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 فصلية، اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهباجملة 
ش/ . هـ 1400 شتاء، 61الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 1-22 صص؛ م 2022

 الفكفي علی منهج  يزا  كللخطب تر النقدي  طاباخلحتليل 
 (ا  بن عبدمناف منوذج هاشمخطب )

  نوع املقالة: أصيلة
 2محد اپشازانوسا *1،پور ميزهرا رح

 .رانیا ن،یقزو  ة،یالدول ينیامعة اإلمام اخلمجبوآداهبا  ةیاللغة العربقسم يف طالبة دكتوراه  .1
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 20/07/1400البحث:  اتريخ قبول 01/02/1399 البحث: اتريخ استالم

 
 صامللخ  
للغة ا روع علمف؛ فهو فرع من الفكفي رائده نورمان لذي الكالم او  خلطبالتحلیل لطرق اإحدی من لنقدي ا خلطاباحتلیل 

 .لتبینیالتفسي و او  لوصفا وهيلثالثة ات ملستوایا يف دئولوجیةیوااللقوة عالقة وثیقة اب له ،اا مجاعی الا عم للغةایوظف ي الذ
 يف. األنصف امهكاألفضل وح وصلنصا لفهم لنوافذافتح له تو لواعي املتلقي اأمام  حلقائقازیل ستار ت اأهن هي لتحلیلامثرة 
 هو ،لدراسةامن هذه لرئیسي اغرض لإّن ا. لثقافیةالسیاسیة و او االجتماعیة  لعالقاتا خدمة يفوص لنصاأن  تریاملنهج هذا 

نهج مبو  التحلیلي. –وصفي ملنهج الا یاملقال عل عتمدی. النقدي خلطابالیل ، وهو حتمن املنظور احلداثيلقدمی  لنصادراسة 
 جلملاخطب مثل للللغویة السمات ا حول لوصفامستوی  يف خطب هاشم بن عبد منافعلی لضوء ایسلط فيكالف 

لسیاق ا تفسيال یمستو  يفب كیوا . یةلنحو الرتكیبات لیدیولوجیة إلاالقوة فاهیم ملنعكاس االكیفیة ومن َثمّ   ،لكلماتاودور 
 اجلاهلي لشارعا علینعكاساا ااعمة لناسلطته و  قوتهاخلاصة و  تهیدئولوجیا سكتنع مستوی التبینی يف، و هلاشم خلطابا ةیونوع
  یانه.كفهو یقصد حفظ   ،والدويل ينی، اإلقلیمملستویايف 
 
 ، هاشم بن عبد مناف.اخلطبة، فالكفي للنقدي ا خلطابا :الرئيسةلكلمات ا
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  قدمةامل.1
ة مهیهنا یظهر ا ومن، نیاملعاج نتوثیقاا ابرتباطاا ایرتبط  ،فیهتفسي األدبی والتأویل وال لنصا إنّ 

 ال مبعرفةإتّم املعانی الیو  اأطواره جبمیعاللغة . هذه العملیة حتتاج إلی معرفة ممارسة التأویليف  املعنی
البالغی. و  جلمايلاإلطار التأویل مل خترج عن او آلیات القراءة و مقتضاه. و مراعاة حال املخاطب 

 بضرورة رو الشع هياليت  المهم،ك  يفتدعو األدابء إلی البالغة والفصاحة  اليتاألسباب النفسیة 
اخلطب  یتر  م.الكسن الالم احلسن وحكال هواخلطاب . بلغة مؤثرة ومجیلة البشريهدایة اجملتمع 

األدبیة  حلضارةاعلی  ن العثوركمفیارم األخالق وهتذیب للنفوس. كانت مفعمة مبك  قبل اإلسالم
اسیة لسیاا ظروفه مع قراءة مبنظار جدید ة النصوصدر قراءجت. إذن جتماعیةواالوالثقافیة 

ب هاشم بن خط ءةم مة، قراهلذه امله اقتطفت املقالة. جدیداا  لنا منعطفاا  تعطیحتی واالجتماعیة 
 (Critical Discourse Analysis).للخطابالنقدي  فالكفي املنهج  يفعبد مناف، 

إذن   (Meta Text).هوفوقالنص  خارج عنو  (Text)النص  :سیاقانة فیالكفي العملیة ال يفإّن 
 يف؛ هافیع أثر اجملتمو النص  يفیبها ونوعیة الظروف كوترا استخدام اللغة ة فییكعن  ها فینبحث 
ومستوی  (Interpretation)التفسي ومستوی  (Describe)الوصف  مستوی وهيالثالثة  تاملستوای
  (Explanation) . التبینی

ن ملقصود ما .البحث سئلةألإلجابة عن  ليیلتحلا -املنهج الوصفي  یعلالدراسة هذه  عتمدتا
 ،ددحم طار  إتظم، ذو املناللغة شف نظام ك،  خطبة هاشم بن عبد مناف يفاخلطاب النقدي حتلیل 

خطبه  يف .ألصحتبیینه ااألوضح و املعنی  شفك، و واالجتماعیة والثقافیةلسیاسیة الظروف ل نظراا 
 مع طیهألدب وتعاوااللغة ظل تعامله مع  يفوالسلطة القوة حفظ  وهيإثبات مهمته  تّ لقد

 والتواصل بینهما.القوة السیاسة و 
 
كن ومفهومه يف أقصر وقت مم النصحياول القارئ الوصول إىل معىن  :البحث سئلة: أ1-1

شف كی یحتاملنهج  هذايف ؛ إذن یسأل النصلفك شفرة اللغویة األسالیب استخدام وجيب علیه 
 :التفسي
 ثة؟ملستوایته الثالالتحلیلي الف كفي  منهج يفاخلطب میزات  ونكت یفك -
 السلطة؟ يفالقوة بن عبد مناف ونوعیة  هاشم یدئولوجیةإ هيما  -
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أن من شعنده  ینهمیُعرف العرب ابلفصاحة والبالغة وهلم للصوت وزن وقیمة واخلطیب ب -
اشم بن هلخلطب ا يف يبعد غور أتملاملقال  ستهدفیشؤون بنی أبناء أهله و طائفته. 

 اغیص يف بیكلرتا ااستخدام  ةفییك  يّ أالثالثة مستوایته  يفاخلطب میزات  عبد مناف،
ئیة اإلنشاخلربیة و ااجلمل النداءات و ابستخدامه ان هاشم ك  .اخلطابونوعیة االستعارات 

سلطة ندة ال؛ ومبساجتماعیةواالالسیاسیة التمییز، خیدم األهداف ك  لنحویةایب كوالرتا 
 .ارجياخلو  يلالدو  تویاملس يفاحلجاج لنسبة إلی احلسنه ابلعالقات اب ر قریشكیذ الناعمة 

في ختُ دیر اللی قائد قإ كیرشد يف اجلمالت،تظهر اليت المه كوما فیه وقّوة  النص وتری أن 
 الدولیة.العالقات عنه قضاای الوطن واجملتمع و 

خیمد  ،داخليالو  الوطين املستوی يف یز علی ثقافة جمتمعهكوالرت اإلیدئولوجیة مبساعدة هو و  -
 یلعفاعل  يه أتثولألعراب . هو قائد اقبل أن یشتعل شیقر قبیليت  نیب كنيان العرا

 كهنایة سلطته نوعم و ة هاشابلنسبة إلی إیدئولوجیو اجملتمع وعالقاته ابلدول اجلارة.  قیتنس
 قفاهلدف و  رسمی .نیواملرؤوس سیالرئ نیاملنشود بجتماعي االالتعامل أشكال ل من كش

لناعمة ا لسلطةا يأ ،يكالذ الواعي  أمر جمتمعه سلطة القائد یعل سلطوی ةاجلماعیاملصاحل 
 وحيفظ القیم دولته انكخ أر هو یرید ترسیله.  ارهمیبعد اعرتافهم به واختالشارع  تبعهای اليت

لی ع بالشع بل یريب اجملتمع، يفتغیي ما حصل  ینويیورث من أابئه، ال اليتم هیواملفا
 أساس األخالق السامیة.

