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        نورة  سلامن سامل اجلهيننورة  سلامن سامل اجلهيننورة  سلامن سامل اجلهيننورة  سلامن سامل اجلهين    ::::    ا>كتورةا>كتورةا>كتورةا>كتورة                                                 

        قسم املوارد العامةقسم املوارد العامةقسم املوارد العامةقسم املوارد العامة
        الرتبيةالرتبيةالرتبيةالرتبيةلكية لكية لكية لكية 

        ))))السعوديةالسعوديةالسعوديةالسعودية((((    ----جدةجدةجدةجدةجامعة جامعة جامعة جامعة                                                                                                                                                                 
    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ

نص خطبة قُْس بن هذه ا>راسة تناولت   
التحلييل أالسلويب  َساِعدة إال�دي  وفق املهنج

يُتخذ مبسـتو�ته ا[تلفة يف ا>رس اللساين اXي 
الصويت، وا>اليل، والرتكييب، ( احلديث 
ويفيد من املعطيات امجلالية ) والتصويري

والرتكيبية اللغوية، وركّزت ا>راسة عىل ٔاربعة 
مبتدئة sملسـتوى الصويت يف مسـتو�ت لغوية 

اخلطبة وما ميثy من دور ٕاحيايئ جلرس أالصوات 
وما تفصح عنه ت{ أالصوات من دالالت 
ومعاٍن، مث تطرقت ا>راسة للمسـتوى ا>اليل 
والرتكييب، وذ� برصد ا>الالت اليت يدور 
حولها الن�ص وما اختصت به اخلطبة من تراكيب 

لت ا>راسة وظواهر حنوية، ؤاخريًا  تناو 
املسـتوى التصويري  ممثًال sحملسـنات اللفظية 
واملعنوية ودورها يف ٕاثراء املوسـيقى ا>اخلية 
للنّص وقد تضافرت هذه املسـتو�ت أالربعة يف 
تشلك الصورة الفنية يف اخلطبة تشكيًال كشف 
عن التناسق الفين و ¢نسجام يف البناء العام 

 . للنص
    
  

ABSTRACT 

This study addresses the 

speech of Qis Ben Saidah Al Iyadi , 

based on the analytic and stylistic 

approach adopted on various degrees 

in the modern lingual study ( acoustic 

, semantic , structural , and imagistic 

) taking advantage of the aesthetic 

,structural, and linguistic facts. The 

study has focused on four linguistic 

levels starting with the acoustic one 

in the speech symbolizing the 

suggestive mode of the chiming 

sounds ; the semantics and meanings 

beyond these sounds. The study 

further addresses the semantic and 

structural degree by means of 

identifying the denotations of the 

text, the grammatical structures and 

the phenomena contained in the 

speech. Finally , the study addresses 

the imagistic level namely to enhance 

the speech related to articulation and 

morality , and their role in enriching 

the inner musical tone of the text. The 

combination of the four levels has 

contributed to the artistic image that 

has revealed the artistic harmony of 

the whole structure of the speech 
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        ::::املقـدمـةاملقـدمـةاملقـدمـةاملقـدمـة
ٕان ا>راسات النقدية  املعارصة يف تناولها للنتاج أالديب متتاز sلرتكزي عىل النص بوصفه    

وسـيطًا لغوً� حيمل بصامت املبدع وحشناته العاطفية ²قًال ٕا�ها ٕاىل املتلقي عىل شلك 
هتداء ٕاىل ممكن شفرات مؤثرة ميكن فكّها sالع¸د عىل اخلربة اللغوية و الثقافية، ومن مث ¢

 .التأثري وامجلال يف النص، ويتجىل ذ� بوضوح يف املامرسة أالسلوبية
والشك ٔان التحليل أالسلويب ٕامنا ينصب عىل اخلطاب أالديب؛ ٔالنه ميت{ ٕاماك²ت     

تعبريية تُربز املالمح العاطفية وامجلالية، فأالسلوبية تعمل يف مسـتوى النص إالبداعي ملا فيه 
عبريية يف الصوت ٔاو الرتكيب ٔاو ا>الÉ، فالمتيزي بني مسـتو�ت النص يُرثي من خواص ت 

البحث أالسلويب؛ وذ� لتخصيص فاعلية لك مسـتوى ؤاثره يف متاسك أالنساق التعبريية 
 .وترابط املعاين

وانطالقًا من هذه الرؤية أالسلوبية يف وصف النص تبدٔا الباحثة يف استنطاق خطبة      
املسـتوى الصويت، واملسـتوى ا>اليل، : إال�دي  يف ٔاربعة مسـتو�ت قْس بن ساعدة

  . واملسـتوى الرتكييب، واملسـتوى التصويري، للوقوف عىل ٔامه خصائصها التعبريية وامجلالية
        ::::    المتهيدالمتهيدالمتهيدالمتهيد

        : : : :     التعريف sخلطيبالتعريف sخلطيبالتعريف sخلطيبالتعريف sخلطيب
هو قُّس بن َساِعَدة  بن معرو بن عدي بن ما� بن ايدعان بن المنر بن وائ¦ ابن      

وشاعرها  واكن ٔاسقف كنيسة جنران، خطيب العرب: ٕانه اكن مسـيحيًا، وقيل: �د، قيلإ 
  . 1وحكميها وحلميها، ٔاخطب العرب قاطبة ؤافصحهم

طغت شهرته sخلطابة والفصاحة والبالغة عىل خطباء عرصه حىت صار علام لها،     
ل من قال يف ؤاو . ٕانه أول من عال عىل رشف وخطب عليه: ومرضs للمثل فهيا، يقال

ؤاول من توàٔ يف خطبته عىل سـيف ٔاو عصًا، ؤاول من كتب من فالن  ٔاما بعد،: ßمه
، وقد ٔادركه )م600( ٕانه تويف سـنة : ٕاىل فالن، ؤاول من آمن ás من العرب، وقيل
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ورآه يف عاكظ خيطب الناس، فروى عنه خطبته اليت  -صىل هللا عليه وسمل -الرسول
  ب من حسـهنا وحالوة ٔالفاظها مسعها عنه، واكن يتعج

