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 المدخل

ريكياة ساةة متتهاو  ام يمهياة  م ٢٠١٢ /٥ /٣ساةة الالتتاو ال ١٩٥٧ /٢ /١٥ما بين تااري          

م  ثارت يهى متره السري  م باكستان تاري  حا ل من األحداث الشخصية الالفكرية الالسياسية الت

الدراسة  انعكس ذلك جهيا يهى خطاباتو التم تتةااللها هذهقد يهى شخصية  سامة بن التن ال كره،ال

 ألنهاا, 2003الاحتالل العراق 2001اث سبتمبريمتد ما بين احتالل   غانستان ال حد, م جزء مةها 

كونهااا األهاام ل ١٩٨٢شااكها الركياازس األساسااية  يها،الال تااا لهوثاتتيااات التاام كتبااا يةااو تعااد سااةة 

خطاباتااو باارشت بشااكل الا ااب بعااد حاار    هاام  نغياار ,(1)سااجها ارتبا ااو بالجمايااات الجهاتيااة

 ا.إلخراج العراق من الكوي المشاركة العر   م اتتالف قاتتو  مريكا ١٩٩١الخهيج األاللى 

ر اة حلما  الديةم ذي الةزية الجهاتية ال م هذه الخطابات برشت السمات المتةوية لهخطا       

تاو  يديا  تبياا اء اختيار هذه العيةة مةها  ر ية لهدراسة التام تخخاذ  ابعاا نتاجيهى التتال ،من هةا 

نصولااا  تبيااة يباارت ياان  كاار يهااى تراسااة يةالاار الخطااا  المرجعياتااو الرالابطااو بايتبارهااا 

 مةتجها .

وبها الآلياات الالبد  الال من تترير حتيتة الةزية التتهيدية التام  غاا يهاى الخطاباات  ام  ساه       

كماا بارشت ،بةاء المعةى  يها ،ما  يق سبيل تطبيق آليات بةاء الخطا  الحديثة يهيها بشكل كبيار 

حااالر ة بهاذا الجانا، ،الهام تتا   ام ثالثاة مالدراساة مرتبطا اجعهالالتم سهطة المتهتم الوا حة 

 رتيسة هم:

 بةية الخطا  المفرتاتو - الال

 مرجعيات الخطا  الرالا ده -ثانيا

 إشكاليات التهتم -ثالثا

 

 بنية الخطاب ومفردات -أوال

تام إقبااال يمثل الخطا  احد المصطهحات التم شاايا  ام الدراساات الةتدياة الالهغوياة الل           

ح ،إذ حفهااا المباحاا  البالغيااة المةتطاا  الةرياار  الهغويااة ماان قباال الدارسااين ،ماا  انااو لاام يكاان حااديثا

صاااد العربيااة التديمااة بمعالجاااات متةويااة لهخطاااا  بمفهومااو المااارتبم يةااد العااار  بااالكال  الالمت

ربام الاذي تين الدرس الهغوي الغالالمخا ،،النتيجة لهدراسات الغربية الاإلنجاشات الكبيرس  م ميا

ساس لاو هور كتا  )محا رات  م الهسانيات العاماة  لفرتيةاناد تي سوساير لماا  يرتسم بعد ظ  بد

 من مباتئ رسخا مفهو  الخطا  . 
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ا مااا ال اام شحمااة التعريفااات الكثياارس التاام يعتمااد كاال مةهااا يهااى مرجعيااة خالااة سااةعتمد مةهاا      

و شاريكا بولاف يةاس، اتجاه تراستةا التم تعتمد يهى تتب  مفرتات الخطا  الالتركيز يهى المتهتام

ل لفا  كا بخناو  لو ،إذ يعر او E.Benvenniste م إنتاج الةص ،المن هذا المةطهق يتابهةا تعريف )

ن نيااة التااخثير  اام الطاارف الثااانم بشااكل ماا  يااو األاللمسااتمعا تكااون لهطاارف   اليفتاارم متحاادثا 

لخطاا   ام ا تةشخ من اتساا ال، اليميز بين نرامين لهتهف  هما الخطا  الالحكاية التاريخية األشكال

حكايااة نااو يختهااف ياان ال مفهومااو لكونااو الحاادس لسااانية مفرغااة تتعااالق ماا  الثتا ااة الالمجتماا  ،كمااا 

دثا حااالتاريخيااة  اام مسااتويين اثةااين همااا الاازمن اللاايي ال ااماتر ،الال يتصااد بهااا تهااك التاام تةتاال 

 ساإلشاارن م الال بد, (2)ا هد و تاريخية الحدث  م حد ذاتوتاريخيا بل حدثا يةتل بطريتة يصبب  يه

 ر التخثير ا ة يةالإليد  كفاية حصر مفهو  الخطا  باأل ر الهغوية الالداللية مما ال يكفم  إلى

بعاات ة ذات األمما تةطوي يهيو الظيفة الهغة الايتبارات التهتم المتةوية الال حتى التشكيالت البةاتيا

ثال ء الذي يملدراسة من الف االجمالية الالغايات اإلنتاجية لهمعةى، ةحن بحاجة لالنطالق  م هذه ا

ءس مجارت قارا إلاىبن التن لكام ال تتحاول الدراساة   سامة ر يتها الهم الخطابات الهم خطابات 

تعادت بر البااحثين توليفية تتجاالش خصولية هذا الةو  من الخطابات،الهو  مر تمهياو حتيتاة إقارا

ثتا ة  لكل مجتم  الكل  ن، هم ليسا متصورس يهى معيار معين  الما  ال نوايو الخطا  رالمعايي

  3).مجموية من  نما  الخطا  التم يمكن تحديدها 

الاذي  ه 255)تهذا المفهو  يةد  كثر مان ياالم الماةهم الجااح  إلىالقد سبتا الةررس العربية      

ال حاوال  اليالج التفريات المرتبطة باألسهو  ,(4)   م متولتو المشهورس )لكل متا  متال لو  سس

 يسميها بمسمياتها الحا رس.  ن التهتم من غير

نتطة مهماة تاتهخص  إلىال م مو و  بالغة الخطا  المرتبطة بعهم الةص البد من اإلشارس       

بالحذر من خطورس االنجرار الراء الةررس التم تبح   م التاديم يان مرااهر التوا اق ما  الحادي  

ةتطة  رالري هةاا بساب،  بيعاة الالحدي  ين هذه ال ,(5)كما يفعل بعض التو يتيين من الباحثين 

 يهاىماا قادمةا بةزياة كالسايكية قصادية ترتكاز كم نحن بصدت تراستها الالتم تمتااش الخطابات الت

 ,الذلك سااس الخطااا  الااديةم الاألتباام العرباام التااديم بدرجااة تكااات تكااون متطابتااة لااوال الم ااامين

المساتويات البةااء اإلساةاتية بسب، التركيز يهى يةالر الخطا  الماتية التم تمثل الهغة الالتشكيل 

،القااد سااب، هااذا (6)سااياقات الااةرم   ياالسااتعارس الالولااف الالتاارابم ،  يالالتحديديااة الالتركيبيااة 

