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يعترب املقال حماوO تأصيلية 
 يف الرتاث أالصويل، للمنحى التداويل

من خالل حبث موقع السـياق يف 
حتليالت الشاطيب لقضاa ٔاصول الفقه، 
اليت لها عالقة fملباحث التداولية، 
خاصة اخلرب وأالوامر والنوايه، فيتناول 
عنارص السـياق ؤاثره يف ترتيب أالوامر 
والنوايه، واعتباره حمددا tرجة الشدة 

 ديد قصدللغرض إالجنازي، وعالقته بتح
  .املتلكم

  
  
  
  
  
  

Abstract:  
This paper is a try to rooting 

the pragmatic orientation in the 

muslim jurists (usoolis) heritage, 

through the search of context in 

Shatibi’s analysis to the issues of 

Usul al fiqh, which has a 

relationship with pragmatics 

searches, especially the 

complement and do's and don'ts. 

It deals with the context and 

impact of the elements in the do's 

and don'ts, and considers it as a 

degree of the illocutionary 

strength. and its relationship to 

determinate the speakers 

intention. 
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  ::::د د د د ــــــــــــــــــــهيهيهيهيــ ــ ــ ــ مت مت مت مت 
ٕاذا اكنت اtراسات الرتاثية احلديثة قد اسـتفادت من النظرaت اللسانية غري التداولية، 
فٕاهنا يف جمال البحث التداويل مازالت تتطلب كثريا من اجلهد السـتخراج مكنو�ت هذا الكزن العريب 

النظرية احلديثة يف تفعيل وإالساليم الكبري، وذ� من خالل تغطية اجلوانب التداولية اليت جاءت هبا 
القراءات الرتاثية اليت اهمتت هبا، ٕالرساء دعامئ تضاف ٕاىل هذه النظرية، تنطلق من النص تسائ� وال 

  .حتامكه، دون ٕاخضاعه عىل ما جاءت به النظرaت احلديثة، فيبقى حمافظا عىل خصائصه يف لك ذ�
هنجية ومعرفية ¨مة يف الرتاث العريب، ويف هذا ا§ال جند ٔان عمل ٔاصول الفقه يتبؤا ماكنة م 

قدموا اجهتادات  -يف تعاملهم مع نصوص القرآن الكرمي والسـنة النبوية الرشيفة -ذ� ٔان علامء أالصول 
لغوية مسـتق� تن³ عن املعاين الوظيفية الاكمنة وراءها، ويه املعاين اليت تتغري بتغري املقام، ؤ°هنم 

من يتلكم؟ ومع من يتلكم؟ ماذا نقول عندما : تداولية اليوم من قبيلاكنوا جييبون عىل تساؤالت ال 
نتلكم؟ ماذا نفعل عندما نتلكم؟ كيف نتلكم؟ وهل ميكن «طمئنان ٕاىل املعىن احلريف ل¸م ما؟ ما 

  .وغريها من أالسـئ�. .يه «سـتعامالت املمكنة للغة؟
د علامء أالصول والنظرية اللسانية ٕان استÀر هذا التقاطع الكبري بني املباحث اللغوية عن

التداولية ميكن ٔان يعني يف دراسة تراث أالصوليني ملعرفة طرق التفكري التداويل عندمه، ويسامه يف 
  .رصد الظواهر التخاطبية والتواصلية يف اللغة العربية، ومن مث ٕاظهار ا§هودات اجلبارة لعلامئنا القداىم

تداويل؟ وملاذا عمل ٔاصول الفقه؟ وملاذا الشاطيب Æfات؟ وقد يسأل السائل ملاذا املنحى ال 
وملاذا السـياق يف خضم املقوالت التداولية الكثرية؟ ويه ٔاسـئ� مرشوعة تعطي إالجابة عهنا 

  . مرشوعية للبحث وتعززه
ٔاما املنحى التداويل فلتغطية اجلوانب املغفول عهنا يف اtراسات املعمتدة عىل املناجه 

  .شاف اجلوانب التواصلية والتداولية املتضمنة يف تراث الفكر أالصويل الضخمأالخرى، والكت 
ٔاما عمل ٔاصول الفقه فٔالنه ميثل مهنج البحث و«سـتنباط يف الرشيعة، وÊ جوانب لغوية 
فلسفية يف لسان العرب ؤاوضاعه ودالالته، ٕاذ يعترب من ٔامه جماالت الفكر الفلسفي إالساليم اÆي 

ذا الفكر وٕابداعه واسـتقالÊ، وfلتايل ميكن اعتباره مصدرا مهنجيا، وهو فوق لك بدت فيه ٔاصاO ه
نظرية : ذ� ن ٔان يكون مصدرا معرفيا،، وهو فوق ذ� لكه Ê ص� وطيدة بلب النظرية التداولية

  .)أالفعال املتضمنة يف القول(أالفعال ال¸مية 
ود للسـبق املعريف يف كتبه، خاصة ٔامنوذجا للبحث، فيع) هـ790ت (ؤاما اختيار للشاطيب 

كتاب املوافقات، فرمغ ٔانه ليس ٔاول كتاب يف ٔاصول الفقه، ٕاال ٔان الشاطيب حنا يف الكتاب حنوا 
ٕابداعيا مل يسـبقه ٕاليه ٔاحد، ومتزي فيه بنظرة خاصة، وس× مهنجا بني فيه حمكة الرشيعة، ومقاصدها 
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واملقاصد يه نظرية ٔاصولية معتربة عند أالصوليني اجللي�، حيث ٔافرد فيه جزءا خاصا ٔاسامه املقاصد، 
  .والفقهاء ويعترب الشاطيب صاحب املوافقات ٔاول من تلكم fلتفصيل يف هذه النظرية ؤاصل لها

ؤاما السـياق، فٔالنه املقوO اليت حتيط بقضية ٔاساسـية عاجلهتا التداولية، وغفلت عهنا 
مالبسات اخلطاب، واليت تعترب فاصال ¨ام يف وصف  النظرaت اللسانية قبلها، ٔاو ٔامهلهتا معدا، ويه

  وfلتايل الوصول ٕاىل قصد املتلكم ،الظواهر اللغوية وتفسريها، ومعيارا ٔاساسـيا يف الوصول ٕاىل املعىن
وقبل اخلوض يف تفاصيل أالدوات التداولية اليت استمثرها الشاطيب يف حتليالته، وعىل 

املوافقات، واÆي : مالحظة مهنجية يف كتابه أالصويلرٔاسها السـياق، البد ٔان نقف بداية عن 
  سـيكون معدة يف هذا البحث