وبالغهتا، اكن عليه الصالة والسالم، يسأل عنه وفد ٕا�د، ووفد عبد القيس، ووفد بكر 
بن وائل، ويرتّحُم عليه  عندما يسمع من ßمه ما يدعو به ٕاىل توحيد هللا والتبشري sلنيب 

النسب،  اكن سـبطًا من ٔاسـباط العرب، حصيح" ،  قيل عنه 2-صىل هللا عليه وسمل-
فصيحًا ٕاذا خطب، ُمعر سـبعامئة سـنة، ال تكنه دار، وال يقره قرار، وال يسـمتع به جار، 
حيتىس يف تقفره بيض النعام، ويأنس sلوحش والهوام، ويسـمتتع sلظالم، ويلبس أالمساح 
ويفوق السـياح، عىل مهناج املسـيح ال يغري الرهبانية، ومقر sلوحدانية، يبرص فيعترب، 

ٔايقن sلبعث واحلساب، ... خترب، فصار �X واحدًا ترضب حبمكته أالمثال ويفكر في 
  .3......"وحّذر من سوء املنقلب واملآب، ووعظ بذكر املوت، ؤامر sلعمل قبل الفوات

  نص اخلطبة
هذه اخلطبة قالها قس بن ساعدة، يف سوق عاكظ، يعظ فهيا الناس، ويذكرمه sلبعث     

  :ياواحلساب وفناء هذه ا>ن 
ٌق َوغَْرٌب، َويُْمتٌ َوِحْزٌب، َوِسْملٌ َوَحْرٌب، َوَ�ِبٌس َوَرْطٌب، َواøَجاٌج َوعَْذٌب، "  َرشْ

وٌس َواýْقَماٌر، َوِرَ�ٌح ؤامطار، وليل وهنار، وٕا²ث وذكور، وبرار وحبور، َوَحبú َونََباٌت،  َوُمشُ
تَاٌت، َوآَ�ٌت ِيف  ٌع َواýشـْ هَاٌت، َوَمجْ عَْداٌم، ورب  َواsٌَٓء َواøم�

�
ثْرَِها آَ�ٌت، َونُوٌر َوَظَالٌم، َويُْرسٌ َوا

�
ا

، وحمسن  úُد َمْفُقوٍد، َوتَْرِبَيُة َمْحُصوٍد، َوفَِقٌري َوغَِين ؤاصنام، لقد ضل أال²م، نشّو َمْولُوٍد، َوَوا�
، َولََيْفقِ  ُyَ ، لَُيْصِلَحن� الَْعاِمُل َمعَ َ�ٌ ومسئ، تَب�ا ِالýْرsَِب الْغَْفَ¦ِ

�
، �ßَ بَْل ُهَو ا ُyََمýَدن� اْالِٓمُل ا

َكَر َواْالøنَْىث، َرب	  �Xْحيَا، َوَخلََق اýَماَت َواýبَْدى، َواýعَاَد َواýا ، َواِحٌد، لَيَْس ِبَمْولُوٍد َوَال َواِ>ٍ
 .اْالِٓخَرِة َواْالøوَىل 
ا بَْعدُ      َ�ٍد، اýيَْن ثَُموُد وَ : اýم� �

عَاٌد؟ َواýيَْن اْالsَُٓء َواْالýْجَداُد؟ َواýيَْن الَْعِليُل فَيَا َمْعَرشَ ا
ن� عََىل اِالنِْفَراِد، اُد؟ ُلكú َ�ُ ُمَعاٌد يُْقِسُم ُقسú ِبَرّبِ الِْعَباِد، َوَساِطِح الِْمهَاِد، لَُتْحَرشُ ِيف  َوالُْعو�

وِر، َونُِقَر ِيف الن�  َذا نُِفَخ ِيف الص	
�
قَِت اْالýْرُض، َوَوَعظَ الَْواِعُظ ، فَانْتَبََذ يَْوِم الت�نَاِد، ا اقُوِر، َواýْرشَ
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ِحظُ، فََويٌْل ِلَمْن َصَدَف َعِن الَْحّقِ اْالýْشهَِر، َوالن	وِر اْالýْزَهِر، َوالَْعْرِض   الْقَاِنطُ، َواýبَْرصَ الال�
َذا َحَمكَ 

�
، ِيف يَْوِم الَْفْصِل، َوِمَزياِن الَْعْدِل، ا الْقَِديُر، َوَشهَِد الن�ِذيُر، َوبَُعَد الن�ِصُري،  اْالýْكَربِ

ِعريِ   .َوَظهََر الت�ْقِصُري، فََفرِيٌق ِيف الَْجن�ِة َوفَرِيٌق ِيف الس�
 : َوُهَو الْقَائِلُ 

 َذك�َر القلب من جواه اداكر                وليـال خاللهـــن هنـار               
اٍم                 ثُْرَن َماًء َوِيف َجَواُهن� ²َرُ وجسال هو                 اطل ِمْن َمغَ
 شداد يف اخلافقني تطار  ضوءها يطمس العيون وأرعا                د          

ن� ِقَفاُر             وقصور مشـيدة حوت اخليــ                ر َواøْخَرى َخلَْت ِهبِ
َياٌت                      َوِحبَاٌر ِمَياُههُن� ِغِزاُر َوِجبَاٌل َشَواِمُخ              َراسـِ
�ْيـ                    ِل نََراَها ِيف ُلكِّ يَْوٍم تَُداُر             َوُجنُوٌم تُلُوُح ِيف ُظَملِ الل
�ْيــ                   ِل  و ُكـــــــلú مُ           َا قََمُر الل هث	 ٌس َحيُ اُر ُمث� َمشْ   تَـاِبٌع َمو�

  َوَصِغٌري َواýْمشَطٌ َوَكِبٌري                    ُلك	ُهْم ِيف الصعيد يوما مزار           
ي َال َحيَاُر            ِ �Xَعْنُه                       َحْدُسُه الَْخاِطُر ا ُ ا يُقَّرصِ   وكبري ِمم�

ي قَْد َذَكرُت دَ                ِ �X4"ل� عََىل اّ�    نُُفوًسا لَهَا ُهًدى َواْعِتَبارُ فَا.  
هذه اخلطبة قالها قس بن ساعدة بني مجوع غفرية؛ حيث ٔانشدها يف سوق      