 ة البحث:في: خل2-1
األدب هناك الف؛ ففي جمال كفي منهج  يفاإلشارة إلی الدراسات السابقة واملقاالت  تصلح

در هنج البالغه بر  یگفتمان انتقاد  لیحتل: منها هذا املنهج، يففارسیة دراسات كثية عربیة و 
 يعلدر جراین فتنه خوارج(؛  )ع(الف )مطالعه موردی خطبه های علیكاساس تئوری نورمن فر 

، از 9، مشاره 1398ن واتبستا، پژوهشنامه امامیة، علمی وپژوهشی، هبار وفاضل بیدار قهرماين
در وقائع پس از رحلت رسول  (ع)حتلیل گفتمان انتقادی خطبه امام حسن /(198ات  175
، 1398، جمله مطالعات ادبی متنون اسالمی، زمستان ومرمی لطفیپور كخا حسنی ؛ )(ص)خدا 

العلوی مع خطاب اخلوارج اخلطاب حتاول الدراستنی تفاعل (/ 158ات  137، از 23مشاره 
جتماعیة االأتثيها علی األحداث السیاسیة و و احلسينواخلطاب شف بطالن النظرة اخلوارجیة كو 
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بر  «سجل أان لست عربیة»واته كنی تقابل های دوسویه در داستان  كساختارشاجملتمع./ يف 
 و)علمی ، لسان مبنی مسیه صوليتحمسنی و رب كا يعلالف؛ )كاساس نظریه گفتمان انتقادی نورمن فر 

ار كف یشي إلی أتثي مؤلف القصة ابألاألخيو  (157ات  127، از 30، مشاره1396زمستان  (ISCپژوهشی/
املرأة السیطرة املؤقتة علی اللهویة الغربیة.  یككبتفینتهي  يالذو احلداثة و التقالید وحتدي  النسویة

 ورة.كما شابه املقاالت املذ و 
 قصوصةو االُ لقصة أاجمال  يفالف كفي رؤیة  یأطلقت علجتدر اإلشارة علی أن هذه الدراسات و 

اإلسالم   ات بعداحلوار و اخلطب البحث عن ون كغالبیتها ی يفاتبون واملؤلفون و كفها الألّ  اليت
 قّلما إنتبهو  جاج.احلسن علیهما السالم واحلو خطب الشخصیات املعروفة مثل اإلمامنی علی ك

ألقاها  اليتف بد مناع، فاملقالة تقصد خطب هاشم بن اخلطبقبل اإلسالم من الباحثون مبا هو 
 قبل اإلسالم.

 الفكفي لاخلطاب النقدي .2
 ؛ديالنقو  اخلطايبنهج امل رائديومن أحد اللغة عامل و  الربیطاينالباحث »هو  الفكفي نورمان 

ضوء هذا  يف (110 ،1397 ،ي)قامس« .القوةو اللغة تاب امسه ك  يفهذا اجملال  يفف أول دراسته ألّ 
لطة وتفهم والسة یدئولوجیاإلو القوة  مهیوعالقاهتا مبفااستخدام اللغة  يف لتحلیلاب وظفیاملنهج 

 . القوةو اإلیدئولوجیة  طرةیحتت ساللغة أن  وهيمنه رسالة مهمة 
ت شتی التخصصا يفدراسات متعددة »هو  (Critical Discourse Analysis)املنهج ف

 يفا ات الواسعة نطاقههذا العقد لقد مرت علیه التغیي  يفو  م1960تظهر منذ  اليتواجملاالت 
و وفروید كا آبراء فو فیلسیتأثر فاملنهج هذا  (7، ش1379)جمموعة من املرتمجنی،  «.يفواملعر  العلميجمالی 

یعترب  قصد أن. ویعيجتمااالإلی املوقف املؤثر  الينكالش املوقف أن یتغّي  ینويو س، كومار 
 ة.جتماعیاالالقضاای  يفنفسه عنصراا هاماا ومسؤوالا  اللغوي
لفهم ا ینوي ،ةلیكیبحث عن الشالذي الوصف  عن مستوی فضالا اخلطاب النقدي حتلیل  يف

 ، ومن هذاتلقياملف و املؤل بنیوالتأریخ اإلیدیولوجیا والسلطة  كمستوی التبینی ابشرتا يفالعمیق 
املنهج ف .نطاقاا   وأوسعثر مشوالا كون العامل أكعلی أنه یالنص یساعد التفسي مستوی  يفاملنطلق 
لغویة الائص ل اخلصخالاملعنی ی اجملاالت، إذن یتطور النیتها ووصفها بشتّ كوشالنصوص یدرس 

 ة.فیته املعر فیوخلالقارئ حسب رویة والثقافیة ة جتماعیاالوالظروف 
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یة لتعلیمامنها  ،تاملستوایعدة  يفللخطاب النقدي و املنهج التحلیلي أهداف هذا تری أّن 
 نقداا ون كی ن أنكمینتقاد اال يف. و التحدي يفالم( أو كبعنف الاالنتقاد واإلصالحیة أو اهلجمیة )

ال  هذا اجمل يفون املعنیو ثون . الباحإخلر العواقب والتهدیدات أو التنذیر كبذ  ن أن أیيتكومی حبتاا 
یتفقون  اليت ملعایيواصول االُ د حاولوا أن یستخرجوا وق ،اركواألفانوا عاملنی بتعددیة اآلراء ك

 كیشرت لذي ا فيعاطتعامل العرب ال تمن التفرقة والتشتّ املنهج أهداف  احيفظو ی كلعلیها ابإلمجاع 
 هي املعاينو لدوال ا ونكتل املفردات كأن   من هذا املنطلق. فوالظروفملتلقي او  ملؤلففیه ا

إمنا و دین نائیة ذات بعثوصفها بال  جدلیة الدال واملدلول»؛ فــــــــاملدلوالت واملدلوالت الالحمدودیة
 علی: قائماا  بوصفها اثلواثا 

 
 (1الرسم البیانی الـ)

 يفلمة كة الن داللأ عينیة خارجیة؛ وهذا هیتشي إلی ما ذهنیةا  العقل صورةا  يفلمة تثي كفال
خر، ومن أن إلی ن إنساتشي إلیه وهذه الصورة الذهنیة قد ختتلف مالذي ء يالصور الذهنیة للش

 (169 هـ،1429 هنر،)« .رإلی آخ تصادیة إلی اُخری وقد ختتلف من جمتمعاقة أو فیأو ثقااجتماعیة  بیئة  
ثر كاملختلفة لفهمها ألنوافذ اسع أمامنا تّ تو النصوص طراف علی األعطینا النظرة املتعددة تالدوال 

بنی  (Dialectic)ری احلصول علی اجلدلیة خاُ  . وبعبارةاملبدعثر وأقرب إلی ما یرید أن یقوله كفأ
 ثر ارتباطاا كوأ أشد عالقةا  السیاسياخلطاب نص  .یدئولوجیةواالالقوة  انحیة، وأحداثها من اللغة

النقد والتنقاد منها ت، خلطااباو النصوص حتلیل  يفم هیفامة مثمّ و ؛ واالیدیولوجیةالقوة و للغة اب
(Critical)  القوة و(Power) والسلطة دیولوجیة یاال(Hegemony)  والتناص(Intertextuality) 

  يفیقصد هاشم فأما الدال:  (Grammar) .والقواعد( Words)واملفردات  (Harmony)واالنسجام 
 يفة، فالخیتلف القراء كالدالالت املشرت  يثي من خطبه، التصریح والوضوح دون الغموض ذك

 يفیبیة كعائد إلی البنیة الرت  تصریح   كقراءة خطبه وتفسيها بل ذهبوا مذاهب موحدة. هنا
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أو  الم مقلوابا كصي الفیالمه تقدمی وأتخي. أو یتخالف وضع اإلسناد، ك  يفن یقع ك. ولاخلطب
 ة. الدعائیرتاضیة أو عاالجلمل یقع بنی بعض العبارة فصل اب

  يفاشم هقاله  طبه، وماخ يفالتصریح عن مفهوماهتا و  املعاين يفظهر الوضوح فیوأما املدلول: 
 ليتا. واألسالیب ما عاا نو  هلا للخطابة وعموداا  مال الوضوح، فهو أراد أن جيعل من خطبه معیاراا ك
 يفری كلفاخالصه اتبینی إال سیاج هدفه احلمایة من الضالل عن القصد و  هيمنهاجه ما  يفها بثّ 

 ن أنكمی ليتا اركواألفشف عن بعض اللمحات كستطاع أن یفهو سعی وا بناء جمتمع سعید.
 ة. ومیكة واحلجتماعیاالالدراسات  يفم هیمن التصورات واملفا تسایر شیئاا 

