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احلسن البصري  -الفاعلية التواصلية يف اخلطابة الدينية 

 امنوذًجُأ

   د. ميسون محمد عبد الواحدم.

 10/4/2018 تأريخ القبول:           11/3/2018 تأريخ التقديم:
 مدخل نظري الى مفهوم التواصل والفاعلية التواصلية -أوال

بيرة في مجمل العلوم اإلنسانية، ما من شك أّن موضوع التواصل يجد له أهمية ك        
ال سيما اللسانيات؛ لما له من قيمة وظيفية بالغة على صعيد اللغة والكالم. وتتمثل هذه 
القيمة الوظيفية للتواصل بقدرة المرسل والمرسل إليه على فهم الرسائل المتبادلة بينهما 

 لى حد سواء.إلدامة التواصل الذي يتحقق في المرسالت الكالمية ، والمكتوبة ع
ويرتبط التواصل ارتباطًا وثيقًا بالنظرية التداولية بوصفها علمًا مهمًا من علوم           

اللسانيات ، وكذلك علمًا في التواصل بين مستعملي اللغة. فالتداولية في أحد مفاهيمها 
) ل. سفز( هي " الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمن اللسانيات، ويهتم  كما يحددها

 (.1أكثر باستعمال اللغة في التواصل")

ذا أمعّنا النظر في" الجوانب الفكرية والثقافية التي نشأت فيها البحوث التداولية،           وا 
نجد أّنها تنطلق جميعًا من االهتمام بالتواصل، واالستعمال الفعلي للغة، ألّن ذلك ما يحدد 

كالمه وفق ظروف التواصل، وطبيعة  بنيتها التركيبية، إضافة إلى أّن المتكلم يبني
 (.2المتلقي، ال وفق مبادئ النظام أو حتى ما يرتبط به هو، بعدَّه منتَج الكالم")

                                                 

  بية العراقية/ مديرية تربية نينوىوزارة التر . 
( التداولية من أوستين إلى غوفمان ، فيليب بالنشيه، ت. صابر الحباشة، دار الحوار للنشر والتوزيع،  (1

 . 19: 2007،  1سورية، ط
ليفة بو جادي، بيت مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، د. خ -( في اللسانيات التداولية (2

 . 62:  2009،  1والتوزيع، الجزائر، طلنشر الحكمة ل
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وطبقاا لهاذا أصاابت التواصال حساب شااّنون ووايفار" عملياة نقاال باين مصادر)الباث( وشااخص 
، هااو هااادف الرسااالة)المتقبل(،..يقوم البااااث بتشاافير المعناااى الااذي يقصاااده فااي نساااق أشاااكال

ويفااك المتقباال تشاافير هااذه األشااكال ليقااف علااى معناهااا، ممااا يفتاار  معااه أن يكااون للباااث 
 (.1والمتقبل نفس الشفرة")

وهااذا يعنااي أّن كاال تواصاال" يحماال فااي ذاتااه خباارًا ويولااد بالتااالي ساالوكا. وكاال بااال  يفتاار  
ياااتم تلقاااي معنااااه حساااب نماااط التباااادل  -مضااامونا باعتباااار أن الخبااار يحمااال مضااامونا معيناااا

 (.2وحسب موقع المتلقي")
والفعل التواصلي يتعلق بالفاعلية، وبقدرة الذات على إداماة التواصال، ذلاك أن " الفعال هاو  

 (.3ممارسة الفاعلية بالذات")
أمااا مفهوم)الفاعليااة التواصاالية( فقااد اسااتعمله الفيلسااوف األلماااني يااورغن هابرماااس          

لنشااااط التواصااالي باااين األفاااراد، الاااذي يقاااوم علاااى فاااي إطاااار دراسااااته اإلجتماعياااة المتعلقاااة با
عقالنية الفعل، والتفهم، كما أنه يقترح نمطا تبادليا رمزيا يعتمد بالدرجة األولى علاى مساألة 

 (.4التواصل)
وبما إن موضوع الخطابة الدينياة هاو موضاوع دعاوي باألسااس يهادف إلاى إيصاال         

، فانن عملياة توصايل هاذه التعااليم التاي يقاوم بهاا التعاليم الدينية عن طريق الاوعظ واإلرشااد
المرساااال)الخطيب( إلااااى المرساااال إليهم)المسااااتمعين( تااااتم فااااي إطااااار اجتماااااعي، وفااااي زماااان 
محااادد.من هناااا كانااات عملياااة دراساااة )الفاعلياااة التواصااالية( ضااارورية للتعااارف علاااى طبيعاااة 

                                                 

لمهيري وحّمادي ( معجم نحليل الخطاب، باتريك شارودو ودمينيك منغو وآخرون، ت.عبد القادر ا1) 
 . 110، 109: 2008دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس،  صّمود، منشورات

ربي للدراسات الدين أفاية، دار المنتخب العمفارقات العرب والغرب، محمد نور  -المتخيل والتواصل 2))
 .127:  1993، 1لبنان، ط-بيروتوالنشر والتوزيع، 

،  ( موسوعة الالند الفلسفية، أندريه الالند ، ت. خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، باريس3)
 .20/ 1 :2001،  2ط
فاية ، إفريقيا ابرماس، محمد نور الدين أنموذج ه -( الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة4)

 .72:  1998، 2طالشرق ، المغرب، 
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ذات تااأثير فعااال الرسااالة)الخطبة( وايليااات الخطابيااة التااي أسااهمت فااي تشااكيلها، وجعلتهااا 
 في نفوس سامعيها.

إن موضااوع التواصاال ياارتبط بشااكل فعلااي مااع الخطاطااة التااي وضااعها ياكبسااون ؛         
لتوصيف الصورة العامة للعملية التواصلية التاي تبادو عليهاا المرساالت الكالمياة، ووظائفهاا 

ضااامن هاااذه  اللغويااة، تلاااك الوظاااائف التاااي تتعلاااق بالمرسااال، والمرسااال، إلياااه والرساااالة، ومااان
الوظااائف الوظيفااة التواصاالية التااي تلعااب دورا فاااعال  فااي إدامااة عمليااة اإلبااال  بااين طرفااي 

 (:(1اإلرسالية اللغوية، والكالمية على حد سواء. وهذا الخطاطة تتكون مما يأتي
 المرسل: وهو الذي يقوم بتوجيه الرسالة إلى المرسل إليه. -1
إبالغه، وتحتوي علاى المرجاع، والقنااة الناقلة)اللغاة( الرسالة: وتمثل المحتوى الذي يراد  -2

 والسنن. 
 المرسل إليه: وهو الذي يستقبل الرسالة، ويبدي تجاهها ردود أفعاله حسب فهمه لها. -3
يتحاول بادوره إلاى  وقد يتحول المرسل إليه إلى مرسل عندما يعيد الارد إلاى المرسال الاذي   

 في عملية التواصل. مرسل إليه
إطار موضوع التواصل في الخطابة، فنن مسألة اإلرسال واإلفهام متعلقاة بالمرسال  أما في 

فقااااط ويكااااون دور المرساااال إلاااايهم االسااااتماع واإلصااااغاء والفهاااام والاااااتأثر والااااتعلم ممااااا يقولااااه 
الخطيااب. ماان هنااا تكااون الخطبااة فااي إطااار عمليااة التواصاال متشااكلة علااى وفااق الخطاطااة 

 :(2ايتية )

 المرسل إليه             مرسل                الرسالة ال                
 )الخطيب(             )الخطبة(             )جمهور المستمعين(               

 
      ) فهم(    -----------------------إفهام(                  

                                                 

( قضايا الشعرية، رومان ياكبسون، ت. محمد الولي، مبارك حنون ، دار توبقال للنشر،  الدار  (1
 . 28، 27:  1988، 1البيضاء ، ط

لتداولية ، سليم حمدان، دراسة في ضوء اللسانيات ا -( أشكال التواصل في التراث البالغي العربي(2
بنشراف ، د.محمد بوعمامة، رسالة ماجستير، قسم اللغة العربية، كلية ايداب والعلوم اإلنسانية، جامعة 

 .        85: 2009الجزائر، الحاج لخضر، باتنة،



 م.د. ميسون حممد عبد الواحد                                     احلسن البصري ُأمنوذًجا -الدينية  الفاعلية التواصلية يف اخلطابة 

 184 

ن انحسر نالحظ من خالل هذه الخطاطة التواصلية أن دور المرسل إ           ليه وا 
باالستماع ، والتلقي المباشر من المرسل إليه، لكنه يتم تفعيله من خالل عملية الفهم ، 
واالقتناع، والتفاعل ، والتضامن مع المحتوى التوجيهي للموعظة التي تتضمنها الرسالة. 
على عكس ما نجد في الحوار إذ يكون التفاعل التواصلي فيه قائما على" تبادل األخذ 

(. 1لعطاء بين ممثلي الخطاب في سياق حواري يحكمه التعاون وينبني على المالءمة")وا
وطبقا لمفهوم التفاعل بين طرفي اإلرسال، فال بّد من التنويع، واقتراح البدائل في إطار 
عر  األقوال الخطابية؛ حتى نبتعد عن التكرار الذي يقلل من قيمة الفاعلية التواصلية. 

مكن إحراز النجاح في التواصل خاصة دون أن نذكر أن كل شيء قوامه وهكذا فننه" ال ي
 (.2االختيار بين بدائل كثيرة")

 الخطابة الدينية بوصفها موضوعا للتواصل األدبي -ثانيا
من المعروف أن الخطب الدينية تشتمل على تعاليم اإلسالم، ويتوخى الخطيب       

، والدفاع عنها كونها السبيل األمثل توصيلها إلى جمهور المستمعين؛ للتمسك بها
لصالحهم، ونجاتهم في الدنيا وايخرة. والخطابة عموما هي عملية توصيل مباشر لألقوال 

 الخطابية إلى المستمعين إلقناعهم، والتأثير فيهم.
وقااد عرفاات الخطابااة بأنهااا" مصاادر خطااب يخطااب أي صااار خطيبااا. وهااي علااى هااذا صاافة 

در بهااا علااى التصاارف فااي فنااون القااول؛ لمحاولااة التااأثير فااي راسااخة فااي نفااس المااتكلم، يقتاا
قنااعهم، فالخطاباة مرماهاا التاأثير  نفوس السامعين، وحملهم علاى ماا ياراد مانهم بتارغيبهم، وا 
ثااارة إحساسااه لألماار الااذي يااراد منااه؛ ليااذعن للحكاام،  فااي نفااس السااامع، ومخاطبااة وجدانااه، وا 

 (.3إذعانا ويسلم به تسليمًا")

                                                 

دراسات تطبيقية في اللسانيات التداولية ، د. محمد نظيف ،  -( الحوار وخصائص التفاعل التواصلي1)
 .15:  2010،  1الدار البيضاء ، المغرب ، ط فريقيا الشرق،إ

:  1995(، الكويت ، 193( اللغة والتفسير والتواصل، د. مصطفى ناصف ، سلسلة عالم المعرفة ، ع)(2
290. 

أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند العرب، محمد أبو زهرة  ، مطبعة العلوم ، القاهرة  -( الخطابة3)
 .12: م1934، 1، ط
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لبااحثون صافات الخطياب الاذي يترتاب علياه أن يكاون متمكناا منهاا كاي يقنااع ولقاد ذكار ا   
المساااتمع بخطاباااه، ويدفعاااه إلاااى مزياااد مااان التواصااال معه.وقاااد ذكااار الجااااحظ هاااذه الصااافات 
فقاااال:" أول البالغاااة اجتمااااع آلاااة البالغاااة. وذلاااك أن يكاااون الخطياااب راباااط الجاااأ ، سااااكن 

يد األماااة بكاااالم األماااة وال الملاااوك بكاااالم الجاااوارح، قليااال اللحاااظ، متخيااار اللفاااظ، ال يكلااام سااا
 (.1السوقة...")

فعلى الخطيب أن يكون ملّما من كل علم بطرف، وأن يراعي ظرف الخطاب ،    
وسياقه، ولغته، ومقام السامعين، كي يتخير لهم األقاويل الخطابية المناسبة لمنزلتهم 

بينه وبينهم وتؤدي الخطبة  المعرفية، وحالهم االجتماعي والعلمي. وذلك ليستمر التواصل
غاياتها التي أنشئت من أجلها.كذلك عليه أن يعّد خطبته، وينظمها من حيث المقدمة، 
والعر ، والخاتمة؛ حتى تكون منطقية قائمة على الترتيب المنطقي ، والحجج واألدلة 

ن مع والبراهين، والمشاعر، واألفكار؛ لكي ُيقنع من أرسلت إليهم، ويتفاعلون، ويتضامنو 
مضمون خطبتة التوجيهي والوعظي الذي يراد إيصاله إليهم بأساليب مؤثرة ومقنعة، أي 

 أن يمتلك أسلوب السهل الممتنع.
ولما كان موضوع التواصل متعلقا بتحقيق التفاعل بين المرِسل)الخطيب(،          

ل، والفهم والمرَسل إليه )جمهور المستمعين( ، من حيث اإلفهام واإلقناع من جهة األو 
واالنتفاع من جهة الثاني؛ فنن الخطابة الدينية ستصبت موضوعا جديرا بالدرس ؛ ألنها 

 اصلية.               تحوي كل هذه الخصائص والعناصر التو 
ومن هنا قمنا بدراستها من خالل هذه النماذج التي تّم اختيارها من خطب الحسن        

التواصلية ، إذ تمثلت بدراسة ثالثة مستويات أساسية البصري التي درسنا فيها الفاعلية 
هي: المستوى التضامني ، والمستوى التوجيهي ، والمستوى اإلقناعي. وهذه المستويات 
الثالثة تكشف بشكل واضت عن الفاعلية التواصلية ، ودورها الفّعال في تعزيز عنصر 

من ايليات اللغوّية،  اإلفهام والفهم بين أطراف التواصل الخطابي من خالل سلسلة
والبالغّية ، والمنطقّية التي تعمل جميعا بوصفها نسيجا كالميا متصال على صياغة 

                                                 

ون، مكتبة ( البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق، عبد السالم محمد هار 1)
 .92/  1د. ت : الخانجي ، القاهرة ،  
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مضمون األقاويل الخطابية والمعنى التواصلي. ولعلنا ندرك أن هذه ايليات الخطابية 
يصنعها طرفي الخطاب على حد سواء حتى ولو كان الخطاب مقدما من طرف واحد ، 

مين ايخر في الخطاب هو المعطى األساس الذي يتطلبه كل حديث ، بل إن ذلك أن" تض
المتحدث بمجرد اإلعالن عن نفسه كمتكلم يكون قد وضع شخصا آخر أمامه، وحدد 

 (.   1لكالمه المقام الخطابي بين أنا وأنت")
 تعتمااااد الااااوعظ واإلرشاااااد أداتااااين لتوصاااايل -كمااااا ذكرنااااا آنفااااا –إن الخطابااااة الدينيااااة        

صاالح أحاوال النااس  تعاليمها الدينية الداعية الاى األمار باالمعروف، والنهاي عان المنكار، وا 
عباااااادة وسااااالوكًا، ودعاااااوتهم الاااااى االتبااااااع واالقتاااااداء بسااااالف األماااااة، وتحاااااذيرهم مااااان الااااادنيا 

 ومغرياتها، وصرفهم إلى العمل ألجل ايخرة.
أثرة بالصااراعات المذهبيااة وفااي إطااار العصاار األمااوي فقااد كاناات الخطبااة الدينيااة متاا        

والسياسية التي نشأت فيه، لكن العامل الاديني الملتازم بالزهاد بوصافه أساساا للاورع والخشاية 
" من اهلل تعالى ظل مالزما لكثير من الخطباء لعل الحسن البصري  أبرزهم، وأكثرهم زهادًا 

ناات أمااه مااولى لرجاال ماان األنصااار، وكا هوهااو الحساان باان أبااي الحساان البصااري، كااان أبااو 
حجرهااااااا، وأرضااااااعته  ي فاااااايّباااااامااااااوالة ألم ساااااالمة؛ زوج النبااااااي صاااااالى اهلل عليااااااه وساااااالم، رُ 

لاى أفضاال إانها...فعاادت علياه بركااة النباوة فاتكلم الحكمااة، وارتقاى فاي الصااالح والمعرفاة بلبّ 
 (.2) "يقيند  أولياء اهلل الص   أحد المتقين، ومن -رحمه اهلل-رتبة، وكان 

ابااااة يقااااف علااااى" رأس خطباااااء عصااااره ووعاظااااه ومرشااااديه وهااااو ماااان ناحيااااة الخط        
صااحب مدرساة متميازة ال تنتهاي إلاى صانعة معقادة وال  -بهذا القياس -وموجهيه، وهو يعد

تاااأنق لفظاااي تصاااويري بقااادر ماااا بااادا قريباااا إلاااى نفاااوس جمهاااوره، وعقاااول مخاطبياااه، يباااثهم 
تتباع سايرة السالف نصائحه ومواضع اعتباره موثقة من واقع النص القرآني من ناحياة؛ ومان 

                                                 

من القرن الثالث الى القرن السابع الهجريين، آمنة بّلعلي،  -( الحركة التواصلية في الخطاب الصوفي1)
 . 93:  2001،  دمشق-منشورات اتحاد الكتاب العرب

( آداب الحسن البصري وزهده ومواعظه، اإلمام جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي، تحقيق، سليمان 2)
 . 23:  2005، 1سوريا، ط -الصديق للطباعة والنشر والتوزيع ، دمشق الحر  ، دار
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(. ولعااال السااابب الاااذي جعااال 1الصاااالت مااان الصاااحابة رضاااي اهلل عااانهم مااان ناحياااة أخااارى")
مواعظ الحسن البصري الخطابياة ماؤثرة أناه" لام يكان ينقال مواعظاه مان بطاون الكتاب ، وال 
نمااا كاناات مواعظااه ماان ذوب قلبااه، الااذي  ياارى بعينااه الجنااة  يسااتمدها ماان أخبااار الاارواة، وا 

 (.2عن مشاهدة، ويحكي عن يقين")والنار، فيصف 
 مستويات الفاعلّية التواصلّية في نماذج من خطب الحسن البصري -ثالثا

 المستوى التضامني: - أ
والمقصود بهذا المستوى، أن يكون المرسل أو المتكلم في خطابه للمرسل إليه متضامنا   

رسل إليه ونوعها ومتعاونا معه. وهذا يعكس عالقته به ، ويكشف عن " درجة عالقته بالم
، وأن يعبر عن مدى احترامه لها ورغبته في المحافظة عليها أو تطويرها بنزالة معالم 

(. وما من شك أن تعزيز هذا 3الفروق بينها في محاولة التقرب من المرسل إليه وتقريبه" )
 التضامن والتعاون بين طرفي اإلرسالية الخطابية سوف يديم التواصل بينهما ويعززه.

يتضمن المستوى التضامني دراسة عدد من المؤشرات اللغوية يمكن إجمالها على النحو و  
 ايتي:
 أسماء العلم: -1

ويشمل كال من االسم األول أو اللقب أو الكنية. وهذه الثالثة سنجدها متحققة في خطب   
الحسن البصري ، فهو يذكر اسمه )الحسن( في سياق جملة القسم كما في قوله في إحدى 

:" والذي نفس الحسن بيده ، ما أصبح في هذه القرية مؤمن إاّل أصبح مهموما هخطب
حزينا، وليس لمؤمن راحة دون لقاء اهلل، الناس ما داموا في عافية مستورون فإذا نزل 
البالء صاروا الى حقائقهم، فصار المؤمن الى إيمانه والمنافق الى نفاقه، أي قوم: إّن 

                                                 

ف ، دار قباء دراسة تحليلية، د. مي يوسف خلي -( النثر الفني بين صدر اإلسالم والعصر األموي1)
 . 218:  1997، 1للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

الخطابة بين النظرية والتطبيق، د. محمود محمد محمد عمارة ، مكتبة اإليمان للنشر والتوزيع، القاهرة،  2))
 .327:  1997، 1ط
دار الكتاب الجديد مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، ،  –( استراتيجيات الخطاب (3

 .    292: 2004، 1لبنان، ط -المتحدة، بيروت
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عمالكم، فسارعوا إلى ربكم، فإنه ليس لمؤمن راحة دون نعمة اهلل عليكم أفضل من أ
 (.1)الجنة ، وال يزال العبد بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من هّمه"

فهو يذكر اسمه من خالل القسم باهلل تعالى بصيغة )والذي نفس الحسن بيده ( وهي  
 سم بها في األمر الجلل بقولهيق  -صلى اهلل عليه وسلم -صيغة قسم نبوية ، كان الرسول

والذي نفس محمد بيده( ، كي ينبه السامع إلى عظمة ما يقوله ، ويؤّكده في نفسه. لهذا :(
فنن اإلحالة القسمية من المرسل تكسب قوله قوة وشرعية وتأكيدا لالتباع، مما يولد 

جعله االهتمام واالرتياح في قلوب السامعين. فضال عن أن تخصيص اسمه في القسم ي
أكثر مصداقية وثقة في نفس سامعيه؛ ألن المرسل جعل اسمه في قسمه داللة على 
تأكيده بقيمة خطابه وبأنه معني به ومؤمن به قبل سامعه.  وذلك يجعل سامعه أكثر 
تضامنا معه ومع قوله. والشيء نفسه فعله مرسل الخطبة عندما أراد أن يوصل معاني 

ل إاّل بلقاء اهلل تعالى، وقبل ذلك فنن اإلنسان في دار األمن واالطمئنان التي ال تُتحصّ 
ابتالء واختبار ال بّد للثبات فيها من اإليمان والصبر والعمل. كذلك استعمل المرسل أداة 
النداء)أي( وهي لنداء القريب ألن المرسل إليهم)المستمعون( قريبون منه مكانا، والمرسل 

قلوبهم فيتفاعلوا مع قوله ، ويتضامنوا مع فحوى  يستفيد من هذا القرب كي يحاول استمالة
 ما يريد تقريره في نفوسهم.

