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ملخص: 
هدفت �لدر��سة �إىل بيان �أ�ساليب �لتعبري عن �لذ�ت و�لر�أي و�سو�بطها، وذلك بدر��ستها 
التعبري  اأ�شاليب  اأن  الدرا�شة  نتائج  ابرز  ومن  �لنبوية،  �ل�سنة  �سوء  يف  تربوية  د�ر�سة 
و�لكتابي،  �ل�سفوي،  �لتعبري  هي:  رئي�شة  اأق�شام  خم�شة  اإىل  تق�شم  والراأي  الذات،  عن 
ب�سو�بط  مقيد  �لتعبري  حق  ممار�سة  و�أن  بالعمل،  و�لتعبري  بال�سمت،  و�لتعبري  و�جل�سدي، 
كفيلة بح�سن ��ستخد�مه، وحفظ حقوق �لآخرين، ومنع �حلاق �ل�رشر بالفرد و�ملجتمع على 
�ل�سو�ء، و�لإخالل بالنظام �لعام، ومن �أهم هذه �ل�سو�بط �أل يخالف �لقو�عد �لكلية لل�رشيعة 
�لإ�سالمية، �أو �لأحكام �لتكليفية لل�رشع، و �أل يرتتب على �لتعبري مف�سدة �أكرب من �مل�سلحة 

�ملق�سودة. 
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Methods of Self- expression, Opinion and Disciplines: 
Educational Study in Sunna

Abstract: 

This study aimed to describe methods of self- expression, opinion and 
disciplines, to study the Sunna from an educational perspective. This paper 
is divided into five sections according to types of expressions: oral, written, 
physical, gestures, and through work and exercising. The of expression is 
restricted by what is called the control of good use and the preservation 
of others’ rights in order to prevent harm to both individuals, society and 
disturbing public order. The most important of these expressions are to be 
bound by Islamic law, or Sharia. 
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مقدمة: 
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �سيدنا حممد- �سلى �هلل عليه و�سلم- ، 

وعلى �آله و�سحبه و�سلم �أجمعني، �أما بعد: 
و�جلماعات  �لأفر�د  بني  �لت�سال  و�سائل  �أهم  من  و�لر�أي  �لذ�ت  عن  �لتعبري  ُيعد 
و�ملوؤ�س�سات، كما ويعد �سلوكًا �أ�سا�سيًا يف �سخ�سية �لإن�سان وحياته، فال�سخ�سية �لإن�سانية 
تظهر بالتعبري وتوؤثر وتتاأثر به، و�لعالقات �لجتماعية تن�ساأ، وتتطور بالتعبري، و�لرتبية 
و�لثقايف  �لعلمي  و�لتقدم  به،  وتتاأثر  �لتعبري  على  تعتمد  �لأ�رشية  و�لعالقات  �لأ�رشية 

و�حل�ساري يقوم على �لتعبري، فالتعبري �سلوٌك �أ�سا�سٌي يف حياة �لفرد و�ملجتمع. 
تر�جع  �إىل  �أدى  �لذي  �لأمر  و�لر�أي،  �لذ�ت  عن  �لتعبري  على  �لقدرة  �سعف  و�مللحوظ 
و�سعف  �ل�سخ�سية،  �سعف  وظهور  منها،  �لإ�سالمية  وخا�سة  �لإن�سانية،  �ل�سخ�سية  معامل 
�لأعمى  �لتقليد  و�نت�سار  �حلق،  �إىل  �ل�ستناد  وعدم  و�لر�أي،  �لذ�ت،  وكبت  بالنف�ض،  �لثقة 
و�سيطرة  و�ل�رش�عات،  �خلالفات،  و�سيوع  �لأ�رشية،  �لرتبية  و�سعف  �ملختلفة،  باأ�سكاله 
و�سائل �لإعالم على فكر ور�أي �لعامة، وتوجيهها حيثما �ساءت... وغريها �لعديد من مظاهر 

�لنهيار �ل�سلوكي، و�لفكري، و�لأخالقي. 
ولأهمية �لتعبري عن �لذ�ت و�لر�أي يف �لو�قع �ملعي�ض جاءت هذه �لدر��سة لبيان �أ�ساليب 

�لتعبري عن �لذ�ت و�لر�أي و�سو�بطها، وذلك بدر��ستها در��سة تربوية يف �ل�سنة �لنبوية. 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

منهجية  وفق  و�لر�أي  �لذ�ت  عن  �لتعبري  عن  �لقدرة  �سعف  يف  �لدر��سة  م�سكلة  تكمن 
تربوية �إ�سالمية، فما يالحظ من م�سكالت �جتماعية، وخا�سة �لأ�رشية منها بع�سها ناجت 
عن هذ� �ل�سعف، وما يلحظ من عنف، و�نحر�ف �سلوكي، و�أخالقي منه ما هو ناجت عن هذ� 

�ل�سعف �أي�سًا، وميكن حتديد امل�شكلة بو�شوح اأكرث من خالل ال�شوؤال الرئي�س االآتي: 
ما اأ�شاليب التعبري عن الذات والراأي و�شوابطهما يف ال�شنة النبوية؟ 

ويتفرع عنه االأ�شئلة الفرعية االآتية: 
�ض1: ما مفهوم �لتعبري و�لذ�ت و�لر�أي و�لعالقة بينهما؟  ●
�ض2: ما �أ�ساليب �لتعبري عن �لذ�ت و�لر�أي يف �ل�سنة �لنبوية؟  ●
�ض3: ما �سو�بط �لتعبري عن �لذ�ت و�لر�أي يف �ل�سنة �لنبوية؟  ●
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حدود الدراسة: 
تعتمد �لدر��سة كتاب �جلامع �ل�سحيح لالإمام �لبخاري منوذجًا لأحد كتب �ل�سنة �لنبوية 

للدر��سة، وتقت�رش �لدر��سة على �لتعبري �لإر�دي، فيخرج بهذ� �لتعبري �لال�إر�دي �لتلقائي. 

منهجية الدراسة: 
لالإجابة عن �أ�سئلة �لدر��سة ��ستخدمت �لباحثة �ملنهج �ل�ستقر�ئي، و�ملنهج �ل�ستنباطي، 
فقد مت ��ستقر�ء �لأحاديث �لنبوية ذ�ت �لعالقة مبو�سوع �لدر��سة من كتاب �جلامع �ل�سحيح 
�لذ�ت  عن  �للفظي  �لتعبري  �أ�ساليب  لإ�ستنباط  تربويًا؛  حتلياًل  وحتليلها  �لبخاري،  لالإمام 

و�لر�أي و�سو�بطهما، و�ل�ستعانة بالدر��سات �لرتبوية يف حتقيق هدف �لدر��سة. 

خطة الدراسة: 
�ملقدمة، وت�سمل م�سكلة �لدر��سة، و�أ�سئلتها، وحدود �لدر��سة، ومنهجية �لدر��سة.  ●
�ملبحث �لأول: مفهوم �لتعبري و�لذ�ت و�لر�أي و�لعالقة بني �ملفاهيم.  ●
�ملبحث �لثاين: �أ�ساليب �لتعبري عن �لذ�ت و�لر�أي يف �ل�سنة �لنبوية.  ●
�ملبحث �لثالث: �سو�بط �لتعبري عن �لذ�ت و�لر�أي يف �ل�سنة �لنبوية.  ●
�خلامتة: وت�سمل �لنتائج، و�لتو�سيات.  ●

املبحث األول- مفهوم التعبري والذات والرأي والعالقة بني املفاهيم: 
و�إ�سطالحًا،  لغًة،  و�لر�أي  و�لذ�ت،  �لتعبري،  من  كل  مفهوم  در��سة  �ملبحث  يتناول 

و�لعالقة بني �ملفاهيم. 

املطلب األول- مفهوم التعبري: 

تعريف التعبري يف اللغة:  ◄
بارة: �إذ�  �لتعبري يف �للغة ماأخوذ من »َعربَّ ُيعربِّ �لروؤيا تعبري�ً. وَعرَبَها َيعرُبها َعرب�ً وعمِ

ُت عنه تعبري�ً �إذ� عّى من حجته فتكلمت بها عنه.« )1(  ف�رشها وَعربَّ
وعند �لر�غب �لأ�سفهاين: »�أ�سل �لَعربمِ جتاوز من حال �إىل حال، ... و�أما �لعبارة فهي 
خمت�سة بالكالم �لعابر �لهو�ء من ل�سان �ملتكلم �إىل �سمع �ل�سامع، ... و�لتعبري خمت�ض بتعبري 
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�لروؤيا وهو �لعابر من ظاهرها �إىل باطنها نحو {اإِْن ُكْنُتْم ِللرُرّوؤَْيا َتْعرُبُوَن} )يو�سف: 43( 
، وهو �أخ�ض من �لتاأويل فاإن �لتاأويل يقال فيه ويف غريه. ”)2(

َ عنه غريه فاأعرَب عنه، و�ل�سم:  َ عما يف نف�سه: �أعرب، وَعربَّ وعند �لفريوز �أبادي: “ َعربَّ
يف  عما  يعرب  و�لل�سان  عنه  تكلمت  فالن  عن  ت  »عربَّ �لفيومي:  ”)3(وعند  بارُة.  و�لعمِ �لَعرَبُة 

�ل�سمري �أي يبني.«)4(
َ ونقله من  يت�سح لنا مما �سبق �أن �لتعبري يف �لُلغة ي�ستعمل للدللة على �إظهار ما �ُسرتمِ

�لباطن �إىل �لظاهر. 
تعريف التعبري يف االإ�شطالح:  ◄

يلتقي �ملعنى �ل�سطالحي للتعبري مع �ملعنى �لُلغوي يف �لإف�ساح عن �أمر ما م�ستور 
لنقله من حالة �خلفاء �إىل حالة �لظهور، كما ويلتقي �لباحثون- على �ختالف جمالتهم 
�لبحثية، وتخ�س�ساتهم- يف تعريفهم للتعبري باأنه: �ظهار ما يف �ل�سمري من �أفكار وم�ساعر 
باأحد �أ�ساليب �لتعبري، ومن �لتعريفات �ملو�سحة لذلك تعريف �لتعبري باأنه: »و�سيلة �لتفاهم 

بني �لنا�ض، وو�سيلة عر�ض �أفكارهم وم�ساعرهم.«)5(
بلغة  وحاجاته  و�أحا�سي�سه  �أفكاره  �لفرد  بها  ي�سوغ  �لتي  “�لطريقة  باأنه:  وتعريفه 
�سليمة، و�أ�سلوب �سحيح يف �ل�سكل و�مل�سمون. ”)6(وتعريفه باأنه: �ف�ساح �لن�سان بل�سانه 
�أوقلمه عما يف نف�سه من �أفكار ومعاٍن، و�أغر��ض، وت�سوير ما يح�ض به، ويرغب يف تو�سيله 
بهدف  �سلوك  �حلي من  �لكائن  ي�سدر عن  ما  »كل  باأنه:  �أو�ل�سامع.)7(وتعريفه  �لقارئ،  �إىل 

�لف�ساح عن رغبة، �أو ��سباع حاجة، �أوحتقيق غاية.«)8(
جامع  »��سم  باأنه:  يعرف  و�لذي  �لبيان  �لتعبري  مل�سطلح  �لقريبة  �مل�سطلحات  ومن 
�إىل  �ل�سامع  يف�سي  �ل�سمري، حتى  دون  �حلجاب  وهتك  �ملعنى،  قناع  لك  ك�سف  �سيء  لكل 
حقيقته، ويهجم على حم�سوله كائنًا ما كان ذلك �لبيان، ومن �ي جن�ض كان �لدليل؛ لأن 
�لفهم و�لإفهام«)9(، وعرفه  �إمنا هو  �لقائل و�ل�سامع،  �ليها يجري  �لتي  �لأمر و�لغاية  مد�ر 
�جلرجاين باأنه: “ �إظهار �ملتكلم �ملر�د لل�سامع، وهو �لنطق �لف�سيح �ملعرب، �أي �ملظهر عما 
�لتعريف ركز  قبله”)10(، وبهذ�  و�إي�ساح ما كان م�ستور�  �ملعنى،  �إظهار  �ل�سمري، وهو  يف 

�جلرجاين على �لتعبري �للفظي فقط. 
ومما ينبه �إليه �أن م�سطلح �لتعبريية)11(يختلف عن �ملر�د بالتعبري يف هذه �لدر��سة 

بالرغم من �أن هدفها �لرئي�ض هو ت�سوير �ل�سياء باإ�سلوب فني �أدبي. 
و�مل�ساعر  �لأفكار  عن  �لإف�ساح  باأنه:  �لتعبري  تعريف  �إىل  �سبق  مما  �لباحثة  تخل�ض 

باأحد �أ�ساليب �لتعبري للتو��سل، و�لتفاعل مع �لآخرين. 
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املطلب الثاني - مفهوم الذات: 

يتناول هذ� �ملطلب تعريف �لذ�ت لغًة، و�إ�سطالحًا، فهي جوهر �ل�سخ�سية �لإن�سانية، 
و�ساحبة مركٍز بارٍز يف نظريات �ل�سخ�سية �لإن�سانية لأثرها �لفّعال يف �سلوك �لأفر�د. 

