
  





  



  



  



 

 

 

 

 

 

  



مة املركز  مقدّ

ـــرحيم، واحلمـــد هللا ربِّ العـــاملني،  ـــرمحن ال بســـم اهللا ال

ــه  ــد وآل ــني حممّ ــق أمجع ــٰىل أرشف اخلل ــالم ع ــالة والس والص

ــني  ــدائهم أمجع ــٰىل أع ــدائم ع ــن ال ــاهرين، واللع ــني الط الطيِّب

 إٰىل قيام يوم الدين، آمني ربَّ العاملني.

ــة،  K أهــل البيــت شــخوصٌ نورانيَّــة وأشــخاصٌ ملكوتيَّ

ن، وإليهــا حســابُ اخلَلــق، منهــا وألجلهــا وُ  ــوْ ــدَ الكَ جِ

ــوهبم  ــة وقل ــفاههم رمح ، ش ــاةً ــون حي ــوراً وينطق ــدفَّقون ن يت

ــت املعرفــة  ــعَ اخلــري بميــزاهنم فزانــوه عــدالً، ونَمَ ضِ رأفــة، وُ

. وها حكمةً  عٰىل ربوع ألسنتهم فغذّ

ينحـدرُ عـنهم السـيل وال يرقـٰى أنوارٌ هداة، قادةٌ سادات (

ق فألفوهم، تصطفُّ عٰىل أبـواهبم أبنـاء )، ألفوا اخلَلإليهم الطري
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 آدم متعلِّمني مستنجدين سائلني، وبمغانمهم عائدين.

هــون أحــداً عــٰىل مــواالهتم وال جيــربون فــرداً عــٰىل  ال يُكرِ

قيِّد حـبُّهم كـلَّ مـن اسـتمع إلـيهم ويشـغف قلـبَ  باعهم، يُ اتِّ

هم الصـدق وكلمـتُهم  كلِّ من رآهـم، مـنهجهم احلـقُّ وطـريقُ

ـم  العليا، ـم فـوق مـا نقـول ودون مـا يُقـال مـن التأليـه، هُ هُ

 أنوار السامء وأوتاد األرض.

هــو أحــد هــذه األرسار التــي  Qواإلمــام احلســن املجتبــٰى 

حار الكثـري يف معناهـا وغفـل الـبعض عـن وجـه احلكمـة يف 

ـــدنيا غـــريهم فراحـــوا  ـــنهم ب ـــاع آخـــرون دي قراراهتـــا وب

بعضــها  يُســطِّرون الكــذب واالفــرتاءات عليــه والتــي جــاوز

ــت  ــٰىل بي ــبِّ ع ــد املنص ــدَّ احلق ــاوز ح ــل ومل يتج ــدَّ العق ح

 الرسالة.



 ٩ ............................................................. مقدمة املركز

ـــام احل ـــز اإلم ـــتمَّ مرك ـــد اه ـــنوق ـــات  Q س للدراس

صــــية بكتابــــة البحــــوث والدراســــات وحتقيــــق  التخصّ

ــٰى  ــٰى بشــأن اإلمــام احلســن املجتب ــي تُعنَ  Q املخطوطــات الت

ونشـــرها يف كتــب وكتيّبــات باإلضــافة إٰىل نشـــرها عــٰىل 

ــة  ــي التابع ــل االجتامع ــفحات التواص ــت وص ــع االنرتن مواق

 للمركز.