 ام التولايل ال بساب، نويياة المتهتاين  إشاكاليةالتركيز يهى الجوان، الهغوية يهى حسا  غيرهاا 

جعيات الثتا ياة  لهخطاباات اللغتهم الحس، الهم التم  همهتها الخطابات بشكل كبير، بل بسب، المر

العامل الزمةام  ام تغيار الخطاا  بساب،   ثر يةصر تجاالشت نفسها،الهم إسالمية يربية خالصة
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ن العوامال الفكرياة كاناا العةصار ,الال يعةم ذلاك بال ارالرس قصاورها ألتغير  بيعة الحياس نفسها

  م بةاتها. األساس

حادات ال بيعاة التم تمثل التةرايم الاداخهم لهو الذي نستخدمو هةا  هم لبةيةمصطهب االبالةسبة ل     

ت مساتويا ىهر يهمية ال شد قابهية لاللتتا  ييالقاتها التفايالتها الهم مفهو  ذال  اب  تجريدي  كث

 إلااىرجيااة هااا الداخهيااة الالخاتالخطابااات التاام بااين  يااديةا ال ترقااى  اام تشااكيل بةا  نيدياادس ،البمااا 

ساتخدا  ا إلاىثة الطااب  بمفاهيمهاا المعرال اة  سة اطر مستوى الخطابات ذات السمة األتبية الحدي

بةااء ،ال ام البالغة التتهيدياة  ام ال إلىن سياقات الخطا  ال  ره تميل هذا المصطهب بحذر ،ذلك أل

ا مساماها )التام تةادرج الخطاباات تحا ييا، البالغاة التتهيدياة  ن إلاىهذا الصدت البد من اإلشارس 

انتهاى  ش الوحدات الجزتية  م  راتتها  م بةاء الصور قادالمتمثل بعد  تجاالالهو   م خصاتصها 

تولايف يهاى الهم تةطبق بهاذا ال (7)يد  التدرس يهى تحهيل الداللة الفعهية لهذه الوحدات، إلىبها 

لتام يتاخلف ان بةية الخطا   يها تتو  يهى مفاهيم ماتية حسية لهعةالر ا  آخرالخطابات ،البتعبير 

حتهاا مان تتا اة الديةياة ال بيعاة العوامال المحركاة لهفكار الماا يةادرج مةها ،الربماا كاان لعةالار الث

والت متا إلاىحيثيات الصرا  الالموقف األيديولوجم ساببا  ام السامها بتهاك السامة،الهو ماا يعيادنا 

م ثالتحسيةية االبالغة العربية التديمة التم تراهن يهى ركةم الهف  الالمعةى الت يف إليها العةالر 

ة  اام التالرهااا  اام تحتيااق اسااتثمار امثاال لهغاا,سااتعارس الالمجاااش بوجااو يااا  الوظاااتف التركيبيااة لال

 .المةشئ  ما توسي  المعجم الفةم 

خطابااات تمثاال تهااك ال  نالبالغااة العربيااة بمدرسااتيها األتبيااة الالكالميااة الجاادنا  إلااىالإذا يادنا       

الفهسافة الت المةطاق مزيجا مةهما بدرجة متفاالتة، خخذت من المدرسة األتبياة االبتعاات يان اقتباساا

طابااات العاماة الالكالميااات الخالاة، إذ لاام يمتهاك مةطااق اإلقةاا  الالحجاااج الاذي انطااوت يهياو الخ

قتباااس األ اار الفهساافية الوا ااحة،كما  كثاارت ماان الشااواهد الترآنيااة الاألتبيااة بصاايي الت اامين الاال

مااالم التالرهااا الج اام التعبياار   ثرهاااماان حياا   )النعةم بهااا األخالقيااة هةااا الالتخكيااد يهااى التيمااة

هاى الجادل  يما  خذت من المدرساة الكالمياة االيتماات ي, (8)الالداللم التهك  سس المدرسة األتبية 

 (9)د مةطتياةالالمةاقشة الالتحديد الهفرم الاستعمال المتاييس الحكمياة الفهسافية المعتمادس يهاى قوايا

لةصاية ان خاالل الدراساة اللو بدرجة اقل تحديدا  م الخطابات التم ستت ب معالم الخطا   يها ما

 لعيةات مختارس مةها.

 

 مرجعيات الخطاب وروافده -ثانيا

 ركاان يمهياة تشاكيل الخطاا  ،السايما الخطاباات التام تعتماد السامة   هميمثل المتهتم احد         

اإلقةايية التام تارالج لفهسافة ما،البالةسابة لخطاباات  ساامة بان التن  تاد اختهطاا السامة اإلقةايياة 
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ما  خذنا بةرار االيتباار  إذاكان مدركا لةويية المتهتين التفاالت مواقفهم الانتماءاتهم ) ألنور بالتبري

مااةهج  إتبااا حر ااا يهااى   الكااون  كثاار الخطابااات جاااءت اثاار يمهيااات يسااكرية يهااى األرم 

حيا  يخ ا  هاذا الةاو  مان ,الغاربيين  إلاىجان، ما تمهياو  بيعاة الخطاباات الموجهاة  إلىالتوس  

العاااا  الخطاااا   الااار يثتا اااة ممةهجاااة تمثااال  ساسااايات سياساااة تاللتاااو  ااام احتاااواء  لاااىإالمتهتاااين 

ال)المجاهدين   م سمتها ين تهاك  اإلسالميةالموا ن،السةكتشف ا تراق خطاباتو الموجو لهشعو  

بصاور رسااتل التمازج باين   كثرهااالموجهة لغيرهم،الهذه الخطابات  م  سهوبها ال بيعتها جاءت 

  كثرهاامكتوبة بخسهو  الرساتل ال ةية الخط، ،كماا  ن  ألنهاعتها العامة الخط، الالرساتل  م  بي

شياتس التخثير من خالل التةويعات الصوتية  إلىمسجهة بصوتو التستو ى معايير اإللتاء الذي يهدف 

الالتهتاام  اإلباادا كااالةبر الاإلتغااا  الالتخفيااف الالتشااديد التةااو  اإليتايااات التاام تااتحكم  يهااا يواماال 

 معة.الالغايات مجت

ميات الالةص الخطابم هو نص موظف  م يالقاتو بجمهوره،من هةا تكثر  يو ال وابم الالحت     

التاخثير  إلحداثالهةاك معايير تحكم  ريتة التهتم يةبغم مراياتها ,(10)التم يفر ها هذا التوظيف

 يير يمهياةمعاا  هامالمطهو   م خطابات البعد األيديولوجم ، م متدمتها المعيار الةفسم الذي يعد 

الال ،ن الظيفتو تتو  يهى األخاذ بةفاوس المخاا بين ،الهو من  رالرات الةص الخطابم ،أل التهتم

ين ار الساامعتت ى الحاال ال قاديتعهق األمر هةا بما سمم يةد التدماء اليونانيين الالعر  بمراياس م

ح باالجمهور مان المسااتمعين  هاوكماا  ثام يةااد المان ,(11)يةاد   ال ااون ال رساطو الاذي ربطااو  ي اا