        ::::ند الشاطيب ند الشاطيب ند الشاطيب ند الشاطيب ـ ـ ـ ـ رامكي ع رامكي ع رامكي ع رامكي ع ــــلتلتلتلتاملهنج ااملهنج ااملهنج ااملهنج ا
مل يبدٔا الشاطيب من الصفر، وال بّوب كتابه أالصويل عىل عادة من سـبقه، بل اكن ترامكيا 

اa أالصولية، بل يكتفي يف مهنجه، اسـتكامليا يف مسلكه، وهذا ما حذا به ٔان ال يذكر كثريا من القض
، وقوÊ يف جحية )1"(فأما أالول فقد تلكم عليه أالصوليون، فال معىن ٕالعادته هنا:" بعبارات من قبيل

، ويقتضب )2"(وهو مذكور يف أالصول، فال حيتاج ٕاىل ذكره هنا:" رٔاي الصحايب يف موضع آخر
ليني، كام فعل يف مساOٔ تبيني الشاطيب يف بعض املسائل اليت سـبق ذكرها عن من سـبقه من أالصو 

 Êمذكورة يف أالصول"النيب ص لٔالحاكم، ويردف «قتضاب بقو Oٔبل ٕان الشاطيب ال )3"(واملسا ،
يدرج ٔابواf اكم� من ٔاصول الفقه fعتبار ذكرها عند أالصوليني من قب�، كام فعل يف أالدO عىل 

مع ٔان :" ٔالصل ملا سواهام، وعلل ذ� بقوÊ التفصيل، ٕاذ اقترص عىل ذكر الكتاب والسـنة، ٔالهنام ا
أالصوليني تكفلوا مبا عداهام كام تكفلوا هبام، فرٔاينا السكوت عن ال¸م، يف إالجامع والرٔاي، 

، فنأى الشاطيب بنفسه عن ٕاعادة ال¸م يف )4"(و«قتصار عىل الكتاب والسـنة وهللا املسـتعان
وينطبق هذا fلتايل عىل كثري من أالدوات التداولية اليت  ٔاصلني كبريين حتدث عهنام العلامء من قب�،

  .ترتافق مع مل يذكره الشاطيب يف القضاa أالصولية
        ::::السـياق التداويل السـياق التداويل السـياق التداويل السـياق التداويل 

البد من الوقوف عىل تعريف السـياق قبل اخلوص يف تأصيل هذا البعد التداويل الهام يف 
  .وي و«صطالìٔاصول الشاطيب، وللتعريف يف البحوث االٔاكدميية جناحان، اللغ

                ::::املفهوم اللغوي املفهوم اللغوي املفهوم اللغوي املفهوم اللغوي 
ال ميكن ٔان نتلكم عن املعىن «صطالì ٔالي لفظ دون املرور عىل املعىن اللغوي اÆي 
يعترب قاعدة «رتاكز والركن أالصيل يف حتديد وتوضيح املعىن «صطالì، فاكن ٕاذا البد من بيان 

  .املعىن اللغوي وعطف املعىن «صطالì عليه



 العدد الثاين والعرشون                                                         جم� لكية االٓداب و اللغات

 2018جانفي                                           204                                        لكية االٓداب و اللغات

وقد انْساقَت وتَساَوقَت إالبُل تَساُوقًا ٕاذا ) ".. سوق ( العرب يف fب  جاء يف لسان
تتابعت وكذ� تقاَوَدت فهـي ُمتَقاِودة وُمتَساِوقة ويف حديث اöم معبد جفاء زوôا يَُسوق ٔاعُْزنًا ما 

  5.. ".تَساَوُق ٔاي ما تتابَُع واملُساَوقة املُتابعة ٔ°ّن بعَضها يسوق بعضاً 
: السني والواو والقاف ٔاصل واحد، وهو حدو اليشء، يقال"ٕاىل ٔان وذهب ابن فارس 
ِيّقة üواب: ساقه يسوقه سوقا، والسـtما استيق من ا.  

سقت ٕاىل امرٔايت صداقها، ؤاسقته والسوق مشـتقة من هذا، ملا يساق ٕالهيا من لك : ويقال
ٔالن املايش ينساق  يشء، وامجلع ٔاسواق، والساق لٕالنسان وغريه، وامجلع سوق، وٕامنا مسيت بذ�

  6" علهيا
وهو يسوق احلديث ٔاحسن سـياق، وٕاليك سـياق : " وقال الزخمرشي يف ٔاساس البالغة

  7" عىل رسده: احلديث، وهذا ال¸م مساقه ٕاىل كذا،وجئتك fحلديث عىل سوقه
: رسده وسلس�، وساوقه: ساق احلديث: وقريب من هذا ما ورد يف املعجم الوسـيط "

  8" تتابعه ؤاسلوبه اÆي جيري عليه: اراه، وسـياق ال¸م
بعه وسايره وج
ٔان السـياق يف احلس اللغوي يدل : ومن مجموع النصوص اللغوية املتقدمة نسـتطيع ٔان نقول 

 .عىل انتظام متوال يف احلركة وال¸م لبلوغ مقصد معني
 ìاملفهوم «صطال ìاملفهوم «صطال ìاملفهوم «صطال ìاملفهوم «صطال::::        

اÆي   contextح إالجنلزيي يسـتعمل لفظ السـياق يف عمل اللغة احلديث مقابال للمصطل
يطلق ويراد به احمليط اللغوي اÆي تقع فيه الوحدة اللغوية، سواء ٔااكنت لكمة ٔاو مج� يف ٕاطار 

  9" العنارص اللغوية ٔاو غري اللغوية
هو النص االٓخر، ٔاو النص املصاحب للنص "ٔان السـياق  M.Hallidayويرى هاليداي 

  10"لمتثيل اللغوي ببيئته اخلارجيةالظاهر، وهو مبثابة اجلرس اÆي يربط ا
ٔاوال السـياق اللغوي، وهو ما يسـبق : السـياق يعين واحدا من اثنني:" وتقول بروس ٔانغام

اللكمة وما يلهيا من لكامت ٔاخرى، و�نيا السـياق غري اللغوي ٔاي الظروف اخلارجية عن اللغة اليت يرد 
  11"فهيا ال¸م

  12" بيئة ال¸م وحميطه وقرائنه" :ويف املعامج احلديثة يعرف السـياق بأنه
ونالحظ يف هذا  13"عالقة البناء اللكي للنص بأي جزء من ٔاجزائه"ويعرفه آخرون بأنه 