ــافة إىلٰ  ــرٰ  باإلض ــة األُخ ــة واإلعالميَّ ــاطات الثقافيَّ النش

ــة  ــاميم الفنّي ـــر التص ــالل نش ــن خ ــز م ــا املرك ــوم هب ــي يق الت

وإقامـــة جمـــالس العـــزاء وعقـــد املحـــارضات والنـــدوات 

واملســابقات العلميَّــة والثقافيَّــة التــي تثــرٰ بفكــر أهــل 

وغريهـا مـن توفيقـات اهللا تعـاٰىل لنـا خلدمـة اإلمـام  Kالبيت

د احلسن املجتبٰى  املظلوم أيب  .Q حممّ
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ــو  ــارئ ه ــزي الق ــديك عزي ــني ي ــذي ب ــاب ال ــذا الكت وه

أحــد تلــك الــثامر التــي أينعــت والتــي ال هتــدف إالَّ إٰىل بيــان 

ــٰى  بكــلِّ أبعادهــا املضــيئة  Q شخصــيَّة اإلمــام احلســن املجتب

قة، ولرفــد املكتبــة اإلســالميَّة ببحــوث  ونواحيهــا املشـــرِ

، ومــن Q ودراســات عــن شخصــيَّة اإلمــام احلســن املجتبــٰى 

 اهللا التوفيق والسداد.

                                  

سة                                   العتبة احلسينية املقدَّ

صية Q مركز اإلمام احلسن              للدراسات التخصّ

 كاظم اخلرسان                                        
  



 

 

 ملقدمةا

ـــددت  ـــه وتع ـــت توجهات ـــام اختلف ـــاب مه إن أي خط

ات نصـية، هـي نسـيجاً لغويـاً يقـوم عـىل مرتكـزأنامطه، يظل 

ــ ــددات لقص ــة املح ــن بمثاب ــفة ع ــاً الكاش ــي أيض ديته، وه

ــذي  ــالغ ال ــيل واإلب ــىل التوص ــدرة ع ــة  والق ــب البالغ جوان

اخلطـاب  نلـنص خطـايب، فضـالً عـن أ منشـئهو هدف أي 

ــدعى  ــام ي ــوم ب ــو حمك ــاين، فه ــاين أو مك ــراغ زم ــأ يف ف ال ينش

الســياق اللغــوي والســياق  الســياق الــذي هــو قســامن: مهــا

ــامي ــدمها- املق ــث عن ــيقف البح ــا يف  -س ــف أثرمه ليكتش

ــن ــام احلس ــايب لإلم ــنص اخلط ــتم  Q ال ــذي اه ــث ال البح
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إبانـة هـذا التـأثري والداللـة  بدراسة بعض من خطبـه، حمـاوالً 

عــىل أمــاكن فعلــه يف الــنص اخلطــايب، إذ ال خيفــي أن خطــب 

ــن ــام احلس ــة  Q اإلم ــاة اجتامعي ــم معان ــن رح ــدت م ــد ول ق

ــية  ــل وسياس ــني اخت ــالمي، ح ــع اإلس ــا الواق ــر هب ــرية م خط

نـذاك، تبعـاً آرية ـالتوازن االجتامعـي، وتغـريت الـنفس البشـ

ــن  ــض م ــتجاب بع ــا، واس ــاً منه ــت بعض ــيات فرض ملقتض

النــاس هلــا طوعــاً وطمعــاً، أو حفاظــاً عــىل بيضــة اإلســالم، 

ة مراعــاة لظـــروف ووحــدة املجتمــع اإلســالمي، أو تقيــ

مت تلـك املرحلـة التارخييـة مـن حيـاة  األمـة وسالقمع التي 

اإلســـالمية، ويف شـــدة هـــذا التشـــابك واالخـــتالط بـــني 

ــب أداة  ــذه اخلط ــت ه ــع، كان ــددات الواق ــق وحم ــواهر احل ظ

كشــف بارعــة يف وصــف حالــة املجتمــع اإلســالمي ويف 

 الداللة عىل منـابع اخلـري فيـه، أو إلضـاءة الـدرب الـذي ربـام
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ــنهض  ــت ت ــب كان ــذه اخلط ــل ه ــالكيه، فك ــض س ــم بع أظل

