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حتلیل اخلطاب النقدي من إحدی الطرق لتحلیل اخلطب والكالم الذي رائده نورمان فيكالف؛ فهو فرع من فروع علم اللغة
الذي یوظف اللغة عمالا مجاعی ا ،له عالقة وثیقة ابلقوة واالیدئولوجیة يف املستوایت الثالثة وهي الوصف والتفسي والتبینی.
مثرة التحلیل هي أهنا تزیل ستار احلقائق أمام املتلقي الواعي وتفتح له النوافذ لفهم النصوص األفضل وحكمها األنصف .يف
هذا املنهج تری أن النصوص يف خدمة العالقات االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة .إ ّن الغرض الرئیسي من هذه الدراسة ،هو
دراسة النص لقدمی من املنظور احلداثي ،وهو حتلیل اخلطاب النقدي .یعتمد املقال علی املنهج الوصفي – التحلیلي .ومبنهج
فيكالف یسلط الضوء علی خطب هاشم بن عبد مناف يف مستوی الوصف حول السمات اللغویة للخطب مثل اجلمل
ودور الكلمات ،ومن مَثّ كیفیة االنعكاس ملفاهیم القوة اإلیدیولوجیة للرتكیبات النحویة .یواكب يف مستوی التفسي السیاق
ونوعیة اخلطاب هلاشم ،ويف مستوی التبینی تنعكس ایدئولوجیته اخلاصة وقوته وسلطته الناعمة انعكاس ا علی الشارع اجلاهلي
يف املستوینی ،اإلقلیمي والدويل ،فهو یقصد حفظ كیانه.
الكلمات الرئيسة :اخلطاب النقدي لفيكالف ،اخلطبة ،هاشم بن عبد مناف.
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.1املقدمة
إ ّن النص األدبی والتأویل والتفسي فیه ،یرتبط ارتباط ا وثیق ا ابنتاج املعنی ،ومن هنا یظهر امهیة
املعنی يف ممارسة التأویل .هذه العملیة حتتاج إلی معرفة اللغة جبمیع أطوارها والی ّتم املعانی إال مبعرفة
مراعاة حال املخاطب ومقتضاه .وآلیات القراءة والتأویل مل خترج عن اإلطار اجلمايل والبالغی.
األسباب النفسیة اليت تدعو األدابء إلی البالغة والفصاحة يف كالمهم ،اليت هي الشعور بضرورة
هدایة اجملتمع البشري بلغة مؤثرة ومجیلة .اخلطاب هو الكالم احلسن وحسن الكالم .تری اخلطب
قبل اإلسالم كانت مفعمة مبكارم األخالق وهتذیب للنفوس .فیمكن العثور علی احلضارة األدبیة
والثقافیة واالجتماعیة .إذن جتدر قراءة النصوص مبنظار جدید مع قراءة ظروفها السیاسیة
واالجتماعیة حتی تعطی لنا منعطفا جدیدا .اقتطفت املقالة هلذه املهمة ،قراءةم خطب هاشم بن
عبد مناف ،يف املنهج فيكالف النقدي للخطاب(Critical Discourse Analysis).
إ ّن يف العملیة الفيكالفیة سیاقان :النص ( )Textوخارج عن النص وفوقه (Meta Text) .إذن
نبحث فیها عن كیفیة استخدام اللغة وتراكیبها ونوعیة الظروف يف النص وأثر اجملتمع فیها؛ يف
املستوایت الثالثة وهي مستوی الوصف ) (Describeومستوی التفسي ) (Interpretationومستوی
التبینی(Explanation) .
اعتمدت هذه الدراسة علی املنهج الوصفي  -التحلیلي لإلجابة عن أسئلة البحث .املقصود من
حتلیل اخلطاب النقدي يف خطبة هاشم بن عبد مناف ،كشف نظام اللغة املنتظم ،ذو إطار حمدد،
نظرا للظروف السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة ،وكشف املعنی األوضح وتبیینه األصح .يف خطبه
لقدتّ إثبات مهمته وهي حفظ القوة والسلطة يف ظل تعامله مع اللغة واألدب وتعاطیه مع
السیاسة والقوة والتواصل بینهما.
 :1-1أسئلة البحث :حياول القارئ الوصول إىل معىن النص ومفهومه يف أقصر وقت ممكن
وجيب علیه استخدام األسالیب اللغویة لفك شفرة النص؛ إذن یسأل يف هذا املنهج حتی یكشف
التفسي:
 كیف تكون میزات اخلطب يف منهج فيكالف التحلیلي ملستوایته الثالثة؟ ما هي إیدئولوجیة هاشم بن عبد مناف ونوعیة القوة يف السلطة؟2
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 یُعرف العرب ابلفصاحة والبالغة وهلم للصوت وزن وقیمة واخلطیب بینهم عنده شأن منشؤون بنی أبناء أهله و طائفته .یستهدف املقال بعد غور أتملي يف اخلطب هلاشم بن
ي كیفیة استخدام الرتاكیب يف صیاغ
عبد مناف ،میزات اخلطب يف مستوایته الثالثة أ ّ
االستعارات ونوعیة اخلطاب .كان هاشم ابستخدامه النداءات واجلمل اخلربیة واإلنشائیة
والرتاكیب النحویة كالتمییز ،خیدم األهداف السیاسیة واالجتماعیة؛ ومبساندة السلطة
الناعمة یذكر قریش ابلعالقات احلسنه ابلنسبة إلی احلجاج يف املستوی الدويل واخلارجي.
وقوة كالمه اليت تظهر يف اجلمالت ،یرشدك إلی قائد قدیر ال ُختفي
وتری أن النص وما فیه ّ
عنه قضاای الوطن واجملتمع والعالقات الدولیة.
 وهو مبساعدة اإلیدئولوجیة والرتكیز علی ثقافة جمتمعه يف املستوی الوطين والداخلي ،خیمدنيان العراك بنی قبیليت قریش قبل أن یشتعل .هو قائد األعراب وله أتثي فاعل علی
تنسیق اجملتمع وعالقاته ابلدول اجلارة .وابلنسبة إلی إیدئولوجیة هاشم ونوعیة سلطته هناك
شكل من أشكال التعامل االجتماعي املنشود بنی الرئیس واملرؤوسنی .یرسم اهلدف وفق
املصاحل اجلماعیة ویسلط علی أمر جمتمعه سلطة القائد الواعي الذكي ،أي السلطة الناعمة
اليت یتبعها الشارع بعد اعرتافهم به واختیارهم له .هو یرید ترسیخ أركان دولته وحيفظ القیم
واملفاهیم اليت یورث من أابئه ،الینوي تغیي ما حصل يف اجملتمع ،بل یريب الشعب علی
أساس األخالق السامیة.

