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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
/ ش. هـ ١٣٩٦خريف ،٤٤لالعدد ا، محكمة ةيعلم

  ۴۵-٦٦ م؛ صص ٢٠١٧

 الخامنئي علي ديّ الس رانيإ في اإلسالمّية الّثورة قائد خطاب تحليل
  ۲يياكذ  نيعبدالحس، ١ادجن ياديص اهللا روح

ا ةيالعرب اللغة قسم يف مساعد أستاذ .١   اشانك جبامعة وآدا
ا ةيالعرب اللغة يف توراهكد  طالب .٢   اشانك جبامعة وآدا

  ٢٤/٠٢/١٣٩٦: البحث قبول خيتار     ۱۷/٠٤/١٣٩٥: البحث استالم خيتار 

 صالملخّ 
، واجملتمـع ةيّـدئولوجيواإل والّلغـة اإلنسـانِ  نيبـ املناسـبات ّني بـي ألنّـه نيالباحث رةَ كف شغل قد دٍ يجد إّجتاهٍ ك اخلطاب إنّ 
 الّلغــــة ســــتخدمي اســــيّ يالس إذن .ريواألخــــ األّول نيبــــ اخلالفــــات أو الّتقــــارب مســــار إدراك هــــو األمــــر هــــذا جــــةيفنت
 لقطــــع ونظـــرأ ةيّ اإلســـالم للثّـــورة قائـــداً  بصـــفته اخلـــامنئي اهللا ةيــــفآ .الّلغـــة عـــربَ  ةيّـــدئولوجياإل لـــةكياهل لبنـــاء مشـــروعٍ ك

 خطابَـه فـإنّ  .اجلمعـة صـالة يف ةيّ العرب بالّلغة ألقاها لمةٍ ك عرب ّينياملصر  یإل رسالَته وّجهي، ومصرَ  رانَ يإ نيب العالقات
 شـــفكت الدراســـةَ  هـــذه إنّ  .التـــداويلّ  املنظـــور عـــَرب  ةيّ الوصـــف بِ يباألســـال الباحـــثُ  تناوهلـــاي اّلـــيت اتيّ باإلســـرتاجت ءٌ یملـــ

رسل( اخلطاب صاحب قدرات
ُ
 املرسـل( املصـريّ  الّشـعب یعلـ ريللتّـأث) القنـاة( اجلمعـة صـالة خطبـةِ  إسـتخدام يف) امل

 قـنعهميو  مصـر مـع تضـامَنه ربزيل ةواحلضار  خيوالّتار  املاضي یعل زكري ف، واملنطق والّلغة البالغةِ  نيَ ب مرتاوحٌ  وإنّه ).هيإل
 املصــريّ  الّشــعب یإلــ هيّ يالتــوج املنطلــق مــن ةِ يــالّثمان إرشــاداتِه وّجــهي مثّ  وثورتِــه؛ الّشــعب مــع ومتعــاطفٌ  داعــمٌ  بأنّــه

 مــن واحلجــاج راركــوالتّ  فاإلسـتعارةُ  .الغــريبّ  التّــدّخل دونَ  ةٌ يـوقراطميد ومــةٌ كح تســتقر يكـل واألزهــر شياجلكــ وشـرائحه
  .نيالبلد نيَ ب الّتقارب يف رَتهكف متدع اّليت نةُ يّ الل دواتهأ أبرز
  
  .التداولّية ؛اخلامنئي اهللا ةيآ ؛اإلّتصال ؛اخلطاب: الرئيسة الكلمات
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  مةالمقدّ  .١
 إلـی وينظـر شـّتی علـومٍ  بـنيَ  ميـازجُ  هألنّـ والبـاحثني ارسـنيالدّ  رَ كـف شغل قد األخرية العقود يف اخلطابَ  إنّ 
ــ مبنظــارٍ  صالــنّ  ــ وظروفــه صالــنّ  بــنيَ  رتبطُ ي  يف اخلطــابِ  مســألةَ  حَ طــرَ  مــن لأوّ  ...و ةياســيّ والسّ  ةاإلجتماعّي
 أمثـال احملـدثني اللسـانيني مـن األوائـلُ  يشر مل حني يف، م١٩٤٣ عام  ١بيسونس هو ةاللسانيّ  راساتالدّ 
  .)١٢٠: م٢٠٠٧، برهومة( اخلطاب مفهوم إلی ٤فهلمسلي و ٣وبسونكوجا  ٢سوسري دی

 و مصـطفی( وحادثَـه املـهُ ك: وِخطابـاً ، ُخمَاطَبَـةً  خاطَبَـهُ  املعجـم يف وجاءَ ) ب ط  خ: (لغوياً  خلطابا أصلُ 
 ﴾اخلِطــابِ  وَفصــلَ  َمــةَ كاحلِ  َوآتَينَــاهُ ﴿: العزيــز نزيــلالتّ  يف وجــاءَ  )خطــب مــادة، الوســيط عجــمامل: م٢٠٠٤، وآخــرون

ــ .)٢٠: ص(  انكــ ســواء الواحــدةَ  اجلملــةَ  جتــاوز المٍ كــ لُّ كــ هــو ساســيّ األ معنــاه يف ٥اخلطــاب مصــطلح اأّم
 ملفوظـة غـري دالالت المكـلل بأن نعتقد االصطالح يف نكول .)٢٨: ش١٣٩١، سلطانی( ملفوظا أو توباكم

 الـدالالت هـذه .)١٥٥: م٢٠٠٢، البـازغی و الرويلـی( واضـحةٍ  أو معلنـةٍ  عالمـةٍ  دونَ  امعُ والسّ  املتحدثُ  هاكيدر 
 لٍ كبشـ الثـاين يف بالتـأثري األول رغبـة -  ٦بنفيست يعتقد ماك - نضمّ ويت اخلطاب مفهوم قاعدةَ  لكتش
 عـن ويبحـثُ  الـدالالتِ  ـذه يعـين مـنهجٌ  ٧»اخلطـاب حتليـل« إذن .)٨٨: م٢٠٠٢، زيتـونی( الِ كاألشـ من

  .اآلخرين يف تؤثر اليت المكال آليات
 ومعنـاه الً أوّ  اخلطـاب ةَ امهيّـ زيـرب  الفرقُ  وهذا واخلطابِ  صالنّ  بنيَ  فرقٌ  كهنا ينتبه بأن ئالقار  علی جيبُ 

 و بـــافو( ) اإلنتـــاج ظـــروف - اخلطـــاب =صالـــنّ ( أو) اإلنتـــاج ظـــروف +صالـــنّ  =اخلطـــاب: (يف ويتبلـــور ثانيـــاً 
 فهـو اخلطـاب«: الظروف هذه رويفسّ  واخلطابِ  صِّ النّ  بنيَ  الفرقَ  »اشةكع« يبّني  .)٣١٥: م٢٠١٢، سرفاتی
 نـدرس اإّمـ نُ حنـو  )٤٥: م٢٠٠٥( »والزمـان انكـوامل، والقصـد، اإلتصال يف نيكاملشار  إلی إضافة ةُ اللغويّ  البنيةُ 

 وظائفهـــا عـــن ظـــرالنّ  بغـــضِ  الـــيت غـــةاللّ  وهـــي واحـــدٍ  شـــیءٍ  يف جيتمعـــان مـــاألّ  فـــرقَ  فـــال صّ الـــنّ  أو اخلطـــابَ 
 .التفاعليــةو  التعامليــة الوظيفــة ومهـا: التــداويل املنظــور عـرب ندرســهما وظيفتــان هلـا، والتعبــري التســميةك املتعارفـة
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 ةفاعليّــوالتّ  -  االتصــاالت علــم ــا هــتمي الــيت -  للمعلومــات نــاجحٍ  نقــلٍ  مــن اللغــة بــه تقــوم مــا هــي ةالتعامليّــ
 ســـميتّ  اخلطـــاب ألن االتصــاالت ةنظريـّــ إلــی ننظـــر أن نــریف .واجلمـــل لمــاتكال عـــرب النــاس غايـــات حتقــق
 يف بـالغٌ  دورٌ  اإلتصـال لعلـم املنطلـق هـذا مـن .خالهلـا ومن باللغة إّال  يتحّقق ال فهو والتأثري اإلتصال بصفة

  .)٧٩: ش١٣٨٤، اشيك غالمرضا( اإلتصال مبنظار اخلطاب إلی ينظرون حيث، واألدب اخلطاب

  
  )٥٥: م٢٠٠٢، عياشي( وبسنكيا  رةكف وفق يصالاإل رسم

 بــأن عتقــدي ١"الســويل" و »لإلقنــاع نــةكاملم الوســائل لّ كــ عــن البحــث«: هــو صــالتّ اال هــدفَ  بــأن أرســطو يــری
 اخلطـاب/اللغـة ةثالثيّـ أمـامَ  فـنحن .)٢٠: م٢٠٠٥، اشـهكع( واإلقنـاع واإلثارة والتسلية اإلعالم قحيقّ  أن نكمي صالاإلتّ 

  .اإلتصالية املفاهيم عربَ  اإلقناع آليات نفحص أن من البدّ  اخلطاب دراسة ففي .واإلقناع واإلتصال
ــة ــأثري أســاليب بيــنيوت األدبيــة الرباغماتيــة يف مــنكت الدراســة أمهّي  فالباحــث .املوجــود الــنص وفــق والتــأثر الّت

 اجملتمـع رةكـف وحتويـل إليـه املرسـل علـی التّأثري دف إسرتاجتيات اخلطيب/اتبكال يستخدمُ  يفك ويفهم يری
 العربيّــة اخلطابـات أحـدَ  درسـنا رةكـالف هلــذه نظـراً  .اللغـة عـرب نفسـها تبســط الّـيت األيديولوجيّـة ظـلّ  يف وشـرائحها

 اخلطـاب حتليـل عناصـر تبـّني  الورقـةُ  فهـذه .واألجنبيّة العربيّة الّدراسات علی وباالعتماد الوصفيّة األساليب وفقَ 
  .العناصر هذه وفق املدروسة اخلطبة من مناذج حتليل علی زكتر  مث اخلامنئي اهللا آية خطبة يف

