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 ممخص
يرـو ىذا البحث استجالء العالقة بيف الفعؿ واالنفعاؿ مف جية والتواصؿ مف جية أخري، 

االنفعاؿ في اإلخبار وتوصيؿ الرسالة لممتمقي باإلغراء والتأثير واإليياـ وفتح قناة  ودور
االتصاؿ معو أو قطعيا، السيما أف االنفعاؿ ما فتئ يوجد لنفسو حضوًرا بارًزا في السياقات 
كافة سياسًيا واجتماعًيا وفكرًيا بؿ في السياقات الحياتية كميا. وذلؾ مف خالؿ التطبيؽ عمى 

ديث النبوي الشريؼ، بوصفو مصدًرا لمتشريع؛ إذ إف الحديث مؤسس لقواعد تكوينية لمسار الح
التحرؾ اإلنساني في الوجود. ومف ثـ فاالنفعاؿ في الخطاب النبوي يكشؼ لنا األبعاد 
 التواصمية مع المتمقي، ومدى فيمو ليذا االنفعاؿ وتقبمو لو، وكذلؾ تأويمو في السياؽ المشكؿ.

 الحديث النبوي                                                                                           -التواصل -بالغة -مفتاحية:االنفعال الوجاهيالكممات ال

  مقدمة
يروـ ىذا البحث استجالء العالقة بيف الفعؿ واالنفعاؿ مف جية 

ر وتوصيؿ الرسالة لممتمقي، والتواصؿ مف جية أخرى، ودور االنفعاؿ في اإلخبا
باإلغراء والتأثير واإليياـ، وفتح قناة االتصاؿ معو أو قطعيا، السيما أف االنفعاؿ 
ما فتئ يوجد لنفسو حضوًرا بارًزا في السياقات كافة، سياسًيا واجتماعًيا وفكرًيا بؿ 
في السياقات الحياتية كميا؛ إذ ىو محور أساس مف محاور النفس في إدراؾ 

ود وتوطئة العالقة مع الموجودات، فالنفس مجبولة عمى االنفعاؿ بالمدرؾ الوج
إيجاًبا وسمًبا، ومف ثـ ال يمكف فيـ ماىية االنفعاؿ دوف أف نعي داللتو اإلخبارية 

 والتأثيرية.
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ولما كاف الحديث النبوي الشريؼ مصدر تشريع فإف االنفعاؿ فيو السيما 
ليس وليد  -المباشر بيف طرفي االنفعاؿالذي يقوـ عمى التواجو -الوجاىي

نما ىو وليد المكاشفة وتدخؿ اآلخر في التكويف الفكري لألنا  المصادفة، وا 
المرسمة، إذ إف الحديث مؤسس لقواعد تكوينية لمسار التحرؾ اإلنساني في 
الوجود، ومف ثـ فاالنفعاؿ في الخطاب النبوي يكشؼ لنا األبعاد التواصمية مع 

 ى فيمو ليذا االنفعاؿ وتقبمو لو، وكذلؾ تأويمو في السياؽ المشكؿ.المتمقي، ومد
يعتمد البحث األحاديث الصحيحة في كتب الحديث ال سيما صحيح البخاري 

 ومسمـ بوصفيما أصح الكتب الحديثية.
 ويأتي البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة، ىي عمى النحو التالي:

 والفمسفية لالنفعاؿ.المبحث األوؿ: المرجعية المغوية 
 المبحث الثاني: التواشج بيف االنفعاؿ والتواصؿ.

 المبحث الثالث: السياؽ االنفعالي في الحديث النبوي.
المبحث الرابع: االنفعاؿ الوجاىي غير المفظي في الحديث النبوي. يتضمف 

 االنفعاؿ الحركي، االنفعاؿ الصامت، االنفعاؿ اإلشاري/ العالماتي.
امس: االنفعاؿ الوجاىي المفظي. يتضمف أبرز التقنيات المغوية المبحث الخ

 االنفعالية: االستفياـ) التقويضي، التوجييي، اإلنكاري(، التكرار، القسـ والتقرير.
 الخاتمة: فييا يذكر ما توصؿ إليو مف نتائج.

-ٔ- 
( لدى المتمقي أوؿ ما يثير إحساًسا Emotionيثير مصطمح االنفعاؿ)    

حدث وفجاءتو، مردوًفا بيقيف سمبيتو وسرعة إزالتو، والمتمقي محؽ في بآنية ال
استجابتو ُتجاه المصطمح، بيد أنو يركف بو إلى السمبية دوف اإليجابية، واإليجابية 
أحد الشطريف البانييف لالنفعاؿ، إذ االنفعاؿ " حالة جسمية ونفسية تحؿ فجأة، 
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نسبة لمفرد. االرتكاس إجماال، في أعقاب حدث غير متوقع، لو داللة خاصة بال
 (.ٔحاد وقصير المدة، ويرادفو تكوف وجداني سعيد أو تعس")

نما يكوف ناتًجا عف مؤثر خارجي، يفجر ردة      فاالنفعاؿ ال يكوف إرادًيا وا 
فعؿ متوقعة أو غير متوقعة لدى المتمقي، مصحوبة بتغيرات نفسية وجسدية، 

يو المصطمح كما ذكر أحمد مختار عمر وىذا ىو المسمؾ المغوي الذي يقوـ عم
بقولو" االنفعاؿ حالة وجدانية يثيرىا مؤثر ما في الكائف الحي، ويصحبيا تغيرات 
فسيولوجية، وتكوف اإلثارة نتيجة لتعطؿ فعؿ أو سموؾ ينزع إليو الفرد أو نتيجة 

 ( ٕلتحقيؽ رغبة")
خارجي ظاىر يؤشر المعنى المغوي واالصطالحي إلى بعديف: بعد مادي       

يتعمؽ بالجسد، وبعد معنوي داخمي باطف يتعمؽ بالنفس، والبعداف مرتبطاف 
في مواضع  -بتوقيت زمني قصير محدد. والقرآف الكريـ يعرض لذينؾ البعديف 

ـْ   -شتى في قصة موسى عميو السالـ، قاؿ تعالى:" َقاَؿ َبْؿ َأْلُقوا َفِإَذا ِحَباُلُي
ـْ ُيَخيَُّؿ ِإلَ  ـْ َأنََّيا َتْسَعى َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِو ِخيَفًة ُموَسى")َوِعِصيُُّي ْيِو ِمْف ِسْحِرِى

ٖ )
فموسى أضمر انفعاؿ خوفو في نفسو، في حيف أنو لـ يسيطر عمى انفعالو حياؿ 
تجمي اهلل عز وجؿ لمجبؿ، قاؿ تعالي عمى لساف موسى:" َقاَؿ َربّْ َأِرِني َأْنُظْر 

ا ِإَلْيَؾ َقاَؿ َلْف َتَرانِ  ي َوَلِكِف اْنُظْر ِإَلى اْلَجَبِؿ َفِإِف اْسَتَقرَّ َمَكاَنُو َفَسْوَؼ َتَراِني َفَممَّ
ا َأَفاَؽ َقاَؿ ُسْبَحاَنَؾ تُْبُت ِإَلْيَؾ  َتَجمَّى َربُُّو ِلْمَجَبِؿ َجَعَمُو َدكِّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا َفَممَّ

ُؿ اْلُمْؤِمِنيَف")  ( َٗوَأَنا َأوَّ
ا مادي خارجي شمؿ موسى كمًيا؛ نتيجة مؤثر خارجي قوي االنفعاؿ ىن

وىو اندكاؾ الجبؿ، وىذا ما بدا أيًضا في انفعاؿ السحرة حيف ألقوا سجًدا، قاؿ 
ًدا َقاُلوا آَمنَّا ِبَربّْ َىاُروَف َوُموَسى" َحَرُة ُسجَّ  تعالى:" َفُأْلِقَي السَّ
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أـ -شاممة الجسد-إف عالمات االنفعاؿ الجسدية كثيرة، سواء أكانت كمية      
جزئية مرتبطة بجزء مف الجسد، " بدًءا مف العرؽ الغزير، وجفاؼ الفـ، وتغير 

 (٘اإليقاعات التنفسية والقمبية، حتى التعديالت اليرمونية والعصبية الكيميائية")
نما وال يعني ذلؾ أف االنفعاؿ يظؿ حبي      س العالمات الجسدية والنفسية وا 

يتجمى في االنفعاؿ المغوي الذي يتولد بوصفو رد فعؿ مباشر، فينعكس عمى 
البنية التركيبية لمغة، وكذا التموقع المغوي، إذ يتوحد الفعؿ مع االنفعاؿ في آف؛ 
نما يرجع بشكؿ خاص  ومف ثـ ال يتوقؼ االنفعاؿ عمى كنو العامؿ االنفعالي وا 

عة المنفعؿ وأيديولوجيتو وثقافتو، فاالنفعاؿ " يرتبط عمى وجو الخصوص إلى طبي
بالفرد، وحالتو النفسية والوجدانية، وشخصيتو، وتجاربو الماضية، أي بكؿ ما 
يكوف جبمتو الخاصة التي بمقتضاىا يستشعر عمى نحو خاص بو أحداث 

 (ٙوسطو")
ا لمرجعيات معرفية إذف يتفاوت االنفعاؿ بيف الشخوص والمجتمعات وفقّ      

وسموكية، ومف ثـ تختمؼ طبيعة االنفعاؿ النفسي والجسدي بيف األفراد في 
 المجتمع وكذاؾ بيف المجتمعات.

وينبجس االنفعاؿ الفردي أو الجمعي؛ نتيجة االختالؼ بيف المتوقع      
والمحقؽ، فيكوف إيجابًيا أو سمبًيا إذا عال أحدىما عمى اآلخر، وىذا يرتبط كمو 

 بحالة اإلشباع لدى المتمقي. 
االنفعاؿ السالب والموجب" يرتبطاف قبؿ كؿ شيء بأىمية الحاجة 

 إ َع ( –واحتماؿ اإلشباع. وىذا القانوف يبيف بالصيغة التالية:  أ= ح ) إ ع 
حيث إف أ تعني االنفعاؿ، ح الحاجة، إ ع اإلعالـ الضروري المتوقع لإلشباع،  

 (ٚفي لحظة معينة") إ َع اإلعالـ السيؿ المناؿ
احتماالت التوقع  بؤرة وجود االنفعاؿ وتوجييو، فما بيف اإلعالـ    

الضروري المتوقع واإلعالـ السيؿ المناؿ يتجمى االنفعاؿ بإيجابيتو وسمبيتو، فعمو 
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اإلعالـ السيؿ المناؿ يجمب انفعاال إيجابًيا وعمو اإلعالـ المتوقع يجمب انفعاال 
 سمبًيا.

ة اإلعالـ الجاىز) أ ع أكبر مف أ عَ ( يولد انفعاالت ؼ" عدـ كفاي
سمبية ) قمًقا، خشية، غضًبا إلخ( ببذؿ الفرد جيده لتقميصيا، أما االنفعاالت 
اإليجابية ) فرح، متعة، حماسة( فإنيا تبدو عندما اإلعالـ السيؿ المناؿ يتجاوز 

 (ٛالمتوقع ) أ َع أكبر مف أ ع( ")
وزيادة االنفعاالت اإليجابية مرىوف بالبعد  تقميص االنفعاالت السمبية

التداولي لالنفعاؿ، الذي يتحكـ المتمقي/ المنفعؿ في توجييو، وفًقا لطبيعة 
استجابتو لمموقؼ؛ ومف ثـ قد يمثؿ االنفعاؿ انكساًرا أو ىزيمة لممتمقي أو فشال، 
أو رد فعؿ فوري غير محكوـ بنوازع العقؿ، أو شكال مف أشكاؿ التواصؿ مع 
اآلخر والتأثير فيو إيجاًبا وسمًبا بشكولو المتباينة، أو قد يمثؿ تمؾ االستجابات 

 كافة.
يمـز االنفعاؿ سموؾ يعكس طبيعتو ويبيف داللتو، كما أشار جاف بوؿ سارتر    

بقولو:" االنفعاؿ يظير في جسد مضطرب يمتـز نوًعا معيًنا مف أنواع السموؾ، 
موؾ، ولكف السموؾ إنما يكوف شكؿ ويمكف لالضطراب أف يبقى بعد الس

االضطراب وداللتو. ومف ناحية أخرى فإف السموؾ يصبح داللة صرفة أو خطأ 
 (ٜعاطفًيا.")

يعكس السموؾ كنو التواصؿ مع المتمقي الخاص المنفعؿ عميو والمتمقي 
العالـ، فالمنفعؿ يؤصؿ بانفعالو وسموكو الذي يكوف شكؿ اضطرابو الجسدي 

انقطاًعا أو اقتراًبا أو اشتراًكا أو تقاطًعا؛ اتكاء عمى الوظيفة  تواصمو مع اآلخر
 المحورية التي يؤدييا التواصؿ مف خالؿ االنفعاؿ. 
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إف االنفعاؿ رؤية عفوية خاصة لمعالـ يصارع فييا الوعي بكينونة 
الحدث، كما قاؿ سارتر:" أصؿ االنفعاؿ انحدار عفوي يعيشو الوعي تجاه العالـ 

 (ٓٔعي عف تحممو بشكؿ ما يعمد إلدراكو بصورة أخرى")فما يعجز الو 
-ٕ- 

 organismeإذا كاف التواصؿ يقوـ عمى " إشراؾ شخص أو ىيئة 
في تجار ب منشقة لمحيط شخص آخر  -مموضع في فترة ما في نقطة معينة

أو نسؽ آخر مموضع في فترة أخري ومكاف آخر عف طريؽ استعماؿ عناصر 
 (ٔٔالمعرفة المشتركة بينيما")

فإف الوظيفة التعبيرية / االنفعالية إحدى الوظائؼ التي يؤدييا التواصؿ 
وفًقا لنموج جاكبسوف، وىي وظيفة يشكؿ فييا المنفعؿ  أحد أضمع مثمث 

محوًرا محرًكا لتمؾ الوظيفة،  " وىي  –المرسؿ والمستقبؿ والرسالة  -التواصؿ
مفظ، حيث يعبر فييا وظيفة تتمحور حوؿ المرسؿ أو المتكمـ أي حوؿ ذات الت

الباث عف موقفو تجاه الموضوع المتحدث عنو، محاوال أف يعطينا انطباًعا 
بانفعاؿ معيف) غضب، استغاثة، سرور، إلخ( صادؽ أو كاذب، عف طريؽ 
التعجب أو عف طريؽ النطؽ) سريع، بطئ، مرتفع، منخفض، إلخ( أو التنغيـ 

لمعنى إلى درجة أف الكممة الواحدة والنبر، بما أف التمويف الصوتي يولد اختالؼ ا
 (ٕٔيمكف أف تؤدي حاالت تعبيرية مختمفة")

-ترتبط الوظيفة التعبيرية االنفعالية بالمرسؿ /المنفعؿ موقًفا وانطباًعا 
وتموقًعا لغوًيا، باعتماد عمى مخزوف لغوي يجتر منو المنفعؿ ما  -إيجاًبا وسمًبا 

ة باالرتكاز عمى بعض الحروؼ دوف يالئـ الموقؼ، وكذلؾ مف الناحية الشفاىي
غيرىا، لتصؿ رسالة ما إلى المتمقي الخاص المنفعؿ عميو/  أو المتمقي العاـ، إذ 
النبر" كمفيوـ تطريزي يستعمؿ عادة لمتعبير عف مواقؼ ذاتية لممتكمـ، كأف 
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يصور حالتو النفسية المتوترة والغاضبة أو اليادئة، ويوظؼ ليذا الغرض ضمير 
 (ٖٔ.")moi "le، و" je  "le "األنا" و"

فالبنية المغوية تعكس حالة المنفعؿ النفسية إزاء الموقؼ االنفعالي مف 
خالؿ التعبير المغوي، فتتبدى معالـ ضعفو أو قوتو أو ىمومو أو رؤيتو في تغيير 
العالـ. ويؤشر ذلؾ إلى االنفعاؿ الخارجي الذي تترجمو المغة، إضافة إلى 

 تترجمو أعضاء الجسـ الباطنة والظاىرة. االنفعاؿ الداخمي الذي
وال يعنى ذلؾ أف المتمقي / المنفعؿ عميو ال يكوف لو دور أو استجابة 
نما يتبدى دوره في فؾ شفرة رسالة المنفعؿ  تجاه المنفعؿ، فيكوف سمبًيا، وا 
العضوية والمغوية، والتفاعؿ معيا إيجاًبا أو سمًبا، وفًقا لطبيعة فيمو لالنفعاؿ 

 توجييو لو.وكذاؾ 
وينبعث دور المتمقي / المنفعؿ عميو مف الوظيفة اإلفيامية، وىي وظيفة 
أرجعيا جاكبسوف إلى المرسؿ إليو في التواصؿ المغوي، وتقوـ الوظيفة اإلفيامية 
" باستثمار قناة التواصؿ وما توفره المغات الطبيعية مف أسموب النداء واألمر 

(؛ ٗٔبغرض لفت انتباه المتمقي والتأثير عميو") واالستفياـ والتعجب والتمني؛ وذلؾ
 إذ تجعؿ تمؾ األساليب المتمقي محور التركيز في توجو رسالة المرسؿ.  