وفي خطبة أخرى نجد المرسل يوظف الكنية لتحقيق نوع من التقارب والتفاعل مع  
ذا رأيتهم مستمعيه، فيقول:   ".... يا بن آدم إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه ، وا 

 (.2)بالشر فال تغبطهم عليه..."
نالحظ أن المرسل استعمل صيغة النداء )يا بن آدم( وهاي كنياة كال البشار الاذين يشاتركون 
في صفة ايدامية. فالجميع ) المرسل والمساتمعون لاه( ينتماون لهاذه الصافة ، ومان ثام هاي 
دعااوة تعميميااة يااراد منهااا النصاايحة والتضااامن ماان لاادن المسااتمعين وغياارهم إلااى االنتباااه فااي 

ة المشاتملة علاى المنافساة فاي الخيار، وعادم التحسار علاى عادم تحصايل معامالتهم السالوكي

                                                 

/  2م: 1933، 1( جمهرة خطب العرب، أحمد زكي صفوت ، مطبعة البابي الحلبي وأوالده ، مصر، ط(1
470- 471. 
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الشر ، والغاية هي دفع الجميع إلى االلتزام بالنصايحة التاي هاي عباارة عان خياار تضاامني 
إذا( والمعاااروف أّن  -تعااااوني مااان لااادن المرسااال موجاااه بصااايغة الناااداء واالساااتقبال بداللاااة)يا

وقد أتاى بهاا ألن المقاال يساتلزمها فهاو ال يساتطيع  )إذا( أداة شرطية لما يستقبل من الزمان
 أن يدعوهم الى اإللتزام اين ألّنهم يسمعون خطبته ولم يقترفوا الفعل بعد في واقعهم، وال 

ّنمااا ياادعوهم إلااى التطبيااق بعااد سااماعهم لمقالااه  فااي الماضااي النقضااائه وال ساابيل لتداركااه وا 
 ية التي يبتغيها المرسل. ألنه من لوازم تحقيق الفائدة المتمثلة بالنصح

وتذكر الكنية كذلك في سياق خطابي آخر يعتمد المرسل فيه إلى نقل مقال المكنى به ،   
(. فلم يذكْر اسم 1)"...قال ابن الخطاب: رحم اهلل امرأ أهدى إلينا مساوينا..."فيقول: 

نما كّنى عنه بابن الخطاب لشهر  ته بين الخليفة بأن يقول: قال عمر بن الخطاب ، وا 
الناس بهذه الكنية ، فمتى ما ذكرها عرف السامعون من المقصود بها. ذلك أنه في 
موضع نقل مقال الخليفة الذي جاء به للتدليل والتعضيد لما يريد تقريره في نفس المرسل 
إليهم بأن معرفة االنسان بمساوئه هي السبيل األمثل للتخلص منها وتجاوزها، ولهذا عّد 

لعلم بهذه المساوئ بمثابة هدّية يستحق الذي يشخصها لصاحبها الدعاء صاحب المقال ا
بالرحمة له.  ويترتب على المستمعين معرفة الحكمة من هذا المقال كي يتواصلوا معه 

 ويتفاعلوا مع مضمونه الحكمي.  
" إّن اهلل تبارك وتعالى جعل رمضان مضمارًا :ومثال ذكر اللقب في الخطبة قول المرسل  
قه، يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق أقوام ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، لخل  

فالعجب من الضاحك الالعب، في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون، ويخسر فيه 
المبطلون، أما واهلل لو كشف الغطاء لشغل محسن بإحسانه، ومسيء بإساءته، عن 

 (.2ترجيل شعر، أو تجديد ثوب")
ف الخطاااب يتمثاال بيااوم فطاار بعااد صاايام لشااهر رمضااان، والخطبااة هااي نالحااظ أن ظاار    

خطبة عيد الفطر، ونلحظ عناية الناس بمظهرهم فرحا بالعيد. فكأّن المرسال أراد أن ينابههم 
لخطاورة االنفااالت عاان طاعااة ربهاام واالنشااغال باادنياهم عنااه ، ال ساايما بعااد انقضاااء فريضااة 

                                                 

 .467/  2( م . ن : (1
 . 2/471( جمهرة خطب العرب: (2
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 –المحساااااانون  –الالعااااااب  -ظ )الضاااااااحكالصاااااايام. ويااااااأتي دور اللقااااااب المتمثاااااال باأللفااااااا
المبطلاون( ليؤكاد علاى عادم االغتارار بالعمال فاي زمان محادد، ألن مجاال العمال غيار مقياد 
اّل فنن الفائز الحقيقي هو من أدرك وجوب استمرارية العبادة ، والخاسار مان  بزمن محدد، وا 

 اغتر بحسن عمله فحبسه هذا عن المداومة عليه.
من المرسل إليهم فننه يلجأ الى إفهامهم بنسلوب اقناعي من وحتى يكسب المرسل تضا  

خالل أنهم لو اطلعوا على حقيقة األمر لما انشغلوا بمعالجة أحوالهم حسنة كانت أم سيئة، 
ولما تفرغوا لمظاهرهم يصلحونها على حساب بواطنهم. من هنا يتبين لنا أن توظيف 

جزء من دعوته إلى االستيقاظ من غفلته  األلقاب بالمعنى التوصيفي لحال المرسل إليه هو
والتعاون على إصالح حاله. واستعمال صيغتي التعجب والقسم يعزز معنى تقرير الفعل 

 االنتباهي والكشفي التحذيري في أذهان السامعين.
 الضمائر: -2
تعد الضمائر من اإلشاريات التي لها دور كبير في التواصل والتضامن مع المتلقي ،    

عمال الضمائر هو" برنامج أسلوبي يخطط له المرسل ، وليس مصادفة لغوية إذ أن است
لذلك ينبغي رصد كل التبادالت الطارئة على مسيرة الضمائر ومعرفة قدرتها على 

خفائها في الوصول إلى األهداف المرسومة لها")  (.1التواصل والتعبير، ومدى نجاحها وا 
" ن المعنى التضامني، كما في قوله: وقد وظف المرسل الضمائر في خطبه لتعّبر ع

....لقد صحبت أقواما ما كانت صحبتهم إاّل قرة العين وجالء الصدور، ولقد رأيت أقواما 
، -من سيئاتكم أن تعذبوا عليها -أشفق منكم -من حسناتهم أن ترد عليهم -كانوا 

 (.2ا")وكانوا فيما أحل اهلل لهم من الدنيا أزهد منكم فيما حرم اهلل عليكم منه
صااحبُت، رأيااُت( :(فنجااد المرساال يمسااتعمل الضاامير اإلفاارادي )أنااا( فااي الفعلااين الماضاايين  

ليؤكااد علااى تضاااامنه مااع ساالوك السااالف الصااالت المشااار إلااايهم بالضاامير الغائااب الجمعاااي 
) صاحبتهم ، كاانوا ، حساناتهم ، :)هم( المتمثل في هذه المفردات الفعلية واإلسمية والحرفياة

ن كانوا غائبين عن زمن التكلم إاّل أنهام حاضارون فاي القلاوب واألذهاان عليهم (. وهوال ء وا 

                                                 

 .6: 1990( 292قتها التعبيرية ، محمد نديم خشفة ، مجلة البيان، الكويت ، ع)تبادل الضمائر وطا (1)
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معرفيا ونفسيا في حيز االنتماء االستلزامي، ألنهم يمثلون القدوة والصفوة التاي ُيقااس علايهم 
فااي األحااوا ل والمقااال، وفااي المقاباال نجااد المرساال يخاطااب أقوامااا فااي زماان الااتكلم والمشااار 

التااء ماع واو الجماعاة( المتمثال فاي قولاه:)منكم ،  -لجمعي)الكاافإليهم بضمير الخطااب ا
سايئاتكم ، علايكم ، تعااذبوا( ونارى أنااه اساتعمل هاذه الضاامائر الخطابياة لتااوبيخهم علاى عاادم 
اتباااعهم لساالفهم ، الااذين كااانوا زهااادا يحااافظون علااى صااحة أعمااالهم، ويحرصااون علااى أن 

ناتهم لصاالت سايئاتهم وكاانوا أحارص علاى تتقبل منهم بخالف المخاطبين الذين فرطاوا بحسا
 الدنيا، وأكثر جرأة على ما حرم اهلل تعالى.

وهكذا نجد أن صيغة المقارنة بين الصورتين التي صاغتها ضمائر التكلم والغيبة   
والمخاطبة قد وضحت   لنا طبيعة المعنى المراد توصيله من لدن المرسل الى المرسل 

يتمركز في الدعوة إلى اإلعتبار بمن سبق ، ألن الصورة  إليهم ، وهذا هو المعنى الذي
المعاصرة لزمن التكلم بعيدة عن أخالقهم وأحوالهم ، وكأنه يطالبهم بالتضامن معه 
والتواصل لالقتراب من الصورة األولى الصافية النقية. وهذا ما تكشفه البنية العميقة لنص 

فاق والخوف من مآل المرسل إليهم إذا الخطبة التي توضت موقف المرسل القائم على اإلش
 استمروا في غّيهم وعدم انصياعهم لمواعظه ونصائحه.

