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 :الملخص

يدرس البحث مقبولية المتلقي في خطب المسجد النبوي بتقصي إشكالية تتعلق بمعرفة مقاصد المتلقي وعالقة مقبوليته بطريقة 

بناء النص اللغوية وأدائها الداللي، حيث تسعى الدراسة إلى إيضاح دور بناء النص، وكذلك دور االتساق واالنسجام في مقبولية المتلقي،  

لها وصياغتها. بناًء   عليه درس البحث السياق والمالئمة، والمتلقي والنص والعالقة الثقافية؛ بتمثُّل الهوية في النص وتشكُّ

وخرج البحث بعدد من النتائج، أهمها: ظهر للبحث وجود فرق بين االتساق واالنسجام يتمثُّل في بحث األول عن العالقات داخل  

ي توائم البنى الداخلية، كذلك كشف البحث عن قيمة العالقات الداخلية في النص وتأثيرها في مقاصد  بنية النص، بينما يبحث االنسجام ف

يه،  المتلقي، كما اتضحَّ للبحث تمثُّل الخلفية الثقافية للمتلقي داخل النص، وتظهر من خالل مقبولّيته للنص، واتصاله بالرموز الموجودة ف

مقاصد المتلقي مرتبطة بالبناء اللغوي والداللي، والذي ُيمثِّّل أداة الوصل بين المرسل والمتلقي   باإلضافة إلى أنَّ الدراسة أوضحت أنَّ 

 داخل النص.  

 المقاصد، المتلقي، الخطب، الحذيفي، المسجد النبوي. الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة

نا محمد وعلى آلهِّ، ومن اتبَّع هداُه ون ين، وبعد:الحمُد هلل والصالة والسالم على سيدِّّ  هجُه وساَر على طريقته إلى يومِّ الدِّّ

مّثل حظيت المقاصد عناية الدراسات القديمة بدًءا من دراسات األصوليين، والدراسات اللسانيَّة النَّقديَّة، والبالغّية قديًما؛ ألنَّها تُ 

د والتفاعل في كل مرة يتلقاه المتكلم، ولقد  اللبنة األساسية التي تربط المتكلم بالـمتلقي، بواسطة النص الذي يتمثل دوره في   إعطاء التجدُّ

ُب اهتمَّ ُنقَّاد العصر الحديث، أمثال: أوستين وسيرل بالمقصدية وما تعكسُه في النص من إيجاد حدًثا يرتبط بمقاصد يهدف إليها الـُمخاطِّ 

هما أشارا إلى أهميَّة معيار القصدية؛ لذا من الـمناسب  لتحقيقها، وسعًيا منهما لتمكين صاحب النص من تحقيق أهدافه؛ باإلضافة إلى أنَّ 

عند اختيار النص؛ اإلحاطة بكل معانيه، وتمثُّل كامل قواعده، وهو ما ُيكِّون من وجود عالقة متينة بين الـمتلقي والنص، فضاًل عن  

 جعله منتًجا آخًرا له. 

مات والخصائص األدبيَّة، وُمنَِّح لها مكانًة بين  امتازت نصوص الخطب الدينية بأنَّها فنٌّ من الفنون التي تحم ل مجموعًة من السَّ

ريف، حيث يُ  لحظ األجناس األدبيَّة األخرى، ومن الُخطب التَّي لها تأثيٌر في المشهد الدينّي في العصر الحديث ُخطب المسجد النبويَّ الشَّ
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ة من الناحية األدبيَّة، ممِّّ  ا جعلها مادًة صالحة للدراسة النقديَّة، لذلك ُعنيت الدراسة بمقاصد المتلقي اهتمام الُخطباء بمادة الُخطب؛ خاصَّ

 بالبحث في العوامل التي تؤثر في تآلف النص ودوره في مقبولية المتلقي بدراسة المقاصد الموجهة إليه. 

 مشكلة الدراسة:  -

في خطب المسجد النبوي علي الحذيفي من عام    ينطلق البحث في إشكالية رئيسة تتمّثل في معرفة آليات ودور مقبولية المتلقي

هـ( أنموذًجا، وتحديد العوامل المؤثرة في المتلقي التي ُتشكِّل أسباب تأثر المتلقي، ومدى حضور تلك العوامل في خطب 1440-هـ1435)

 علي الحذيفي. 

 فرضيات الدراسة:  -

 تعتمد مقبولية المتلقي على آليات االتساق واالنسجام في النص.  -

 للسياق والمالئمة دور في مقبولية المتلقي بجوار األداء اللغوي.  -

 تؤدي المقبولية مهاًما تتعلق ببناء هوية المتلقي وتقبله للمهام اإلجرائية داخل النص. -

 أهداف الدراسة:  -

 الكشف عن دور االتساق واالنسجام في النص وعالقته بمقبولية المتلقي. •

 بناء النص من خالل ربطه بالسياق، ويبين البحث العالقة بين المتلقي والبنية الثقافية في النص. توضيح دور المالئمة في  •

 دراسة العالقات الثقافية ودور المقبولية في تشكيل الهوية الثقافية للمتلقي ضمن األداء اللغوي في النص. •

 أهمية الدراسة:  -

 نبوي، ويوضح صورة المقبولية في الخطب بربطها بالعوامل المؤثرة فيها.البحث يتتّبع بالدراسة مقاصد المتلقي في خطب المسجد ال •

 ارتباط البحث بدراسة النماذج التي حوت عوامل المقبولية لدى المتلقي في الخطب الدينية، مما يعد تحليل منهجي للخطابة الدينية. •

 مستوى بناء الهوية وتشكيل الجانب الثقافي في المتلقي.محاولة البحث تقديم إجابات على دور المقبولية في النص الديني على  •
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 حدود الدراسة: -

من الهجرة   1440إلى    1435تتناول الدراسة مقبولية خطب المسجد النبوي للخطيب علي الحذيفي في فترة زمنية معّينة من عام  

ؤون الحرمين الشريفين وعددها ثمان وثمانون خطبة ودراسة  النبوية، اعتماًدا على المّدونة المكتوبة والمحفوظة في الموقع الرسمي لرئاسة ش

 ما يستوفي الظاهرة المراد بحثها منها. 

 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها:  -

"أن تتفقَّد قصدك في كل قوٍل ُتلقي به إلى الغير، ويترَّتب عن هذه القاعدة أمران أساسيان: أحدهما: وصل   المقاصد، أي:

 .(1) المستوى التبليغي بالمستوى التهذيبي للمخاطبة، واآلخر: إمكان الخروج عن الداللة الظاهرة للقول"

 .     (2) اللغة التي ينبغي أن تكون مقبولية؛ كونها نصٌّ ذو سبك والتحام": "موقف متلقي النص تجاه صورة من صور  وتعني  المقبولية،

يَر إلى أنَّ الخطابة  (3) : "الخطبة، مصدر الخطيب، وهي: اسٌم للكالم الذَّي يتكلَُّم به الخطيُب"الخطب، وهي مأخوذة من ، ومنه ُأشِّ

ف في فنون القول؛ من أجل التأثير في السامعين، ومخاطبة الصفة الراسخة في نفس المتكلم بحيث تكون للخطيب القدرة على التصرُّ 

 .(4)وجدانهم، وإثارة عواطفهم تجاه ما ُيوِّجهه المتكلم إليهم، سعًيا للوصول على مراد الخطيب 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  -

خطب المسجد النبوي، وإنَّما اطلَّع على بعض على دراسات سابقة خاصة بمقاصد المتلقي في   -حسب ما ُاطلِّع عليه–لم تقف الدراسة  

الدراسات الخاصة بالبنية الفنّية في خطب المسجد النبوي، وهي دراسة عبد هللا سفر الميموني، التي ُعنونت بـــ "الخطب في المسجد  

