Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

January 2022

Volume: 4

Issue: 1

DISCOURSE ANALYSIS THEORY AND ITS ROLE IN DEFINING POLITICAL INTENT
THE SPEECH OF HIS MAJESTY SULTAN QABOOS BIN SAID, MAY GOD REST HIS SOUL,
AT THE OPENING OF THE SIXTH SESSION OF THE COUNCIL OF OMAN AS A MODEL
Zahir Bin Marhoon Bin Khaseef AL-DAOUDI 1
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 256-267
Received: 27/11/2021
Accepted: 14/12/2021
Published: 01/01/2022
This article has been scanned by
iThenticat No plagiarism
detected

This research seeks to analyze the speech of His Majesty Sultan
Qaboos bin Said, may his soul rest in peace, based on the theory
of discourse analysis; This is because the text is the internal
structure of discourse that consists of vocabulary, structures, and
sentences, which helps to know the various rhetorical methods
that His Majesty, may God have mercy on him, relied on
to convince the recipient, and to clarify the linguistic effects that
indicate the political and social functions that the discourse on
democracy accomplishes for the actors; Because language reveals
the depths of politics and its purposes, it is the first language of
communication with citizens and the masses, and it has strength
and ability to realize the common and speed of understanding,
and the ability to influence the recipients and convince them.
Discourse analysis in this study, like the rest of the studies,
depends on the vocabulary, structures, and sentences that make
up the text. major.
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نظرية حتليل اخلطاب ودورها يف بيان املقاصد السياسية خطاب حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا
ثراه يف افتتاح الدورة السادسة جمللس عُمان أمنوذجا
زاهر بن مرهون بن خصيف

الداودي2

امللخص:
يسعى هذا البحث إىل حتليل خطاب صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،معتمدا على
نظرية حتليل اخلطاب ،ذلك أن النص هو بنية اخلطاب الداخلية اليت تتألف منها املفردات والرتاكيب واجلمل ،مما
يعني على معرفة األساليب اخلطابية املتنوعة اليت اعتمد عليها صاحب اجلاللة طيب هللا ثراه يف إقناع املتلقي ،وبيان
اآلاثر اللغوية الدالة على الوظائف السياسية واالجتماعية اليت ينجزها اخلطاب عن الدميقراطية للفاعلني ،ذلك أن
اللغة تكشف أغوار السياسة ومقاصدها ،قهي لغة التواصل األوىل مع املواطنني واجلماهري ،وهلا قوة وقدرة على
إدارك املشرتك وسرعة الفهم ،والقدرة على التأثري على املتلقني وإقناعهم.
ويعتمد حتليل اخلطاب يف هذه الدراسة شأنه شأن بقية الدراسات على املفردات والرتاكيب واجلمل اليت يتألف
منها النص ،كما يعتمد على السياق اللغوي والسياق غري اللغوي الذي يعىن بدراسة اخلطاب يف ضوء ظروف
إنتاجه ،ويشمل خصائصه اإلدراكية واالجتماعية والثقافية ،وارتباطه ابلزمان واملكان ،مما يشكل بنية نصية كربى.
الكلمات املفتاحية :حتليل اخلطاب ،جاللة السلطان قابوس طيب هللا ثراه  ،سلم عمان ،منتل النص،

