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 المستخلص 
أنواعه وأساليبه(  إذ تطرقت إلى ذكر الخطاب بشكل عام من حيث تعريفه  )الخطاب اتسمت دراستي في الموضوع الموسوم

وأنواعه وذكره في القرآن الكريم وبعد ذلك تطرقت إلى ذكر الخطاب الديني من حيث تعريفه وأنواعه وأساليبه ومكوناته  
 االجتماعية تحدثت عن تجديد الخطاب الديني إذ يتغير بتغير المالمسات  وأيضا  

 مفتاحية: الخطاب, القرآن الكريم, الخطاب الديني الكلمات ال
 

Abstract 
My study whose topic is titled (discourse: its types and methods), as I dealt with the mention 

of discourse in general in terms of its definition, types and mention in the Glorious Qur’an. 

Then, I highlighted the religious discourse, its defintion, types, methods and componenets 

and I also discussed the concept of renewal of the religious discourse where it is changing in 

accordance with the social circumstances. 

Keywords: Discourse, The Glorious Qur'an and Religious Discourse     
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 المقدمة     

  هللا صلى محمد  المبين الخلق سيد  أشرف على والسالم والصالة الحمد هلل المقدمة
 وسلم  عليه

 بعد.. أمَّا

  عام   بشكل  الخطاب   تناولت   إذ   الموضوع  هذا  إطار  في  جاده  دراسة  بحثي  دفتي  بين     
  تعريفه   حيث   من  الديني  الخطاب   تعريف  إلى  تطرقت   ذلك   وبعد   وأنواعه  تعريفه  حيث   من

 الخطاب   تجديد   عن  وتحدثت   وسماته  وأهدافه  مكوناته   حيث   من  وايضا  وأساليبه  وأنواعه
 . االجتماعية المالمسات  يتغير بتغير  حيث  الديني

 وأساليبه اخلطاب وأنواع  
نجدد معنداه عندد المفسددددددددددددددرين في المعداجم اللغويدة  ومف وم الخطداب   الخطااب لةاة       

هددد ) ))الحاو والطاو والباو أصال ) أحدهما المالم بين اثنين   395عند ابن فارس )ت  
ُيقددا ) طدداطبدده ُيخدداطبدده ططددابدداذ  والخطبددة من ذلددك وفي النمددال الطلدد  أ   ي و   قددا  

لمالم   والخطبة ا 1)َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ  تعالى)

مي   المخطوب به  وُيقا  اطتط  القوم فالناذ  إذا دعوه إلى ت و  صدددددددداحبت م  ومنَّما سددددددددُ
 . 2)بذلك لما يقع فيه من التخاط  والمراجعة  

هدددددددددددددددددددددددد ) ))ب  َّ الخطاُب والُمخاطبة  711وجاو في لسدددددددددا  العرب البن من ور )ت    
 . 3)يتخاطبا    )مراجعة المالم   وقد طاطبه بالمالم مخاطبة وططاباذ  وهما
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هدددددددددددددددددددددددددددد ) ))الخطاُب والُمخاطبُة) مراجعة  989ومف وم الخطاب عند ال بيدي )ت      

 مه  ُّ  . قدا  تعددالى) 4)المالم  وقدد طداطبدده بدالمالم مخدداطبددة وططددابداذ  وهمددا يتخدداطبددا  

 . 5)(( َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه

 ) الخطاب له عدة تعريفات سنقف على بعض ا)اصطالحا  

مجدي وهبة) ))الخطاب بيا  جاد تلقيه شددددددددددددددخصددددددددددددددية  بيرة أمام جمع من  ف عر   ويُ    
 . 6)الناس   خطاب رئيس الدولة أمام مجلس ا  

عرف بنفسددددددت الخطاب) ))باعتباره الملفور من وراذ إليه من وج ة وليات وعمليات  ويُ    
 . 7)اشتغاله في التواصل  

وُيعرف الخطاب بمف ومه المعاصدر ب نَُّه) ))الخطاب الذي ي تم بالبعد االجتماعي       
 . 8) الذي يكس  العبارات والجمل الملفوظة في دالالت ا الخاصة  

 الخطاب في القرآن الكريم 

ورد في القرو  المريم مادة )َطط     حيث ورد بصددددددديغة ططاب ثال  مرات  ولف       
 طبني ))طاطب م  و )تخا

 زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ام يل  ُّ قا  تعالى)   –  1

 . 9)َّ يي ىي ني مي

))وقا  الشيخ الطوسي في معنى اآلية المريمة) )أي غلبني في محاورة المالم           
وتجد عند الصدددددددنعاني هي) )ق رني في الخصدددددددومة   وعند النحاس) )ق رني  نَُّه أع   
مني . وهدددذه ا قوا  الثالثدددة تمو  قريبدددة من المعنى اللغوي القدددائدددل) )بددد  َّ الخطددداب 
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وُيسددددددددددددددتفداد من سدددددددددددددديدا  اآليدة بد  َّ الخطداب بيدا  الحجدة  مراجعدة المالم بين االثنين   
 . 10)واإلقناع  

 . 11)َّ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى  ُّ قا  تعالى)  – 2

في هذه اآلية المريمة اطتلف في تفسديرها المفسدرو   وتعددت ا قوا  في معنى         
يل) )وفصددددل الخطاب   وقا  بعم المفسددددرين هو )الحكم بالبي  نة أو اليمين   وأيضدددداذ ق

معنداه أ   يفصددددددددددددددل بين الحق والبداطدل  وُيمي  بين الحكم وضددددددددددددددده  أو هو )الفقده في 
 . 12)القضاو   أو هو )النطق ب ما بعد   وما بعد ما مضى من المالم ف و  ذا و ذا

تدددددددعدددددددالدددددددى)    –  3  رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  ُّ قدددددددا  

 . 13)َّمئزئ

))والمالئمة ال يملمو  التملم بين يديه   قا  ال مخشدددددددري في معنى اآلية المبار ة)       
 . 14)فما ظنك بمن عداهم من أهل السماوات وا رض  

))وهنا مجاٌ  فسددديٌل للت مل واالسدددتبصدددار والتدقيق في اعتناه المعنى العميق للف         
)ططداب   ممدَّا يخر  يده عن المف وم اللغوي بحسددددددددددددددبدانده مراجعدة للمالم أو المالم الدذي  
يقصددددد به اإلف ام  ويرتقي به إلى مسددددتود أرفع شددددديد اللصددددو  بمعاني سددددامية تتفاوت  