الماجستير عام )1429- 1400النبوي   ُنوقشت رسالة  الفنية"،  اثنين؛ هـ(، حيث جاء1433هـــ موضوعاتها وخصائصها  بابين  في  ت 

اول الوعظ  يتناوُل األول الدَّراسة الموضوعيَّة، ويستعرض فيه بالــتفصيل العقيدة اإلسالمية؛ مبينًّا العبادات، ويشير إلى مكارم األخالق، وتن

 
 250. اللسان والميزانالرحمن،  ( طه عبد1)

 104م(. 2007)القاهرة: عالم الكتب،  2، ترجمة: تّمام حّسان، طالنص والخطاب واإلجراءروبرت دي بوجراند،  )2(

)بيروت: دار    1، طمعجم مقاييس اللغة  القزويني، (. مادة )خطب(. ابن فارس أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريَّا، د. ت، د.ط )القاهرة: دار المعارفلسان العرب ُينظر: ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمود،  ( 3)

 )خطب(. (. مادة م1999،الكتب العلميَّة

 19م(. 1934- هـ1353)القاهرة: مكتبة العلوم،   1، طلخطابة أصولها وتاريخها في أزهى عصورها عند العرب ُينظر: محمد أبو زهرة، ا )4(
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للخطب؛ مستعرًضا   واإلرشاد، كذلك شرح الجوانب االجتماعية، واإلشارة إلى موضوعات عامة، في حين يدرس الباب الثاني البناء الفني 

 الخصائص الشكلّية الذي يتضمَّن األلفاظ والـتراكيب، باإلضافة إلى اشتماله على الصور الفنية، واإلشارة إلى المحسنات البديعية.

 ولم ُيتوَّصل إلى أي دراسة أخرى سابقة حسب ما اطلَّع عليه البحث.

 منهجية الدراسة: 

التداولي   المنهج  البحث  العوامل  استعمل  البحث من وصف وتحليل متتّبًعا  الخاصة به، وما يتطلبه  متوخيًّا األدوات اإلجرائية 

المؤثرة في مقبولية المتلقي، وقام البحث على عدة مطالب: النص بين االتساق واالنسجام، والنص بين السياق والمالئمة، والنص والمتلقي 

 والعالقة الثقافية بينهما 

 المقبولية والمقاصدالتمهيد: مفهوم 

تهتم الدراسة بإيضاح مقبولّية المتلقي، حيث ُتبّين الطريقة التي ينتهجها من قبوله للنص، وتعد المقبولية حصيلة التفاعل القائم  

 بين المتلقي والخطاب الذي يتلقاه من الخطيب.

التي ينبغي أن تكون مقبولية؛ كونها نصٌّ ذو   والمقبولية كما رأتها التداولية هي "موقف متلقي النص تجاه صورة من صور اللغة

في المتلقي من وجهة نظر   -التي ارتأتها دراسة هذا المبحث-، وعليه، تظهر دراسة المقبولية من خالل العوامل المؤثرة  (5)سبك والتحام"

 التداولية، والتي ُقسمت إلى ثالثة عوامل. 

 مقبولية المتلقي بين االتساق واالنسجام  1-1

بحث العامل األول كأحد العوامل المؤثرة في مقبولية المتلقي من خالل الكشف عن عالقة مجموع اتساق الشاهد وانسجامه  يمكن  

ي مع موضوع النص، ومن ثمَّ دراسة العالقة بين الفكرة الرئيسية للشاهد، وبين األفكار الفرعية التي يتضمنها الشاهد من وجهة نظر المتلق

لطريقة التي بها أتى النص، كذلك فهمه وتأثيره للطريقة، إضافة إلى ذلك الكشف عن الجوانب الجمالية التي  من حيث: قبوله ورفضه ل

 ألقت بظاللها في عقل ووجدان المتلقي. 

 
 104 مرجع سابق. روبرت دي بوجراند،  )5(
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ويمكن إدراك الفرق بين االتساق واالنسجام في أنَّ االتساق يبحث في: العالقات داخل البنية النصية، بينما يبحث االنسجام في  

توائم البنية المجاورة لها، إذ يمثل النص مجموع الوحدات االتساقية التي من خاللها يدرك المتلقي االنسجام الحاصل في الوحدة األولى  

 .(6)من النص مع ما بعدها من وحدات اتساقية، وعليه فاالنسجام مصطلح أعّم وأشمل من االتساق

الترابطات والعالقات الداخلية التي ُبني عليها النص؛ باإلضافة إلى مدى ترابط يتضح أنَّ القيمة البالغّية تكمن في الكشف عن  

تلك العالقات، وإيجاد التناسب الذي أدى إلى تمازج الوحدات المنفصلة؛ وهذا ما وقف بالدراسة إلى اعتبار االتساق واالنسجام معيارين 

 أساسّين تكتمل من خاللها نصّية النص.

(:  صوارف العبد عن طريق الحقول المؤثر في المقبولية من خالل تحليل هذا الموضع من خطبة )ويمكن تحليل العامل األ

جُس النَِّجُس  " جعَله هللا فتنًة   -نعوُذ باهلل منه    -وقاِطُع ُسُبل الخير، والداِعي إلى كل معِصيٍة وشرٍ  عدوُّ اإلنسان الشيطاُن الرجيُم، الرِ 

ِث المناِزل، ومن عَصاه كان بأفضِل المناِزل، لذَُّته وُسروُره ونعيُمه في الغواَيِة واإلفساد، يدُعو اإلنساَن للُمكلَّفين؛ من أطاَعه كان بأخبَ 

و  الباِطَلة،  األماِنَي  ويِعُده  والُمستحبَّات،  الفراِئِض  عن  ه  ويُصدُّ مات،  الُمحرَّ له  وُيزيِ ُن  والوعيِد،  بالَوعِد  التكذيِب  بالوسوسة  إلى  يُغرُّه 

 .      (7) "الخبيثة

تتضح مقبولية المتلقي من خالل االتساق الموجود في مجموع الوحدات المتمثلة في هذا الشاهد: )من أطاَعه كان بأخَبثِّ المنازِّل، 

ه عن الفرائِّضِّ والـُمستحبَّات(، فمن خالل ما يأتي: اتساق النم اذج األربعة ومن عَصاه كان بأفضلِّ المنازِّل، وُيزيُِّن له الـُمحرَّمات، ويُصدُّ

من حيث حذف المفعول به )الشيطان( وقد كان حذفه لقباحة فعله، فكان ذلك االتساق باستعمال الضمير "الهاء"؛ للداللة عليه في األربع  

الوحدات "فللحذف وظيفته البالغية في سلم الظواهر البالغية باعتبارها قاعدة كلية تخضع لها كل اللغات، ومن حيث هو أساس في  

 .       (8)جام النصي"االنس

 
 بتصرف  5م(. 1991،  الثقافي العربي)الدار البيضاء: المركز 1، طمدخل إلى انسجام الخطاب  لسانيات النصُينظر: محمد خطابي،  )6(
الحذيفي،    )7( الرحمن  بن عبد  الحقعلي  العبد عن طريق  الدخول:  صوارف  تاريخ    https://2u.pw/2n5BZم، من موقع:  2020/أكتوبر/9، 
ُب العقل البشري في كل زماٍن بالبراهين  : "-ال الحصر- ينطبق هذا التحليل أيًضا في قوله على سبيل المثال    5ه(.  1438) "والقرآُن الكريُم ُيخاطِّ

، أو  ًضا للباطلِّ ُن معها العقُل وُيسلُِّم بها، فينقاُد اإلنساُن للحقِّ راضًيا ُمختاًرا، ُمحبًّا للحق، ُمبغِّ ُيعرُِّض اإلنساُن ُمعانًدا ُمكابًِّرا، قد تبيَّن    واألدلَّة التي ُيذعِّ
ة هللا، ولن يُضرَّ إال نفَسه".  له الحقُّ والباطل، وق م، من موقع: 2020/أغسطس/1، تاريخ الدخول:تعظيم القرآن الكريم في النفوسد قاَمت عليه ُحجَّ

https://2u.pw/9CRvE (1435 .)6هـ 
   44. م( 2008م الكتب الحديث،)عمَّان: عال1ط ، مدخل إلى التحليل اللساني للخطاب الشعري نعمان بوقرة،  )8(
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وعلى المستوى البالغي تتّسق الوحدات األربعة في ذهن المتلقي من خالل التشابه في مسألتي: التكرار، والتضاد، فالتكرار في  