تعريف الذات يف اللغة:  ◄
عرفت �لذ�ت يف �للغة باأنها �لنف�ض و�ل�سخ�ض)12(وذ�ت �ل�سيئ: �أي نف�سه وعينه وجوهره، 
ويقال: جاء �لرجل ذ�ته �أوبذ�ته، جاء من ذ�ت نف�سه، �أي جاء طيعًا)13(، ويقال يف �لأدب: نقد 
ذ�تي: يرجع �إىل �آر�ء �ل�سخ�ض و�نفعالته، وهو خالف �ملو�سوعي، ويقال جاء فالن بذ�ته: 

عينه ونف�سه، وعرفته من ذ�ت نف�سه: �رشيرته �مل�سمرة)14(. 
تعريف الذات يف اال�شطالح:  ◄

باأنها:  �لكفوي  فقد عرفها  لها،  �لُلغوي  �ملعنى  للذ�ت مع  �لإ�سطالحي  �ملعنى  يلتقي 
�هتم  �أبرز من  و�إنَّ  �لفرد«)16(،  »كينونة  باأنها  و�لنف�ض)15(، وعرفت  و�ل�سيء  بذ�ته،  قام  ما 
بتعريف �لذ�ت �لباحثون يف جمال علم �لنف�ض، فقد عرفت باأنها: »بناء معريف يتكون من 
�حلالت  من  عدد  من  »مركب  باأنها:  وجوده.«)17(وعرفت  نو�حي  خمتلف  عن  �ملرء  �أفكار 
�لنف�سية و�لنطباعات و�مل�ساعر، وت�سمل �إدر�ك �ملرء لنف�سه، و�سورته عن مظهره، ومفهومه 

عن نف�سه.«)18(
�لفرد  عند  و�مل�ساعر  �لأفكار  جميع  يت�سمن  �سامل  �إفرت��سي  »مفهوم  باأنها:  وعرفت 
�لتي تعرب عن خ�سائ�ض ج�سمه وعقله و�سخ�سيته، وي�سمل ذلك معتقد�ته وقيمه وقناعاته، 

كما ي�سمل خرب�ته �ل�سابقة وطموحاته.«)19(
ومما يجدر بيانه �أنه مل يتم �لوقوف على تعريٍف للذ�ت عند علماء �لرتبية �ل�سالمية 
�إل عند من عرف �لنف�ض باأنها �لذ�ت كالإمام �بن تيمية فـ »�لنف�ض: ذ�ت �ل�سيء وعينه، كما 

يقال ر�أيت زيد�ً نف�سه: وعينه.«)20(
�لدر��سة وهو:  �سبق لعتماده يف هذه  ما  للذ�ت يجمع  تعريف  �إىل  تقدم  نخل�ض مما 
نو�حي  خمتلف  عن  نف�سه  قر�رة  يف  يدركها  �لتي  وم�ساعره  �لفرد  لأفكار  �لكلي  �ملجموع 

حياته و�لتي متيزه عن غريه. 

املطلب الثالث - مفهوم الرأي: 

تعريف الراأي يف اللغة:  ◄
�أُي ماأخوذ من �لُروؤَية: �لنظر بالعني وبالقلب، وتر�َءينا: نظرنا.)21( �لرَّ
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وعند �بن فار�ض باأنه: “ ما ير�ه �لن�سان يف �لأمر، وجمعه �لآر�ء. ”)22(وعند �لر�غب 
{يرونهم  �لظن وعلى هذ� قوله:  �لنقي�سني عند غلبة  �أحد  �لنف�ض  »�عتقاد  �لأ�سفهاين هو: 
مثليهم راأي العي} (�آل عمر�ن: 13)، �أي يظنونهم بح�سب مقت�سى م�ساهدة �لعني مثليهم، 
تقول فعل ذلك ر�أي عيني وقيل ر�ءة عيني.«)23(وعند �لزبيدي هو: �لنظر، و�لتاأمل، و�لعقل، 

و�لتدبر، و�لعتقاد: ما �عتقده �لإن�سان و�رتاآه.)24(
و�لعتقاد،  )بالعني(،  �حل�سية  �لروؤية  على  يدل  �للغة  يف  �لر�أي  �أن  �سبق  مما  يت�سح 

و�لعمليات �لعقلية )�لتدبر، و�لتامل، و�لتدبر(. 
تعريف الراأي يف اال�شطالح.  ◄

ثمرة  باأنه  �لر�أي  تعريف  على  �لفكري  و�ملجال  �لرتبوي،  �ملجال  �لباحثون يف  �تفق 
�لعقلية من بحث وتاأمل وفكر جتاه مو�سوع ما للخروج باعتقاد�ت، وقناعات،  �لعمليات 
و�أحكام فردية، وجماعية �جتهادية قابلة للتغيري، ومن �لتعريفات �ملو�سحة لذلك تعريف 
�لر�أي باأنه: جهد �لعقل يف �لبحث �ملعريف، وثمرة ذلك �جلهد من �أحكام)25(، وتعريفه باأنه: 

“منتهى ما ي�ستقر يف �لذهن بعد �لبحث و�لتفكري. ”)26(
وعرف باأنه: “ما يعتقده �لن�سان وير�ه بعد فكر وتاأمل وطلب ملعرفة وجه �ل�سو�ب، 
مما تتعار�ض فيه �لأمار�ت، وفيما تتعار�ض فيه وجهات �لنظر، وتختلف يف �إدر�كه �لعقول 
فال يقال ر�أى بقلبه �أمر�ً غائبا عنه مما يح�ض به �إنه ر�أيه، ويقال �أي�سا لالأمر �ملعقول �لذي ل 
تختلف فيه �لعقول ول تتعار�ض فيه �لأمار�ت �أنه ر�أي، و�إن �حتاج �إىل فكر وتاأمل كدقائق 

�حل�ساب ونحوها.«)27(
وعرف باأنه: “�لعتقاد �ملحتمل، ل �لعتقاد �ليقيني، وهو و�سط بني �ل�سك و�ليقني.... 
وهو حكم �أو فكرة يتبّناها فرد �أو جماعة، ولي�ض �رشوريا �أن يكون هناك ما يربر �سحتها 

ب�سورة قطعية. ”)28(
ومن �مل�سطلحات �لتي حتمل معنى �لر�أي يف جمال �لبحث �لعلمي م�سطلح �لفر�سية، 
كامل  �إميان  دون  �لوقائع  من  �ملعرو�ض  فهم  غر�سه  موؤقت  »�قرت�ح  باأنها:  عرفت  فقد 

ب�سحتها.«)29(
 وبالنظر فيما �شبق يلحظ اأن االعتقاد اأو احلكم ال ي�شمى راأياً اإال اإذا توافرت فيه 

ال�رشوط االآتية: 
�أن يكون فيما يحتمل فيه �لنظر ولي�ض فيما ل نظر فيه كن�سو�ض �لوحي �لقر�آن . 1

�لكرمي و�ل�سنة �لنبوية )قطعية �لدللة قطعية �لثبوت(، وكاحلقائق �لعلمية. 
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�أن يكون فيما تتعار�ض فيه وجهات �لنظر وفيما تختلف �لعقول يف �در�كه)30(. . 2
ل ي�سل �إىل درجة �حلقيقة و�ليقني، بالرغم من �أنه قائم على �ملعرفة، فهو قابل . 3

للنق�ض و�لإثبات بالدليل و�حلجة. 
تخل�ض �لباحثة مما �سبق �إىل تعريف �لر�أي باأنه: حا�سل �لتفكري عند �لفرد و�جلماعة، 

فيما يحتمل فيه �لنظر، وتتعار�ض فيه وجهات �لنظر وتختلف فيه �لعقول. 

املطلب الرابع - العالقة بني التعبري، والذات، والرأي: 

يعّد �لتعبري �سبياًل لإظهار �أفكار �لأفر�د وم�ساعرهم، فاإذ� �سعى �لفرد لبيان ذ�ته ور�أيه 
لالآخرين جلاأ �إىل �لتعبري باأحد �أ�ساليب �لتعبري، لذ� فاإن �لعالقة �لقائمة بني �لتعبري، و�لذ�ت، 
�لتعبري ل  �لر�أي؛ لأن  �لذ�ت، و�لتعبري عن  و�لر�أي هي عالقة ثنائية تالزمية كالتعبري عن 
يكون �إل عن �لذ�ت �أو عن �لر�أي، و�لفرد ل يف�سح ويك�سف عن ذ�ته ور�أيه �إل بالتعبري، وميكن 

تو�سيح هذه �لعالقة من خالل تعريف كل من �لتعبري عن �لذ�ت، و�لتعبري عن �لر�أي. 
اأوالً- التعبري عن الذات:  ◄

�أحد  �أنه  �عتبار  على  �لذ�ت  عن  �لتعبري  بدر��سة  �لنف�ض  علماء  �هتمام  من  �لرغم  على 
�أ�ساليب توكيد �لذ�ت، و�أحد و�سائل �ل�سحة �لنف�سية، لكن مل يتم �لوقوف على تعريف للتعبري 
عن �لذ�ت �إل ما ورد يف �ملجال �لرتبوي حتت م�سمى �لتعبري �لذ�تي وهو: »�لتعبري عن كل 
عند  �مليليجي  �أورده  وما  و�نفعالت«)31(،  وعو�طف  و�آر�ء  �أهو�ء  من  �لنف�ض  يختلج يف  ما 

تو�سيحه لالإف�ساح عن �لذ�ت باأنه ك�سف و�إف�ساح �لفرد عن نف�سه �أمام �لآخرين.)32(
تخل�ض �لباحثة مما تقدم �إىل تعريٍف للتعبري عن �لذ�ت لعتماده يف هذه �لدر��سة وهو: 
�إف�ساح �لإن�سان عما يف قر�ره من �أفكار وم�ساعر عن خمتلف نو�حي حياته �لتي متيزه عن 

غريه باأحد �أ�ساليب �لتعبري. 
ثانياً- التعبري عن الراأي:  ◄

و�سخ�سي«)34(،  �إجتماعي  »�سلوك  وباأنه:  »�سلوك«)33(،  باأنه:  �لر�أي  عن  �لتعبري  ُعرف 
فبذلك مل يرد تعريف و��سح للتعبري عن �لر�أي �إل ما ورد يف �ملجال �لإعالمي عند تعريفهم 
ومن  �لر�أي،  عن  �لتعبري  تعريف  وبني  �لر�أي،  تعريف  بني  بذلك  فخلطو�  تعبرٌي  باأنه  للر�أي 
تعريفات �لر�أي �لتي تعد تعريف و��سح عن �لر�أي، ولي�ست تعريفا للر�أي تعريف �لر�أي باأنه: 
»�لتعبري عن موقف من ق�سية متنازع عليها قابلة للجدل.«)35(وتعريفه باأنه: »تعبري علني 
لجتاه ما هو د�ئما كامن يف د�خل نف�ض �لن�سان«)36(. وتعريفه باأنه: »�سلوك لفظي يعرب 

عن موقف فرد من �لأفر�د وعن معتقد�ته وقيمه«)37(. 
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تخل�ض �لباحثة مما �سبق بيانه �إىل تعريف �لتعبري عن �لر�أي باأنه: �لإف�ساح عن حا�سل 
�لتفكري عند �لأفر�د و�جلماعات فيما يحتمل فيه �لنظر، وتتعار�ض فيه وجهات �لنظر باأحد 

�أ�ساليب �لتعبري للتو��سل و�لتفاعل مع �لآخرين. 

املبحث الثاني - أساليب التعبري عن الذات والرأي يف ضوء السنة النبوية: 
�إظهارها، لذ� يتناول هذ�  �أ�سلوب لإظهار �لأفكار و�مل�ساعر �ملر�د  �إىل  يحتاج �لتعبري 

�ملبحث در��سة �أ�ساليب �لتعبري عن �لذ�ت و�لر�أي يف �ل�سنة �لنبوية. 

املطلب التمهيدي - أساليب التعبري عن الذات والرأي: 

ي�سعى �لإن�سان با�ستمر�ر �إىل �لإف�ساح عن ذ�ته، ور�أيه ب�ستى �أ�ساليب �لتعبري �ملتاحة 
�إىل  �ملتبادر  �لأول  �لأ�سلوب  �ل�سفوي  �لتعبري  وُيعد  و�لثانوية،  �لأ�سا�سية  �حتياجاته  لتلبية 
حدده  ما  على  تقت�رش  ل  عدة  �أ�ساليب  و�لر�أي  �لذ�ت  عن  ولالإف�ساح  ذلك،  لتحقيق  �لذهن 
�جلاحظ يف قوله: »وجميع �أ�سناف �لدَّللت على �ملعاين من لفظ وغري لفظ، خم�سة �أ�سياء 
ت�سّمى  �لتي  �لعقد)38(، ثم �خلّط، ثم �حلال  ثم  �لإ�سارة،  ثم  �للفظ،  �أولها  تزيد:  ل تنق�ض ول 
تق�سيم  �لنف�ض يف  علم  �لت�سال، وجمال  �لباحثون يف جمال  �ختلف  كما  �سبة)39(“)40(،  نمِ
ق�سمني  �إىل  �لتعبري  �أي  �لت�سال؛  يق�سم  �لت�سال  جمال  ففي  �لتعبري،  �أ�ساليب  وت�سنيف 
رئي�سني هما: �لتعبري �للفظي، و�لتعبري غري �للفظي، و�لت�سال �للفظي يق�سم �إىل ق�سمني هما: 
منطوق(�سفوي)، وكتابي، و�لت�سال �أي �لتعبري غري �للفظي يق�سم �إىل خم�سة �أق�سام هي: لغة 
�لإ�سارة، ولغة �أع�ساء �جل�سم، ولغة �ل�سمت، ونغمة �ل�سوت، و�ملكان �أو �حليز)41(، وبهذ� فقد 
جعلت لغة �جل�سد خمتلفة عن �لإ�سارة بالرغم من �أن �لأ�سارة ل تتم مبعزل عن �أع�ساء �جل�سد، 
�جل�سد)44(،  ولغة  و�ل�سمت)43(،  و�لكتابة)42(،  �ملنطوق،  �لكالم  ُيعد  �لنف�ض  علم  جمال  ويف 