 
 الوصف مستوی  يفاخلطب حتليل : 1-2

ة وقیمتها ملعنوییا( املفردات وعالقتها 1»: وهيوجوه؛ ثالثة نبحث عن  ،الوصفعلى مستوى 
 ي أنیهالوج يلك، األفعال باخلربیة واإلنشائیةواجلمالت ( القواعد 2علم البیان(/  يفالبیانیة )
علی واخلطاب احلوار و ( التعامل 3لم و... كأو التاخلطاب انت أو جمهولةا، ضمائر كمعلومةا  
 ( 171و 170ش، 1379)شایسته پيان، « .املتلقيبنی املؤلف و القوة أساس 

بنو  یون أوال هامشوإلیه ینتسب أحفاده فیق ؛ةكه عاتمّ رب ولد عبد مناف واُ كأ»اشم هان ك
البّناءة بنی اللفظ قات لعالیعتقد اب للمنهجاألول املستوی  يف هأن شاهدی (16،م1965،يابن أث)« هاشم

یدئولوجیة اإلو سیة السیاوة القهلا  ،جلملا يفیبها كترا  يفویتضح أن املفردات بنفسها أو  املعنیو 
، والظروفاخلطب خ بنی ال شرا  ،جتماعیةواالالسیاسیة نفصال بنی الظروف ا ال هما أنكاخلاصة.  

 . مقتضاه()حال املخاطب و 
والتواصل بنی االتصال  بیان الدالالت وإجراء عملیيت يف اعتباطاا اللغویة یب كالرتا  جتريال »

 لنحویةاتها د صحّ حتدّ  اليت قواننیالقواعد و النظام و لل خضوعاا  جتري؛ وإمنا للغةالناطقنی اب
 Phrase)یب العبارة كدة وطرائق طبیعة تر ل لغة من اللغات قواعد حمدّ كة. فلالداللیستقامتها او 

Structure Grammar)  ونظمهاالكلمات وترتیب (Syntax )الم كونظم الاجلمل یب كوین أو تر كلت
(Synatactic Structure)  وتعمل املفردات املعجمیة(Vocabulary)  ة فیوالبنی الصر(Morphology) 

انطالقاا متضامنة علی حتدید الداللة املرادة ( Grammar)وقواعد النحو ( Syntax) اجلملیب كوتر 
هذه العملیة التواصلیة،  يف (99 ،هـ1429هنر، )« املعنی يفتیارات اخ أساساا  هيختیارات االهذه و 

 ار و املعلومات. كیتبادل اآلراء و األف
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ناف عبد م اشم بنهقدرة  تری حنی يف نوعاا ما البالغیةو  ابلوحدة األدبیة ةمفعماخلطب 
خزاعة و قریش  وهو (القوميو  اإلقلیميأو ) داخليالاملستوی نی؛ املستوی يفواسرتاتیجیته احلامسة 

من  رام احلدون بیت هللان یقصالذیاحلجیج  يفأایم احلج  يف (الدويلأو ) اخلارجياملستوی  كذلو 
 . أقصی البالد

 جلملامسیة : ا2-1-1 -
لما ك  اخلطب يفلی أن ع یدلّ ستخدام ت الفعلیة وهذا االجلمالاثر من كیة أالمسااجلمل ستخدم ت

؛ آابئهو فسه إلی ن هاشم هانسبی اليتالنبیلة  املعاينلمة واحدة، كالشجاعة وبو یوجد الفخر واملدح 
 ،علیةالفمل اجلتخدام اس يفتوجد ون. و كتون وسكتلنا و  تانك  هاه جلّ هذ يثبوت؛ أالیقال بلسان 

رب لم شرف، والصاحل»ـك  عاراتاالست األزمنة. التشبیهات و ي بتغیتتغّي  اليت املعاينستمراریة هذه ا
 ،1ج: ،م1983 ،يدلساألن)« ، والدهر غيواملعروف كنز، واجلود سؤدد، واجلهل سفه، واألایم دول ظفر،

ملعروف ی أن ا. مبعن(احملسوسات ي)أها الالحمسوسات تشبه مبثلها أو غيها فیتری أحیاانا  (48
اجلود » يف، أو ویشعر حيسالذي ء الثمنی يالعمل اخلي أو النیة احلسنة یشبه ابلشكمبصادیقها  

الوقت  نفس يفعلو. و والالحمسوس مثل السیادة وال لعقلياب العقليرم واجلود كیشبه ال« سؤدد
 ألایم.احداثن لدهر و اذو غي؛ وغي الدهر هو أحداث  ي، أ«الدهر غي»سیاق  يف تشاهد اجملاز

 ونكی یحت هایمعان یقة عللفاظ مغلاال»ألن  املعاين یإل رشدانی الا یونه دلكابإلعراب ب هنتمّ 
من  نةیعراب قر فاإل، اهلاملستخرج  ونكی یحت هافی امنة  كوأن األغراض   فتحهایالذي اإلعراب هو 

 يفاخلرب املرفوعان املبتدأ و . (90و 89، هـ1429)هنر، « .دهایقرائن الداللة، وعنصر من عناصر حتد
ة أقرب داللة املرادون الكت ةیفعالر  یوعل مهیاملفا دیكتؤ  یعل واننكی الثبويت اماقهیسلاجلمل االمسیة 

 (82م، 2005اشه، كع)« واإلهبام كهلا میزة مقنعة وتزیل الشاجلمل امسیة » املضمون. یإل

 
 (2الـ الرسم البیاين)

 

الجمل 
اإلسمیة

الجمل 
الفعلیة

استخدام الجمل الخبریة
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 شاء: اإلن2-1-2 -
ملعروف نعوا افاصط: »قائالا ألوامر، ابت اإلنشائیة جلمالقریش وخزاعة اب قبیليتخیاطب هاشم 
خللیط احاموا و  دیكم،انوأكرموا اجللیس یعمر  الفضول جتانبكم السفهاء،ودعوا  تكسبوا احلمد،

 (47، 1ج:  م،1983، ي)األندلس «وعلیكم وأنصفوا من أنفسكم یوثق بكم؛ یرغب ىف جواركم،
 نیب عفینه ر أن شأ إلی رشدانی منةیأفعال األمر من موقف القدرة والعظمة واهلاستخدام و 

 ون يفكالس يأ)إن لظاهرة الصوت و الصمت  هم.فیومقبول  قبل اإلسالم اجلاهليالشارع 
جند  ك، فهنالصمتهذه األفعال فیه تقابالا ضّدایا وسلطة الصوت هتیمن علی ا آخرها( يف

هذا  ن يفكلوجود؛ لل ل نفیاا كیش يیبلور الوجود والصمت الذ يتقابالا ضدایا بنی الصوت الذ»
 القیود اليتو واجز احل سركالتقابل تبقی السلطة للصوت، حیث یلجأ الشاعر إلی عامل األصوات لی

الصوت و  ا مهمةلن وتظهر ن من اخرتاق عامل الصمت واالنطواء واالنعزال.كحتیط به حتی یتم
 (81و  78، ، ي)بالو « سیاق واحد الصمت إذا اجتمعا يف

 جاع: اإلر 2-1-3 -
تم جيان أن... دة العربأنتم سا». النص يفی أنواعها الضمائر بشتّ استخدام نشاهد اإلرجاع وهو 

 یيا معاهل ةیفعلت الجلمالا يفررة كاملاخلطاب  ضمائر« ...أسألكم حبرمة هذا البیت ...بیت اللّ 
ا انتباهاا ینتبهو  لكي؛ وخزاعة شیقر  يذه الضمائر؛ أهلفاعل  هیتنب يف ةیودالالت مضمون ةیمعنو 

« .ملستمعنیاقناع إلاملباشر  ر علی احلوارهذه الضمائر تؤثّ »ثي، كاخلطاب  عدد ضمائر إّن ابلغاا. 
یز كوالرت  اخلطابضوع املستمعنی إهتماماا واسعاا مبو اهتمام إلی  يوقد تؤدّ  (71م، 2005اشه، ك)ع