 :1-2خلفية البحث:

تصلح اإلشارة إلی الدراسات السابقة واملقاالت يف منهج فيكالف؛ ففي جمال األدب هناك
دراسات كثية عربیة وفارسیة يف هذا املنهج ،منها :حتلیل گفتمان انتقادی در هنج البالغه بر
اساس تئوری نورمن فركالف (مطالعه موردی خطبه های علی(ع) در جراین فتنه خوارج)؛ علي
قهرماين وفاضل بیدار ،پژوهشنامه امامیة ،علمی وپژوهشی ،هبار واتبستان  ،1398مشاره  ،9از
 175ات  /)198حتلیل گفتمان انتقادی خطبه امام حسن(ع) در وقائع پس از رحلت رسول
خدا (ص)؛ (حسنی خاكپور ومرمی لطفی ،جمله مطالعات ادبی متنون اسالمی ،زمستان ،1398
مشاره  ،23از  137ات  /)158حتاول الدراستنی تفاعل اخلطاب العلوی مع خطاب اخلوارج
وكشف بطالن النظرة اخلوارجیة واخلطاب احلسين وأتثيها علی األحداث السیاسیة واالجتماعیة
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يف اجملتمع /.ساختارشكنی تقابل های دوسویه در داستان كواته «سجل أان لست عربیة» بر
اساس نظریه گفتمان انتقادی نورمن فركالف؛ (علياكرب حمسنی ومسیه صوليت ،لسان مبنی (علمی و
پژوهشی )ISC/زمستان  ،1396مشاره ،30از  127ات  )157واألخي یشي إلی أتثي مؤلف القصة ابألفكار
النسویة وحتدي التقالید واحلداثة والذي ینتهي بتفكیك املرأة السیطرة املؤقتة علی اللهویة الغربیة.
وما شابه املقاالت املذكورة.
وجتدر اإلشارة علی أن هذه الدراسات أطلقت علی رؤیة فيكالف يف جمال القصة أو االُقصوصة
اليت ألّفها الكاتبون واملؤلفون ويف غالبیتها یكون البحث عن اخلطب واحلوارات بعد اإلسالم
كخطب الشخصیات املعروفة مثل اإلمامنی علی واحلسن علیهما السالم واحلجاج .وقلّما إنتبه
الباحثون مبا هو قبل اإلسالم من اخلطب ،فاملقالة تقصد خطب هاشم بن عبد مناف اليت ألقاها
قبل اإلسالم.
.2اخلطاب النقدي لفيكالف
نورمان فيكالف هو «الباحث الربیطاين وعامل اللغة ومن أحد رائدي املنهج اخلطايب والنقدي؛
ألّف أول دراسته يف هذا اجملال يف كتاب امسه اللغة والقوة( ».قامسي )110 ،1397 ،يف ضوء هذا
املنهج یوظف ابلتحلیل يف استخدام اللغة وعالقاهتا مبفاهیم القوة واإلیدئولوجیة والسلطة وتفهم
منه رسالة مهمة وهي أن اللغة حتت سیطرة اإلیدئولوجیة والقوة.
فاملنهج ( )Critical Discourse Analysisهو «دراسات متعددة يف شتی التخصصات
واجملاالت اليت تظهر منذ 1960م ويف هذا العقد لقد مرت علیه التغیيات الواسعة نطاقها يف
جمالی العلمي واملعريف( ».جمموعة من املرتمجنی1379 ،ش )7 ،هذا املنهج یتأثر فلسفیا آبراء فوكو وفروید
یتغي املوقف الشكالين إلی املوقف املؤثر االجتماعي .ویقصد أن یعترب
وماركس ،وینوي أن ّ
اللغوي نفسه عنصرا هام ا ومسؤوالا يف القضاای االجتماعیة.
يف حتلیل اخلطاب النقدي فضالا عن مستوی الوصف الذي یبحث عن الشكلیة ،ینوي الفهم
العمیق يف مستوی التبینی ابشرتاك اإلیدیولوجیا والسلطة والتأریخ بنی املؤلف واملتلقي ،ومن هذا
املنطلق يف مستوی التفسي یساعد النص علی أنه یكون العامل أكثر مشوالا وأوسع نطاق ا .فاملنهج
یدرس النصوص وشكالنیتها ووصفها بشتّی اجملاالت ،إذن یتطور املعنی خالل اخلصائص اللغویة
والظروف االجتماعیة والثقافیة حسب رویة القارئ وخلفیته املعرفیة.
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تری أ ّن أهداف هذا املنهج التحلیلي والنقدي للخطاب يف عدة املستوایت ،منها التعلیمیة
واإلصالحیة أو اهلجمیة (االنتقاد بعنف الكالم) أو يف التحدي .ويف االنتقاد میكن أن یكون نقدا
حبت ا ومیكن أن أیيت بذكر العواقب والتهدیدات أو التنذیر إخل .الباحثون واملعنیون يف هذا اجملال
كانوا عاملنی بتعددیة اآلراء واألفكار ،وقد حاولوا أن یستخرجوا االُصول واملعایي اليت یتفقون
علیها ابإلمجاع لكی حيفظوا أهداف املنهج من التفرقة والتشتّت عرب التعامل العاطفي الذي یشرتك
فیه املؤلف واملتلقي والظروف .فمن هذا املنطلق أن كل املفردات تكون الدوال واملعاين هي
املدلوالت واملدلوالت الالحمدودیة؛ ف ـ ـ ـ ـ«جدلیة الدال واملدلول ال بوصفها ثنائیة ذات بعدین وإمنا
بوصفها اثلواثا قائم ا علی:

(الرسم البیانی الـ)1
فالكلمة تثي يف العقل صورةا ذهنیةا تشي إلی ماهیة خارجیة؛ وهذا یعين أن داللة الكلمة يف
الصور الذهنیة للشيء الذي تشي إلیه وهذه الصورة الذهنیة قد ختتلف من إنسان إلی أخر ،ومن
بیئة اجتماعیة أو ثقافیة أو اقتصادیة إلی اُخری وقد ختتلف من جمتمع إلی آخر( ».هنر1429 ،هـ)169 ،
الدوال تعطینا النظرة املتعددة األطراف علی النصوص وتتّسع أمامنا النوافذ املختلفة لفهمها أكثر
فأكثر وأقرب إلی ما یرید أن یقوله املبدع .وبعبارة اُخری احلصول علی اجلدلیة ( )Dialecticبنی
اللغة ،وأحداثها من انحیة القوة واالیدئولوجیة .نص اخلطاب السیاسي أشد عالقةا وأكثر ارتباط ا
ابللغة والقوة واالیدیولوجیة؛ ومثمّة مفاهیم يف حتلیل النصوص واخلطاابت ،منها النقد والتنقاد
( )Criticalوالقوة ( )Powerاالیدیولوجیة والسلطة ( )Hegemonyوالتناص ()Intertextuality
واالنسجام ( )Harmonyواملفردات ( )Wordsوالقواعد )Grammar( .أما الدال :فیقصد هاشم يف
كثي من خطبه ،التصریح والوضوح دون الغموض ذي الدالالت املشرتكة ،فالخیتلف القراء يف
قراءة خطبه وتفسيها بل ذهبوا مذاهب موحدة .هناك تصریح عائد إلی البنیة الرتكیبیة يف
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اخلطب .ولكن یقع يف كالمه تقدمی وأتخي .أو یتخالف وضع اإلسناد ،فیصي الكالم مقلوابا أو
یقع بنی بعض العبارة فصل ابجلمل االعرتاضیة أو الدعائیة.
وأما املدلول :فیظهر الوضوح يف املعاين والتصریح عن مفهوماهتا يف خطبه ،وما قاله هاشم يف
كمال الوضوح ،فهو أراد أن جيعل من خطبه معیارا للخطابة وعمودا هلا نوعا ما .واألسالیب اليت
بثّها يف منهاجه ما هي إال سیاج هدفه احلمایة من الضالل عن القصد وتبینی اخالصه الفكری يف
بناء جمتمع سعید .فهو سعی واستطاع أن یكشف عن بعض اللمحات واألفكار اليت میكن أن
تسایر شیئ ا من التصورات واملفاهیم يف الدراسات االجتماعیة واحلكومیة.
 :2-1حتليل اخلطب يف مستوی الوصف
على مستوى الوصف ،نبحث عن ثالثة وجوه؛ وهي )1« :املفردات وعالقتها املعنوییة وقیمتها
البیانیة (يف علم البیان) )2 /القواعد واجلمالت اخلربیة واإلنشائیة ،األفعال بكلي الوجهنی أي
معلومةا كانت أو جمهولةا ،ضمائر اخلطاب أو التكلم و )3 ...التعامل واحلوار واخلطاب علی
أساس القوة بنی املؤلف واملتلقي( ».شایسته پيان1379 ،ش 170 ،و)171
كان هاشم «أكرب ولد عبد مناف واُّمه عاتكة؛ وإلیه ینتسب أحفاده فیقال هامشیون أو بنو
هاشم» (ابن أثي1965،م )16،یشاهد أنه يف املستوی األول للمنهج یعتقد ابلعالقات البنّاءة بنی اللفظ
واملعنی ویتضح أن املفردات بنفسها أو يف تراكیبها يف اجلمل ،هلا القوة السیاسیة واإلیدئولوجیة
اخلاصة .كما أنه ال انفصال بنی الظروف السیاسیة واالجتماعیة ،ال شراخ بنی اخلطب والظروف،
(حال املخاطب ومقتضاه).
«ال جتري الرتاكیب اللغویة اعتباط ا يف بیان الدالالت وإجراء عملیيت االتصال والتواصل بنی
صحتها النحویة
الناطقنی ابللغة؛ وإمنا جتري خضوع ا للنظام والقواعد والقواننی اليت حت ّدد ّ
واستقامتها الداللیة .فلكل لغة من اللغات قواعد حم ّددة وطرائق طبیعة تركیب العبارة ( Phrase
 )Structure Grammarوترتیب الكلمات ونظمها ( )Syntaxلتكوین أو تركیب اجلمل ونظم الكالم
( )Synatactic Structureوتعمل املفردات املعجمیة ( )Vocabularyوالبنی الصرفیة ()Morphology
وتركیب اجلمل ( )Syntaxوقواعد النحو ( )Grammarمتضامنة علی حتدید الداللة املرادة انطالقا
وهذه االختیارات هي أساسا اختیارات يف املعنی» (هنر1429 ،هـ )99 ،يف هذه العملیة التواصلیة،
یتبادل اآلراء و األفكار و املعلومات.
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اخلطب مفعمة ابلوحدة األدبیة والبالغیة نوع ا ما يف حنی تری قدرة هاشم بن عبد مناف
احلامسة واسرتاتیجیته يف املستوینی؛ املستوی الداخلي (أو اإلقلیمي والقومي) وهو قریش وخزاعة
وذلك املستوی اخلارجي (أو الدويل) يف أایم احلج يف احلجیج الذین یقصدون بیت هللا احلرام من
أقصی البالد.
  :2-1-1امسیة اجلملیدل علی أن يف اخلطب كلما
تستخدم اجلمل االمسیة أكثر من اجلمالت الفعلیة وهذا االستخدام ّ
یوجد الفخر واملدح والشجاعة وبكلمة واحدة ،املعاين النبیلة اليت ینسبها هاشم إلی نفسه وآابئه؛
یقال بلسان الثبوت؛ أي هذه جلّها كانت لنا وتكون وستكون .وتوجد يف استخدام اجلمل الفعلیة،
تتغي بتغیي األزمنة .التشبیهات واالستعارات كـ«احللم شرف ،والصرب
استمراریة هذه املعاين اليت ّ
ظفر ،واملعروف كنز ،واجلود سؤدد ،واجلهل سفه ،واألایم دول ،والدهر غي» (األندلسي1983 ،م،ج،1 :
 )48أحیاانا تری فیها الالحمسوسات تشبه مبثلها أو غيها (أي احملسوسات) .مبعنی أن املعروف
مبصادیقها كالعمل اخلي أو النیة احلسنة یشبه ابلشيء الثمنی الذي حيس ویشعر ،أو يف «اجلود
سؤدد» یشبه الكرم واجلود العقلي ابلعقلي والالحمسوس مثل السیادة والعلو .ويف نفس الوقت
تشاهد اجملاز يف سیاق «الدهر غي» ،أي ذو غي؛ وغي الدهر هو أحداث الدهر وحداثن األایم.
هنتم ابإلعراب بكونه دلیالا یرشدان إلی املعاين ألن «االلفاظ مغلقة علی معانیها حتی یكون
ّ
اإلعراب هو الذي یفتحها وأن األغراض كامنة فیها حتی یكون املستخرج هلا ،فاإلعراب قرینة من
قرائن الداللة ،وعنصر من عناصر حتدیدها( ».هنر1429 ،هـ 89 ،و .)90املبتدأ واخلرب املرفوعان يف
اجلمل االمسیة لسیاقهما الثبويت یكوانن علی تؤكید املفاهیم وعلی الرفعیة تكون الداللة املرادة أقرب
إلی املضمون« .امسیة اجلمل هلا میزة مقنعة وتزیل الشك واإلهبام» (عكاشه2005 ،م)82 ،

