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مقاربة حتليليّة تداولية للخطبة احلربية وقعة صفني مثاالً

ملخص البحث: 

احلدث؛  خلصوصية  االعتيادية؛  العربيّة  اخلطبة  مالمح  احلربيّة  اخلطبة  تتجاوز 
مقاصد  متثلت  لذا  لم،  السِّ يف  نفسها  هي  ليست  احلرب  ظروف  يف  اخلطيب  فحالة 
، وفتحت  ة هبذه الظروف وغايات أرادها اخلطيب للحصول عىل املكسب احلريبّ خاصّ
ة،  فت به مقاصد اخلطيب، وغاياته التأثرييّ هذه املساقات جماالً تداوليّا للبحث، تكشّ
. وكان التحليل التداويلّ  وأثر حضور املتخاطبني يف بنية اخلطبة، واالستلزام احلواريّ

ة يف هذه اخلطب.  ملفاصل اخلطبة احلربيّة آلية حتليلية كاشفة لقيم تداوليّة كثرية قارّ

الكلامت املفتاحية: حتليليّة، اخلطبة احلربية، صفني، اخلطبة العربيّة االعتيادية. 
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Abstract
The sermon goes beyond the features of the usual Arabic 

sermon; the specificity of the event; the situa�on of the orator ,  
circumstances of war are not the same in peace، Therefore، the 
objec�ves were specific to these circumstances and goals the orator  
wants to gain military interest. Such issues open a field of pragma�c 
research studies which expose the inten�ons of the orator، and its 
purposes of influence. The impact of these factors could be noted 
on the structure of the sermon and the invoca�on of dialogue. The 
pragma�c analysis of the war sermon was an analy�cal mechanism 
revealing many pragma�c values in these speeches. 

Key words: Analy�c, military sermon, Suffin, normal Arabic 
sermon                       
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١- الصور الكالميّة يف احلرب: 

ل ( شعراً ونثراً)، قيامً ختاطبيّة عاليّة نتيجة ملا حتتويه من أثر  اتضحت يف هذا املُسجَّ
لسياقات التلفظ وأحوال املتخاطبني يف صياغة هذه األقوال، وحوت مفاهيم حجاجيّة 
ملا تضمنته من حماوالت اقناع من الطرفني وابداء الرباهني واحلجج لتأييد اآلراء التي 

د لدينا مشهد تلفظي نستطيع وسمه باآليت:  يؤمن هبا الطرفان، من كل هذا تولّ

م الكلامت املنقولة يف مدونة املنقريّ عىل قسمني، األول: الكلامت التي قيلت .١ تقسّ
قبل الوصول إىل أرض املعركة ونستطيع أن نوسمها بأهنا كلامت متهيدية للمعركة، مثل 
الرسائل واخلطب، والقسم اآلخر: الكلامت التي قيلت يف أرض املعركة حتت السيوف 
والرماح وبني ذرات الغبار والرمال، وغالباً ما تكون مناظرات، وأحياناً تكون خطباً.

نت املدونة أجناساً كالمية متعددة، شعراً ونثراً (رسائل، وخطب، ومناظرات)، .٢ تضمّ
بحضور  اخلطاب  تأسس  وقد  اآلخر،  يف  والتأثري  التوجيه،  األشكال  هذه  عىل  غلب 

طرفني، متكلّم وخماطب، يتبادالن األدوار بحسب منطلقات احلوار القائم بينهام. 

الرصاع اللفظيّ الدائر بني الطرفني هو نتيجة لرصاع سيايسّ واقعيّ سببه الرغبة .٣
يف بسط سلطة الدين ووالية األمر التي يتصف هبا الطرف األول (أمري املؤمنني)، 
بسلطة  وتبديلها  األول  الطرف  سلطة  تقويض  يف  الثاين  الطرف  من  جاحمة  ورغبة 

 .(١) الطرف الثاين بغض النظر عن أسس اختيار اخلليفة يف العرف اإلسالميّ
وال يمكن اطالق وصف واحد عىل بنية احلدث الكالميّ الدائر يف ساحة املعركة 
احلرب،  ألحوال  املستمر  التغريّ  هو  هذا  يف  والسبب  هبا؛  املرتبطة  البيئة  تلك  أو 
هة للجنود إىل مناظرة  فسياقاهتا تتبدل من رسائل متبادلة بني القادة إىل خطب موجّ
حربيّة قائمة بني قائدين يُظهران قوهتام وسيطرهتام عىل املوقف احلريبّ القائم، وبناء 
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عىل هذه القراءة للحدث الكالميّ رأينا أنه يتشكل اخلطاب احلريبّ من ثالث صور 
ترتتب بحسب الصدور: 

اخلطبة بتعدد أغراضها ومقاصدها، وجهة صدورها. -١
الرسائل بني الفريقني املتحاربني، قبل احلرب وبعدها. -٢
املناظرة احلربية التي أنجزت يف أثناء احلرب وجرائها. -٣

  ومل يكن البحث يف هذه الصور الثالث باألمر املتيرس يف هذه الورقة البحثية؛ 
لذا اجته البحث يف هذه الورقة إىل اختيار اخلطب احلربية، وترحيل دراسة الرسائل 

 .واملناظرات إىل أوراق بحثية أخر

٢-  البنية املعجميّة للخطبة: 

إنّ مطالعة لفظة (خطبة) يف املعجامت العربيّة يضع أمامنا معاين متعددة تتمحور 
كلها حول مفهوم مركزي أسايس هو األمر اخلطر واحلدث املهم، وسمته الغالبة هو 

اجتامع مجهور من الناس يف أثناء اخلطبة يف معانيها املختلفة(٢). 

وإذا ما ركزنا عىل املعنى املراد هنا وهو اخلطبة بمعنى الكالم املنطوق؛ فنجد أن املعنى 
للفيومي (ت٧٧٠هـ):  املنري  املصباح  فقد ورد يف  املعنى؛  املؤسس هلذا  املركزي، هو 
) بضمِ  بَةِ طَابًا وهو الكالمُ بني متكلَّمٍ وسامعٍ ومنه اشتقاقُ (اخلُطْ بَةً وخِ َاطَ بَهُ خمُ اطَ ((خَ
تَلَ  ) القومَ وعليهم من بابِ قَ طَبَ ها باختالفِ معنينيِ فيقالُ يف املوعظةِ (خَ اخلاءِ وكرسِ
ةٍ ) بمعنى منسوخةٍ وغرفةٍ من ماءٍ  خَ لَة بمعنى مفعولةٍ نحو (نُسْ عْ ) بالضمِ وهي فُ بَةً طْ (خُ
 ( بَاءُ (اخلُطَ ) واجلمعُ  طِيبٌ فهو (خَ ف  رَ رفَة وغُ غُ مثل   ( طَبٌ بمعنى مغروفةٍ ومجعها(خُ

) القومِ إذا كانَ هو املتكلمُ عنهم. ))(٣). طِيبُ وهو (خَ
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املتكلم  بحضور  احلاصل  املشافهة  جانب  عىل  تركيزه  الفيومي  نصِّ  من  ويتضح 
املختلفة  بأنواعها  للخطبة  املؤسس  هو  احلضور  وهذا  الكالم،  أثناء  يف  واملخاطب 
املتكلّم واملخاطب فال  فام مل تكن مواجهة بني  (سياسية، ودينية، وحربية، وغريها)، 

د اخلطبة؛ سواء أكانت هذه املواجهة حقيقيّة أم افرتاضيّة.  يمكن أن تتجسَّ

طَابُ  ومل يغب مشهد احلضور يف نصِّ الزبيدي يف تاج العروس، إذ قال: ((واخلِ
بَانِ قال  اطَ تَخَ يَ ا  َ ا ومهُ طَابً بَةً وخِ َاطَ الَم خمُ بالكَ بَهُ  اطَ دْ خَ الَمِ وقَ الكَ ةُ  عَ اجَ رَ مُ  : بَةُ اطَ واملُخَ
البنية  عالقة  إىل  الزبيديّ  وأشار  وا}(٤)))(٥).  ظَلَمُ ينَ  ذِ الَّ يفِ  َاطِبْنِي  ختُ ال  {وَ تعاىل: 
إىل  الذات  عىل  الداللة  من  املعنى  ينتقل  وكيف   ، التخاطبيّ االستعامل  يف  الرصفيّة 
الداللة عىل احلدث، وأن هذا االنتقال أسهم يف خلق مجلة من األلفاظ ترتبط باملعنى 
د إنام  ، نحو (خطاب، خطيب، خماطب) وكل هذا االنتقال والتولّ املحوريّ األسايسّ
يكون بفعل اجلو التخاطبيّ الذي يتكون نتيجة مشهد احلضور القائم بني املشاركني 
ْطُبُ  خيَ  ( ِ املِنْربَ ىلَ  عَ اخلَاطِبُ  طَبَ  (خَ اخلَطِيبِ  رُ  دَ صْ مَ  : بَةُ ((اخلُطْ فقال:  اخلطاب.  يف 
ُوزُ  )، قاله الليث، ونقله عنه أَبو منصور، قال: وال جيَ مِّ بَة، بالضَّ طْ ، وخُ تْحِ ةً بالفَ طَابَ (خَ
بَةٌ أَيضاً)  طْ لَّمُ به اخلَطِيبُ (خُ تَكَ الَم) الذي يَ ، وهو أَنَّ اسمَ (ذلكَ الكَ هٍ واحدٍ جْ إِال عىلَ وَ
طَبْتُ  ، وخَ مِّ بالضَّ  ، بَةً طْ ِ خُ املِنْربَ طَبْتُ عىلَ  : خَ قال اجلوهريّ  ، رِ دَ املَصْ مَوضعَ  فيُوضعُ 
ا  لَهَ عَ ، فجَ بَةً طْ م خُ وْ ىلَ القَ طَبَ عَ تَطَبَ فيهام، وقال ثعلب: خَ ، واخْ ِ رسْ ، بالكَ بَةً طْ أَةَ خِ املَرْ
ضعَ  وْ مَ عَ  ضِ وُ االسمُ  ونَ  يَكُ أَنْ  إِالَّ  ذلكَ  يْفَ  كَ ي  رِ أَدْ الَ  وَ يده:  سِ ابن  قال  راً،  دَ صْ مَ
بَ  هَ هُ )، وإِليه ذَ وُ عُ ونَحْ جَّ الَمُ املَنْثُورُ املُسَ بِ (الكَ رَ نْدَ العَ بَةُ عِ ) أَيِ اخلُطْ يَ ، (أَوْ هِ رِ دَ املَصْ