 .اجلملوالصلة بنی  الداليل كعلیه، وإلی التماس
  التمییز: 2-1-4 -

 حتی مبنی يبن خطارهم مبجد األابء خیاطب بلساكسلوب التمییز حینما یرد أن یتذ أیستخدم 
: یقول ،ي لفاعلل اكلشمن ا وأشد تقویةا  یداا كثر أتكذهن سامعیه والتمییز أ يفاملعنی د ویثبت كّ یؤ 
م كنّ أ« ...أرحاماا  أقرهبا، و ، وأوسطها أنساابا ، وأعظمها أحالماا أنتم سادة العرب، أحسنها وجوهاا »

 اعلو جتو  اصطفو تحتی  جماداألتستمر وتدوم بل من شرفاء العرب وفحوهلم؛ َث  ،عادینی لستم اانساا 
 لبیت هللا احلرام. أنتم جياانا 
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  یدك: القسم والتأ2-1-5 -
 هذه ّ بفور ». ء مايی شید واإلحلاح علكمنها التأرسائل مهمة  اخلطبة يف القسم ستخداما ملحي

 أبنه هد هللام ُأش مناف أن هاشم بن عبد الرسائل كمن تل« لكفیتكموه مال ىل لوكان ...البنّیة
الق  رجل أخكنفسه   أنه یعرفكرحیم. یبدأ ببذل أمواله بنفسه قبل رعیته؛  و رؤوف  م عدل،كحا 
 هلم. ون منهجاا كالضیافة والقری وی يف هلم درساا  يعطرمیة ویُ ك

 ط؛ یدلّ والشر  النداءو والفعلیة االمسیة ت اجلمالكی عناصرها  الم بشتّ كف أسالیب الهو یوظّ 
لبالغة نهم ابحيتضو لمة؛ هو یعرف سامعیه وخماطبیه كل ما تعنیه الكم بلیغ بكه حا علی أنّ 

ز قاعات التمییای م.قلوهب م إلیهیالمه وخطابه حتی یرضخ املفاك  يفوالفصاحة واإلیقاع واملوسیقی 
 ب؛ وال مفرّ القل يفوله الم من القلب، البد من دخكومهما خیرج ال ،اجلملرار واألفعال و كوالت
« ظلماا  ؤخذلی ،طیباا  الّ إ ومعونتهم اللّ  بیت زّوار لكرامة ماله، من منكم رجل أاّلخیرج». منه

 «أرحاماا  وأقرهبا أنساابا، وأوسطها أحالماا، وأعظمها وجوهاا، أحسنها»و
افرة قریش من يف ةاخلطبن مفقرة  يف قولی ؛يواملعنو  الداليل دیكالتأ یإل قیطر  نحويال دیكالتأ
ثر كأ ء، وهوستثناواإل فيسلوب النیستخدم احلصر اب «والسیف ال یصان إال بغمده»: وخزاعة

ار لتزامیة یستعلة االلدالابو  یداا وحصراا علی املفهوم. مبعنی أن ال صیانة للسیف إال ابلغمدكأت
ن م، كان مهاشمها ستخداالذكیة اليت االسرتاتیجیة مع هذه معنی الدعم والوحدة والتوحد. 

 . لیةكل داخمشا  املتوقع أن یتحقق السالم واهلدوء يف ضواحي حكمه، وأنه لن تكون هناك
راه نالذي  ستخدمالتشبیه امل يف، «الیوم أنتم كغصىن شجرة أیهما كسر أوحش صاحبه» يفو 

هم یعتمد ؤ ابقبل  ؛ت قطّ من الضرورای لتا القبلیتنی لیسك  التماسك والوحدة بنییرید القول أبن 
 .على هذه املسألة املهمة

 «دمعدن اجملو  حلسب،النا ذروة »ة للتشبیه فییب اإلضاكالرتا  يفالفخر،  يفیبالغ أحیاانا 
 حممد اد النيبهم أجدضر و الن خزاعة وبين الرفعة والعلو، وشأن بين يفاحلسب یشبه اجلبل الشامخ 

م وقومه صة هاشحلذي امن هذا اجلبل، ذروته وقمته. واجملد یشبه ابلذهب الثمنی، قیمةا  (ص)
 . رة أبیهم، معدنه وأصله. ویرتبع ابلفخر واملدح علی العرشكمنه، علی ب

 النداء و  رارك: الت2-1-6 -
 اخلطبة يف. الذهن يفحتی یرسخ املفهوم یضاح إلله الفرصة ل د التنویه ومینح التايلفیرار یكالت
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ای معشر العرب، حینما أراد أن  يالنداء؛ أ رركتی حرف النداء للبعید.ستخدام النداءات اب ركتت
ضیف املكأنفسهم   يفة والبطحاءحتی حيیی أحاسیس العروبة كعالقات أبناء م يفأدلی بتصرحيات 

 خاص. كیستقبل الضیوف بسلو الذي نبیل الشریف و الرمی و كال عريبال
 ظهرتو  نیبتشعب. لاناء أب نیواحلماس والعاطفة ب ةي الغ يثتلكي  دةیالنداءات البع ستخدمت

صره الراهن؛  ع يف نو كتمة و العهود املنصر  يفان كمبا   ةیالعرب نسانیةالا ةیاهلو  ،دیمنعطف جد يف
العرب،  م سادة! أنتریشای معشر ق»: خاطباا  قولی د؛یمن جد ةیاهلو  كتل یتبنّ یأن  دیر یه أنّ ك

 كم بوالیته،، أكرمللّ ا، ... ای معشر قریش! أنتم جيان بیت وأوسطها أنساابا  أحسنها وجوهاا 
أبنساهبم  رهمكذ یو  اطبهمخیو  شیمعشر قر ینادي « وزّوار بیته... فأكرموا ضیفه،كم جبواره... وخصّ 

 .ةي لغاابحلماس و  همایاثرته إوأجدادهم إل
 أیها نداء ایب ناديیخبطاب عام.  مشاخیهم وأبناء احلجازعرب و ان خیاطب فحول الكوحینما  

 !ایعجمأو أان ك  اا یرب، عرة أبیهمكهم علی بدیزول العروبة، بل یتوحّ و  هلم الناس؛ حتی یبنّی 
 «.ؤددسأیها الناس! احللم شرف، والصرب ظفر، واملعروف كنز، واجلود »ویقول: 
املستعربة عربة و ق بنی العندان ال فر و االنسانیة  يفون كأننا مشرت  یعيناخلطاب النوع من  هذا
القیم نفس  (21)األنبیاء، (ْيٍء َحيٍ  لَّ شَ ك  َماِء  َوَجَعْلَنا ِمَن الْ )وحيییهم مباء احملبة والوداد بینهم. وغيهم 

 ة بنی أبناء البشر.كالقیم ألهنا مشرت 
 

 التفسيمستوی  يفاخلطب حتليل : 2-2
یة. كتیك، ابلعالقة الدایلواالجتماعیة والثقافیةالسیاسیة اخلطاابت تساعد املستوی هذا  يف

 background امنة؛كمعرفته ال ةفیوخلملتلقي ا ةینفسه، ومن عقلالنص من  جیهو مز التفسي »

knowledge) )نیبالعالقات الستار من  حیز یأن  دیر یالذي فهو نتاج التواصل املتبادل واجلدل  بل 
، شایسته پيان)« واالصولالقواعد و احلوار ولغتهما املستخدم،  يف فنیالطر  نیوب هفیوالتناص النص 

 (244 ش،1379
 اهوسیاقطاب اخلبتحلیل ظروف التفسي علی مستوی التحلیلي منهجه  يفالف كفي یقوم 

(context of Situation)  سر ج هيجتماعیة واالالسیاسیة العالقات إّن والتناص. اخلطاب ونوعیة
 .لنصافهم  يفاألوضح  يیوصلنا إلی التجل
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 : التناص1-2-2
الصرب »بارة ـع يف كاسالتمو تتحق الوحدة لكي خطاابت هاشم  يفنی هبا كتُ  اليتم هیتوجد املفا

هر الصرب دواء الد»أو « من صرب، ظفر»األمثال العربیة:  يفثي كمثل هذا املثل توجد ب، و «ظفر
ی وحدة الشعب د علكّ هاشم یؤ  (596م، 1956معلوف، )« ذا فاصرب لهكما الدهر إال ه»أو « علیه

 صان إالف ال یوالسی شجرة أیهما كسر أوحش صاحبه، أنتم كغصين»ـكاملتعددة  خلطاابت اب
یوماعتمِصموا حِبمبِل اللِّ )اآلایت القرآنیة، مثل:  يفیشاهد « بغمده ا ۚ وماذُكروا نِعممتم ال تـمفمرّقو عاا وم  مجم

