلذم  بيافمف أصكؿ عمـ ال أصبل "الٌسكاكي"كيعتبر الٌتشبيو عند 
شبيو قدرة عمى ذلؾ أٌف لمتٌ ؛ 1إذا ميرت فيو ممكت زماـ الٌتدرب في فنكف الٌسحر البياني"

بالمشبو بو؛ فيك  شبومعبلقة الالٌتفكير في تقريب المعاني إلى ذىف المتمقي مف خبلؿ 
كيدخؿ في ذلؾ ما عالجو الفبلسفة تحت مفيـك  ،تأمؿالحتجاج لقضية ما مف خبلؿ الٌتدبر ك ا

 القياس.
 القياس كأنكاعو:. 8

في كتابو" في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ" مصطمح  "طو عبد الرحمف"استعمؿ 
كسيمة ك  2ية"" فعالية استداللية خطاب"؛فالقياس"االستدالؿ الخطابي  القياس كأطمؽ عميو تسمية

أكثر نجاعة لتدعيـ الطاقة الحجاجية لخطابو؛ ليككف  ؛حجاجية يعتمد عمييا المحاجج
قناعا يتكالد بيا كٌؿ خطاب  التياآلليات عمى االستدالؿ القياسي يحتكم كعميو" فإٌف  .كا 

، كىنا تكمف فعالية االستدالؿ القياسي 3طبيعي كتتكاثر بيا أجزاؤه، كتتماسؾ في ما بينيا"
في ىذه الصناعة عند مف يحذلؽ استعمالو؛ ألٌف لمقدماتو صكرا  " ان كبير  ان دكر  ؤدم القياسكي

منيا  عديدة؛ فمنيا مثبل ما ىك معمـك عمـ اليقيف كمنيا المظنكف، كمنيا المحسكس، كلكؿٌ 
درجتو الحجاجية؛ بحيث يعتمد المحاجج إلى الٌتركيز عمى الجزء اٌلذم يخدـ بناءه 

فمف  .يتكفر عمى إمكانيات كثيرة تكفي الخطاب حقو مف اإلقناع القياسألٌف ؛ 4الحجاجي"
الخطاب" يستمد مسمماتو، كفيو يبني عممياتو، كبو يربط قكاعده)...( لذلؾ اختص بصفات 

ٌنما ة منطقيٌ تداكليٌ  ة متفردة تجعؿ اآلليات القياسية ال ينحصر عمميا في قطاع فكرم معٌيف، كا 
ع ؛ كلذلؾ تتنكٌ 5ا كاف مستكاه"أيا كاف مجالو ك أينت لغتو، ك ا كاأييشمؿ كؿ خطاب طبيعي 

 .بحسب تٌنكع الٌنصكص الحجاجٌيةأنكع األقيسة 

                                                           
، تح: ن -1  .439ص  ، دار الكتب العممٌية،1983. بيركت: 1طعيـ زرزكر، السكاكي، مفتاح العمـك
 .98، المركز الثقافي العربي، ص2222، المغرب: 2طو عبد الرحمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، ط -2

 .115، ص المرجع نفسو -3

 .197محمد سالـ محمد األميف الطمبة، الحجاج في الببلغة المعاصرة، ص -4

 .142حمف، في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ، صطو عبد الر  -5
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أركاف القياس) المقٌدمة الكبرل كالصغرل كالٌنتيجة(؛ فيسمى القياس  "كقد تذكر جميع
ره أٌنو كمعياكقد يضمر أحد أركانو كيسمى قياسا مضمرا،  .كامبل في ىذه الحالة قياسا منطقٌيا
إلى أٌف دراسة  ـ اإلشارة ىناكمف المي ؛1"الكبرل كىي عادة المقٌدمة قياس تضمر فيو المقٌدمة،

القياس بأنكاعو، كتتبع أمثمتو الكارد في الخطاب ليس باألمر اليسير "ألٌف مستعممي الٌمغة ال 
و مقامات يستدلكف بالمعنى الٌشكمي بؿ يستدلكف بمقٌدمات يختاركف إظيارىا حسب ما تقتضي

الٌترتيب ألٌف ؛ 2القكؿ أك عدـ إظيارىا، اعتمادا عمى ذكاء القارئ أك العتبارات تداكلٌية أخرل"
داخؿ  الٌترتيبيفترض أكال مقٌدمة كبرل ثـٌ صغرل ثـ نتيجة، كىذا المنطقي لمكٌكنات الحجاج 

 كمقاصده. عائد ألىداؼ المحاججالٌنص أك الخطاب ال يرد عمى نحك الٌترتيب الٌسابؽ؛ فيك 
تسعى إلى المحافظة عمى الٌترتيب المنطقي لمكٌكنات  التيكتقتضي كثير مف الجمؿ 

ف تعذر ذلؾ؛ يمجأ تتٌكرر بيف صيغتي المقٌدمة الكبرل كالصغرل، جمؿكجكد الحجاج  الٌدارس  كا 
 معانييا في كثير مف األحياف. المحافظة عمىمع  في األمثمة الكاردة الجمؿإلى تغيير شكؿ 

ة دراسة القياس ىك تتبع طريقة ربط مكٌكنات الحجاج مف المقٌدمة إلى النتيجة، كغاي
حكؿ مكضكع "العمـ" ىك  "عبد الحميد ميدم" خطيبمف دراسة القياس في خطابات ال يكىدف

دة في كمف أنكاع القياس الكار اكتشاؼ صكر مف صكر الحجاج المبثكثة في الخطاب، 
 :ما يمي مدكنتي

 د: الّتعارض كالتضا- 
الّنافع  "العمـميدم": عبد الحميد " خطيبقكؿ ال 3قياس الٌتعارض كالٌتضادة كمف أمثم

كالعمؿ الصالح، كيقّكـ سمككاتو، كيحسف  يصمح نّية اإلنساف كيبصره بمجاالت الخير
، كأما الجيؿ أماـ اإلنساف، فيبصر كّؿ شيء كر يضيء الطريؽمعامبلتو؛ فالعمـ نكر كالنّ 

                                                           
، تجمٌيات الحجاج في الخطاب النبكم، دراسة في كسائؿ  اإلقناع األربعكف النككية أنمكذجا"، مذكرة  -1 ىشاـ فرـك

 .226، ص2229لنيؿ شيادة الماجستير، باتنة: 
، المغرب: 1ت التكاصؿ كالحجاج، طعبد السبلـ عشير، عندما نتكاصؿ نغير، مقاربة تداكلية معرفية آلليا -2

 .39، إفريقيا الشرؽ، ص2226
3
 .188ص، عباس حشاني، خطاب الحجاج كالتداكلية دراسة في نتاج ابف باديس األدبي - 
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ف نيتو، كال يعطيو القدرة عمى التمييز بيف الحؽ كالباطؿ، فالجيؿ فيشكش عمى اإلنسا
 :عمى الٌنحك التٌاليكقد بني القياس في القكؿ  ، 1"ظبلـ

 
 العمـ الٌنافع يصمح نٌية اإلنساف   

 كالعمؿ الصالح كيبصره بمجاالت الخير    مقدمات
 كيقٌكـ سمككاتو   كبرل

 كيحسف معامبلتو
 

 
 الجيؿ فيشكش عمى اإلنساف نيتو أما   مقدمات    

 صغرل       كال يعطيو القدرة عمى التمييز بيف الحؽ كالباطؿ
 

 النتيجة                   
 العمـ نكر كالجيؿ ظبلـ            

 :القياس المنطقي مكتمؿ األركاف- 
يكاد  كألىٌميتو الدعامة أساسية يرتكز عمييا الخطاب الحجاجي؛ يعٌد القياس المنطقي  

نظرا كحمؿ الٌسامع عمى اإلذعاف  ،قدرة عمى التٌأثيرإقناعي، لما لو مف  خطابيخمك منو أم 
 خاضعة لتمؾ المقٌدمات المنطقي المكجكد بيف مقٌدماتو لمكصكؿ إلى نتائجك  الكثيؽلمٌترابط 

 كاٌلذم شكمو: يفي مدكنتكمف أمثمة القياس المنطقي 
 مقدمة كبرل

 مقدمة صغرل
 نتيجة

                                                           
 .293ص ،عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة، األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلية -1
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ّف اّلذيف يتعممكف العمـك المختمفة، كيبحثكف :" "عبد الحميد ميدم" خطيبال قكؿ-  كا 
تبيف  التيبجد كذكاء كتقكل إلى آخر لحظة مف حياتيـ إليجاد الحمكؿ النافعة كالفاعمة 

قيمة اإلسبلـ، كترفع مف شأف األّمة اإلسبلمية المنيمكة كالممزقة، كتساىـ في حؿ 
في ىذا  . يظير شكؿ القياس1"مقاميـ في الجّنة( )كؿ مشاكميا كأزماتيا، يرفع الرس

 كاآلتي: القكؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .297ص ،عياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةاألفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
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 المقدمة الكبرل                

 
 
 
 

 مة الصغرلالمقدٌ                      
 
 
 
 
 

 تيجةالنٌ                          
 
 
 

ألقكاؿ الٌثبلثة؛ ألٌف بيف ا امنطقين  اداللين  ترابطا ىناؾمف خبلؿ ىذه األقكاؿ أٌف  يبدك
تكمف  المقٌدمة الصغرل جاءت منضكٌية تحت المفيـك اٌلذم قدمتو المقٌدمة الكبرل؛ لذلؾ

؛ االنتقاؿ مٌما ىك مسمـ بو عند المخاطىب فيقناعي كظيفة القياس المنطقي في الخطاب اإل

ٌف الذيف يتعممكف العمـك المختمفة  كا 

كيبحثكف بجد كذكاء كتقكل إلى آخر لحظة مف حياتيـ إليجاد الحمكؿ 
مة اإلسبلـ، كترفع مف شأف األٌمة اإلسبلمية تبيف قي التيالنافعة كالفاعمة 

المنيمكة كالممزقة، كتساىـ في حؿ مشاكميا كأزماتيا

 مقاميـ في الجٌنة( )يرفع الٌرسكؿ 
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ل كاف الحجاج  نتيجة: ك"إذا لـ يقبؿ المخاطب المقٌدمة الكبر أم مف المقٌدمة الكبرل إلى  ال
 ؛ أم ال فائدة منو.1سدل"
 القياس المضمر:- 

بحيث تستنبط متو الكبرل محذكفة، غير أٌف مقدٌ "قياس منطقي،  كعلنٌ األصؿ في ىذا ا
مف النتيجة كالمقدمة الصغرل كباالستعانة مف الكبلـ الذم يسبؽ أك تكشؼ مف طبيعة 

كغالبا ما كصؿ إلى المقدمة الكبرل ؛ أم أف السياؽ ىك اٌلذم يساعدنا عمى التٌ 2المكضكع"
 :3الييككف شكؿ القياس المضمر عمى الٌنحك التٌ 

 مقدمة كبرل) محذكفة(؛ -
 مقدمة صغرل )مذككرة(؛ -
 نتيجة )مذككرة(. -

" :قكلو "عبد الحميد ميدم" خطيبكمف أمثمة القياس المضمر الكاردة في خطبة ال
 . 4"الخير كالصبلح لمّناشئةالمعّممكف الّصالحكف كاألئمة تماما؛ ألّنيـ يعممكف 

 تشٌكؿ القياس المضمر في ىذا المثاؿ عمى الٌشكؿ التٌالي:
)مقدمة كبرل( محذكفة                          األئمة يعٌممكف الٌناشئة الخير 

 كالصبلح
 كالمعممكف الصالحكف يعممكف الخير       )مقدمة صغرل(  مذككرة                 

 .لمناشئة كالصبلح                                                
 .مكف الصالحكف كاألئمة تماماالمعمٌ                           )النتيجة( مذككرة 

                                                           
 .218ص، ، األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي2225محمد العبد، النص كالخطاب كاالٌتصاؿ،  دط، القاىرة:  -1
 .194عباس الحشاني، خطاب الحجاج كالتداكلية دراسة في نتاج ابف باديس األدبي، ص -2

 .االمرجع نفسو، الصفحة نفسي -3
 .293، صاألعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي خطب الجمعة، ، معبد الحميد ميد -4
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فالمرأة المتعّممة مدرسة نافعة، كالمرأة المتعّممة كالمثقفة تؤثر بسمككاتيا :" كحيف قاؿ
؛  فقد بني ىذا القياس 1"لرجاؿ الصالحيفالحكيمة بقكة كتكّكف أجياال مف العمماء كمف ا

 :المضمر عمى ىذا الٌنحك
)مقدمة كبرل( محذكفة            المدرسة تكٌكف أجياال مف العمماء كمف الرجاؿ  

 .الصالحيف
كالمرأة المتعٌممة تكٌكف  أجياال مف العمماء كالرجاؿ   )مقدمة صغرل( مذككرة      

 .الصالحيف
 .ةالمرأة المتعٌممة مدرس                                   تيجةالنٌ 

كينبغي ، الحؽ في الٌتعميـ كالحؽ في الٌتعبير :كمنيا يجب أف نعطييا كؿ الحقكؽكلذلؾ 
ٌف مكقؼ الٌديف بكصفو كحيا منزال كبكصفو ديف الفطرة يعطي  التيإنزاليا المنزلة  تميؽ بيا، "كا 

يا صناعة بشرية ذككرية تبخس المرأة حقيا ذاؾ المرأة حقيا الطبيعي، كلكف الثٌقافة بكصف
 اإلسبلـ ألفٌ ، ك 2كتحيميا إلى كائف ثقافي مستمب كىذا ما يجعؿ تاريخ المرأة استشيادا طكيبل"

أتباعو بتطبيؽ العدالة في كٌؿ شيء، كمف العدالة االعتراؼ بحقكؽ  فإٌنو يأمرديف العدالة؛ 
مة مدرسة؛ ألٌنيا تعٌمـ ة األجياؿ؛ كالمرأة المتعمٌ ا معدٌ أساس بناء المجتمع باعتبارى المرأة ؛ألٌنيا

 أبناءىا كتربييـ عمى األخبلؽ الٌسامية كالمبادئ العالية.
كيبخس حقيا  ،مف ينظر إلييا نظرة سمبٌية ىناؾلكف  ،اإلسبلـ لممرأة نظرةىذه ىي 

جاىدت  لتياكيرل بأٌف ميمتيا تقتصر عمى أداء الكاجبات المنزلية، ناسيا تاريخ المرأة 
 بجانبتخدـ الكطف، ككقفت  التيككافحت بكؿ ما أكتيت مف قكة مف أجؿ إعداد األجياؿ 

 .أثبتت قدرتيا عمى مكاجيات الٌتحدٌياتلرجؿ في مكاقؼ كثيرة، ك ا
 

 

                                                           
 .317، ص األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلية في خطب الجمعة، ، معبد الحميد ميد -1
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 المبحث الثاني: أشكاؿ الحجاج كحتمية المكاجية:
ؾ الخطاب يعني الحجاج بمعناه العادم "طريقة عرض الحجج كتقديميا، فيككف بذل

ٌنما تكمف كذلؾ في طريقة ة الحجج في انتقائياإذ ال تكمف أىمي ؛1ناجحا فعاال" ؛ عرضيا، كا 
ال يعتبر ترصيؼ الحجج الكاحدة بجانب األخرل كافيا لئلقناع... ألٌف المستمع كاقع  "حيث

أثناء الكبلـ تحت تأثير الخطاب كبانعداـ نظاـ الحجج قد ال تؤدم حجة بعينيا كظيفتيا 
قناعو"ا كضكع نظرية الحجاج كفؽ ىذا "درس م كيككف ؛2لمتمثمة في التٌأثير في المتمقي كا 

بدكرىا تدفع أك تحمؿ األذىاف إلى الٌتسميـ لما يعرض عمييا مف  التيالٌتقنيات الخطابية 
فاليدؼ مف عرض الحجج ىك حمؿ المتمقي  3؛أطركحات أك الزيادة في حجـ ذلؾ التسميـ"

ـ؛ كليذا نجده ينتقي أقكل يريدىا المتكمٌ  التيكتكجييو إلى الكجية  عافإلى التسميـ كاإلذ
لمختمؼ الحجج  يالحجج لتدعيـ الطاقة الحجاجية ألقكالو؛ كىذا ما الحظتو مف خبلؿ تتبع

في بمكغ المجد؛ كبناء  "العمـ"ؤكد عمى أىمية يل "عبد الحميد ميدم" لخطيبالتي اختارىا ا
 سبلـ يكاجو مخاطر جمة.الحضارة، بخاصة كالعالـ اإل

العكلمة مف أخطر ىذه المخاطر كىي" طريؽ غربي جديد لممكاجية مع اإلسبلـ  كتعدٌ 
كمحاربة مبادئو كأسسو، بعد أف فشؿ صراع الحضارات في تحقيؽ ىذه الغاية، كالدعامة التي 
 تقـك عمييا العكلمة ىي تفكؽ الغرب في مجاؿ االتصاالت كالمعمكمات كصكر التكنكلكجيا

يا تعمؿ لمكحدة بيف الشعكب؛ ليتمكف عالـ كاحد ال يقؼ المختمفة، كتركج الدعاية لمعكلمة بأنٌ 
؛ أم 4يا دعاية كاذبة، إذ إٌنيا شكؿ جديد مف أشكاؿ االستعمار"فيو فريؽ ضد فريؽ....كلكنٌ 

؛ ائؿالٌديف كالقيـ كالفضالثقافات كالقضاء عمى غزك ك  ؛طمس اليكيات يا في حقيقتيا تعمؿ عمىأنٌ 
عرض لحتمية المكاجية يثكر تساؤؿ: أكحينما  ،حدماألمر الذم يستدعي المكاجية كالمجابية كالتٌ 

                                                           
 .21، ص2228، سكريا: 1صابر الحباشة، التداكلية كالحجاج، مدخؿ كنصكص، ط -1
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3
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ىؿ المسممكف اليكـ أقؿ مكىبة مف غيرىـ؟ كىؿ ىـ أقؿ مف غيرىـ في ما يمتمككف مف طاقات 
مكانات بشرية كمادية؟  كا 

ٌنما في عدـ إحسانيـ إٌف المشكمة ليست في أف المسمميف ليس لدييـ مكاىب أك قدرات، كا  
حيف أشار في كتابو" اإلسبلـ كالطاقات المعطمة"  "محمد الغزالي"كاالستفادة منيا، كقد أحسف الشيخ 

؛ فاألكلى بنا أف نحسف 1أٌننا في الببلد اإلسبلمية أساتذة في تعطيؿ الطاقات ككأد المكاىب كالقدرات"
إلى التٌأكيد عميو مف  "د الحميد ميدمعب"كىذا ما سعى الخطيب  ،استغبلؿ الطاقات اإلسبلمية

عف انتمائيا  تكعٌبر  ،حديثو عف بعض الطاقات اإلسبلمية التي شكمت رمزا مف رمكز التٌاريخ
  الحقيقي.

 قافي كاالجتماعي:مكز المعّبرة عف االنتماء الثّ الرّ . 2
ؾ اعٌي أك ثقافٌي خالص لذلمز عمى "االنتماء، كلكٌنو انتماء اجتمس حجة الرٌ كتؤسٌ 

األكساط االجتماعٌية كالبيئات الثٌقافٌية كىي عديدة كمتٌنكعة؛ فيي الكطف، كالٌمغة  تتغٌير
ما أك راية عمى عظماء التٌاريخ، كقد تككف إلى ذلؾ كٌمو مى ك كالمعتقد كىي أيضا أبطاؿ األساطير 

قدسا في انتماء الفرد إلى المجمكعة، انتماء كجدانيا، بؿ م فر الرمكز عكعمى ىذا الٌنحك تعب  
في التٌأثير  ان كبير  ان ؛ كعمى ىذا تككف حجة الرمز ذات قيمة؛ ألٌف لمرمز دكر 2أغمب األحياف"
 .عمى المتمقي

كلذلؾ ينبغي لممحتج أثناء بناء خطابو الحجاجي أف يراعي طبيعة متمقيو، كأف ينتقي  
ثقافة كاسعة  ، كىك ما يفترض في المحتجكاالجتماعي انتمائو الثٌقافيالٌرمكز المعٌبرة عف 

كتجعمو قادرا عمى الٌنفاذ إلى  ،فيكظفيا بطريقة ذكٌية تمٌكف مف اإلقناع كالحمؿ عمى اإلذعاف
يرتئيو لنفسو مف سمكؾ كىك شرط  و بتغيير آرائو كمكاقفو، بؿ كماعالـ المتمقي كالفعؿ في

                                                           
محمد الغزالي، اإلسبلـ كالطاقات المعطمة، نقبل عف: عماد عمي عبد السميع حسيف، تجديد الخطاب الديني بما  -1

 .67ص العصر ضركرة دعكية في ضكء المستجدات كالمتغيرات المعاصرة، يتناسب مع ركح

بنيتو كأساليبو،  القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة بنيتو كأساليبو سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي -2
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ف لما كرد أساسي لنجاح الخطاب؛ بو يقنع المحتج لمبدأ أك فكرة متمقيو، كيحممو عمى اإلذعا
 في خطابو.

كفي خضـ حديث الخطيب "عبد الحميد ميدم" عف ذكرل يـك العمـ استحضر رمزان 
يا المسممكف األفاضؿ أيفي قكلو:"  "عبد الحميد بف باديس"مف رمكز الجزائر كىك الٌشيخ 

 تصادؼ ذكرل كفاة العالـ الّتقي النقي الخطيب عبد التيتمّر بنا ىذه األياـ ذكرل يـك العمـ 
الحميد بف باديس رئيس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف اّلذم جمع الثكابت الكطنّية 

  1".في كممتو المشيكر:" اإلسبلـ ديننا، العربّية لغتنا، كالجزائر كطننا
 إلى الشيخ "عبد الحميد بف باديس" جمعية العمماء المسمميف يرجع الفضؿ في تأسيس

ف ك كأبطاؿ الجزائر في تأسيس جمعية يجتمع فييا المسمم ذم فٌكر رفقة نخبة مف أفذاذالٌ 
ذم سعى بكٌؿ ما أكتي مف قٌكة إلى لمكاجية العدك الٌ  فأفكارىـ فييا، كيخططك  فكيناقشك 

العمؿ باديس" بأٌنو مف الضركرم  عبد الحميد بف" طمس اليكية الكطنٌية؛ كلذلؾ رأل الشيخ
فسده االستعمار، كالقضاء عمى األفكار عمى تقكية العبلقة بيف المسمميف، كتصحيح ما أ

فيك القائؿ:" إٌنما ينيض  ةالجمعينشرىا، كال يمكف تجسيد ذلؾ إاٌل بتأسيس  التيالمضممة 
ذا كانت ليـ جماعة منظم المسممكف بمقتضيات إيمانيـ با كرسكلو، إذا كانت ليـ ة قٌكة، كا 

المضٌرة  متساندة في العمؿ  تفٌكر كتدبر كتتشاكر كتتآزر، كتنيض لجمب المصمحة كلدفع
لبعث الٌنيضة في الجزائر كعمؿ  ؛؛ كىكذا أٌسس جمعية العمماء المسمميف2عف فكر كعزيمة"

حياء  مع كككبة مف عمماء الجزائر المخمصيف في إصبلح ما أفسده االستعمار الفرنسي، كا 
يار الٌرمز الذم الٌشعب الجزائرم بنكر العمـ كاإليماف، كعمى ىذا يككف الخطيب قد أحسف اخت

عبد "يعٌبر عف العمـ؛ كاٌلذم يؤدم استحضاره إلى تحريؾ عاطفة المستمع؛ فيقتدم بالٌشيخ 
 الٌثكابت الكطنٌية. مع إخكانو مف أجؿ المحافظة عمى ذم جاىد كضحىالٌ  "الحميد بف باديس

                                                           
 .321الدكلية، صاألعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية ك في عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
 .428، دار الكتاب الجزائرم، ص1964عبد الحميد بف باديس، تفسير ابف باديس، د، ط، الجزائر:  -2
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 التيكتتمثؿ حجة الٌتضحية في "إثبات قيمة شيء، أك قضية معٌينة بكاسطة الٌتضحيات 
اـ فقط أيكقبؿ "عبد الحميد ميدم"  خطيب؛ كيكضحيا قكؿ ال1قدمت أك ستقدـ مف أجميا"

مف العمماء البارزيف  -إخكاف عبد الحميد بف باديس -مّرت بنا ذكرل استشياد أحد إخكانو
في جمعّية العمماء، أال كىك الشييد الشيخ العربي التبسي رحمو ا، فعمى مثؿ عطاء 

فقد أٌسسكا ؛ 2ماء نربي أنفسنا كأبناءنا لنككف خير خمؼ لخير سمؼ"كتضحيات ىؤالء العم
؛ "اإلسبلـ ديننا العربية لغتنا الجزائر كطننا"ىذه الجمعٌية مف أجؿ رسالة نبيمة جٌسدىا شعار 

حيث أصبح ىذا الشعار اليدؼ األساس  اٌلذم ناضؿ مف أجؿ الحفاظ عميو ثمة مف العمماء؛ 
 ئو كما في عيد الٌسمؼ الصالح.بغية إعادة الٌديف إلى ضيا

نشاء الزكايا لتحفيظ القرآف  كما أدل عمماء الجمعية دكرا كبيرا  في الدفاع عف العمـ، كا 
الٌمغة؛ ألٌنيا كيانا يضـٌ بيف طياتو تراثا  عمـككبناء المدارس لتعميـ الناشئة أصكؿ الٌديف ك 

الستعمار إلى طمسيا بكٌؿ ما كفكرا كثقافة كحضارة، فيي كعاء الٌديف كحافظتو، كقد سعى ا
مكانات.  أكتي مف قٌكة كا 

لقد بذلت جمعٌية العمماء المسمميف بقيادة الشيخ عبد "الحميد بف باديس"؛ جيدا كبيرا 
في الحفاظ عمى مقٌكمات األٌمة، كحرصت عمى الٌتعميـ؛ ألٌنو أساس تقٌدـ المجتمع، ككسيمة 

مار الفرنسي عمى الجزائر سنكات طكيمة كال فرضيا االستع التيمف كسائؿ مكاجية الٌتحديات 
تزاؿ تفرضيا المستجدات الحضارية عمى العالـ العربي؛ كعمى ىذا تككف حجة الٌتضحية طريقة 
في االستدالؿ مثيرة، "كمأتى اإلثارة فييا أٌف مفيـك الٌتضحية ذاتو غامض مبيـ يمكف أف يفيـ 

غاية قد ال  بعض تضحية في سبيؿ أمر أكأكثر مف فيـ دكف قدرة عمى الحسـ إذ ما يعتبره ال
؛ فاختبلؼ الٌتصكر الكاضح لممفاىيـ يؤدم إلى االختبلؼ في تقدير 3يراىا آخركف كذلؾ"

عطائيا قيمتيا الحقيقية.  األشياء كا 

                                                           
  بنيتو كأساليبو القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة بنيتو كأساليبو سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي -1
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عمى االستناد إلى ما يشكؿ  "أمالمشترؾ عمى تعتمد الخطابات الحجاجية لذلؾ ك 
مة مف المعارؼ المشتركة الٌشائعة بينيـ، ذلؾ أٌف مكضكع اتفاؽ بيف المتمقيف، أك يمثؿ جم

، كبالٌنظر إلى المدكنة كقفت 1لممشترؾ سمطتو عمى الٌنفكس؛ فيي تذعف لما تعكدت عميو"
نقمو لنا الشيخ "عبد الحميد  عمى بيت شعرم يعتمد فيو الحجاج عمى مكاضع مشتركة،

الجديد مع إخكانو العمماء نادل الجيؿ الذم  "عبد الحميد بف باديسػ" ميدم" عف الشيخ
 :2قائبل

 اح قد اقتربػػػؾ الصبػػػيا نشء أنت رجاؤنا    كب

 ا    كخض الخطكب كال تيبػػػخذ لمحياة سبلحي
بأٌف النشء ىـ المستقبؿ، فطفؿ اليـك رجؿ الغد  "عبد الحميد بف باديس"رأل الشيخ 

مؼ، كلقد شكمت سمؼ لخير خكليذا أشرؼ عمى تنشئتو كتربيتو كتعميمو؛ ليككف خير 
عبد الحميد بف "مكضكع اتٌفاؽ بيف المتمقيف، فميس الشيخ  يفالمعاني الكاردة في ىذيف البيت

الكحيد اٌلذم ينظر إلى النشء عمى أٌنيـ آماؿ األٌمة، بؿ جميع الٌناس في العالـ  "باديس
ذ يستحضر الخطيب ىذيف البيتيف الشعر  ييف؛ يتفقكف معو في ككف النشء ىـ المستقبؿ، كا 

كيحرصكا عمى تنشئتيـ التٌنشئة  ،يـئفإٌنو يحاكؿ التٌأثير في المستمعيف؛ ليقكمكا برعاية أبنا
بأٌف الٌنشء ىـ مف يجمبكف  ـكأف يفعمكا ذلؾ إيمانا منييحة، كيبذلكا الجيد في تعميميـ؛ الصح

 جاه أبنائيـ.ألكلياء أف يتحٌممكا مسؤكلياتيـ تكلذلؾ يجب عمى االخير لؤلٌمة، 
 المسؤكلية مف العبلقة السببية إلى تقسيـ الكّؿ إلى أجزائو: .1

يـ عمى ذلؾ ئيجب عمى المسمميف أف يستمركا في طمب العمـ، كأف يحثكا أبنا 
صغر سنيـ، كمركر الكثير منو بمرحمة المراىقة يجعميـ في غاية مف ىـ ألٌف" ك كيتابع

قد تجرىـ  التييارات الكافدة الحساسية كاليشاشة كالضعؼ، كبالّتالي يككنكف عرضة لمتّ 
فة المتكقعة: مف رفاؽ السكء، كصحبة الجنس اآلخر كتعاطي مإلى االنحرافات المخت

                                                           
 .287، ص  سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة بنيتو كأساليبو -1
 .322ص ،كالدكلية األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنيةفي  عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة، -2
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الّتدخيف، كلربما تناكؿ المخدرات كالمسكرات كالمكىنات، ككّميا مكجكدة في كاقعنا المعيش 
 .1" تكـبنائكـ كبناأ: مراقبة يمي ني أنصح أكلياء الّتبلميذ بمراعاة ماكعميو فإنّ 
تحتـٌ عمى األكلياء مراقبة  التيجممة مف األسباب  "عبد الحميد ميدم" الخطيب قٌدـ

تدفعيـ إلى الٌتصرفات غير المسؤكلة، كىك  التييـ؛ فيجنبكىـ الكقكع في االنحرافات، ئأبنا
بذلؾ يربط األحداث بشكؿ تتابعي كاضح، كبذلؾ تككف العبلقة الٌسببية مف أبرز العبلقات 

المتكٌمـ فييا بربط األفكار  يٌية، كأقدرىا عمى التٌأثير في المتمقي؛ حيث ال يكتفالحجاج
لى مستكل أعمؽ، فيجعؿ بعض األحداث أسبابا إكالكصؿ بيف أجزاء الكبلـ، بؿ يعمد 

ألحداث أخرل، كيسـ فعبل ما بنتيجة متكقعة لفعؿ سابؽ، كيجعؿ مكقعا معٌينا سببا مباشرا 
اآلباء إذا أىممكا أبناءىـ؛ فإٌنيـ سيتصرفكف تصرفات غير  ؛ فبل شؾ أف2لمكقؼ الحؽ

 ...مسؤكلة، كٌرد فعؿ، أك انتقاـ
ٌف ك   قكلو بدليؿ اآلباء ىـ المسؤكلكف عف ذريتيـ مف الٌناحية المادٌية كالمعنكٌية كالركحٌيةا 

():  " الرجؿ راع في أىؿ بيتو كىك مسؤكؿ عف رعيتو. كالمرأة راعية في بيت زكجيا
 .3كـ مسؤكؿ عف رعيتو"كـ راع ككمّ فكمّ  أالّ  ،ؤكلة عف رعيتياكىي مس

كـ راع كمسؤكؿ عف كمّ :" قكلو تضمنيافي ىذا الحديث قضية ( )عرض الٌرسكؿ 
" كىي القضية اإلجمالية لمحديث ثـ فرعيا إلى أجزاء يمثؿ كٌؿ جزء منيا حجة تدعـ رعيتو

 :القضية اإلجمالية. كيمكف تفصيؿ الحديث كما يمي
 
 
 
 
 

                                                           
 .298ص  ،األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي  عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة، -1
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 ضية الكمٌية)كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو(الق
 
 
 4ج                  3ج              2ج                    1ج   

 الممؾ راع               الرجؿ راع        المرأة راعية         العبد راع
ككؿ راع كمكـ راع ) كؿ ىذه الحجج ىي حجج داعمة لمقضية المتمثمة في قكلو:

 .(سؤكؿ عف رعيتوم
كتشمؿ مسؤكلية اآلباء تكفير الحاجيات المدرسية ألبنائيـ؛ كألٌف الٌدخكؿ المدرسي 
مكٌمؼ جدا؛ فإٌف الخطيب قد عرض لقضية ميٌمة أال كىي ارتفاع تكاليؼ الٌدخكؿ المدرسي؛ 

 الّدخكؿ المدرسي مكّمؼ جدا مف الّناحية المادّية: كشراء األلبسة الجديدةإّف "حيث قاؿ 
لؤلبناء المتمدرسيف، كشراء الكتب كاألدكات المدرسّية، كدفع المستحقات األخرل، كالتّأميف 

فأسيـ كٌؿ جزء جاء  ىذه القضٌية إلى أجزاء، أثـ جز  ؛1"كحؽ جمعية أكلياء الّتبلميذ كغيرىا
 كىذا ما يصطمح عميو بتقسيـ الكٌؿ إلى أجزائوبعد الحجة الكمٌية في تقكيتيا كتدعيميا؛ 

اطكيق ـٌ بدايةب حٌجتو كمٌيا في الصد بو "أف يذكر المخى عدد أجزائيا، إف كانت يك  يقسميا، ث
؛ 2ة، فكٌؿ جزء منيا بمثابة دليؿ عمى دعكاه"الحجاجيٌ  قٌكتياذات أجزاء؛ كذلؾ ليحافظ عمى 

اطىبالتٌأثير في الم التي يسعى مف خبلليا إلى ، كدفعو إلى مساعدة المحتاجيف فمف حؽ خى
أف نكفر ليـ أجكاء البيجة كالّسركر في مثؿ ىذه المناسبات، كلكف تكجد " مينانا عئأبنا

عائبلت كثيرة في مجتمعنا تعاني مف الفقر كالحرماف كاالحتياج كلقد سمعنا أف بعضا مف 
كألٌنو ليس  ؛3"نتيجة ليذه الّتكاليؼ المادّية المرىقة دراسةأبناء ىذه األّمة حرمكا مف ال

غطٌية الٌتكاليؼ المدرسٌية، تكجو الخطيب إلى أصحاب األمكاؿ كدعاىـ بمقدكر كؿ اآلباء ت
انظركا إلى ىذه العائبلت بعيف الرحمة، كخصصكا نصيبا إلى المنافسة في اإلنفاؽ فقاؿ:" 

                                                           
 .293 ، صاألعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
 .494عبد اليادم بف ظافر الٌشيرم، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغكية تداكلية، ص -2
 .293كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلية، صاألعياد في عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -3
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عانة ىؤالء المحتاجيف مف الفقراء كاليتامى  محترما مف أمكالكـ الطّيبة إلغاثة كا 
 .1"كالمساكيف

داللتو األصمٌية، كالمتمثمة في طمب حصكؿ الفعؿ عمى جية  خرج األمر )أعينكا(، عف
اطىب، كيحممو عمى القياـ  االستعبلء إلى معنى النصح كااللتماس؛ كليؤثر المتكٌمـ في المخى

مف نفس عف مؤمف كربة مف كرب الدنيا نفس :" ()بالفعؿ المطمكب منو استشيد بقكلو 
مسمما ستره ا في الدنيا كاآلخرة، كمف ا عنو كربة مف كرب يـك القيامة، كمف ستر 

يسر عمى معسر يسر ا عميو في الدنيا كاآلخرة، كا في عكف العبد ما كاف العبد في 
عكف أخيو، كمف سمؾ طريقا يمتمس فيع عمما سيؿ ا لو بو طريقا إلى الجّنة، كما 

يـ إاّل حفتيـ المبلئكة اجتمع قـك في بيت مف بيكت ا يتمكف كتاب ا كيتدارسكنو بين
كغشيتيـ الرحمة، كذكرىـ ا تعالى في مف عنده، كمف بطأ بو عممو لـ يسرع بو 

 المسمميف إلى الٌتضامف، كالٌتعاكف، كقضاء حاجات بعضيـ.   ()؛ دعا الرسكؿ2"نسبو
يجب عميكـ متابعة دراسة :" أكثر بقكلو يـئكيكضح الخطيب مسؤكلية اآلباء تجاه أبنا

ـ كأف تتابعكا تسمسؿ دركسيـ في كراريسيـ، كأف تسألكا أساتذتيـ  بيف آكنة كأخرل أبنائك
عف حالتيـ الدراسية، مف حيث المشاركة، كاىتماميـ بالدراسة، كحسف السمكؾ، كالحضكر 
اليكمّي كأف تسألكا عف طريقة عمميـ، كالّتركيز كالعمؽ في تفكيرىـ، ككيفية معالجة مسائؿ 

ىـ عمى المذاكرة كالمراجعة في المنزؿ، كفي أكقات الراحة كالعطؿ، كأف دراستيـ، كأف تعينك 
 .3"تكفركا ليـ الجّك المناسب لذلؾ

يمثؿ ىذا القكؿ الكٌؿ؛ فبمتابعة األكلياء لتسمسؿ دركس أبنائيـ في كراريسيـ، كسؤاؿ 
عانتيـ عمى المذاكرة كالمراجعة في المنزؿ...الخ ة األكلياء تتحقؽ متابع ،أساتذتيـ كمعمميـ، كا 

تكضيح كيمكف  .جزء مف األجزاء يؤدم بالضركرة إلى الكؿٌ  أملدراسة أبنائيـ، كبالتٌالي فإٌف 
 :بالرسـ التٌالي ذلؾ

                                                           
 .294، ص كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةاألعياد في عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،   -1

 .294ص ،األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكليةفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -2
 .299، صالمرجع نفسو -3



 الخطاب الٌدينيالحجاج كدكر العمـ في بناء    انفصم انثاوً:

 

156 
 

 
مستقبميـ بناء  فأىدافيـ، كيبنك  فكيحققك  نا في دراستيـ،ؤ أبنايتفكؽ  ىكذاك        

 .العمـ كشرؼ طالبيو مرتكزا عمى أسس عممٌية، كال يٌتحقؽ ذلؾ إاٌل إذا أدرككا أىمٌية
 :العمـ كالعمماء بيف المعتقد الخاطئ كالمفيكـ الصحيح .1

فريضة طمب العمـ إلى قسميف: "القسـ األكؿ فرض عيف: بمعنى أّف لقد قسـ العمماء "
مف العمـك ما ىك كاجب كفرض أف يتعّممو كؿ فرد بعينو في المجتمع اإلسبلمي كعمـ 

عامبلت، كعمـ األخبلؽ، كالقسـ الثاني: فرض كفاية: العقيدة، كعمـ العبادات كعمـ الم
بمعنى أّف العمـ إذا قاـ بو البعض كفكا غيرىـ؛ كعمـك الفيزياء، كالطبيعة كالحياة، كالطب 
كالرياضيات، كالفمؾ، كالزراعة كالمبلحة، كالّتكنكلكجيا بجميع فركعيا، كالعمـك العسكرية 

كما يحممو مف حجج  ف الخطيب أجزاء كؿ قسـبيٌ  كقد قسـ يتفرع إلى أجزاء، كؿٌ ك  ،1"كغيرىا
 كيمكف تمخيص أجزاء ىذا المكضكع في الٌشكؿ التٌالي:

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .295ية، صاألعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1

 متابعة دراسة األبناء

إعانتيـ عمى المذاكرة 
 كالمراجعة

سؤاليـ عف طريقة 
 عمميـ

سؤاؿ أساتذتيـ عف 
 حالتيـ الدراسية 

متابعة تسمسؿ 
 الدركس في الكراريس
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 طمب العمـ قسميف                      

 
 : فرض كفاية2ح            : فرض عيف  1ح           

 
 

 3ح        2ح          1ح          3ح             2ح             1ح
 الفمؾ الفيزياء      الطب          عمـ العقيدة   عمـ العبادات   عمـ األخبلؽ