كام ذكرت الروا�ت، ومعروف ٔان سوق عاكظ اكن مجمعا وملتقى لٔالدsء عىل , عاكظ
جيهتد يف ٔان يبلغ الغاية يف خمتلف ٔانواعهم وبيئاهتم واجتاهاهتم،  وهذا يتطلب من القائل ٔان 

البالغة وٕاتقان ßمه حىت ال يتعرض للعيب ٔاو ¢نتقاد، وهذا ما ظهر جليًا يف خطبة 
قس بن ساعدة، حيث حشد فهيا الكثري من مظاهر إالتقان وإالحسان مما كتب خلطبته 

  .الصريورة والبقاء
الوعظ وتذكري كام ٔان قس بن ساعدة، يف هذه اخلطبة اكن غرضه الرئيس هو       

الناس ás تعاىل واحلساب واجلزاء، ٕاذن فهو هيدف لتحقيق غرض يقصد ٕاليه، وال بد 
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للبليغ ٔان يوظف لك ٕاماك²ت اللغة حىت حيقق غرضه عىل أفضل ما يكون ويعرب عن 
  .مقصودة ٔامت تعبري، وهذا ما فعy قس ٔايضا مما ظهر جليا يف هذه اخلطبة اليت بني ٔايدينا

 عن ٔان هذا النّص مل يأت يف صورة الشعر اXي اكنت � ماكنته هذا فضال     
ومزنلته عند العرب قدميا، ؤان الناس اكنت متيل ٕاىل سامع الشعر وإالنصات � ملا فيه من 
موسـيقى ونغم عن طريق الوزن والقافية ، ومع ذ� مل تأِت هذه اخلطبة عىل صورة الشعر  

ف ٔان الناس متيل ٕاىل الشعر ٔاكرث من النرث، فأراد بل جاءت يف صورة نرثية، والقائل يعر 
ٔان يسـمتيل الناس ٕاليه فوضع يف خطبته من ٔانواع النغم ا[تلفة ما جيعل املتلقني مييلون ٕالهيا 

  .كام سيتضح ٔاثناء ا>راسة والتحليل.. ويقبلون عىل سامعها وإالنصات لها، وتدبر ما فهيا
أالسلوبية لهذه اخلطبة أن اøلقي الضوء عىل جوانهبا ومن حق الوفاء s>راسة التحليلية     

املسـتوى الصويت، وا>اليل، والرتكييب، والتصويري، حىت يتسـىن : ومسـتو�هتا ا[تلفة مهنا
ل'ارس ٔان تتضح الصورة اللكية اليت ٔاراد اخلطيب ٔان يوصلها للمتلقي، وعىل ٔاي مسـتوى 

  . من الريق الفين يه
        ::::    ))))املوسـيقياملوسـيقياملوسـيقياملوسـيقي( ( ( ( املسـتوى الصويت املسـتوى الصويت املسـتوى الصويت املسـتوى الصويت : : : : أوالً أوالً أوالً أوالً 

فاملادة الصوتية تنطوي  عىل ٕاماك²ت " ٕان املوسـيقى لها دور كبري يف فاعلية النص       
تعبريية هائ¦، فأالصوات والتوافق التعبريي املمتثل يف التنغمي وإاليقاع والكثافة الصوتية 

   5"كبرية املتصاعدة ٔاو الهابطة والتكرار القامئ عىل الرتدد، لك ذ� يتضمن طاقة تعبريية
والنرث اجلاهيل اكن موسـيقيًا اكلشعر يقوم عىل امجلل القصرية املوزونة واملسجوعة اليت    

يأيت هبا اخلطيب دون تلكف، وكثريًا ما يتخلل خطهبم الشعر والتقيد sلوزن والقافية 
  . 6. ويأتهيم ذ� دون تعمد للقرابة املوسـيقية بني شعرمه ونرثمه

ٌق َوغَْربٌ : " ل القصرية املسجوعة كقو�تتسم اخلطبة sمجل      "   يُْمتٌ َوِحْزبٌ " وَ " َرشْ
وذ�؛ ٔالن اخلطيب خيضع يف " اøَجاٌج َوعَْذٌب " وَ "  َ�ِبٌس َوَرْطبٌ " وَ "  َوِسْملٌ َوَحْربٌ 

  .   ذ� ٕاىل ذوقه وما يدعو ٕاليه املقام من تقصري امجلل ٔاو تطويلها
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مه اخلصائص اليت يشرتك فهيا الشعر والنرث الفين، فهام ويعّد إاليقاع والوزن من أ        
حيد1ن يف ال0م رضsً من التنغمي تت.ذ بسامعه االٓذان وتطرب � النفوس، وينتج إاليقاع  
داخل النص من اتفاق أالصوات وتكرارها عىل حنو ما يف ال0م ٔاو يف بيت الشعر، 

حنو ما نراه يف بعض اخلطب ٔاما يف الشعر  ومثا� يف النرث السجع املتوازي ٔاو املرصع عىل
  .  7فمتثy التفعي¦ يف البحر العريب

: " ويظهر إاليقاع يف اخلطبة واحضًا جليًا مما جاء عفو اخلاطر بال تلكف كام يف قو�      
، وحمسن وميسء:  " وقو�"  " َوِسْملٌ َوَحْربٌ "   يُْمتٌ َوِحْزبٌ  úنُوٌر وَ :" وقو�"  َوفَِقٌري َوغَِين

عَْداٌم، ورب ؤاصنام، لقد ضل أال²م 
�
فتقيده sلوزن وامجلل املسجوعة "  َوَظَالٌم، َويُْرسٌ َوا

وأاللفاظ املوسـيقية  يبعث داخل النص رنة موسـيقية تطرب لها االٓذان فيكون لها وقعها يف 
  . النفس
ىل املورف4ت  كام ٔان للبنية الصوتية دورا كبريا يف موسـيقى النص فقد قام النص ع     

)  الباء، والتاء، وا>ال والنون واملمي، والراء: (،ويه8ذات النربة القوية اليت تدل عىل الشدة
فللك حرف مهنا جوهره الصويت وٕايقاعه، وهذه املورف4ت لها دور كبري يف ٔاداء املعىن 