ِتِه إِ بِ حُتم أمصبم اللِّ عملمیُكم ِإذ ُكنُتم أمعداءا فمأمّلفم بمنیم قُلوِبُكم فم   (103الـ، آل عمران)(خواانا ِنعمم

ضات نتفاالامتنع و وحدة وتضامن الشعب جهداا مشرتكاا لتحقیق األهداف الوطنیة ال ونكت
من  لوطنیة واحدةالوحدة ات رب النهایة. اعتالغایة و  ر الطریق إىل السعادة، وهيوالضغائن. هذا یوفّ 

 یة.الوطن صاحلللدفاع عن امل الشعبعلى رد  ا یدلّ ، ممّ هلاشم أركان السلطة السیاسیة
والقومیة  لعرقیةاامل األوجه یتم يف العو  ةمتعدد یمة،كالشعب هذا املهم بقیادة ح اختیار

 للنظام.االسرتاتیجیة اهلویة ة و الدینیو 
  خلطابا: نوعية 2-2-2

 نك؛ وليلالدو و أ رجياخلاو  القوميو أ داخليالمها اجملالنی،  يف ل النفوسكاخلطب   يفخیاطب 
بسبب  خلطاابتاهذه  ن أن یقالك؛ میمجعاء نسانیةاال مها النبیلة تعمّ هیبسبب مفااخلطاابت 

ل كشمل  یبل  ؛ذاكو ذا كالسامیة والنبیلة لیست موجهة لقوم معنی أو طائفة   املعاينحتوائها ا
 .ة حتی عصران الراهنالنفوس احلرّ 

 Extralinguistic)سیاق موقف  يفاللغویة ة أو غي اخلارجیاخلطب أبعاد  ن أن نشاهدكمی

Context)  أو مقام(Context Situation) : 
 قناة التواصل النصغاية  السياق الداللة اخلطابنوعية  الرقم
لیس و اإلقناع،  يفالثقا املباشر الدیيناخلطاب  1

 اإلغراء
 ةهیشف

جتماعي اال اإلحيائيو املباشر  السیاسي 2
 السیاسيو 

 ةهیشف اإلقناعو اجلذب 

 ةهیشف التشجیعو احلث  يفالثقاو  الدیين الضمينو املباشر  الدعائي 3
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 الثباتو طة : السل3-2-2
ف بد مناعاشم بن هان كو »الشتاء والصیف،  يفة التجاریس الرحالت هاشم هو أول من أسّ  إنّ 

لشام، ا كملو  من ه أخذ هلم عصماا أنّ  كصاحب إیالف قریش الرحلتنی؛ وأول من سّنمهما وذل
ل عبد مناف م نوفذ هلالیمن، وأخ كمن ملو  جروا آمننی. َث إن أخاه عبد مشس أخذ هلم عصماا تف

الصیف إلی  يفراق و والع الشتاء إلی الیمن واحلبشة يفالعراق، فألفوا الرحلتنی  كعصما من ملو 
 (68، م1997)البالذری،  «الشام

 بعد موته من خیافون انواك  استقرار األمن والثبات بنی جمتمعه، حبیث القبائل يف حموريله دور 
ة وإطعامه یكالذ  دارتهإبارثة اجملاعة كرمة من  كة املكهو ینقذ أبناء م. ةهجمة أعدائهم الشرس

فقراء تجارة بنی الابح للاألر  ة أنه هو أقدم بتأسیس قانون توزیعالصحیح. ومن أفعاله اهلامّ الشارع 
، شیقر ) (ْيفِ الصَّ و شِ تاِء َة الرِْحلَ  إليالِف قـ َرْيش *ِإيالِفِهمْ ) أنه صاحب ایالف قریش. يكنی وحكواملسا 

د فیستفیصرمة، العصور املن يف يالتجار تفاق األعراب رب اكأ« إیالف قریش»ان ك  (3 یإل 1
ن أق علی ف یصدهاشم بن عبد منا خ هاشم سیادته علی قریش.تفاق رسّ اجلمیع. وهبذا اال

ایة لرفادة والسقمنی، اامله نیمر ألان حياول ابكالعسر والیسر.   يفة جتماعیاالم إدارة الشؤون كللحا 
هبا قریش،  ، حيثّ بة غراءمته وخیاطبهم خبطأایم احلج بنی اُ  يفل سنة ك  يفأایم احلج، یقوم  يف
فسه هلم. وهو بن اطعاماا اج و للحج رمیاا كة، تكم يفرام زوار بیت هللا احلرام، ویسأهلم ابلبقاء كإب

 ة.كم يفللسقایة  ان حفر آابراا كو  ل عامك  يفیسقیهم و یطعم احلجیج 
یرشد قریش  ها.فی مرارستهم علی االر أخالقهم احلمیدة وحيثّ كیعظم قریش بذ  الذهيبعهده  يف

ة بنی ة طبقیجد فجو و تالیستنتج أنه الرخاء والراحة والسالم.  يفطوال دولته، وهم یعیشون 
ون كیشرت و من أمواهلم  ما ئاا اء شیان علی عاتق األغنیاء، إعطكم  األغنیاء والتجار وبنی الفقراء، الهنّ 

، دی املرؤوسنیة لنوییاملعروح الوحدة، اإلهتمام ابل»ـكة  جتماعیاالدوار األیمه كلقیادته احل ها.فی
ل األعلی ب املثم، ضر ومراعاة تفهمهم ملهامه حلقائقفهمه جلوانب عمله، إعالم املرؤوسنی اب

وسنی، نی بنی املرؤ هلا ب نمیتهاختاذ القرارات، حتمله للمسؤولیة وت يفتهم، احلسم كللمرؤوسنی ومشار 
 (301ق، ال ات، شقیو  يفتح) «.للفشل، فاعلیته وتفاعله مع املرؤوسنی اانت حقیقة جتنباا كمإمراعاة 

ان إال ال یص السیفأنتم كغصىن شجرة أیهما كسر أوحش صاحبه، و »: خیاطب املرؤوسنی قائالا 
 «ى...العشية یصیبه سهمه، ومن أحمكه اللجاج أخرجه إىل البغبغمده، ورامى 
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ألساس و حجر اهاخلطاب لعبارات الصلبة من موضع القدرة ومثل هذا اب السیاسيخطابه 
 جلاهلياالعرب و ة اهلیاجلم كحت اليتالظروف  كتل يفة لقریش، ابملفردات احلیّ  قّوةو ل عظمة كل

عند حصول  وجل زّ  عر هللاكالدولة أن تعلم أبنائها ش. وعلی رم والقری وقریش خاصةا كیعرف ال
ة الدینیریة و كفیة والاملدن رامة واحلریة، احلقوقكال يرعیته أ يفحقوق األنسان  یراعيالنعم. هو 

رامة كعلی   اا ه حفاظحيرتمونو الشارع افة أقطارها. حيرتم كوحقوق اإلنسان بواالجتماعیة لسیاسیة او 
 الفرد واجملتمع.

 
 ةالدمیقراطي: 3-2-2

تخذ ی سیاسي نظام» هيف القرارات السیاسیة الكلیة.اختاذ كیفیة ة إجابة عن  الدمیقراطیتعّد 
 إنّ  (60، 1385بخش، جهان)« املؤثرة.و النشطة و ن حتت سیطرة الشعب الفعالة كام القرارات ولكاحل

ة الدمیقراطیعتمد حتقق فی (17، 1388)« املراقبة يف والعدالةد علی السیطرة الشعبیة كیؤ »هذا النظام 
قیادة  هاشم قیادة ول أنن القكمیاجملتمع.  يفمها نیها بنی الشعب علی تطبیقهما إایّ كتثبیت ر و 
لی هم عارات وحيثّ القر اذ اخت يف اجلاهلياجلمهور  كارت شاألنه یعمل علی توزیع املسؤولیة و میقراطیة، د

 هم ویدعمونه؛، یدعمون إلیهاملتبادل بینهم؛ یلتفت إلیهم ویلتفت التعاملوحتقیق العالقات إنشاء 
اون رتیاح والتعضا واإلوح الر ر إنتشار إلی  يیؤدّ ه ذها وهذا جلّ فییتقبلون أوامره راضنی، ویسعون لتن