 .(٦)(( لٌ وآخرٌ ةِ التي هلا أَوَّ الَ سَ ثْلُ الرِّ : مِ بَةُ ، ويف (التهذيب): اخلُطْ أَبو إِسحاقَ

السابقة، فضالً عىل  املعجامت  إليه  أشارت  ما  إىل  الوسيط)  (املعجم  أشار  وقد 
الكالم،  ((اخلطاب  املعجم:  هذا  يف  فورد   ،األخر اإلشارات  بعض  عىل  اشتامله 
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. واخلُطبة   . أُويل األمر عالنية.  إىل  ه  املفتوح خطاب يوجّ . واخلطاب   . والرسالة. 
الكالم املنثور خياطِب به متكلّم فصيح مجعاً من الناس إلقناعهم. . . واخلطيب احلسنُ 
ونلحظ  القوم))(٧)،  عن  ث  املتحدّ وغريه  املسجد  يف  باخلطابة  يقوم  ومن  اخلُطبة، 
القديمة،  املعجامت  الفصيح)، وهو مصطلح غاب عن  (املتكلّم  حضور مصطلح 
والظاهر أن حضوره بسبب التباين يف املستو اللغويّ بني القديم واحلديث، فلام مل 
 ، ، أو األمويّ والعبايسّ يكن ثمة فرق بني اخلطيب املرتقي املنرب يف العرص اإلسالميّ
مل يفكر أو مل خيطر يف بال املعجميّ تقسيم اخلطيب اىل فصيح وغري فصيح؛ ولكن ملّا 
صار املنرب يُرتقى من متكلمني تتباين درجات فصاحتهم؛ بل إن العي أحياناً يكون 
خطيباً، صار من الرضورة بمكان عىل املعجميّ احلديث أن جيد ما يميز اخلطبة من 

ا.  ا مميزً الكالم االعتيادي، فعمد إىل معيار الفصاحة معيارً

٣-  قيمة االستهالل االقناعية: 

السامع؛  النتباه  جاذبة  أهنا  جهة  من  التداوليّة  أمهيتها  اخلطبة  افتتاحيّة  تكتسب 
العربيّة  اخلطبة  اللذين صارا بصمة  البسملة واحلمد  بعد  تكون مجلة  ما  غالباً  فهي 
اإلسالميّة، وال يمكن أن يوصف الكالم بأنه خطبة من دوهنام، وحياول فيها املتكلّم 
لفت انتباه املخاطب وعدم تشتيت ذهنه، لغايات تداوليّة أخر تتضح من خالل 

النظر يف كلامت اخلطبة ومقاصدها الكامنة. 

ومن الواضح لنا يف النظر يف مقدمات اخلطبة احلربيّة أن بداية اخلطبة ذات قيمة 
العناية  ذات  القضايا  عىل  الرتكيز  اىل  املتكلّم  فيعمد  للمخاطب،  اقناعية  تداوليّة 
املشرتكة بينه وبني املتلقي، فتكون حمل جذب املتلقي وتركيزه، من هذا ما قاله عبد 
اهللا بن بديل يف خطبته يف أصحابه بعد أن محد اهللا تعاىل، فقال: ((إنّ معاوية ادَّعى ما 
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، وصال  ضَ به احلقّ ليس له، ونازع األمر أهله ومن ليس مثله، وجادل بالباطل ليُدحِ
عليكم باألعراب واألحزاب، وزيّن هلم الضاللة))(٨)، نلحظ أن املتكلّم يف خطابه 
هنا قد جاء بأبرز قضية عند أصحاب اإلمام عيل، وهي: أن معاوية ليس بصاحب 
واملخاطب عىل صواب  املتكلم  اتفق  وقد  له،  ليس  ما  مدعٍ  بل هو  الرشعيّ  األمر 
املخاطب،  نقطة جذب النتباه  املحل  القضيّة وآمنوا هبا، ويعدّ ذكرها يف هذا  هذه 
ويمكن للمتكلم بعد هذا اجلذب أن يقول كلَّ ما يريد أو يوجه خماطبه اجلهة التي 
يرغب فيها، وقد وجدنا أن بؤرة الكالم يف خطبته هي قوله بعد االستهالل (قاتلوا 
عليه  يدور  الذي  األساس  املحور  هي  اجلملة  فهذه  ختشوهم)،  وال  اجلفاة  الطغام 
كالم اخلطيب، وهي الغاية من إنشاء كالمه، وقد استعملها أساساً خللق حالة من 
الرتكيز الذهنيّ للكالم الذي سيقال يف ما بعد. وقد  نجح يف خلق جتاوب واضح 

ة لالستهالل.  من املخاطب، وهو ما أضفى قيمة تأثرييّ

فيه حقيقة مشاعره  وتظهر  للخطيب عىل كالمه  الشعورية  احلالة  تنعكس  وقد 
ومعتقداته، ويعمد يف كالمه لتغيري احلالة السلوكيّة للمخاطب أو تثبيتها، من هذا 
قول مالك األشرت بعد البسملة واحلمد هللا والثناء عليه: ((فنحن بحمد اهللا ونعمته 
واألمن  الثواب،  حسن  قتاهلم  يف  ونرجو  أنفسنا،  طيبة  أعيننا،  قريرة  وفضله  ومنه 
طالب))(٩)،  أيب  بن  عيل  اهللا،  سيوف  من  وسيف  نبينا،  عم  ابن  معنا  العقاب،  من 
املنحى  عىل  ز  ركّ إنّه  إذ  املخاطب؛  يف  تأثريياً  عمالً  تعمل  بجمل  خطبته  فاستفتح 
العقائدي يف خطبته، فأشار اىل حسن اخلامتة وأهنم سيؤمنون من العقاب يف اآلخرة، 
عىل  الرتكيز  وهذا  احلق،  جيش  وهو  طالب،  أيب  بن  عيل  جيش  يف  م  ألهنَّ هذا  كلُّ 
الغاية  هو  احلق  مع  فالوقوف  واهلزيمة،  االنتصار  قضايا  يتجاوز  العقائديّ  املنحى 
افتتاحيات  ة. وقد ظلّت  األساسيّة التي هيدف هلا املسلم املؤمن بالقيّم الدينيّة احلقّ
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ة من حيث الغايات واملقاصد؛ ألنّ ((الغاية من  اخلطب يف معظمها ذات قيمة تأثرييّ
االفتتاح هي كسب املخاطب ملصلحة األطروحة التي دافع عنها. . . لالفتتاح عىل 

وجه العموم وظائف ثالثة هي: 
إثارة انتباه املتلقي أو القايض. -١
هتيئته من أجل االستفادة. -٢
استاملته، وأمهية هذه العنارص ختتلف باختالف أجناس اخلطابة))(١٠). -٣

ونجد أن هذه الغايات اصطبغت بصبغة التأويل التداويلّ الذي يعمد فيه اخلطيب 
إىل استاملة املتلقي وتوجيهه اجلهة التي يقصدها، من هذا ما قاله ذو الكالع يف استهالل 
ا لنعلم أن فيهم  خطبته ((ثم كان ممّا قىض اهللا أن ضم بيننا وبني أهل ديننا بصفني، وإنّ
قوماً كانت هلم مع رسول اهللا صىل اهللا عليه سابقة ذات شأن وخطر، ولكني رضبت 
 نبينا، الذ درَ  دم عثامن صهر رسول اهللا األمر ظهراً وبطناً فلم أرَ يسعني أن هيُ

ز جيش العُرسة، وأحلق يف مسجد رسول اهللا بيتاً وبنى سقايةً ))(١١).  جهّ

عىل  معتمداً  املخاطب،  انتباه  توجيه  يف  مؤثراً  عامالً  التأويل  الكالع  ذو  اعتمد 
السلطة التي يمتلكها بوصفه قائداً من قادة جيش الشام، فعمد إىل رصف انتباههم 
ة يف الذهن اجلمعيّ للمسلمني كافة، فهذه الثوابت ال  عن الثوابت اإلسالميّة القارّ
لالنتفاع  واحلقائق  الوقائع  تأويل  إىل  فعمد  حجته  تضعف  ما  بقدر  قضيته  تعضد 
القضيّة  فصارت  عفان؛  بن  عثامن  مقتل  هي  لديه  األساسيّة  القضيّة  وكانت  منها، 
بلغة  غريه  يستتبع  ((ال  سلطان  له  من  ألنّ  معركتهم؛  يف  وحتركهم  جتمعهم  التي 
الفعيل  التأثري  املبنيّة عىل  األمر  بلغة  بل  والواجب،  احلق  املبنيّة عىل  والطاعة،  األمر 
أو من  يأيت من عظمة الشخصيّة،  التأثري هذا  فيه. وعمق  الذي يصادف أن يامرسه 
ة الذكاء، أو من روعة الرؤية، أو من اتساع اخلربة، أو من وفرة املال، أو من علَّة  حدّ
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ة  اجلاه، أو من هباء الفضيلة، أو من غري ذلك ممّا يتمتع به أفراد البرش من صفات ماديّ
األساسيّة  بالقضيّة  يعتني  جعلته  الكالع  ذو  يمتلكها  التي  لطة  فالسّ وروحيّة))(١٢)، 
عنده (مقتل عثامن)، وجيعلها أساس استهالل كالمه؛ لينقل هبذا صورة للمخاطب 

برضورة الثبات عىل هذه القضية وجعلها قضية حمورية يف احلرب وخارجها. 