صويت يسـتطيع الناقد من خالل إاليقاع ال" والكشف عن احلاÉ الشعورية >ى املرسل 
. للنص ٔان يكشف اجلوانب النفسـية والشعورية و¢ج¸عية، اليت انتجت هذا النص

 . 9..."وذ� من خالل املسـتوى ا>اليل اXي يشلكه التنوع الصويت
ومن ٔامه عنارص املوسـيقى ا>اخلية يف النص  التكرار  جبميع ٔانواعه سواء اكن عىل       

: لكامت ٔاو احلراكت، و تمكن ٔامهية التكرار يف جانبنيمسـتوى الفون4ت ٔاو املورف4ت ٔاو ال
الرتكزي عىل املعىن وتأكيده، ومنح النص نوعًا من املوسـيقى العذبة املنسجمة مع انفعاالت 

  . ، فهو يساند املعىن من 9ة ويؤدي دوره املوسـيقي من 9ة ٔاخرى10املبدع
  :  ونلحظ يف نّص اخلطبة ٔاشاكًال عدة للتكرار مهنا     
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        ::::    التكرار عىل مسـتوى احلروفالتكرار عىل مسـتوى احلروفالتكرار عىل مسـتوى احلروفالتكرار عىل مسـتوى احلروف    - - - - 1111
ويكون تكرار احلروف حني تشرتك أاللفاظ حبرف واحد، سواء ٔااكن يف ٔاول اللكمة ٔاو     

يف وسطها ٔاو يف هنايهتا مما يُرثي املوسـيقى ا>اخلية،  وجيعلها ٔاكرث ارتباطًا sملعىن، ولتكرار 
وهذه ) والباء النون، وأاللف،(احلرف يف نّص اخلطبة حضور واحض، كتكرار حرف 

اليت متنع الصوت ٔان جيري فهيا، واسـتعامل مثل  11الفون4ت تعّد من أالصوات الشديدة
هذه الفون4ت اكن مناسـبًا لسـياق املوقف، فاملوقف يقتيض مثل هذه أالصوات للفت انتباه 

معىن املتلقي والتأثري فيه؛ ٔالن التكرار � وظيفة >مة يف جذب انتباه املتلقي ٕاىل لكمة ٔاو 
  .  12ٔاراد املبدع ٔان ينبه املتلقي لها ويؤكدها >يه

        ::::حروف اجلرحروف اجلرحروف اجلرحروف اجلر    تكرارتكرارتكرارتكرار    - - - - 2222
اكن لتكرار حروف اجلر وتناوهبا وتنوّع معانهيا واختالفه دور كبري يف ٕاثراء املوسـيقى      

وهو من حروف اجلر  حيمتل ٔاكرث من ) يف ( ا>اخلية  للنص وتوكيد املعىن املراد، كتكرار 
ن� عََىل اِالنِْفَراِد، :      " وقد اختلفت معانيه يف لك مره، كقو� ،13عرشة معاٍن  لَُتْحَرشُ

وِر، َونُِقَر ِيف الن�اقُورِ  َذا نُِفَخ ِيف الص	
�
  " ِيف يَْوِم الت�نَاِد، ا

�ْيِل         نََراَها ِيف ُلكِّ يَْوٍم تَُداُر :"       وقو�        " َوُجنُوٌم تُلُوُح ِيف ُظَملِ الل
ِعريِ : "وقو�      ". ، فََفرِيٌق ِيف الَْجن�ِة َوفَرِيٌق ِيف الس�
        ::::    التكرار عىل مسـتوى الالتكرار عىل مسـتوى الالتكرار عىل مسـتوى الالتكرار عىل مسـتوى اللكلكلكلكامتامتامتامت    - - - - 3333

شّلك تكرار اللكامت حضورا ممزيا يف نّص اخلطبة، ٕاذ جند ٔان اخلطيب يكرر ٔالفاظًا        
آ�ت،  نور، رب،(بعيهنا لها ص¦ وثيقة sملوضوع اXي تدور حو� اخلطبة، كتكرار لفظ 

وهذا التكرار يؤكد املعىن اXي ٔاراد ٔان يوصy للسامع،  وهو تذكريه )  وليل، وهنار
ٕان ٔابسط قاعدة نسـتطيع ٔان نسوغها sالسـتقراء : " بوحدانية هللا،  تقول ²زك املالئكة
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ونسـتفيد مهنا، يه ٔان التكرار يف حقيقته ٕاحلاح عىل 9ة هامة يف العبارة يعىن هبا الشاعر 
  .  14"نايته من سواها ٔاكرث بع 

        ::::    التكرار عىل مسـتوى احلركةالتكرار عىل مسـتوى احلركةالتكرار عىل مسـتوى احلركةالتكرار عىل مسـتوى احلركة- - - - 4444
ومن وجوه التوازن الصويت يف النّص ٔايضًا تكرار احلركة، فهو خيلق ٕايقاعًا موسـيقيًا         

َوَحبú َونََباٌت، َواsٌَٓء : " داخل النص يشعر به القارئ والسامع ويت.ذ بسامعه، كقو�
تَاتٌ  ٌع َواýشـْ هَاٌت، َوَمجْ ثْرَِها آَ�ٌت َواøم�

�
، َولََيْفِقَدن� : " وقو�" ، َوآَ�ٌت ِيف ا ُyَ لَُيْصِلَحن� الَْعاِمُل َمعَ

 ُyََمýاْالِٓمُل ا."  
ادُ   –تَب�ا  -نشّو : "( كذ� تكرار التشديد بقو�      فالتشديد هنا ) النّاقور  -التّناد -الُْعو�

بدورها تثري يف السامع عاطفة ¢نقياد يعكس قوة املشاعر وصدق العاطفة  وتأججها اليت 
  . والتأثر

        ::::    التكرار البديعيالتكرار البديعيالتكرار البديعيالتكرار البديعي    ––––    6666
كذ� جند يف نّص اخلطبة حضورًا للتكرار البديعي، فهو من ٔامه املالمح أالسلوبية       