  البحث أسئله .١- ١
  :لتايلاك هي الدراسة هذه يف نفسها تطرح اليت واألسئلة
 اإلسالمّية؟ الثّورة قائد خطاب مواصفاتُ  يه ما

                                                                                                                                                           
1. Lasswell 
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 املصري؟ للشعب خطابه يف اخلامنئي اهللا آيةُ  استخدمها اّليت اإلسرتاتيجيات هي ما

  السابقة الّدراسات .١- ٢
 مـن .اخلطـايبّ  املنظـور عـرب ودرسوها البارزين نيالسياسيّ  خطابات تناولوا خاطبالتّ  وعلماءَ  نيسانيّ اللّ  إنّ 

 أنــور"و "عبدالناصــر مجـال" هــم العــريبّ  العـامل يف حبــوث و دراسـات عــنهم ِتبــتك الّـذين نيالسياســيّ  أهـمّ 
 نــــری .)م٢٠٠٧، برهومــــة( "حســــني صــــدام"و "الدن بــــنا"و "االبــــن بــــوش"و )م٢٠٠٥، اشــــهكع( "ســــادات
 الّلسانيّات علی تقوم برهومة ودراسة اإلتصاالت علم علی مبتنّية البالغّية األساليب وفقَ  اشةكع دراسة
  .املقارنة والرؤية احلديثة

 حــول تِبــتك الــيت الدراســات غــري( السياســي باخلطــاب اهتّمــت دراســاتٌ  هنــاك القطــر داخــل يف أّمــا
 كهنـا نكـلو  )ش١٣٩١، سـلطانی ؛ش١٣٩٣، مقـدم جاوداين ؛ش١٣٩١، زردار و فرقـاين(: أمهّهـا، )األديبّ  اخلطاب
ـــا دراســـاتٌ   اهللا آيـــت گفتمـــان حتليـــل«) ١٣٩٣( وزمالئـــه آجيلـــی  دیهـــا: الثـــورة قائـــد خطـــاب حـــول بؤر
 سياســت گفتمــانی حتليــل«) ١٣٩٣( اســدی ناصــر ؛»متحــده  ايــاالت بــا ايــران رابطــه پريامــون ای خامنــه
) ١٣٩٢( وزمالئــه بشــري حســن ؛»)ســلطه نظــام ضــد گرايــی تعامــل گفتمــان( ای خامنــه اهللا آيــت خــارجی

  .»ايران اسالمی مجهوری رياست يازدهم انتخابات ربارهد رهربی معظم مقام بيانات گفتمان حتليل«
 آجيلـــي ودراســـات عـــام بنحـــو اخلميـــين  اإلمـــام خبطابـــات تعـــين "مقـــدم جـــاوداين" دراســـة نـــری مـــاك
 الـبالد يف واإلنتخابـات والسـلطوّيني الغـرب حـول اخلـامنئي اهللا آيـة خطابـات علـی حتتـوي وبشـري واسدی
 بشـــّتی ـــتم الدراســـات هـــذه أن هـــي األخـــرية والنقطـــة الميةاإلســـ  الصـــحوة حـــول خبطابـــه اهتمـــوا ومـــا

 لـــنفحص واخلطـــايب التـــداويل املنظـــور عـــرب ياخلـــامنئ اهللا آيـــة لمـــةك خرتنـــاا املنطلـــق هـــذا مـــن .اخلطابـــات
  .املصرية الثورة حنو خطابه ترشيد يف ستخدمهاا اليت اإلسرتاجتيات

  األدبّية و الّلغويّة وميزاته ياسيّ السّ  الخطاب .٢
 ةاإلنسـانيّ  املفـاهيم مـن وغريهـا ياسـةوالسّ  واإلجتمـاع اريخوالتّـ ينوالدّ  األدب بني اخلطابِ  مفهومُ  اجحُ يرت 
ُ  منهـــا لٍّ كـــول  ومســـتقبل اجملتمـــع شـــرائح علـــی وتأثريهـــا البلـــدان يف ةياســـيّ السّ  روفللظّـــ نظـــراً  نكـــول اشـــأ

  :املفهوم هذا حول "برهومة" يقولُ  .هوحتليلِ  ياسيّ السّ  اخلطاب مبوضوع ثرياك الباحثون إهتم، البالد
ــالدّ : األخــری اخلطابــاتك لــيس يّ ياســالسّ  اخلطــابُ « ، تواصــليةٌ  لغــةٌ  هفلغتُــ ...ةوائيّــالرّ ، ةقافيّــالثّ ، ةينّي
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 بـل، شـفرةٍ  كِّ فـ أو تأمـلٍ  إلـی حتتـاج وال، سلسـةٌ  غـةاللّ  أن ذاهـ يعـين ال نكـول، ةاإلبداعيّ  غةاللّ  من فيخلو
ام والغموض، التأمّ والتّ  اليلّ الدّ  اجلمالب تنهكي يُّ السياس اخلطاب ، يّ ياسـالسّ  صالـنّ  طبيعةَ  ولعلّ ، واإل

 االســتدالل خــالل ومــن، بــارعٍ  متلــقٍّ  إلــی حتتــاج مــاك،  وتأويــلٍ  فهــمٍ  إلــی حتتــاجُ  اخلطابــات بعــض طبيعــةك
  .)١٢٤: م٢٠٠٧( »متاما املخاِطب إليه يرمی ما كندر  ال ناأنّ  ماك،  املنطقي

 عفويـاً  شـيئاً  تـبكي وال يقـول ال ياسـيُّ السّ  .املمتنـعَ  هلَ الّسـ يهنسـمّ  أن اننـاكمإب لغـويٍّ  نظـامٍ  أمـام فنحنُ 
 بـه يقصـد مـا كإدرا أمـا، ةِ األدبيّـ غـةِ اللّ  تعقيـدات نواجـه لسـنا يعـين وهـذا تصـنيعاً  المَ كـال يصـنعُ  بل اً تلقائيّ  أو

 هـو بـل يـباألد شـأن املتعـةَ  لـيس ياسـيِّ السّ  اخلطاب من ئيسالرّ  اهلدفَ  ألنّ  .للغاية صعبٌ  أمرٌ  ونياسيّ السّ 
ــوالدّ  الفحــصِ  إلــی حتتــاجُ  بآليــاتٍ  املخاطــب إقنــاعُ  ا كوتفــ رموزهــا شــفكت حتــی ةِ ّق  فــرقٌ  كهنــا مث .شــيفر

 .يـــديولوجياتاأل مـــع وشـــيجةٍ  عالقـــةٍ  يف ونكـــت ياســـةَ السّ  ألن ؛ةِ السياســـيّ  غـــةواللّ  األدبِ  بـــني شاســـعٌ  عـــدٌ وبُ 
 عـربَ  ياملتلّقـ علـی هسلطتَ  يفرض أن يريد وهو واملانيفستات املفاهيم من بريةٌ ك ةٌ ذخري  لديه ياسيّ السّ  جلفالرّ 

 السياسـي اخلطـاب ميـزات مـن .نظـريالتّ  صـحابأو  رينكـاملف لسـان وعـرب ننيالسّ  طيلةَ  مارسها يتالّ  همعتقداتِ 
امُ  هو  يف ةليّ ؤو املسـ عـن لـيخالتّ  وبالتـايل حيـدث مبـا البـوح لعدم السياسي يستخدمه لغزٌ  فإنّه والغموضُ  اإل

 الـدين علـی والغـرية الـوطن حـبّ ك ةاإلنسـانيّ  املشـاعر بعـض إثـارةَ  جييـد السياسـي اخلطـاب« كذلكـ.الضرّاء
  .)١٢٩: م٢٠١٠، مزيد( »هوأهداف غاياته حيقق مبا أوتارها علی السياسيّ  اإلنسان فيعزف ...و

  خطابه واستراتيجيّات اإلسالمّية الثورة ١قائد .٣
ّــ نطــالقِ ا بعــد ــالثّ  االوســاطُ  بــدأت ةِ املصــريّ  ورةالث  يّ ياســالسّ  ظــاموالنّ  مســتقبلها يف ّهنٍ كبــت ةُ والسياســيّ  ةُ قافّي
 تقريــرَ  وخارجهــا مصــر داخــل يف والتــأثري القــدرة أصــحابُ  شــرعت حينهــا ويف .الــبالد يف سيســتقرُّ  ذيالّــ

 هــذا مــن .الغايــات إلــی بلــوغال يف مســريهم تعرقــلُ  يتالّــ عوباتوالّصــ اتروريّ والّضــ املصــريّ  عبالّشــ مســري
 إيــرانَ  بــنيَ  ةنائيّــالثّ  للعالقــات نظــراً ، إيــران يف ومتهــاكوح مصــر بشــأن التســاؤالت مــن ثــريك بــدا املنطلــق
 يف ةاإلســالميّ  ورةالثّــ إنتصـار إثــر رتوتـوتّ  املخلــوع الشـاه عهــد يف البلــدين بـنيَ  وطيــدةً  انـتك يتالّــ ومصـرَ 
ــ ذههــ فبلغــت .مصــرَ  إلــی اهالّشــ وجلــوء إيــران ــ راتوتّ الّت  "الســادات أنــور" ئيسالــرّ  إغتيــال ةقضــيّ  يف اذروَ

                                                                                                                                                           
 صــلح«: ثانيــاً  املصــريّ  واجملتمــع الً أوّ  اإلســالميّ  بالعــامل هتماَمــإه تــربز کتــب برتمجــة أيضــا قــام و .عروالّشــ بــاألدب يهــتمّ  اخلــامنئي اهللا آيــة إنّ . ١