استخدام الجمل الخبریة
الجمل
الفعلیة
الجمل
اإلسمیة

(الرسم البیاين الـ)2
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  :2-1-2اإلنشاءخیاطب هاشم قبیليت قریش وخزاعة ابجلمالت اإلنشائیة ابألوامر ،قائالا« :فاصطنعوا املعروف
تكسبوا احلمد ،ودعوا الفضول جتانبكم السفهاء ،وأكرموا اجللیس یعمر اندیكم ،وحاموا اخللیط
یرغب ىف جواركم ،وأنصفوا من أنفسكم یوثق بكم؛ وعلیكم» (األندلسي1983 ،م ،ج)47 ،1 :
واستخدام أفعال األمر من موقف القدرة والعظمة واهلیمنة یرشدان إلی أن شأنه رفیع بنی
الشارع اجلاهلي قبل اإلسالم ومقبول فیهم .إن لظاهرة الصوت و الصمت (أي السكون يف
آخرها) يف هذه األفعال فیه تقابالا ض ّدایا وسلطة الصوت هتیمن علی الصمت ،فهناك جند
«تقابالا ضدایا بنی الصوت الذي یبلور الوجود والصمت الذي یشكل نفیا للوجود؛ لكن يف هذا
التقابل تبقی السلطة للصوت ،حیث یلجأ الشاعر إلی عامل األصوات لیكسر احلواجز والقیود اليت
حتیط به حتی یتمكن من اخرتاق عامل الصمت واالنطواء واالنعزال .وتظهر لنا مهمة الصوت و
الصمت إذا اجتمعا يف سیاق واحد» (بالوي 78 ، ،و )81
  :2-1-3اإلرجاعنشاهد اإلرجاع وهو استخدام الضمائر بشتّی أنواعها يف النص« .أنتم سادة العرب ...أنتم جيان
الل ...أسألكم حبرمة هذا البیت »...ضمائر اخلطاب املكررة يف اجلمالت الفعلیة هلا معایي
بیت ّ
معنویة ودالالت مضمونیة يف تنبیه فاعل هلذه الضمائر؛ أي قریش وخزاعة؛ لكي ینتبهوا انتباه ا
ابلغ ا .إ ّن عدد ضمائر اخلطاب كثي« ،هذه الضمائر تؤثّر علی احلوار املباشر إلقناع املستمعنی».
تؤدي إلی اهتمام املستمعنی إهتماما واسعا مبوضوع اخلطاب والرتكیز
(عكاشه2005 ،م )71 ،وقد ّ
علیه ،وإلی التماسك الداليل والصلة بنی اجلمل.
  :2-1-4التمییزیستخدم أسلوب التمییز حینما یرد أن یتذكرهم مبجد األابء خیاطب بلسان خطايب مبنی حتی
یؤّكد ویثبت املعنی يف ذهن سامعیه والتمییز أكثر أتكیدا وأشد تقویةا من الشكل الفاعلي  ،یقول:
«أنتم سادة العرب ،أحسنها وجوها ،وأعظمها أحالما ،وأوسطها أنساابا ،وأقرهبا أرحاما »...أنّكم
لستم اُانس ا عادینی ،بل من شرفاء العرب وفحوهلم؛ َث تستمر وتدوم األجماد حتی تصطفوا وجتعلوا
أنتم جياانا لبیت هللا احلرام.
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  :2-1-5القسم والتأكیدحيمل استخدام القسم يف اخلطبة رسائل مهمة منها التأكید واإلحلاح علی شيء ما« .فوربّ هذه
البنیّة ...لوكان ىل مال لكفیتكموه» من تلك الرسائل أن هاشم بن عبد مناف أُشهد هللام أبنه
حاكم عدل ،رؤوف ورحیم .یبدأ ببذل أمواله بنفسه قبل رعیته؛ كأنه یعرف نفسه كرجل أخالق
كرمیة ویُعطي هلم درسا يف الضیافة والقری ویكون منهجا هلم.
یدل
هو یوظّف أسالیب الكالم بشتّی عناصرها كاجلمالت االمسیة والفعلیة والنداء والشرط؛ ّ
علی أنّه حاكم بلیغ بكل ما تعنیه الكلمة؛ هو یعرف سامعیه وخماطبیه وحيتضنهم ابلبالغة
والفصاحة واإلیقاع واملوسیقی يف كالمه وخطابه حتی یرضخ املفاهیم إلی قلوهبم .ایقاعات التمییز
مفر
والتكرار واألفعال واجلمل ،ومهما خیرج الكالم من القلب ،البد من دخوله يف القلب؛ وال ّ
الل ومعونتهم إالّ طیبا ،لیؤخذ ظلما»
منه« .أالّخیرج رجل منكم من ماله ،لكرامة ّزوار بیت ّ
و«أحسنها وجوها ،وأعظمها أحالما ،وأوسطها أنساابا ،وأقرهبا أرحاما»
التأكید النحوي طریق إلی التأكید الداليل واملعنوي؛ یقول يف فقرة من اخلطبة يف منافرة قریش
وخزاعة« :والسیف ال یصان إال بغمده» یستخدم احلصر ابسلوب النفي واإلستثناء ،وهو أكثر
أتكیدا وحصرا علی املفهوم .مبعنی أن ال صیانة للسیف إال ابلغمد وابلداللة االلتزامیة یستعار
معنی الدعم والوحدة والتوحد .مع هذه االسرتاتیجیة الذكیة اليت استخدمها هاشم ،كان من
املتوقع أن یتحقق السالم واهلدوء يف ضواحي حكمه ،وأنه لن تكون هناك مشاكل داخلیة.
ويف «أنتم كغصىن شجرة أیهما كسر أوحش صاحبه الیوم» ،يف التشبیه املستخدم الذي نراه
ط؛ بل بقاؤهم یعتمد
یرید القول أبن التماسك والوحدة بنی كلتا القبلیتنی لیس من الضرورایت ق ّ
على هذه املسألة املهمة.
أحیاانا یبالغ يف الفخر ،يف الرتاكیب اإلضافیة للتشبیه «لنا ذروة احلسب ،ومعدن اجملد»
احلسب یشبه اجلبل الشامخ يف الرفعة والعلو ،وشأن بين خزاعة وبين النضر وهم أجداد النيب حممد
(ص) من هذا اجلبل ،ذروته وقمته .واجملد یشبه ابلذهب الثمنی ،قیمةا الذي حصة هاشم وقومه
منه ،علی بكرة أبیهم ،معدنه وأصله .ویرتبع ابلفخر واملدح علی العرش.
  :2-1-6التكرار والنداءالتكرار یفید التنویه ومینح التايل له الفرصة لإلیضاح حتی یرسخ املفهوم يف الذهن .يف اخلطبة
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تتكر النداءات ابستخدام حرف النداء للبعید .یتكرر النداء؛ أي ای معشر العرب ،حینما أراد أن
أدلی بتصرحيات يف عالقات أبناء مكة والبطحاءحتی حيیی أحاسیس العروبة يف أنفسهم كاملضیف
العريب الكرمی والشریف والنبیل الذي یستقبل الضیوف بسلوك خاص.
تستخدم النداءات البعیدة لكي تثي الغية واحلماس والعاطفة بنی أبناء الشعب .تبنی وتظهر
يف منعطف جدید ،اهلویة االنسانیة العربیة مبا كان يف العهود املنصرمة وتكون يف عصره الراهن؛
كأنّه یرید أن یتبنّی تلك اهلویة من جدید؛ یقول خاطب ا« :ای معشر قریش! أنتم سادة العرب،
أحسنها وجوه ا وأوسطها أنساابا ... ،ای معشر قریش! أنتم جيان بیت ا ّلل ،أكرمكم بوالیته،
وزوار بیته »...ینادي معشر قریش وخیاطبهم ویذكرهم أبنساهبم
ّ
وخصكم جبواره ...فأكرموا ضیفهّ ،
وأجدادهم إلاثرته إایهم ابحلماس والغية.
وحینما كان خیاطب فحول العرب ومشاخیهم وأبناء احلجاز خبطاب عام .ینادي بنداء ای أیها
یتوحدهم علی بكرة أبیهم ،عربی ا كان أو أعجمیا!
الناس؛ حتی ّ
یبنی هلم ویزول العروبة ،بل ّ
ویقول« :أیها الناس! احللم شرف ،والصرب ظفر ،واملعروف كنز ،واجلود سؤدد».
هذا النوع من اخلطاب یعين أننا مشرتكون يف االنسانیة وعندان ال فرق بنی العربة واملستعربة
وغيهم وحيییهم مباء احملبة والوداد بینهمَ ( .و َج َعلْنَا ِم َن الْ َم ِاء ك َّل َش ْي ٍء َح ٍي)(األنبیاء )21 ،القیم نفس
القیم ألهنا مشرتكة بنی أبناء البشر.
 :2-2حتليل اخلطب يف مستوی التفسي
يف هذا املستوی تساعد اخلطاابت السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة ،ابلعالقة الدایلكتیكیة.
«التفسي هو مزیج من النص نفسه ،ومن عقلیة املتلقي وخلفیة معرفته الكامنة؛ background
) )knowledgeبل فهو نتاج التواصل املتبادل واجلدل الذي یرید أن یزیح الستار من العالقات بنی
النص والتناص فیه وبنی الطرفنی يف احلوار ولغتهما املستخدم ،والقواعد واالصول» (شایسته پيان،
1379ش)244 ،

