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 االستراتيجية التضامنية

 سيروان أنور مجيد
 ماليزيا -جامعة ماليا 

 فلسفة االستراتيجيات التضامنية في الخطابات القرآنية

 ماليزيا-كواالالمبور  -/ طالب دكتوراه بقسم اللغة العربية يف جامعة مالياالكوردي سَتواف أنور ٣تيدالباحث:       

 

  كلمة ال بّد منها

د البؤرة التواصلية بُت الباّث ال شّك يف أّف االسًتاتيجية التضامنية ىي من إحدى االسًتاتيجيات اليت تعضّ           
الذي يتّكئ السيما ذلك ا٠تااب سيد أضض  اسًتاتيجيات للطااب  و ا١تتلقي. وال ريب يف أّف القرآف الكرمي ملؤه ٕتو 

 تلقي  صدد إصناعو باٟتكمة كما يعّلمنا ا٠تااب الربّاي.التبجي  واستدرار ا١تة االحًتاـ و على أرضيّ 

صي  النهج االحًتامي كئ على التعام  األخالصي من صب  ا١ترس   بغية تأجوىر االسًتاتيجية التضامنية تتّ  إفّ ىذا  و 
 من ىنا بإمكاف ا١تطاطب ضتح مغاليق صلوب ا١ترس  إليو. تزيد اللحمة التواصلية بينهما. و ا١تتلقي  لبُت الباث و 

ة  ١تا آسر القلوب صب  ات ضلسفة االسًتاتيجية التضامنيماىيّ مُت و القرآف الكرمي صد ٕتّسد مضا لع   و             
لى ا عليو اعتنقوا اإلسالـ... حىت أّف أشد ا١تعاندين للرسوؿ الكرمي )صالعقوؿ  وضتح الكثَت من صلوب ا١تعاندين  و 

وسّلم( أياـ البعثة النبوية األوىل )الوليد بن ا١تغَتة( اعًتؼ بروح ضلسفة ىذه االسًتاتيجية حينما تلى عليو النيب الكرمي  
جزلة  ْتيث أضحت كلماتو عنواف االعًتاضات من صب  ضًا ا٠تااب الربّاي يف عبارات آيات من الذكر اٟتكيم  معًت 

و ليعلو وال يعلى وإنّ   واف أسفلو ١تغدؽٌ   إّف بو ٟتالوة  وإّف عليو لاالوة  وإّف أعاله ١تثمرٌ ا١تشركُت  حينما صاؿ : "
 عليو".
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و موسى )عليو الدالة والسالـ( مع أخيو ىاروف إىل أشد ضراعنة خالق السموات السبع  حينما يرس  نبيّ  حىت أفّ 
دًا ذلك يف تنزيلو اٟتكيم :)" اْذَىَبا ِإىَل ِضْرَعْوَف صلبو  مؤكّ الزماف  يعّلمو ماىيات االسًتاتيجية التضامنية  صدد اجتذاب 

ُر أَْو خَيَْشى"( ِإن وُ َطَغى ضػَُقوال َلوُ صػَْوال ل يػًِّنا  .1ل َعل ُو يَػَتَذك 

القرآنية ما يف ترٚتة الشواىد عالصة صميمة ٔتحاور ا١تؤ٘تر  سيّ  ا سبق ذكره  ضإّف ٢تذا العنوافتأسيسًا على مو           
ات اإلنسانية والتابيقية...كما البحث القرآي يف التطدد يف العلـو العربية  ضضاًل عن أّف ىذا العنواف يتقاطع مع

 أنّو جيد بّدا  لتاوير ىذا النوع من الدراسات يف ا١تؤسسات التعليمية األولية والعليا. و 

 أما أىداف ىذه الدراسة فيمكن أجمال أبرز نقاطها في:

ىذا ا١تنهج يف الدراسات القرآنية ا١تعاصرة  ضضاًل عن وضع نواة  لتنظَت ىذا النوع من الدراسة يف  تأصي  -1
 الدراسات اللغوية ا١تعاصرة.

٘تّكنو  -من خالؿ تشرّبو ١تاىياهتا يف الذكر اٟتكيم-تيجية التضامنية من صب  الداعي إف ترٚتة ىذه االسًتا -2
صلب ا١تطاطب  ووالدة الفلسفة االحًتامية حاؿ اصناع ا١تطاطب  كما ك صاعدة دعوية متينة يف تأسَت من ٘تلّ 

 الغيور الذي طلب الرخدة الرتكاب الزنا.. ضع  رسوؿ ا )صلى ا عليو وسلم(  حينما أصنع الشابّ 
 .٘تكُت الداعي سّلمية اختيار اٟتجج مراعاة للسياؽ وا١تقاـ -3
توّلد  -كما علم البارئ رسلو حاؿ تبليغ الدعوة-يثياهتا إذا ما وّظف الداعي مضامُت تلك االسًتاتيجية ْت -4

ىنا يتمّكن من إبعاد صفة الكراىية والقراءات ا٠تاطئة  من  و اب  ا١تناقي باٟتجج الًتاتبيةعنده ضلسفة الًت 
عند ا١تتلقي  ضعنده تتآصر أساليب اإلصناع بأساليب اإلمتاع  ضتكوف  إذ ذاؾ  أصدر على التأثَت يف توجيو 

 واعتقاد ا١تطاطب  ولكأنو يعاينها رأي العُت. سلوكو
إف ىذا ا١تنحى ىو إتاه جديد  سواء أكاف يف اللغويات ا١تعاصرة أـ يف أصساـ الشريعة. ضهذه االسًتاتيجية   -5

ص   التارؽ إليها  بتلك اآلليات ا١ترسومة يف اللوحة اللغوية ا١تعاصرة  لذا حياوؿ البحث إعادة صراءة ىذا 
الؿ أ٧تع األساليب اللغوية ا١تعاصرة  اليت تتكف  إ٧تاح ذلك النهج التضامٍت  صدد إظهار زوايا النهج  من خ

 خفية من اإلعجاز القرآي إف أمكن.
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 المطلب األول: ماىي فلسفة االسترتيجية التضامنية

 

إّف االسًتاتيجية التضامنية ىي تلك االسًتاتيجية اليت تعتمد على مبدأ التأدب القدوى. الذي يقـو هبا الباّث         
لكي جيع  رسالتو مسموعة ومقبولة عند ا١تطاطب  صدد خلق البيئة التضامنية بُت الارضُت  وىذا ما يؤّكده ضلسفة 

 ترسيم تلك اآلليات اليت ٕتع  رسالتو الدعويّة ذا صيت مقبوؿ اللغة اإلعالمية  ذلك أف األّوؿ يندبُّ جّ  جهوده يف
عند أكرب شرحية ٦تكنة من ٚتهور ا١تتلّقُت. ضإف  اتّباع روح تلك االسًتاتيجية تزيد من آلية التفاىم بُت ا١ترس  وا١تتلقي  

ا١ترس   بواًل شديدًا عنده  ألفّ إضاضة إىل أّف ا١تتلقي حيسب نفسو وكأنو جزء من ىذا الكالـ ا١توّجو إليو لذلك يلقى ص
إذا ما ٘تّسك ٔتضامُت ىذه االسًتاتيجية ٘تّكن من خلق دائرة االحًتاـ بينو وبُت مستقب  النص  وبذلك يعاي مكانة 

 مرموصة للسامع  صدد التواص  والتفاع  األكثر وىذا ما يزيد من اللحمة التداولية بُت اٞتانبُت.

          

كاننا القوؿ: إّف االسًتاتيجية التضامنية تتفق مضامينها مع مضامُت مبدأ التأّدب القدوى واعتبار بإم  و من ىنا      
 :2التقرّب الذي أتى هبا "جوضري ليتش" يف كتابو مبادئ التداوليات  حينما ترٚتها يف لوحتُت

 سلبية  وتتلّطص: "صّل  من الكالـ غَت ا١تؤّدب". -1
 الكالـ ا١تؤّدب".إجيابّية  وتتلّطص يف "أكثر من  -2
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ىذا  ومل يكتف "جيفري ليتس" هباتُت النقاُت ب  ضرّع منها ست صواعد ١تبدأ التأدب األصدى  و صدد          
 :3توضيع معامل ىذا ا١تبدأ  و من مثّ كيفية تقاطعها مع االسًتاتيجية التضامنية نذكرىا على عجالة  و كما يأيت

 صاعدة اللباصة: و٢تا صورتاف: -1
  من خسارة الغَت  وىذه الدورة ىي األصدر على حفظ مبدأ التعاوف ورضع ما من شأنو أف يوّسع التقلي - أ

 ا٢تّوة بُت ا١تتناظرين.
اإلكثار من ربح الغَت  وىو سعي شبيو باألّوؿ غَت أّف صوتو اال٧تازية أصوى  بالنظر إىل الفوائد  - ب

 ورة إىل االبتعاد عن األمر ا١تباشر.ا١تتحّدلة من ربح ااور  ويف األسئلة اليت يعمد يف اا
 صاعدة السطاء: و٢تا صورتاف: -2

التقلي  من ربح الذات  ولع   التوجُّو إىل ا١تعًتض بعبارات تشي بنكراف الذات جالٌب للتقرّب منو   - أ
 ومعٌُت على إظهار الدواب يف ا١تسائ  ا٠تالضية.

خسرىا  وال يعّد ىذا األمر تنقيدًا أو اإلكثار من خسارة الذات  ضإذا صّل  ا١تناظر من ربح ذاتو  - ت
 حاًّا من صيمتو  ولكّنو أسلوب ينتهج لربح اآلخر والتقرّب منو حىت يدَت أدعى لإلصناع.

 
 صاعدة االستحساف: و٢تا صورتاف: -3

ـّ الغَت  ألّف يف اإلكثار من ذلك توسيع للشّقة بُت ا١تتحاورين  ٦تّا خيّ  بقواعد التعاوف يف  - أ التقلي  من ذ
 النزاع.حّ  

 اإلكثار من مدح الغَت  إذ النفس ميّالة ١تن ياريها. - ب
 

 صاعدة التواضع: و٢تا صورتاف: -4
التقلي  من مدح الذات  إذ يقتضي التعاوف االبتعاد عن إطراء الذات لدضع ا١تعًتض للنهوض إىل إ٧تاز  - أ

 األمر.
ـّ الذات  إبعاد كّلي للمدح  وىو أكرب درجة من التقلي  من م - ب  دح الذات.اإلكثار من ذ
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 صاعدة االتفاؽ  و٢تا صورتاف:  -5
 التقلي  من االختالؼ مع الغَت. - أ

 اإلكثار من االتفاؽ مع الغَت. - ب
 

 صاعدة التعاطف  و٢تا صورتاف: -6
 ىو سلوؾ هتذييب يؤمِّن للمناظر التقرُّب من ا١تعًتض.التقلي  من التناضر مع الغَت  و  - أ

 االختالؼ.النزاع و  َت  لضماف التعاوف لرضعاإلكثار من التعاطف مع الغ - ب

وتأسيسًا على ما سبق  ضإّف ىذا ا١تبدأ يشاطر االسًتاتيجية التضامنية يف زيادة ضضاء التواضع واالستحساف           
من صب  ا١ترس  و ا١تتلّقي  و إذا ما ٘تّسك الباّث هبما ٟتذتئٍذ يتمّكن من تقليص ا١تساضات و ا٢تّوة بُت ا١تتكلم و 

مساحة االتفاؽ بُت اٞتانبُت  مبتعدًا بذلك عن التناضر ا٠تاايب وك  ما يزيد من آصرة االنشقاؽ ا١تتلقي  و يزيد من 
بُت اٞتانبُت  حىت تتوّلد نوعًا من ا٠تااب يكوف أعاله مثمر وأسفلو ١تغدٌؽ  ْتيث يكوف هناية الكالـ أضض  من 