خطاب   والحكمة )ووتيناه الحكمة وفصددددددل الخطاب   والع مة بين الع ة )وع َّني في ال
الربدانيدة والجال  اإلل ي )ربَّ السددددددددددددددمداوات وا رض ومدا بين مدا الرحمن ال يملمو  منده  
ططاباذ   ويتالقى المف وما  اللغوي والقروني في الت عيد على الداللة السدددددامية للخطاب  

جه ا فضددددددددل إالَّ إذا اقتر  بالحكمة   على اعتبار أ َّ )فصددددددددل الخطاب  ال يتم على الو 
و ا  القصدددددددددددد منه تبيا  وجه الحق  وقد اسدددددددددددتعمل لف  )الخطاب  في االصدددددددددددطالل  
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ا صدددددددولي للتعريف بالحكم الشدددددددرعي الصدددددددادر عن هللا مباشدددددددرة وهو القرو  المريم  أو  
 . 15)الصادر عن طريق رسوله )صلى هللا عليه وسلم  وهي السنة  

تعدددددالى)    –  4  مح جح مج  حج مث هت مت خت حت ُّ قدددددا  

 . 16)  َّ حس جس مخ جخ

وذه  ال مخشددددددددددددري إلى معنى اآلية المريمة بقوله) ))ويمشددددددددددددو  في ا سددددددددددددوا         
)سدالماذ  تسدلماذ منمم ال تجاهلمم  ومتار ة ال طير بيننا وال شدر  أي يتسدلم منمم تسدلماذ   
ف قيم السدددالم مقام التسدددليم وقيل قالوا) سدددداداذ من القو  يسدددلمو  فيه من اإليذاو واإلثم   

 . 17)فه وقلة ا دب وسوو الدعة  والمراد بالج ل الس

ويقو  الشددديخ الطبرسدددي في معنى اآلية) ))ومذا طاطب م الجاهلو  بما يكرهونه أو       
 . 18)يثقل علي م قالوا في جوابه سالماذ  

 . 19)  َّ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه  ُّ قا  تعالى)  – 5

تخاطبني ) ))ن ي لنول )عليه  وقا  الشددددديخ الطوسدددددي في بيا  معنى اآلية المريمة )وال 
السدددددددددالم  أ   يراجع هللا تعالى ويخاطبه ويسددددددددد له في أمرهم  ب    يم ل م  وي طر ا مر  

 . 20)بخالف ما أطبر به  

وبدذلدك ال يخر  المفسددددددددددددددرين عن المعنى الدذي أراده اللغويين منحصددددددددددددددراذ في )ُمراجعدة  
 المالم .
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 أنواع الخطابات  

 الخطاب إلى ثالثة أنواع  لقد قسمت  

))وم َّ أهم مددا يمي ه هو مرجعيتدده  فددان سددددددددددددددبحدداندده وتعددالى هو    أوال   الخطاااب القرآني
المرسددل  والقرو   لمة هللا تعالى ن لت على رسددوله محمد )صددلى هللا عليه وسددلم   ف و  
علمته التي تحمل  ل صددددددددددددددفاته وبقائه على طالف ا نواع ا طرد من الخطابات التي  

رض بعم الن ريات أ َّ الخطاب القروني ططاب إل ي  لم يسدددددتطع أحد تسدددددميته إالَّ  تف
عما سددددددددددددمَّاه هللا ع  وجل في  تابه المريم حيث سددددددددددددماه )المتاب   فتفرد عن غيره من  
الخطابات وفي  ل مسدددددتوياته الصدددددوتية  والمعجمية  والتر يبية  واإليقاعية  والتداولية  

 اظه وتر يباته واحدة ال تقبل التعدد  .أصواته منسجمة متماسكة  وألف

))وهو الخطددداب الدددذي يقوم على لغدددةذ نفعيدددة    ثااانيااا   الخطاااب ا يصااااااااااالي  ال فعي  
اسددددددت العية مباشددددددرة  وعملية اإليصددددددا  ال تمو  إالَّ بوجود ا قسددددددام الثالثة  المرسددددددل  

ت ا  وما والمرسددل إليه  والرسددالة  والخطاب اإليصددالي طبيعي ما دام اإليصددا  هو غاي
دام الخبر واإلف ام عبر الرسددددددالة المنقولة هو هدف ا  ولذا فم َّ المرسددددددل يقو  في ا لغته  
المكتسدددددددبة طبيعياذ ويخضدددددددع عفوياذ ودو  تملف أو إعما  للذهن إلى قضددددددداو المكونات 
القاعدية المتعارف علي ا صدوتاذ أو نحواذ وصدرفاذ وتر يباذ ومعنى وداللة  وهو في الت امه  

ر في طضدددوعه إلى قضددداو االتفا  الحاصدددل مع المرسدددل إليه  نماذجه متعددة  هذا يعب
 . 21)سياسية ومرشادية ووع ية وقضائية ومقناعية واجتماعية وعالمية الخ...  
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))إذ يقوم على سددددتة عناصددددر  ما حددها  ثالثا   الخطاب ا بداعي  الشاااعري وال ثري   
غطى  افة وظائف اللغة بما في ا الوظيفة  جاعسدددو  في  تابه اللسدددانيات والشدددعرية  إذ 

ا دبية  فلقد وجد أ َّ السدمة ا سداسدية التي من أجل ا وجد الني هي االتصدا   وي طذ  
 . 22)الني سماته الخاصة من طال  تدر  وظائف عناصر االتصا   

ا البدداحددث وحيددد السددددددددددددددعفي قسددددددددددددددم الخطدداب إلى ثالثددة أنواع  الخطدداب العلمي       أمددَّ
 دبي  وهمدا ططدابدا  متمداي ا  يقومدا  في المن ومدة المعرفيدة متقدابلين  إذ والخطداب ا

تفر  بين ما الخصددددددائي والعناصددددددر المكونة  وجعل الخطاب الديني مسددددددتقالذ بذاته إذ 
 ذ ر أنَُّه له حي  واسع النطا  في مختلف الفنو  النثرية)