ا ُيعطي انطباًعا شعوريًّا نابًعا من تناقض الصورة، وت ناسب الوزن  الوحدتين األولى والثانية: )المنازل(، والتضاد في )أخبث، وأفضل(؛ ممِّّ

التكرار هنا إلى وظيفة داللّية معينة، باإلضافة إلى دوره في تماسك النص وانسجامه"، الثالثة والرابعة:  (  9)" فأدى  بينما في الوحدتين 

ه(، والتماثل غي ه عن الفرائض والمستحبَّات(، ُيلحظ تماثل مباشر للتضاد: )وُيزِّين، يُصدُّ ر المباشر للتضاد:  )وُيزِّين له المحرَّمات، ويُصدُّ

 )الـُمحرَّمات، الفرائِّضِّ والـُمستحبَّات(.

من منطلق االتساق داخل الوحدات ُيمكن البحث في االنسجام بين الوحدات من خالل ربط الداللة في ذهن المتلقي بين الوحدات  

الصّد عن تحريض المفعول المحذوف، والنزول   االتساقية األربعة: )الطلوع، والنزول(، في مقابل )الصد، والرّد(، حيث يتناسب الطلوع مع

: "االنسجام يتطلَّب بناءه من المتلقي صرف االهتمام جهة العالقات الخفّية الت ي تنظم مع الرّد رغم التحذير في الداللة والطريقة، وذلك أنَّ

 .     (10)النص وتولده"

المقبولية عند المتلقي؛ لتأثيرهما المباشر على المعاني المتوالدة في ذهنيته، يتبيَّن أنَّ االتساق واالنسجام مكمالن جوهرَيان لضمان  

إالَّ بالتأويل  - - إالَّ بالتأويل الفاِسد؟! وهل ُقتل عليٌّ   -- وهل ُقِتل ُعثمان (: "اتباع الكتاب والسنة ال ابتداع الخوارجكما في خطبة )

الغناِئم إالَّ    - ملسو هيلع هللا ىلص    - الصحابة وأمواَلهم إالَّ بالتأويل الفاِسد؟! وهل أنكَر ذو الُخويِصرة قسمَة النبي  الفاِسد؟! وهل استحلَّ الخواِرُج دماَء  

 .(11) "بالتأويل الفاِسد؟!

تظهر مقبولية المتلقي في النص من خالل الوحدات االتساقية المتضمنة في هذا الشاهد: )وهل ُقتَِّل: عثمان، علي؟!(، )وهل  

: الخوارج؟!(  ، )وهل أنكر: ذو الخويصرة؟!(، وأمكن تتبع االتساقات في الشاهد؛ وفق الترتيب اآلتي من حيث تأثيرها في المتلقي:استحلَّ

التعميم لكل صاحب فعل سيء، في حين ظلَّ المخاطب  استقبل المتلقي فعل مبني للمجهول ضمن كل تركيب فعلي؛ مفيًدا 

ب الفاعل= ُقتَِّل(، )مبني للمعلوم= الخوارج+ ذو الخويصرة(، فنائب الفاعل وافق الضمني متوارًيا الذي ظهر في النص على صورة )نائ

 الحاضر في ذهن المتلقي، والمعلوم أتى متناسًقا مع الغائب عن ذهن المتلقي. 

 
 20م(. 2009:دار جرير للطبع والنشر، د.م ) 1، طلترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطابخليل ياسر البطاشي، ا )9(

  5. مرجع سابقخطابي،  )10(

  https://2u.pw/f8WTZم، من موقع:  2020/أغسطس/2، تاريخ الدخول:  اتباع الكتاب والسنة ال ابتداع الخوارجعلي بن عبد الرحمن الحذيفي،    )11(
   3هـ(.  1436)
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بع،  المتضّمنة في االستفهام )وهل؟( في الوحدات األر   (12)يضاف لذلك الطريقة التي جاء بها الخبر عن طريق فكرة )األنموذج(

فالمعنى الذي خرج إليه االستفهام هو اإلنكار والتعجب من الفعل المشين؛ نتيجة التأويالت ذات الطابع السلبي في ذهن المتلقي، كذلك 

َهَدَف االستفهام إلى توبيخ المتلقي غير الموجود في النص؛ لتحذير متلقي حاضر؛ لهذا "ذهب فالسفة أكسفورد إلى أنَّ هناك عدًدا من 

، (13)الجمل ذات المعنى: كاالستفهام، والتعجب، والطلب المتضمن )األمر، والنهي(؛ باإلضافة إلى العبارات اإلسنادية، واألدائية"أنماط  

ا ترتب عليه تصوًرا ذهنيًّا لديه متمثاًل في تن اقض فأتى التكرار المماثل في االستفهام )وهل؟( ُمحقّقا منه المتلقي مقبوليته للنص؛ ممِّّ

 اللغوي مع المماثلة في الوزن.  التركيب

في حين جاء التماثل على صورتين: تماثل مباشر في حالته المفردة بالوحدتين األولى والثانية: )وهل ُقتل: عثمان، علي؟!(، بينما 

: الخوارج؟(، )وهل أنكر ذو الخويصرة؟(، فمن خالل االتساق داخل الوحدات السابقة  التماثل الثاني غير المباشر المزدوج: )وهل استحلَّ

 يمكن البحث في االنسجام بينها من خالل ربط التركيب اللغوي بالداللة في ذهن المتلقي.  

بأسلوب  التي جاءت  اللغوي  التركيب  بنية  تظهر  بينها حيث  االنسجام  في  البحث  إمكانية  الوحدات  داخل  االتساق  يتبين من 

وحدات األربع، كما أثرَّ ورود الجمل بطريقة )اإلنشاء( في مقبولية المتلقي؛ لما تضمنته )اإلنشاء(، وبدوره أدى إلى التوافق واالنسجام في ال

 من معاٍن تستميله بها بعكس الجمل الخبرية الحاملة لمعنى التقرير، والتي تتضمن موانع داللية في مقبولية الخبر.

 النص وآليات السياق والمالئمة  1-2

مدى مقبولية النص لدى المتلقي، ألنَّ "إدراك النص وتأويله عمل ذاتي )فردي(، فاألفراد على  ُيعد السياق المسؤول األول عن  

اختالفهم ال يهتمون بالنواحي ذاتها في النصوص التي ُتعرض عليهم؛ إضافة إلى أنَّ مضمون النص )الذي يتلقاه المتلقون( ال يستهوي 

 .(14) وجهة نظر متبادلة أو وجود قدر من االشتراك في وجهة النظر لتحقيق التفاهم"الكل، وال يتالءم معهم...لذا البد من أن تكون هناك  

 
يقصد البحث في األنموذج: "الصورة التي يعطيها الكاتب لشخصية من شخصيات عمله األدبي، تتمثل فيها مجموعة من الفضائل، أو الرذائل،  )12(

م(.  2003، د.ط )القاهرة: نهضة مصر للطباعة،األدب المقارن المختلفة...متفرقة في مختلف األشخاص". محمد غنيمي هالل،    أو مزيًجا من العواطف
303    

 58م(. 1993)بيروت: دار التنوير للطباعة والنشر، 1، طالتحليل اللغوي عند مدرسة أكسفوردصالح إسماعيل عبدالحق،  )13(
 14 مرجع سابق.براون، ويول،  )14(
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من خالل دراسة النموذج اآلتي، الذي   -السياق والمقبولية  –يتضح تأثير العامل الثاني من العوامل المؤثرة في مقبولية المتلقي  