إّّنا على ا١ترس  اصتناص ال تأيت جزاضًا و    وىذه األرضيةصدره  لتحقيق أضض  درجٍة ٦تكنة من الوظيفة التضامنية
ترٚتتها يف السياؽ الذي يقتضيو  لكي يبلغ ا٠تااب مقبولية أكثر  و النص ا١تكتوب انقرائية أسرع  مفاىيمها  ومن مثّ 

من صب  ا١تتلقي  وتًتجم خال٢تا الكفاءة الذاتية يف أرض الواصع  ْتيث جيّسد الشار األوؿ من مقولة عامر بن عبد 
قيس خَت ٕتسيد  حينما يقوؿ: " إّف الكلمة إذا خرجت من القلب وصعت يف القلب  وإذا خرجت من اللساف مل ال

 .4ٕتاوز اآلذاف"

ومن ىنا  بإمكاننا القوؿ إف ٕتسيد ترٚتة مفاىيم االسًتاتيجية التضامنية حيتاج إىل توّخي اٟتياة واٟتذر            
ولكنها نستايع القوؿ: إهّنا ٤تاطة هبالة من شوكة اآلليات   ستحيلة الوجودلوالدهتا يف أرض الواصع  ضهي ليست م

 اللغوية  وىذا ما ال يستايع ضعلو ك  ضرد وإّنا ْتاجة إىل العب لغوي جييد اللعب بتلك اآلليات يف مواطنها  ومن مثّ 
ا تلك ية التضامنية على أهنّ خلق تلك البيئة التضامنية. وعلى ىذا  يعرّضها أحد الباحثُت ا١تعاصرين االسًتاتيج

"االسًتاتيجية اليت حياوؿ ا١ترس  أف جيّسد هبا درجة عالصتو با١ترس  إليو ونوعها  وأف يعرّب عن مدى احًتامو ٢تا ورغبتو 
  5يف ااضظة عليها  أو تاويرىا بإزالة معامل الفروؽ بينهما  وإٚتااًل ىي ٤تاولة التقرّب من ا١ترس  إليو  وتقريبو".
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واناالصًا من ىذا  ضالّداعي ا١تتضّلع بفنوف البالغة واألسلوبية اللغوية عليو أف جييد التعام  اٟتاذؽ مع تلك             
تضمن  ة القرآنية يف مواطنها ويعم  على تيسَت بيئةٍ كأف يأيت باألدلّ   االسًتاتيجية وإال انقلب السحر على الساحر 

  واالبتعاد عن تلك اٞتزئيات مع أصحاب ا١تذاىب ضتح صلوبو صب  عقولو ضؤاد اآلخر  ْتيث ديكنالسيارة على 
األخرى  اليت ال تسمن وال تغٍت من جوع  ب  العم  على اٞتزئيات يزيد الاُت بّلة  ويبعد صلب ا١تذىب اآلخر إىل ما 

 ال حيمده النقاش.  

ن مبدأ القوة. مب ١تا يقوؿ  وأف يتحّدث دّ ؽ والتأىذا وأف ٥تاطبة الداعي للجمهور عليو أف يّتسم بالدد         
استثمار ىذه اآللية ستنعكس عليو سلباً   منو ستشفإذا مل يو  أي: عاماًل ٔتا يقولو لكي ٕتد خااباتو آذانًا صاغية.

كمث  اإلعالمّي حاؿ توظيف عناوين إعالمية يف غَت ٤تلّها  ضعلى سبي  ا١تثاؿ ال اٟتدر  حينما يعنوف الدحفي 
اـ لكانت ضلساُت ٤تررة وإف كاف يف زنزانة لو بقي صدّ ال صّوة يف السلاة ىذا العنواف:"حوؿ لو و لرئيس ال 

 ىراء ىذا العنواف  ألّف األمريكاف". ضلو ٝتع الفلسايٍت العارؼ بأّتديات السياسة  وا١تندف يف طرح أضكاره يتبُّت 
سوى بيع الشعارات الربّاصة يف أوج عدره مل يستاع ٖترير جزء بسي  من ضلساُت  وكيف إذا كاف يف  (اـ حسُتصدّ )

"واشنطن زنزانة األمريكاف...! كما وأف ا١تواطن السوري ال يتضامن مع ذلك العنواف ا٠تربي  الوارد يف الدحيفة 
  ألنّو صد سئم من تلك 6" «لكيماويا»لـ من منتصفها.. وستغير موقفها إن ثبت استخدام األسد تمسك العصا

العبارات الانّانة اٞتوضاءة  ويعرؼ جّيدًا أف أمريكا ال ٗتاو شيئًا إال وكاف ٢تا ضيو مدلحة  ضإّما إمساؾ العدا من 
 ا١تنتدف وحىت على لساف أوباما الرئيس ٣ترّد ىراء ال غَت.

جية يستوجب منو أف يراعي السياؽ و ا١تقاـ ويوظف وعليو  ضالداعي إذا أراد ٧تاعة خاابو يف ترٚتة ىذه االسًتاتي
خال٢تا خلق أرضية تضامنية مشًتكة بينو وبُت ٚتهور ا١تتلقي  آليات تلك االسًتاتيجية يف مشاىده الدعويّة  ٤تاوالً 

حدة"  لتكوف األغراض مشًتكة ومتساوية ضيما بينهما  و ألنّو وكما يقاؿ يف ا١تث  الشعيب: "التدفيق ال يأيت من يد وا
ب  جيب أف يتظاضر اٞتانبُت يف بناء تلك األرضية التضامنية  و٢تذا إذا ما ترجم الّداعي ىذه االسًتاتيجية حينها ينبغي 
أف يكوف حريدًا على أف "حيفظ عري التواص   حىت جيلب إصباؿ ا١تطاطب على ٝتاعو وضهم مراده وتلقيو لو 

 .7لتواص  و على الوصوؿ إىل ا١تنفعة ا١تشًتكة"بالقبوؿ  طمعًا يف أف يبادلو نفس اٟترص على ا

 
                                                                 

 . 2013/ 3/ 1(،  12573الشرؽ األوس : العدد ) - 6
 .223ـ: 1998  1اللساف و ا١تيزاف أو التكوثر العقلي: طو عبدالرٛتن  ا١تركز الثقايف العريب  الدار البيضاء  ط - 7
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 المبحث الثاني:

 الدراسات السابقة:

هات علماء اإلرث اللغوي ال ٧تد دراسة بعنواف االسًتاتيجية التضامنية  ولكن آليات إذا ما تدّفحنا باوف أمّ          
إذا  :النحوية والبالغية. وديكننا القوؿوصفاهتم وأدوات ىذه االسًتاتيجية نتلّمسها بوضوح يف طروحاهتم  وال سيما يف 

االسًتاتيجية بشك  أنضج  ولرّٔتا لو وصف سّه  دائرة ضهم تلك يف االسًتاتيجية التضامنية لما استثمر تلك اآلليات 
تأصي  مضامُت تلك ىذا الوصت الاوي  لا احتاج عند علماء ا١تسلمُت  ١تلماء الغرب على بذور تلك اٞتهود ع

 االسًتاتيجية يف علم االستعماؿ اللغوي.

أضرغ علماؤىم لدراسة اللغة يف  ينات القرف ا١تاضي  بعد أفيف ستّ بقّوة أما ىذا العلم يف الغرب ضقد برز نفسها         
أسهبوا الاروحات يف اللغة العملية. ولعّ  االسًتاتيجية   حّيز االستعماؿ ال التقعيد والتفلسف اللغوي. ومن ىنا

ة الكالمية. وإّف دراسة التضامنية صد أخذت جانبًا مهّمًا يف دراساهتم من ىذا اإلطار  صدد استثمارىا يف العملي
 حوؿ "ضمائر السلاة والتضامن" تعّد من أوليات البحث والتنقيب عن ىذه االسًتاتيجية.جيلماف( )براوف و 

مث توالت الدراسات عن ىذا ا١تضمار  ضقد أغنت نظرية الوجو عند )براوف وليفنسوف( االسًتاتيجية لتضامنية وجعلها 
ه إىل ما يعٍت ا١ترس  وما يعٍت ا١ترس  ٗتاو ٨تو التنظَت والتأطَت  ضقد جعال الوجو ىو رمز التعام  ا٠تاايب. وصّسما
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إليو. منّوىُت إىل أنّو ال ديكن التلّفظ با٠تااب إال باستعماؿ اسًتاتيجية خاابّية معيّنة. إذ يكوف اختيار ىذه 
   ىي:8االسًتاتيجية وضقاً ١تعايَت ثالثة

 ة(.البعد االجتماعي بُت ا١ترس  و ا١ترس  إليو  وديّث  ىذا ا١تعيار )تشابو العالص -1
 العالصة السلاوية بينهما  وديّث  ىذا ا١تعيار )العالصة ا١تطتلفة(. -2
 القيود اليت تفرضها الثقاضة اليت ينتج ضيها ا٠تااب. -3

 وعلى ىذا  كانت االسًتاتيجيات العامة عندمها ٜتس اسًتاجييّات  ىي:
 اسًتاتيجية التدريح. -1
 اسًتاتيجية التأّدب اإلجيايب. -2
 السليب.اسًتاتيجية التأّدب  -3
 التلميح. -4
 الدمت. -5

 
أّما )سكولن و سكولن( ضقد صّسم اسًتاتيجيات )براوف و ليفنسوف( السابقة إىل صسمُت 

 :9عاّمُت  مها
اسًتاتيجيات التأّدب التبجيلي  اليت تنّم عن االحًتاـ والتعام  الرٝتّي. ويتضّمن ذلك  -1

 التأّدب السليب  والتلميح  واسًتاتيجية الدمت.
لثاي ضهو اسًتاتيجيّات التأّدب التضامٍت  الذي ينّم عن الدداصة أّما الدنف ا -2

 اٟتميمة  واالنتماء إىل اٞتماعة. وىي تتضّمن التدريح و التأّدب اإلجيايب.
 

 The rules of pragmaticأّما )الكوؼ( ضقد اصًتحت صاعدتُت  ٝتّتهما صواعد الكفاءة التداولية )
competence) سياؽ انتاج ا٠تااب يف تاابقهما  أو أولوية إحدامها على األخرى     إذ اعتمد خال٢تا على

 مدّوغاً القاعدتُت كاآليت:

                                                                 
 265-263اسًتاتيجيات ا٠تااب: - 8
 .264نقالً عن ا١تددر السابق: - 9
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 كن واضحًا. -1
 كن مؤّدبًا. -2

 وشّدد الكوؼ على ضرورة االعتماد على بعض العناصر  حاؿ تفضي  صاعدة على األخرى  وكاآليت:

الناس الذين يتواص  ا١ترس  معهم  وشعورىم ٨توه  وكذلك رتبتهم  -1
 االجتماعية صياسًا على رتبتو.

ا١توصف يف العامل اٟتقيقي الذي ٕتري ضيو عملية التواص   من  -2
حيث أمهية ا١تعلومات اليت يقدد ا١ترس  تبليغها  وى  ديكن صدده 

 يف التبليغ  ومدى اتداؼ سياؽ الفع  الكالمي بالرٝتّية.

ضيما يتعّلق بالتأثَتات اليت يرغب يف ٖتقيقها من خالؿ الفع  ( أعاله  2  1صرارات ا١ترس  ا١تبنية على االضًتاضُت )
التواصلي  وى  يريد تعزيز الفروؽ الًتاتبية بُت ا١ترس  وا١ترس  إليو  أـ يريد ٤توىا  أـ ذلك ال يهّمو بتاتًا  وى  يريد أف 

قي أـ ال؟ وغَت ذلك من األسئلة. يابع ا١ترس  إليو باابع األمهية أو التمّلق أو الظراضة  أـ يريد تغيَت العامل اٟتقي
 ومعلـو أنّو ا٧تاز تواص  األضكار من خالؿ الوسائ  اللغويّة.