ائف  وهو ططاب له ف و على تنوع أغراضدده  بسدديت التحديد واضددل الوظ أوال   العلمي 
عالقدة بدالواقع ال يتحرإ إالَّ في ر دابده  و دذلدك ال يقداس إالَّ بمقددار تطدابقده معده  ومدا  
أحرزه من تقددم ورسددددددددددددددختده المعرفدة من تطور  حيدث يددطدل في هدذا البداب مدا ُيمتد  في 
التاريخ وما ُيصددددددددددددنف في السددددددددددددياسددددددددددددة وما ُيذ ر في الصددددددددددددحافة وما ُيحبر في العلوم 

اب ٌيحكم بالصددددد  والمذب  وغايته أ   يكو  الصددددد   فم    ذب الصددددحيحة  وهو طط
 . 23)اطتل وانتفى

وهو الخطاب الذي يصددددف ب نَُّه سددددعي ُمبدع قدير طلف مشدددد د   ثانيا   الخطاب األدبي 
جميل  ويشدددد سدددامعه أو القار  شدددداذ وي طذ عليه نفسددده  ويحلم ويصدددور المو  ويخلق   

  متوهم وال غاية له إالَّ إقامة المشدددددددددددد د فيتحرر  والخطاب ا دبي ال يكو  محاعاة مثا 
ُه   من عراقيددل الواقع  وال يبحددث عن االلتصدددددددددددددددا  بددالحقيقددة  وال ي تم بدد    ُيقددا  فيدده أنددَّ
صدددداد   فالواقع والحقيقة والصددددد  عناصددددر بعيدة  ل البعد عن الخطاب ا دبي    َّ  
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  ويعالج القبيل فيبدو  الخطاب ا دبي جميل يشددددكل فن أدبي يعالج الجميل فيبدو أجمل 
 . 24)جميالذ 

أمَّا الخطاب الديني ف و حي  فراغ ال يشددددددددددددددكله الخطاب العلمي   ثالثا   الخطاب الدي ي 
وال يكتسددددددددددددحه الخطاب ا دبي  وال هم له غير إتيا  المشدددددددددددد د الجميل الذي  لما  ا   

 . 25)أعذب  ا  أزهى  والخطاب الديني هو الواقع الصرف ويمثل حقيقة ال شك فيه

 يني)بعد استقرائنا ل ذه ا نواع سنعر  على بيا  الخطاب الد 

والخطاب الديني) ))هو الرسدددددالة الدعوية البشدددددرية الدينية التي يوج  ا المسدددددلمو        
باسددددم دين م إلى مختلف طبقات المجتمع  ف و يعالج موضددددوعات وقضددددايا دينية وغير  
دينيدددة  مع تنددداول دددا من من ور ديني مسددددددددددددددتندددداذ في منطلقددداتددده إلى المرجعيدددة الددددينيدددة  

 . 26)  المريم  والسنة النبوية الشريفة  واإلسالمية التي أسس ا القرو

ُيعرف الخطاب الديني) ))ب نَُّه مجموعة مترابطة ومتناسدددددددددددددقة من الجمل وأيضددددددددددددداذ      
وا قوا  تجعل في سددياق ا معاني ومعلومات ت م المتلقي  وُيعرف باحث وطر ب نَُّه فعل 

 . 27)عالمي ي دف إلى الت ثير على المتلقي  

ليل الخطابات يج  تحليل اللغة في االسدددتعما    نَُّه ال يمكن أ    ومن ناحية تح      
نحصدددددددددره في الوصدددددددددف المجرد لاشدددددددددكا  اللغوية بعيداذ عن ا غراض والوظائف التي  

 . 28)وضعت هذه ا شكا  لتحقيق ا بين الناس

وهو ططاب يتطل  اإليما  بالغي  والعقائد  وتصدددددوير الحياة ا طروية وما في ا        
عيم وعددذاب  وهو على أنواع  فقددد يكو  ططددابدداذ عقددائددديدداذ  مددا هو الحددا  في علم  من ن
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المالم  أو ططاباذ تشريعياذ  ما هو الحا  في التصور  وللخطاب الديني ُأصو  وفروع  
وهو يعتمد على الني والعقل الذي يفسددددره  ويسددددتنبت منه ا حكام والقواعد والتوجي ات  

 . 29)والمعاني والعبر

ويتندددداو   أ       الدددددعوي ج واذ مندددده   أو الخطدددداب  يضدددددددددددددددددداذ يكو  الخطدددداب الوع ي 
موضدددددوعات مثل الترغي  والترهي  واإلرشددددداد والدعوة إلى اإلسدددددالم والتوحيد  مسدددددتعيناذ  
الخطي  في  ل ذلك ب حدا  واقعية وأدلة من الشددددددريعة اإلسددددددالمية في حاالت ال وا  

 . 30)النميمة وغيرهاوالطال  وبر الوالدين  وفي أمر الرشوة والمذب و 

واتفق الجميع مندذ البددو على أ َّ الخطداب الدديني غير الددين  ونقو  بد  َّ )الددين        
هو ذلك التن يل اإلل ي السددددددددددددماوي المتجلي في الني المقدس  وأمَّا )الخطاب الديني   
ف و ما تراعم على هذا الني المقدس من تفسدددددددددديرات وت ويالت اسددددددددددتنتج ا مفسددددددددددرو   

 وفق او  عصر وراو عصر ومرحلة وراو مرحلة.ومفمرو  

الخطاب الديني إذ   هو فعل بشددددددري  وقراوة البشددددددر للني المقدس وت ويله  وهو       
بذلك قابل للخط  والصدددددواب  وعرضدددددة لتدطل المصدددددلحة السدددددياسدددددية أو االجتماعية أو  

 . 31)ا دبية   ما أنَُّه عرضة لسوو الف م ويسري عليه التعديل والتطوير والتجديد 

ي  إندَُّه ططداب عدالمي لمخداطبدة البشددددددددددددددريدة جمعداو  وأهم مدا يمي  )الخطداب الددين      
بغم الن ر عن أجناسددد م وأعراق م وألوان م واطتالف ألسدددنت م. وجاو للناس  افة   ما  
أنَُّه شددددامل لجميع مناحي الحياة المتعلقة بتن يم العالقات بين الناس  وتحقق الطم نينة  

 واالستقرار في الحياة اإلنسانية.