ول إليها ذلك من تأثير  (، فكان الحديث فيهاإلكثار من األعمال الصالحةورد في سياق خطبة ) عن اإلكثار من العبادات الخيِّّرة، وما ُيؤِّّ

في أي حسنٍة صغيرٍة   - أيها المسلم    -وال تزهَدنَّ  إيجابي على المسلم، ويتضّح ذلك من خالل خطبة )اإلكثار من األعمال الصالحة(: "

أي  حسنٍة يثُقُل بها ميزاُنك، وُيغَفُر بها ذنُبك؟! وأبواُب الخير كثيرة،   كانت أو كبيرٍة، وال تحِقَرنَّ من فعل الخير والُقُربات شيًئا، فما تدري 

 . )15)"والفضائل واِسعة، والحسناُت ُمتشعِ بة واِفرة، فاحِرص عليها زاًدا أُلخراك، وُعمراًنا لداِرك دار القرار

الن أداء  السياق والمقبولية من خالل دراسة مجموعة من طرق  العالقة بين  للنص في  يمكن تتبع  المتلقي  ص، أبرزها مقبولية 

عد )عمراًنا لدارك، دار القرار( والتي ترتبط فيها صورة الحسنات الكثيرة في ذهن المتلقي بصورة البناء الجميل الذي يستقر فيه المتلقي ب

 االنتهاء من جمع الحسنات، وهو يوم اآلخرة فينعم به. 

الفعل( فقد خلق الترسيم السابق عالقة   >معادلة التركيبية اآلتية: )ما يؤدي إليه الفعلاتحاد التشبيه )دارك، دار القرار(، نابع من ال

في ذهن المتلقي متناسبة مع السياق الذي ركزَّ على )الحّث( من أجل الفعل، بتقريبه مجموعة من الدالالت التي تقع في حقل )الضرورات( 

 عند المتلقي وهي: )السكن، المنزل، الراحة، األمن(. 

ذلك يظهر تحت عامل السياق وأثره في مقبولية المتلقي عنصر االستمالة من خالل استعمال األمر الصريح )فاحرص(، الذي ك

جاء كمحفز خارجي للمتلقي لالنتقال من مرحلة السكون إلى الحركة؛ لترغيبه باإلكثار من الحسنات؛ وصواًل للنتيجة )زاد ألخراك(، حيث  

ظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية، ومقياس تتصل به الجمل فيما بينها وتترابط، وبيئة لغوية وتداولية ترعى أنَّ "السياق إطار عام تنت

 .(16) مجموع العناصر المعرفية التي يقدمها النص للقارئ"

سبب الحركة زاد ألخراك(، مرتبطة بشكل وثيق   <الحركة "اإلكثار من الحسنات" < التسلسل المنطقي لألفعال )السكون "احرص"

ول إليها تسلسل األفعال: )عمراًنا لدارك، دار القرار(، والتي جاءت ككل متناسقة مع السياق العام.   مع النتيجة التي ُتؤِّّ

 
الدخول:    )15( تاريخ  والسنة،  الكتاب  االستغفار في  الحذيفي،  الرحمن  بن عبد   https://2u.pw/fQtnaم، من موقع:  2020/أغسطس/15علي 
 3هـ(.  1435)
   73م(.  2007(، )25لرباط، العدد: )، امجلة الرابطة المحمدية للعلماءعبد الرحمن بودرع، أثر السياق في فهم النص القرآني،  )16(
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حال المتلقي  ويمكن اإلشارة إلى أنَّ التضاد الذي أتى على مستوى الطريقة )األمر= احرص، والنهي=ال تزهدن(؛ أتى كتوقع ل

)الفاتر، الكسول، غير المدرك(، فكانت الطريقة التي أتى بها الخبر هي أقصى خطاب يمكن أن يصل إلى ذهن المتلقي )أمر، نهي(  

 من أجل الخروج من وضع السكون واإلكثار من فعل الحسنات.

المقبولية في ذهن المتلقي )فما تدري أّي حسنٍة يثُقُل بها  باإلضافة إلى األثر الذي قدمه )االستفهام( في السياق، الذي جاء ليثبَّت  

هذا إلى  ميزاُنك، وُيغَفُر بها ذنُبك؟!(، لما يمتاز به االستفهام من إثارة التشويق لدى المتلقي وإغرائه بأداء الحسنات وإن قلًّت؛ ما يؤدي  

دي الغرض، مما يعطي انطباًعا غير مباشر للمتلقي بالتوبيخ أثر تعجبي خلفته الطريقة االستفهامية في المتلقي؛ فربما حسنة واحدة تؤ 

 من خالل التعجب الستحقار البعض للحسنة الواحدة، رغم أنَّها تمثل النواة األولى لبقّية الحسنات.

األدائية داخل  إجمااًل يمكن القول إنَّ مجموع األساليب اآلتية: )التشبيه، واألمر، والنهي، واالستفهام( جاءت متوافقة في طريقتها  

)التعجب  )األمر=الحّث(،  )التشبيه=التحبُّب(،  التالية:  الروابط  خالل  من  الصالحة(،  األعمال  من  )اإلكثار  العام  السياق  مع  النص 

ا أثرَّ بشكل  واالستفهام= التشويق واإلغراء(، )النهي= اإلرشاد(، حيث التناسب مع سياق الحّث على اإلكثار من األعمال الصالحة؛ ممِّّ

 مباشر في مقبولية المتلقي بصورة إيجابية. 

ل لدى المتلقي شفرة خاصة، يضاف إليها الشفرات اللغوية والثقافية التي مازالت حية   لذا ففي أثناء "تلقي الرسالة الجمالية تتشكَّ

بابتكار أنماط جديدة من عند بث الرسالة، وتعتمد هذه الشفرات على الموروث المستقر في الوعي من جهة، وتهدف إلى توسيع مداه  

 .(17)البيانات الجمالية المستحدثة من جهة أخرى"

يمكن أيًضا تتبع عامل االنسجام وتأثيره على المقبولية، في مواضع عديدة منها ما جاء في خطبة: )العز في العبودية هلل(، والتي  

أال ما أعظَم : "-تعالى–دية؛ من خالل االمتثال ألوامر هللا  تتحدث عن الوسائل الـُمعينة على كسب المرء العزة والرفعة في جانب العبو 

بإخالٍص، واتِ باٍع للهدي    -أيها المسلم    -ِنعم ربِ  العالمين على العباد، وما أكثَر أبواب الخيرات، وما أجلَّ ثواب الحسنات، فاعمل  

 . )18) "ئَة ولو كانت صغيرًة؛ فإن لها طاِلًبا، وإن لها حساًباالنبوي، وال تزَهَدنَّ في أي عمٍل صالٍح ولو كان قلياًل، وال تحِقرنَّ السي ِ 

 
   23م(. 2004)القاهرة: مكتبة األسرة،  1، طنبرات الخطاب الشعري صالح فضل،  )17(
هـhttps://2u.pw/Wqxvq  (1435 .)م، من موقع:  2020/ديسمبر/1، تاريخ الدخول:  العز في العبودية هللعلي بن عبد الرحمن الحذيفي،    )18(
5 
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حيث يتبيَّن قبول المتلقي لسياق الخطبة بما تتضمنه من أفكار وثيقة الصلة بها، حيث يظهر عنصر )التأكيد( الذي ُيعّد من أهم  

+ الالم( في قوله: )فإنَّ ل ها طالًبا، وإنَّ لها حساًبا( توضح األثر الذي ينبغي أن  طرق األداء التي تؤثر في مقبولية المتلقي، فمجيء )إنَّ

وهو أمر واجب على اإلنسان عموًما؛   -تعالى–يكون عليه المتلقي من حالته للقبول، أو الرفض، فما دام السياق في العز والعبودية هلل  

ا يؤكد الدور الوظيفي الذي أ اه التأكيد في التركيب السابق المتمثل في انسجام  فذلك يفضي إلى حدوث القبول اإليجابي عند المتلقي؛ ممِّّ دَّ

 إيجابي بين السياق والطريقة األدائّية؛ وترتب على هذا اإلسهام مقبولية المتلقي. 