 .قطب ديّ سّ لل »الغربية احلضارة ضد بيان«و »الدين هلذا املستقبل«و ياسني آل راضي للشيخ »احلسن
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 املطـاف إنتهـی حتـی .شهيداً  "االسالمبويل خالد" وتسمية مصر يف اإلسالمي اجلهاد ةِ كحلر  إيران ودعم
  .العالقات وقطع السفارات بإغالق
 بــني لعالقــاتا تســتمرّ او  مصــر علــی الضــوءَ  طواســلّ  طهــران يف والقيــادات، نتهــیا مــا األمــر نكــول

 العـريبّ  العـاملني يف جاهـلللتّ  قابـلٍ  غـري وتـأثريٌ  عريـقٌ  ومـاضٍ  ريـاديٌّ  دورٌ  ملصـر واليـزال انك ألنّ  .عبنيالشّ 
 أمـامَ  هلمتَـك "ياخلـامنئ يعلـ السـيد اهللا آيـة" إيـران يف ةاإلسـالميّ  الثّـورة قائـدَ  ألقـی األمر هلذا .واالسالميّ 
 وتـــأثري ومســـتقبلها ورةالثّـــ جتـــاه هنظرتَـــ وأبـــدی، املصـــريّ  عبالّشـــ إلـــی موجهـــاً  اجلمعـــة صـــالة يف اجلمـــاهري
  .مسريها يف األجانب

  ١:يناير ٢٥ ثورة بعد.بطهران ٤/١١/٢٠١١يف املصرية الثورة مبناسبة اإلسالمية لثورةا قائد خطاب
  .ياخلامنئ اهللا آية اإلسالمية ورةالثّ  قائد: املرسل
  .ثانياً  اإلسالمي والعامل أوالً  ياملصر  عبالشّ : إليه املرسل

  .اجلمعة صالة، طهران: اخلطاب انكم
 .نييّ كواألمـري ربينكاملسـت أمـام ةاإلسـالميّ  ةاألّمـ وثـورة باركاإلست معادالت تغيريُ  هو: اخلطاب موضوع

 إلــی اخلطــابِ  مــن لاألوّ  صــفالنّ  يف املرســلُ  فيشــري واملســتقبل واحلاضــر املاضــي بــنيَ  يــرتاجحُ  اخلطــاب هــذا
 إلــی يشــري حينهــا ويف العــدوّ  ركمعســ ضــدّ  ونضــاهلا املصــريّ  الشــعب رأســها وعلــی ةســالميّ اإل األمــة ماضــي

ــ .احلاضــر يف ةاملصــريّ  ورةالثّــ  األزهــر و واجلــيش املصــريّ  عبالّشــ حنــوَ  هتوجيهاتِــ هيوّجــ األخــريِ  صــفالنّ  يف اأّم
  .نيالغربيّ  دي وقطعِ  ةاإلسالميّ  ومةكاحل حنو ريقالطّ  ستمراراو  ورةالثّ  علی للحفاظِ  ريفالشّ 

م عبالشّ  ترشيد: صايلاالتّ  الغرض  يف تهـاوحريّ  الـبالد سـتقاللاو  مكـاحل ةدفّ  علی احلفاظ إلی وثور
  .اإلسالمية ومةكاحل ظلّ 

 غـةباللّ  تـوبَ كامل هخطابَـ يلقـي إنـه .الغايـة علـی حصـوللل ةوجيهيّـوالتّ  واإلقناعيـة التضامنية اإلسرتاجتيات يستخدم هو
 مـــن ولـــيس وثورتـــه عبالّشـــ مـــع واملتضـــامن احلليـــف هـــو هبأنّـــ ويقـــول اجلمعـــة صـــالة مـــن الثانيـــة خلطبـــةا ايـــة يف ةالعربيّـــ

 اجملتمــع نّ أ يــری هألنّــ ةولوجّيــييدواأل ةاإلســالميّ  املفــاهيم وفــقَ  اإلســرتاجتيات هــذه مــن يســتفيد اخلــامنئی اهللا آيــة .أعــدائهم
 .)٧٢٤: م٢٠١١، ســرور( الــدين العامــل لفعــل وانســياقاً  تــأثريا ثــركاأل اجملتمعــات مــن األولــی ةالفرعونيّــ العصــور منــذ املصــريّ 
  :التداوليات وفق توجيهه ومث املخاطب إقناع حيصل حتی التضامنية باإلسرتاجتية نبدأ أن نری، املنطلق هذا من

                                                                                                                                                           
1. http://arabic.khamenei.ir 
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  ةالتضامنيّ  اإلستراتيجية .٣- ١
 بـــني يســـاوي أن، رتاتيجّيةاإلســـ ـــذه، اخلطـــاب شـــأن مـــن .وتقريبـــه، إليـــه املرســـل مـــن التقـــّرب حماولـــةُ  هـــي

 عوامـــل بـــه وتنتفـــي الفرقـــة إطـــار معـــه يضـــيق ممـــا، الـــدرجات لويقّلـــ املســـافاتِ  يقلّـــص وأن، أطرافـــه درجـــات
  .بدايتـــه يف منهـــا أفضـــل اخلطـــاب ايـــة يف العالقـــة تصـــبح حتـــی، تالتشـــتّ 

ُ
 يـــری اخلطـــاب هـــذا يف رســـلامل

 اتكاملشــرت  علــی زُ كــيرت، عامــاً  ثالثــني منــذ، لعالقــاتا لقطــع نظــراً  هفإنّــ .البلــدين بــني اتكواملشــرت  التباينــات
 .ةالتضـامنيّ  ةاإلسـرتاجتيّ  اختيار يف تسهم األّ  االجتماعية العناصر عربَ  نياملصريّ  تعاطف إثارة ويريد ةارخييّ التّ 

 واخلصـــائص جـــاربوالتّ  اسالّنـــ بـــني االجتماعيـــة املســـافة: هـــي اخلطـــاب يف رتـــؤثّ  يتالّـــ ةاإلجتماعّيـــ العناصـــرُ 
 الثوريــــة اتكواإلشــــرتا  اإلســــالم أي ةكاملشــــرت  الديانــــة علــــی دكــــيؤ  اخلــــامنئي اهللا فآيــــة .ةكاملشــــرت  الجتماعيــــةا

 يف اإلســـرتاجتية هـــذه مـــن يســـتفيد األمـــر هلـــذا .واإلســـتقالل واألمـــن اإلســـتقرار مثـــل ةكاملشـــرت  واإلهتمامـــات
 يف ةً صــراح املصــري عبالّشــ بــنيو  بينــه ةكاملشــرت  والنقطــة تعاطفــه املرســل فيــربز .اخلطــاب مــن األول نصــفال
 املرسـل فعلـی »التجـارب تلـك لكـم قدمت الديين االلتزامي من وانطالقاً  الدين يف لكم أخاً  باعتباري وأنا«
 ينــوي بــل اتكباملشــرت  خطابــه دورُ  ينحصــر ال مث .الــديين املنظــور مــنَ  هتضــامنِ  إلــی ينظــرا أن والباحــث إليــه

: مؤو شـ يف لالتـدخّ  اليريـدُ  بأنّه دكيؤ  أن حسناً  يری األمر هلذا .ليهاع واحملافظة وتنقيتها العالقات تأسيس
ـ ترفـع سـوف للعـدوّ   ةاإلعالميّـ األبـواق إنّ ، الكنانـة أبنـاء يا«  تريـد إيـرانَ  إنّ  بـالقول قبـل مـن فعلـت كمـا اعقريُ
 أكاذيـب هـذه .وتريـد وتريـد ،مصـرَ  إىل الفقيـه  واليةَ  تصّدر أن تريدُ ، مصرَ  يف عالتشيّ  تنشر أن تريد، لَ تتدخّ  أن

  .»بعض مساعدة من بعضها عوبالشّ  بينَ  يفّرقوا أن منها اهلدف، عاماً  ثالثني خالل ناآذانَ  مألت
 واأللفـــاظ قـــباللّ ك ةاللغويـّــ اآلليـــات يســـتخدم ضـــامنللتّ  املعنويـــة اآلليـــات هـــذه وجـــود رغـــم فاملرســل
  :إليه املرسل خصائص ركوذ  اشفةكوامل املعجمية

  باللق .٣- ١- 1
، املسـتوي نغيمبـالتّ  اإمّ  املرسلُ  ا يتلّفظ أن بشرطٍ ، ضامنالتّ  علی دليالً  اً تداوليّ  األلقاب استعمال أصبح
 مـن .)٢٧٥: م٢٠٠٤، الشـهري( القصـد سكانع وإالّ ، املراد القصد أو وللمعنی ياقللسّ  مناسبٍ  بتنغيم أو
 اخلونـة عـن واإلبتعـاد املصـريّ  عبالّشـ مع ربقاوالتّ  عاطفللتّ  وسيلةً  اللقبَ  املرسلُ  إستخدم املنطلق هذا

  :احلصر وال املثال سبيل فعلی .واألعداء
ــا وبلغــت ...«  أن اســتطاع التونســي الشــعب«و ».العظــيم الرشــيد المصــري الشــعب بســواعد ذرو
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 األحــــرار والنســـاء الرجـــال قلـــوب يف  املرتاكمـــة العقـــد هـــذه«و »ألمريكـــا المنقـــاد الخـــائن الحـــاكم يطـــرد
 الــيت الكــربى اخليانــة«و ».فريــد بلــد العــريب العــامل يف مصــر ألن، فريــد نمــوذج مصــر فــإن«و »نالمصــريي
  ».شعبه حبق العميل الدكتاتور ارتكبها

  ةالمعجميّ  االلفاظ .٣- ١- 2
ــةك قــاربللتّ  املعجميــة األلفــاظ املرســل يســتخدم ــ والســالم التحّي  وإلقــاء والتضــامن الوحــدة إلبانــة كوذل
  :والديين )Alo, 2012: 94( طينالو  باإلنتماء الشعور
 عبالّشــ أحّيــي«و ».مكــان كــل يف اإلســالمية األمــة  أبنــاء علــى الســالم .الــرحيم الــرحمن اهللا بســم«

 بـالفخر أشـعر إننـي .الكامـل املـؤّزر صـربالنّ  علـيكم ميـنّ  أن سبحانه اهللا سائالً ، التونسي عبوالشّ  املصريّ 
  .»لنهضتكم واالعتزاز