وتميؿ الوظيفة اإلفيامية إلى ضمير المخاطب "أنت" في مقابؿ ضمير 
المتكمـ " أنا" في الوظيفة التعبيرية وكذلؾ فعؿ األمر بما يعكسو مف بعد إلزامي، 

ف لـ ي حقؽ األمر بغيتو سوى بسمطة عميا مف المرسؿ تجبر المتمقي عمى تنفيذ وا 
ال تحوؿ األمر إلى الترجي في حاؿ الندية أو المساواة بيف طرفي  أمره وا 

 االتصاؿ المرسؿ/ المنفعؿ والمرسؿ إليو / المنفعؿ عميو.
 ما بيف الوظيفة االنفعالية واإلفيامية تتجمى العالقة التواصمية بيف المنفعؿ
والمنفعؿ عميو وفؾ شفرة االنفعاؿ مف المتمقي؛ لتتضح العالقة بينيما عمى النحو 

 التالي:
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 ظاىرة                          
                        

 المنفعؿ ...........  رسالة االنفعاؿ ................ المنفعؿ عميو   
 ) جماعي/ أحادي( )أحادي/ جماعي(                               

 باطنة                          
تأتي رسالة االنفعاؿ لتضع المتمقي في حيز اإلخبار أو اإلبالغ أو الكشؼ،      

أو اإلجابة عف سؤاؿ ما، أو التحطيـ المادي والمعنوي لألنا أو اآلخر؛ بقصد 
تفعيؿ التواصؿ بيف الطرفيف، إذ يؤدي السياؽ التواصمي دوًرا مبرًزا في نقؿ 

رسؿ واستجابة المتمقي. فاالنفعاؿ الخبر أو الرسالة، وتوضيحيما وفؽ رؤية الم
يعكس سياًقا تواصمًيا إقصائًيا أو تجسيرًيا بيف المنفعؿ والمنفعؿ عميو، تتجمى مف 

 خاللو العالقة بيف الداؿ والعالـ.
ويرتبط ىذا السياؽ بإحدى الوظائؼ التواصمية الرئيسة أيًضا عف 

ة بيف العالمات وما جاكبسوف وىي الوظيفة المرجعية التي" توظؼ العالقة القائم
 ( ٘ٔيجسده المرجع أو سياؽ التخاطب") تحيؿ عميو في العالـ الخارجي الذي

ولعؿ االنفعاؿ والتواصؿ يرتبط بوظيفة االتصاؿ التسمسمي التي أضافتيا إلى     
جاكبسوف كيربرا أوركيوني، وىي وظيفة التعدية، التي تجعؿ مف المستقبؿ محطة 

تتعدى الرسالة المرسمة إلى مستقبميف كثر، فوظيفة  إرساؿ لمستقبؿ آخر؛ ومف ثـ
التعدية " ترتكز عمى أنو إذا أرسؿ المرسؿ )س( المعمومة )ـ( إلى المستقبؿ 
)ص(، فبإمكاف المستقبؿ )ص( أف يرسؿ بدوره )ـ( إلى )ط( مستقبؿ آخر دوف 
أف يحدد بنفسو التجربة القيمية ؿ)ـ(. ىاتو الخاصية األساسية تمكف المغة 

نسانية )في اختالفيا مثال عمى نظيرتيا لغة النحؿ( مف االشتغاؿ كآلة متميزة اإل
 (.ٙٔإلرساؿ المعرفة ")
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نما يتعدى ذلؾ إلى مستقبميف      ال يتوقؼ التواصؿ عمى المستقبؿ األصمي وا 
متتابعيف؛ اعتماًدا عمى المستقبؿ الرئيس، ومف ثـ تنتقؿ الرسالة لتكوف مؤثرة في 

أوسع، السيما إف كاف لممرسؿ/ المنفعؿ سمطة ذاتية عميا مثؿ  مستوى أكبر وعالـ
 األنبياء، وسمطة دنيا مثؿ الرؤساء ذوي المناصب.

ولعؿ ما يتحكـ في االنفعاؿ أو الرسالة المرسمة بيف طرفي االنفعاؿ قبوال   
ورفًضا رًدا ومواجية ىو ذات المنفعؿ وطبيعتو، أي )مف( ينفعؿ )ولمف( يتوجو 

ماذا ينفعؿ، ومف يتقبؿ ومف يرفض ويواجو. إف العالقة الحاكمة االنفعاؿ، ل
 لطرفي التواصؿ ىي التي توجو االنفعاؿ وتفعؿ تأثيراتو اآلنية والبعدية.

إف الصور التي يكونيا أطراؼ التواصؿ )أ( و)ب( تحكـ إرساليات المرسؿ    
وفًقا لطبيعة تفسير تمؾ الصور، التي ترجع إلي المعرفة المكونة لكؿ منيما عف 

)أ( صورة "أ" ؿ"أ"  -اآلخر، فصورة المرسؿ تتبدى في حيثية اإلرساؿ، ؼ "ص أ
 : "مف أكوف حتى أتكمـ معو بياتو الطريقة؟

 )أ( صورة "ب" ؿ "أ": مف يكوف حتى أتكمـ معو بيذه الطريقة؟ -أ-ص
 )ب( مف أكوف حتى يتكمـ معي بياتو  الطريقة؟ -ب-ص
 (ٚٔ)أ( مف يكوف حتى يتكمـ معي بياتو الطريقة؟") -ب -ص

التصور الذي يبنيو المرسؿ/ المنفعؿ عف نفسو وعف اآلخر مف أكوف حتى تكوف 
حتى يستقبؿ ذلؾ، والتصور الذي ينيو تمؾ الطريقة في اإلرساؿ، ومف يكوف 

المستقبؿ/ المنفعؿ عميو مف أكوف حتى أكمـ بتمؾ الطريقة ومف يكوف حتى يرسؿ 
الرسالة بذلؾ. إف طبيعة المرسؿ محدد أساس في توجيو الرسالة التعبيرية/ 

 االنفعالية أو الشعرية.
-ٖ- 

 وفعال وعمال، فما ولما كانت السنة النبوية ىي المصدر الثاني لمتشريع قوال    
يصدر عف النبي )ص( محاط بسمطة عميا ىي اإلرادة اإلليية،  فيو )ص( ال 
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ينطؽ عف اليوى إف ىو إال وحي يوحي، فإف كؿ ما يصدر عنو يكوف مناط  
تبييف وتأويؿ وتفسير، ومف ثـ يبرز االنفعاؿ بوصفو أحد قنوات التفاعؿ مع  

ا لقواعد حركة الحياة، السيما أف الخطاب المتمقي؛ إذ يترؾ بعًدا تأسيسًيا منظمً 
النبوي شفيي في المقاـ األوؿ قبؿ أف يكوف كتابًيا، وىو ما يفعؿ دور االنفعاؿ 
في التواصؿ مع اآلخر الفردي والجمعي، فينتقؿ مف مستقبؿ إلى آخر في إطار 

 تسمسمي تتابعي أفقي ورأسي.
اضع شتى، متنوًعا بيف تبدى االنفعاؿ في الحديث النبوي الشريؼ في مو      

االنفعاؿ الثنائي والثالثي والجمعي، الذي عرض لقضايا عقدية واجتماعية 
نما تعني الذاتية أف  وتربوية و ذاتية، وال أعني الذاتية االنتصار لمنفس والذات، وا 
االنفعاؿ كاف نتيجة فعؿ وجو إليو)ص(؛ ألنو ال ينتصر لذاتو كما ورد في حديث 

قاؿ: " سألت خالي ىند بف أبي ىالة التميمي وكاف وصاًفا الحسف بف عمي أنو 
عف حمية النبي ص، وأنا أشتيي أف يصؼ لي منيا شيًئا أتعمؽ بو،...قمت: 

ـُ صؼ لي منطؽ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ، قاؿ:"  ُمَتَواِصُؿ اأَلْحَزاِف، َداِئ
ْكِت، اَل  ـُ ِفي َغْيِر َحاَجٍة، َيْفتَِتُح اْلَكالـَ اْلِفْكَرِة، َلْيَسْت َلُو َراَحٌة، َطِويُؿ السَّ  َيَتَكمَّ

، َفْصٌؿ اَل ُفُضوٌؿ َوال َتْقِصيٌر، َلْيَس  ـُ ِبَجَواِمِع اْلَكِمـِ َوَيْختَِتُمُو ِبَأْشَداِقِو، َوَيَتَكمَّ
ُـّ ِمْنَيا َشيْ  ْف َدقَّْت، اَل َيُذ ـُ النّْْعَمَة، َواِ  ـْ َيُكْف ِباْلَجاِفي َوال اْلَمِييِف، ُيَعظّْ ًئا َغْيَر َأنَُّو َل

ـْ  ـْ َيُق ُـّ َذَواًقا َوال َيْمَدُحُو، َوال ُتْغِضُبُو الدُّْنَيا َوَما َكاَف َلَيا، َفِإَذا َتَعدَّى اْلَحؽَّ، َل َيُذ
َشاَر ِبَغَضِبِو َشْيٌء َحتَّى َيْنَتِصَر َلُو، اَل َيْغَضُب ِلَنْفِسِو، َوال َيْنَتِصُر َلَيا، ِإَذا َأَشاَر َأ

َذا َتَحدََّث اتََّصَؿ ِبَيا، َوَضَرَب ِبَراَحِتِو اْلُيْمَنى َبْطَف  َب َقَمَبَيا، َواِ  َذا َتَعجَّ ِبَكفِّْو ُكمَّْيا، َواِ 
ـُ  َذا َغِضَب َأْعَرَض َوَأَشاَح، ُجؿُّ َضِحِكِو التََّبسُّ (. كما أنو ٛٔ«)ِإْبَياِمِو اْلُيْسَرى، َواِ 

ـُ جمع لو الحمـ الصبر كما في  حديث الحسف عف أبيو أنو )ص( "وُجِمَع َلُو اْلِحْم
ْبُر، َفَكاَف اَل ُيْغِضُبُو َشْيٌء، َوال َيْسَتِفزُُّه")  (َٜٔوالصَّ
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ف كاف  يؤشر ذلؾ إلى أنو)ص( لـ ينفعؿ انتصاًرا لذاتو، وال لشيء دنيوي خارج وا 
رساء دعائـ تقوـ عمييا الدعوة؛ لت نما ينفعؿ إلبراز حؽ وا  صؿ لمناس مستفًزا؛ وا 

كافة، فيكوف االنفعاؿ ىنا رسالة توجيو وبناء وتأثير في المتمقي الحاضر 
 والغائب.

قصاء الشر مستقبال، ومف    إف بغية االنفعاؿ ىو الرغبة في بناء الخير وا 
الخير والشر تتولد االنفعاالت كافة، " ذلؾ أننا حيف نرغب في اقتناء خير لـ 

تجنب شر يعتقد أنو يحصؿ أو حتى حيف نحصؿ عميو بعد، أو حيف نرغب في 
وىذه ىي كؿ -ال نتمنى سوى المحافظة عمى خير نممكو أو غياب شر معيف

فإف مف الواضح بأف الرغبة تتطمع دوًما  -الحاالت التي يمكف لمرغبة أف تشمميا
 (ٕٓإلى المستقبؿ")

كما يؤشر ذلؾ إلى أيًضا إلى أنو )ص( انفعؿ سروًرا وفرًحا انفعاال غير   
لغوي، ومف ثـ جمع النبي االنفعاؿ بشقيو الموضوعييف وأطرافو المتباينة؛ دوف 

 أف يكوف لو منحى ذاتي في انفعالو.
-ٗ- 

تجمى االنفعاؿ في الحديث النبوي الشريؼ في انفعاؿ ظاىر غير لغوي، 
ارتبط بانفعاؿ جسدي مثؿ اإلعراض واإلشاحة واإلشارة والصمت والسكوت وتغير 

وت والتبسـ والضحؾ، وىذه أدوات مؤثرة في المغة المحكية، إذ الموف وعمو الص
إف المتكمـ شفيًيا دائًما " لديو تشكيمة كاممة مف المؤثرات مصدرىا نبرة الصوت، 
وكذلؾ مالمح الوجو وأشكاؿ الوقفة والحركات، وبفضؿ ىذه األدوات يستطيع 

فعاؿ لغوي يرتبط ببنية ( وانٕٔالمتكمـ دائما أف يتجاوز آثار الكممات التي يسوقيا")
 التركيب مثؿ االستفياـ والصور البالغية والتقرير والتكرار. 
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 -تجسد االنفعاؿ غير المغوي المصحوب بتغييرات جسدية االنفعاؿ غير المغوي  
متنوًعا بنية وموضوًعا، شامال لكؿ االنفعاالت الجسدية  -وىو انعكاس خارجي لو

 ميو، سواء أكاف ذلؾ االنفعاؿ إيجابًيا أـ سمبًيا.وما تتركو مف تأثير في المتمقي وع
 االنفعال الحركي 7-7

وىو انفعاؿ يحدث تغييًرا في ىيئة المنفعؿ، فيتحوؿ مف الوضع الطبيعي 
القائـ إلى وضع فجائي متغير آني، اتكاء عمى أعضاء الجسد الظاىرة، بوصفيا 

  قناة إرساؿ معرفي مع المتمقي، تسيـ في التجذير لمرسالة.
وقدا بدا االنفعاؿ الحركي كمًيا كما في نييو )ص( عف شيادة الزور، 
واإللحاح في ذلؾ النيي، وىي قضية عقدية يؤكدىا الرسوؿ)ص( بقولو مف 

ُكنَّا ِعْنَد  عف أبيو كما رواه البخاري أنو قاؿ:" َبْكَرةَ حديث عبدالرحمف بف أبي 
ـْ ِبَأْكَبِر اْلَكَباِئِر؟ َثاَلًثا اإِلْشَراُؾ  ـَ َفَقاَؿ: َأاَل ُأَنبُّْئُك َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
وِر، َوَكاَف َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى المَُّو  وِر، َأْو َقْوُؿ الزُّ ِبالمَِّو، َوُعُقوُؽ اْلَواِلَدْيِف، َوَشَياَدُة الزُّ

ـَ ُمتَِّكًئا، َفَجَمَس َعَمْيِو  ُرَىا َحتَّى ُقْمَنا: َلْيَتُو َسَكَت.") َوَسمَّ  (َٕٕفَما َزاَؿ ُيَكرّْ
إف االنتقاؿ مف حالة االتكاء إلى الجموس يشير إلى أىمية المقوؿ 
وانفعاؿ القائؿ بو، إذ ابتدأ القوؿ بالتحديد لمكبائر ثـ أردفو )ص( بالتأكيد المقروف 

غير ىيئتو، فتغير الييئة وتغييرىا رسالة تواصمية غير لغوية  بانفعاؿ جسدي
تحدث في المتمقي ما تحدثو البنية المغوية، مف النيي عف شيادة الزور واالرتكاز 
منو ) ص( عمى النيي عنيا لغوًيا وغير لغوي، إذ إف اإلشارة قرينة المفظ في 

 التعبير.
الرسوؿ عمى حدث  وقد برز االنفعاؿ الحركي في أجمى صوره حيف رد

مفاجئ لمسو مف أـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا، بأف ليزىا في صدرىا، 
ا  قالت:" ؟ ُقْمَنا: َبَمى، َقاَلْت: َلمَّ ـَ ـْ َعنّْي، َوَعِف النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ َأاَل ُأَحدّْثُُك

ـَ ػ اْنَقَمَب َفَوَضَع َكاَنْت َلْيَمِتي الَِّتي ُىَو ِعْنِدي ػ َتْعِني النَّبِ  يَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
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ـْ َيْمَبْث ِإالَّ َرْيَثَما َظفَّ َأنّْي َقْد  َنْعَمْيِو ِعْنَد ِرْجَمْيِو، َوَبَسَط َطَرَؼ ِإَزاِرِه َعَمى ِفَراِشِو، َفَم
َـّ فَ  َـّ اْنَتَعَؿ ُرَوْيًدا، َوَأَخَذ ِرَداَءُه ُرَوْيًدا، ُث َتَح اْلَباَب ُرَوْيًدا، َوَخَرَج ُرَوْيًدا، َرَقْدُت، ُث

َوَجَعْمُت ِدْرِعي ِفي َرْأِسي، َواْخَتَمْرُت، َوَتَقنَّْعُت ِإَزاِري، َواْنَطَمْقُت ِفي ِإْثِرِه َحتَّى َجاَء 
َـّ اْنَحَرَؼ، َفاْنَحَرْفُت، َفَأْسَرعَ  ، َفَأْسَرْعُت، اْلَبِقيَع، َفَرَفَع َيَدْيِو َثاَلَث َمرَّاٍت، َفَأَطاَؿ ُث

َفَيْرَوَؿ َفَيْرَوْلُت، َفَأْحَضَر َفَأْحَضْرُت، َوَسَبْقُتُو َفَدَخْمُت َفَمْيَس ِإالَّ َأْف اْضَطَجْعُت، 
َلُتْخِبِرنّْي َأْو »، َقاَلْت: اَل، َقاَؿ: «َما َلِؾ َيا َعاِئَشُة َحْشَيا َراِبَيًة؟»َفَدَخَؿ َفَقاَؿ: 

، ُقْمُت: َيا َرُسوَؿ المَِّو، َبأِبي َأْنَت َوُأمّْي، َفَأْخَبْرُتُو اْلَخَبَر، «اْلَخِبيرُ َلُيْخِبَرنّْي المَِّطيُؼ 
، َفَمَيَزِني ِفي َصْدِري َلْيَزًة « ؟َفَأْنِت السََّواُد الَِّذي َرَأْيُت َأَماِمي»َقاَؿ:  ـْ َقاَلْت: َنَع

َـّ َقاَؿ: َأْوَجَعْتِني ـُ «ُو َعَمْيِؾ َوَرُسوُلُو؟َأَظَنْنِت َأْف َيِحيَؼ المَّ »، ُث ، ُقْمُت: َمْيَما َيْكُت
، َوَقْد »النَّاُس َفَقْد َعِمَمُو المَُّو، َقاَؿ:  ـْ َيْدُخْؿ َعَميَّ َفِإفَّ ِجْبِريَؿ َأَتاِني ِحيَف َرَأْيِت، َوَل

َظَنْنُت َأْف َقْد َرَقْدِت، َوَضْعِت ِثَياَبِؾ، َفَناَداِني َفَأْخَفى ِمْنِؾ، َفَأَجْبُتُو َفَأْخَفْيُتُو ِمْنِؾ، فَ 
َوَكِرْىُت َأْف ُأوِقَظِؾ، َوَخِشيُت َأْف َتْسَتْوِحِشي، َفَأَمَرِني َأْف آِتَي اْلَبِقيَع، َفَأْسَتْغِفَر 

َياِر ِمَف »، ُقْمُت: َكْيَؼ َأُقوُؿ َيا َرُسوَؿ المَِّو؟ َقاَؿ: «َلُيـْ  ـُ َعَمى َأْىِؿ الدّْ اَل ُقوِلي السَّ
نَّا ِإْف َشاَء المَُّو اْلُمْؤِمنِ  ـُ المَُّو اْلُمْسَتْقِدِميَف ِمنَّا َواْلُمْسَتْأِخِريَف، َواِ  يَف َواْلُمْسِمِميَف، َيْرَح

ـْ اَلِحُقوفَ   (ٖٕ«)ِبُك
تجسد االنفعاؿ النبوي ىنا في ليزة السيدة عائشة، أي الضرب بجمع 

الضرب بُجْمع اليد اليد، كما قاؿ ابف منظور" وقيؿ الميز الدفع والضرب، والميز: 
( لتصؿ الرسالة مباشرة إلى المتمقي بعدـ ٕٗفي الصدر وفي الحنؾ مثؿ المكز")

قبولو )ص( لما فعمتو أـ المؤمنيف؛ انطالًقا مف وضعو موضع الظمـ، وىو قولو" 
 يحيؼ اهلل عميؾ ورسولو".