(:  كذلك تظهر طرق أدائيَّة أخرى مؤثرة في توائم السياق، في: )أال ما أعظَم نِّعم ربِّ العالمين على العباد(، فأفادت أداة التنبيه )أال

التنبيه+ اإلشارة+ اإلقبال(، والتعجب )ما أعظم(: )الترغيب+ التحضيض( على ذهنية المتلقي في التحريض على: )نِّعم ربِّ العالمين  )

على عباده، من خالل الطريقة األدائية للغة التي تستوجب القبول في    -تعالى–على العباد(، أي: التفكر بالنعم العديدة التي امتنَّ هللا  

 تلقي.ذهنية الم

(، في السياق: )وما أكثَر أبواب الخيرات،   باإلضافة لظهور أثر )التفصيل( باستعمال أسلوب التعجب مرة أخرى )ما أكثر، ما أجلَّ

وما أجلَّ ثواب الحسنات( فخرجت الطريقة المؤداه إلى أفق أوسع من الداالت المعنوية مثل )التقرير+ التأكيد( على كثرة الطرق المؤدية 

لخير والثواب، ولكن ظلَّت مشروطًة في ذهن المتلقي بسير اإلنسان عليها حتى ُيحقّق مبتغاه في كسب العزة وعلو الشأن، بل لفعل ا

 أصبحت رغم ذلك تعمل على تحفيز المقبولية لدى المتلقي. 

م( فمنها يدرك التحبُّب والقرب؛ ويلحظ أيًضا األثر الذي يتمثل في إدراك المتلقي من الطريقة التي تجذبه، في قوله: )أيُّها المسل

(؛ وهما صورتان تتقاطعان في أنَّ الحاجة    الذي يترتب عليه االستمالة في مقبوليته، كذلك التضاد بين )األمر= اعمل، والنهي= ال تزهدنَّ

التي تستصغر العمل   إلى العمل الدؤوب تجعل اإلنسان في مركز إدراك للمسؤولية، في المقابل التحذير المتضمَّن للنصح في النظرة

 وتحقره. 

وهذا ما يؤدي إلى إدراك العالقة الوثيقة بين التداولية وبين السياق، حيث تعد التداولية "علم االستعمال اللساني ضمن السياق،  

 . (19)وبتوسع أكثر هي استعمال العالمات ضمن السياق"

 
 11م(. 1986، ت: سعيد علوش، د.ط )الرباط: مركز اإلنماء القومي،  المقاربة التداوليةفرانسوز أرمينكو،  )19(
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يظهر أنَّ األساليب السابقة: )التأكيد(، )التفصيل= التعجب(، )الترغيب = األمر(، )التحذير واإلرشاد= النهي(؛ أتت متوائمة  

منسجمة في سياق الخطبة العام )العز في العبودية هلل(، ويوضح ذلك األثر الذي تتركه العالقة بين السياق وطريقة األداء اللغوية على  

 المقبولية.    

 مقبولية المتلقي والعالقة الثقافية  1-3

ُتمثِّّل الخلفية الثقافية للمتلقي عنصًرا مهًما في الدراسات اللسانية، حيث تسعى الدراسة في محور المقبولية إلى التحليل الثقافي؛  

، كون اللغة بمثابة الوعاء للكشف عن رمزية الثقافة داخل الخطاب، وذلك لالتصال الوثيق بين الثقافة من جهة، والمجتمع من جهة أخرى 

 الثقافي للفرد والمجتمع.

ر الثقافة أنساقها إلى المتلقي عن طريق التلق  ي  لهذا ُتعّد العالمة اللغوية مركًزا الستقطاب الفكرة الثقافية، والتي من خاللها ُتمرِّ

 : (20) الثقافي، وهذا ما يبيَّن نوعان من التلقي

 لخطاب الشفاهي. التلقي لدى الجمهور المتمثل في ا -

 التلقي الفردي )للقارئ( من خالل الخطاب المكتوب. -

كما سيتم التركيز على المتلقين الذين تتشّكل لديهم رغبة عالية في تلقي النص ويبدون من خالله تقبلهم أو رفضهم للنص، إذ  

، فقد تكون وجهات (22)، وهو المسمى الذي يتمثل في البحث عن وجهات النظر(21) ُأطلق على ما يتقبله الفرد تحت مسمى االستظهار  

   النظر هذه هي فيما يبدي المتلقي عن طريقه تقبله للنص؛ نتيجة التعددية واختالف النظرة في الخطاب النابع من اختالف ثقافة المتلقين. 

و  بدراسة عينة البحث اتضح أنَّ مقبولية المتلقي في خطب الحذيفي ذات موضوع عام واحد مرتبط بالخلفية الثقافية للمتلقي وه

ء  بناء )هوية المسلم(، ويمكن مقاربته تداولًيا من خالل الصورة العامة التي أتى بها للمتلقي والتي مّثلت جانب المقبولية في مشروع بنا

 هوية المسلم في مجمل الُخطب محل الدراسة.  

 

 

 
 22م(. 2010-هـ1431)الجزائر: منشورات االختالف،  1، ط لسانيات الخطاب وأنساق الثقافةُينظر: عبد الفتاح أحمد يوسف،  )20(
 24م(. 2007)سوريا: دار الحوار للنشر والتوزيع، 1، ترجمة: صابر الحباشة، طالتداولية من أوستن إلى غوفمانُينظر: بالنشيه فيليب،  )21(

 24. المرجع السابقُينظر: بالنشيه،  )22(
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 بناء الهوية باستحضار النموذج األول 1-3-1

استحضار صورة اإلنسان المثالي من خالل التمثل بالصورة المثالية في عقلية  تحت البناء األول لـ )هوية المسلم( يظهر دور  

المتلقي والمتمثلة بعهد النبوة والصحابة، وهو المجتمع المثالي في خلفية المتلقي الثقافية، يتضح ذلك من خالل من قول الخطيب في  

وفي هذا الزمان البعيد العهد االجتماعي، واألخوة اإليمانية: "  ( في سياق حديثه عن التماسكالتحذير من الفتن والزهد في الدنياخطبة )

  بالنبوة صارت الدنيا فتنًة للكثير؛ فالخصام فيها، والتواصل والمؤاخاة لمنافعها، والتوافق على مصالحها، والتباغض والتقاطع والتهاجم

... وتذك ر حال أهل الصفة من    -تعالى-حب في هللا  عليها، ومقادير الناس بموازينها، فصار السبب في اختالف األهواء، وقلَّ ال

وأنتم   وزهدهم...  المسلمين- المهاجرين  وال    -معشر  واعبدوه،  ذلك،  على  هللا  فاشكروا  المهاجرين،  أولئك  بجهاد  الدنيا  ُبسطت 

 .(23) " تعصوه

صورة ذهنية واحدة لدى المتلقين )العهد يستحضر المتلقي المجتمع المثالي من خالل الجملة الخبرية )المعرفة بأل( التي تقتضي  

وأصحابه، فتم تحفيز المتلقي من خالل مبدأ المقارنة مع الواقع الذي يحيط به    - ملسو هيلع هللا ىلص-بالنبوة(، وهو المجتمع الذي عاش فيه النبي محمد

لثقافية بخلق صورة ذهنية تالقت مع تأثرت بالخلفية ا  -هاهنا–على اعتبار أنَّه يمثل النموذج األعلى ثقافًيا واجتماعًيا، ومقبولية المتلقي  

قها، المدركات التي قّدمت ُمحفّز إيجابي أسهم بالدفع به نحو تقليد ذلك المجتمع، أو االعتراف بأنَّه الصيغة االجتماعية التي يتطلع لتحقي

ا أثرَّ في مقبوليته.   ممِّّ

ع الخطبة في إدراك المتلقي أن المكون األكثر تماسًكا  باإلضافة إلى أنه قّدم تقريًبا ثقافًيا أكثر وضوًحا وأدل على سياق موضو 

، الذي يرمز عند المتلقي ثقافًيا بأنهم مجتمع: )الزهد، التكاتف، اإليثار، (24)  وتآخًيا في عهد النبوة هو مجتمع )أهل الصفة المهاجرين(

ترابط الخاص، حيث تستدعي لفظة )أهل( في خلفية الصالح، النقاء( الذي جاء في النص بوسم )أهل(، فأعطى للمتلقي ُبعًدا قوًيا من ال

 المتلقي الثقافية: االشتراك في الدم، التشارك في المكان، ووحدة الموقف والمصير. 