  اشفةكالم .٣- ١- 3
 ؛صــراحةً  ضــمريه يف ونكــي مــا يقــول اخلطــاب فصــاحب .القــرب علــی ودليــلٌ  التضــامن عناصــر مــن شــفةاكامل
 الـيت املراحـل إلـی يشـري األمـر هلـذا، املسـلم عبالّشـ مصـريَ  دوحيـدّ  خطري الشأن هذا ألنّ ، هنا املرسل فعل ماك

 اشــفةكامل عــدم إلــی يلجــأ امــ مرحلــة يف هنّــكل صــراحًة؛ هإرشــاداتِ  ويبــدي املنصــرمة العقــود طيلــةَ  مصــر عاشــتها
ا، املتعّمد الغموض وهو ١واإللتباس امية اسرتاجتية بشأ   :)lin, 2011: 427( باشرامل غري لإلتصال إ

ــ«  مصــر ويف، عنــه يعــرض عبالّشــ فــإنّ ، اآلخــر الصــفّ  يف ]النظــام[ يقــف حــني هلكّن
ـــة بـــني العميقـــة  اهلـــوة ظهـــرت ـــة بعـــد والشـــعب الدول ـــددي كامـــب يف العـــار  اتفاقي  إنّ  .في
، ٧٣ و ٦٧ حــريب يف فلســطني ملســاعدة والنفــيس الــنفس اســرتخص املصــريّ  عبالّشــ
 إىل ألمريكـا والطاعـة  العمالـة طريـق علـى هرولـوا هامَ حكّ  أنّ  عينيه بأمّ  ذلك بعد رأى هلكنّ 
  .»الغاصب الصهيوين للعدوّ   ةً وفيّ  حليفةً  مصر جعلت درجة

ــ إلــی يشــري هإنّــ  ركيــذ  أن دون، خائنــاً  يهويســمّ  كاملبــار  إلــی ويشــري بــاالحرتام ناصــرعبدال مجــال ركويــذ  اريخالّت
 امكـاحل، يـدفدي امـبك،  الدولـة( لمـاتك يسـتخدم تسـميته مـن بدل بل، اخلطاب هذا يف "السادات أنور"

 فَّ كــي أن املتحــدث يلـزم حيــث، اللغــوي للّنجـاح األمهيــة غايــة يف التجاهـل إنّ ، احلقيقــة يف .جمــازاً ) والعمالـة

                                                                                                                                                           
1. Equivocation 
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  .)٥٠: ٢٠١٢، الشهري( عواقبها حتمد ال انزعاجاً  حتماً  ستسبب العتاب ثرةك ألنّ ، أحياناً  مالكال عن

  إليه المرسل خصائص ركذ  .٣- ١- 4
ـــ هـــاعربَ  املرســـلُ  دوجيّســـ التضـــامن آليـــات مـــن يعـــدّ  إليـــه املرســـل خصـــائص ركـــذ  إنّ   إليـــه باملرســـل همعرفَت
 .احلديث العصر يف تاريخ اوذ اعريق اشعب بصفته إليه املرسل أمام هنا فاملرسل .)٣١٦: م٢٠٠٤، الشهري(

  :هنا بعضها إلی ونشري وأهلها ملصر يلةالنبّ  األوصاف من قبضةً  نری ياخلامنئ اهللا آية لمةك ففي
 حممــد مصــر، األخيــر القــرن نوابــغ مصــر، الكبــرى مصــر يف ســيحدث مــا بــونيرتقّ  وهــم«

 والشـــيخ الناصـــر دعبـــ مصـــر، شـــوقي وأمحـــد زغلـــول ســـعد مصـــر، مجـــال والســـيد عبـــده
  ».املصريني مهّة رايةِ  ارتفاع مدى بونيرتقّ ، ١٩٧٣ و ١٩٦٧ عام مصر، البنا حسن

 لأوّ  مصــرُ  .فريــدٌ  بلــدٌ  العــريبّ  العــامل يف مصــرَ  ألنّ ، فريــدٌ  نمــوذجٌ  مصــرَ  فــإنّ ، مصــر اوأّمــ«
 هجــوم أخطــار أدرك بلــدٍ  لوأوّ ، األوربيــة قافــةالثّ  علــى تعــرف اإلســالمي العــالم فــي بلــدٍ 
، انيةالثّ   ةالعامليّ  احلرب بعد ةمستقلّ  دولةً  أقام عربيٍّ  بلدٍ  لأوّ  هإنّ  .هلا ىوتصدّ  الثقافة ذهه

ــ مصــاحله عــن ودافــعَ  ِــ بكــلّ  وقــفَ  بلــدٍ  لوأوّ  ،ويسالّســ قنــاة تــأميم يف  ةالوطنّي  إلــى هطاقات
  ».للفلسطينيين ملجأ هبأنّ  اإلسالميّ  العامل يف وعرف فلسطين جانب

 مهّـه يفهـم مـن المسـلم مصـر شـعب غـري يف يـر مل هلكنّـ، اً مصـريّ  يكـن مل مجـال دالسيّ «
ـــري ، يينوالـــدّ  السياســـيّ  ضـــالالنّ  ســـاحات يف جدارتـــه أثبـــت املصـــريّ  عبالّشـــ إنّ  .الكب
ـــ وســـّجل ـــ جبهـــةِ  علـــى المشـــرفةَ  همواقَف  وســـعد وتالميـــذه عبـــده حممـــد يكـــن مل .اريخالّت
 ملصـر حيـقّ  الذين والواعني الشجعان غالنواب من كانوا .نيعاديّ  أشخاصاً  هوأتباعُ  زغلول
 ملســاعدة والنفــيس الــنفس اســترخص املصــري الشــعب إن«و ».وبأمثــاهلم ــم تفخــر أن

  .»٧٣ و ٦٧ يف فلسطني

  ةاإلقناعيّ  ةاالستراتجيّ  .٣- ٢
 إحـداث« يأ، يـراه مبـا إليـه املرسـل إقنـاع هخطابِـ خـالل مـن حتقيقها إلی املرسل يرمي يتالّ  األهدافِ  من

 مــن ثــريكلل زيــةكمر  هــي اإلقنــاع إنّ  .لديــه )٤٤٤ :نفســه املصــدر( »العــاطفيّ  أو ريّ كــالف املوقــف يف تغيــري
 فإنّه، كذل علی بناءً  .العامِّ  اهلدف هذا لتحقيقِ  األساسّية األدوات من واحدةٌ  والّلغةُ ، الّسياسّية األفعال
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 مـن ثـريَ كال وأنّ ، دومـاً  ـا معرتفـاً  نكي مل إنو  الّسياسةِ  يف زيّاً كمر  دوراً  تلعبُ  الّلغة أنّ  املستغربِ  من ليس
 املرسـل فمثالً  .)١٩٧و ١٩٦: ٢٠١٣، سيمينو( لغویٌّ  فعلٌ  هو، جزئياً  أو لياً ك انك سواء، الّسياسيّ  الفعل
 مــن يســتفيدُ ) فــنياملثقّ  إلــی ينيوقالّســ مــن اجملتمــع شــرائح لكــ( إليــه للمرســل نظــراً  ياســيّ السّ  اخلطــاب يف

 مـثال فالشـعارات، وانتشـارها تأثريها يزيد، خمتصرةً  بسيطةً  املصطلحات انتك مالّ ك هألنّ ، فظاللّ  بساطة
ــ نفــس يف أثــراً  وأعمقهــا حفظــاً  العبــارات أســهل مــن تعــدّ   هــذا يف فنــری ).١٣٤: م٢٠٠٧، برهومــة( ياملتلّق

، الكنانـة أبنـاء يـا« :)صـيدةامل( واألحابيـل) الصـوت( العقريةكـ املعجـم إلی حتتاج قليلةً  لماتٍ ك اخلطاب
 تثنينــا لــن ألحابيــلا هــذه إن«و »قبــل مــن فعلــت كمــا عقيرتهــا ترفــع ســوف للعــدو  اإلعالميــة األبــواق إن

 تابـهك وآيـات سـالمإلا إلـی خطابـه وينهـي یءيبـد مث .»مسـؤولية مـن اإلسـالم محّلنـا مـا أداء عـن إطالقاً 
 بأنّـه الباحثون يعتقد األمر هلذا .معتقداته كويدر  دينه إلی ينتمي من المك يقبل طبعاً  املسلم واملخاطب

 الثقـايفّ  –يّ اإلجتمـاع سـياقهم هـو وهـذا ةاإلجتماعيّـ قـيمهم إطـار يف إّال  كمتماس جمتمعٍ  إقناعُ  نكمي ال
)lopez, 2013: 87.( األمـر إلـی املضـارع إلـی املاضـي مـن واالنتقـال األفعـال يف التنـوع، أخـری جهـة من 

 مــن الواحــد الفعلــيّ  الــّنمط ألنّ  يســتهويها؛ و النفــوس يســتجلب تأثرييّــاً  للحــديث العــام اجلــوّ  مــن جعــل
 اخلـربي األسلوب يف واالنتقال التنوع هذا نری مث )١١٩ :٢٠٠٨، فـّروم( .وامللل الّسأم إلی يؤّدي أن شأنه

 املثـال فخـري )١٣١ :٢٠٠٨، هنفس املصدر( واحدة وترية علی أسلوبه ونكالي يك،  اإلنشائي واألسلوب
  :هو اخلربية واألساليب االفعال بني للّرتاوح

 يف نشـاهده ومـا، الوضـع هذا أكثر حيتملُ  يعد ولم ،عبالشّ  ذا ىبالزّ  يلُ السّ  بلغَ  لقد«
 يف  املرتاكمـةُ  ةالعقـد وهـذه ساملقـدّ  الغضـب هـذا انفجـار هـو ةاملصريّ  املدن  ةِ وبقيّ  القاهرة
 هــذا مواقــف جــرّاءَ  ويلــةالطّ  نواتالّســ خــالل نياملصــريّ  األحــرار والنســاء الرجــال قلــوب