تغيري  حماولة  أو  املخاطب  انتباه  جلب  عند  تقف  ال  اخلطبة  يف  االستهالل  قيمة  إنّ 
سلوكه، بل تتعد إىل تثبيت القضايا العقائدية التي تنفع يف رفع احلالة املعنوية للمقاتلني 
يف احلرب، من هذا ما نجده يف خطبة معاوية حينام قال ((ثم كان فيام قىض اهللا أن ساقتنا 
املقادير إىل هذه البقعة من األرض، ولف بيننا وبني أهل العراق، فنحن من اهللا بمنظر. 
إن   ،(١٤)(((١٣) { يدُ رِ يُ ا  مَ لُ  عَ فْ يَ اهللاََّ  لَكِنَّ  وَ تَتَلُوا  اقْ ا  مَ اهللاَُّ  اءَ  شَ وْ  لَ {وَ سبحانه:  قال  وقد 
إحالة نتائج األمور عىل األقدار هو إشارة من اخلطيب اىل املخاطبني بأن يرضوا لكلّ ما 
حيصل وأن يقفوا معه بكلّ موقف دون اعرتاض أو امتناع، فهو إنّام يسري ويعمل حتت 

ا وقبول.  أمر اهللا وأنه ال خيطو خطوة إال وهللا فيها رضً

وإيكال مآالت األمور إىل القو الغيبية خيلق جيشاً مطيعاً ألمر قائده وال حياول أن 
يسأل أو يستفرس عن ترصفات القائد وأفعاله، والسيام ان كان هذا اجليش ال يمتلك 

رؤية حقيقيّة للوقائع، وخيضع للسلطة السياسيّة والدينية من دون وعي وإدراك. 

٤-  مقاصد التأثري يف اخلطبة احلربية: 

ال نجانب الصواب إن قلنا إنَّ قصد التأثري يف املخاطب هو األساس يف تكوين 
اخلطبة احلربيّة سواء أكان هذا املخاطب اجيابياً؛ أي: من جبهة اخلطيب نفسها، أم كان 
سلبياً؛ أي من جبهة العدو، فالتأثري ((هدف مركزي، وسمة رئيسة، وغاية ينشدها 
كل طرف من أطراف هذه األعامل احلجاجية لد العرب))(١٥)، بل إن (بنفينيست)، 
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جعل التأثري عامالً أساسياً يف تكوين اخلطاب، فقال يف تعريف اخلطاب إنه ((كلّ 
عىل  التأثري  الراوي  نية  ويف  ومستمع،  راوٍ  وجود  يفرتض  كالمي  فعل  أو  منطوق 
املستمع بطريقة ما))(١٦). وإنَّ مفهوم اإلقناع أو التأثري يف الدراسات اللسانيّة مفهوم 
، وإن اتسم هذا اخلطاب بالعنف والقسوة، ففي كثري  ال يغيب عن اخلطاب احلريبّ
من املواقف نجد اخلطيب يبحث عن استاملة اآلخر نحوه، وكسبه إىل جانبه، سواء 
أساسيّة  غاية  وهو  واألفعال،  للسلوك  أم  واألفكار،  للعواطف  الكسب  هذا  أكان 

عمل عىل حتقيقها معظم قادة اجليش يف الفرقتني. 

وقد اتضحت حماولة التأثري شاخصة يف خطبة أمري املؤمنني ألصحابه قاصداً رصّ 
وبخصائص  هلم  قائداً  بخصائصه  إياهم  مذكراً  عدوهم،  قتال  عىل  وحثّهم  صفوفهم 
وقد  عنه،  أحيد  فلست  عهداً   اهللا رسول  إيلَّ  عهد  ((وقد  فقال:  عدوهم،  خصمه 
كم وقد علمتم من رئيسهم، منافق ابن منافق يدعوهم إىل النار، وابن عمِّ  حرضتم عدوَّ
 . نبيّكم معكم بني أظهركم يدعوكم إىل اجلنة وإىل طاعة ربكم، ويعمل بسنَّة نبيكم
، وأنا من أهل  فال سواء من صىلّ قبل كل ذكر. مل يسبقنى بصاليت مع رسول اهللا أحدٌ
، فال يكوننَّ القوم  م لعىل باطلٍ بدر، ومعاوية طليق ابن طليق. واهللا إنّكم لعىل حقٍّ وإهنّ
مْ  اتِلُوهُ كم. ﴿قَ قون عن حقكم حتى يغلب باطلهم حقّ عىل باطلهم اجتمعوا عليه وتفرَّ

هبم بأيدي غريكم))(١٨). ﴾(١٧). فإن مل تفعلوا يعذِّ مْ يكُ دِ ُمُ اهللاَُّ بِأَيْ هبْ ذِّ عَ يُ

ة يف الذهن اجلمعيّ  لقد أسس أمري املؤمنني خطابه هذا عىل افرتاضات سابقة، قارّ
للمخاطبني، فعمد إىل حتريك هذه االفرتاضات وحضورها حضوراً شاخصاً أمام 
اقناعيّة، ألنّ اخلطاب  قيمة ختاطبيّة  ذا  ناجعاً  كيام يصري اخلطاب  املستمعني،  أنظار 
-أياً كانت أسباب انتاجه- يتأثر باحلالة النفسيّة للمتكلّم، وبأحوال املخاطب، وهذا 
وتتضمن  والتأثري،  اإلقناع  عمليّة  يف  التوعيّة)  بـ(مرحلة  لونات)  (ميشال  أسامه  ما 
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باألدلة  ذلك  كلِّ  وتعزيز  والتفهيم،  والتوضيح  اللساينّ  اإلقناع  آليات  التوعيّة 
والرباهني املقنعة التي تنساب إىل عقول املستقبلني، عىل أن يتوفر يف األفكار املراد 
إيصاهلا البساطة والوضوح، حتى ال يتعب املتلقي يف فك رموزها أو ما غمض منها، 
ومن ثم يسهل عليه فهمها وهضمها، فتنال بذلك الرسالة اإلقناعية املصداقية، وممّا 
يساعد كذلك عىل فهم هذه الرسالة، وضوح الغرض املقصود(١٩)، فمسار التوعيّة 
ل: إنّ أمري املؤمنني هو ابن عم رسول اهللا وصاحب  سار يف خطني متوازيني، األوّ
عهده، وهو يدعوهم إىل اجلنة، واآلخر: إن معاوية طليق وهو عدوهم، وهو يدعو 
بالنسبة هلذه  القصيد  بيت  نقطة واحدة هي  ينتهيان عند  الباطل. هذان اخلطان  إىل 
﴾، فقتال جيش معاوية هو  مْ يكُ دِ ُمُ اهللاَُّ بِأَيْ هبْ ذِّ عَ مْ يُ اتِلُوهُ اخلطبة وهي قوله تعاىل: ﴿قَ
القصد األسايس من انشاء هذه اخلطبة، وظل هذا القصد حارضاً إىل هناية املعركة. 

كالمه،  يف  ذكرها  والتي  له،  العظيمة  الشخصيّة  الصفات  عىل  املتكلّم  ارتكز  وقد 
وهو حماولة منه التأثري يف املخاطب من طريق املالءمة بني الوضع احلريبّ الذي يعيشه 
املشرتكون يف اخلطاب، وبني أحواله وصفاته مالءمة جتعله قادراً عىل التأثري يف املخاطب 
؛ أي: إن  وتغيري سلوكه وقناعاته، ونلحظ أن اجتاه خطاب املتكلّم كان نحو مجهور اجيايبّ
اه.  املتلقي ساهم مسامهة فاعلة يف تكوين بنية اخلطاب هذه فثبّت املوقف العقائديّ وقوّ

القوليّة  البنية  فاعلة يف تكوين  نوعٍ آخر قد أسهم مسامهة  وقد نجد خماطباً من 
للخطاب، كام نجد هذا يف خطبة خفاف بن عبد اهللا، أمام مجاعة من أهل الشام بعد 
أن بعثه أمري املؤمنني يف قصد خاص جداً وهو ((أن يلقى معاوية لعلّه أن يكرسه 
ويكرس أهل الشام))(٢٠)، وقصد التأثري هذا محله خفاف معه يف خطبته الطويلة التي 
د يف أمره ثالثة نفر:  رشح فيها أحوال مقتل عثامن بن عفان منتهياً إىل قوله: ((وجترَّ
ي بن حاتم، واألشرت النخعي، وعمرو بن احلمق، وجدَّ يف أمره رجالن؛ طلحة  عدّ
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. قال: ثم مه ؟ قال: ثم هتافت الناس عىل عيلٌّ بالبيعة  والزبري، وأبرأ الناس منه عيلٌّ
يَذكر عثامن  الشيخ، ومل  داء، ووطئ  الرّ النّعل وسقط  الفراش، حتَّى ضلت  هتافت 
الشام)؛ أي:  الواضح (كرس أهل  القصد  يُلحظ عىل هذا  يُذكر له))(٢١)، إن ما  ومل 
أنه مل يعتنِ باالقتناع الفكريّ والعقديّ للمخاطب أو  التأثري فيهم وتغيري أفعاهلم، 
تأثره تأثرياً معنوياً، بقدر عنايته بتغريّ سلوك املخاطب، فال دخل للمتكلّم بقناعات 
املخاطب، وعليه فهذه العمليّة ال تقف عند حدود إيصال األفكار والعقائد والقيم، 
بل تركز عىل تفاعل املخاطب مع املتكلّم تفاعالً دائامً مستمراً، واملراد من التفاعل 
أن  وحياول  يقول  ما  يفرسّ  املتكلّم،  نحو  منصباً  وتركيزه  املخاطب  انتباه  إبقاء  هنا 
يستوضح ما مل يفهم من كالمه، وقد حصل بعض التأثر يف املخاطب من هذا القول 
ا األمري لقد أسمعني شعراً غريَّ به حايل  ((فذعر معاوية من قوله، وقال حابس: أهيّ
يف عثامن، وعظم به علياً عندي))(٢٢)، وهذا التغيري احلاصل يف حال حابس هو قصد 
أسايس للخطيب، وقد نجح يف حتقيقه ألن االقناع هو ((قصد املتحدث إىل إحداث 

تغيري يف املوقف الفكريّ أو العاطفيّ عند املتلقني))(٢٣). 