 



 
 

 921   | مجلة مداد اآلداب 

 الخطاب وأنواعه وأساليبه

 

 

إلنسددددددددددددددا  ويجعله ممي اذ عن غيره من المخلوقات  وحل العقد وي تم بن ضددددددددددددددة ا        
المبرد عند اإلنسدددا  من طال  الفمر المسدددتنير الذي يما العقل قناعة   ما إنَُّه م ثر   

 . 32) نَُّه طاط  عقل اإلنسا  فحرإ مشاعره وعواطفه ويما العقل استنارة

إطار العقيدة اإلسددددددالمية     وأيضدددددداذ ما يمي  الخطاب الديني التجديد  ولمن ضددددددمن     
ويرتبت مضدددمونه بما يحتاجه المسدددلمو   ويكو  المقصدددود منه حل ومعالجة التحديات  

 . 33)التي تواج  ا ا مة اإلسالمية

و ذلك يتمي  بالسدددددعة والشدددددمو  بقدر سدددددعة اإلسدددددالم وشدددددموله  والخطاب الديني        
بكل طبقاته المختلفة     يشدددددددمل الفرد بجسدددددددمه وعقله وروحه ووجدانه  ويشدددددددمل المجتمع

  ويتعرض لقضددايا دينية طالصددة تتعلق بالعقائد والعبادات  وقد  34)وا مة بكل شددعوب ا
يتعرض لقضددددددايا أطالقية تتصددددددل بالسددددددلو يات اإلنسددددددانية والقيم العليا  و ذلك قضددددددايا  

 . 35)اجتماعية تتعلق بالرقي بالمجتمع وحل المشكالت االجتماعية من الفقر والج ل

وبذلك) ))إ َّ الخطاب الديني يشدددددددددددددغل بلغة حرفية ال مجا  في ا للتخيل    َّ لغةذ      
أي ني  ومن ثمة بنيته ال تعني إالَّ ما يقصدددددده المرو من اسدددددتخدامه ل ا  فاللف ة في 

 . 36)اللغة غير اللف ة في الخطاب الذي ال يريد المتملم باستعمال ا إالَّ معنى يقصده  

 

أمَّا من ناحية أسددددددداليبه يتخذ الخطاب الديني أسدددددددالي  شدددددددتى قديمة وحديثة  من        
الخطبة والمحاضدددددددرة والدرس والرسدددددددالة والمتاب  ويسدددددددتخدم فيه النثر والشدددددددعر وال جل 
والع ة  والنثر نحن بصدددددددد دراسددددددته  وقد ي  ر في صدددددديغة دعوية تربوية أو صدددددديغة  
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 ي  على الصديغة الدعوية ف ي ا صدل وا سداس  فق ية تشدريعية أو فمرية فلسدةية  والتر 
 . 37)في الخطاب الديني

وأسددددددددددلوب الخطاب الديني يختلف باطتالف المدرسددددددددددة التي ينتمي إلي ا الداعية         
فخطاب الخطي  غير ططاب المتملم  وططاب ما غير ططاب الفقيه  ويختلف أسدددلوب 

حرر الذي انفتحت عينيه على  الداعية المحصدددددددور في ترا  السدددددددابقين عن الداعية المت
العصددددددددددر وثقافته وتياراته  و ل هذا من أسددددددددددباب تنوع الخطاب الديني  ولمن عليه أ    
يسدددددددددددتمد الحجج والبراهين من القرو  المريم والسدددددددددددنة الصدددددددددددحيحة  وأ   يجمع الخطاب 

 عقالنية المتملم وعلمية الفقيه.

ته هو القرو  المريم ذاته  وأقود دليل على تغير الخطاب الديني بتغير مالبسددددددددددددددا      
نجددد أ َّ ططدداب القرو  المكي غير ططدداب القرا  المدددني  ويلح دده  دل من يقرأ القرو   
ويعرف السدددددددددور المكية من المدنية  وهو أمر معروف لدد دارسدددددددددي القرو   وأسدددددددددلوب 
القرو  المكي غير أسلوب المدني    َّ أسلوب القرو  المكي تغل  عليه الشدة والحرارة   

دور موضوعاته حو  ترسيخ العقيدة واإليما  بالغي   وأمَّا موضوعات القرو  المدني  وت
تدور حو  إقامة المجتمع الم من  وسددددددددددددر تغير الخطاب هنا وهناإ أ َّ سددددددددددددور القرو   

 . 38)المريم تراعي الُمخاط  وتملمه بما يناسبه

 يعرف لغةذ ))ويكو  لمل عصدددددددددر لغةذ وأسدددددددددلوب في ا داو  وعلى الخطي  والمبل  أ   
 . 39)عصره  وا سلوب المفضل لاداو في  ل عصر  
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 مكونات الخطاب الدي ي  

 يتمو  الخطاب الديني من عنصرين متماي ين  وهما)

أوالذ) العنصدددر الشدددرعي) ونعني به البيا  الشدددرعي الذي جاو به الوحي اإلل ي قروناذ أو  
 سنة ثابتة.

ف مه أو اسددتنبطه البشددر من البيا  الشددرعي  فق ياذ  ثانياذ) العنصددر البشددري) ويتعلق بما 
 عا  أو فمرياذ أو أدبياذ.

 . 40)والمكو  الشرعي هو أصل الخطاب الديني ومرجعيته بحكم مصدره الرباني

 وأمَّا سمات وركائز الخطاب الدي ي 

أ   يكو  رباني المصدددددددددددددر والمنشدددددددددددد   أي أ   يسددددددددددددتمد مبادئه وقيمه من التعاليم   –  1
 ة.اإلسالمي

وسددددددددددددددطي) أ   يراعي الخطداب الدديني التوازندات بين العقدل والوحي  وبين الحقو     -2
 والواجبات.