  ةٌ إسـالميّ  حركـةٌ  املسـلم املصـريّ  عبالّشـ  ُ ضـة .لإلسـالم املعـاديّ  العميـل اخلـائن ظامالنّ 
 املصريَّ  الشعبَ  أحّيي ةاإليرانيّ  ةالثوريّ  احلكومة وباسم اإليراين عبالشّ  باسم وأنا ،ةٌ ريّ حترّ 

 أشـعرُ  نيإنّ  .الكامل املؤّزر صرالنّ ب عليكم مينّ  أن هسبحانَ  اهللا سائالً ، التونسيَّ  عبوالشّ 
  ».لنهضتكم واالعتزازِ  بالفخر

 واإلنشـائية اخلربيـة بـني وأيضـاً  اإلمسيـة واجلملـة) واملضـارع املاضـي( الفعليّـة اجلملـة بـني تغّري  إنّه نری ماكف
  .وأحسنه الّنص شرائح أفضل من الفقرة هذه رأينا وحسب
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ــ هــذه  ماثــلوالتّ  القيــاسك لإلقنــاع أدوات كهنــا إال اللهــم، وعــيالال يفهمهــا وعــادةً  نونــةٌ كم اتاآللّي
  :واإلستعارة راركوالت
  والشرط القياس .٣- ٢- 1
 الربهـان إتيـان علـی مبتنيـاً  مـا موقف تأسيس حنو رةِ كالف لتنظيم اإلنسانُ  يستعملها ١ةٌ حجاجيّ  مقدرةٌ  هو

 إقنـاع يف املرسـل اأّمـ .ياسـيّ السّ  باخلطـا يف ثـريةً ك ونكـت عادةً  القياس أمثلةُ  .)٤١ :٢٠٠٨، نفسـه املصدر(
 أدوات+السـلبية / اإلجيابيـة املقدمة( والشرط املقدمة يشمل للحجاج لغويٍّ  سلوبٍ أ من يستفيد عبالشّ 

  :املثال سبيل فعلی) الشرط
ــــا وبلغــــت ونســــيالتّ  عبالّشــــ يــــد علــــى بــــدأت ةاإلعجازيّــــ احلادثــــة هــــذه إنّ «  ذرو

 العــامل صــدور يف األنفــاسُ  احنبســت لقــد .يمالعظــ يدالرّشــ املصــريّ  عبالّشــ بســواعدِ 
 ارتفـاع مـدى يرتقبـون......وهـم – هأسـبابُ  واحـد ولكـل - اإلسالمي والعامل الغريبّ 
 ذلــك فســيعقب - اهللا مســح ال - انتكســت الرايــة هــذه أنّ  فلــو .املصــريّني  مهّــة رايــةِ 
  ».ماءالسّ  عنان ستطاول هافإنّ  القمم على رفرفت وإن، المالظّ  حالك عصر

 النتيجــة بفــاء جــاء مث ةاألرضــيّ  لتمهيــد) الثــورة تطــورات( ةٍ إجيابّيــ مــةٍ مقدّ  مــن إســتفاد قــد هنــا فاملرســل
 النمــوذج أمــا .النتيجــة علــی حيصــل ملــا األســلوب هــذا مــن مســتفيداً  نكــي مل فــإن .املنطقــي واإلنتــاج
  :نياملدنيّ  لقمع ئةيّ سّ  بنتائج نهّ كوالتّ  اجليش ريَ مص يبّني  الثاين

 مـع األقـل علـى حـربني يف  املشـاركة وسـام صـدره علـى حيمل الذي صريامل اجليش«
 بــه يــدفعَ  أن يطمــع العــدوُّ  .كبــريٍ  تــارخييٍّ  الختبــار اليــوم يتعــّرض، الصــهيوينّ  العــدوّ 
ـــو .اجلمـــاهري لقمـــع ّـــ - اهللا مســـح ال - هـــذا حـــدث ل  اجلـــيش هلـــذا ثغـــرةً  ليشـــكّ  هفإن
 أمـام هبأنّـ ويقـول اجلـيش أمـام نـّري ال املاضـي جيعـل فاملرسـل »سـّدها ميكـن ال الفخور
 املثــالني هــذين نــری األمــر هلــذا .الطريــق مواصــلة أو الشــعب أمــام الوقــوف: اخليــارين

  .عبالشّ  إقناع يف رطوالشّ  مةاملقدّ  ستخداما ةِ أمهيّ  علی دليلٍ  خريَ 
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  راركالت .٣- ٢- 2
 ونكـي أن شرط القرار إختاذ رحلةِ م يف ليس من أو دقالصّ  يف كيش ملن يعمل قناعلإل ةٍ آليّ  مبثابة راركالتّ 

 أنَّ  يف كش ال نكل) اتمر  ٤( واحلادثة) مرة ٥٢( مصر لمةك ستخدمَ ا قد هنا املرسل فمثال .متواصالً 
 وراء ببوالّسـ .حتتهـا طائـل ال صالـنّ  يف مصـر لمـةك رارَ كـت، مـا ثـرياك ألنّ  .متسـاويةٌ  فيهما راركالتّ  قيمةَ 
ه تسلسـل وجــود األمـر هـذا  قســمٍ  حنـو اإلنتبــاه لفـتَ  السياسـيون يريــد فحينمـا .١والتـوازي ثــلالتما يسـمو
ا رسالتهم من هامٍّ   يف دةاملتعـدّ  اركـاألف لبيـان وسـيلةٍ ك التماثل من يستخدمون، سالةالرّ  باقی عن وميّيزو

 ةاألمهيّـ يف متسـاويةً  ونكـت بأنّ  اركاألف هذه خيدم أن انهكبإم األمرُ  هذا .المتشابهة البنايات منَ  سلسلةٍ 
  .)al-faki, 2014: 192( واإليقاع جانسالتّ  إحساسَ  يضفي أن نهكومي

 
ُ
  :النفوس يف لإلستقرار ررهاكفي) تستطيع حادثة( عن بالقول لمتهك يبدأ اخلطاب هذا يف رسلفامل

 حادثــة، كــربى مصــريية عظيمــة حادثــة إرهاصــات اليــوم اإلســالمي العــامل ســاحة علــى«
 ولصـــــاحل اإلســـــالم لصـــــاحل املنطقـــــة هـــــذه يف ســـــتكباراال معـــــادالت تغـــــّري  أن تســـــتطيع
 وتـنفض، واإلسـالمية العربيـة للشـعوب والكرامـة العزة تعيد أن تستطيع حادثة، الشعوب

 العريقـة الشـعوب هـذه حبـق وأمريكـا الغـرب جنـاه ممـا السـنني عشـرات غبـار وجهها عن
 الشـعب يـد على بدأت اإلعجازية الحادثة هذه إن .وإذالل واستهانة ظلم من األصيلة
ا وبلغت التونسي   ».العظيم الرشيد املصري الشعب بسواعد ذرو

 حادثـةٍ  أو مصـر أعـالم أحـد سـمَ ا لمـةِ كال هلـذه ةٍ مـرّ  لَّ كـ أضـاف املرسـل .مصـر لمةك هو اينّ الثّ  النموذجُ 
 وهـم«: فيقول ه؛المِ ك ستماعا عليهم جيب بأن املصريّ  عبالشّ  ويقنع مصر يعرف هبأنّ  ليقنعنا، تارخييةٍ 
 مصـر، مجـال والسـيد عبده محمد مصر، األخري القرن نوابغ مصر، الكبرى مصر يف سيحدث ما يرتقبون
 يرتقبـون، ١٩٧٣ و 1967 عـام مصـر، البنـا حسـن والشـيخ الناصر عبد مصر، شوقي وأمحد زغلول سعد
  .»المصريين مهّة راية ارتفاع مدى
 قيــــود مــــن خيــــرج عــــريبٍّ  بلــــدٍ  لَ أوّ  ونــــواكي بــــأن نيصــــريّ امل ترغيــــبَ  ويواصــــل راركــــالتّ  مــــن يســــتفيد هإنّــــ
  :العهد هذا يف ربينكاملست
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 لكـن، الفـخّ  هـذا مثـل يف شـعبنا إيقـاع مـراراً  حـاولوا إيـران يف الكـربى ةاإلسـالميّ  ورةالثّ  يف«
 حـىت الطريـق وواصـل وأحبطهـا األعـداء دسيسـةَ  أدرك العظيم اإلهلي وقائده عبالشّ  وعي
 لُ أوّ  مصـر .فريـدٌ  بلـدٌ  العريبّ  العامل يف مصر ألنّ ، فريد منوذج رمص فإن، مصر اوأمّ  .ايته
 هـذه هجـوم أخطـار أدرك بلـدٍ  لُ وأوّ ، األوربيـة الثقافـة علـى تعـرف اإلسالمي العامل يف بلدٍ 
 ودافـع، الثانيـة  ةالعامليّـ احلـرب بعد ةً مستقلّ  دولةً  أقام عريبٍّ  بلدٍ  لأوّ  هإنّ  .هلا ىوتصدّ  قافةالثّ 
ــاة تــأميم يف  ةلوطنيّــا مصــاحله عــن  جانــب إىل هطاقاتِــ بكــلّ  وقــف بلــدٍ  لوأوّ ، الســويس قن

  .»للفلسطينيني ملجأ هبأنّ  اإلسالميّ  العامل يف وعرف فلسطني
  ةيّ البالغ اآلليات .٣- ٢- 3

 شـفِ ك مقـدرةَ  البالغـةَ  يری أرسطو انك .اإلقناع لماتك إلنتشار وعلماً  فناً  األصل يف ١البالغة ُعرّفت
، القـدمي ومنـذ املنطلـق هـذا مـن )alo, 2012: 90( احلضـور علـی للتأثري اللغةَ  تستخدم اليت، اإلقناع طرق