كذلك يوظف المرسل في نص آخر الضمائر اإلفرادية لتحصيل معنى التضامن   
 والتواصل بينه وبين

: " ال أذهب إلى من يواري عني غناه ، ويبدي لي فقره ، ويغلق المرسل إليه ، فيقول 
، ويمنعني ما عنده ، وأدع من يفتح لي بابه ، ويبدي لي غناه ، ويدعوني دوني بابه

 (. 1)إلى ما عنده"
يتبين من النص توظيف نسقين من الضمائر، النسق األول يتمثل باأللفاظ) أذهب ،   

عني ، لي ، دوني ، وأدع ( والنسق الثاني يتمثل باأللفاظ) يواري ، غناه ، يبدي ، فقره ، 
، عنده ، يفتت (. ويتشكل من هذين النسقين نسق ثالث تركيبي يجمع بينهما يغلق ، بابه 

يتمثل باأللفاظ) يمنعني ، يدعوني ( وهذه األنساق أسهمت في صياغة صورة المقارنة بين 
مفهومي )الخداع / الصدق( في إضهار النعمة اللذين جعلهما المرسل مجاال للتفاضل 
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لصدق( وينصرف عن األول)الخداع(؛ ألنه ليس في بينهما. إذ نجده يميل إلى الثاني)ا
حاجة إليه كما هو الحال مع الثاني. وهذا يعني أن المرسل يتضامن ويتواصل مع الثاني 
المتمثل بالصدق ألنه يجده قريبا منه ومعبرا عن طبيعته واتجاهه في توخي الصدق 

 والحقيقة.
يهي يكشف من خالله عن وهذا المعيار الذي يعتمده المرسل هو معيار سلوكي توج

المقبولية، والتضامن التي يحظى بها اإلنسان الصادق في حقيقة كرمه وغناه الذي ال 
يخفي نعمة اهلل تعالى خوفا من سؤال الناس له، فبابه مفتوح، وطعامه متاح لكل طارق أو 
 صديق. على عكس ايخر الذي يكون مرفوضا ومستبعدًا، لبخله وألنه يعتمد التغطية على
 حقيقته من خالل تظاهره بالفقر؛ كي ال يطرق بابه أحد، فبابه مغلق، وطعامه محجوب.

كذلك نلحظ في هذا النص الخطابي تنوعًا جماليًا في استعمال المفردات اللغوية الفعلية 
واالسمية، فهناك الثنائيات الضدية ) يواري / يبدي ، يغلق / يفتت ، يمنعني / يدعوني، 

ا االستعمال التركيبي للتضاد في صياغة المعنى الخطابي جعل المتلقي غناه / فقره( وهذ
أمام صورتين متضادتين لكي يتبّين حقيقة  معنى الصدق والخداع بوصفهما ظاهرتين 
واقعيتين معاشتين على اإلنسان أن يتبّصرهما ويفهم كيفيات التعامل معهما في إطار 

 اللتزام به.السلوك األخالقي المعتدل الذي يترتب عليه ا
كذلك هناك التكرار في األفعال المضارعة ) يبدي : تكررت مرتان ، أدع / يدعوني( وهذا 
التكرار أسهم على صعيد التواصل في تعزيز المعنى التضادي في صورة) الفقر/ الغنى( 
وفي توكيد المعنى التماثلي في صورة) الدعوة إلى من يفتت بابه للمتكلم ، ومن يدعوه إلى 

 ه(.طعام
وهذان النسقان التضادي، والتماثلي يشكالن نوعا من التمثيل الصوري لكي يدرك المتلقي 
حقيقة المعنى السلوكي الواقعي للمتكلم بشكل أعمق وأوضت.هذا المعنى الذي يمثل 
الصورة الواقعية اإليجابية المتوازنة لحقيقة التعامل مع ايخرين، وما على المتلقي سوى 

المعنى واالستجابة لها ألنه خير مثال تتوفر فيه معاني العدل التواصل مع هذا 
 واإلحسان.
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 أسماء اإلشارة: -3
عطائه زخما أكبر   إّن ألسماء اإلشارة دورا فعاال في تثبيت اللفظ في ذهن المتلقي، وا 

وأوضت في التأثير والتحديد النوعي لطبيعة الخطاب. ذلك ألن اسم اإلشارة " بطبيعة 
مراد منه تحديدا ظاهرا ويميزه تمييزا كاشفا، وهذا التحديد قد يكون مقصدا داللته يحدد ال

مهما للمتكلم، ألنه حين يكون معنيا بالحكم على المسند إليه... يمنت الخبر مزيدا من 
 (.1القوة والتقرير")

:"... الثواء ها وفي الخطب دور فعال ألسماء اإلشارة ، كما نعاين ذلك في قول المرسل
ل ، والبقاء هناك طويل، أمتكم آخر األمم ، وأنتم آخر أمتكم، وقد أسرع بخياركم، هنا قلي

 (.2فماذا تنتظرون؟")
هناااك( فاألولى)هنااا( دالااة -نالحااظ بجااالء أن حلقااة التواصاال هااي بااين اساامي اإلشااارة)هنا 

مكانيااة للاادنيا الفانيااة المحااددة بوقاات معلااوم، لااذا علااى ساااكنها أن يسااتثمر فرصااة بقائااه فيهااا 
بالسعي والعبادة.في حين أن الثانياة)هناك( دالاة مكانياة لةخارة التاي هاي دار بقااء ال فنااء. 
فعلى اإلنسان أن يجّد كي يفوز بنعيمهاا. ونجاد كاذلك أن المرسال قصاد مان صاياغة هااتين 
الصااااورتين المتضااااادتين إلااااى تحديااااد معنااااى التفاضاااال بينهمااااا، حيااااث تكااااون ايخاااارة الغايااااة 

وتكاون الادنيا الوسايلة المتاحاة لباذل الجهاد الصاادق للوصاول إلاى  القصاوى لساعي االنساان،
الغاياااة. ونتباااين كاااذلك وجاااود الحاااوافز التنبيهياااة التاااي يقااادمها المرسااال إلاااى المرسااال إلااايهم، 
المتمثلاااة باااأنهم آخااار األمااام وان مااان هااام أفضااال مااانهم قاااد سااابقوهم ، فاااال مجاااال للتساااويف 

ا التضاااامن معهااام عبااار حرصاااه علاااى وتضاااييع فااارص النجااااة. والمرسااال يبتغاااي بتاااذكيره هاااذ
رشادهم بأن ال ينتظروا أن يباغتهم الموت وهم الهون غير آبهين لنهايتهم.         توعيتهم، وا 

كما نلحظ أن المرسل للخطبة يوظف اسم اإلشارة بمعنى اإلحالة النصية من خالل   
 التكرار، فيقول:

                                                 

، 2دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، محمد أبو موسى، دار التضامن،  القاهرة، ط -خصائص التراكيب 1))
1980 :153. 
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ب هو فيه ، وال يأمر بإصالح " ال يستحق أحد حقيقة اإليمان حتى ال يعيب الناس بعي 
ّنه إذا فعل ذلك لم يصلح عيبا إاّل وجد في نفسه عيبا آخر ينبغي له  ذلك من نفسه، وا 

 .(1)أن يصلحه، فإذا فعل ذلك شغل بخاصة نفسه عن عيب غيره"
نلحظ ابتداء توظيف الخاصية التكرارية من خالل اسم اإلشارة) ذلك( الذي تكرر ثالث  

يتكرر فيها فننه يحيل الى جملة أو مجموعة جمل نصية، فكأنه مرات، وفي كل مرة 
موظف الختزال تلك الجمل فيه لتحقيق نوع من الكثافة النصية التي تخدم موضوع 
التواصل بين المرسل والمرسل إليهم. فنجد مثال أن )ذلك( األولى تحيل الى معنى المبادرة 

وة وتأثيرا ومصداقية. في حين بنصالح نفسك قبل غيرك ، حتى يكتسب نصحه لغيره ق
ن هذا اإلصالح يجب  نجد أن )ذلك( الثانية أحالت إلى معنى إصالح النفس عمليا ، وا 
أن يستمر ألن العيوب تترى وال تتوقف بمجرد اإلصالح لمرة أو مرات عدة. أما )ذلك( 

ا تشغل الثالثة فتحيل الى معنى استمرارية اإلصالح بصيغته المنجزة التي إذا تحققت فننه
 المرء بنصالح عيبه قبل أن ينشغل بعيوب ايخرين.

وعموماااااا فااااانن الصااااايغة التكرارياااااة كانااااات ضااااارورية ألنهاااااا تتسااااااوق ماااااع فعااااال اإلصاااااالح 
المتكرر.فضااال عاان وظيفتهااا االختزاليااة. كمااا نجااد أن المرساال اسااتفاد ماان تكرارهااا لتحقيااق 

س المتعلقااة بااالمرء قباال نااوع ماان التواصاال مااع مسااتمعيه عباار إشااعارهم بأهميااة معالجااة الاانف
نفس غيره. ولقد كان السم اإلشارة الفاعلية القصوى في تأكيد معناى التضاامن باين المرسال 
والمرساااال إلاااايهم ماااان خااااالل اسااااتثمار الخاصااااية التكراريااااة ، التااااي دلاااات علااااى وعااااي الااااذات 
المتكلماااة بأهمياااة توصااايل المعناااى بصاااورة إشاااارية تراعاااي مقاااام المرسااال إلياااه، وتحثاااه علاااى 

صااارة بقيماااة المقاااال الخطاااابي، فضاااال عااان دعوتاااه للتفاعااال معاااه كاااي تتحقاااق مقصااادية التب
المرسل التوجيهية والتعليمية المرتبطة أوال وأخيرا بالوصاول إلاى معرفاة حقيقاة اإليماان، وماا 

 تتطلبه من شروط تخص الناحية اإلصالحية للنفس اإلنسانية. 
 المستوى التوجيهي:  - ب
ت التوجيهية والتنبيهية التي يوجهها المرسل إلى المرسل إليه وهذا المستوى يتعلق بالعالما 

من أجل إدامة عرى التواصل بينهما. إذ إن المرسل إليه قد ينتابه نوع من عدم الكفاية في 
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التواصل بحيث ال يقّدر ما يفعله المرسل من إنجازات كالمية تصب في صالحه لكنه قد 
يحة، هذه اإلنجازات التي يوليها المرسل عنايته" يتغافل عنها أو ال يدركها بالطريقة الصح

لتبليغ قصده وتحقيق هدفه الخطابي،... كما يود باستعمال هذه االستراتيجية أن يفر  
ن كان القيد بسيطا أو أن يمارس فضوال خطابيا  قيدًا على المرسل إليه بشكل أو بآخر وا 