یقوم فيكالف يف منهجه التحلیلي علی مستوی التفسي بتحلیل ظروف اخلطاب وسیاقها
( )context of Situationونوعیة اخلطاب والتناص .إ ّن العالقات السیاسیة واالجتماعیة هي جسر
یوصلنا إلی التجلي األوضح يف فهم النص.
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 :2-2-1التناص

توجد املفاهیم اليت تُكنی هبا يف خطاابت هاشم لكي تتحق الوحدة والتماسك يف عبارة ـ«الصرب
ظفر» ،ومثل هذا املثل توجد بكثي يف األمثال العربیة« :من صرب ،ظفر» أو «دواء الدهر الصرب
علیه» أو «ما الدهر إال هكذا فاصرب له» (معلوف1956 ،م )596 ،هاشم یؤّكد علی وحدة الشعب
ابخلطاابت املتعددة كـ«أنتم كغصين شجرة أیهما كسر أوحش صاحبه ،والسیف ال یصان إال
صموا ِحب ِبل ِّ
ِ
بغمده» یشاهد يف اآلایت القرآنیة ،مثل( :واعتم ِ
ت
عم م
م
الل ممجی اعا موال تمـ مفّرقوا ۚ مواذ ُكروا ن م
م
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اان)(آل عمران ،الـ)103
و
خ
إ
ه
ت
عم
ن
ب
م
حت
مصب
ا
الل معلمی ُكم إِذ ُكنتُم أمعداءا فمأملّ م
ف بم م
نی قُلوبِ ُكم فمأ م ُ م
تكون الوحدة وتضامن الشعب جهدا مشرتك ا لتحقیق األهداف الوطنیة ومتنع االنتفاضات
والضغائن .هذا یوفّر الطریق إىل السعادة ،وهي الغایة والنهایة .اعتربت الوحدة الوطنیة واحدة من
یدل على رد الشعب للدفاع عن املصاحل الوطنیة.
أركان السلطة السیاسیة هلاشم ،ممّا ّ
اختیار الشعب هذا املهم بقیادة حكیمة ،متعددة األوجه یتم يف العوامل العرقیة والقومیة
والدینیة واهلویة االسرتاتیجیة للنظام.
 :2-2-2نوعية اخلطاب
خیاطب يف اخلطب كل النفوس يف اجملالنی ،مها الداخلي أو القومي واخلارجي أو الدويل؛ ولكن
تعم االنسانیة مجعاء؛ میكن أن یقال هذه اخلطاابت بسبب
اخلطاابت بسبب مفاهیمها النبیلة ّ
احتوائها املعاين السامیة والنبیلة لیست موجهة لقوم معنی أو طائفة كذا وكذا؛ بل یشمل كل
احلرة حتی عصران الراهن.
النفوس ّ
میكن أن نشاهد أبعاد اخلطب اخلارجیة أو غي اللغویة يف سیاق موقف ( Extralinguistic
 )Contextأو مقام (:)Context Situation
الداللة

السياق

غاية النص

قناة التواصل

الرقم

نوعية اخلطاب

1

اخلطاب الدیين

املباشر

الثقايف

اإلقناع ،ولیس
اإلغراء

شفهیة

2

السیاسي

املباشر واإلحيائي

االجتماعي
والسیاسي

اجلذب واإلقناع

شفهیة

3

الدعائي

املباشر والضمين

الدیين والثقايف

احلث والتشجیع

شفهیة
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 :2-2-3السلطة والثبات

أسس الرحالت التجاریة يف الشتاء والصیف« ،وكان هاشم بن عبد مناف
إ ّن هاشم هو أول من ّ
صاحب إیالف قریش الرحلتنی؛ وأول من سنّمهما وذلك أنّه أخذ هلم عصم ا من ملوك الشام،
فتجروا آمننیَ .ث إن أخاه عبد مشس أخذ هلم عصما من ملوك الیمن ،وأخذ هلم نوفل عبد مناف
عصما من ملوك العراق ،فألفوا الرحلتنی يف الشتاء إلی الیمن واحلبشة والعراق ويف الصیف إلی
الشام» (البالذری1997 ،م)68 ،
له دور حموري يف استقرار األمن والثبات بنی جمتمعه ،حبیث القبائل كانوا خیافون بعد موته من
هجمة أعدائهم الشرسة .هو ینقذ أبناء مكة املكرمة من كارثة اجملاعة إبدارته الذكیة وإطعامه
اهلامة أنه هو أقدم بتأسیس قانون توزیع األرابح للتجارة بنی الفقراء
الشارع الصحیح .ومن أفعاله ّ
إليالف قـريش *إِيالفِ ِهم ِرحلَ َة ال ِش ِ
ِ
الصيْ ِ
ف) (قریش،
واملساكنی وحكي أنه صاحب ایالف قریش( .
تاء و َّ
ْ ْ
َْ
 1إلی  )3كان «إیالف قریش» أكرب اتفاق األعراب التجاري يف العصور املنصرمة ،فیستفید
رسخ هاشم سیادته علی قریش .هاشم بن عبد مناف یصدق علی أن
اجلمیع .وهبذا االتفاق ّ
للحاكم إدارة الشؤون االجتماعیة يف العسر والیسر .كان حياول ابألمرین املهمنی ،الرفادة والسقایة
حيث هبا قریش،
يف أایم احلج ،یقوم يف كل سنة يف أایم احلج بنی اُمته وخیاطبهم خبطبة غراءّ ،
إبكرام زوار بیت هللا احلرام ،ویسأهلم ابلبقاء يف مكة ،تكرمی ا للحجاج واطعام ا هلم .وهو بنفسه
یطعم احلجیج ویسقیهم يف كل عام وكان حفر آابرا للسقایة يف مكة.
يف عهده الذهيب یعظم قریش بذكر أخالقهم احلمیدة وحيثّهم علی االستمرار فیها .یرشد قریش
طوال دولته ،وهم یعیشون يف الرخاء والراحة والسالم .یستنتج أنه التوجد فجوة طبقیة بنی
الهنم كان علی عاتق األغنیاء ،إعطاء شیئ ا ما من أمواهلم ویشرتكون
األغنیاء والتجار وبنی الفقراءّ ،
فیها .لقیادته احلكیمه األدوار االجتماعیة كـ«الوحدة ،اإلهتمام ابلروح املعنوییة لدی املرؤوسنی،
فهمه جلوانب عمله ،إعالم املرؤوسنی ابحلقائق ومراعاة تفهمهم ملهامهم ،ضرب املثل األعلی
للمرؤوسنی ومشاركتهم ،احلسم يف اختاذ القرارات ،حتمله للمسؤولیة وتنمیته هلا بنی بنی املرؤوسنی،
مراعاة إمكاانت حقیقة جتنب ا للفشل ،فاعلیته وتفاعله مع املرؤوسنی( ».فتحي وشقیق ،ال ات)301 ،
خیاطب املرؤوسنی قائالا« :أنتم كغصىن شجرة أیهما كسر أوحش صاحبه ،والسیف ال یصان إال
بغمده ،ورامى العشية یصیبه سهمه ،ومن أحمكه اللجاج أخرجه إىل البغى»...
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خطابه السیاسي ابلعبارات الصلبة من موضع القدرة ومثل هذا اخلطاب هو حجر األساس
لكل عظمة و ّقوة لقریش ،ابملفردات احلیّة يف تلك الظروف اليت حتكم اجلاهلیة والعرب اجلاهلي
یعرف الكرم والقری وقریش خاصةا .وعلی الدولة أن تعلم أبنائها شكر هللا عّز وجل عند حصول
النعم .هو یراعي حقوق األنسان يف رعیته أي الكرامة واحلریة ،احلقوق املدنیة والفكریة والدینیة
والسیاسیة واالجتماعیة وحقوق اإلنسان بكافة أقطارها .حيرتم الشارع وحيرتمونه حفاظا علی كرامة
الفرد واجملتمع.
 :2-2-3الدمیقراطية