 اإلنســــان مســــار وحتويــــل رةكــــالف إلبــــراز والتشــــبيه نايــــةكوال اإلســــتعارةك ةالبالغيّــــ اآلليــــات إســــتخدموا
 داخـل انظامـ ابإعتبارهـ اإلسـتعارة علـی زواكـإرت، اآلليات هذه بني من، احلديثة الدراسات يف .ياسةوالسّ 
 يف اإلســـتعارة ونكـــت درجـــة إلـــی، واإلقنـــاع والتفاعـــل لإلتصــال متطـــورٍ  جهـــازٍ ك عمـــلي ي الـــذ اللغـــة نظــام
 إلــی باإلضــافة اللغــوي النظــام عــرب تســتنبط الــيت املعلومــات تضــّمن إتصــالية ظــاهرةك الرباغماتيــة النظريــة

 يقــول مــاكو  .)moreno, 2008: 40( البشــري التفاعــل حــول حمــّددة ئمبــاد مــن املنحــدرة املعلومــات
، ةالثقافيّـ املعرفـة يف قيمهـا جتّذرت يتالّ ، لماتكلل املالزمة عوريالشّ  الالوعي لرسم تساعد اّ إ«: "لوبز"

 ّ   .)lopez, 2013: 92( »واإلحساسي العقالين اإلنسان إجابة يف رلتؤثّ  والالوعي الوعي موارد تنّشط افإ

 تومــاس" يــری ياقالّســ هــذا يف .معارضــتها بتســبّ  درجــةٍ  إلــی تصــل لإلســتعارة احرةُ الّســ املقــدرةُ  هــذه
ـ ويعتقـد سلبياً  اً دور  لإلستعارة ٢"هابز ّ  هـو ةالبشـريّ  العقـول ضـوءَ  إنّ «: اسـيّ السيّ  اإللتبـاس إلـی يتـؤدّ  ابأ
 ويف .....الغمـوض من وتطّهر قيقةَ الدّ  التعاريفَ  العقولُ  تستنشق، البداية منذ هانّ كل .السلسة لماتكال

 .)musolff, 2004: 1( »واخلدعـة الوهمكـ ونكـت املغـزی ودون امللتبسـة لمـاتكوال اإلستعارات، املقابل
 علمــاء أحــد يقــول األمــر هلــذا .املخــاطبني وإقنــاع رةكــالف لتأســيس ياســةِ السّ  يف املقــدرةِ  هــذه مــن فيســتفاد
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 ليعمـل اإلسـتعارات إلـی حباجـةٍ  واإلنسـانُ  اً كـمس ونكلي املاءِ  إلی حباجةٍ  كالسم إنّ «: ١"تامبسون" اللغة
ـــ ؛اً بـــارز  اً دور  ياســـةالسّ  يف لإلســـتعارة إنّ  )lopez, 2013: 85( ».السياســـة حـــول ركـــويف ّ  أتاحـــت افإ
  :الفرصةَ  نيياسيّ لسّ ل

 ؛ةٍ إجيابيّ  حبالةٍ  أنفسهم لــعرض. ۱

م وتربير اخلصوم فضح. ٢  ؛تصرفا

 .)lin, 2011: 471( دةاحملدّ  السياسيّ  املسائل علی يدكأالتّ . ٣

 .)١٢٩: م٢٠١٠، مزيد( السياسية واألطروحات املفاهيم وجتسيد التصورات صياغة

ــا املرســل يســتخدم إذن  ســتخداما أمثلــة فمــن: ةياســيّ السّ  لألغــراض منهــا ويســتفيد اإلســتعارة بالغــةَ  هن
 الرمـوز هـذه حمـلّ  حلّ  لو .رموزه من املكشوفني خبروج يسقط ال العميل النظام«: اخلصوم لفضح اإلستعارة
 إيــران يف الكــربى ةاإلســالميّ  ورةالثّــ يف .الشــعب أمــام ينصــب ذيالّــ الشــراك هإنّــ بــل، شــیء يتغــّري  مل بطائنهــا
، واضــحاً  المكــال انكــل األول بالقســم هالُمــك اقتصــر فــإذا ،»الفــخّ  هــذا مثــل يف شــعبنا إيقــاع مــراراً  حــاولوا

 حادثـة«: الغبـار لمةك الثاينّ  واملثال .ملموسةٍ  إستعارة عرب إّال  األعداء خطة بشاعة عبُ الشّ  يفهم ال نكول
 ممـا السـنني عشـرات غبـار وجههـا عـن وتـنفض، واإلسالمية العربية للشعوب والكرامة العزة تعيد أن تستطيع
: يقــول أن انــهكفبإم »وإذالل واســتهانة ظلــم مــن األصــيلة العريقــة الشــعوب هــذه حبــق وأمريكــا الغــرب جنــاه
  .للتجاهل قابل غري تأثري غبار لمةكل نری نكول اكأمري ناياتج عن همصتخل حادثة
 أنّ  فلـو .املصـريني هّمـة راية ارتفاع مدى يرتقبون« يف ونكي اإلستعارة إلستخدام منوذج أفضل إنّ  مث
 القمــم علــى رفرفــت وإن، المالظّــ حالــك عصــر ذلــك فســيعقب -  اهللا مســح ال -  انتكســت الرايــة هــذه
ــ ّ ــ نظــراً ، ايــةالرّ ب نياملصــريّ  مهــةَ  شــّبه حيــث ؛»اءالســم عنــان ســتطاول افإ  ســاحة يف ايــاتالرّ  ودور اريخللّت

 رفرفـة ملواصلة هوظيفتَ  فيعرف، وأعدائه اإلسالم بني القتال جبهة يف هبأنّ  املصريُّ  لميع أن فينبغي .القتال
 فاملسـلم .١٩٦٧ عـام حزيـران سـةكن إلـی واضـحةً  إشـارةً  لمـاتكال هـذه يف يشـري املرسـل مثّ  .الراية هذه

  .اإلستعارة عرب التاريخ إلی أشار نّهأل واملاضي املستقبل ثنائية أمام كهنا املصريّ 
 واملواقـف للحـوادث وايـاتوالرّ  اآليـات يسـتخدمون مـا ثرياً ك اإلسالميّ  العامل يف إنّ  هذا علی عالوة

  :نفسه عن لإلستعارة آية ستخدما اخلامنئي اهللا آية نكول تناصاً 
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 .أعدائــه وإرادة الشــعب  إرادة: إرادتــني بــني حــربٌ  الواقــع يف هــي عوبالّشــ  ضــةَ  إنّ «
 يقـول .حتمـاً  منتصـر فهـو، للصـعاب حتمـالً  وأكثـر  ةً عـزّ  وأقـوى أكثـر كـان جانـب وكلّ 

ــزَّلُ  اســَتقاُموا ُمثَّ  اللَّــه رَبـُّنُــا قــالُوا الّــذينَ  إنّ ﴿: ســبحانه  َوال َختــافُوا أالَّ  املَالِئَكــه َعلَــيِهمُ  تـَتَـنَـ
 رســوله العــالمين رب ويخاطــب ).٣٠: فصــلت( ﴾تُوَعــدونَ  ُكنــُتم الَّــيت بِاجلَنَّــهِ  َوأبِشــُروا َحتزَنُــوا
ِلكَ ﴿: بالقول   ».)١١٢: هود( ﴾أَْهَواَءُهمْ  تـَتَِّبعْ  َوَال  أُِمْرتَ  َكَما َواْسَتِقمْ  فَادْعُ  فَِلذَٰ

 إلـی حباجـةٍ  جمتمـع لّ كـ نّ أل .تـأويالً  لنفسـه ةالثانيـ واآليـة املصـري للشـعب األولـی اآليـة اقتـبس أنّـه يف كش فال
ـا وإمـــام هـــادٍ   إلـــی يهـــديهم رجـــلٌ  ونكـــي أن مـــن فالبـــدّ ) ص( الرســـول زمنكـــ ظـــرف يف عبالّشـــ ونكـــي فحينمــ

 جتـذابلال متطـورةً  ةً إقناعيّـ مقـدرةً  لإلسـتعارة بـأنّ  النّتيجـة هـذه إلی بنا تفضي قد األمثلة هذه .املستقيم الطريق
  .)٢٦: ٢٠١٣، سيمينو( فعالة بطريقة آرائهم عن البسيط التعبري عن للتجاوز خدمتست كذلكو  ندفاعواال

  ةالتوجيهيّ  اإلستراتجية .٣- ٣
 نفســـه يــری وحينمـــا املخاطــب وإقنــاع الغايـــة لبلــوغ ةاخلطابيّـــ األســاليب مجيــع يســـتخدم عــادةً  ياســيُّ السّ 

ـــه املرســـل مـــع متضـــامنةً  ّـــ حيـــسُّ  أو إلي ، واحلـــوادث روفالظّـــ عـــربَ  أو ســـهنف اخلطـــاب يف بإقناعـــه قـــام هبأن
 ولـو، وتدّخال ضغظا يعدّ  التوجيهية اإلسرتاتيجية وذ اخلطاب .ةالتوجيهيّ  وهي أخری إسرتاجتيةً  يستخدم
 هذه بؤرة نكول) ٣٢١: م٢٠٠٤، الشهري( معّني  مستقبلي لفعل وتوجيهه، إليه املرسل علی، متفاوتة بدرجات
  .احلال ومقتضی املخاطب شأن إطار يف البالغة يف ندرجها اليت السلطة هي اإلسرتاجتية
 ويف وخالقهـا السـلطة وسـيلة يعـدّ  اخلطـاب ألن، وتأويله اخلطاب إنتاج يف رئيسا دورا تلعب السلطة
، هــوارث ؛٩١: ش١٣٩١، زردار و فرقــاين( .اإلســرتاجتية وتبــين اخلطــاب ضــد املقاومــة نقطــة ونكــي حينهــا
ــا مـاك )١٦٩- ١٦٨: ش١٣٧٧  اخلطــاب إســرتاتيجية املرســل خيتــار احلقيقـة يف .اإلجنازيــة قوتــه متنحــه أ
 ونكت قد املرسل سلطة إن .عنها بالتنازل أو بتفعيلها إما سلطته؛ تقتضيه ملا وفقا، للسياق املناسبة
 الــتلفظ قبــل موجــودة ونكــوت، وغريهــا الوظيفيــة أو، االجتماعيــة احلقــول مــن حقــل يف تســباكم حقــا