بعاده عن الضرر من   (.1جهة أخرى")عليه يوجهه لمصلحته بنفعه من جهة وا 
ويتحقق المستوى التوجيهي في الخطاب عبر سلسلة من االستراتيجيات اللغوية والبالغية 

 منها:
 األمر والنهي: -1
تعد أفعال األمر والنهي أفعاال توجيهية إصالحية يتم تحصيلها من خالل            

وهذه األفعال  صيغ ذات طبيعة إلزامية طلبية إنجازية ، تلخصه مقولة )إفعل وال تفعل(.
تعمل على شد انتباه المرسل إليه لمسار الخطاب ، وتلزمه بالعمل بمقتضى فحواه ، كما 
أنها تعين المرسل على تحقيق هدفه المنشود دون تمهل أو تسويف من قبل المرسل إليه 
الذي يترتب عليه امتثال األمر أو النهي الموجه إليه إلدامة التواصل، والتفاعل مع ما هو 

بعاد الضرر عنه. وقد مط لوب منه من خالل االلتزام. والغاية من كل ذلك هو إصالحه وا 
:" بع دنياك بآخرتك وظف المرسل صيغتي األمر والنهي في إطار بنية التضاد فقال

 (.2)تربحهما جميعا ، وال تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا"
)بااْع / ال تبااْع( هااو عبااارة عاان  فااالنص الخطااابي الااذي يتااوفر علااى بنيااة التضاااد          

معادلااة منطقيااة موجهااة لماان يبتغااي الفااوز بالاادنيا وايخاارة. وطرفااا هااذه المعادلااة همااا: فعاال 
األماار المتمثااال بقولااه) باااْع( المتعلاااق بمعنااى الاااربت فااي حاااال التضاااحية بالاادنيا ألجااال الفاااوز 

قاد يتناسااه أو  بايخرة. وصيغة األمار موجهاة الاى مرسال إلياه يادرك المعناى وغايتاه، ولكناه
يغفاال عنااه فااال بااد ماان تااذكيره وتوجيهااه كااي يفهاام حقيقااة مصاايره. وطاارف المعادلااة الثاااني 
يتمثاال فااي خطاااب النهااي المتمثاال فااي قولااه:) وال تبااع( المتعلااق بمعنااى الخسااارة فااي حالااة 
التضحية بايخرة مان أجال التمتاع بنعايم الادنيا الفااني. وصايغة النهاي هاي األخارى أساهمت 
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المرسال إليااه عبار زجااره وتحاذيره ماان فعلاه هااذا الاذي يفضااي باه إلااى الهاالك فااي فاي توجيااه 
 نهاية المطاف.

ومااا ماان شااك بااأن بنيااة التضاااد التااي صاااغها خطابااا األماار والنهااي قااد أسااهمت بصااورتها  
المعرفياااة واإلنجازياااة فاااي تكثياااف المعناااى ، اعتماااادًا علاااى الاااذخيرة المعرفياااة التاااي يمتلكهاااا 

رساال إليااه االلتاازام بمقوالتهااا انطالقااا ماان معنااى الفهاام المشااترك بينااه المرساال ، ويحاااول الم
وبين المرسال. ذلاك أن الكلماات "الدالاة علاى األمار والنهي...تتطلاب قياام المتلقاي بممارساة 

(. ومان خاالل قياام المرسال 1هذه األفعال، فالفعل اللغوي يصحبه فعل اجتماعي أو ثقاافي")
قاااول والفعااال فااانّن صااايغتها اإللزامياااة ساااتجد صاااداها بننجااااز هاااذه األفعاااال علاااى مساااتوى ال

التاااوجيهي عناااد المرسااال إلياااه الاااذي سااايبادر حتماااا إلاااى احتااارام المعناااى مااان خاااالل اإلنجااااز 
 الفعلي المباشر الذي ال يحتمل التسويف أو التراخي عن األداء.   

" وهنااااك نمااااذج كثيااارة الساااتعمال صااايغة األمااار باااالمعنى التاااوجيهي، كماااا فاااي هاااذا الااانص:
وجهوووا هووذه الفضووول حيووا وجههووا اهلل ، وضووعوها حيووا أموور اهلل ، فووإن موون كووان قووبلكم 

 (.2كانوا يأخذون من الدنيا بالغهم ويؤثرون بالفضل")
فصيغة األمر الدالة على الجمع)وجهوا( تؤكد على المنحى التوجيهي لالتجاه األمثل   

اعة ألمر اهلل تعالى في لتصريف الفائ  عن الحاجة من لوازم الحياة عبر التصدق به ط
منحه للمحتاجين. واتباعا ألمر السلف الذين فعلوا ما أمرهم اهلل به في هذا الشأن، إذ إنهم 
كانوا زاهدين بما في أيديهم يأخذون منه كفايتهم، ويتصدقون بما فضل منه طلبا لألجر 

حساسا منهم بلزوم إعانة إخوانهم من المحتاجين. النهي وكذلك يتم توظيف صيغة  وا 
لتحقيق المعنى التوجيهي ذاته ، وإلدامة الفعل التواصلي بين المرسل والمرسل إليهم. كما 

(. 3)" يا بن آدم: ال تعمل شيئا من الحق رياًء ، وال تتركه حياًء "في النص ايتي:
فصيغتا النهي)ال تعمل، ال تترك( تقومان على صياغة بنية تعادلية بين طرفين محورهما 

العمل، وهذا العمل موجه إلى فعل الطاعات ، وهو مشروط  بالنية الخالصة األساس هو 
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هلل تعالى حتى يقبله. ويتوجب على المرسل إليهم أن يدركوا حقيقة صحة األعمال حتى ال 
يقعوا في المحذور الذي قد يبطل أعمالهم كالرياء مثال. كذلك عليهم أن ال يتخلوا عنها 

 قد يؤدي إلى تفويت فرص األجر ومساعدة ايخرين.ألجل الورع والتواضع ألن ذلك 
 النداء: -2
يعد أسلوب النداء من األساليب الخطابية التي توكد على جعل المرسل إليه حاضرا في   

من خالل توجيهه وتنبيهه ، وكذلك يبتغي المرسل من خالله تذكير  التواصل سياق
بي موجه إليه. وقد يكون النداء المرسل إليه بأنه هو المعني بالخطاب، وأن المعنى الخطا

أداة ربط بين أقوال سابقة والحقة ، وهذا الترابط قد يكشف عن " العالقة بين الكلمات 
التواصلية، مشيرا إلى بيانات مباشرة تربطها بأنماط مختلفة من األقوال السابقة والمتزامنة 

 (.1معها")
تعمل أداة النداء )يا( التي وفيما يتعلق بخطب الحسن البصري، فنّنها في مجملها تس

وهي دائما مقترنة بعبارة )ابن آدم( فتكون الصيغة الندائية التي  تستعمل لنداء البعيد،
هي صيغة ) يا بن آدم(. كما هو واضت  -الدراسة  موضوع -تشكل ظاهرة في الخطب

 (:2في النصوص الخطابية ايتية )
 ."" يا بن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا.... -
 " يا بن آدم إذا رأيت الناس في الخير فنافسهم فيه...." -
 طِإ األرض بقدمك ، فإنها عن قليل قبرك..." " يا بن آدم -
)) وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ، ونخرج له يووم القياموة :" يا بن آدم أذكر قوله -

 كتابا يلقاه منشورا ، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا..."
 يا بن آدم اإليمان ليس بالتحلي وال بالتمني..."" -
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وهكاااذا نجاااد تكااارار الزماااة الناااداء) ياااا بااان آدم( فاااي كااال الخطاااب دون ساااواها مااان الناااداءات  
يحمال فاي طياتاه  -بطبيعاة الحاال -المعروفة في الخطب الدينية. وهذا االستعمال التكاراري

 دالالتين:
ة للمخاااطبين، إذ هاام جميعااا يعااودون إلااى األولااى: هااي التأكيااد علااى وحاادة االنتماااء البشااري 

وماااان ثااام ال فاااارق بيااانهم مهمااااا اختلفااات أشااااكالهم وماااراتبهم الدينيااااة  -علياااه    الساااالم–آدم 
واالجتماعية.وهاااذا المعناااى يولاااد االرتيااااح فاااي نفاااوس المخااااطبين، ويحفااازهم علاااى التواصااال 

 والتفاعل مع توجيهات المرسل.
ن كاناات مفااردة ماان حيااث الصاايغة ، وتااوحي والداللااة الثانيااة: هااي أن عبااارة) يااا باان  آدم( وا 

كأنها موجهة إلى شخص محدد ، لكنها في حقيقة األمار هاي تشامل الجمياع ممان ينتسابون 
فهي تصدق عليهم جميعا، وهي لفظ خااص ُأرياد باه معناى العماوم.  -عليه السالم-إلى آدم

عااااا معنيااااون وهااااذا التعماااايم يحفااااز الجميااااع علااااى التواصاااال مااااع فحااااوى الخطبااااة، ألنهاااام جمي
 بالخطاب وتوجيهاته.

كذلك نجد أن المرسل يجعل من النداء مفتاحا يطرق به سمع المتلقي ويجدد انتباهه لما   
أراد أن يوصله إليه في بداية كّل فقرة، لكي يبقى المتلقي دائم االتصال بالمرسل، فال يغفل 

ء عموم الخطاب من أو يتشتت ذهنه عن فهم الخطاب الموجه إليه. ومن "هذا المنطلق جا
قبل الواعظ لجمهوره، فهو حين يقول يا بن آدم فكأنما عّم النداء للبشرية عبر كّل 

 (.1زمان")
 ستفهام والتعجب:اال -3

يعد االستفهام من األساليب التواصلية التي تديم فعل الحوار بين المتخاطبين.            
زيد من التوضيت للوصول إلى كذلك فنن االستفهام فيه حث على إنجاز الفعل، وطلب م

 الهدف المنشود من الخطاب.
وفيه كذلك معنى طلبي للعلم بالشيء ومحاولة فهمه عبر االستيضاح المبني           

وقد يخرج االستفهام الى معاٍن كثيرة منها: التوبيخ والتحقير والتهكم  على السؤال.
رية الموحية، ذلك أن هذه " واالستنكار وغيرها. وهو أسلوب يندرج ضمن الصيغ الحوا
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فادات تواصلية بحسب  الصيغ األسلوبية تخرج عن مقتضى دالتها الظاهرة إلى أغرا  وا 
 (.1ما يقتضيه المقام")

أما أسلوب التعجب ، فهو ايخر يعبر عن تفاعل المرسل مع حال المرسل إلياه مان خاالل 
عظايم مماا يادفع المخاطاب إندهاشه، واستغرابه مماا هاو علياه مان غفلاة أو تهااون فاي أمار 

 إلى اإلصغاء واالنتباه لهذا االستغراب، ويبحث في األسباب التي دفعته إليه.
وفي نصوص الخطب نالحظ أن استعمال االستفهام والتعجب اقتصر على صيغ  

)) :" وكان إذا قرأمخصوصة ذات بعدين داللي وتواصلي كما هو واضت في قول المرسل:
" عّم ألهاكم؟ عن دار الخلود، وجنة ال تبيد ، هذا واهلل فضح ألهاكم التكاثر(( قال: 

القوم، وهتك الستر، وأبدى العوار، تنفق مثل دينك في شهواتك سرفا، وتمنع في حق 
 (.2اهلل درهما!")