املتلقي ،القصدية.
املقدمة:
النص هو بنية اخلطاب الداخلية اليت تتألف منها املفردات والرتاكيب واجلمل ،بغية معرفة األساليب اخلطابية املتنوعة اليت
اعتمد عليها صاحب اجلاللة طيب هللا ثراه يف إقناع املتلقي ،وبيان اآلاثر اللغوية الدالة على الوظائف السياسية واالجتماعية اليت
ينجزها اخلطاب عن الدميقراطية للفاعلني ،ذلك أن اللغة تكشف أغوار السياسة ومقاصدها ،قهي لغة التواصل األوىل مع املواطنني
واجلماهري ،وهلا قوة وقدرة على إدارك املشرتك وسرعة الفهم ،والقدرة على التأثري على املتلقني وإقناعهم.
ويعتمد حتليل اخلطاب يف هذه الدراسة شأنه شأن بقية الدراسات على املفردات والرتاكيب واجلمل اليت يتألف منها النص،
كما يعتمد على السياق اللغوي والسياق غري اللغوي الذي يعىن بدراسة اخلطاب يف ضوء ظروف إنتاجه ،ويشمل خصائصه
اإلدراكية واالجتماعية والثقافية ،وارتباطه ابلزمان واملكان ،مما يشكل بنية نصية كربى.
ونظرا لعزوف كثري من الباحثني عن دراسة اخلطاابت السياسية يف عمان ،وخطاابت صاحب اجلاللة خاصة ،دفعين إىل
اختيار هذا املوضوع خاصة أن هذا اخلطاب (خطاب صاحب اجلاللة يف افتتاح  سلم عمان) أن استطاع منتجه يف أن حيمل
كلماته ومجله القصرية معان سامية عظيمة ،لن يتمكن من الوصول إىل كنهها إال بدراستها والوقوف عند سياقاهتا املختلفة .وال
أزعم أن هذه الدراسة هي الدراسة األوىل خلطب صاحب اجلاللة ،إمنا هناك دراسات سبقت هذه الدراسة ،مع قلتها ،أمهها:
دراسة حممد بن سامل بن حممد اجلامودي ،وعنواهنا األفعال اإلجنازية يف خطب السلطان قابوس بن سعيد (.)2015 –1970
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وستعتمد الدراسة نظرية االتصال يف علم اللغة النصي ،ذلك أن االتصال نشاط اجتماعي حيوي ،يتناقل األفراد أو
اجلماعات عن طريقه معلوماهتم وآرائهم ،كما يعينهم على نقل احلقائق واألفكار ،فيتحقق فهمها من تفاعل األفراد من خمتلف
الثقافات واالجتاهات الفكرية للوصل إىل املعىن املنشود من هذه الرسائل.
وستقسم الدراسة إىل قسمني رئيسني مها القسم النظري وفيه سيبني البحث تعريف اخلطاب السياسي نظراي ،مث القسم
التطبيقي ،وفيه يتم حتليل النص بعد متهيد يتناول فيه البحث منتل النص ،وظروف إنتاجه ،ومكان إنتاجه ،وذلك هبدف بيان
العالقة بني األلفاظ املعتمد عليها يف اخلطاب ،وظروف إنتاجه ومكانه ،مث حيلل البحث املعاين السامية اعتمادا على املستوايت
املختلفة.
اخلطاب:
يعد أفالطون أول من نظر إىل اخلطاب ،فقد ضبط املفهوم الفلسفي للخطاب استنادا إىل قواعد عقلية حمددة ،وهو أول
من كشف املعىن الفلسفي للخطاب اليوانين.ومبا أن اخلطب تعرب عن حقائق واقعية أبلفاظ واضحة مباشرة بعيدة عن الصنعة
والتكلف فصل أرسطو طاليم اخلطابة عن الشعر (إبراهيم ،عبدهللا ،1993 ،ص ،59طاليم ،أرسطو ،1997 ،ص.)181وقد
تباينت تعريفات علم اخلطاب وتنوعت رؤاه وتشابكت موضوعاته واهتماماته ،ال سيما بعد ظهور املدارس الفكرية واملذاهب
املنهجية احلديثة ،فكل يرى معىن اخلطاب من زاويته ونزعته ،ويعاجله حسب حدود إمالءات تياره أو مدرسته .فقد ربط احملدثون،
يف حماولتهم وضع أسم لتحليل اخلطاب وتفكيكه ،مفهوم اخلطاب بفكرة الثنائية اللغوية (اللغة والكالم) ،وهي فكرة اعتمد فيها
سوسري على املفهوم والوظيفة ،ليميز فيها بدقة بني اللغة والكالم ،فاللغة والكالم عنده ليسا شيئا واحدا ،وإمنا هي منه مبثابة قسم
معني وإن كان أساسيا ،فقد ألزم سوسري اخلطاب حدود اللسان ،فكل خطاب عنده ال يند عن ثنائية اللسان والكالم ،وهو ما
يوجهه ريكور ملفهوم اخلطاب حني يراه يتحقق بفيزايئية فعل اللسان ،فقد وضع ريكور اخلطاب بدال من الكالم ال ليؤكد
خصوصية اخلطاب فقط ،بل ليفرق بني علم الداللة والسيمياء ،ألن السيمياء يف رأيه تدرس العالمة ،يف حني أن علم الداللة
يدرس اخلطاب أو اجلملة ،مع أن هاريم يرى أن فضاء اخلطاب أرحب سعة من اجلملة (الزين ،حممد ،2017 ،ص.)751
ذلك أن اللغة ملكة يتبناها اجملتمع ليسهل هبا التواصل بني األفراد ،وهي وسيلة تواصل متجددة ابستمرار ،يف حني أن الكالم إنتاج
فردي يتجلى يف حرية الفرد يف استخدامه لألنساق التعبريية إلبراز آرائه وأفكاره ،وهي قدرة تتفاوت من فرد إىل آخر (سوسري،
فرديناند ،1985 ،ص.)29 – 26
وقد اهتم إميل بنفينست ابلتلفظ حني رأى أن اخلطاب كل لفظ يفرتض متكلما يهدف إىل التأثري يف املستمع ،فجعل
اللغة تنتقل من سكوهنا إىل حركتها يف االستعمال الفردي ،ذلك أن التلفظ عنصر أساسي من اللغة اليت تشكل ماهية اخلطاب ،مما
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كما أن هدف دراستنا ليم تتبع األفعال اإلجنازية ،وإمنا هدفنا الوقوف على املستوايت اللغوية ،والعالقات اللغوية ،اليت
وظفها السلطان الراحل حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه يف خطاابته السياسية ،وقد اعتمد البحث