 لمبحث الثالثا

 سلطة آليات وأىمية االستراتيجية التضامنية في الخطابات القرآنية والسنة النبويّة
  

كة ضيما تريد أف ترمي إليو إّف االسًتاتيجية التضامنية ٢تا دور صوي يف استمالة ا١تطاطب وا١تشار         
على الداعي أف يكوف دصيقًا يف اختيار تلك ا١تفردات واالليات من خالؿ الاروحات اليت تريد إيدا٢تا. و 

ضضاًل عن اإلحاطة الكاملة بتلك الكلمات اليت تستعملها يف الفضاء  تقريب ا١تساضات  تعم  على اليت
ّف "الوصوؼ على شيء من إحياء الكلمة ا١تعينة يف النفس  ووصعها يف ا١تطيلة أو الذىن ال ا٠تاايب  إل

تقّدمو لنا ا١تعاجم اللغوية  ألف الداللة ا١تعجمية اجملردة ليست ىي ك  داللة الكلمة  وإّنا وراء الكلمات 
ا ٘تكنّا من معرضة دصيقة دالالت نفسية  ووجدانية ال ديكن الوصوؼ على آضاصها  أو اإلحساس هبا إال إذ
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(  ضضاًل عن الوظائف االنفعالية 10لوظائف اللغة التعبَتية  واٞتمالية واألمرية  واالتدالية  والتواصلية")
 والوظائف غَت اللغوية.

خَت  ا١تتمثّلة يف الرس  الكراـ  ٘تّكنوا من ترٚتة تلك االسًتاتيجيةتراجم أئمة الدعاة  و وإذا ما تأّملنا               
باٟتجج ا١تناقية واألدّلة الربّانية يف سياصاهتا ومقاماهتا  وكانوا يف ذلك ذا نفس طوي  وإدياف صوي ٓتالق  ا٘تثي  إذ أتو 

أّف   السموات السبع  وكاف إدياهنم القوي ٓتالقهم ىو الذي أعااىم صوة خارصة للتأثَت على اآلخرين  أضف إىل ذلك
 م.يّاهتورائيق االسًتاتيجية التضامنية مع مامقاماهتم ىو الذي صّعد من ٖتقتلك التواضع واألدلة الكاضية يف 

 

   وقصد الوقوف على سلطة االستراتيجية التضامنية وبيان أىمياتها نقف على بعض من آليات أساليبها:

 

يستوجب من  دعويةأي حاؿ إيراد إبالغ الرسالة ال زيادة مساحة التعّفف بين الباث و المتلقي: -1
)يستوجب   مفردات من استعماؿ الّداعي كثريكأف    ا١ترس  أف يضع نفسو بعيدًا عن لغة الفرضنة

جيب  عليهم االلتزاـ بػ  التزموا بػ  ألزموا الدمت  ....( أو استعماؿ كلمات ٖتم  يف طيّاهتا دالالت 
ردات من صبي  )اإلرىاب اإلسالمي  وتزخر مقالك ٔتف  إحيائية سلبية كأف تكتب مقااًل يف بالد ا١تسلمُت

التاّرؼ الديٍت  األصوليُت ا١تتشّددين  اإلرىابيُت  ....( . ب  على العكس من ذلك لوالدة 
مدالحات لايفة تأسر صلب ـ إجهاضها يفض  أف يكتب عبارات و االسًتاتيجية التضامنية وعد

 اب  بالنقيض معك ٘تامًا. ك ومساندتك...وإف كاف الارؼ ا١تقبغية مشاطرتك وتفهمّ   ا١تطاطب
        

ف مع ا٠توارج رغم معاندهتم ومن ىنا  أجاد ا٠تليفة عمر بن عبد العزيز يف توظيف صاعدة التعفّ         
عدـ اتفاصهم يف مسألة سياسية  أال وىي إمامة ا١تسلمُت  إال أّف ا٠تليفة مل يتّهمم  و يسرع يف لو و 

استعماؿ لغة التعميم اإلعالمي وتضليلو كأف يتّهم واهتامهم با١تارصُت و ا٠تارجُت عن السلاة كما 
ا٠تليفة لو سلاة شهدناه عند حكماء الشرؽ األوس  حاؿ حدوث الربيع العريب يف ا١تناقة  ضرغم أف  

                                                                 

-ىػ1424  دار الفكر للاباعة والنشر والتوزيع  دمشق  1الكفايات التواصلية واالتدالية  دراسات يف اللغة واإلعالـ: د.ىادي هنر  ط - 10
 .191  190  وينظر: االتداؿ ونظرياتو ا١تعاصرة:95:ـ.2003
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و استطدـ االسًتاتيجية التضامنية  صدد استمالة صلوهبم  إذ عم  على توسيع ال أنّ إمور يف حسم األ
ك خرجت غضبا  ولرسولو  ولست بلغٍت أنّ "صلوهبم وال سيما حينما خاطبهم : دائرة التعّفف لتأسَت 

ضيما دخ  ضيو الناس  وإف كاف يف يدؾ  أوىل بذلك مٍت  ضهلم إيل أناظرؾ  ضإف كاف اٟتق بأيدينا دخلت
 .11نظرنا يف أمرؾ.." وكذلك: "أرأيتم الدين واحدا أـ اثنُت؟"  و "ضه  يسعكم ضيو شيء يعجز عٍت؟"

مو لقراءة اآلخر و كسب تضامنهم معو أف يدضع ا٠توؼ واٟتشمة و من ىنا  ضإّف ا٠تليفة من خالؿ تفهّ 
اليت تعّد مناط ا٠تالؼ. و الذي جيدر إ١تاعو يف خااب عن ا٠تدم لتمكينو من التشكيك يف القضايا 

ا٠تليفة أكثر  مراعاتو السليمة من صب  ا٠تليفة ١تبدأ التعّفف خالؿ استعمالو ىذه الديغ التعّففية  
ضّمنت األرضية للارضُت حرية التدّرؼ يف أدوار الكالـ  األّوؿ ينربي للدضاع عن رأيو  و الثاي يكوف 

 .  12العارض بدضعو للدضاع عن ىذا الرأيمستعّدًا ١تواجهة 
 

وصدد ترٚتة ىذه اٞتغراضية يف أرض الواصع  زيادة جغرافية التآلف و التآصر بين الباّث و المتلقي: -2
كمفردات من    ما يف ا٠تااب ا١ترئيوال سيّ     أف يستعم  مفردات تتحّم  يف طيّاهتا داللة األلفةيفضّ 
ء، دين اهلل، أيّها الناس، يا بنّي، يا قومي، يا أحبّائي، يا ضيوف األّمة، اإلنسانية، كلمة سوا):صبي 

 (. وىكذا دواليك الرّحمن، ي أحفاد النبي،.....
 

وعلى ىذا  حيّث ا٠تالق البارئ رسولو على ضرورة التحلي باٟتكمة اٟتسنة والرٛتة وليونة            
 ۖ   ٱْلَحَسَنةِ  َوٱْلَمْوِعَظةِ  ِبٱْلِحْكَمةِ  رَبّْكَ  َسِبيلِ  ِإَلى   ٱدْعُ )قولو تعاىل: القلب واالبتعاد عن ضضاضتها  ك

  13(ِبٱْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُىوَ  ۖ   ۦَسِبيِلوِ  َعن َضلَّ  ِبَمن َأْعَلمُ  ُىوَ  رَبَّكَ  ِإنَّ  ۖ   َأْحَسنُ  ِىىَ  ِبٱلَِّتى َوَجـ ِدْلُهم
.... 14(َوَلْو ُكنَت َفظِّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّوْا ِمْن َحْوِلكَفِبَما رَْحَمٍة مَّْن اللِّو ِلنَت َلُهْم )وصولو تعاىل:

ضضاًل عن أف دعوة أى  الكتاب ٓتَت كلمة اختاره ا  كاف القدد منها تآلف وتقارب ا١تساضات بُت 
أى  الكتاب. ضإذا أنت سيارت على القلوب استسلمت العقوؿ لك طواعية  وىذا ما يتجسد يف ىذه 

                                                                 
11

 .3/022لبنان:  -الزاهدة: أحمد زكي صفوت، المكتبة العلمية، بيروتجمهرة خطب العرب في عصور العربيّة  - 
 .145األردف: -إربد -  عامل الكتب اٟتديث للنشر و التوزيع:2012  1تداوليات ا٠تااب السياسي: أ. نورالدين إجعي   ط - 12
 .125النح : - 13
 .159آؿ عمراف:  - 14
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َعاَلْوا ٱْلِكتَـ بِ  َأْىلَ ۖ  يَـ   ُقلْ دية )اآلية الكر  َنا ۖ  ءٍ ۖ  َسَوا ۖ  َكِلَمةٍ  ِإَلى   ۖ  تـَ نـَ َنُكمْ  بَـيـْ  َوال  ٱللَّوَ  ِإالَّ  نَـْعُبدَ  َأالَّ  َوبَـيـْ
ـ ً  ِۦبوِ  ُنْشِركَ  َولَّْوا َفِإن ۖ   ٱللَّوِ  ُدونِ  مّْن اۖ  َأرْبَابً  بَـْعًضا بَـْعُضَنا يَـتَِّخذَ  َوال  اۖ  َشْي ُقوُلوا ۖ  تـَ  ۖ  ٱْشَهُدوا ۖ  فـَ
...ضما أحوجنا ١تث  ىذه اٟتجاجات يف عدرنا اٟتاضر  ضكثَتا ما تغيب اسًتاتيجات  15(ُمْسِلُمونَ  ِبَأنَّا

اٟتجاج وسرعاف ما نرضض اآلخر  ال لشيء جوىري ب  ألمر ضرعي  على عكس حجاج القرآف  الذي 
حد... ىذا  وباإلضاضة إىل يسج  لنا حجاجات ضرعوف وسيدنا موسى وّنرود وسيدنا إبراىيم يف آف وا

 اهتامات ا١تشركُت سيد البشرية بػ)ساحر  و٣تنوف ..( ومل دينع القرآف من تسجيلها... 
 

 ومن أمثلة ذلك في الخطاب القرآني:
ةِ  ِإَلى َأْدُعوُكمْ  ۖ  ِلى َما َويَـ َقْومِ  ۞ -  16ٱلنَّاِر. ِإَلى ۖ  َوَتْدُعونَِنى ٱلنََّجو 
ُلوا مّْنُكمْ  اۖ  َرُسولً  ِفيُكمْ  َأْرَسْلَنا ۖ  َكَما -  َوٱْلِحْكَمةَ  ٱْلِكتَـ بَ  َويـَُعلُّْمُكمُ  َويـُزَكّْيُكمْ  َءايَـ ِتَنا َعَلْيُكمْ  ۖ  يَـتـْ

ْعَلُموَن. ۖ  َتُكونُوا َلمْ  مَّا َويـَُعلُّْمُكم  17تـَ
تَِّبُعوا َوال  اۖ  َطيّْبً  اۖ  َحلَـ لً  ٱأْلَْرضِ  ِفى ِممَّا ۖ  ُكُلوا ٱلنَّاسُ  َأيُـَّهاۖ  يَـ   -  ۥِإنَّوُ  ۖ   ٱلشَّْيطَـ نِ  تِ    وَ ُخطُ  ۖ  تـَ

 18مُِّبيٌن. ۖ  َعُدوّّ  َلُكمْ 
َها َوَخَلقَ  ۖ  ِحَدةٍ    وَ  ۖ  نَـّْفسٍ  مّْن َخَلَقُكم ٱلَِّذى رَبَُّكمُ  ۖ  ٱتـَُّقوا ٱلنَّاسُ  َأيُـَّهاۖ  يَـ   - ُهَما َوَبثَّ  َزْوَجَها ِمنـْ  ِمنـْ

 َكانَ  ٱللَّوَ  ِإنَّ  ۖ   َوٱأْلَرَْحامَ  ِۦبوِ  َءُلونَ ۖ  َتَسا ٱلَِّذى ٱللَّوَ  ۖ  َوٱتـَُّقوا ۖ   ۖ  ءً ۖ  َوِنَسا اۖ  َكِثيرً  اۖ  رَِجالً 
 19ا.ۖ  َرِقيبً  َعَلْيُكمْ 