 
"عبد الحميد  رأل الخطيب "العمـ "عف تقسيـ العمماء لفريضة  الحديثكفي إطار 

كىي أّف بعض الّشباب يعتقدكف أّف كممة قؼ عند مسألة ميٌمة "يمف الٌميـ أف  أٌنو ميدم"
الّشريعة فقط، كىذا خطأ كبير، كتصكر غير سميـ، ىذا الّتصكر العمماء تطمؽ عمى عمماء 

ىك اّلذم جعؿ كثيرا مف شباب أمتنا يعزفكف عف االجتياد كالبحث في العمـك الككنّية 
اٌلذيف يبحثكف  "العمماء"تشمؿ أيضا  "العمماء"انتباه الشباب إلى أٌف كممة  ليمفت ،1المختمفة"

كبيذا الٌتكضيح  كنكلكجية...الخ،ـ الطبيعية كالفيزيائية كالتٌ في العمـك الككنٌية كالفمؾ كالعمك 
كييدؼ ، "عمماءال"المفيـك الصحيح اٌلذم تعنيو كممة  كأبرزصحح المعتقد الخاطئ،  يككف قد

الشباب اٌلذيف اىتمكا بالعمـك الٌشرعية فقط، كأىممكا  الخطيب مف خبلؿ ذلؾ إلى جعؿ بعض
كذلؾ باعتبار نتائجو الٌسمبية؛ إذ يمكف لممحتج "عف قرارىـ،  يتراجعكفالعمـك الككنية المختمفة 

الٌتخمي عف طمب  ألف ؛ 2باعتبار نتائجو اإليجابٌية أك الٌسمبٌية ان أك رأي ان أك حدث ان ـ قرار أف يقكٌ 
 كيعرضو لمكاجيات كبيرة كتحدٌيات جٌمة. ،العمـك الدنيكية يتسبب في تأخر العالـ اإلسبلمي

، كالتٌفكؽ فييا قٌكة، يجب أف تككف في سبؽ نفي بناء عمى ما ـ بأٌف تعٌمـ ىذه العمـك
كىذا نقيض مبدأ السمـ، كحجة المتكٌمـ في ذلؾ مقابمة  أيدم المسمميف، ليجابيكا أعداءىـ،

                                                           
 .318ص  ، يةاألعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
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فرض – ىذا العمـإذا أىممكا جميعيـ " يجرييا بيف ىذا المبدأ كنتائجو الٌسمبية، فالمسممكف
لّتخمؼ في ىذه المياديف األساسية في الحياة؛ يأتييـ حّتى يصيبيـ الضعؼ كا– الكفاية

كيضغط عمييـ كيساكميـ في مبادئيـ،  –كما ىك حالنا اليكـ – العدك مف ىذه الثغرات
 .1"كيممي عمييـ شركطو المجحفة، كالّتعجيزّية كالماكرة 
تناكؿ ت التياآليات القرآنّية بأٌف " الخطيبكليدرؾ المسممكف أىٌمية ىذه العمـك أخبرىـ 

تتناكؿ مكضكع الككف كالحياة كالخمؽ  التيالعبادات قميمة جدا إذا ما قكرنت باآليات 
 :اعتمد عمى المقارنة في قكلو، كليؤثر فييـ 2"كالرزؽ كالنفس كحركة المجتمعات البشرّية

. كأىممكا القسـ " ّف عمماء المسمميف بذلكا جيكدا كبيرة في القسـ األكؿ مف ىذه العمـك كا 
إىماال شبو تاـ ككامؿ في القركف األخيرة، بينما حدث العكس تماما في الغرب  الثاني

فتقدمكا كتأخرنا كازدىركا كتقيقرنا، كأصبنا بالّتخمؼ كالجيؿ بالحياة، كبآليتيا المكضكعّية 
فكمما خرجنا مف أزمة إاّل كدخمنا في أخرل أشد منيا، كلـ نعد القّكة البلزمة لمحؽ، حّتى 

كسيمة لتثبيت المعنى في ذىف المتمقي مف  المقارنة ألفٌ  ؛3"مى إزىاؽ الباطؿيظير؛ فيعمؿ ع
؛ فالمسممكف تأخركا ألٌنيـ أىممكا قسما ميما مف العمـك كالمتمثؿ خبلؿ الجمع بيف األضداد

 كقد ماثؿ بينيـ كبينو. "عبد الحميد ميدم" في العمـك الدنيكية، كليذا عاتبيـ الخطيب
عامؿ مع قاعدة في الٌتعامؿ مع المتماثميف تتمثؿ في العدالة؛ أم في التٌ  يقتضي مبدأ "الٌتماثؿك 

إلى صنؼ كاحد بكيفية كاحدة، كلذا نتحدث عف المبادلة أك التٌبادؿ كىي عبلقة  المنتميةالعناصر 
ة خالصة غير أٌف الحجة تظؿ شبو منطقية فحسب؛ ألٌنيا إسناد لمحكـ ذاتو إلى أمريف ندعي منطقيٌ 

أال إّننا قد قصرنا في عمى ىذا الٌنحك يتجمى الجانب التٌأثيرم في قكلو:" ،4اثبلف"أٌنيما متم
 .5"طمب العمـ كفي العمؿ بو أيضا

                                                           
 .296األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلية، ص في عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة،  -1
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إلى أٌف" الحجة  "سامية الدريدم"حسب ما نقمتو لنا الباحثة  "ليكناؿ بمنجي"كيذىب 
ع: ضع نفسؾ ة في معناىا العاـ المشترؾ تمثؿ جكىر االعتراض الشائالقائمة عمى التبادلي

ة متكاترة عندنا: كيؼ تعيب عمى الٌناس ما مكاني بؿ إٌف الحجة ذاتيا تؤسس قكلة حجاجيٌ 
اطبيف بأٌنو يل ؛1تبيحو لنفسؾ؟" ذا حكـ الخطيب عمى غيره مثمما حكـ عمى نفسو؛ كبيف لممخى

ي كيتضح ذلؾ جمٌيا ف ف ليـ سبب تفكؽ الغرب عمينا؛، كبيٌ ال يتمٌيز عنيـ، كليس أفضؿ منيـ
كلئف أخذ العالـ الغربي ىذه الصفات مف قرآف ربنا :" جاءت صريحة في قكلو التيحجتو ك 
حياة عممائنا، فتكصمكا إلى ما نراه اليـك مف تكنكلكجيا متطكرة، كمف صناعات مدنية كمف 

كعسكرية متفكقة، كمف اكتشافات كاختراعات مدىشة أثرت تأثيرا عميقا في حياة اإلنساف 
و بإمكاننا أف ندركيـ في كّؿ المجاالت كنبادر كنبدع أيضا، إف طبقنا تعاليـ المعاصرة؛ فإنّ 

القرآف ككصايا رّب العالميف، اّلذم يأمرنا باستعماؿ السمع كالبصر في المبلحظة 
 2"دبر كاالعتبارفكير كالتّ كالمشاىدة، كاستعماؿ العقؿ في التّ 

مف الحجج "عمى حظكظ  لنكعيؤٌسس ىذا اك بنى الخطيب حجتو عمى االحتماؿ كلقد 
؛ أم 3المرء في تحقيؽ أمر ما أك إنجاز حدث معٌيف أك اٌتخاذ مكقؼ محٌدد كخمفٌيتو كاضحة

 التي الٌدينٌية مف الحجج  يرتكز عمى مدل التزاـ الفرد بتطبيؽ بعض الٌتعاليـ لنكعأٌف ىذا ا
ذاكتحقيؽ الٌتطكر في جميع المجاالت، تعينو عمى بمكغ اليدؼ  مسممكف بتعاليـ التـز ال كا 

فإٌنيـ ببل شؾ سيبدعكف مثمما أبدع الغرب، كسيتقدمكف  ؛القرآف كطبقكا كصايا رٌب العالميف
، كىذا المحتمؿ القائـ مرىكف بمدل التزاـ المسمميف كتطبيقيـ لتعاليـ ا في جميع المجاالت

  سبحانو كتعالى اٌلذم يأمر عباده باستعماؿ الٌسمع كالبصر في المبلحظة كالمشاىدة
  ، كبذلت تتحقؽ الغاية مف طمب العمـ.كاستعماؿ العقؿ في الٌتفكير كالٌتدبر كاالعتبار
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 ب الّديني:حجة الغائية كتجديد الخطا .4
بيمة، كيؤكد دائما عمى يدعك اإلسبلـ اإلنساف لطمب العمـ كي ال يضؿ عف الغايات النٌ 

إّف :" "عبد الحميد ميدم" يقكؿ الخطيب ىذا الصددضركرة تعٌمـ العمـك الدينٌية كالدنيكٌية كفي 
ـ اّلذيف يتعممكف العمـك المختمفة، كيبحثكف بجد كذكاء كتقكل إلى أخر لحظة مف حياتي

تبيف قيمة اإلسبلـ، كترفع مف شأف األّمة اإلسبلمية  التيإليجاد الحمكؿ الّنافعة كالفاعمة 
مقاميـ في الجّنة  ( )المنيكة كالممزقة، كتساىـ في حّؿ مشاكميا كأزمتيا، يرفع الّرسكؿ 

ي بو اإلسبلـ فبينو كبيف ي: مف جاءه المكت كىك يطمب العمـ ليح( )فقد قاؿ الرسكؿ 
 .1"ف درجة كاحدة في الجّنةالنبيي

اطىبو بالكيفية الٌمغكٌية المخصكصة لحاؿ المترٌدد؛ ألٌنو انطمؽ مف  خاطب المتكٌمـ مخى
اطىب منيـ كاقع المسمميف؛ فكثير  مقصر في طمب العمـ، كىدؼ المتكٌمـ ىك التٌأثير في المخى

 حٌتى يجتيد كيبذؿ الجيد في طمب العمـ.
تبٌيف األحكاـ، كتفصؿ كيفية العبادات  التيكر الشرعٌية ؽ باألمكمف العمـ ما ىك متعمٌ 

مف  ىناؾو كبنفسو كبغيره مف األفراد كالجماعات، ك كالمعامبلت، كتنظـ عبلقة اإلنساف بربٌ 
ليتمكنكا مف االستمرار في معيشتيـ، كليا صمة بالحياة كالككف فيي  ؛اسجو النٌ االعمـك ما يحت
المسمميف عمى تعمميا، كتبقى الغاية األسمى مف  كحث ؛ة حرص اإلسبلـ عميياعمـك ميمٌ 

حياإحياء الدٌ  في طمب العمـ ما جاء في الحديث كالمتمثمة كيشمؿ " ،ه يعني تجديدهؤ يف كا 
الٌتجديد حفظ نصكص الٌديف األصمٌية صحيحة نقٌية، كنقؿ المعاني الصحيحة لمٌنصكص 

حياء الفيـ السميـ ليا كالٌسعي لمٌتقريب بيف كاقع المج تمع المسمـ في كٌؿ عصر، كبيف كا 
حياء مناىج ذلؾ المجتمع في فيـ ()المجتمع الٌنمكذجي األكؿ اٌلذم أنشأه الٌرسكؿ  ، كا 

الٌنصكص كاالجتياد، كما يشمؿ الٌتجديد تصحيح االنحرافات الٌنظرية كالفكرٌية كالعممٌية 
: فاممفيك  اب الٌديني لوىذا يعني أف تجديد الخط ؛2كالٌسمككٌية كتنقٌية المجتمع مف شكائبيا"
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عادة تشكيميا تشكيبل مبنيا عمى أسس دينية المفاىيـ، كضيحبتييتـ أكليما  العقؿ  اقكامي كا 
بقضايا األكبر  يرتبط في جزئو: كثانييمايدعك إلى تعميـ الٌناس جكىر الٌديف كحقيقتو، ك 

زالة ما عمؽ بيا مف شبيات  بأمر العبادات مف  ىألحقيا بيا أعداء الٌديف، كما يعنالعقيدة كا 
فضبل عف شرح منظكمة األخبلؽ اإلسبلمٌية  خبلؿ تكضيح مقاصدىا، كالكشؼ عف أىدافيا،

حياء  عمى مستكل كؿ مف الفرد كالمجتمع؛ فتجديد الٌديف يعني إعادة نضارتو كركنقو كبيائو كا 
 ما درس مف سننو كمعالمو كنشره بيف الٌناس.
ٌنما تشمؿ عمماء العمـك الككنٌية كال تقتصر خدمة الٌديف عمى عمماء ال ٌشريعة فقط، كا 

ليرفعكا مف  ؛المختمفة؛ كىؤالء العمماء إف صححكا نياتيـ كاجتيدكا إلى آخر لحظة في حياتيـ
ٌنو لـ يجعؿ بينيـ، كبيف النبييف إاٌل إشأف اإلسبلـ، يرفع ا مف شأنيـ كمف درجاتيـ حٌتى 

كالعالـ عمى كجو الخصكص تحقيقيا، مف ىنا  درجة كاحدة كىذه أكبر غاية يريد اإلنساف
 اتفي التٌأثير عمى المتمقي، كليذا قمما تغيب في الخطاب ان كبير  ان يظير أٌف لحجة الغاية دكر 

؛ ألٌنيا المحٌرؾ األساسي اٌلذم يدفع بالمتمقي إلى القياـ بالفعؿ المطمكب منو؛ ةالحجاجي
الٌديف اإلسبلمي كتطييره  نشربغية  "؛افعالعمـ النٌ "في بذؿ الجيد في طمب  ىنا كالمتمٌثؿ

 كالرفع مف رايتو.
 عمى كيؤدم اعتبار الغاية إلى نكع ثالث مف الحجج، نعني بو حٌجة الٌتجاكز كىي تؤكد

إمكانية الٌسير دائما نحك نقطة أبعد في اٌتجاه ما دكف أف نممح لمٌسير في ذاؾ االٌتجاه حٌدا "
عمى اعتبار ما عٌد  ىذا يعني أٌف ىذه الحجة تقـك؛ 1كذلؾ بفضؿ تزايد مٌطرد في قيمة ما"

عائقا مجٌرد كسيمة لبمكغ مستكل أعمى كما اعتبر إشكاال مجٌرد أمر عارض يمٌكف مف 
االنتقاؿ مف مكاف إلى مكاف بعيد ليس باألمر  الرغـ مف أفٌ . فبالكصكؿ إلى الغاية المنشكدة

و اإلنساف في طمبو لمعمـ، إاٌل أٌف األنبياء تكاج التياليٌيف كالسيؿ؛ بؿ ىك مف أكبر العكائؽ 
كصبركا كتحممكا مشاؽ الٌسفر؛ نظرا لقيمة العمـ كأىمٌيتو في الحياة  تجاكزكا ىذا العائؽ

                                                           
، نقبل عف سامية الدريدم، الحجاج في الشعر العربي 387، ص2برلماف كتيتيكا، مصنؼ في الحجاج، ج  -1

 القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة بنيتو كأساليبو.



 الخطاب الٌدينيالحجاج كدكر العمـ في بناء    انفصم انثاوً:

 

162 
 

كلنا في سّيدنا مكسى عميو كعمى نبينا أفضؿ الصبلة كأزكى السبلـ األسكة اإلنسانية" 
 ألٌف بعد؛ 1"لمعمـ كاالستزادة منو الحسنة في شّد الّرحاؿ كاجتياز المسافات البعيدة طمبا

منشكد اليدؼ الالمسافات ككثرة العكائؽ ما ىي إاٌل نقطة عبكر يجب تجاكزىا لمكصكؿ إلى 
الرحمة في طمب العمـك كلقاء ألٌف  ؛كاالنتفاع بو كنفع الغير بو كالمتمثؿ ىنا في "طمب العمـ"

كما  ؛ر يأخذكف معارفيـ كأخبلقيـالمشيخة مزيد كماؿ في الٌتعميـ، كالٌسبب في ذلؾ أف البش
يتحٌمكف بو مف المذاىب كالفضائؿ تارة: عمما كتعميما كلقاء، كتارة: محاكاة كتمقينا بالمباشرة؛ 
إال أٌف حصكؿ الممكات عف المباشرة، كالٌتمقيف أشد استحكاما كأقكل رسكخا فعمى قدر كثرة 

مف خبلؿ ىذه الحجة يحاكؿ  حتج، كالم2الشيكخ يككف حصكؿ  الممكات، كرسكخيا كتفتحيا
ـٌ العمؿ بيا، كىذا ىك ىدؼ  التٌأثير في الٌسامع كحممو عمى الٌتسميـ بيذه الحقيقة، كمف ث

 الخطاب الحجاجي.
كاعتبار الغاية تعكد إليو حٌجة أخرل ىي حٌجة الٌتبذير، كتتمٌثؿ في القكؿ بأٌننا" لما كٌنا 

ينا عف الميٌمة، فإٌنو مفي سبيمو لك تخ ىاناحٌممكٌنا سنخسر تضحيات ت لمابدأنا عمبل ما ك 
تماـ ما شرع  ،ضركرة استكماؿ ما بدئ فيو أم؛ 3ينبغي المكاصمة في االٌتجاه ذاتو" في كا 

لـ يجعؿ الّتعميـ مقتصرا عمى مرحمة مف مراحؿ " لذلؾ ، كىذا ما يدعك إليو اإلسبلـ القياـ بو
العمـ  كاّتى المكت. جاء في األثر: أطمبحياة اإلنساف، فأمر المسمـ أف يطمبو منذ الكالدة ح

ىذا دليؿ عمى أٌف اإلسبلـ يحث المسمميف عمى االستمرار في طمب ، ك 4"حدمف الميد إلى المّ 
العمـ؛ ألٌنو ال يمكف لئلنساف أف يحيط  بالحقيقة في مرحمة معٌينة، كال يمكف لممعرفة أف 

حٌتى يكتشؼ الحقائؽ، كيكتسب تكتمؿ؛ بؿ ال بٌد عمى اإلنساف أف يكاصؿ في طمب العمـ 
المعارؼ، كيكاكب الٌتطكرات فما ىك صالح لمرحمة معٌينة، يصبح مف التٌاريخ في مرحمة 

خر لحظة آكلذلؾ عمى اإلنساف اٌلذم ينشد المعاصرة أف يستمر في طمب العمـ إلى  .أخرل
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ذا تكقؼ اإلنساف عف طمب العمـ  في مرحمة في حياتو؛ فآيات ا في الككف ال تنقضي، كا 
مف مراحؿ حياتو؛ بحجة أنو قد حٌصؿ مف العمـ القدر الكافي، كأٌنو قد استكفى المعرفة كٌميا 

 في االكتشاؼ، فبل ينتفع كال ينفع غيره. ةيضٌيع عمى نفسو فرصا كثير 
 .العمـ كأشكاؿ القيـ في الخطاب الّديني:5
كيجنبو الكقكع في  ،صبلحذم يرشد اإلنساف لفعؿ الخير، كاإلىك الٌ ؛ الٌنافعالعمـ  إفٌ 

كيعيف صاحبو عمى أداء الفرائض كينشئو عمى الفضائؿ كيحثو  المعاصي كالفساد كالطغياف،
كيرتبط العمـ ، كيرفع درجاتو، معاممتوـ سمككاتو، كيحسف كيقكٌ  العاليةعمى الٌتحمي باألخبلؽ 

 الصفاتم ال يثمر ىذه كالعمـ اٌلذباألخبلؽ ارتباطا كثيقا؛ فيك مكجييا كمرشد الٌناس إلييا، 
العمـ الٌنافع يمٌيز بيف الٌنافع ك ، إلى الٌتحمي بيا ال فائدة منوصاحبو  يدفع كال يفضي إلييا كال 

اٌلذم ىك الخير، كبيف الضار اٌلذم ىك الشر، كما يمٌكف اإلنساف مف الٌتمييز بيف الحؽ 
" استدعاء الخير مىعفي بناء حججو  "عبد الحميد ميدم" الخطيباعتمد  كلذلؾ ؛كالباطؿ

إلييا يستند القكؿ كعمييا يتأٌسس الرأم  ،كالحؽ كالجماؿ كاٌتخذىا مراجع في الكبلـ كخمفٌيات
العمـ الّنافع ىك اّلذم يعطي لئلنساف القدرة عمى في قكلو: " كيظير ذلؾ جميا؛ 1أك المكقؼ

ذم يزكده باآلليات الّتمييز بيف الحؽ كالباطؿ كالّنافع كالضار، كالصالح كالطالح، كىك الّ 
تجعمو يقيـ العبلقات الصحيحة بيف األشياء كالقضايا المختمفة كيفيميا  التيكاألدكات 

كسيمة لترغيب كاعتبرىما  إلى معيار الخير كالحؽالخطيب في بناء حججو استند لقد ؛ 2"فيما
اطىب قيـ ؛ لكي يجتيد في طمب العمـ كيبذؿ جيده في ذلؾ؛ كلذلؾ يكفي حضكر ىذه الالمخى

اطبفي خطاب حجاجي معٌيف؛ لتكجو  إلى كجية في الخطاب محٌددة سطر المتكٌمـ  المخى
 طريقيا بدقة، كحمؿ مخاطىبو عمى الٌسير فييا دكف غيرىا.

ىي مف مقاصد العبادات كفي  التيمف ىذه القيـ نذكر الصدؽ كاألمانة كاٌلتقكل...الخ ك
ّف مف "  :ذلؾ يقكؿ الخطيب "عبد الحميد ميدم" مقاصد العبادات في اإلسبلـ أف تترؾ أثرا كا 
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في سمكؾ اإلنساف كتصرفاتو في مياديف الحياة كّميا؛ فالعمـ كالعمؿ كالسمكؾ أمكر متبلزمة 
مترابطة في ما بينيا؛ فالمسمـ يتعمـ ليدرؾ كيفيـ، كيتعمـ ليعمؿ الخير كالصبلح كيتعمـ 

أمرنا ا سبحانو كتعالى  التي؛ 1مثؿ باألخبلؽ الفاضمة كالّسمككات الحميدة"تأيضا لي
 التياٌلذم يعٌد القاعدة األساسية يف ما يككف بتطبيؽ تعاليـ ىذا الدٌ إنٌ كالٌتحمي بيا بالٌتحمي بيا 

المكاـر كالفضائؿ ك  عة بالقيـ األخبلقية العالية،خصية اإلسبلمٌية المتشبٌ تبنى عمى أساسيا الشٌ 
ييدؼ اإلسبلـ إلى ترسيخيا دكف  التيباألخبلؽ  كال يمكف تطبيؽ تعاليـ ديننا، كال االلتزاـ

طمب العمـ، اٌلذم يعيف الفرد عمى تحقيؽ متطمباتو، كبناء مستقبمو، أما الجيؿ فإٌنو سبب 
يئة محؿ كالسٌ  ،لشرؾ محؿ اإلخبلصاك تحٌؿ البدعة محؿ الٌسنة،  كبولبلنحبلؿ األخبلقي؛ 

ة اإلسبلـ إال أجؿ" إٌنو ال سعادة ألمٌ  ،محؿ السعادة تعاسةكال كالرذائؿ محؿ الفضائؿ الحسنة
ال فبل، كال يمكف أف تذكؽ األمٌ  نيا أك تعيش حياة عادة في الدٌ ة السٌ بتحقيؽ حقائؽ اإلسبلـ، كا 

ال فبل عدالة قطعا كال أماف مطمقا؛ريعة اإلسبلميٌ ة فاضمة إال بتطبيؽ الشٌ اجتماعيٌ  إذ  ة، كا 
يدم الكاذبيف أة، كيبقى األمر معمقا بتتغمب عندئذ األخبلؽ الفاسدة كالصفات الذميم

مف المحسكسة، كىذه األخيرة  القيـفاألخبلؽ الفاضمة كالٌسمككات الحميدة تتضٌمف  ؛2كالمرائيف"
أف تكجو الفعؿ، كتقٌيد الٌسمكؾ، كىي ٌقيـ تسيؿ مبلحظتيا كالٌتحقؽ مف تحقيقيا في " شأنيا

القيـ التٌأثير في  عمى ىذهأكيده كيقصد الخطيب مف كراء ت ،3الكاقع ككيفيات تطبيقيا"
اطب الم   .خمؽ باألخبلؽ الحسنةكحممو عمى التٌ خى
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 . حجة الّنمكذج في الخطاب الّديني:6
تعد مف أىـٌ الحجج الحاضرة بكثافة في الخطابات الٌدينية، كىي" حجة تستحضر فييا 

مف اؾ كثير ىنك  ،1شخصية ذات ىيبة ككزف عند المخاطب كتعتبر أسكة يقتدل بيا"
 اكأفكارىـ؛ فيتخذكنيا نمكذجا ليـ يمشكف عمى منكالي غيرىـيتأثركف بسمككات  األشخاص

كالقدكات الغالبة في كىذه الٌشخصيات ليست بشخصيات عادٌية؛ بؿ ىي شخصيات ممٌيزة؛ 
نساء  :كاألنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ كالصالحكف كمنيـ( )يني ىـ الرسكؿ الخطاب الدٌ 
يف؛ طمب العمـ كالتٌفقو في الدٌ ذيف لـ يمنعيف الحياء عمى الٌ (  عنيفرضي ا)األنصار 

رحـ ا نساء األنصار لـ يمنعيف الحياء أف :" (رضي ا عنيا)مصدقا لقكؿ أمنا عائشة 
  .2يسألف عف أمر دينيف"

ساء يمنعيف الحياء كلكف بعض النٌ  ،لحياء أمر محمكد كال اعتراض عميو في ذاتوإٌف ا
فيصبح الحياء في ىذه الحالة مذمكما  ؛فيفضمف الجيؿ لحيائيف ؛يف في أمكر دينيفأف يتفق

تٌنص حجة االٌتجاه عمى" رفض  كلذلؾمرفكضا؛ ألٌنو كسيمة إلى الجيؿ كىذه غاية ال نريدىا، 
ف اعترفنا بأٌف في ذاتو أمر  تقكدنا  التي؛ ألٌنو سيككف الكسيمة ان أك جٌيد مقبكالن  ان أمر ما حٌتى كا 

تمٌكف مف دفع أمكر عديدة ال اعتراض عمييا في "غاية ال نريدىا؛ كىي حجة  مثيرة إلى 
ٌنما ألٌنيا قد تؤدم بنا إف طبقناىا أك عممنا بيا إلى  ذاتيا كرفض أطركحات ال خمؿ فييا، كا 

لى نتيجة نتحاشى حدكثيا رضي ا )كليذا فإٌف لنا في نساء األنصار ؛ 3"غاية ال ننشدىا كا 
الحياء إلى االبتعاد عف الفكاحش كالكقكع  فقادى حيثة الحسنة في طمب العمـ؛ القدك ( عنيف

؛ فميس الميـ أف نتعمـ ينيةتحرص عمييا الٌتربية الدٌ  التيكىذه األمكر ىي ، في المحرمات
ٌنما الميـ أف  .بأخبلؽ سامية يتكج عممنا كا 
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ي عنيا جميع ال تستغن التيعائـ األساسية العمـ كاألخبلؽ دعامتاف مف الد إفٌ 
ربكا أكالدكـ عمى :" ليـ كلذلؾ نصح الخطيب اآلباء بتربٌية أبنائيـ فقاؿ ؛المجتمعات

الّسمككات الحضارّية الراقّية كعمى األخبلؽ الفاضمة، كاآلداب الحسنة، كالطاعة لممعّمـ 
: ما نحؿ كالد كلدا ()كخدمتو كاالىتماـ بنصائحو كاالحساف إلى زمبلئيـ يقكؿ الرسكؿ 

ذا رجعنا إلى القرآف الكريـ نجده يتحدث عف نمكذج في الٌتربية ، 1"ضؿ مف أدب حسفأف كا 
البنو كىك يعظو في سكرة لقماف الّنمكذج  توفي كصي"  ذم لناالٌ  ()لقماف  دناكىك سيٌ 

كلذلؾ "ينبغي عمى المحتج أف يدقؽ في نماذجو؛ بحيث تككف جديرة ؛ 2"األحسف لبلتباع
فيككف لمٌنمكذج المعتمد قدر كاؼ مف  ؛قتدل بيا كأف ينسج عمى منكاليابالتٌقميد مييأة ألف ي

 مـ طاقة الحجاج كيقك عٌ حسف اختيار الٌنمكذج يد ألفٌ  ،3عبارة برلماف دائما"حد الييبة عمى 
 ألٌنو ()لقماف  دناسيٌ عف  " عبد الحميد ميدم"كلذلؾ تحدث الخطيب ،قدرتو اإلقناعٌية

بية ابنو عمى الٌسمككات الحضارٌية الراقية، كعمى األخبلؽ يمثؿ الٌنمكذج األحسف في تر 
 ينبغي لممسمميف أف يسمككا طريقو في تربية أبنائيـ.ك الفاضمة، كاآلداب الحسنة؛ 

فٌ  ؿ في بناء مجتمع مترابط يتمثٌ في نظر اإلسبلـ اإلسبلمية أىـ دكر لمٌتربية  كا 
سبلمية عمى إعداد جيؿ يخدـ الٌشأف كمتماسؾ مشبع بالقيـ اإلسبلمية؛ حيث تعمؿ الٌتربية اإل

أمـ  عمى التٌاريخ كلقد شيدالعاـ، كيأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر، كيحافظ عمى الكطف، 
استطاعت أف تتجاكز العقبات، كارتقت في سمـ الحضارات، كتطكرت في عديد المجاالت 

كأدرككا  كبلـ خالقيـ، تدبركا في ذيفيا الٌ ئبفضؿ أبناذلؾ  كتفكقت عمى غيرىا مف األمـ، كؿٌ 
 حميدةا كأخبلقة عالي اقكٌية كىمم إرادةمككا تمكا اليدؼ مف خمقيـ، كفيمكا مقتضيات دينيـ،

"إٌنما بعثت ألتمـ  :اٌلذم بٌيف اليدؼ مف بعثو بقكلو ()كا بأفعاؿ كأقكاؿ كأخبلؽ الٌرسكؿكاقتد
اىتمكا قد  جاءكا مف قبمواٌلذيف  ()سؿ الرٌ  د بأفكفي قكلو ىذا ما يؤكٌ مكاـر األخبلؽ" 
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كأٌنو  تياحثكا الٌناس عمييا، كبٌينكا أىميكا في ترسيخيا كنشرىا، ك مكأسي ،بمكضكع األخبلؽ
( ) عداده  أساسية في بناء الفرد كتككينواألخبلؽ ألٌف ، مكاـر األخبلؽجاء بعدىـ ليتمـ كا 

 .حسنة لغيرهأسكة  يؤىمو ألف يككف ان إعداد
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 :خبلصة
" الحجاج كدكر العمـ في بناء الخطاب الٌديني:" بػ حاكلت في ىذا الفصؿ المكسـك
العمـ كأىميتو في "، حكؿ مكضكع "عبد الحميد ميدم"دراسة مجمكعة مف خطب الٌشيخ 

 الخطيب "عبد الحميد ميدم"استثمرىا  التيبيدؼ الكقكؼ عمى مختمؼ اآلليات  "اإلسبلـ
 بلؼ أعمارىـ كمستكياتيـ الثقافية كاالجتماعية...الخ.لمتٌأثير في المتمقيف عمى اخت

ٌف اليدؼ مف الحجاج ىك التٌأثير في المتمقي بيدؼ تثبيت معتقد لديو أك نفيو أك  كا 
 بالغة  أىمية الحجاج حممو عمى القياـ بشيء ما في المستقبؿ أك التغيير مف سمككو؛ كيكتسي

غة ف تقنيات كآليات مستمدة مف المٌ في تحميؿ الخطابات بمختمؼ أنكاعيا بما يمدىا م
 كالببلغة كالمنطؽ...الخ.

تمدنا بيا ىذه  التيعمى مختمؼ اآلليات  "عبد الحميد ميدم" الخطيبكلقد اعتمد 
؛ ألجؿ إثبات أطركحتو المتمثمة في التٌأكيد عمى مكانة  كدكره في  ،في اإلسبلـ "العمـ"العمـك

فرضتيا عمينا الٌتكنكلكجيا؛ فقد  التيات الراىنة بناء الذات كالمجتمع بخاصة في ظؿ المستجد
المجتمعات الراغبة في االلتحاؽ بالركب الحضارم أف تطمب  أصبح مف الضركرم عمى كؿٌ 

 العمـ.
كال يقتصر دكر العمـ عمى تنمية المجتمع كتحقيؽ ازدىاره تكنكلكجيا، كال عمى سف 

تنتيي مكاد القانكف، فميس مف سبيؿ القكانيف، بؿ يرتكز دكره عمى الجانب األخبلقي؛ فحيث 
إال أف يتجو الٌناس إلى األخبلؽ؛ مف "ىنا ترتبط كؿ قطاعات حياة اإلنساف باألخبلؽ في 

 أمحركتيا كفي نشاطيا كفي نتائجيا ارتباطا سببيا كحتميا؛ بحيث ال يمكف الحديث عف 
جرت فيو إذا ما  التيطة قطاع بأٌنو  سمبي أك إيجابي مف دكف ربطو بالفكر اٌلذم حٌركو كاألنش

كانت مؤسسة عمى مكاـر األخبلؽ أك مبنية عمى الرذائؿ كالمذمكمات؛ فاألصؿ في حسف األفكار 
كاألفعاؿ أك قبحيا ككذلؾ نتاجيا أخبلقي ال ىك سياسي أك اجتماعي أك اقتصادم.....فالمشكؿ 

كلذلؾ اعتنى  ؛1األكلى" األصؿ في مجتمعنا العربي اإلسبلمي المعاصر أخبلقي بالدرجة
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ف اإلنساف مف الٌتمييز بيف األخبلؽ الحميدة ك  مى ألٌنو يي  ؛اإلسبلـ باألخبلؽ، كأمر اإلنساف بالعمـ
كيظير منيجو الكامؿ كتتجمى  ،كالسيئة، كمف ىنا" تبرز قٌكة اإلسبلـ اإليجابية كمصداقيتو

؛ 1ر أكامره كنكاىيو"ركحو المتكازنة في الشرائع كالشعائر، كفي األخبلؽ كالمعامبلت كفي سائ
سعى أأف  رأيت أٌنو مف الميـأم أٌف الشريعة اإلسبلمية تجمع بيف األخبلؽ كالعمؿ، كليذا 

لمخطاب الٌديني إلى تثبيت حقيقة جكىرية كىي أٌف اكتماؿ الخطاب الٌديني  يمف خبلؿ دراست
 إٌنما يككف تحققو عمى مستكل أفعاؿ المخاطبيف المكمفيف.
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 مدخؿ:
 تتدخؿ في تحديد مقاصد األفعاؿ الكبلمٌية  التيتعٌد الٌسمطة مف أىـٌ العناصر الٌسياقية 

 التيتائج صاغيا الٌتداكليكف كالنٌ  التيكلذلؾ ارتبطت المفاىيـ كمنحيا قٌكتيا اإلنجازية، 
رد يات كالمعاني رىينة االستخداـ في سياقات مختمفة؛ كمف ثـٌ فمجتكصمكا إلييا بالمحتك 

تطرحيا الٌتداكلية مف قبيؿ: مف يتكٌمـ؟  التية عف تمؾ األسئمة الٌتفكير في إجابة مقنعة كجدي
لى مف يتكٌمـ؟ كماذا نقكؿ حيف نتكٌمـ؟ كماذا ننجز بأقكالنا؟ ككيؼ نتكٌمـ بشيء كنقكؿ شيئا  كا 

تربطيـ كسياقات تمفظيـ  التيكالعبلقة كمراتبيـ بيف، بطبيعة المخاطى يتطمب اإلحاطة  ؟آخر
"كلمحسـ في ىذه اإلشكاليات تسمح الٌتداكليكف بمفاىيـ أساسية لعؿ أىٌميا في مقاربة األعماؿ 

؛ كبذلؾ أصبحت نظرٌية األفعاؿ الكبلمٌية 1الٌمغكية مفاىيـ الفعؿ أك العمؿ كالسياؽ كاإلنجاز"
ر مف األعماؿ الٌتداكلٌية؛ ألٌنيا جعمت مف طبيعة الحدث الٌمغكم حدثا إنجازيا نكاة مركزٌية لكثي

 مؤثرا لو عبلقة بمقاصد الكبلـ. 
في كتابو  (Austin ")أكستف"كانطمقت المعطيات الٌنظرية ألفعاؿ الكبلـ مع "الفيمسكؼ 

جز األشياء ركز فييا عمى فكرة أساسٌية كىي " كيؼ نن التي)نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة"( 
ؤاؿ رأل بأٌف الفعؿ الكبلمٌي مركب مف ثبلثة أفعاؿ السىذا كفي سعيو لئلجابة عف بالكبلـ" 

قٌكة  فعؿ الكبلـ،تعٌد جكانب مختمفة لفعؿ كبلمي كاحد، كال يفصؿ أحدىما عف اآلخر كىي: 
لعمؿ ، كما ييطمؽ عمييا تسميات أخرل كىي: العمؿ القكلي، ا2كالـز فعؿ الكبلـ، فعؿ الكبلـ

 البلقكلي كعمؿ التٌأثير بالقكؿ. 
 : كىك مجٌرد إصدار إشارات صكتٌية حسب سنف الٌمغة الٌداخمي؛"العمؿ القكلي -
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 .7ص 
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: اٌلذم يقـك عمى إتماـ عمؿ آخر، عبر القكؿ غير مجرد الٌتمفظ العمؿ البلقكلي -
 بمحتكل، كتحديدا عمى قكؿ صراحة، كلكف ليس دائما؛

اطبيف": كيتمٌثؿ عمؿ التّأثير بالقكؿ -  ؛1في إحداث تأثيرات، كنتائج في المخى
فؾ بثبلث مراحؿ أكليا  يمرٌ  "أكستيف"نفيـ مف ىذا بأٌف تحميؿ الفعؿ الكبلمي حسب 

كثالثيا تتبع أثر ىذه  ة في القكؿ،غة، كثانييا الكشؼ عف الداللة المتضمنٌ رمكز المٌ 
 الفعؿ في اآلخريف.

ٌية، كلكف بدرجات مختمفة كيقصد بالقٌكة كيستدعي كٌؿ قكؿ مف ىذه األقكاؿ قٌكة إنجاز 
"القصد اٌلذم ينكيو المتكٌمـ، أك يستمزمو خطابو مقاميا مف خبلؿ عممٌية اإلنجاز اإلنجازٌية 

الحرفي أك االستمزامي لمكبلـ؛ فمحٌددات األعماؿ اإلنجازٌية شكبل ككظيفة كتأكيبل بحسب 
يعني  .2اؽ، كىما القصد كاالستعماؿ"الٌتداكلييف قكاميا عنصراف أصمياف ضمف مؤشرات الٌسي

ىذا أٌف كٌؿ قكؿ يتضمف قٌكة إنجازٌية حرفٌية، كقٌكة إنجازٌية مستمزمة مقاميا تتضمف القصد 
اطىب ال يمكنو أف يصؿ إلى القصد إاٌل إذا استعاف  ىذا األخير اٌلذم يريد المتكٌمـ تبميغو لممخى

 بالسياؽ اٌلذم يساعد في تحديد داللة األقكاؿ.
 "أكستيف"لقد كاف البلقكؿ)الفعؿ اإلنجازم( ىك المظير األساس اٌلذم استرعى انتباه ك  

(Austin) فكٌجو اىتمامو إليو حٌتى أصبح لٌب ىذه النظرٌية. 
بيف خمسة أنكاع لؤلفعاؿ  (Austin)"أكستيف"كاستنادا إلى مفيـك القٌكة اإلنجازٌية مٌيز 

 3الكبلمٌية:
ك التبرئة، اإلدانة، الفيـ، إصدار أمر، اإلحصاء تتمثؿ في الحكـ، نح :الحكميات -

 .الخ ...الٌتكقع، التقكيـ، التصنيؼ، التشخيص، الكصؼ، الٌتحميؿ

                                                           
، دار الحكار لمنشر 2227، سكريا: 1فيميب ببلنشيو، الٌتداكلٌية مف أكستيف إلى غكفماف، تر: صابر الحباشة، ط -1

 .59كالٌتكزيع، ص
، مقاصد الٌمغة كأثرىا في فيـ الخطاب الٌشرعي، ط -2 ، دار كنكز المعرفة لمنشر 2215، عماف: 1أحمد كرـك

 .136كالٌتكزيع، ص
 .62، صفيميب ببلنشيو، الٌتداكلٌية مف أكستيف إلى غكفماف -3
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 ...كتقضي بمتابعة أعماؿ مثؿ: الطرد، العزؿ، االتياـ، االستقالة: التنفيذيات -
كيتأسس الٌتمييز بيف األعماؿ المندرجة فيو كبيف األعماؿ المندرجة ضمف الصنؼ 

ؿ، عمى ككف التنفيذيات ىي أعماؿ تنفيذ أحكاـ، كلكٌنيا ليست في حٌد ذاتيا األكٌ 
 ؛حكمٌيات

إٌف الكعدٌيات تمـز المتكٌمـ بالقياـ بتصرؼ بطريقة ما، مثؿ: الكعد  :الكعدّيات -
ذا كجدت فرؽ في الدرجة بيف" التعاقد" "كالنٌية"؛  المكافقة كالتعاقد كالعـز كالنية، كا 

ؿ مف طبيعة كاحدة الٌتي تحمؿ عمى القكؿ اإلنشائي األكلٌي" فاألمر يتعٌمؽ بأعما
 سأفعؿ.