ورد الفعؿ االنفعالي جاء نتيجة فعؿ لـ يكف متوقًعا مف النبي تجاه 
ئشة، ومف ثـ فإف التبايف بيف اإلعالـ السيؿ المناؿ والمتوقع ىو ما ولد السيدة عا

االنفعاؿ، إذ المتوقع أال تخرج السيدة عائشة؛ ظًنا منيا أف الرسوؿ خرج إلى 
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إحدى زوجاتو، واإلعالـ الحادث ىو خروجيا رضي اهلل عنيا، ومف ثـ انبثؽ 
ري المتوقع لإلشباع عمى االنفعاؿ غير اإليجابي؛ نتيجة ارتفاع اإلعالـ الضرو 

 اإلعالـ السيؿ المناؿ في لحظة ما.
ولما كاف المنفعؿ عميو ىنا عمى وعي بشأف المنفعؿ وكنيو ووضعو" مف 
انفعؿ" فإف التمقي االنفعالي كاف لو استجابة خاصة؛ إذ تمقت السيدة عائشة 

لؾ؟" وىو االنفعاؿ مف النبي، فغيرت المسار الحواري لمحديث، فقالت " ماذا قاؿ 
ما يعكس قبوؿ االنفعاؿ، وأف المنفعؿ عميو لـ يكف في الوضع الذي يدفعو إلى 

 رده أخذ موضع المنفعؿ.
إف االنفعاؿ الثنائي ىنا مثؿ اتجاًىا تواصمًيا واحًدا مف المنفعؿ/المرسؿ 

 إلى المنفعؿ عميو المرسؿ إليو دوف أف يتحوؿ المرسؿ إلى مستقبؿ.
اف انفعاؿ ضرب الرضا واإلعجاب، كما روى وفي وجاه الميز الرافض ك

مسمـ في صحيحو مف حديث ُأَبيّْ ْبِف َكْعٍب أنو َقاَؿ:" َقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل 
ـَ:  ـُ؟»َعَمْيِو َوَسمَّ َقاَؿ: « َيا َأَبا اْلُمْنِذِر، َأَتْدِري َأيُّ آَيٍة ِمْف ِكَتاِب اهلِل َمَعَؾ َأْعَظ

. َقاَؿ: ُقْمُت: اهلُل َوَرُسو  ـُ َيا َأَبا اْلُمْنِذِر َأَتْدِري َأيُّ آَيٍة ِمْف ِكَتاِب اهلِل َمَعَؾ »ُلُو َأْعَم
؟ ـُ {. َقاَؿ: َفَضَرَب ِفي َصْدِري، « َأْعَظ َقاَؿ: ُقْمُت: }اهلُل اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ
ـُ َأَبا اْلُمْنِذرِ »َوَقاَؿ:   (.ٕ٘«)َواهلِل ِلَيْيِنَؾ اْلِعْم

فالضرب ىنا انفعاؿ منو بفراسة أبي، وقدرتو عمى استجالء أعظـ آية 
في القرآف، فكاف ضرب الرضا مرسمة مف النبي تقر بيا رسالة اإلقرار والتقرير، 
إقرار بأعظـ آي القرآف، وتقرير منو بقدرة أبي العممية، ومف ثـ لـ يرمس النبي 

نما دعا لو بأف يكوف العمـ ىنيًئا ل  و.ذلؾ وا 
طرفا االنفعاؿ في حاؿ تالحـ ال تناحر، ومف ثـ يمنح المنفعؿ عميو مف 
األنا المرسمة بعًدا ذاتًيا تأثيرًيا، إذ يتماىى اآلخر مع مرسمة األنا فيتولد لديو 

 إقرار معرفي آني وبعدي.
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وقد ظير االنفعاؿ الحركي أيًضا في اإلعراض بالوجو واإلشاحة،   
ي تنفيذ حد الزنا، كما في حديث أبي ىريرة رضي بوصفيما مف معالـ الرفض، ف

ـَ َرُجٌؿ ِمَف النَّاِس َوُىَو ِفي  اهلل عنو، قاؿ:"  َأَتى َرُسوَؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
َصمَّى النَِّبيُّ  َفَأْعَرَض َعْنوُ  الَمْسِجِد، َفَناَداُه: َيا َرُسوَؿ المَِّو، ِإنّْي َزَنْيُت، ُيِريُد َنْفَسُو،

ى ِلِشؽّْ َوْجِيِو الَِّذي َأْعَرَض ِقَبَمُو، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ المَِّو، ِإنّْي  ـَ َفتََنحَّ اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ الَِّذيَفَأْعَرَض َعْنوُ  َزَنْيُت، َأْعَرَض  ، َفَجاَء ِلِشؽّْ َوْجِو النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ َفَقاَؿ: ، َفَممَّا َشيِ َعْنوُ  َد َعَمى َنْفِسِو َأْرَبَع َشَياَداٍت، َدَعاُه النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
ـْ َيا َرُسوَؿ المَِّو، « َأْحَصْنتَ »َقاَؿ: اَل َيا َرُسوَؿ المَِّو، َفَقاَؿ: « َأِبَؾ ُجُنوفٌ » َقاَؿ: َنَع

 ٕٙ«اْذَىُبوا ِبِو َفاْرُجُموهُ »َقاَؿ: 
باشر إزاء الفعؿ الجمؿ ىو اإلعراض بالوجو ثالث مرات، االنفعاؿ الم

عراض ستر، أما اإلنكار  واإلعراض ىنا قد يدور بيف إعراضيف: إعراض إنكار وا 
ورفضو، وأف يأتي بو مؤمف، وىو رد  -أي الزنا -فيو إنكاره )ص( لمفعؿ إجماال

ث، فعؿ تمقائي تجاه الفعؿ " زنيُت "، وأما الستر فيو اإلعراض مرات ثال
عمى تتبع وجيو )ص(، حتي سألو أبؾ  -ماعز بف مالؾ -واإللحاح مف الرجؿ

جنوف؟ وكأف في الفعؿ والجير بو شديد أذى حؿ بالمستمعيف، ومف ثـ كاف 
 التدرج لموصوؿ إلى يقيف الفعؿ.

ولما كاف النبي )ص( ىو المشرع فإف االنفعاؿ والتواصؿ ىنا محكوـ 
في المستمع، ومف ثـ كاف انفعاال مؤثال لتشريع  بتأثر وتأثير، تأثر بالفعؿ وتأثير

يسير عميو المسمموف مف بعده، فالتـز التثبت واليقيف مف الجوانب كافة؛ إذ إف 
االنفعاؿ ىنا جمعي مف مرسؿ لمستقبميف، ثـ يتحوؿ المستقبموف لمرسميف في 

 تتابع تسمسمي.
اهلل  ولعؿ إعراض النبي بوجيو عندما أخبر عف عمي بف أبي طالب كـر

وجيو يؤكد ذلؾ، فقد روى عف عْمَراَف بف ُحَصْيٍف أنو قاؿ:" َبَعَث َرُسوُؿ اهلِل 
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ـْ َعِميَّ ْبَف َأِبي َطاِلٍب، َفَأْحَدَث َشْيًئا ِفي  َر َعَمْيِي ـَ َسِريًَّة َوَأمَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ َسَفِرِه َفَتَعاَىَد. َقاَؿ َعفَّاُف: َفَتَعاَقَد َأْرَبعَ  ٍد َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ٌة ِمْف َأْصَحاِب ُمَحمَّ

ـَ َقاَؿ ِعْمَراُف: َوُكنَّا ِإَذا َقِدْمَنا ِمْف  َأْف َيْذُكُروا َأْمَرُه ِلَرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
ـَ َفَسمَّْمنَ  ـَ َسَفٍر َبَدْأَنا ِبَرُسوِؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ ا َعَمْيِو َقاَؿ: َفَدَخُموا َعَمْيِو َفَقا

ـْ َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اهلِل، ِإفَّ َعِميِّا َفَعَؿ َكَذا َوَكَذا، ـَ َفَأْعَرَض َعْنوُ  َرُجٌؿ ِمْنُي َـّ َقا ، ُث
َـّ َفَأْعَرَض َعْنوُ  الثَّاِني َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اهلِل ِإفَّ َعِميِّا َفَعَؿ َكَذا َوَكَذا ـَ الثَّاِلُث ، ُث َقا

ـَ الرَّاِبُع َفَقاَؿ: َيا َفَأْعَرَض َعْنوُ  َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اهلِل، ِإفَّ َعِميِّا َفَعَؿ َكَذا َوَكَذا َـّ َقا ، ُث
ـَ  َرُسوَؿ اهلِل، ِإفَّ َعِميِّا َفَعَؿ َكَذا َوَكَذا. َقاَؿ: َفَأْقَبَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

َفَقاَؿ: " َدُعوا َعِميِّا، َدُعوا َعِميِّا، َدُعوا َعِميِّا، ِإفَّ َعِميِّا َوَقْد َتَغيََّر َوْجُيُو ى الرَّاِبِع َعمَ 
 (ِٕٚمنّْي َوَأَنا ِمْنُو، َوُىَو َوِليُّ ُكؿّْ ُمْؤِمٍف َبْعِدي ")

فاإلعراض الثالثي ىنا يعكس انفعاؿ النبي بماُ أخبر بو ورفضو لو أو 
دفو مباشرة تغير وجيو )ص(، وتغير الوجو قد يكوف إرادًيا ال طبيعًيا، إنكاره، ور 

كما قاؿ ديكارت:" صحيح أف ىناؾ بعض أعماؿ الوجو السيمة المالحظة، كما 
ىو الحاؿ في تجاعيد الجبية في الغضب وفي بعض حركات األنؼ والشفتيف 

رادية. وبشكؿ في الغيظ واالستيزاء، غير أف ىذه األعماؿ ال تبدو طبيعية بؿ إ
عاـ فإف أعماؿ الوجو أو العينيف يمكف أف تغيرىا النفس حيف تريد أف تخفي 

 (ٕٛانفعاليا" )
فاإلعراض وتغير الوجو حمال داللة الرفض واإلنكار مف النبي لمرسالة 
أو المرسؿ عنو. وىو ما بدا جمًيا في مزج اإلعراض بتكرار األمر" دعوا" مرات 

 يتو ألنو مرسؿ مف قوة عميا ىو النبي )ص(.ثالث، واألمر ىنا يحقؽ بغ
نما  واإلعراض ىنا ال يعني انقطاع التواصؿ مع المرسؿ مف المتمقي، وا 
يعني عدـ قبوؿ المتمقي لمرسالة، فيتجمى اإلعراض بوصفو انفعاال بالمرسؿ 

 وتغذية راجعة تؤشر إلى استقباؿ الرسالة والتصرؼ فييا.
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حة تأكيًدا لإلنكار، كما روى مسمـ وقد اقترف إعراض النبي )ص( باإلشا
ـَ النَّاَر  مف حديث عدي بف حاتـ أنو قاؿ:" َذَكَر َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

َـّ َقاَؿ:  َـّ َأْعَرَض َوَأَشاَح َحتَّى َظَننَّا َأنَُّو َكَأنََّما « اتَُّقوا النَّارَ »َفَأْعَرَض َوَأَشاَح، ُث ُث
َـّ َقاَؿ: َيْنُظُر ِإَلْييَ  ـْ َيِجْد، َفِبَكِمَمٍة َطيَّْبةٍ »ا، ُث « " اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو ِبِشؽّْ َتْمَرٍة، َفَمْف َل

(ٕٜ) 
اإلشاحة ىنا ردؼ اإلعراض؛ لتأكيد رسالة التحذير لممتمقي مف النار 
إعراًضا وجًدا، إذ لما كانت اإلشاحة تأتي بمعنييف أحدىما اإلعراض واآلخر 

ر كما قاؿ ابف قتيبة: واإلشاحة تكوف بمعنييف أحدىما الجد في الجد في الحذ
األمر، يقاؿ: أشاح إذا جد، واآلخر اإلعراض بالوجو، يقاؿ: أشاح إذا عدؿ 
يوجيو وىذا معني الحرؼ في ىذا الموضع ومنو حديثو اآلخر أنو قاؿ: اتقوا 
ف النار ولو بشؽ تمرة ثـ أعرض وأشاح أي عدؿ بوجيو وذلؾ فعؿ الحذر م

( ( فإنيا تحمؿ في ثناياىا المعنييف المذيف يؤشراف إلي ٖٓالشيء أو الكاره ألمر")
تواصؿ قصدي، الذي يقصد بو النبي  )ص( تحقيؽ غرض محدد تجاه متمقيو، 
إذ " يتواصؿ الناس فيما بينيـ ألغراض معينة، فعندما نتكمـ أو نكتب أو نرسـ 

ونستيدؼ غايات محددة، وثمة نحف نسعى حينئذ إلى بعث رسائؿ إلى اآلخريف، 
 (ٖٔأربعة أىداؼ أساسية: االكتشاؼ والتقارب واإلقناع والمعب")

فاالنفعاؿ باإلعراض واإلشاحة ييدؼ إلى التأثير في اآلخريف؛ لمتأكيد عمى     
مفيوـ مركزي في التواصؿ، ىو اإلنكار والتحذير مف النار، واإللحاح عمى ىذا 
اإلنكار بتكرار اإلشاحة، وتحديد مسببات النجاة المادية بالصدقة والمعنوية بكممة 

 ـ وفقيرىـ.طيبة، ليجمع فئات المسمميف كافة غنيي
ولعؿ التركيز عمى اإلشاحة بدا في رواية البخاري التي ذكرت اإلشاحة 
مقرونة بالتعوذ مباشرة مف النار،  فقد روى البخاري عف عدي بف حاتـ أنو قاؿ:" 

َـّ  َذ ِمْنَيا َوَأَشاَح ِبَوْجِيِو، ُث ـَ النَّاَر، َفَتَعوَّ َذَكَر النَّاَر  َذَكَر النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
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َذ ِمْنَيا َوَأَشاَح ِبَوْجِيِو،  تَْيِف َفاَل َأُشؾُّ  -َفَتَعوَّ َـّ َقاَؿ:  -َقاَؿ ُشْعَبُة: َأمَّا َمرَّ اتَُّقوا »ُث
ـْ َتِجْد َفِبَكِمَمٍة َطيَّْبةٍ   ( ٕٖ«)النَّاَر َوَلْو ِبِشؽّْ َتْمَرٍة، َفِإْف َل
ص( بانفعاؿ غير لغوي يؤكد تمؾ فالتعوذ رسالة لغوية مباشرة قرنيا النبي )

 الرسالة، وىو اإلشاحة التي ترمي ىنا إلى اإلعراض واإلنكار.
واإلعراض واإلشاحة ىما انفعاؿ الـز لغضبو )ص(، إذ إنيـ يعرفوف 
الغضب في وجيو والرضا كما قاؿ اآلجري:" َوَقْوُلُو: ِإَذا َغِضَب َأْعَرَض َوَأَشاَح: 

 ( ِٖٖبَوْجِيِو َوَذِلَؾ ِفْعُؿ اْلَحِذِر ِمَف الشَّْيِء َواْلَكاِرِه ِلأْلَْمِر". )َمْعَنى َأْعَرَض َعَدَؿ 
إف االنفعاؿ الحركي قناة اتصاؿ بيف المرسؿ والمتمقي، تحمؿ رسالة 
داللية خاصة بالفعؿ، يفؾ المتمقي شفرتيا ويقؼ عمى مقصديتيا والغرض 