على خطابه يف افتتاح  سلم عمان ،وهو نص مع قصره محل معان سامية ،مما يدل داللة واضحة على أن املعاين ال تقاس بطول
النصوص أو قصرها ،وإمنا تقاس مبضموهنا ،ولن يتحقق هذا املضمون إال ابمتالك األدوات الصحيحة السليمة ،وتوظيف القرائن
املختلفة توظيفا خيدم معاين اخلطاب ومضامينه السامية.
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وقد كان هدف هذه الدراسة حتليل األفعال اإلجنازية يف خطب السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه،
والوقوف على أصناف األفعال اإلجنازية يف خطب املدونة ،إال أن مدونة دراسة اجلامودي كانت أمشل من مدونة دراستنا هذه ،فقد
اعتنت دراستنا على خطابه طيب هللا ثراه يف افتتاح الدورة السادسة جمللم عمان.
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يتيح لنا بناء عالقة تفاعلية بني املخاطب واملتلقني ،اللغة وسيلة للتعبري وأداة للتفكري وحقل للتأويل والتفسري ،وال ميكن أبي حال
من األحوال إدراك اللغة مبعزل عن فهم اخلطاب.وقد أفضت جدليات فلسفة مفهوم اللغة تفنيدات مثلت فيما بعد منعطفات
متداخلة ،منها مفهوم الكالم ،ومفهوم اجلملة ،وصوال إىل مفهوم النص الذي استندت على إثره نظرايت عنيت بتفسريه ،وتفتيت
مكنونه وبيان خباايه (عكاشة ،حممود ،2005 ،ص.)37
واخلطاب كما يراه ميشيل فوكو مصطلح لساين وشكل أديب يتميز عن غريه من األشكال األدبية بطريقة نظمه ،وكونه انجتا
ِ
املخاطب عن آرائه وأفكاره اليت كونتها ثقافته وخربته والظروف احمليطة به (فوكو ،ميشيل ،ص.)4
عن عصف ذهين ،يعرب فيه
واخلطاب السياسي هو خطاب السلطة يوجه عن قصد حنو املتلقي للتأثري فيه ،وإقناعه مبضمون خطاب يتضمن أفكارا
سياسية ،أو يكون موضوعه سياسيا ،يستثري الرموز يف عقول املخاطبني من أفراد اجملتمع ،ليحقق هدفه (الوعر ،مازن،1997 ،
ص ،135داود ،حممود ،2003 ،ص .)25فهو أي اخلطاب السياسي خيضع لنفوذ السلطة وأتثريها ،فهو يعكم عالقة السلطة
ابجملتمع وتطور وثقافته ،وال تظهر مدى فاعليته ابلقدر الذي حيظى به من التأثري يف توجيه اجملتمع ،وتصوير واقع سياسي معني،
ومفاهيم سياسية يفهمها املتلقني يف حميط اجتماعي معني ،وهو يشكل وحدة لغوية خاضعة للتأمل ،لدمل املتلقي ابألفكار واآلراء
يسعى املخاطب إلقناعه هبا ،بتسلسل منطقي جلمل متتابعة تصوغ األفكار السياسة املنشودة من اخلطاب الذي حيوي مجال
مصوغة أبسلوب يثري مشاعر املتلقي وحيرك فهمه ،ليدرك مضمون الرسالة اليت يتضمنها اخلطاب ،ويدرك القصد الذي أراده
املخاطب من تعابريه (عكاشة ،حممود ،2004 ،ص.)26
واخلطاب السياسي شأنه شأن بقية اخلطاابت فإنه يعتمد اللغة أداة من أدواته ،فيحقق السياسي براعة يف انتقاء ألفاظه
وتعابريه وصياغتها صياغة صحيحة سليمة ليؤثر يف الرأي العام ،وقد ربط ديل هاميز الكفاية االتصالية بقدرة املتكلم على إنتاج
منطوقات مناسبة ألمناط املواقف االتصالية املختلفة ،وعدم االقتصار على حتقيق التواصل يف منط اجلمل النحوية فقط ،وإمنا يتم
ذلك بتقدمي عبارات نصية مع مراعاة النواحي الصرفية والداللية والبالغية فيها ،ويؤثر املشاركون يف االتصال واملوقف االتصايل،
وصيغة االتصال ،واحلدث اللغوي ،واملوضوع ووظيفة التفاعل يف االتصال اللغوي ،وما حتويه من مؤلف ومتلق ونص ووسيلة
مالئمة إليصال النص (العبد ،حممد ،2005 ،ص ،48هدسون .)1990 ،فلغة اخلطاب السياسي ال تعد سياسية أبلفاظها
وعباراهتا ،وإمنا مبعلوماهتا املهمة اليت تنقلها ،ذلك أن اخلطاب السياسي حمفز للمثريات االجتماعية والسياسية اليت تنعكم عليه،
والواقع الذي يتناوله (برهومة ،عيسى ،2007 ،ص .)132رامسا عالقة بينه وبني متلقيه بلغته اخلطابية اليت يربز فيها قدرته على
اختيار أقوال تناسب مكانته ومكانة املتلقي ،ومبا يتناسب مع أيديولوجيته وسياسته (عكاشة ،حممود ،2005 ،ص .)25فيوظف
اللغة اخلطابية صوتيا وصرفيا وحنواي وبالغيا ودالليا ،ليحقق هدفه من اخلطاب ،مبينا قصده ،فرؤية املتلقي للخطاب ختتلف
ومستوى فهمه وحتليله بناء على ما ميتلكه من خربة وثقافة ،ومع ما يتناسب هذه اخلطاابت مع طبيعة املتلقي بتنوعها (اجلابري،
حممد .)1994 ،ف على منتل النص أن يراعي املعيار االجتماعي ليحقق هدفه يف إقناع املتلقي ،فسياق اخلطاب يتأثر مبدى معرفة
املنتل طبيعة املتلقي ،وما يعرفه املنتل واملتلقي عن املقام ،ويرتبط هبذا املعيار اسرتاتيجيتان أوهلما اإلسرتاتيجية التضامنية ،ويلجأ إليها
املنتل عندما يريد إنشاء عالقة محيمية بني وبني املتلقي ،فيحاول كسر احلواجز بينهما ،فيبتعد عن الداللة املباشرة ،أما الثانية فهي
اإلسرتاتيجية التوجيهية وفيها يظهر املنتل سلطته على أن تكون العالقة رمسية بني املنتل واملتلقي ،ويكون اخلطاب مباشرا واضحا
بعيدا عن الضمنية (الشهري ،عبد اهلادي ،2004 ،ص.)46