أ   يكو  الخطاب الديني منوع ومتجدد    َّ الناس مختلفو  و ٌل من م له مذه    –  3
 . 41)مختلف  فيج  مراعاة ذلك

ابه وأسدددددلوبه ومن أهم السدددددمات التي تضدددددمنت التمامل أ   يجمع الداعية بين طط      
في ثال  سدددددمات  وهي العاطفة  والعلم  والفمر  وأياب أي من ا يجعل الخطاب غير  

 . 42)متواز   ويجعل ت ثير الداعية محدوداذ 
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 أهداف الخطاب الدي ي 

 الخطاب الديني له أهداف يسعى إلى تحقيق ا)

))ومن أهم ا هداف إيضدددال سدددلو يات ونفسددديات المخاطبين في الخطاب الديني     -1
 من أجل التعامل االمثل مع م.

 االرتقاو باإلنسا  من حيث المعتقد. -2
 الحث على احترام اآلطرين ومعتقدات م. -3
 االرتقاو باإلنسا  من طال  السلوإ الخطابي. -4
والرضددددا عن طريق ططاب    يسددددعى إلى ت  ية نفوس اآلطرين ومشددددعارهم بالطم نينة -5

 ديني م ثر وفعا .
 يتم عال  الموانع السلو ية التي تعو  وصو  الخطاب الديني للمتلقين. -6
رصددددددددددددددد وبيدا  ردود فعدل ووراو المتلقين تجداه ما يطرل من أفمدار ومضددددددددددددددامين في  -7

 الخطاب الديني.
 تقديم الطر  والوسائل التي تعين على تقري  وج ات الن ر حو  الخطاب الديني.  -8
مسدددددددددددددداعددة مقددم الخطداب الدديني على تقدديم ططدابده بشددددددددددددددكدل م ثر وفعدا   و دذلدك  -9

 مساعدة المتلقي على استيعاب الخطاب الديني الجديد.
تحليدل ورصددددددددددددددد أي عالقة بين ثقدافة وقدرات مقددم الخطداب  واالداو السددددددددددددددلو ي  -10

 . 43)ومعرفة رد فعل المتلقي للخطاب  
 

 

 مستويات الخطاب الدي ي 
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 ديني إلى)وقسم الخطاب ال 

وهو ططاب يخي القاعدة العريضددددة من الجماهير   الخطاب الجماهيري الشاااع ي  -1
اإلسددددددددددددددالميدة التي شددددددددددددددعرت أ َّ عمليدات العولمدة والتحدديدث ال يوجدد في دا طير وال  
إصددددددالل  وهذه الجماهير تحاو  التمسددددددك والتشددددددبث باإلسددددددالم  وتتحرإ بموروث ا  

سددده ضدددد أشدددكا  التغري  والغ و اإلسدددالمي  وهذه الجماهير تسدددتغيث في الوقت نف
االسدددتعماري تارة  وتارة أطرد فعل الخير الفردي )إعطاو الصددددقات   واالجتماعي  
)ت سددددديس مسددددداجد ومسدددددتشدددددةيات ومدارس وموائد الرحمن  من طال  هبَّات تلقائية  
غاضدبة  ويضدم بالدرجة ا ولى الفقراو  لمنَّه أيضداذ يضدم ا ثرياو في صدفوفه ممَّن  

 همية المورو  الحضاري  وأدر وا أ َّ في ضياعه ضياع لمل شيو.يستشعرو  ب 
) وهو ططاب بعم أعضدداو الطبقة المتوسددطة من ا عاديميين  الخطاب السااياسااي -2

وطلبدة الجدامعدات والتجدار والم نيين  وأيضددددددددددددددداذ ممَّن شددددددددددددددعروا بدالحداجدة إلى عمدل  
اسددددية ال  إسددددالمي يحمي هذه ا مة  وقاموا بتن يم أنفسدددد م على هياة تن يمات سددددي

 تلج  للعنف   نَّ م رأوا أ َّ العمل السياسي هو السبيل إلى ذلك.
) يتعدامدل هدذا الخطداب مع الجداند  التن يري الفمري داطدل الحر دة الخطااب الفكري  -3

 . 44)اإلسالمية
 
ويقو  المسدددددددديري) ))إ َّ هذا التقسدددددددديم ال يفصددددددددل مسددددددددتويات الخطاب الثالثة عن       

الجماهيري والسياسي متداطال   وأيضاذ الخطاب السياسي والفمري  بعض ا  فالخطاب 
ورغم انفصددددا  الخطاب الفمري عن الجماهيري  إالَّ أ َّ تداطالذ يحد  بين ما من طال  

 .  45)الخطاب السياسي  
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 تجديد الخطاب الدي ي 

ي إ َّ المصدددددددددر ا و  للخطاب الديني واإلسددددددددالمي هو القرو  المريم  وال شددددددددك ف     
ذلك  ولمن هل معنى ذلك أ َّ القرو  المريم من ضدددددددددددددمن الخطابات التي نسدددددددددددددعى إلى 

 تجديدها  بالطبع  الَّ    َّ الخطاب الديني يقسم إلى قسمين)

 الخطاب المنصوص )القرو  المريم  وهو  الم هللا ع  وجل.   القسم األول 

ه والعالم  فم َّ  الخطاب غير المنصدددددددددددددوص  وهو  الم الخطي  والفقي القساااااااام الثاني 
للتغيير وتجددددديددددد  قددددابددددل  ُه  تجددددديددددده   نددددَّ مددددانع من  الخطدددداب غير المنصددددددددددددددوص ال 

 . 46)الصياغة  

وبذلك يكو  الخطاب المنصددددددددددددددوص فعل بشددددددددددددددري  ف و محكوم عليه بالوقوع في      
الخط   بل في  ثرة ا ططاو    َّ الرسددو  ا ع م )صددلى هللا عليه وسددلم  قا ) ))عل 

  وقا  ططَّاو يعني  ثير الخط   والواج   47)و وطير الخطَّائين التوابو   بني ودم ططَّا
الدذي يلقيده هللا سددددددددددددددبحدانده وتعدالى على  داهدل  دل إنسددددددددددددددا  ويقع في ططد   ويجت دد في 

 إصالل ما وقع فيه من طط  وهو اإلصالل والتجديد.