ولكنّ عمليّة التأثري قد يشوهبا الفشل تبعاً ألحوال املخاطب، فريفض املخاطب 
دعوة املتكلّم ويعدها جتاوزاً عىل حقه أو أمراً مفروضاً عليه فرضاً قرسياً، نجد هذا يف 
قول أمري املؤمنني يف خطبة له: ((سريوا إىل أعداء اهللا. سريوا إىل أعداء السنن والقرآن، 
سريوا إىل بقية األحزاب، قتلة املهاجرين واألنصار «. فقام رجل من بنى فزارة يقال له 
أربد فقال: أتريد أن تسرينا إىل إخواننا من أهل الشام فنقتلهم لك، كام رست بنا إىل 

إخواننا من أهل البرصة فقتلناهم. كال، ها اهللا إذا ال نفعل ذلك))(٢٤). 

فغياب التأثري يف املخاطب وعدم اقتناعه بكالم أمري املؤمنني عائد إىل مرتكزات 
بني  لالقتتال  دعوة  إياه  عاداً  الكالم  ردّ  فاملخاطب  املتلقي،  ذهن  يف  ة  قارّ ة  عقائديّ
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اإلخوة، كام تقاتلوا يف البرصة- إشارة إىل حرب اجلمل- وهذا االقتتال ال طائل منه 
وجيب رفضه ووقفه مع عدم االلتفات إىل الداعي له سواء أكان عيل بن أيب طالب أم 
ة  معاوية بن أيب سفيان، ومل يكن هذا الرفض سمة شخصيّة؛ بل تشكلّت فئة رافضة رادّ
ة، نتج  ألقوال أمري املؤمنني ال تنصاع له بعد أن كانوا من جنده، نتيجة خالفات عقائديّ

عنها مجاعة اخلوارج التي رفضت احلرب، ورفضت االنصياع لكال الفريقني. 

فغياب التأثري يف املتلقي ال ترجع أسبابه إىل عوامل لفظيّة فحسب؛ بل إنه خاضع 
إىل ما بعد اللغة؛ أي: الظروف املصاحبة إلنتاج اخلطاب، وأحوال املخاطبني وأحوال 
املتكلم؛ فالنظر يف هذه السياقات يستدعي منّا النظر يف أحوال املتلقي (اربد، الذي 
وصف أنه من فزارة)، فالبادي عليه أنه رجل ال خيضع لعيل بن أيب طالب خضوعاً 
يف  والزبري  طلحة  وجيش  طالب،  أيب  بن  عيل  جيش  بني  فرقاً  جيد  ال  إنه  بل  ا؛  تامّ
البرصة، وجيش معاوية يف الشام، واخللط بني هذه اجليوش ال ينتج إال من ضعف 
ة، فبساطة التفكري هي التي جعلت أربد حيتار يف حتديد  يف الرؤية السياسيّة والعقائديّ

جهة احلق، فيظلّ حائراً ال يقرُّ له قرار. 

وفشل التأثري يف املتلقي ال يمنع اخلطيب من تكرار الفعل مرة بعد أخر مادام 
يؤمن بأحقية غايته وهدفه ألن ((األصل يف عملية اإلقناع أن تقوم عىل قوة احلجة 
او  املتقبلني  إىل كثرة  التفات  الدليل من غري  ما وافق  فيها  فاحلق  الدليل،  ووضوح 
بالرجال،  قلّتهم، أو هو كام قال اجلويني يف خامسة قواعد اجلدل، احلق ال يعرف 
أعرف احلق تعرف رجاله. فقد خيطئ العاقل ويصيب اجلاهل. وعىل هذا األساس 

ال يصح القول أو يفسد بكثرة املقبلني عليه أو النافرين منه))(٢٥). 
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وما يميّز هذه اخلطب أهنا خطب توجيهيّة صادرة يف الغالب من قادة اجليش، 
العدو، وعدم االهنزام، ويركز  أمام  القتال والصمود  املقاتلني عىل  هتدف إىل حثّ 
املقاتل يف  نتيجة هذا الصمود، والتي سيجنيها  الدينيّة  املكاسب  فيها عىل  اخلطيب 
حال االنتصار أو يف حال الشهادة، فيذكرهم باجلهاد يف سبيل اهللا، وحسن العاقبة 
يف احلياة األخر. وهذه األغراض والغايات حرضت يف كلامت الفريقني، ولكن 
بالقيم  مؤمناً  العراق  أهل  معسكر  ظلّ  الذي  الوقت  ففي  احلضور،  علّة  اختلفت 
ة، وهو يف هذا يطابق ما يؤمن به مع ما  اإلسالميّة، ومقدماً هلا عىل املكاسب الدنيويّ
 ، يقوله؛ كان أهل الشام يرفعون الشعارات اإليامنيّة ويريدون منها الكسب الدنيويّ

غري أهبني ملصداقية هذه األقوال والشعارات. 

 : ٥-  دالالت احلضور التخاطبيّ
انتاجه،  سياقات  عن  مقطوعة  نظرة  كان،  خطاب  أي  للخطاب؛  النظر  يمكن  ال 
نه، وتعدّ ظروف  التي حتيزه وتكوّ التكوين  ن إال بفعل عوامل  فهو ال يمكن أن يتكوّ
االنتاج العامل األسايسّ يف متحور بنيّة القول وصريورهتا؛ فهو الذي جيمع املخاطب 
املقام، واملتكلم،  إنّ كالًّ من  ين،  ليقفا وجهاً لوجه، متخاطبَني ومتحاورَ املتكلّم؛  مع 
ن  وعيت حسُ واملخاطَب عنارص غري لغوية، وهي متثل ضغوطا إنجازية قصو، إن رُ
الكالم، ونجعت العملية التخاطبية، وارتقت أعىل القمم البالغية، وال يمكن للمعنى 
، واملتكلم الفطن، واملتلقي اليقظ. (٢٦) من هنا نجد  أن يتضح إالّ باستحضار املقام احليّ

م بعنارص أبرزها اآليت:  أن قوة حضور املتكلم واملتخاطبني يف احلدث التخاطبيّ تتقوّ
ظروف إنتاج اخلطاب (زمان، ومكان، وأحوال املشاركني باخلطاب). -١
املشريات املقاميّة الدالة عىل املشاركني يف اخلطاب، نحو: أنا، نحن، أنتم، هم، -٢

الذين، هؤالء. . . 
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القيم التي يؤمن هبا كل طرف من طريف اخلطاب (املتكلّم، املتخاطبني)، منفصالً -٣
عن الطرف اآلخر. 

املوضوعات والقيم واآلراء املشرتكة بني املشاركني يف اخلطاب. -٤

وقد تبينت عنارص التخاطب هذه جلية واضحة يف كثري من اخلطب التي قيلت يف 
وقعة صفني، منها((ملّا توادع عيل عليه السالم ومعاوية بصفني اختلفت الرسل فيام 
بينهام رجاء الصلح، فأرسل عيل بن أبى طالب  إىل معاوية عدي بن حاتم، وشبث بن 
ربعي، ويزيد بن قيس، وزياد بن خصفة، فدخلوا عىل معاوية، فحمد اهللا عدي بن 
ا بعد فإنا أتيناك لندعوك إىل أمرٍ جيمع اهللا به كلمتنا وأمتنا،  حاتم وأثنى عليه ثم قال: أمّ
وحيقن اهللا به دماء املسلمني، وندعوك إىل أفضلها سابقة وأحسنها يف اإلسالم آثاراً، 
وقد اجتمع له الناس، وقد أرشدهم اهللا بالذي رأوا فأتوا، فلم يبق أحد غريك وغري 
من معك، فانتهِ يا معاوية من قبل أن يصيبك اهللا وأصحابك بمثل يوم اجلمل))(٢٧). 