خـر تؤكـد حقيقـة أو آ بأعباء اإلرشـاد حينـاً ملـن ضـل وحينـاً 

ــيالً  تعميقهــا أو أو لكشــف الفكــرة  تضــع حجــة أو تقــدم دل

ــدها،  ــياقية وتوكي ــؤثرات الس ــار امل ــن إط ــرج ع ــا ال خت كله

احلاكمــة التــي ســيتتبعها الباحــث ويــدل عــىل أهــم جوانــب 

تأثريهــا يف الــنص اخلطــايب، ويشــري إىل بعــض أوجــه الداللــة 

التي فرضتها هـذه الظـروف وحـددهتا بـام لـدهيا مـن أسـباب 

ــي  ــا، فه ــن إجراءاهت ــت م ــنص أن يفل ــتطيع ال ــة، ال يس قوي

ــوراً  ــطحه، ص ــىل س ــدو ع ــم  تب ــن ث ــة، وم ــياغات تركيبي وص

ــالل  ــن خ ــف م ــاءات تكتش ــة أو إحي ــة أو جمازي ــان حقيق مع

ــا الــنص ومــا طمــح أن  التمحــيص والنظــر الثاقــب إىل خفاي

يؤديه مـن دالالت، ومـا يوافـق ذلـك مـن أسـاليب اقتضـتها 

احلالـة النفسـية واالجتامعيـة ملنشـئ الـنص وللمتلقـي، وبنـاء 
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ــ ــد: عــىل ذلــك وجــب أن يقــوم البحــث عــىل مبحث ني ومتهي

ســــندرس يف التمهيــــد الســــياق وداللتــــه اللغويـــــة 

ــر الســياق  ــاول يف املبحــث األول: أث ــم نتن واالصــطالحية، ث

املقـــامي يف اخلطـــاب ومـــا فرضـــه مـــن رشوط وحمـــددات 

تبــدت عــىل أســاليب تشــكيله اللغــوي، أمــا يف املبحــث 

الثــاين: فســندرس، أثــر الســياق اللغــوي يف الــنص اخلطــايب، 

ة البحـث مـا متكنـا مـن الوصـول إليـه مـن ثم تقـدم يف خامتـ

واهللا  N نتــائج بعــون اهللا تعــاىل وخدمــة البــن نبيــه املصــطفى

 املسدد واملوافق. 

 * * 

       
  



 

 التمهيد

 :السياق لغة واصطالحاً 

السياق لغة: لقـد حـدد اللغويـون املعنـى للفظـة السـياق، 

ــو  ــياق ه ــور أن الس ــن منظ ــرب، الب ــان الع ــاء يف لس إذ ج

مصدر(ســاق، يســوق، ســوقاً، وســياقاً)، وجــاءت هــذه 

ـلُّ  جـاءَتْ  وَ ﴿ :يف القـراَن الكـريم قـال تعـاىلاللفظة  ـسٍ  كُ فْ  نَ

ــا ه عَ ــائِقٌ  مَ يدٌ  س ــهِ شَ ــري < )،٢١(ق:  ﴾وَ ــوي يش ــى اللغ واملعن

ــابع) ــدث وهو(التت ــة احل ــر أن  )١(إىل دالل ــوي اَخ ــيام رأ لغ ف

ــراد، إذ قــال التهــانوي أن الســياق   لفظــة الســياق تعنــي اإلي

 . ١٦٦/ ١٠ينظر: لسان العرب ـ مادة (سوق):  )١(
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. ويف احلــالتني فــإن معنــى الســياق )١(>يف اللغــة يعنــي اإليــراد

يف اللغــة ال خيــرج التتــابع املســتمر الــذي يعنــي الصــلة 

ـــالتني،  ـــني احل ـــال ب ـــزمن، أي ال انفص ـــع ال ـــجة م املتواش

 فاإليراد والتتابع حدثان يكادان أن يتشاهبا. 