في هذا النص يوظف المرسل ابتداًء صيغة االستفهام)عّم ألهاكم( انطالقا من صيغة  
ألهاكم التكاثر( فكأنه يقول للمرسل إليهم، لماذا ألهاكم  )التقرير الواردة في قوله تعالى:

االهتمام بالتكاثر باألوالد والمال والجاه والجند وغيره من متاع الحياة الدنيا عن طاعة اهلل 
وعبادته.أليس األجدر بكم التفكر في هذا الحال المزري الذي صرتم إليه؟ فاالستفهام هنا 

ن كان موجهًا  إلى المخاطبين به الذين يتوجب عليهم اإلجابة، لكن من قبل المرسل وا 
المرسل أجاب عنهم بالنيابة، ألن صيغة االستفهام التقريرية ال يراد منها اإلجابة من 

 المرسل إليهم، ألن فيها معنى االستنكار لفعلهم هذا.
ومن جهة أخرى نالحظ استعمال التعجب في معر  ذم من يضحي بدينه من أجل  

ه. ذلك الذي يسرف في شهوته ، ويمتنع عن أداء حّق اهلل تعالى وهو قليل إشباع شهوات
 قياسا على ما تّم إنفاقه على الشهوات. فهذا ال شك يثير العجب واإلستغراب.

                                                 

 -د. مسعود صحراوي صحراوي ، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت( التداولية عند العلماء العرب، (1
 .117:  2005، 1لبنان، ط
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ونخلص من هذا إلى أن االستفهام المغلق الذي ال يراد منه جوابا هو نوع من االستفهام  
التعجب يحصر المتلقي في دائرته ، ويجعله  اإلنكاري الذي يأتي بمعنى النفي، وكذلك

 متفاعال ومتضامنا مع ما يلقى إليه 
 دائرته ، ويجعله متفاعال ومتضامنا مع ما يلقى إليه من توجيهات فيها نجاته وصالحه.

"عالم تعرِّجون؟ ُأتيتم ورّب الكعبة! قد ُأسرع بخياركم: وأنتم كل يوم كما في قوله:
 (.1ترذلون، فماذا تنتظرون؟")

فهذا النص يبدأ باالستفهام االستنكاري)عالم تعر جون؟( بمعنى: ال تعّرجون وسيروا سيرا  
 مستقيما، فهذه

التعرجات في سيركم تطيل الطريق ، وأنتم في حاجة الى استثمار الوقت قبل وقوع  
النهاية وانتم على هذه الحال؟ وهذا تنبيه واضت وتوجيه قّيم يترتب على المخاطبين 

ستماع له واألخذ به. واالعتبار بمن رحلوا من أخيارهم من السلف الصالت. ثم يأتي اال
التعجب)ُأتيتم ورّب الكعبة!( أي هلكتم إن لم تسرعوا وتبادروا باألعمال الصالحة. 
فالتعجب هو من حالهم هذا القائم على التسويف فيما الوقت يمر بسرعة، ولم يعد هناك 

يجيء االستفهام)فماذا تنتظرون؟( في نهاية المطاف لكي  مجاال للتسويف والغفلة. ثم
يحفز المرسل إليهم على اإلسراع في العمل طلبا للنجاة قبل نفاد الوقت. وكأنه يقول 

 لهم:ال مجال لالنتظار والتأخر.
 اإلغراء والتحذير: -4

يعد كل من اإلغراء والتحذير من األدوات الفاعلة في التواصل بين المرسل والمرسل  
ليهم. ذلك أن  اإلغراء هو تحبيب الشيء للمتلقي ، وترغيبه به. أما التحذير فهو عكسه إ

نهي المتلقي عن الفعل، وتخويفه منه. وكال المعنيين)التقريب واإلبعاد( يندرجان ضمن 
معنى التعاون والتوجيه اللذين يبغي المرسل من خاللهما إصالح حال المرسل إليه ، 

بعاد الضرر عنه. كذل ك نستنتج من استعمال هذين األسلوبين تفاعل المرسل إليه مع وا 
داللتهما، ومن ثم يتحقق التواصل اللساني الذي هو" غالبا ما يقدم استنتاجات تتجاوز 
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(. ويتجلى اإلغراء في صورته التكرارية المعهودة في قول 1المحتوى الداللي للتلفظات")
م فقد رأه غاديًا رائحًا، لم يضع لبنة على " ...من رأى محمد صلى اهلل عليه وسلالمرسل:

 (.2)لبنة وال قصبة على قصبة، ُرفع له علم فشمر إليه فالوحاء الوحاء، والنجاء النجاء"
واضت من النص أن المرسل يستعمل أسلوب اإلغراء بصيغته التكراراية في قوله)  

راع والعجلة في النجاة فالوحاء الوحاء، والنجاء النجاء( لكي يحفز المرسل إليه الى اإلس
بنفسه من خالل اإلقتداء برسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم الذي لم ينشغل بنمور الدنيا 
عالء كلمة التوحيد في كل مكان. فاإلغراء  نما انشغل بطاعة اهلل ، وعبادته ، وا  وزخرفها وا 

بل فوات هنا هو دافع توددي يلجأ إليه المرسل لحث المخاطبين إلى الفعل اإلنجازي ق
 ايوان، وهو يطلب تعاونهم لتحقيق نجاتهم.

:" رحم اهلل رجال وعظ أخاه وأهله ومن االستعماالت التكرارية ألسلوب اإلغراء قوله
فقال:)) يا أهلي: صالتكم صالتكم، زكاتكم زكاتكم، مساكينكم مساكينكم، لعل اهلل 

 (.3يرحمكم...((")
كاة، والمساكين، وهي من األمور العظيمة التي وهنا نجد تكرارا متعددا شمل الصالة، والز 

تتطلب االلتزام بها والمحافظة عليها، وعدم التفريط بحقها المفرو  على اإلنسان ألجل 
صالحه ونجاته وقبول عمله.كذلك نالحظ أن صيغة عر  هذه التكاليف الشرعية جاء 

يقرب لهم من خالل الموعظة من قبل رجل ألخيه وأهله، وهو أسلوب محبب للنفس 
الصورة ، ويشعرهم بعظم المسوؤلية ، ويدعوها لاللتزام بفحوى الموعظة ال سيما أنها 

 جاءت ممن هو قريب لهم ويريد نجاتهم.
ويستعمل المرسل في خطبة له عن الموت، والدنيا، والسبل المتفرقة، أسلوب التحذير   

 واهلل ما وجد ذو لب  فيها : " ...أال إن هذا الموت قد أضر بالدنيا ففضحها، فالفي قوله
 (.4)فرحا، فإياكم وهذه السبل  المتفرقة، التي جماعها الضاللة، وميعادها النار.."

                                                 

علم إستعمال اللغة، د. حافظ إسماعيل علوي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ، إربد  -( التداوليات(1
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يحذر المرسل في خطبته هذه من مغبة سلوك طرائق متعددة تؤدي إلى التفرقة،  
ياكم( أي  والضاللة ، ومن ثم تكون عاقبتها النار.وقد تم التصريت بالتحذير في قوله:)وا 
أحذركم من هذه السبل التي تفرق الجماعة، وتضعف وحدتها، وتحرفها عن الصراط 
المستقيم. وكان قبلها قد حذر ضمنا من الموت، وما يتركه من أثر في نفوس األحياء 
حين يتذكرون فعله فيهم. فهو لم يترك ألصحاب العقول مجاال كي يفرحوا بدنياهم، بل 

ليوم الرحيل، وفي ذلك حٌث للمرسل إليهم على العمل دفعهم إلى توخي الحذر واالستعداد 
والحذر من اإلنحراف عن طريق الحق، ودعوة لهم للمشاركة في إصالح أحوالهم ، 
وتعزيز رصيدهم من األعمال الصالحة قبل أن يدهمهم الموت والت ساعة مندم.كذلك 

، ويضيف مزيدًا نجد المرسل يدعم وعظه بالقسم) فال واهلل( كي يؤكد صدق مقاله الوعظي
 من المقبولية له في نفس سامعيه ممن يترتب عليهم التضامن مع هذا التوجيه واإللتزام به. 

 المستوى اإلقناعي: -ج
ويتعلق اإلقناع بالحجج والبراهين واألقيسة التي يوردها المرسل لتعزيز رأيه ، وتسويغ  

ثارة عاطفته تجاهه ، بحيث موقفه أو توكيد كالمه، إلقناع المرسل إليه بصدق كالمه ،  وا 
يكون مستعدًا لتبنيه والدفاع عنه إذا لزم األمر.والشيء المهم في اإلقناع أن يؤدي إلى 
ن الخطيب قد يستغني عن الدالئل العقلية ، وال  إثارة العاطفة" ومخاطبة الوجدان ، وا 

 (.1يمكنه في أية حال االستغناء عن المثيرات العاطفية")
من الخطاب اإلقناعي هو" إقناع المرسل إليه بما يراه أي إحداث تغير  كذلك فنن الهدف 

(. أي تحريك مكامن اإلدراك والفهم لدى المرسل إليه 2من الموقف الفكري والعاطفي لديه")
 لكي يقتنع ويتفاعل، وذلك بتعزيز المقال الخطابي بالحجة والدليل.