يـّْنَـ تِ  ِعيَسى   ءَ ۖ  َجا َوَلمَّا -  َتْخَتِلُفونَ  ٱلَِّذى بَـْعضَ  َلُكم َوأِلُبَـيّْنَ  ِبٱْلِحْكَمةِ  ِجْئُتُكم َقدْ  َقالَ  ِبٱْلبـَ
 20َوَأِطيُعوِن. ٱللَّوَ  ۖ  َفٱتـَُّقوا ۖ   ِفيوِ 

ْعَمُلونَ  ِبَما ِإنّْى ۖ   َصـ ِلًحا ۖ  َوٱْعَمُلوا ٱلطَّيّْبَـ تِ  ِمنَ  ۖ  ُكُلوا ٱلرُُّسلُ  َأيُـَّهاۖ  يَـ   -  21.ۖ  َعِليمٌ  تـَ
                                                                 

 .64آؿ عمراف:  - 15
 .41غاضر:  - 16
 .151البقرة: - 17
 .168البقرة:  - 18
 .1النساء:  - 19
 .63الزخرؼ: - 20
 .51ا١تؤمنوف:  - 21



13 
 

ةِ  نُوِدىَ  ِإَذا ۖ  اۖ  َءاَمُنو ٱلَِّذينَ  َأيُـَّهاۖ  يَـ   -  ۖ  َوَذرُوا ٱللَّوِ  ِذْكرِ  ِإَلى   ۖ  َفٱْسَعْوا ٱْلُجُمَعةِ  يَـْومِ  ِمن ِللصََّلو 
ْيعَ  رٌ  ِلُكمْ    ذَ  ۖ   ٱْلبـَ ْعَلُموَن. ُكنُتمْ  ِإن لَُّكمْ  ۖ  َخيـْ  22تـَ
 

على اإلعالمّي أف يبتعد نفسو عن ما ذىبنا إليو سارية يف ا٠تااب الدحفّي أيضًا...ض لع   و         
ة االنزياح والتضلي   كأف يستطدـ الدحفي ئتلك الدالالت اليت تشّوه أرضية التآلف  وتدنع بي

االستضاضة  اٞترائم بداًل من التجاوزات  أزمة ا٠تليج بداًل من حرب  مفردة )استجواب بداًل من
 ا٠تليج  ا٠تريف العريب بداًل من الربيع العريب  البلاجيوف بداًل من اٞتيش النظامي.... وىلّم جرًّا(

 
وىذا األسلوب ىو اآلخر يف بناء االسًتاتيجية التضامنية  وىذا األسلوب من  أسلوب المكاشفة: -3 

اصر ا١تهّمة يف التضامن ا٠تاايب  وصد يستعم  للداللة "على التقرّب  ويتفاوت الناس من إطالع الغَت العن
. ويف السياؽ القرآي يزخر أسلوب ا١تكاشفة حاؿ 23على األشياء العاّمة اىل كشف أدّؽ ا٠تدوصيات"

سالـ( صرّح ما لديو ١تلك وضوح درجة القرابة بُت طريف العملية ا٠تاابية  ضالنيب يوسف )عليو الدالة وال
لو لنجاح يف ىذا ا١تندب  ؤتا أنّو ذا علم باأللسن واٟتساب  لذا صرّح أىليتو مدر  من إمكانا كامنة تؤىّ 

ألف يكوف عزيز مدر  وينجو أى  مدر من تلك اجملاعة اليت تنتظر مدر  إذ إنّو كاف يف مناق القّوة  وىذا 
ر جليًا يف آيات من سورة يوسف  أما هُت ا١تلك  وىذا ا٠تااب يظزاد من اسًتاتيجية التضامن بينو وب ما

َقاَل اْجَعْلِني   أسلوبو التدرحيي يف الذكر اٟتكيم ضقد جاء يف اآلية ا٠تامسة وا٠تمسُت من سورة يوسف:"
 . ولع  سيدنا يوسف )عليو الدالة والسالـ( أحسن(55) 24"َعَلى َخَزاِئِن اأَلْرِض ِإنّْي َحِفيٌظ َعِليمٌ 

استطداـ صاعدة اللباصة واالستحساف حاؿ ٥تاطبة ا١تلك  وبالتايل اصتنع ا١تلك ٓتاابو واسًتاتيجية التأدب 
 ي اتبعو عزيز مدر اٞتديد.ذاإلجيايب ال

لكي يزيد ا٠تااب التواصلي   ولعّ  استعماؿ ىذا األسلوب صد يتالب استثمار آلييت التواضع والسطاء
بأضض  السب   وىذا ما اتبعو سيدنا موسى )عليو الدالة والسالـ( حينما ٧تاحًا أكرب حاؿ إيراد الدعوة 

"َوَأِخي َىارُون ُىَو َأْفَصح ِمنّْي ِلَسانًا , َفَأْرِسْلوُ : معو ىاروف ١تناظرة ضرعوف  صائالً طلب من ربّو أف يرس  

                                                                 
 .9اٞتمعة:  - 22
 .302اسًتاتيجيات ا٠تااب:  - 23
 .55سورة يوسف: - 24
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لسانًا  يقوي االسًتاتيجية . ضإّف إرساؿ ىاروف باإلضاضة إىل أنّو أضدح منو 25" َمِعَي رِْدًءا يَُصدّْقِني
َا  كالـ اإلثنُت على الددؽ جيد آذانًا صاغية أكثر  إذ جاء يف تفسَت الاربي: "  وأف    التضامنية َوِصيَ  : ِإّن 

َتْدِديقهَما , َأْسَكن َسَأَؿ ُموَسى رَبّو يػَُؤيِّدُه ِبَأِخيِو , ألَف  االثْػنػَُْتِ ِإَذا ِاْجَتَمَعا َعَلى ا٠تََْْت , َكاَنْت النػ ْفس ِإىَل 
 .  26ِمنػَْها ِإىَل َتْدِديق َخرَب اْلَواِحد"

ومن ىنا  ضإف ٤تاكاة السياؽ وا١تقاـ حاؿ شروع الداعي با١تكاشفة يزيد شطديتو الدعوية رصانة  سّيما إذا  
حاؿ  ما ترجم مبادئ اإلخالص يف االسًتاتيجية التضامنية يف حياتو العملي وا١تهٍت  وال يبط  بالتدريح

استلزاـ ا١تقاـ لذلك كما ضعلو سيدنا يوسف )عليو الدالة والسالـ( أماـ ا١تلك. وإذا مل يكن ا١تقاـ مقاـ 
  ويكثر مفردات من صبي  )كذا وكذا  كيت و ذيت   أو كم التدريح يفض  أف يستعم  لغة الكنايات

 ا٠تربية واالستفهامية(.
 الحكيم:  من أمثلة أسلوب المكاشفة والتصريح في الذكر و 

َلْوال  - ْريَةٌ  َكاَنتْ  فـَ َفَعَها َءاَمَنتْ  قـَ نـَ ْومَ  ِإالَّ  ۖ  ِإيَمـ نُـَها ۖ  فـَ ُهمْ  َكَشْفَنا ۖ  َءاَمُنوا ۖ  َلمَّا يُوُنسَ  قـَ  َعنـْ
ةِ  ِفى ٱْلِخْزىِ  َعَذابَ  و  نْـَيا ٱْلَحيـَ  27.ۖ  ِحينٍ  ِإَلى   َوَمتـَّْعنَـ ُهمْ  ٱلدُّ

 َقالَ  ۖ   ٱللَّوِ  ُدونِ  ِمن ِإلَـ َهْينِ  َوأُمّْىَ  ٱتَِّخُذوِنى ِللنَّاسِ  قُـْلتَ  َءَأنتَ  َمْرَيمَ  ٱْبنَ  يَـ ِعيَسى ٱللَّوُ  َقالَ  َوِإذْ  -
َقدْ  ۥقُـْلتُوُ  ُكنتُ  ِإن ۖ   ِبَحق   ِلى َلْيسَ  َما َأُقولَ  َأنْ  ۖ  ِلى َيُكونُ  َما ُسْبَحـ َنكَ  ْعَلمُ  ۖ   ۥَعِلْمَتوُ  فـَ  ِفى َما تـَ
 28ٱْلغُُيوِب. َعلَّـ مُ  َأنتَ  ِإنَّكَ  ۖ   نَـْفِسكَ  ِفى َما َأْعَلمُ  ۖ  َوال  نَـْفِسى

رَُكوا )َكمْ  -  29(.ۖ  َوُعُيونٍ  ۖ  َجنَّـ تٍ  ِمن ۖ  تـَ
يـّْنَـ تِ  ِعيَسى   ءَ ۖ  َجا َوَلمَّا -  َتْخَتِلُفونَ  ٱلَِّذى بَـْعضَ  َلُكم َوأِلُبَـيّْنَ  ِبٱْلِحْكَمةِ  ِجْئُتُكم َقدْ  َقالَ  ِبٱْلبـَ

 30َوَأِطيُعوِن. ٱللَّوَ  ۖ  َفٱتـَُّقوا ۖ   ِفيوِ 
ُهَما َقاَلتْ  - ْـ ِجْرهُ  َأَبتِ ۖ  يَـ   ِإْحَدىـ  رَ  ِإنَّ  ۖ   ٱْسَت ْـ َجْرتَ  َمنِ  َخيـْ  31ٱأْلَِميُن. ٱْلَقِوىُّ  ٱْسَت

                                                                 
 .34القدص: - 25

  20904الاربي:  -26 
 .98يونس: - 27
 .116ا١تائدة:  - 28
 .25الدخاف: - 29
 .62الزخرؼ: - 30
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 ٱللَّوِ  ِبْسمِ  ۥَوِإنَّوُ  ُسَلْيَمـ نَ  ِمن ۥِإنَّوُ ﴾ ٢ٕ﴿ َكرِيمٌ  ۖ  ِكتَـ بٌ  ِإَلىَّ  أُْلِقىَ  ۖ  ِإنّْى ۖ  ٱْلَمَلُؤا َأيُـَّهاۖ  يَـ   َقاَلتْ  -
ْعُلوا َأالَّ ﴾ ٖٓ﴿ ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّْحَمـ نِ   ۖ  ٱْلَمَلُؤا َأيُـَّهاۖ  يَـ   َقاَلتْ ﴾ ٖٔ﴿ ُمْسِلِمينَ  َوْأُتوِنى َعَلىَّ  ۖ  تـَ
ُتوِنى  ۖ  قُـوَّةٍ  ۖ  ُلواۖ  ُأو َنْحنُ  ۖ  َقاُلوا﴾ ٕٖ﴿ َتْشَهُدونِ  َحتَّى   َأْمًرا َقاِطَعةً  ُكنتُ  َما َأْمِرى ۖ  ِفى َأفـْ

 ِإَذا ٱْلُمُلوكَ  ِإنَّ  َقاَلتْ ﴾ ٖٖ﴿ َتْأُمرِينَ  َماَذا َفٱنظُِرى ِإَلْيكِ  َوٱأْلَْمرُ  ۖ  َشِديدٍ  ۖ  بَْأسٍ  ۖ  ُلواۖ  َوُأو
ْريَةً  ۖ  َدَخُلوا  َوِإنّْى﴾ ٖٗ﴿ يَـْفَعُلونَ  ِلكَ    وََكذَ  ۖ   ۖ  َأِذلَّةً  ۖ  َأْىِلَها َأِعزَّةَ  ۖ  اۖ  َوَجَعُلو َأْفَسُدوَىا قـَ
َناِظَرةٌ  ۖ  ِبَهِديَّةٍ  ِإَلْيِهم ُمْرِسَلةٌ   32.﴾ٖ٘﴿ ٱْلُمْرَسُلونَ  يَـْرِجعُ  ِبمَ  ۖ  فـَ

 