و�لعمل)45(من �أ�ساليب �لتعبري. 
ومما ينبه �إليه خمالفة �لباحثني يف جمال �لت�سال ما عليه �أهل �للغة من �أنَّ �لكتابة 
من �لتعبري �للفظي، و�أنَّ نغمة �ل�سوت من �لتعبري غري �للفظي، فالكتابة ل تعد تعبري�ً لفظيًا؛ 
لأن �للفظ كل ما يخرج من �لفم من �أ�سو�ت �سو�ء �أكانت ذ�ت معنى، �أم ل تدل على معنى، وما 
يخرج من حروف مهملة �أوم�ستعملة حقيقة �أوحكمًا)46(، و�لكتابة “ ت�سوير خطي لأ�سو�ت 
منطوقة �أوفكرة جتول يف �لنف�ض �أو ر�أي مقرتح.... وفق نظام من �لر�سم و�لرتميز متعارف 
لأ ن  �للفظي؛  �لتعبري غري  تعّد من  �ل�سوت ل  “)47(، ونغمة  و�أ�سكاله  و�أ�سوله  قو�عده  على 
�ل�سوت وخ�سائ�سه مالزمة للكالم، و�لكالم ل يخرج �إل ب�سوت له خ�سائ�ض، “ و�ل�سوت 
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هو �آلة �للفظ، و�جلوهر �لذي يقوم به �لتقطيع، وبه يوجد �لتاأليف. ولن تكون حركات �لل�سان 
لفظًا ول كالما موزونًا ول منثور� �إل بظهور �ل�سوت “)48(، وتنبه �أحد �لباحثني يف جمال 
علم �لنف�ض عند تق�سيمه للتعبري �إىل لفظي وغري لفظي �أن �ل�سوت، ونربة �ل�سوت من �لتعبري 

�للفظي، و�لأ�سو�ت غري �لكالمية من �لتعبري غري �للفظي)49(. 
وبا�ستقر�ء ن�سو�ض كتاب �سحيح �لبخاري)50(وجدت �لباحثة �أن �أ�ساليب �لتعبري عن 
�لذ�ت، و�لر�أي تق�سم �إىل خم�سة �أق�سام رئي�سة هي: �لتعبري �ل�سفوي، و�لتعبري �لكتابي، و�لتعبري 
�جل�سدي، و�لتعبري بال�سمت، و�لتعبري بالعمل، وبهذ� تتفق مع ما جاء يف جمال علم �لنف�ض. 
فالتعبري  و�جتماع،  تالزم  عالقة  وهي  �لتعبري،  �أ�ساليب  بني  عالقة  هناك  �أنَّ  كما   
�جل�سدي مثاًل مالزم جلميع �أ�ساليب �لتعبري حيث تظهر �حلركات و�لإ�سار�ت و�لإمياء�ت يف 
�أثناء �لكالم، وعند �ل�سمت، وخالل �لكتابة و�لعمل، كما يجتمع �لتعبري �للفظي مع �لتعبري 
�لتعبري  يجتمع  ل  بينما  وهكذ�،  �لكتابي  �لتعبري  مع  بال�سمت  و�لتعبري  �أحيانًا،  �لعملي 

بال�سمت مع �لتعبري �للفظي باأي حال من �لأحو�ل. 

املطلب األول - التعبري الشفوي )اللفظي(: 

يعد �لتعبري �ل�سفوي �أوىل �أ�ساليب �لتعبري عن �لذ�ت و�لر�أي، وقد ��سرتك �لباحثون يف 
باعتباره  �ل�سفوي  �لتعبري  در��سة  يف  �لت�سال  علم  وجمال  �لرتبية،  وجمال  �للغة،  جمال 
�أحد �أ�سكال �لإف�ساح عن �لأفكار و�مل�ساعر مع �ختالفهم يف �ملنهج و�ملق�سد، وُعدَّ �لتعبري 
�ل�سفوي يف جمال علم �لنف�ض �إحدى و�سائل توكيد �لذ�ت، وحتقيقها، و�إحدى و�سائل �ل�سحة 

�لنف�سية)51(. 
وجمال  �لرتبية،  وجمال  �للغة،  جمال  يف  �ل�سفوي  �لتعبري  تعريف  على  وبالطالع 
بكالم  و�مل�ساعر  �لفكار  عن  �لف�ساح  حول  تتمحور  �لتعريفات  �أغلب  �أن  تبني  �لت�سال 
عند  و�لتفاق  بع�سهم  عند  �ملعنى  على  �لد�لة  �لعبار�ت  �ختالف  من  بالرغم  منطوق، 
�ظهار   “ باأنه:  �للفظي  �لتعبري  تعريف  لذلك  �ملو�سحة  �لتعريفات  ومن  �لآخر،  بع�سهم 
�ملتكلم �ملر�د لل�سامع، وهو �لنطق �لف�سيح �ملعرب، �أي �ملظهر عما يف �ل�سمري، وهو �ظهار 
�ملعنى، و�ي�ساح ما كان م�ستور� قبله. ”)52(وتعريفه باأنه: “ فن نقل �ملعتقد�ت و�مل�ساعر، 
و�لأحا�سي�ض، و�ملعلومات، و�ملعارف، و�خلرب�ت و�لأفكار و�لآر�ء من �سخ�ض �إىل �آخر نقاًل، 
و�لإ�ستجابة....،  و�لتفاعل  و�لفهم  �لو�سوح  �أو�ملخاطب موقع  �أو�مل�ستقبل  �مل�ستمع  يقع من 
وي�سمى �لكالم. “)53(وتعريفه باأنه: “ �لكالم؛ و�لكالم و�سيلة �لتعبري عما يف �لنف�ض، وترجمة 

�لل�سان ملا يدور يف خلد �لن�سان من حاجات و�أفكار و�سور. ”)54(
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اللفظ وخ�شائ�س ال�شوت:  ◄
�سو�ء  �أ�سو�ت  من  �لفم  من  يخرج  ما  كل  هو  �ل�سفوي  �لتعبري  �أ�ّض  يعد  �لذي  و�للفظ 
�أكانت ذ�ت معنى �أم ل تدل على معنى، وما يخرج من حروف مهملة، �أوم�ستعملة، حقيقة 
�أوحكمًا)55(، ومكت�سبًا، و�إر�ديًا، ويتمثل يف �أ�سو�ت مركبة ذ�ت مقاطع تعرب عن معان جتول 
�إىل  �للفظ  وي�سري  �جل�سم)56(،  بها  يتلب�ض  �أو  �لنف�ض  بها  تتلب�ض  �إنفعالت  عن  ل  �لذهن،  يف 

�لناحية �ل�سوتية من �لكلمة، و�لكلمة ت�سري �إىل �للفظ و�إىل �ملفهوم �ملعنوي للفظ معًا)57(. 
ومما ينبه �ليه �أن خ�سائ�ض �ل�سوت ل ُتدر�ض مبناأى عن �لتعبري �ل�سفوي ملالزمتها 
�أهل �لت�سال فقد عدو� �ل�سوت، وخ�سائ�سه من �لت�سال غري  �إياه، وهذ� خالف ملا عليه 
�للفظي، فالكالم ل يخرج �إل ب�سوت له خ�سائ�ض، �أوما ي�سمى بال�سمات �سبه �للغوية، كما 
�لنبوية  �ل�سنة  �أن خ�سائ�ض �ل�سوت مو�سحة ومعززة للتعبري، وقد ورد �لعديد من �سو�هد 
على خ�سائ�ض �ل�سوت �ملو�سحة للتعبري، والبيان االآتي يبي بع�س خ�شائ�س ال�شوت 

ودالالتها و�شواهدها يف ال�شنة النبوية: 
�رتفاع �ل�سوت يدل على �لغ�سب و�لتهديد و�لقوة و�لو�سوح وعدم �لحرت�م وبعد . 1

�مل�سافة بني �ملر�سل و�مل�ستقبل و�لأمل)58(، و�لتنبيه، و�لفرح، و�حلزن... وغريها من �لدللت 
�لتي حتدد مبقام �حلال، وقد ظهرت دللة �لغ�سب و�لقوة يف �رتفاع �سوت كعب بن مالك 
نمِ  مِ �بنْ دمِ �هللَّ ُه َكاَن َلُه َعَلى َعبنْ ٍك �أَنَّ نمِ َمالمِ بمِ بنْ و�أبي حدرد �لأ�سلمي ر�سي �هلل عنهما فـ “ َعننْ َكعنْ
َما �لنبي- �سلى �هلل  همِ َو�ُتُهَما، َفَمرَّ بمِ َتَفَعتنْ �أَ�سنْ َمُه َحتَّى �رنْ َيُه َفَلزمِ ىِّ َماٌل، َفَلقمِ َلممِ َرٍد �لأَ�سنْ ى َحدنْ �أَبمِ
همِ َوَتَرَك  َف َماله َعَلينْ �سنْ َف، َفاأََخَذ نمِ ُه َيُقوُل �لنِّ�سنْ همِ َكاأَنَّ َيدمِ �َساَر بمِ ُب«، َفاأَ عليه و�سلم- َفَقاَل: »َيا َكعنْ

فًا »)59(  �سنْ نمِ
و�لتهديد . 2 و�لحرت�م  و�خلجل  و�ملر�ض  �خلوف  على  يدل  �ل�سوت  �نخفا�ض 

نمِ  و�ل�رشية)60(، ومن دللت �نخفا�ض �ل�سوت يف �ل�سنة �لنبوية �لحرت�م و�لهيبة فـ “ َعنمِ �بنْ
َو�َتُهَما  ٍر َوُعَمَر- ر�سى �هلل عنهما- َرَفَعا �أَ�سنْ لمَِكا- �أََبو َبكنْ �نمِ �أَننْ َيهنْ َ ريِّ َ َكَة َقاَل: َكاَد �خلنْ ي ُمَلينْ �أَبمِ
نمِ  َرعمِ بنْ الأَقنْ �أََحُدُهَما بمِ يٍم، َفاأَ�َساَر  ُب َبنمِى مَتمِ همِ َركنْ َم َعَلينْ نَي َقدمِ َد �لنبي �سل �هلل عليه و�سلم حمِ ننْ عمِ
 ، اَليفمِ َت �إمِلَّ خمِ ُعَمَر: َما �أََردنْ ٍر لمِ ُبو َبكنْ َرُجٍل �آَخَر... َفَقاَل �أَ ٍع، َو�أَ�َساَر �لآَخُر بمِ ا�سمِ ي َبنمِي جُمَ �ٍض �أَخمِ َحابمِ
َها اَلرِّذيَن اآَمُنوا  ُ تعاىل: {َيا اأَُيرّ َزَل �هللَّ َك، َفاأَننْ ى َذلمِ َو�ُتُهَما فمِ َتَفَعتنْ �أَ�سنْ اَلَفَك، َفارنْ ُت خمِ َقاَل: َما �أََردنْ
ن  ُكْم ِلَبْع�ٍس اأَ َهرُوا َلُه ِباْلَقْوِل َكَجْهِر َبْع�شِ ْوِت الَنرِّبِيرّ َواَل جَتْ َواَتُكْم َفْوَق �شَ اَل َتْرَفُعوا اأَ�شْ
ُع  ممِ : َفَما َكاَن ُعَمُر ُي�سنْ مِ َبرينْ ُن �لزُّ َبَط اأَْعَماُلُكْم َواأَنُتْم اَل َت�ْشُعرُوَن}(�حلجر�ت: 2)�لآية، َقاَل �بنْ حَتْ
َمه«)61(، فانخفا�ض �سوت  همِ َتفنْ َي�سنْ َحتَّى  �لآَيةمِ  همِ  َهذمِ َد  َبعنْ مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم-  �هللَّ َر�ُسوَل 
عمر بن �خلطاب- ر�سي �هلل عنه- عند حديثه مع �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- يدل على 

�لحرت�م. 
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و�لتهديد)62(، . 3 و�لده�سة  و�لفرح  و�ل�سعور باخلطر  �لغ�سب  تدل على  �ل�سوت  �رشعة 
ٍك...  َمالمِ نمِ  بنْ بمِ  َكعنْ َن  بنْ مِ  �هللَّ َد  َعبنْ »عن  فـ  �لفرح  �لنبوية  �ل�سنة  �ل�سوت يف  ومن دللت �رشعة 
مِ- �سلى �هلل  ةمِ َتُبوَك... َوَنَهى َر�ُسوُل �هللَّ �سَّ نَي َتَخلََّف َعننْ قمِ ٍك ُيَحدُِّث حمِ َن َمالمِ َب بنْ ُت َكعنْ عنْ َقاَل: �َسممِ
َتَنَبَنا �لنَّا�ُض  ُه، َفاجنْ مِ َمننْ َتَخلََّف َعننْ ننْ َبنينْ اَلَثُة)63(ممِ َها �لثَّ َنا �أَيُّ نَي َعننْ َكاَلممِ لمِممِ �سنْ ُ عليه و�سلم- �ملنْ
نَي  �سمِ َك َخمنْ َنا َعَلى َذلمِ ثنْ ُف، َفَلبمِ رمِ �أَعنْ ي  تمِ ي �لَّ �ُض، َفَما همِ ي �لأَرنْ �سمِ ى َنفنْ َرتنْ فمِ و� َلَنا َحتَّى َتَنكَّ ُ َوَتَغريَّ
مِ - �سلى �هلل عليه و�سلم- َعننْ  نيمِ َنَهى َر�ُسوُل �هللَّ ننْ حمِ َلًة ممِ �ُسوَن َلينْ َلًة... َحتَّى َكَمَلتنْ َلَنا َخمنْ َلينْ
َنا  َنا، َفَبينْ ننْ ُبُيوتمِ ٍت ممِ رمِ َبينْ َلًة، َو�أََنا َعَلى َظهنْ نَي َلينْ �سمِ َح َخمنْ بنْ رمِ �سُ اَلَة �لنَْفجنْ لَّينُْت �سَ ا �سَ َنا، َفَلمَّ َكاَلممِ
 ، ا َرُحَبتنْ َ �ُض مبمِ اَقتنْ َعَليَّ �لأَرنْ ي، َو�سَ �سمِ اَقتنْ َعَلىَّ َنفنْ ُ، َقدنْ �سَ المِ �لَّتمِي َذَكَر �هللَّ َ �ٌض َعَلى �حلنْ �أََنا َجالمِ
ُت  . َقاَل: َفَخَررنْ نْ �رشمِ ٍك، �أَبنْ َن َمالمِ ُب بنْ همِ َيا َكعنْ تمِ ونْ َلى �سَ اأَعنْ َفى َعَلى َجَبلمِ �َسلنٍْع بمِ ٍخ �أَونْ ارمِ َت �سَ ونْ ُت �سَ عنْ �َسممِ
َنا  مِ َعَلينْ َبةمِ �هللَّ َتونْ مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم- بمِ ُت �أَننْ َقدنْ َجاَء َفَرٌج، َو�آَذَن َر�ُسوُل �هللَّ د�ً، َوَعَرفنْ �َساجمِ
وَن، َوَرَك�َض �إىل  ُ َبيَّ ُمَب�رشِّ احمِ َبَل �سَ وَنَنا، َوَذَهَب قمِ ُ ا�ُض ُيَب�رشِّ ، َفَذَهَب �لنَّ رمِ اَلَة �لنَْفجنْ لَّى �سَ نَي �سَ حمِ
 ،)64(» َفَر�ضمِ َن �لنْ َع ممِ َ ُت �أَ�رشنْ ونْ َبلمِ َوَكان �ل�سَّ َ َفى َعَلى �جلنْ َلَم َفاأَونْ ننْ �أَ�سنْ َرُجٌل َفَر�سًا، َو�َسَعى �َساٍع ممِ