يف اخلطبة، فنجد التكرار اجلنايس اXي جيمع بني التوازن الصويت والتكثيف اّ>اليل، 
: ، وكذ� تكرار الطباق كقو�) َوَوَعظَ الَْواِعظُ ،)  ( ِيف الن�اقُورِ َونُِقَر :  (وذ� يف قو�

ٌق َوغَْربٌ ( وٌس َواýْقَمارٌ )  (اøَجاٌج َوعَْذبٌ )   (َ�ِبٌس َوَرْطبٌ )   (َِسْملٌ َوَحْربٌ )   ( َرشْ )   ُمشُ
  .  وغريها من ٔالوان البديع) ليل وهنار(

ت واملورف4ت واللكامت يعّد الركزية أالساسـية فالتكرار البليغ عىل صعيد الفون4        
اليت قامت علهيا املوسـيقى ا>اخلية يف النّص، فهو يساعد عىل ٕاثراء النغمة اخلطابية والتأثري 

  .  من خال� عىل املتلقي
فاملوسـيقى يف نص اخلطبة قامئة عىل السجع واجلناس والطباق ويه حمسـنات بديعية    

ق موسـيقى داخلية داخل النص أالديب؛ تطرب لها االٓذان، وهتزت لها تبعث تناغام صوتيا خيل
  .  ٔاوCر القلب، فيحصل بذ� تأثريها يف املتلقي
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فهذه , هذا فضال عام حيققه السجع واجلناس والطباق من متام املعىن وحتقيقه وتأكديه     
وٕامنا لها دور >م .. غمممتث¦ يف املوسـيقى والن, احملسـنات البديعية ال حتقق فائدة لفظية فقط

كام ٔاشار ٕاىل .. يف ٔاداء املعاين ٕاذا جاءت عفو اخلاطر من دون تلكف ٔاو تعمل الجتالهبا
قد تبني � ٔان ما يُعطي التجنيس من : " ذ� إالمام عبد القاهر اجلرجاين يف قو�

ن فيه مسـتحسٌن، وملا الفضي¦، ٔامٌر مل يمت� ٕاال بُنْرصِة املعىن، ٕاذ لو اكن sللفظ َوْحَدُه ملا اك
هتَجن، و�X ُذم� ¢سـتكثار منه والَولُوُع به، وذ� ٔان املعاين ال  ُوجد فيه معيٌب ُمسـْ
تَِدين يف لك موضع ملا َجيْذهبا التجنيس ٕاليه، ٕاذ أاللفاظ َخَدُم املعاين واملُرص�فُة يف حمكها، 

وعىل امجل¦ فٕانك ال جتد جتنيسًا .. ..واكنت املعاين يه املالكة سـياسـهتَا، املسـتحق�َة طاعهتا 
نًَا، حىت يكون املعىن هو اXي طلبه واسـتدعاه وَساق حنَوه، وحىت  مقبوًال، وال َجسَعًا َحسـَ
ده ال تبتغي به بَدًال، وال ِجتد عنه ِحَوًال، ومن ها هنا اكن اýْحَىل جتنيس تسَمُعه ؤاعاله،  َجتِ

ب لطلبهؤاحق	ه sحلُْسن ؤاوالُه، ما وقع من غري   15"قصٍد من املتلكم ٕاىل اجتالبه، وتأه	
وهذا ما فعy قس بن ساعدة يف هذه اخلطبة ؛ فهو مل يتلكف السجع ٔاو اجلناس ٔاو 

وٕامنا جاءت لكها عفو اخلاطر وعىل جسيهتا من غري قصد ٕاىل إالتيان هبا حساب .. الطباق
  . ٔاداء حق املعاين

        ::::    ))))املعنوياملعنوياملعنوياملعنوي((((املسـتوى ا>اليل املسـتوى ا>اليل املسـتوى ا>اليل املسـتوى ا>اليل : : : : اً اً اً اً     1111ينينينين
يركز التحليل بشلك كبري عىل رصد ا>الالت اليت تنبعث من النص، فالنص يتحرك     

هو ميثل العنرص العقيل  املعىن من ٔامه عنارص العمل أالديب، ف : " مضن داللته؛ وذ� ٔالن
  . 16"بل ٕانه ال بد ٔان يتضمن معاين ؤافاكراً ٔالدب ليس ٔاسلوsً وتعبريًا حفسب؛فايف النص،

 يف العرص اجلاهيل وليدة اللحظة، فطرية تنشأ عن اللمحة العارضة، لقد اكنت املعاين    
والفكرة الطارئة وعفو اخلاطر، من غري ٕاعامل للفكر، وال تعمق يف النظر؛ �X جاءت 
خطهبم غري م¸سكة أالجزاء، وغري مسلس¦ أالفاكر، ولكهنا متتاز بصدق العاطفة، وعدم 

، ولكهنا مع ذ� اكنت حممكة 17احة وصدق العاطفةاملبالغة وإالغراق، ملا فهيم من الرص 
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ؤاهنم , وهذا دليل عىل متكهنم من الفصاحة والبالغة.. ومتقنة وال خلط فهيا ٔاو اضطراب
وXا جتدمه يعربون عن معانهيم ؤافاكرمه تعبريا دقيقا من دون حاجة , فطروا عىل الفصاحة

  .. لك ß>م شعرا ونرثاواكن هذا ديدهنم يف .. ٕاىل طول ٕاعداد ٔاو كرثة احتفاء
ٔاما عن هذه اخلطبة فقد اكنت معانهيا واحضة سه¦ غري غامضة وال متلكفة، وهذا ٔادعى     

ß : " كام يف قو� -عز وجل-وتدور حول ٕاميانه بوحدانية هللا , ٕاىل التأثري وٕاقناع السامع
 -انه وتعاىلسـبح -فهو مؤمن بوجود اخلالق " بل هو ٕا� واحد، ليس مبولود وال وا>

  . وبوحدانيته
ومن ٔامه أالفاكر اليت اكنت تدور حولها اخلطبة التذكري بفناء ا>نيا وإالميان sلبعث    

وِر، :" واحلساب واجلنة والنار كقو� َذا نُِفَخ ِيف الص	
�
ن� عََىل اِالنِْفَراِد، ِيف يَْوِم الت�نَاِد، ا لَُتْحَرشُ