ولعّ  ىذا األسلوب ىو اآلخر يف زيادة مساحة اٟتّب بُت الارضُت  وإف الارؼ األّوؿ ينادي  أسلوب التلقيب: -4
اآلخر بأحّب األلقاب واأللفاظ  صدد استمالة ا١تطاطب ١تا تريد إيدالو إليو  وجرّه إىل استدرار األحاسيس. ومناداة 

ينما يدف البارئ رسولو الكرمي ديّن على ىي من صميم ا٠تااب القرآي  ضح اليت اآلخر بأحسن األلقاب واأللفاظ
ا١تسلمُت بو  ومن ىنا  يزيد ا١تسلمُت ٤تّبة على ٤تبة لرسو٢تم الكرمي  وتد  درجة تضامنهم لو إىل القّمة  وكيف ال 
يد  إىل القمة ضطالقهم من سبع ٝتوات يتضامن مع رسولو  ويوّظف أٚت  النعوت لو  وحىت وص  األمر بأف مل 

  نسمات صفاتو لرسولو ا٠تامت  إذ يقوؿ سبحانو وتعاىل:"يبط  ببعض من 
ُلوْا َعَلِيِهْم َءاياتِِو ويزُّكِيهْم ويُِعْلُمُهُم الِكتاَب  ِإْذ بَـَعَث ِفيِهْم َرُسوالً  َلًقد َمنّْ اهلل َعلَى اْلُمؤِمِنينَ  ِمْن َأنُفِسِهم يَـتـْ

ْبُل َلِفى َضالٍل مُِّبٍين َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل مّْْن َأنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما :"  وصولو تعاىل33"واْلِحْكَمة وإَكانُوْا ِمن قـَ
  .34"رَِّحيمٌ  َرُءوفٌ  َحرِيٌص َعَلْيُكم ِباْلُمْؤِمِنينَ  َعِنتُّمْ 

ىذا  وأف أبا األنبياء صد وّظف خَت آلية األلقاب  ونادى أباه بػ)أبيت( وكما ىو معروؼ أف مفردة )أبيت( من 
شرؾ أبيو مل دينعو من أف خيتار خَت  للوالد تزيد التضامن متانة وسبكًا يف الفضاء التواصلي. ضإف   صب  الولد
ولكن ىذا مل دينعو من إزالة اللقب ب  بقي يف   ة أبيو  ا١تطتلف عنو عقديًا وضكرياً ١تطاطب اللقب اسًتاتيجة

ٰٓأََبتِِِْْلَِبيهَِْْقالَْْإِذْْ) جاء يف صولو تعاىل:دائرة التأدب اإلجيايب خَت بقاء  وأصر على مناداتو بأبيت  وكما  ـ  َْي

اَْعنكَُْْيْغِنىَْوَلُْْيْبِصرَُْْوَلَْْيْسَمعَُْْلَْْماَْتْعُبدُْْلِمَْ ٰٓأََبتِْ﴾٢٤ْ﴿َْشْيـ  ًۭٔ ـ  ىَْي ْٱْلِعْلمِِْْمنََْْجآَٰءِنىَْقدْْْإِنِّ

ِبْعِنىَْْٰٓيأِْتكََْْلمَْْْما اْ ِصرَْْأَْهِدكََْْفٱتَّ اْط ًۭٔ ًۭٔ
ٰٓأََبتِْ﴾٢٤ْ﴿َْسِوّي  ـ  نََْْتْعُبدَِْْلَْْي ـ  ْيَط ْْٱلشَّ نَْْإِنَّْۖ  ـ  ْيَط َْكانَْْٱلشَّ

                                                                 
 .35-29النم :  - 32
 .164آؿ عمراف:  - 33
 .128سورة التوبة:  - 34
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نِْ ـ  ْحَم اْلِلرَّ ًۭٔ
ٰٓأََبتِْ﴾٢٢ْ﴿َْعِصّي  ـ  ىَْْٰٓي كَْْأَنْأََخافُْْإِنِّ نِْْمِّنََْْعَذاب ًَْْۭٔيَمسَّ ـ  ْحَم نَِْْفَتُكونَْْٱلرَّ ـ  ْيَط ْلِلشَّ

ا ًۭٔ
(﴾٢٤﴿َْولِّي 

َْعنْْْأَنتَْْأََراِغبْ َْقالَْتعاىل  )... وحينما خاطبو بشديد اللهجة ا١تتمثلة يف صولو 35

ٰٓإِْبرََْْءالَِهِتى ـ  ِْْهيمُْْ َي َِْْلَْرُجَمنَّكََْْتنَتهِْْلَّمَْْْلِئنۖ  مل دينعو يف استمرار تلك    36(اَملِّيْ َْوٱْهُجْرِنىۖ 
 االسًتاتيجية الدعوية صدد إصناعو سبي  الرشاد...

 
ّيما يف اجملتمع   سالخدمة و التعاون بين أبناء المجتمعإن استعمال االستراتيجية التضامنية يقّوي وظيفة -5
أبسط يديك،  الن، على عيني، على قلبي و رأسي،أبشر، يا أبا ف  حاؿ استعماؿ مفردات من صبي  ) سالمياإل

 .. وىكذا دواليك(. أبشر، أنعم صباحًا، ىنيئًا لنا بـ،
ضقد صاؿ ...التعاوف تزخر هبا يف خاب القدماءىذا  وأّف ىذه االسًتاتيجية يف تقدمي ا٠تدمة و         

" أبس  يدؾ يا عمر  )رَ.ض( بعد حسم ا٠تالضة لقريش لعمر )ر.ض( ا٠تليفة أبو بكر الدّديق
لنبايعك"  وحينها صاؿ عمر بن ا٠تااب )رضي ا عنو(: "وا ال أبس  يدّي و صاحب الغار بُت 
ظهرانينا"... ضبس  أبو بكر يده ضبايعو عمر بن ا٠تااب و ا١تسلموف ٚتيعًا يف حادثة بٍت سقيفة. و  

ي بن مسلم صاؿ حدثنا حباف بن وأخربنا علع )علي بن أيب طالب(  و كاآليت:"كذلك األمر حاؿ بي
ىالؿ صاؿ حدثنا جعفر بن سليماف عن عوؼ صاؿ أما أنا ضأشهد أي ٝتعت ٤تمد بن سَتين يقوؿ إف 
عليا جاء ضقاؿ لالحة ابس  يدؾ يا طلحة ألبايعك ضقاؿ طلحة أنت أحق وأنت أمَت ا١تؤمنُت ضابس  

 .37يدؾ صاؿ ضبس  علي يده ضبايعو ...(
ما إذا كاف إحدامها ذا سلاة سيّ   و يدؿ على تضامنية ا٠تااب بينهما  واحد باٝتذكر ك وإفّ          

ا١تناداة باسم األّوؿ ال  د ا١ترس  أفّ بعدما يؤكّ دت درجة االصًتاب بُت الارضُت  و وىيبة عالية. ضكّلما زا
ة يف اللغة معروضيؤثر على عالصاهتما  ضلحذتئذ جينح ا١ترس  إىل استعماؿ ىذه اللغة... وىذه الديغة 

إف كاف ا٠تليفة يف أو صوتو إذا حدث األمر عن أمر غَت الرٝتيات ١تالوا إىل ىذه العربية  حىّت و 
ما ا١تأمورين أياـ الددر اإلسالمي و ًا يف أساليب األمراء و االسًتاتيجية التضامنية  وصد يلحظ ىذا جليّ 

 عن ألقابو يف ىذا النص ا١تأثور:بعده. ضعلى سبي  ا١تثاؿ ديي  ا٠تليفة ىاروف الرشيد بالتطلي 
  ىذا غناء بت: ١تن ىذا الغناء؟ ضقلت: يل. ضقاؿ: كذّ "صاؿ: ضزلزلت عليهم الدار  وخرج ا٠تادـ ضقاؿ

السًت الذي كاف    ضما شعرت إال وأمَت ا١تؤمنُت وجعفر بن حيِت صد أصبال من وراء+إٝتاعي  بن جامع
                                                                 

 .45-42مرمي:  - 35
 .46مرمي: - 36
 http://islamport.com/w/tkh/Web/2893/1263.htmا١توسوعة الشاملة  و متاح على ا١توصع اآليت:  - 37
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. ضلما صعد السرير وثبت على صدـ ا١تؤمنُت صد أصب  عليك ىذا أمَت :عبي. ضقاؿ يل الر خيرج منو ا٠تادـ
بن جامع     جعلٍت ا ضداؾ. صاؿ: اجلس ياضقاؿ: ابن جامع؟ صلت: ابن جامع أمَت ا١تؤمنُت أصبلها 

بن جامع  أبشر وابس  أملك  ضدعوت لو  . ضقاؿ يل: ياليةوجلس أمَت ا١تؤمنُت وجعفر يف ا١تواضع ا٠تا
"....38 

ها وصوهتا تالنص  نتلمس مدى ٧تاعة االسًتاتيجية التضامنية  إذ إّف ىذه االسًتاتيجية تزيد متانومن ىذا 
حاؿ إبداء التواضع  وما ضعلو ا٠تليفة ىاروف الرشيد ال يعّد تنازاًل ب  تداعدًا لو  ويربز مدى تواضعو 

 وتضامنو مع من ىو أص  مرتبة وشأنًا يف اٟتياة الدنيوية.
 ي الخطابات القرآنية، نذكر منها:ومن أمثلة ذلك ف

ْوَجلْ  ال  ۖ  َقاُلوا  -   رُ  مَّسَِّنىَ  َأن ۖ  َعَلى   َأَبشَّْرُتُموِنى َقالَ ﴾ ٖ٘﴿ ۖ  َعِليمٍ  ِبغُلَـ مٍ  نـَُبشُّْركَ  ِإنَّا تـَ  ٱْلِكبـَ
  39.﴾٘٘﴿ ٱْلَقـ ِنِطينَ  مّْنَ  َتُكن َفاَل  ِبٱْلَحقّْ  َبشَّْرنَـ كَ  ۖ  َقاُلوا﴾ ٗ٘﴿ تُـَبشُّْرونَ  َفِبمَ 
ْقتُـَلِنى َيَدكَ  ِإَلىَّ  َبَسطتَ  ۖ  َلِئن  - تُـَلكَ  ِإَلْيكَ  َيِدىَ  ۖ  ِبَباِسطٍ  ۖ  َأنَا ۖ  َما ِلتـَ  ٱللَّوَ  َأَخافُ  ۖ  ِإنّْى ۖ   ألَقـْ
    40ٱْلَعـ َلِميَن. َربَّ 
َقـ ُموا ثُمَّ  ٱللَّوُ  رَبُـَّنا ۖ  َقاُلوا ٱلَِّذينَ  ِإنَّ  - نـَزَّلُ  ۖ  ٱْستـَ تـَ  ۖ  َتْحَزنُوا َوال  ۖ  َتَخاُفوا َأالَّ  ِئَكةُ ۖ  ٱْلَملَـ   َعَلْيِهمُ  تـَ

 41ُتوَعُدوَن. ُكنُتمْ  ٱلَِّتى ِبٱْلَجنَّةِ  ۖ  َوَأْبِشُروا
 َوِإيَّـ ىَ  ِبَعْهِدُكمْ  ُأوفِ  ۖ  ِبَعْهِدى ۖ  َوَأْوُفوا َعَلْيُكمْ  َأنْـَعْمتُ  ۖ  ٱلَِّتى نِْعَمِتىَ  ۖ  ٱذُْكُروا ِءيلَ ۖ     ِإْسرَ  ۖ  يَـ َبِنى -

 42َفٱْرَىُبوِن.
ْرًضا ٱللَّوَ  يـُْقِرضُ  ٱلَِّذى َذا مَّن - ُيَضـ ِعَفوُ  اۖ  َحَسنً  قـَ  يَـْقِبضُ  َوٱللَّوُ  ۖ   ۖ  َكِثيَرةً  اۖ  َأْضَعافً  ۥ َلوُ  ۥفـَ