تع ّد الدمیقراطیة إجابة عن كیفیة اختاذ القرارات السیاسیة الكلیة .فهي «نظام سیاسي یتخذ
احلكام القرارات ولكن حتت سیطرة الشعب الفعالة والنشطة واملؤثرة( ».جهانبخش )60 ،1385 ،إ ّن
هذا النظام «یؤكد علی السیطرة الشعبیة والعدالة يف املراقبة» ( )17 ،1388فیعتمد حتقق الدمیقراطیة
وتثبیت ركنیها بنی الشعب علی تطبیقهما ّإایمها يف اجملتمع .میكن القول أن قیادة هاشم قیادة
دمیقراطیة ،ألنه یعمل علی توزیع املسؤولیة واشرتاك اجلمهور اجلاهلي يف اختاذ القرارات وحيثّهم علی
إنشاء العالقات وحتقیق التعامل املتبادل بینهم؛ یلتفت إلیهم ویلتفتون إلیه ،یدعمهم ویدعمونه؛
یؤدي إلی إنتشار روح الرضا واإلرتیاح والتعاون
یتقبلون أوامره راضنی ،ویسعون لتنفیذها وهذا جلّه ّ
يف اجملتمع .النری استخدام اللفظ« ،األان»؛ بل نشاهد استخدام ضميي«حنن وأنتم»« :حنن آل
الل .» ...هذه املالحظة كانت دالة علی التفكي
وذریّة إمساعیل /...أنتم جيان بیت ّ
إبراهیمّ ،
اجلو الدمیقراطي .وهذا ما یؤیده إصالة رضا اجملتمع كافةا ،اإلكتفاء
اجلماعي وعلی الصداقة وعلی ّ
الذايت نوعا ما ،القانون وإلتزام القانون ،حقوق اإلنسان والعدالة.
 :2-3حتليل اخلطب يف مستوی التبينی

يف مستوی التبینی نشاهد العالقة بنی اخلطاب والسیاسة والسلطة ابلضبط بشتّی األقسام.
والغرض من املستوی هو اإلجابة عن هذا السؤال :هل اخلطاب احلالی ینوي احلفاظ علی

ینوه تغیيه« .إذا تّ إعتبار القیم االجتماعیة املرتبطة ابلنصوص
الظروف السیاسیة الراهنة أو ّ
فتم إكمال الوصف ابلتبینی وابلتفسي .یشي مستوى التبینی إىل آاثر
والعناصر املكونة هلاّ ،
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اخلطاب على البنیة أو اهلیكل؛ یسأل هل یؤدي إىل احلفاظ البنیوي أو یواكب تغیي البنیة.
املقصود هنا ابلبنیة االجتماعیة هو عالقات القوة» (قامسي1397 ،ش 190 ،و )221وابلتايل األمهیة
االجتماعیة يف النصوص تعتمد علی القیم االجتماعیة وأصدائها.
 :2-3-1العامل االجتماعي والتأثيات له

یستهل هاشم بن عبد مناف اخلطبتنی ابلنوع الربهاين تؤخذ من املدح؛ و«اإلستهالل هو إذن بدء
ّ
الكالم؛ ویناظره يف الشعر املطلع؛ وینبغي يف األقوال الربهانیة أن جيري التألیف علی حلن مجیل...
یبدأ ابلتعبي عما یقصد إلیه َث یسرتسل وكل اخلطباء یلتزمون هذه القاعدة» (بدوي1979 ،م)230 ،
ّ
وأحیاانا یتّخذ اإلستهالل أو الصدر صورة النصح .اخلطیب الب ّد له من تكرمی أهل اخلي وهلذا هو
قصى بن كالب،
میدح ویقول« :حنن آل إبراهیمّ ،
وذریّة إمساعیل ،وبنو النّضر بن كنانة وبنو ّ
ولكل ىف ك ّل حلف جيب علیه
وأرابب مكة ،وس ّكان احلرم ،لنا ذروة احلسب ،ومعدن اجملد،
ّ
نصرته ،وإجابة دعوته ،إالّ ما دعا إىل عقوق عشية ،وقطع رحم».
یعلم هاشم بن عبد مناف أن ادارة الشؤون احلكومیة یفتقر إلی علم األخالق والسیاسة وهو
یعلم علم األخالق السیاسیة وینطبقه يف جمتمعه نوعا ما؛ واحلیاة اجلاهلیة هلا عالقة وثیقة ابخلُلق؛
للخلق؛
ومیكن أن یقال عند رؤیتهم الدین هو اخللق واخللق هو الدین؛ حبیث جعلوا الدین مرادف ا ُ
وعلم السیاسة الذي یُعرف منه أحوال السیاسات واالجتماعات املدنیة .العالقة بنی األخالق
والسیاسة ال انفصال هلا والب ّد للحاكم السیاسي والدولة «العظمة والشهرة والقوة» وإ ّن للقیم
الدینیة األخالقیة ّقوةا عظیمةا اليت تق ّدسها وهلا أثر إجيايب علی القوة املادیة والسلطة وهاشم
یستخدمها يف حكومة احلجاز آنذاك ویرّكز علیها .وغایته كاملوحد هي ابتغاء مرضاة هللا تعالی.
فأما التصدیقات فینبغي أن تكون
حيتج علیهم ابحلجج املثبتة والتصدیقات الربهانیة ّ
هو ّ
مثبتات ،ألن التثبیت الزم ویقول التفكيات علی نفس النسق وأحیاانا املؤخبات أجنح من املثبتات
إن خمرج من
رب هذه البنیّة ،لو كان ىل مال حيمل ذلك لكفیتكموه ،أال و ّ
يف اخلطاب كـ «فو ّ
طیّب ماىل وحالله ،ما مل یقطع فیه رحم ،ومل یؤخذ بظلم ،ومل یدخل فیه حرام ،فواضعه ،فمن شاء
منكم أن یفعل مثل ذلك فعل ،وأسألكم حبرمة هذا البیت أالّ خیرج رجل منكم من ماله ،لكرامة
ّزوار بیت ا ّلل ومعونتهم إالّ طیب ا ،مل یؤخذ ظلم ا ،ومل یقطع فیه رحم ،ومل یغتصب».
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 :2-3-2عالقات اخلطبتنی ابلقوة وااليدئولوجية