فََفرِيٌق ِيف : " وقو�" .ِيف يَْوِم الَْفْصِل، َوِمَزياِن الَْعْدلِ : "  وقو� "اخل... َونُِقَر ِيف الن�اقُورِ 
ِعِري  وكذ� ٕاميانه حبقيقة املوت ؤانه مصري لك ٕانسان ؤاجy احملتوم " الَْجن�ِة َوفَرِيٌق ِيف الس�

اُد؟ ُلكú اýيَْن ثَُموُد َوعَاٌد؟ َواýيَْن اْالsَُٓء َواْالýْجَداُد؟ : " ويظهر ذ� يف قو� َواýيَْن الَْعِليُل َوالُْعو�
  ". َ�ُ ُمَعاٌد 

كام جند يف ثنا� خطبته ٕاشارات ٕاىل ما يف الكون والطبيعة واحلياة من مظاهر وُسنن تكون 
َوَ�ِبٌس َوَرْطٌب، : " آ�ٍت داÉ وبراهني ²طقة عىل وجود اخلالق ووحدانيته، وذ� يف قو�

و  وقو� يف " ٌس َواýْقَماٌر، َوِرَ�ٌح ؤامطار، وليل وهنار، وٕا²ث وذكورَواøَجاٌج َوعَْذٌب، َوُمشُ
  :                    قصيدته اليت خمت هبا خطبته

�ْيـ            ِل نََراَها ِيف ُلكِّ يَْوٍم تَُدارُ    َوُجنُوٌم تُلُوُح ِيف ُظَملِ الل
�ي                 َا قََمُر الل هث	 ٌس َحيُ اُر ُمث� َمشْ   ـ            ِل وُكـــــــلú ُمتَـاِبٌع َمو�

َياٌت           َوِجبَاٌل شَ :        وقو� اٌر ِميَاُههُن� ِغــــــِزاُر     َواِمُخ َراسـِ   َوِحبَ
وهذا مما الشّك  –سـبحانه  -فهو يؤكد هبذه االٓ�ت الكونية والطبيعية عىل وجود اخلالق 

  :    ولك ذي فطرة سلمية، حيث يقولفيه عند لك ذي عقل يتدبر، 
ي قَْد َذَكرُت دل� عََىل اّ�         نُُفوًسا لَهَا ُهًدى َواْعِتَبارُ            ِ �Xفَا  
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 2017جانفي                                      47                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

وقد اكن يف خطبته اكلهادي واملرشد وا>ليل ٕاىل سواء السبيل، والطريق اXي فيه      
املعىن المسه عليه تأثري فاكن � من سعادة إالنسان يف ا>نيا واالٓخرة، ورمبا اكن  يف هذا 

ا>ليل الهادي املُتفقِّد اXي ال يَْغُفل ٕامنا هو : القّس والقَْساس يف اللغة"امسه نصيب؛ ٔالن 
رًا    .  18"تَلَف	تًا وتنَظ	

        ::::    ))))النحويالنحويالنحويالنحوي((((املسـتوى الرتكييب املسـتوى الرتكييب املسـتوى الرتكييب املسـتوى الرتكييب : : : : 1111لثاً لثاً لثاً لثاً 
يف مسـتواها  –ٕان تذوق النص أالديب يتوقف ٕاىل حد كبري عىل فهم دالالت اللكامت      

دراسة " بوصفها وحدة لسانية ذات ٕاشارات ٔاولية داخل اخلطاب غري ٔان      -املعجمي
بل ٕان هذا الفهم ال يمتثل ٕاّال يف , اللكامت يف حد ذاهتا ال متثل شيئًا يف فهم العمل أالديب

العالقات بني اللكامت، ٔاي يف وحدات اللغة، ويه بدورها تقوم عىل ٔاساس التسلسل 
  . 19"لرتاكيب اليت خيلقها النحو sٕماك²ته الواسعةبني ا
: كام تعمل أالسلوبية النحوية عىل اختيار القمي التعبريية للرتاكيب مضن ثالثة مسـتو�ت"    

مكو²ت امجلل، وبنية امجل¦، والوحدات العليا اليت تتألف من مجل بسـيطة، وجيري هذا 
لهيا النص أالديب، اكلندبة والتعجب ¢ختيار عىل أالساليب النحوية اليت ينطوي ع

  20... "والرتخمي وغريها
  : ونالحظ يف هذه اخلطبة عدة مظاهر متّزي تراكيهبا، مهنا   
قوة الرتكيب ورصانته؛ ولعل السبب يف ذ� يعود ٕاىل امحلاس و¢ندفاع اXي اكن    

  ..لها وتراكيهباواXي اكن حريصا عىل ٕاظهاره وٕابرازه يف لكامت اخلطبة ومج , داخل القائل
ويغلب عىل امجلل الرتكيب ¢مسي اXي هو من ٔابسط صور امجل¦، فهـي مجٌل خربية       

، ويذكرمه حبقيقة املوت والبعث واحلساب، -سـبحانه –خيربمه فهيا حبقيقة جود اخلالق 
وثبات هذه  - سـبحانه–ويّدل هذا الرتكيب عىل ا>وام والثبات ٕالميانه بدوام اخلالق 

  .21"مبثابة مشاهد عقلية وبرصية لشاعر حكمي" ائق، وقيل ٕان هذه امجلل القصرية يهاحلق
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ونالحظ ٔان هناك ظهورًا sرزًا للحذف يف امجل¦ واXي يعّد تغريًا بنيوً� يطرٔا عىل      
: سطح امجل¦ ليحقق ٔاغراضا تسهم يف تقّدم النص واتضاح جوانبه املتعددة، من ذ� قو�

ٌق َوغَْربٌ "  تَاتٌ "    "  َوَحبú َونََباٌت "  "  َرشْ ٌع َواýشـْ ثْرَِها :     " وقو�"   َمجْ
�
َوآَ�ٌت ِيف ا

هذا رشق وهذا غرب، وهذا حّب وهذا : ( ، فأالصل اللغوي لهذا الرتكيب"اخل..آَ�تٌ 
فقد ٔاسقط اخلطيب يف ) اخل...نبات، وهذا مجع وهذه ٔاشـتات، وهذه آ�ت يف ٔاثرها آ�ت