كىي أعماؿ تتفاعؿ مع أفعاؿ الغير، نحك: االعتذار كالشكر كالتينئة  السمككيات: -
  كالرأفة، كالترحيب...الخ؛

: كىي أعماؿ تختص بالعرض مثؿ: التٌأكيد كالٌنفي كالكصؼ كاإلصبلح العرضيات -
 الخ؛ فسير كالتدليؿ...كالشيادة كالتكضيح، كالت
ىك أٌكؿ مف كضع المبادئ األساسٌية  (Austin)" أكستيف"ال يمكف إنكار حقيقة أٌف 

كشمؿ  ىا،طٌكر  (Searle)"ؿير س"تقـك عمييا ىذه النظرٌية، إاٌل أف  التيكالمفاىيـ المركزٌية 
كسيمة تكاضعٌية "المقاصد كالمكاضعات؛ فاألعماؿ الٌمغكٌية، كالجمؿ تيعتبر  :عممو بيعديف كىما

تقسيـ األفعاؿ الكبلمٌية كمٌيز  (Searle)"رؿيس"كما أعاد  ،1لمٌتعبير عف المقاصد كتحقيقيا"
 ي:بيف أربعة أقساـ كى

 ؛"فعؿ التمٌفظ )الصكتي كالٌتركيبي( -
 الفعؿ القضكم )اإلحالي كالجممي(؛ -
 الفعؿ اإلنجازم )عمى نحك ما فعؿ أكستيف(؛ -
 .2فعؿ أكستيف("الفعؿ التٌأثيرم )عمى نحك ما  -

                                                           
أكدينة سميـ، فمسفة الٌتداكليات الصكرٌية كأخبلقيات النقاش عند يكرغف ىابرماس، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  -1

 .25ص 2229في الفمسفة، قسنطينة: 
 .99الٌمسانيات الٌتداكلٌية مع محاكلة تأصيمية في الٌدرس العربي القديـ، صخميفة بكجادم، في  -2
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طو "كقد نقميا لنا  شركط أداء الفعؿ الٌمغكم/المبلءمة، كجعميا أربعة "سيرؿ" طٌكركما 
 1كىي عمى الٌتكالي: في كتابو الٌمساف كالميزاف "عبد الرحمف

كىي التي تحدد أكصاؼ المضمكف المعٌبر عنو  بقكؿ : شركط المضمكف القضكم -
 ؛مخصكص

ـ عف قدرات كبما يعرفو المتكمٌ  ،كاصؿبمقاـ التٌ  : كىي ذات صمةالشركط الّتمييدم -
 الخ ...كاعتقادات المستمع، كعف طبيعة العبلقات القائمة بينيما

كىي التي تحدد الحاؿ االعتقادم الذم ينبغي أف يقـك بالمتكمـ  ط الصدؽ:ك شر  -
 ؛المؤدم ليذا الفعؿ التكممي

الفعؿ التكممي، ىذا كتعٌيف ىذه الشركط الغرض التكاصمي مف : ةط الجكىريك الشر  -
 الغرض اٌلذم يمـز المتكٌمـ بكاجبات معٌينة.

ة الٌسالؼ لؤلفعاؿ االنجازيٌ  (Austin) مف تقسيـ أكستف( Searle)"سيرؿ"كقد أفاد  -
بالٌنظر إلى الغرض المنجز كشرط اإلخبلص كاتجاه المطابقة، جاعبل منيا خمسة أنكاع 

 2رئيسية ىي:
كيجب أف تتطابؽ الكممات مع  ،تطكيع المتكٌمـ يككف اليدؼ منيا التي: اإلخبارات -

كالحالة الٌنفسية ىي اليقيف بالمحتكل، ميما كانت درجة القكة. كمثاؿ ذلؾ:  ،العالـ
 ؛سيأتي غدا

كيجب أف يطابؽ العالـ  ،كيككف اليدؼ منيا جعؿ المخاطب يقـك بأمر ما الطمبّيات: -
 خرج؛الؾ: لنفسٌية رغبة/ إرادة، مثؿ قك الكممات كتككف الحالة ا

اليدؼ منيا جعؿ المتكٌمـ ممتزما بإنجاز عمؿ كيجب أف يطابؽ  وٌكىن: الكعدّيات -
 كالحالة النفسٌية الكاجبة ىي صدؽ النٌية؛ ،العالـ الكممات

                                                           
 .261ص طو عبد الرحمف، المساف كالميزاف أك التككثر العقمي، -1
 .66فيميب ببلنشيو، الٌتداكلية مف أكستف إلى غكفماف، ص - 2
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: يككف اليدؼ منيا ىك الٌتعبير عف الحالة الٌنفسٌية بشرط أك الّتعبيرّيات االفصاحيات -
 إلىا لمكممات كيسند المحتكل إمبقة الككف كال تكجد مطا ،أف يككف ثمة نٌية صادقة
 ؛المتكٌمـ أك إلى المخاطب

: يككف اليدؼ منيا إحداث كاقعة؛ كحيث  Déclaratives  الّتصريحات )اإلنجازيات( -
ة يككف الٌتكافؽ بيف الكممات كالعالـ مباشرا، دكف تطابؽ مع تحفظ المشركعيٌ 

 المؤسسٌية أك االجتماعٌية. 
عمى انقساـ  ا آخر لؤلفعاؿ الكبلمٌية حيف ألحتصنيف (Searle) يرؿ"س"كقد أضاؼ 

 الفعؿ الٌمغكم إلى قسميف ىما: األفعاؿ المباشرة، كغير المباشرة. 
"األفعاؿ المباشرة ىي الحاالت  :بقكلو (Searle)"رؿيس": كيعٌرفيا األفعاؿ المباشرة -

تطابؽ  التيألفعاؿ ؛ أم ا1بقكؿ ما كيراد منو ما صٌرح بو" المتكٌمـ يتمفظ فييا التي
 ـ. ة مراد المتكمٌ ة الحرفيٌ قكتيا اإلنجازيٌ 

بدراسة  كااىتممف األكائؿ اٌلذيف  (Searle)"رؿيس": ييعٌد األفعاؿ الكبلمّية غير المباشرة -
يككف فييا معنى  التيقكلو:" ىي الحاالت بعٌرفيا  كقداألفعاؿ الكبلمٌية غير المباشرة 

الجممة ال تٌدؿ  صيغة؛ ف 2ة بطرؽ ككيفيات مختمفة"الجمم لصيغةالقكؿ مخالفا تماما 
ٌنما تٌدؿ عمى معنى آخر مخالؼ لمعناىا.  ،عمى معناىا  كا 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1-J. RSEARL : Sens et expression, études de théorie des actes de langage, trad et – préface- par, 

Joelle Proust, Paris : 1982, P 71. 
2- Ibid, p 72.  
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 :أسمكب االستفياـ كترسيخ المفاىيـ الّدينّيةالمبحث األكؿ: 
( Searle)"سيرؿ"تطرحيا األفعاؿ الكبلمٌية غير المباشرة حسب  التيإٌف اإلشكالٌية 

سؤاؿ التٌالي: كيؼ يمكف لممتكٌمـ أف يقكؿ شيئا كيقصد شيئا آخر ؟ أم كيؼ تختزؿ في ال
ننتقؿ مف الداللة الظاىرة إلى الداللة المضمرة؟ كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ يقترح 

 ( جممة مف العممٌيات الذىنٌية لمٌتكصؿ إلى قصد منتج الخطاب كىي:Searle)"سيرؿ"
  ؛"الفيـ الداللي لمجممة -
  ؛لجممة بشركط االستعماؿتقييد داللة ا -
اطىب بقرائف الجممة ككسائطيا قصد الفيـ كاإلدراؾ -   ؛إشعار المخى

أم  ؛1اعتبار الجممة المستعممة كسيمة تكاضعية إلنتاج )أثر تكممي( معيف لمٌتخاطب" -
الكامف في الفعؿ الكبلمي يتطمب االستعانة بمراحؿ  المعنىأٌف الكصكؿ إلى 
 االستدالؿ الذىني.

اطب مف فيـ قصد المتكٌمـ، كىكذا ي  تتحكـ في ىذا  التيأما قكاعد الٌتكاصؿ تٌمكف المخى
 (Grice) "غرايس"حددىا  التيفميست سكل تمؾ القكاعد الٌتحاكرية  ؛الٌنمط مف االستدالؿ

 كقد أشرت إلييا في الفصؿ األٌكؿ. 
مف  كعلنتؤسس  التيك ىذه القكاعد ظاىرة االستمزاـ الحكارم، " لحدإكينتج عف خرؽ 

"الٌتكاصؿ يمكف كسمو بالٌتكاصؿ غير المعمف الضمني؛ بحجة أٌف المتكٌمـ قد يقكؿ كبلما 
اطىب قد يسمع كبلما كيفيـ عمى غير ما قصده المتكٌمـ، كمف ثٌمة  كيقصد غيره، كما أٌف المخى

فقط في فإٌف كثيران مف العبارات الٌمغكٌية إذا ركعي ارتباط معناىا بسياقات إنجازىا، ال تتحٌدد 
ما تدؿ عميو صيغتيا الصكرٌية، لذا يجب إيجاد تأكيؿ آخر مبلئـ يحتـ االنتقاؿ مف المعنى 

عمى مستكل ال يتكقؼ  تحديد داللة الجمؿ كىذا يعني بأفٌ ؛ 2"مستمـزالصريح إلى المعنى ال

                                                           
1 - Searle, Les actes de langage, Paris : 1972, Hermann,p89. 

العياشي أدراكم، االستمزاـ الحكارم في الٌتداكؿ الٌمساني، مف الكعي بالخصكصيات النكعية لمظاىرة إلى كضع  -2
 .7، منشكرات االختبلؼ، ص2211، الرباط: 1ليا، ط القكانيف الضابطة
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كسأكضح في الٌنماذج اآلتية بعض اه إلى اإلدراؾ الذىني، اإلدراؾ الحرفي ليا، بؿ يتعدٌ 
 ستعماالت القصدٌية ألفعاؿ الكبلـ. اال
 أسمكب االستفياـ كدكره في تربية الذات اإلنسانية:. 2

 ـيركز الٌديف اإلسبلمي عمى الجانب األخبلقي، سكاء في المعامبلت االقتصادٌية أ
كقد أعطى ا سبحانو  ،عمى مستكل الجماعات ـاالجتماعية، سكاء عمى مستكل األفراد أ

األخبلقّية؟ كىؿ ىي ضركرّية حّتى تستقيـ  القيـ"فماىي  لمقيـ األخبلقٌيةكتعالى قيمة كبرل 
 . 1؟"الحياة

أف يبدأ خطبتو حكؿ مكضكع األخبلؽ بطرح سؤاؿ  "عبد الحميد ميدم"اختار الخطيب 
ا كقد عدؿ السؤاؿ  ،طبيف عف مفيـك القيـ األخبلقيةجكىرم حكؿ المكضكع؛ حيث سأؿ المخى

يقصد بالعدكؿ:" إخراج الكبلـ في صكرة مخصكصة دكف أخرل ك ىنا عف داللتو الحقيقية 
؛ 2كعدكؿ بالكبلـ مف صكرة إلى صكرة أخرل تطابؽ مقتضى الحاؿ أك االعتبار المناسب"

 .فالمقاـ ىك اٌلذم يحدد داللة االستفياـ
ضمف خانة األفعاؿ الٌتكجييية كىذه األخيرة" ىنا  االستفياـ الكارد كيمكف أف نصنؼ 

قكؿ أمنو ؛ 3"تكٌجو المرسؿ عمى أف ينفذ المرسؿ إليو بعض األفعاؿ في المستقبؿتعٌبر عف 
 كىذااليدؼ مف األسئمة ىنا ليس انتظار اإلجابة، بؿ أف تأتي اإلجابة باستجابة فعمٌية، بأٌف 

الٌتداكلية تبحث في المعنى المختفي كراء الممفكظ؛ فاالستفياـ ىنا ليس حقيقيا، بؿ  يعني بأفٌ 
اطىب  استفياما جاء بو المتكٌمـ؛ ليككف تمييدا لفعؿ تكجييي، حيث قصد المتكٌمـ أف يبيف لممخى

أىمٌية األخبلؽ كضركرتيا في الحياة، كحثو عمى الٌتخمؽ بيا حٌتى تستقيـ حياة المسمميف؛ 
تؤكد مسؤكلٌية اإلنساف في  التيالحضارة اإلسبلمٌية بناءىا عمى القيـ العميا كقد أقامت 
 ال تتحقؽ التي شده إلى بمكغ أقصى حدكد الكماؿ كالفضيمة في اآلداب كاألخبلؽالكجكد، كتر 

                                                           
، دار األمؿ لمطباعة 2215كزك:  -، تيزم1، طالقيـعبد الحميد ميدم، خطب الجمعة في األخبلؽ كاآلداب ك  -1

 .15كالنشر كالتكزيع، ص
، عالـ الكتب 2216، األردف: 1نكر الديف أجعيط، الكظائؼ الٌتداكلية لمٌتخاطب السياسي كأبعادىا الحجاجٌية، ط -2

 .164الحديث، ص
 .485صمقاربة لغكٌية تداكلٌية،  جيات الخطابيعبد اليادم بف ظافر الشيرم، استرات -3



 سهطت انفعم انكالمً فً انخطاب انّذٌىً                                 انفصم انثانث:

 

178 
 

ماذا تعني كممة الّتربية؟ كما ىي المقاصد "إاٌل إذا فيـ الٌناس مفيـك الٌتربية كمقاصدىا: فػ
 . 1؟تسعى إلى تحقييا التي

زٌية أسمكب االستفياـ، كقد أفادت قٌكتو اإلنجا " عبد الحميد ميدم"استعمؿ الخطيب
كما حمؿ قٌكة إنجازٌية مستمزمة مقامٌيا جاءت تمييدا لفعؿ تكجييي؛  ،الحرفٌية معنى الٌسؤاؿ

ألٌف الخطيب كاف يطرح الٌسؤاؿ، كيجيب عميو في اآلف ذاتو؛ بيدؼ ترسيخ المفاىيـ، كقد 
األمد :" إّف الّتربية اإلسبلمّية ىي عممّية تعميمّية كسمككّية طكيمة كضح مفيـك الٌتربية بقكلو

عداد الفرد  إّنيا عممّية بناء تعمؿ عمى ترسيخ الّتصكر الّسميـ كتمكيف العقيدة الصافّية كا 
  كاألسرة كالمجتمع في طريقة تفكيرىـ، كأسمكب حياتيـ، كنظرتيـ لمككف كالحياة
كممارستيـ الصادقة لمعبادات المكتكبة عمى المسمميف، بمعنى تككيف اإلنساف الصالح 

، ثـ كشؼ 2"ح اّلذم يعيش كاعيا معافى كسعيدا بعيدا عف الّتكتر كالقمؽكالمكاطف الصال
 تيدؼ إلى تحقيقيا كىي ثبلثة مقاصد: التيعف المقاصد 

  .المقصد األّكؿ: االنسجاـ بيف اإلنساف كذاتو. "0
 .اإلنساف كالمجتمع. المقصد الثاني: االنسجاـ بيف 2
 . 3"كف كّمو. المقصد الثالث: االنسجاـ بيف اإلنساف كالك1

 التيكعندما نتٌصفح القرآف الكريـ نجد نماذج كثيرة في مجاؿ الٌتربية، كمف الٌنماذج 

ٹ چ قاؿ تعالى: البنو  ()تعٌمقت بتربٌية اآلباء لؤلبناء في أسرة صالحة نجد كصية لقماف

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڦٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ڻ  ڻڱ ڱ ڱ ں ں ڱڳ ڳ ڳ ڳ گک ک گ گ گژ ڑ ڑ ک ک 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 

﮾ ﮿ ﯀ ﯁         ﮽﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼
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حئ  جئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی ۇئ ائ ەئ ەئ وئ وئ

يت جث مث ىث يث حج  ىتمئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت

 . 19إلى 13اآليات مف لقماف  سكرة چ
االعتقادات األسس التي بني عمييا اإلسبلـ كىي:  البنو ()لقماف تضٌمنت كصايا

كالفرائض كآداب المعاممة، كقد افتتحت المكعظة بنداء المكعكظ لطمب حضكر الذىف لكعي 
يـ مف خبلؿ ئصيغة تقريبية تعمؿ عمى الٌتقريب أكثر بيف اآلباء كأبناالمتكمـ استخدـ ك  .الكبلـ

ة خطابيا الٌتكجييي بتقريب المخاطب بغية بني(؛ فبدأت الٌسمطة األبكي )ياصيغة الٌتصغير
ـٌ ابتدأ سٌيدنا لقماف مكعظة ابنو باستخداـ  ،الرفع مف إمكانية تحقيؽ القصد مف الخطاب ث

حيث  ؛مجمكعة مف األفعاؿ الكبلمٌية تمثمت في الٌنيي كاألمر، المقركنيف بالٌترغيب كالٌترىيب

المتكٌمـ القكة  كليدٌعـ ڦ چ ڤ ڦ ڦ چى: أمر ابنو باإلخبلص ، كنياه عف الٌشرؾ قاؿ تعال

كىي تعميؿ لمٌنيي عنو   چ ڦ ڄ ڄ ڄ چاإلنجازٌية لمفعؿ الكبلمي جاء بجممة 
كتيكيؿ ألمره؛ ألنو ظمـ لحقكؽ الخالؽ، فبل أبشع ممف سكل المخمكؽ بالخالؽ، كسكل العبد 

اده بالقياـ بحقو، بترؾ الفقير الٌناقص بالرٌب الغني الكامؿ مف جميع الكجكه، كلما أمر ا عب
ليما، كىذا ما دؿ  حسافكاإلالٌشرؾ اٌلذم مف لكازمو القياـ بالٌتكحيد، أمر بالقياـ بحؽ الكالديف 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  چعميو قكلو تعالى: 

تضٌمنت الصيغة الخبرية ليذه اآلية فعبل كبلمٌيا مباشرا تمٌثؿ  حيث ؛چ ڍ ڌ ڌ ڎ
كتعالى كصى اإلنساف بكالديو، كأمره باإلحساف إلييما كالقياـ بكاجبو  في األمر، فا سبحانو

اطىب كيحممو عمى القياـ بالفعؿ المطمكب منو أخبره بأٌنو سيسألو  .جاىيمات كليؤثر في المخى

القكة  كليدٌعـ چ ڌ ڎ چ  :يـك القيامة عف ىذه الكصية، كىذا ما دٌؿ عميو قكلو تعالى
بخاصة األـٌ فقاؿ ر ا سبحانو الٌسبب المكجب لبٌر الكالديف، ك اإلنجازية لمفعؿ الكبلمي ذك

 چڇ ڇ ڇ  چ أم: مشقة عمى مشقة ثـٌ  چ ڃ چ چ چ چ چسبحانو كتعالى:

فيجب عمى اإلنساف أف يحسف إلى مف حضنتو ككفمتو كأرضعتو، كقد أٌكد ا سبحانو كتعالى 
ف جاىدا كلدىما عمى مكانتيما في اإلسبلـ  حيث أكصى بطاعتيما كمصاحبتيما حتٌ  ى كا 
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 أردفيا كبعد ذلؾثـ أمره بالصبلة، كأمره بأف يأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر،  ،الٌشرؾ با

يت جث  ىتىب يب جت حت خت مت چ     في قكلو: المشي كالٌتكمـ يبحسف اآلداب في حالت

 چ مث ىث يث حج
قٌكة إنجازية كقد كشؼ تحميؿ اآلية عف كجكد فعؿ إنجازم تتشٌكؿ حمكلتو الٌداللية مف  

حرفٌية تتمٌثؿ في األمر بالقصد في المشي "كالقصد ىك الكسط العدؿ بيف طرفيف؛ فالقصد في 
المشي ىك أف يككف بيف طرفي الٌتبختر كطرؼ الدبيب. كأمره بغض الصكت؛ أم جعمو دكف 
الجير، كجيء بمف الٌدالة عمى التٌبعيض؛ إلفادة أٌنو بعضو؛ أم بعض جيره؛ أم ينقص مف 

تمٌثمت  مقاميا كما تضٌمنت اآلية قٌكة إنجازية مستمزمة ،1ه، كلكٌنو ال يبمغ بو إلى الٌتخافت"جير 
المتكٌمـ القٌكة اإلنجازية لمفعؿ الكبلمي  كليدٌعـ .في الٌنصح كاإلرشاد؛ ألٌف المقاـ مقاـ تعميـ

 چ يت جث مث ىث يث حج چجاء بأسمكب الٌتعميؿ متضٌمنا تشبييا بميغا في قكلو: 
األمر بالغض مف الصكت، ألٌف صكت الحمير أنكر األصكات، كرفع الصكت في  ليعٌمؿ بو

الكبلـ يشبو نييؽ الحمير كليذا أنكره " فإذا كاف الٌشيء متعٌمقا بغيره مقيسا عمى ما سكاه كاف 
خير ما يستعاف بو عمى تقريبو مف اإلفياـ، كتقريره في الٌنفكس أف يكضع لو مثاؿ يكشؼ 

فالمتكمـٌ  2لو كالطالب عممو"؛ ـالمتفييككف زماما عميو يمسكو عمى عف كجيو، كيؤنس بو ك 
اطىب شٌدة إنكاره لرفع الصكت، إذ الٌتشبيو بالغ  استعاف بالٌتشبيو حٌتى يستقر في ذىف المخى

 .األىٌمية في التأثير عمى المتمقي، كىك فضاء لمتٌفاعؿ بيف المتكٌمـ كالٌسامع
اطىب بأكبر قدر ممكف؛ لذلؾ يبٌيف لو بأٌف كييدؼ المتكٌمـ بخطابو إلى إفادة ا لمخى

الفرد لبلنسجاـ في المجتمع؛ فيقـك  تؤىؿتستطيع أف  التيالّتربّية الّناجحة ىي تمؾ "
مف إذ ؛ 3"بالكاجبات المطمكبة منو، كيأخذ الحقكؽ الممنكحة لو في يسر كسبلمة كانسجاـ

ٌف العجز المعمـك أٌف اإلنساف مدني بالطبع، يتحٌرؾ ضمف جماعة ير  ضى باالنتماء إلييا، كا 
عف الٌتكيؼ كعدـ القدرة عمى االنسجاـ مع المجتمع يجعؿ الفرد يدخؿ في صراع مع ذاتو 

                                                           
 .168، الدار التكنسية لمنشر، ص1984، د.ط، تكنس: 21فسير الٌتحرير كالتنكير، جاىر بف عاشكر، تمحمد الط -1
 .575، ص2224بيركت: . 5عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ط -2
 .26، صالمرجع نفسو -3
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فالمجتمع ىك اإلطار المرجعي لتشٌكؿ كبركز عناصر الٌشخصية الفردٌية، حيث يكحي لمفرد 
 .يتصرؼ بمقتضاىا الفرد التيبكثير مف المفاىيـ كالمعايير 

سبحانو كتعالى  اإلسبلمية تنشئ في الفرد نزعة اجتماعٌية، كلذلؾ يأمرنا كالٌتربية ا
 بإنشاء جمعيات خيرٌية تعٌمـ الٌناس الخير كالكعي كتأمرىـ بالمعركؼ، كتنياىـ عف المنكر

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ چ  :بدليؿ قكلو تعالى

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ 

 .061عمراف اآلية سكرة آؿ  چگ گ گ 
ة ؿ الحمكلة الداللٌية ليذه اآلية مف أفعاؿ كبلمٌية مباشرة طابقت فييا القكٌ تتشك 

ڦ ڄ ڄ چ : اإلنجازٌية الحرفٌية مراد المتكٌمـ، كىذا ما يظير مف خبلؿ قكلو تعالى

الة عمى األمر)اعتصمكا، اذكركا( كالفعؿ فاألفعاؿ الدٌ ﴾ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ 
 ا سبحانو تعالىفي اآلية كٌميا أفعاؿ كبلمٌية مباشرة؛ حيث يأمر  الٌداؿ عمى الٌنيي

مف جممتيا اليداية لئلسبلـ  التيك  ،عمييـ تو، كأف يذكركا نعموبأف يتمٌسككا بدين سمميفالم

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ :﴿ قكلو تعالى أسيـالمؤدم إلى التٌآلؼ، كقد 

في تدعيـ ﴾  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
أمر عباده بذكره ذٌكرىـ  لماقكة اإلنجازية لمفعؿ الكبلمي )اذكركا(، فا سبحانو كتعالى ال

كاٌلذم ىك التٌأثير في الٌسامع؛ ليقـك  ،بنعمو حٌتى يٌتحقؽ الغرض اإلنجازم مف األمر كالٌنيي
 بذلؾ اإلنساف مف الميتديف.  صبحكي ،كيكؼ عٌما نيي عنو ،بما أمر بو

يصكغ  التيأثناء مخاطبتو لآلخر في انسجاـ مقاصده باألساليب  كتكمف غاية المتكٌمـ
مفيـك انسجاـ اإلنساف مع ذاتو  الخطيب "عبد الحميد ميدم"؛ كلذلؾ كضح بيا ممفكظاتو

األخبلقٌية في الفرد  القيـكمجتمعو، كالككف كٌمو مف خبلؿ كقكفو عند أربع قٌيـ لبياف أثر 
 كالمجتمع. 
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فما بقكلو:"  " عبد الحميد ميدم"أخبلقٌية كقؼ عندىا الخطيبمة ككانت الٌتكبة أٌكؿ قي
ىي الّتكبة؟ أىي قيمة خمقية؟ كما ىي درجة أىّميتيا؟ كلماذا رّكز عمييا الّديف الحنيؼ في 

 1؟"القرآف كالّسنة
ٌنما  إٌف مقصد الكبلـ ىنا ليس الٌسؤاؿ اٌلذم عٌبرت عنو القٌكة اإلنجازٌية الحرفٌية، كا 

اطىب لفعؿ تكجييي، فمقد تضمف الٌسؤاؿ ق ٌكة إنجازٌية مستمزمة مقامٌيا تمثمت في تمييد المخى
الّتكبة طريؽ كاف المتكٌمـ ىك مف يجيب عف تمؾ األسئمة، حيث بٌيف مفيـك الٌتكبة بقكلو:" 

لمّنجاة، كدليؿ صدؽ عمى اإلقبلع عف الذنكب، كالرجكع إلى ا تعالى، كليا شركط كىي: 
ىذه ىي القيمة  ...كالندـ عمى فعميا، كالعـز عمى االبتعاد عنيا اإلقبلع عف المعصية،

، كبذلؾ يككف الخطيب قد كشؼ عف قيمتيا كأىمٌيتيا 2"تممؾ مف األىمّية الكثير التياألكلى 
اطب كحثو عمى الٌتكبة؛  كؿٌ  ،كشرح سبب تركيز الٌديف عمييا ذلؾ بغرض التٌأثير في المخى
 ميا حياة طٌيبة. ألٌنيا قيمة أخبلقٌية تحقؽ لفاع

قد  فما أىمّية الصدؽ؟ كلماذا ىذا التّأكيد عميو؟كتتمثؿ القيمة الثٌانية في الصدؽ" 
يّتفؽ جميع العمماء بأّف الصدؽ قيمة خمقّية حميدة، كقد تككف جميع مناىج الّتربية في 
العالـ تضع قيمة الصدؽ في االعتبار، كلكف ىؿ يدرككف قيمة الصدؽ كما يصّكرىا 

 . 3" ف؟القرآ
حمؿ ىذا القكؿ قٌكة إنجازٌية حرفٌية متمثمة في السؤاؿ، كقٌكة إنجازٌية متضمنة تمثمت في 
اطىب عمى الصدؽ، مف خبلؿ الكقكؼ عمى مفيـك الصدؽ، كتقديـ الصكرة الحقيقية  حث المخى

سبب تأكيد اإلسبلـ عميو؛ فاإلسبلـ حث عمى الصدؽ؛ لما ليذه القيمة مف خير  كتبييفلو، 
إّف " :يأمر بالصدؽ في القكؿ كالفعؿ فيقكؿ ()عمى اإلنسانٌية كٌميا. كليذا كاف الرسكؿ  يعكد

ّف الرجؿ ليصدؽ كيتحرل الصدؽ  ّف البر ييدم إلى الجّنة، كا  الصدؽ ييدم إلى البر، كا 
 ىذه ىي نتيجة فضيمة الصدؽ عمى مستكل اآلخرة. ، 4حّتى يكتب عند الّمو صديقا"
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أليس الّناس يكذبكف جيارا ؟ دؽ عمى مستكل الحياة الّدنياماىي أىمّية الصكلكف "
عمى الكذب؟ أليست العبلقات حّتى  بنيةليحققكا مآربيـ الدنيكّية؟ أليست المجتمعات اليـك م

عمى المخادعة كالكذب كالبيتاف؟ أليست القكانيف الدكلّية تكذب عمى  بنيةبيف الّدكؿ م
 1؟"مستكل اإلعبلـ العالمي

االستفياـ في ىذه العبارات؛ ففي قكلو:" ماىي أىمٌية الصدؽ عمى  عت دالالتتنك 
ٌنما  مستكل الحياة الٌدنيا؟ ليس القصد مف االستفياـ ىنا ما تضمنتو القٌكة اإلنجازٌية الحرفٌية، كا 
ما تضٌمنتو القٌكة اإلنجازٌية المستمزمة مقامٌيا، كقد تمثٌمت في الٌتحسر اٌلذم كشؼ عنو المقاـ؛ 

لككنو يمثؿ المعنى اٌلذم تقتضيو ىذه المقامات، كما  ؛"القصد بمقامات الكبلـإذ يٌتصؿ 
مة بيف نكع الحديث كمبلبساتو كنكع الٌمفظ، كىي جممة الظركؼ ءيؤدم دكرا أساسا في المبل

 مقتضيات األحكاؿ.  ؛ أم أف أغراض الكبلـ كمقاصده تختمؼ باختبلؼ 2الحافة بالٌنص"
ذا كاف القصد ىك اٌلذم ي حٌدد الغرض مف أم فعؿ لغكم، كما يحٌدد ىدؼ المتكٌمـ مف كا 

ا في المجاؿ الٌتداكلي، كفي المجاؿ الٌتخاطبي كذلؾ يكراء ما يتٌمفظ بو؛ فإٌنو يعٌد "محكرا أساس
ذا كاف المجاؿ الٌتداكلي يتناكؿ األقكاؿ كالمعارؼ، كالمعتقدات المشتركة المتعٌمقة بالمتكٌمـ  كا 

اطىب؛ فإٌف المج اؿ الٌتخاطبي، يتضٌمف ىذه العناصر الٌتداكلٌية باعتبار المتكٌمـ كالمخى
اطىب يستحضراف بعض ىذه األقكاؿ كالمعارؼ كالمعتقدات المشتركة في زمف  كالمخى

اطىب استحضرىا "عبد الحميد ميدم"؛ كألىميتيا فإف الخطيب 3الخطاب" ؛ بغرض حمؿ المخى
أليس الّناس يكذبكف جيارا "ستفياـ في قكلو: عمى اإلقرار، كاالعتراؼ بأمر استقر عنده؛ فاال

عمى الكذب؟ أليست العبلقات حّتى  بنيةليحققكا مآربيـ الدنيكّية؟ أليست المجتمعات اليـك م
عمى المخادعة كالكذب كالبيتاف؟ أليست القكانيف الدكلّية تكذب عمى  بنيةبيف الّدكؿ م

ى االعتراؼ بحقيقة مفادىا أٌف ييدؼ إلى حمؿ المخاطىب عم 4؟"مستكل اإلعبلـ العالمي
الٌناس يعتمدكف عمى الكذب في قضاء مصالحيـ، كيترككف الصدؽ اٌلذم ىك أساس الخمؽ 
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الحميد، كىك األساس في بناء الثٌقة كالمصداقية بيف أفراد األٌمة، كأفراد المجتمع، كأفراد 
يككف صادقا مع نفسو المؤٌسسة الكاحدة، بؿ كبيف أفراد العائمة الكاحدة؛ فاإلنساف يجب أف 

قكؿ بأف المراد مف االستفياـ ىك ما تضٌمنتو القٌكة اإلنجازٌية المستمزمة مقاميا أمنو  ،كمجتمعو
 كالمتمثمة في الٌتقرير. 

كفي خضـ الحديث عف الفعؿ الكبلمي المتمثؿ في االستفياـ رأيت أٌنو مف الميـ أف 
كبلمٌية عمى أساس تداكلي ألفعاؿ الستفيد مف جيكد عمماء األصكؿ في تمييزىـ ألصناؼ اأ

كا االستفياـ كجعمكه متنقبل بيف الخبر كاإلنشاء بحسب الٌسياؽ، كقصد المتكٌمـ فقد درس
لثاني: إثبات كغرضو مف المخاطىب "فاالستفياـ بمعنى الخبر ضرباف: أحدىما: نفي، كا

؛ ألٌنو يطمب 1تقرير" ى: استفياـ إنكار، كالكارد لئلثبات يسمى استفياـ فالكارد لمٌنفي يسم
اطىب، كبالثاني إقراره بو.   باألكؿ إنكار المخى

: المعنى فيو أٌف "ما بعد األداة منفي، كيجئ ألغراض كتعريؼ استفياـ اإلنكار -
المخاطب أٌف ذلؾ المدعي ممتنع عميو كىك نكعاف: إبطالي كحقيقي أٌما في اإلنكار اإلبطالي 

يككف ما بعد فقع، كمدعيو كاذب، أٌما اإلنكار الحقيقي بعد أداة االستفياـ غير كاما يككف ف
 .  األداة كاقعا كفاعمو معمـك

اطىب عمى اإلقرار بأمر قد استقر عنده"استفياـ الّتقرير - ؛ أم 2: كمضمكنو حممؾ المخى
 االعتراؼ بأمر قد استقر عند المتكٌمـ.

النا؟ فمّتى يا ترل أيرضيكـ ح:" الخطيباألٌكؿ مف االستفياـ ىك الكارد في قكؿ  لنكعكا
نتكقؼ عف عممّيات اليدـ كاإلفساد الذاتي؟ كمّتى يا ترل تختفي فينا مظاىر الّتخمؼ 

ٌنما حمؿ أ؛ كعميو 3؟كاالستبداد قكؿ إٌف الٌسؤاؿ المطركح لـ يكتؼ بقكتو اإلنجازٌية الحرفٌية، كا 
لفعؿ الكبلمي غير قٌكة إنجازٌية مستمزمة مقامٌيا تمٌثمت في اإلنكار مٌما يدخمو في خانة ا

 . ايمباشر؛ إذ أنكر المتكٌمـ أعماؿ الفساد، كطمب بطريقة ضمنٌية الكؼ عنال
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كيككف المتكٌمـ بذلؾ قد أنجز فعبل كبلمٌيا غير مباشر "نقكؿ عف متكٌمـ ما إٌنو قد حٌقؽ 
فعبل إنجازٌيا غير مباشر، عندما يحقؽ في الكاقع فعميف لغكييف إنجازييف مختمفيف مف خبلؿ 

ٌنما ىك الطمب م مفكظ كاحد، كال يككف الٌسؤاؿ اٌلذم ىك القٌكة اإلنجازية الحرفٌية المباشرة، كا 
كليذا ينبغي لممتكٌمـ أف يبني خطابو في كثير مف الحاالت عمى استراتيجيات  ؛1كاإلنكار"

قصا مشتركة يعرؼ الٌسامع عمى أساسيا أٌف القكؿ ال يؤخذ بمعناه الحرفٌي، ألٌف الٌتمفظ يظٌؿ نا
 نقصا ظاىرا إف أخذناه بشكمو الحرفي فقط. 

مقاصد يقصد إلييا المتكٌمـ في األفعاؿ الكبلمٌية باستعماؿ األساليب المبلئمة  ىناؾك 
كأسمكب االستفياـ، كذلؾ حيف يريد أف يضٌمف كبلمو معننى آخر غير المعنى الظاىر: 

ٹ ڤ ڤ ڤ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ چ  كالٌتعجيب كاإلنكار في مثؿ قكؿ ا تعالى:

ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

 . 9سكرة سبأ اآلية   ڍ
تتكٌكف ىذه اآلية مف فعؿ كبلمي مباشر، كفعؿ كبلمي غير مباشر، أٌما الفعؿ الكبلمي 
المباشر، فيك ما دٌلت عميو الصيغة الحرفٌية لبلستفياـ، غير أٌف االستفياـ في ىذا الٌسياؽ ال 

ٌنما أنجز المتكٌمـ يراد بو إنجاز فعؿ ا ا سبحانو كتعالى( )لٌسؤاؿ اٌلذم يحتاج لجكاب، كا 
باالستفياـ فعبل كبلمٌيا غير مباشر دٌلت قٌكتو اإلنجازٌية المستمزمة مقامٌيا عمى معنى 

 الٌتعجيب. 
اعتبر األصكليكف الٌتعجب مف اإلنشاء غير الطمبي، كعرفكه بأٌنو" استعظاـ زيادة كقد 

  2"نظيره فيياكخرج بيا المتعٌجب منو عف نظائره، أك قؿ  افي سببيفي كصؼ الفاعؿ خ
كليذا قيؿ إذا عرؼ الٌسبب بطؿ العجب، كاىتمكا بمسألة الٌتعجب مف أفعاؿ ا. "كقد ناقش 
الزركشي أصؿ ىذه المسألة، كىك كيؼ ينسب إلى ا خفاء الٌسبب أك جيؿ الحقيقة 
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ى الٌتعجب فعبل كبلميا ثانيا ىك الٌتعجيب كمعناه فاستحسنكا صنيع الزمخشرم كىك إضافة إل
اطب" فبل  1"حمؿ المخاطىب عمى الٌتعجب، إذ إٌف فعؿ الٌتعجب فيو مصركؼ إلى المخى

يكصؼ فعؿ ا سبحانو كتعالى بالٌتعجب؛ ألٌنو استعظاـ يصحبو الجيؿ، كىك سبحانو 
ٌنما المراد تعجيب العباد مف مذاىبيـ  الفاسدة؛ فالغاية مف ىذا كتعالى منزه عف ذلؾ، كا 

 .الٌتعجيب أف يعكد المخاطىب إلى صكابو إف كاف منكرا
كلذلؾ خالط فعؿ الٌتعجيب اإلنكار عمى انتفاء تأٌمميـ في ما بيف أيدييـ، كما خمفيـ  

مف الٌسماء كاألرض؛ أم مف المخمكقات العظيمة الٌدالة عمى أٌف اٌلذم خمؽ تمؾ المخمكقات 
تجديد خمؽ اإلنساف بعد مكتو، إذ جاءت اآلية رٌدا عمى الكفار اٌلذيف مف عدـ ىك قادر عمى 

تفكر كالٌتدبر في آيات ا ى الكأفاد حرؼ الٌنفي في قكلو )أفمـ( الحث عم ،أنكركا البعث

ڦ ڦ ڄ چ كما كرد استفياـ الٌتعجيب اٌلذم يشكبو اإلنكار في قكلو تعالى:  ،2تعالى

ڍ ڌ ڌ ڎ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 . 47 -45سكرة النحؿ  چڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
عف كجكد فعؿ كبلمي مباشر تمٌثؿ في االستفياـ اٌلذم عدؿ ىذه اآلية  كشؼ تحميؿ

عف داللتو الحقيقٌية إلى داللة مجازٌية نتج عنيا فعؿ كبلمي غير مباشر؛ فاالستفياـ في 
ستخفاؼ بيـ كبعقكليـ؛ إذ كيؼ يأمنكف اآلية استفياـ تعجيب؛ ألجؿ اإلنكار عمى الكفار كاال

عقاب ا تعالى كعذابو، كقد عممكا ما فعؿ ا باٌلذيف مف قبميـ، كاإلنكار يقتضي الٌتيديد 
بداللة االلتزاـ، كىذا ما عٌبرت عنو اآلية؛ فا ييٌدد المشركيف بذكر بعض أنكاع العذاب 

ي جاء بمفظة )بمعجزيف( فيـ بالرغـ مف تقمبيـ المتكٌمـ القٌكة اإلنجازٌية لمفعؿ الكبلم كليدٌعـ
ىك الٌسعي في شؤكف الحياة مف متاجرة كمعاممة كسفر كمحادثة كالٌتقمب "ليسكا معجزم ا 

مظير مف  فالتٌقمب ، كالمعنى المراد ىنا أف ييمكيـ ا كىـ شاعركف بمجيء العذابكمزاحمة
سيحيط بيـ العذاب كليؤثر مٌرة أخرل في  مظاىر القٌكة كرغـ ذلؾ فإٌنيـ لف يعجزكا ا بؿ
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رٌبكـ( بدؿ )إٌف ا( ألٌف مف معاني الرٌب المدبر ألمر عباده كالراعي  الٌسامع قاؿ: )فإفٌ 

اطىب عمى ترؾ المنكر ختـ اآلية .1"لشؤكنيـ ( ڑ ک ک ک ) :: بقكلو كليحمؿ المخى
ٌنما ؿ بعقاب الكال يتعجك  ،يميؿ كال ييمؿ ألٌف ا سبحانو كتعالى فار عمى كفرىـ كظمميـ، كا 

يعطييـ الفرصة الكافية لمٌنظر كالتٌأمؿ كمراجعة الحساب، كامتثاؿ أكامره، فينذرىـ تارة 
فٌ )كفييا تأكيد  ،كيذكرىـ تارة بمصير العصاة داللة عمى عظيـ ىذه الٌنعمة، فمك  (بالبلـ كا 

 انو كتعالى كرحمتو بعباده. تصكرنا أٌف ا تعالى آخذ الٌناس بظمميـ لعممنا عظـ فضمو سبح
 :مبادئ قياـ العبلقات اإلنسانّية في اإلسبلـ. 1

الخ ...ة في اإلسبلـ عمى األخكة كالٌتضامف، كالٌتسامح، كالرحمةتقـك العبلقات اإلنسانيٌ 
كلذلؾ حرص اإلسبلـ عمى ىذه المبادئ المثالية، حٌتى تتحقؽ الكحدة في األٌمة اإلسبلمٌية 

في خطبو، كقد بدأىا بالحديث عف رحمة  " عبد الحميد ميدم"ليا الخطيبكىذه القضايا تناك 
منيا رحمة كاممة يخّتص بيا عباده الصالحيف فيتكب عمييـ، كيغفر " التيك  ا الكاسعة

ذنكبيـ، كيستر عيكبيـ كيكشؼ كركبيـ، في الحياة الّدنيا كفي اآلخرة عمى الخصكص 
كالعصاة كالضاليف، مف رزؽ كعافية كستر في كرحمة مؤقتة خاّصة بالكفار كالمنافقيف 

مبلء إلي يـك القيامة مياؿ كا   . 2"الّدنيا، كا 
لـ تقتصر ىذه الجمؿ عمى مجرد اإلخبار بأٌف رحمة ا كاسعة؛ فمـ يعٌد " اإلخبار ىك 
ف عددناه كاحدا مف مقاصده، فميس القصد الرئيس، إذ يختبئ  القصد الكحيد عند المرسؿ، كا 

 التيتبحث في المعاني الضمنٌية كاإلضمارات  ىذا يعني بأٌف الٌتداكلية؛ 3ر"كراءه قصد آخ
اطىب أف  يقصدىا المتكٌمـ، فإلى جانب ىذا الخبر؛ حمؿ الكبلـ ىنا طمبا ضمنيا مف المخى
يسرع إلى الٌتكبة، كيفعؿ الخير كيجتنب المنكر؛ ليفكز برحمة ا في الٌدنيا كاآلخرة، كبذلؾ 

كفعبل كبلمٌيا غير  ،تضٌمنت فعبل كبلمٌيا مباشرا ممثبل في اإلخبار تككف ىذه الجمؿ قد
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اطىب بااللتزاـ بطاعة ا سبحانو كتعالى حٌتى يرحمو ا برحمتو  مباشر تمٌثؿ في نصح المخى
 الكاسعة. 