  .التعريف أالخري ٔانه خمتص فقط fلسـياق اللغوي وهيمل السـياق اخلار  ٔاو التداويل
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ما :" بيد ٔان هناك ما يدعى fلتعريف المنوذ  كام جاء به #رك هاربرت حني يسأل
السـياق؟ ٕانه حسب املعجم ت× أالجزاء من اخلطاب اليت حتف fللكمة يف املقطع وتساعد يف 

  14"الكشف عن معناها، وسوف ندعو هذا fلتعريف المنوذ 
ورمغ تسميته لهذا التعريف fلمنوذ ، ٕاال ٔان توسع اtراسات التداولية يف تعريف السـياق 

التداولية تعد السـياق ٔاساسا من ٔاسسها املكينة، ليصبح  جتاوز تعريف #رك هاربرت، خاصة ؤان
وتسمى هذه الظروف .. .مجموعة الظروف اليت حتف حدوث فعل التلفظ مبوقف ال¸م" عبارة عن 

  context "15 يف بعض أالحيان fلسـياق 
        ::::السـياق عند الشاطيب السـياق عند الشاطيب السـياق عند الشاطيب السـياق عند الشاطيب 

امكي جيعلنا نسـتحرض ٕان «نطالق من املبدٔا السابق اÆكر يف معل الشاطيب،وهو املبدٔا الرت 
مسارين ¨مني خالل اسـتكشاف املنحى التداويل يف حتليالت هذا العمل الكبري، املسار أالول يتعلق 
بعمل من سـبقه من أالصوليني، ٕاذ ٕاننا ذكر� خالل حبث خاصية الرتامكية ٔان الشاطيب مل ينطلق من 

ة عن من سـبقه، فاكن ممكال الصفر، واكن ينأى بنفسه عن ٕاعادة ذكر كثري من البحوث املذكور
ٔالطروحات السابقني، وسـنالحظ ذ� جليا يف أالفاكر «سـتكاملية اليت طر&ا، واملسار الثاين هو 
اسـتحضار أالدوات التداولية الواردة يف النظرية املعارصة، وfلتايل يكمتل املشهد هبذين اجلناحني، 

  .مزيلتتضح صورة املنحى التداويل يف ٔاعامل هذا العمل امل
ويف هذا السـياق، سـنحاول التطرق خالل هذا البحث ٕاىل عنارص السـياق اخلربي، ذكرها 

  .الشاطيب مبثوثة يف كتابه املوافقات، جامعني لهذا «نبثاث يف صورة واحدة اكم�
 Oالtٔاقسام ا Oالtٔاقسام ا Oالtٔاقسام ا Oالtٔاقسام ا::::    

ة يطرح الشاطيب فكرة مل ينتبه ٕالهيا التداوليون ٕاال مؤخرا، فهو يقسم اtالO يف ٔاي عبار 
 -من حيث يه ٔالفاظ داO عىل معان -للغة العربية"دالO ٔاصلية ودالO فرعية، ٔالن : عربية ٕاىل قسمني 

  :نظران 
من ôة كوهنا ٔالفاظا وعبارات مطلقة، داO عىل معان مطلقة، ويه اtالO : ٔاحدهام 

  .أالصلية
ويه اtالO من ôة كوهنا ٔالفاظا وعبارات مقيدة، داO عىل معان خادمة، : والثاين 

  )16"(التابعة
يه اليت يشرتك فهيا مجيع أاللسـنة، وٕالهيا تنهتـي مقاصد املتلكمني، وال "واtالO أالصلية 

  )17"(ختتص بأمة دون ٔاخرى
  )18"(يه اليت خيتص هبا لسان العرب يف ت× احلاكية، وذ� إالخبار"واtالO التابعة 
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ذا حصل يف الوجود فعل لزيد مثال فٕانه إ "ويرضب الشاطيب مثاال عىل ذ� fٕالخبار، 
، وذ� )f)"19لقيام، مث ٔاراد لك صاحب لسان إالخبار عن زيد fلقيام، تأىت Ê ما ٔاراد من غري لكفة

 Oالtة اô أالصلية، ولكن هذا إالخبار سـيأخذ ٔاشاكال متعددة من Oالtهو الوجه أالول، ٔاي ا
ورا خادمة �Æ إالخبار، حبسب ا0رب، وا0رب لك خرب يقتيض يف هذه اجلهة ٔام"التابعة، ذ� ٔان 

عنه، وا0رب به، ونفس إالخبار، يف احلال واملساق، ونوع أالسلوب، من إاليضاح وإالخفاء، وإالجياز 
  )20"(وإالطناب، وغري ذ�

والبارز يف قول الشاطيب ربطه ل1الO التابعة مبالبسات اخلطاب، وٕاعطائه للسـياق دورا 
دها، وميكن مقاربة فكرة الشاطيب بتقسـمي سريل اÆي اعرتض به عىل ٔاسـتاذه ٔاوسـتني ٔاساسـيا يف حتدي

يف تقسـميه الثاليث للفعل ال¸يم، خاصة يف حتديد القسم أالول منه، وهو فعل القول، فال وجود 
لفعل القول دون قوة ٕاجنازية عند سريل، ولهذا اقرتح سريل تقسـ4 جديدا يقوم عىل مصطلحات 

الفعل القضوي، وفعل القوة، فلك فعل #يم حيوي فعال قضوa هو امحلوO اtاللية اليت  :جديدة يه
حيملها هذا الفعل، وميكن ٔان يسـتقى من املعجم، ٔاي ٔانه يتعلق tfالO الوضعية، وفعل القوة وهو 

فقد حتمل القوة إالجنازية اليت حيملها الفعل ال¸يم، ويقوم حتديده عىل السـياق ومالبسات اخلطاب، 
  .عبارة واحدة فعال قضوa واحدا، ولكن قوهتا إالجنازية ختتلف fختالف السـياق

  " سأذهب غدا: "مثل قولنا 
فٕاهنا حتمل فعال قضوa واحدا ال يتأثر fلسـياق، وهو فعل اÆهاب، ولكهنا قد حتمل قوى 

، ٔاو قوة الوعد، حسب ٕاجنازية خمتلفة،ختتلف حسب املساقات الواردة فهيا، فقد حتمل قوة إالخبار
  .الظروف املصاحبة ٕالنتاج العبارة

 Oالtf ويتضح ذ� جليا يف رشح الشاطيب ملثال إالخبار بقيام زيد، فالقضية املتعلقة
 Oالtختالف العنارص املتحمكة يف حتديد اf أالصلية يه قضية قيام زيد، ولكن القوة إالجنازية ختتلف