ف�رشعة �سوت �ملب�رش يف ق�سة توبة كعب بن مالك ر�سي �هلل عنه تدل على �لفرح. 
�ل�سوت �لبطيء يدل على عدم �لتاأكد من �ملعلومة �أو عند �لتاأتاأة �أو �لتلعثم)65(، �أو . 4

يف حال �لتعليم، �أويف حال ��سطر�ب �لنف�ض، و�رتكاب �خلطاأ، وللدللة على �لتعظيم و�ملهابة 
و�لإحرت�م �أحيانًا، ومن �سو�هد �ل�سنة �لنبوية بطء �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- يف حديثه 
َكاَن  �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم-  �أَنَّ  �َسَة- ر�سى �هلل عنها  َعائمِ �لتعليم فـ »َعننْ  يف حال 

اه«)66( �سَ َعادُّ لأَحنْ ُه �لنْ يثًا َلونْ َعدَّ ُيَحدُِّث َحدمِ
�شور التعبري ال�شفوي:  ◄

للتعبري �ل�سفوي �سوٌر عدَّ منها �لتعبري بالقرت�ح، و�ل�سوؤ�ل، و�لدعاء، و�لرد، و�لدفاع، 
�شواهد  ومن  و�ل�سعر،  �لق�س�ض،  وق�ض  و�ليمني،  و�لإقر�ر،  و�ل�سوؤ�ل،  و�حلو�ر،  و�ملناق�سة، 

ال�شنة النبوية عليها االآتي: 
�لتعبري �ل�سفوي عن �لذ�ت ب�سورة �لدعاء، كدعاء �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- على . 1

ُعوٍد  َن َم�سنْ مِ بنْ َد �هللَّ قري�ض عندما و�سعو� �سلى �جلزور على ظهره وهو �ساجد عند �لبيت، فعن »َعبنْ
ذنْ  َحاٌب َلُه ُجُلو�ٌض، �إمِ ٍل َو�أَ�سنْ ، َو�أَُبو َجهنْ َبينْتمِ َد �لنْ ننْ لِّي عمِ بمِي- �سلى �هلل عليه و�سلم- َكاَن ُي�سَ �أَنَّ �لنَّ
�إمَِذ� �َسَجَد،  ٍد  مَّ رمِ حُمَ ُعُه َعَلى َظهنْ �َسَلى َجُزورمِ َبنمِى ُفاَلٍن َفَي�سَ ىُء بمِ ُكمنْ َيجمِ �أَيُّ �ٍض:  َبعنْ ُهمنْ لمِ �سُ َقاَل َبعنْ
َعُه َعَلى  ، َفَنَظَر َحتَّى �إمَِذ� �َسَجَد �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- َو�سَ همِ ممِ َفَجاَء بمِ َقونْ َقى �لنْ َبَعَث �أَ�سنْ َفاننْ
يُل)67( َحُكوَن َوُيحمِ َعٌة. َقاَل: َفَجَعُلو� َي�سنْ ئًا، َلونْ َكاَن يلمِ َمننْ ُ �َسينْ ُظُر، َل �أَُغريِّ همِ َو�أََنا �أَننْ َفينْ َ َكتمِ همِ َبنينْ رمِ َظهنْ

ُه  َفُع َر�أنْ�َسُه، َحتَّى َجاَءتنْ ٌد َل َيرنْ مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم- �َساجمِ �ٍض، َوَر�ُسوُل �هللَّ ُهمنْ َعَلى َبعنْ �سُ َبعنْ
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�ٍت، ... »�للَُّهمَّ  �ٍض«. َثاَلَث َمرَّ ُقَرينْ َك بمِ ، َفَرَفَع َر�أنْ�َسُه ُثمَّ َقاَل: »�للَُّهمَّ َعَلينْ همِ رمِ َمُة، َفَطَرَحتنْ َعننْ َظهنْ َفاطمِ
نمِ  بنْ َة  َو�أَُميَّ َبَة،  ُعتنْ نمِ  بنْ يدمِ  َولمِ َو�لنْ يَعَة،  َربمِ نمِ  بنْ َبَة  َو�َسينْ يَعَة،  َربمِ نمِ  بنْ َبَة  ُعتنْ بمِ َك  َوَعَلينْ ٍل،  َجهنْ ي  اأَبمِ بمِ َك  َعَلينْ

ى ُمَعينٍْط«)68(.  نمِ �أَبمِ َبَة بنْ َخَلٍف، َوُعقنْ
بلتعة . 2 �أبي  بن  حاطب  كتعبري  و�لرد،  �لدفاع  ب�سورة  �لذ�ت  عن  �ل�سفوي  �لتعبري 

ر�سي �هلل عنه دفاعًا عن ذ�ته وبيان �ل�سبب �لذي دفعه �إىل �ر�سال كتاب �إىل م�رشكي قري�ض 
قال:  �هلل عنه  َعلمِيًّ ر�سى  “ َعن  فـ  و�سلم-  �هلل عليه  �لر�سول- �سلى  �أمر  ببع�ض  ليخربهم 
َطلمُِقو�  َودمِ وَقاَل: »�ننْ �لأَ�سنْ َن  بنْ َد�َد  قنْ مِ َو�ملنْ  َ َبرينْ َو�لزُّ �أََنا  مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم-  َر�ُسوُل �هللَّ َبَعَثنمِي 
بمِ  ننْ َحاطمِ يهمِ ممِ َذ� فمِ َها«...، َفاإمِ ننْ َتاٌب، َفُخُذوُه ممِ يَنًة َوَمَعَها كمِ َها َظعمِ نَّ بمِ َة َخاٍخ، َفاإمِ �سَ َحتَّى َتاأنُْتو� َرونْ
مِ- �سلى  رمِ َر�ُسولمِ �هللَّ �ضمِ �أَمنْ َبعنْ ُهمنْ بمِ ُ ربمِ َة، ُيخنْ لمِ َمكَّ ننْ �أَهنْ نَي ممِ كمِ مِ �رشنْ ُ َن �ملنْ ى َبلنَْتَعَة �إىل �أَُنا�ٍض ممِ نمِ �أَبمِ بنْ
ُب، َما َهَذ�؟«. َقاَل: َيا  مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم- : »َيا َحاطمِ �هلل عليه و�سلم- ، َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ
َها، َوَكاَن َمننْ َمَعَك  ُف�سمِ ننْ �أَننْ �ٍض، َومَلنْ �أَُكننْ ممِ ى ُقَرينْ قًا فمِ َر�أً ُملنْ�سَ ُت �منْ ، �إمِينِّ ُكننْ َجلنْ َعَلىَّ مِ َل َتعنْ َر�ُسوَل �هللَّ
َن  َك ممِ ُت �إمِذنْ َفاَتنمِي َذلمِ َببنْ ، َفاأَحنْ َو�َلُهمنْ منْ َو�أَمنْ لمِيهمِ َها �أَهنْ ُموَن بمِ َة، َيحنْ كَّ َ يَن َلُهمنْ َقَر�َباٌت مبمِ رمِ َهاجمِ ُ َن �ملنْ ممِ
�سًا  َوَل رمِ َد�د�ً  تمِ �رنْ َوَل  ر�ً  ُكفنْ َفَعلنُْت  َوَما  َقَر�َبتمِي،  َها  بمِ ُموَن  َيحنْ َيد�ً  َدُهمنْ  ننْ َذ عمِ خمِ �أَتَّ �أَننْ  منْ  يهمِ �َسبمِ فمِ �لنَّ

 .)69(» َدَقُكمنْ مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم- : »َلَقدنْ �سَ ، َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ اَلممِ َد �لإمِ�سنْ رمِ َبعنْ ُكفنْ النْ بمِ
�لتعبري �ل�سفوي عن �لذ�ت �لعاطفية، كتعبري �ل�سيدة عائ�سة- ر�سي �هلل عنها- عن . 3

 : �َسَة- ر�سى �هلل عنها – َقاَلتنْ م�ساعرها جتاه �ل�سيدة خديجة- ر�سي �هلل عنها- فـ »َعننْ َعائمِ
مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم-  رمِ َر�ُسولمِ �هللَّ كنْ ةمِ ذمِ َ ننْ َكرثنْ يَجَة، ممِ ُت َعَلى َخدمِ رنْ َر�أٍَة َما غمِ ُت َعَلى �منْ رنْ َما غمِ
اَلُم- �أَننْ  همِ �ل�سَّ يُل- َعَلينْ مِ ربنْ ُه َعزَّ َوَجلَّ �أو جمِ نَي، َو�أََمَرُه َربُّ نمِ َثاَلثمِ �سمِ َدَها بمِ َجنمِي َبعنْ : َوَتَزوَّ اَها. َقاَلتنْ �إمِيَّ
ٍب«)70(، وتعبري �مر�أة ثابت بن قي�ض ر�سي �هلل عنهما عن  ننْ َق�سَ ةمِ ممِ نَّ َ ى �جلنْ ٍت فمِ َبينْ َها بمِ َ ُيَب�رشِّ
- �سلى �هلل  بمِيَّ �أََتتمِ �لنَّ �ٍض  نمِ َقينْ تمِ بنْ َة َثابمِ َر�أَ �أَنَّ �منْ م�ساعرها جتاه زوجها فـ “عن �بن عبا�ض: 
َرُه  نِّي �أَكنْ يٍن، َوَلكمِ ى ُخُلٍق َوَل دمِ همِ فمِ ُتُب َعَلينْ �ٍض َما �أَعنْ ُن َقينْ ُت بنْ مِ َثابمِ : َيا َر�ُسوَل �هللَّ عليه و�سلم- َفَقاَلتنْ
 : يَقَتُه«. َقاَلتنْ همِ َحدمِ يَن َعَلينْ مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم- : »�أََتُردِّ . َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ اَلممِ ى �لإمِ�سنْ َر فمِ ُكفنْ �لنْ

لمِيَقًة«)71(.  َها َتطنْ يَقَة َوَطلِّقنْ دمِ َ َبلمِ �حلنْ مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم- : »�قنْ . َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ َنَعمنْ

املطلب الثاني- التعبري الكتابي: 

�لكتابي بو�سفه  �لتعبري  �لت�سال بدر��سة  �لرتبية، وجمال  �لباحثون يف جمال  �هتم 
�أحد �أ�ساليب �لتعبري مع �ختالفهم يف �ملنهج، و�ملق�سد، ومتحورت تعريفاتهم حول �إظهار 
باأنه:  �لكتابي  �لتعبري  تعريف  لذلك  �ملو�سحة  �لتعريفات  ومن  كتابًة،  و�مل�ساعر  �لأفكار 
»قدرة �لن�سان على �أن يكتب بو�سوح وح�سن عر�ض ودقة، عما يجول بفكره وخاطره، وعما 

يدور مب�ساعره و�أحا�سي�سه كل ذلك يف ت�سل�سل وتر�بط يف �لفكرة و�لأ�سلوب.«)72(
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وُيدر�ض �لتعبري �لكتابي يف جمال �لت�سال على �أنه �لق�سم �لثاين من �أق�سام �لت�سال 
على وجه  �للغوي  �لت�سال  �لكتابي يف  بالتعبري  وي�سمى  �لكتابي،  �لت�سال  وهو  �للفظي، 
�للفظ،  معنى  من  �لكتابة  يخرج  �ل�سفوي  �لتعبري  يف  بيانه  تقدم  كما  و�للفظ  �خل�سو�ض، 
ومن تعريفات جمال �لت�سال للتعبري �لكتابي �ملو�سحة لذلك تعريفه باأنه: “نقل �لأفكار 
به  يعرب  مكتوب  ”كالم  وباأنه:  �ملكتوبة”)73(،  �لكلمات  با�ستخد�م  و�ملعلومات  و�لبيانات 

�لن�سان عن حاجاته وم�ساعره و��ستجاباته... “)74(
و�لكتابة �لتى تعد �أ�ّض �لتعبري �لكتابي ل تقت�رش على ما يرمز له بالأحرف �لهجائية 
بل تتعدى �إىل �لتعبري بالر�سم كالر�سم �لكاريكاتريي)75(، و�لتعبري باخلطوط)76(، و�لتعبري 
و�مل�ساعر،  �لأفكار  لإظهار  كتابية  تعبري�ت  �أنها  �عتبار  على  �أو�لرقم)77(وغريها  بالنق�ض 
�أو فكرة جتول  ولكونها ل تخرج عن معنى �لكتابة وهو: »ت�سوير خطي لأ�سو�ت منطوقة 
�لر�سم و�لرتميز متعارف على قو�عده و�أ�سوله  �أو ر�أي مقرتح.... وفق نظام من  �لنف�ض  يف 