راحمكف كشخص كاحد المسممكف في مجمكعيـ يتكالرحمة مف صفات المسمميف فػ:" 
مع كالعضك بالّنسبة لمّشخص. كيتعاكنكف عمى تعميـ الخير كؿ فرد منيـ بالّنسبة لممجت
 .1كيتعاكنكف عمى إزالة الّشر"

أباف تحميؿ ىذه الجمؿ عف كجكد فعؿ كبلمي مباشر تمٌثؿ في كصؼ المجتمع المسمـ 
بالٌتراحـ كالٌتعاطؼ، كباإلضافة إلى الكصؼ كاإلخبار تضٌمنت ىذه الجمؿ دالالت أخرل إذ" 

العبارات المتمفظ بيا ميما يشبو أف تككف جمبل قد انكشؼ مف أمرىا ككنيا إٌف عددا كبيرا مف 
لـ يقصد بيا، ال في كٌميا كال في جزئيا أف تخبر عف أمر أك أف تبمغ معرفة ما عف حدث 
كاقعي عمى كجو مخصكص، مثبل أحكاـ القيمة في األخبلؽ ىي قضايا يقصد بيا إظيار 

؛ فالمتكمـ يبدم انطباعو 2ٌسمكؾ، أك تعبيرم عمى كجو ما"الٌشعكر العاطفي أك إلزاـ نكع مف ال
اطىب عمى اإلذ بقكؿ  كلذلؾ نجده يستدؿ عمى أفكاره ،عافإزاء قضية ما مف أجؿ حمؿ المخى

مثؿ المؤمنيف في تكادىـ كتراحميـ كتعاطفيـ كمثؿ الجسد الكاحد اٌلذم قاؿ:" ( )الرسكؿ 
 . 3"سير كالحمىإذا اشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد بال

ـٌ  يعمؿ عمى نشر ىذه الرحمة في يجب عميو أف كتبدأ الرحمة في اإلنساف بنفسو، ث
العائمة، برحمة اآلباء كاألميات بالقكؿ الكريـ كصنيع الجميؿ، كالخدمة الصادقة أـ أٌنو يقكؿ: 

دم يربكف إّف الكالديف قاما بالكاجب فقط، كأنا اآلف أقـك بنفس الكاجب فأربي األكالد، كأكال"
كىك المنطؽ اّلذم أخذ بو  ،ىذه كممة حؽ أريد بيا باطؿ ،كىذه سّنة الحياة أكالدىـ

ذا  األكربيكف كأصحاب الحضارة الغربّية، فأصبحكا ال يمتقكف بالكالديف إاّل في المناسبات. كا 
كبر الكالديف كأصابيـ العجز رمكا بيـ في دكر العجزة. أىذا ىك مصير الكالديف؟ أىذا ىك 

 . 4؟"جزاء الكالديف
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ٌنما تضٌمف الفعؿ  إٌف مقصد الكبلـ ليس الٌسؤاؿ اٌلذم تضٌمنتو القٌكة اإلنجازٌية الحرفٌية، كا 
ألٌف البحث الٌتداكلي ىك بحث في المقصكد اٌلذم قد  ؛اكبلمي استفياما إنكارٌيا كتكبيخيال

ـٌ شيئا ال تحممو  الٌمغة، إٌنما قصد المتكمـٌ يختفي كراء الممفكظ، كال يمكف أف يككف قصد المتكم
تخاطبيف و ال يمكننا الكشؼ عف مقاصد الممضٌمف في الٌمغة مضاء بالٌسياؽ؛ نفيـ مف ىذا أنٌ 
 إاٌل مف خبلؿ فيـ الٌمغة في سياؽ االستعماؿ. 

الكصكؿ إلى القصد اٌلذم أراد  عمىكالٌسياؽ اٌلذم كرد فيو االستفياـ ىك اٌلذم ساعدنا 
اطىب، كالتٌبميغ عبارة عف "نقؿ فائدة القكؿ الطبيعي يزدكج فيو اإلظيار المتكٌمـ تبميغو لممخى 

كاالضمار؛ فيتبٌيف أٌف المتكٌمـ ليس ذاتا ناقمة، حٌتى تجكز مماثمتو بػ"جياز لئلرساؿ، أك قؿ 
ٌنما ىك ذات مبم غة، أم ذات ال تقصد ما تظير مف الكبلـ فقط، بؿ تجاكزه إلى  "المرسؿ" كا 

حيث ، 1معتمدة عمى ما أكردت في متنو مف قرائف كما كرد منيا خارجو" قصد ما تبطف فيو
 ر فعؿ بعض األبناء اٌلذيف ال يحسنكف إلى الكالديف. ااستنكالمتكمـ  قصد

كيقتضي اإلحساف إلييما طاعتيما بالمعركؼ في إطار الٌشرع كحدكد المعقكؿ، كما 
الٌرعاية كالعناية كالخدمات  يقتضي أيضا االعتراؼ بجميميما، كما قدماه لنا مف صنكؼ

 . 2"يأمر أتباعو بّصمة األرحاـ، كيكصييـ باإلحساف إلى األقاربكلذلؾ نجد اإلسبلـ " 
جاء األمر في ىذه الجممة صريحا كتعتمد "اإلنجازيات الصريحة عمى اإلبانة 

سبلـ ، حيث أمر اإل3كالمقصكد باإلبانة ىنا اشتماؿ الممفكظ عمى فعؿ داؿ بذاتو عمى األمر"
مف كاف :" ()تنبع مف اإليماف يقكؿ الرسكؿ  التيبصمة الرحـ؛ ألٌنيا مف األخبلؽ الفاضمة 
كبالمقابؿ؛ فإٌف قطع الرحـ مف الصفات الذميمة  ؛4"يؤمف با كاليـك اآلخر فميصؿ رحمو

كا "ىناؾ نكع مف الّناس يقسمكف أف ال يبر  حذرنا اإلسبلـ مف الكقكع فييا، إاٌل أنو يكجد التي

                                                           
 .216صأك الٌتككثر العقمي،  طو عبد الرحمف، الٌمساف كالميزاف -1
 .175، صالقيـعبد الحميد ميدم، خطب الجمعة في األخبلؽ كاآلداب ك  -2
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أقاربيـ، كأف ال يصمحكا بيف الّناس؛ ألّنيـ فكجئكا بإساءة أقاربيـ، أك بإساءات الّناس 
 . 1"إلييـ

نكعا  ىناؾتشٌكؿ الفعؿ الكبلمي في ىذه الجممة مف معنى صريح ىك اإلخبار؛ بأٌف 
مـز مف الٌناس يحمفكف با أف ال يفعمكا الخير بأقاربيـ؛ نتيجة إساءة أقاربيـ ليـ، كمعنى مست

ۈئ ېئ ېئ ېئ چ  :بدليؿ قكلو تعالىمقامٌيا ممثبل في نيي الٌناس عف ىذا القسـ، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئ 

 . 225 -224 تافسكرة البقرة اآليٺ  پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ

عف كثرة الحمؼ بو لما  ينيال ﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ :﴿ تعالى قكلو فضمت
اآلية جاءت" لبياف ما يترتب عمى تعظيـ ك بحانو في ىذا الٌنيي مف الخير منيا تعظيـ ا س

ما رخص فيو مف الحنث، أك  بيافاسـ ا تعالى كاتقائو في حرمة أسمائو عند الحنث مع 
لحمؼ ؛ ألٌف اإلكثار مف ا2الٌتحذير مف تعريض اسمو تعالى لبلستخفاؼ بكثرة الحمؼ" بيافل

جؿ يحمؼ عمى ترؾ الخير مف صمة الٌرحـ "كفي الجاىمٌية كاف الرٌ  با تعالى فيو عدـ مباالة
؛ 3أك إصبلح ذات البٌيف، أك إحساف ثـ يقكؿ أخاؼ أف أحنث في يميني، فيترؾ فعؿ الٌبر"

فجاءت اآلية لتنيى عف المحافظة عمى اليميف، إذا كانت المحافظة عمييا تمنع مف فعؿ 
قكل كاإلصبلح أٌنو ال حرج كىذا الٌنيي يستمـز إذا كقع الحمؼ عمى ترؾ الب ر كالتٌ  .خير شرعي

﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ كتضمف قكلو تعالى:﴿  .4في أف يكفر عف يمينو كيفعؿ الخير"
بأٌف ا ال يؤاخذ عباده بما ال قصد ليـ فيو، بدليؿ  تمثؿ في اإلخبارفعبل كبلمٌيا مباشرا 

المتكٌمـ )ا سبحانو كتعالى( القٌكة اإلنجازٌية  كليدٌعـ ﴾پ پ پ ڀ ڀڀ قكلو:﴿
لؤلفعاؿ الٌسابقة ختـ اآلية بقكلو:﴿ كا غفكر حميـ﴾ كفائدتو االمتناف عمى المؤمنيف كشمكؿ 
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اإلحساف ليـ كالحميـ ىك اٌلذم يميؿ بتأخير العقاب؛ فياتاف الصفتاف تدالف عمى رحمة ا 
 عمى الٌتراحـ.  ـحثي فبعباده الذي
ما معنى المساكاة؟ كما ف" حث عمييا اإلسبلـ  التيالمساكاة مف األخبلؽ  كتعدٌ 

 1؟"حقيقتيا في الّتصكر اإلسبلمي
اطىب  داللتو الحقيقة المتمٌثمة في طمبعدؿ االستفياـ ىنا عف  الفيـ، إلى تكجيو المخى

لتطبيؽ العدالة كتحقيؽ المساكاة؛ ألٌنيا مبدأ مثالي يساكم بيف الٌناس في الحؽ كالكرامة في 
الّناس " : ذلؾ بقكلو( )كقد أٌكد الرسكؿ المبدأ  تؤمف بيذا التيجتمعات أم مجتمع مف الم

 .2"ة كأسناف المشطسكاسي
ييدؼ ىذا الحديث إلى إلغاء أحكاـ الجاىميف اٌلذيف يمٌيزكف بيف الٌناس، فبل تمييز بينيـ  

معاممتيـ معاممة كاحدة مف حيث القياـ بؿ يجب طبقاتيـ االجتماعٌية،  بحسب أنسابيـ أك
بنفس الحقكؽ؛ فالحديث يمثؿ قاعدة أساسية في الٌديف اإلسبلمي؛  بالكاجبات كاالستمتاع

 بمجرد الٌتمفظ بو يحدث الٌتغيير.  التيكالفعؿ الكبلمي فيو ينتمي إلى صنؼ اإليقاعيات 
كالعدؿ في اإلسبلـ عاـ لـ يطمب مف فرد مخصكص، بؿ ىك كبذلؾ تتحقؽ العدالة "

كنت حاكما ينبغي لؾ أف تككف عادال. مطمكب مف كّؿ أحد كمسؤكؿ عنو كّؿ إنساف. فإف 
ف كنت قاضيا ينبغي لؾ أف تحكـ بيف المتخاصميف بالحؽ  . 3"كا 

اطىب بأٌف العدؿ كاجب  تضٌمف الفعؿ الكبلمي ىنا معننى صريحا تمثؿ في إخبار المخى
كقد تضٌمف الخبر  ،عمى كٌؿ إنساف، فالحاكـ يجب أف يعدؿ، كالقاضي يجب أف يحكـ بالحؽ

ألفاظ يعٌبر بيا  ىناؾإذ عٌبر عنو المتكٌمـ بالصيغة الدالة عمى الكجكب)ينبغي(؛  األمر اٌلذم
" كأٌما :المتكٌمـ عف األمر، مثؿ ألفاظ الكجكب كما في حكميا، كىذا ما يؤكده الغزالي بقكلو

األلفاظ فمثؿ قكلو: أمرتؾ كىك ينقسـ إلى إيجاب كندب، كيدؿ عمى معنى الندب قكلو: ندبتؾ 
فعؿ فإٌنو خير لؾ، كعمى معنى الكجكب بقكلو: أكجبت عميؾ، أك فرضت عميؾ كرغبتؾ، كا
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أك حتمت عميؾ فافعؿ، فإف تركت فأنت معاقب كما يجرم مجراه، كىذه األلفاظ الٌدالة عمى 
اعتبر العمماء أٌف الكجكب في األمر ال يتحقؽ إاٌل بكجكد شرطي لذلؾ  ؛1األمر تسمى أمرا"
ذلؾ بقكلو:" ال شبية في أٌف طمب المتصكر عمى  "الٌسكاكي"كقد فسر  ،الصيغة كالٌسمطة

ـٌ إذا كاف االستعبلء ممف ىك  سبيؿ االستعبلء، يكرث إيجاب اإلتياف عمى المطمكب منو، ث
اٌل لـ يستتبعو  أعمى رتبة مف المأمكر استتبع إيجابو كجكب الفعؿ بحسب جيات مختمفة كا 

اٌل لـ تفد غير الطمب فإذا صادفت ىذه أصؿ االستعماؿ بالٌشرط المذ ككر أفادت الكجكب، كا 
كمف ثٌمة فإٌف الكجكب في األمر  .2ثـ إٌنيا حينئذ تكلد بحسب قرائف األحكاؿ ما ناسب المقاـ"

ليس مسألة لغكٌية بؿ لغكية تداكلٌية؛ إذ إٌف رتبة المرسؿ ىي المحٌدد لداللة صيغ األمر عمى 
عف داللتو الحقيقية إلى داللة مجازٌية  د خرج)ينبغي( ق الكجكب منو نقكؿ بأٌف لفظ الكجكب

 .تمثمت في الٌنصح كاإلرشاد؛ ألٌف لفظ الكجكب ىنا لـ يقترف بسمطة المتكٌمـ
يأمرنا بمقاكمة الظمـ لتحرير األنفس مف كمثمما أمرنا اإلسبلـ بتطبيؽ العدالة فإٌنو "

، كاالستبداد كلك كطأتو كتحرير المستضعفيف مف الّرجاؿ كالّنساء كالكلداف مف القير
 . 3"بالمقاكمة المسمحة

فعميف كبلمييف مباشريف تمثؿ الفعؿ األكؿ في اإلخبار بأٌف ديننا  ىذه الجمؿتضٌمنت 
ني في األمر اٌلذم جاء صريحا؛ إذ اكتمثؿ الفعؿ الثٌ يأمر أتباعو بمحاربة الظمـ كاالستبداد، 

 (Searle) ك ما عبر عنو" سيرؿ"ظير قصد المتكٌمـ مف خبلؿ الداللة الٌمغكية لمجممة، كى
)فكرة أك اعتقاد ، كمفاده أٌف كٌؿ حالة ذىنٌية  Principe d’exprimabilité بمبدأ قابمية اإلبانة

، كىذا يعني أٌنو ال 4أك رغبة أك مقعد الخ( تقبؿ اإلبانة عنيا بصراحة كحرفية بكاسطة جممة"
 تكجد حالة ذىنٌية ال يمكف الٌتعبير عنيا بصراحة. 

                                                           
، دار 1996عبد السبلـ عبد الشافي، د.ط، بيركت: أبك حامد الغزالي، المستصفى في عمـ األصكؿ، تح:  -1

 .318الكتب العممٌية، ص
، ص -2  .319، 318السكاكي، مفتاح العمـك
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 1شيباني، طآف ربكؿ كجاؾ مكشبلر، الٌتداكلية اليـك عمـ جديد لمٌتكاصؿ، تر: سيؼ الٌديف دغفكس، محمد   -4

 .43ص ، دار الطميعة لمطباعة كالنشر،2223بيركت:



 سهطت انفعم انكالمً فً انخطاب انّذٌىً                                 انفصم انثانث:

 

193 
 

لبعد الٌتداكلي كاضح ىنا في قصد المتكٌمـ إحداث أثر بعينو في الٌسامع، كحممو عمى كا

ى ى ائ ائ ەئ  چ محاربة الظمـ، كليؤثر أكثر في الٌسامع استشيد بقكلو تعالى:

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

 . 75–74اآليتافساء سكرة النچ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ
يكشؼ تحميؿ اآلية عف كجكد فعميف كبلمييف مباشريف: يتمٌثؿ األٌكؿ في األمر اٌلذم 
عٌبر عف داللتو الحقيقٌية، فاألمر في ىذه اآلية مفاده إلزاـ الٌسامع القياـ بالفعؿ المطمكب 

فيذا أمر مف  منو، كاٌلذم يعطي ليذا األمر قكتو ىك منزلة المتكٌمـ صاحب الٌسمطة المطمقة،
 ا كىك سبحانو كتعالى أدرل بمصالح عباده. 

استكفى الفعؿ الكبلمي شركط المبلءمة، فشرط المحتكل القضكم فعؿ في  كقد
رط اؿ في سبيؿ ا تعالى، أٌما الشالمستقبؿ مطمكب مف المخاطىب، كىك أمر المسمميف بالقت

اطىب عمى إنجاز الفع فإٌف  ؛كفي الكقت نفسو المطمكب منو، ؿالٌتمييدم فيتمثؿ في قدرة المخى
المتكٌمـ عمى يقيف بقدرة الٌسامع عمى إنجاز الفعؿ، كأٌنو يريد ذلؾ حقا، كىك ما يعرؼ بشرط 
اطبيف؛ لينجزكا الفعؿ  اإلخبلص، أٌما الٌشرط األساس فيظير في إرادة المتكٌمـ التٌأثير في المخى

منيا: إنجازه لفعؿ كبلمي آخر مباشر عبر عنو  التيمستعينا بكسائؿ تعديؿ القٌكة اإلنجازٌية ك 
يؤتي المجاىد في سبيمو أجرا  كعد بأف سبحانو كتعالىالمحتكل القضكم ىك الكعد؛ فا 

 عظيما سكاء أقتؿ في سبيؿ ا، أـ غمبو عٌدكه كظفر بو. 
ف الجياد مف العبادك  يثاب عمييا اإلنساف، كقد أمر ا سبحانو  التيالعظيمة  اتا 

أٌف الرجؿ مفضؿ عمى المرأة؛ ( )سكؿ ساء في زمف الر الى الرجاؿ بو؛ فاعتقدت النٌ كتع
يا فقالت:"  ؛في ىذا األمر تستفسره( )فبعثف بأسماء بنت يزيد األنصارٌية إلى الٌرسكؿ 

، أنا كافدة الّنساء إليؾ. إّف ا عز كجؿ بعثؾ إلى الّرجاؿ رسكؿ ا بأبي أنت كأمي
منا بؾ كبا، إّنا معشر الّنساء محصكرات مقصكرات، قكاعد بيكتكـ كالّنساء كافة فآ
ّنكـ معاشر الّرجاؿ فضمتـ عمينا بالجمع كالجماعة، كعيادة المرضى  ،كحامبلت أكالدكـ كا 
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ّف أحدكـ إذا  ،كشيكد الجنائز كالحج بعد الحج، كأفضؿ مف ذلؾ الجياد في سبيؿ ا كا 
نا لكـ أمكالكـ كغزلنا أثكابكـ، كربينا لكـ أكالدكـ. خرج حاجا أك معتمرا أك مجاىدا، حفظ

ـّ قاؿ: ىؿ سمعتـ مسألة ( )أفنشارككـ في األجر كالخير؟ فالتفت الّنبي  بكجيو كّمو، ث
امرأة قط أحسف مف مسألتيا في أمر دينيا مف ىذه؟ فقالكا: يا رسكؿ ا ما ظّننا أّف امرأة 

يا المرأة كاعممي مف خمفؾ مف قاؿ: افيمي أيتف( )تيتدم إلى مثؿ ىذا؟ فالتفت الّنبي 
الّنساء أّف حسف تبعؿ المرأة لزكجيا، كطمبيا مرضاتو كاتباعيا مكافقتو يعدؿ ذلؾ كّمو. 

 1كىي تيّمؿ حّتى كصمت إلى نساء قكميا، فبشرتيف".  فانصرفت المرأة
تدت اى التيبيذه المرأة عف إعجابو  ) رضي ا عنيـ(الصحابة( )أخبر الرسكؿ 

بفعؿ  كشؼ عف فرحتو الذم(؛ إلى أمر ميـ؛ فالحديث يبٌيف ما شعر بو المتكٌمـ )الرسكؿ 
)ىؿ سمعتـ مسألة امرأة قط أحسف مف مسألتيا  :لمصحابة كاتضح ذلؾ في قكلو ىذه المرأة

استبشرت بقكؿ  التيكما عٌبر الحديث عف الحالة الٌنفسية لممرأة في أمر دينيا مف ىذه؟( 
 لنكعأٌما اتجاه المطابقة فيي في اٌتجاه فارغ، أم ليس ليذا ايؿ، كذىبت تيمٌ  ()الرسكؿ 

كمف أمثمة ذلؾ ص اٌلذم يؤكؿ إلى إنجاح الفعؿ. اتجاه مطابقة، إذ يغني عنو شرط اإلخبل

سكرة البقرة چ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چقكلو تعالى:
228 . 

يث حرمت ىذه األخيرة مف أبسط تميز عصر الجاىمية بتفضيؿ الرجؿ عمى المرأة؛ ح
يف بكجو لـ يبؽ معو حقكقيا، فجاء اإلسبلـ كنادل بتحقيؽ العدالة، كضبط حقكؽ الزكج

 التيكأٌكؿ إعبلف ليذا العدؿ بيف الزكجيف في الحقكؽ، كاف بيذه اآلية العظيمة  ،مدخؿ لمظمـ
لقياـ بحقكؽ اآلخر؛ بٌيف ا سبحانو كتعالى فييا حقكؽ الرجاؿ كالٌنساء، كأمر كؿ طرؼ با

فكشؼ الٌشطر األكؿ مف اآلية عف حقكؽ الٌنساء كأبطؿ معاممة الجاىمية ليف كما فييا مف 
" كٌنا في الجاىمٌية ال نعد الٌنساء شيئا فمما جاء ()احتقار. كفي ركاية عف ابف عباس 

 2كرنا"اإلسبلـ كذكرىف ا رأينا ليف بذلؾ عمينا حقا مف غير أف ندخميف في شيء مف أم
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ـٌ فإٌف الفعؿ الكبلمٌي في اآلية في قكلو: ينتمي إلى چ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ  چ كمف ث
إعبلنو لحقكؽ الٌنساء بفالمتكٌمـ أراد إحداث كاقعة؛  منيا يككف اليدؼ التيصنؼ اإليقاعيات 

عبلف عدالة اإلسبلـ بطاؿ ظمـ الجاىمية؛ كا  فأصبحت المرأة ترث كتتمتع  إحداث التغيير؛ كا 
 يا، كتعٌبر عف أفكارىا. بجميع حقكق

 وقدمكقد الظرؼ)ليٌف( لبلىتماـ بالخبر؛ "ـ كلتعديؿ القٌكة اإلنجازٌية لمفعؿ الكبلمي قدٌ 
شادة بيا؛ فاآلية تبٌيف 1ليصغي الٌسامعكف إلى المسند إليو" ؛ كفي ىذا إعبلف لحقكؽ النساء، كا 

رض منيا إنجاز فعؿ حؽ كٌؿ طرؼ عمى اآلخر، كليس الغرض منيا اإلخبار فقط؛ إٌنما الغ
بطاؿ أحكاـ الجاىمٌية؛ فديف اإلسبلـ ديف تشريع كنظاـ، كقد نادل  لتحقيؽ الٌتغيير في الكاقع كا 

صبلح حاؿ المرأة كرفع شأنيا لت اخمة تحت حكـ اإلسبلـ إلى ييأ األٌمة الدتبإقامة العدالة كا 
 االرتقاء كسيادة العالـ. 

قد أعمف ا سبحانو كتعالى أٌف فچ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ  چ أٌما في قكلو تعالى:
كجعؿ لمٌرجاؿ درجة زائدة منيا كىذه الدرجة ىي ما فضؿ بو "لمٌنساء حٌقا كحٌؽ الٌرجاؿ، 

نساء الكىذا يعني أٌنو يجب عمى  2األزكاج عمى زكجاتيـ: ليـ حٌؽ الطبلؽ كليـ حٌؽ الرجعة"
سبلـ، كقد اىتـ ؿ في اإلتقدير أزكاجيف؛ فالفعؿ الكبلمي الٌتقريرم يخبر عف مكانة الٌرج

بتقديـ حؽ الٌنساء كفي ىذا االىتماـ مقصداف:" أكليما: دفع تكىـ المساكاة بيف الٌرجاؿ 
 كالٌنساء مطمقا. 

كثانييما: تحديد مقدار تفضيؿ الٌرجاؿ عمى الٌنساء إلبطاؿ االعتقاد بإثارىـ المطمؽ 
ٌنما إبطاؿ أحكاـ الجاىمية ؛ إذ ليس غرض اآلية اإلخبا3اٌلذم كاف متبعا في الجاىمٌية" ر، كا 

اطىبيف عمى الٌتغيير، كأف يعترؼ الرجؿ بحؽ المرأة كيقـك بكاجبو تجاىيا. كىذا ما  كحمؿ المخى
المسؤكلية إذان ىي شعكر اإلنساف بأّف ا جؿ جبللو فرض "يصطمح عميو بالمسؤكلٌية فػ 
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اـ بيا ثكابا كأجرا، كعمى عميو فرائض كأكجب عميو أف يؤدييا كيمتـز بيا، كرتب عمى القي
 . 1تركيا عقكبة ككزرا"

فقد كشؼ ـ في ىذه الجممة انطبلقا مف المعنى الحرفي ليا، يمكف تحديد قصد المتكمٌ 
تتكٌكف أساسا مف الضمير الخمقي اٌلذم يعٌبر عنو  خيرةاألىذه  المسؤكليةالخطيب عف مفيـك 

ار عظمة ا في القمب كالخكؼ منو في اإلسبلـ بالكازع الٌديني اٌلذم مف معانيو؛ استحض
كمراقبتو ابتغاء مرضاتو كحسف ثكابو، كمحاسبة الٌنفس كمجاىدتيا؛ إلقامتيا عمى الطريؽ 

كمكـ راع " عمييا فقاؿ: ( )الٌرسكؿ  كلقد أكد ،المستقيـ كالٌتحمي باألخبلؽ كاآلداب الكريمة
كالرجؿ راع في أىمو كىك ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو: فاإلماـ راع كىك مسؤكؿ عف رعيتو. 

مسؤكؿ عف رعيتو. كالمرأة راعية في بيت زكجيا كىي مسؤكلة عف رعيتيا. كالخادـ راع 
في ماؿ سيده كىك مسؤكؿ عف رعيتو. كالكلد راع في ماؿ أبيو كىك مسؤكؿ عف رعيتو. 

 .2" فكمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو
لرجؿ كضبط مسؤكلية المرأة نفيـ مف ىذا الحديث بأٌف اإلسبلـ ضبط مسؤكلية ا 

اإلخبار  معنىباإلضافة إلى  يفيد معنى الحديثك ، كضبط مسؤكلية الخادـ كمسؤكلية الكلد
ؿ ما؛ حيث تضٌمف الحديث دعكة معنى متضٌمنا في القكؿ تمٌثؿ في تكجيو المستمع لمقياـ بعم

ٌؿ فرد في ما كاٌله ا ة إلى القياـ بالكاجبات كمراعاة الحقكؽ، كالحديث يقٌرر المسؤكلية لكقكي
 تحقيؽ منشكد كىك مف نفكس كأمكاؿ كأعراض كمصالح الخمؽ كحكائجيـ، لتحقيؽ ىدؼ

ٌنما ييدؼ  ،إلى كصؼ الحالة الراىنة لؤلشياء" ال ييدؼ المتكٌمـ ؛ ألفٌ االنسجاـ بيف األفراد كا 
اطىب لمقياـ بكاجبو، كىكذا تتحقؽ رؤية  مفادىا أٌف  تيال  (Austin) "أكستيف"إلى دفع المخى

نشاؤىا"   ؛ أم تحقؽ الفعؿ بمجرد الٌتمفظ بو.3الٌنطؽ بالجممة ىك إنجازىا كا 
ليس ىك المفيـك  (Austin) "أكستيف"اإلشارة إلى أٌف اإلنشاء اٌلذم يقصده كينبغي 
اث العربي لمصطمح اإلنشاء، "فمفيـك اإلنشاء في الٌدرس الببلغي يتسع عف الٌشائع في التر 
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الخ. كاإلنشاء اٌلذم قصده  ...ليشمؿ الطمب مف أمر كنيي كاستفياـ (Austin)"أكستف"مفيـك 
يككف  التيال يتحدد في الجممة الطمبٌية بؿ يتحدد في الجممة الخبرية (Austin) "أكستف"

لمسٌياؽ أثر في تكجيو معناىا ليتجاكز الكصؼ كاإلخبار؛ فميست كؿ الجمؿ خبرٌية، فمف 
تجعميا خبرٌية، كلكٌنيا ال تصؼ كال تخبر بشيء كال  التيالٌشركط الجمؿ ما يتكفر ليا نحكيا 

ـٌ يككف الٌنطؽ بيذه الجمؿ إنجاز  لفعؿ أك إنشاء  ان تثبت أمرا ما عمى كجو اإلطبلؽ، كمف ث
، سكاء كانت الجممة خبرية أـ ؛ أم أف المتكٌمـ ينجز الفعؿ بمجرد الٌنطؽ بو1لجزء منو"
 إنشائية.
في ما يخص األسمكب الخبرم عمى الٌتفريؽ "بيف  (Austin)"فأكست"كقد تأسست فكرة   

الخبر الخالص اٌلذم يدخؿ تحت معيار الصدؽ كالكذب، كالخبر اٌلذم يحمؿ داللة ضمنٌية 
مف األساليب األقكاؿ اإلنجازٌية، كيقصد  لنكعتتمٌثؿ في طمب إنجاز فعؿ ما كأطمؽ عمى ىذا ا

تحمؿ داللة الطمب، كال تنتفى  التي؛ أم األخبار يقصد بيا إنجاز فعؿ ما التيبيا األقكاؿ 
ا باإلضافة إلى داللتيا الخبرية كليذا تضمنت الجمؿ السابقة طمب، 2عنيا داللة الخبرٌية تماما"

ر ـ انطبلقا مف ظاىشيء إٌنما يدؿ عمى أٌنو ال يمكف تحديد قصد المتكمٌ  كىذا إف دٌؿ عمى
كفؽ شكؿ الٌمغة الداللي مباشرة بما يتطابؽ مع معنى قصده عف فظ؛ ألٌف المتكٌمـ ال يعٌبر المٌ 

 . الخطاب ظاىريا
 :معاممة المَخاطب بحسب عممومظاىر اإلسبلـ ك . 1

كلـ ظافة تعٌد الٌنظافة أكؿ مظير مف مظاىر اإلسبلـ، كقد أمرنا ا سبحانو كتعالى بالنٌ 
ٌنما أمرنا بيا في كٌؿ زماف ككؿٌ   مكاف بدليؿ قكلو تعالى: يخصيا بزمف معٌيف كمكاف معٌيف، كا 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  چ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 
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 إلى اآلية  31 من اآلية األعراف سورة چک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

33. 
ياء لنداء البعيد؛ لبلعتناء باألمر المدعك لو ال )ا سبحانو كتعالى(استعمؿ المتكٌمـ

كاٌلذم عٌبرت عنو األفعاؿ الكبلمٌية الكاردة في اآليات منيا: أمر بني آدـ باالستتار؛ رٌدا عمى 
أىؿ الجاىمٌية في ما كاٌنكا يعتمدكنو مف الطكاؼ بالبيت عراة، الٌرجاؿ بالٌنيار، كالٌنساء بالٌميؿ 

ف الفحشاء كالٌتعرم أٌف ا جؿ ثناؤه أمرىـ بذلؾ، كما ادعكا ككانكا يزعمكف في ما يأتكف م
ف كاف  1أٌنو عز كجؿ حٌرـ عمييـ شيئا مٌما في بطكف األنعاـ كحـر عمييـ البحيرة كالٌسائبة كا 

لنزكليا سبب خاص، إاٌل أٌف ا سبحانو كتعالى خاطب مف خبلليا جميع بني آداـ كأمرىـ 
ستعبلء ىذا األخير شرط تداكلٌي؛ إذ يحٌدد عبلقة المتكٌمـ كىك أمر عمى جية اال .باالستتار

بالٌسامع؛ بحيث يجب أف تككف مرتبة المتكٌمـ أعمى مف درجة الٌسامع، حتى يستطيع التٌأثير 
تكجب عمى المخاطب تنفيذ األمر  التيكىذه الٌسمطة ىي  .في المخاطب عف طريؽ سمطتو

كثير مف ك  الببلغيكف يشترطو ء باألمر كالٌنيي إذارتبط مفيـك "االستعبل المطمكب منو؛ كلذلؾ
األصكلييف في صيغتي )افعؿ( ك)لتفعؿ( ألجؿ تسميتيما أمرا كما يشترطكنو في صيغة )ال 

ف لـ تستعمؿ عمى سبيؿ االستعبلء سمكىا دعاء أك التماسا ؛ 2"تفعؿ( ألجؿ تسميتيا نييا، كا 
لعرب عبارة عف استعماليما أعني كاألمر في لغة ا في باب األمر" "السكاكي"يقكؿ  حيث

مف  التيعمى سبيؿ االستعبلء، كأما أف ىذه الصكر ك  كصوو  اؿً زى كنى  ؿٍ زً نٍ كاً  ؿٍ زً نٍ يى استعماؿ نحك: لً 
 لتستعمؿ عمى سبيؿ االستعبلء أك ال؟ فاألظير أٌنيا مكضكعة لذلؾقبيميا ىؿ ىي مكضكعة 

ـ زيد، إلى جانب األمر كتكقؼ ما كىي حقيقة فيو لتبادر الفيـ عند استماع نحك: قـ، كليق
؛ كبيذا يككف 3سكاه مف الدعاء كااللتماس كالندب كاإلباحة كالٌتيديد عمى اعتبار القرائف"

  .ـ صيغة مف صيغ األمر بطريقة مباشرةاالستعبلء شرطا أساسيا كمما استعمؿ المتكمٌ 
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منيا خركج  التيكقد تنجز الٌتكجييات مف خبلؿ المنطكقات اإلنجازٌية غير المباشرة، ك 

حيف استعممت صيغة األمر في سياؽ  چ پ ڀ چ األمر لداللة اإلباحة كما في قكلو:

اطىب حظر اإلتياف بالٌشيء. كفي قكلو ؛ أم ال تسرفكا في األكؿ چڀ ڀڀ  چ :فيـ الميخى
بكثرة أكؿ الٌمحـك كالٌدسـ؛ ألٌف ذلؾ يعكد بأضرار عمى البدف؛ فتنشأ عنو أمراض كثيرة؛ فجاء 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  چ يي نيي إرشاد ال تحريـ بقرينة اإلباحة البلحقة في قكلو:النٌ 

ٺ ٺ  چ تعالى: كقد تدعٌمت القٌكة اإلنجازٌية لفعؿ اإلرشاد بقكلو .چڤ ڤ ڤ ڤڦ 

الٌتعميؿ اٌلذم استمـز اإلرشاد؛ ليككف ا تعالى قد أٌثر  ؛ حيث أفادت) إٌف ( چ ٺ ٺ
حٌبو جؿ ثناؤه "كقد ايبتدئ الكبلـ الٌسابؽ بأٌف الٌمباس نعمة بقكلو في الٌسامع الراغب في نيؿ 

 1مف ا كثني باألمر بكجكب الٌتستر عند كؿ مسجد كثمث بإنكار أف يكجد تحريـ الٌمباس"

ىي  التيعف داللتو الحقيقة ك  چ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چكبذلؾ عدلت صيغة االستفياـ في قكلو: 
كىذا ما يقتضي  .اإلنكار اٌلذم أفاد الٌتكبيخ  طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكما، إلى داللة

كجكد فعؿ متضٌمف في القكؿ بداللة االلتزاـ ممثبل في الٌنيي، كانتقؿ المتكٌمـ إلى فعؿ كبلمي 

عمى كجكد فعؿ كبلمي مباشر، كىك أمر  چڦ ڦ ڦ ڄ  چآخر دٌلت فيو صيغة األمر 
مي غير مباشر كىك تبشير بإخبار الٌناس بما أمره ا تعالى، كفعؿ كبل( )الرسكؿ 

المؤمنيف بأٌف زينة ا خالصة ليـ دكف المشركيف" كفييا حذؼ تقدير؛ أم ىي لٌمذيف آمنكا 
؛ ألٌف الٌسامع مستحضر لو 2كلممشركيف في الحياة الدنيا كىي خالصة لممؤمنيف في اآلخرة"

نو كبيف الٌسامع عارؼ مف المتكٌمـ القصد؛ حيث انطمؽ المتكٌمـ مٌما ىك معمـك كمشترؾ بي
كىذا ما يصطمح عميو باالفتراض المسبؽ "كىذه االفتراضات المسبقة ال يصٌرح بيا 
المتكٌممكف، كىي تشكؿ خمفٌية الٌتبميغ الضركرٌية لنجاح العممٌية الٌتبميغٌية كىي محتكاة في 

مف ؛ فمكؿ خطاب افتراضات مسبقة مستمدة 3القكؿ، سكاء تمفظ بيذا القكؿ إثباتا أك نفيا"

                                                           
 .95ص  ،8ج ،محمد الطاىر بف عاشكر، الٌتحرير كالتنكير -1
 .564، ص1العكبرم، الٌتبياف في إعراب القرآف، تح: عمي محمد البجاكم، دط، دت.ج -2
 .34، ص1994تر: محمد يحياتف، الجزائر:  الجيبللي داللش، مدخؿ إلى الٌمسانيات التداكلية، -3
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 المعرفة العاٌمة كسياؽ الحاؿ، ليكلد ثبكتيـ عمى اإليماف فعبل تأثيرٌيا نستشفو مف قكلو:

 كأخذكا بيااآليات  تدبركاالمسمميف اٌلذيف "كىك الثٌناء عمى  چ چ چ چ ڇچ
كتعريض بجيؿ المشركيف اٌلذيف استمركا عمى عنادىـ، ثـ أعقب مجادلتيـ ببياف ما حٌرـ ا 

بو كعاكفكف عمى فعمو، فالقصر المفاد مف )إٌنما( قصر إضافي مفاده أٌف حقا كىـ ممتبسكف 
كفي مقاـ استعماؿ  .1"ا حٌرـ الفكاحش، كما ذكر معيا ال ما حرمتمكه مف الزينة كالطٌيبات

)إٌنما( يتحقؽ شرط تداكلٌي كىك أف "يككف الٌسامع ال يصر عمى الخطأ بؿ يجب عميو أف ال 
ال )المتكٌمـ القٌكة اإلنجازٌية لفعؿ األمر استعمؿ الفعؿ )حٌرـ( بدؿ  ـكليدعٌ  ،2يصر عمى الخطأ"

يمكف أف يعدؿ فييا الٌنيي عف معناه الحقيقي إلى دالالت أخرل منيا الكراىة؛  التي (تفعؿ
 ليفيـ الٌسامع بذلؾ الٌتحريـ ال غيره. 