ٕان مل تكن مث عناية 0fرب عنه، بل 0fرب، ) قام زيد: (بتداء إالخباروذ� ٔانك تقول يف ا"التابعة، 
ٕان : (، ويف جواب السؤال ٔاو ما هو مزنل ت× املزنO)زيد قام: (فٕان اكنت العناية 0fرب عنه قلت 

امه ويف ٕاخبار من يتوقع قيامه ٔاو إالخبار بقي ،)وهللا ٕان زيدا قام(، ويف جواب املنكر بقيامه )زيدا قام
، وهذه لكها قوى )21)"(ٕامنا قام زيد(ويف التنكيت عىل من ينكر ) زيد قد قام(ٔاو ) قد قام زيد(

ٕاجنازية متفرعة عن القوة أالصلية، فابتداء إالخبار قوة ٕاجنازية، وجواب السؤال قوة ٕاجنازية، وجواب 
القضية أالصلية، املنكر قوة ٕاجنازية، والتنكيت قوة ٕاجنازية، وعوامل السـياق تتدخل يف صياغة 

فالصياغة ا0تارة يف العناية 0fرب غري الصياغة ا0تارة يف العناية 0fرب عنه، وهكذا، وخيترص الشاطيب 
Êالتابعة مبالبسات اخلطاب، اكعتبار ا0رب به والقصد والسـياق يف قو Oالtمث يتنوع : "قضية ارتباط ا
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وحبسب الكناية والترصحي به، وحبسب ما يقصد يف  -  بهٔاعين ا0رب –ٔايضا حبسب تعظميه ٔاو حتقريه 
 –فتتنوع اtالالت التابعة ) 22"(سـياق أالخبار، وما يعطيه مقتىض احلال، ٕاىل غري ذ� من أالمور

حبسب حواف اخلطاب، وميكن ٔان نعترب النص السابق مستندا يف  -ٔاو القوى إالجنازية املقصودة
يل يف حتليالت الشاطيب، بل يف «سـتدالل عىل املنحى «سـتدالل عىل ماكنة السـياق التداو

  .التداويل لكه عنده
ٕاال ٔاننا ال جنزم مبطابقة القسمني عند سريل fلقسمني عند الشاطيب، ذ� ٔان سريل ربط 
احملتوى القضوي بفعيل إالحاO وإالسـناد، وعرف الشاطيب اtالO أالصلية بكوهنا ال تتعلق بلغة دون 

القوة عند سريل فيرتحن بني ٔاصناف ٔافعال #مية متعددة، واtالO التابعة عند لغة، ؤاما فعل 
الشاطيب ٕامنا يه دالO خادمة للمعىن أالصيل، ويه ال خترج عن الفعل ال¸يم أالصيل وٕامنا ختدمه، 

جند أالفعال ال¸مية  -وقد اسـتفاد ممن سـبقه يف ذ�–ففي مثال إالخبار اÆي قدمه الشاطيب 
ية املنبثقة يف اtالO التابعة من ابتداء اخلرب ٔاو جواب السائل ٔاو املنكر ٔاو غريها من أالفعال، ٕامنا الفرع 

يه ٔافعال تتنوع داخل صنف واحد، وتبقى مشدودة ٕاىل الفعل ال¸يم أالصيل اÆي هو إالخبار ¨ام 
  .تنوعت والفرق بيهنام هو يف منط إالجناز مبعايري سريل

        ::::نارص إالخبار نارص إالخبار نارص إالخبار نارص إالخبار عنارص السـياق من ع عنارص السـياق من ع عنارص السـياق من ع عنارص السـياق من ع 
لقد تنبه الشاطيب ٕاىل قضية ¨مة تؤثر تأثريا مبارشا يف اعتبار اخلرب فعال #ميا، ففرق بني 
إالخبار fعتباره معلية ٕاجنازية، واخلرب اÆي ٔاسامه ا0رب به، ويه قضية حتدث عهنا سريل يف نقده 

رب جيمع خاصيت كونه فعال قد ٔاخطأ حني ظن ٔان اخل"ٔالسـتاذه ٔاوسـتني، ٕاذ يرى سريل ٔان ٔاوسـتني 
#ميا، وكونه يقبل الصدق والكذب يف الوقت نفسه، وحيلل سريل هذا اخلطأ برده غف� ٔاوسـتني عن 

فٕان اخلرب هو فعل #يم ليس نفسه اخلرب اÆي يقبل  ،statement«شرتاك اللفظي يف اخلرب 
يقال عىل مصطلح اخلرب يقال عىل وما ) 23"(الصدق والكذب، وٕان اشرتك املعنيان fللفظ اtال علهيا

مصطلح إالخبار، وfلتايل فٕان إالخبار غري اخلرب، ٕاذ إالخبار ٕانشاء للخرب عىل خالف اخلرب يف ذاته، 
مصطلح اخلرب صفة لل¸م تومه �ظرها ٔاهنا مقطوعة النسب عن منشـهئا ا0رب، فال حتيل عىل "و

  )24"(ح االٓخر بهاملتلكم ٕاال بطريق «سـتدالل، بيB يتصل املصطل
ويورد الشاطيب نصا يشري فيه ٕاىل هذه املساOٔ، وذ� يف سـياق احلديث عن عنارص 

ٔامورا خادمة �Æ إالخبار، حبسب ا0ِرب، وا0َرب عنه، . .فٕان لك خرب يقتيض:"إالخبار معوما، فيقول
رب، ا0رب عنه، ا0رب به، ا0( فينتج لنا fلتايل عنارص إالخبار       ) 25"(وا0رب به، ونفس إالخبار

  )نفس إالخبار
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وال خيفى البعد التداويل يف هذا التقسـمي، ٕاذ ٕانه يفرق بشلك جيل بني إالخبار اÆي هو 
ا0رب : نفس إالخبار، وبني اخلرب اÆي حيم� إالخبار ذاته، ويسميه: فعل ٕاجنازي، ويسميه الشاطيب

  .مالبسات إالخبار كلك به، مع ٕاضافة عنرصين يسـتوعب هبام مع سابقهيام
وما دمنا نتحدث عن عنارص إالخبار، ال بأس ٔان نقارب رؤية الشاطيب بطرح بعض 
الباحثني يف دراسة السـياق التداويل، ولنخرت يف ذ� الباحثني براون ويول، مفا يه عنارص السـياق 