ي عصره، هو أيضا من أوائل من والحسن البصري بوصفه من شيوخ " الخطباء الوعاظ ف 
خاضوا بنثرهم موضوع المحاججة المذهبية ، وهو يؤرخ لبداية الخو  في القضايا 

 (.3المذهبية")
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ولما وجدنا هذا الترابط المنطقي في الفاعلية اإلقناعية التي تتجلى في الخطابات          
مكانة الخطاب لديهم، التي تعتمد الحجاج بوصفه أداة للتفاعل مع المخاطبين لتعزيز 

فضال عن األدلة العقلية والنقلية، التي يتم عرضها من خالل األدوات البالغية واللغوية 
التي تعمل على صياغة نص الخطابة بصورة تعتمد بشكل أساس على تفهم المرسل إليه 

دراكه للمقاصد والدالالت التي يحاول المرسل توصيلها إليه مستندا إلى قوة بيانه وح جة وا 
التي تتمثل  -موضوع الدراسة -دليله. فننه ال بّد من دراسة ايليات اإلقناعية في الخطب

 بما يأتي:
 اآلليات البالغية: -1

وهي تتمثل بجملة من الفاعليات البالغية التي تتمركز بشكل أساس في البيان          
ول والمجاز والمعاني. وهي مستعملة في الخطب بشكل واضت ومكثف. كما في ق

:" ذهبت الدنيا بحاليها، وبقيت األعمال قالئد في أعناق بني آدم. فيا لها المرسل
موعظة لو وافقت من القلوب حياة! أما أنه واهلل ال أمة بعد أمتكم ، وال نبي بعد نبيكم، 

 (.1)وال كتاب بعد كتابكم، أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم"
ة من ايليات البالغية التي أسهمت بشكل نالحظ أن النص حوى على جمل          

فاعل في إقناع المتلقي ، وحثه على التفاعل معه ، والتصديق بمقاله. ومن هذه ايليات: 
التشبيه، حيث شبه األعمال الصالحة بالقالئد التي تطوق أعناق بني آدم. وقد حذفت أداة 

ي المتلقي، حيث شبه العمل التشبيه، وكذلك وجه الشبه، فكان التشبيه بليغا في تأثيره ف
الصالت الذي يبقى مالزما لإلنسان في حياته وبعد مماته بالقالئد المحيطة بعنق اإلنسان 

 ال تفارقه بل تزيده بهاء وجماال، وال تنفك عنه.
ثم نجد المرسل يستعمل عبارة )ذهبت الدنيا( وهذا استعمال مجازي مرسل،            

بما اشتمل عليه من إيجابيات وسلبيات. وهو ذكر الدنيا  فاألصل هو ذهاب زخرف الدنيا
ألنها تشتمل على كل ذلك ، فاستغنى عن التفصيل الى التكثيف واإليجاز، وهذا بدوره 
يفتت آفاق المرسل إليه لكي يتصور حجم ما تدل عليه الدنيا من أمور تشكل صورتها 

األعمال الصالحة.كذلك ال  وكيانها، ثم يتصور أن كل هذا سيزول ويفنى وال تبقى سوى
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يخفى ما للفظتي)الموعظة والقلوب( الواردتين في سياق النداء والتعجب من تأثير وتأكيد 
قناع للمتلقي بقيمة إدامة الصلة بين الوعظ والقلب كي يتحقق مفعوله األقصى في  وا 

 (.1التأثير" إلزالة الشك وتأكيد الصلة الحميمة بينهما")
دور المؤكدات)أما أنه واهلل( ليزيد كالم المرسل إقناعا أقوى لتوكيد ثم يأتي             

معنى الجمل التقريرية)ال أمة بعد أمتكم ، وال نبي بعد نبيكم، وال كتاب بعد كتابكم( في 
نفس المرسل إليه ويتذكر أنه ال مناص من العمل ما دام األمر قد وصل إلى نهايته، 

أن يكون وارثا لرسالتها، ومبلغا لتعاليمها.ولهذا جاءت  ويتوجب عليه بما أنه من هذه األمة
الكناية)أنتم تسوقون األمم( كناية عن المهمة الملقاة على عاتق المخاطبين في تعليم 

رشادهم إلى طريق اإلسالم، وقيادتهم لتحصيل هذه الغاية الشريفة.  الناس، وا 
سوقكم( بوصفها دالة على أنسنة ثم في الختام يأتي دور االستعارة )والساعة ت            

 الساعة وكأنها إنسان يسوق الناس إلى خاتمتهم، ووجه المشابهة قائم في كون اإلثنين
) الذين يسوقون الناس والساعة( يقومان بوظيفة سوق الناس سواء في سوقهم في الدنيا 

متمثلة بايخرة إلى طريق الهداية حتى مماتهم أم سوقهم من الدنيا إلى خاتمتهم النهائية  ال
 حيث الثواب والعقاب.

والغاية من هذا كله هو إقناع المرسل إليه بضرورة القيام بواجباته الموكلة إليه بوصفه  
داعيًا الى اهلل، وتنبيهه إلى أن الجميع معرضون للمساءلة في نهاية المطاف حتى يسرع 

 جميعا. ويبذل أقصى ما عنده من جهد في إيصال رسالة اإلسالم إلى الناس
 األدوات واألفعال اللغوية: -2

يتأسس النص الخطابي شأن النصوص األخرى من سلسلة من األدوات              
واألفعال التي تلعب دورًا فاعال في إنتاج الداللة النصية. تلك الداللة التي يستقبلها 
 المرسل إليه من خالل فهمه للخطاب وطريقة تشكيله. ويمثل الجانبان اإلقناعي
والحجاجي مجاال رحبا لهذه الدالالت الناتجة عن الكيفية التي يتشكل منها الخطاب 
األدبي. ومن خالل مطالعتنا للنصوص الخطابية وجدنا توظيفا داال لهذه األدوات واألفعال 

                                                 

األردن، عالم الكتب  -اللسانيات وتحليل النصوص، د. رابت بو حو  ، جدارا للكتاب العالمي، عمان (1)
 .122:  2007، 1األردن، ط -الحديث، إربد
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"...رحم اهلل رجال نظر فتفكر وتفكر فاعتبر ، وأبصر فصبر اللغوية، كما في قوله المرسل:
م ولم يصبروا فذهب الجزع بقلوبهم ولم يدركوا ما طلبوا ولم يرجعوا إلى ، فقد أبصر أقوا

 (.1ما فارقوا")
فقد استعمل المرسل األفعال اللغوية بوصفها أداة حجاجية ، إذ يصبت كل فعل منها  

مقدمة ونتيجة لما بعده. فالنظر يقود إلى التفكر واالعتبار، وكل ذلك يؤدي إلى حيازة ثمرة 
م منها بع  الناس؛ الستعجالهم وعدم تفكرهم بما أبصروا. ثم نلحظ دور الصبر التي حر 

األداة الجازمة)لم( في نفي الصبر ، واإلدراك، والرجوع إلى الحق عن هوالء الذين ضربوا 
مثال في عدم إفادتهم مما أبصروه فلم ينالوا بغيتهم ، ولم يؤوبوا الى ما تركوه. وهذا 

داة الجازمة يعزز فعل اإلقناع لدى المرسل ، ويدفعه إلى االستعمال النوعي لألفعال واأل
مزيد من التفكر واالعتبار حتى ال يصيبه ما أصاب غيره من عدم االكتراث بالتبصر 

 والتدبر.
كذلك نلحظ في النص الخطابي التكرار لألفعال)فتفكر/ تفكر، فصبر/ يصبروا ، أبصر:  

)أبصر/ فصبر( وهذا التوظيف الجمالي تكررت مرتان( فضال عن  وجود الجناس في قوله
للتكرار والجناس على مستوى الكلمة أسهم بشكل فاعل في تفعيل الجانب اإليقاعي للنص 
المتشكل من خالل التوازي الجملي الذي عزز قدرة النص على توصيل المعنى بشكل 

شكاًل  مؤثر وفّعال جعل المتلقي يتفاعل ويستجيب لفحوى الرسالة الخطابية ويقتنع بها
 ومضمونًا.
وفي نص خطابي آخر نجد أن المرسل يوظف سلسلة من المؤثرات اإلقناعية           

نك ناظر إلى عملك اللغوية لتعزيز المعنى المراد إيصاله إلى المرسل إليه، فيقول : " وا 
ن صغر، فإنك إذا رأيته سرك مكانه، وال  بوزن خيره وشره، فال تحقرن شيئًا من الخير وا 

ن صغر فإنك إذا رأيته  ساءك مكانه"تحقر  (.2)ن شيئًا من الشر وا 
نك( المتكررة ثالث مرات، المتصلة بكاف الخطاب،       فالخطاب يبدأ باألدة المؤكدة) وا 

ذلك المخاطب الذي يراد منه حين يعاين عمله في إطار أفعاله اإلنجازية ، سلبية كانت أم 

                                                 

 .466/ 2رة خطب العرب: جمه  (1)
 .469/  2م . ن: (2) 
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تصغار عمله، واالستهانة به. ثم تأتي األداة  الناهية إيجابية ، فعليه االنتباه والحذر من اس
الجازمة)ال( المتكررة مرتان في سياق النهي للداللة على االستحقار للعمل خيرا كان أم 
شرًا، والنهي دال على الترك اإللزامي للفعل لما فيه من الضرر وضياع المصلحة. ذلك 

فس عندما يراد منه إعانة ايخرين، أن الفعل اإليجابي مهما كان صغيرا لكنه مفرح للن
وكذلك الحال مع الفعل السلبي، فمهما صغر لكنه يترك أثرًا سيئًا ألنه يجلب الضرر 
واألذى. كذلك نجد توظيف األداة الشرطية )إذا( الدالة على االستقبال في إطار البرهنة 

لمشكلة على صحة المقدمات المتعلقة بالخير والشر.هناك أيضا منظومة األفعال ا
للخطاب وهي أفعال مضارعة)تحقرن( المتكررة مرتان، وهو يمثل المحور األساس 

وهناك األفعال الماضية)صغر: المتكرر مرتان، رأيته: متكرر  للمقدمتين الخطابيتين.
مرتان، سرك، ساءك ( والتكرار أفاد تعزيز المعنى اإلقناعي إنطالقا من المقدمات 

التكرار الفعلي كي يتعزز المعنى الخطابي لدى المرسل  والبراهين التي ال بد لها من
ساءك( التي أفادت كثيرا في  -إليه.وال يخفى دور بنية التضاد في إطار البرهنة)سرك 

صياغة هذه المقارنة المتعارضة في دالتها،مما يشعر المتلقي بمقبولية الخطاب وصدق 
 تصوراته وأقواله.