ي ال يمكف أف تحصر في المتحقؽ منيا، وىذا أمر ميـ في عممية التواصؿ الت
التواصؿ المغوي، " فالتواصؿ اإلنساني ال يمكف حصره في تبادؿ لفظي تحركو 
قصدية صريحة يدرؾ فحواىا طرفا الفعؿ اإلبالغي، بؿ بؤرتو مجموع ما ينتمي 
إلى التجربة اإلنسانية التي تستوطف الذات )اإليماءات المباس طريقة الجموس 

طف محيط ىذه الذات أيًضا )ما يعود إلى طريقة واستقباؿ الضيؼ.....( وتستو 
 ٖٗالتعاطي مع الفضاء والزماف وأشكاؿ العمراف("

الجسد شريؾ محوري في التواصؿ، واالنفعاالت الجسدية تعكس سموكات 
بانية غير لسانية، فإذا كاف المساف يعبر عف فكر، فإف الجسد بانفعاالتو يمثؿ 

 رؤية غير لسانية لمعالـ الخارجي.
 االنفعال الصامت 7-7

بدا الصمت االنفعالي أحد مسارات التواصؿ في الحديث النبوي الشريؼ في     
كثير مواضع، متنوًعا بيف الصمت والسكوت. وىناؾ خط رابط بيف المصطمحيف 
حتى إنيما ترادفا معنى " فالصمت والصموت الصمات: السكوت كاإلصمات 

ف كاف الصمت يعكس حالة دٖ٘والتصميت" ) واـ لمحدث والسكوت حالة ( وا 
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تغير، فالسكوت فيو انتقاؿ مف الكالـ إلى السكوت والصمت فيو بعد عف الكالـ 
أو عدـ الدخوؿ فيو، فالسكوت "ُىَو ترؾ التََّكمُّـ َمَع اْلُقْدَرة َعَمْيِو، َوِبَيَذا اْلَقْيد 

َرة ِفيِو َومف ضـ َشَفتَْيو اأْلَخير ُيَفارؽ الصمت، َفِإف اْلُقْدَرة عمى التََّكمُّـ غير ُمْعَتب
ـ")  ( ٖٙآنا يكوف ساكتا، َواَل يكوف صامتا ِإالَّ ِإذا َطاَلْت ُمدَّة الضَّ

إف الغاية الحقيقة التي يرمي إلييا الصمت قصدية، تبغي إشراؾ المتمقي 
في النطؽ بالمعني المطروح والقبوؿ بو أو في تنفيذ فعؿ ما وراء الصمت، ومف 

ف إلزاًما أو تبياًنا، فأما الذي ىو إلزاـ فباعثو العي ثـ فإف الصمت قد يكو 
والحصر؛ نتيجة ضعؼ لغوي عند المتكمـ، وبالتالي فيو مضطر لو ومدفوع 
إليو، وأما الذي ىو تبياف فباعثو األساس التواصؿ مع اآلخر عبر رسالة غير 

 لفظية، وبالتالي فالمتكمـ ىو المتحكـ فيو والمخير في استخدامو. 
والصمت يعكساف انفعاال إيجابًيا أو سمبًيا  غير لغوي تجاه السكوت 

الحدث الخارجي، كما في سكوت النبي المعمف لمرفض في مبايعة عبداهلل بف أبي 
سرح،  بعد أف أىدر النبي دمو، فقد روى  أبو داود عف مصعب بف سعد عف 

ا اْبُف َأِبي َسْرٍح َفِإنَُّو اْخَتَبَأ  ا َدَعا سعد أنو قاؿ:":  َوَأمَّ ِعْنَد ُعْثَماَف ْبِف َعفَّاَف، َفَممَّ
ـَ النَّاَس ِإَلى اْلَبْيَعِة َجاَء ِبِو َحتَّى َأْوَقَفُو َعَمى َرُسوِؿ  َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

، َفَقاَؿ: َيا َنِبيَّ المَِّو َباِيْع َعْبَد المَّوِ  ـَ ، َفَرَفَع َرْأَسُو َفَنَظَر ِإَلْيِو المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
َـّ َأْقَبَؿ َعَمى َأْصَحاِبِو َفَقاَؿ:  ـْ »َثاَلثًا ُكؿُّ َذِلَؾ َيْأَبى َفَباَيَعُو َبْعَد َثاَلٍث، ُث َأَما َكاَف ِفيُك

َقاُلوا: َما فَ « َرُجٌؿ َرِشيٌد َيُقوـُ ِإَلى َىَذا َحْيُث َرآِني َكَفْفُت َيِدي َعْف َبْيَعِتِو َفَيْقتُُمُو؟
ِإنَُّو اَل َيْنَبِغي »َنْدِري َيا َرُسوَؿ المَِّو، َما ِفي َنْفِسَؾ َأاَل َأْوَمْأَت ِإَلْيَنا ِبَعْيِنَؾ. َقاَؿ: 

َكاَف َعْبُد المَِّو َأَخا ُعْثَماَف ِمَف »َقاَؿ َأُبو َداُوَد: « ِلَنِبيٍّ َأْف َتُكوَف َلُو َخاِئَنُة اأْلَْعُيفِ 
َضاَعةِ  ِو، َوَضَرَبُو ُعْثَماُف اْلَحدَّ ِإْذ َشِرَب الرّْ ، َوَكاَف اْلَوِليُد ْبُف ُعْقَبَة َأَخا ُعْثَماَف أِلُمّْ
 (ٖٚ«.)اْلَخْمرَ 
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السكوت المقروف بالنظر انفعاؿ غير لغوي أو حركي ينتظر مف خاللو 
رد فعؿ المتمقي، بيد أف االتصاؿ ىنا انقطع عند المتمقي؛ إذ إنو لـ يترجـ 

اؿ الصامت لمنبي" ص" أو يفؾ شفرتو، أو يحقؽ بغية النبي منو، ومف ثـ االنفع
جاء التدخؿ المغوي المحرؾ لممسار االنفعالي الصامت بقولو "ص":" أما فيكـ 

 رجؿ رشيد يقوـ إلى ىذا حيث رآني كففت يدي عف بيعتو فيقتمو؟"
 إف المتمقي أراد قرينة شارحة لالنفعاؿ، ومف ثـ أراد الصمت مصحوًبا
بإيماءة التوجيو، حتى يتجمى لو فيـ االنفعاؿ بو، والمتمقي معذور في انتظاره 
لمقرينة؛ إذ " الصمت ال يكوف مبيًنا حتى يكوف في الكالـ دليؿ عميو وسبيؿ إليو" 

( بيد أف النبي يقر بأنو ال تكوف لنبي خائنة األعيف، والمتمقي عميو أف يفيـ ٖٛ)
 .الرسالة الضمنية لالنفعاؿ الصامت

وقد بدا سكوت النبي غير عاكس النفعالو بالرضا أو الرفض في موقؼ كعب    
بف مالؾ حيف تخمؼ عف غزوة تبوؾ، إذ روى البخاري ومسمـ مف حديث 
ـْ َيْذُكْرِني َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى  عبدالرحمف بف عبداهلل بف كعب بف مالؾ أنو قاؿ:"َوَل

ـَ َحتَّى َبَمَغ تَ  َما َفَعَؿ َكْعُب »ُبوَؾ َفَقاَؿ: َوُىَو َجاِلٌس ِفي اْلَقْوـِ ِبتَُبوَؾ اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
َقاَؿ َرُجٌؿ ِمْف َبِني َسِمَمَة َيا َرُسوَؿ اهلِل َحَبَسُو ُبْرَداُه َوالنََّظُر ِفي ِعْطَفْيِو، « ْبُف َماِلٍؾ؟

َؿ اهلِل َما َعِمْمَنا َعَمْيِو ِإالَّ َخْيًرا، َفَقاَؿ َلُو ُمَعاُذ ْبُف َجَبٍؿ: ِبْئَس َما ُقْمَت، َواهلِل َيا َرُسو 
َفَسَكَت َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوسمـ، َفَبْيَنَما ُىَو َعَمى َذِلَؾ َرَأى َرُجاًل ُمَبيًّْضا 

 : ـَ َفِإَذا ُىَو « ُكْف َأَبا َخْيَثَمةَ »َيُزوُؿ ِبِو السََّراُب َفَقاَؿ َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
("  (َٜٖأُبو َخْيَثَمَة اأْلَْنَصاِريُّ

سكوت النبي ىنا رد فعؿ وجاه لمخالؼ بيف معاذ بف جبؿ ورجؿ بني 
سممة الذي ادعى راحة كعب واستمقائو، كناية بقولو" حبسو برداه والنظر في 
نما  عطفيو"، وانفعاؿ معاذ ورفضو لذلؾ، ولـ يبد الرسوؿ قبوال أو رفًضا، وا 

ر ليـ بمسمؾ السكوت ىو أداة التواصؿ الوجاىية مع المتمقيف، الذيف لـ يؤشَ 
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السكوت وتوجييو في ىذا الموقؼ االنفعالي، ومف ثـ عدؿ النبي بسكوتو إلى 
توجيو الحديث إلى منحى آخر، وىو ظيور رجؿ مف بعيد فقاؿ لو النبي "كف أبا 

 خيثمة" فكاف.
البادي أف انفعاؿ السكوت لمنبي )ص( يعكس األناة والتؤدة في معالجة الموقؼ، 

بير لفظي يمنح المتمقي تأويال يجمي موقفو )ص( مف ومف ثـ لـ يكف ىناؾ تع
 كعب بف مالؾ.

وىو األمر نفسو الذي نجده في ىذا المقاـ االنفعالي لموقؼ كعب بف 
مالؾ، وىنا تتجمى بالغة المتمقي الخاص/ الجميور الخاص في التعامؿ مع 

بعد  -وكاف محًبا لو-الموقؼ، إذ لما لجأ كعب بف مالؾ إلى ابف عمو أبي قتادة 
أف نيى النبي عف الكالـ معو، أراد كعب أف يكتنفو أبو قتادة بتأكيد حبو لمنبي، 
ا َطاَؿ َعِميَّ اْلَباَلُء اْقَتَحْمُت  غير أف السكوت كاف رًدا حاسًما، قاؿ كعب"   َفَممَّ

ـْ َيُردَّ  ، َفُقْمُت: ُأْنِشُدَؾ  َعَمى َأِبي َقَتاَدَة َحاِئَطُو، َوُىَو اْبُف َعمّْي َفَسمَّْمُت َعَمْيِو َفَم َعِميَّ
َـّ ُقْمُت: ُأْنِشُدَؾ المََّو َيا َأبَ  ـُ َأنّْي َأَحبُّ المََّو َوَرُسوَلُو َفَسَكَت، ُث ا المََّو َيا َأَبا َقَتاَدَة، َأَتْعَم

َـّ ُقْمُت: ُأْنِشُدَؾ المَّوَ  ـُ َأنّْي َأَحبُّ المََّو َوَرُسوَلُو َفَسَكَت، ُث ـُ  َقتَاَدَة َأَتْعَم َيا َأَبا َقتَاَدَة َأَتْعَم
َـّ   ـْ َأْمِمُؾ َنْفِسي َأْف َبَكْيُت، ُث ـُ َقاَؿ: َفَم َأنّْي َأَحبُّ المََّو َوَرُسوَلُو َقاَؿ: المَُّو َوَرُسوُلُو َأْعَم

َصمَّى اْقَتَحْمُت اْلَحاِئَط َخاِرًجا َحتَّى ِإَذا َمَضْت َخْمُسوَف َلْيَمًة ِمْف ِحيِف َنَيى النَِّبيُّ 
َـّ َجَمْسُت  ـَ َعْف َكاَلِمَنا، َصمَّْيُت َعَمى َظْيِر َبْيٍت َلَنا َصاَلَة اْلَفْجِر، ُث اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
ـْ  ـُ اأْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَمْيِي َوَأَنا ِفي اْلَمْنِزَلِة الَِّتي َقاَؿ المَُّو: }َضاَقْت َعَمْيِي

("} ـْ َأْنُفُسُي
ٗٓ ) 

كاء وجاه السكوت، والشؾ وجاه اليقيف، والمتمقي الخاص / كعب وجاه المتمقي الب
العاـ/ أبو قتادة، ومف ثـ ينتقؿ االنفعاؿ مف الخاص النبي إلى العاـ / قتادة، وىو 

 انتقاؿ تمقائي مف األعمى إلى األدنى.
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ف بدا لكعب أن و إف السكوت يمثؿ استنكاًرا فعمًيا وليس استنكاًرا إيمانًيا، وا 
استنكار حب هلل ورسولو، إذ امتزج الداؿ غير المغوي بالداؿ المغوي، وىو قوؿ 
قتادة اهلل ورسولو أعمـ ، وىنا يظير االنفعاؿ المحرؾ لذلؾ، وىو تأنيب الضمير" 
وىو نوع مف الحزف يأتي مف الشؾ الذي ينتابنا مف أف شيًئا نفعمو أو قد فعمناه 

لضرورة الشؾ؛ ألننا لو كنا متأكديف كمًيا بأف ليس جيًدا وال حسًنا، وىو يفترض با
(؛ مف ثـ فإف أبا قتادة  وضع الفعؿ ٔٗما نفعمو كاف سيًئا المتنعنا عف فعمو")

مقابؿ محركو وباعثو،  إذ لو رأى كعب فيو عيًبا ما فعمو، وبالتالي  كاف السكوت 
 مقابؿ البكاء.

ديث النبوي يمثؿ السكوت محوًرا تواصمًيا ميًما مع المتمقي في الح
ف تعدد  الشريؼ؛ إذ كاف اختياًرا ناجًعا في التعبير عف الموقؼ االنفعالي، وا 

 السكوت في الحديث توجيًيا وتأثيًرا ولـ يقتصر عمى سكوت االنفعاؿ.
 االنفعال اإلشاري/ العالماتي 7-7
ىو أساس في االنفعاؿ، تنطمؽ منو شكوؿ االنفعاالت األخرى، ويعكس    

مف المنفعؿ؛ ألنو يعود إلى حالتو األولى بعد زوالو، فيو يقوـ عمى انفعاال مرًنا 
إظيار االنفعاؿ بعالمات بارزة مثؿ احمرار الوجو والعرؽ وانتفاخ األوداج والتبسـ 
أو الغضب، ومف ثـ فإنو مؤشر بارز عمى تغير السموؾ الطبيعي لممتمقي أو 

 المستقبؿ إزاء الفعؿ.
مؽ بتغير لوف الوجو ىو العالمة األساس ولعؿ التغير الفسيولوجي المتع

في انعكاس الغضب، سواء أكاف ذلؾ وصًفا مباشًرا أـ توصيًفا. وقد برز االنفعاؿ 
العالماتي في الحديث النبوي أداة تواصؿ مع اآلخر، السيما احمرار الوجو، كما 

لما كاف يوـ حنيف آثر رسوؿ اهلل صمى  في حديث عبداهلل بف مسعود أنو قاؿ:"
 عميو و سمـ ناسا في القسمة: فأعطى األقرع بف حابس مائة مف اإلبؿ، اهلل

وأعطى عيينة بف حصف مثؿ ذلؾ، وأعطى ناًسا مف أشراؼ العرب وآثرىـ يومئذ 
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في القسمة. فقاؿ رجؿ: واهلل إف ىذه قسمة ما عدؿ فييا وما أريد فييا وجو اهلل. 
فأتيتو فأخبرتو بما قاؿ فتغير  فقمت: واهلل ألخبرف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ

وجيو حتى كاف كالصرؼ ثـ قاؿ: ]فمف يعدؿ إذا لـ يعدؿ اهلل ورسولو؟ ثـ قاؿ: 
]يرحـ اهلل موسى قد أوذي بأكثر مف ىذا فصبر [ فقمت : ال جـر ال أرفع إليو 

 ( .  ٕٗبعدىا حديثا")
واضح أف االنفعاؿ ىنا بدا في تغير وجو النبي بعد سماعو لمكالـ الذي صدر    

مف الرجؿ، وىو انفعاؿ يعكس عدـ رضا النبي عف ذلؾ وكراىيتو لمكالـ، وأنو 
يمثؿ إيذاء لو، ومف ثـ كاف تغير الوجو باحمراره حمرة شديدة ىو العاكس لموقؼ 

 النبي وانفعالو إزاء الحدث الكالمي. 
ف االحمرار طبيعة االنفعاؿ وىو قولو" كالصرؼ" توصيًفا لرد الفعؿ، فمـ وقد بي

نما كاف التشبيو الوصفي ىو مبيًنا لدرجة انفعاؿ النبي  ُيقؿ احمر وجيو، وا 
 وعاكًسا لتأثيره فيو.