ـــة  ـــات متقارب ـــاك تعريف ـــطالح: هن ـــياق يف االص الس

ــ ــياق يف االص ــا للس ــا، ألنن ــداً منه ــا واح ــا اخرتن طالح، لكنن

ــابق  ــا إىل التط ــه أقرهب ــن أن ــياقنظ ــه، فالس ــعى إلي ــذي نس  ال

يعني يف داللتـه األوىل: البنيـة اللغويـة يف اتصـاهلا بـام قبلهـا، <

وبام بعدها، وهـو مـا نطلـق عليـه السـياق اللغـوي أو املقـايل، 

ويعني يف داللتـه األخـر الظـروف واملالبسـات التـي حتـيط 

ــري  ــدعوه بالســياق غ ــا ن باحلــدث اللغــوي أو غــريه، وهــو م

 . ٢٧/ ٤اصطالحات الفنون :  كشاف )١(
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ــامي ــوي أو املق ــع  )١(>اللغ ــل مجي ــذلك يمث ــو ب ــات وه املكون

ه، والتــي تتجــدد مــن خاللــه، نتاجــااملحيطــة بــالنص ســاعة 

لتكتسب أبعـاداً دالليـة جديـدة، أي هـو اجلـو العـام املحـيط 

بالنص بـام فيـه مـن قـرائن وعالمـات، ويبنـى عليـه وضـوح 

داللــة األلفــاظ وحتديــد معناهــا، ألن فيــه قــرائن تعــني عــىل 

مــا ذلــك، والرتباطــه بمقــام معــني قــادر عــىل إحــداث أثــر 

ذا كـان هـذا هـو إيف ضـوء القـرائن املرافقـة للـنص. فـحيدده 

ــر أن ــاحثني ي ــد الب ــإن أح ــوي، ف ــياق اللغ ــود بالس  املقص

احيتني: األوىل: تـوايل العنـارص نـالنظر إىل السـياق يـتم مـن <

 ، جامعة٢خداده، جملة العلوم اإلنسانية، ع، سامل عباس النقد والسياق )١(

 .١١٣م : ١٩٩٩٩البحرين 
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كـام أن السـياق ينبغـي  )١(>التي يتحقق هبـا الرتكيـب والسـبك

والالحقــة يشــمل الكلــامت واجلمــل احلقيقيــة الســابقة ال أن 

ســياق < فحســب، بــل والقطعــة كلهــا، وهــو مــا يطلــق عليــه

ــنص ـــ(املقال). . أو )٢(>ال ــديم ب ــريب الق ــد الع ــميه النق ــا يس م

ـــاحبت األداء  ـــي ص ـــداث الت ـــوايل األح ـــي ت ـــة: ه والثاني

ــة  ــذه الناحي ــال، وه ــة باالتص ــت ذات عالق ــوي، وكان اللغ

 ، بحث قدم يف(الكتاب التذكاري ٣٧٥. متام حسان: د _قرينة السياق )١(

 -م١٩٩٣، مطبعة عبري للكتاب، بالعيد املئوي لكلية دار العلوم)حتفال لال

 القاهرة.

كامل برش، مكتبة  ستيفن أوملان، ترمجة د. _دور الكلمة يف اللغة )(٢

د. فايز  - . وينظر: علم الداللة العريب٦٢م: ١٩٨٦األوىل  ة، الطبعالشباب

 . ٢١٨،: ١٩٨٥الطبعة األوىل،  _دمشق  _دار الفكر  _الداية 
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ــياق ــا الس ــمى فيه ــف< يس ــياق املوق ــرب  ،)١(>س ــاد الع والنق