بيعياة الجاح   ام مباحثاو  ام البياان الالتبياين الماا نتهاو يان ساهل بان هاارالن الالاذي يعاد نتيجاة  

تس اآلي لهتماشج بين الثتا ات التعدت مصاتر الفكر الن يصرهم كان يصار مهتتاى الثتا اات المتعاد

ى ،الماان معااايير التهتاام األخاار (12)  اااتالا مةهااا ال ورالهااا  كانااا غاارس العطاااء الفكااري الشااامل

ح ،ذلك   ام  ر ، الال ياد بيعة الةثر بشكل يا  ايتماته يهاى لغاة العتال التفكيا  نالمعيار العتهم  ي ا

ر ،كمااا البااد ماان تحتيااق يةصاا (13)الفاان الخطااابم ماان تحتيااق يةصااري اإلقةااا  الاسااتمالة المتهتاام

  ااقن مهمتااو الالااذي كااان معيااارا لبالغااة الخطياا، ،أل اإل هااا التولاايل الااذي يعتمااد  ساسااا يهااى 

إ هاا   إلاىالاذي يعاد معياارا لةجاات التولايل)المدار األمار  اإل هاا الجاح  تدالر  م إ ار مةرور 

و  تاتاو كل قو  بمتدار  اقتهم،الالحمل يهايهم يهاى  قادار مةااشلهم الان تهاتياو آلتاو ،التةصارف معا

 (14).  

ق الفهاام ى ال ااالال يمكاان  هاام  ريتااة مراياااس هااذه المعااايير الايتبارهااا مااا لاام يااتم تتساايمها يهاا      

عيااات العميااق لهخطابااات التاام بااين  يااديةا المعر ااة المرجعيااات التاام قامااا يهيهااا السااةختار المرج

 الرتيسة الثالث األكثر تخثيرا الهم:

 المرجعية الدينية -ا
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لااذي اتتجساد قيماة هاذه المرجعياة مان حيا  تخثيرهااا  ام إنتااج الخطاا  مان حتيتاة الصارا         

 ي تيةاام بالدرجااة األساااس،اليهيو تتااو   سااس المرجعيااات الباقيااة    رشه،الهااو لاارا   يااديولوجم

نفهاام   نن  نةااا ال يمكاا إالالمرجعيااة األتبيااة هاام ماادار البحاا  األساااس   نالسياسااية الاألتبيااة،الم  

كااار  تحهاايال نصاايا مةفصااال ياان  ساابابو المرجعياتااو المتعهتااة باأل  نساااقها سااس تشااكيهها التحهاال 

لكااريم ان آعيااة الديةيااة  يهااا تةويااا بااين التاارن التن   ااان المرجبااالالم امين،البالةساابة لخطابااات 

يين ظهارت بمساتوقاد ال ,  الغيارهمالصاحابة )ر ام هللا ياةهم ال قاوالالةبوية الشريفة  الاألحاتي 

يين يعتمد الةص المتتبس الالاةص الم امن يهاى الترتيا،،ال يهاى سابيل التاز,مباشر الغير مباشر 

القتبااس م يطرحها ، فم محا رتو المعةوناة )الةفيار  الرت االةصم بل لتع يد الحجج الاآلراء الت

ا نت و  م احد يشر مو عا بآيات تحرم يهى التتال التجاتل  م مصداقية قتال المشركين المن

و نتها بمثهن الكريم،القد بد ت الرسالة كخغه، الخطابات بةص قرآنم الاآيهد هللا مما جاء  م التر

 يكسااا التفكياار المساابق لمكانهااا  اام الااةص تماشاايا ماا ،اللاايغة االقتباااس  اام  ريتااة توظيفهااا 

ة الوحاادات المعةويااة لهفترات،الهاام باختيارهااا العفااوي شااكال المتصااوت معةااى انعكسااا يهااى بةياا

بعاد  الخطا  يموما، هم تكن استشهاتات يابرس متحمة بال مثهاا مساتوى تالياا  ام  كثار الموا ا 

 تعاالى : ا قاالمار هاو الجهاات  ام سابيل هللا،كالكفامستوى الةص المةتج كتولو :) السبيل لكف بخس 

يَن الَذِ  بَْأسَ  ُكفَ يَ أَْن  ّللَاُ ى  َعسَ  ۖاْلُمْؤِمنِينَ  َوَحر ِضِ     نَْفَسكَ إََِل  تَُكلَفُ ََل  ّللَاِ  َسبِيلِ َفَقاتِْل فِي ))

ألماة موياوتس بالةصار ا  نلاو:)كما القو ,(15) 84الةسااء )   تَْنكِاي ً  َوأََشاد   بَْأًساا أََشد   َوّللَاُ     َكَفُروا

 آَمُنااايَن ي َها الَذِ يَا أَ  )تخخر الةصر  ذلك بسب، ذنوبةا القعوتنا ين نصرس هللا،قال تعالى:) إذااللكن ,

 ,باالمعةى نفساو نباوي بحادي ثام يهحاق , (16)  ٧محماد )   أَْقَداَمُكمْ  َوُيَثب ِتْ  يَْنُصْرُكمْ  ّللَاَ  تَْنُصُرواإِْن 

بياة  ام الماةهم احماد بان حةبال الغيره،اليحاا   يهاى هاذه الترات اإلساال ل لهساهف اليهمااء هيو  قوات

ةص الةصوص  م جمي  خطاباتو ،الهو بذلك لم يخرج ين  سالي، األتبااء التادماء  ام توظياف الا

م الالةبااوي باااأل ر ذاتهااا ،التباارش مسااالة  خااارى  اام هااذا الجاناا، الهاام تطااابق المفااااهي الترآناام

ارهاا م يختتاالساياق،المن مطابتاة العةواناات ال ةص الم من الهو  مر يفر والاالختيار الوايم له

تاال لهخطابات تبرش هذه الةتطة بصورس  كثر جالء، م مون الةص السابق هو التحاريض يهاى الت

قةاا   ام اليةوانها)الةفير  الهاو يمثال نتطاة لالنطاالق الإنتااج المعةاى ،ما  المحا راة يهاى بةياة اإل

ماا كاناا اإلقةايياة يمو ةايياا لهمفارتات الالساياقات ، الالساماختياارا ال تشكيل الوحدات ما يتت م

التتاااوا ر   تباياااوالسااامة المهيمةاااة يهاااى مجمااال الخطاباااات الموجهاااة لهمساااهمين الالمتااااتهين مااان 

 لغيرهم . الموجهةبخصولية ثتا ية  م خطاباتو 

مان   شاهرثاة معةون  )خطا  الشاي  بعاد ثال آخرالمن الةماذج األخرى ما نجده  م خطا        

غزالتم نيويورك الالاشةطن البعد شاهر مان قصاف كابال  يتاول:) الماا ير اا البشارية  حادا يتتال 
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نجااهم مان  إذالتعالى من يهى بةم إساراتيل  انوسبحناترا الهو مذه،  ريون الان هللا  إالاأل فال 