ج داذ مسددددتمراذ  ومن َثمَّ فم َّ تجديد الخطاب الديني عملية مسددددتمرة وليسددددت وقتية  و      
متواصالذ عبر ا جيا   فالحياة متجددة ومن الطبيعي أ   يكو  الخطاب الديني مواع  
لل روف في  ل عصر وما يدور في ا من متغيرات  من أجل ف م أعمق للوحي اإلل ي  

 . 48)ومصالل أشمل لحياة اإلنسا  على هذه ا رض 

وشددددد د تاريخ الفمر العربي اإلسدددددالمي محاوالت عديدة عبر العصدددددور في تجديد        
الخطددداب الدددديني  ومن أهم المحددداوالت مدددا  تبددده اإلمدددام أبو حدددامدددد الغ الي في  تدددابددده  
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ا شددددددددددد ر )إحياو علوم الدين   إنَُّه قد أدرإ أ َّ علوم الدين )الخطاب الديني  قد ماتت   
ططاو وتشدوهات  ف راد أ   يحيي ا وتجديدها بتنقيت ا من  بسدب  ما اعتراها من أمراض وأ

 تلك ا مراض. 

وأيضددددداذ ما  تبه المفمر والشددددداعر الباعسدددددتاني محمد إقبا  في  تابه )تجديد الفمر      
 . 49)الديني في اإلسالم  الذي ترجمه ا ستاذ محمد يوسف عدس

تغير مع تسدددددليمه ب نَُّه يحوي  ))يوضدددددل محمد إقبا  القرو  ُين ر للمو  على أنَُّه م     
)أي القرو   دسدتوراذ عاماذ لحكم ذلك المو   والسد ا ) هل يمكن للثابت مسدايرة المتغير   
ويجي  إقبا ) إ َّ اإلسددددددالم ال يمكن أ   يكو  طصددددددماذ للتطور    َّ تشددددددريعاته ليسددددددت 

 وليدددة  محددددودة ب مدددا  ومكدددا   وم َّ الخطددداب القروني ال يخددداطددد  أمدددة بعين دددا   مدددا أ َّ 
االجت اد من الفروض الشددددددرعية المنوع ب ا علماو ا مة للوقوف على مقاصددددددد الشددددددرع  

 . 50)وتجديد الفقه ليواع  السنن االجتماعية والسياسية المتغيرة دوماذ  

وبنداوذ على مدا تقددم نجدد إ َّ التجدديدد ال يمس الثوابدت التي ال تتغير بتغير ال مدا       
ائد وا حكام القطعية  وال يمس التجديد هذه الثوابت إالَّ من  والمكا  واإلنسدددددددددا  من العق

ج ددة أسددددددددددددددلوب عرضدددددددددددددد ددا  وتعليم ددا للندداس ف ددذا الددذي يدددطلدده التجددديددد واإلصددددددددددددددالل  
 . 51)والتطوير

ا تقددم       إ َّ الخطداب الدديني لده طدابع ممي  عن بقيدة الخطدابدات ا طرد   ويتبين ممدَّ
نبوية  وهو ماضي ال شاهد عليه ليتقن حياة الناس   نَُّه نابع من القرو  المريم والسنة ال

في حاضددرهم وفي اسددتمرار ودوام على مر ال ما   وي تم بجميع القضددايا اإلنسددانية من  
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أجل بناو مجتمع إسددددددددالمي بن او  وبذلك تمو  المي ة التي يمتاز ب ا أنَُّه ال يتشددددددددكل إالَّ  
 من إطار اإليما  والعقيدة اإلسالمية.

 الخاتمة

  وأنواعه الخطاب  تعريف) الموسددددددددددوم  بحثي في  إلي ا توصددددددددددلت   التي  النتائج ومن      
  من  نابع   نه  ا طرد   الخطابات   بقيه  عن  ممي   طابع له  الديني الخطاب  ا    وأسدددداليبه

 وفي  حاضدددددددددره في  الناس  حياه  ليتقن  عليه شددددددددداهد   ال ماض   وهو  النبوية والسدددددددددنه  القرو 
  مجتمع  بناو أجل من  اإلنسدددددانية  القضدددددايا  بجميع  وي تم ال ما  مر  على ودوام اسدددددتمرار
  اإليما  إطار  من إالَّ   يتشدددددددددكل  ال انه  ب ا  يمتاز  التي المي ة  تمو   وبذلك  بناو إسدددددددددالمي

 اإلسالمية. ة والعقيد 

 الهوامش 
 

 .235سورة البقرة  اآلية   1)
هد   تحقيق) 395معجم مقاييس اللغة  أحمد بن فارس بن ز ريا الق ويني الرازي أبو الحسن )ت    2)

 .198) 2  مادة طط    1979عبد السالم محمد هارو   الناشر) دار الفمر  د. ع  
 .361) 1العرب  البن من ور  مادة طط    لسا    3)
تا  العروس  للسديد محمد بن مرتضدى الحسديني ال بيدي  تحقيق) علي هاللي  مطبعة حكومة    4) 

 .375) 2  مادة طط    1987  2المويت  ع
 .27  وسورة الم منو   اآلية 37سورة هود  اآلية   5)
سددددددداحة رياض الصدددددددلل  بيروت  د. ع     معجم مصدددددددطلحات ا دب  مجدي وهبة  مكتبة لبنا    6)

1940 (205. 
 .19) 1997  3تحليل الخطاب الروائي  سعيد يقطين  دار البيضاو  بيروت  ع  7)
الخطاب الوع ي  مراجعة نقدية  سددالي  الخطاب ومضددامينه  دراسددة اسددتطالعية  عبد هللا بن    8)

 .27رفود السةياني  باحث سعودي) 
 .23سورة ص  اآلية   9)
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دور الخطاب الديني في تعيين الُبنية الفمرية بين اإلصالل واإلفساد دراسة وتحليل  السيد نبيل   10)
 –  15)  2014   1 ربالو  ع –الحسدني  قسدم الشد و  الفمرية والثقافية في العتبة الحسدينية المقدسدة  

16. 
 .20سورة ص  اآلية   11)
 .376) 2تا  العروس لل بيدي   ُين ر)   12)
 .37لنب   اآلية سورة ا  13)
دور الخطاب الديني في تعيين الُبنية الفمرية بين ا صددددالة والترا  دراسددددة وتحليل  السدددديد نبيل   14)

 .25الحسني) 
ُين ر) الخطاب اإلسدددددددالمي المعاصدددددددر منطلقاته  االيسدددددددتمولوجية ومحدداته المن جية  دراسددددددة    15)