إذف مثؿ تغير الوجو ىنا ركيزة التواصؿ مع المتمقي، بوصفو رسالة 
 ة التواصؿ إزاء الفعؿ المنفعؿ عميو.موَجية لممتمقي وموِجية لو ولمسار عممي

تغير وجو النبي عالمة دالة تشي بانفعاؿ النبي، وكاف الصحابة يعرفوف    
ذلؾ في وجيو، كما ورد في الحديث عف زيد بف خالد الُجَيني " أف َرُجاًل َسَأَؿ 

ـَ َعِف المَُّقَطِة، َفَقاَؿ: َعرّْ  َـّ اْعِرْؼ َرُسوَؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ ْفَيا َسَنًة، ُث
َـّ اْسَتْنِفْؽ ِبَيا، َفِإْف َجاَء َربَُّيا َفَأدَّْىا ِإَلْيِو، َفَقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اهلِل  ِوَكاَءَىا، َوِعَفاَصَيا، ُث

َرُسوَؿ ، َفَضالَُّة اْلَغَنـِ ؟ َقاَؿ: ُخْذَىا َفِإنََّما ِىَي َلَؾ، َأْو أَلِخيَؾ، َأْو ِلمذّْْئِب، َقاَؿ: َيا 
ْت  ـَ َحتَّى اْحَمرَّ اهلِل، َفَضالَُّة اإِلِبِؿ؟ َقاَؿ: َفَغِضَب َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ
َـّ َقاَؿ َما َلَؾ َوَلَيا، َمَعَيا ِحَذاُؤَىا، َوِسَقاُؤَىا، َحتَّى َيْمَقاَىا  َوْجَنتَاُه، َأِو اْحَمرَّ َوْجُيُو، ُث

 (َٖٗربَُّيا. ")



 1212)يوليو(  1، ع 21مج                 فات المقارنة     غويات والثقامجلة كلية اآلداب لل

  

 

 

 عماد سعد شعير د.( وبالغة التواصل في الحديث النبوي الشريفاالنفعال الوجاهي )

877                                                

التسمسؿ االستفيامي مف المقطة إلى الغنـ إلى اإلبؿ محرؾ لمسار 
التواصؿ مع المتمقي في إبراز حاؿ التصرؼ مع المقطة وبالتالي كاف تأكيد النبي 
ألماراتيا، ثـ انحسار تمؾ األمارات مع الغنـ، ثـ احمرار الوجو مع اإلبؿ الذي 

 ساف دوف مالؾ.يرمي لرفضو أف تكوف اإلبؿ في إطار ما قد يجده اإلن
نما ىو رد فعؿ طبيعي النفعاؿ  احمرار الوجو ليس وليد تصنع أو مناط تحكـ؛ وا 
غضب أو فرح ال يكوف فيو تحكـ، إذ " ال يمكف لممرء أف يمتنع عف أف يحمر أو 
أف يشحب حيف يييئو لمثؿ ذلؾ انفعاؿ معيف؛ وذلؾ ألف ىذه التغييرات ال تعتمد 

نيا تأتي كذلؾ بطريقة مباشرة مف عمى األعصاب وعمى العضالت، وأل
 (ٗٗالقمب")

فالقمب باعث احمرار الوجو؛ ومف ثـ فإنو ال يمكف التحكـ فيو، فاحمرار 
وجو النبي؛ نتيجة مباشرة لرفض السؤاؿ، ومف ثـ فإنو يرمي إلى قصدية تواصمية 

 مع المتمقي يرسؿ النبي بيا رسالة يقطع عندىا السؤاؿ عف اإلبؿ.
نفعالية الزمة الغضب متواترة في كثير مف األحاديث وىذه العالمة اال

النبوية التي تؤشر إلى االنفعاؿ السالب لمنبي )ص(، مثؿ احمرار وجيو وغضبو 
مف تنازع المسميف جداال في مسألة القدر، كما روى الترمذي مف حديث أبي 

ـَ َوَنْحُف َخَرَج َعَمْيَنا َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى المَّ ىريرة رضي اهلل عنو أنو قاؿ:" ُو َعَمْيِو َوَسمَّ
َنتََناَزُع ِفي الَقَدِر َفَغِضَب َحتَّى اْحَمرَّ َوْجُيُو، َحتَّى َكَأنََّما ُفِقَئ ِفي َوْجَنتَْيِو الرُّمَّاُف، 

ـْ ِحيفَ  ؟ ِإنََّما َىَمَؾ َمْف َكاَف َقْبَمُك ـْ ـْ ِبَيَذا ُأْرِسْمُت ِإَلْيُك ـْ َأ َتَناَزُعوا ِفي  َفَقاَؿ: َأِبَيَذا ُأِمْرُت
ـْ َأالَّ َتَتَناَزُعوا ِفيِو.") َىَذا اأَلْمِر، َعَزْمُت َعَمْيُك

ٗ٘) 
ويبدو أف احمرار الوجو قريف لمغضب، تتبايف درجاتو وفقا لطبيعة 
الموقؼ، كما تتعدد بنيتو الوصفية مف التشبيو بالصرؼ إلى التعبير الكنائي 

رؤيتو لتنازع المسمميف؛ وىو دليؿ  المقروف بالدليؿ " فقئ في وجيو الرماف" عند
 االنفعاؿ لغضب جمي.
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نما  ولـ يكف االنفعاؿ اإلشاري لمغضب مقصوًرا عمى احمرار الوجو وا 
امتزج بالتبسـ، كما في حديث عبداهلل بف كعب بف مالؾ عف أبيو أنو قاؿ يذكر 

ا َسمَّْمُت عَ  ـَ ما حدث مع رسوؿ اهلل في سؤالو عف تخمفو:" َفِجْئُتُو َفَممَّ ـَ َتَبسُّ َمْيِو َتَبسَّ
َـّ َقاَؿ:  َما »َفِجْئُت َأْمِشي َحتَّى َجَمْسُت َبْيَف َيَدْيِو، َفَقاَؿ ِلي: « َتَعاؿَ »الُمْغَضِب، ُث

ـْ َتُكْف َقْد اْبَتْعَت َظْيَرؾَ  َفُقْمُت: َبَمى، ِإنّْي َوالمَِّو َلْو َجَمْسُت ِعْنَد َغْيِرَؾ «. َخمََّفَؾ، َأَل
ْنَيا، َلَرَأْيُت َأْف َسَأْخُرُج ِمْف َسَخِطِو ِبُعْذٍر، َوَلَقْد ُأْعِطيُت َجَداًل، َوَلِكنّْي  ِمْف َأْىؿِ  الدُّ

َوالمَِّو، َلَقْد َعِمْمُت َلِئْف َحدَّْثُتَؾ الَيْوـَ َحِديَث َكِذٍب َتْرَضى ِبِو َعنّْي، َلُيوِشَكفَّ المَُّو َأْف 
، َوَلِئْف َحدَّثْ  ُتَؾ َحِديَث ِصْدٍؽ، َتِجُد َعَميَّ ِفيِو، ِإنّْي أَلَْرُجو ِفيِو َعْفَو ُيْسِخَطَؾ َعَميَّ

المَِّو، اَل َوالمَِّو، َما َكاَف ِلي ِمْف ُعْذٍر، َوالمَِّو َما ُكْنُت َقطُّ َأْقَوى، َواَل َأْيَسَر ِمنّْي ِحيَف 
: َتَخمَّْفُت َعْنَؾ، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو وَ  ـَ ـْ »َسمَّ َأمَّا َىَذا َفَقْد َصَدَؽ، َفُق

 (ٙٗ«)َحتَّى َيْقِضَي المَُّو ِفيؾَ 
ىنا تتجمى بالغة المتمقي/ المنفعؿ عميو في تفسير إشارة االنفعاؿ 
نما ارتآه كعب تبسـ  نياء لمحدث، وا  النبوي، إذ إف التبسـ لـ يكف تبسـ رضا وا 

التواصؿ بيف المرسؿ والمتمقي، غضب، ومف ثـ بدت إشارة االنفعاؿ ىي محرؾ 
 ووسيط تاؿ لمتعبير لمغوي المشير إلى الموقؼ االتصالي مف قبؿ المرسؿ.

وقد بدا تبسـ النبي في مواقؼ إشارة انفعاؿ بالرضا، كما في حديث سماؾ عف 
جابر بف سمرة قاؿ:" كنا نجمس إلى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو و سمـ فكانوا 

روف أشياء مف أمر الجاىمية ورسوؿ اهلل صمى اهلل عميو يتناشدوف األشعار ويتذاك
و سمـ ساكت فربما تبسـ أو قاؿ كنا نتناشد األشعار ونذكر أشياء مف أمر 

 (ٚٗالجاىمية فربما تبسـ صمى اهلل عميو و سمـ".)
التبسـ يركف بو المرسؿ إلى ذاتو ويترؾ لممتمقي بعد التأويؿ بعيًدا عف 

بسـ النبي وسكوتو قبوؿ منو بالمقوؿ، ورسالة تواصمية التعبير المغوي المباشر، فت
 لممتمقي لتكرار ذلؾ األمر والنأي عف ازدرائو وقاطعتو.
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إف الحضور اإلشاري ىنا يؤجؿ الحضور التعبيري وربما يؤخره، ومف ثـ   
فإنو يقؼ حاجًزا لمتعبير المغوي المباشر، ؼ" العالمات اإلشارية تناسب التواصؿ 

 (ٛٗعمى تجريبية وتوسط".) الدنيوي وتنطوي
وقد بدا ذلؾ في موقؼ النبي مف حديث عمر بف الخطاب لما دخؿ 
عميو حيف ىجر زوجاتو، قاؿ عمر:"  َفَدَخْمُت َعَمْيِو، َفِإَذا ُىَو ُمْضَطِجٌع َعَمى 

َماُؿ ِبَجْنِبِو، ُمتَّ  ِكٌئ َعَمى ِوَساَدٍة ِمْف ِرَماِؿ َحِصيٍر َلْيَس َبْيَنُو َوَبْيَنُو ِفَراٌش، َقْد َأثََّر الرّْ
ـٌ: َطمَّْقَت ِنَساَءَؾ، َفَرَفَع َبَصَرُه  َـّ ُقْمُت َوَأَنا َقاِئ َأَدـٍ َحْشُوَىا ِليٌؼ، َفَسمَّْمُت َعَمْيِو، ُث

: َأْستَْأِنُس َيا َرُسوَؿ المَِّو، َلْو َرَأْيتَِني َوُكنَّا ـٌ َـّ ُقْمُت َوَأَنا َقاِئ ، َفَقاَؿ: )اَل( ، ُث َمْعَشَر  ِإَلىَّ
 ، ـْ ـْ ِنَساُؤُى ا َقِدْمَنا َعَمى َقْوـٍ َتْغِمُبُي ـَ النَِّبيّ ُقَرْيٍش َنْغِمُب النَّْساَء، َفَممَّ  َفَذَكَرُه َفتََبسَّ

َـّ ُقْمُت: َلْو َرَأْيَتِني َوَدَخْمُت َعَمى َحْفَصَة، َفُقْمُت: اَل  )صمى اهلل عميو وسمـ( ، ُث
ُتِؾ ِىي َأْوَضَأ ِمْنِؾ، َوَأَحبَّ ِإَلى النَِّبي )صمى اهلل عميو وسمـ( َيُغرَّنَِّؾ َأْف َكاَنْت َجارَ 

ـَ ُأْخَرى، ُيِريُد َعاِئَشَة،  )"َفتََبسَّ ـَ ، َفَجَمْسُت ِحيَف َرَأْيُتُو تََبسَّ
ٜٗ) 

تبسـ النبي في موضعيف لموقؼ واحد، فانفعالو رد فعؿ لكالـ عمر، وىو 
كاف ابف بطاؿ استنتج مف تبسمو )ص( يرسؿ رسالة ضمنية إلى المتمقي، فإذا 

موافقة وليس منًعا أو تحريًما لما قيؿ، قاؿ: "وفى تبسـ النبي لعمر حيف ذكر 
غمبة قريش لنسائيا وتحكـ نساء األنصار عمييـ: دليؿ أف المعنييف ليسا 

دراؾ، أما  ٓ٘بمحرميف ") ( فإف التبسـ ىنا  أيًضا يؤشر إلى انفعاؿ إقرار وا 
ار لطبيعة الرجاؿ بيف أىؿ مكة والمدينة، وتأثرىـ بأىؿ المدينة في اإلقرار فيو إقر 

تعامؿ النساء، وأما اإلدراؾ فيو إدراؾ عمر لتفضيؿ النبي لعائشة ومجابية 
 حفصة بذلؾ، وأمرىا أال تنزؿ نفسيا مف النبي منزلة عائشة. 

استجابة عمر لالنفعاؿ اإلشاري كانت فورية منو بدت في جموسو بعد قيامو، 
عمى الرغـ مف أف  وتغير النبي )ص( وىو قولو:" فجمست حيف رأيتو يبتسـ"

االنفعاالت غير المفظية  قد ال تعكس رسالة المرسؿ بتفاصيميا كاممة، وقد يحار 
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المتمقي إزاء تأويميا، فإنيا تمثؿ وسيًطا ميًما في إبراز االنفعاؿ وتوصيمو لممتمقي 
اؿ غير المفظي ركيزة فاعمة في وسائؿ قبيؿ التعبير المغوي؛ ولذا نجد االنفع

التواصؿ اإللكتروني، يتوصؿ مف خاللو إلى التعبير عف المشاعر المتباينة ) 
الرضا،الغضب، السرور، التعجب، اإلعجاب، الصراخ...إلخ ( دوف التعبير 

بقوليا:" إف وسائؿ اإلعالـ تشير   Susan Fussellالمغوي المباشر،كما ذكرت
دوف أف اإلشارات غير المفظية ىي إضافة ميمة إلى كمماتيـ  إلى أف الناس يعتق

  (  ٔ٘حيف التعبير عف انفعاالتيـ/عواطفيـ" )
-٘- 

وال ينفصؿ االنفعاؿ غير المفظي عف االنفعاؿ المفظي، فيما وجياف 
لعممة واحدة، فال يكاد يأتي انفعاؿ غير لغوي دوف أف يكوف مصحوًبا بانفعاؿ 

ي انفعاؿ لغوي دوف أف يكوف مصحوًبا بانفعاؿ غير لغوي، وكذلؾ ال يكاد يأت
لغوي. وقد انتيى فندريس إلى أف" كؿ حدث كالمي البد أف يخالطو عناصر 
انفعالية، فال تكاد توجد جممة دوف أف تتضمف عناصر انفعالية ولو كانت 

 (ٕ٘مبتذلة، فالشخص ال يمكف أف يستعمؿ كممة واحد مرتيف بالقيمة نفسيا ")
ؿ المغوي مجسًدا ببنيات لغوية مشحونة بالمعاني النفسية التي تعكس يرد االنفعا

طبيعة االنفعاؿ والمنفعؿ كذلؾ، السيما البنية البالغية. ولعؿ مف أبرزىا إسياًما 
في التأثيؿ لالنفعاؿ استعارة االنفعاؿ والتشبيو والكناية واالستفياـ والتكرار والتقرير 

 والقسـ والدعاء.
يات االنفعاؿ المغوي في الحديث النبوي االستفياـ والتكرار وقد بدت أجمى تقن

 والتقرير والدعاء
 االستفهام 7-7

بنية فاعمة في االنفعاؿ، فإذا كاف االستفياـ ىو حمقة وصؿ بيف المرسؿ 
والمستقبؿ فإنو في االنفعاؿ الوجاىي يمثؿ توجيًيا لممنفعؿ عميو ورفًضا أو قبوال 
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قد يتحوؿ في االنفعاؿ إلى تعجب أو يتحوؿ التعجب  لممنفعؿ، إذ االستفياـ الذي
إلى استفياـ يوجو المسار االنفعالي ويستجميو، رفًضا أو نفًيا أو توكيًدا أو دحًضا 

 أو ىجوًما أو دفاًعا.
ويؤكد ذاؾ االنفعاؿ االستفيامي لموسى مع العبد الصالح، إذ إنو لما 
تبعو جاء انفعالو استفيامًيا، قاؿ في غرؽ السفينة:"" َأَخَرْقَتَيا ِلُتْغِرَؽ َأْىَمَيا َلَقْد 

 ( ِٔٚجْئَت َشْيًئا ِإْمًرا )
ْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكًرا ثـ قاؿ في قتؿ الغالـ َأَقَتْمَت َنْفًسا َزِكيًَّة ِبَغْيِر َنْفٍس َلقَ 

ـْ َأُقْؿ َلَؾ ِإنََّؾ َلْف َتْسَتِطيَع معي صبرا" )ٗٚ) ( َقاَؿ َأَل
ٖ٘) 

إف عجيب الموقؼ فجر االنفعاؿ إنكاًرا بذينؾ السؤاليف الفاتحيف ألفؽ 
االستفسار والحوار إزاء حدثيف غير منطقييف، ليكسر شرط االتباع مرة وثنتيف؛ 

 قائي لمحدثيف.نتيجة رد فعؿ استفيامي تم
( ٗ٘االستفياـ الذي ىو " طمب المراد مف الغير عمى جية االستعالـ")

يمثؿ انفعاال انعكاسًيا، سواء أكاف ذلؾ مف المنفعؿ أـ المنفعؿ عميو، فيو يفتح 
 قناة التواصؿ بيف المرسؿ والمستقبؿ.