انَ  ابِ اْلَعذَ  ُساءَ  يَُساُمانَُكمْ  فِْرَعْانَ  آلِ ِمْن  نََجْيَناُكمْ َوإِْذ ) ريون) آل ُُ ُيانَ  أَْبَنااَءُكمْ  ُياَذب ِ ُْ ََ  َويَْسا

لُِكْم    نَِساَءُكمْ  ال ام جميا  الةمااذج التام تةادرج  ,(17)  ٤٩البتارس )   َعِظايم   َرب ُِكمْ ِمْن  بََ ء   َوفِي َذَٰ

تحااا هااذا التوجااو ايتمااد نسااق اإلقةااا  المبااررات العمهيااات التاام يتااو  بهااا يهااى األرم الالظااف 

 تخد  الهدف األساسم .بطريتة  الترآنمالةص 

ديم تمااج  سااهوبم االقتباااس الالت اامين بشااكل غياار متصااوت الن التتاا إلااىاليالحاا  انااو يعمااد       

ايتمااد الت اامين )الهااو الااذي يتااو  يهااى المعةااى ماا  بعااض المفاارتات  ةالترآنياالعاارم اآليااات 

م ة  االمستخدمة من الةص الم من األلاهم  ثام يهياو الاةص المتتابس ،الهام لايغة بةاتياة مهيمةا

 الشاريف الحادي نصاوص     الترآنياةسواء ما تعهق بالةصاوص  جمي  الموا   التم الرتت  يها

 لاىإياد  االساتعانة بالةصاوص الديةياة يموماا  ام الخطاباات الموجهاة  إلىالغيرها، م حين يمد 

مةاساابة ال الترآنيااةايتمااد  ريتتااو المخلو ااة  اام التتااديم الاألختااا  بالةصااوص   الغياار المسااهمين ، 

لااو الشااعو  األالربيااة  بتو إلااىو ااويات التاام تت اامةها الخطابات، تااد  مااثال لخطا )رسااالة لهم

ََُهااااإِْن  َكَفااُرواُقااْل لِلَااِذيَن ))تعاالى  ُسااَنتُ  تْ َمَضااَفَقااْد  وايَُعااا ُ َوإِْن  َساالَفَ لَُهااْم َمااا َقااْد  ُيْغَفاارْ  يَْن

لكريماة ا اآلياة إن  الرساالة ،كماا جانا، العةاوان تهخاص مو او إلاىالهام  , 38 األنفاال)  اْْلََولِينَ 

ااَوإِْن ))اآلي اختارها بعد نهاية الرسالة الهم قولو تعالى ُُ َعلَاى  لْ َوتََاَكاَهاا لَ  َفااْجَن ْ  لِلَساْلمِ  َجَن

  ساهطوي)غيار الاآلخرلخصا مةهجو  ام التعامال ما    61 األنفال)  اْلَعلِيمُ  الَسِميعُ  إِنَُه ُهَا    ّللَاِ 

 العا .    الر يهار حسن الةية اللفا انتباه  م محااللة إلظ

ا  جاناا، االسااتخد إلااى ,جهااة بعيةهااا إلااىالقااد  غااا ساامة العموميااة  اام الخطابااات الموجهااة      

باات الكريمة من حي  الكم ،الهام سامة تكاات تةطباق يهاى جميا  الخطا الترآنيةالمعتدل لهةصوص 

خيهو  ام الذي يت التارئعيد بةاء لورس يخ    م هذا االختيار لسهطة المتهتم بشكل كهم  ي هوال،

 تخكياد إلاىمان هةاا نميال  ,(18)ذهةو مان خاالل إيااتس بةااء لاور الجمهاور الاذي رغا، بمخا بتاو

ة التصاااق المرجعيااة الديةيااة بتوجيااو الخطااا  نحااو مخا اا، مفتاارم مهمااا كانااا سااهطة المرجعياا

  تحاادت  هميااة الجهااة الخطااا  نتصاابب الظيفتهااا ثانويااة،كما نعهاام  الديةيااة التخثيرهااا يهااى المااتكهم 

متخاف خهاف الةصاوص يكاون هاو المهلاف نفساو  ام  قاارئ سهوبو ال تالاتو مثهما  نها تكشف يان 

 . حيان  خرى 

 

 المرجعية األدبية -ب

الالوظيفاة  األتبياةيتماثالن بالوظيفاة   ساسيينتتجسد مالمب هذه المرجعية  م اتجاهين               

 نعةياو ا مين الاالقتباس نفسها التم قاما ليها مجمل الخطابات ,المالتاريخية الذلك  م سياقات الت
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 اإلسالميةة يذات الةز األشعارهةا الةصوص الشعرية التم استخدما بشكل ال ا السيما  باألتبية

دنيا الالترغي،  م الشاهاتس مماا يمثال المو وياتها نبذ الاال  م   كرس الجهات,جالتم تت الاألخالقية

 اإلسااال لاادر يصاار  إبااان اإلسااالمم تبااممياازت الخطااا  اال هيديااة التاامالتت األ اار إلااىيااوتس 

, اام حااين تكااون الوظيفااة (19)نسااتا شااعريا معيةااا ال  اارشتالالفتوحااات التاام امتاادت غربااا الشاارقا 

بةيتاين شاعرية النثرياة   ما  ألنةاالتستتل يةها  م التشكيل,ذلك  األتبيةالتاريخية جزءا من الوظيفة 

خيااة  جاااء بسااب، تااوا ر يالاختيااار مصااطهب التار ال يهااى العةالااركيل ايتماااتا يهااى نسااق التشاا

 يةالر السرت الالمكان الالزمان .

الكاناا   تد سجها الخطابات ح اورا لهةصاوص الشاعرية المتتبساة األتبيةالبالةسبة لهوظيفة       

 لاىإ إتخالهاا,اليتبا   ام  إساالميينغيار  الآخارينمعالارين القادماء  إسالميين م مجمهها لشعراء 

  بااان يجعههااا  اام موا ااالذلااك الخطااا  الطريتااة نفسااها التاام اتبعهااا ماا  الةصااوص الديةيااة  نسااق

  شااعارهااا ب تاالستشااها  كثااريةااد التاادماء,,من نماذجااو التاام   لفةاااها االستشااهات لهحجااة الالاادليل مماا

 (20) هاللة احد ابرش شعراء الديوس المعالرين المةو قولو:  بوالدكتور يوسف 

 مثلها     وكل طريق يورث الخلد رابحوللخسر  أسبابوللنصر 

 دروب العال شتى واقصرها التي   تريق الدما في جانبيها الجحاجح

 بااو قولااو)الكما قااال  األاللااى تحدياادا لتتااديم الةصااوص الشااعرية لهااذا الشاااير  اارقالنميااز ثالثااة 

كما  اام  هاللااة  باامشاااير الااديوس   بيااات إلاايكم ال خيراالالثانيااة) ,السااابتة األبياااتكما  اام هاللااة 

 إلاى اتشاارإمان غيار  األبيااتالالثالثاة ال ياذكر اسامو بال يتحام   م باكساتان  إخوانةا إلىخطا  )