ـــتهم  ـــوا كلم ـــمونه(املقام) حـــني أطلق ـــانوا يس القـــدماء ك

، ونظــروا إىل النصــوص )٢(>لكــل مقــام مقــال<املشــهورة 

نظــار، وهــو ســبق هلــم ســبقوا بــه األدبيــة عــىل وفــق هــذا امل

ــياآل ــي ه ــياقية والت ــة الس ــت النظري ــي محل ــة الت  راء الغربي

 ســهاحجــر األســاس يف املدرســة اللغويــة احلديثــة التــي أس<

ــة  ــه اللغوي ــا نظريت ــع فيه ــي وس ــا، والت ــريث) يف بريطاني (ف

د املعنــى، ومــن ثــم يــع الظــروف اللغويــة لتحديــمجبمعاجلــة 

(املعنــى وظيفــة الســياق)  حــاول أثبــات صــدق املقولــة بــأن

 د. ردة اهللا بن ردة بن _. وينظر داللة السياق ٣٧٥نة السياق: قري )١(

معهد البحوث العلمية، جامعة ام القر، السعودية  _ضيف اهللا الطلحي 

 . ٤٢هـ : ١٤٢٤

 . ١٦٨مفتاح العلوم:  )(٢
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 يدرسة(مدرسـة لنـدن) بـاملنهج السـياقولقد عرفـت هـذه امل

، )١(>الذي وضع تأكيـداً كبـرياً عـىل الوظيفـة االجتامعيـة للغـة

ى ـوهــذه الوظيفــة االجتامعيــة ال تتحقــق إال بمراعــاة مقتضــ

ر ـالعــرب، حــني أوىص بشــاحلــال الــذي أشــار إليــه البلغــاء 

يعـرف أقـدار املعـاين <هــ) املـتكلم بـأن ١٦٨بن املعتمـر(ت 

ويــوازن بينهــا وبــني أقــدار املســتمعني وبــني أقــدار احلــاالت 

ك فيجعل لكل طبقـة مـن ذلـك كالمـاً ولكـل حالـةٍ مـن ذلـ

مقاماً، حتى يقسم أقـدار الكـالم عـىل أقـدار املعـاين، ويقسـم 

أقـــدار املقامـــات وأقـــدار املســـتمعني عـــىل أقـــدار تلـــك 

ــاالت ــالوا)٢(>احل ــدما ق ــرب عن ــون الع ــبق يك ــذا الس  ، وهب

د. أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة الطبعة الرابعة،  _علم الداللة )(١

 . ٦٨م: ١٩٩٣

 . ١٤١. الصناعتني ٩٢/  ١البيان والتبيني:  )(٢
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لكل مقام مقال ولكل كلمـة مـع صـاحبتها مقـام قـد وقفـوا <

ــة  ــىل دراس ــدقان ع ــم، تص ــع الكل ــن جوام ــارتني م ــىل عب ع

ـــى يف  ـــط، املعن ـــحى فق ـــة الفص ـــات، ال العربي ـــل اللغ ك

ــواء ــد س ــىل ح ــات ع ــل الثقاف ــق يف ك ــلحان للتطبي ، )١(>وتص

ــاين(ت ــاهر اجلرج ــد الق ــار عب ــد أش ــذا ٤٧١وق ـــ) إىل ه ه

املعنــى عنــدما ربــط فصــاحة الكلمــة بســياقها اللغــوي 

األمـر أنـا ال  ومجلـة< والرتكيب الذي قيلت فيـه حيـث يقـول

ــ ــة مقطوع ــاحة للفظ ــب الفص ــةنوج ــالم  ة مرفوع ــن الك م

الذي هـي فيـه، ولكننـا نوجبهـا هلـا موصـلة بغريهـا ومعلقـاً 

ــا يف لفظــة اذامعنــى مــا يليهــا، فــمعناهــا ب مــن  ]اشــتعل[قلن

ــاىل ــه تع ــالَ ﴿: قول بِّ  ق ــنَ  إِينِّ  رَ هَ ــمُ  وَ ظْ ــي الْعَ نِّ لَ  مِ ــتَعَ اشْ  وَ

أْسُ  ــيْباً  الــرَّ ْ  شَ ملَ ــنْ  وَ عائِكَ  أَكُ ــدُ بِّ  بِ يًّا رَ ــقِ أهنــا  ،٤مــريم:  ﴾شَ