و�أ�سكاله«)78(.)79(
ومما يجدر �لتنبيه �إليه �أن �لكتابة، وبخا�سة �لر�سم ل يعد �إ�سارة كما ذهب �إليه بع�ض 
�لباحثني �ملعا�رشين)80(عند در��ستهم للتعبري غري �للفظي يف �ل�سنة �لنبوية، فقد عدو� فعل 
�لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- عندما َخطَّ خطوطًا على �لأر�ض لتو�سيح �لعالقة بني �لأمل 
و�لأجل)81(�ساهد�ً على لغة �لإ�سارة يف �لإت�سال غري �للفظي وهذ� خمالف ملعنى �لإ�سارة 
“ تعيني �ل�سيء باحل�ض”)82(، وتكون باأع�ساء �جل�سد كاليد  �أهل �للغة؛ فالإ�سارة هي:  عند 
و�لر�أ�ض و�لعني و�حلاجب و�ملنكب، �أما �إذ� تباعد �لأ�سخا�ض تكون بالثوب و�لع�سا و�ل�سيف 
ل  و�خلط  باخلط،  �لر�سم  لكون  �لكتابي  �لتعبري  على  �ساهٌد  �لنبوي  فاحلديث  وغريها)83(، 

يخرج عن معنى �لكتابة. 
�شور التعبري الكتابي:  ◄

و�لق�س�ض،  و�لر�سائل،  و�مل�ساحلات،  �لوثائق،  منها:  عدة  �سور  �لكتابي  للتعبري 
و�خلو�طر...  و�لتقارير،  و�لر�سم،  و�خلطوط،  و�ملقالة،  �ملكتوب،  و�ل�سعر  �ملكتوبة،  و�خلطب 
�لتعبريية،  باخلطوط  �لر�سم  �لنبوية  �ل�سنة  �لكتابي يف  �لتعبري  �لعديد، ومن �سور  وغريها 
دمِ  كتعبري �لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- بالر�سم يف و�سف �لن�سان و�أجله و�أمله فـ »َعننْ َعبنْ
ى  ا فمِ عًا، َوَخطَّ َخطًّ ا ُمَربَّ مِ- ر�سي �هلل عنه- َقاَل: »َخطَّ �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- َخطًّ �هللَّ
َو�َسطمِ  ى �لنْ همِ �لَّذمِى فمِ بمِ ننْ َجانمِ ، ممِ َو�َسطمِ ى �لنْ َغار�ً �إىل َهَذ� �لَّذمِى فمِ ُه، َوَخطَّ ُخُططًا �سمِ ننْ جًا ممِ َو�َسطمِ َخارمِ �لنْ
َمُلُه،  �أَ ٌج  َخارمِ ُهَو  �لَّذمِى  َوَهَذ�   - همِ بمِ �أََحاَط  َقدنْ  �أو   - همِ بمِ يٌط  حُممِ �أََجُلُه  َوَهَذ�  �َساُن،  �لإمِننْ »َهَذ�  َوَقاَل: 
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في ضوء السنة النبوية

َطاأَُه َهَذ� َنَه�َسُه َهَذ�«)84(،  َطاأَُه َهَذ� َنَه�َسُه َهَذ�، َو�إمِننْ �أَخنْ َر��ُض، َفاإمِننْ �أَخنْ َغاُر �لأَعنْ ُطُط �ل�سِّ ُ همِ �خلنْ َوَهذمِ
و�مللحق رقم(1)يو�سح �لر�سم �لبياين للحديث. 

مِ  ممِ �هللَّ �سنْ وكتابة �لر�سائل، ومنها كتاب �لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- �إىل هرقل: »بمِ
َبَع  �تَّ َمنمِ  َعَلى  �َساَلٌم   . وممِ �لرُّ يممِ  َعظمِ َل  َرقنْ همِ �إىل   ، همِ َوَر�ُسولمِ مِ  �هللَّ دمِ  َعبنْ ٍد  مَّ حُمَ ننْ  ممِ  . يممِ �لرَّحمِ َمنمِ  �لرَّحنْ
، َفاإمِننْ  مِ َتنينْ َرَك َمرَّ جنْ ُ �أَ َك �هللَّ لمِمنْ ُيوؤنْتمِ ، َو�أَ�سنْ َلمنْ لمِمنْ َت�سنْ ، �أَ�سنْ اَلممِ َعاَيةمِ �لإمِ�سنْ دمِ ُعوَك بمِ ُد َفاإمِينِّ �أَدنْ ا َبعنْ �لنُْهَدى. �أَمَّ
يِّنَي و: {َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا اإىل َكِلَمٍة �َشَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم اأَْن  ي�سمِ ُم �لأَرمِ َك �إمِثنْ َت َفَعَلينْ ينْ َتَولَّ
ْوا  ِ َفاإِْن َتَولَّ ِخَذ َبْع�ُشَنا َبْع�شاً اأَْرَباباً ِمْن ُدوِن اهللَّ َ َوالَ ُن�رْشَِك ِبِه �َشْيئاً َوالَ َيتَّ الَ َنْعُبَد اإِالَّ اهللَّ

ا ُم�ْشِلُموَن}(�آل عمر�ن: 64). )85( نَّ َفُقوُلوا ا�ْشَهُدوا ِباأَ

املطلب الثالث- التعبري اجلسدي: 

لقي �لتعبري �جل�سدي �هتمام �لباحثني يف جمال �للغة ف�سمي بالتعبري بالإ�سارة، وعلم 
لغة  �للفظي وهو  �لت�سال غري  �أق�سام  �أنه من  �لت�سال على  �حلركة)86(، وبحث يف جمال 
�لتعبري �جل�سدي قدميًا  �هتمامًا بدر��سة  و�أكرث �ملجالت  �أع�ساء �جل�سد)87(،  �لإ�سارة، ولغة 
وحديثًا هو جمال علم �لنف�ض، فقد �أُفرد للتعبري �جل�سدي فيه �لعديد من �لدر��سات �ملو�سومة 
رَد لبع�ض �أع�ساء �جل�سد در��سات خا�سة  بلغة �حلركة، ولغة �جل�سد)88(، و�لفر��سة)89(، كما و�أُفمِ

كلغة �لعيون)90(، وُيدر�ض �أي�سا على �أنه �أ�سلوب من �أ�ساليب توكيد �لذ�ت)91(. 
وتتمحور در��سات �لتعبري �جل�سدي مب�سّمياتها �ملختلفة حول” �لو�سع �جل�سماين وما 
�لباحثة  و�ستعتمد   ،)92(“ معينة  مدلولت  لها  و�إ�سار�ت  وحركات  �إمياء�ت  من  عنه  ي�سدر 
با�ستخد�م  و�مل�ساعر  �لأفكار  �لإف�ساح عن  �جل�سدي وهو:  للتعبري  تعريفًا  �لدر��سة  يف هذه 

حركات، و�إ�سار�ت، و�إمياء�ت �أع�ساء �جل�سد للتو��سل، و�لتفاعل مع �لآخرين. 
ومما يجدر بيانه �أن خلق �هلل- عز وجل- لالإن�سان كلون �لعيون، ولون �لب�رشة، و�سكل 
�لر�أ�ض... وغريها ل عالقة له بالتعبري �جل�سدي يف هذه �لدر��سة، وبهذ� تخالف �لباحثة ما 

عليه �لد�ر�سني للتعبري �جل�سدي يف جمال علم �لنف�ض)93(. 
الهيئات اجل�شدية ودالالتها التعبريية:  ◄

ر ذ�ت �لفرد ور�أيه، و�لتي ل ميكن ح�رشها يف حدود هذه  دة ُتظهمِ �إن للج�سد هيئات عمِ
و�لع�سو  �لفرد،  �أحو�ل  تبعًا لختالف  عدة دللت  ُتظهر  للع�سو  �لو�حدة  فالهيئة  �لدر��سة، 
�جل�سدية  �لهيئات  بكل  �لتيان  �ل�سعب  له عدة هيئات وعدة دللت تعبريية، فمن  �لو�حد 
لبيان بع�ض  تعبري�ً،  �جل�سد  �أع�ساء  �لباحثة على بع�ض  �قت�رشت  لذ�  �لتعبريية،  ودللتها 

هيئاتها ودللتها �لتعبريية �لإر�دية �لو�ردة يف �ل�سنة �لنبوية. 
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Ú  :اأوال- هيئات الراأ�س، والوجه ودالالتها التعبريية
�إن دللة �لر�أ�ض على �لذ�ت و�لر�أي �أمت من دللة �سائر �لأع�ساء)94(، فهو �أكمل �لأع�ساء 
�لأحو�ل  ولأن  و�سده،  �حل�سن  حمل  �لوجه  ولأن  �أمت؛  بوجه  فيه  و�مل�ساعر  �لأفكار  لظهور 
�جل�سد  �أع�ساء  �أكرث  يجمع  ولأنه  و�لر�أي،  �لذ�ت،  �لدللة)95(على  قوية  �لوجه  يف  �لظاهرة 
و�حلاجبان،  �جلبهة،  فهي  و�لأذنني  �لر�أ�ض  بعد  �لوجه  يف  �ملوجودة  �لأع�ساء  �أما  تعبري�ً، 
لقربه  �لدللة  قريب من �سدق  �لعنق  ثم  و�لذقن،  و�لأ�سنان،  و�ل�سفتان،  و�لأنف،  و�لعينان، 
من �لوجه)96(، ولكل من هذه �لأع�ساء دللت تعبريية ل ميكن ح�رشها، وبيان دللتها 
مبقام �حلال �لتي ترد به �لهيئة، �أو�حلركة، �أو�لإ�سارة للع�سو منفرد�ً، �أوم�سرتكا مع غريه من 
�لو�ردة  �لتعبريية  �لر�أ�ض و�لوجه، ودللتها  لذ� �قت�رشُت على بع�ض هيئات  �لأع�ساء)97(، 

يف �ل�سنة �لنبوية. 
�أََن�ٍض-  فـ »َعننْ  للدللة على كلمة »نعم«،  للدللة على كلمة »ل »وخف�سه  �لر�أ�ض  رفع 
�إىل  َها  بمِ يء  َفجمِ َحَجٍر،  بمِ َفَقَتَلَها  َلَها  اٍح  �سَ �أَونْ َعَلى  َيًة  َجارمِ َقَتَل  ا  يًّ َيُهودمِ �أَنَّ  عنه-  �هلل  ر�سى 
�أَننْ َل، ُثمَّ  َها  َر�أنْ�سمِ َها َرَمٌق َفَقاَل: »�أََقَتَلكمِ ُفاَلٌن؟« َفاأَ�َساَرتنْ بمِ - �سلى �هلل عليه و�سلم- َوبمِ بمِيَّ �لنَّ
، َفَقَتَلُه �لنبي-  َها �أَننْ َنَعمنْ َر�أنْ�سمِ َثَة َفاأَ�َساَرتنْ بمِ المِ ننْ َل، ُثمَّ �َساأََلَها �لثَّ َها �أَ �سمِ َر�أنْ َيَة، َفاأَ�َساَرتنْ بمِ انمِ َقاَل �لثَّ

 .)98(» نمِ َحَجَرينْ �سلى �هلل عليه و�سلم- بمِ
- �سلى �هلل  - بمِيِّ لنَّ ارمِ َقاَلتنْ لمِ �سَ َن �لأَننْ ًة ممِ َر�أَ �َسَة �أَنَّ �منْ �لوجه �ملعر�ض حياًء، فـ »َعننْ َعائمِ

ئمِي َثاَلثًا«، ُثمَّ  َكًة، َفَتَو�سَّ �سَّ ًة)99(مُمَ رنْ�سَ ؟ َقاَل: »ُخذمِي فمِ ي�ضمِ َحمِ َن �ملنْ ُل ممِ َت�سمِ َف �أَغنْ عليه و�سلم: َكينْ
ُتَها  َها« َفاأََخذنْ ئمِي بمِ همِ �أو َقاَل: »َتَو�سَّ همِ َوجنْ َر�َض بمِ َيا َفاأَعنْ َتحنْ - �سلى �هلل عليه و�سلم- ��سنْ بمِيَّ �إمِنَّ �لنَّ

يُد �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- . »)100(.  ا ُيرمِ َ ُتَها مبمِ رَبنْ ُتَها َفاأَخنْ َفَجَذبنْ
بن  - كعب  �سمعت  قال  مالك...  بن  �هلل  عبد  »عن  فـ  �لغ�سب،  دللتها  ومن  �لتب�سم 

مالك يحدث حني تخلف عن ق�سة تبوك... جاءه �ملخلفون، فطفقو� يعتذرون �إليه ويحلفون 
له- وكانو� ب�سعة وثمانني رجاًل فقبل منهم ر�سول �هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم- عالنيتهم 
تب�سم  تب�سم  عليه  �سلمت  فلما  فجئته،  �هلل.  �إىل  �رش�ئرهم  ووكل  لهم،  و��ستغفر  وبايعهم 

�ملغ�سب...«)101(. 
Ú  :ثانياً- هيئات اليدين ودالالتها التعبريية

با�ستمر�ر،  �لأنظار  حتت  تقعان  لأنهما  �لوجه،  كاأهمية  �لتعبري  يف  �ليدين  �أهمية  �إن 
ذلك  على  دليل  �أجلى  ولعل  �لأحو�ل،  من  كثري  يف  �لكالم  عن  بديلتني  تكونا  قد  ولأنهما 
لتاأييد  �ليد�ن  وُت�ستخدم  و�آر�ئهم،  ذو�تهم  للتعبري عن  �ليدين  �إ�سارة  و�لبكم  �ل�سم  ��ستخد�م 
�ملرتبطة  �لأع�ساء  �لأخرى، ومن  �جل�سد  بالكالم، وبهيئات  �ملعرب عنها  و�مل�ساعر  �لأفكار 



218

أ. منى عبد القادر عايد احلمد
أساليب التعبير عن الذات والرأي وضوابطهما دراسة تربوية 