  عندهام؟
        ::::عنارص السـياق عند براون ويول عنارص السـياق عند براون ويول عنارص السـياق عند براون ويول عنارص السـياق عند براون ويول 

 السـياق ال بأس ٔان نعرج عىل نظرة هاميس قبل احلديث عن نظرة براون ويول لعنارص
  ):26(اÆي سـبقهام يف ذ�، حيث حدد هذه العنارص اكلتايل ) 1964(

 Addressorاملرسل 
 Addresseeاملتلقي 
ومه ٔاشخاص مسـمتعون حارضون يسامه حضورمه يف ختصيص الفعل  Audienceاحلضور 

 .ال¸يم
 .يموهو حمور احلديث ٔاو الفعل ال¸  Topicاملوضوع 
ويدخل فيه زمان وماكن احلدث التواصيل، وكذا العالقات الفزيaئية بني  Settingاملقام 

 .املتفاعلني fلنظر ٕاىل إالشارات وإالمياءات وتعبريات الوجه
كيف حدث التواصل بني املشاركني؟ وقد : ويه جتيب عىل التساؤل   Channel القناة

 .تكون القناة #ما ٔاو كتابة ٔاو ٕاشارة
 اللغة ٔاو اللهجة ٔاو أالسلوب املسـتعمل    Codeلسنن ا

Oشلك الرساMessage-form )،دردشة، حوار، جدال، موعظة، خرافة(. 
 وهو تقدمي للرساO ويشمل حكام عىل الرساKey O املفتاح 
 ٔاي ٔان ما يقصده املشاركون ينبغي ٔان يكون نتيجة الفعل التواصيل  purposeالغرض 

وري «حتفاظ بلك هذه العنارص، ومن مث حسب براون ويول غري ٔانه ليس من الرض 
  :ميكن «كتفاء مبا ييل 

 Oالزمان، املاكن، نوع الرسا ،O27(املتلكم، ا0اطب، الرسا( 
ولكننا fلنظر ٕاىل ما ورد عند الشاطيب، فٕان هذا أالخري قد اسـتوعب ٔاغلب عنارص  

  :ث عن العنارص التاليةالسـياق يف مثال إالخبار اÆي قدمه، ذ� ٔانه حتد
 .وهو ما يقابل املتلكم يف عرض هاميس وبراون ويول ::::اااا0000ِرب ِرب ِرب ِرب ----1111
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ومل يذكره الشاطيب رصاحة، ولكنه ذكر ثالثة ٔاصناف للمتلقي الضمين يف نصه السابق، ويه  ::::اااا0000َرب َرب َرب َرب ----2222
 .السائل واملنكر واملتوقع: 
ومجموعهام ميثل املوضوع عند هاميس ٔاو الرساO عند براون ويول، ولكن تقسـمي : : : : اااا0000رب عنه وارب عنه وارب عنه وارب عنه وا0000رب بهرب بهرب بهرب به----3333

 .موضوع إالخبار ٕاىل خمرب عنه وخمرب به يعد ٕاجنازا يف حد ذاته، ٕاذ خيصص لٕالخبار تقسـ4 خاصا به
 .وهو ما يقابل املقام عند هاميس،والزمان واملاكن عند براون ويول::::احلال واملساقاحلال واملساقاحلال واملساقاحلال واملساق----4444
 .هو ما يقابل شلك الرساO عند هاميسو  ::::نفس إالخبارنفس إالخبارنفس إالخبارنفس إالخبار----5555
 .وهو ما يقابل السنن عند هاميس: : : : نوع أالسلوبنوع أالسلوبنوع أالسلوبنوع أالسلوب----6666
وقد " وحبسب ما يقصد يف مساق أالخبار: "وقد ذكره الشاطيب يف رشحه أالخري يف قوÊ ::::القصدالقصدالقصدالقصد----7777

 .تقدم، وهو يقابل الغرض عند هاميس
زتال ال يسـتوعب لك وهبذا يصبح اخزتال براون ويول لعنارص السـياق يف سـتة مهنا اخ

 fالتداولية للحدث، ويصبح حتليل الشاطيب لعنارص السـياق إالخباري ٔاكرث مشوال واستيعا ìالنوا
  .للمناì التداولية

        ::::السـياق معيار يف حتديد رتبة أالوامر والنوايه السـياق معيار يف حتديد رتبة أالوامر والنوايه السـياق معيار يف حتديد رتبة أالوامر والنوايه السـياق معيار يف حتديد رتبة أالوامر والنوايه 
أالمور اليت وردت مطلقة يف أالمر "للسـياق ٔاثر كبري يف ترتيب أالوامر والنوايه، ذ� ٔان 

  :الهنـي مل يؤت فهيا حبد حمدود ٕاال ٔان جميهئا يف القرآن عىل رضبنيو 
ٔان تأيت عىل العموم وإالطالق يف لك يشء، وعىل لك حال، لكن حبسب لك  ::::ٔاحدهامٔاحدهامٔاحدهامٔاحدهام

، )28"(مقام، وعىل ما تعطيه شواهد أالحوال يف لك موضع، ال عىل  وزان واحد،  وال حمك واحد
ويتحمك املقام يف ٕاسـناد الوجوب لهذا أالمر ٔاو الندب ٔاو  فيولك ٕاىل امللكف النظر يف هذه أالمور،

َ يَاُۡٔمُر ِباWلَۡعۡدِل : غريه، ومثال ذ� أالمر fلعدل وإالحسان يف قوÊ تعاىل üXWا üن Y
﴿۞ا

نِ  ـ\ ۡحَس
Y
ليس إالحسان فيه مأمورا به ٔامرا جازما يف لك يشء، وال غري جازم يف ] "90:النحل[﴾...َواWۡال

سب املناطات، ٔاال ترى ٔان ٕاحسان العبادات ب`م ٔاراكهنا من fب الواجب، لك يشء، بل ينقسم حب 
وكذ� العدل يف عدم امليش بنعل واحدة ليس اكلعدل يف ... وٕاحساهنا ب`م آداهبا من fب املندوب،

، وميكن ٔان نسمي السـياق املتحمك يف ترتيب أالوامر والنوايه يف )29"(ٔاحاكم اtماء وأالموال وغريها
  .العنرص fلسـياق اخلار ، ؤاما السـياق اtاخيل فهو املتحمك يف الرضب الثاينهذا 