بتدٔا واكتفى بدالÉ اخلرب ولعل السبب يف ذ� يكون تسليط الضوء عىل هذه امجلل امل 
  ..حىت يمتكن يف النفس , ولفت ¢نتباه ٕاليه من ٔاّول وه¦. ٔامهية دالÉ اخلرب

وهناك ظهور ضئيل لبعض امجلل الفعلية اليت تبعث احلركة والتجدد داخل النص    
الْقَاِنطُ،  قَِت اْالýْرُض، َوَوَعَظ الَْواِعظُ ، فَانْتَبََذ َواýْرشَ : " أالديب، اكٔالفعال املاضية يف قو�

ِحظُ  واسـتعملت هذه أالفعال هنا " َوَشهَِد الن�ِذيُر، َوبَُعَد الن�ِصُري : " وقو�" َواýبَْرصَ الال�
ل'الÉ عىل ٔامور مسـتقبلية تقع يوم البعث، ولكن التعبري هنا جاء بصيغة املايض بدًال من 

  . اّ>ال عىل احلال ٔاو ¢سـتقبال ٕالميانه حبقيقة وقوعهااملضارع 
: كقو� 22كذ� هناك بعض أالفعال املضارعة اLزومة بالم أالمر املؤكدة بنون التوكيد   
 " ُyََمýَولََيْفِقَدن� اْالِٓمُل ا ، ُyَ فهنا يطلب مهنم ٕاصالح ٔاعامهلم ؤاحواهلم " لَُيْصِلَحن� الَْعاِمُل َمعَ

 -يصلح(اهنم ás تعاىل، ؤاكد ذ� sٕحلاق نون التوكيد الثقي¦ للفعل املضارع وذ� sٕمي
  .  )يفقد
اýيَْن ثَُموُد :" ويتخلل أالساليب اخلربية بعض أالساليب إالنشائية، اكالسـتفهام يف قو�     

اُد  اسـتفهام تقريري، فهو يريد مهنم  هو" َوعَاٌد؟ َواýيَْن اْالsَُٓء َواْالýْجَداُد؟ َواýيَْن الَْعِليُل َوالُْعو�
حىت يتعظوا ويقبلوا ßمه ويقروا .. واالsٓء وأالجداد, ٔان يقروا مبا آل ٕاليه مصري مثود وعاد

وهذا من دقته يف .. ٔالن ٕاقرارمه مبا هو معلوم هلم ومقرر عندمه و1بت ال ميكن ٕاقراره .. به
ؤانه وظف أالساليب التعبريية توظيفا  اسـتخدام اللغة وٕاقامة أالدÉ والرباهني عىل ما يريده،

  . حسـنا
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يدعو هنا عىل " تَب�ا ِالýْرsَِب الْغَْفَ¦ِ :" ومن أالساليب إالنشائية يف النص ا>عاء كقو�   
  . الغافلني عن وجود اخلالق وعن هذه احلقائق وهذا املصري sلهالك واخلرسان

ويف هذا دالÉ واحضة عىل " ِبَرّبِ الِْعَباِد  يُْقِسُم قُسú : " وكذ� ٔاسلوب القسم يف قو�    
ويربز � مدى انفعا� , مما يبني � شدة حرصه عىل حتقيق مراده , ٕارادته تأكيد ßمه 

  ..هذا فضال عن داللته عىل ٕاقراره وٕاميانه ás.. هبذا أالمر حىت يقسم عليه ويؤكده sلقسم 
َ�ٍد فَيَا َمعْ : " ؤاسلوب النداء يف قو�      

�
ويه ٔاداة  23"الياء" وقد اسـتخدم " َرشَ ا

تسـتخدم لنداء البعيد، ؤانزل القريب هنا مزنÉ البعيد وذ� لبعدمه وغفلهتم عن هللا، 
  .فالغرض من هذا النداء التنبيه وإال1رة

        ::::    ))))البالغيالبالغيالبالغيالبالغي( ( ( ( املسـتوى التصويري املسـتوى التصويري املسـتوى التصويري املسـتوى التصويري : : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
الراككة والتعبري وإالشارة،  ليست البالغة ٔان تُْفهِم املعىن حفسب، وٕاال لتساوت"     

واجليد والرديء، والعايم والفصيح، وٕامنا البالغة رتبة فوق ٕافهام املعىن، رتبة مسكها 
¢متياز يف التعبري، ومطابقته للحال، ؤان يضفي اخلطيب من ٔاسلوبه عىل معانيه ح¦ من 

  .24..."نور؛ ليتسـىن للسامعني ٔان يتأملوا معه جامل ُرؤاه، وبراعة خيا� 
ويتضح بعد قراءة اخلطبة أهنا عىل مسـتوى عاٍل من الريق الفين والسمو البالغي،     

وهذا يعود ٕاىل طبيعة العرب؛ فهم جمبولون عىل سليقة البيان، ومطبوعون عىل حب 
  .  25الفصاحة والبالغة، وقد ُعرف عن قّسٍ فصاحة اللسان، وقوة البيان

صرية املسجوعة اليت تاكد تكون عىل مسـتوى واتسمت هذه اخلطبة ٔايضًا sمجلل الق    
اXي خيلو من  26مجل خربية من الرضب ¢بتدايئ -يف معظمها  –واحد يف الطول، ويه 

املؤكدات؛ ٔالن السامع  خايل اXهن جاهٌل sخلرب ال حيتاج ٕاىل التأكيد، وهذا يتناسب مع 
واملوت اكفر بوجود اخلالق حال السامعني يف اخلطبة، فأكرثمه جاهل حبقيقة البعث واجلزاء 

ٔاما عن ٔالفاظها فهـي سه¦ واحضة قريبة من العامة، كام ٔاهنا زاخرة sحلُيل  -سـبحانه وتعاىل -
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اللفظية واملعنوية اليت جاءت طبيعية غري متلكفة لتوضيح املعىن وتقويته، ٔاما عن الصور  
  . دÉ وخماطبة العقلفاكنت قلي¦؛ وذ� الع¸ده عىل ٕاقناع مسـمتعيه بذكر احلقائق واالٔ 