259

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

والنص املكتوب للخطاب ،هو:
بسم هللا الرمحن الرحيم
ِ
السالم على من أُرسل رمحة للعاملني.
ُ
احلمد هلل على ما أفاء به علينا من نعم ،وأسبغه من آالء ،والصالةُ و ُ
ِ
أعضاءَ  سلم ُعمان الكرام…
ليسران أن نلتقي بكم يف هذا اليوم املبارك ،لنفتتح أعمال الفرتة السادسة جمللم ُعمان ،متمنني أن تُكلل أعماله
إنه ُ
ُ
ابلتوفيق و ِ
ِ
السداد خلدمة هذا الوطن العزيز.
أعضاءَ  سلم ُعمان الكرام…
نتطلع إىل مواصلة
إن ما حتقق على أرض ُعمان من ُمنجزات يف خمتلف اجملاالت ،هلي مبعث فخ ٍر ومصدر اعتزاز ،وإننا ُ
مسرية النهضة املباركة ،إبرادة وعزمية أكرب ،ولن يتأتى حتقيق ذلك إال بتكاتف اجلهود وتكاملها ملا فيه مصلحة اجلميع.
ولقد اتبعنا عن ٍ
كثب أعمال  سلم ُعمان بشقيه  سلم الشورى و سلم الدولة ،يف الفرتات املاضيةُ ،مثمنني اجلُهد الذي
بذله اجمللم خالهلا ،مما كان له األثر امللموس لإلسهام يف دفع مسرية التنمية الشاملة قُدماً حنو مز ٍ
يد من التطور والنماء.
ِ ِ
 سيب الدعاء ،ربنا عليك توكلنا ،وإليك أنبنا ،وإليك
ُ
نسأل هللا أن يوفقنا مجيعاً ،خلدمة وطننا وأن ميُدان بعونه إنه ُ
مسيع ُ
املصري ،وُكل عام وبالدان العزيزةُ وأبناؤها األوفياء يف خري ومسرة .والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته .
حتليل خطاب حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه يف افتتاح جملس ُعمان:
عنوان اخلطاب:
اهتم علم السيمياء اهتماما واسعا ابلعنوان يف النصوص األدبية كونه "نظاما سيميائيا ذا أبعاد داللية وأخرى رمزية تغري
الباحث بتتبع دالالته وحماولة فك شفرته الرامزة" ،فقد أصبح العنوان موازاي للنص ال ميكن جتاوزه ،فقراءة العنوان إنتاج الداللة
لتؤدي إىل التشخيص املطلوب أو املرسوم يف ذهن املتلقي بل يف أتويله ويف منوه ابكتشاف الدالالت املخبوءة يف نسيل العنوان،
وربطها ابملنت النصي لتتكامل الرؤية إىل النص عموما( .خليل ،مسري ،2004 ،ص ،29قطوس ،بسام ،2001 ،ص،33
محداوي ،مجيل ،1997 ،ص.)96
والعنوان هو العالمة اجلوهرية والعنصر األهم من عناصر النص املوازي ،حىت كاد يستقل بعلم خاص هو علم العنونة أو
العنواانت ،ومن أكرب املشتغلني هب ذا العلم واملؤسسني له ليوهوك يف كتابه مسة العنوان ،إذ يعرفه أبنه "  سموع العالمات اللسانية
كلمات مفردة ،أو مجل أو نص ميكن أن تدرج على رأس نصه لتحدده وتدل على حمتواه العام وتعرف اجلمهور بقراءته" (رضا،
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اعتمدت الدراسة على النص املسموع وهو خطاب صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،وهو نص
يتعذر إدراجه يف هذه الدراسة ،ألن الدراسة تعتمد على املكتوب ،لذلك فقد جلأت إىل توثيق النص املكتوب ،مبا يتفق مع النص
املسموع من مكتبة  سلم ُعمان ،على املوقع ( .)https://www.mol.om/His-Majesty-Speechوقد مت
اسرتداده يف  ،2021 /10 /8وهو نص يتفق مع السموع إال يف السياقات املصاحبة هلذا النص .ومبا أن حتليل اخلطاب يعتمد
على املعطيات اللغوية ،وغري اللغوية ،ومنها السياق املصاحب للخطاب ،فقد عاد الباحث إىل النص املسموع .وميكن العودة إليه
على هذا الرابط ( )https://www.youtube.com/watch?v=rBBPc9uSU5gوقد مت اسرتداده يف /10 /1
 2021م ،وهو تسجيل كامل خلطاب صاحب اجلاللة السلطان قابوس يف افتتاح الفرتة السادسة جمللم عمان األحد  3صفر
1437ه 15 ،نوفمرب 2015م ،خطاب ألقاه يف حصن الشموخ ،يف والية منح.
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نص اخلطاب:

Zahir bin Marhoon bin Khaseef AL-DAOUDI 

عامر ،2014 ،ص .)125وقد حدد جرار جينيت أربع وظائف للعنوان هي :الوظيفة التعينية ،أو التحديدية ،والوظيفة الوصفية،
والوظيفة اإلحيائية ،والوظيفة اإلغرائية (بلعابد ،عبد احلق ،2008 ،ص .)63فالعنوان حييلنا إىل ما يعرف ابلسياق الذي يسهم يف
تواصلية النص وانسجامه .وقد صرح "فريث" أبن املعىن ال ينكشف إال من خالل سياق الوحدة اللغوية سواء أكانت هذه
السياقات لغوية وهو ما يطلق عليه بعضهم مصطلح النص املساعد ،ويشمل العالقات اليت تتخذها الكلمة داخل اجلملة .وهذه
العالقات األفقية  Syntagmatic relationعلى عكم العالقات اجلدولية  Pavadigatic relationوهي العالقات
االستبدالية اليت تتخذها الكلمة مع كلمات أخرى ميكن أن حتل حملها (حجازي ،حممود ،1998 ،ص ،159يول ،جورج،
 .)136أم كانت هذه السياقات اجتماعية ،وهي ما أطلق عليه فريث "سياق املوقف" أو ما أطلق عليه "ابملر" السياق غري
اللغوي (حجازي ،حممود ،1998 ،ص ،)159فمن األجدى أن تتداخل كل السياقات وتتآزر يف التحليل النصي مع مراعاة
توافق الوقوع أو الرصف ،وهو ما يقصد به االرتباط االعتيادي لكلمة ما يف لغة ما بكلمات أخرى معينة أو استعمال وحدتني
معجميتني منفصلتني استعماهلما عادة مرتبطتني الواحدة ابألخرى (عمر ،أمحد ،1985 ،ص .)74فاألمر ليم مقتصراً على
وصف الرتاكيب حنوايً بل يتطرق أيضاً إىل وصفها داللياً ،فاللغة منظومة ال قيمة ملكوانهتا إال ابلعالقات القائمة فيما بينها ،أي ال
ميكن لأللسين اعتبار مفردات اللغة كياانت مستقلة ،بل جيب عليه وصف العالقات اليت تربط هذه املفردات .ويؤكد "جون لوينز"
على التحديد الداليل للرتاكيب من خالل السياق بقوله حيدد السياق معاين األحداث الكالمية (عفيفي ،أمحد،2001 ،
ص .)50فالكالم يرشد إىل تبيني اجململ ،والقطع بعدم احتمال غري املراد ،وختصيص العام ،وتقييد املطلق ،وتنوع الداللة ،والسياق
هو الذي حيدد معىن اجلملة ،أما االسم فيوحي يف كل حالة من هذه احلاالت مبفهوم معني ،فعنوان اخلطاب يتضمن اخلطاب ،فال
حيتمل موضوع اخلطاب عنواان غريه ،ألن العنوان حمور اخلطاب واملشري إىل موضوعه ،فالعنوان يف اخلطاابت السياسية يتضمن
املوضوع األساسي يف اخلطاب.
مع تتبع خطاابت السلطان الراحل حضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه يتضح أن هذه
اخلطاابت حتمل عنوان السياق الذي وضعت ألجله ،ومنها خطابه يف افتتاح  سلم عمان ،وهو  سلم يتشكل من  سلم الدولة
و سلم الشورى ،الذي يعهد إليه ببعض االختصاصات ومنها إقرار مشروعات القوانني احملالة إليه من احلكومة أو تعديلها،
ومناقشة خطط التنمية وامليزانية العامة للدولة ،واقرتاح مشروعات القوانني ،وممارسة االختصاصات األخرى على النحو الذي يبينه
القانون.
وقد صدر قانون  سلم عمان مبوجب املرسوم السلطاين رقم ( )2021/7مبيناً الفئات اليت يتم من بينها االختيار لعضوية
 سلم الدولة ،وشروط العضوية ،وفرتة العضوية ابجمللم ،وأسباب انتهائها ،والضماانت املقررة ألعضاء اجمللم ،واالختصاصات
اليت ميارسها  سلم الدولة ،وأجهزة اجمللم الرئيسية ،وأدوار االنعقاد.ونصت املادة ( )32من ذات القانون على أن يضع  سلم
الدولة الئحته الداخلية ،وتبني هذه الالئحة واجبات وحقوق األعضاء وضماانهتم ،وإجراءات تشكيل مكتب اجمللم واللجان،
وحتديد اختصاصاهتما ،ابإلضافة إىل اختصاصات رئيم اجمللم وانئبيه ،وطريقة اختيار انئيب الرئيم ،كما بني القانون اختصاصات
األمانة العامة ابجمللم.
بنية اخلطاب:
يتكون اخلطاب من بىن مرتابطة ،ومنسجمة يف مقاصدها ،فتنضبط ابملقصدية اليت ينشدها منتل النص ،فعند استماعنا
للخطاب ،ومشاهدة منتجه ونربات صوته ،ومكان اإللقاء ،يتبني لنا بلورة املعىن الكلي للنص ،فمعلوماته أكرب من  سرد  سموع
املعاين اجلزئية للجمل واملقاطع اليت تشكله (فضل ،صالح ،1996 ،ص .)330فتتضح شخصية منتل اخلطاب والقائم به وفكره
يف خطابه ،فمنتل اخلطاب السلطان الراحل حضرة صاحب اجلالبة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،وهو
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عرف حبنكته السياسية داخليا وخارجيا ،فقد استطاع أن يؤمن سياسته اخلارجية ويقيم عالقات ودية مع كل أقطار العامل،
ومل ينم اجلبهة الداخلية ،فقد عمل على رفعتها ،فشهدت عُمان يف عهده هنضة سريعة يف سائر اجملاالت .وميكن استجالء تلك
البىن يف عدة بىن ،أمهها:
 -1البنية األوىل :وتتمثل هذه البنية يف مستهل اخلطاب حتديدا ،وهي مجلة تتضمن معىن احلمد ،وهذا دأب صاحب اجلاللة
السلطان قابوس طيب هللا ثراه ،يف كل خطاابته ،فقد كان يبدأ خطابه ابلبسملة ،مث احلمدلة ،رابطا احلمد مبضمون خطابه ،وهذا
هنجه طيب هللا ثراه ،ففي افتتاح الدورة الثانية جمللم عمان ربط احلمدلة ابلشورى بقوله احلمد هلل الذي جعل الشورى منهجا من
مناهل الشريعة الغراء ،مؤكدا يف هذا اخلطاب على أن السياسات الداخلية ترمي إىل حتقيق املشاركة الفعالة بني احلكومة والشعب
املتمثل يف  سلم عمان املوقر ،ويف هذا اخلطاب ربط احلمدلة ابلنعم اليت أفاء هللا هبا على عمان حكومة وشعبا بقوله" :احلمد هلل
على ما أفاء به علينا من نعم ،وأسبغه علينا من آالء" ،ذلك أن اخلطاب قد ركز على نعم عديدة أوجزها طيب هللا ثراه يف نعمة
املنجزات اليت حتققت على أرض عمان يف خمتلف اجملاالت ،ودفع مسرية التنمية الشاملة حنو التطور والنماء ،ويف هذا اخلطاب
أمجل ومل يفصل حرصا منه طيب هللا ثراه على اإلجياز ،والشمول ،ذلك أن لكل  سال من اجملاالت نعم أخرى تندرج حتته،
وتتضمنه ،ولعل أهم نعمة متتعت هبا عمان نعمة األمن واألمان.
 -2البنية الثانية :منت اخلطاب ،وال ميكننا أن نعدها بنية مستقلة يف اللسانيات النصية ،ألن النص بنية واحدة تتضافر معه
 سموعة من البىن لتشكل بنيته الكلية ،وقد تضمن املنت  سموعة من البىن اليت ختدم مقصد منتل اخلطاب ،ولعل أهم هذه البىن ،هو
الفخر ابإلجنازات اليت حققت يف أرض عمان يف خمتلف اجملاالت ،والتطلع إىل مواصلة مسرية النهضة املباركة إبرادة وعزمية ،مع
ضرورة تكاتف اجلهود وتكاملها.
 -3البنية الثالثة :اخلامتة ،وفيها الدعاء الذي هنجه صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،يف كل خطاابته،
مؤكدا على ربط الدعاء (اخلامتة) مبوضوع اخلطاب ،ومبا أن موضوع اخلطاب هنا هو السعي إىل مواصلة مسرية النهضة املباركة،
والسعي يف دفع مسرية التنمية الشاملة حنو مزيد من التطور والنماء ،فقد سأل هللا التوفيق والعون خلدمة هذا الوطن ،مث هنأ عمان
( بالدان العزيزة) وأبناؤها األوفياء يف خري ومسرة ،وهذه التهنئة محلها صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه
مقصدا أ راده ،فقد اعتمد على كلمة بالدان العزيزة ،ومل يقل عماننا ،أو عمان ،وقصد بذلك مرحلة االنتماء إىل البالد ،فاإلضافة
دلت على املالصقة بينه طيب هللا ثراه واملتكلم والبالد العزيزة ،ولن حيافظ على عمان ولن يسعى إىل البذل والعطاء إال من انتمى
إليها ،مث اعتمد على أبناؤها ،ومل يقل أبناءان ،ووصفهم ابألوفياء ،وقد قصد بذلك طيب هللا ثراه أن يكون الوفاء هلذه البالد ،وعدم
عقوقها ،ألن االبن ال يعق أمه وال أابه ،وهذا ما يثري املتلقي ويدفعه إىل املسامهة بعزمية وإرادة يف دفع التنمية الشاملة حنو مزيد من
التطور والنماء.
 -4السياق ودوره يف اخلطاب :وندرك من اخلطاب السامي حلضرة صاحب اجلاللة السلطان الراحل السلطان قابوس بن سعيد
طيب هللا ثراه ،أنه راعى منزلة متلقي اخلطاب ومستقبله ،فاملتلقي فردا كان أم مجاعة ،أم شعبا ،فهو يسعى إلقناع املتلقني ،فقد
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السلطان التاسع لسلطنة ُعمان ورئيم  سلم الوزراء ،ووزير الدفاع ،واخلارجية ،واملالية ،وحاكم البنك املركزي ،والقائد األعلى
للقوات املسلحة ،واحلاكم الثاين عشر ألسرة آل بو سعيدُ ،ع َّد صاحب أطول فرتة حكم من بني احلكام العرب والثالث يف العامل
حىت وفاته .املوسوعة العاملية ،مت االسرتداد  ،2021 /11 /1املوقع:

Zahir bin Marhoon bin Khaseef AL-DAOUDI 

استخدم الوسائل الثقافية والدينية ،واللغوية ،فقد وظف منتل اخلطاب الثقافة الدينية ،فقد سبق اخلطاب تالوة آايت من الذكر
احلكيم تالها القارئ طالب بن سعيد القنويب ،وهي آايت اختارها منتل اخلطاب.
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ت َّ
ٱَّلل قَريبٖ م َن ٱل ُمحسن َ
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يف مكان حمدد وهو  سلم عمان ،وعلى أعضاء  سلم عمان ،يف زمن معني وهو افتتاح أعمال الفرتة السادسة جمللم عمان ،إال

أنه بث مباشرة (بثا حيا) على القناة العمانية ليتلقاه الشعب أبكمله .وهنا تربز قدرة منتل النص على توظيف اللغة يف تفاعل
اجتماعي ،ضمن توافق بني النص املنطوق والسياق الصادر فيه ،مراعيا زمن اخلطاب ومكانه ،وحال املنتل وعالقته مع متلقي
اخلطاب ،فقد ربط األحداث ابملكان الذي ألقي فيه اخلطاب ،ومن وجه هلم اخلطاب ،فاخلطاب موجه إىل أعضاء  سلم عمان
خاصة ،وذلك يتضح من النداء الذي خاطب به املنتل متلقيه وهو قوله يف موضعني بعد احلمدلة أعضاء  سلم عمان ،كما يتضح
من اإلحاالت اليت تعود إىل متلقي النص وهم أعضاء  سلم عمان ،وهو التشكيل اجلديد جمللم عمان يف دورته السادسة ،أما
البث احلي خلطاابت صاحب اجلاللة على بقية الشعب .ذلك أن هذا اخلطاب يهتم ابلتنمية الشاملة ،وقد كان هنل صاحب
اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد املعظم طيب هللا ثراه إمنا يلقي خطاابته مباشرة على شعبه ويبني هلم اخلطط التنموية الشاملة،
وهذا يتبني من خطاابته طيب هللا ثراه السابقة منذ توليه احلكم نعاهدكم ،سنعلم أبناءان ،من أولوايتنا ،وغريها من الكلمات اليت
تبني اهتمامه طيب هللا ثراه ابلتنمية الشاملة ،وحرصه على أن يدرك الشعب اخلطوات اليت ستبىن عليها التنمية الشاملة.
إن هذه اآلايت إمنا تدل داللة واضحة على مراعاة منتل النص متلقيه ،خاصة أن هبا وصية مهمة ،وكأن منتل النص يشدد
بتكرار هذه اآلايت على ضرورة احملافظة على املنجزات اليت حققت ،فإمنا هي أمانة يف أعناق األعضاء اجلدد يف هذه الدورة .فهذه
اآلايت تدل داللة واضحة على أن  سلم عمان يف فرتته السابقة قد حقق ما أوكل إليه من مهام ،وعلينا يف هذه الدورة أن حنافظ
على ما حقق ،وأن نستمر يف العطاء ،فما حقق إمنا هو صالح ،والرتاجع بعد هذا الصالح فساد ،فهو دعوة إلكمال الصالح
واالستمرار عليه ،وخري دليل على ذلك ان منتل النص السلطان الراحل قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،مل يذكر يف النص الفساد
وإمنا شدد على ما حتقق وأن علينا أن حنقق ونستمر يف التنمية الشاملة ،وهذا لن يتحقق إال بتكاتف اجلهود وتكاملها.
لعل متلقي اخلطاب مل يتبني اإلجنازات اليت حققت على أرض عمان ،مع أن صاحب اجلاللة طيب هللا ثراه قد أمجل هذه
اإلجنازات ،ذلك أن ميزة اخلطاب إذا أراد أن يكون ديناميكيا فإنه يقدم معلومات مكثفة دون أي إشارة إىل تفاصيلها ويقدم يف
الوقت نفسه معلومات عامة ومضغوطة يف إطار جذب (الوعر ،مازن ،1993 ،ص ،)235إال أن متتبع النص املسموع يلحظ
أن السياق املصاحب للنص ،قبل بداية اخلطاب قد عدد اإلجنازات اليت حققتها السلطنة يف كافة اجملاالت.
املستوايت التحليلية يف اخلطاب:
ارتكز خطاب صاحب اجلاللة طيب هللا ثراه يف افتتاح الفرتة السادسة جمللم عمان ،على املستوايت اللغوية املختلفة ،وهي
املستوى الصويت ،واملستوى الصريف ،واملستوى النحوي ،واملستوى املعجمي والداليل ،ومبا أن اخلطاب املكتوب ال ميكن أن نتبني
فيه املستوى الصويت من حيث النرب والتنغيم ،والوقف ،فإننا سنقصر هذه الدراسة على املستوايت اللغوية املختلفة األخرى ،وهي
املستوى الصريف ،واملستوى النحوي ،واملستوى املعجمي ،والداليل.
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املستوى النحوي:
إن اجلمل النواة األساسية تصاغ على حد تعبري تشومسكي يف مجلة حتويلية مشتقة واحدة ،عن طريق استخدام أدوات
الربط والتحويل (الواو ،لو ،أن ،كما) ،فاستخدام أدوات الربط أن يف اخلطاب املعد يؤدي وظيفة نفسية أكثر من كوهنا وظيفة
داللية (الوعر ،مازن ،1993 ،ص ،)233ويتضح ذلك يف قوله طيب هللا ثراه " :إنه ليسران أن نلتقي بكم يف هذا اليوم املبارك
لنفتتح أعمال الفرتة السادسة جمللم عمان متمنني أن تكلل أعماله ابلتوفيق والسداد خلدمة هذا الوطن العزيز" ،ويف قوله " :إن ما
حتقق على أرض عمان من منجزات يف خمتلف اجملاالت هلي مبعث فخر ومصدر اعتزاز ،وإننا نتطلع إىل مواصلة مسرية النهضة
املباركة إبرادة وعزمية أكرب" ،فاعتماده على أداة الربط إن يدل على أن منتل اخلطاب يريد أن يزيل احلرية والشك من ذهن املتلقي،
مما يدل على أنه طيب هللا ثراه يطبق يف خطبته معيار النظم الشكلي ،والداليل ،وهو نظام نظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين،
وقد اعتمد يف ذلك على  سموعة من اإلسرتاتيجيات اللغوية ،أمهها:
النداء :والنداء مركب لفظي مبنزلة أمساء األصوات ،يستخدم إلبالغ املنادى حاجة أو دعوته إىل إغاثة أو نصرة