في ضوء السنة النبوية

�لذر�عان، و�لأ�سابع، ولهذه �لأع�ساء هيئات ودللت تعبريية عديدة  �لتعبري  باليدين يف 
�ليدين ودللتها  باملقام و�حلال)102(، ومن هيئات  ُتعني  �أو جمتمعة مع غريها  منفردة، 
»�أَنَّ  �لنبوية  �ل�سنة  يف  تطبيقاته  ومن  �ليد،  باإ�سارة  �لفتاء  �لنبوية  �ل�سنة  يف  �لتعبريية 
همِ َقاَل  َيدمِ َماأَ بمِ ي؟ َفاأَونْ ممِ َل �أَننْ �أَرنْ ُت َقبنْ همِ َفَقاَل: َذَبحنْ تمِ ى َحجَّ َل فمِ - �سلى �هلل عليه و�سلم- �ُسئمِ بمِيَّ �لنَّ

همِ َوَل َحَرَج.«)103( َيدمِ َماأَ بمِ ونْ َبَح؟ َفاأَ َل �أَننْ �أَذنْ ُت َقبنْ َوَل َحَرَج. َقاَل: َحَلقنْ
املطلب الرابع - التعبري بالصمت: 

�إن �لتعبري بال�سمت عن �لذ�ت و�لر�أي ل يقل �أهمية عن باقي �أ�ساليب �لتعبري، فال�سمت 
�أو  �أ�ساليب �لتعبري، و�ل�سمت ل يعد عجز�ً  يظهر �لأفكار و�مل�ساعرمِ كما هو �حلال يف باقي 
�لكالم، ويكون موؤديًا  �أبلغ من  �ل�سمت  �لأحيان يكون  �لفرد، فكثري من  موؤ�رش �سعف عند 
للر�سالة كاملة بوجود �لقر�ئن و�لتعبري�ت �جل�سدية �ملو�سحة و�ملعززة للتعبري، فلي�ض كل 
تعبري يحتاج �إىل كالم لإي�ساله فالتعبري �لبليغ �أحيانا ل يحتاج �إىل كالم)104(، وقد قيل 
�لنطق  من  �أبلغ  “ �ل�سمت  وقيل:   ،)105(“ �إىل كالم  يحتاج  ل  ما  �لكالم  “خري  �لعرب:  عند 
يف مو�سعه وعند �إ�سابته وفر�سته”)106(، ويوؤكد ذلك قوله تعاىل يف ق�سة �ل�سيدة مرمي- 
ا َتَرِيَنرّ ِمَن اْلَب�رَشِ اأََحًدا َفُقوِل اإِيِنرّ َنَذْرُت  ر�سي �هلل عنها: {َفُكِلي َوا�رْشَِبي َوَقِررّي َعْيًنا ۖ َفاإَِمرّ
ن�ِشًيرّا} )107(، فاأمر �هلل- عز وجل- بال�سمت لبالغته،  اإِ اأَُكِلرَّم اْلَيْوَم  ْوًما َفَلْن  ِللَررّْحَمِن �شَ
وح�سنه يف هذ� �ملقام، وقد ف�رش �لزخم�رشي �حلكمة من ذلك بقوله: “ لئال ت�رشع مع �لب�رش 
�ملتهمني لها يف �لكالم، لكر�هية جمادلة �ل�سفهاء ومناقلتهم”)108(، وقوله- �سلى �هلل عليه 
««)109(، و�ل�سمت بدللة  ُمتنْ َي�سنْ �ً �أو لمِ رمِ َفلنَْيُقلنْ َخرينْ ممِ �لآخمِ َيونْ مِ َو�لنْ اهللَّ ُن بمِ ممِ و�سلم: »...، َوَمننْ َكاَن ُيوؤنْ
�لتعبري  �لإمتناع عن  يعني  �لكالم بخري، وهذ� ل  ياأتمِ  �إذ� مل  �لإميان  �حلديث من عالمات 
�حلال  يقت�سيه  مبا  للتعبري  �لأن�سب  �لأُ�سلوب  ��ستخد�م  تقت�سي  فاحلكمة  باإطالقه  �ل�سفوي 

و�ملقام. 
ومما يجدر بيانه �أن �ل�سمت معترٌب يف �لت�رشيع �لإ�سالمي، فاإقر�ر �لر�سول- �سلى �هلل 
عليه و�سلم- ب�سمته بيان حلكم �رشعي يف �لأمر وهو �لإباحة ومن �سو�هد �ل�سنة �لنبوية 
�سكوت �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- عن �رشب �جلاريتني بالدف يف بيته دليل �لإباحة فـ 
َيَتانمِ ُتَغنَِّيانمِ  دمِي َجارمِ ننْ مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم- َوعمِ : َدَخَل َعَليَّ َر�ُسوُل �هللَّ �َسَة َقاَلتنْ »َعننْ َعائمِ
َماَرُة  زنْ َتَهَرينمِ َوَقاَل: ممِ ٍر َفاننْ َهُه، َوَدَخَل �أَُبو َبكنْ َل َوجنْ َر��ضمِ َوَحوَّ فمِ َطَجَع َعَلى �لنْ َناءمِ ُبَعاَث، َفا�سنْ غمِ بمِ
َفَقاَل:  اَلُم،  �ل�سَّ همِ  َعَلينْ مِ  �هللَّ َر�ُسوُل  همِ  َعَلينْ َبَل  َفاأَقنْ و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى   - �لنَّبيَّ َد  ننْ عمِ ينَْطانمِ  �ل�سَّ

ُتُهَما َفَخَرَجَتا«)110(.  ا َغَفَل َغَمزنْ ُهَما« َفَلمَّ »َدعنْ
ومل يتم �لوقوف على تعريف للتعبري بال�سمت يف حدود �لطالع؛ لهتمام �لباحثني 
باملق�سد �مُلَتَعنيَّ من در��سة �لتعبري بال�سمت دون �لهتمام بالتعريف، ففي جمال �لت�سال 
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�ض على �أنه �أحد �أق�سام �لت�سال غري �للفظي)111(�لذي يوؤدي �أحد �أدو�ر �لت�سال و�لتفاعل  ُدرمِ
�لذ�ت،  توكيد  �أ�ساليب  �أحد  �أنه  على  �ض  ُدرمِ �لنف�ض  علم  جمال  ويف  �لأفر�د،  بني  و�لتقارب 
�أ�ض �لتعبري بال�سمت هو ترك �لتكلم مع �لقدرة  �لنف�سية)112(. و�ل�سمت �لذي يعد  و�ل�سحة 

عليه)113(، وهو من �لتعبري�ت �لر�دية)114(. 
وعليه �ستعتمد �لباحثة تعريفًا للتعبري بال�سمت يف هذه �لدر��سة وهو: �لف�ساح عن 
�لأفكار و�مل�ساعر برتك �لتكلم مع �لقدرة عليه للتو��سل و�لتفاعل مع �لآخرين لتو�سيح فكرة 

�أو تو�سيل موقف. 
دالالت التعبري بال�شمت:  ◄

و�لر�سا،  و�لإحرت�م،  و�حلاجة)115(،  �لقلق،  منها  دة  عمِ تعبريية  دللت  لل�سمت 
وعدم  و�لوقار،  و�حلزن،  و�لأمل،  و�ملحبة،  و�لتعايل،  و�مللل،  و�لإحباط،  و�لرف�ض)116(، 
�إىل  بالإ�سافة  �لنبوية  �ل�سنة  يف  �ل�سمت  دللت  ومن  و�حلرج)118(،  و�جلهل،  �لفهم)117(، 
�سو�هد  ومن  و�لإعجاب.  و�لعلم،  و�لغ�سب،  و�خلوف،  و�لت�سويق،  و�لتنبيه،  �حلياء،  �سبق  ما 
فقد  و�حلياء  �لر�سا  للدللة على  بالزو�ج  �ل�ست�سارة  �لأنثى يف حال  �لنبوية �سمت  �ل�سنة 
»قال ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- :(�لبكر ت�ستاأذن)، قلت: �إن �لبكر ت�ستحي، قال:(�إذنها 

ماُتها).«)119( �سُ

املطلب اخلامس - التعبري بالعمل: 

ُيَعد �لعمل �أحد �أ�ساليب �لتعبري؛ تعبري �لفرد عن ذ�ته ور�أيه، فما نفعله وما ل نفعله ميكن 
�أن يكون �أكرث دللة وقوة يف �لتعبري عن �لأفكار و�مل�ساعر من باقي �أ�ساليب �لتعبري)120(، 
وبالرغم من هذ� مل يلق �لتعبري بالعمل عناية بحثية باإعتباره �أحد �أ�ساليب �لتعبري �إل عند 
�أحد �أمناط �لرموز غري �للفظية)121(، وباأنه تعبري عن  �إىل  �إىل ذلك فاأ�سري  �لقليل ممن تنبه 
�لذ�ت لتحقيقها وتوكيدها، ومن �عتنى بدر��سته يف علم �لنف�ض، فقد در�سه على �أنه �أ�سلوب 

من �أ�ساليب �لعالج �لنف�سي.)122(
ومل يتم �لوقوف على تعريف للتعبري بالعمل يف حدود �لطالع لعدم �هتمام �لباحثني 
�لن�ساط  على  يقت�رش  ل  بالعمل  �لتعبري  �أ�ضَّ  يعد  �لذي  و�لعمل  تعبريي،  كاأُ�سلوب  بدر��سته 
�ملبذول للح�سول على ناجت مادي �قت�سادي، بل يتعدى �إىل كل فعل يكون بق�سد)123(، �أو 
�إىل كل ن�ساط حركي يقوم به �لإن�سان للو�سول به �إىل �أثر منتج)124(، لذ� �ستعتمد �لباحثة 
ون�ساطات  باأفعال،  و�مل�ساعر  �لأفكار  عن  �لف�ساح  وهو:  بالعمل  للتعبري  �لآتي  �لتعريف 

حركية للتو��سل مع �لآخرين. 
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دالالت التعبري العملي.  ◄
و�حلاجة  و�لكره،  و�لن�ساط،  و�ملحبة،  و�لرف�ض،  �لر�سا،  منها  تعبريية  دللت  للعمل 
و�لغ�سب،  و�لفرح،  و�لتعايل،  و�حلزن،  و�لحباط،  و�مللل،  و�لجتماعية،  و�لنف�سية  �ملادية 
و�ل�ستهز�ء... وغريها من �لدللت �لتي حتدد بال�سخ�ض، و�ملقام، ومن �سو�هد �ل�سنة �لنبوية 

على ذلك �لآتي: 
ٍر- ر�سي �هلل عنه- َدَخَل  - �َسَة �أَنَّ �أََبا َبكنْ �لتعبري عن م�ساعر �لفرح بالعمل فـ« َعننْ َعائمِ

- �سلى �هلل عليه و�سلم-  بمِيَّ ، َو�لنَّ َبانمِ مِ َفانمِ َوَت�رشنْ ًنى ُتَدفِّ اممِ ممِ ى �أَيَّ َيَتانمِ فمِ َدَها َجارمِ ننْ َها َوعمِ َعَلينْ
َفَقاَل:  همِ  همِ - �سلى �هلل عليه و�سلم- َعننْ َوجنْ �لنَّبيَّ َفَك�َسَف  ٍر  َبكنْ �أَُبو  َتَهَرُهَما  َفاننْ  ، همِ بمِ َثونْ بمِ ُمَتَغ�ضٍّ 
يٍد«)125(، ف�رشب �جلو�ري بالدف تعبري�ً عمليًا عن م�ساعر  اُم عمِ َها �أَيَّ نَّ ٍر َفاإمِ ُهَما َيا �أََبا َبكنْ »َدعنْ

�لفرح يف يوم �لعيد. 
عنه  - �هلل  ر�سي   - َعلمِيًّ َعن  فـ«  بالعمل  و�لجتماعية  �لنف�سية  �حلاجة  عن  �لتعبري 

وَقاَل:  َودمِ  �لأَ�سنْ َن  بنْ َد�َد  قنْ مِ َو�ملنْ  َ َبرينْ َو�لزُّ �أََنا  مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم-  �هللَّ َر�ُسوُل  َبَعَثنمِي  قال:   –
ننْ  يهمِ ممِ َذ� فمِ َها«...، َفاإمِ ننْ َتاٌب، َفُخُذوُه ممِ يَنًة َوَمَعَها كمِ َها َظعمِ نَّ بمِ َة َخاٍخ، َفاإمِ �سَ َطلمُِقو� َحتَّى َتاأنُْتو� َرونْ »�ننْ
مِ-  رمِ َر�ُسولمِ �هللَّ �ضمِ �أَمنْ َبعنْ ُهمنْ بمِ ُ ربمِ َة، ُيخنْ لمِ َمكَّ ننْ �أَهنْ نَي ممِ كمِ مِ �رشنْ ُ َن �ملنْ ى َبلنَْتَعَة �إىل �أَُنا�ٍض ممِ نمِ �أَبمِ بمِ بنْ َحاطمِ
ُب، َما َهَذ�؟«.  مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم- : »َيا َحاطمِ �سلى �هلل عليه و�سلم- ، َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ
َها، َوَكاَن  ُف�سمِ ننْ �أَننْ �ٍض، َومَلنْ �أَُكننْ ممِ ى ُقَرينْ قًا فمِ َر�أً ُملنْ�سَ ُت �منْ ، �إمِينِّ ُكننْ َجلنْ َعَلىَّ مِ َل َتعنْ َقاَل: َيا َر�ُسوَل �هللَّ
ُت �إمِذنْ َفاَتنمِي  َببنْ ، َفاأَحنْ َو�َلُهمنْ منْ َو�أَمنْ لمِيهمِ َها �أَهنْ ُموَن بمِ َة، َيحنْ كَّ َ يَن َلُهمنْ َقَر�َباٌت مبمِ رمِ َهاجمِ ُ َن �ملنْ َمننْ َمَعَك ممِ
َد�د�ً َوَل  تمِ ر�ً َوَل �رنْ َها َقَر�َبتمِي، َوَما َفَعلنُْت ُكفنْ ُموَن بمِ َدُهمنْ َيد�ً َيحنْ ننْ َذ عمِ خمِ منْ �أَننْ �أَتَّ يهمِ �َسبمِ فمِ َن �لنَّ َك ممِ َذلمِ
«)126(، فاإر�سال حاطب بن �أبي بلتعه- ر�سي �هلل عنه- كتابا �إىل  اَلممِ َد �لإمِ�سنْ رمِ َبعنْ ُكفنْ النْ �سًا بمِ رمِ
م�رشكي �أهل مكة، ليخربهم ببع�ض �أمر ر�سول �هلل- �سلى �هلل عليه و�سلم- هو تعبرٌي عملٌي 

مق�سوٌد حلاجة �جتماعية هي �حلاجة �إىل �حلماية و�لأمن �لجتماعي. 