تتمظهر عنارص اخلطاب يف هذا النصّ بالظروف احلافّة باخلطاب أوالً، وهي أن 
جو اخلطاب كان حماولة مجع كلمة األمة عىل أمر واحد، وهو أخذ البيعة لإلمام من 
املسلمني كافة، والسيّام أهل الشام، وهي املحاولة التي عمد إليها كثري من أصحاب 
البيعة  الشام  تقع احلرب، ولكنّها حماولة مل تنجح؛ لرفض أهل  أن  اإلمام عيل قبل 
احلرب،  وقت  يف  هبا  يرصحوا  مل   أخر لغايات  عيلّ  اإلمام  خلع  عىل  وإرصارهم 
وقد  اإلسالميّة،  الدولة  رئاسة  سفيان  أيب  بن  معاوية  بتسنم  الغايات  هذه  وتتمثل 
بن  عثامن  مقتل  من  لالستفادة  منهم  حماولة  يف  الغايات  هذه  الشام  أهل  أخفى 
انكشف  فقد  اخفاؤه،  يدم  مل  أمر  وهو  العراق؛  أهل  جيش  عىل  والتضليل  عفان، 
اً للبنية  لت هذه املساقات ظرفاً حاويّ جلياً واضحاً بعد مقتل عيل بن أيب طالب. شكّ
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ة، وموجهاً خطابيّاً فاعالً للمتكلّم كون ((املساقات ختتلف باختالف األحوال  اللغويّ
واألوقات والنوازل. وهذا معلوم يف علم املعاين والبيان. فالذي يكون عىل بال من 
املستمع واملتفهم االلتفات إىل أول الكالم وآخره، بحسب القضية وما اقتضاه احلال 
فيها، ال ينظر يف أوهلا دون آخرها، وال يف آخرها دون أوهلا، فإن القضية وإن اشتملت 
عىل مجل فبعضها متعلق بالبعض، ألهنا قضية واحدة نازلة يف يشء واحد))(٢٨). وقد 
اتسعت الدائرة اخلطابيّة لتشمل من مل حيرض زمان اخلطاب ومكانه نتيجة استعامل 
وفيه داللة عىل  املفرد،  اجلمع وليس عىل  الدالة عىل  بصيغته  (إنَّا)  الضمري  املتكلّم 
املشاركة يف اخلطاب مع غريه؛ أي: املشارك معه يف الكالم، واملتكلّم هو الذي أرشكه 
معه يف الكالم بناء عىل االرتباط املصرييّ بني االثنني، فمن مل حيرض مقام التكلّم مل 
يغب عن املشاركة يف اخلطاب؛ ألن اختيار هذه الصورة دون غريها، يتعلق بالسياق 
خارج  هو  بام  ويتعلق  السياق،  داخل  وبعالقتهام  باملتخاطبني،  يتعلق  أي  عموماً، 
املتخاطبان عن  املتخاطب عن اآلخر، وما يعرفه  يتعلق بام يعرفه هذا  السياق، أي 
املقام، وعام يريدان قوله، أو سامعه، ومها يعرفان معرفة تامة املد الذي يمكن أن 
، واآلخر يمكن  يبلغاه يف اخلطاب، فأحد املتخاطبني يمكن أن يكون خطيباً، أو معلّامً
أن يكون مجهوراً، أو مستمعاً، فالعالقات تظل هي نفسها، والصور جيب أن تكون 
(ديتامر  األملاين  االجتامع  عامل   األقرب، فري بالشكل  املقام  تناسب  حتى  مضبوطة 
لوشlohsh Ditmar) أنّ حمددات اجتامعية مثل االحرتام، أو األلفة، أو الكراهية 
 ، ، أو عالقة صدّ - والتي تندرج بضمنها العالقات العاطفية، فتكون مثالً عالقة ودّ
أو قرب، أو بعد، والتي يكون اخلطاب عالمة، ومؤثراً، ومشخصاً هلا - تعدّ عوامل 
حاسمة يف حتديد االسرتاتيجية اخلطابية التي يتبناها اخلطيب يف أثناء اخلطاب(٢٩). 
املساقات  بأثر  مصحوباً  الكالم  صياغة  يف  وأثره  التخاطبيّ  احلضور  قيمة  وتتضح 
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اً أصحابه للثبات يف احلرب فقد ((  احلافّة يف اخلطاب حينام أراد معاوية الكالم حاثّ
زوق معاوية خطبة، وأمر باملنرب فأخرج، ثم أمر أجناد أهل الشام فحرضوا خطبته، 
فحمد اهللا وأثنى عليه ثم قال: أهيا الناس أعريونا أنفسكم ومجامجكم، ال تفشلوا وال 
ختاذلوا، فإن اليوم يوم خطار، ويوم حقيقة وحفاظ، فإنكم عىل حق وبأيديكم حجة 

وإنّام تقاتلون من نكث البيعة، وسفك الدم احلرام، فليس له يف السامء عاذر))(٣٠). 

، والذي هو إطار يتحدد زماناً  يصور لنا هذا النصّ عناية املتكلم باملقام التخاطبيّ
د أحدمها  ومكاناً بلحظة التخاطب، والعالقة بينه وبني التخاطب عالقة جدليّة إذ حيدّ
اآلخر ويتأثر به. فالتلفظ ال يكون إال يف مقام ما، واملقام ال يتعني إال بعملية التلفظ 
د حلظة زمانيّة معينة هي اآلن(٣١)، وقد تبنيّ للمتكلّم تأثري املقام  بحدث خطاب حيدّ
التخاطبيّ يف املخاطب، فتزويق املنرب إلضافة يشء من األهبة والعظمة التي تنعكس 
عىل مكانة معاوية عند أهل الشام، ومتثل دعوته لكربائهم حلضور خطبته، إشعاراً منه 
بأنّه سيتكلّم عىل أمر جلل خيصّ املعرتك الذي دخله أهل الشام مع أهل العراق، وال 
يمكننا أن نفهم هذا االعتناء بتهيئة جو اخلطبة من مكان ومجهور إال إن نظرنا يف املقام 
ز معاوية عىل الكالم، وهو كام قال نرص بن مزاحم: ((خرج يف  التخاطبي الذي حفَّ
ذلك اليوم شمر بن أبرهة بن الصباح احلمريي، فلحق بعيل عليه السالم يف ناس من 
اء أهل الشام، ففتَّ ذلك يف عضد معاوية وعمرو بن العاص))(٣٢)، فالسياقات  قرّ
العاص  التي وجهت معاوية وعمرو بن  النفسيّة (اخلوف، والقلق، واحلرص) هي 
لتهيئة اخلطبة وتوجيه املخاطبني وبث فيهم روح العزيمة ملواجهة عدوهم. ويعد هذا 
الفعل مقتىض تداوليّاً قبل إنتاج اخلطاب ويف أثنائه؛ ليحافظ املرسل عىل ما تستحقه 

عنارص السياق من خطاب باملوازاة مع حتقيق اهلدف والتعبري عن القصد.



م.د. أحمد حسين حيال

٢٦٤

ويتجىل احلضور التخاطبيّ بأن يتوجه املحاور إىل غريه كاشفاً له ما يعتقد، وما 
وهذه  (االطالع)،  هذا  وبعد  ومعارفه  اعتقاداته،  بمشاركته  اه  إيّ ومطالباً  يعرف، 
بني  الرأي  يف  اخلالفات  لتجاوز  رسوخاً  ويزداد  االجتامعيّ  البعد  ن  يتكوّ املطالبة 
متوازنة،  بحلول  يأيت  ما  بقدر  واألوحد  الوحيد،  باحلل  يأيت  ال  جتاوزاً  املتحاورين 

ومعتدلة تستجيب ألوضاع تتغري عنارصها، وتستجد مطالبها عىل مرّ الزمن(٣٣). 
    يتبد هذا البعد االجتامعيّ للمقام التخاطبيّ واضحاً جلياً حينام ((قام يزيد 
 ، خزّ قباءُ  يومئذ  وعليه  بصفني،  الناس  خيطب   [ الشام  أهل  يف   ] البجىل  أسد  بن 
عليه.  متوكئاً  األرض  عىل  السيف  نعل  واضعاً  سيفه،  بقائم  آخذاً  سوداء،  وعاممةٌ 
قال صعصعة: فذكر يل أبرهة أنّه كان يومئذ من أمجل العرب وأكرمه وأبلغه فقال: 
«احلمد هللا الواحد القهار، ذي الطول واجلالل، العزيز اجلبار، احلليم الغفار، الكبري 
املتعال. . . ثم قد كان مما قىض اهللا أن مجعنا وأهل ديننا يف هذه الرقعة من األرض، 
واهللا يعلم أين كنت لذلك كارهاً، ولكنهم مل يبلعونا ريقنا، ومل يرتكونا نرتاد ألنفسنا، 
وننظر ملعادنا حتى نزلوا بني أظهرنا، ويف حريمنا وبيضتنا. وقد علمنا أن يف القوم 

أحالماً وطغاماً، فلسنا نأمن طغامهم عىل ذرارينا ونسائنا»))(٣٤). 
اعتنى ناقل النص هنا هبيئة املتكلّم وقد صورها تصويراً كامالً من لباس وحركة، 
وبيان حالته من كرم ومجال، لينتقل الكالم بعدُ إىل اإلحالة عىل املشاركني يف املعركة 
عرب،  فهم  والنسب،  العقيدة  يف  مشرتكون  وهم  واحدة،  أرض  يف  وحضورهم 
جيش  قسمني:  عىل  متهم  قسّ فيها  صاروا  التي  السياسيّة  احلالة  لكنّ  ومسلمون، 
أهل العراق، وجيش أهل الشام. وقد جتاوز املتكلّم حالة االفراد يف اخلطبة لينتقل 
إىل حالة اجلمع؛ فهو يتكلّم بصيغة ضمري اجلامعة، والظاهر أنّ سياق احلرب الذي 
املتكلّم وجعله  ل تعبري  حيتاج إىل رصّ الصفوف والتكاتف اجلامعيّ هو الذي حوّ
ينتقل إىل الكالم بصيغة اجلمع؛ كيام يشرتك معه املخاطب يف وحدة القضيّة واملصري.
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املتكلّم  فيحاول  الفتاً،  حضوراً  اخلطاب  يف  الذاتيّة  حضور  م  تقدّ ممّا  ونتلمس 
باعتبارها وحدة نفسيّة حتقق  املقامي بوصفه ذاتاً، وتتحدد  السياق  أن يتموضع يف 
الوعي، وتتعد جمموع التجارب املعيشة، وليست جمرد إحساس يعرب عنه الفرد، 
ال  ألنّه  للخطاب،  مالزمة  وداخليّة  ة  جوهريّ ((خاصيّة  الذاتيّة  بنفينست  عدّ  وقد 
يمكن أن نتصور لغة دون عبارات دالة عىل الذات، وليس التلفظ سو التجسيد 

العميل للغة من خالل إنجاز فردي))(٣٥). 