 "سيرؿ"عبير "شركط المبلءمة بت كتككف بذلؾ األفعاؿ الكبلمٌية في اآليات قد استكفت
(Searle)  فشرط المحتكل القضكم فعؿ في المستقبؿ مطمكب مف المخاطبيف كىك كجكب

باحة األكؿ كالشرب، كالٌنيي عف االفت ا الٌشرط أم ،راء عمى ا كقكؿ ما لـ يقؿالٌتستر كا 
الٌتمييدم فيتمثؿ في قدرة المخاطب عمى إنجاز الفعؿ كالعمؿ باألكامر، كالكؼ عف المنيي 

كفي الكقت نفسو المتكٌمـ عمى يقيف مف قدرة المخاطب عمى إنجاز ىذا الفعؿ، كأٌنو يريد  عنو،
 أما الٌشرط األساس فيظير في إرادة المتكٌمـ .ذلؾ حقا، كىك ما يعرؼ بشرط اإلخبلص

كالمتمثمة في لزـك االستتار، كالتزيف عند  ،اؿ المطمكبة منوفعالتٌأثير في الٌسامع لينجز األ
اآلداب  ()الشرب كاألكؿ كقد بٌيف الرسكؿ  :ى المساجد، كالتمتع بنعـ ا منياالتكجو إل

 .3"اذكركا اسـ ا، كليأكؿ كؿ رجؿ مّما يميو:" العاٌمة لؤلكؿ فقاؿ
استعمؿ المتكٌمـ صيغة األمر في قكلو: )اذكركا، كليأكؿ( في سياؽ الٌتعميـ، كبياف ما  

رشاد بل كبلمٌيا غير مباشر تمٌثؿ في نج فعينبغي فعمو عند البدء في األكؿ؛ فأنت صح كا 
كفي ىذا  كبيدىـ اليمنى ،كأف يأكمكا مٌما يمييـ ،المسمميف إلى ذكر ا عند البدء في األكؿ

                                                           
 .99، ص8، جمحمذ انطاهر به عاشىر، انتّحرٌر وانتّىىٌر -1

 مذكرة ،ينظر: أـ الخير سمفاكم، البعد الٌتداكلي في الببلغة العربٌية مف خبلؿ مفتاح العمـك ؿ "السكاكي" -2
 .2229ماجستير، كرقمة: 

 .24د كالمناسبات الٌدينٌية كالكطنٌية كالدكلٌية، ص األعيافي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -3
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إذا أكؿ أحدكـ فميأكؿ بيمينو كليشرب بيمينو؛ فإّف الّشيطاف يأكؿ "  ()الصدد قاؿ الرسكؿ 
 . 1" كيشرب بشمالو

عؿ كبلمي مباشر تمثؿ في األمر )فميأكؿ، كليشرب( كفعؿ تكٌكف ىذا الحديث مف ف
كليؤثر المتكمـٌ ؛ إرشاد المسمميف إلى ضركرة األكؿ بيدىـ اليمنىكبلمي غير مباشر تمٌثؿ في 

)فإٌف الٌشيطاف يأكؿ كيشرب بشمالو(؛ كالمسمـ في قكلو: استخدـ أسمكب الٌتعميؿ في المخاطبيف
نظفكا أفكاىكـ :" فقاؿلى تنظيؼ أفكاىيـ بعد األكؿ إأرشدىـ  ثـ مطالب بمخالفة الشيطاف

 . 2"فإّنيا طريؽ القرآف
عدلت داللة الفعؿ الكبلمي في ىذا الحديث عف المعنى الحرفٌي لمقٌكة اإلنجازٌية 
كالمتمٌثؿ في األمر)نٌظفكا(، إلى معنى مستمـز مقاميا تمٌثؿ في الٌنصح كاإلرشاد بقرينة سبقت 

الّسكاؾ مطيرة لمفـ مرضاة لمرّب، ما جاءني جبريؿ إاّل : "()ىذا الحديث كىي قكلو: 
ـ بٌيف المتكمٌ حيث  ؛3"أكصاني بالّسكاؾ حّتى لقد خشيت أف ُيفرض عمّي كعمى أمّتي

ف كاف ىذا ليس بالٌسبب الكحيد  لممخاطب الٌسبب اٌلذم جعمو ينصحيـ بتنظيؼ أفكاىيـ، كا 
ٌنما  األقكل منيا ليؤثر في المخاطب؛ فبل يمكف لنا  أسباب أخرل، كلكف المتكٌمـ اختار ىناؾكا 

سعى إلييا  التيأف نتٌصكر فعبل تبميغٌيا أينما كاف كميما كانت طبيعتو، يخرج عف الغاية 
اطىب، كلذلؾ عمد المتكٌمـ إلى  إنجازية الفعؿ الكبلمي  تقكيةالمتكٌمـ كىي الػتٌأثير في الميخى

 .طريؽ القرآف(باستخدامو ألسمكب التعميؿ في قكلو)فإٌنيا 
ليبيف لمعالميف تعاليـ ديننا  ؛كلقد أنزؿ ا سبحانو كتعالى القرآف الكريـ عمى رسكلو

الحنيؼ الذم اىتـ بأمكر كثيرة منيا النظافة كفي ىذا الصدد يقكؿ الخطيب "عبد الحميد 
ة يا المسممكف األفاضؿ/ إّف مكانة الّنظافة في اإلسبلـ عظيمة كمنزلتيا كريمأي: "ميدم"

كىي شرط مف شركط الّديف ككمالو، كىي زينة العباد كتحفة المدائف كلذلؾ صّدر جميعيـ 
 .4"قديما كحديثا، كتبيـ بباب الطيارة، ألّنو أساس البناء كمفتاح كّؿ األبكاب

                                                           
 .24، ص د كالمناسبات الٌدينٌية كالكطنٌية كالدكلٌيةاألعيافي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -1
 .22، ص المرجع نفسو -2
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا. -3
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ابتدأت ىذه الجمؿ بالٌنداء؛ ألٌف الٌنداء أٌكؿ فعؿ كبلمي يقـك بو المتكٌمـ لبث مقاصده 
اطىب؛ لييتـ بما يمقى إليو، فالمتكٌمـ كىك كقد حققت آلٌية النٌ  داء ىنا أغراضا منيا تنبيو المخى

كفي ىذه  .ينتج حديثو يٌمح عمى ضركرة حضكر الٌسامع كعمى ضركرة االنتباه كالٌنظر إليو
نتاج الخطاب اٌلذم إاإلشارات المادٌية إلى حضكره قيمة تداكلٌية كبيرة تتمٌثؿ في أٌنو ال يمكف 

حيث" يرل الٌتداكليكف أٌف نجاح عممٌية الٌتكاصؿ تقتضي  ؛ـ دكف استحضار سامعويريده المتكمٌ 
اطىب كتعيينو، فيك يمثؿ الٌساند الكتماؿ الكظيفة الٌتكاصمية لخطاب ما، إذ ال  معرفة المخى
و إليو الخطاب في  يمكف تبييف كنو الكبلـ عمى نحك دقيؽ، إال بعد الٌتعرؼ عمى مف كج 

اطىب في الٌنص، كما عنيت الٌتداكلية ؛ لذل1داخؿ الٌنص" ؾ حرصت الببلغة عمى تعييف المخى
بالٌسياقات المختمفة، كأطراؼ المكقؼ الٌتكاصمي عناية كبيرة فػ " لمفعؿ الداللي غاية أساسية 

ببلغو شيئا ما" اطب ىك محكر العممية 2ىي استدعاء المخاطىب كا  ، كبذلؾ يككف المخى
س مف الخطاب ىك إيصاؿ رسالة إلى شخص ما أك إلى الٌتكاصمية؛ ألٌف اليدؼ األسا

بأىمية  إخبار المسمميف الخطيب "عبد الحميد ميدم"أراد ؛ حيث مجمكعة مف األشخاص
إّف مكانة الّنظافة ) :العبارة التاليةالٌنظافة، كالتٌأكيد عمى مكانتيا في اإلسبلـ؛ كبذلؾ تككف 

 .بأداة الٌتككيد )إٌف( ان مؤكد اتقريري اكصفي اممفكظ (في اإلسبلـ عظيمة كمنزلتيا كريمة
ذا نظرنا إلى الٌتككيد مف زاكية ببلغية كداللية نجده يضيؼ إلى المعنى معاف   كا 

ٌنما أفادتيا زيادة أداة الٌتككيد )إٌف(  يككف الكبلـ بذلؾ ك مضافة، لـ يفدىا اإلخبار كحده، كا 
كالممفكظ مستعمؿ في  ،ظافةمطابقا لمقتضى حاؿ بعض المسمميف اٌلذيف ال ييتمكف بالنٌ 

معنييو: الصريح ممثبل في إخبار المسمميف بمكانة الٌنظافة كأىميتيا في اإلسبلـ، كالضمني: 
كليدٌعـ  الخطيب القكة اإلنجازية لفعمو  اـ النظافةممثبل في حث كنصح المسمميف بالتز 

 . 3""إّف ىذا الّديف بنّي عمى الّنظافة: ()بقكلو  الكبلمي استشيد

                                                           
 .91. ص2229بعد التداكلي، دط، بغداد: مؤيد آؿ صكينت، الخطاب القرآني دراسة في ال  -1
 1ط ،دراسة تطبيقية عمى السكر المكٌية -ينظر: صبحي ابراىيـ الفقي عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ -2
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ٌمف الحديث فعبل كبلميا مباشرا حمؿ قٌكة إنجازٌية صريحة، تمٌثمت في إخبار تض
المسمميف، بأٌف اإلسبلـ يدعك إلى نظافة الجسـ، كما يدعك إلى نظافة المرافؽ العمكمٌية: 

كقٌكة  ،يتجٌمع فييا الٌناس التيجرة الٌساحات العاٌمة، كالحدائؽ المشكالٌشكارع كاآلبار، كالعيكف ك 
مستمزمة مقامٌيا تمٌثمت في التٌأكيد عمى أىمٌية الٌنظافة، كنصح كحث المسمميف عمى  إنجازٌية

مف ال يمتـز بالٌنظافة رغـ عممو بمكانتيا في اإلسبلـ استخدـ المتكٌمـ  يـمن كألفٌ االلتزاـ بيا، 
عناصر لغكٌية أسيمت في تعديؿ القٌكة اإلنجازٌية؛ فجاء بالجممة اإلسمٌية مصدرة ب)إٌف( 

ٌنما عاممو معاممة المتمقي  ،الذىف يككيد؛ "ألٌف المتكٌمـ لـ يعامؿ المتمقي عمى أٌنو خاللمتٌ  كا 
اطىب إذا لـ  المترٌدد رغـ أٌنو مسمـ، فأخرج الكبلـ عمى خبلؼ مقتضى الظاىر؛ ألٌف المخى

يعامؿ عمى  أميعمؿ بمقتضى عممو؛ فإٌف الكبلـ يمقى إليو عمى خبلؼ مقتضى حالو؛ 
ال عمى أساس عممو؛ ألٌف كماؿ العمـ بمضمكف الخبر حصكؿ مقتضاه، فإذا أساس تصٌرفو 

؛ كاستخدـ المتكٌمـ اسـ اإلشارة )ىذا( الٌداؿ عمى القريب 1لـ يحصؿ، لـ يحصؿ كماؿ العمـ"
في قكلو )إٌف ىذا الٌديف( تمييزا لممشار إليو المتمٌثؿ في الٌديف اإلسبلمي، اٌلذم ييتـ بالٌنظافة 

يثني عمى المتطيريف؛ إذ ينبغي عمى المسمميف أف يمثمكا ىذا الٌديف أحسف كيمح عمييا، ك 
إّف " االعتناء بنظافة الٌثكب كالمكاف؛ك  ()الرسكؿ   يتحٌقؽ ذلؾ إال باالقتداء بيدمتمثيؿ، كال

 . 2"ىذه الّنظافة كيمح عميياعمى اإلسبلـ يؤّكد 
اإلماـ المسمميف؛ بأٌف تكٌكنت ىذه الجممة مف فعؿ كبلمي مباشر تمٌثؿ في إخبار 

كألٌنو يمكف لٌمغة أف تخرج عف األصؿ فتنزؿ الخالي كيؤكد عمييا،  اإلسبلـ ييتـ بالٌنظافة
ف لـ يعمؿ  أمالذىف منزلة المنكر؛ "ألٌف المعرفة أك العمـ تقتضي المزـك  الٌتنفيذ لمقتضاىا، كا 

؛ فإٌف 3منكر كالجاىؿ"اإلنساف بما عمـ يعٌد جاىبل كمنكرا كيعامؿ في الخطاب معاممة ال
المتكٌمـ خاطب المتمقي بالكيفٌية الٌمغكٌية المخصكصة المطابقة لحاؿ المنكر؛ باعتبار كاقع 
بعض المسمميف اٌلذيف ال يحافظكف عمى الٌنظافة، كال ييتمكف بيا األمر اٌلذم جعؿ المتكٌمـ 

                                                           
الكافي في عمـك الببلغة المعاني، البياف، البديع، د ط. اإلسكندرية:  عيسى عمي العاككب كعمي سعد الشتكم، -1

 .78صمنشكرات الجامعة المفتكحة، ، 1993
 .19األعياد كالمناسبات الٌدينٌية كالكطنٌية كالدكلٌية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -2
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مٌية باستعماؿ الفعؿ)يؤكد( يبدأ الجممة بأداة الٌتككيد )إٌف(، كما قٌكل إنجازية األفعاؿ الكبل
في التٌأكيد عمى ضركرة الٌنظافة، كما  االستمراربصيغة المضارع الٌداؿ عمى االستمرار؛ أم 

فالفعؿ  دعـ المتكٌمـ شدة الغرض اإلنجازم بقكلو )يمح(، ألٌف اإللحاح ىك التٌأكيد مع اإلصرار
حينما نستعمؿ لفظة دكف أخرل ك  .يمح أكثر قٌكة مف الفعؿ )يؤكد( إذ" لكٌؿ لفظة داللة خاٌصة

نريدىا إلى مستمعينا؛  التينيحمميا داللة دكف غيرىا نعمـ أٌنيا قادرة عمى إيصاؿ مقاصدنا 
 بنيةكبذلؾ يككف ممخص ىذا المضمكف اإلنجازم أٌف ال 1فاالختيار لـ يكف بطريقة اعتباطية"

فة إلى القٌكة اإلنجازٌية لـ تكتؼ بمجرد اإلخبار، بؿ سعت إلى تحقيؽ أشياء في الكاقع فإضا
كؿ، إذ أٌف "ما يتمفظ الحرفٌية الكاصفة، كالمقررة أنجزت الجممة أفعاال كبلمية متضٌمنة في الق

مف كبلـ، يتحٌكؿ إلى أفعاؿ ذات امتداد اجتماعي كتعتبر في الكقت نفسو حمبل  ـبو المتكمٌ 
مدل حرص اإلسبلـ عمى المسمـ إذا تقرر في نفسو ك ؛ 2لممخاطب، عمى القياـ بفعؿ معٌيف"

 يستعمميا لمٌنظافة.  التيالٌنظافة، سيحافظ عمى نظافتو، كنظافة الكسائؿ 
: ()شرطا مف شركط دخكؿ الجٌنة قاؿ الرسكؿ ا سبحانو كتعالى الٌنظافة  جعؿ كقد 

 .3"إّنو لف يدخؿ الجّنة إاّل مف كاف نظيفا"
تمثؿ في  ا، كآخر ضمنيٌ ()تمثؿ في ما أخبر عنو  اى صريحمعنن  تضمف الحديث 

 كألٌف بعض .كأمر المسمميف بيا بنكعييا الركحية كالجسدية، التٌأكيد عمى أىمٌية الٌنظافة
ف كانت شرطا مف شركط  ال ييتمكف بنظافة أجساميـ كقمكبيـالمسمميف  اعتقادا منيـ أٌنيا كا 

مؿ المتكٌمـ صيغة الٌنفي اإليماف ال يمكف أٌف يككف عدـ االلتزاـ بيا سببا لدخكليـ الٌنار استع
كاالستثناء كراعى فييما شرطا تداكلٌيا؛ كىك اعتقاد الٌسامع؛ اٌلذم يرل المتكٌمـ بأٌف الٌسامع 
مخطئ فيو كيٌصر عمى اعتقاده "ما مف مكضع فيو الٌنفي كاالستثناء إاٌل كالمخاطب عند 

بالتٌأكيد  لفعمو الكبلميزٌية ـ القٌكة اإلنجاـ المتكمٌ دعٌ ك ؛ 4المتكٌمـ مرتكب لمخطأ مع اإلصرار"

                                                           
مجمة مخبر أبحاث في الٌمغة كاألدب الجزائرم، بسكرة:  الٌتداكلية الٌنشأة كالٌتطكر"،"ينظر: سحالية عبد الحكيـ،  -1

 .5، العدد 2229
 .189مؿ لمطباعة كالٌنشر، ص، دار األ2213عمر بمخير، "مقاالت في التداكلية كالخطاب"، الجزائر:  -2
 . 19األعياد كالمناسبات الٌدينٌية كالكطنٌية كالدكلٌية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -3
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اطبيف اٌلذيف ال ييتمكف بنظافة أجساميـ  اٌلذم دٌلت عميو األداة )إٌف( باعتبار حاؿ بعض المخى
ف كاف البد ليـ أف يعممكا بقكلو كقمكبيـ إّف ا تعالى طّيب يحب الطّيب ": () كمحيطيـ كا 

كا أفنيتكـ كال تشبيكا نظيؼ يحب الّنظافة كريـ يحب الكـر جكاد يحب الجكد؛ فنظف
 .1"بالييكد
 ()الرسكؿ أمر األمر كالنيي حيثالحديث مركبا باستعماؿ  ىذا جاء الٌتكجيو في 

أعطت لمٌتكجيو قكتو  التيكمف العناصر  ،ىـ عف الٌتشبو بالييكداالمسمميف بالٌنظافة كني
اطىب تنفيذ األمر كمف أد التياإلنجازٌية سمطة المتكٌمـ   التيكات الٌتكجيو تكجب عمى المخى

أضؼ  اكالثٌناء عمى فاعمي األشياءساىمت في تقكية الفعؿ الكبلمي في ىذا الحديث مدح 
 داة الٌتككيد )إٌف(. إلى ذلؾ استخداـ المتكمـ أل

 نتيجة االستفياـ فرصة لمكقكؼ عمى نجاح الرسالة: .4
 التيمكر ليستفسركا عف بعض األ( )كيمجأ الصحابة رضكاف ا عمييـ إلى الرسكؿ 

يا رسكؿ ا إّف لي "قائبل: ( )يسأؿ الرسكؿ  ()أبك قتادة تنفعيـ في دينيـ، كدنياىـ فيذا 
أفأرجميا؟ أم أمشطيا" قاؿ: نعـ كأكرميا، فكاف أبك  -الّشعر إذا بمغ المنكبيف-شعر جمة 

 . 2": كأكرميا()ربما دىنيا في اليـك مرتيف مف أجؿ قكلو ( )قتادة 
لحديث بالٌنداء؛ لككنو مدخبل ألفعاؿ كبلمٌية أخرل؛ كقد حمؿ الفعؿ الكبلمي فتتح ىذا ااي 

؛ كبذلؾ 3كىي "طمب العمـ بشيء لـ يكف معمكما مف قبؿ" ،)أفأرجميا( قٌكة استفيامٌية مباشرة
تكٌجو المرسؿ إليو إلى خيار كاحد كىك ضركرة  التييككف االستفياـ مف اآلليات الٌتكجييية 

إجابة كاضحة كصادقة ، كما استخدـ القدر  ()الرسكؿأجاب ؿ، كقد عف السؤا اإلجابة
المطمكب مف الكممات مف حيث الكـ، كأجاب إجابة كثيقة الٌصمة بسؤاؿ الصحابي، كلتعديؿ 
القكة اإلنجازٌية لمفعؿ الكبلمي استعمؿ المتكٌمـ )أكرميا( ككانت الٌنتيجة ما كرد في الٌسياؽ" 

، كبيذا يككف 4كأكرميا" ()ىنيا في اليـك مرتيف مف أجؿ قكلو رٌبما د( )فكاف أبك قتادة 
                                                           

 .33ص كالمناسبات الٌدينٌية كالكطنٌية كالدكلٌية، األعياد في عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -1
 .22، ص لمرجع نفسوا -2
 .263الكافي في عمـك الببلغة المعاني، البياف، البديع، ص عيسى عمي العاككب، عمي سعد الشتكم، -3
 .22األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلٌية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -4
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فحكل الفعؿ الكبلمي أٌنو كٌؿ كالتٌأثيرم "ف جازمناإلالمتكٌمـ قد أنجز فعبل كبلمٌيا بمككنيو 
ممفكظ ينيض عمى نظاـ شكمي داللي إنجازم تأثيرم، كفضبل عف ذلؾ يعٌد نشاطا مادٌيا 

يؽ أغراض إنجازٌية، كغايات تأثيرية تخٌص ردكد فعؿ نحكٌيا يٌتكسؿ أفعاال قكلٌية؛ لتحق
سمـ بأىمٌية الفعؿ التٌأثيرم؛ ألٌف معيار نجاح الفعؿ الكبلمي ىك أ يكىذا ما يجعمن ؛1المتمقي

 التيك  ،األثر اٌلذم يظير عمى الٌسامع؛ إذ إٌف فعؿ التٌأثير فرصة لمكقكؼ عمى نجاح الٌرسالة
 تكجيو المرسؿ إليو إلنجاز فعؿ في المستقبؿ ىكف يا في كثير مف األحيااليدؼ من يككف

يا نبّي ا عممني شيئا أنتفع ": لو الذم قاؿ لمصحابي ()لرسكؿ ا تكجيو كمف أمثمة ذلؾ
 . 2"بو؟ قاؿ: "اعزؿ األذل عف طريؽ المسمميف

ذم كالٌنداء مميد ألفعاؿ كبلمٌية تأتي بعده منيا: االستفياـ الٌ  بدأ المتكٌمـ كبلمو بالٌنداء
حاد عف داللتو األصمٌية في ىذا الحديث إلى داللة الطمب، فاالستفياـ في ىذا المقاـ ىك ما 

"إٌف االستفياـ طمب كليس بخفي أٌف الطمب إٌنما يككف لما ييمؾ  :بقكلو "الٌسكاكي"عٌبر عنو 
( )مف الٌرسكؿ  ()الصحابي طمب كقد ،3كيعنيؾ شأنو ال كما كجكده كعدمو عنده بمنزلة"

 ()فأجابو الرسكؿف يعٌممو شيئا ينتفع بو، كيككف سببا في نيمو لرضا ا تعالى، أ
ة األمر)اعزؿ( عف الٌتكجيو بصيغ اخرج فيي كقدبقكلو:)اعزؿ األذل عف طريؽ المسمميف(، 

مة في إلزاـ المرسؿ إليو بفعؿ في المستقبؿ إلى داللة اإلرشاد كالٌنصح داللتو الحقيقية، كالمتمث
كاف لكجو المصمحة دكر في تحديدىا؛ حيث "يخرج الٌتكجيو إلى معاف أخرل  التيكالٌندب 

ة، كيمتاز بأٌف الٌندب تكجيو كه ليا معاف متقاربكىي الٌندب كالتٌأديب كاإلرشاد، إاٌل أٌف ىذه الكج
إلى ما يرجى بو ثكاب اآلخرة كالتٌأديب تكجيو إلى ما ييذب األخبلؽ، كيصمح العادات 

 التيالمعاني  كؿٌ  ()، كقد تضمف تكجيو الرسكؿ4و إلى ما فيو مصمحة دنيكية"كاإلرشاد تكجي

                                                           
مسعكد صحراكم، الٌتداكلية عند العمماء العرب دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث الٌمساني  -1

 .42العربي، ص
 .21األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلٌية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -2
، ص -3  .317السكاكي، مفتاح العمـك
 .253، ص1959د ط. القاىرة:  عمي حسب ا ، أصكؿ الٌتشريع اإلسبلمي، -4
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كىك مف األخبلؽ إماطة األذل عمؿ يعكد نفعو عمى الفرد كالمجتمع؛  يتضمنيا الٌتكجيو؛ ألفٌ 
  يؤجر فاعميا في الدنيا كاآلخرة. التيكالسمككيات القيمة السامية 

ث بفعؿ في المستقبؿ مطمكب مف كارتبط شرط المحتكل القضكم في ىذا الحدي
اطىب ىذا المحتكل الش قكلالمخاطب كىك إبعاد األذل عف الطريؽ، ك  رط الٌتمييدم ككف المخى

اطىب عمى  ، كيتأكد الفعؿ اإلنجازقادران عمى إنجاز الفعؿ كالمتكٌمـ عمى يقيف مف قدرة المخى
اطىب أف ينجز ىذا الفعؿ؛ ألٌنو يترتب  الطمبي بشرط اإلخبلص؛ فالمتكٌمـ يريد حقا مف المخى

في إرادة المتكٌمـ  المتمثؿ ؽ الٌشرط األساسمحة لمفاعؿ كالمجتمع، كبذلؾ يتحقعميو مص
كلقد استكفت األفعاؿ الكبلمٌية في ىذا الحديث قكانيف الخطاب مف امع. التٌأثير في السٌ 

فادة ية كفؽ ما يقتضيو كما استعمؿ المتكٌمـ االستراتيجٌية الٌتكجيي ،إخبارٌية كشمكؿ كصدؽ كا 
المقاـ كقرائف األحكاؿ؛ فنتج عف ىذا الفعؿ اإلنجازم فعؿ تأثيرم؛ ألٌف المرسؿ إليو أظير 

 . ()رغبتو في القياـ بالعمؿ اٌلذم يكجيو إليو الرسكؿ 
اطبيف يطرحيا  التي، فبعد االستفيامات كتيدؼ أفعاؿ التكجيو إلى التٌأثير في المخى

اًطب يجيب باسـ الم كمف أمثمة ذلؾ السؤاؿ الذم طرحو "عبد الحميد ميدم" ، طبيفخاالمخى
ما ىك اليكاء يا ترل؟ كما ىي تركيبتو؟ كما ىي : "في سياؽ حديثو عف التمكث البيئي
 .1؟ "مصادر تمكثو؟ ككيؼ نحافظ عميو

مف يقٌدـ اإلجابة عف كٌؿ استفياـ يطرحو؛ ىك  "عبد الحميد ميدم" الخطيب لقد كاف
سمكب االستفياـ في خطابات المسجد ليس تمقي اإلجابة، بؿ أف تأتي اليدؼ مف أألٌف 

االستفياـ ىنا ليس استفياما حقيقيا، بؿ استفياما جاء كبذلؾ يككف  ،اإلجابة باستجابة فعمية
تكجيو الٌسامع، كحثو عمى المحافظة  فيكالمتمثؿ ىنا  ،كٌمـ ليككف تمييدا لفعؿ تكجيييبو المت

ذا يككف المتكٌمـ قد أنجز فعميف، أحدىما مباشر تمثؿ في االستفياـ كبي كالبيئة، عف اليكاء
اٌلذم عٌبرت عنو القكة اإلنجازية الحرفية، كآخر غير مباشر تمثؿ في الٌتكجيو اٌلذم عٌبرت 

حيث تعمد المتكٌمـ اإلتياف بأسمكب االستفياـ بدؿ أف  ؛عنو القٌكة اإلنجازية المستمزمة مقامٌيا
ـٌ يبٌيف تركيبتو كمصادر تمكثو ككيؼ نحافظ عميو بغرض يعمد إلى تعريؼ الي كاء مباشرة، ث

                                                           
 .39، صاألعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلٌيةفي خطب الجمعة بد الحميد ميدم، ع -1
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كالمتمثؿ ىنا في  لفت االنتباه؛ ألٌف اإلخبار المباشر كالٌتبميغ ال يحٌققاف الغرض مف الخطاب
تكضيح مخاطر التمكث كأىميا انتقاؿ األمراض عف طريؽ المياه الممكثة، كلذلؾ يجب عمى 

: كفي ىذا الصدد يقكؿ الخطيب "عبد الحميد ميدم" افة المياهالمسمميف أف يحرصكا عمى نظ
يا المسممكف ىكذا يتبّيف لنا أّف الماء إذا بقي عمى طبيعتو نقيا صافّيا كطاىرا، فإّنو أي"

كلكف عندما يتّدخؿ اإلنساف   يككف نعمة عمى األحياء جميعا كعمى اإلنساف بصفة خاّصة
 . 1"اء كينجسو؛ فيتحّكؿ حينئذ إلى حامؿ لممكتبغير عمـ كبغير نظاـ؛ فإّنو يمكث الم

  فعبل كبلميا مباشرا حمؿ معننى صريحا فحكاه أٌف الماء الصافي نعمة ـأنجز المتكمٌ 
ذا تمكث؛ فإٌنو يتحك  بلمٌيا غير مباشر ؿ إلى نقمة تتسبب في كثير مف األمراض، كفعبل ككا 

تتجاكز  التيضمنٌية ىي المعاني المعاني المفيكمة الك مستمزمة مقاميا " ضمنية يحمؿ معان
أٌف المعنى يظؿ ناقصا  كىذا يعني، 2حرفية الجممة، كيمعب الٌسياؽ دكرا في تحديدىا كبيانيا"

 كلذلؾ يجب البحث عف المعنى المتضمف كالمتمثؿ ىنا في تأكيد ،إف أخذناه بشكمو الحرفي
إرشاد الٌناس إلى الحفاظ المتكٌمـ عمى قيمة الماء، كضركرة االعتراؼ بأٌنو نعمة مف خبلؿ 

عميو كتكبيخ األشخاص اٌلذيف يقكمكف بتمكيثو، كتيديدىـ بعذاب ا تعالى؛ ألٌف الكاقع يعكس 
كيستمركف في  ،طبيعة كثير مف الٌناس اٌلذيف ال يعرفكف قيمة الماء كال يعترفكف بيذه النعمة

تأكيد  لتزيدإٌف( ككٌررىا مرتيف أداة الٌتككيد ) استعمؿـ في المخاطبيف كليؤثر المتكمٌ  .تمكيثو
كىكذا يخدـ الغرض التٌداكلي؛ ألٌف تكرار العمؿ ضماف لتحقيقو، كىك بمغتو ىذه يشير  ،الخبر

إلى حالة ذىنٌية أخرل، يككف فييا الٌسامع عالما بالخبر اٌلذم أفاده بو المتكٌمـ، إاٌل أٌنو ال 
إلنكارم باستعمالو ألدكات الٌتككيد يعمؿ بمقتضى عممو؛ فيمجأ المتكٌمـ إلى صيغة الخبر ا

يختمؼ قدرىا بقدر إنكار الٌسامع؛ ألٌف اٌلذم ال يحافظ عمى الٌنعمة، كال يشكر  نعمو  التي
كىك محاكلة  الٌتككيد يسعى لتحقيؽ غرض تداكليكالمتكٌمـ باستعمالو ألدكات  .يعتبر ناكرا

 .ال يؤذم الٌناس بفعمو ى يٌمكثو حتٌ عمى نعمة الماء، كال جعمو يحافظك  ،التٌأثير في الٌسامع
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يجب عمى مستكل العائبلت أك األحياء، أف يراقبكا آبارىـ كعيكنيـ كينظفكىا " كلذلؾ 
فادكا كؿ اّتصاؿ بيف المياه الطاىرة ات المعركفة: كماء جافيؿ، كأف يتكيطيركىا بالمطير 
 . 1"كالمياه المستعممة

اطىبيفلم استعمؿ المتكٌمـ لفظ الكجكب)يجب(؛ ليؤكد ضركرة مراقبة اآلبار كتنظيفيا؛  مخى
 التيفعبل كبلمٌيا مباشرا تمٌثؿ في األمر اٌلذم دٌلت عميو القٌكة اإلنجازٌية الحرفٌية، ك  بذلؾ فأنتج

مة في االلتماس كالٌنصح ة ىي الداللة المستمزمة، كالمتمثتنمحي فتصبح داللة الجممة الكحيد
كىك االستعبلء كالذم يقتضي أف يككف اآلمر في  نتيجة اإلخبلؿ بشرط مف شركط األمر

نحتفظ بيا بيننا كبيف محدثنا كالمكاف كبيف  التيإذ إٌف" المسافة  ؛مكقع يسمح لو بتكجيو األمر
كالمكضع اٌلذم نأخذه ممف  ...محدثنا كالمكاف الذم نحتمو في مجمس الرفقة أك حكؿ طاكلة

عبلمات تٌدؿ عمى كضعنا االجتماعي كتشكؿ ( ...نخاطب أمرا أك نييا أك مسألة أك مشكرة)
كلذلؾ اعتنى عمماء األصكؿ كالببلغة العرب  .2نظاـ رمكز تختمؼ أدكاتو بحسب الثٌقافات"

تؤثر "بكجو مف الكجكه في عمميات الٌتكاصؿ  التيك تربطيـ  التيكالعبلقة  ،بمراتب المتخاطبيف
ى كجو الخصكص باآلمر كالٌناىي في بيف مستعممي الٌمغة؛ فاعتنكا بدراسة األمر كالٌنيي عم

تخرج إلييا  التيليفرقكا بينيما كبيف سائر المعاني الببلغية  ؛عبلقتيما بالمأمكر كالمنيي عنو
عمى كجو الحقيقة عف المعاني الحافة بيما مما ينجز مكىا ا، كعمى ىذا األساس فصمصيغتي

؛ أم أف االستعبلء 3"صح الن اأك إلى أغراض أخرل مني بصيغيما شأف الدعاء كااللتماس
 خرجت صيغة األمر إلى داللة االلتماسلغيابو كنظرا شرط ضركرم إلصدار األكامر، 

اطبيف بضركرة المحافظة عمى الماء   ألنو نعمة. كالنصح؛ حيث نصح الخطيب المخى
يبتمييـ ا سبحانو كتعالى بالجفاؼ، فيصمكف صبلة  ىذه النعمةكليدرؾ الٌناس 

سّنة تقاـ، يخرج ليا اإلماـ كما يخرج لمعيديف، ضحكة فيصمي بالّناس االستقاء كىي" 
ركعتيف يجير فييما بالقراءة، يقرأ بسبح اسـ ربؾ األعمى، كالّشمس كضحاىا، كفي كّؿ 
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ـّ يستقبؿ الّناس بكجيو فيجمس جمسة، فإذا  ركعة سجدتاف كرككع كاحد كيّتشيد كيسمـ، ث
ـّ خطب، فإذا فرغ استقبؿ القبمة اطمأف الّناس قاـ متكئا عمى عصا، فخط ـّ جمس، ث ب ث

فحّكؿ رداءه، يجعؿ ما عمى منكبو األيمف عمى األيسر كما عمى منكبو األيسر عمى 
ـّ  ـّ يدعك كذلؾ، ث األيمف، كال يقمب ذلؾ، كليفعؿ الّناس مثمو، كىك قائـ كىـ قعكد، ث

لرفع، كال أذاف فييا كال ينصرؼ كينصرفكف، كال يكّبر فييا غير تكبيرة اإلحراـ كالخفض كا
 . 1"إقامة

تراكحت بيف الماضي اٌلذم يفيد  ،ةجممة مف األفعاؿ الكبلميٌ  خطابف ىذا اليتضم
تؤدل  التيالٌتقرير كالمضارع الٌداؿ عمى الحاضر؛ ليساعد المتمقي عمى استحضار الصكرة 

صريح عف كيفٌية  بيا الصبلة في ذىنو فاقتضى المقاـ الٌتعبير بأفعاؿ كبلمٌية معٌبرة بشكؿ
أداء صبلة االستسقاء مع مكافقتيا لشركط المبلءمة، كقكانيف الخطاب مف إخبارٌية، كشمكؿ 

فادة.   كصدؽ كا 
كاندرج تحت الفعؿ الكبلمي المباشر فعؿ كبلمي متضٌمف في القكؿ تمٌثؿ في حث 

ستسقاء ؛ الذم كاف يصمي صبلة اال()المؤمنيف، كتكجيييـ إلى ضركرة االقتداء بالرسكؿ 
في  كليذا كثرت األفعاؿ الدالة عمى الحركة تكثر فييا الحركات ذات الصمة بالعبادة، التي

)يخرج، يصمي، يستقبؿ، جمس، قاـ حٌكؿ، يجعؿ، يقمب، يفعؿ ينصرؼ( ىذا الخطاب منيا: 
 تحمميا األفعاؿ بغرض إحداث أثرىا اإليجابي في المستمع.  التيتكمف القٌكة الفاعمة  ىناك 

ما تدعك إلييا الٌتداكلية كىك القصدٌية كالتٌأثير "فالقصدٌية تفترض  خطابال ىذا فكيتضمٌ 
دائما كجكد قصد أكلي لدل المرسؿ، كيككف ظاىرا في الٌنص كقصد ثانكم كيككف مضٌمنا 

ٌف المتكمـ يٌتكاصؿ بشكؿ ؛ أم أ2فيو؛ حيث يحاكؿ المتمقي القراءة لفيـ قصد المرسؿ الكامف"
نو المحتكل الظاىر لمممفكظ، كعمى الٌسامع أف يتكصؿ إلى قصد المتكٌمـ ا يفصح عأكثر مم

 .() ، كالمتمثؿ ىنا في حث المسمميف عمى االقتداء بالرسكؿالكامف في الٌنص
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يقاظ الضمير اإلنساني: .5  ذكر العكاقب كا 
ألٌنيا مف  ؛تقكم إنجازٌية الفعؿ الكبلمي التييعٌد ذكر العكاقب مف أدكات الٌتكجيو 

يكجييا المتكٌمـ إلى المخاطب كفؽ مجمكعة مف األكامر  التييات المباشرة كالصريحة اآلل
يا أصحاب محبلت : "لخطيبكالٌنكاىي كتختـ بإظيار العاقبة في األخير كما جاء في قكؿ ا

انتيى أجميا كلك بيـك كاحد، فإّنكـ إف  التيالمكاد الغذائّية، راقبكا سمعكـ كال تبيعكا المكاد 
تككنكا قد خالفتـ القانكف، كتجاكزتـ حدكد الشرع كتسببتـ في اإلضرار بالحياة بعتمكىا 
ـٌ أمره بمراقبة  1"البشرّية اطىب إلى ما سىييمقى إليو، ث استيؿ المتكٌمـ حديثو بالٌنداء؛ لتنبيو المخى

ة؛ كقد خرج األمر كالٌنيي عف داللتيما الحقيقي. انتيى أجميا التيالسمع الٌسمع، كنياه عف بيع 
ألٌف مرتبة المتكٌمـ ليست أعمى مف مرتبة الٌسامع؛ كلكي يؤثر المتكٌمـ في الٌسامع، كيجعمو 

إنجازٌية الفعؿ منيا: ذكر العكاقب  تقكيةيأخذ بتكجيياتو عمد إلى مؤشرات ساىمت في 
كتحذير الٌسامع، كتخكيفو عف طريؽ إخباره أٌف بيع ما انتيت صبلحيتو جريمة يعاقب عميو 

كالٌديف، كؿ ذلؾ بيدؼ إيقاظ الضمير؛ ألٌف جكىر الٌديف في الضمير كالكعي القانكف 
أصبل  اكىذا الضمير يجب أف نعنى بو أكال كآخرا ألٌنو ىك اإلسبلـ جكىرا كمظير  .بالمسؤكلية