ٔان تأيت يف ٔاقىص مراتهبا، و�Æ جتد الوعيد مقرو� هبا يف الغالب، وجتد  ::::الرضب الثاينالرضب الثاينالرضب الثاينالرضب الثاين""""
، )30"(املأمور به مهنا ٔاوصافا ملن مدح هللا من املؤمنني، واملهنـي عهنا ٔاوصافا ملن ذم هللا من الاكفرين

fلتايل يكون السـياق اtاخيل النيص هو احلامك يف رفع هذه أالوامر ٕاىل ٔاقىص مراتهبا، عن طريق و
القرائن احلافة هبا، من وعد ووعيد، ٔاو مدح وذم، ٕاىل غري ذ� من القرائن، وقد ٔاردف الشاطيب 
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عني ذ� وي:" قوÊ بعبارة سـياقية ¨مة حتدث فهيا عن عنرص تداويل متعلق بقضية السـياق حيث قال
، وبعد حفص هذا القول واÆي قب� ميكن ٔان نورد )31"(ٔايضا ٔاسـباب التزنيل ملن اسـتقرٔاها

  :مالحظتني ¨متني 
حتدث الشاطيب يف هذا النص عن ظاهرة ٕاجنازية ¨مة، ميكن ٔان نطلق  ::::املالحظة أالوىلاملالحظة أالوىلاملالحظة أالوىلاملالحظة أالوىل

ميني، ٔاحدهام يعضد ويه ٔافعال #مية ترتكب من فعلني #" أالفعال ال¸مية املركبة"علهيا مصطلح 
االٓخر، وتمتثل يف املثال اÆي طرحه الشاطيب يف اقرتان أالمر fلوعد والهنـي fلوعيد، ذ� ٔان 

الشارع قد عني ملطالب العبد طرقا خاصة عىل وجوه خاصة، وقرص اخللق علهيا fٔالمر والهنـي والوعد "
املبارشة اليت ٔاىت هبا سريل، فرمغ  ويه ظاهرة ختتلف عن ظاهرة أالفعال ال¸مية غري،)32"(والوعيد

اشرتاكهام يف ٔاهنام يشـمتالن عىل قوتني ٕاجنازيتني، ٕاال ٔاهنام خيتلفان يف ٔان هاتني القوتني يف الفعل 
ال¸يم غري املبارش ٕاحداهام قوة �نوية يه القوة احلرفية، وقوة ٔاساسـية يه املقصودة من العبارة، 

ٔاما يف الفعل ال¸يم املركب فالقو
ن إالجنازيتان ٔاساسيتان، وال وتعرف fلقرائن اللغوية واملعنوية، 
تقصد ٕاحداهام دون أالخرى، وٕان دلت العبارة fٕحداهام عن أالخرى، غري ٔاهنام مقصود
ن مع بعضهام، 
ؤاساسيتان مع بعضهام، ويه ظاهرة حرية tfراسة، ذ� ٔان املتلكم ميكن ٔان يقول عبارة تشـمتل عىل 

  .تني ويقصدهام معا يف ٕاطالقه لعبارته ت×، وال مانع �Æقوتني ٕاجنازي 
رمغ ارتباط هذه أالوامر والنوايه fلسـياق اtاخيل، لرتتيهبا يف ٔاعىل سمل  ::::املالحظة الثانيةاملالحظة الثانيةاملالحظة الثانيةاملالحظة الثانية

ٔاسـباب "املراتب، ٕاال ٔان الشاطيب ٔاضاف عامال مساعدا يف ذ� ال ينمتي ٕاىل السـياق اtاخيل، وهو 
ٕاىل السـياق اخلار ، ذ� ٔان سبب الزنول مفهوم شامل للموقف اÆي  ، وهو عامل ينمتي"التزنيل

يعني عىل فهم االٓية، فٕان العمل fلسبب يورث العمل "نزلت فيه االٓية ٔاو االaٓت باكمل عنارصه، وهو 
فآل أالمر بنا ٕاىل : "، وقد قال عهنا الواحدي عندما ٔاراد ٔان يقدم ملؤلفه ٔاسـباب الزنول)f)"33ملسبب
بتدئني بعلوم الكتاب، ٕاfنة ما ٔانزل فيه من أالسـباب، ٕاذ يه ٔاوىف ما جيب الوقوف علهيا، ٕافادة امل 

ؤاوىل ما ترصف العناية ٕالهيا، المتناع معرفة تفسري االٓية، وقصد سبيلها دون الوقوف عىل قصهتا 
ٔاسـباب (لهام ، ومن أالمث� اليت تؤيد فكرة الشاطيب fلتسلح هبذا املعيار التداويل ا)34"(وبيان نزولها

حيث "لفهم أالوامر والنوايه املرتبطة fلوعد والوعيد، ما جاء من قصة مروان بن احلمك، ) الزنول
َمُدوْا ِبَما لَۡم يَۡفَعلُواْ  ن ُحيۡ hوَن ا iب ُحيِ üتَوْا و hيَن يَۡفَرُحوَن ِبَمآ ا ِ üÆ

Wا üَسَنب ُم  تومه ٔان قوÊ تعاىل ﴿َال َحتۡ üَسبَهن فََال َحتۡ
ِلٞمي ِبَمَفا hلَۡعَذاِبۖ َولَهُۡم عََذاٌب اWَن ا : وعيد للمؤمنني، فقال مروان لبوابه] 188:آل معران[﴾١٨٨َزٖة ّمِ

Ê رافع ٕاىل ابن عباس، فقل a لنئ اكن لك امرئ يفرح مبا ٔاىت ؤاحب ٔان حيمد مبا مل يفعل : اذهب
ۡذ : ه يف ٔاهل الكتاب، مث تالما لمك ولهذه، ٕامنا ٔانزلت هذ: معذf، لنعّذبّن ٔامجعني، فقال ابن عباس

Y
﴿َوا

نُنüُهۥ ِللنüاِس َوَال تَۡكُتُمونَُهۥ فَنََبُذوُه َوَرآَء ظُ  ِّ َب لَُتَبي ـ\ ِكتَ لۡ
Wوتُوْا اöيَن ا ِ üÆWَق ا ـ\ َ ُ ِميث üX

Wَخَذ ا hۡوْا ِبِهۦ ثََمٗنا ا هُوِرِمهۡ َواWۡشَرتَ
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وَن  هلم النيب عن يشء فكمتوه ٕاaه، : بن عباسقال ا] 187:آل معران[﴾١٨٧قَِليٗالۖ فَِبئَۡس َما يَۡشَرتُ سأ
، فدمج ابن عباس بني )35"(ؤاخربوه بغريه، وخرجوا وقد ٔاروه ٔان قد ٔاخربوه Æfي سأهلم عنه