 . ٣٧٢اللغة العربية معناها ومبناها:  )(١
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أعــىل رتبــة مــن الفصــاحة، مل توجــب تلــك الفصــاحة هلــا  يف

وحــدها، ولكــن موصــوالً هبــا الــرأس، معرفــاً بــاأللف 

 . )١(>والالم ومقروناً إليهام الشيب منكراً منصوباً 

ــ ــرأي، ف ــذا ال ــدهُ إال إوعــىل وفــق ه ــى ال يمكــن حتدي ن املعن

املقــامي، وهــذا مــا متثلــه بمعرفــة الســياق اللغــوي والســياق 

ــي  ىـفكرة(مقتضــ احلــال والعالقــة بــني املقــام واملقــال). الت

ــرت ا ــأث ــدي العــريب يف قديم ــر النق ــراءهلفك ــدمت ق ت ا، وق

شـف دالالتـه بـام ال صحيحة للـنص اإلبـداعي العـريب، وتك

شــئ نم يقبــل اللــبس، وبــام يؤكــد القصــد الــذي ســعى إليــه

متثــل االجتــاه < الــنص، ثــم إن مراعــاة هــذه االعتبــارات

ــ ــحيح والض ــق ـالص ــى وتطبي ــن املعن ــف ع روري يف الكش

هـذا املــنهج ينبغـي أن يصــدق عـىل النصــوص املنطوقــة ذات 

 . ٤٠٣دالئل األعجاز:  )(١
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املقــام احلــارض احلــي كــام ينبغــي أن يصــدق عــىل النصــوص 

الوصــف بوالــذي يمكــن إعــادة بنائــه  يـذات املقــام املنقضــ

التارخيي، ومن تأيت قيمـة هـذا املـنهج لدراسـة كتـب الـرتاث 

ــامل ــاء ب ــريب، وإن االكتف ــال أو الع ــى املق ــريف أو معن عنى احل

معنـــى ظـــاهر الـــنص يعترب(كـــذا) دائـــامً ســـبباً يف قصـــور 

ــم ــنص )١(>الفه ــة ال ــياع مجالي ــة وض ــوح الدالل ــدم وض . وع

ــا إىل  ــا دعتن ــي م ــادئ، وه ــاهيم واملب ــذه املف ــل ه األديب. ك

لعلنــا نقـــدم قـــراءة  Q النظــر يف خطـــب اإلمــام احلســـن

ـــداليل ـــو ال ـــة املحت ـــعى إىل إبان ـــعة تس ـــنص متواض  لل

املدروس، وتكشـف عـن كـل املـؤثرات التـي رافقـت الـنص 

ــدها  ــه إىل دالالت قص ــىل رصف ــت ع ــه وعمل ــاعة إنتاج س

يعد دائامً سبباً يف ( والصواب ومبناها:، ٣٧٢: اللغة العربية معناها )١(

 القهم).  قصور
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ــن ــام احلس ــات  Q اإلم ــل املالبس ــديره ك ــع يف تق ــه وض ألن

ــي  ــة، الت ــة والواقعي ــرزت التارخيي ــل أف ــىل جمم ــا ع تأثرياهت

ــائع  ــذه الوق ــوع ه ــوع بتن ــد تن ــراه ق ــذي ن ــايب ال ــنص اخلط ال

ــة وامل ــذه االلغوي ــق ه ــىل وف ــة. وع ــيكون قامي ــددات س ملح

 .البحث عىل مبحثني

 * * 

               

 



 

 