تع ّد اإلیدئولوجیة من املفاهیم اليت یستخدمها اخلرباء واملعنیون مبختلف اجملاالت للعلوم االنسانیة
كالعلوم السیاسیة والعلوم االجتماعیة واألدب واللغة؛ ولكن لیس هناك تعرف واحد هلا .فهي
جمموعة من املعتقدات تتشكل التوقعات البشریة وكذلك یشمل نظام ا اخالقی ا یفصل الطریق
الصحیح عن اخلطاء؛ أو «تیار من األفكار واآلراء واملعتقدات والقیم املنهجیة يف اجملتمع أو جزء
منه» (ایرحممدي1383 ،ش)7 ،
إیدئولوجیة اخلطاب والقوة تقوم علی القیم الدینیة واألخالق السیاسیة .والقضیة الرئیسیة يف
هذا املستوى من التحلیل هي «دراسة كیفیة ارتباط اخلطاب وهیكل القوة واألیدیولوجیا ،إىل
جانب مصطلحات مثل السلطة واألیدیولوجیا واهلیمنة( ».اپشا وجعفري )56 ،1394 ،وهاشم بن عبد
قوي إیدئولوجیته بتقویة العالقات واملفاهیم
مناف ذونظرة عاملیة يف العالقات الدولیة والوطنیة ،ی ّ
خاصةا يف قریش بتعبيه «أرابب
السامیة يف العرب قبل اإلسالم یؤیّد سیاسة احلكم يف العربّ ،
قصى بن
مكة»؛ یقول« :أیّها الناس! حنن آل إبراهیمّ ،
وذریّة إمساعیل ،وبنو النّضر بن كنانة وبنو ّ
كل حلف جيب
ولكل ىف ّ
كالب ،وأرابب مكة ،وسكان احلرم ،لنا ذروة احلسب ،ومعدن اجملدّ ،
علیه نصرته ،وإجابة دعوته( ».األندلسي1983 ،م ،ج )48 ،1 :فأمخد بكلماته عراكا كاد أن یقع.
وكانت شعبیة هاشم يف تصاعد مستمر بسبب عدالته االجتماعیة وإطفائه القتال .هو یری العرب
والعجم يف الضیافة والقری كنفس واحدة .ال فرق بینهما يف عدالة هاشم بن عبد مناف .وكل
هذه السلوكیات تدلّنا علی أنه رجل عادل ،مؤمن ابملفاهیم السامیة التوحیدیة كاملوحد احلقیقي
الیكون يف شخصیته ازدواجیة وثنائیة.
الصلة بنی احلاكم والقائد؛ هاشم بن عبد مناف وبنی أتباعه علی أساس احملبّة والوداد والثقة؛
فهو یراعي الرفق يف االُمور كلّها أغلب وأكثر من الغلظة.
 :2-3-3نوعية السلطة

إن سلطته الناعمة تكون دون الرعب والتهدید والضغط واإلحكام؛ هو فحل العرب یهدي الناس
بغي لسانه .أوالا یُعطي من ماله َث یسأل أن الطوائف یعطونه .يف البدایة خیرج من طیب ماله،
أمواالا؛ َث یستدعي أهنم خیرجون من الطیب ،ماالا .تعامل معهم تعامل املصارحة والشفافیة وال
یظهر هلم خالف ما یبطن وهوالء كذلك؛ الیظهرون له خالف ما یبطنونه.
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وإن خمرج من
رب هذه البنیّة ،لو كان ىل مال حيمل ذلك لكفیتكموه ،أال ّ
یقول خاطبا« :فو ّ
طیّب ماىل وحالله ،ما مل یقطع فیه رحم ،ومل یؤخذ بظلم ،ومل یدخل فیه حرام ،فواضعه ،فمن شاء
منكم أن یفعل مثل ذلك فعل ،وأسألكم حبرمة هذا البیت أالّ خیرج رجل منكم من ماله ،لكرامة
الل ومعونتهم إالّ طیبا ،مل یؤخذ ظلما ،ومل یقطع فیه رحم ،ومل یغتصب»
ّزوار بیت ّ
«ملا صارت الرفادة والسقایة هلاشم ،كان خیرج من ماله يف كل سنة للرفادة ماالا عظیما ،وكان
أیسر قریش َث یقف يف أایم احلج؛ فیقول :ای معشر قریش إنّكم جيان هللا وأهل بیته؛ وإنّه أیتیكم
يف مومسكم هذا زوار هللا تبارك ذكره یعظمون حرمة بیته وهم أضیافه وأحق الناس ابلكرامة،
فإهنم أیتون ُشعثا ُغربا من كل بلد علی ضوامر كالقداح قد أزحفوا
فأكرموا اضیافهّ ،زوار كعبتهّ ،
وتمِفلوا وأرملوا فأقروهم وأغنوهم وأعینوهم .فكانت قریش تتوافد علی ذلك حتی إن كان أهل البیت
ليسلون إلیه ابلشيء علی قدرهم ،فیضمه إلی ما أخرج من ماله ،وما مجع ممّا أیتیه به الناس ،فإ ّن
عجز ذلك أكمله( ».البالذري1997 ،م )69 ،وهذه السلطة الناعمة يف دولته بغي لسانه؛ بل أبفعاله،
یعتمدون علیه وهو یسلّط علی قلوهبم قبل احلكم والسیطرة علی أبداهنم.
ُروي يف منافرة بنی هاشم واُمیة بن عبد مشس؛ «كان امیة بن عبد مشس ذا مال ،فتكلّف أن
یفعل كما فعل هاشم يف إطعام قریش ،فعجز عن ذلك ،فشمت به انس من قریش وعابوه
لتقصيه ،فغضب وانفر هامش ا علی مخسنی سود احلدق تنح مبكة وعلی جال عشر سننی ،وجعال
بینهما الكاهن اخلزاعي وهو ج ّد عمرو بن احلمق وإن منزله ُعسفان ،وإ ّن مع امیة أبو مههمة ،بن
عبدالعزیز الفهري وكانت ابنته عند اُمیة .فقال الكاهن :والقمر الباهر والكوكب الزاهر والعماء
(السحاب) املاطر ،وما ابجلو من طائر ،وما اهتدی مبعلمم مسافر يف منجد وغائر ،لقد سبق هاشم
امیة إلی املآثر ،أول منها وآخر ،وأبو مههمة بذلك خابر ،فأخذ هاشم اإلبل فنحرها وأطعم حلمها
من حضر .وخرج اُمیة إلی الشام وأقام عشر سننی ،فتلك أول عدواة وقع بنی هاشم واُمیة»
(البالذري1997 ،م)69 ،