 

  https://2u.pw/AVAH8من موقع:م،  2020/ديسمبر/ 4، تاريخ الدخول:  التحذير من الفتن والزهد في الدنياعلي بن عبد الرحمن الحذيفي،    )23(
 5ه(. 1439)

يمتازون باإليثار، والعفة، والزهد رغم فقرهم وحاجتهم. ُينظر: ابن تيمية،   الذين هاجروا معه من مكة إلى المدينة -ملسو هيلع هللا ىلص-هم أصحاب الرسول )24(
فة وأحوالهم  24، 17م(.  1990-هـ1410)طنطا: دار الصحابة للتراث،  1، تحقيق: مجدي فتحي السيد، طأهل الصُّ
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اكتمال صورة الخطاب جاءت من خالل أسلوب النداء الذي استقبله المتلقي في صياغة تركيبية تثير الجانب الوجداني في ثقافته:  

ف أداة النداء قّرب المتلقي من الصفة التي جاءت متسقة مع مجرى الخطاب الداعي لأللفة والتقارب من خالل  )معشر المسلمين(، فحذ

، (25)المكّون )العشيرة(، الذي يعني في الخلفية الثقافية الخاصة بالمتلقي المكّون األعم من القبيلة، ويشمل بني األب واألقارب والقبيلة

تمع المسلم الذي ُينظر له في ثقافته على أنه مجتمع: )الجماعة، الكتلة، الجسد الواحد، البنيان( هذه وهي سمات تتوائم مع طبيعة المج

الدالالت المتوالدة من لفظ )معشر( في الوحدة األولى جاءت لتكمل الداللة في الوحدة الثانية )المسلمين(، والتي أعطت انطباًعا على  

 من مقبولية المتلقي.                   الهيئة المفترضة لهوية المسلم؛ مما عّزز

ته  لذلك لم يعّد المتلقي سلبيًّا في تلقّيه وقبوله، وإنَّما أصبح إيجابيًّا واعًيا للمحيط الثقافي واالجتماعي؛ يستقبل النص بحسب خلفيّ 

تساب قيم جديدة على يديه، وتتفاوت التي ُتزودُه برصيد إضافي لمحيط التنّوع الداللّي، بل ويتضاعف التنوع بمقدار تمكن النص من اك

 .(26)  هذه القيم من متلٍق إلى آخر بحسب المقدرة الثقافية لكل منهما

المثالية لبناء هوية المسلم وربطها بخلفية  لبناء الهوية من خالل استحضار الصورة  يمكن تتبُّع عدد من النماذج في الخطب 

أيُّها المسلمون: (: "تعظيم القرآن الكريم في النفوسمنها على سبيل المثال خطبة )  المتلقي الثقافية، في عدد من المواضع في الخطب،

ك بكتاب هللا    -ملسو هيلع هللا ىلص-إنَّ آخر وصيَّة النبي   ة الوداع: الترغيُب في التمسُّ ك به    - في حجَّ تبارك وتعالى، فالقرآُن حبُل هللا المتين، من تمسَّ

، حيث اعتمدت مقبولية المتلقي في النص على استحضار (27) "خير وجنََّبه كل شرٍ  وبالء  قاَده إلى ِرضوان هللا وجناِت النعيم، وهداُه لكل

)ُحّجة الوداع(، وما فيها من ُبعد تاريخي وثقافي وديني مهم متضمنة في صورة اجتماع المسلمين من شتى األجناس في مكان واحد في  

 صورة من األلفة والتآخي الفريد.

 

 

 

 3/1502م(.  2008-هـ1429)بيروت: عالم الكتب، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار عمر،  )25(

)مصر: الهيئة المصرية  4، طالخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية قراءة نقدية لنموذج معاصر ينظر: عبدهللا بن محمد الغذامي،  )26(
 81م(.  1998العامة للكتاب، 

 https://2u.pw/VYg4cم، من موقع:  2020/أغسطس/1، تاريخ الدخول:  تعظيم القرآن الكريم في النفوسعلي بن عبد الرحمن الحذيفي،   )27(
 8ه(. 1435)
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 التطبيقي لتشكيل لهويةاألداء  1-3-2

يمكن تلّمس تحقّق تشكيل هوية المسلم من خالل البناء الثاني بإعطاء المتلقي تصوًرا مثاليًّا لهوية المسلم المتمسك بالشعائر  

مضان؟ هل هل ُتبَت إلى هللا في ر   -أيها المسلم-واختبر نفسك  (:"االجتهاد إلدراك ليلة القدرالدينية، بالنظر للنموذج اآلتي من خطبة )

عملت لما بعد الموت في رمضان؟ هل رَددَت المظالم إلى أهلها قبل الحساب واتقيتها؟ هل كففَت شرك عن الخلق؟ هل أحسنَت إلى 

مة؟ هل   الخلق؟ هل وصلَت الرحم؟ هل بررَت والديك؟ هل أمرَت بالمعروف ونهيَت عن المنكر؟ هل أقلعَت عن الربا والمكاسب المحرَّ

 .(28) "ملسو هيلع هللا ىلص--تداء بالرسول اجتهدت في االق 

يتفاعل المتلقي من خالل مجموعة من الصيغ التي تقّرب إليه الخطاب وتسهم في مدى مقبوليته، ومن أهمها )أسلوب النداء( 

الذي جاء في النموذج السابق بأسلوب النداء للقريب )أيُّها(، وبصيغة المفرد )المسلم(؛ مما خلق خصوصية ذات إيحاء نفسي مترافق مع 

ستدعاء للخلفية الثقافية )للمسلم( بكل حموالتها على مستوى الشرائع التي يجب عليه أداءها بصورة تمثل النمط المثالي، فشارك المتلقي ا

في موقف العبادة الفردية )رمضان( بكل استدعاءاته من عبادات بدنّية وروحّية، والمتمثلة في هذا اإلرث التاريخي الطويل لرمضان في  

سالمي، والمترسبة في عقلية المتلقي كخلفية ثقافية مجتمعية تنتقل به من مرحلة الغفلة إلى تصحيح المسار، يتضح ذلك من  الفكر اإل

خالل استقبال المتلقي لرمضان في النص بأسلوب استفهام يحضُّ على مراجعة النفس )هل ُتبَت إلى هللا في رمضان؟(، فخلفية المتلقي 

ي تؤكد على أنَّ رمضان شهر عبادة وعودة إلى الطريق الصحيح؛ مما أعطى مجااًل لمقبولية المتلقي بحاله  الثقافية مليئة بالقصص الت

 وما يجب أن يكون عليه. 