طُ ۖ  َويَـْبص  43تُـْرَجُعوَن. َوِإَلْيوِ  ُُ
ةِ  ۖ  َوَفرُِحوا ۖ   َويَـْقِدرُ  ءُ ۖ  َيَشا ِلَمن ٱلرّْْزقَ  يَـْبُسطُ  ٱللَّوُ ْ- و  نْـَيا ِبٱْلَحيـَ ةُ  َوَما ٱلدُّ و  نْـَيا ٱْلَحيـَ  ِفى ٱلدُّ

 44.ۖ  َمتَـ عٌ  ِإالَّ  ٱْلَءاِخَرةِ 

                                                                 
 .128-125: 2دار اٞتي   بَتوت  ط أبو إسحاؽ إبراىيم بن علي القَتواي: ٚتع اٞتواىر يف ا١تلح و النوادر  ٖتقيق: علي ٤تمد البجاوي  - 38
 .55-53اٟتجر:  - 39
 .28ا١تائدة: - 40
 .30ضّدلت: - 41
 .40البقرة: - 42
 .245البقرة: - 43
 .26الرعد: - 44
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 استراتيجية استثمار الضمائر اللغوية و أسماء اإلشارة والتكرار اللغوي  -5   

اللغوية سياصات العى جّ  ار   ضقد استثمار ىذه االسًتاتيجية خَت ٘تثي  ٘تّكن إماـ البلغاء والفدحاء من لقد         
بية واألخالصية خَت ترٚتة حينما التقى اٞتمعاف يف معركة بدر  وحينما أذف ا سبحانو ترجم ا١تبادئ التأدّ ة  إذ وا١تقاميّ 

وتعاىل رسولو الكرمي وا١تهاجرين يف الدضاع عن أنفسهم بعد ٖتّم  ا١تهاجرين ورسو٢تم ك  أصناؼ وألواف العذاب من 
ُلونَ  ِللَِّذينَ  أُِذنَ  جاء يف القرآف الكرمي: "صهر وتشريد وتعذيب ... وكما   َعَلى   ٱللَّوَ  َوِإنَّ  ۖ   ۖ  ظُِلُموا ِبَأنَـُّهمْ  يـَُقـ تـَ

 ٱلنَّاسَ  ٱللَّوِ  َدْفعُ  َوَلْوال  ۖ   ٱللَّوُ  رَبُـَّنا ۖ  يَـُقوُلوا َأن ۖ  ِإالَّ  َحق   ِبَغْيرِ  ِديَـ ِرِىم ِمن ۖ  ُأْخرُِجوا ٱلَِّذينَ ﴾ ٢ٖ﴿ َلَقِديرٌ  َنْصِرِىمْ 
ْعضٍ  بَـْعَضُهم  َمن ٱللَّوُ  َوَلَينُصَرنَّ  ۖ   اۖ  َكِثيرً  ٱللَّوِ  ٱْسمُ  ِفيَها يُْذَكرُ  َوَمَسـ ِجدُ  ۖ  تٌ    َوَصَلوَ  ۖ  َوِبَيعٌ  ِمعُ    َصوَ  لَُّهدَّْمتْ  ۖ  ِببـَ
الكرمي يف مقدمة ٚتاعة   وٟتظة التقاء اٞتمعاف على ماء بدر... كاف الرسوؿ 45"َعزِيزٌ  َلَقِوىّّ  ٱللَّوَ  ِإنَّ  ۖ   ۥ يَنُصُرهُ 

ويكوف   ء أرضية التضامن يف صلوهبما١تسلمُت  وديلي عليهم صبلها وٟتظتها الندح وتثبيت العقيدة الروحية  لكي هتيّ 
 ا والرسوؿ أحّب إليهم من ك  ما ديتلكوف وحىت من أنفسهم. 

كاف عزيزًا عليهم و رؤوضاً   -األسوة اٟتسنة با١تناق الربّاي ذات- كرمي بقيادتو ا١تيدانية اٟتكيمةضالرسوؿ ال        
ت ناصوس اٟترب طلب الرسوؿ )صّلى ا عليو رحيمًا ْتياة ومستقب  ىذه العدابة من ا١تسلمُت األوائ   ضحينما دصّ 

 جسدًا ورحًا مع راسطًا متضامنُت وأصب  الرسوؿ خيترب أصحابو ضوجد منهم إديانا صوياً  وسّلم( ا١تشورة يف معركة أحد 
 ىذه الرسالة السماوية والتضحية من أجلو...

وىذا  .واستجابوا بالقبوؿ القليب والروحي مع ا١تدافى للرسالة الربّانية  نفسهمأهم كانوا يفدوف ضا١تهاجروف كلّ          
سًتاتيجيات اال ترٚتة يفاألخَت ما ينعكس جليًّا يف صوؿ الدديق والفاروؽ  ضضاًل عن ا١تقداد بن األسود  إذ يبدع 
 حيث إىل امض   ا رسوؿ ياالتضامنية يف ىذا ا١توصف العديب مع رسولو الكرمي  ال سّيما حينما صاـ  وصاؿ: "

 ىاىنا إنا ضقاتال وربك أنت اذىب: )  ١توسى إسرائي  بنو صالت كما نقوؿ ال   وا   معك ضنحن   ا أمرؾ
 لئن   باٟتق بعثك ضوالذي!  مقاتلوف معكما إنا ضقاتال وربك أنت اذىب ولكن  [  24:  ا١تائدة سورة]  (صاعدوف

                                                                 
 .41-39اٟتّج:  - 45
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 عليو ا صلى ا رسوؿ لو ضقاؿ!  تبلغو حىت دونو من معك ٞتالدنا اٟتبشة مدينة:  يعٍت الغماد برؾ إىل بنا سرت
 .46"ٓتَت لو دعا مث   خَتا وسلم

ومن ىنا  أراد الرسوؿ الكرمي ٖتقيق خاابو التضامٍت على ك  ا١تسلمُت ألّف ا١تسلمُت كاٞتسد الواحد يف          
  إذ إّف ىذه العبارة ٘تّسك هبا "أشيروني أيّها الناس"اإلسالـ  وىذا ما يتضح جليًّا من خالؿ وصوضو وتكراره تعبَت 

لى أّمتو ككّ  متكام   ضهو مل يعم  على ٖتقيق التضامن مع الرسوؿ الكرمي لتحقيق مبدأ االسًتاتيجية التضامنية  ع
ما أّف ا١تعركة غَت ضالثالثة الذين صاموا كانوا من ا١تهاجرين  ولذا يريد اآلخرين التضامن معو  سيّ   صبيلة دوف غَتىا

واحد والكفار  ا١تسلمُت ليس معهم إال ضرس وأفّ   ار عددىم ألفالكفّ  وأفّ   ضا١تسلموف عددىم ثالٙتائة  متكاضئة
ومن ا١تمكن   ضاألمر صعب وا١تواجهة صعبة  لداحل الكفار بسبة مائة با١تائة ضموازين القوة كانت  معهم ثالٙتائة ضرس

 .47أف ديوت اٞتميع إذا مل تًتجم االسًتاتيجية التضامنية يف الفضاء ا٠تاايب والواصع ا١تعركي

تيجية االحًتاـ والتأّدب للمهاجرين على أّف خروجو كاف اوعليو  ضالرسوؿ الكرمي عم  على اسًت          
السًتداد حقوصهم ا١تسلوبة من صب  كّفار صريش  ومن جهة أخرى وأىم من األوىل األندار ألهّنم مل يهّجروا 

على مدى احًتاـ الرسوؿ  وكانوا يف مدينتهم. وإف تكرار الرسوؿ الكرمي لعبارة )أشَتوي أيها الناس( يدؿّ 
وصبوؿ الرأي اآلخر  وىذا ما يرتكح عليو ضلسفة اإلصناع اللغوي اٟتديث يف الفضاء ا٠تاايب.  لرأيالكرمي ل

 تأسَت القلوب صب  العقوؿ وصد عم  الرسوؿ الكرمي هبذا ا١تبدأ ألنّو متّمم ١تكاـر األخالؽ  كما وأنّو أراد
داخ  ا١تدينة كاف ندار على ٛتايتو  العهد الذي كاف بينو وبُت األطواعية ال كراىية. ويضاؼ إىل ىذا  أّف 

 . ىمءب  حيًـت آرا  لن يقوؿ ٢تم: ىيّا لنقات  ضيايعوه ضحسب (صلى ا عليو وسلم)ضهو   وليس خارجها
ًا من صواعد ضلسفة اسًتاتيجيات التضامن أال مهمّ  ءاً مبد  (صلى ا عليو وسلم) ترجمومن ىنا ضقد       
خالص يف   ضضاًل عن أّف اإلر يف التضامن ا١تنزّه عن ك  غرضو تتبؤ بدأ ا١تشرط اإلخالص  إذ إّف ىذا  ووى

يدركو ا١ترس  إليو  أو يلمسو يف ا٠تااب. إذ يتلّطص جوىر ىذه القاعدة يف أف يكوف  يفّض  أف ىذا الشرط
وليس يقتضي بأف يقّدـ ا١تتكلم حقوؽ ا١تطاطب على حقوصو  ناهتا  و متجرّدًا من أغراضك بتلوّ "توّددؾ للغَت 

 .48يف ىذا التقدمي حّ  من مكانة ا١تتكّلم وال إضاعة ٟتقوصو  ضال حيّ  ىذا التقدمي من صدر ا١تتكّلم"
                                                                 

 مدر: ص -ا١تعارؼ ىػ(  ٖتقيق: ٤تّمد شاكر  دار310تفسَت الاربي  جامع البياف عن تأوي  آي القرآف أليب جعفر بن ٤تمد بن جرير الاربي)ت -46 
15720. 

47 - http://www.amrkhaled.net/newsite/articles1.php?articleID=NTE2OQ==&id=5169 
 .223: 1998اللساف وا١تيزاف: طو عبدالرٛتن  ا١تركز الثقايف العريب  الدار البيضاء  الابعة األوىل  - 48
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وعلى ىذا  كاف صولو صلى ا عليو وسلم صد أظفر يف ٖتقيق التضامن الفعلي من صب  األندار وعلى لساف        
  "قاؿ: "نعمسعد بن معاذ  حينما صاؿ: "كأنّك تريدنا يا رسوؿ ا". ض

ضقد آمنا بك وصدصناؾ   وشهدنا أف ما جئت بو ىو اٟتق   وأعايناؾ على ذلك عهودنا يا رسوؿ ا  ضقاؿ: "
استعرضت بنا ىذا البحر  ومواثيقنا على السمع والااعة   ضامض يا رسوؿ ا ١تا أردت   ضوالذي بعثك باٟتق إف

نكره أف تلقى بنا عدونا غدا   إنا لدرب عند اٟترب  صدؽ  ضطضتو ٠تضناه معك   ما ٗتلف منا رج  واحد   وما
رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم  ضسرّ   !  ضسر بنا على بركة اعند اللقاء  لع  ا أف يريك منا ما تقر بو عينك

وا لكأي   مث صاؿ : سَتوا على بركة ا وأبشروا   ضإف ا صد وعدي إحدى الاائفتُت   او ذلكونشّ  سعد بقوؿ
49أنظر اآلف إىل مدارع القـو غدا

" . 
 