لذلك  كنت  ((أين  قوله  يف   - ا  ومكثّفً قوياً،  حضوراً  املتكلم   ضمري  مثّل  لقد 
كارهاً ولكنهم مل يبلعونا ريقنا)) - حينام مزج بني املفرد واجلمع يف صيغة التكلّم، 
ويف هذا داللة قوية جداً عىل املصري املشرتك بينه وبني من ينتمي إليهم فقد وظّف 
ضمري (مجع املتكلم)؛ ألنّه يف سياق احلديث عن أمر مشرتك وهو (احلرب القادمة)، 
وساو نفسه مع املخاطَب ومل يكتفِ ببناء عالقة بخطابه، بل حرص عىل املواصلة 
ل الضمري دالالت خطابيّة أوسع من  فيها بعيداً بعد انتهاء املساحة اخلطابية، فتحمّ
ة ألنه يف حقيقته شكل فارغ مناسب لكل متكلّم يامرس اخلطاب يعلّقه  داللته اللغويّ
فاً نفسه بوصفه (أنا)، ومعرفا رشيكاً له بوصفه (أنت) يف الوقت نفسه،  بشخصه معرّ

فيُستعمل الوضع اخلطايب عىل مجيع املعطيات التي حتدد الذات(٣٦). 
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٦-  أثر االستلزام التخاطبي يف فهم اخلطاب: 

م املحادثة وتتمثل  كَ  اقرتح كرايس يف مقاله الشهري: (املنطق واملحادثة) مفهوم حِ
الفكرة الرئيسة يف أنَّ املتحاورين يتقاسمون هدفاً مشرتكاً، إذا انعدم لن يكون ثمة 

 .(٣٧)تواصل أو سبب للتواصل، وعن هذا املبدأ تفرعت مبادئ فرعية أخر

 ير تقليدياً؛ ألنَّه  يعد تصوراً  اللغة واستعامهلا  بني   للعالقة  إنَّ تصور كرايس 
أنَّ جمموع القرائن الزمانية واملكانية والشخصية فضال عن جمموع املعارف املشرتكة 
بني املسامهني يف عملية التواصل هي عوامل حمددة لقيمة استخدام قولٍ ما يف سياقٍ 
ما، كام الحظ كرايس أنَّ بعض األقوال تبلغ أكثر مما يدل عليه جمموع الكلامت التي 
يفوق  ما  الداللة  يدرك من  املتكلم جيعل سامعه  إنَّ   أخر وبعبارة  اجلملة،  ن  تكوّ
عبارة  أكان  سواء  االستلزام  يولد  الذي  العامل  وبحسب  للجملة،  احلريف  املعنى 
لغوية، أم مبادئ عامة مقرتنة بالتواصل؛ ليكون هذا االستلزام وضعياً أو حمادثياً(٣٨). 
أن  عىل  تنصّ  هلا،  ومسلّامت  قوانني  من  غرايس  رقمه  بام  الفكرة  هذه  م  وتتقوّ
مسلَّامت  وهي  حوارية  ومسلامت  التعاون  بمبدأ  حمكوم  الكالمي  التواصل 

أربع(٣٩): 
املبادرة  به  تلتزم  أن  جيب  التي  اإلخبار  كمية  وختص  الكم:  مسلَّمة  أوال: 

الكالمية. 
ال  ما  تقل  وال  كاذب  أنَّه  تعتقد  ما  تقل  ال  ها:  ونصّ الكيف:  مسلَّمة  ثانيا: 

الربهنة عىل صدقه.  تستطيع 
ثالثا: مسلَّمة املالءمة: وهي قاعدة واحدة (لتكن مشاركتك مالءمة). 

رابعا: مسلَّمة اجلهة: تنصُّ عىل الوضوح يف الكالم، وتتفرع إىل ثالث قواعد: 
أ ـ ابتعد عن اللبس. 
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جياز.  ب ـ حترَّ اإلِ
ج ـ حترَّ الرتتيب. 

يكون  هبا  واملخاطب،  املتكلّم  بني  تواصلياً  خطاً  املسلامت  هذه  رسمت  وقد 
القواعد  هذه  وفق  عىل  املتكلّم  يسري  أن  الصعب  ومن  ومفيداً،  واضحاً  التواصل 
ممّا  القواعد  هذه  خرق  إىل  املناسبات  من  كثري  يف  يعمدون  فاملتكلمون  املوضوعة، 

ينتج عنه (االستلزام التخاطبي). 

فمسلَّمة (الكم)، تتعلق بمقدار املعلومات، وكمها وال عالقة هلا بصدق املعلومة أو 
ا ورد من خرق هلذه  )(٤٠). وممّ ، ودلَّ بمالءمتها للخطاب؛ وكام قيل (خري الكالم ما قلَّ
ض أصحابه  املسلّمة يف اخلطب احلربيّة ما ورد من كالم قيس بن فهدان حينام كان حيرِّ
وا األبصار، وأقلّوا الكالم واللغط، واعتوروا  ويقول: ((إذا شددتم فشدوا مجيعاً وغضّ
الكم، ألنّه جاء  املتكلّم مبدأ  العرب))(٤١). فقد خرق  األقران، وال تؤتني من قبلكم 
رشح  إىل  حتتاج  اخلطط  ووضع  احلرب  فقضية  يذكرها؛  أن  يفرتض  ممّا  أقلّ  بكلامت 
وإسهاب؛ ولكنه اعتمد عىل فهم املخاطب، فكثّف املعاين عن طريق ضغط العبارات 
يسرية؛  سهلة  بطريقة  املخاطب  إىل  املعاين  هذه  وصلت  وقد  اخلطبة،  هذه  يف  الواردة 
اعتامداً عىل مضمرات اخلطاب واملعلومات املشرتكة للمتخاطبني، فنلحظ أن املتكلّم 
مل يوجه املخاطب مكانياً أو زمانياً، فلم يقل شدوا إىل مكانِ كذا أو يف وقت كذا، أو 
عىل  يدلّ  ما  وأظهر  النص  يف  مكثّفة  قوليّة  محوالت  املتكلّم  أخفى  فقد  كذا،  قوم  إىل 
هذا االخفاء، فظلَّت كتلة املعلومات التي يمكن للخطاب أن حيتوهيا حارضة يف ذهنية 
املتلقي، ولكن حتقيقها يف الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق احلديث، فالنص نسيج 
من أقوال جيهر هبا ومن أقوال مضمنة فيه مضمرة وهو آلة كسولة تتطلب من املخاطب 

عمالً تعاونياً متواصالً مللء فراغات املسكوت عنه أو ما قيل وبقي حمله شاغراً(٤٢). 
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فحو هذا النص خطة حربيّة متكاملة مل يكشف عن تفاصيلها املتكلّم بل ظلّت 
يف ضمري املتخاطبني (املتكلّم، واملخاطب)، ففهم املخاطب املراد من قول املتكلّم بأقل 
كمية من األلفاظ، فقوله (واعتوروا األقران)، تضمن خطة حربيّة شاملة فهو يقول هلم 
جيب عليكم أن تستبدلوا النظري واملثيل يف احلرب فال تقفوا عند نظري واحد؛ بل اتركوه 
وانتقلوا إىل أحدٍ غريه، ويف هذا متويه نافع ومفيد للمعركة. وهبذا نجد املتكلّم قد نجح 

 . يف إفهام املخاطب مقاصده بالقدر الكايف من الكلامت فهو إجياز غري خملٍ

أن  غرايس   فري كذهبا،  أو  املعلومة  بصدق  تتعلق  والتي  الكيف،  مسلّمة  أما 
املتكلّم جيب عليه أن ال يقول ما يعتقد أنه كاذب، أو ما ال يستطيع أن يثبت صحته، 
إذن نحن أمام فرضية جتعل من الرغبة يف قول الصدق أساساً للتواصل والتحاور 
بني املتخاطبني، وحيصل انتهاك قاعدة الكيف حني يقول املتكلِّم ملحاوره كالماً ما، 
ومل يكنْ صادقاً فيه، أو يقوله وهو يعتقد كذبه، أو يقوله وقد افتقر إىل الربهان عىل 
صدقه مع استمرار احرتامه ملبدأ التعاون؛ فينتج عن هذا كلّه انتهاك لقاعدة الكيف. 
أهل  ((يا  قال:  حينام  الشام  أهل  أمام  معاوية  خطبة  يف  جلياً  واضحاً  هذا    ويتبدَّ
ه،  بوين يف عيل، وقد استبان لكم أمره، واهللا ما قتل خليفتكم غريُ الشام، قد كنتم تكذّ
وهو أمر بقتله، وألّب الناس عليه، وآو قتلته، وهم جنده وأنصاره وأعوانه، وقد 

خرج هبم قاصداً بالدكم ودياركم إلبادتكم))(٤٣). 