ن آل حن: »«حنن وأنتم»يضمي استخدام بل نشاهد  ؛«األان»اللفظ، استخدام النری  اجملتمع. يف
ي كة علی التفدالانت كحظة  هذه املال«. إمساعیل.../ أنتم جيان بیت الّل...  إبراهیم، وذرّیّة

تفاء ك، اإل فةا اكتمع  ضا اجملإصالة ر  هیؤیدما وهذا  .الدمیقراطي وعلی الصداقة وعلی اجلوّ  اجلماعي
 .والعدالةإلتزام القانون، حقوق اإلنسان و نوعاا ما، القانون  الذايت

 
 التبينیمستوی  يفاخلطب حتليل : 3-2
قسام. ی األوالسیاسة والسلطة ابلضبط بشتّ اخلطاب مستوی التبینی نشاهد العالقة بنی  يف

احلفاظ علی  ینوياحلالی اخلطاب هو اإلجابة عن هذا السؤال: هل املستوی والغرض من 
لنصوص ابة املرتبطة جتماعیاالإذا ّت إعتبار القیم »الراهنة أو ینّوه تغیيه. السیاسیة الظروف 

إىل آاثر  التبینییشي مستوى  ابلتبینی وابلتفسي.الوصف مال كونة هلا، فتّم إكوالعناصر امل
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تغیي البنیة.  بكیوا أو  البنیويفاظ احلهل یؤدي إىل ل؛ یسأل كیالبنیة أو اهلعلى اخلطاب 
مهیة األ وابلتايل (221و 190ش، 1397، ي)قامس «القوةهو عالقات  ةجتماعیاال ابلبنیة هنا املقصود

 أصدائها. و االجتماعیة تعتمد علی القیم النصوص  يفة جتماعیاال
 
  التأثيات لهو جتماعي االمل : العا1-3-2

و إذن بدء هالل هاإلست»وتؤخذ من املدح؛  الربهاينتنی ابلنوع اخلطبهاشم بن عبد مناف  یستهلّ 
.. لی حلن مجیل.ألیف عالت ريجية أن الربهانیاألقوال  يف يالشعر املطلع؛ وینبغ يفالم؛ ویناظره كال

( 230، م1979، يبدو ) «قاعدةاله اء یلتزمون هذاخلطبل كا یقصد إلیه َث یسرتسل و یبدأ ابلتعبي عمّ 

ي وهلذا هو هل اخلأرمی كتله من  اخلطیب البدّ  .حالنصخذ اإلستهالل أو الصدر صورة یتّ أحیاانا و 
بن كالب،  و قصىّ نة وبنوذرّیّة إمساعیل، وبنو الّنضر بن كناحنن آل إبراهیم، »میدح ویقول: 

علیه  لف جيبّل حكان احلرم، لنا ذروة احلسب، ومعدن اجملد، ولكّل ىف  وأرابب مكة، وسكّ 
 «ما دعا إىل عقوق عشية، وقطع رحم. نصرته، وإجابة دعوته، إالّ 

اسة وهو والسی ألخالقومیة یفتقر إلی علم اكدارة الشؤون احلاهاشم بن عبد مناف أن یعلم 
لق؛ قة وثیقة ابخلُ ا عالة هلاهلیاجل؛ واحلیاة نوعاا ما جمتمعه يف هوینطبقالسیاسیة یعلم علم األخالق 

 ؛للُخلق ادفاا دین مر وا الجعلحبیث ن أن یقال عند رؤیتهم الدین هو اخللق واخللق هو الدین؛ كومی
خالق نی األبلعالقة ا .جتماعات املدنیةاالأحوال السیاسات و عرف منه یُ الذي وعلم السیاسة 

للقیم  إنّ و  «لقوةاشهرة و العظمة وال»والدولة  السیاسيم كللحا  فصال هلا والبدّ ناوالسیاسة ال 
 السلطة وهاشمو ملادیة القوة اعلی  سها وهلا أثر إجيايبتقدّ  اليت مةا یعظ قّوةا ة األخالقیة الدینی

 . تعالیاة هللاتغاء مرضبا هياملوحد كز علیها. وغایته  كّ ویر  كاحلجاز آنذاومة كح يفیستخدمها 
ون كن تأ ينبغیفقات ا التصدیة فأمّ الربهانیعلیهم ابحلجج املثبتة والتصدیقات  هو حيتجّ 

ات ح من املثبتات أجنملؤخباأحیاانا النسق و  نفس يات علیكمثبتات، ألن التثبیت الزم ویقول التف
رج من  خمإنّ و ه، أال رّب هذه البنّیة، لو كان ىل مال حيمل ذلك لكفیتكمو فو »ـ كاخلطاب   يف

 فمن شاء اضعه،ام، فو ه حر طّیب ماىل وحالله، ما مل یقطع فیه رحم، ومل یؤخذ بظلم، ومل یدخل فی
، لكرامة ن مالهمنكم ممنكم أن یفعل مثل ذلك فعل، وأسألكم حبرمة هذا البیت أاّل خیرج رجل 

 «غتصب.ی، ومل رحم ، ومل یقطع فیه، مل یؤخذ ظلماا لّل ومعونتهم إالّ طیباا زّوار بیت ا
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 دئولوجية وااليلقوة تنی اباخلطبعالقات : 2-3-2
  سانیةناالت للعلوم جملاالتلف اون مبخاملعنییستخدمها اخلرباء و  اليتم هیاملفا منیدئولوجیة تعّد اإل

 هيف د هلا.عرف واحت كن لیس هناكول ؛اللغةواألدب و االجتماعیة والعلوم السیاسیة العلوم ك
لطریق ایفصل  قیاا یشمل نظاماا اخال كذلكة و البشریل التوقعات كجمموعة من املعتقدات تتش

جزء و تمع أاجمل يف ملنهجیةاالقیم و املعتقدات و اآلراء و ار كتیار  من األف»الصحیح عن اخلطاء؛ أو 
 (7ش، 1383، ي)ایرحممد« منه

ئیسیة يف ضیة الر القو  .ةیالسیاسة واألخالق الدینیقوم علی القیم تالقوة و اخلطاب یدئولوجیة إ
جیا، إىل یدیولو واأل دراسة كیفیة ارتباط اخلطاب وهیكل القوة»هذا املستوى من التحلیل هي 

وهاشم بن عبد  (56، 1394، ي)اپشا وجعفر « جانب مصطلحات مثل السلطة واألیدیولوجیا واهلیمنة.
 مهیواملفاقات العال ةیبتقو  هإیدئولوجیت يقوّ یة، الوطنیة و الدولیالعالقات  يفمناف ذونظرة عاملیة 

أرابب »ه بتعبي  قریش يف ةا العرب، خاصّ  يفم كد سیاسة احلالعرب قبل اإلسالم یؤیّ  يف ةیالسام
ن  وبنو قصّى ب كنانة  لّنضر بنا وبنو وذرّیّة إمساعیل، حنن آل إبراهیم،! ها الناسأیّ » یقول: ؛«ةكم

 جيبلف حىف كّل  ولكلّ  ومعدن اجملد، لنا ذروة احلسب، وسكان احلرم، وأرابب مكة، كالب،
اد أن یقع. كاا  كلماته عرا كأمخد بف( 48، 1م، ج: 1983، ي)األندلس «.وإجابة دعوته علیه نصرته،

لعرب او یری هقتال. وإطفائه الاالجتماعیة تصاعد مستمر بسبب عدالته  يفانت شعبیة هاشم كو 
ل كناف. و من عبد بعدالة هاشم  يفنفس واحدة. ال فرق بینهما كالضیافة والقری   يفوالعجم 

 يملوحد احلقیقاكدیة  توحیم السامیة الهینا علی أنه رجل عادل، مؤمن ابملفایات تدلّ كهذه السلو 
 زدواجیة وثنائیة.اشخصیته  يفون كالی

ة؛ الوداد والثقة و بّ س احملوالقائد؛ هاشم بن عبد مناف وبنی أتباعه علی أسام كالصلة بنی احلا 
 ثر من الغلظة.كها أغلب وألّ كاالُمور   يفالرفق  یراعيفهو 

 
  نوعية السلطة: 2-3-3

ناس ال يهدلعرب یاام؛ هو فحل كدون الرعب والتهدید والضغط واإلح ونكتالناعمة سلطته إن 
طیب ماله،  رج منخی دایةالب يف. هَث یسأل أن الطوائف یعطون من ماله يعطیُ  أوالا  بغي لسانه.