 ؛اخلطــاب طرفــی بــني العموديــة العالقــة ســّلم يف متفاوتــة درجــات إلــی اءباالنتمــ وتتبلــور، باخلطــاب
 كوذلـ اللغويـة؛ األسـاليب بعـض اسـتعمال مـن القواعـد كوتلـ الضـوابط هذه خالل املرسل نكفيتم
 .)٤٨- ٣٨: ١٣٩١، ســلطانی ؛٢٢٧: م٢٠٠٤، يالشــهر ( والتحــذير والنهــي األمــر أســاليب اســتعمال مثــل
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 لآلفــاق نظــرا، فهنــا .صّ الــنّ  مــن الثــاينّ  صــفالنّ  يف اإلســرتاتيجية هــذه املرســل ســتخدما، األمــر هلــذا
 هــــذه اســــتعمالَ  للمرســــل غتســــوّ  الدينيــــة الســــلطة، ةياســــيّ السّ  واملفارقــــات البلــــدين وبُعــــد ةالسياســــيّ 
 لفـاظواأل داءوالنّـ هـيوالنّ  األمرك اوآليا لتوجيهيةا األساليب اخلامنئي آيةاهللا فيستخدم .ةاإلسرتاجتيّ 

  .املسار علی باحلفاظ املصريَّ  الشعبَ  ليقنع العواقب ركوذ  جميةاملع
 والنهي األمر .٣- ٣- 1
 الفعـل نـری حيـث عبني؛للّشـ ضـايلوالنّ  السياسـيّ  اريخالتّـ علـی صّ النّ  من لاألوّ  صفالنّ  يف املرسل زكإرت

) الثمانيـة رشـاداتواإل التوجيهـات( اخلطـاب اية يف ستخدمَ ا هنّ كل .صالنّ  علی ةالغالب صيغةَ ال، املاضي
  :املثال سبيل فعلی .ألفاظه عرب أيضاً و  القرآنية اآليات عرب األمر بصيغة ءتجا اليت

 هــو العمــالء امواحلّكــ الطغيــان قــوى مواجهــة يف املهــمّ  عوبالّشــ ســالح إنّ : رابعــاً «
 ومــن، كــمتالمحَ  يفتّــت أن املكــر أســاليب بــأنواع يســعى العــدوّ  .واالنســجام االحتــاد
 موثوقـــة غـــري وجـــوه وطـــرح،  املنحرفـــة عاراتالّشـــ ورفـــع، االفـــرتاق واضـــعم إثـــارة ذلـــك
 البلــد وإنقــاذ الــدين حمــور حــول احتــادكم علــى حــافظوا .اخلــائن ئيسللــرّ  بديلــة لتكــون
يًعا اللَّـهِ  ِحبَْبلِ  اْعَتِصُمواوَ ﴿: العدو عمالء شر من   »﴾تـََفرَّقُوا َوَال  مجَِ

 املصــريّ  عبالّشــ إلرشــاد النهــي؛ أو األمــر بصــيغة جــاء فعــالً  ۱۷ رأينــا اإلحصــاء عملّيــة خــالل مــن
 هـةاملوجّ  توجيهاتـه يف اخلـامنئي اهللا آيـة فـإنّ  .نياهلـامّ  القسـمني علی الضوءَ  طنسلّ  أن جيب نكول عادةً 
 األلفــــاظ ويأخــــذ الوضــــع يســــتبدل بــــل، والنهــــي األمــــر ســــلوبأ يســــتخدم ال واألزهــــر اجلــــيش إلــــی

  :يقول اجليش إلی السابع توجيهال يف فمثال .األفعال حمل املعجمية
 الشــعب ال الصـهيوين العـدو يكـون أن جيـب املصـری اجلـيش أمـام يرتعـد ذيالّـ إنّ «

 ومـن عبالّشـ مـن هـو ذيالّـ املصـريّ  اجلـيش مـن عناصـر أنّ  فيـه شـكّ  ال ممـا .املصري
 احللــوة التجربــة هــذه ســتتكرر عندئــذ .اهللا شــاء إن باجلمــاهري ســتلتحق عبالّشــ أبنــاء

  .»أخرى مرة مصر يف 
 يســتخدم األمــر؛ لفعــل قبــوهلم وعــدم املصــري اجلــيش وبــني بينــه التقــارب لعــدم نظــراً ، اخلــامنئي اهللا فآيــة
، »باجلمـاهري إلتحقـوا« يقـول أن وبـدل الشعب صفة م يلحق مث) لكال وال اجلزء مبثابة( عناصر لمةَ ك
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 إلـی املوّجـه خطابـه ويف .خـرآ بسـلو أ لألمـر بـديالً  وجد فإنه »ستلتحق.....فيه كش ال مما« يستخدم
  :يقول الشريف األزهر

 ضــــايلالنّ  بتارخيــــه الشــــريف واألزهــــر الــــدين  علمــــاء مــــن يتطلــــب الظــــرف: سادســــاً «
 املســاجد مــن هثورتَــ عبالّشــ يبــدأ فحــني، بــارز بشــكلٍ  بــدورهم ينهضــوا أن املعــروف

 أن ينلــدّ ا علمــاء مــن عالمتوقّــ فــإنّ ، »أكــرب اهللا« شــعار ويرفــع  اجلمعــة صــلوات ومــن
  .»همحلّ  في عٌ توقّ  وهو، أبرز موقفاً  يتخذوا

 غــري صــورة علــی آرائــه يبــدي أن األفضــل مــن يــری األزهــر علمــاء وبــني بينــه رجــةالدّ  لتســاوي فنظــراً 
ضـــوا« هـــي »ينهضـــوا أن .....يتطلـــب الظـــرف« مـــن قصـــده أن واضـــحاً  فنـــری .يـــةأمر   نكـــول »فإ

 مــــن« يســــتخدم) موقفــــاً  إختــــذوا( يقــــول أن دلبــــ الفقــــرة هــــذه يف نــــری مث .بــــالظرف الطلــــب يــــرتبط
 درجـةً  بأقـلّ  نفسـه يـری لـيس ملـن واألمـر قـاربللتّ  نيياسـيّ السّ  أسـلوبَ  جهـرةً  نـری إذن ».....املتوقع
 املقومــات مــن تـُّعــد يشــغله أو، املخاطــب بــه يتصــف الّــذي املنصــب مراعــاةَ  نــری كمــاف .املرســل مــن

  .)٢٦: ٢٠١٢، الشهري( للمخاَطب هاملوج المكلل الفاعل األثر حلصول األساسّية
  داءالنّ  .٣- ٣- 2

 حـرف أبرزهـا مـن، ثـريةٌ ك أدواتٌ  داءوللنّ  .املرسل جتاه فعلٍ  ةلردّ  إليه املرسل حيّفز ألنّه، توجيها داءالنّ  يعدّ 
ــ املرســل يســتخدم إذن )٣٦٠: م٢٠٠٤، الشــهري( اليــاء  ثــالث مســلمٌ  شــعبٌ  وهــو إليــه املرســل جتــاه داءالّن
  :الشــــريفة اآليــــة مــــع قــــرآين تنــــاص هــــي الــــيت »واألخــــوات اإلخــــوة أيهــــا« مــــرتني خدميســــت إنــــه .مــــرات

ـَـا﴿«  ومــرة )١٠: حجــرات( »﴾تـُْرَمحُــونَ  َلَعلَُّكــمْ  اللَّــهَ  َواتـَُّقــوا َأَخــَوْيُكمْ  بـَــْنيَ  فََأْصــِلُحوا ِإْخــَوةٌ  اْلُمْؤِمنُــونَ  ِإمنَّ
  .وتلبيته يهرأ ستماعا علی املسلمني املصريني ليقنع »الكنانة أبناء يا«
 المعجم لفاظأب التوجيه .٣- ٣- 3
 أو، تـارةً  والوصـيّة تـارةً  بالنصـح كوذلـ، التوجيـه علـی تـدلّ  يتالّـ ةاملعجميّ  األلفاظ بعض املرسل يستعمل أن نكمي

 كـلّ  وجتـارب«: يقـول فمثالً ، )٣٦٥: م٢٠٠٤، الشهري( ثرك وغريها، االقرتاح أو، اإلشارة أو، املناشدة أو التوّسل
 الراهنــة روفالظّــ يف تجــارب مــن نقدمــه أن مفيــداً  نــراه ومــا، األخــرى عوبللّشــ نافعــةً  تكــون أن تطيعتســ شــعب
 لكـم قـدمت الـديين التزامـي مـن وانطالقـاً  الـدين يف لكم أخاً  باعتباري وأنا، جتاربنا هو إمنا ذكرناه الذي«و »هي
  .اإلسالمي تقاربه أو جتاربه منفعة لیإ ويشري تماسلاإل إلی يرجع األمر أسلوب من بدل فإنه ».التجارب تلك



  ١٣٩٦ ، خريف٤٤ الـ العدد  محكمة ةيعلم فصلية، وآدابها العربية للغة اإليرانية الجمعية مجلة

62 

 

  العواقب ركذ  .٣- ٣- 4
 اسـتعمال حترمـه الـيت قـاتو املع مـن وهـذا، إليـه املرسل علی سلطةً  كميتل ال بأنّه كيدر  ياسيُّ السّ  اإلنسانُ 

، أقـلّ  درجـة إلـی يعمـد فإنـه، كلـذل و والنهـي؛ األمر مثل، والقوية املباشرة صورها بعض يف اإلسرتاتيجية
: الســابق املصــدر( .بضــاعته علــی أو، إليــه يــذهب مــا علــی الشــواهد ركــذ  أو، املرتتبــة العواقــب ركــذ  وهــي
  :باملستقبل نهّ كللتّ  املضارع فعل يستخدم هفإنّ  )٣٦٢