 .16تحليلية نقدية  أطروحة د توراه  د. حباسي طالد) 
 .63سورة الفرقا   اآلية   16)
هدددددددددددددددد    528تفسددير المشدداف  أبي القاسددم جار هللا محمود بن عمر ال مخشددري الخوارزمي )ت   17)

 .751) 19   2009  3لبنا   ع -تعليق) طليل م مو  شيما  دار المعرفة  بيروت
سة وتحليل  السيد ُين ر) دور الخطاب الديني في تعيين الُبنية الفمرية بين ا صالة والترا  درا  18)

 .24نبيل الحسني) 
 .37سورة هود  اآلية   19)
دور الخطاب الديني في تعيين الُبنية الفمرية بين ا صددالة واإلفسدداد دراسددة وتحليل  السدديد نبيل   20)

 .24الحسني) 
ُين ر) الخطاب الصددددوفي عند اإلمام الحار  المحاسددددبي دراسددددة بالأية  د. منى سددددبتي جمعة   21)

   أطروحة د توراه في جامعة سامراو )غير منشورة .11رائي) مجيد السام
ُين ر) الخطاب الصددددوفي عند اإلمام الحار  المحاسددددبي دراسددددة بالأية  د. منى سددددبتي جمعة   22)

   أطروحة د توراه في جامعة سامراو )غير منشورة .11مجيد السامرائي) 
لبنا    –السددددعفي  م سددددسددددة االنتشددددار العربي  بيروت ُين ر) في قراوة الخطاب الديني  وحيد   23)
 .9) 2008  1ع
 .11ُين ر) في قراوة الخطاب الديني  وحيد السعفي)   24)
 .15في قراوة الخطاب الديني  وحيد السعفي)   25)
مجلة السددددددددددددددياسددددددددددددددة الدولية  واقع الخطاب الديني وطروحات تجديده  د. عبد السددددددددددددددالم محمد   26)

 .3 اظم ال هيري)  السعيدي  د. فالل طلف
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  https: mawdoo3. Comمف وم الخطاب اصددطالحاذ  تمت المتابة بواسددطة رانيا سددنجق)    27)
19/6/2016. 
 .27الخطاب الوع ي  مراجعة نقدية  سالي  الخطاب  عبد هللا بن رفود السةياني)   28)
    //Aewww.qlitthadhttps .ُين ر) صددددددددددددحيفة االتحاد  أنواع الخطاب  حسددددددددددددن حنفي)  29)
7/8/2021. 
 .https // sotor. Com  17/9/2019تعرف الخطاب وأنواعه  لبانة حسن) ُين ر)   30)
السدبل العلمية لتجديد الخطاب الديني )مقدمة التجديد أو المارثة   حلمي سدالم  باريس  ُين ر)   31)

13/8/2003 www. Al kottob . com 
ُين ر) ح ب الوفد  طصددددائي الخطاب الديني  رئيس ح ب الوفد ب او الدين أبو شددددقة  رئيس   32)

مجلس اإلدارة د. هاني سدددري الدين  نائ  مجلس اإلدارة د. حمدي قوضدددة  رئيس التحرير د. وجدي 
 https: // www. Al Jazeera . netزين الدين) 

الت ثير ا عبر علينا  مجتمعات  محمد برعو     الخطاب الديني والسددددددددياسددددددددي من يملكُين ر)   33)
 https: // www. Al Jazeera . net طال  باحث متخصي دراسات إسالمية)

 .15.) 2004  1ططابنا اإلسالمي في عصر العولمة  يوسف القرضاوي  دار الشرو   ع  34)
 .16المصدر نفسه)   35)
بلعلي  من منشددددددددورات اتحاد المتاب العرب  الحر ة التواصددددددددلية في الخطاب الصددددددددوفي  ومنة   36)

 .21) 2001دمشق  د. ع  
الحر ة التواصددددددددلية في الخطاب الصددددددددوفي  ومنة بلعلي  من منشددددددددورات اتحاد المتاب العرب    37)

 .20) 2001دمشق  د. ع  
 .21ططابنا اإلسالمي في عصر العولمة  يوسف القرضاوي) ُين ر)   38)
)  2011   2 صددددددفي  مطبعة أهل البيت  النجف ا شددددددرف  عالخطاب الديني  محمد م دي ا  39)

14. 
اإلسدددددددالم وتطور الخطاب الديني  د. جعفر عبد السدددددددالم  دار البيا  للطباعة والنشدددددددر  ُين ر)   40)

 .67) 2002والتوزيع  مدينة نصر  مصر  
 الخطاب الديني والسدددددددددياسدددددددددي من يملك الت ثير ا عبر علينا  مجتمعات  محمد برعو   طال   41)

 .https: // www. Al Jazeera . net 22/9/2018 باحث متخصي دراسات إسالمية)
 .https // search. Manduman    2/2/2018ُين ر) سدددمات الخطاب الديني الناجل     42)

Com 

http://www.qlitthad/
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   1علم نفس الخطاب الديني وسددددددددددددديكولوجية تجديد الخطاب الوع ي  محمد محمود حبي   ع  43)
 .14 -13د. ت) 

 :https   29/9/2013ُين ر) معالم الخطاب اإلسدددالمي الجديدة  د. عبد الوهاب المسددديري     44)
// www. Egyptiantalks. Org. 

 ُين ر) المصدر نفسه.  45)
المجلة السدددددددددياسدددددددددية والدولية  واقع الخطاب الديني وأطروحات تجديده  د. عبد السدددددددددالم محمد   46)

 // :https )  4039  -  العددددد   3/6/2019السددددددددددددددعددددي  د. فالل طلف  ددداظم ال هيري بتددداريخ  
search. Emare fan 

صددددددددددحيل الترغي  والترهي   محمد ناصددددددددددر الدين ا لباني  مكتبة المعارف للنشددددددددددر والتوزيع    47)
  رواه الترمذي وهو صدددددحيل اإلسدددددناد  رقم الحديث 2000  1الرياض  المملمة العربية السدددددعودية  ع

3139 (219 
 .9الخطاب الديني رسالة إلى من ي مه ا مر  بقلم توحيد ال هيري) ما معنى تجديد   48)
 .10المصدر نفسه)   49)
تجديد الفمر الديني في اإلسددددددالم  محمد إقبا   ترجمة) محمد يوسددددددف عدس  تقديم) الشدددددديماو   50)

 .57) 2011  1الدمرداش العقالي  دار المت  المصري  القاهرة  ع
 .22العولمة  يوسف القرضاوي) ططابنا اإلسالمي في عصر   51)
 

 المصادر والمراجع 

 القرو  المريم.