یرتك النزاع مع أي شخص ،سواء من أهله أم غيهم ،حینما یُسمع إنشاد احلیاة وابحلنون
واملساواة والتسامح والتساهل ،یتناغم السامعون والشارع معه بنغمة اإلطاعة واإلنقیاد .وكذلك
حيكم علی منافسیه .ویسلّط الضوء علی املفاهیم اليت یرید أتكیدها بتكرار خطابه وندائه ویثي
الغية واحلماسة بنی نبیل آابئه وشریف أجداده وبنی شتّی الشعوب والطوائف ابستخدام الضمائر
للخطاب «أنتم وكم» ویذكر وأ ّكد املعنی أكثر فأكثر يف ابل املتلقي.
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یذكرهم العهد بنی القوم والصداقة ،یقول هلم :الصدیق حيلف لصاحبه والیغدر به يف قوله «لكل
يف كل» أي لكل شخص يف صاحبه صدیق جيب علیه نصرته« .لنا ذروة احلسب ،ومعدن اجملد،
كل حلف جيب علیه نصرته ،وإجابة دعوته ،إال ما دعا إىل عقوق عشية ،وقطع رحم».
ولكل ىف ّ
ّ
.3اخلتام
إ ّن املنهج الفيكاليف یسلّط الضوء يف مستوایهتا الثالثة (الوصف ،والتفسي والتبینی) علی القوة
واإلیدئولوجیة والنقد والتنقاد ویشمل الظروف السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والتعلیمیة.
امتلك هاشم انصیة البالغة والفصاحة وأنّه یستخدمها يف خطبه بقضاای اُمته وشعبه كآابئه
وحيكي لالُمة العربیة قبل اإلسالم بكافّة أقطارها روح اهلویة االنسانیة والكرامة والرجولة .للخطاب
السیاسي غرضان :أتیید احلكم أو رفضه؛ فإن هاشم یقصد حفظ كیانه وحكمه .یقوم منطق
خطبه كخطیب بلیغ على الوصف والتفسي وتقویة العالقات بنی الشخصیات وأبناء اجملتمع.
 يف مستوی الوصف كان ابستخدامه األوامر وضمائر اخلطاب يف احلوار املباشر والصریح ،یقنع
حيث قریش على إكرام زوار بیت هللا احلرام
املستمعنی وهو يف موضع القوة والقدرة والرمحة والعفو و ّ
یلح علی الوحدة وحتقیق السالم بینهم.
ویدعو شعبه إلی الرجوع هبویتهم العریقةّ .
اُسلوبه حيمل رسایل مهمة يف ثبوتیة اجلمل االمسیة ونری لون الوحدة تنسجم صدر كالمه مع
عجزه ومن بدایة اخلطب ( )Openingحتی هنایتها ( .)Endingفهو يف منهاج خطابته بضوابط
مفرداته والتقدمی والتأخي فیها ،یستطیع أن یعكس وفاء املتلقي والقارئ ملقاصده ،والتقید
ابملعطیات ومراعاة السیاق وحال املخاطب.
 ويف مستوی التفسي مواكبة النص وعقلیة القارئ وإزاحة الستار ابحلوار والتواصل املتبادل.
نشاهد بعض التناص أبمثلة العرب .كانت نوعیة اخلطاب خطاابا سیاسی ا ودینی ا ودعائی ا
احلث .إ ّن لك ّل خطیب بلیغ اُسلوبه
ابلداللة الصرحية وغي الصرحية وغایته اجلذب واإلقناع و ّ
اخلاص ینحصر به ،مستخدما اللغة أبلوان الفخر واحلماس إلاثرة الغية والعصبیة املوجبة
بینهم .ونراه يف حنی آخر أن افكاره ونظرته الشمولیة یصل إلی نظرة شاملة وعوملیة يف
املستوی الدويل والوطين .وابتفاقیتة التجاریة املعروفة حي ّقق السالم .الدمیقراطیة تظهر يف قیادته
بتوزیع املسؤولیة وإشرتاك مجهوره يف إختاذ القرارات والعالقات ابستخدام ضمائر املتكلم مع
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الغي« ،حنن» .هو حاكم عدل وتصرحياته من املنظر األعلی إلی األسفل یدل علی أ ّن
خطابه ،كان خطاابا مهیمن ا.)Dominant Discourse( .
 يف مستوی التبینی؛ نری قوته احلامسة وایدئولوجیته اخلاصة السیّما يف موسم احلج ،وسلطته
الناعمة بنی قبائل قریش وخزاعة يف املستوی الداخلي وأبناء الشعوب االُخری يف املستوی
اخلارجي والدويل بتعاملهم ّاایهم مع ضیوف الرمحن إبكرام وإجالل .هذه الرؤیة حيفظ النظام
ویقویه؛ كأنه یرید احلفاظ عنه أبقصی جهده.
ّ
يف مواقفه متوج آداب احلكم والسیاسة والقری والضیافة .املفردات يف خطابه السیاسي تكون
قوة وختدم السیاسة والدولة واهلدف هو احلفظ ابلسلطة احلاكمة وتقویة عمودها .السلطة
رمزا لل ّ
القویة اليت ابألصدقاء رحیم ،وابألعداء شدید؛ ولكن يف نفس الوقت یتسامح معهم .له القدرة
علی السیطرة والتأثي علی اآلخرین ومن خالل املشاركة اإلجيابیة مع الشارع واملرؤوسنی يف
مسؤولیاهتم ومناسباهتم ومشاكلهم والتعاون معهم وملّ مشلهم وشعثهم ،له التفاعل االجتماعي .إنّه
قادر علی اختاذ القرارات السلیمة وإصدار األوامر املناسبة يف التوقیت املالئم .یكون قادرا علی
التخطیط السلیم ووضع االسرتاتیجیات واخلطط مع احلكومات والقدرات كالیمن والعراق والشام.
وعنده احلسم والعزم واحلزم والقدرة علی االقناع والتفاوض .حيفظ احلكم وخیالف التشتّت.
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چكیده
تحلیل گفتمان انتقادی یكی از رویكردهای تحلیل گفتمان وبررسی متون است كه در حوزه زبانشناسی
مورد نقد وبررسی قرار میگیرد .در این رویكرد ،زبان مجموعهای از روابط عمیق میان قدرت
وایدئولوژی در گفتمانهاست .رویكرد فركالف الگویی است كه گفتمان را در سه سطح توصیف،
تفسیر وتبیین به چالش میكشد .حاصل آن ،درك عمیقتر وفهم بهتر مخاطب از گفتمان است تا بتواند
داوری وقضاوت منصفانهتری نسبت به آن داشته باشد .نورمن فركالف نظریه پرداز وپژوهشگر
بریتانیایی در این رویكرد ،متون را در خدمت روابط اجتماعی وسیاسی وفرهنگی میگیرد .در این مقاله
سعی بر آن شده است خطبههای هاشم بن عبد مناف با رویكرد تحلیل گفتمان انتقادی فركالف در سه
حوزه توصیف وتفسیر وتبیین مورد مطالعه وبررسی قرار گیرد.
هدف اصلی از این پژوهش ،مطالعه متون قدیمی در رویكردی مدرن؛ یعنی تحلیل گفتمان انتقادی
است .خطبههای هاشم بن عبدمناف در رویكرد فركالف ،در سطح توصیف پیرامون ویژگیهای زبانی
خطب ،مانند جمالت ونقش كلمات وسپس چگونگی انعكاس مفاهیم قدرت وایدئولوژی در بستر نحو
عربی بررسی؛ در بخش تفسیر ،همراه با ساختار وسیاق خطبهها چگونگی گفتمان وابعاد آن ،تحلیل؛
ودر سطح تبیین (تأویل) ایدئولوژی ،قدرت وسلطه نرم در جامعه جاهلی در سطح منطقهای وبین
المللی منعكس میگردد .او تالش میكند با نحوه قدرت واعمال آن در عرصه سیاسی ،حكومت
وموجودیت خود را حفظ نماید.
كلیدواژهها :گفتمان انتقادی فركالف ،خطبههای قبل اسالم ،هاشم بن عبد مناف.
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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.

Keywords: Critical Discourse of Fairclough, Pre-Islamic Sermons,
Hashem Ibn Abd Manaf.
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