(املخزومي ،مهدي ،1964 ،ص ،)311وقد اعتمد يف النداء على حذف أداة النداء ،فنادى يف موضعني أعضاء  سلم عمان
حبذف األداة ،وذلك للقرب النفسي ،كما أنه يف هذا النداء أضاف اجمللم إىل عمان ،تشريفا هلم وإشعارا لدورهم يف خدمة
عمان ،ووصفهم ابلكرام ليضحوا بكل ما ميلكون من أجل هذا الوطن ،ومل يرد النداء يف اخلطبة إال يف موضعني فقط ،وقد قصره
على أعضاء  سلم عمان الكرام ،وهو بذلك خياطب احلكومة والشعب معا ،انظالقا من مبدأ الشراكة بينهما ،ويتضح ذلك من
نسأل هللا أن يوفقنا مجيعاً،
اعتماده على ان الدالة على الفاعلني ،يف علينا ،يوفقنا ،وميدان ،خاصة يف خامتة اخلطاب ،يف قولهُ " :
ِ ِ
 سيب الدعاء ،ربنا عليك توكلنا ،وإليك أنبنا ،وإليك املصري ،وُكل عام وبالدان العزيزةُ وأبناؤها
خلدمة وطننا وأن ميُدان بعونه إنه ُ
مسيع ُ
األوفياء يف خري ومسرة".
فقد شارك منتل النص املتلقي يف طلب التوفيق من هللا ،وذلك ليقينه أبن مسرية التنمية إمنا هي شراكة بني احلكومة
واجملتمع ،وأن خدمة األوطان إمنا هي ملقاة على عاتق اجلميع شعبا وحكومة ،وحلكمته طيب هللا ثراه مل يلجأ إىل الفصل وإمنا جلأ
إىل اجلمع ،ألهنما يشكالن كال واحدا ،ومما يدل على ذلك قوله " :ولن يتأتى ذلك إال بتكاتف اجلهود وتكاملها ملا فيه مصلحة
اجلميع" ،وقد قصد منتل النص هبذه اجلملة معىن إجنازاي غري مباشر ،فقد قصد حث اجلميع حكومة وشعبا (الذي ميثله  سلم
الدولة و سلم الشورى) على العمل معا بيد واحدة ،لتتكامل اجلهود ،وتتضافر فيما فيه خدمة هذا الوطن الغايل ،ومصلحة
اجلميع ،موظفا طيب هللا ثراه كلمة اجلميع  ،بدال من استخدام ان الدالة على اجلماعة ،ليشمل خطابه كل شيء على أرض الوطن،
ميكنه االستفادة من هذه النهضة املباركة.
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وردت األفعال يف خطاب صاحب اجلاللة السلطان قابوس طيب هللا ثراه ستة عشر مرة ،وقد اعتمد يف تسع مرات على
الفعل املاضي ،ثالثة مواضع منها يف مقدمة اخلطاب ،كان منها فعل ماض مبين للمجهول ،وأربعة منها يف منت اخلطاب،
وموضعني يف ختام اخلطاب ،يف حني أنه اعتمد يف تسعة مواضع على الفعل املضارع ،تركزت ستة مواضع منها يف منت اخلطاب،
وثالثة مواضع يف خامتة اخلطاب ،ولعل سبب ذلك هو أنه طيب هللا ثراه أراد أن يذكر أعضاء اجمللم ابإلجنازات اليت حققها يف
املاضي ،ليحث األعضاء اجلدد على العمل بعزمية ملواصلة مسرية النهضة املباركة ،والفعل املاضي يدل داللة واضحة على اإلجنازات
اليت متت ،فخطبه طيب هللا ثراه حتظى ابهتمام اجلهات السياسية واملؤسسات اإلعالمية ،فقد كان يطلع شعبه على  سرايت مسرية
التنمية والنهضة اليت قادها ،وسياسات حكومته داخليا وخارجيا ،لذلك يذكر اإلجنازات اليت متت يف الفرتة السابقة ،وهي إجنازات
قد وضعت يف خطط  سلم عمان ،ونوقشت ،وحققت ثناء من لدن صاحب اجلاللة السلطان قابوس طيب هللا ثراه.
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وميكن أن يتضمن هذا الفعل اإلجنازي غري املباشر النهي ،وهو هني عن التشتت والتفرقة ،وقد اعتمد يف ذلك على أداة
االستثناء إال ،مع النفي لن ،مما يدل على احلصر ،فقد حصر حتقق مواصلة املسرية على تكاتف اجلهود وتكاملها ،وهناك
مسكوت عنه يف النص ،ميكننا ان نصوغه على النحو اآليت ،وهو إذا مل تتكاتف اجلهود فكيف ستكون النتيجة ،إذا مل تتكاتف
فإن النتيجة ستكون فتفشلوا وتذهب رحيكم.
ولن تتحقق املسرية كما هو مرسوم هلا ،لذلك حث على التكاتف مراعيا مصلحة اجلميع ،ولذلك فقد اعتمد على
إسرتاتيجية التمىن ،وهو طلب حصول شيء ويكون يف املمكن وغري املمكن ،فقد متىن السلطان الراحل طيب هللا ثراه يف خطابه
ابلتوفيق و ِ
ِ
السداد خلدمة هذا الوطن العزيز" ،إمياان منه أن اخلطط التنموية إمنا
التوفيق والسداد ،يف قوله" :متمنني أن تُكلل أعماله