اإلسددددددددالم وتطور الخطاب الديني  د. جعفر عبد السددددددددالم  دار البيا  للطباعة والنشددددددددر والتوزيع   .1
 .2002مدينة نصر  مصر  

تا  العروس  للسددددديد محمد بن مرتضدددددى الحسددددديني ال بيدي  تحقيق) علي هاللي  مطبعة حكومة  .2
 .1987  2المويت  ع

تجديد الفمر الديني في اإلسددددددددددالم  محمد إقبا   ترجمة) محمد يوسددددددددددف عدس  تقديم) الشدددددددددديماو   .3
 .2011  1الدمرداش العقالي  دار المت  المصري  القاهرة  ع

 .1997  3تحليل الخطاب الروائي  سعيد يقطين  دار البيضاو  بيروت  ع .4
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هد   تعليق)  528بن عمر ال مخشري الخوارزمي )ت  تفسير المشاف  أبي القاسم جار هللا محمود .5
 .2009  3لبنا   ع -طليل م مو  شيما  دار المعرفة  بيروت

الحر ة التواصدلية في الخطاب الصدوفي  ومنة بلعلي  من منشدورات اتحاد المتاب العرب  دمشدق   .6
 .2001د. ع  

 .2011  2ف  عالخطاب الديني  محمد م دي ا صفي  مطبعة أهل البيت  النجف ا شر  .7
الخطاب الوع ي  مراجعة نقدية  سددددالي  الخطاب ومضددددامينه  دراسددددة اسددددتطالعية  عبد هللا بن  .8

 .27رفود السةياني  باحث سعودي) 
 الخطاب الوع ي  مراجعة نقدية  سالي  الخطاب  عبد هللا بن رفود السةياني. .9

 .2004  1عططابنا اإلسالمي في عصر العولمة  يوسف القرضاوي  دار الشرو    .10
دور الخطاب الديني في تعيين الُبنية الفمرية بين اإلصددالل واإلفسدداد دراسددة وتحليل  السدديد نبيل  .11

 .2014  1 ربالو  ع –الحسني  قسم الش و  الفمرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة 
وزيع   صددددددددددددحيل الترغي  والترهي   محمد ناصددددددددددددر الدين ا لباني  مكتبة المعارف للنشددددددددددددر والت .12

 .2000  1الرياض  المملمة العربية السعودية  ع
  د.  1علم نفس الخطاب الديني وسددددديكولوجية تجديد الخطاب الوع ي  محمد محمود حبي   ع .13

 ت.
   1لبنا   ع –في قراوة الخطاب الديني  وحيد السدددددددعفي  م سدددددددسدددددددة االنتشدددددددار العربي  بيروت  .14

2008. 
الفضدددددددددددددل جما  الدين محمد بن مكرم ابن من ور اإلفريقي لسدددددددددددددا  العرب  اإلمام العالمة أبي   .15

 هد    دار صادر بيروت  د. ع  د. ت.1311المصري  )ت 

معجم مصددددددطلحات ا دب  مجدي وهبة  مكتبة لبنا   سدددددداحة رياض الصددددددلل  بيروت  د. ع   .16
1940. 

هدددددددددددددددددددددددد    395معجم مقاييس اللغة  أحمد بن فارس بن ز ريا الق ويني الرازي أبو الحسددددددددددن )ت  .17
 .1979تحقيق) عبد السالم محمد هارو   الناشر) دار الفمر  د. ع  
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 الرسائل وا طاريل)
 
الخطاب اإلسددالمي المعاصددر منطلقاته  االيسددتمولوجية ومحدداته المن جية  دراسددة تحليلية نقدية   .1

 أطروحة د توراه  د. حباسي طالد.
بالأية  د. منى سددددددبتي جمعة مجيد الخطاب الصددددددوفي عند اإلمام الحار  المحاسددددددبي دراسددددددة   .18

 السامرائي  أطروحة د توراه في جامعة سامراو )غير منشورة .
 

 المجالت والمقاالت)
المجلة السدددددددددددددياسدددددددددددددية والدولية  واقع الخطاب الديني وأطروحات تجديده  د. عبد السدددددددددددددالم محمد  .1

 // :https )  4039  -  العدد  3/6/2019السددددددددددددعدي  د. فالل طلف  اظم ال هيري بتاريخ  
search. Emare fan 

 
 المواقع االلكترونية 

 .https // sotor. Com  17/9/2019تعرف الخطاب وأنواعه  لبانة حسن)  -2
ح ب الوفد  طصدددددددائي الخطاب الديني  رئيس ح ب الوفد ب او الدين أبو شدددددددقة  رئيس مجلس  -3

اإلدارة د. هاني سدددددددددري الدين  نائ  مجلس اإلدارة د. حمدي قوضدددددددددة  رئيس التحرير د. وجدي 
 https: // www. Al Jazeera . netزين الدين) 

معات  محمد برعو   طال  الخطاب الديني والسدددددددددددددياسدددددددددددددي من يملك الت ثير ا عبر علينا  مجت -4
 .https: // www. Al Jazeera . net 22/9/2018 باحث متخصي دراسات إسالمية)

السددددددددددددددبدل العلميدة لتجدديدد الخطداب الدديني )مقددمدة التجدديدد أو المدارثدة   حلمي سدددددددددددددددالم  بداريس   -5
13/8/2003 www. Al kottob . com 

 https // search. Manduman. Com   2/2/2018سمات الخطاب الديني الناجل   -6
 .Aewww.qlitthadhttps//    7/8/2021 .صحيفة االتحاد  أنواع الخطاب  حسن حنفي) -7

http://www.qlitthad/
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 // :https   29/9/2013معدالم الخطداب اإلسددددددددددددددالمي الجدديددة  د. عبدد الوهداب المسدددددددددددددديري    -8
www. Egyptiantalks. Org. 

 .https: mawdoo3مف وم الخطاب اصددددددددطالحاذ  تمت المتابة بواسددددددددطة رانيا سددددددددنجق)  .9
Com  19/6/2016. 

 