ٌنما  فقط كفركعا، كمقتضيات عصرنا كمجتمعنا تفرض عمينا أف نحيي ال عمـك الٌديف كا 
أال إّف كّؿ متسّبب ليذه األكبئة "لتٌأكيد عمى شدة العقكبة كيككف ذلؾ باضمير اإلنساف 

 .2" سيسأؿ أماـ ا سؤاال عسيرا، كسيعذب عذابا شديدا
تضٌمنت الجممة فعبل كبلمٌيا مباشرا تمثؿ في اإلخبار عف مصير المٌتسببيف في ىذه  

ٌسمع كتيديد األكبئة، كأفعاال كبلمٌية غير مباشرة تمثمت في حث المسمميف عمى مراقبة ال
انتيى أجميا، كألٌف تمكيف المعنى في ذىف  التيالمٌتسببيف في األمراض بسبب بيعيـ لمسٌمع 
أداة الٌتحضيض )أال(؛ ليحض كيحث  الخطيب الٌسامع يحتاج إلى مؤكدات كثيرة؛ استعمؿ

لمضارع كما استعمؿ الفعؿ ا .خبره تقكيةالٌسامع عمى مراقبة الٌسمع كأضاؼ أداة التٌأكيد )إٌف( ل
)سيسأؿ سيعذب( في مقاـ الكعيد لزيادة التٌأكيد عمى :كأدخؿ عميو حرؼ )السيف( في قكلو
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عظـ المعصية، كلزيادة شٌدة الغرض اإلنجازم استعمؿ المتكمـ لفظة)عسيرا، كشديدا(؛ ليقرر 
 ليس باألمر الٌسيؿ، كأٌف عذاب المفسديف ا سبحانو كتعالىفي نفس الٌسامع أٌف كقكفو أماـ 

كىذا يخدـ الغرض الٌتداكلي؛ فإذا امتؤلت األفعاؿ الكبلمٌية قٌكة كاف  ،ليس باألمر اليسير
اطىب إلى القياـ بالمطمكب منو، كيتحقؽ بذلؾ الفعؿ التأثيرم.   تأثيرىا إيجابيا، فتنزع نفس المخى

اطىب إلى فعؿ شيء ما كلذلؾ  ،كيكمف الغرض اإلنجازم لمفعؿ الكبلمي في تكجيو المخى
إّف :)منيا قكلو الترىيب تتضمف التكجيو باستعماؿ أسمكب التي األخبارإلى  المتكمـ أيمج

الزالزؿ كالبراكيف كاألعاصير كالفيضانات ىي جند مف جنكد ا يسمطيا عمى مف يشاء 
 .1(فيي ابتبلء لممؤمنيف، كاعتبار لمّناجيف كلمّناس أجمعيف، كعذاب لمعصاة كالمذنبيف

 كبلمٌيا مباشرا ىك اإلخبار، كأفعاال كبلمٌية متضٌمنة في تضمنت ىذه الجمؿ فعبل
القكؿ، كىي: أمر المسمميف بطاعة ا، كحثيـ عمى االلتزاـ بيا كتيديد العصاة كتذكيرىـ بأٌف 
الزالزؿ فييا حكمة، كىي أٌف ا سبحانو كتعالى ابتبلىـ بيا لعميـ يرجعكف إليو نادميف 

ءت الجممة عمى ٌف( دكرا في تحديد قٌكة الفعؿ الكبلمي؛ حيث جاالتٌأكيد)إ كتؤدم أداة .تائبيف
المؤكد بمؤكد كاحد، إذ عامؿ المتكٌمـ المتمقي معاممة المترٌدد في الخبر؛  صيغة الخبر الطمبي

ألٌف بعض الٌناس يٌتمادكف في المعاصي، فصاغ ليـ الخبر عمى حسب حاليـ؛ كلتدعيـ القٌكة 
يتجدد  أممؿ الفعؿ المضارع )يسمط( لمداللة عمى الٌتجدد؛ اإلنجازية لمفعؿ الكبلمي استع

 نزكؿ الببلء عمييـ إف استمركا عمى المعاصي، كأصركا عمييا. 
كالرضا كالغضب كالحزف كالنجاح أفعاال " :كيستعمؿ المتكٌمـ في مقامات خاصة 

ذار كبلمٌية غرضيا الٌتعبير عف المشاعر كاألحاسيس، كىي كثيرة، منيا: الشكر، االعت
كمف أمثمة ذلؾ ما قالو الخطيب في  2" ...الٌتينئة اٌلندـ، كالحسرة، الغضب الشكؽ كالمكاساة

إّف المكقؼ لرىيب : "قاؿإذ  1982أكتكبر  12زلزاؿ األصناـ)شمؼ( يـك  عف سياؽ حديث
ّف الخطب لجميؿ ّنو لحرم بنا أف نكاجو ىذه الفاجعة بحكمة كحسف كتدبير، فنشارؾ   كا  كا 
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لمنككبيف آالميـ، كنقاسميـ ما نزؿ بيـ، بإظيار الّتضامف كالّتعاكف كالّتكافؿ إخكاننا ا
 . 1"معيـ

مت في كصؼ المكقؼ قٌكة إنجازية صريحة تمث ليذه الجمؿ تضٌمف الفعؿ الكبلمي
كلجعؿ الٌسامع  .تيا كالحث عمى مؤازرة المنككبيفكاإلخبار عف شدة الفاجعة، كالتٌأكيد عمى قكٌ 

مد المتكٌمـ إلى تصكيره لو باستعماؿ مؤشرات لغكٌية تساعد عمى تعديؿ القٌكة يتخٌيؿ المكقؼ ع
اإلنجازية، كتأكيد األفعاؿ؛ فاستعمؿ أدكات الٌتككيد )إٌف كالبلـ( ككٌررىا ثبلثة مرات "كجدكل 
الٌتككيد أٌنؾ إذا كررت فقد قررت المؤٌكد ما عمؽ بو في نفس الٌسامع، كمٌكنتو في قمبو، كفائدة 

، كىذا يخدـ الغرض الٌتداكلي؛ ألٌف المتكٌمـ يكٌرر 2كيد تمكيف المعنى في نفس المخاطب"التٌأ
كخكفا مف أف يتخٌمؼ أك يتكاسؿ أحد  .ليضمف تحقيؽ العمؿ المتمثؿ في مساعدة المنككبيف

 السامعفي مساعدتيـ استعمؿ صيغة الخبر اإلنكارم في نقمو لمخبر؛ ليبعث اليٌمة في نفس 
لغرض اإلنجازم استعمؿ األلفاظ )رىيب جميؿ، الفاجعة( ليككف أقرب في كلزيادة شدة ا

 لتٌأثير. االٌتصكير كأبمغ في 
ى يجتنبكا حتٌ كيفترض أف يتجو المتكٌمـ بخطابو إلى الٌتكثير مف فائدة المتمقيف 

اطىبيف مف المكت فيقكؿه كليذا نجد ،المعاصي استعدادا لممكت فاحذركا المكت؛ :" يحذر المخى
و يأتي فجأة، كاستعدكا لو ليبل كنيارا بطاعة رّبكـ في الّسر كالعمف، كبما تقدمكف في فإنّ 

دنياكـ مف حسنات، كما تجتنبكف مف سيئات، كبما تبذلكف مف جاىكـ كمالكـ ابتغاء كجو 
 3. "ا

أنجز المتكٌمـ فعبل كبلمٌيا مباشرا، أضمر كراءه فعبل كبلمٌيا غير مباشر تمثؿ في 
: أم نصح المسمميف باالستعداد لممكت كليـك القيامة مستشيدا بقكلو تعالىرشاد؛ الٌنصح كاإل

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ 
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ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .    2-1 تافسكرة الحج اآلي چڦ ڦ ڦ ڄ 
افتتحت سكرة الحج بيذا الٌنداء المكجو مف الخالؽ عز كجؿ إلى الٌناس جميعا، كاٌلذم 

ـ فيو بامتثاؿ أمره كاجتناب ما نيى عنو؛ فجاء الفعؿ الكبلمي في ىذه اآلية مباشرا؛ يأمرى
تعالى( المتمٌثؿ في أمر  سبحانو حيث طابقت القٌكة اإلنجازية الحرفٌية مراد المتكٌمـ )ا

 الٌسامعيف بعبادتو. 
بصيغة  كيعٌد األمر مف أكثر األساليب استعماال في الٌتكجيو " فبمجرد نطؽ المتكٌمـ

ذا كضع 1األمر يككف قد أضفى عمى نفسو مرتبة اآلمر، فيضع اآلخر في مرتبة المأمكر" ؛ كا 
المتكٌمـ نفسو في مرتبة اآلمر، فإٌنو يطمب بذلؾ حصكؿ الفعؿ عمى جية االستعبلء، كىذا 
األخير شرط تداكلي؛ إذ يحٌدد عبلقة المتكٌمـ بالٌسامع؛ بحيث يجب أف تككف مرتبة المتكٌمـ 

قكلو "كقد أعطت بعض العناصر في الٌنص الٌتكجيو قٌكتو منيا:  .مى مف درجة الٌسامعأع
لى جدارة الٌناس بأف يتقكه؛ ألٌنو بصفة تدبير )رٌبكـ(  إيماء إلى استحقاقو أف يتقى لعظمتو، كا 

ككذلؾ قكلو تعالى:  الربكبية ال يأمر كال ينيى إال لدرء المفاسد عف الٌناس كمراعاة مصالحيـ،

تعميؿ لمكجب األمر بذكر بعض عقكباتو منيا: تشبييو  چپ پ پ پ ڀ  ﴿
كيبدك الٌناس سكارل كما ىـ  .تذىؿ األميات، كتجيض الحامبلت التيبالزلزلة العظيمة 

العكاقب ليزيد  ذكر ىذه  ؛ نفيـ مف ىنا بأٌف ا سبحانو كتعالى2بسكارل بسبب الٌرعب الٌشديد
 مف قٌكة الٌتكجيو.

 
 

 

 

 

                                                           
 .48صعمر بمخير، مقاالت في الٌتداكليات كالخطاب،  -1
 .186، ص17، جمحمد الطاىر بف عاشكر، الٌتحرير كالٌتنكير  -2
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 قصدّية االمتثاؿ في الخطاب الّديني:المبحث الثاني: 
لرغبتو في الفعؿ أك االنتياء عنو؛  االستجابةإلرادة المتكٌمـ ك "االمتثاؿ تحقيؽ إٌف 
 فبمجرد 

فإٌنو يضطمع بدكر ما كيكمؼ المخاطب بدكر مكمؿ، كىك  ؛أف ينجز المتكٌمـ األمر
كمف ثـ  .غبتو في أف يذعف المخاطب لطمبو كيمتثؿ لور عف إرادتو، كيفصح عف ر حينئذ يعب  

كتقتضييا مبادرة  ،( يستكجبيا االمتثاؿ لمطمب أمراautorité)فيك يكشؼ عف سمطة 
ذم يمنح االمتثاؿ مرىكف بشرط االستعبلء؛ الٌ  ىذا يعني بأفٌ ، 1المخاطب باالستجابة لو"

اطبلكيستكجب عمى ا ،اىي الحؽ في تكجيو األكامراآلمر أك النٌ  االستجابة ليذه األكامر؛  مخى
ة كال تعدك ىذه الطمبيات أف تككف أكامر تتفاكت خبلليا قكٌ " .كالقياـ بالفعؿ المطمكب منو

القكؿ كتختمؼ؛ إذ يمكف أف تنطمؽ مف مجرد االقتراح الٌميف لتصؿ إلى المطالبة اإلجبارية؛ 
 :3ألكامر بما ىي طمبيات؛ كمف مميزات ا2فيككف األكؿ عمى سبيؿ االستعبلء كاإللزاـ" 

 ؛أف يمـز المخاطب بإحداث المطالبة بيف العالـ كالقكؿ -
رادة كرغبة مف المتكمٌ  -  ؛ـأف تككف صادرة عف نية كا 
 ؛أف يقترف الفعؿ المطمكب إحداثو بالزماف المستقبؿ -
اطىب قادرا عمى االمتثاؿ.  -  أف يككف المخى

 االمتثاؿ تحقيؽ إلرادة الذات عبر اآلخريف:. 2
اطبيف يمتثمالخطابات الدٌ  تيدؼ ألكامر  كفينية عمى اختبلؼ أشكاليا إلى جعؿ المخى

ينالكف الثكاب؛ المترتب عمى كبذلؾ ؛ يريدىا التيبالكيفية  وا سبحانو كتعالى، كيعبدكن
كقد  .يندرج ضمف العادات بعضياإلى صنؼ العبادات ك بعضيا  ينتمي التيأفعاليـ المختمفة 

بشرط أف يستحؽ فاعميا أف يثاب عمييا، ات يا عبادألنٌ  ؛ذه األعماؿاىتـ اإلسبلـ بكٌؿ ى
ّنما لكّؿ امرل ما نكل: "() قكلو تصمح نيتو بدليؿ   .4"إّنما األعماؿ بالّنيات، كا 

                                                           
 .39ص ،الصبحي ىدكم، اإلنشاء بالقكؿ مقاربة نحكية تداكلية لؤلكامر كالنكاىي أعماال لغكية -1
 .133، صالمرجع نفسو -2
 .الصفحة نفسيا، المرجع نفسو -3
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جاء الفعؿ الكبلمي في ىذا الحديث مباشرا غرضو اإلخبار بأٌف كٌؿ عمؿ إاٌل كلو نية  
( عند عمماء الٌمغة أداة حصر، كىنا األعماؿ ىي ماكتعتبر )إنٌ  .يعقدىاالبٌد لمٌسامع أف 

المحصكر عمى الٌنية" فجميع األعماؿ محصكرة كمتعمقة بالٌنية، كال تقتصر الٌنية ىنا فقط 
ٌنما تدخؿ فييا حٌتى العادات" أٌنو يمكف لئلنساف أف يعقد الٌنية  يعني ىذا ؛1عمى العبادات، كا 

أٌف المتكٌمـ قد عمد إلى ب تحميمي لمحديثمف خبلؿ كما كشفت  .في كٌؿ عمؿ يقـك بو
االستخداـ الكٌمي لٌمغة كفؽ حاجات المخاطبيف؛ إذ يختار البميغ في الٌتعبير عف األشياء إٌما 

جاء عمى قياسيا ىذا الحديث حسب ما فسره أىؿ  التياإليجاز، أك اإلطناب، أك المساكاة 
 الببلغة. 

؛ إذ 2ؿ المراد ال ناقص عنو كال زائد عميو"كيقصد بالمساكاة" أف يككف الٌمفظ بقدر أص
إٌف مقاـ المساكاة ىك مقاـ اإلتياف باألصؿ؛ حيث ال مقتضى لمعدكؿ عنو؛ فيعبر المتكٌمـ عف 

كىذا ما أشارت إليو الٌدراسات الحديثة في إطار كضع جممة  .المعنى المقصكد بمفظ مساك لو
ظيرت  التي( مبادئ الٌتعاكف Grice)"غرايس"القكاعد إلنجاح عممٌية الٌتكاصؿ؛ إذ كضع 

لك نقص ك  ،كاضحة في الحديث؛ حيث أعطى المتكٌمـ لممتمقي القدر البلـز مف المعمكمات
ؽ اإلفادة" كيككف المتكٌمـ بذلؾ قد حق .قصافلفظ منيا لكقع الخمؿ في المعنى بمقدار ذلؾ الن

ة كدقة مف األحكاـ كىك أكثر صح ،إٌننا نقرر أٌف كٌؿ األنماط تدكر حكؿ حكـ اإلفادة
أساس  ىي أٌف النية، كمنيا إخباره ببمعمكمات ميمة ـ يفيد المخاطبألٌف المتكمٌ  ؛3األخرل"
 .الٌديف

قراءة القرآف  :منياعمى كافة العبادات  كالمداكمة، الفرائض الدينٌية كما يأمرنا ديننا بأداء

             ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې چ  :عمبل بقكلو تعالىكالصبلة 

 . 45سكرة العنكبكت اآلية ۆئ  چ ىى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ې ې

                                                           
 .7، ص1سالـ عطية، شرح األربعيف الٌنككية، باب ىؿ تدخؿ النية في جميع األعماؿ، ج -1
 .117، ص1991مصر:  ،2عبد المتعاؿ الصعيدم، الببلغة العالية عمـ المعاني، ط -2
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قامة الٌصبلة ه أمر  ، حيث()لمرسكؿ كجو ا سبحانو تعالى خطابو   بتبلكة القرآف، كا 
نما يشمؿ األمر ،دائياأبأنو ىك فقط المعني ب () كال يعني تكجيو األمر إلى الرسكؿ ىنا  كا 

اآلية إلزاـ الٌسامع بالقياـ بالفعؿ المطمكب منو، كقد  ىذهاألمر في جميع المسمميف؛ كمفاد 
استكفى الفعؿ الكبلمي شركط المبلءمة؛ فشرط المحتكل القضكم فعؿ في المستقبؿ مطمكب 

قامة الٌصبلة، أٌما الٌشرط الٌتمييدم فيتمثؿ في  ىـكىك أمر  يفبالمخاطى مف  بتبلكة القرآف، كا 
عمى  تيـكفي الكقت نفسو المتكٌمـ متأكد مف قدر  .عمى إنجاز الفعؿ كالعمؿ باألكامر قدرتيـ

إنجاز الفعؿ، كأٌنو يريد ذلؾ حقا، كىك ما يعرؼ بشرط اإلخبلص، أٌما الشرط األساس فيظير 
 التي؛ لينجزكا الفعؿ مستعينا بكسائؿ تعديؿ القٌكة اإلنجازٌية، ك  يـفي إرادة المتكٌمـ التٌأثير في

ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې  ﴿ :منيا تعميؿ األمر بالصبلة في قكلو

؛ ألٌف الصبلة إٌف تٌمت عمى الكجو األكمؿ چ ىى ائ ائ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
كىي: ذكر ا  اء كالمنكر كفييا فائدة أعظـ أالكانت ليا فائدتاف: أٌنيا تنيى عف الفحش

 أداء الصبلة كتبلكة القرآف الكريـ.  لعباده اٌلذيف يذكركنو، كيشمؿ ذكر ا سبحانو كتعالى
ّف شير رمضاف، ىك الّشير الكحيد زكؿ القرآف الكريـ في شير رمضاف" كقد بدأ ن كا 

مف شيكر الّسنة، اّلذم ذكره ا باسمو، ألّنو شير شريؼ كفضيؿ، شرفو ا ببداية 
 . 1"نزكؿ القرآف فيو عمى قمب سّيدنا محمد نبي ا كرسكلو إلى ىذه األّمة

مقاميا ممثبل في  اى مستمزمكمعنن  ىك اإلخبار، اى صريحالفعؿ الكبلمي معنن تضمف 
القٌكة تدعمت ك  .أمر المسمميف بالصياـ، كحثيـ عمى قراءة القرآف الكريـ، كترغيبيـ في تدبره

: )شٌرفو الٌمو ببداية نزكؿ القرآف( قكؿ المتكمـ مؤشرات لغكٌية منياباإلنجازية ليذه المعاني 
ىا مرتيف لزيادة تككيد المعنى كتبميغ الغرض أداة الٌتككيد )إٌف(، كتكرير  وباإلضافة إلى استعمال

 إيمانا اٌلذم تيدؼ إليو الٌتداكلية، كالمتمٌثؿ في التٌأثير في المخاطب حٌتى يقـك بيذه العبادة
المسمميف؛ فرمضاف ليس  كسفتطمئف نف ؛كاحتسابا كيكثر مف قراءة القرآف في الشير الفضيؿ

العمؿ كالعبادة كالجياد: جياد الٌنفس شير القمؽ كالغضب كضعؼ الٌشخصية، إٌنما شير 
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كجياد الشيطاف كجياد الٌشر كالباطؿ، كجياد العدك بالٌمساف كالماؿ كالسبلح، ىذا األخير 
 اٌلذم كاف آخر أسمكب لمدعكة. 

كىذا ما أخبرنا بو "عبد الحميد  ككانت غزكة بدر أٌكؿ درس عممٌي ليذا األسمكب
حدثت غزكة بدر الكبرل يـك الجمعة السابع عشر يا المسممكف لقد أي" :ميدم" الذم قاؿ

ّف حدكثيا في رمضاف لو داللة  مف رمضاف، في السنة الثانية مف اليجرة المباركة، كا 
 . 1"كبيرة

فعبل  تضمف كبلموإلى ما سيخبره بو، كما  خاطببالٌنداء؛ ليمفت الم كبلموبدأ المتكٌمـ 
ذا ركعي  .ة بدر قد حدثت في رمضافكبلميا مباشرا تمثؿ في إخبار المخاطىب بأٌف غزك  كا 

ارتباط ىذه الجممة بسياؽ إنجازىا؛ فإٌف معناىا ال ينحصر في ما تٌدؿ عميو الصيغة 
منيا التأكيد عمى ضركرة  الصكرٌية، إٌنما تتضٌمف معاف يرمي إلييا المتكٌمـ بشكؿ غير مباشر

كف في شير رمضاف كثير مف الٌشباب ال يشتغمألٌف  العمؿ كاالشتغاؿ في شير رمضاف،
ىذا الكاقع جعؿ الخطيب يؤكد قكلو باستعماؿ أدكات  .كيقضكف أكقاتيـ في الٌنـك كال يعممكف

ٌف حدكثيا في رمضاف لو داللة كبيرة(؛ حيث  الٌتككيد منيا:) ؿ+ قد(  باإلضافة إلى عبارة )كا 
كالٌنشاط  تعني أٌف رمضاف ليس شير الكسؿ كالخمكؿ، كقمة اإلنتاج، بؿ شير العمؿ كالجدٌ 

الٌسامع عمى استغبلؿ  نجازية المستمزمة مقامٌيا ىي حثككثرة العبادة؛ لتككف بذلؾ القٌكة اإل
 الٌتقرب إلى ا سبحانو كتعالى كاإلكثار مف الطاعات، كعمؿ الخيرات. بىذا الشير 

حضر إعبلف " فرض ا سبحانو كتعالى الصياـ عمى كٌؿ مسمـ كمسممة فمفلقد ك 
 . 2"رمضاف، كلـ يكف مسافرا كال مريضا فعميو بصيامو، أمر مف ا جؿّ جبللورؤية ىبلؿ 
المخاطبيف؛ بأف ا أمرىـ بصياـ شير رمضاف، كباإلضافة إلى اإلخبار أنجز  متكمـٌأخبر ال

كىذا ما دلت عميو صيغة  .المسمميف بصـك رمضافأمر المتكمـٌ فعبل كبلمٌيا مباشرا تمثؿ في 

ٿ ٿ  چ مي استشيد المتكمـ بقكلو تعالى:تدعيـ القكة اإلنجازية لمفعؿ الكبلعميو(؛ كلفاألمر)

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ 
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ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ 

 .184  -183البقرة  اآليتاف  ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ
ر العناية بما سيقاؿ افتتح ا سبحانو كتعالى كبلمو بالٌنداء لما في الٌنداء مف إظيا

ٹ ٹ بعده كقد حمؿ كبلمو فعبل متضٌمنا في القكؿ، كىك األمر بالصياـ فجممة: )

( خبرية لفظا طمبٌية معنى، "كقد صاغ المتكٌمـ كبلمو عمى صيغة الخبر في مقاـ ٹ 
الطمب قصد المبالغة في الطمب؛ لمتٌنبيو عمى سرعة االمتثاؿ؛ فالمتكٌمـ كضع الصياغة 

حؿ الصياغة األمرٌية، بيدؼ إبراز معاف مختمفة، كتحقيؽ كظائؼ تداكلٌية، كمراعاة الخبرٌية م
كقد أباح لممريض كالمسافر  ؛1حاؿ المخاطب بحذؼ الفاعؿ، كالبناء لممفعكؿ بالفاعؿ"

﴾. چ چ ڇ ڇڇ اإلفطار عمى أف يقضي ما أفطر في كقت آخر، كىذا ما جاء في قكلو:﴿ 
اطىب، كفي قكلو: كقد حذؼ الفعؿ )فأفطر(؛ ألٌف م ف خصائص الٌتداكلية حذؼ ما عمـ لدل المخى

بسبب كبر  بصعكبة ؛ أم يطيقكف الصياـ، لكف ﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ﴿
إطعاـ مسكينا عف كٌؿ يكـ يفطركنو؛ كليبٌيف  سنيـ؛ فيؤالء أمرىـ بالفدية، كالمتمثمة في 

كالحث عميو  المتكٌمـ لمٌسامعيف أىمٌية الصكـ عمد إلى ترغيب كتعظيـ فعؿ الصكـ

 ﴾. ک ک ک گگ  بقكلو:﴿
بدليؿ قكلو سبحانو كتعد ليمة القدر أفضؿ ليمة مف ليالي رمضاف لنزكؿ القرآف الكريـ        

 چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ : كتعالى
 . (3-1)اتالقدر اآليسكرة 

بقراءة القرآف يا ئياعمى إح ية ىك تعظيـ ىذه الٌميمة، كالحثإٌف غرض الخبر في ىذه اآل
ؿ في ما أخبر بو سبحانو كتعالى ايفتتحت ية الفعؿ الكبلمي المباشر المتمثقك كتدٌبر آياتو؛ كلت

اطىب )مؤمف( يرضيو ىذا  اآليات بحرؼ )إٌف(، كبذلؾ تككف الجممة الفعمٌية مكجية لمخى
اطىب ييتكقع أٌنو مترٌدد فيقكٌم لو الخبر.   الٌتككيد، كمخى
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مبتدأ عمى الخبر القصر" كىك قصر قمب لمٌرد عمى المشركيف اٌلذيف نفكا كيفيد تقديـ ال
، كىذا مبدأ تداكلٌي يتعٌمؽ بتصكر الٌسامع، كجيمو في 1أف يككف القرآف منزال مف ا تعالى"

حكمو، كيحاكؿ المتكٌمـ بذلؾ أف يبٌيف لو الصكاب، كينفي لو الخطأ "كفي الٌتعبير بضمير 
ف تعظيما لو كتفخيما لشأنو، كشيادة لو بالنباىة المغنية عف الٌتصريح الغائب بدؿ كممة القرآ

كما عظمو بأف أسند تنزيمو إليو، فاإلتياف بالضمير الٌداؿ عمى القرآف دكف االسـ الظاىر 
أم لشٌدة اىتماميـ بقراءتو ؛ 2إيماء إلى أٌنو حاضر في أذىاف الٌسامعيف لشدة إقباليـ عميو"

دييـ، كمشتركا بينيـ، كلذلؾ أضمر ا سبحانو كتعالى المسند إليو كتدبره، أصبح معركفا ل
"إذا كاف الٌسامع مستحضرا لو، عارفا منؾ  إالٌ  إضمار المسند إليوكال يتـ  )القرآف الكريـ(

؛ فينطمؽ المتكٌمـ مٌما ىك معمـك كمشترؾ بينو كبيف الٌسامع 3القصد إليو عند ذكر المسند"
لخطاب ىك أٌف" جميع القرآف كاف مقٌرران في عمـ ا تعالى مقداره كاٌلذم يشترؾ فيو طرفا ا
منجما حٌتى يتـٌ، ككاف إنزالو بإنزاؿ اآليات األكلى منو؛ ألٌف ما ( )كأٌنو ينزؿ عمى الٌنبي 

 ؛ أم بنزكؿ اآليات األكلى مف سكرة العمؽ.4"ألحؽ بالٌشيء يفيد بمنزلة أكلو
في ترتيب المصحؼ القدر قد كضعت " ٌف سكرةكمف األىمٌية بمكاف أف أشير إاٌل أ

عقب سكرة العمؽ مع أٌف آياتيا أقؿ عددان مف سكرة البٌينة كسكر أخرل بعدىا، كأٌف ىذا تنبيو 
ذم ابتدئ نزكلو في سكرة العمؽ فيجكز أف يراد عمى أٌف الضمير في أنزلناه يعكد إلى القرآف الٌ 
ي ابتداء اإلنزاؿ؛ أك إلى اآليات الخمس األكلى بو القرآف كٌمو فيككف فعؿي أنزلنا مستعمبل ف

مف سكرة العمؽ؛ ألٌف الكحي فتر ثـٌ عاد إنزالو منجما كلـ يكمؿ إنزاؿ القرآف إاٌل بعد ثبلثة 
تيدؼ إلى إخراج الٌناس مف  التيكتضمف أحكاـ الشريعة اإلسبلمٌية  ؛5كعشريف سنة"

 . الظممات إلى النكر
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كفيو  رمضاف، كىك شير الصياـ، كشير العبادة كالقياـ، لقد نزؿ القرآف الكريـ في شير
يعتؽ العابدكف، القانتكف مف الٌنار، كألٌف ا سبحانو كتعالى رحيـ بعباده، يحبيـ كيحب أف 

زكاة الفطر حٌتى يجبر  عمييـفرض ـ، كيضاعؼ حسناتيـ، يغفر ليـ، كيعفك عف ذنكبي
منيـ ال  اكما أٌف بعضض غيرىـ نتيجة خكض بعض منيـ في أعرا ؛يـالٌنقص في صيام

مف ال يغض بصره، كال يكؼ سمعو عف سماع  يـينجك مف الغضب كالسباب كالشتـ، كمن
" زكاة الفطر لشير رمضاف كسجدتي الّسيك لمصبلة، تجبر نقصاف الباطؿ كالٌمغك فكانت: 

، كما يجبر السجكد نقصاف الصبلة  . 1"الصـك
كقد  رؿ في اإلخبار عف فائدة زكاة الفطتمث تشكمت ىذه الجممة مف فعؿ كبلمي مباشر

استخدـ المتكٌمـ الٌتشبيو لزيادة الٌتكضيح، كتقريب الفيـ إلى ذىف الٌسامع؛ كفي الٌتشبيو دٌؿ 
الٌتككيد عمى المعنى المتضٌمف في القكؿ، كالمتمٌثؿ في تكجيو الٌسامع ألداء زكاة الفطر، كحثٌو 

 . ولمنقص اٌلذم يشكب عمى االلتزاـ بيا؛ تزكية لصيامو كجبرا
الّركف الخامس مف أركاف يأتي بعد الركف الرابع مف أركاف اإلسبلـ الحج كىك" 

 .2"اإلسبلـ، كىك عبادة خاّصة بزيارة الكعبة كالطكاؼ حكليا
اطىبيف المتكٌمـ  أخبر ة بزيارة الكعبة؛ كألٌف الجمؿ الخبرٌية بأٌف الحج عبادة خاصالمخى

، فإٌف الٌسامع يحكـ عمى ىذه الجممة بالصدؽ؛ ألٌف الٌنسبة تخضع لمعيار الصدؽ كالكذب
كألٌف المتمقي ال ينكر الخبر، كغير مترٌدد فيو أنزلو المتكمـ  ؛الكبلمٌية طابقت الٌنسبة الخارجٌية

فعبل كبلمٌيا غير مباشر تمٌثؿ  تضمنتك  ،منزلة الخالي الذىف فخمت الجممة مف المؤكٌدات
ذيف تتكفر فييـ شركط الحج كمنيا: القدرة المادية كالجسدية عمى في حٌث كتكجيو المسمميف الٌ 

 .أداء ىذه الفريضة
ىي زيارة  ":التيك عف الحج إلى الحديث عف العمرة  الحديثمف الخطيب كينتقؿ 

الكعبة المشرفة باإلحراـ كالّتمبية مف الميقات، كالطكاؼ بالبيت العتيؽ سبعة أشكاط كاممة 
ـّ الّسعي بيف الصفا كالمركة كصبلة ركعتيف عند مقاـ  ، ث إبراىيـ، كاالرتكاء مف ماء زمـز
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سبعة أشكاط كاممة، كحمؽ الرأس أك تقصيره، كبذلؾ تنتيي العمرة، كالعمرة ليس ليا مكسـ 
اعتمر  ()معّيف؛ فيي تؤدل طكؿ السنة أثناء الحج كخارجو كقد ثبت أّف الرسكؿ الكريـ 

 . 1"رة القضاء كفي فتح مكة كفي حجة الكداعأربع مرات: في صمح الحديبية، كفي عم
عمد ًضمف ىذا األساس إلى إعطاء ك كيفٌية أدائيا  شرحمفيـك العمرة، ك كضح المتكمـ 

 ديكرك""يقكؿ  كفي ىذا الصدد عدد مف المعمكمات مف الضركرم أف تككف شاممة كعاٌمة

(Ducrot) متمكيا عف مكضكع ي التيعمى المخاطب تقديـ المعمكمات البلزمة ك "يجب : إٌنو
مف كبلـ  خاطىب؛ فالخطاب يتكقؼ عمى مدل استفادة الم2الخطاب كغرضيا إفادة المخاطب"

المتكٌمـ؛ ليفيد بذلؾ الخبر فعبل كبلمٌيا متضٌمنا في القكؿ يتمٌثؿ في حث المسمميف عمى تأدية 
كقد ثبت  ):تٌاليةتيا العبارة النضمتكفي الٌنص عدة مؤشرات لٌتقكية إنجازية ىذا الفعؿ  .العمرة

اعتمر أربع مرات(؛ ليككف الدافع كراء تأكيد المتكٌمـ لخبره باستعماؿ  ()أٌف الرسكؿ الكريـ 
أدكات الٌتككيد)قد كأٌف( باإلضافة إلى الفعؿ )ثبت( الٌداؿ عمى المعنى ذاتو التٌأثير في 

مركف رغـ قدرتيـ إذ أٌف كثيران مف المسمميف ال يعت ()؛ حٌتى يقتدم برسكؿ ا خاطبالم
عمى ذلؾ بحجة أٌف العمرة سنة مؤٌكدة كليست فريضة؛ فيفكتيـ بذلؾ الخير الكثير كاألجر 

 الكبير. 
اليـك العاشر مف ذم الحجة، يـك الحج األكبر بالٌنسبة لضيكؼ الرحمف في  يعدٌ ك 

البقاع المقدسة كىك يـك عيد األضحى المبارؾ بالٌنسبة لباقي المسمميف يذبحكف فيو 
ما عمؿ : )()مة ىذه العبادة أخبرنا بما قالو الرسكؿ قي الخطيب ناأضاحييـ، كليبٌيف ل

ّنيا لتأتي يـك القيامة بقركنيا  آدامي مف عمؿ يـك الّنحر أحب إلى ا مف إىراؽ الّدـ، كا 
ّف الّدـ ليقع مف ا بمكاف قبؿ أف يقع مف األرض، فطيبكا بيا  كأشعارىا كأظبلفيا، كا 

 . 3(نفسا
إٌف غرض الفعؿ الكبلمي في ىذه الجمؿ ىك اإلخبار كال داعي لمخكض في مسألة 

ار بيذه الحقيقة تكجييا ؛ كتضٌمف اإلخب()الصدؽ كالكذب؛ ألٌف قائؿ الحديث ىك الرسكؿ 
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البلـ( في )ك (المسمميف عمى القياـ بيذه العبادة؛، كقد أسيمت أدكات الٌتككيد )إفٌ  مؤداه حث
ازية لمفعؿ الكبلمي المتضمف في القكؿ؛ ليريد الخطيب بذلؾ مف المسمميف زيادة القكة اإلنج

ا  نيؿ حبالمحافظيف عمى ىذه العبادة الثبات كالمداكمة، كمف غيرىـ االلتزاـ بيا ابتغاء 
  .سبحانو كتعالى

قامة الصبلة، كالصياـ كالحٌج ذٌكره  اطىب بتبلكة القرآف كا  بعد أف أمر المتكٌمـ المخى
أمر يحقؽ االلتزاـ بيا منفعة تعكد عمى الٌسامع كالٌناس فيقكؿ:"  التيات األخرل، ك بالعباد

 . 1"ديننا بالّتعفؼ كغض البصر، كاالبتعاد عف الزنا، كتبرج الجاىمّية األكلى
 مصيغة، كىذا ما عٌبر عنو المتكٌمـ باستعمالو لان مباشر  اكبلمي فعبل تضمنت ىذه الجممة
ث أنجز المتكٌمـ فعبل إنجازيا تكجيييا فحكاه أمر الٌسامع بالٌتعفؼ المعجمٌية لفعؿ األمر؛ حي

كغض البصر، كاالبتعاد عف الزنا؛ كليضمف المتكٌمـ نجاح الفعؿ الكبلمي قاؿ: )أمر ديننا(؛ 
في حياة األفراد  الٌدينية؛ فالٌديف يقـك بدكر ميـليبٌيف لمٌسامع بأٌنو انطمؽ مف معطى الٌسمطة 

 إلى القياـ بفعؿ ما أك اإلحجاـ عنو.  كييدؼ إلى تكجيييـ
ٌف الٌتكجيو الٌديني مقركف بسمطة عميا ىي سمطة ا سبحانو كتعالى؛ ففي قكلو: )أمر  كا 
ديننا(؛ أم أٌف ا تعالى ىك اآلمر، كمف ثٌمة؛ فإٌف الكجكب في األمر ليس مسألة لغكٌية 

األمر عمى الكجكب كىي  صيغاللة فحسب، بؿ لغكٌية تداكلٌية، إذ رتبة اآلمر ىي المحٌدد لد
 المؤشر لنجاح ىذه األفعاؿ؛ ألٌف الٌتكجيو قائـ عمى عبلقة سمطكٌية بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو. 