 يف التوكيد sلقسم  والم التوكيدكام , ومع ذ� جنده جلأ ٕاىل التوكيد يف بعض امجلل     
ن� عََىل اِالنِْفَراِد، : " يف قو�.. ونون التوكيد  يُْقِسُم قُسú ِبَرّبِ الِْعَباِد، َوَساِطِح الِْمهَاِد، لَُتْحَرشُ
ٔاو رمبا ٔانه وجد .. ظهر � شدة انفعا� هبذه أالمور اليت يّذكر هباوذ� لي "  ِيف يَْوِم الت�نَاِد 

  ..؛ وXا جلأ ٕاىل حشد املؤكدات يف هذه امجل¦..غف¦ من املتلقني ٔاو ٔاحس sٕناكر مهنم 
فهو من ٔامه السامت اليت متّزيت هبا اخلطبة  كام يف  27ؤاوىل ت{ احلُّيل اللفظية السجع    
َذا َحَمكَ الْقَِديُر، َوَشهَِد الن�ِذيُر، َوبَُعَد الن�ِصُري، ِيف يَْوِم الْفَ : " قو�

�
ْصِل، َوِمَزياِن الَْعْدِل، ا

ِعريِ  ومن احلُّيل اللفظية اليت اكتظ هبا "  .َوَظهََر الت�ْقِصُري، فََفرِيٌق ِيف الَْجن�ِة َوفَرِيٌق ِيف الس�
 اجلاهلية فهو من البالغة فقد اكن � مزنÉ سنية بني العرب يف 28نص اخلطبة اجلناس

الْقَاِنطُ،  فَانْتَبََذ :" الفطرية اليت ترسي عىل ٔالسنهتم دون تلكف يبدو ذ� واحضًا يف قو�
ِحظُ  َذا َحَمكَ الْقَِديُر، َوَشهَِد الن�ِذيُر، َوبَُعَد الن�ِصُري، َوَظهََر الت�ْقِصُري : " وقو�". َواýبَْرصَ الال�

�
ا

، َولََيْفِقَدن� اْالِٓمُل اýَمyَُ : " احلراكت كام يف  قو� كذ� هناك جناس".  ُyَ لَُيْصِلَحن� الَْعاِمُل َمعَ
الزتم هنا اخلطيب sحلراكت واحلروف، وهذا اجلناس يأيت عفو ) معy، ٔامy: (قو�" 

  . اخلاطر يسـتدعيه املعىن صادرًا عن طبع وفطرة دون تلكف وتصنّع
: " كقو� 29فظية والبالغية اليت وردت يف النص لزوم ما ال يلزمومن احلُيل الل            

ُد َمْفُقوٍد، َوتَْرِبَيُة َمْحُصوٍد  ( قبل الروي ) الواو( الزتم هنا حبرف واحد " نشّو َمْولُوٍد، َوَوا�
قبل  )الصاد، والياء: ( الزتم هنا حبرفني" َوبَُعَد الن�ِصُري، َوَظهََر الت�ْقِصُري : " وقو�) ا>ال

ويظهر ذ� يف ßمه دون تلكف فيه، فاملعىن هو اXي يقوده ٕاليه ). الراء: ( الروي
  .  ويسـتدعيه
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 2017جانفي                                      51                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

َوِسْملٌ : " كام يف قو� 30ٔاما عن احملسـنات املعنوية اليت وردت يف النص مفهنا الطباق    
، و َواýَماَت َواýْحيَا" و " حمسن ومسئ " و "  ، َوفَِقٌري َوغَِينú " و" َوَحْرٌب، َوَ�ِبٌس َوَرْطبٌ 

كََر َواْالøنَْىث "  �Xوَىل  "و" اøعَْداٌم " و " .اْالِٓخَرِة َواْال
�
ولعل هذا الرتامك " َونُوٌر َوَظَالٌم، َويُْرسٌ َوا

للطباق يف النص من امجلع بني أالمور املتضادة يقوي املعىن اXي ٔاراد ٔان يُذكّر وينبه 
ويه من ٔامه املعاين اليت يدور ) وت، واجلنة والناراحلياة وامل: (السامع � وٕاىل حقيقته

  .  حولها موضوع اخلطبة
  

        ::::    اخلامتةاخلامتةاخلامتةاخلامتة
  :  وبعد ا>راسة أالسلوبية التحليلية لنص اخلطبة خرج التحليل بعدة نتاجئ من ٔامهها 

يعد احلذف بوصفه تغيريًا بنيوً� يطرٔا عىل سطح امجل¦ ملمحًا ٔاسلوبيًا sرزًا يف  -1
  . ه يف الوظيفة ا>الليةنص اخلطبة � ٔاثر 

ٕان الرتامك الهائل للمحسـنات اللفظية واملعنوية، اكلسجع واجلناس والطباق اليت  -2
جتري عىل لسانه عن فطرة وسليقه دون تلكف ٔاو تعمد منه يه الركزية 

 .أالساسـية للموسـيقى داخل النص
والطبيعة ق¦ التصوير يف النص وذ� الع¸ده عىل ذكر احلقائق وأالدÉ الكونية   -3

 .يف ٕاقناع مسـمتعيه والتأثري فهيم
اكن السـتخدام أالفعال املاضية يف وقائع ؤامور مسـتقبلية وتزنيلها مزنÉ املايض؛  -4

 .   دور كبري يف تعميق املعىن
يشلك ٔاسلوب  التكرار بكثافته ملمحًا ٔاسلوبيًا واحضًا يف النّص � ٔاثره يف  تقويه  -5

 .  ى ا>اخلية يف النصاملعىن و توكيده، و ٕاثراء املوسـيق
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  .233، ص 2سابق،ج

دار هنضة مرص للطبع والنرش، : ، القاهرة4احلويف، ٔامحد محمد، فن اخلطابة، ط. 24
  .  148ص
  .21الربيعي، مرجع سابق، ص: ينظر. 25
رضب اخلرب ، خيلو فيه اخلرب من املؤكدات؛ ٔالن السامع من أ : الرضب ¢بتدايئ. 26
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 . م2001 -هـ 1422دار الكتب العلمية، : ، بريوت1ط
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