 حجة المرجع والدليل االقتباسي: -3
يرا ما يتطلب في النصوص ذات الطابع الخطابي التي يواجه بها المرسل الجمهور كث 

تعزيز األقوال الخطابية باألدلة والبراهين لتطمين المرسل إليهم من صدقية وقيمة هذه 
األقوال من جهة، وإللزامهم بها من خالل دعمها بالنصوص الشرعية التي تعزز مكانتها 

 رى.في نفوس السامعين من جهة أخ
وتتنوع األدلة التي يعتمدها المرسل في تدعيم أقواله الخطابية ما بين آيات قرآنية، 
وأحاديث نبوية، وهو يستلهم معناها الشرعي والتقويمي في مجمل ما يقدمه من خطب 
وعظية، ثم يستدل بها ليؤكد على ضرورة األخذ بها، واعتمادها منهجا للنجاة، وإلصالح 

يا. كما أن الخطباء  يستشهدون بالقرآن الكريم والحديث النبوي الحال في الحياة الدن
الشريف " لتكون لهم الحجة البالغة ؛ إذ كانوا يخاطبون قوما، كل مجدهم جاء من الدين 
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اإلسالمي الحنيف، وألن القرآن الكريم في منزلة من البالغة، دونها أي كالم.والحديث 
 (.1")الشريف في المنزلة الكاملة لبالغة البشر

وقد أورد المرسل سلسلة من الحجج واألدلة االقتباسية في أقواله الخطابية، بعضها  
نما يفهم منه من خالل كلمة أو جملة  مصرح به نصًا وايخر غير مصرح به نصًا وا 

:" ...إن اهلل تبارك وتعالى بعا اقتباسية واردة فية أنه يحيل الى الدليل. يقول المرسل
والسالم على علم منه، اختاره لنفسه، وبعثه برسالته، وأنزل عليه  محمدًا عليه الصالة

كتابه،  وكان صفوته من خلقه، ورسوله إلى عباده، ثم وضعه من الدنيا موضعا ينظر 
إليه أهل األرض، وآتاه قوتًا وُبلغ ة، ثم قال:)) لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة 

 (.  2)له ربه، فأبعدهم اهلل وأسحقهم"حسنة((. فرغب أقوام عن عيشه، وسخطوا ما رضى 
صلى اهلل  -فنجده يورد األدلة والحجج الواحدة تلو األخرى، لتأكيد نبوة رسول اهلل محمد  

فهو النبي المبعوث رحمة للعالمين الذي اختاره اهلل على علم منه، وكلفه  -عليه وسلم
مة والمدينة المنورة  بنشر الرسالة، وأنزل عليه القرآن الكريم. وجعل من مكة المكر 

موضعين كريمين لنشر رسالته. ثم يأتي المرسل بالدليل القاطع المصرح به نصًا المتمثل 
 -صلى اهلل عليه وسلم -بايية القرآنية؛ إلقناع المرسل إليه بضرورة االقتداء بالنبي محمد 

راتبها وقوتها واتباعه بكل ما أمر به وما نهى عنه. ويمكن تمثيل األدلة اإلقناعية حسب م
 اإلحتجاجية في النص الخطابي بما يأتي:

 ))لقد كان لكم في رسول اهلل أسوة حسنة((. -
 بعثه اهلل برسالته، وأنزل عليه كتابه. -
 اختاره لنفسه.   -
 كان صفوته من خلقه. -
 وضعه في موضع ينظر إليه أهل األر . -

الدليل القطعي، وما يفرضه إن هذه التراتبية في الحجج واألدلة إنما تقدم إنطالقا من قوة 
على المرسل إليه من التزام ديني ، ومن تأثير وجداني يجعله مقتنعا بجدوى العمل 

                                                 

 .40-39أصولها وتاريخها في أزهر عصورها عند العرب:  -( الخطابة(1
 .466/ 2( جمهرة خطب العرب: (2
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بمقتضاه طوعا ال كرها، ألن هذه األدلة مقررة أساسا ، ومحفوظة في ذخيرة المرسل إليه 
ي المعرفية، ولكنه يحتاج إلى من يعززها في نفسه بشكل معرفي وتعليمي، ويذكره بها ف

لحظات غفلته وانهماكه في مغريات الدنيا التي قد تصرفه جزئيا عن االلتزام بتعاليم اهلل 
سبحانه تعالى كما حصل مع هوالء القوم الذين جّرهم جهلهم إلى مخالفة نبيهم صلى اهلل 

 عليه وسلم، فاستحقوا غضب اهلل عليهم.
ي الشريف لتوكيد في نص خطابي آخر نجد أن المرسل يوظف نصا من الحديث النبو  

:"....فليس الصفو ما عاد كدرًا ، وال الكدر ما عاد صفوًا ، المعنى المراد توصيله، فيقول
 (.1)دعوا ما يريبكم إلى ما ال  يريبكم، ظهر الجفاء وقلت العلماء، وعفت السنة"

فنجد أن المرسل إبتداًء يقرر حقيقة أن الصفو يبقى صفوًا فنذا صار كدرًا فهو ليس   
وًا في ذاته. وكذلك الحال مع الشيء الكدر يبقى كدرًا فنذا صار صفوًا فهو ليس كدرًا. صف

وحتى يقرر المرسل هذا المعنى في حقيقة األشياء الصافية والكدرة احتاج إلى الدليل لكي 
يقنع المتلقي ، ويقّوي المعنى في نفسه ويثبته. فكان الدليل متمثال في الحديث النبوي 

" أن أبا الَحْوراء الّسعدي قال: قلُت  :يدًا في الحديث الذي يرويه الترمذيالشريف، وتحد
من رسول  حفظتُ صلى اهلل عليه وسلم؟ قال:  -للحسن بن علي ما حفظَت من رسول اهلل

ّن ريبُ ك ، إلى ما ال يَ ريبُ ما يَ  دعْ " : اهلل صلى اهلل عليه وسلم ك، فنّن الصدَق طمأنينة وا 
ديث النبوي الشريف يؤكد على أن يكون المسلم واضحًا ومتحريُا والح (.2الكذَب ريبة")

لليقين والصدق في عباداته ومعامالته، فنذا وقع الشك في أمر منها فعليه تركه إلى ما هو 
واضت ال شك فيه، ألن في الصدق واليقين راحة للنفس وسكينة، وفي الكذب والشك قلق 

اًل للشك والقلق وعدم االطمئنان فتركها واضطراب ومشقة، والشبهات هي التي تكون مح
أولى. ولو حاولنا الربط بين ما ذكره المرسل في تقريره سنجد أن مضمون التقرير متساوق 
تماما مع معنى الحديث، فكالهما يؤكدان على معنى حديث آخر يفسر لنا حقيقة 

البخاري:" عن  الشبهات التي يقع فيها الشك من حيث الحرام والحالل. وهذا الحديث يرويه

                                                 

 .467/ 2جمهرة خطب العرب: (1) 
( سنن الترمذي ، ألبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى ابن الضحاك الترمذي ، تت. رائد  (2

 .  493م: 2015،  2الريا  ، ط –ي بن أبي علفة، دار الحضارة للنشر والتوزيع بن صبر 
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 :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول سمعتُ  ":يقول النعمان بن بشير عامر قال: سمعتُ 
فمن اتقى  .من الناس كثيرٌ  اال يعلمه هاتٌ بَّ مش والحرام بّين ، وبينهما، بّين  الحاللُ   "
ى يوشك يرعى حول الحم كراعِ  بهاتِ في الش   استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقعَ  هاتِ شبَّ مُ ال

نّ أ .محارمه في أرضه ملك حمى ، أال إن حمى اهلل لكلّ  نّ ا  أال و  يواقعه.أن  في  ال وا 
ذا فسدت فسد الجسد كله ، أال وهي  الجسد مضغة إذا صلحت صلت الجسد كله ، وا 

 (.1) "القلب
والخالصة إن هذا االستدالل هو بمثابة حجة ودليل يحققان اإلقناع التام مما يدفع         

سل إليه إلى االلتزام والتعاون والفهم من أجل العمل بمقتضى الحديث كي ينجو بنفسه المر 
من االنزالق في ما حرم اهلل سبحانه وتعالى.ألن الولوج في الحرام قد يكون من باب 

في زمن  -الشك، لهذا عليه أن يسد هذا الباب. ال سيما وكما قرر المرسل في خطابه
 .صلى اهلل عليه وسلماء، وقّل االلتزام بسنة النبي ظهر فيه الجفاء، وقّل العلم

 
 
 : نتائج البحا 
في الجانب النظري تم التركيز على تبيان دور الفاعلية التواصلية في الكشف عن  -1

تواصل الثالثة ) المرسل = المستويات الحيوية في عملية اإلبال  بين عناصر ال مكامن
بة أو الذي يقرأ الخطبة( و ) الرسالة = و)المرسل إليه = الذي يسمع الخط (الخطيب

 الخطبة (.  
وفي الجانب التطبيقي حاولنا تحليل نماذج من خطب الحسن البصري لنؤكد أن هذه  -2

الخطب كانت تتوفر فيها اإلمكانية التواصلية من خالل سلسلة من المقاطع النصية التي 
ة كانت جميعا تعمل على تفعيل تؤكد على أن التواصل وأدواته اللغوية والداللية والتداولي

 مجال اإلبال  بين المرسل والمرسل إليه.  

                                                 

صحيت البخاري ، لإلمام أبي عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري ، دار ابن كثير للطباعة والنشر  (1)
 . 24 -23: 2002،  1بيروت ، ط  –والتوزيع ، دمشق  
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التضامن مع المرسل قدرة المرسل اإلبالغية ، وتمكنه من أداته اللغوية في التواصل و  -3
لدينية التى وتوجيهه من خالل الوعظ واإلرشاد إلى االلتزام باألصول وايداب ا إليه ، 

 الدنيا وايخرة. تصلت حاله في
كذلك أفرزت النصوص المختارة القدرة االستداللية للمرسل في توصيل المعنى  -4

قناع  الخطابي إلى المرسل إليه ، إذ يستعين بسلسلة من األدلة النقلية والعقلية إلفهام وا 
المرسل إليه بالتفاعل مع خطابه والعمل بمقتضى ما ذكر فيه من تنبيهات وتوجيهات 

 ومواعظ . 
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Abstract 

This research entitled “ the communicative effectiveness in the 

religious rhetoric – Al-Hasan Al-Basri as a model “ represents a 

theoretical and applicative study for the religious rhetoric, especially 

for Al-Hasan Al-Basri.. The communicative effectiveness has been 

studied starting from employing the linguistic, eloquent and logical 

techniques to find the ability of the rhetoric art to achieve the 

reaction between the sender and the receptor.To achieve the 

meaning of the communicative effectiveness in rhetoric,three 

communicative levels have been studied: the solidarity,directing and 

convincing.These three levels revealed the effectiveness of the 

eloquent  

 meaning between the communication parts and the ability of the 

rhetoric message to affect and convince.                                                                                    

 