مه معاوية أمام اإلخبار بأن علياً هو الذي قتل عثامن، يمثل  مَ الذي قدّ إن القسَ
أن علياً كان  األمة اإلسالمية  والراسخ عند  القارّ  الكيف؛ ألنّ  ملبدأ  خرقاً فاضحاً 
بعيداً كل البعد عن دم عثامن بن عفان، وهي حماولة منه لتضليل اجلمهور املستمع 
للخطاب، فالقايص والداين يعلم أن املخالفات الصادرة من عثامن هي السبب يف 
قتله، ويف هذا يقول طه حسني: ((أنظر إىل ما حدث بعد أن مضت أعوام عىل إمرة 
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ا الذين بايعوه  عثامن: ذهب يف أموال املسلمني مذهباً خمالفاً ملذهب عمر وسريته، فأمّ
عىل التزام هذه السرية فيام التزم فقد رأوا أنه خالف عنها ومل يف بالعهد كامالً))(٤٤). 

ومل تغب أحوال عثامن بن عفان وال أحوال املسلمني يف تلك املدة عن معاوية 
وجمرياهتا،  األمور  بحقائق  األمراء-  من  قربه  -بحكم  عارف  فهو  سفيان،  أيب  بن 
هبا  واحتفظ  للمخاطبني  واحلقائق  املعلومات  هذه  يبدِ  مل  نفسه  الوقت  يف  ولكنه 
فانتقل  التي يرغب هبا،  املخاطبني اجلهة  لنفسه راجياً االفادة منها يف سبيل توجيه 
كالمه من الوقائع احلقيقيّة إىل مراد املتكلّم؛ فعملية التخاطب حتكمها جمموعة من 
حتكمها  كام  املتخاطبني،  بني  معلنة  وال  رصحية  غري  مقاصد  وهي  املقاصد،  النوايا 
خلفية معرفية مشرتكة جتعل عملية التواصل بينهم مستحيلة يف ظل غياب مجلة من 
مناسبات  ، ألننا يف  دائامً التواصل  توجه  املقاصد ال  لكن هذه  التمهيدية.  الرشوط 

كثرية نتجاوز القصد الذي نرمي اليه، وربام نعرب عن أمور ال نقصدها(٤٥). 

عملية  عليها  ترتكز  أن  جيب  التي  القواعد  من  قاعدة  فتعد  املالءمة  مسلَّمة  أما 
ق العمليات التواصلية الغاية املرادة منها. ومقتىض هذه  التواصل اإلنساينِّ حتى حتقِّ
القاعدة عند غرايس هو: «اجعل إسهاماتك يف احلوار املتبادل واردة»، وقد تسمى 
بالتقيد بموضوع احلوار؛ أي: جيب أن تكون مشاركة  املناسبة، وتتعلق  العالقة أو 
املسامهني يف اخلطاب ليست خارجاً عن موضوع اخلطاب(٤٦). وهو ما نجده يف قول 
إذا  يبالون  الذين ال  فقال هؤالء   )) قال:  يارس يف خطبته ألصحابه حينام  بن  عامر 
سلِمتْ هلم دنياهم ولو درس هذا الدين: مل قتلتموه ؟ فقلنا: إلحداثه. فقالوا: إنه 
ما أحدث شيئاً. وذلك ألنّه مكنهم من الدنيا فهم يأكلوهنا ويرعوهنا وال يبالون لو 
أنه لظامل، ولكن  ت عليهم اجلبال. واهللا ما أظنهم يطلبون دمه، إهنم ليعلمون  اهندَّ

ا))(٤٧).  هَ وْ القوم ذاقوا الدنيا فاستحبوها واستمرَ
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عثامن  قتل  سبب  إنَّ  األوىل:  اخلطبة،  هذه  يف  قضيتني  يارس  بن  عامر  يستعرض 
بن عفان هو إحداثه يف الدين وخروجه عن سنة النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم. 
والقضية الثانية: إنَّ أعداءه أصحاب دنيا، وال دخل هلم يف الدين، وهم ال يطالبون 
واإلمارة  الرياسة  ذاقوا  أن  فبعد  الدنيوية  املكاسب  األول هو  إنّام مههم  بدم عثامن 
ة الشعب بعيدين عن الرتف واجلاه  صار صعباً عليهم أن يعودوا كام كانوا من عامّ
والسلطة. وعامر يف هذا جيب عليه أن يربهن صدق قضيته، وهو املؤمن هبا واملقاتل 
مؤمن  متيقن  وهو  إال  اإلسالم  يف  أحدث  عفان  بن  عثامن  إن  يقل  مل  فعامر  دوهنا، 
بكالمه صادقاً بينه وبني ربه، فهو ال حياول أن خيدع الناس يف كالمه هذا وال حياول 
أن يستفيد منه سياسياً او عسكرياً، وقد التفت املخاطبون إىل صدق عامر، وأنه ال 
يكن  مل  جديدة  عامر  يستعرضها  التي  املعلومات  كان  وإنْ  حتى  الصدق  إال  يقول 
نابع  عالية،  معرفية  محولة  ن  املتضمّ عامر  صدق  عىل  االتفاق  وهذا  هبا،  سمعوا  قد 
ى مقتضيات اخلطاب وهي جمموعة من االعتقادات  من قضايا خارج اخلطاب تسمّ
واخللفيّات املشرتكة بني املتخاطبني(٤٨)، مل خيرج عامر عن القضية املركزية للخالف 
هلا  اختياره  وليس  عثامن،  بثأر  املطالبة  دعوة  وهي  العراق،  وأهل  الشام  أهل  بني 
موضوعاً أساسيّا يف خطبة إال دليل عىل أمهيتها، فهو حياول أن يصحح مسار هذه 
القضية لتنكشف حقيقتها للسامعني، معتمداً عىل القابليات الشخصية له، وأوالها 
هي حسن صحبة عامر بن يارس للنبي واإلمام عيل وأنه صادق مل يبد منه يف يوم ما 
والقاء  البوح هبا،  التفاصيل وعدم  ببعض  يارس  بن  فاحتفاظ عامر  نفاق،  أو  كذب 
رأيه،  وبصواب  بصدقه  يشككون  املخاطبني  جيعل  مل  وخواتيمها  األمور  نتائج 
بمعلومات جديدة ألجل توضيح مسار احلرب  املخاطب  بذل جهداً يف رفد  وقد 
وجمرياهتا، األمر الذي جعل كالمه متصالً بسياقه اتصاالً مبارشاً، وال جمال لدخوله 
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((أنتج  فكلّام  املخاطب،  يف  تأثرييٍّ  مسارٍ  خلق  يف  نجح  وقد   ،أخر سياقات  يف 
القول آثاراً سياقيّة أكثر كان ذلك القول أكثر مناسبة مع مراعاة ما جيب تغيريه))(٤٩). 

تظل  لكنها  العراق،  أهل  جيش  بعض  ذهن  عن  الثانية  القضية  غابت  ولربام 
باملتكلَّم  ة  خاصّ تكون  التي  املقتضيات  أنواع  من  نوع  وهي  عامر  ذهن  يف  حارضة 
فحسب، وهذا من النقاط األساسيّة التي ركز عليها (قازارد) يف مراجعته للتوجه 
التداويل(٥٠). وقد أفاد املتكلّم من هذه املقتضيات يف إيصال فكرته بناء عىل صدقه 
وقدرته عىل تأكيد كالمه وأقواله، وحضور هذه االستلزامات يف ذهن املخاطب، 
واستمراريته بالتواصل مع املتكلّم وعدم قطع هذا التواصل بأي حالٍ من األحوال، 

دليل قاطع عىل نجاح املتكلّم يف إيصال مراده ومقاصده للمخاطب. 
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٧-  اخلامتة: 

ة عليا فيها؛ إذ هي .١ تأثرييّ القوليّة وخلق قيمة  البنية  أثر كبري يف تشكيل  للسلطة 
ة تأثرياً كبريا.  التي جتعل الكالم مؤثراً فالقول إن صدر من سلطة عليا أثّر يف العامّ

صيغ اخلطاب احلريبّ صياغة خاصة تتالءم مع سياقات احلرب التي حيرض فيها .٢
الرعب والقلق والرهبة والصعوبة والشدة وغريها من حاالت ال تعرتض للمتكلم 

يف غري سياقات احلرب. 

ظلّت اخلطب احلربيّة تتعرض لقضيتني أساسيتني، مها: أحقية عيل بن أيب طالب .٣
بخالفة رسول اهللا، ومقتل عثامن بن عفان، وعمل اخلطباء عىل االفادة من هاتني 

القضيتني يف التأثري باجلمهور. 

نجح اخلطيب يف معظم اخلطب احلربيّة يف خلق جو ختاطبيّ ناجع، يتواصل به .٤
مع املخاطب من دون انقطاع، فعىل الرغم من اختالف املقاصد واملراد إال أن املتكلّم 
استطاع أن خيلق له مجهوراً مصغياً ملا يقول؛ وهذه احلالة ال تقف عند اجلودة اخلطابيّة 
السياسية،  املتكلّم؛ بل تعود للسياقات املحيطة باخلطاب، كالسلطة  التي يمتاز هبا 

واملكانة الدينية. 
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هوامش البحث:
١) مل تكن هذه األسس يف النظر اإلسالميّ واحدة ومتفقاً عليها, ففي الوقت الذي يؤمن به أتباع 
أهل البيت أن األساس يف اخلليفة الوصية من النبي صىل اهللا عليه وآله وسلم, يؤمن أتباع املذاهب 
اإلسالميّة األخر أن قواعد اخلالفة تتم بحسب الظروف املصاحبة لالستخالف, فنجد اتفاق 
السقيفة أنتج خليفة, يف حني أنتجت الضوابط املوضوعة من اخلليفة السابق خليفة آخر, وأنتج 

االختيار الشعبي خليفة كذلك.  
٢)ينظر: تاج العروس، للزبيدي(ت١٢٠٥هـ)، باب الباء املوحدة، مادة (خ ط ب)، ١/ ٤٧٠.  