 يني:الدّ  تطرؼنبذ ال.1
"عبد الحميد  ف، كىذا ما حاكؿ الخطيبالتطرؼ كالمغاالة في الدي( )نبذ الٌرسكؿ 

الرسكؿ  عيـ عمى الحكار اٌلذم جرل بيفمف خبلؿ اطبلتكضيحو لكافة المسمميف  ميدم"
( ) مع أحد الصحابة، فقد ركل البخارم كمسمـ كغيرىما عف أنس بف مالؾ( ) :جاء قاؿ"

، فمما اخبركا كأّنيـ تقاّلكىا. ()يسألكف عف عبادة الّنبي ( )رىط إلى بيكت أزكاج الّنبي 
ف ذنبو كما تأخر؛ قاؿ أحدىـ: ؟ فقد غفر ا ما تقدـ م()فقالكا: كأيف نحف مف الّنبي 

أّما أنا فإّني أصمي الّميؿ أبدا كقاؿ اآلخر: أنا أصكـ الدىر كال أفطر أبدا، كقاؿ اآلخر: كأنا 
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فقاؿ: أنتـ القـك اّلذيف قمتـ كذا ( )أعتزؿ النساء فبل أتزكج أبدا؛ فجاءىـ رسكؿ ا 
طر، كأصمي كأرقد، كأتزكج الّنساء ككذا؟ كا إني ألخشاكـ  كأتقاكـ لو، لكّني أصـك كأف

 .1فمف رغب عف سنتي فميس مّني"
؛ ليسألكا عف عبادتو ()ة الجماعة اٌلذيف قصدكا رسكؿ ا ذا الحديث لقصتطرؽ ى

  كبعد تمقييـ لئلجابة، كٌجو الجماعة لذاتيـ استفياما تقريرٌيا حمميـ عمى االعتراؼ كاإلقرار
؛ اٌلذم قد غفر ا لو ما تقدـ كما تأخر مف ذنبو. ()بأٌف حاليـ يختمؼ عف حاؿ الرسكؿ 

 تدعمت( كقد ...كىذا ما أٌدل بيـ إلى إلزاـ أنفسيـ بإنجاز أفعاؿ في المستقبؿ)أصمي، أصـك
:)فمما أخبركا كأٌنيـ تقالكىا( أم رأكىا قميمة؛ منيامؤشرات لغكٌية بيذه األفعاؿ ل القكة اإلنجازية
أفادت المداكمة عمى  التي ؛لمفظة )أبدا( الجماعةباستخداـ  القٌكة اإلنجازية كما تدعمت

)أنتـ القـك اٌلذم قمتـ كذا  قكليـ سأليـ قائبل: () سكؿسمع الرٌ  كلما .العبادة طكؿ حياتيـ
حيث أنكر الرسكؿ  كقد عدؿ أسمكب االستفياـ عف داللتو الحقيقية إلى داللة اإلنكار؛ككذا؟( 

( ) كا إني ألخشاكـ  كأتقاكـ لو لكّني أصـك كأفطر "كيتضح ذلؾ في قكلو: فعميـ
 2"كأصمي كأرقد كأتزكج الّنساء، فمف رغب عف سنتي فميس مني

كأدكات  أٌكد خبره باستخداـ القسـ،ك  ،الجماعة بأٌنو أكثرىـ خشية  ()أخبر الٌرسكؿ 
إرشاد الجماعة ي فعبل كبلميا غير مباشر تمٌثؿ ف كتضمف ىذا الخبرإٌف( +البٌلـ ) الٌتككيد

فميس الكبلـ مجرد نقؿ  غرضا تداكليا ـ قد حقؽكتغيير اعتقادىـ الخاطئ، كبذلؾ يككف المتكمٌ 
ٌنما" لؤلخبار كتبادليا تحقيؽ ألفعاؿ مسيرة كفؽ مجمكعة مف القكاعد مف شأنيا تغيير  كا 

قكؿ  كضعية المتمقي كتغيير منظكمة معتقداتو أك كضعو السمككي، كينجر عف ذلؾ أٌف فيـ
؛ إذ أٌف 3معٌيف يعني الٌتعريؼ بمحتكاه اإلخبارم، كتكجيو الٌتداكلي أم قيمتو كقكتو الكبلمٌية"

، بخاصة إذا المخاطىباستعماؿ المتكٌمـ لمؤكدات كثيرة يسيـ ببل شؾ في الٌتغيير مف كضعية 
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3- C.K Orécchioni, Enonciation de la subjectivité dans langage, p 185.  
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ذا تقٌرر ذلؾ في نفسو فإٌنو سيم تـز بيذه تيقف بأٌف كراء ىذا الٌتكجيو منفعة تعكد عميو، كا 
 .الٌتكجييات

لتكضيح بعض المفاىيـ  متكٌمـيستعمميا ال التيكيعٌد االستفياـ مف اآلليات الٌتكجييية 
: "أتدركف مف المفمس؟ قالكا ألصحابو رضي ا عنيـ ()قكؿ الرسكؿ  كمف أمثمة ذلؾ

صبلة المفمس فينا مف ال درىـ لو كال متاع، قاؿ المفمس مف أٌمتي مف يأتي يـك القيامة ب
كزكاة كصكح كحج، كيأتي كقد شتـ ىذا، كضرب ىذا كسفؾ دـ ىذا، كأكؿ ماؿ ىذا، فيأخذ 
ىذا مف حسناتو كىذا مف حسناتو، فإذا فنيت حسناتو أخذ مف سيئاتيـ فطرحت عميو فطرح 

 . 1في الٌنار"
تمثؿ في ضبط المفاىيـ كتصحيحيا حيث  غير المعنى الظاىرتضمف االستفياـ معنى 

ليـ الخطأ في فيميـ ككضح ليـ المفاىيـ بيف  ثـالمفمس الصحابة عف  () سأؿ الرسكؿ
اطىب  كليذا يجب عمىليـ مفيكما معنكيا كليس ماديا؛  كقدـ عمى ضكء الكتاب كالٌسنة؛  المخى

أال يقـك بقراءة حرفٌية لمممفكظ مثمما فعؿ الصحابة رضكاف ا عمييـ في إجابتيـ)المفمس فينا 
ف كاف يبدك أٌف الصحابة رضكاف ا عمييـ قد شعركا مف ال درىـ لو كال الرسكؿ  أفٌ ب متاع( كا 

()  .سيضيؼ شيئا كليذا ىـ يحترسكف في إجابتيـ 
ى يحافظكا عمى حسناتيـ مف ىك المفمس يـك القيامة حتٌ ( )كقد بيف ليـ الرسكؿ 

ف كالٌشكر كالٌتضرع  كيٌتقكا ا تعالى حٌؽ تقاتو، كيكثركا مف صياـ الٌتطكع، كقراءة القرآ
عرضت عمي مفاتيح خزائف الدنيا ككنكز األرض : "ذم قاؿالٌ  ()سكؿ الرٌ اقتداء ب تعالى

 . 2"كقمت أجكع يكما كأشبع يكما، أحمدؾ إذا شبعت، كأتضّرع إليؾ إذا جعت فرددتيا
كاف الخبر مف  لما"ك  أفادت اإلخبار في ىذا الحديث مباشرةجاءت األفعاؿ الكبلمٌية 

تضمنت األفعاؿ المضارعة الدالة عمى الحاضر  3نظكر الٌنحاة أصؿ كاإلنشاء طارئ عنو"م
)أجكع، أشبع، أحمد، أتضرع( معنىن مستمزما مقاميا عٌبر عف قصدٌية رسالة اإلسبلـ، كىي 

                                                           
 .172األعياد كالمناسبات الٌدينٌية كالكطنٌية كالدكلٌية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -1
 .174، صالمرجع نفسو -2
، صالسكاكي -3  .141، مفتاح العمـك
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 ()جاء رسكال مرشدا كمعمما لمٌناس، كينبغي لممسمـ أف يككف لو في رسكؿ ا( )أٌف الٌنبي 
ح المتكٌمـ قاعدة ىاٌمة في اإلسبلـ كىي أٌف العبادة صبر كما كض .في عبادتوأسكة حسنة 

كىذه ىي المٌمة  ،كيصـك كيفطر ،كيصبر إذا ابتبله ،كشكر؛ حيث يشكر ا إذا أنعـ عميو
 ال تطرؼ فييا كال مغاالة.  التيالٌسمحاء 

 :األمر كقصد اإلباحة. 1
قكؿ  ذلؾ كمف أمثمةمر إلى داللة اإلباحة كتينجز األفعاؿ الٌتكجييية مف خبلؿ خركج األ

يا اإلنساف فكؽ ىذه األرض كابحث في سيكليا أيامش :" الخطيب "عبد الحميد ميدم"
كجباليا كصحارييا كاستخرج خيراتيا، ككّؿ مف رزؽ ا اّلذم يتنكع كيتجّدد في كّؿ 

 . 1"عصر
أمرىـ  قد كتعالى المسمميف بأٌف ا سبحانو  "عبد الحميد ميدم"أخبر الخطيب 

األمر عف  قد خرجك  .بالمشي في األرض كالبحث في سيكليا كجباليا، كاستخراج خيراتيا
ا  كليدعـ المتكٌمـ إنجازٌية الفعؿ الكبلمي استشيد بقكؿ .داللتو الحقيقية إلى داللة اإلباحة

سكرة  ڄ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ چ : سبحانو كتعالى
 . 15 اآليةالممؾ 

أفاد األمر في اآلية اإلباحة "كيعتبر األصكليكف اإلباحة نكعا مف األحكاـ الٌتكميفية 
كتأتي صيغة األمر لئلباحة، كمع أٌنيـ اتٌفقكا عمى أٌنيا ليست طمبا، كلكٌنيا تعٌد عندىـ مف 

الطمب مثؿ صيغة األمر، فكاف ذلؾ مدعاة إلى  صيغتستعمؿ فييا بعض  التياألغراض 
صيغ دراساتيـ لؤلساليب اإلنشائية، كمبدأ الٌتفاكت بيف األكامر كالٌنكاىي  تعرضيـ ليا ضمف

كصرح الٌشاطبي أٌف "أكامر الشريعة تجرم  ،2"الٌشرعٌية حسب األىمٌية نجدىا عند األصكلييف
في التٌأكيد مجرنل كاحدا، فإٌف األكامر المتعٌمقة باألمكر الضركرٌية ليست كاألكامر المتعٌمقة 

                                                           
 .48األعياد كالمناسبات الٌدينٌية كالكطنٌية كالدكلٌية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -1
 .مسعكد صحركام، الٌتداكلية عند العمماء العرب، دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث الٌمساني -2

 .151، صالعربي
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، كعميو فيك يرفض إطبلؽ القكؿ في الٌشريعة بأٌف األمر 1اجٌية كال الٌتحسينية"باألمكر الح
لمكجكب أك لمٌندب أك اإلباحة مف دكف قرينة، كما ىك رأم الكثيريف كذىب الشاطبي كغيره 

يرفض  أم؛ 2قبلني إلى "اعتبار القرينة في صرفو إلى الكجكب أك الٌندب"اكاألشعرم، كالب
ترل أٌف األكامر  التي ،المدارس المتشٌددة بعض جكب مطمقا كما تدعيوالقكؿ بأٌف األمر لمك 

تؤخذ عمى ظاىرىا بطمب الفعؿ في المأمكرات، كبالكؼ عف الفعؿ في المنييات ما لـ 
 يصرفو نص. 

كالٌتقديـ ليذا األمر بقكلو تعالى :﴿ىك اٌلذم جعؿ لكـ األرض ذلكال﴾ فيو امتناف مف ا 
شعر أٌف في ىذا األمر مع اإلباحة تكجييا، كحثا لؤلٌمة عمى الٌسعي تعالى عمى خمقو، مٌما ي

كالعمؿ، كالجٌد كالمشي في مناكب األرض مف كٌؿ جانب؛ فتضٌمنت اآلية فعبل كبلمٌيا مباشرا 
 التيتمٌثؿ في األمر، كفعبل كبلمٌيا غير مباشر نتج عف خركج األمر إلى معنى اإلباحة 

ف عمى المشي فكؽ األرض، كأف يبحثكا في سيكليا تضمنت تكجييا فحكاه حث المسممي
كجباليا كصحارييا كيستخرجكا خيراتيا، كأف يأكمكا مف رزؽ ا اٌلذم يتنٌكع كيتجٌدد في كٌؿ 

 كأف يتفكركا في قدرة ا كعظمتو.  عصر
ٌف استحضار عظمة ا جؿ جبللو في قمكبنا، كترديد اسمو ىك يسمى بالذكر " كىك كا 

ركح، كمظير قكم لمّنفس األمارة بالّسكء، كضماف أكيد لسبلمة القمكب غذاء كامؿ لم
كطمأنينتيا، كىك محكؿ فعاؿ لمّشخصية البشرّية مف الضعؼ إلى القكة، كمف الّذؿ إلى 
العزة، كمف اليزيمة إلى االنتصار، كمف الضبلؿ إلى اليداية كاالستقامة، إّنو العمـ الّنافع 

 . 3كالّنكر المبيف" بؿ المتيفحكالزاد الخير، كال
فعبل كبلمٌيا مباشرا تمثؿ في إخبار المسمميف، بأٌف لذكر  لجمؿ تضمنت ىذه ا

سبحانو كتعالى فكائدان كثيرة منيا: تقكية الٌنفس، كتنقية القمكب مف أدراف الشرؾ، كالكفر 
 يف عمى ذكر االخ. أٌما الفعؿ الكبلمي غير المباشر فتمثؿ في حث المسمم ...كالفسؽ

                                                           
 .187أصكؿ الشريعة،  تعميؽ : محمد الخضر حسيف، المغرب: دت، دار الفكر، صالٌشاطبي، المكافقات في  -1
 .مسعكد صحركام، الٌتداكلية عند العمماء العرب، دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث الٌمساني -2

 .192ص ،العربي
 .64، صنٌية كالدكلٌيةاألعياد كالمناسبات الٌدينٌية كالكطفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -3
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كيؤدم عنصر التٌأكيد)إٌف( دكرا في تحديد قٌكة الفعؿ الكبلمي؛ حيث جاءت سبحانو كتعالى. 
اطىبيوالجمؿ عمى صيغة الخبر الطمبي، إذ عامؿ المتكٌمـ  ؛ يفالمرتاب المخاطبيفمعاممة  مخى

كال يذكركف ا إاٌل قميبل فصاغ ليـ الخبر عمى  ،ألٌف بعض الٌناس ال ييتمكف بيذه العبادة
كلتدعيـ القٌكة اإلنجازية لمفعؿ الكبلمي استشيد المتكٌمـ عمى ذلؾ بقكلو ، حسب حاليـ

 . 28سكرة الرعد   چ مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مث ىث يثچ :تعالى
جاءت اآلية في سياؽ ذكر عبلمة المؤمنيف اٌلذيف تطمئف أنفسيـ لذكر ا، كحرٌم أف 

كب مف ذكره سبحانو كتعالى، كقد تكٌكنت ال تطمئف لشيء سكل ذكره؛ فإٌنو ال شيء ألٌذ لمقم
كفعؿ كبلمي غير مباشر  .كصؼ المؤمنيف كالثناء عمييـ ىكاآلية مف فعؿ كبلمي مباشر 

اطىب استعمؿ المتكٌمـ األداة  تمثؿ في حثيـ عمى ذكر ا سبحانو كتعالى؛ كلمتٌأثير في المخى
ئف( اٌلذم جاء بصيغة )أال( الدالة عمى الٌتحضيض باإلضافة إلى تكريره لمفعؿ)تطم

المضارعة الدالة عمى االستمرارٌية، فإذا استمركا في ذكر ا يستمر نزكؿ الٌسكينة عمى 
كما استعمؿ المتكٌمـ مؤشرات لغكٌية أخرل ساىمت في زيادة قٌكة الغرض اإلنجازم  .قمكبيـ

فسٌية الٌسامع بدكرىا كيررت مرتيف؛ ليزرع المتكٌمـ في ن التيك  (تتمثؿ في لفظة )ذكر التيك 
أداة أك كسيمة لمتخطاب كالتفاىـ كالتكاصؿ الرغبة في ذكر ا تعالى، إذ "أٌف الٌمغة ليست 

ٌنما الٌمغة كسيمة لمتٌأثير في العالـ، كتغيير الٌسمكؾ اإلنساني" ،فحسب )ا سبحانو ؛ فالمتكٌمـ1كا 
 ىناؾالعتقاد الباطؿ في أٌف سعى مف خبلؿ الٌمغة إلى التٌأثير في الٌسامع كدفع عنو ا كتعالى(

كبذلؾ تككف اآلية قد  ،ف أف يحٌقؽ لو الٌسعادة كاالطمئناف دكف ذكر ا تعالىيمك شيئا
 جمعت أفعاال كثيرة كىي: اإلخبار كالثٌناء، كالحث عمى المسارعة إلى ذكر ا. 

ية ذكر أىمٌ  ليـ، بٌيف يفيطمح إلى أف يككف كبلمو ذا تأثير في المخاطب الخطيبكألٌف 
يا المسممكف اذكركا ا كثيرا، كسبحكه بكرة كأصيبل، ال تغفمكا أي" :ا سبحانو كتعالى فقاؿ

عانتو؛ فتقؿ  عف ذكر ا أبدا كعندئذ يككف ا معكـ برحمتو كتكفيقو كىدايتو كرعايتو كا 
 2".أخطاؤكـ كتكثر حسناتكـ

                                                           
 .6، صأكستيف، نظرٌية أفعاؿ الكبلـ العاٌمة، كيؼ ننجز األشياء بالكبلـ -1
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اء، كالٌتنبيو كاإلغراء كاألمر احتكت ىذه الجمؿ عمى أفعاؿ كبلمٌية كثيرة منيا: الٌند
 كالٌنداء أكؿ فعؿ كبلمي استيؿ بو المتكٌمـ كبلمو؛ لتبميغ مقاصده .كالٌنيي، كالٌنصح كاإلرشاد

اطىبيف ال يداكمكف عميو أنجز المتكٌمـ المتمٌثمة في: التٌنبيو عمى أىمية الذكر ؛ كألٌف بعض المخى
؛ 1" الحث عمى التزاـ الٌشيء كالزيادة فيو"فعبل كبلمٌيا غير مباشر تمثؿ في اإلغراء كمعناه

 اإذ .فالمتكٌمـ يحث المسمميف عمى المحافظة عمى الذكر، كالمداكمة عميو كعدـ اإلغفاؿ عنو
حقيؽ البعد الٌتفاعمي لٌمغة مف خبلؿ الفعؿ الكبلمي اٌلذم ينجز كفؽ الخطاب مكٌجو لت

ؿ إلى أفعاؿ ذات امتداد اجتماعٌي معطيات الٌسياؽ" فما يتٌمفظ بو المتكٌمـ مف كبلـ يتحكٌ 
اطىب عمى القيكتعتبر في الك  كىذا ما تضٌمنو الٌتكجيو  ،2اـ بفعؿ معٌيف"قت نفسو حمبل لممخى

نصح  فالخطيبؿ غرضيما في الٌنصح كاإلرشاد؛ تعماؿ فعمي األمر كالٌنيي المتمثباس
الفعؿ  كاي يؤدك عمييـالمسمميف بالمحافظة عمى ذكر ا مف خبلؿ محاكلتو التٌأثير 

القٌكة اإلنجازية لمفعؿ الكبلمي منيا: ذكر كلتدعيـ . ـ؛ ألٌف فيو مصمحة ليـالمطمكب مني
 جزاء الذاكريف  كالذكرات بأٌف ليـ األجر كالثكاب. 

  ،كمثمما يثني ا سبحانو كتعالى عمى الذاكريف لو، فإٌنو يحذر التٌاركيف ليذا العبادة
إّف ا تبارؾ كتعالى يحذرنا مف االنيماؾ في فقاؿ:"  اطبيو؛لمخ الخطيبكىذا ما بمغو 

خدمة الدنيا مف أمكاؿ كأكالد كنسياف ذكر ا سبحانو كتعالى؛ ألّف ذلؾ يسبب لنا الخسراف 
 . 3"المبيف

يستعمميا المتكٌمـ  التياستعمؿ المتكٌمـ أسمكب الٌتحذير كىك آلية مف آليات الٌتكجيو 
اطىب"كيختص ىذا األسمكب بال اطب؛ إذ "حؽ الٌتحذير أف يككف لممخى ؛ حيث دلت 4مخى

كردت بصيغة المضارع عمى معناه الحقيقي كىك  التيالصيغة المعجمٌية لفعؿ "احذر" ك 
كألٌف المتكٌمـ يستحضر الٌسامع في كٌؿ عممية إببلغية، كلك بصكرة ذىنية؛ ألٌنو  .الٌنيي

                                                           
 .289لبديع، صالكافي في عمـك الببلغة المعاني، البياف، ا عيسى عمي العاككب، عمي سعد الشتكم، -1

 .89عمر بمخير، مقاالت في الٌتداكليات كالخطاب، ص  -2

 .61األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلٌية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -3

  3ابف عقيؿ بياء الديف عبد ا، شرح ابف عقيؿ عمى ألفية بف مالؾ، تح: محمد محي الديف عبد الحميد، ج -4
 .322، مكتبة دار التراث، ص1998رة: القاى
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اصر لغكٌية أسيمت في تعديؿ القٌكة نتاج الخطاب مشاركة فعالة استخدـ عنإمشارؾ في 
ٌنما  منيااإلنجازٌية؛  أداة الٌتككيد )إٌف(؛ ألٌف المتكٌمـ لـ يعامؿ المتمقي عمى أٌنو خالي الذىف، كا 

عاممو معاممة المتمقي المترٌدد ألٌف كثير مف المسمميف ينشغمكف بالدنيا كزينتيا كينسكف ذكر 
اطىب  ا سبحانو كتعالى، كلذلؾ أخرج المتكٌمـ كبلمو عمى خبلؼ مقتضى الظاىر؛ ألٌف المخى

  .إذا لـ يعمؿ بمقتضى عممو؛ فإٌف الكبلـ يمقى إليو بحسب سمككو
اطىبيف فضؿ مجالس الذكر كالذاكريف كفضؿ االجتماع عمى ذلؾ  كيبٌيف المتكمـ لممخى

كركف إّف  مبلئكة يطكفكف في الطرؽ يمتمسكف أىؿ الذكر، فإذا كجدكا قكما يذبقكلو:" 
ا تنادكا: ىممكا إلى حاجتكـ فيحفكنيـ بأجنحتيـ عمى الّسماء. قاؿ: فيسأليـ رّبيـ كىك 
أعمـ بيـ. ما يقكؿ عبادم؟ قاؿ : يقكلكف: يسّبحكنؾ كيكّبركنؾ كيحمدكنؾ كيمجدكنؾ. 
قاؿ: فيقكؿ ىؿ رأكني؟ قاؿ: فيقكلكف: ال كا يا رب ما رأكؾ. قاؿ: فيقكؿ: كيؼ لك رأكني 

كا أّشد لؾ عبادة، كأشّد لؾ تمجيدا كأكثر لؾ تسبيحا. قاؿ: كان ؾفيقكلكف: لك رأك قاؿ : 
فما يسألكني؟ قاؿ يقكلكف: يسألكنؾ الجّنة، قاؿ فيقكؿ: كىؿ رأكىا؟ قاؿ: يقكلكف: ال  ؿفيقك

كا يا رب ما رأكىا. قاؿ: فيقكؿ: فكيؼ لك رأكىا؟ قاؿ: يقكلكف: لك أّنيـ رأكىا كاّنكا أشّد 
حرصا كأشد ليا طمبا كأعظـ فييا رغبة. قاؿ فمـ يتعكذكف؟ قاؿ: يقكلكف: يّتعكذكف عمييا 

مف الّنار. قاؿ: فيقكؿ: كىؿ رأكىا؟ قاؿ: يقكلكف: ال كا ما رأكىا. قاؿ يقكؿ: فكيؼ لك 
رأكىا؟ قاؿ: يقكلكف : لك رأكىا لكانكا أشّد منيا فرار كأشد ليا مخافة. قاؿ فيقكؿ أشيدكـ 

ليـ، قاؿ: يقكؿ ممؾ مف المبلئكة: فييـ فبلف ليس منيـ إّنما جاء لحاجة.  أّني قد غفرت
 .1"قاؿ ىـ القـك ال يشقى جميسيـ

مف األفعاؿ الماضية )كجدكا، تنادكا، قاؿ ، رأكني رأكؾ  مجمكعةف ىذا الحديث تضم
كالمضارعة منيا:)يطكفكف، يمتمسكف، يذكركف  أفادت الكصؼ كاإلخبار جاء( ،غفرت

يسأليـ، يقكؿ ، يقكلكف ، يسٌبحكنؾ، يكٌبركنؾ، يحمدكنؾ يمجدكنؾ، يسألكني يحفكنيـ، 
قٌكة األفعاؿ ىذه  تضمنتك يسألكنؾ، يٌتعكذكف، أشيدكـ، ليشقى(، كفعؿ األمر )ىٌممكا(، 

 التي" مؿء الٌمفظ بقكة إنجازية معٌينة كالقٌكة الٌتعبيرٌية ىي الصيغة أم ؛نة في القكؿمتضم
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كىي في ىذا الحديث  ؛1تقريرا(" تيديدا أك التماسا أك يككف كعدا أك يخرج بيا الكبلـ، كأف
اتجاه المطابقة في ىذا الحديث ىك مف الكممات حث العباد عمى طاعة ا سبحانو كتعالى، ك 

إلى العالـ، ألٌف ىذا الصنؼ يتضٌمف الٌتقريريات؛ حيث نبلحظ أٌف الجممة الٌتقريرية ىي 
 ...طرؽ، يمتمسكف أىؿ الذكر، فإذا كجدكا قكما، فيسأليـ رٌبيـ: )يطكفكف في الاألكثر حضكرا

الخ(. كيسأؿ ا سبحانو كتعالى المبلئكة عف عباده سؤاال معمـك الجكاب، كىذا ما يسمى 
 باالستفياـ الٌتقريرم؛ ألٌف ا سبحانو كتعالى أراد بسؤالو ليـ أف يتباىى بعباده أماـ المبلئكة. 

"ألٌف الحكار أسمكبه متقدـه في الفكر البشرم ث أسمكب الحكار كلقد طغى في ىذا الحدي
إذ يضفي الحيكٌية عمى المكقؼ الكبلمي، كيبعد الممؿ كالشركد عمى المتمقي فيشٌد انتباه 

 2كما يجعؿ ذىنو أكثر تفتحا كتجاكبا مع المرسؿ" ،الٌسامع كيجعمو أكثر إقباال عمى المتابعة
تنماز بالطابع الحكارم؛ اٌلذم يسيـ في تبميغ  التيديث كقد أحسف المتكٌمـ انتقاء األحا

كأٌف مف يٌتصؼ بو مف عباد ا الذاكريف ليـ شرؼ المنزلة  ،قيمة الذكر كتبييفالغرض، 
 التيالرفيعة عند خالقيـ، كمف جية أخرل فيو حث لمٌناس عمى االقتداء بيـ؛ لنيؿ الكرامة 

قكؿ؛ فيك ما دٌؿ عمى ترؾ أثر في الكاقع، كيتجٌمى أٌما الفعؿ الٌناتج عف ال .خٌصيـ ا بيا
 . ذلؾ في محبة ا لعباده، كتسخير المبلئكة؛ ليشيدكا عمييـ إكراما ليـ كبيانا لشرؼ منزلتيـ

ٌف لذكر ا تبارؾ كتعالى صيغا كثيرة لكٌؿ منيا فضائؿ عظيمة منيا االستغفار  كا 
 ()كصدؽ اليقيف كجميؿ التّأسي بالرسكؿ  كاإلكثار مف االستغفار يّدؿ عمى قّكة اإليماف"

اّلذم كاف يستغفر في اليـك أكثر مف مئة مّرة، كاّلذم كاف الصحابة يعدكف لو أكثر مف 
 . 3"سبعيف استغفاران في مجمس كاحد

تمثؿ في اإلخبار، كتضٌمف اإلخبار بيذه  امباشر  اكبلمي فعبل تضمنت ىذه الجمؿ
كقد  المسمميف عمى القياـ بيذه العبادة؛ داه تكجيو كحثبلميا غير مباشر مؤ الحقيقة فعبل ك
عمى ذكر ا سبحانو كتعالى كشكره حٌتى بعد أف قيؿ لو ىٌكف عمى نفسؾ ( )داـك الرسكؿ 

                                                           
 .142محمد مفتاح، تحميؿ الخطاب الشعرم)استراتيجية التٌناص(، د ط. بيركت: دار التٌنكير لمطباعة كالنشر، ص -1
فياـ في األحاديث النبكية في رياض الصالحيف دراسة نحكية ببلغية تداكلية ينظر: ناغش عايدة، أسمكب االست -2
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دعكة ىذا كفي  ،1"أفبل أككف عبدا شككراقاؿ "ف ؛فقد غفر ا لؾ ما تقٌدـ مف ذنبؾ كما تأخر
   التي كعدىـ بيا.  عدفو ليـ ذنكبيـ، كيدخميـ جنات  لمٌناس كي يقتدكا بو، كبذلؾ يغفر ا

 : أفعاؿ الكعد كتجمياتيا في الخطاب الّديني .4
يتضمف الخطاب الٌديني مجمكعة مف األفعاؿ منيا ما ينتمي إلى صنؼ الطمبيات        

كتتمثؿ ىذه  .إلى صنؼ الكعديات كمنيا ما ينتمي إلى صنؼ الٌتعبيريات، كمنيا ما ينتمي
ـ مف خبلؿ النطؽ بيا بالقياـ بفعؿ في المستقبؿ ينفع يمتـز المتكمٌ  التييرة في األفعاؿ األخ

اطىب، شريطة أف يمتثؿ ىذا األخير إلرادة المتكٌمـ، كلتكضيح ىذا الصنؼ مف األفعاؿ  المخى
مف خبلليا عمى بعض أفعاؿ  كشؼصاغ الخطيب "عبد الحميد ميدم" بعض األمثمة 

يقـك في الّثمث األخير مف الّميؿ كيناجي رّبو، كيقّمب كجيو في " اٌلذم كافك ( )الرسكؿ 
الّسماء، كيبسط يديو في الدعاء كيقكؿ: إّف رّبكـ ينزؿ كّؿ ليمة إذا جاء الثّمث األخير مف 
الّميؿ كينادم ىؿ مف مستغفر فأغفر لو؟ ىؿ مف داع فأستجيب لو؟ ىؿ مف مبتمنى 

ئب فأتكب عميو؟ ىؿ مف كذا ىؿ مف كذا حّتى فأعافيو؟ ىؿ مف سائؿ فأعطيو؟ ىؿ مف تا
 2"يطمع الفجر

 ـك فعؿ كبلمٌي مباشر بٌيف المتكمٌ أفادت األفعاؿ الكبلمٌية في ىذا الحديث الخبر، كى
اطبيف عـٌ  كأطمعمف خبللو فضؿ الدعاء؛  في ثمث الٌميؿ  ()كاف يقـك بو الرسكؿ  المخى

المسمميف بأٌف ا سبحانو  الخطيب أخبركما  .اآلخر مف عبادة كتضرع  سبحانو كتعالى
كتعالى ينزؿ كٌؿ ليمة إلى الٌسماء الٌدنيا كيقكؿ: )ىؿ مف مستغفر فأغفر لو؟ ىؿ مف داع 
فأستجيب لو؟ ىؿ مف مبتمى فأعافيو؟ ىؿ مف سائؿ فأعطيو؟ ىؿ مف تائب فأتكب عميو؟ ىؿ 

شير ىنا إلى مسألة ميمة كمف األىمٌية بمكاف أف أ ،مف كذا ىؿ مف كذا حٌتى يطمع الفجر(
( "مسألة إّف رّبكـ ينزؿ كّؿ ليمةتتعمؽ بأفعاؿ ا سبحانو كتعالى؛ فالفعؿ ينزؿ في قكلو:) 

جراء الظكاىر عمى اختمؼ فييا العمماء، كذىب أئمة السمؼ  إلى االنكفاؼ عف التٌأكيؿ، كا 
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عمى إدراكيا، أما في ألٌف عقؿ اإلنساف عاجز   ؛1، كتفكيض معانييا إلى ا تعالى"مكاردىا
ىؿ مف مستغفر فأغفر لو؟ ىؿ مف داع فأستجيب لو؟ ىؿ مف مبتمى فأعافيو؟ ىؿ ) قكلو:

االستفياـ عف داللتو الحقيقٌية  عدؿفقد  ...(مف سائؿ فأعطيو؟ ىؿ مف تائب فأتكب عميو؟
كقد تضمف الحديث شركط األفعاؿ  .إلى داللة مجازٌية تمثمت في حث العباد عمى الدعاء

؛ فشرط المحتكل القضكم تمثؿ في مضمكف الحديث (Searle)"سيرؿ"لكبلمٌية كفؽ رؤية ا
و سيستجيب لو كيعطييـ ما اٌلذيف يدعكنو بأنٌ  -ا سبحانو كتعالى -كعد المتكٌمـ كالذم ىك

مييدم تمثؿ كالشرط التٌ  .كقد تكفر شرط الصدؽ؛ ألٌف كعد ا حؽ سألكا كيغفر ليـ ذنكبيـ
باستطاعتيـ الٌتضرع إليو  فعف قدرات عباده اٌلذي )ا سبحانو كتعالى(ـلمتكمٌ في ما يعرفو ا

أما الشرط الجكىرم فتمثؿ في الغرض مف  .؛ ليغفر ليـ ذنكبيـكالتذلؿ كالٌتكجو إليو بالدعاء
ىذا الحديث كالذم ىك إخبار الناس عف رحمة ا بعباده، كدعكتيـ إلى اإلكثار مف طاعتو 

   لدعاء حتى يغفر ذنكبيـ.كالتكجو إليو با
االستغفار كسيمة لزكاؿ اليمـك كالحصكؿ عمى الرزؽ، كفي ذلؾ يقكؿ الرسكؿ  يعدٌ كما 

()" :ؽ مخرجا، كرزقو مف  لو مف كّؿ ىـ فرجا، كمف كّؿ ضيمف لـز االستغفار جعؿ ا
 . 2"حيث ال يحتسب

، كيغفر ذنكبيـ يـمكمتعالى سيفرج ىك  سبحانو بأٌف ا المستغفريف ()الٌرسكؿ  كعد
كاتجاه المطابقة في  .كيرزقيـ مف حيث ال يحتسبكف، كلذلؾ حثيـ عمى مداكمة االستغفار

اٌلذم يبمغ الٌناس رسالة ( )ىذا الحديث مف العالـ إلى الكممات؛ ألٌف المتكٌمـ ىك الرسكؿ 
ليتحقؽ الشرط رٌبو، فاٌلذم ينجز فعؿ الكعد ىك ا تعالى بتفريجو لميمـك كرزقو لعباده، 

التمييدم كشرطو العاـ ىك قدرة المتكٌمـ عمى أداء ما يمـز بو نفسو. كيمكف تكضيح ىذا 
 المثاؿ في الشكؿ التٌالي:
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 الكعديات
المحتكل 
 القضكم

اتجاه 
المطابقة+ شرط 

 الصدؽ

الشركط 
 الجكىرية

الشركط 
 الّتمييدية

مف لـز 
االستغفار جعؿ 
ا لو مف كٌؿ 
ىـ فرجا، كمف 

ٌؿ ضيؽ ك
مخرجا كرزقو 
مف حيث ال 

 يحتسب"

كعد الرسكؿ 
()  كؿ مف لـز

االستغفار بأٌف 
ا سبحانو 
كتعالى سيفرج 
ىمكمو، كيرزقو 
مف حيث ال 

 يحتسب.

مف العالـ إلى 
الكممات، كال 
شؾ بأٌف ىذا 
الكعد سيتحقؽ 
ألٌف كعد ا 
كرسكلو حٌؽ كا 
ال يخمؼ كعكده 
لعباده إذا ما 

 امتثمكا لو

دؼ يي
إلى  ()الرسكؿ

تعميـ الٌناس كٌؿ 
ما ينفعيـ في 
 .الدنيا كاآلخرة

التزاـ المخاطىب 
باالستغفار+ قدرة 
ا عمى تنفيذ 
الكعد = فعبل 
 إنجازيا ناجحا. 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ٹ ٹ چ  ،الذنكبكيعد االستغفار كسيمة لمغفرة 

 . 112سكرة النساء        چڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 
كقد بٌيف لعباده المسرفيف عمى  ،سيغفر ذنكبيـ المستغفريف بأٌنو الىكعد ا سبحانو كتع

أنفسيـ بأٌف رحمتو كاسعة، كأٌنو يغفر الذنكب جميعيا فبل يقنطكا مف رحمة ا تعالى، بؿ 
 في الٌشكؿ التٌالي: ذلؾيجب عمييـ أف يسألكه المغفرة كيمكف تمخيص 

 
 
 
 
 
 



 سهطت انفعم انكالمً فً انخطاب انّذٌىً                                 انفصم انثانث:

 

235 
 

 

 المحتكل القضكم الكعديات

اتجاه 
قة+ المطاب

شرط 
 الصدؽ

الشركط 
 الجكىرّية

الشركط 
 الّتمييدية

گ گ ڳ ڳ 

ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں 

 ڻ ڻ

كعد ا سبحانو 
كتعالى عباده 
 المستغفريف بالمغفرة.

مف العالـ 
إلى 

 الكممات. 

الغرض مف 
ىذه اآلية ىك 
دعكة العبادة 
إلى عدـ 
القنكط مف 
رحمة ا 

سبحانو 
 .كتعالى

التزاـ 
المخاطىب 
+ باالستغفار

قدرة ا عمى 
تنفيذ الكعد 
كصدقو = 
فعبل إنجازيا 

 ناجحا. 

، كيزيؿ عنيـ الغـٌ إذا ذكركه  كيغفر ا تعالى لعباده إذا استغفركه، كيفٌرج عنيـ اليمـك
سبيح؛ كفي ذلؾ يقكؿ ا مف اليبلؾ بفضؿ التٌ ( )كسبحكه؛ فقد نجى ا سٌيدنا يكنس 

ڱ ڱ ڱ ں ں  ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ تعالى:

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ 

 . 88 -87 تافاألنبياء اآلي چے ے 
، اٌلذم انصرؼ عف قكمو ()أخبر ا سبحانو كتعالى عباده عف قصة سٌيدنا يكنس 

غاضبا بغير إذف مف ا تعالى؛ ألٌنو ظٌف بأٌف ا تعالى لف يضٌيؽ عميو لقربو منو، لكٌف ا 
لذنبو كاعترؼ بو، كندـ عميو  ()كت بالتقامو، ففطف سٌيدنا يكنستعالى أمر الحسبحانو ك 

 87األنبياء  چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  چكنادل في الٌظممات قائبل: 
كما تضٌمنت  ،ا نزؿ بو مف الكرب كالضٌيؽكتعالى ىذه الكممات؛ لينجٌيو مم كقد أليمو ا سبحانو

ہ ہ ہ  چ: ذم دٌؿ عميو قكلو تعالىاآلية فعبل كبلميا مباشران تمٌثؿ في فعؿ الكعد الٌ 

 . 88األنبياء  چ ہ ھھ ھ ھ ے
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اٌلذم خرج مف  ()أنجى سيدنا يكنس ينجي ا سبحانو كتعالى المؤمنيف مثمما
ندـ سٌيدنا ، ككانت نتيجة ىذا االبتبلء فابتبله ا سبحانو كتعالى ،بمدة قكمو غاضبا

رٌبو كتسبيحو لو؛ فاستجاب ا  كاستغفاره إلى قكمو عمى فعمتو، كعكدتو ()يكنس
و نبشيء يرجك  ىـلو بأف ينجييـ كذلؾ، كقد كعد كقد كعد الذاكريف .لدعائو كأنجاه

رؤيتو قد عمؿ عمى أف ييمؿ، فمف منا ال يتمنى أف ينجيو  كفإيجابيا، كيؤثر  كيحسبكنو
سينجييـ إذا كبما أٌف ا سبحانو كتعالى ىك اٌلذم كعد المؤمنيف بأٌنو  .ا كيفرج ىمو؟

كاتجاه المطابقة ؛ ةصادقالسبحكا لو كاستغفركه؛ فإٌنو ال مجاؿ لمٌشؾ في كعكد ا تعالى 
مف العالـ إلى الكممات، كتكفر الشرط التمييدم كالمتمثؿ في قدرة ىك في ىذا الحديث 

 في الٌشكؿ الٌتالي: ما كرد في اآليتيفكيمكف تمخيص  ،تنفيذ كعكدهالمتكٌمـ عمى 

 المحتكل القضكم تالكعديا
 اتجاه المطابقة
 + شرط الصدؽ

الشركط 
 الجكىرية

 نمط اإلنجاز

ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ 

ۀ ۀ ہ 

ہ ہ ہ ھھ ھ 

 ھ ے ے

كعد ا سبحانو 
كتعالى عباده 
اٌلذيف يسٌبحكنو 
كيذكركنو؛ بأٌنو 
سيفرج كرباتيـ 
كيزيؿ اليـٌ كالغـٌ 

 عنيـ.

مف العالـ إلى 
كممات، كتحقؽ ال

شرط الصدؽ؛ 
سبحانو  ا ألفٌ 

كتعالى ىك مف 
 كعد

 

الغرض مف 
اآليتيف ىك 
جعؿ الٌناس 
يعتبركف مما 
يقص عمييـ 
مف قصص 

كيقتدكف 
  باألنبياء. 

التزاـ المخاطىب 
باالستغفار 

كالٌتسبيح+ قدرة 
ا عمى تنفيذ 
الكعد كصدقو 
= فعبل إنجازيا 

 ناجحا. 

استحضار الشكاىد التي تتضمف كعكد ا  "ميد ميدمعبد الح"كيكاصؿ الخطيب 
ثبلثة ال تّرد دعكتيـ الصائـ حّتى يفطر، كاإلماـ :" () قكلو سبحانو كتعالى لعباده منيا

العادؿ كدعكة المظمـك يرفعيا ا فكؽ الغماـ، كتفتح ليا أبكاب الّسماء كيقكؿ الرّب: 
 . 1"كعزتي كجبللي ألّنصرنؾ كلك بعد حيف
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ف نصرة ا المسمميف عف الٌثبلثة اٌلذيف ال تٌرد دعكتيـ، كع( )الٌرسكؿ أخبر 
، كمنو نقكؿ  الحديث يتككف مف فعميف كبلمييف مباشريف ىما اإلخبار كالكعد؛  إفلممظمـك

لعباده المظمكميف، كالصائميف  ا عز كجؿٌ  كعدفالغرض اإلنجازم في ىذه األفعاؿ ىك 
كقد ارتبط الفعؿ اإلنجازم بمقصد المتكٌمـ، كالمتمٌثؿ في . دعكاتيـ كالقضاة العادليف بأف يتقبؿ

إخبار الٌناس بما ينفعيـ، فإذا عمـ المسممكف أٌف الٌصياـ فرصة الستجابة الدعاء فبل شؾ أٌف 
كثيرا منيـ سكؼ يكثر مف ىذه العبادة، كسيحكـ القاضي بيف المتخاصميف بالعدؿ كسيبتعد 

ألفعاؿ التٌالية: )ال ترد، كيرفع، كيفتح، كألنصرف( دكرا في زيادة الٌناس عف الظمـ. كقد أدت ا
شٌدة الغرض اإلنجازم؛ إذ فييا حركية قكٌية كسرعة نفاذ؛ "فاألفعاؿ المضارعة مدعٌمة بقرائف 

كما  ،1فٌعالة: كالٌنفي كالٌتككيد كسرعة االستجابة كالقسـ، ككٌؿ ىذا يؤكؿ إلى أٌف كعد ا حٌؽ"
اطبالشرط الٌتمييدم، كقكامو قدرة المتكٌمـ عمى أداء ما تكفر في الحديث  بشرط  كعد بو المخى

كاإلماـ العادؿ القائـ حكمو عمى  ،عمى الفعؿ، فالصائـ دعكتو مستجابة ماداـ صائما ودكام
كفي الحديث إشارة إلى عمك شأف  .ما يرضي ا، كدعكة المظمـك عمى مف ظممو كأخذ حقو

؛ حيث تفتح  ليا أبكاب الٌسماكات، كما تكفر شرط الصدؽ كالمتمٌثؿ في صدؽ دعكة المظمـك
كىكذا يتحٌقؽ الٌشرط الجكىرم الذم يتمثؿ في الغرض المتكٌمـ في فعؿ الشيء المكعكد بو، 

في تعميـ الٌناس ما ينفعيـ  ()الٌتكاصمي مف ىذا الفعؿ الكبلمي كالمتمثؿ في رغبة الٌرسكؿ 
في  مضمكف الحديثلخص أك  ،مف العالـ إلى الكممات كىكاتجاه المطابقة في ىذا الحديث 

 :الٌشكؿ التٌالي
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 المحتكل القضكم الكعديات
اتجاه 
 المطابقة

الشركط 
 الجكىرّية

الشركط 
 الّتمييدّية

ثبلثة ال ترٌد دعكتيـ: 
الصائـ حٌتى يفطر 
كاإلماـ العادؿ، كدعكة 
المظمـك يرفعيا ا فكؽ 
الغماـ كتفتح ليا أبكاب 

ماء كيقكؿ الرٌب السٌ 
كعزتي كجبللي 
 ألنصرنؾ كلك بعد حيف

 أخبر الرسكؿ
الٌناس بأٌف ا 
 سبحانو كتعالى قد

باستجابة كعد 
الصائـ دعكة 

كاإلماـ العادؿ 
.   كالمظمـك

مف العالـ 
إلى 

 الكممات. 