السـياق اtاخيل واخلار  يف تفسري هذه االٓية، وٕاخراôا من وعيد املؤمنني ٕاىل وعيد اÆين ٔاوتوا 
سابقة لالٓية املراد تفسريها، ومتثل السـياق اخلار  يف متثل السـياق اtاخيل بتالوته الٓية . الكتاب

  .فشلكت هذه أالخرية معيارا فاصال يف توجيه الوعيد لzين ٔاوتوا الكتاب دون املؤمنني: مناسـبة االٓية
وقد ذكر الشاطيب هذا املعيار واعترب اجلهل به سببا من ٔاسـباب تفرق أالمة، وذكر قصة يف 

خرج ٔابو عبيد يف فضائل القرآن، وسعيد بن منصور : "عهنام، فقال ذ� ابن عباس مع معر ريض هللا

كيف ختتلف هذه أالمة : ذات يوم، جفعل حيدث نفسه τخال معر : يف تفسريه عن ٕابراهمي التميي قال
كيف ختتلف هذه أالمة ونبهيا واحد، : ونبهيا واحد؟ فأرسل ٕاىل ابن عباس ريض هللا عهنام، فقال

ٕامنا ٔانزل القرآن فقرٔا�ه، : a ٔامري املؤمنني: قال، فقال ابن عباس - يد وكتاهبا واحدزاد سع  -وقبلهتا واحدة
وعلمنا ف4 ٔانزل، ؤانه سـيكون بعد� ٔاقوام يقرؤون القرآن وال يدرون ف4 نزل، فيكون للك قوم فيه 

رٔاي  فيكون للك قوم فيه رٔاي، فٕاذا اكن للك قوم فيه: رٔاي، فٕاذا اكن كذ� اختلفوا، وقال سعيد
فزجره معر وانهتره عيل فانرصف ابن عباس، ونظر معر ف4 قال : قال. اختلفوا، فٕاذا اختلفوا اقتتلوا

وقد علق  ،)36"(ٔاعد عيل ما قلته، فأعاد عليه، فعرف معر قوÊ ؤاجعبه: فعرفه، فأرسل ٕاليه وقال
Êابن عباس ريض هللا عهنام هو احلق: " الشاطيب عىل هذا القول بقو Êفٕانه ٕاذا عرف الرجل وما قا ،

ف4 نزلت االٓية ٔاو السورة عرف خمرôا وتأويلها وما قصد هبا، فمل يتعد ذ� فهيا، وٕاذا ôل ف4 ٔانزلت 
  )37"(احمتل النظر فهيا ٔاوôا، فذهب لك ٕانسان مذهبا ال يذهب ٕاليه االٓخر

حيث اكن احلال fلغاaت تنصيصا علهيا، من "وخالصة القول يف هذا املعيار ٔان القرآن يأيت 
والوقت يقتيض ذ�، ومنهبا عىل ما هو دائر بني الطرفني، حىت يكون العقل ينظر ف4 بيهنام، حبسب 

ويدخل السـياق ) 38"(ما دÊ دليل الرشع، فميزي بني املراتب حبسب القرب والبعد من ٔاحد الطرفني
يت مفن حيث اكن القرآن آتيا fلطرفني الغائ "عامال ¨ام يف متيزي ذ�،  بني حسـ~ اقتضاه املساق، فٕامنا يأ

هبام يف عبارات مطلقة تصدق عىل القليل والكثري، فكام يدل املساق عىل ٔان املراد ٔاقىص احملمود ٔاو 
  )39"(املذموم يف ذ� إالطالق، كذ� قد يدل اللفظ عىل القليل والكثري من مقتضاه

        ::::السـياق حمدد tرجة السـياق حمدد tرجة السـياق حمدد tرجة السـياق حمدد tرجة ششششدة الغرض إالجنازي دة الغرض إالجنازي دة الغرض إالجنازي دة الغرض إالجنازي 
اويل ¨م يف حتديد شدة الغرض إالجنازي أالمري، ٕاذ ال تكفي الصيغة السـياق حمدد تد

وحدها يف اعتبار ôة الوجوب ٔاو الندب يف أالمر، ٔاو التحرمي ٔاو الكراهة يف الهنـي، وال ميكن معرفة 
ٕاال fتباع املعاين والنظر ٕاىل املصاحل، ويف ٔاي مرتبة تقع؟ وfالسـتقراء املعنوي، ومل "هذا من هذا 

فيه §رد الصيغة، وٕاال لزم يف أالمر ٔان ال يكون يف الرشيعة ٕاال عىل قسم واحد، ال عىل ٔاقسام يستند 
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، جفعل الشاطيب هبذا النص «سـتقراء املعنوي حمددا فاصال يف )40"(متعددة، والهنـي كذ� ٔايضا
يف جمرد  معرفة رتبة أالمر والهنـي، وهو حمدد ذو بعد تداويل خيرج من ٔارس البعد البنيوي املمتثل

«حتاكم للصيغة، بل ٕان الشاطيب يذهب ٕاىل ٔاكرث من ذ� يف اعتبار هذا احملدد يف فهم اللغة 
#م العرب عىل إالطالق ال بد : بل نقول: "العربية مجيعا، وذ� عندما يرضب يف #مه مثاال فيقول

فالن ٔاسد : ى ٕاىل قوهلم فيه من اعتبار معىن السـياق يف دالO الصيغ، وٕاال صار حضكة وهزٔاة، ٔاال تر 
ٔاو حامر، ٔاو عظمي الرماد، ٔاو جبان اللكب، وفالنة بعيدة ¨وى القرط، وما ال ينحرص من أالمث� لو 

  )41"(اعترب اللفظ مبجرده مل يكن Ê معىن معقول، مفا ظنك ب¸م هللا و#م رسوÊ؟
        ::::السـياق معيار يف حتديد القصد السـياق معيار يف حتديد القصد السـياق معيار يف حتديد القصد السـياق معيار يف حتديد القصد 

يف فهم املعىن، ورصف القوة يف الفعل ال¸يم غري السـياق من ٔاخطر املعايري التداولية 
املبارش من قوته إالجنازية احلرفية ٕاىل القوة إالجنازية أالساسـية، وهذه ظاهرة راخسة يف اللغة العربية، 

عمل املعاين والبيان اÆي يعرف به ٕاجعاز نظم القرآن، فضال : "ويف العلوم التابعة لها، يقول الشاطيب
#م العرب، ٕامنا مداره عىل معرفة مقتضيات أالحوال، حال اخلطاب من ôة نفس عن معرفة مقاصد 