 ,الالهدف إشراك المتهتم الالتتر  مةو لتحتيق الغاية االقةايية لهخطا .لاحبها

 ة، العربيامثها سياقات تتهيدية  م الت مين تتواجاد جميعهاا  ام بةاى الخطا ةالالطرق الثالث       

قاد العيةو,متصوت لتخصيص مخا ، ب  مرالتديمة,م  تمييز التهتم المحدت  م الطريتة الثانية الهو 

 باألبياات بالتةو  من خالل االختياار لةمااذج متفاالتاة شمةياا ما  التصارف األتبيةة يتميزت المرجع

بدال ساتال تكون غاية بتدر كونها السايهة ,يهاى نحاو ا األشعار م بعض الكهمات ما يدل يهى كون 

ر الشااي إلاى إشاارسمفرتات من قصيدس احمد شوقم نكبة تمشق الاستخدا  غزس الكل ذلك من غير 

بفكاار  اليتبااارات تعهااق بكونهااا جاازءا ماان الخاازين الثتااا م لهمتهتاام العرباام ,الهةااا ياارتبم الخطااا 

امةااة المتهتام الاذي يكااون جازءا ماان ساهطة التةاااص المعر ام الموجااو لهخطاا  بايتبااار تالا عاو الك

   21) :ءه,يتولالرا

 حرق لألحرارومدح الكفر     فغزة مات فتيتها لتحيا    

 وحررت الشعوب على قناها   فكيف على قناعا تسترق
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مان الفان  األتبامماا يعازش حتيتاة الموقاف الهاو  ,التديماة األشاعار األتبيةالمن رالا د المرجعية     

هام المشاركين ال بخبيااتستشاهات غيره,الالادليل يهاى ذلاك اال  ال اإلساالميةبغض الةرر يان سامتو 

  22):جهل  م يو  بدر الهم  بمنتطة غريبة المةها االستشهات بايبات 

 ما تنقم الحرب العوان مني

 بازل عامين حديث سني

 لمثل هذا ولدتني امي

هااة الخطااا  ج  التسااتثمر الاألمريكاامالهاام  اام سااياقها الخطااابم  اامن رسااالة )بيااان لهشااع،      

جمعام  ام   الاألنااتغهي،) إلاى   نام الالفرتي,اليةتتال  يهاا ن لايي)نحن,لغاية بيان الموقف الجمع

 ىإلاااالاااذهن يةسااااق  إن,الثاااانم: األمريكيونمتهتااام الخطاااا  هااام  إن: األاللالخطاااا  اليتباااارين 

 المجارتس بغاض األتباممتاربات لموقف الكهام  ي الحار  الاالناد ا  الهةاا ترهار ساهطة الخطاا  

 ذي يطغى يهى الخطابات يموما.ال األيديولوجم التخثيرالةرر ين 

ياق تحلتالماهامرات   اناو يكتفام بماا الراء الاةص مان متالاد  إلحباا خطا )السابيل   ام  ما      

 العتاهيااة  اام ألباامالااذي الرتت  اامةو ماان خااالل االستشااهات ببيااا  األلااهمغايااة تةاساا، السااياق 

  23):مخا بة الرشيد بتولو

 تجري على اليبس ينة الالسف إنترجو النجاة ولم تسلك مسالكها    

 اام حربهااا يهااى   مريكاااالمسااهمين ماان العاار  الااذين نالاارالا  إلااىالخطااا   الجهااة هااو يةتاال 

  م توظيف بيا  ر اة بان العباد  ام خطا )رساالة خطاوات يمهياة لتحريار األمرالعراق,الكذلك 

  24:( هسطين 

 وطعن ذوي القربى اشد مضاضة      على المرء من وقع الحسام المهند

 ةاألتبيااالمرجعيااة   ساااسالماان مجماال اختياراتااو المتصااوتس لهةصااوص الشااعرية التاام شااكها       

صافتها لاالقتباساات لام تكان متصاوتس  ألنالاةص  اقتبااس م مو و   األتبيةنالح  اختفاء الغاية 

لعار   ام اتااب   ياو التادماء   مار صافتها تزييةياة الهاو  األلهمبل لتخد  غايات الخطا   ,األتبية

جازء  اراألشعن الذاكرس الجمعية  م اختياراتو أل   مو و  الشاهد الشعري,الهو يعتمدم تعا يهم

 ورالث جمعم معرالف.ممن 

الوجهاة التاريخيااة لتحتااق يةالار الواقعيااة الساارتية  األتبيااةماا ياادخل  اام ساياق المرجعيااة مال       

هااو احااد الباااحثين ياااالس ال آراء إلااى ااان العااوتس   خاارى,الماان جهااة الزمانيااة الالمكانيااة الالحدثيااة 

يتم مان  إنمان التعامل م  الةص أل ,الالتاري  األت التوحد بين  إلىتكشف الديوس  األلمانالالهغويين 

ياتم اساتديااها  ام الجمالم لدى المتهتم المعيار الخبارات الساابتة التام  اإلتراكخالل معيارين هما 

مساندا المغةياا  ام سهساهة االساتتباالت  ن الخبرات الجمالية لدى المتهتين تمثل تلياللحرات التهتم,أل
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الهو تماما ما يةطبق يهى المتهتم الاذي يفتر او الماتكهم  ام حالاة الخطاباات , 25)جيل إلىمن جيل 

,الاسااتثمار الخباارات التاريخيااة يااواشي  اام قيمتااو اسااتثمار الهغااة بتشااكيالتها التتهيديااة  يديةاالتاام بااين 

 اان هةااك مساتوى   خارىالمان جهاة ,هاذا مان جهاة نص مهثر,ليصبب الةص معيارا لهخبارس  إلنتاج

)التاريخيااة  يتعهااق بالةتاال الااداللم لهمفاارتات ماان خااالل اسااتدياء تالالتهااا التاريخيااة كمااا من آخاار

الي اار   هةاااك ماان الباااحثين ماان ياارى  اام هااذا التتيااد بتهااك الاادالالت ظاااهرس سااهبية  نالرتت,ماا  

رتا لهغاة الحياة المعبارس يان الواقا  بصاورس ياماة  يمثل الكثيرس يهى استخدا  الهغة التديمة  األمثهة

 ألنهااالهاو الساب، ذاتاو الاذي جعال لغاة الخطاباات مكشاو ة متوقعاة , 26) م مجمل الخطاا  الاديةم

اللهااا  إالالاة يتحاادث يةهاا لحا ارس ماا  الما اية,الال نكاات نجااد حانطهتاا مان مبااد  مطابتاة الوقااات  ا

المةهاا الاقعاة )بيعاة  هةا هةااك , الوقات  التم ترالىيهى شاكهة ,اإلسالممنرير مستديى من التاري  

  خيويطمئن يهى ابن   ن  راتيتول:)لذا  ان العباس بن يبد المطه، القد كان يهى تين قومو  العتبة 

قاد  األنصاارالعبااس كالماو قاال الباراء بان معارالر مان   نهى  نلهى هللا يهيو السهم ثم بعد )محمد 