املبحث الثالث- ضوابط التعبري عن الذات والرأي يف ضوء السنة النبوية: 
لالإن�سان �حلق يف �أن يعرب عن ذ�ته ور�أيه، �إل �أن ممار�سة هذ� �حلق مقيد ب�سو�بط كفيلة 
بح�سن ��ستخد�مه، وحفظ حقوق �لآخرين، ومنع �حلاق �ل�رشر بالفرد و�ملجتمع على �ل�سو�ء، 
و�لإخالل بالنظام �لعام وح�سن �لآد�ب، ومن �شوابط التعبري عن الذات والراأي و�شواهدها 

من ال�شنة النبوية االآتي: 
لل�رشع)127(، . 1 �لتكليفية  �لأحكام  �أو  �لإ�سالمية،  لل�رشيعة  �لكلية  �لقو�عد  يخالف  �أل 

وذلك برد �لتعبري �إىل منهج �هلل- عز وجل- وقيا�سه عليه؛ ليكون منهج �هلل- عز وجل- هو 
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َقاَل  �أو فائدته)128(، فقد  �أوخطئه، ويف �رشره،  �أوف�ساده، ويف �سو�به،  �حلكم يف �سالحه، 
منْ  همِ �لمِ �ُسوؤَ بمِ َلُكمنْ  َقبنْ َكاَن  َمننْ  َهَلَك  ا  َ �إمِمنَّ  ، ُتُكمنْ َتَركنْ َما  ى  : »َدُعونمِ �لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- 
ُه َما  ننْ ٍر َفاأنُْتو� ممِ منْ اأَ ُتُكمنْ بمِ َمرنْ ُبوُه، َو�إمَِذ� �أَ َتنمِ ُتُكمنْ َعننْ �َسيٍء َفاجنْ ، َفاإمَِذ� َنَهينْ منْ همِ َيائمِ بمِ منْ َعَلى �أَننْ همِ اَلفمِ تمِ َو�خنْ

 .)129(» ُتمنْ َتَطعنْ ��سنْ
�إذ درء �ملفا�سد �أوىل . 2 �أل يرتتب على �لتعبري مف�سدة �أكرب من �مل�سلحة �ملق�سودة، 

من جلب �مل�سالح)130(، ففي كتاب �رشوط �سلح �حلديبية بني �مل�سلمني و�مل�رشكني »... َقاَل 
مِ  َمُن َفَو�هللَّ ا �لرَّحنْ ٌل: �أَمَّ «. َقاَل �ُسَهينْ يممِ َمنمِ �لرَّحمِ مِ �لرَّحنْ ممِ �هللَّ �سنْ - �سلى �هلل عليه و�سلم- : »بمِ بمِيُّ �لنَّ
ُتُبَها  َنكنْ مِ َل  لمُِموَن َو�هللَّ �سنْ ُ َفَقاَل �ملنْ ُتُب.  َتكنْ َت  ُكننْ . َكَما  �للَُّهمَّ َك  ممِ ا�سنْ ُتبنْ بمِ نمِ �كنْ َوَلكمِ ى َما ُهَو  رمِ �أَدنْ َما 
«. ُثمَّ  َك �للَُّهمَّ ممِ ا�سنْ ُتبنْ بمِ - �سلى �هلل عليه و�سلم- : »�كنْ بمِيُّ . َفَقاَل �لنَّ يممِ َمنمِ �لرَّحمِ مِ �لرَّحنْ ممِ �هللَّ �سنْ �إمِلَّ بمِ
مِ  َك َر�ُسوُل �هللَّ َلُم �أَنَّ ا َنعنْ مِ َلونْ ُكنَّ ٌل: َو�هللَّ مِ«. َفَقاَل �ُسَهينْ ٌد َر�ُسوُل �هللَّ مَّ همِ حُمَ ى َعَلينْ َقاَل: »َهَذ� َما َقا�سَ
- �سلى �هلل  مِ، َفَقاَل �لنبيُّ دمِ �هللَّ ُن َعبنْ ُد بنْ مَّ ُتبنْ حُمَ نمِ �كنْ َبينْتمِ َوَل َقاَتلنَْناَك، َوَلكمِ َناَك َعنمِ �لنْ َددنْ َما �سَ
مِ...«)131(، ففي �إقر�ر  دمِ �هللَّ ُن َعبنْ ُد بنْ مَّ ُتبنْ حُمَ ُتُموينمِ �كنْ بنْ مِ َو�إمِننْ َكذَّ مِ �إمِينِّ َلَر�ُسوُل �هللَّ عليه و�سلم- : »َو�هللَّ
�لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- �رشوط �سهيل بن عمر يف �سلح �حلديبية جلٌب للم�سلحة 

�لعامة ولي�ض مل�سلحة �سخ�سية، ودفع للمف�سدة. 
�أن يحرتم كل فرد ر�أي وم�ساعر �لآخر، باإعتباره مناظر�ً له يف �حلق يف �لتعبري)132(، . 3

مو�سوع  �أو  ب�سخ�ض  عنه  و�لإن�سغال  �أو�ل�رشود  جتاهله،  وعدم  �ملعرب،  لكالم  كالإنتباه 
�لر�سول- �سلى  �لنبي  َنَما  َبينْ َقاَل:  َرَة  ُهَرينْ ي  �أَبمِ »َعننْ  لذلك  �لتطبيقية  �لأمثلة  �آخر)133(، ومن 
ى َر�ُسوُل  اَعُة؟ َفَم�سَ يٌّ َفَقاَل: َمَتى �ل�سَّ َر�بمِ َم، َجاَءُه �أَعنْ َقونْ لمِ�ٍض ُيَحدُِّث �لنْ ى جَمنْ �هلل عليه و�سلم- فمِ
َه َما َقاَل،  َع َما َقاَل، َفَكرمِ م: مِ �َسممِ َقونْ �ُض �لنْ مِ �لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- ُيَحدُِّث، َفَقاَل َبعنْ �هللَّ
؟«.  اَعةمِ ُل َعنمِ �ل�سَّ ائمِ َر�ُه- �ل�سَّ َن- �أُ يَثُه َقاَل: »�أَينْ ى َحدمِ ، َحتَّى �إمَِذ� َق�سَ َمعنْ ُهمنْ َبلنْ مَلنْ َي�سنْ �سُ َوَقاَل َبعنْ
اَعُتَها؟  َف �إمِ�سَ اَعَة« َقاَل: َكينْ رمِ �ل�سَّ َتظمِ يَِّعتمِ �لأََماَنُة َفاننْ مِ، َقاَل: »َفاإمَِذ� �سُ َقاَل: َها �أََنا َيا َر�ُسوَل �هللَّ
�هلل  �لر�سول- �سلى  فقد حافظ  اَعَة«)134(،  �ل�سَّ رمِ  َتظمِ َفاننْ لمِه، مِ  �أَهنْ مِ  َغرينْ �إىل  ُر  �لأَمنْ َد  ُو�سِّ »�إمَِذ�  َقاَل: 
عليه و�سلم- على حق �لقوم يف �متام �حلديث معهم وعدم �لإن�سغال عنهم ب�سوؤ�ل �ل�سائل عن 
�ل�ساعة، كما �أنه- �سلى �هلل عليه و�سلم- �عطى �ل�سائل م�ساألته بعد �لفر�غ من حديث �لقوم 

ومل يتجاهله)135(. 
�أ�ساليب . 4 من  �أ�سلوب  باإي  �ل�سخ�سي  و�لنقد  بالآخرين،  و�ل�ستهز�ء  �ل�سخرية  جتنب 

ُتُه  همِ ُحلٌَّة، َف�َساأَلنْ همِ ُحلٌَّة، َوَعَلى ُغاَلممِ ، َوَعَلينْ َبَذةمِ الرَّ يُت �أََبا َذرٍّ بمِ ُرورمِ َقاَل: َلقمِ عنْ َ �لتعبري)136(، فَعنمِ �ملنْ
 : �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم-   َ َفَقاَل ىلمِ  ، همِ اأُمِّ بمِ ُتُه  نْ َفَعريَّ َرُجاًل،  ُت  �إمِينِّ �َساَببنْ َفَقاَل:  َك،  َذلمِ َعننْ 
 ، يُكمنْ دمِ �أَينْ َت  ُ حَتنْ ، َجَعَلُهُم �هللَّ َو�ُنُكمنْ َخَوُلُكمنْ �إمِخنْ ٌة،  لمِيَّ يَك َجاهمِ فمِ ُروؤٌ  َك �منْ �إمِنَّ ؟  همِ اأُمِّ َتُه بمِ نْ �أََعريَّ �أََبا َذرٍّ  »َيا 
َلُه  َفَقاَلتنْ   ، مِ �لنَِّطاَقنينْ َذ�تمِ  َن  �بنْ َيا  َيُقوُلوَن:  مِ  َبرينْ �لزُّ َن  �بنْ وَن  ُ ُيَعريِّ ممِ  اأنْ �ل�سَّ ُل  �أَهنْ َكاَن  و   ،)137(»...
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في ضوء السنة النبوية

ي  َطاقمِ نمِ َكاَن  ا  َ �إمِمنَّ ؟  �لنَِّطاَقانمِ َكاَن  َما  ي  رمِ َتدنْ َهلنْ   ، مِ النَِّطاَقنينْ بمِ وَنَك  ُ ُيَعريِّ ُهمنْ  �إمِنَّ ُبَنيَّ  َيا  َماُء:  �أَ�سنْ
ى  فمِ َوَجَعلنُْت  َما،  همِ اأََحدمِ بمِ و�سلم-  عليه  �هلل  �سلى  مِ-  �هللَّ َر�ُسولمِ  َبَة  رنْ قمِ ُت  َكينْ ونْ َفاأَ  : مِ َفنينْ �سنْ نمِ ُتُه  �َسَققنْ

همِ �آَخَر...«)138(.  َرتمِ �ُسفنْ
�لف�ساد . 5 لن�رش  �أو  و�إ�ستمالتهم)139(،  �لآخرين  ود  لك�سب  �لتعبري  يف  �لنفاق  جتنب 

َياَمةمِ  قمِ َم �لنْ ننْ �رَشِّ �لنَّا�ضمِ َيونْ ُد ممِ - �سلى �هلل عليه و�سلم- : »جَتمِ بمِيُّ و�لفنت بني �لنا�ض، فقد َقاَل �لنَّ
ٍه«)140(، قال �لقرطبي: �إمنا كان ذو  َوجنْ ٍه َوَهوؤَُلءمِ بمِ َوجنْ ى َهوؤَُلءمِ بمِ ، �لَّذمِي َياأنْتمِ مِ َهنينْ مِ َذ� �لنَْوجنْ َد �هللَّ ننْ عمِ
�لوجهني �رش �لنا�ض؛ لأن حاله حال �ملنافق، �إذ هو متملق بالباطل وبالكذب، مدخل للف�ساد 
عائ�سة-  عن  ذلك  ودليل  �مل�سلم  بها  �أمر  �لتي  �ملد�ر�ة  عن  يختلف  وهذ�  �لنا�ض)141(،  بني 
َذُنو�  بمِي- �سلى �هلل عليه و�سلم- َرُجٌل َفَقاَل: »�ئنْ َتاأنَْذَن َعَلى �لنَّ ُه ��سنْ ر�سي �هلل عنها- قالت: “ �أَنَّ
َكاَلَم، َفُقلنُْت َلُه: َيا َر�ُسوَل  ا َدَخَل �أََلَن َلُه �لنْ «، َفَلمَّ رَيةمِ َع�سمِ �َض �أَُخو �لنْ ئنْ «، �أو »بمِ رَيةمِ َع�سمِ ُن �لنْ �َض �بنْ ئنْ َلُه َفبمِ
مِ َمننْ  َد �هللَّ ننْ َلًة عمِ زمِ �َسُة، �إمِنَّ �رَشَّ �لنَّا�ضمِ َمننْ : َفَقاَل: »�أَينْ َعائمِ لمِ َقونْ ى �لنْ َت َلُه فمِ مِ ُقلنَْت َما ُقلنَْت، ُثمَّ �أََلننْ �هللَّ

 .)142(» همِ �سمِ َقاَء ُفحنْ ا�ُض �تِّ َتَرَكُه- �أو َوَدَعُه- �لنَّ
ول . 6 منه،  �ملق�سد  �مل�ستقبل  يفهم  حتى  �لتعبري،  يف  �لبيان)143(و�لو�سوح  ح�سن 

ُه  �أَنَّ نمِ ُعَمَر- ر�سي �هلل عنهما  مِ بنْ دمِ �هللَّ “َعننْ َعبنْ ي�سيء فهمه فيحمله على معنى �آخر)144(، فـ 
مِ- �سلى �هلل عليه  َما، َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ همِ َبَيانمِ ا�ُض لمِ َب �لنَّ قمِ َفَخَطَبا، َفَعجمِ مِ �رشنْ َ َن �ملنْ َم َرُجاَلنمِ ممِ َقدمِ