وقد شكؿ االستفياـ في الحديث النبوي بعًدا انفعالًيا ممموًسا، إذ كاف رد 
الفعؿ المباشر إزاء الحدث الكالمي أو الفعمي، فتنوع في الحديث بنية وتوجيًيا، 
السيما االستفياـ التقويضي، واالستفياـ اإلنكاري، واالستفياـ التوجييي؛ 

 خصوًصا أف الحديث رسالة شفيية تواصمية تكرارية. 
٘-ٔ-ٔ 

أو أما االستفياـ التقويضي فيو استفياـ يحمؿ جواًبا يقوض الدعوى 
الحدث الذي ينفعؿ لو المتكمـ؛ بإثبات نفي القضية عف العموـ. والعموـ يدفع بو 
المتكمـ عنو كؿ أثر أو لوـ يمكف أف يوجو إليو. وقد بدا ذلؾ جمًيا في قولو)ص( 
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حيف قاؿ األعرابي واصًفا توزيع النبي لمغنائـ " ما ىذه قسمة عدؿ":" ومف يعدؿ 
 (٘٘إذا لـ يعدؿ اهلل ورسولو؟")

تعبير االستفيامي يحمؿ منحى انفعالًيا كما ىو واضح، يقوض بو ال
النبي قوؿ األعرابي، إذ ال يقارف عدؿ أحد بما ينسب إلى القوة العميا/ الذات 
اإلليية ورسوؿ اهلل، ومف ثـ ينتفي عدؿ أي شخص دوف اهلل ورسولو. وال يجد 

 االستفيامي إيجاًبا. المتمقي إزاء ىذا االستفياـ سوى مشاركة التعبير االنفعالي 
 -أفادت ىنا العموـ-ولعؿ أداة االستفياـ" َمف" التي تفيد االستعالـ عف العاقميف

الذي ينسب إلييـ السؤاؿ، تعمؽ انفعاؿ النبي بالحدث، وتبرز مف خاللو طبيعة 
العالقة بيف المرسؿ والمستقبؿ،" مف يكوف األعرابي حتى يرسؿ ذاؾ األمر بعدـ 

 و؟ ومف ثـ فجرت تمؾ العالقة ذاؾ االنفعاؿ الرافض لممطروح.العدؿ؟ ولمف يرسم
وفي ىذا اإلطار االنفعالي يأتي استفياـ النبي لمسيدة عائشة حيف تبعتو لمبقيع، 

 (ٙ٘قاؿ بعد أف ليزىا في صدرىا:" أظننت أف يحيؼ اهلل عميؾ ورسولو؟)
فيو  االستفياـ يحمؿ تأنيًبا وتقويًضا لما قامت بو أـ المؤمنيف عائشة،

تأنيب إلتيانيا الفعؿ، وتقويض لمراسخ في ذىنيا، ومف ثـ كاف االستفياـ بنسب 
الجور إلى اهلل ورسولو، ويكوف الجواب مقطوًعا، إذ ال يجد المتمقي رًدا إزاء ذلؾ، 
فإنو ال يأتي جور مف اهلل ورسولو، وبالتالي كيؼ يدور في خمد السيدة عائشة 

 ىذا األمر.
نفعالي جد حاضر فإف حزمة استفيامية شكمت ولما كاف الموقؼ اال

محاور التواصؿ الثنائي بيف النبي والسيدة عائشة، اكتشاًفا واستجالء وتغييًرا 
لمسار الحدث، فكانت تراتبية االستفياـ، ما لؾ يا عائشة حشيا رابية؟ ثـ فأنت 
ر السواد الذي رأيت أمامي؟ ثـ انفجر انفعاؿ النبي وتغيير عائشة لمسار الحوا

 ( تعني في البقيع.ٚ٘بقوليا: كيؼ أقوؿ يا رسوؿ اهلل؟)
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٘-ٔ-ٕ  
أما االستفياـ التوجييي فيو وسيمة انفعالية تبغي توجيو المتمقي إلى فعؿ 
ما مف طريؽ السؤاؿ، تخييًرا أو رفًضا. ومف ثـ ال يكوف التوجيو مف قبؿ االنفعاؿ 

نما يكوف ضمنًيا.  مباشًرا وا 
قولو )ص( حيف رأى تنازع المسمميف في  وقد بدا ىذا االستفياـ في

 القدر:" أبيذا أمرتـ أـ بيذا أرسمت إليكـ؟
إنو تخيير مغمؽ بيف الفعؿ والال فعؿ، بيف االلتزاـ والال التزاـ، إنو 
استفياـ انفعالي توجييي رافض، توجييي لممستقبؿ لما يريده النبي، رافض لمواقع 

 الذي رآه الرسوؿ أمامو. 
في استفيامو التوجييي االنفعالي )ص( حيف دعاه ولعؿ ىذا اتضح 

عثماف بف عفاف لمبايعة عبداهلل بف أبي سرح، قاؿ:" أما فيكـ رجؿ رشيد يقوـ 
 (ٛ٘إلى ىذا حيث رآني كففت يدي عف بيعتو فيقتمو؟)

االستفياـ يرتكز ىنا عمى قطع االتصاؿ بيف النبي وأصحابو، لعدـ فؾ 
أبي سرح، وبالتالي كاف ىذا االستفياـ  الصحابة لشفرة صمتو عف مبايعة ابف

االنفعالي التوجييي إلى ما يجب أف يكوف منيـ إزاء ىذه المواقؼ، السيما أف 
النبي استخدـ التعبير الوصفي اإلفيامي " رجؿ رشيد" أي يضع األمور في 
موضعيا، إذ إف قرينة رضاه )ص( أو رفضو بارزة في عدـ مبايعتو ثالث مرات، 

 دمو.وكاف قد أىدر 
ولعؿ المتمقي قد يكوف لو العذر في عدـ فؾ شفرة الصمت، إذ إنو قد 
يؤوؿ باألناة والروية، أو العتاب، أو الفكر أو الرفض المطمؽ، فقرينة تأويؿ 

 الصمت ينبغي أف تكوف واضحة.
٘-ٔ-ٖ 
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أما االستفياـ اإلنكاري فيو قريف االنفعاؿ سواء أكاف إنكاًرا لمَوَجو مف 
لموِجو مف قبؿ المنفعؿ عميو، ومف ثـ تجمت ىذه الوسيمة  قبؿ المنفعؿ أـ

االنفعالية بارزة في الحديث النبوي، كما في حديث عائشة رضي اهلل عنيا: " َأفَّ 
ـُ ِفيَيا َرُسوَؿ المَّوِ  ـْ َشْأُف الَمْرَأِة الَمْخُزوِميَِّة الَِّتي َسَرَقْت، َفَقاُلوا: َوَمْف ُيَكمّْ ُي  ُقَرْيًشا َأَىمَّ

؟ َفَقاُلوا: َوَمْف َيْجَتِرُئ َعَمْيِو ِإالَّ ُأَساَمُة ْبُف َزْيٍد، ِحبُّ َرُسوِؿ صَ  ـَ مَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
 " : ـَ ـَ َفَكمََّمُو ُأَساَمُة، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

،  ِمْف ُحُدوِد المَِّو؟ َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ  ـْ َـّ َقاَؿ: ِإنََّما َأْىَمَؾ الَِّذيَف َقْبَمُك ـَ َفاْخَتَطَب، ُث َـّ َقا ُث
ِعيُؼ َأَقاُموا َعَمْيِو  ـُ الضَّ َذا َسَرَؽ ِفيِي ـُ الشَِّريُؼ َتَرُكوُه، َواِ  ـْ َكاُنوا ِإَذا َسَرَؽ ِفيِي َأنَُّي

ـُ المَِّو َلْو َأفَّ َفاطِ  ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَىا ")الَحدَّ، َواْي  ( َٜ٘مَة ِبْنَت ُمَحمَّ
ىنا يستبيف االستفياـ الذي خرج مخرج اإلنكار مجسًدا لموقؼ النبي 
االنفعالي إزاء الشفاعة في حد اهلل مف ِحب لو، ومف ثـ انبجس االنفعاؿ في 
 إنكار ذاؾ األمر، دوف إرداؼ االستفياـ بقوؿ سوى عموـ التوجيو البادي في

 خطبتو؛ إذ األمر جمؿ.
ذا كانت اليمزة " لطمب تصديؽ، نحو: أزيد قائـ؟ أو تصور، نحو:  وا 
أزيد عندؾ أـ عمرو؟ وتساوييا ىؿ في طمب التصديؽ الموجب، ال غير فاليمزة 
أعـ، وىي أصؿ أدوات االستفياـ وألصالتيا استأثرت بأمور، منيا تماـ 

نيا ردفت بفعؿ الشفاعة، ومف ثـ ( فإنيا ىنا لطمب التصديؽ، إذ إٓٙالتصدير")
 إنكار ىذا الفعؿ.

ذا كاف االنفعاؿ قد انقطع كالًما خاًصا عند االستفياـ في ىذا الحديث  وا 
فإف االستفياـ اإلنكاري جاء متبوًعا بحيثيات الرد، كما في قولو )ص( حيف سئؿ 

 (ٔٙا")عف اإلبؿ إذا وجدت:" ما لؾ وماليا؟ معيا حذاؤىا وسقاؤىا حتى يمقاىا ربي
فاالنفعاؿ االستفيامي الذي قرف باحمرار وجيو وغضبو يأتي إنكاًرا لمسؤاؿ، بيد 
أنو معتمد عمى حيثيات اإلنكار، فاإلبؿ معيا ما تستغني بو عف الناس مف 
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الطعاـ والشراب، أي ىي ترد الماء وتأكؿ مف األوراؽ، وبالتالي ال دخؿ لؾ بيا 
 فاتركيا.

يرمي بو الرسوؿ إلى نييو عف أخذىا، ومف ولعؿ في انفعاؿ اإلنكار ما 
ثـ يكوف المتمقي عمى دراية وتفسير لتؾ الرسالة التواصمية، السيما أف التواصؿ 

 جماعي.
نما فتح االستفياـ  ولـ يقؼ االنفعاؿ عمى االستفياـ االنفعالي المباشر، وا 

عاؿ أو في مواقؼ التواصؿ االنفعالي استفساًرا وتأكيًدا لتصور ذىني يحجـ االنف
يزيده ويقويو، كما في استفياـ النبي لمسيدة عائشة في تغيرىا عند عودتو مف 
البقيع، قاؿ:" ما لؾ يا عائشة حْشَيا رابية؟  فيو استفسار عف حاليا رضي اهلل 
عنيا مف أنيا مرتفعة التنفس كأنيا تجري، ثـ استفيامو التأكيدي بقولو:" فأنت 

 السواد الذي رأيت أمامي؟"
ياماف يميداف لالنفعاؿ النبوي استفساًرا وتأكيًدا لمتصور أو إلزالتو، االستف

ومف ثـ مثؿ ركيزة في فتح قنوات التواصؿ الثنائي بيف النبي والسيدة عائشة، بؿ 
زالتو؛ إذ سألتو السيدة عائشة كيؼ أقوؿ يا رسوؿ  إنو كاف أداة تخفيؼ االنفعاؿ وا 

اف االستفياـ ىو المغير لمسار الحوار اهلل؟ عند الدعاء في البقيع،  وبالتالي ك
 والتواصؿ.

ىذه التسمسالت االستفيامية نجدىا أيًضا في حديث كعب بف مالؾ، إذ   
سأؿ النبي تباًعا ما فعؿ كعب بف مالؾ؟ ثـ عند المواجية ما خمفؾ؟ ثـ ألـ تكف 

 قد ابتعت ظيرؾ؟ 
ورات االستفيامات تفتح أفؽ التواصؿ وتزيؿ مناطؽ المبس وتعيد التص
 إلى مواضعيا المرجوة مف قبؿ المرسؿ والمتمقي، إنيا رؤية خاصة لموجود.
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 التكرار ٕ-٘
يمنح التكرار المعنى قوة بزيادة في العبارة أو بترديد فيو، ومف ثـ فإنو 
يحمؿ شحنة انفعالية بنية وداللة، إذ إنو نشأ أصال في المغة االنفعالية كما ذكر 

التي نشأت في المغة االنفعالية، ثـ صار استعمالو فندريس بأنو مف " الوسائؿ 
في المغة المنطقية مجرد سياسة نحوية، أما أصمو فيجب البحث عنو في االنفعاؿ 

 (ٕٙالذي يصحب التعبير عف عاطفة قد دفعت إلى أقصاىا")
فالتكرار لو دالالتو االنفعالية الممزوجة بالتقرير، إذ مف تقرير المعنى 

 عاؿ بيا إيجاًبا وسمًبا.والصيغ يتولد االنف
ووسيمة التكرار جد الفتة لالنتباه في الحديث النبوي وصًفا أو تركيًبا، ال 

ـْ  سيما في المواقؼ االنفعالية. ففي النيي عف شيادة الزور قاؿ ص:" َأاَل ُأَنبُّْئُك
اإِلْشَراُؾ ِبالمَِّو، َوُعُقوُؽ »َثاَلثًا. َقاُلوا َبَمى َيا َرُسوَؿ المَِّو. َقاَؿ «. ِبَأْكَبِر اْلَكَباِئرِ 

ورِ »َوَجَمَس َوَكاَف ُمتَِّكًئا َفَقاَؿ «. اْلَواِلَدْيفِ  ُرَىا َحتَّى «. َأاَل َوَقْوُؿ الزُّ َقاَؿ َفَما َزاَؿ ُيَكرّْ
 (ٖٙا َلْيَتُو َسَكَت")ُقْمنَ 

التكرار ىنا إقرار بعظـ النيي، وانفعاؿ النبي بو حتى كرره ثالثًا، وبالتالي      
تصؿ إلى المتمقي الرسالة واضحة جمية، مف خالؿ انفعالو )ص( بالتكرار، 
إضافة إلى الفصؿ بيف المتعاطفيف بأداة التنبيو واالستفتاح " أال "، الذي يؤشر 

 التشديد عمى النيي عف شيادة الزور، كما قاؿ اُلقْسَطاَلني:إلى عظـ األمر و 
وفصؿ بيف المتعاطفيف بحرؼ التنبيو واالستفتاح تعظيًما لشأف الزور لما يترتب "

ضافة القوؿ إلى الزور مف إضافة الموصوؼ إلى  عميو مف المفاسد وا 
 (.ٗٙصفتو")

ة االستجابة إف التعبير" ليتو سكت" يمثؿ الحالة القصوى لالنفعاؿ، وحال
المعرفية مف المتمقي، فالرسالة قد استقرت في ذىف المتمقي، ومف ثـ كانت 
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التغذية الراجعة في ىذا التعبير الذي يعمؽ البعد االنفعالي لمتعبير القائـ عمى 
 التمني لزواؿ التكرار؛ رأفة بالنبي ص مف التكرار؛ فالرسالة قد بمغت مداىا. 

ص( مف النار، قاؿ:" َذَكَر َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى اهلُل وىذا نجده أيًضا في تحذيره )
َـّ َقاَؿ:  ـَ النَّاَر َفَأْعَرَض َوَأَشاَح، ُث َـّ َأْعَرَض َوَأَشاَح َحتَّى « اتَُّقوا النَّارَ »َعَمْيِو َوَسمَّ ُث

َـّ َقاَؿ:  ـْ َيِجْد، اتَُّقوا النَّاَر َوَلْو بِ »َظَننَّا َأنَُّو َكَأنََّما َيْنُظُر ِإَلْيَيا، ُث ِشؽّْ َتْمَرٍة، َفَمْف َل
 (َ٘ٙفِبَكِمَمٍة َطيَّْبٍة")

جاء التكرار مالزًما لالنفعاؿ غير المغوي، فقاؿ آمًرا " اتقوا النار" ثـ 
"اتقوا النار"، واألمر ىنا مف أعمى إلى أدنى، سمطة عميا النبي وتابع لو أدنى، 

ويتحوؿ إلى أمر نافذ يحقؽ ومف ثـ فإف األمر يحقؽ فاعمية في توجيو المتمقي، 
 إقناع الجميور الخاص والعاـ، بانفعالو التكراري لألمر.

وىو األمر ذاتو في دعوتو لترؾ عمي حيف شكاه بعضيـ َفَقاَؿ بعد أف 
أعرض عف األوؿ وأشاح وعف الثاني وكذلؾ الثالث: " َدُعوا َعِميِّا، َدُعوا َعِميِّا، 

 (ٙٙنّْي َوَأَنا ِمْنُو، َوُىَو َوِليُّ ُكؿّْ ُمْؤِمٍف َبْعِدي ")َدُعوا َعِميِّا، ِإفَّ َعِميِّا مِ 
التكرار الثالثي لفعؿ األمر ىو انفعاؿ غضب واضح لمنبي بما حدث مع 
عمي ورفضو لذلؾ، بؿ زاد انفعالو جالء بضمير المتكمـ "مني" و " أنا" في توطيد 

الحالة النفسية  الصمة النفسية والوجودية بينو وبيف عمي، والضمير ىنا يصور
الذاتية الغاضبة لمنبي )ص(؛ إذ المنفعؿ يرتكز دائًما عمى ذاتو مف خالؿ ضمير 
المتكمـ، " واستعماؿ الضمائر في أي خطاب مف الخطابات عمؿ بيد المتكمـ، 
وىو إنشاء لمعالـ التخاطبي،  بو تتحدد وجية التخاطب وبو ترسـ مالمح العالقة 

 ( ٚٙوضوعات".)بيف المتخاطبيف في جميع الم
يؤدي ذلؾ الحوار الثنائي بيف كعب بف مالؾ وابف عمو أبي قتادة، قاؿ:" 
َـّ ُقْمُت: ُأْنِشُدَؾ المَّ  ـُ َأنّْي َأَحبُّ المََّو َوَرُسوَلُو َفَسَكَت، ُث َو ُأْنِشُدَؾ المََّو َيا َأَبا َقتَاَدَة، َأَتْعَم

ـُ َأنّْي َأَحبُّ ال َـّ ُقْمُت: ُأْنِشُدَؾ المََّو َيا َأَبا َقتَاَدَة َيا َأَبا َقتَاَدَة َأَتْعَم مََّو َوَرُسوَلُو َفَسَكَت، ُث
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ـْ َأْمِمُؾ َنْفِسي َأْف  ـُ َقاَؿ: َفَم ـُ َأنّْي َأَحبُّ المََّو َوَرُسوَلُو َقاَؿ: المَُّو َوَرُسوُلُو َأْعَم َأَتْعَم
 (َٛٙبَكْيُت")

رجاء، بتضمف انفعاؿ كعب بف التكرار االستفيامي الذي ينبني عمى التمطؼ وال
مالؾ بالموقؼ انفعاال يحيمو عمى التمطؼ التكراري؛ لينتزع تغذية راجعة إيجابية 

 تزيؿ انفعالو، وتؤصؿ لفكرة عمؽ اإليماف بحب اهلل ورسولو.
 القسـ ٖ-٘

( فإف التوكيد ينتقؿ مباشرة إلى ٜٙلما كاف القسـ توكيًدا لكالمؾ )
الذىني لممعنى عنده إيقاع يقيف، السيما إذا كاف السياؽ المتمقي؛ إليقاع التصور 

المغوي انفعالًيا، فيتموقع اليميف تموقع إزاحة أو إماطة لمتصور المتخيؿ. وقد 
 يتموقع تيديًدا أو دفاًعا عف األنا واآلخر في إطار النفي والتأكيد.