، الشـــعوب ولصـــاحل اإلســـالم لصـــاحل املنطقـــة هـــذه يف االســـتكبار معـــادالت تغـــّري  أن تســـتطيع حادثـــة«
ــة  عشــرات غبــار وجههــا عــن وتــنفض، واإلســالمية العربيــة شــعوبلل والكرامــة العــزة تعيــد أن تســتطيع حادث
 العـدو«و »وإذالل واسـتهانة ظلـم مـن األصـيلة العريقـة الشـعوب هـذه حبـق وأمريكـا الغـرب جنـاه ممـا السنني
 الرعــب يبعــث كــي اجملهــزة األمنيــة قــواه إلــيكم يســوق العــدو«و »أهــدافكم حتقيــق مــن اليــأس بــث يحــاول

 األقــل علــى حــربني يف  املشــاركة وســام صــدره علــى يحمــل الــذي املصــري يشاجلــ«و ».النــاس بــني والفوضــى
  .»اجلماهري لقمع به يدفع أن يطمع العدو .كبري تارخيي الختبار اليوم يتعّرض، الصهيوين العدو مع

 ذلـــك فســـيعقب -  اهللا ســـمح ال -  انتكســـت الرايـــة هـــذه أن فلـــو« املعرتضـــة اجلملـــة يســـتخدم ةً ومـــرّ 
ا القمم على رفرفت نوإ، الظالم حالك عصر  العميل النظام« الشرطية أو ».السماء عنان ستطاول فإ
 اجلملتــني أو »شــیء يتغـّري  مل بطائنهــا الرمـوز هــذه محـلّ  حــلّ  لــو .رمـوزه مــن املكشـوفني خبــروج يسـقط ال

 األقـل علـى حـربني يف  املشـاركة وسـام صـدره علـى حيمـل الـذي املصـري اجليش«: معاً  واملعرتضة الشرطية
 لـو .اجلمـاهري لقمـع بـه يـدفع أن يطمـع العـدو .كبـري تـارخيي الختبـار اليوم يتعّرض، الصهيوين العدو مع

 اسـتخدم أنّـه فنـری ».سـّدها ميكن ال الفخور اجليش هلذا ثغرة يشكل فإنه -  اهللا سمح ال -  هذا حدث
  .الوخيمة قبللعوا واملعرتضة الشرط ستخدماو  والسلبية اإلجيابية العواقب ركذ ل املضارع الفعل

 النتيجة .٤
 إلـی سياسـينيال خطـاب/رسـالة لفحـص إطـاراً  لنـا تطـرح اخلطـاب هـذا دراسة أنّ  إلی توّصلنا آنفاً  قلنا مما

 القسـم يف إعتمـد بأنـه نالحـظ قسـمني إلـی اخلطاب بتقسيم قمنا ما إذا .املعارضة أو احملايدة اجملتمعات
 عــن ختلّــی الوحــدة علــی فللحفــاظ .اإلســالمي والــّدين املصــري التــاريخ عــرب املناســبة األرضــية علــی األول

ـا ونكـت إسـتعارات اسـتخدم مث .ثانيـا واألزهـر اجلـيش أمـر وعـدم أوالً  السـادات أنور اسم ركذ   تربيـر بؤر
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 وبــني واإلنشــاء اخلــرب بــني والــّرتاوح، البســيطة لمــاتكال واســتخدامه .خصــومهم وفضــح الثــّوار تصــرفات
 اإلطـار هـذا يف .إليـه املرسـل سـأم مـن وجتنّبـه اجملتمع شرائح لّ كب اهتمامه علی دليلٍ  خريُ  الفعلية األمناط
ــيهم املصــريني أمــر حنــو أســلوبه يواصــل  خــارج رجــل مــن حتــّول يــفك تشــعر أن دون الثــاين القســم يف و
  .الشعب هذا لضمار حام إلی املصريني صفوف
 اإلقنـاع ؛)والتعـاطف األرضـية متهيـد( ضامنالت بني يرتاوح ثالثي أسلوب إختار اخلامنئي اهللا آيةَ  فإنّ 

 ننـــاكمي ال اإلطـــار هـــذا ففـــي .والتوجيـــه) والوحـــدة التعـــاطف عـــدم بـــني أو واإلحنيـــاز احليـــادة بـــني جســـرا(
 اإلسـرتاتيجيات تـرابط تبيـني اخلطـاب هـذا فدراسـة .اجلسـور ومـدّ  الطريـق متهيـد دون املقصـد إلـی وصول
  .الوحدة إلی للوصول واملعنوية اللفظية
 آيـة رسـالة«، »السـوفييت اإلحتـاد لزعمـاء اخلميـين اإلمـام رسـالة« إلی نشري أن نناكمي املنطلق هذا من

 ففـي ».احلـرام اهللا بيـت حلجـاج اإلسـالمية الثـورة قائـد رسـالة« أو، »األروبيـني الشـباب إلی اخلامنئي اهللا
  .بالده خارج مجاعة مع ربللتقا املرسل وآليات اخلطاب ميزات نفحص أن انناكبإم الرسائل هذه لك

  المصادر

  العربيةتبكال
  رميكال القرآن

، الراضي: ترمجة، )الذرائعية إلی املقارن النحو من( بریكال اللسانية النظريات، )م٢٠١٢(، إليا جورج، سرفاتی و آن ماری، بافو
  .للرتمجة العربية املنظمة: بريوت، األولی الطبعة، حممد

  .البيضاء الدار: املغرب، الثالثة الطبعة، األدبی الناقد دليل ،)م٢٠٠٢(، سعد، البازغی و ميجان، الرويلی

 .النهار دار: بريوت، الرواية نقد مصطلحات معجم ،)م٢٠٠٢(، لطيف، زيتونی

  .للرتمجة القومي زكاملر : القاهرة، توفيق وخالد عبداللطيف عماد: ترمجة، الخطاب في اإلستعارة، )م٢٠١٣(، إيلينا، سيمينو

  .املتحدة اجلديد تبكال دار: بريوت، )تداولية لغوية مقاربة( الخطاب استراتجيات، )م٢٠٠٤(، ظافر بن عبداهلادي، شهريال

  .للنشر الوطن مدار: الرياض، اللغة سلطان، )م٢٠١٢(، علي ناصر حممد، الشهري

 دار: مصر، األولی الطبعة، )اإلتصال نظرية ضوء يف تطبيقية لغوية دراسة( السياسی الخطاب لغة، )م٢٠٠٥(، حممود، اشهكع
  .للجامعات النشر
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  .احلضاري االمناء زكمر : حلب، األولی الطبعة، لخطاب تحليل و األسلوبية، )م٢٠٠٢(، منذر، عّياشی

 رةكمذ ) أمنوذجاً  النووية األربعون( اإلقناع وسائل يف دراسة -  النووي الخطاب في الحجاج تجليات، )م٢٠٠٨(، هشام، فّروم
  .خلضر احلاج جامعة: باتنة، العربية اللغة يف املاجستري شهادة لنيل

 دار: القاهره، األولی الطبعة، )السياسی اخلطاب بالغة إلی اللغة أفعال من( التداولية تبسيط، )م٢٠١٠(، حممد الدين اء، مزيد
  .التوزيع و للنشر مشس

، الرابعة الطبعة، الوسيط المعجم، )م٢٠٠٤(، حممدعلی، روالنجا حامد، وعبدالقادر أمحدحسن، والزيّات إبراهيم، مصطفی
  .العربية اللغة جممع: القاهرة
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 اي خامنه اهللا تيآ ياسالم انقالب رهبر گفتمان ليتحل

  )مصر مردم به خطاب سخنراني: نمونه(
 2يياكذ نيعبدالحس، 1نژاد ياديص اهللا روح

  اشانك دانشگاه يعرب اتيادب و زبان گروه ارياستاد .1
  اشانك دانشگاه يعرب اتيادب و زبان يتركد يدانشجو .2

  دهيكچ
 هكـ چرا ؛اسـت  سـاخته  لمشـغو  خـود  بـه  را محققان شهياند، نينو يردكيرو عنوان به گفتمان
ـ نما يم نييتب را جامعه و يدئولوژيا، انسان نبي مناسبات  از يآگـاه  يامـر  نيچنـ  جـه ينت هكـ  دي

 عنـوان  بـه  زبـان  از استمداريس، راستا نيا در .است جامعه با فرد يناسازگار و يسازگار نديفرا
 و رانيـ ا انيـ م بطروا قطع به با توجه .رديگ يم بهره يكيدئولوژيا يها سازه ساخت يبرا يطرح
 مصـر  مردم ،جمعه نماز در يعرب زبان به، ياسالم انقالب رهبر عنوان به يا خامنه اهللا تيآ، مصر
 روش بـا  محقـق  هكـ  اسـت  ييهـا  ياسـتراتژ  از ندهكآ گفتمان نيا .دهد يم قرار خطاب مورد را

 گفتمـان  صاحب ييتوانا زا و                   است ردهك يبررس را آن، زبان ياربردشناسك ردكيرو با و يفيتوص
، )رندهيگ( مصر ملت بر يرگذاريتأث يبرا) انالك( جمعه نماز ةخطب از يبردار بهره در) فرستنده(

 تمـدن  و خيتـار ، گذشـته  بـر ، منطق و زبان، بالغت يريارگك به با اي امام خامنه .دارد يبرم پرده
 و آنها همراه و يحام هك دينما الماع مصرمردم  با يهمدل دادن نشان ضمن تا ندك يم هيكت مصر
 بـه  يدستور و يباالدست يردكيرو با را خود ةگان هشت يها هيتوص انيپا در او .است شانانقالب
 بـدون  ةساالران مردم ومتكح تا دارد يم عرضه )الزهرا و ارتش همچون( آن اقشار و مصر مردم

 و »راركـ ت«، »اسـتعاره « ونهمچـ  ييابزارهـا  از ايشـان  .شـود  برقـرار  شورك آن در غرب دخالت
                                                                                                            .دينما يم استفاده شورك دو ساختن كينزدو  خود ركف تيتقو يبرا »برهان«
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