استخدا  الدالالت ما ية  م نصاوص متحماة  ام بةياة  إن, 27)ص الان الهللا...الة سمعةا ما قد قها

الخطا  يزشت السمة السرتية  يها الكانا سببا  م  تدان الكثير من المتهتين لسبل التوالل الفعاال 

لال  ام القاا تغيار  ياو المتهتام اشاكها يتباة لهتو األحاداثمعها الن المسا ة الزمانية الفالهة باين 

تغيرات,المن ثم  ان مالما م لفهم الحا ر المهمء بال إلىمن العوتس  كثر ما هو  إلىيحتاج  ال لبب

هةااك  خنبلال ترام  ,ما يديوالمةشئالتم يدالر  يها  تارت  م حهتة التراث نفسها األتبيةالمرجعية 

 م م ااميةو الثتا ياة   بتة مخصولة من المتهتين يتصدها المتكهم جعل الخطا  يتسم باالرتجايية

 ثتا ة الكات، المالمحها. آخرتتهيدي يعكس من جان،  بخسهو ذلك الالفكرية,كل 

 المرجعية السياسية

,الامتزجا رالفكر السياسم الاذي يةتتال شمةياا باين الما ام الالحا االمرجعية  م تتمثل هذه       

,ال م الوقا الذي كانا  يو المرجعيات السابتة بةيات مساايدس  ام آلمم  المرجعيات الباقية بشكل 

ثغارات بةاتياة متصاوتس    ارشتالخطا  كانا هذه المرجعية بةية رتيسة مهيمةة,الهم التم  هيكهية

الجهااات لخطااا  كانااا   نماان مالحرااة   الال, الالبااد  الاألتبيااةاحتاااج لمهئهااا بالةصااوص الديةيااة 

,الكانا م امين هذا الةمم مان المرجعياات ال ساليبومتةوية حتما  رالرس تةوي  بةيات الخطا  

 األمريكامالاالحاتالل    غانساتانات جوهرية  ام  كار الكاتا، مةهاا الجهاات  ام مو ويتتو  يهى 

لفهسااطين,الالتم مثهااا ثااالث بااهر مو ااويية تتاا   اام ثااالث بااهر  اإلسااراتيهملهعااراق الاالحااتالل 

الالثانيااة بعاادها اللغايااة  2001ساابتمبر   حاداثقباال  األاللااىتتاا   ,شمةياة تاارابم تراتبيااا  اام خطاباتاو

التغياارت لغاة الخطاا  الالجهتاو تبعاا لااذلك , 2009-2003لثالثاة ماا باين الا 2003احاتالل العاراق 

التةااو  المو ااويم,الكان الم اامون السياساام حا اارا  اام جمياا  الخطابااات بااال استثةاء,يسااير 
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ةاام  اام ممتالشمااا ماا  المرجعيااات السااابتة, ال اام هااذا الااةمم ماان المرجعيااات تااداخل العةصاار الز

عربيااة لهمبااد  ل,الكااان لطبيعااة الثتا ااة الديةيااة االتديمااة الخطااا  التاااتم يهااى تتاليااد الخطاا، العربيااة 

 إلاىالخطاباات  ام مجمههاا سامة الجادل السياسام  ال ظهارت األساهو هذا  إيثارالوا ب  م   ثرها

 ال شااعارنبويااة   يااال حات قرآنيااة آياااتالالبااراهين الةصااية ) باألتلااةجاناا، الجاادل العتهاام المشاافو  

سايما ال,الفكار الجهااتي   تباا ياة سياساية يساتةير بهاا تكاون مرجع  ن إلاىتاريخية  السعا  ال مثهة

 العالم اجم  الالمسهمين يهى الجو الخصوص. متعالج ق ايا السياسة الساخةة التم ته ال نها

       أل غانياةا األمريكياة م باكستان يعالج مو ويات العالقاات السياساية  إخوانةا إلى فم خطا )    

ر غازس لت ية الفهسطيةية الحصاتبة بوش الاالباما التمتزج باالق ية الصرا   م باكستان ما بين ح

الاذي  بالعةصار الزمةام ا خه اثغارات الا احة  إحاداثهذا التداخل يهى بةيات الخطا   ام  ر,الاث  

ةاو  يمثل احد رالابم رلف الخطا ,السيما  ام الخطاباات ذات السامة السارتية ,اليتكارر هاذا الت

م  ا األالربيةالشعو   إلى الرسالة 2001سبتمبر  ث حداطا  المةها خطا  ما بعد خن م  كثر م 

يهاا   ام جورجيا,اليمتاد  األمريكامالالتادخل    غانساتانالالتم يعالج  يهاا مو او   2009 /9 /25

لمتعهاق ا ي التسام -الخطاباات  جميا معالجة التبعات االقتصاتية لهحر , ,ال م هذا التسام مان  إلى

الةبااارس ال الاألتبياااةالالشاااواهد التاريخياااة الالديةياااة  الاألمثهاااةتغيااا، المحساااةات البديعياااة  -بالسياساااة

يعكااس تالر الجهااة   ماارالخطابيااة التاام نجاادها تطغااى  اام خطاباتااو الحماسااية التحري ااية,الهو 

اح  مرجعيتهااا العربيااة يةااد الجاا  كاادنا اام التشااكيل الالسااياق الهاام التاام الخطااا   اام بةاااء الااةص 

ن الثتا اة ماةاو الثتاا م الاذي كاان مزيجاا بهاا بحكام تكوي تاخثربن التن قد   نالغيره,الهم التم يبدال 

تااواشن الخ ااو  لهتااراث تتاال هةااا بشااكل كبير,ليخهااق نويااا ماان ال ال ااخس  نالديةيااة الالتراثيااة,غير 

  مان هو  لهتوالل م  العالم اللعاد  الجاوت قاراتن ما اية مشاابهة,ما جعال هاذا الةاوطالزمةم الم

 ذهةية المتهتم المعالر. إلى الاألقر  األسهلالخطابات 

 التلقي إشكاليات -الثاث

 التااارئ,بايتبااار الااراى التاام تاادمج بالتخاليلياارتبم التهتاام بولاافو خطااوس تاليااة لهتااراءس           

مكاناة متميازس  األمار,الاحتال هاذا  األخارىجان، العةالار  إلى األتبملةص  ةتجايةصرا شريكا م

سااعة   كثار إ اارم  ام الالتهتا التخاليالي ا  ق اايا  التخاليال ام مو او  تحهيال بةياة الاةص ,الهاذا 

الانطالقاا  , 28)اتساايا  كثارالالتوالل يكونان يةالار لايرالرس  التخاليلن أل لصيرالرس التوالل

الجمهاور مجارت يةصار ساهبم يتوقاف تالره يهاى المتعاة الالتفايال ما    ال التاارئمن حتيتة كاون 

يحياا مان غيار   ن األتباميساتطي  العمال  الةص بل يتعداه الى تةمية تسااهم  ام لاة  التااري    اال

الا اااءات   بعاااتا,المساااهمتهم الفعالااة التاام إليهمالفعهاام لهااذين يوجااو  الاإلسااها يالقااات بااالمتهتين 