كذلك يتضح اعتماد مقبولية المتلقي في بناء هوية المسلم من خالل فعل الشعائر الدينية على مجموعة من الصيغ الخطابية 

ماس مع الجانب الثقافي في المتلقي مثل )هل وصلَت الرحم؟ هل بررَت والديك؟(، بنفس الطريقة األدائية الموجودة في النموذج والتي تت

للمتلقي كعامل لمقبولية األمر في التركيب، لسببين  الثقافية  السابقة للغة: )االستفهام المتضمن إرادة األمر(، حيث يبرز دور الخلفية 

معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله هللا، ومن  لرحم في ثقافة المتلقي بوصل هللا: )الرحمرئيسيين؛ األول يعود إلى اقتران صلة ا

 
 4ه(. 1439م، من موقع: ملتقى الخطباء )2020/أكتوبر/ 19، تاريخ الدخول:اد إلدراك ليلة القدراالجتهعلي بن عبد الرحمن الحذيفي،  )28(

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 أربعون  العدد

 م  2022 –  شباط –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

872 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

، ومثلها )برُّ الوالدين(، التي جاءت في مجرى  (30)اإليمان باهلل واليوم اآلخر بصلة الرحم  -ملسو هيلع هللا ىلص-، كذلك قرن النبي(29) قطعني قطعه هللا(

واألسلوبية ذاتها، والمتمثلة في خلفية المتلقي )بر الوالدين= دخول الجنة، الجهاد، الصالة، الخطاب السابق، وضمن الطريقة التركيبية  

رضا الرب(، هذه الحمولة الثقافية لبر الوالدين جعل حقل الخطاب متناسًبا في الصيغة والداللة متوافق مع الوقائع المحيطة بعبادات 

ير مقبولية المتلقي نحو الجانب اإليجابي أو السلبي، "فالمعاني أو المعلومات التي )رمضان(؛ مما يوضح تأثير األفعال اللفظية على تغي

  يحتويها الخطاب ال تنقل إلى القارئ، وإنَّما يولدها القارئ نفسه مستنًدا إلى جملة من الشفرات اللغوية التي ُتحيل على عناصر ثقافية

 .(31) معقدة" 

افية في نموذج خطب علي الحذيفي كان متركًزا على الجانب الديني بحكم أنَّ الخطب التفاعل بين المقبولية وعامل الخلفية الثق

كانت على منبر المسجد النبوي، فجاء استدعاء الخلفية الثقافية الدينية في الخطب بشكل متواتر، وفي مواضع عديدة، ويمكن مطالعة 

أيها المسلم: إذا رِضَي عنك واِلداك فالربُّ راٍض عنك، وبرُّ (:"الحقوق الواجبة على العبادنماذج أخرى مثل قول الحذيفي في خطبة )

فُق بهما، وإدخاُل السرور عليهما، والتوِسعُة عليهما في ال نفقة، الوالَدين هو طاعُتهما في غير معصية، وإنفاُذ أمرهما ووصيَّتهما، والرِ 

هما، وِصلُة رِحمهما، وكفُّ وبذُل المال لهما، والشفقُة والرحمُة لهما، والُحزُن لُحزنهما، وج لُب اأُلنس لهما، وبرُّ صديقهما، وِصلُة ُودِ 

وُق  جميع أنواع األذى عنهما، والكفُّ عما نهَيا عنه، ومحبَُّة طول حياتهما، وكثرُة االستغفار لهما في الحياة الدنيا وبعد الموت. والعق

 .(32) " ضدُّ ذلك كلِ ه

الثقافية، والتي بنت جانب التي حوت عدًدا من األفعال األدائي  الخلفية  المتلقي تحت تأثير عامل  أثرت على مقبولية  التي  ة 

الشعائر في هوية المسلم، مثل )الرفق بهما، الحزن لحزنهما، بّر صديقهما( كذلك: )الطاعة في غير معصية، إدخال السرور( التي 

 

)القاهرة: 1، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طصحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري،  --رواه مسلم في صحيحه في حديث عائشة   )29(
   1981/ 4(. 2555هـ(. باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، رقم الحديث: )1374دار إحياء الكتب العربية، 

رِّ فْلُيْكرِّْم َضيَفه، وَمن كان يؤمُِّن بِّاهللِّ وال-ملسو هيلع هللا ىلص  -قال: قال  --عن أبي هريرة   )30( َمه...:"من كان يؤمُِّن باهللِّ والَيومِّ اآلخِّ ْل َرحِّ رِّ فْلَيصِّ أبو   ."َيومِّ اآلخِّ
)بيروت: دار طوق النجاة 1، تحقيق: محمد زهير ناصر الناصر، طصحيح اإلمام البخاري عبد هللا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري،  

 8/32(. 6139هـ(. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، رقم الحديث: )1422للطباعة والنشر، 
 28. مرجع سابقُينظر: عبد الفتاح يوسف،  )31(
هhttps://2u.pw/LAge0(1437 .)م، من موقع  2020/ديسمبر/5، تاريخ الدخول:  الحقوق الواجبة على العبادعلي بن عبد الرحمن الحذيفي،    )32(
4 
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بالم إلى خلق هوية خاصة  التي تسعى  الشعائر  القصيرة، والطباق انحصرت في مجموعة من  الخبرية  الجمل  اعتماد  سلم من خالل 

 الترادف، وحذف متعلقات الجملة، والمباشرة في المعنى.

البنية االجتماعية  التي تهم  الخالصات  الذي من خالله أمكن استخراج بعض  لدى المتلقي  الثقافية  ُيمثِّّل النص الخلفية  لذلك 

حادثات المستعملة في مقامات خاصة، وبيان دور أعضاء المجتمع وحقوقهم وواجباتهم للمجموعة الثقافية، إضافة لهذا استخالص الم

(33). 

 يظهر إتيان الصيغ السابقة في هيئة تراكيب لفظية ذات سياق خطابي يحمل دالالت تتماس مع خلفية المتلقي الثقافية. 

 صياغة الهوية واألداء اللغوي  1-3-3

سلبية التي يرجو الخطيب من متلقيه االبتعاد عنها، من خالل لجوئه لصياغة الشواهد  يتضمن سياق الحديث هنا عن الجوانب ال

من خطب المسجد النبوي التي تحوي الترغيب بما يجعل هوية المسلم صافية في مقابل الترهيب من الشوائب التي تتعلق بتشويه الهوية 

أيُّها المسلمون: إنَّ من الموانع من ورود الحوض البدع والمحدثات (:"ملسو هيلع هللا ىلصفي الجنة- - حوض النبي  اإلسالمية، ويظهر ذلك في خطبة )

ين، والصد  عن اإلسالم بقول أو فعل أو فتوى، كما في األحاديث المروية في سبٍب طرد أقوام من األمة، والذين ُيغيِ رون بعده  في الد 

الموانع لورود الحوض كبائر الذنوب فإنَّها خبائث   ، ومن-ملسو هيلع هللا ىلص-هم أهل البدع وأهل الفتاوى المخالفة لكتاب هللا وسنة رسول هللا  

 .(34) "للقلوب

يمكن النظر للشاهد السابق من منظارين لغويين مكمِّّالن لبعضهما البعض؛ األول: أسلوب التأكيد، والثاني: أسلوب التقرير، إالَّ  

 أنَّ معالجتهما ستتّم بالغيًّا. 

ن مهمان عند المتلقي، األول )الحوض( وهو بحيرة موجودة في الجنة من يشرب فتحت األداء اللغوي )التأكيد( يرد رمزان ثقافيا

، فالتأكيد األول جاء محّفًزا للمتلقي لضمان مقبوليته (36)   ، واآلخر )الخبائث( وهي رمز إلى الشياطين التي تغوي اإلنسان(35) منها ال يظمأ  

 

، ترجمة: محمد العمري، د.ط )الدار القرن العشرينالنص بنايته ووظائفه مدخل أولي إلى علم النص من نظرية األدب في ُينظر: فان دايك،  )33(
   77-67م(.  1997البيضاء: أفريقيا الشرق، 

الحذيفي،    )34( الرحمن  عبد  بن  النبي  علي  الجنة-ملسو هيلع هللا ىلص  -حوض  الدخول:  في  تاريخ  موقع:  2020/ديسمبر/8،  من   https://2u.pw/wiBq1م، 
 5هـ(.  1440)

 . مادة )ح و ض(مرجع سابق: ابن منظور، ُينظر )35(

 605/ 1. معجم اللغة العربية المعاصرةُينظر: عمر،  )36(
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آلخر مناقض لألول يهدف إلى التحذير من الوقوع في الذنوب، فالتضاد في  بتقديم رمز يمثل جانب إيجابي في ثقافة المتلقي، والتأكيد ا

 األداء اللغوي جاء تحت اتجاه واحد متناسق يدفع بالمتلقي إلى قبول ما يتضمنه مضمون الخبر. 