لغوية وتنبعث قوة القسـ أو اليميف مف االرتباط بالقوة اإلليية، فيو سمطة 
عميا، ينسحب عمى الكالـ  مف خالؿ صدؽ تحققو أو كذبو وانتظار عقوبتو، بؿ 

 إنو وسيمة  أولى لظيور الحؽ كما قاؿ زىير بف أبي سممى:
 "فإف الحؽ مقطعو ثالث   يميف أو نفار أو جالء
 (ٓٚفذلكـ مقاطع كؿ حؽ      ثالث كميف لكـ شفاء")
حمفت عمى فعؿ غير منفي لـ  ولذا يرتبط القسـ بأدوات التوكيد ؼ" إذا

 يقع لزمتو الالـ ولزمت الالـ النوف الخفيفة أو الثقيمة في آخر الكممة ". 
وقد تبدى انفعاؿ النبي المرتكز عمى القسـ في شفاعة أسامة في حد مف الحدود، 

 قاؿ )ص(:"
ـْ َكاُنوا ِإَذا َسَرَؽ ِفيِيـُ  ، َأنَُّي ـْ ـُ  ِإنََّما َأْىَمَؾ الَِّذيَف َقْبَمُك َذا َسَرَؽ ِفيِي الشَِّريُؼ َتَرُكوُه، َواِ 

ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت  ـُ المَِّو َلْو َأفَّ َفاِطَمَة ِبْنَت ُمَحمَّ ِعيُؼ َأَقاُموا َعَمْيِو الَحدَّ، َواْي الضَّ
 َيَدَىا "
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إف قسـ النبي انفعاؿ واضح بقالة أسامة وانفكاؾ منيا في اآلف، يجسد 
عامة؛ إذ القسـ ىنا ال يعمؽ بإنكار المخاطب أو حالة غضب ويؤسس لقاعدة 

نما يؤسس لقاعدة منيجية، تحدد توجيات التعامؿ والتصرؼ؛ ومف ثـ  تردده وا 
يأتي القياس مؤكًدا لتمؾ القاعدة التي يؤسس ليا اليميف، ففاطمة بضعة منو 
)ص( فإذا قطع يدىا في سرقة فأولى أف تقطع يد غيرىا، وبالتالي ينقطع أي 

 مف المتمقي مع المرسؿ؛ إذ تقر الرسالة عنده. تواصؿ
ولعؿ ذلؾ بدا واضًحا في موقفو )ص( مف زواج عمي بف أبي طالب 
فَّ َفاِطَمَة  بابنة أبي جيؿ، قاؿ ص خطيًبا بعد أف حمد اهلل وأثنى عميو :" َواِ 

نّْي َأْكَرُه َأْف َيُسوَءَىا، َوالمَِّو اَل َتْجَتِمُع ِبنْ  ُت َرُسوِؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َبْضَعٌة ِمنّْي َواِ 
ـَ َوِبْنُت َعُدوّْ المَِّو، ِعْنَد َرُجٍؿ َواِحٍد" ") َوَسمَّ

( أو كما رواه أحمد أنو ص ٔٚ
نََّما َأْخَشى َأْف َيْفِتُنوَىا، َوَوالمَِّو اَل َتْجَتِمُع اْبَنُة »قاؿ: ِإنََّما َفاِطَمُة ُمْضَغٌة ِمنّْي َواِ 

ـَ َواْبَنُة َعُدوّْ المَِّو َتْحَت َرُجؿٍ  َرُسوِؿ المَّوِ  َقاَؿ: َفَسَكتَّ َعِميّّ « َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ
 َٕٚعْف َذِلَؾ النَّْكاِح َوَتَرَكُو"

القسـ ىنا انفعاؿ موِجو لعمي بف أبي طالب، ال يقبؿ تفاوًضا أو رًدا، إذ 
ي اإلشكالية ىنا مع إنو منطمؽ مف سمطة عميا وىي سمطة النبوة ومف ثـ تتماى
 القسـ، فالسمطة تحمؿ إقناًعا ذاتًيا، السيما السمطة الدينية.

القسـ رد فعؿ مباشر لحدث خارجي وىو زواج عمي مف ابنة أبي جيؿ،   
واجيو ىذا االنفعاؿ المغوي الحاسـ لمقضية؛ غًضا مف النبي، وعدـ توقع منو أف 

 يأتي عمي بذلؾ.
النفاذ مف المتمقي يحصف القوؿ ويمنحو ولما كاف يميف الثقة لو موضع 

القبوؿ، ويميف الفاسؽ لو موضع الريبة والشؾ مف المتمقي فال ينزؿ منو منزؿ 
الصدؽ المحقؽ، فإف اليميف النبوي يضفي عمى الكالـ قوة تأثير، إضافة إلى قوة 

 الكالـ ذاتو قبؿ اليميف، فيو مرسؿ مف نبي.
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إذ روي" َأفَّ الَعبَّاَس ْبَف َعْبِد وتجمى ىذا في موقفو ص مف عمو العباس 
ـَ ُمْغَضًبا َوَأَنا ِعْنَدُه، َفَقاَؿ: َما  اْلُمطَِّمِب، َدَخَؿ َعَمى َرُسوِؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ

ـْ َتاَلَقْوا ِبوُ  ُجوٍه ُمْبَشَرٍة، َأْغَضَبَؾ؟ َقاَؿ: َيا َرُسوَؿ اهلِل َما َلَنا َوِلُقَرْيٍش، ِإَذا َتاَلَقْوا َبْيَنُي
ـَ َحتَّى  َذا َلُقوَنا َلُقوَنا ِبَغْيِر َذِلَؾ، َقاَؿ: َفَغِضَب َرُسوُؿ اهلِل َصمَّى المَُّو َعَمْيِو َوَسمَّ َواِ 
ـْ  َـّ َقاَؿ: َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه اَل َيْدُخُؿ َقْمَب َرُجٍؿ اإِليَماُف َحتَّى ُيِحبَُّك اْحَمرَّ َوْجُيُو، ُث

ُجِؿ  ِلمَّوِ  َـّ َقاَؿ: َيا َأيَُّيا النَّاُس َمْف آَذى َعمّْي َفَقْد آَذاِني َفِإنََّما َعُـّ الرَّ َوِلَرُسوِلِو، ُث
 (.ِٖٚصْنُو َأِبيو)

إف مرسمة النبي ىنا تؤكد مكانة عمو منو ومكانتو مف الناس، والمرسمة 
ثـ فإف تدعـ باليميف المبرز النفعاؿ النبي بالموقؼ، واليميف مف نبي، ومف 

 المرسمة تؤصؿ لدى المتمقي أف العباس صنو أبيو فما ىو لوالده )ص( ىو لعمو.
ومثؿ الحمؼ بذلؾ القسـ محوًرا موجًيا لمسار االنفعاؿ النبوي مثمما ىو كائف في 
حمفو عندما استعمؿ عامال لو فقاؿ لو: ىذا لكـ وىذا أىدي لي، فقاـ ص خطيًبا  

ا َبْعُد، َفَما َباُؿ الَعاِمِؿ َنْسَتْعِمُمُو، فتشيد وأثنى عمى اهلل بما ىو أى مو وقاؿ:"" َأمَّ
ِو َفَنَظَر:  ، َوَىَذا ُأْىِدَي ِلي، َأَفاَل َقَعَد ِفي َبْيِت َأِبيِو َوُأمّْ ـْ َفَيْأِتيَنا َفَيُقوُؿ: َىَذا ِمْف َعَمِمُك

ٍد ِبَيِدِه، الَ  ـْ اَل، َفَوالَِّذي َنْفُس ُمَحمَّ ـْ ِمْنَيا َشْيًئا ِإالَّ َجاَء ِبِو  َىْؿ ُيْيَدى َلُو َأ َيُغؿُّ َأَحُدُك
ْف َكاَنْت َبَقَرًة َجاَء  َيْوـَ الِقَياَمِة َيْحِمُمُو َعَمى ُعُنِقِو، ِإْف َكاَف َبِعيًرا َجاَء ِبِو َلُو ُرَغاٌء، َواِ 

ْف َكاَنْت َشاًة َجاَء ِبَيا تَْيَعُر، َفَقْد َبمَّْغتُ  َـّ َرَفَع  ِبَيا َلَيا ُخَواٌر، َواِ  " َفَقاَؿ َأُبو ُحَمْيٍد: ُث
ـَ َيَدُه، َحتَّى ِإنَّا َلَنْنُظُر ِإَلى ُعْفَرِة ِإْبَطْيِو، َقاَؿ َأُبو  َرُسوُؿ المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمَّ

، ُحَمْيٍد: َوَقْد َسِمَع َذِلَؾ َمِعي َزْيُد ْبُف ثَاِبٍت، ِمَف النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو  ـَ َوَسمَّ
 (َٗٚفَسُموُه")

القسـ يؤكد غضبو) ص( وكشؼ عقوبة مف يخوف بزعـ اإلىداء، فإف ما ييدى 
 إليو يحممو عمى عنقو إف كاف بعيًرا أو بقرة أو شاة.
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تنوع اليميف بيف" واهلل وايـ اهلل والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده" 
نما عف تراتبية سيا قية ترتبط بالقسـ تصريًحا ال ينبئ فقط عف تعدد لغوي، وا 

وتضميًنا، واالنفعاؿ يحدد آلية الحمؼ، لتكوف أداة ربط وتماسؾ نصي بيف قوؿ 
ما قبؿ الحمؼ وبعده، بؿ بيف القوؿ والفعؿ، فالحمؼ يعمؽ الصمة بيف الفعؿ 
نما كيفية وقوع ذلؾ  نجازه، إذ عمى المتكمـ شفيًيا" أف يوجو أداءه ىو فحسب وا  وا 

 (٘ٚمتكمـ")األداء في نفس ال
اليميف النبوي مرسمة انفعالية إلى المتمقي تقر في ذىنو منحى إبعادًيا عف ذلؾ 
األمر، وتؤصؿ التصاؿ تسمسمي مع المتمقيف بنقؿ تمؾ الرسالة، إذ إنيا مؤثمة 

 لمبادئ سياسية عامة.
فاليميف عاكس النفعالو )ص( ومؤكد لكالمو ومقر بعقوبة الفاعؿ، بغية إيصاليا 

قناعو بيا.لممتمقي و   ا 
-ٙ- 

تجسد االنفعاؿ الوجاىي في الحديث النبوي مف خالؿ االنفعاؿ الثنائي 
والثالثي والجمعي، مرسمة تواصمية مع المتمقي، تؤثؿ لقضايا عقدية واجتماعية 
وتربوية،  بتبايف بيف المحقؽ والمتوقع في سياقات لغوية وغير لغوية متباينة ، 

قؼ والموجو  لممتمقي الفردي موجييا النبي )ص(، إذ ىو المنفعؿ إزاء تمؾ الموا
أو الجمعي ،عبر تقنيات غير لغوية انفعالية مثؿ االنفعاؿ الحركي، المؤشر 
بتأثره )ص( غضًبا أو تحذيًرا، واالنفعاؿ الصامت  المبيف لرفضو أو رضاه وفؽ 
تأويؿ المتمقي أو المرسؿ إليو، الذي لـ يؤوؿ كما أراده )ص(؛  نتيجة عدـ وجود 

ة لمصمت كما في بيعة عبداهلل بف أبي سرح، واالنفعاؿ اإلشاري القرينة الموضح
قريف المفظ في التعبير عف المشاعر المتباينة، وتقنيات لغوية انفعالية مثؿ 
االستفياـ الالفت لالنتباه في المواقؼ االنفعالية كميا؛ إذ إنو قناة تواصمية ميمة 

قو، ومف ثـ برز بوصفو تقنية تفتح أفؽ الحوار بيف المنفعؿ والمنفعؿ عميو أو تغم
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لغوية فاعمة في تجسيد االنفعاؿ النبوي، وكذا التكرار المقرر لقضايا دينية 
مختمفة.  كما تجمى القسـ /اليميف يعكس شديد انفعاؿ النبي )ص( السيما في 

 الشفاعة عف الحدود، ارتكاًنا إلى لزوـ القسـ لمذات اإلليية.  
مف محاور التواصؿ مع المتمقي؛  إف االنفعاؿ الوجاىي محور فاعؿ

إلقرار المرسمة النبوية في أذىاف المتمقيف سواء أكاف بالتأويؿ المباشر أـ غير 
  المباشر.
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 الهوامش
الموسوعي في عمـ النفس، تر: وجيو أسعد )دمشؽ، المعجـ  نوربير سيالمي:ٔ

 .ٖٙٙ/ٔ( ٕٔٓٓمنشورات وزارة الثقافة، 
، ٔمعجـ المغة العربية المعاصرة: أحمد مختار عمر )القاىرة، عالـ الكتب، ط ٕ

ٕٓٓٛ)ٖ/ٕٔٚ٘. 
 .ٙٙسورة طو اآلية   ٖ
 . ٖٗٔاألعراؼ اآلية سورة  ٗ
 .ٖٙٙ/ٔس نوبير سيالمي: المعجـ الموسوعي في عمـ النف ٘
 .ٖٙٚ/ ٔنفسو:  ٙ
 .ٜٖٙ/ٔنفسو:  ٚ
 .ٜٖٙ/ٔنفسو:  ٛ
جاف بوؿ سارتر: نظرية االنفعاؿ دراسة في االنفعاؿ الفينومينولوجي، تر: ىاشـ  ٜ

 .ٚٙالحسيني )بيروت، دار مكتبة الحياة، د:ت( ص
 .ٜٙنفسو: ص  ٓٔ
ية إبراىاـ مولز كمود زيمتماف: التواصؿ، تر: محمد نظيؼ ضمف كتاب التداول ٔٔ

 .ٚ( صٕٗٔٓالمعاصرة والتواصؿ )المغرب، أفريقيا الشرؽ،
 .ٓ٘-ٜٗ( صٕٔٓٓعمر أوكاف: المغة والخطاب )المغرب، أفريقيا الشرؽ،  ٕٔ
محمد الركيؾ: نظرية التواصؿ في ضوء المسانيات الحديثة )المغرب، مجمة  ٖٔ

 .ٕٚ( صٕٗعالمات، العدد 
 .ٕٚنفسو: ص ٗٔ
 .ٓٚنفسو: ص ٘ٔ
كيربرا أوريكيوني: إشكالية التمفظ، تر: محمد نظيؼ، ضمف كتاب في التداولية  ٙٔ

 .ٖٙ-ٕٙ(  صٕٗٔٓالمعاصرة والتواصؿ) الغرب، أفريقيا الشرؽ،
 .ٜ٘نفسو: ص ٚٔ
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البغوي: شرح السنة، تحقيؽ: شعيب األرنؤوط، محمد زىير الشاويس )بيروت،   ٛٔ

 .ٕٔٚ-ٕٔٚ/ٖٔ( ٖٜٛٔ، ٕالمكتب اإلسالمي، ط
 .ٕٙٚ/ٖٔنفسو: ٜٔ
رينو ديكارت: انفعاالت النفس، تر: جورج زيناتي )بيروت، دار المنتخب العربي،  ٕٓ
 .ٛٗ( صٖٜٜٔ، ٔط
(ج.يوؿ و ج.ب. برازف: تحميؿ الخطاب، تر: محمد الزليطي ومنير  ٕٔ

 ٘ـ(صٜٜٚٔالتريكي)الرياض،منشورات جامعة الممؾ سعود، 
تحقيؽ: محمد زىير ناصر الناصر محمد بف إسماعيؿ البخاري: صحيح البخاري،   ٕٕ

 .ٕٚٔ/ٖىػ( ٕٕٗٔ، ٔ)دمشؽ، دار طوؽ النجاة، ط
أحمد بف شعيب النسائي: السنف الكبرى، تحقيؽ: حسف شمبي، أشرؼ عميو شعيب   ٖٕ

 .ٜ٘ٔ/ٛ-ٚٙٗ/ٕ(ٕٔٓٓاألرناؤوط ) بيروت، مؤسسة الرسالة، 
 ة ليزماد ٖٓٗ/٘ىػ(ٗٔٗٔ، ٖابف منظور: لساف العرب )بيروت، دار صادر، ط ٕٗ
مسمـ بف الحجاج: صحيح مسمـ، تحقيؽ: محمد فؤاد عبدالباقي )بيروت،دار إحياء  ٕ٘

 . ٙ٘٘/ٔالتراث، د:ت(
 .ٚٙٔ/ٛالبخاري: صحيح البخاري  ٕٙ
أحمد بف حنبؿ: مسند اإلماـ احمد بف حنبؿ، تحقيؽ: شعيب األرناؤوطي، عادؿ  ٕٚ