ٌر«)145(.  حنْ َبَيانمِ َل�سمِ �َض �لنْ ر�ً، �أو �إمِنَّ َبعنْ حنْ َبَيانمِ َل�سمِ َن �لنْ و�سلم- : »�إمِنَّ ممِ
و�لقلق، . 7 و�لتوتر،  �لنفعال،  وجتنب  �لتعبري،  �أ�سلوب  ��ستخد�م  يف  و�للني  �لرفق 

و�لغ�سب �لذي يوؤدي �إىل �لف�سل يف �ي�سال �ملطلوب)146(، و�لبتعاد عن �لعدو�نية، و�لهجوم 
يف  لذلك  �لتطبيقية  �ل�سو�هد  ومن  �لذ�ت،  �أو  �لر�أي  لفر�ض  �لتهامات  وتوجيه  �لتعبري،  يف 
َد  «. َفَردَّ بنْ �سَ نمِي. َقاَل: »َل َتغنْ �سمِ �أَونْ  : - �سلى �هلل عليه و�سلم-  بمِيِّ لنَّ �ل�سنة �لنبوية قال َرُجُل لمِ
 ٍ َقربنْ َد  ننْ عمِ ي  َتبنْكمِ َر�أٍَة  امنْ بمِ و�سلم-  �هلل عليه  - �سلى  بمِيُّ �لنَّ و»َمرَّ   ،)147(» بنْ �سَ َتغنْ »َل  َقاَل:  َر�ر�ً،  ممِ
يَل َلَها:  ُه، َفقمِ فنْ رمِ يَبتمِي، َومَلنْ َتعنْ �سمِ ُ بنْ مبمِ َك مَلنْ ُت�سَ َك َعنِّي، َفاإمِنَّ : �إمَِلينْ مِي«. َقاَلتنْ ربمِ َ َو��سنْ ي �هللَّ قمِ َفَقاَل: »�تَّ
َدُه  ننْ دنْ عمِ - �سلى �هلل عليه و�سلم- َفَلمنْ جَتمِ بمِيِّ - �سلى �هلل عليه و�سلم- ، َفاأََتتنْ َباَب �لنَّ بمِيُّ ُه �لنَّ �إمِنَّ

َمةمِ �لأُوىَل«)148(.  دنْ َد �ل�سَّ ننْ ُ عمِ ربنْ ا �ل�سَّ َ َك، َفَقاَل: »�إمِمنَّ فنْ رمِ : مَلنْ �أَعنْ نَي، َفَقاَلتنْ �بمِ َبوَّ
و�لفكري . 8 �لنف�سي  �ل�ستعد�د  و�إظهار  و�جلماعة...،  و�لر�أي،  للذ�ت،  �لتع�سب  طرح 

ي  بمِ لتقبل ر�أي �لآخر)149(، وت�سحيح �لأخطاء، و�كت�ساب وتطوير مهار�ت �لتعبري)150(، فَعننْ �أَ
لَّى  ي... َقاَل: َف�سَ َع�سمِ اَلَتي �لنْ َدى �سَ مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم- �إمِحنْ َنا َر�ُسوُل �هللَّ لَّى بمِ َرَة َقاَل: �سَ ُهَرينْ
اَلُة، َويفمِ  ، َفَقاُلو�: َق�رُشَتمِ �ل�سَّ دمِ جمِ �سنْ َ َو�بمِ �ملنْ ننْ �أَبنْ َعاُن ممِ َ مِ ُثمَّ �َسلََّم، ... َوَخَرَجتمِ �ل�رشَّ َعَتنينْ َنا َركنْ بمِ
 : نمِ َيَدينْ همِ ُطوٌل ُيَقاُل َلُه: ُذو �لنْ ى َيَدينْ ممِ َرُجٌل فمِ َقونْ ى �لنْ ٍر َوُعَمُر، َفَهاَبا �أَننْ ُيَكلَِّماُه، َوفمِ �أَُبو َبكنْ ممِ  َقونْ �لنْ
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�رَشنْ«، َفَقاَل: »�أََكَما َيُقوُل  �َض، َومَلنْ ُتقنْ اَلُة؟ َقاَل: »مَلنْ �أَننْ يَت �أَمنْ َق�رُشَتمِ �ل�سَّ مِ: �أََن�سمِ َقاَل َيا َر�ُسوَل �هللَّ
لَّى َما َتَرَك..«)151(، فقد تقبل �لر�سول �سلى �هلل عليه قول  َم َف�سَ ، َفَتَقدَّ ؟«. َفَقاُلو�: َنَعمنْ نمِ َيَدينْ ُذو �لنْ

ذو �ليدين ر�سي �هلل عنه. 
مر�عاة �حلكمة، بو�سع �لتعبري يف مو�سعه، و�سو�ب �لأمر و�سد�ده، ووزن �لأ�سياء . 9

ُهُم  َعتنْ َفَتبمِ بمِي- �سلى �هلل عليه و�سلم-  �لنَّ “َخَرَج  مبو�زينها)152(، فلكل مقام مقال، فعندما 
َها  َمَة َعَلينْ َفاطمِ َها، َوَقاَل لمِ َيدمِ ، َفَتَناَوَلَها َعلمِيٌّ – ر�سي �هلل عنه- َفاأََخَذ بمِ َزَة َيا َعمِّ َيا َعمِّ َنُة َحمنْ �بنْ
َها  : �أََنا �أََحقُّ بمِ َفٌر، َفَقاَل َعلمِىٌّ ٌد َوَجعنْ يَها َعلمِيٌّ َوَزينْ َم فمِ َت�سَ لمِيَها. َفاخنْ ممِ ، �حنْ كمِ َنَة َعمِّ اَلُم: ُدوَنكمِ �بنْ �ل�سَّ
َها  بمِ ى  َفَق�سَ ي،  �أَخمِ َنُة  �بنْ ٌد:  َزينْ َوَقاَل  تمِي،  حَتنْ َوَخاَلُتَها  ي  َعمِّ َنُة  �بنْ َفٌر:  َجعنْ َوَقاَل  ي،  َعمِّ َنُة  �بنْ َى  َوهنْ
نِّى  َت ممِ : »�أَننْ َعلمِيٌّ «. َوَقاَل لمِ َلةمِ �لأُمِّ زمِ ننْ َ اَلُة مبمِ َ َها، َوَقاَل: »�خلنْ اَلتمِ َ �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- خلمِ
َلَنا«)153(،  َوَمونْ �أَُخوَنا  َت  »�أَننْ ٍد:  َزينْ لمِ َوَقاَل  ي«،  َوُخُلقمِ ي  َخلنْقمِ َت  َبهنْ »�أَ�سنْ َفٍر:  عنْ َ َوَقاَل جلمِ َك«،  ننْ ممِ َو�أََنا 
فظهرت حكمة �لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- يف مو�قف عديدة يف �سلح �حلديبية ومنها 
ق�ساوؤه يف �بنة حمزة ر�سي �هلل عنه جلعفر ر�سي �هلل عنه، و�ر�ساء �جلميع بالكالم �لطيب. 

و�لإجتماعي، . 10 و�لعلمي،  و�لفكري،  ري،  �لُعمنْ و�مل�ستوى  �لفردية،  �لفروق  مر�عاة 
و�ختالف �لأجيال للم�ستقبل، فال�سغري لي�ض كالكبري، و�ملتعلم لي�ض كالأمي، و�لعامل لي�ض 
كاملتعلم...)154(. ومن �سو�هد �ل�سنة �لنبوية مر�عاة �لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- �سغر 
�َسَن �لنَّا�ضمِ ُخُلقًا، َوَكاَن يلمِ �أٌَخ  �ل�سن “َعننْ �أََن�ٍض َقاَل: َكاَن �لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- �أَحنْ
)155(؟«.  ُ َغرينْ ٍ َما َفَعَل �لنُّ َبا ُعَمرينْ َذ� َجاَء َقاَل: »َيا �أَ يٌم- َوَكاَن �إمِ ُبُه َفطمِ �سمِ - َقاَل �أَحنْ ٍ ُيَقاُل َلُه �أَُبو ُعَمرينْ

 .)156(” ... همِ ُنَغٌر َكاَن َيلنَْعُب بمِ
�لهوى . 11 ب�سبط  و�ل�سورى،  �لتحاور،  يف  كاملو�سوعية  �لتعبري،  يف  �ملو�سوعية 

�أوم�سايرة للرغبة  �لتعبري ليو�فق م�سلحة دنيوية،  �لعو�طف، حتى ل ينحرف  و�لتجرد عن 
�لعامة �أو �خلا�سة)157(، و�ملو�سوعية يف �لتربوؤ من �لع�سبيات �جلاهلية �لتي حرمها �هلل- 
عز وجل-)158(، كالتع�سب للقبيلة، و�لتع�سب لفكرة �لذ�ت، و�لتع�سب للحزب...، ومن �ل�سو�هد 
بِّه �أ�سامة بن  �لتطبيقية لذلك مو�سوعية �لر�سول- �سلى �هلل عليه و�سلم- يف رف�ض �سفاعة حمِ
زيد ر�سي �هلل عنه، ويف بيانه- �سلى �هلل عليه و�سلم- �أن �حلدود تقام على �جلميع حتى 
ةمِ  �أَ رنْ َ ُن �ملنْ ُهمنْ �َساأنْ �سًا �أََهمَّ �َسَة- ر�سى �هلل عنها �أَنَّ ُقَرينْ على �بنته- ر�سي �هلل عنها- فـ»َعننْ َعائمِ
َفَقاُلو�:  مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم-  يَها َر�ُسوَل �هللَّ ُيَكلُِّم فمِ َفَقاَل: َوَمننْ   ، َقتنْ �لَّتمِي �رَشَ ةمِ  يَّ ُزوممِ خنْ َ �ملنْ
مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم- ، َفَكلََّمُه �أُ�َساَمُة،  بُّ َر�ُسولمِ �هللَّ ٍد، حمِ ُن َزينْ همِ �إمِلَّ �أُ�َساَمُة بنْ ُئ َعَلينْ رَتمِ َوَمننْ َيجنْ
َتَطَب،  مِ«. ُثمَّ َقاَم َفاخنْ ننْ ُحُدودمِ �هللَّ ى َحدٍّ ممِ َفُع فمِ مِ- �سلى �هلل عليه و�سلم- : »�أََت�سنْ َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ
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ُم  يهمِ َق فمِ يُف َتَرُكوُه، َو�إمَِذ� �رَشَ مِ ُم �ل�رشَّ يهمِ َق فمِ ُهمنْ َكاُنو� �إمَِذ� �رَشَ َلُكمنْ �أَنَّ يَن َقبنْ ذمِ َلَك �لَّ ا �أَهنْ َ ُثمَّ َقاَل: »�إمِمنَّ
ُت َيَدَها«)159(، ويف  َقتنْ َلَقَطعنْ ٍد �رَشَ مَّ َنَة حُمَ َمَة �بنْ مِ، َلونْ �أَنَّ َفاطمِ ُ �هللَّ ، َو�مينْ دَّ َ همِ �حلنْ يُف �أََقاُمو� َعَلينْ عمِ �ل�سَّ
َوى  َدعنْ ُيوَب، َوَدَعا بمِ ُ ُدوَد، َو�َسقَّ �جلنْ ُ َب �خلنْ َ ا َمننْ �رشَ نَّ �َض ممِ قوله- �سلى �هلل عليه و�سلم- : »َلينْ

)160(.» ةمِ لمِيَّ اهمِ َ �جلنْ

اخلامتة: 

النتائج: 

تو�شلت الباحثة بعد درا�شة اأ�شاليب التعبري عن الذات والراأي درا�شة تربوية يف 
ال�شنة النبوية اإىل النتائج الالآتية: 

�لر�أي هي عالقة . 1 �لذ�ت، ومفهوم  �لتعبري، ومفهوم  �لعالقة بني كل من مفهوم  �إنَّ 
تالزمية؛ لأن �لتعبري ل يكون �إل عن �لذ�ت �أوعن �لر�أي، و�لفرد ل يف�سح عن ذ�ته ور�أيه �إل 

بالتعبري. 
�للفظي(. 2 �لتعبري  هي:  �أ�ساليب  خم�سة  �لنبوية  �ل�سنة  يف  و�لر�أي  �لذ�ت  عن  للتعبري 

�ل�سفوي)، و�لتعبري �لكتابي، و�لتعبري �جل�سدي، و�لتعبري �لعملي، و�لتعبري بال�سمت. 
تالزم . 3 عالقة  هي  و�لر�أي  �لذ�ت  عن  �ملختلفة  �لتعبري  �أ�ساليب  بني  عالقة  وجود 

و�جتماع، فالتعبري �جل�سدي مثاًل مالزم جلميع �أ�ساليب �لتعبري، ويجتمع �لتعبري �للفظي مع 
�لتعبري �لعملي �أحيانًا، و�لتعبري بال�سمت مع �لتعبري �لكتابي وهكذ�. 

لالإن�سان �حلق يف �أن يعرب عن ذ�ته ور�أيه، �إل �أن ممار�سة هذ� �حلق مقيدة ب�سو�بط . 4
كفيلة بح�سن ��ستخد�مه، وحفظ حقوق �لآخرين، ومنع �حلاق �ل�رشر بالفرد و�ملجتمع على 

�ل�سو�ء، و�لإخالل بالنظام �لعام وح�سن �لآد�ب. 

التوصيات: 

تو�شي الباحثة باالآتي: 
يف . 1 �لتعبري  لأهمية  �لتعليمية  �لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  يف  �ملربني  �هتمام  �رشورة 

�لعملية �لرتبوية �لتعليمية، ويف تعديل �ل�سلوك �ملنحرف، من خالل �إعد�د �ملناهج �ملعززة 
لذلك. 
�لبحث يف مو�سوع �لو�سائل �لعالجية ل�سعف �لتعبري عن �لذ�ت و�لر�أي، ومو�سوع . 2

حق �ملر�أة يف �لتعبري در��سة تربوية تاأ�سيلية. 
�رشورة �لتاأ�سيل �لإ�سالمي للدر��سات �لرتبوية يف ظل �لتغري�ت �ملعا�رشة. . 3
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