وتأسيسًا على استثمار الرسوؿ الكرمي لكيفية إبداء التضامن ا٠تاايب وبعد األخذ بالعّدة واألسباب ٘تّكن من          
السموات ضتح مغاليق القلوب وإضاءهتا باألم  الربّاي  وحينما ٖتّقق التضامن الكوي تداخ  التضامن اإل٢تي من 

 ومن  ومن ضعفهم صّوة  ومن خوضهم أمنة  جع  ا من إدياف ا١تؤمنُت ُجػنّػة السبع  إذ
جّسد وصّور التضامن اإل٢تي مع ا١تسلمُت صد ا سبحانو وتعاىل  ف  إ  أضف إىل ذلك .ومن صربىم ندرة  صلتهم كثرة

 َوَلَقدْ  : "ليًّا ىذه ا١تشاىد التضامنية يف صولو تعاىلحينما يتضامنوف مع رسو٢تم الكرمي لندرة دين الّلو  وكما يتضح ج
 ديُِد ُكمْ  َأف َيْكِفَيُكمْ  َأَلن ِلْلُمْؤِمِنُتَ  تػَُقوؿُ  ِإذْ ﴾ ٣٢١﴿ َتْشُكرُوفَ  َلَعل ُكمْ  ٱلل وَ  ۢ  َضٱتػ ُقوا ۢ   ۢ  َأِذل ةٌ  َوأَنُتمْ  ۢ  ِبَبْدرٍ  ٱلل وُ  َنَدرَُكمُ 
 . 50﴾ ٣٢١﴿ ُمنَزِلُتَ  ِئَكةِ ۢ  ٱْلَمَلػٰ  مِّنَ  ۢ  َءاَلٰػفٍ  ِبثػََلٰػَثةِ  رَبُُّكم

وعليو  ضإّف استثمار توظيف الضمائر وأٝتاء اإلشارة يف اآليات القرآنية   ضضاًل تعابَت الرسوؿ            
الكرمي والدحابيُت اٞتليلُت )ا١تقداد بن األسود  و سعد بن معاذ( زادت يف حّدة ٘تاسك الندي  

 .لتحقيق ضلسفة االسًتاتيجية على أمتّ وجهها  وولدت البنية األساسية
ها  ضحينما ٗتاطب الناس ومن ىنا  على الداعي ضرورة استثمار الضمائر وأٝتاء اإلشارة يف ٤تلّ          

بضمَت اٞتماعة ٖتسب نفسك واحداً  من ىذه اٞتماعة  وىذا االستعماؿ تزيد اللحمة التآصرية يف 
الفضاء ا٠تاايب  وتتحقق أرضية التضامن ّتاذبّية أكرب  ضالّداعي إذا ما وّضق يف آليات الضمائر واإلشارة 

لعجينة عنده ٗتبز هبا بالوجو الذي يريدىا  وىذا يف مواطنها تسّه  ضتح مغاليق القلوب ْتيث يكوف كا

                                                                 

 مدر: ص -ىػ(  ٖتقيق: ٤تّمد شاكر  دار ا١تعارؼ310جعفر بن ٤تمد بن جرير الاربي)تتفسَت الاربي  جامع البياف عن تأوي  آي القرآف أليب  -49 
15720. 
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وإذا أراد أف يتحّدث عن   ما حّققو الرسوؿ الكرمي يف خااباتو خَت ٘تثي   ضهو مل جيرح شطدًا ص 
التدريح  ألفّ  باؿ أصواـ يفعلوف كذا وكذا(((  صبيلة أو شطص صدر عنو سوء كاف يذكره بتعابَت )))ما

استعماؿ أسلوب التلميع ال التدريح أسلوب تضامٍت  لتضامنية  ولكنّ باألٝتاء يقت  االسًتاتيجية ا
لايف جيتذب لو القلوب  وىذا ما يتقاطع مع صميم ا٠تاابات القرآنية. وكاف يستطدـ ضلسفة مناداة 

 بثقة من الفلسفة القرآنية....ناآلخرين بأحّب األٝتاء وأٚتلها  م
  وأتينا إىل واصعنا ا١تعاصر نرى أنّو إذا ما فية توظيف الضمائرغة اليـو يف كيولعّ  إذا ما تدفّحنا ل       

اسي من استطداـ ىذه الضمائر يف مواطنها  وصتئذ يستايع الرئيس أف يتضامن معو شعبو  ٘تّكن السيّ 
يًتجم ٧تاحو إذا ما ٘تّكن الرئيس من إجادة حسن ف بدواب القرارات اليت اٗتذىا  و وجيعلهم "يؤمنو 

ائر  سّيما أنا/ ٨تن  يف خااباتو  سواء الشاملة والقاصرة  وىذا شيء ملموس يف استعماالتو للضم
  51اٟتياة السياسية  و ال غرابة ضيو".

 
ومن أمثلة استثمار الضمائر وأٝتاء اإلشارة يف السياصات القرآنية  واليت كّفلت يف توطيد ماىيات ضلسفة 

 التضامنية يف اإلطار التواصلي  نذكر منها:
َذا َأِخي  َصاؿَ  ۢ  أَِإن َك ألَنَت يُوُسُف  َصالُوا  ) - َنا  ۢ  أَنَا يُوُسُف َوىَٰ ِإن ُو َمن يَػت ِق  ۢ  َصْد َمن  الل ُو َعَليػْ

     .52( ِإف  الل َو ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنُتَ َوَيْدربْ ضَ 
 .53اْلَعزِيُز اٟتَِْكيُم( ٢َتُوَ  َوما ِمْن ِإلٍو ِإال  الل وُ َوِإف  الل وَ  ِإف  ىذا ٢َتَُو اْلَقَدُص اٟتَْقُّ )  -
َىِذِه الن اُر ال يِت ُكْنُتْم هِبَا  * َدعًّايَػْوـَ يَُدعُّوَف ِإىَل نَاِر َجَهن َم  * ال ِذيَن ُىْم يف َخْوٍض يَػْلَعبُوفَ  ﴿ -

ـْ أَنْػُتْم ال تُػْبِدرُوَف﴾ * ُتَكذِّبُوفَ  َأَضِسْحٌر َىَذا َأ
54 

  55ِإف  يف َىَذا َلَبالًغا ِلَقْوـٍ َعاِبِديَن(.) -
 

                                                                 
51 - John Wilson: Politically speaking, basil backwell ltd, Cambridge, Massachusetts, USA, 

1990,p50. 
 .     ( ( 90 ) سورة يوسف:  -52 

 .62عمراف:سورة آؿ  - 53
 .16-12سورة الاور:  - 54
 .106سورة األنبياء:  - 55

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2706&idto=2706&bk_no=50&ID=2721#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2706&idto=2706&bk_no=50&ID=2721#docu
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استطداـ أٝتاء اإلشارة والضمائر تزيد من ٘تاسكية ىذه االسًتاتيجية وتقوية  وإف    ىذا         
دًا أبو حياف حاؿ ف اٞتملة بعده  مؤكّ أركاهنا اللغوي  ضحينما يؤخر ضمائر الشأف ضإّف مفّسره يكوّ 

ربية  دااّلً على "ىو ضمَت غائب يأيت صدر اٞتملة ا٠ت ىذه الضمائر أّف ك  ضمَت شأفحديثو عن 
 . 56استعظاـ السامع حديثو"  ضضاًل عن صدد ا١تتكلم

من عادهتم استعماؿ ضمَت الشأف من ضمن تلك األدوات  أضف إىل ذلك  ضإف العرب        
اإلشارية اليت تبلور التضامن  ضالعرب إذا "أرادوا ذكر ٚتلة من اٞتم  اإلٝتية أو الفعلية ضقد يقّدموف 
صبلها ضمَتًا يكوف كناية عن تلك اٞتملة  وتكوف اٞتملة خربًا عن ذلك الضمَت وتفسَتًا لو  

ٚتلة شأٌف وحديٌث. وال يفعلوف ذلك إال  يدوف األمر واٟتديث  ألّف لك ّ ويوّحدوف الضمَت ألهّنم ير 
 .  57يف مواضع التفطيم والتعظيم"

سوؿ وتأسيسًا على ىذا  ضإف  الدرب وتقوى ا كفيالف ألف ديّد ا عباده بالندر ا١تبُت  ضالرّ      
تلك الفداحة ومراعاة السياؽ الكرمي من خالؿ بّث روح التضامن بُت ا١تسلمُت وباالستفادة من 

العبد ما داـ عالوة على اإلدياف اليقيٍت بالندر اإل٢تي وترٚتة مبدأ )إف ا يكوف يف عوف   وا١تقاـ
د يف حديثو الكرمي "إّف الكلمة الايبة صدصة"  ومىت وحىّت لتظاضر التضامن يؤكّ  .العبد يف عوف أخيو(

رآف واجملّسد يف سَتة الرسوؿ الكرمي سيكوف الندر ما عم  ا١تسلموف باسًتاتيجيات التضامن الق
 حليفو. 
          
ىذا  و إّف ا١تدد اإل٢تي ال يقتدر يف بدر ضق   ضحىّت يف حياة الرسوؿ الكرمي غَت معركة         

البدر أعيد التضامن اإل٢تي مرارًا وتكرارًا ما داـ ا١تسلموف يتسلحوف بالدرب والتقوى  ضإف التضامن 
صاؿ :  ٤تمد بن عمارة األسدي حدثٍت يكوف حليفهم  ضقد جاء يف تفسَت الاربي :" اإل٢تي
ا عبد ا بن أيب: كنّ  عن سليماف بن زيد أبو إداـ ااريب   صاؿ : أخربنا عبيد ا بن موسى حدثنا

   ضدعا رسوؿ ا صلى ااصرىم  ضلم يفتح علينا  ضرجعناما شاء ا أف ٨ت والنضَت ريظةص ٤تاصري
وضعتم  د ٤تمّ  : ياصلى ا عليو وسلم ضقاؿ جربي  ه  إذ جاءرأسو عليو وسلم ٔتاء ضهو يغس 

رأسو ومل أسلحتكم ومل تضع ا١تالئكة أوزارىا! ضدعا رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم ٓترصة   ضلف هبا 
كالُت معيُت ال نعبأ بالسَت شيئا   حىت  [ 179 :ص ] يغسلو   مث نادى ضينا ضقمنا

                                                                 
 .224/ 1ىػ: 1418  1السيوطي: مهع ا٢توامع  ٖتقيق: أٛتد مشس الدين  دار الكتب العلمية  بَتوت  ط - 56
 .4/125شرح ا١تفّد   ابن يعيش  عامل الكتب  بَتوت: - 57
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ضيومئذ أمدنا ا عز وج  بثالثة آالؼ من ا١تالئكة   وضتح ا لنا ضتحا يسَتا  والنضَت   صريظة أتينا
 . 58ا وضض "   ضانقلبنا بنعمة من

 

 المفردات البذيئة االحتراز من انتقاء جمالية المفردات و    -6

إّف ا١تفردات ٢تا أثر بارز يف ّنّو االسًتاتيجية التضامنية  ضبالكلمة ديكّنك أف ٖتّام ا١تاليُت  ضالكاريكاتورات           
 ا١تسيئة للرسوؿ الكرمي حاّمت نفسية ا١تاليُت من ا١تسلمُت. وإّف جرح الكلمة أعمق وأشد مضاضة من جرح السهاـ

 . ا١تهّند

نا ا٠تااب الربّاي أف نكوف ٚتياًل حىت يف اختيار ا١تفردات  ال التلّفظ هبا بال ىوادة يعلمّ  وعلى ىذا           
على صبوؿ الناس  واوتفكَت  ويعّلم ا١تسلموف كيفية انتقاء ا١تفردات  لكي خياطبوا العق  الباطن صب  الظاىر  ويعمل

برضق ولُت وحالوة الالق ٟتسن وذلك بالوجو امة وا١توعظة اٟتسنة    ويعملوا ٔتبدأ اٟتكمنها للدعوة ال النفور
ضضاًل عن أف دعوة أى  الكتاب ٓتَت كلمة اختاره ا  كاف القدد منها تآلف وتقارب ا١تساضات بُت أى    ا٠تااب

ضعندما يريد ا٠تالق دعوة الناس يعّمم  الكتاب. ضإذا أنت سيارت على القلوب استسلمت العقوؿ لك طواعية 
الدعوة  وينادي معشر العامل بػ)يا أيّها النّاس(  ألف الدعوة إىل عبادة خالق الكوف عا١تية ليست مقدورة على 
ا١تسلمُت وحدىم. ضا٠تالق البارئ باستعماؿ مفردة الناس وّسع دائرة الدعوة لتشم  ٚتيع البشرية  وهبذا االستعماؿ 