ة وال فیالشفاارحة و املص . تعامل معهم تعاملطیب، ماالا الأهنم خیرجون من  يَث یستدع ؛أمواالا 
 ؛ الیظهرون له خالف ما یبطنونه. كذلكیظهر هلم خالف ما یبطن وهوالء  
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 خمرج من ال وإنّ أكموه، كان ىل مال حيمل ذلك لكفیتفو رّب هذه البنّیة، لو  » :یقول خاطباا 
ء اضعه، فمن شاام، فو ه حر طّیب ماىل وحالله، ما مل یقطع فیه رحم، ومل یؤخذ بظلم، ومل یدخل فی

، لكرامة ن مالهمنكم ممنكم أن یفعل مثل ذلك فعل، وأسألكم حبرمة هذا البیت أاّل خیرج رجل 
 « غتصبی، ومل رحم ، ومل یقطع فیه، مل یؤخذ ظلماا زّوار بیت الّل ومعونتهم إالّ طیباا 

ان ك، و ظیماا ع االا مرفادة ل سنة للك  يفان خیرج من ماله كملا صارت الرفادة والسقایة هلاشم،  »
م كه أیتیه؛ وإنّ هل بیت وأم جيان هللاكقول: ای معشر قریش إنّ فیأایم احلج؛  يفأیسر قریش َث یقف 

رامة، كللناس اباأحق ره یعظمون حرمة بیته وهم أضیافه و كذ  كم هذا زوار هللا تبار كمومس يف
فوا القداح قد أزحكوامر  علی ض ل بلدكمن   ُغرباا  م أیتون ُشعثاا عبته، فإهنّ كار  ضیافه، زوّ ارموا كفأ

أهل البیت ان كحتی إن   كذل انت قریش تتوافد علیكف .وتمِفلوا وأرملوا فأقروهم وأغنوهم وأعینوهم
 إنّ فه به الناس، ا أیتیع ممّ ضمه إلی ما أخرج من ماله، وما مجفیء علی قدرهم، يإلیه ابلش نليسلو 

له، بل أبفعا ؛انهلس دولته بغي يفالناعمة وهذه السلطة  (69، م1997، ي)البالذر  «مله.كأ كعجز ذل
 علی أبداهنم.رة یطالسو م كط علی قلوهبم قبل احلیعتمدون علیه وهو یسلّ 

ف أن لّ كال، فتس ذا مان امیة بن عبد مشك»منافرة بنی هاشم واُمیة بن عبد مشس؛  يف ُروي
وه ش وعاب، فشمت به انس من قریكإطعام قریش، فعجز عن ذل يفما فعل هاشم كیفعل  

جعال ننی، و سشر عة وعلی جال كعلی مخسنی سود احلدق تنح مب اا لتقصيه، فغضب وانفر هامش
، بن و مههمةبأامیة  مع نّ إو ن منزله ُعسفان، إوهو جّد عمرو بن احلمق و  ياهن اخلزاعكبینهما ال

اء ب الزاهر والعمكو كهر والاهن: والقمر الباكفقال ال .میةانت ابنته عند اُ كو  يالفهر ز یالعز عبد
د سبق هاشم ئر، لقجد وغامن يفبعملمم  مسافر اهتدی )السحاب( املاطر، وما ابجلو من طائر، وما 

ا ا وأطعم حلمهفنحره إلبلاخابر، فأخذ هاشم  كامیة إلی املآثر، أول منها وآخر، وأبو مههمة بذل
 «میةاشم واُ نی هبأول عدواة وقع  كمیة إلی الشام وأقام عشر سننی، فتلمن حضر. وخرج اُ 

 (69، م1997، ي)البالذر 
ابحلنون یاة و د احلحینما ُیسمع إنشا شخص، سواء من أهله أم غيهم، يالنزاع مع أ كیرت 

 كذلكنقیاد. و ة واإلطاعمعه بنغمة اإلالشارع واملساواة والتسامح والتساهل، یتناغم السامعون و 
ائه ویثي به وندرار خطاكیدها بتكیرید أت اليتم هیعلی املفاالضوء ط ویسلّ  م علی منافسیه.كحي

الضمائر دام ستخاب طوائفی الشعوب والبنی نبیل آابئه وشریف أجداده وبنی شتّ الغية واحلماسة 
 .املتلقيابل  يفثر كثر فأكأاملعنی د كّ أو ر كویذ « مكو أنتم »للخطاب 



 *پورزهرا رحیم  حتليل اخلطاب النقدی للخطب ترکيزا  علی منهج فيکالف )خطب هاشم بن عبدمناف منوذجا (

 17 

ل كل»قوله  يفبه  یغدرالو الصدیق حيلف لصاحبه  :رهم العهد بنی القوم والصداقة، یقول هلمكیذ 
 ومعدن اجملد، لنا ذروة احلسب،»صاحبه صدیق جيب علیه نصرته.  يفل شخص كل يأ« لك  يف

 .«طع رحموق ة،وق عشي إال ما دعا إىل عق وإجابة دعوته، ولكّل ىف كّل حلف جيب علیه نصرته،
 

 اخلتام.3
القوة علی  (التبینیلتفسي و او ، الوصف) ةلثالثا مستوایهتا يفالضوء یسّلط  يفالكفي الاملنهج إّن 

 لتعلیمیة.وادیة قتصااالو واالجتماعیة السیاسیة والنقد والتنقاد ویشمل الظروف اإلیدئولوجیة و 
آابئه كشعبه  و مته اُ  بقضاای خطبه يفیستخدمها ه نّ أو انصیة البالغة والفصاحة  هاشم كمتلا

لخطاب لة والرجولة. رامكالو  نیةنسااالة أقطارها روح اهلویة افّ كلالُمة العربیة قبل اإلسالم ب يكحيو 
 منطق ومیق .مهكیانه وحكم أو رفضه؛ فإن هاشم یقصد حفظ  كغرضان: أتیید احل السیاسي

 .اجملتمع أبناءو  الشخصیات بنیالعالقات  وتقویة والتفسيالوصف  على بلیغ خطیبك  خطبه
 قنعی ،صریحباشر والاحلوار امل يفاخلطاب األوامر وضمائر ابستخدامه  انكالوصف  مستوی  يف 

م ت هللا احلراوار بیز إكرام  على حيّث قریشوالقدرة والرمحة والعفو و القوة موضع  يفاملستمعنی وهو 
 سالم بینهم.یلّح علی الوحدة وحتقیق ال .إلی الرجوع هبویتهم العریقة هشعب ویدعو

مه مع الكدر  صة تنسجم ونری لون الوحداجلمل االمسیة ثبوتیة  يفة حيمل رسایل مهماُسلوبه 
ته بضوابط منهاج خطاب يف. فهو (Ending)حتی هنایتها  (Opening)اخلطب عجزه ومن بدایة 

لتقید اصده، و ملقا رئالقاو ملتلقي اس وفاء كیستطیع أن یعها، فیالتأخي مفرداته والتقدمی و 
 حال املخاطب.و السیاق ومراعاة  ابملعطیات

  وإزاحة الستار ابحلوار والتواصل املتبادل.  القارئوعقلیة النص بة كموا  مستوی التفسي يفو
اا ودینیاا ودعائیاا سیاسیخطاابا اخلطاب انت نوعیة كنشاهد بعض التناص أبمثلة العرب.  