هي خطط مدروسة حتقيق إىل عزمية اجمللم ،وتوفيق احلق تبارك وتعاىل لتحقيقها ،ومما يدل على ذلك :قوله طيب هللا ثراه" :وإننا
نتطلع إىل مواصلة مسرية النهضة املباركة ،إبرادة وعزمية أكرب".
ُ

املستوى املعجمي:

لعل أهم عنصر نقف عنده يف هذا املستوى عنصر االستبدال ،ذلك أن االستبدال عنصر من عناصر ترابط النص واتساقه،
فالنص ليم تتابعا لوحدات لغوية فقط ،وإمنا هو عالقة داللية ومعجمية وحنوية بني الكلمات واجلمل ،فيسهم االستبدال يف
تشكل التسلسل الضمريي ،فيعوض عنصر بعنصر آخر داخل النص مبا خيدم قصد منتل النص ،واملوضوع الذي يقدمه.
ونلمم ذلك يف خطب صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه ،فكان ينتقي الكلمات اليت ختدم
موضوعه ،وقصده يف خطابه ،ويتبني ذلك يف مواضع عدة يف مقدمة خطابه يف منت خطابه ويف خامتة خطابه ،من ذلك:
 اعتمد على كلمة نتطلع إىل مواصلة مسرية النهضة املباركة ،ومل يقل أنمل ،ذلك أن صاحب اجلاللة السلطان قابوس طيب
هللا ثراه ،يدرك أن ما يطلب يف مسرية النهضة املباركة إمنا هو أمر مقدور عليه ،وميكن حتقيق ابإلرادة والعزمية ،ومما يدل
على ذلك أنه ذكر إبرادة وعزمية أكرب ،فهو هنا أبسلوب غري مباشر حيث أعضاء  سلم عمان على البذل ،خاصة أنه
خاطبهم يف مفتتح خطابه (مقدمة خطابه) البنية األوىل ابلكرام عندما انداهم أعضاء  سلم عمان الكرام ،فالكرم املطلوب
يف  سلم عمان هو البذل يف سبيل حتقيق اإلجنازات املختلفة ،وقد أدرك طيب هللا ثراه أنه لو اعتمد على كلمة أنمل وكأنه
يطلب منهم أمرا ميكن حتقيقه وقد ال يتحقق ،ولكن التطلع يدل على أن إمكاانت حتقق األمر متوفرة وما حتتاجه فقط هو
البذل والتضحية.
 اعتمد على كلمة "اتبعنا" يف قوله ولقد اتبعنا عن كثب أعمال  سلم عمان بشقيه  سلم الشورى و سلم الدولة ،ومل
يعتمد على كلمة "الحظنا" أو "مسعنا" ،ألن املالحظة قد تكون عابرة ،والسمع ال ينم عن اهتمام ،إال ان كلمة اتبعنا فإنه
يدل على حرص واهتمام ،وهو يدل بصورة غري مباشرة على اهتمام صاحب اجلاللة السلطان قابوس طيب هللا ثراه،
وحرصه على ما يقدم يف هذا اجمللم الذي حيمل اسم عمان ،واهتمامه ابلنهضة املباركة وأنه يتابعها بنفسه.
 اعتمد على كلمة " مثمنني اجلهد الذي بذله اجمللم خالهلا" ،ومل يقل " مقدرين اجلهد ،ألن التثمني يدل على القيمة
العالية اليت بذهلا األعضاء يف الفرتات املاضية ،يف حني أن كلمة مقدرين فإهنا ليم من الضرورة أن تعكم اجلهد الذي
بذله أعضاء اجمللم سابقا ،فقد أراد طيب هللا ثراه أن يبني لألعضاء اجلدد وللمجتمع أبسره أن أعضاء  سلم عمان بشقيه
مل أيلو جهدا يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة ،ويف سبيل مواصلة مسرية النهضة املباركة ،مما يعكم بصورة غري مباشرة أن
على األعضاء اجلدد أن يسريوا على نفم هنل من سبقهم يف مواصلة مسرية النهضة ،وعدم التقهقر عنها ،وهذا يعكم
سياق اآلية القرآنية وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها ،فهي دعوة إىل اإلصالح والعمل إبرادة وعزمية أكرب لتحقيق ما
يرجوه طيب هللا ثراه ،وما يرجوه اجملتمع من هذا اجمللم.
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كما بينت هذه الدراسة أن خطاب السلطان الراحل طيب هللا ثراه تكون من بىن مرتابطة ،ومنسجمة يف مقاصدها ،فراعى
ِ
املخاطب.من إسرتاتيجيات اخلطاب التنموي
يف تشكيله املتلقي ،واملقام ،فكان للسياق اللغوي وغري اللغوي دور يف بيان قصد
االرتكاز على األفعال املاضية ،للتذكري ابإلجنازات اليت متت يف املاضي ،للعمل على هنجها وبسعي أفضل.
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بينت هذه الدراسة أن اخلطاب السياسي للمقام السامي حلضرة صاحب اجلاللة السلطان قابوس بن سعيد طيب هللا ثراه
اهتم ابملستوايت اللغوية مجيعها ،فقد وظفها يف سبيل بيان مقاصده السياسية ،فليم لطول اخلطاب أو قصره شأن يف بيان
املقاصد اليت يتوخاها منتل النص.
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https://www.mol.om/His-Majesty-Speech
https://www.youtube.com/watch?v=rBBPc9uSU5g
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