 ِإن ا ٱلن اسُ  أَيػَُّهاۢ  يَػٰ يف ىذه اآلية الكردية )جليًّا وىذا ما يتجسد  ة الناس أكثر من ذلك النداء الربّاي يتضامن عامّ 
َبا اۢ  ُشُعوبً  َوَجَعْلَنٰػُكمْ  َوأُنَثىٰ  ۢ  ذََكرٍ  مِّن َخَلْقَنٰػُكم  ٱلل وَ  ف  إِ  ۢ   أَتػَْقٰىُكمْ  ٱلل وِ  ِعندَ  َأْكرََمُكمْ  ِإف   ۢ   ۢ  اۢ  ِلتػََعاَرضُو ِئ َ ۢ  َوصػَ

 . 59(ۢ  َخِبَتٌ  َعِليمٌ 

وما أعظم حياتنا إذا ما ترٚتنا ضلسفة  نا جاتجايف ا٠تااب اإل٢تي ا التضامن ا٠تاايب ضما أحوجنا ١تث  ىذ        
...ضما أكثر ا٠تااب الربّاي يف مناداة اآلخرين وصرآءة اآلخرين  وابتعدنا عن لغة التطوين والتكفَت والتفسيق والتضلي 

وسرعاف ما نرضض اآلخر  ال لشيء جوىري ب  ألمر ضرعي  على  يف عدرنا ا١تعاصر! ات اٟتجاجياسًتاتيجغياب 
عكس حجاج القرآف  الذي يسج  لنا حجاجات ضرعوف وسيدنا موسى وّنرود وسيدنا إبراىيم يف آف واحد... ىذا  

 ومل دينع القرآف من تسجيلها...     و٣تنوف ..(امات ا١تشركُت سيد البشرية بػ)ساحروباإلضاضة إىل اهتّ 
                                                                 

 .7758 -تفسَت الاربي  دار ا١تعارؼ  ا١تكتبة اإلسالمية: 58 
 .13اٟتجرات: - 59
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ويف نفس الوصت جيب االحًتاز من الكلمات ذات الدالالت السلبية  ذات اإلحياء السليب على ٚتهور          
ُقوُلوا ال  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيُـَّها يَاا١تتلقُت. وىذا ما يعّلمنا ا٠تااب الربّاي  وكما يتضح ذلك جليًّا يف صولو تعاىل:"   رَاِعَنا تـَ

 حدثنا صاؿ  موسى حدثٍت إذ جاء يف تفسَت ىذه اآلية  .60" َأِليمٌ  َعَذابٌ  َوِلْلَكاِفرِينَ  ۖ   َواْسَمُعوا انظُْرنَا َوُقوُلوا
ُقوُلوا ال  آَمُنوا الَِّذينَ  َأيُـَّها يَا: )السدي عن, أسباط حدثنا صاؿ  عمرو  اليهود من رج  كاف  (انظُْرنَا َوُقوُلوا رَاِعَنا تـَ
 إّنا خاأ  ىذا: جعفر أبو صاؿ - السائب بن زيد بن رضاعة يدعى كاف - صينقاع بنو ٢تم يقاؿ اليهود من صبيلة من -
 َأْرِعٍت( 133: )صاؿ ضكلمو لقيو ضإذا, وسلم عليو ا صلى النيب يأيت كاف - السائب ابن ليس التابوت  ابن ىو

 اٝتع: " يقولوف منهم ناس ضكاف  هبذا تفطم كانت األنبياء أف حيسبوف ا١تسلموف ضكاف=  مسمع غَت واٝتع ٝتعك 
 َويَػُقولُوفَ  َمَواِضِعوِ  َعنْ  اْلَكِلمَ  حيَُرِّضُوفَ  َىاُدوا ال ِذينَ  ِمنَ  النساء يف اليت وىي  صاغر غَت اٝتع كقولك",  مسمع غَت
ْعَنا َنا ٝتَِ رَ  َواْٝتَعْ  َوَعَديػْ  طعنا بقولو يريد إّنا: يقوؿ  [46: النساء سورة] الدِّينِ  يف  َوَطْعًنا ِبَأْلِسَنِتِهمْ  َليًّا َورَاِعَنا ُمْسَمعٍ  َغيػْ
      .61ا١تؤمنُت" إىل تقدـ مث. الدين يف

 

 

 

 نتائج البحث

، توّصل الباحث إلى جملة فلسفة االستراتيجيات التضامنية في الخطابات القرآنيةوبعد جولة علمية رحبة في 
 نتائج، ولعّل أبرزىا:

تكمن يف تقريب ا١تساضات بُت الباّث وا١تتلقي  متطذًا من ا١تبادئ االسًتاتيجية التضامنية ضلسفة  إفّ  -1
 النهج االحًتاميالتأدب أرضية خدبة لدنع ىذه االسًتاتيجية يف التواص  ا٠تاايب. ومن ىنا يتأّص  

لمطاطب ضتح حينها تسّه  لتواصلية بينهما. و اللحمة ال  ضضاًل عن تعميق ا١تتلقيبُت الباث و  أكثر
 مغاليق صلوب ا١ترس  إليو.

                                                                 
 .104البقرة:  - 60
 .1738تفسَت الاربي:  - 61
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 وّني    والتطوين التكفَت لغة عن نبتعد التواصلي  و الدعوي الواصع يف االسًتاتيجية ىذه ترٚتنا ما إذا -2
 ا٠تااب صنع إلعادة االسًتاتيجيات ىذه إىل أحوجنا ضما... نواضذىا صب  القلوب مغاليق تأسَت لغة إىل

 من وأضحت ىّجرنا  أف بعد الواصع أرض إىل ثانية الربانية اٟتسنة ا١توعظة و اٟتكمة بوتقة يف اإلسالمي
 ...! كاف أخبار

 منو  .اب  ا١تناقي باٟتجج الًتاتبيةضلسفة الًت  إذ ما روعي ىذه االسًتاتيجية يف مسارىا الدحيح تتوّلد -3
والقراءات ا٠تاطئة عند ا١تتلقي  ضعنده تتآصر أساليب من إبعاد صفة الكراىية ا١ترس  يتمّكن   ىنا

اإلصناع بأساليب اإلمتاع  ضتكوف  إذ ذاؾ  أصدر على التأثَت يف توجيو سلوكو واعتقاد ا١تطاطب  ولكأنو 
 يعاينها رأي العُت.

العزيز ومن ىنا  أجاد ا٠تليفة عمر بن عبد تعّد صاعدة التعّفف ركيزة أساسية يف استقامة النهج التضامن.  -4
عدـ اتفاصهم يف مسألة سياسية  أال وىي إمامة ف مع ا٠توارج رغم معاندهتم لو و يف توظيف صاعدة التعفّ 

ا١تسلمُت  إال أّف ا٠تليفة مل يتّهمم  و يسرع يف استعماؿ لغة التعميم اإلعالمي وتضليلو كأف يتّهم 
الشرؽ األوس  حاؿ حدوث الربيع واهتامهم با١تارصُت و ا٠تارجُت عن السلاة كما شهدناه عند حكماء 

العريب يف ا١تناقة  ضرغم أف  ا٠تليفة لو سلاة يف حسم األمور أال أنو استطدـ االسًتاتيجية التضامنية  
 صلوهبم وال سيما حينما خاطبهمصدد استمالة صلوهبم  إذ عم  على توسيع دائرة التعّفف لتأسَت 

ية  ضعلى الداعي أف يستثمرىا حاؿ توظيف آلياتو إف شرط اإلخالص مهم يف االسًتاتيجية التضامن -5
نرى أّف خالق األكواف ا٠تاابية  ويتطذ ا٠تااب القرآي آلية خدبة للتحّلي بو. ضفي ا٠تااب القرآي 

البشرية ٚتعاء إىل صراطو ا١تستقيم  ويعلمنا ىذا النهج السليم حاؿ دعوة أى  لية ١تناداة خيتار خَت آ
َعاَلْوا ٱْلِكتَـ بِ  َأْىلَ ۖ  يَـ   ُقلْ د يف ىذه اآلية الكردية )ا ما يتجسّ وىذ الكتاب إىل اإلسالـ   ۖ  َكِلَمةٍ  ِإَلى   ۖ  تـَ

َنا ۖ  ءٍ ۖ  َسَوا نـَ َنُكمْ  بَـيـْ ـ ً  ِۦبوِ  ُنْشِركَ  َوال  ٱللَّوَ  ِإالَّ  نَـْعُبدَ  َأالَّ  َوبَـيـْ  مّْن اۖ  َأرْبَابً  بَـْعًضا بَـْعُضَنا يَـتَِّخذَ  َوال  اۖ  َشْي
َولَّْوا َفِإن ۖ   ٱللَّوِ  ُدونِ  ُقوُلوا ۖ  تـَ فت ىذه اآللية  وذلك من . ضإذا ما وظّ 62(ُمْسِلُمونَ  ِبَأنَّا ۖ  ٱْشَهُدوا ۖ  فـَ

أى  الداعي و  قارب ا١تساضات بُتتوت القلوب تآلفتدعوة أى  الكتاب ٓتَت كلمة اختاره ا  خالؿ 
  .لك طواعية الكتاب. ضإذا أنت سيارت على القلوب استسلمت العقوؿ
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الارؼ األّوؿ ينادي اآلخر بأحّب األلقاب واأللفاظ  صدد استمالة ا١تطاطب ١تا تريد إيدالو إليو   إف   -6
مناداة اآلخر بأحسن األلقاب واأللفاظ ىي من صميم ا٠تااب إف  وجرّه إىل استدرار األحاسيس. و 

ا١تسلمُت ٤تّبة على القرآي  ضحينما يدف البارئ رسولو الكرمي ديّن على ا١تسلمُت بو  ومن ىنا  يزيد 
 .٤تبة لرسو٢تم الكرمي  وتد  درجة تضامنهم لو إىل القّمة

آلية الضمائر وأٝتاء اإلشارة إذا أجيد استطدامها يف مشاىدىا تعضد ضلسفة االسًتاتيجية التضامنية إف  -7
يـو  سوؿ الكرمي يف أكثرية خااباتو مع أصحابو الكراـ  ولع ّ لفضاء ا٠تاايب  وىذا ما حققو الرّ يف ا

التقاء اٞتمعاف الذي وصف عليو البحث كاف واحدًا من تلك التوظيفات ا٠تاابية من صب  رسولنا 
 ا١تدافى.

دؿ على تضامنية ا٠تااب بينهما  سيما إذا كاف إّف مناداة ك  واحد باٝتو يف سياصاهتا اليت تقتضيها ت -8
ا١تناداة  د ا١ترس  أفّ بعدما يؤكّ و - الارضُتدت درجة االصًتاب بُت إحدامها ذا سلاة وىيبة عالية. ضكّلما زا

 ضلحذتئذ جينح ا١ترس  إىل استعماؿ ىذه اللغة...  -سم األّوؿ ال يؤثر على عالصاهتمابا
 

 حث:اتوصية الب

 و ا١تنهج  ٢تذا العدرية البذور تأطَت و تأصي  يف يبطلوا ال أف الشريعة  متطددي و اللغويُت من نتمٌّت           
ضهذا ا١تنهج ال يزاؿ يف ...عنوانو و ىويتو و رتبتو كاف مهما اآلخرين مع االصناعية خااباهتم و ٤تاوراهتم حاؿ ترٚتتها

طورىا البدائي وحيتاج إىل تقعيد أمش  يف الًتاث اإلسالمي  ضضاًل عن عا١تنا ا١تعاصر...كما وأنّو مل يتطذ نديبًا واضياً 
االىتماـ ٔتث  ىذه الدراسات اللغوية ا١تعاصرة وتأصيلها بالًتاث اإلسالمي ومن ىنا أضحى ...من الدراسات األكاددية

 حاجة ماّسة  ب  وأصبحت من تلك الضرورات اليت جيب أف ال يتواىن ك  من أراد الدعوة اإلسالمية...