سلوبه خطیب بلیغ اُ  لّ كل ابلداللة الصرحية وغي الصرحية وغایته اجلذب واإلقناع واحلّث. إنّ 
 املوجبةأبلوان الفخر واحلماس إلاثرة الغية والعصبیة اللغة  اخلاص ینحصر به، مستخدماا 

 يفشاملة وعوملیة  ونظرته الشمولیة یصل إلی نظرة  اره كافحنی آخر أن  يفبینهم. ونراه 
قیادته  يفة تظهر الدمیقراطیة املعروفة حيّقق السالم. یالتجار تفاقیتة ابو  .الوطينو  الدويلاملستوی 

لم مع كضمائر املتستخدام ابالعالقات إختاذ القرارات و  يفمجهوره  كبتوزیع املسؤولیة وإشرتا
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 م عدل وتصرحياته من املنظر األعلی إلی األسفل یدل علی أنّ كهو حا «. حنن»الغي، 
 . (Dominant Discourse) اا.منهیم طاابا خان كخطابه،  

 ج، وسلطته سم احلمو  يفما نری قوته احلامسة وایدئولوجیته اخلاصة السیّ مستوی التبینی؛  يف
توی املس يفاُلخری ابناء الشعوب أو  داخليالاملستوی  يفبنی قبائل قریش وخزاعة الناعمة 
فظ النظام رؤیة حيذه الإجالل. هو رام كهم مع ضیوف الرمحن إببتعاملهم اایّ  والدويل اخلارجي

 أنه یرید احلفاظ عنه أبقصی جهده.كیه؛  ویقوّ 
ون كت لسیاسياخطابه  يفاملفردات . والسیاسة والقری والضیافةم كمتوج آداب احلمواقفه  يف

 ودها. السلطةویة عمة وتقمكاحلفظ ابلسلطة احلا  هودم السیاسة والدولة واهلدف ختو  قّوةلل اا رمز 
ه القدرة عهم. لسامح منفس الوقت یت يفن كول ؛وابألعداء شدید ،ابألصدقاء رحیم اليتالقویة 

 يفرؤوسنی واملع لشار اة اإلجيابیة مع كعلی السیطرة والتأثي علی اآلخرین ومن خالل املشار 
ه نّ إ. جتماعياال لتفاعله ا، لوشعثهم مشلهم لهم والتعاون معهم وملّ كمسؤولیاهتم ومناسباهتم ومشا 

ی عل ون قادراا كی الئم.ت املالتوقی يفوامر املناسبة ختاذ القرارات السلیمة وإصدار األادر علی قا
الشام. و لعراق یمن واالكومات والقدرات  كواخلطط مع احلاالسرتاتیجیات التخطیط السلیم ووضع 

 ت.تشتّ الف الم وخیكحيفظ احل والتفاوض.االقناع سم والعزم واحلزم والقدرة علی وعنده احل
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 املصادر واملراجع
 رمیكالقرآن ال

 تبكال
 :ةيعربال

 .وتي دار بو : دار صادر وتي ب ،خيالتار  يفامل كال (،1365) يابن أث
 ة.العلمیتب كت: دار ال، بيو مجهرة أنساب العرب ،(1983، )بن أمحد بن سعید بن حزم ي، أبو حممد علياألندلس

 القلم.ر ة(، بيوت: دالقدمیا)الرتمجة العربیة  ة ألرسطوخلطابا، (1979، )، عبد الرمحنيبدو 
 العربیة. ، حتقیق: حممود الفردوس العزم، دمشق: دار الیقظةأنساب األشراف، (1997، )يالبالذر 

ر النشر ، مصر: داتصالاالضوء نظرية  يفدراسة لغوية تطبيقية  السياسياخلطاب لغة (، 2005اشه، حممود، )كع
 للجامعات.

 تب.كار الندریة: دك، اإلسجتماعياالعلم النفس ، حممد، يكحممود، شقیق ز  )ال ات(، اشة،كع يفتح
 .ق، القاهرة: دار الشرو النقد األديب يفنظرية البنائية ، (1998ح، )فضل، صال

 یة.كاثولیك، بيوت: املطبعة الاملنجد(، 1959معلوف، لویس، )
 ، دمشق: دار القلم.ةالسياسياألخالق  (1427) رای،كنداف، حممد ز 

 
 :ةيفارسال
 .نوسانتشارات قق هتران: ،یز ی. ترمجه شهرام نقش ترب ستیچ یدموكراس (،1388) ن،یكو   ل،یبو و  دیو ید تهام،یب

 و.تشارات گام نهتران، هتران: ان ران،یدر ا ینید یینوگراو  یدموكراسو (، اسالم 1385جهانبخش، فروغ، )
 اتقیحتقو ركز مطالعات نورمن فركالف، هتران: م یگفتمان انتقاد  لی(،حتل1379) گران،یدو ، فاطمه اني پ ستهیشا

 ها. رسانه
 احسان. شهیطهران: اند ،یگفتمان انتقاد  لی(، حتل1397روح هللا، ) ،يقامس

 .یسالماارشاد و گفتمان فركالف، طهران: وزارت فرهنگ   یانتقاد لی(، حتل1379) ،مجعی از مرتمجان
 .هتران: هرمس ،یانتقادو  جیرا ی(، گفتمان شناس1383لطف هللا، ) ،يرحممدای
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 اجملالت:
انية للغة ة اإلير اجلمعي لةجم، «شعر طالل سعید اجلنیيب الوظائف التفاعلیة لظاهرة الصمت يف(: »2020، رسول )يبالو 

 .65 – 88، صص 56، العدد الـ العربية وآداهبا
برتاء اب معروف به اخلطبة ال زاید بن أبیهحتلیل گفتمان انتقادی خطبه (: »1394) روح هللا يوجعفر  امحد، اپشازانوس

 .39 – 66، صص 11العدد الـ  ،جمله پژوهشنامه نقد ادبی ،«الفكاستفاده از الگوی فر 
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 الفكرد فركیه بر رویكتحلیل گفتمان انتقادی خطب با ت
 های هاشم بن عبد مناف( )خطبه

 نوع مقاله: پژوهشی

  2احمد پاشازانوس ،*1پور میزهرا رح

 .انریا ن،یقزو ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یعرب اتیزبان و ادبگروه  یتركد یدانشجو

 .رانیا ن،یقزو ینیامام خم یالملل نیدانشگاه ب یعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 

 یدهكچ
 بانشناسیز حوزه در هك است متون بررسیو گفتمان تحلیل ردهایكروی از یكی انتقادی گفتمان تحلیل

 درتق میان عمیق روابط از ایمجموعه زبان رد،كروی این در. گیردمی قرار وبررسی نقد مورد

 ف،توصی سطح سه در را گفتمان هك است الگویی الفكفر ردكروی. هاستگفتمان در وایدئولوژی

 بتواند ات است گفتمان از مخاطب بهتر وفهم عمیقتر كدر آن، حاصلشد. كمی چالش به وتبیین تفسیر

 گروپژوهش پرداز نظریه الفكفر نورمن. باشد داشته آن به نسبت تریمنصفانه وقضاوت داوری

 مقاله این در. گیردمی وفرهنگی سیاسیو جتماعیا روابط خدمت در را متون رد،كروی این در بریتانیایی

ه س در فالكفر انتقادی گفتمان تحلیل ردكروی با مناف عبد بن هاشم هایخطبه است شده آن بر سعی

 . گیرد قرار وبررسی مطالعه مورد وتبیین وتفسیر توصیف حوزه
 ینتقاداگفتمان  لیتحل یعنی ؛مدرن یردكیدر رو یمین قدو، مطالعه متپژوهش نیاز ا یهدف اصل

 یزبان یهایژگیو پیرامون توصیفسطح الف، در كرد فركدر رویهاشم بن عبدمناف  هایخطبهاست. 

حو نبستر در  یدئولوژیاوقدرت  مهیاس مفاكانع یسپس چگونگولمات كنقش ومانند جمالت ، خطب

تحلیل؛  ،ابعاد آنو گفتمانچگونگی  هاسیاق خطبهوهمراه با ساختار ، ریتفس بخشدر عربی بررسی؛ 

 نیبو یادر سطح منطقه جامعه جاهلینرم در  سلطه، قدرت ویدئولوژیا تبیین )تأویل(در سطح و

ت ومك، حسیاسیاعمال آن در عرصه وبا نحوه قدرت  ندكمیاو تالش د. گردیس مكمنع یالملل

 .حفظ نمایدخود را  تیموجودو

 .، هاشم بن عبد منافهای قبل اسالمهخطب ،الفكگفتمان انتقادی فر :هاكلیدواژه
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Abstract 

Norman Fairclough is an emeritus Professor of Linguistics at Department of 

Linguistics and English Language at Lancaster University. He is one of the 

founders of critical discourse analysis as applied to social linguistics. This 

article examines Hashim ibn abd manafand his son 's sermons by 

Fairclough's Method. Those methods are: 

I. Describe 

II. Interpretation 

III. Explanation 

In this way we understand the text and Meta text. we can see by Fairclough's 

Method Social, political and cultural relations and the recipient sees their 

impact on the text or speech. It can be said that Hashim bin Abdul Manaf, 

the owner of “Elaf Quraish”, is strengthening his political leadership. 
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Hashem Ibn Abd Manaf. 
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