قصد الرسكؿ 
( ) أف يعٌمـ

الٌناس ما 
 ينفعيـ

التزاـ المخاطىب 
بالطاعة+ قدرة 
المتكٌمـ عمى 

نفيذ الكعد ت
كصدقو = فعبل 
 إنجازيا ناجحا. 

أال أنبئكـ بخير أعمالكـ كأزكاىا عند :"() كمف األحاديث التي تتضمف الكعد قكلو
مميككـ كأرفعيا في درجاتكـ كخير لكـ مف إنفاؽ الّذىب كالكرؽ كخير لكـ مف أف تمقكا 

 . 1"عّدككـ فتضربكا أعناقيـ، كيضربكا أعناقكـ؟ قاؿ: ذكر ا تعالى
 (بخير أعمالكـ كأزكاىا )أال أنبئكـ في قكلو: أسمكب االستفياـ ()الرسكؿ  كظؼ

تمٌثمت في إخبارىـ بأٌف ذكر ا تعالى  التي؛ لتمقي الٌرسالة ك المخاطبيفنبيو تشكيؽ ك ت بغرض
كاستخدـ المتكٌمـ أسمكب االستفياـ قصد إثارة  .مف خير األعماؿ، كأزكاىا عند ا تعالى

مف  كنيايجن التيكمبدأ اإلفادة ىك الفائدة  ،رسالة تحمؿ إفادة ـ؛ لتبميغيخاطبيفالم انتباه
 .الخطاب، كىي فائدة تكاصمٌية ذات أبعاد تداكلٌية بيف المتكٌمـ كالمستمع

( ) إخبار الرسكؿىذا الحديث تحقؽ الغرض مف فعؿ الكبلـ كالمتمٌثؿ في  فيك  
ؿ؛ فكاف قصده تعميـ الٌناس ما ينفعيـ كالمقصد مف بأنفع األعما ) رضي ا عنيـ(الصحابة

الفعؿ الكبلمي ىك القكؿ اٌلذم ينكم القائؿ إنجازه فنحف" حيف نقكؿ شيئا ما فإٌننا ننجز شيئا 
كقد تحٌقؽ ىذا  .ات صدؽ المتكٌمـ في فعؿ الشيء المكعكد بوكيشترط في صنؼ الكعدي ؛2ما"

مف  ىككاتجاه المطابقة في ىذا الحديث  ،ميفالشرط؛ ألٌف المتكٌمـ ىك الٌنبي الصادؽ األ
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العالـ إلى الكممات، كتكفر نمط اإلنجاز كشرطو العاـ ىك قدرة المتكٌمـ عمى أداء ما يمـز بو 
 نفسو. كنمخص ما سبؽ في ما يمي:

 

المحتكل  الكعديات
 القضكم

اتجاه 
 المطابقة

 نمط اإلنجاز القصدية

أال أنبئكـ بخير أعمالكـ 
مميككـ كأرفعيا كأزكاىا عند 

في درجاتكـ كخير لكـ مف 
إنفاؽ الذىب كالكرؽ كخير 
لكـ مف أف تمقكا عدككـ 
فتضربكا أعناقيـ كيضربكا 
أعناقكـ؟ قاؿ: ذكر ا 

 .1تعالى"

كعد الٌرسكؿ 
( ) الصحابة

بأف يخبرىـ 
بأرفع األعماؿ 
كأزكاىا عند ا 

 تعالى. 

مف العالـ إلى 
 الكممات. 

قصد الٌرسكؿ 
( )يعٌمـ  أف

 الٌناس ما ينفعيـ

قدرة المتكمـٌ عمى 
تنفيذ الكعد 
كصدقو+ ذكر 
المؤمف  تعالى 
= فعبل إنجازيا 

 ناجحا. 

قرأكا القرآف فإّنو االمسمميف بتبلكة القرآف مبرزا فضمو بقكلو:"  ()كينصح الٌرسكؿ 
 . 2"يأتي يـك القيامة شفيعا ألصحابو

تمٌثؿ في األمر اٌلذم عدؿ عف داللتو الحقيقٌية  امباشر  اكبلمي ىذا الحديث فعبل تضمف
حيث بيف نا في القكؿ تمٌثؿ في الكعد؛ فعبل متضم تضمفكما  ،إلى داللة الٌنصح كاإلرشاد

لممسمميف ما ينفعيـ في اآلخرة، كما يزيد في ميزاف حسانتيـ، ككعد المنشغميف  () الرسكؿ
مبٌمغ لرسالة رٌبو، كيخبر بكعكد ا  ()ٌرسكؿ فال ؛، بأٌنو سيشفع ليـ يـك القيامةبتبلكة القرآف

كاتجاه المطابقة في ىذا الحديث مف العالـ إلى الكممات  ،لعباده، كما قكلو إاٌل كحي يكحى
كتكفر الشرط الٌتمييدم كشرطو العاـ ىك قدرة المتكٌمـ عمى أداء ما يمـز بو نفسو كيمكف 

 الي:في الشكؿ الت الحديث مضمكفتمخيص 
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 تالكعديا
المحتكل 
 القضكم

 اتجاه المطابقة+
 شرط الصدؽ

الّشركط 
 الجكىرية

الّشركط 
 الّتمييدية

القرآف فإٌنو  اقرأك ا
يأتي يـك القيامة 

شفيعا 
 ألصحابو. 

( )كعد الرسكؿ 
المسمميف بأٌف ا 
سبحانو كتعالى 
سيجعؿ القرآف 
يشفع ألصحابو 

 يـك القيامة. 

مف العالـ إلى 
 الكممات، 

 حث المسمميف
عمى قراءة 

الكريـ  القرآف
حتى ينالكا 

الثكاب 
 العظيـ.

التزاـ المخاطىب 
القرآف+ بتبلكة 

قدرة المتكٌمـ عمى 
الكعد  تنفيذ

كصدقو = فعبل 
 إنجازيا ناجحا. 

مف صمى عمّي صبلة كاحدة صمى ا فضؿ الصبلة عميو فيقكؿ:" ( )كيبٌيف الرسكؿ 
 . 1"ات، كيرفعو بيا عشر درجاتعميو بيا عشر صمكات كيحط عنو بيا عشر سّيئ

يتككف ىذا الحديث مف فعؿ كبلمي مباشر ىك اإلخبار، كفي اآلية فعؿ كبلمي آخر 
اٌلذيف يصمكف عميو بأٌف ا  ()كعد الرسكؿ  حيثعٌبر عنو المحتكل القضكم ىك الكعد؛ 

ىك يث سبحانو كتعالى يرفع مف درجاتيـ كيحط مف سيئاتيـ، كاتجاه المطابقة في ىذا الحد
مف العالـ إلى الكممات، كتكفر الشرط التمييدم كالمتمثؿ في قدرة المتكٌمـ عمى أداء ما يمـز 

 في الشكؿ التٌالي: الحديث مضمكفبو نفسو، كيمكف تمخيص 
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 المحتكل القضكم الكعديات
 اتجاه المطابقة+
 شرط الصدؽ

الشركط 
 الجكىرية

الشركط 
 الّتمييدّية

مف صمى عمي 
احدة صبلة ك 

صمى ا عميو 
بيا عشر صمكات 
كيحط عنو بيا 
عشر سٌيئات 
كيرفعو بيا عشر 

 درجات. 

( )كعد الٌرسكؿ 
المسمميف بأٌف مف 
صمى عميو صبلة؛ 
فإٌف ا سيصمي عميو 
بيا عشر صمكات، 
كيحط عنو بيا عشر 
سٌيئات، كيرفعو بيا 

 عشر درجات. 

مف العالـ إلى 
 الكممات

حث المسمميف 
 عمى الصبلة
عمى الٌنبي 

( ) ليشفع
ليـ يـك 

 القيامة

التزاـ المخاطىب 
بالصبلة+ قدرة 
المتكمـ عمى 
تنفيذ الكعد 
كصدقو = فعبل 
 إنجازيا ناجحا. 

 :داللة األمر عمى معنى الدعاء. 5
كيمكف  الدعاء، :ت مختمفة منيايعدؿ أسمكب األمر عف داللتو الحقيقية إلى دالال 

الّميـ أصمح أحكالنا، كبّمغنا بما يرضيؾ : ""عبد الحميد ميدم"الٌتمثيؿ لذلؾ بقكؿ الخطيب 
آمالنا، كاختـ بالصالحات أعمالنا كبالّسعادة أجالنا كتكفنا كأنت راض عّنا، الّميـ احشرنا 

كاسقنا مف حكضو بيده الّشريفة شربة ماء ال نظمأ بعدىا حّتى  ()في زمرة سيدنا محّمد 
أرحـ الراحميف يا رّب العالميف، الّميـ اغفر لّنا كاغفر  تدخمنا الفردكس األعمى برحمتؾ يا

رّبياني صغيرا. سبحانؾ رّب العّزة عّما  كمالكالدينا كارحمنا كارحـ كالدينا، كقؿ رّب ارحميما 
 . 1يصفكف، كسبلـ عمى المرسميف كالحمد  رّب العالميف"

ة الدعاء ألٌف المتكٌمـ عدلت صيغة األمر في ىذه الجمؿ عف داللتيا األصمٌية إلى دالل
 2استعمؿ صيغة األمر في "سياؽ الٌتضرع كاالستعانة، ككجو خطابو لمف ىك أعمى منو"

ألٌنيا تفيد ( الٌميـ) كٌرر الصيغة المستعممة لمدعاءالمتكٌمـ إنجازٌية الفعؿ الكبلمي  كليدٌعـ
لذات، كلذلؾ لـ أٌف كٌؿ دعكة مف ىذه الدعكات مقصكدة با كليظيرإلى ا تعالى،  التضرع
 إال عند االنتقاؿ مف دعكة إلى أخرل.  ىذه الصيغة)الٌميـ( يكٌرر
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اطىب ىك إجابة  كارتبط شرط المحتكل القضكم بفعؿ في المستقبؿ مطمكب مف المخى
اطىب قادره عمى إنجاز الفعؿ  ،دعاء الٌسائؿ كقد قٌكل الٌشرط الٌتمييدم ىذا المحتكل؛ ألٌف المخى

جابة الدعاء، كالم تكٌمـ عمى يقيف مف قدرة المخاطىب عمى إنجاز الفعؿ، كيتحٌقؽ الفعؿ كا 
)ا سبحانو كتعالى( أف يستجيب الطمبي بشرط اإلخبلص، فالمتكٌمـ يريد حقا مف الميخاطىب

؛ ليحقؽ لو ما طمبو منو بمراعاة المتكمـ لشركط الدعاء، كبذلؾ يتحٌقؽ الشرط األساس لدعائو
ة اإلنجازٌية كمنيا قكلو: )يا أرحـ الراحميف، يا رٌب العالميف( كختـ مستعينا بأدكات تدعيـ القك 

سبحاف رٌبؾ رٌب العزة )المتكٌمـ دعاءه بالذكر كالثٌناء كتنزيو ا عـٌ ال يميؽ بجبللو؛ بقكلو: 
 عٌما يصفكف كسبلـ عمى المرسميف كالحمد  رٌب العالميف(. 

الّميـ أصمح شؤكّننا كميا، كال " :رفي دعاء آخ الخطيب "عبد الحميد ميدم" كيقكؿ
تكّمنا إلى أنفسنا طرفة عيف، كال أقّؿ مف ذلؾ يا رّب العالميف، الّميـ آت نفكسنا تقكاىا 
كزكيا أنت خير مف زّكاىا، أنت كلّييا كمكالىا. الّميـ اىدنا ألحسف األخبلؽ؛ فإّنو ال ييدم 

محيف كال تجعمنا مفسديف. الّميـ إنا ألحسنيا إاّل أنت يا رّب العالميف. الّميـ اجعمنا مص
نسألؾ أف تصمح كالة أمكر المسمميف، كأف ترزقيـ بطانة الخير يا رّب العالميف. الّميـ 

صمح نساءنا كأبناءنا كبناتنا الّميـ أحينا مسمميف، كتكفنا مسمميف كألحقنا بالصالحيف. أ
رّب ارحميما كما ربياني صغيرا.  الّميـ اغفر لنا كاغفر لكالدينا كارحمنا كارحـ كالدينا، كقؿ

 . 1"سبحاف رّبؾ رّب العزة عّما يصفكف كسبلـ عمى المرسميف كالحمد  رّب العالميف
  مف قكة إنجازٌية حرفٌية تتمٌثؿ في األمر )أصمحا الخطاب تتشٌكؿ الحمكلة الداللٌية ليذ

ألٌف  تتمٌثؿ في الدعاء؛ازٌية مستمزمة اجعمنا، أحينا، ألحقنا، اغفر(، كقٌكة إنج ىدنااآت، 
أف يجيب  منوتكٌجو إلى مف ىك أعمى مرتبة منو، متضٌرعا لو، مستعينا بو طالبا السائؿ 

أف يككف الفعؿ اإلنشائي ناجحا تماما دكف أف يحدث تأثيرا عمى  و "ال يمكفدعاءه؛ كألنٌ 
اطىب" 2المخى

عالميف(، )أنت خير : )يا رٌب البقكلو الفعؿ الكبلميٌ  قكل إنجازية؛ فإٌف المتكٌمـ  
مف زكاىا(؛ فيك بقكلو ىذا يعترؼ  تعالى بالربكبٌية، كأٌف الخير كٌمو بيد ا تعالى، كختـ 

                                                           
 .365األعياد كالمناسبات الٌدينية كالكطنية كالدكلٌية، صفي عبد الحميد ميدم، خطب الجمعة  -1

2
- J. Austin, Quand dire c’est faire,  p124  
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المتكٌمـ دعاءه بتنزيو ا عٌما ال يميؽ بجبللو، فيككف اختيار المتكٌمـ ليذه األدكات عف قصد؛ 
جعمنا مف الّتكابيف كاجعمنا مف ا كانالّميـ بصرنا بعيكن"  ليستجيب ا دعائو كيغفر ذنكبو:

كأكؿ الطيبات، كاألمر بالمعركؼ، كاّلنيي عف  المّتطيريف. الّميـ كفقنا إلى فعؿ الخيرات
المنكر، كحب المساكيف كاإلحساف إلى الفقراء كالمحتاجيف. كنسألؾ يا رّبنا أف تغفر لنا 

مرسميف كالحمد  رّب كأف تغفر لكالدينا كأف ترحمنا كترحـ كالدينا. آميف كسبلـ عمى ال
 1" العالميف

ثؿ في طمب القياـ بالفعؿ عف داللتو الحقيقية المتم ىذا الخطابعدؿ األمر في 
 الدعاء؛ ألٌف فعؿ األمر كما يقكؿاإللزاـ إلى داللة مجازية تمثمت في  عمى كجو

؛ فيتكجو  2ر"طمب نكعا مف العبلقة الٌترتيبية بيف اٌلذم يأمر كاٌلذم يؤم"يت:(Ducrot )"ديكرك"
المؤمنكف إلى ا بالٌتضرع كالدعاء ال باألمر، كفي ىذه اآلية ارتبط شرط المحتكل القضكم 
اطىب، ىك طمب المؤمنيف مف ا تعالى أف يجيب  بفعؿ في المستقبؿ مطمكب مف المخى

اطىب قادره عمى إنجاز الفعؿءدعا  ىـ، كقد قٌكل الٌشرط الٌتمييدم ىذا المحتكل؛ ألٌف المخى
جابة الدعاء، كالمتكٌمـ عمى يقيف مف قدرة المخاطىب عمى  ؽ الفعؿ ، كيتحقإجابة الدعاءكا 

الطمبي بشرط اإلخبلص فالمتكٌمـ يريد حقا مف الميخاطىب أف ينجز الفعؿ، كبذلؾ يتحٌقؽ 
منيا: االعتراؼ بنعـ ا كالصبلة  بمراعاة المتكمـ لشركط استجابة الدعاءالٌشرط األساس 

 سميف كالحمد  رٌب العالميف(. مى المرسميف في قكلو:)كسبلـ عمى المر كالسبلـ ع
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2 - O. DUCROT, Dire et ne pas dire, p9. 



 سهطت انفعم انكالمً فً انخطاب انّذٌىً                                 انفصم انثانث:

 

244 
 

 :ةصبلخ
" إلى سمطة الفعؿ الكبلمّي في الخطاب الّديني" بػ سعيت في ىذا الفصؿ المكسـك

عبد الحميد "دراسة المقاصد الظاىرة كالمتضمٌنة في األفعاؿ الكبلمٌية الكاردة في خطب الشيخ 
األخبلؽ كاآلداب كالقيـ، كخطب الجمعة حكؿ مكضكع:" األعياد حكؿ مكضكع:  "ميدم

أسمكب " بػ: كالمناسبات الٌدينٌية كالكطنٌية كالدكلٌية؛ حيث تناكلت في المبحث األكؿ المكسـك
كقد  األخبلؽ حكؿ مكضكع" مجمكعة األفعاؿ الكبلمية  االستفياـ كترسيخ المفاىيـ الّدينّية
خمؼ كؿ عممية تمفظ ميما زعمت مف البراءة كحسف  و "تكصمت مف خبلؿ دراستيا إلى أنٌ 

الظف" نية مبيتة" ال تعدك أف تككف كجيا لتمؾ المقاصد كاألغراض أك ىي باإلصطبلح 
 les actesالمنجزة لؤلعماؿ الٌمغكية  les forces illocutoiresالحديث" القكل المقصكدة بالقكؿ" 

de langage"1ت باإلضافة إلى داللتيا الحرفية داللة ؛ فمعظـ األفعاؿ الكبلمية تضمن
متضمنة في القكؿ؛ كألٌف الٌمغة ترتبط باألفعاؿ الكبلمٌية في قضية مفادىا أٌف الٌمغة تمكف مف 

قد عمد ضمف ىذا األساس إلى  "عبد الحميد ميدم" لخطيبالتأثير في المتمقي؛ فإٌف ا
اؿ الكبلمٌية؛ مف كسائؿ لغكية كنحكٌية ـ القكة اإلنجازٌية لؤلفعاستخداـ كٌؿ ما مف شأنو أف يدعٌ 

كببلغٌية، كقد اعتمد في المبحث األكؿ عمى أسمكب االستفياـ لتبميغ مقاصده كقد ظيرت 
فيك يطرح أسئمة في منتيى الٌدقة كالٌتركيز، كالغريب في  فطنة الخطيب كاضحة كؿ الكضكح؛

اطىب في نفسومف المتكقع جدا أف يط التيسئمة نفسيا ىي األمر ىك أف ىذه األ  .رحيا الميخى
كرد فييا عف داللتو الحقيقية  التيكقد عدؿ أسمكب االستفياـ في مختمؼ السياقات  

ؿ أك إنكار بعض بإلى إنجاز فعؿ في المستق خاطبيفإلى دالالت مجازية، منيا تكجيو الم
حسب  كالمتضمنة، ظاىرةأفعاليـ، كما كرد األسمكب الخبرم كالذم تٌنكعت داللتو منيا: ال

 قصدّية االمتثاؿ في الخطاب الّديني :"بػ المبحث الثاني المكسـك السياقات التي كرد فييا، أما
فقد طغى أسمكب األمر، كتعٌددت مقاصده؛ فمنيا األمر عمى سبيؿ الكجكب، كقد جاء ذلؾ 

الخ كعدؿ األمر عف داللتو الحقيقة  ...مرتبطا بأركاف اإلسبلـ منيا: الصبلة كالصـك كالحج
 الخ.  ...إلى دالالت أخرل منيا: اإلباحة، كالٌنصح كالدعاء

                                                           
 .115الصبحي ىدكم، اإلنشاء بالقكؿ مقاربة نحكية تداكلية لؤلكامر كالٌنكاىي أعماال لغكٌية، ص  -1
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ة و يمكف بناء نظرٌية عربٌية مكازيفي ىذا الفصؿ ىي أنٌ  اإليي خمصتكأىـٌ نتيجة 
ني لنظرٌية األفعاؿ الكبلمٌية الغربٌية بناء عمى ما قٌدمو العمماء العرب في أقساـ الكبلـ كمعا

 األساليب. 
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ليكـ أىٌميا:في  توتناكل ما مف خبلؿ تتكصمك    ىذه األطركحة إلى مجمكعة مف النتائج، كا 
يجمع بيف أشكاؿ  ألٌنو ؛لعديد اإلشكاالت كالقضايا "الخطاب الٌديني"مصطمح إثارة -  
كعظ...الخ بكية الشريفة،  تفسير القرآف، الدة مف الخطابات؛ القرآف الكريـ، األحاديث النٌ متعدٌ 

)القرآف  دا فيا مجسٌ ا مقدسٌ يف بكصفو نصٌ مييز بيف الدٌ داخؿ عدـ التٌ كقد تكلد عف ىذا التٌ 
 ؛يف بكصفو قكال كفكراالكريـ، كاألحاديث النبكية الشريؼ( كبيف الدٌ 

الكشؼ عمى أٌف الٌديف بكصفو نصا مقدسا ال تشكبو شائبة كال يعتريو النقص؛ بؿ -        
لح في كٌؿ زماف كمكاف، أما الٌديف بكصفو قكال كفكرا مجسدا في ىك خطاب كامؿ صا

الخطابات البشرية الصادرة عف ىيئات إسبلمية فيذا لو كؿ خصائص الخطاب البشرم 
 ؛لمنقدبخاصة قابميتو لمخطأ كالصكاب، كمف ثـ 

ال تكاد تخرج عف المناسبات  التيضركرة نقد بعض المكضكعات المختارة، ك  -       
ية، ككأٌف الٌديف أصبح ديف مناسبات؛ حٌتى كاد الٌناس يعرفكف مسبقا مكضكع الخطبة الٌدين
 التيستمقى عمييـ، الٌسبب اٌلذم جعؿ بعضيـ يممكف كينفركف مف ىذه الخطابات  التي

 كىك اإلبداع؛ أىممت جانبا ميما أال
ينية ال تسد فأصبحت الخطابات الدٌ  ؛غياب اإلبداع يعني غياب الجانب الٌتكعكم -        

كال تفيد شيئا سكل التخكيؼ بالمكت، كما يؤدم غياب اإلبداع في  ،حاجة المجتمع
 استراتيجيات بث تمؾ الخطابات إلى إخفاقيا؛

ضركرة إعادة الٌنظر في إنتاج الخطاب الٌديني، بما يتماشى كمتطمبات العصر  -       
ذ ال نقصد بالعصرنة، إقحاـ األنا شريطة االحتكاـ إلى العقؿ، كاستحضار الكعي الكافي؛ إ

خر؛ بؿ نقصد بالعصرنة االستفادة مف اآلخر؛ بيدؼ خدمة الٌديف اإلسبلمي كعرضو في اآل
كجعمو يمتثؿ  اآلخربطريقة تميؽ بو؛ لكي يتحقؽ اليدؼ مف إنتاجو كالمتمثؿ في إقناع 

 لؤلكامر كالٌنكاىي؛
مف ضركرات العصر تفرضيا تجديد الخطاب الٌديني مطمب ممح، كضركرة  -        

ال  التيالمستجدات الراىنة، كنشير ىنا إلى أٌف تجديده ال يتعارض مع االحتفاظ بالثكابت 
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ألحقيا بو أعداء  التييجكز المساس بيا، بؿ نعني بتجديده، تنقيتو مف البدع كالخرفات 
 اإلسبلـ؛
اس في تجديد الخطاب بركز أىمٌية إعداد األئمة كتككينيـ؛ ألٌنيـ العامؿ األس -      

الٌديني؛ كلذلؾ ال ٌبد أف يحرص القائمكف عمى ىذه الميٌمة عمى اختيار األئمة كالخطباء 
ة ذه الميٌمة؛ إذ ال شؾ في أٌف ميمتؤىميـ لمقياـ بي التياٌلذيف تتكفر فييـ الشركط الكاممة 

عداد الخطب مف أشؽ المياـ؛  أدائيا عمى أىممت كتـٌ االعتماد في  لك فماذاالخطابة كا 
 األساليب الٌتقميدية؛

االرتقاء بالخطاب الٌديني مسألة في غاية األىمٌية تتحقؽ بدعـ الفكر الٌديني  -      
الصحيح اٌلذم يؤمف بفكرة الحكار، كيدعك إلى االلتزاـ بيا، كييدؼ إلى تحقيؽ الصمح كينفتح 

 كيرفض الٌتطرؼ كالٌتعصب؛عمى اآلخر إيمانا منو بأٌف االختبلؼ سنة مف سنف ا تعالى، 
ضركرة الٌتمييز بيف االلتزاـ كالٌتشدد، كالٌتجديد كمسخ اليكية...الخ؛ فمشركع الٌتجديد  -     

فالظركؼ المحيطة كالزمف يرٌكز عمى فيمنا لمٌديف، كضركرتو تأتي مف ضركرة فقو الكاقع؛ 
اٌل اٌلذم يعيشو العالـ، يفرض عمى الخطيب أف يساير العصر في دعكتو إ لى ا تعالى، كا 

 ؛منويـ بالٌتخمؼ، كنفر الٌناس اتٌ 
الكشؼ عمى أٌف فكرة تجديد الخطاب الٌديني ليست كليدة عصرنا، بؿ تفجرت إثر  -      

عاشيا العالـ اإلسبلمي، كما أٌف فكرة الٌتجديد سنة مف سنف ا تعالى  التيعصكر الٌتخمؼ 
أدل إلى تخمؼ المسمميف، كمف فكرة تطٌكر العمـك  مف أىٌمية نقد الفكر اٌلذمتأتي ضركرتيا 

، كمف فكرة تحقيؽ الٌتكامؿ د عمى رأس كٌؿ قرفكمف فكرة ظيكر المجد   ،الطبيعٌية كاإلنسانٌية
 كالٌتعايش مع غيرنا؛

بركز أىمٌية الٌتكاصؿ مع غيرنا مف بني البشر، كاألٌىـ في عممٌية الٌتكاصؿ ىك  -       
ة الٌتكاصمٌية، كلف يتحقؽ ذلؾ إال إذا فقو طرفا الٌتخاطب فف الٌتعامؿ ضماف حسف سير العمميٌ 

األخبلقي لما لو مف أىمٌية بالغة في تحقيؽ انسجاـ الفرد مع مجتمعو؛ كلذلؾ يجب عمى 
اإلنساف أف يستخدـ األساليب التٌأدبٌية في خطابو، كأف يعامؿ غيره بميف كأدب، حٌتى يستطيع 
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يـ، كبذلؾ يتحقؽ اليدؼ مف الخطاب، كاٌلذم ىك باختصار جعؿ كسب قمكبيـ، كالتٌأثير في
 اآلخر يتفاعؿ مع الذات؛

بركز أىمٌية األخبلؽ في جعؿ اآلخر يتفاعؿ مع األنا، كىذا ما كشفت عنو مف  -     
؛ اٌلذم استطاع بخمقو كصدقو، أف يؤثر في اآلخريف ()قٌصة سٌيدنا محمد ل يخبلؿ تحميم

 بو، كيساندكنو في ميمتو، كيمتثمكف ألكامره كنكاىيو؛كيجعميـ يقفكف إلى جان
 التيتعٌدد االستراتيجيات التي استخدمتيا الذات المحكرية في المقاطع الحكارية  -       

نفسو  متكمـكضع ال التي؛ حيث نجد استراتيجٌية المصداقية ()تضمنتيا قصة سٌيدنا محمد 
ـ مف خبلليا سعى المتكمٌ  التيتيجٌية الٌتضامنية في مكقع التزاـ، كما نجد االسترا امف خبللي

اطبيو،  إال أٌف الٌسياؽ في بعض األحياف يفرض عمى إلى تكطيد العبلقة بينو كبيف مخى
 ؛المرسؿ استراتيجيات أخرل منيا االستراتيجية الٌتكجييية

حديد مكقع ارتباط االستراتيجية الٌتكجييية بمفيـك إضفاء المشركعية اٌلذم يرمي إلى ت -      
السمطة ىذه األخيرة  تمنح لمذات الحؽ في فرض ذاتيا، مف خبلؿ استعماليا لعناصر الذاتٌية 
منيا الضمائر، كلقد كاف ضمير المتكمـ ىك الضمير األكثر حضكرا في المقاطع الحكارية 

كالحضكر ىك اٌلذم  ،؛ ألٌف ضمير المتكمـ ضمير حضكر()تضمنتيا قٌصة سيدنا  التي
 ج الخطاب لتحقيقو؛ ألٌنو في ذاتو غاية حجاجٌية؛ييدؼ منت
الحجاج فعؿ مقصكد إلحداث اإلقناع اٌلذم يعٌد مقكما أساسيا مف مقكمات الخطاب -        

كليذا ينبغي  ،األخبلؽ العالية كالمبادئ الٌساميةك ذم ييدؼ إلى غرس الفضيمة الٌديني؛ الٌ 
طريؽ الصحيح اٌلذم يعينو عمى الٌتمييز بيف بيا، كأف يبحث عف ال يتشٌبثلئلنساف المسمـ أف 

 الخطيبكلذلؾ اعتمد  كليس ىناؾ مف سبيؿ إال سبيؿ العمـ،كالٌنافع كالضار،  ،الحؽ كالباطؿ
عبد الحميد ميدم" عمى مختمؼ اآلليات الحجاجية؛ ألجؿ إثبات أطركحتو المتمثمة في 

 ؛رد كالمجتمعفي اإلسبلـ كدكره في بناء الف "العمـ"التٌأكيد عمى مكانة 
تعٌدد الكسائؿ الحجاجٌية التي اعتمد عمييا الخطيب "عبد الحميد ميدم" إلبراز مكانة  -      

تمدنا بيا الٌمغة كمف بيف تمؾ اآلليات نجد  التيالعمـ في اإلسبلـ؛ منيا: اآلليات الٌمغكية 
اآلليات  :كمنيا ،جياألفعاؿ المٌغكية كالٌتكرار كاإلحالة كالركابط الحجاجٌية، كالٌسمـ الحجا
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الببلغية كالمتمثمة في االستعارة، كالكناية، كالٌتشبيو...الخ. كأخيرا اآلليات المنطقية المتجسدة 
 في القياس بأنكاعو المختمؼ؛

أىـٌ عامؿ مف عكامؿ قياـ  "العمـ"بركز دكر األساليب الحجاجية في التٌأكيد عمى أٌف  -      
األمر اٌلذم يستدعي اإلسبلـ يكاجو مخاطر جٌمة،  بخاصة كالعالـك العالـ اإلسبلمي؛ 

المكاجية كالمجابية كالٌتحدم، كلف نتمكف مف المكاجية إال إذا اعتنينا بالطاقات اإلسبلمية 
، كىذا ما سعى الخطيب "عبد الحميد ميدم" إلى يكبالعكامؿ األساسية لقياـ العالـ اإلسبلم

كالعمماء كاألئمة كالمعٌممكف كدكر المرأة في  التٌأكيد عميو مف خبلؿ تطرقو ألىمٌية العمـ
 المجتمع؛
ة األجياؿ؛ االعتراؼ بحقكؽ المرأة فيي أساس بناء المجتمع باعتبارىا معدٌ ضركرة -        

 العاليةكالمبادئ  ،خبلؽ الٌساميةمدرسة؛ ألٌنيا تعٌمـ أبناءىا كتربييـ عمى األمة كالمرأة المتعمٌ 
تخدـ الكطف  التية مف أجؿ إعداد األجياؿ ما أكتيت مف قكٌ  جاىدت ككافحت بكؿٌ  التيكىي 

  ؛ككقفت بالجانب الرجؿ في مكاقؼ كثيرة، كبرىنت عمى أٌنيا رمز مف رمكز الكطف
قد أحسف ك  ،تماعيجاالنتماء الثقافي كاالالٌرمكز المعٌبرة عف انتقاء  بركز أىمٌية -     

 ه؛ كاٌلذم يؤدم استحضار "العمـ"يعٌبر عف  ذماختيار الٌرمز الٌ الخطيب "عبد الحميد ميدم" 
ذم جاىد الٌ  "عبد الحميد بف باديس"الٌشيخ كالمتمثؿ في شخص إلى تحريؾ عاطفة المستمع؛ 
 تكفير المدارس لطمب العمـ؛كضحى مع إخكانو مف أجؿ 

تقسيـ العمماء لفريضة العمـ إلى قسميف: "القسـ األكؿ فرض عيف" "كالقسـ الثاني  -      
كفاية"، كفي ىذا اإلطار عمد الخطيب "عبد الحميد ميدم" إلى تصحيح الخطإ الشائع فرض 

بيف الٌناس كالمتمثؿ في أٌف كممة "عمماء" تطمؽ عمى عمماء الشريعة فقط، كبٌيف بأٌنيا تطمؽ 
بعض الشباب اٌلذيف أرشد  قد أيضا عمى المختصيف في باقي العمـك األخرل؛ كبيذا يككف

ٌشرعية فقط، كأىممكا العمـك الككنية المختمفة إلى الٌتراجع عف قرارىـ، كذلؾ اىتمكا بالعمـك ال
؛ فالمتكمـ يسعى بكاسطة حججو إلى تثبيت محتكل أك تغيير اعتقاد باعتبار نتائجو الٌسمبية
اطىب في القضايا   كانت تحتاج ذلؾ؛ التيالمخى
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 "سيرؿ"كضح الكشؼ عف أىمٌية الكصكؿ إلى مقاصد منتج الخطاب، كقد أ -     

(Searle)عنى المراحؿ االستداللٌية المساعدة عمى ذلؾ؛ حيث يمكف لممتكٌمـ أف ينتقؿ مف الم
إٌنما ال يمكف أف يككف قصد المتكٌمـ شيئا ال تحممو الٌمغة؛ الحرفي إلى المعنى الضمني ك 

 ؛مضٌمف في الٌمغة مضاء بالٌسياؽ هقصد
تناكلت جكانب  التيك تضمنتيا المدٌكنة،  التيلكبلمٌية تكضيح األبعاد الٌتداكلٌية لؤلفعاؿ ا -     

عديدة مف الحياة؛ بخاٌصة في ما يتعمؽ بػ: اآلداب كالقيـ كاألخبلؽ؛ حيث حث الخطيب عمى 
 التٌكبة، كالصدؽ، كالعدالة كالمساكاة؛

اعتماد الخطيب في تبميغ مقاصده عمى أسمكب االستفياـ الذم انتقمت داللتو مف -      
كقد اعتمد عميو الخطيب نظرا  اإلنجازية الحرفٌية إلى القٌكة اإلنجازية المستمزمة مقامية، القٌكة 
دكره في البناء األسمكبي لمخطابة يؤدم ب ىذا األسمكب؛ فيك إلى جان اٌلذم يؤديوالياـ  لمدكر

رشادات تيـ  ضافات كا  دكرا تعميما بارزا يستطيع الخطيب مف خبللو أف يمرر معمكمات كا 
 ؛جكانب مف مكضكع الخطبةة عدٌ 

كرد فييا؛ منيا األمر عمى سبيؿ  التيد دالالت أسمكب األمر بحسب السياقات تعدٌ -       
ف لـ تستعمؿ صيغة األمر عمى  الكجكب، كفي ىذه الحالة يشترط تكفر شرط االستعبلء، كا 

حسب  ر عمكمافإٌنيا تخرج إلى داللة االلتماس أك الدعاء. كيندرج فعؿ األم ؛سبيؿ االستعبلء
 أٌنيا تمـز كمف مميزاتيا غكية ضمف قسـ الطمبياتلؤلعماؿ المٌ  (Searle) "سيرؿ"تصنيؼ 

اطب عمى االمتثاؿ شريطة أف يككف قادرا عمى ذلؾ.  المخى
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 ممخص:
" إلى تداكلّية الخطاب كاستراتيجّية الّتكاصؿ الّمغكم في الخطاب الّدينيتيدؼ ىذه األطركحة المعنكنة بػ:"         
المقاربة " لعبد الحميد ميدم"؛ معتمدة عمى خطب الجمعةأشكالو أال كىك"  ممثبل في شكؿ مف "الخطاب الّديني"تحميؿ 
" رغـ ما يثيره مف إشكاالت عديدة الخطاب الّدينيفي تناكؿ مختمؼ الخطابات كمنيا " انجاعتي تأثبت التي  ةالتٌداكلي

كاألحاديث الٌنبكية( كبيف كمتٌنكعة بخاصة  حيف يقع الخمط بيف الٌديف باعتباره نصا مقدسا مجٌسدا في )القرآف الكريـ 
كلمٌتجديد؛ فالمتفؽ عنو ىك أٌف الٌديف كامؿ ال يعتريو النقص، كأٌف ىذا  لمنقدالٌديف باعتباره قكال كفكرا، كبالتٌالي قابميتو 

يشمؿ استراتيجية بث ذلؾ الخطاب كفؽ قكاعد كأسس تسمح لو بالكصكؿ إلى ىدفو كالمتمثؿ في التٌأثير في  األخير
اطبيف قناعيـ عمى اختبلؼ مستكياتيـ، كمداركيـ الذىنٌية؛ كتكجيييـ الكجية الصحيحة، كذلؾ بما يتضٌمنو مف  المخى كا 

 تيدؼ إلى بناء مجتمع متحضر كمتخمؽ.  التيمقاصد الشريعة اإلسبلمية 
Résumé :  

          La présente thèse intitulée « le pragmatisme du discours et la stratégie de la communication 

linguistique dans le discours religieux » vise à analyser le discours religieux représenté sous l’une de 

ses formes à savoir « les prêches du vendredi » de "Abelhamid Mahdi", en s’appuyant sur l’approche 

pragmatique qui a prouvé son efficacité dans le traitement des différents discours parmi lesquels « le 

discours religieux » , ceci, malgré les différentes problématiques qu’il soulève telles que : ce qui se 

rapporte au concept quand la séparation n’est pas faite entre la religion  considérée comme un texte sacré 

représentée dans le saint coran et les Ahadiths du prophète , et entre la religion en tant que paroles et 

idées, et ainsi, son assujettissement aux critiques et au renouvellement. 

Ce qui est convenu , c’est que la religion dans son ensemble ne comporte pas de lacune, mais cette 

dernière concerne la stratégie de répandre ce discours suivant des règles et des bases lui permettant 

d’atteindre son objectif, lequel vise à convaincre et à influencer les allocutaires suivant leurs différents 

niveaux et conceptions mentales, et les orienter dans la bonne direction, ceci, par ce qui est contenu dans 

la jurisprudence islamique qui tend à bâtir une société civilisée et éduquée.  

  

Abstract: 

           The present thesis entitled «the pragmatism of the speech and the strategy of the linguistic 

communication in the religious discourse» aims at analyzing the religious discourse represented under 

one of its forms which is «the sermons of Friday» of "Abelhamid Mahdi". It relies on the pragmatic 

approach that affirmed its effectiveness in treating different discourses among them "the religious 

discourse", despite different issues that it raises such as what relates to the concept when the separation is 

not made between religion considered as a sacred text represented in the (Holy Qur'an and the Ahadiths 

of the Prophet), and the religion as words and ideas, as well as, its ability to be criticized and renewed. 

What is agreed on is that the religion as a whole has not lacks, but the latter concerns the strategy of 

spreading this discourse according to the rules and bases that enables it to achieve its purpose, and which 

concerns the conviction and influence of the interlocutors despite their different levels and mind 

conceptions, and to guide them in the right path, with which is contained in the Islamic jurisprudence 

which tends to build a civilized and educated society. 