٣)املصباح املنري، ألمحد بن حممد الفيومي، مادة (اخلاء مع الطاء وما يثلثهام)، ١٧٣/١.  
٤)هود: ٣٧.  

٥)تاج العروس: ١/ ٤٧٠.  
٦)تاج العروس: ٢/ ٣٧٢.  

٧)املعجم الوسيط: ٢٤٣.  
٨)وقعة صفني: ٢٣٤.  
٩)وقعة صفني: ٢٣٨.  

, الرباط  األمان,  دار  منشورات  الويل:  حممد  وغربية,  وعربيّة  يونانيّة  حمطات  يف  ١٠)االستعارة 
٢٠٠٥م.: ٥٧- ٥٨.  

١١)وقعة صفني: ٢٣٩- ٢٤٠.  
  .٩ – ٢٠٠١م: ٨ ار, دار أمواج, لبنان, ط٢, ١٢)منطق السلطة مدخل إىل فلسفة األمر, ناصيف نصّ

١٣)البقرة: ٢٥٣.  
١٤)وقعة صفني: ٢٩٦.  

١٥) الدفاع عن األفكار: ٣٥.  
, د. عامرية حاكم: ٢٣.   ١٦)اخلطاب اإلقناعي يف ضوء التواصل اللغويّ

١٧)التوبة: ١٤.  
١٨)وقعة صفني: ٣١٤.  

١٩)اإلعالم االجتامعي, ميشال لونات, ترمجة: صالح بن حليمة, مراجعة: مصطفى املصمودي,
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم, تونس ١٩٩٣م: ١٣-١٦.  

٢٠)وقعة صفني: ٦٤- ٦٥.  
٢١)وقعة صفني: ٦٥.  
٢٢)وقعة صفني: ٦٦.  
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٢٣)البالغة واالسلوبيّة, هنري بليث, ترمجة, حممد العمري: ١٠٢.  
٢٤)وقعة صفني: ٩٤.  

٢٥)احلجاج اجلديل: ١٤٩.  
٢٦)ينظر: آليات اإلقناع يف اخلطاب القرآين (ماجستري): ٦٨.  

٢٧)وقعة صفني: ١٩٧.  
٢٨)املوافقات يف أصول الرشيعة, الشاطبي: ٢/ ٢٦٥.  

٢٩)ينظر: النص واخلطاب واالتصال: ٨١.  
٣٠)وقعة صفني: ٢٢٣.  

٣١)املشريات املقاميّة: ٣٥.  
٣٢)وقعة صفني: ٢٢٢.  

٣٣)ينظر: يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم: ٣٧.  
٣٤)وقعة صفني: ٢٤١- ٢٤٢.  

٣٥)التداولية أصوهلا واجتاهاهتا: ٨٢.  
٣٦)ينظر: تلوين اخلطاب: ١١٠.  

٣٧)ينظر: التداولية من أوستن إىل غوفامن فيليب بالنشيه: ٦٣.  
٣٨)ينظر: القاموس املوسوعي للتداولية، جاك موشلرـ آن ريبول: ٢١١-٢١٢.  

٣٩)ينظر: التداولية عند العلامء العرب، د. مسعود صحراوي، ص٣٣-٣٦.  
٤٠)تبسيط التداوليّة, د. هباء الدين حممد مزيد: ٤٠.  

٤١)وقعة صفني: ٢٨٥.  
, جمدي حسني: ٧٠.   ٤٢)التفسري التداويلّ للنص القرآينّ

٤٣)وقعة صفني: ١٢٧.  
٤٣ :٤٤)الفتنة الكرب

٤٥)التداولية أصوهلا واجتاهاهتا: ١٠٥.  
٤٦)التفسري التداويل: ٢١٥.  

٤٧)وقعة صفني: ٣١٩.  
٤٨)االقتضاء وانسجام اخلطاب, د. ريم اهلاممي: ٣٥.  

٤٩)القاموس املوسوعي للتداوليّة: ١/ ١٤٧.  
٥٠)االقتضاء وانسجام اخلطاب: ٤١. 
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مقاربة حتليليّة تداولية للخطبة احلربية وقعة صفني مثاالً

املصادرواملراجع:
أوالً الكتب: 

االستعارة يف حمطات يونانيّة وعربيّة وغربية، ∗
الرباط،  األمان،  دار  منشورات  الويل،  حممد 

٢٠٠٥م. 
لونات، ∗ ميشال  االجتامعي،  اإلعالم 

مصطفى  مراجعة:  حليمة،  بن  صالح  ترمجة: 
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  املصمودي، 

والعلوم، تونس ١٩٩٣م. 
االقتضاء وانسجام اخلطاب، د. ريم اهلاممي، ∗

دار  بريوت،  صوله،  اهللا  عبد  د.  أ.  تقديم: 
الكتاب اجلديد املتحدة، ٢٠١٣م. 

سيميائي ∗ نموذج  نحو  واألسلوبية  البالغة 
ترمجة:  بليت  هنريش  تأليف:  النص  لتحليل 

حممد العمري، دار أفريقيا الرشق، ١٩٩٩م. 
حممد ∗ القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

١٢٠٥هـ)،  (ت   ، احلسينيّ الزبيديّ  مرتىض 
الكويت،  طبعة  األساتذة،  من  جمموعة  حتقيق 

تاريخ الطبع ٢٠٠٢م. 
مزيد، ∗ حممد  الدين  هباء  د.  التداوليّة،  تبسيط 

القاهرة، ط١، ٢٠١٠ه. 
التداولية أصوهلا واجتاهاهتا، جواد ختام، دار ∗

كنوز املعرفة، األردن، ط١، ٢٠١٦م. 
الدكتور. ∗ العرب،  العلامء  عند  التداوليّة 

بريوت-  الطليعة،  دار  صحرواي،  مسعود 
لبنان، ط١، ٢٠٠٥م. 

فيليب ∗ غوفامن  إىل  أوستن  من  التداولية 
احلوار  دار  حباشة،  صابر  ترمجة:  بالنشيه، 

للنرش، سوريا، ط، ٢٠٠٧م. 
جمدي ∗  ، القرآينّ للنص  التداويلّ  التفسري 

حسني، رؤية للنرش والتوزيع، ٢٠١٨م. 
تلوين اخلطاب ترمجات يف اللسانيات وعلوم ∗

املتوسطية  الدار  واملعرفة، صابر حباشة،  اللغة 
تونس، ط١، ٢٠٠٧. 

تونس، ∗ البهلول،  اهللا  عبد   ، اجلديلّ احلجاج 
ط١، ٢٠١٣م. 

∗ ، اخلطاب اإلقناعي يف ضوء التواصل اللغويّ
أيام  العربية  اخلطابة  يف  تداولية  لسانية  دراسة 
احلجاج بن يوسف الثقفيّ د. عامرية حاكم، دار 

العصامء للطباعة والنرش والتوزيع، ٢٠١٥م. 
احلجاج ∗ ملكة  تكوين  األفكار  عن  الدفاع 

الدكان،  سعد  بن  حممد  د.  الفكري،  والتناظر 
مركز نامء للبحوث والدراسات، ط١، بريوت، 

٢٠١٤م. 
املعارف، ∗ دار  حسني،  طه   ،الكرب الفتنة 

الطبعة الثانية عرشة. 
الكالم، ∗ علم  وجتديد  احلوار  أصول  يف 

الدكتور. طه عبد الرمحن، املركز الثقايف العريب، 
ط٢، ٢٠٠م. 

القاموس املوسوعي للتداولية، جاك موشلر ∗
الدين  عز  د.  بإرشاف  تُرجم  ريبول،  وآن 
املجدوب، دار سيناترا، املركز الوطني للرتمجة، 

تونس، ٢٠١٠م. 
نرجس ∗ العربيّة،  اللغة  يف  املقاميّة  املشريات 

منوبة،  جامعة  اجلامعي،  النرش  مركز  باديس، 
تونس، ط١، ٢٠٠٩م. 
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أمحد ∗ الكبري،  الرشح  املنري يف غريب  املصباح 
٧٧٠هـ)،  نحو  (ت  العباس  أبو   ، احلمويّ

املكتبة العلمية – بريوت. 
املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، جمموعة ∗

مؤلفني، القاهرة، ط٤، ٢٠٠٥م. 
األمر، ∗ فلسفة  إىل  مدخل  السلطة  منطق 

ط٢،  لبنان،  أمواج،  دار  ار،  نصّ ناصيف 
٢٠٠١م. 

اسحاق ∗ أبو  الرشيعة،  أصول  يف  املوافقات 
الشاطبيّ (ت٧٩٠هـ)، حتقيق: أبو عبيدة مشهور 

بن حسن آل سلامن، دار ابن عفان، ١٩٩٧م. 

حممد ∗ الدكتور.  واالتصال،  واخلطاب  النص 
 ، اجلامعيّ للكتاب  حلديثة  األكاديمية  العبد، 

القاهرة، ط١، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م. 
املنقريّ ∗ مزاحم  بن  نرص  صفني،  وقعة 

حممد  السالم  عبد  حتقيق:  (ت٢١٢هـ)، 
هارون، دار اجلمل، بريوت١٩٩٠م. 

الرسائل واألطاريح: *
سورة ∗  ، القرآينّ اخلطاب  يف  اإلقناع  آليات 

بلخري،  هشام  (ماجستري)،  نموذجاً  الشعراء 
جامعة باتنة اجلزائر، ٢٠١٢م. 