فتوى، هم أهل  المنظار اآلخر وهو األداء الفعلي للجمل باستعمال أسلوب التقرير في: )والصّد عن اإلسالم بقول أو فعل أو  

البدع(، وهي نتيجة حتمية النحراف المتلقي وعدم قبوله مضمون الخبر في خطاب التأكيد في المنظار األول مع توظيف رمزين ثقافيين 

)الفتوى، أهل البدع(، فالفتوى تشكل منطلق العبادات، وأهل البدع هم الذين يقومون بفعل العبادات بشكل خاطئ، مما يقدم تصّور في  

 المتلقي متكاماًل.ذهن 

يمكن تتبُّع العديد من النماذج في الخطب التي قّدمت للمتلقي توجًها خاص في المقبولية والخلفية الثقافية مرتبط بصورة وثيقة  

رُّ الديَن أيُّها المسلمون: احَذروا الفتَن على الشباب؛ فإنَّها تضُ (:"االستغفار في الكتاب والسنةبصياغة هوية نقية للمسلم، منها خطبة )

 والدنيا، وُتوِبُق العبَد في اآلخرة، وُتفِسد المعاَش في الحياة، فالسعيُد من ُجنِ ب الفتن ما ظهر منها وما بَطن.

وأعظُم فتنٍة أن يلتِبس على المرء الحقُّ والباطُل، والُهدى والضالل، والمعروُف والُمنَكر، والحالُل والحرام. وقد خبَطت البالَد  

ٌن كثيرة، اختطَفت بعَض شباب الُمسلمين من محاِضنهم اآلِمنة، وُمحيطهم الَحصين، وُمجتمعهم الحاِني، وأقرباِئهم الناِصحين والعباَد فت

ُصوم. لهم إلى انحراٍف في الِفكر الضالِ ، واتباٍع وُمواالٍة لخواِرج العصر، فقاَدهم خواِرُج العصر إلى تكفير الُمسلمين، وسفك الدم المع

 .(37) "–والعياذ باهلل  -هم بتفجير أنفسهم وقتلها بل أفَتو 

اقاته أخيًرا يمكن القول إنَّ هنالك عالقة وثيقة بين مقبولية المتلقي والخلفية الثقافية التي ينتمي إليها، كذلك فإنَّ لألداء اللغوي بسي

 تأثير مباشر على مدى قبول المتلقي بالخطاب الموجود في النص.

وبذلك خلص البحث بعد دراسة المقبولية بواسطة العوامل المؤثرة في المتلقي، ظهر أنَّها تتأثر بثالث منها، وهي: العالقة بين  

اتساق الشاهد وانسجامه مع موضوع النص واألفكار الفرعية التي يحويها، والسياق ومالئمته بألفاظ وتراكيب النص؛ لتحقيق القدر الكافي  

المتلقي، كذلك ظهر العامل الثالث الذي يتعلق في العالقة بين النص والمتلقي والثقافة التي ينتمي لها باالعتماد على  من التأثير على  

 

 https://2u.pw/G7ut8م، من موقع:  2020/ديسمبر/13، تاريخ الدخول: تاريخ الدخول:  فضل االستغفارعلي بن عبد الرحمن الحذيفي،    )37(
 9ه(. 1439)
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ثالث صور: استحضار النموذج األول، تشكيل هوية ثابتة، صياغة هوية نموذجية، والصور الثالثة السابقة وإن كانت متقاربة إالَّ أنَّها 

 أدت وظيفة رئيسية واحدة تتعلق بزيادة مقبولية المتلقي للنص.    أتت وفق عالقات مختلفة؛

 النتائج النهائية للدراسة:

ظهر للبحث أن عامل )االتساق واالنسجام( هو أحد العوامل المؤثرة في مقبولية المتلقي ويسهم في قبوله ورفضه الطريقة التي بها  •

فة إلى تأثير الجوانب الجمالية في االتساق واالنسجام في عقل ووجدان  أتى النص، من خالل فهمه وتأثيره للطريقة من عدمه، إضا 

 المتلقي. 

اتضحَّ للبحث أنَّ الفرق بين االتساق واالنسجام في أنَّ االتساق يبحث في: العالقات داخل البنية النصية، بينما يبحث االنسجام في  •

 توائم البنية المجاورة لها.

للمقبولية تظهر في الروابط والعالقات الداخلية التي ُبني عليها النص؛ باإلضافة إلى مدى ترابط كشف البحث أنَّ القيمة البالغية   •

إلى اعتبار االتساق واالنسجام   بالدراسة  المنفصلة؛ وهذا ما وقف  الوحدات  الذي أدى إلى تمازج  التناسب  العالقات، وإيجاد  تلك 

 معيارين أساسين تكتمل من خاللها نصية النص. 

حث أنَّ الخلفية الثقافية للمتلقي تعد عنصًرا مهًما في الدراسات اللسانية؛ فكشف البحث عن رمزية الثقافة داخل الخطاب،  اتضح للب •

 والسبب يعود إلى االتصال الوثيق بين الثقافة من جهة، والمجتمع من جهة أخرى، كون اللغة بمثابة الوعاء الثقافي للفرد والمجتمع. 

لمتلقي في خطب الحذيفي ذات موضوع عام واحد مرتبط بالخلفية الثقافية للمتلقي وهو بناء )هوية المسلم(،  ظهر للبحث أن مقبولية ا •

وبالمقاربة التداولية اتضحَّ أنَّ الصورة العامة التي أتى بها للمتلقي والتي مّثلت جانب المقبولية في مشروع بناء هوية المسلم في  

 مجمل الُخطب محل الدراسة. 

أن الخلفية الثقافية للمتلقي تعد عنصًرا مهًما في الدراسات اللسانية، فكشفت عن رمزية الثقافة داخل الخطاب، وذلك  برز للبحث   •

 لالتصال الوثيق بين الثقافة من جهة، والمجتمع من جهة أخرى، فقد ظهر أنَّ اللغة بمثابة الوعاء الثقافي للفرد والمجتمع.
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 ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

Receiver’s Acceptability of the Prophet Mosque’”s sermons The Sermons of Preacher Ali Al-

Hudhaifi from 1435-1440 H as Model "Deliberative Study” 

Abstract: 

The study examines the purposes of the recipient in the sermons of the Prophet's Mosque by researching a problem 

related to knowing the purposes of the recipient and the relationship of his acceptability to the method of constructing the 

linguistic text and its semantic performance. The study seeks to clarify the role of the construction of the text ، as well as the 

role of consistency and harmony in the acceptability of the recipient. Based on the research study context ، appropriateness ، 

the recipient ، the text and the cultural relationship; the identity in the text is represented ، shaped and formulated. 

The research came up with a number of results ، the most important of which are: the existence of a difference between 

consistency and harmony is represented by the first search about the relationships within the structure of the text. While 

Harmony is examined in the Twins of internal structures. As well as show the value of internal relations of the text and their 

impact on the purposes of the recipient. The research appeared that the recipient's cultural background was within the text، 

and ، through its acceptability of the text ، and its connection to the symbols in it. The study also showed that the recipient's 

purposes were linked to linguistic and semantic construction ، which was the link between the sender and the recipient within 

the text.  
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