اخلطاب، ٔاو ا0اطب، ٔاو ا0اطب، ٔاو امجليع، ٕاذ ال¸م الواحد خيتلف فهمه حبسب حالني، وحبسب 
، وهذا قول يكتب مباء اÆهب، ٕاذ يسطر القواعد العامة الستÀر )42"(خماطبني، وحبسب غري ذ�

اخلطاب، ا0اِطب، (تداويل يف فهم اخلطاب، ويرمس معامله وعنارصه اليت جيملها يف السـياق ال 
  )ميكن فهمها fلزمان واملاكن : ا0اَطب، حال اخلطاب 

وال يقف الشاطيب عند هذا املنطلق التداويل أالصيل، بل يزيد يف التعمق مضن دائرة 
جنازية أالساسـية وراء أالفعال ال¸مية غري إالجناز، فيتحدث عن ٔاثر السـياق يف اسـتنباط القوى االٕ 

اكالسـتفهام، لفظه واحد، ويدخ� معان ٔاخر من تقرير وتوبيخ : "املبارشة، ويعطي �Æ مثالني، فيقول
  )43"(وغري ذ�، واكٔالمر يدخ� معىن إالfحة والهتديد والتعجزي ؤاشـباهبام

ل ال¸يم، مع أالخذ بعني ولكن ما اÆي يدل عىل القوة إالجنازية أالساسـية يف الفع
Êعتبار ٔان الصيغة واحدة، وال ميكن ٔان يؤدي البعد البنيوي وحده ٕاىل ذ�، جييبنا الشاطيب بقو» :

وال يدل عىل معناها املراد ٕاال أالمور اخلارجة، ومعدهتا مقتضيات أالحوال، وليس لك حال ينقل، " 
ت نقل بعض القرائن اtاO فات فهم ال¸م مج�، وال لك قرينة تقرتن بنفس ال¸م املنقول، وٕاذا فا

ٔاو فهم يشء منه، ومعرفة أالسـباب رافعة للك مشلك يف هذا المنط، فهـي من املهامت يف فهم الكتاب 
، فيؤكد الشاطيب بأن البعد البنيوي )44"(بالبد، ومعىن معرفة السبب، هو معىن معرفة مقتىض احلال

هناك بد من «حتاكم ٕاىل أالمور اخلارجة، ويه ما ميكن ٔان  وحده ال يسعف يف فهم اخلطاب، فليس
ويضيف يف آخر #مه عنرصا من عنارص السـياق التداويل املعني عىل ) مالبسات اخلطاب(نسمهيا 
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الفهم والوصول ٕاىل القصد وهو عنرص السبب، ٔاو ما ميكن ٔان نسميه عنرص املناسـبة، وfلتايل يصبح 
سـيا يف الوصول ٕاىل املعىن، وfلتايل الوصول ٕاىل قصد املتلكم، وfلتايل السـياق التداويل معيارا ٔاسا

  .الوصول ٕاىل اسـتنباط القوة إالجنازية أالساسـية املقصودة من الفعل ال¸يم غري املبارش
    

        ::::اخلالصة اخلالصة اخلالصة اخلالصة 
يعترب السـياق بعدا تداوليا هاما الشاطيب، ذ� ٔانه حيمل عىل عاتقه إالجابة عىل ٔامه 

من يتلكم؟ وٕاىل من يتلكم؟ ومىت يتلكم؟ ؤاين يتلكم؟ وكيف يتلكم؟ : ية، من قبيلتساؤالت التداول 
وغريها من أالسـئ�، وهو ٔامه بعد تداويل ميكن ٔان يمل مشل قضية ٔاساسـية يف فهم املعىن، والقصد، 

، وقد استمثر الشاطيب هذا املفهوم التداويل يف قضاa ٔاصولية "مالبسات اخلطاب"ويه ما يسمى بـ 
عنارص إالخبار، وجعل السـياق معيارا ٔاساسـيا يف حتديد رتبة أالوامر والنوايه، كام اكن : ة مهناكثري 

حمددا يف ٕابراز درجة الشدة للغرض إالجنازي، خاصة يف أالمرaت، ؤاخطر ما ميكن يستمثر فيه 
تداولياته السـياق، مساOٔ حتديد القصد، اليت تعد ٔاخطر القضاa أالصولية اليت جاء هبا الشاطيب يف 

  .املقاصدية
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    ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

ديث، عبد هللا دراز، دار احل: املوافقات يف ٔاصول الرشيعة، حتقيق ،الشاطيب، ٔابو ٕاحساق  )1( 
  .144، ص3،ج2006ط، .القاهرة مرص، د

  .236، ص3املصدر نفسه، ج  )2(
  .249، ص3املصدر نفسه، ج  )3(
  .240، ص3املصدر نفسه، ج  )4(
  "سوق"مادة  ،هـ 1414، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بريوت لبنان، ط) 5(
 498ص ،م 1998، 2ن،  طبريوت لبنا ،معجم مقاييس اللغة، دار الفكر. ابن فارس ٔامحد )6(
محمد fسل عيون السود، دار : الزخمرشي، محمود بن معرو بن ٔامحد، ٔاساس البالغة، حتقيق )7(

 484، ص1، ج1998، 1لبنان، ط–الكتب العلمية، بريوت 
دراسة يف العالقة بني النص والسـياق، عامل الكتب احلديث، : خلود العموش، اخلطاب القرآين )8(

  .25، ص2008 ،1ٕاربد أالردن، ط
  51املرجع نفسه، ص )9(
 املرجع نفسه والصفحة نفسها )10(
 املرجع نفسه والصفحة نفسها  )11(
 .25ص ،املرجع نفسه )12(
  املرجع نفسه والصفحة نفسها )13(
 ،بريوت ،دار الكتاب اجلديد املتحدة ،اسرتاتيجيات اخلطاب ،الشهري، عبد الهادي بن ظافر)14(

  .40، ص2004، 1ط ،لبنان
  .41املرجع نفسه ص )15(
  .306، ص2الشاطيب، املوافقات، ج  )16(
  .املصدر نفسه، والصفحة نفسها  )17(
  .307، ص2املصدر نفسه، ج  )18(
  .306، ص2املصدر نفسه، ج  )19(
  .307، ص2نفسه، ج املصدر  )20(
  .307، ص2ج ،الشاطيب، املوافقات  )21(
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها   )22(
  .67ظرية أالفعال ال¸مية بني فالسفة اللغة املعارصين والبالغيني العرب، صالطبطبايئ، ن  )23(
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