 اإلنتااج ارالرس  اتب الحهتاة المغهتاة التام تشاكل جمالياة  إلاىجديدس الذلك انطالقا من نررس ياالس 
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 امن  األيمااللتتااب  كيفياة االنتراا   إلتراكالمةاتج  الاألثارالالتصوير لتةفتب يهاى جمالياة التهتام 

  29).متماسك  تبمتاري  

ذات  محاادتس بخهاادافال اام هااذا الةااو  ماان الخطابااات ذات المرجعيااات المتةويااة التاام تتتيااد        

 ةطبق يهيهااليس غاية بحد ذاتو بل مجرت السيهة, ال ت الاألتبمصر الجمالم لعة بيعة اقةايية  ان ا

ساااا ة الب بمبااد ,من هةاااا تتياادت اإلقةااا ياااق يةصاار تحت إلااىبتااادر حاجتهااا  إالالمعااايير الجماليااة 

-شائالمة م الهغة الالتركي، التشاكيل الحادات المعةى,الماا باين يةالار التهتام الثالث)الالو وت  

ن جمهااور الااةص الأل ,الا ااحة  اام توجيااو مسااارات الااةص التااارئ  باادت هيمةااة التااارئ-الااةص

ختياار ا اان  , 30)تهاا الموحياة يعتماد يهاى لغاة الاةص التالال اآلنالعصور اللحد   قد العربم مةذ 

باات كاناا السامة التتهيدياة لهخطا  نجانا،  إلىلهغة ال بيعتها تحدت  م  وء تهاك الحتيتاة, المةشئ

اتس كاذلك  اام كاال شامء متعهااق بالجواناا، الماتياة لهخطااا  )الهغااة الالتراكيا، الالتشااكيل  اليهااى ياا

ة االجتماييا ال قدارهماشل المخا بين الةفسية لهمتهتين المة باألحوالالعر  التدماء انص، االهتما  

الاةص الخطاابم يموماا ناص   نيعازش ذلاك ,الماا   31)يهى شاكهة ما معرالف  م الةص الخطابم

ال تاا  موظف  م يالقتو بالجمهور ,من هةا تكثر ال وابم الالحتميات التم يفر ها هاذا التوظياف

جساد  يمااا  ام هاذه الخطاباات تت التاارئ,التتجساد قيماة  32)الالةفساية الاالجتمايياة لهمعاايير العتهياة

ين الاةص بلولف العالقة التفايهية  اإلجراتية األسس  همال مةم الذي يعده ايزر  بالتارئيعرف 

الهااو , 33)يوجاد ال ااق هااذه الةررياة خااارج الااةص بال تترساا  جااذالره  ام تاخهااو الااذي ال الالتاارئ

بيعاة  بحكام  المةشائهد و الاذي يسات األبارشن المتهتام كاان الهادف المهكد  ام الخطاباات أل األمر

 .إنشاتو الظرالفالةص 

لةاو  مان اطا   ام هاذا خالمتعهتة بوجهة ال اإلشكالياتالالت نويين من  إلى اإلشارسالالبد من      

 الخطابات الهم:

  .اإلسالممتتعهق بالمتهتم المحهم )العربم  إشكاليات -1

  .األجةبمتعهق بالمتهتم الخارجم) إشكاليات -2

لهمتهتااين مان الخطاباات  األاللاىمان مساارات الخطاا  ,البالةسابة لهوجهاة ماا ا ارش ناويين الهاو    

تتعهااق بمتهااق )متاارتت   كثاارت  يهااا االستشااهاتات ماان نصااوص تيةيااة  اإلشااكاليةالمحهيااين كانااا 

تعهاق بةويياة الرارالف  األاللاىالتم تعالج مو ويات مماثهاة ,الهاذا التارتت تمهياو حتيتتاان  ال تبية

ثانياااة تعهاااق بسااامات الةصاااوص الخطابياااة التديماااة التااام تحاكيهاااا الخطابات,الال بإنتااااجيطاااة حالم

الخطابات الالتم تتو  يهى الستشهاتات المتةوية لتعزيز الجهة الةرر,الهم كثيرس  م نسابتها ,مان 

هةا يفسر االتساا  الكمام لوحادات المعةاى الالتركيا، المترتا، يهاى ذلاك حيا  اتساعا الخطاباات 

ن  م العصار الحادي  الامتزجاا برالابطهاا التراثياة بشاكل لتغطم مجمل الت ايا التم تهم المسهمي
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نااو  مان المفاااتيب التاام تساد الفجااوات التاام يخهتهاا التاارتت يةااد  إلااىحااول هااذه الارالابم  الا اب,ما

 المتهتم.

 إلاى الموجهاة  م الخطابات تكمن  م الةو  الثانم من الخطابات األهم اإلشكاليات  ن البر يةا      

هجومياة ت شمةياا بعاد مواقاف لادامية تتمثال بالعمهياات الجااءار كونهاا متهتين غير محهيين بايتبا

ات  ااب  ذحيزا كبيرا من االهتماا  العالمم,الخطاباتهاا لام تكان سبتمبر مثال الالتم شغها  كخحداث

 ولوجياة يدي إشاكالياتالتاوس ,ما  الجاوت  مباد  الساتخدا سامة التبريار  إلاىقطعا بال تحولاا  إقةايم

مان الخطاا  الاذي يولاف بكوناو حطاباا مهسسااتيا, نرارا لكاون هاذا نمطاا  المةشئ ر ا يهى 

ص يهى ال خمة التم تحر اإليال  آلةتتمثل  م   قوىالةو  من المتهتين خا   لسهطات خطابية 

تباار كماا بن التن  ام االي  خذه  مرالعا  ال ق خطو  السياسة الخالة بالداللة,الهو  الر يتشكيل 

التام  ماةلألل نزية  رتياة الطااب  تساعى لهتتةا  باالمواقف العاماة جان، كون خطاباتو تمث إلىيبدال 

 الموجهااةك يتبةااى مواقفهاا,من هةاا  تااد كاناا نسابة حطاباتااو لهغاربيين قهيهاة متارنااة بتها بخناوياوحم 

الالتتةاااين  إليجااااش إلاااىل كبيااار المالاااا كلهعااار  الالمساااهمين الانحسااار تةويهاااا المو اااويم بشااا

  اباات الةاو ام خط  لفةااهمتهتم التم تتخذ مسارا مختهفا يما الشديد,التبرش  م هذا الجان، سهطة ال

يااة  )تاخهيااة الخارج  يديولوجيااةتتعهااق بوجااوت ثغاارات  إشااكالية,ال اام نهايااة المطاااف تباارش األالل

الالا احة  األساهو  ر ا سهطتها يهى بةيات الخطا  ,اليموما  الخطابات جميعها كانا ساههة 

 تبااماألمثهااا نكولااا لهخطااا    نهااا إال اام البةاااء  المتالااد الال لاابس  يهااا الال غمااوم الال تعتيااد

ن خاالل ما اآلنامالعربم الارتجاياا متصاوتا قيمياا ال ةياا نحاو التاديم ما  محااللاة االرتباا  باالزمن 