 .ٗ٘ٔ/ٖٖ(ٕٔٓٓ، ٕمرشد )بيروت، مؤسسة الرسالة، ط
 . ٕٚيكارت: انفعاالت النفس صرينو د  ٕٛ 

 .ٗٓٚ/ٕمسمـ: صحيح مسمـ  ٜٕ
ابف قتيبة: غريب الحديث، تحقيؽ: عبداهلل الجبوري )العراؽ، مطبعة العاني،  ٖٓ
 .ٗٓ٘/ٔىػ(ٖٚٗٔط،
جوزيؼ دوفيتو: مبادئ التواصؿ اإلنساني، تر: حسف الطالب )المغرب، عالمات،   ٖٔ
 .  ٕٙٔ( صٕٛٓٓ، ٜٕالعدد

 .ٔٔ/ٛالبخاري: صحيح البخاري  ٕٖ
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، ٕاآلجري: الشريعة، تحقيؽ: عبداهلل عمر الدميجي)السعودية، دار الوطف، ط ٖٖ

ٜٜٜٔ)ٖ/ٔ٘ٔٙ. 
سعيد بنكراد: إستراتيجية التواصؿ مف المفظ إلى اإليماءة )المغرب، عالمات،  ٖٗ
 .ٗٔ( صٕٗٓٓ، ٕٔالعدد
التراث في مؤسسة الرسالة الفيروزآبادي: القاموس المحيط، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ  ٖ٘

 .٘٘ٔ/ٔ( ٕ٘ٓٓ، ٛ)بيروت مؤسسة الرسالة،ط
الكفوي: الكميات، تحقيؽ: عدناف درويش ف محمد المصري )بيروت، مؤسسة  ٖٙ

 .ٜٓ٘الرسالة، د:ت(ص
أبو داود السجستاني: سنف أبي داود، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبدالحميد  ٖٚ

 .ٜ٘/ٖ)بيروت، المكتبة العصرية، د:ت(
، ٔاهلل البيموؿ: بحث في بالغة الخطاب األدبي )تونس، قرطاج لمطباعة،طعبد ٖٛ

 .ٙٙ(صٕٚٓٓ
 .ٕٕٓٔ/ٗ، وانظر: مسمـ: صحيح مسمـ ٖ/ٙالبخاري: صحيح البخاري  ٜٖ
عبدالرزاؽ بف ىماـ: المصنؼ، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي )بيروت، المكتب  ٓٗ

 .ٜٖٚ/٘( ٖٓٗٔ،      ٕاإلسالمي،ط
 .ٛٓٔعاالت النفس صرينو ديكارت: انف ٔٗ
 .ٜٖٚ/ٕ. وانظر صحيح مسمـٜ٘/ٗالبخاري: صحيح البخاري ٕٗ
 .ٖٛٗٔ/ٖ. وانظر مسمـ: صحيح مسمـٕٚ/ٛالبخاري صحيح البخاري ٖٗ
 .ٕٚرينو ديكارت: انفعاالت النفس ص ٗٗ
الترمذي: سنف الترمذي، تحقيؽ أحمد شاكر، محمد فؤاد عبدالباقي )مصر، مطبعة  ٘ٗ

 .ٖٗٗ/ٗ(ٜ٘ٚٔ،  ٕالحمبي،ط
 .ٖ/ٙالبخاري: صحيح البخاري  ٙٗ
 .ٖٔ٘/ٖٗأحمد بف حنبؿ: مسند اإلماـ أحمد ٚٗ
ميشيؿ راياف وجوناثاف كولر: مدخؿ إلى التفكيؾ، تر: حساـ نايؿ )القاىرة، العامة ٛٗ

 .ٜ٘( صٕٚٓٓلقصور الثقافة،
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 .ٖٖٔ/ٖالبخاري: صحيح البخاري  ٜٗ
براىيـ الصبيحي  ٓ٘ ابف بطاؿ: شرح صحيح البخاري، تحقيؽ: ياسر إبراىيـ وا 

 .ٜٚ٘/ٙ)الرياض، مكتبة الرشد،د:ت(
٘ٔSusan. R. Fussell:, The Verbal Communication of Emotion: 
Introduction and overview, p14.www.google.com                     

                              
انظر:ج.فندريس: المغة، تر: عبدالرحمف الدواخمي ومحمد القصاص )القاىرة، مكتبة  ٕ٘

 .ٖٕٓ-ٗٛٔاألنجمو، د:ت( ص
 .٘ٚ-ٗٚ-ٔٚسورة الكيؼ اآلية ٖ٘
العموي: الطراز ألسرار البالغة وعموـ حقائؽ اإلعجاز )بيروت، المكتبة العصرية،  ٗ٘
 .٘ٛٔ/ٖىػ(ٕٖٗٔ، ٔط
 .ٜٖٚ/ٕ. وانظر صحيح مسمـٜ٘/ٗالبخاري: صحيح البخاري ٘٘
 . ٜ٘ٔ/ٛالنسائي: السنف الكبرى   ٙ٘
 .ٜ٘ٔ/ٛنفسو:  ٚ٘
 ٜ٘/ٖأبو داود السجستاني: سنف أبي داود  ٛ٘
 .ٖ٘ٔٔ/ٖ. انظر مسمـ: صحيح مسمـ ٘ٚٔ/ٗالبخاري: صحيح البخاري  ٜ٘
تحقيؽ: فخر الديف قباوة، محمد   المرادي:الجنى الداني في حروؼ المعاني، ٓٙ

 .ٖٔ(صٕٜٜٔ، ٔفاضؿ)بيروت، دار الكتب العممية، ط
 .ٖٛٗٔ/ٖ. وانظر مسمـ: صحيح مسمـٕٚ/ٛالبخاري صحيح البخاري ٔٙ
 .ٕٓٓ-ٜٜٔج.فندريس: المغة ص  ٕٙ
 .ٕٚٔ/ٖالبخاري: صحيح البخاري  ٖٙ
لكبرى القسطالني: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )القاىرة، المطبعة ا ٗٙ

 .ٖ٘ٛ/ٗىػ(ٖٕٖٔ، ٚاألميرية،ط
 .ٔٔ/ٛالبخاري: صحيح البخاري  ٘ٙ
 .ٗ٘ٔ/ٖٖأحمد بف حنبؿ:مسند اإلماـ احمد بف حنبؿ ٙٙ
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صالح رمضاف: التواصؿ األدبي مف التداولية إلى اإلدراكية )الرياض، النادي األدبي ٚٙ

 . ٜٛ( صٕ٘ٔٓ،ٔبالرياض، ط
 .ٜٖٚ/٘عبدالرزاؽ بف ىماـ: المصنؼ ٛٙ
انظر: سيبويو: الكتاب، تحقيؽ: عبدالسالـ ىاروف )القاىرة، مكتبة   ٜٙ

 .ٗٓٗ/ٖ(ٜٛٛٔالخانجي،
زىير بف أبي سممى: ديواف زىير بف أبي سممى، شرح:حسف فاغور)بيروت،دار ٓٚ

 . ٛٔ(صٜٛٛٔ،ٔالكتب العممية،ط
 .ٕٕ/٘البخاري: صحيح البخاري ٔٚ
مد عباس )بيروت، أحمد بف حنبؿ: فضائؿ الصحابة، تحقيؽ: وصي اهلل مح ٕٚ

 .ٚ٘ٚ/ٕ(ٖٜٛٔ،ٕمؤسسة الرسالة، ط
 .ٕٖٓ/ٚالنسائي: السنف الكبرى  ٖٚ
 .ٖٓٔ/ٛالبخاري: صحيح البخاري  ٗٚ
 .٘جوف براوف وج يوؿ: تحميؿ الخطاب ص  ٘ٚ
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 المصادر والمراجع
 المصادر

ىػ(، صحيح ٕٙ٘)ت: البخاري: أبو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم -1
محمد زىير ناصر الناصر) دمشؽ، دار طوؽ النجاة،   البخاري، تحقيؽ:

 )ىػٕٕٗٔ، ٔط
ىػ(، سنف ٜٕٚ)ت: الترمذي:أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة -2

الترمذي، تحقيؽ أحمد شاكر، محمد فؤاد عبدالباقي)مصر،مطبعة 
 (. ٕ،ٜ٘ٚٔالحمبي،ط  

ىػ(، مسند اإلماـ أحمد ٕٔٗ)ت:  ابن حنبل: أبو عبداهلل أحمد بن محمد -3
بؿ، تحقيؽ: شعيب األرناؤوطي،عادؿ مرشد) بيروت،مؤسسة بف حن

 (.ٕٔٓٓ ،ٕالرسالة،ط
السجستاني: أبو داود سميمان بن األشعث بن إسحاق بن  -4

ىػ(، سنف أبي داود، تحقيؽ: محمد محيي الديف عبد ٕ٘ٚ)ت:بشير
 الحميد)بيروت، المكتبة العصرية، د:ت(

، السنف الكبرى، ىػ(ٖٖٓ)ت: النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب -5
تحقيؽ: حسف شمبي، أشرؼ عميو شعيب األرناؤوط )بيروت، مؤسسة 

 (.ٕٔٓٓالرسالة، 
ىػ(، صحيح مسمـ، ٕٔٙ)ت: مسمم: أبو الحسين مسمم بن الحجاج -6

 ٘ٚتحقيؽ:محمد فؤاد عبدالباقي)بيروت،دار إحياء التراث، د:ت(  
ىػ( ٕٔٔ)ت:الصنعاني:أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاني -7

المصنؼ، تحقيؽ: حبيب الرحمف األعظمي)بيروت، المكتب 
 ىػ(ٖٓٗٔ،ٕاإلسالمي،ط
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 المراجع
 القرآف الكريـ - أ
   - ب
ىػ(، الشريعة، ٖٓٙاآَلُجرّْي:أبو بكر محمد بف الحسيف بف عبداهلل اآلجري)ت: -ٔ

، ٕتحقيؽ: عبداهلل عمر الدميجي) السعودية، دار الوطف، ط
ٜٜٜٔ)ٖ/ٔ٘ٔٙ. 

إشكالية التمفظ، تر:محمد نظيؼ، ضمف كتاب في  ا،أوريكيوني: كيربر  -ٕ
 ( ٕٗٔٓالتداولية المعاصرة والتواصؿ ) المغرب، أفريقيا الشرؽ،

 (.ٕٔٓٓ، المغة والخطاب )المغرب ، أفريقيا الشرؽ، أوكان:عمر -ٖ
ابن بطال:أبو الحسن عمي بن خمف بن عبدالممك بن بطال  -ٗ

براىيـ  شرح صحيح البخاري، تحقيؽ: ياسر(، 779المالكي)ت: إبراىيـ وا 
 الصبيحي) الرياض، مكتبة الرشد،د:ت(

شرح  هـ(777البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء)ت: -٘
السنة، تحقيؽ: شعيب األرنؤوط، محمد زىير الشاويس )بيروت، المكتب 

 ( ٖٜٛٔ، ٕاإلسالمي، ط
رب، عالمات، ، إستراتيجية التواصؿ مف المفظ إلى اإليماءة ) المغبنكراد:سعيد -ٙ

 (ٕٗٓٓ،ٕٔالعدد
لمطباعة،  ، بحث في بالغة الخطاب األدبي )تونس، قرطاجالبهمول: عبداهلل -ٚ

 (ٕٚٓٓ،ٔط



 1212)يوليو(  1، ع 21مج                 فات المقارنة     غويات والثقامجلة كلية اآلداب لل

  

 

 

 عماد سعد شعير د.( وبالغة التواصل في الحديث النبوي الشريفاالنفعال الوجاهي )

877                                                

                                                                                                                

فضائؿ هـ(، 777ابن حنبل: أبو عبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل)ت: -ٛ
الصحابة، تحقيؽ: وصي اهلل محمد عباس )بيروت، مؤسسة الرسالة، 

 (.ٖٜٛٔ،ٕط
اإلنساني،تر: حسف الطالب )المغرب،  ، مبادئ التواصؿدوفيتو:جوزيف -ٜ

 (.ٕٛٓٓ،ٜٕعالمات،العدد
، انفعاالت النفس، تر: جورج زيناتي ) بيروت، دار المنتخب ديكارت:رينه -ٓٔ

 (.ٖٜٜٔ،  ٔالعربي، ط
، مدخؿ إلى التفكيؾ، تر:حساـ نايؿ) رايان: ميشيل و جوناثان كولر  -ٔٔ

 (.ٕٚٓٓالقاىرة، الييئة العامة لقصور الثقافة،
، نظرية التواصؿ في ضوء المسانيات الحديثة ) المغرب، الركيك:محمد -ٕٔ

 (ٕٗمجمة عالمات، العدد 
، التواصؿ األدبي مف التداولية إلى اإلدراكية)الرياض، النادي رمضان:صالح -ٖٔ

 (ٕ٘ٔٓ،ٔاألدبي بالرياض،ط
، نظرية االنفعاؿ دراسة في االنفعاؿ الفينومينولوجي، تر: سارتر:جان بول -ٗٔ

 ني )بيروت، دار مكتبة الحياة،د:ت(.ىاشـ الحسي
ديواف زىير بف أبي سممى، شرح:حسف  : زىير،أبي سممى  -٘ٔ

 (ٜٛٛٔ،ٔفاغور)بيروت،دار الكتب العممية،ط
ىػ( لكتاب، ٓٛٔ)ت:أبو بشرعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي  سيبويه: -ٙٔ

 (.ٜٛٛٔتحقيؽ: عبدالسالـ ىاروف )القاىرة، مكتبة الخانجي،
المعجـ الموسوعي في عمـ النفس، تر: وجيو أسعد  سيالمي: نوربير، -ٚٔ

 (.ٕٔٓٓ)دمشؽ، منشورات وزارة الثقافة، 
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 العموي: أبو إدريس يحيى بن حمزة بن عمي بن إبراهيم العموي -ٛٔ
ىػ( الطراز ألسرار البالغة وعموـ حقائؽ اإلعجاز )بيروت، المكتبة ٘ٓٚ)ت:

 ىػ(ٕٖٗٔ، ٔالعصرية، ط
لعربية المعاصرة )القاىرة، عالـ الكتب، ، معجـ المغة اعمر: أحمد مختار -ٜٔ

 (.ٕٛٓٓ، ٔط
، المغة، تر: عبدالرحمف الدواخمي، محمد القصاص )القاىرة، فندريس: ج -ٕٓ

 مكتبة األنجمو،د:ت(
الفيروزبادي: أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن  -ٕٔ

ىػ(، القاموس المحيط،تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة ٚٔٛ)ت:محمد
 (.ٕ٘ٓٓ،ٛوت مؤسسة الرسالة،طالرسالة)بير 

ىػ(، غريب الحديث، ٕٙٚ)ت: ابن قتيبة: أبو محمد عبداهلل بن مسمم -ٕٕ
 ىػ(.ٖٚٗٔتحقيؽ: عبداهلل الجبوري)العراؽ، مطبعة العاني، ط،

ىػ( ٖٕٜت:الُقْسَطالني: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبدالممك ) -ٖٕ
، ٚرى األميرية، طإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )القاىرة، المطبعة الكب

 ىػ(.ٖٕٖٔ
 هـ(7797الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي)ت: -ٕٗ

الكميات،تحقيؽ: عدناف درويش ، محمد المصري)بيروت،مؤسسة 
 الرسالة،د:ت(.

: أبو محمد بدر الديف حسف بف قاسـ بف عبداهلل بف عمي المرادي المرادي -ٕ٘
، تحقيؽ: فخر الديف قباوة، ىػ(، الجنى الداني في حروؼ المعانيٜٗٚ)ت:

 (.ٕٜٜٔ، ٔمحمد فاضؿ )بيروت، دار الكتب العممية، ط
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ىػ( لساف العرب )بيروت، ٔٔٚ)ت:  محمد بن مكرم بن عمي: ابن منظور -ٕٙ
 ىػ(.ٗٔٗٔ، ٖدار صادر، ط

، التواصؿ، تر: محمد نظيؼ ضمف كتاب مولز:إبراهام وكمود  زيمتمان  -ٕٚ
 (.  ٕٗٔٓفريقيا الشرؽ،التداولية المعاصرة والتواصؿ)المغرب،أ

، تحميؿ الخطاب،تر: محمد الزليطي ومنير يول:ج و ج.ب. برازن. -ٕٛ
 ـ(.ٜٜٚٔالتريكي)الرياض،منشورات جامعة الممؾ سعود، 

 المراجع األجنبية
1-Susan. R. Fussell:, The Verbal Communication of Emotion: 
Introduction and overview, p14.www.google.com                     
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Facial emotion  and rhetoric of communication  

In the Prophet's hadith. 

Abstract 

This research aims to clarify the relationship between action 

and emotion on the one hand, and communication on the 

other hand, and the role of emotion in the informing, to 

communicate the message to the recipient with temptation, 

influence, and delusion, and to open the channel of 

communication with him or cut it off, especially since the 

emotion still has a prominent presence in all contexts 

politically, socially and intellectually, but rather in contexts 

The whole life. This is through application to the noble 

prophetic hadith, as a source of legislation, as the hadith is  

founder of formative rules for the human movement path in 

existence. Then the emotion in the prophetic discourse 

reveals to us the communication dimensions with the 

recipient, the extent of his understanding of this emotion 

and his acceptance of it, as well as his interpretation in the 

problematic context. 

Keywords: Facial emotion - The Prophet's hadith-   
Communication- Rhetoric. 