لديوياة معالجة الت ايا المعالرس ,الهم تجم  بين سمات الخط، العربية التديمة شكال الالخط، ا

 صولااانالتاام تميزهااا بولاافها  الاألتبيااةت الفكريااة السااما إلااىبااالةرر  الجهاتيااة الحديثااة م اامونا

تو ن مراحال تطاور الخطاا  العربام الاذي شاابما حهاة م ا ار الفان الخطاابم التعاد مر تدالر  تبية

,الهو م العصار الحادي مال التام شاكهتو  ااوما  الع اآلخارمل لكثير من الرواهر بسب،  بيعة تعاا

اليوجااد المبااررات لسااهوك  ريااق طاام سااهبيات الخطااا  االنهزاماام السياساام خخطااا  يحاااالل ت

هفياة خ)العةف  بولفو تبريرا لفكرس الاد ا  يان الةفس,الهام  ام مجمههاا تمثال خطاباا سياسايا ذي 

الجهاة  الاذي يولال األمثالاستهها  التراث بشتى رالا ده الاساتثماره بالشاكل   سستيةية يتو  يهى 

  الةرر التم يحمهها.

 الهوامش

 .٤٦١/انو ابن التن -1

 .١/الحديثة   ين إنشاتية الخطا   م الرالاية العربية نتال,14/ الجزاترميةم رالاتم  م الخطا  التحهيل  -2

 .٨٤/ اليهم الةصبالغة الخطا   -3

 .1/141البيان الالتبيين -4

 .٥١ اليهم الةص/ بالغة الخطا  -5
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 .٥٢ /نفسو -6

 .١٢٢ نفسو/ -7

 .٢٤ /البالغة العربية إلىمدخل  -8

 .٣٥ /نفسو -9

 .١٢٠ /قراءس الةص الجماليات التهتم -10

 .١٢١ /ونفس -11

 .١٢٦ /نفسو -12

 .١٣١ /نفسو -13

 .١٠٦ /١البيان الالتبيين  -14

 .٢/الةفير خطا  يةرر  -15

 .٣ نفسو/ -16

,رسالة من ٤، بيان لهشع، األمريكم /١الةزال الةزال / ,٢اليةرر رسالة خطوات يمهية لتحرير  هسطين / -17

وان حال بعة,اليةرر محا رس قديمة  م بالت الحرمين األمريكمالشع،  إلىبن التن   سامة األسدالشي  

 السبيل النهاء الحر .– األمريكمالشع،  إلىالجهات,الخطا  

 .٢٧نتال ين  عل التراءس/ ١٣ م  يمال كات، ياسين/ التهتم إشكالية -18

 .137/)ر م هللا يةهما بكر اليمر   بملبالت الشا   م يهد الخهيفتين  اإلسالممشعر الفتب  -19

واليد معان  م جامعة اليرموك من م اإلسالميةديوس ال ال ستاذمن شعراء الديوس   رتنمشاير  ,4الةفير/ -20

 بم اتيين االستشه ال مير األمةالمهامرات,الكذلك خطا )رثاء شهيد  إلحبا ,اليةرر خطا  السبيل باألرتن

  .مصع، الزرقاالي 

,الكذلك 74الشعرية الكامهة/ األيمال م احمد شوقم  الاألبيات .1خطوات يمهية لتحرير  هسطين/رسالة  -21

 بالعراق,اليةرر خطا  السبيل لخالص  هسطين.  ههةا إلىرسالة 

 .2/107الالحكم األمثالشهر االكم  م  -22

 .230الديوان/ -23

ةرر ,ال يو)الظهم بدال ين ال عن .الي36يةرر خطوات يمهية لتحرير  هسطين,الالبيا  م تيوان  ر ة / -24

 يامة المجاهدي العراق خالة . األمة إلىخطا  حتيتة الصرا ,الخطا )

 .28/ليات التهتمقراءس الةص الجما -25

 .214/نتد الخطا  الديةم -26

 .8 /الةفيرخطا   -27

 .2009- 7-19 49مجهة نزالى االلكترالنية العدت -ترجمة مةذر يياشم-هورس ستيةميتز-الالتخاليلالتهتم  -28

 .146كات، ياسين/  يمالالتهتم  م  إشكالية -29

 .85قراءس الةص الجماليات التهتم/ -30

 .93نفسو/ -31

 .120نفسو/ -32

 .10كات، ياسين/ ال يمالتهتم  م  إشكالية -33
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مولوت  جامعة الالهغات اآلتا كهية -تكتوراه   رالحة-كريمة بهخماسة-كات، ياسين  يمالالتهتم  م  إشكالية -2

 الجزاتر.-معمري تيزي الشال

 .٢٠٠٤ -تونس -مركز الةشر الجامعم -محمد البارالتي–ة الحديثة إنشاتية الخطا   م الرالاية العربي -3

-لةشري  الاشركة المطبويات العربية لهتوش-جين ساسون -انو بن التن)كل شمء يةو بهسان شالجةو الابةتو  -4

 .2011-بيرالت -2 

سهسهة يالم -الاآلتا المجهس الو ةم لهثتا ة الالفةون -ت.لالت   ل-بالغة الخطا  اليهم الةص -5

 .1992-الكويا - 164)المعر ة

-7 -لخانجممكتبة ا-تحتيق:يبد السال  هارالن-هـ 255يثمان يمرال بن بحر)ت  بوالجاح  -البيان الالتبيين -6

 .1998-التاهرس

ر كهية اجستيممذكرس - نموذجارالاية االشا  بربرية لجميهة شنير  -تحهيل الخطا  الميةم رالاتم  م الجزاتر -7

 تر.الجزا-جامعة مةتوري-الاآلتا الهغات 

 .2009- 7-19 49مجهة نزالى االلكترالنية العدت -ترجمة مةذر يياشم-هورس ستيةميتز-الالتخاليلالتهتم  -8
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 .1986- بعة تار بيرالت -العتاهية  بمتيوان  -9

تسا  اب-تراسة)ر م هللا يةهما جم  البكر اليمر   بملبالت الشا   م يهد الخهيفتين  اإلسالممشعر الفتب  -10

 .2009-غزس-اإلسالميةالجامعة - اآلتا كهية –رسالة ماجستير -مصطفى لايمة

 -1 -تا ةتار الث -األخ رتحتيق ت.محمد حجم الت.محمد  -الحسن اليوسم -الالحكم األمثالشهر االكم  م  -11

 .1981-الدار البي اء

-بي اءار الالد-مكتبة المةاهل-ترجمة :حميد لحدانم- بسر ولفاني - عل التراءس نررية جمالية التجاال   -12

1995. 

 تار-لواحدايبد  ت.محموت يباس-اءس الةص الجماليات التهتم بين المذاه، الغربية الحديثة التراثةا الةتديقر -13

 .1996-مصر -1 -الفكر العربم

 .2007-يمان -1 -تار المسيرس-العدالس  بوت.يوسف -البالغة العربية إلىمدخل  -14

 :الخطابات

 .يالمماإل لإلنتاجمهسسة السحا   إلداربن التن من   سامةخطابات 

 

 

  

  

  