 املبحث األول

 Q (املقام) يف خطب اإلمام احلسن أثر سياق املوقف

منهــا مــا ارتــبط  Q املواقــف التــي مــر هبــا اإلمــام احلســن

بحــدث تــارخيي ظــل عالقــاً وفاصــلة يف التــاريخ اإلســالمي، 

ــدها،  ــاءت بع ــي ج ــة الت ــائع التارخيي ــن الوق ــرياً م ــريت كث غ

وقــد كانــت هــذه اخلطــب صــورة جليلــة متثــل الواقــع 

ــا  ــام أهن ــه، ك ــاته وتقلبات ــه وإرهاص ــل متغريات ــالمي بك اإلس

ـــع  ـــة الواق ـــا يف دراس ـــى عنه ـــة ال غن ـــة تارخيي ـــد وثيق تع

حــت بــدالالت ونــذاك، فقــد نطقــت بصــدق وأآســالمي اإل

يتفهمهـــا املـــؤرخ والباحـــث، وتســـاعده يف إضـــاءة تلـــك 
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وخلـف لنـا نصوصـاً  Q احلقبة التارخيية التـي عاشـها اإلمـام

ة، تبدو عليها بجـالء تـأثريات الواقـع بـام يؤكـد مـا ريكاشفة ن

ــن  ــد م ــايب ول ــنص األديب اخلط ــن أن ال ــه م ــارة إلي ــود اإلش ن

ه سامته الفارقـة فكـان أيضـاً نصـاً متميـزاً حـامالً رحم واقع ل

ـــدرة وللـــدالالت  ـــي متثلـــت يف الق ـــوغالً يف املعـــاين الت م

البالغيــة الدالــة عليــه مجــل الــنص األديب وفقراتــه وصــوره، 

داللـة الكلمـة عـىل وجـه الدقـة < أثر كبري يف حتديـدوللسياق 

ـــام ـــاوز كل ـــاطته تتج ـــة  توبوس ـــدودها الداللي ـــة ح اللغ

دالالت جديــدة قــد تكــون جمازيــة،  تفــرزملألوفــة لاملعجميــة ا

ـــة ـــة، أو اجتامعي ـــافية، أو إحيائي ـــ ،)١(>أو إض ـــذا التوال د وه

علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، د. هادي هنر ، األردن،  )(١

٢٣٦:  ٢٠٠٧  
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ــداليل ــي  ال ــوص الت ــواهد يف النص ــه ش ــنجد ل ــردات س للمف

ــه ــص خطبت ــا ن ــها، ومنه ــة  Q سندرس ــاس ملعرك ــتنفر الن يس

مـع عـامر بـن يـارس إىل  Q اجلمل، بعد أن بعثه أمـري املـؤمنني

أهيــا النــاس إنــا <أهــل الكوفــة، فقــال خماطبــاً أهــل الكوفــة: 

وإىل كتابـــه وســـنة رســـوله، وإىل جئنـــاكم نـــدعوكم إىل اهللا 

مــن املسـلمني وأعــدل مــن تعــدلون وأفضــل  هَ مــن تفقــ فقـهِ أ

ــر ــه الق ــن مل يعب ــايعون م ــن تب ــلون، وأوىف م ــن تفض ن ومل آم

إىل مـن قربـه اهللا تعـاىل إىل  ، ومل تقعـد بـه السـابقةةجتهله السـن

رســوله قــرابتني، قرابــة الــدين، وقرابــة الــرحم إىل مــن ســبق 

النــاس إىل كــل مــأثرة، إىل مــن كفــى اهللا بــه رســوله والنــاسُ 

متخاذلون، فقـربُ منـه، وهـم متباعـدون وصـىل معـهُ وهـم 

ركون، وقاتــل معــه وهــم منهزمــون، وبــارز معــه وهــم ـمشــ

ـذبون إىل مـن مل تـرد لـه رايـة وال  حمجمون، وصدقه وهـم يكُ
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ر ويــدعوكم إىل احلــق ـوهــو يســألكم النصــ ةتكافــأ لــه ســابق

روه عـىل قـوم نكثـوا ـويأمركم باملسري إليـه لتـؤازروه، وتنصـ

ــحابب ــن أص ــالح م ــل الص ــوا أه ــه وقتل ــه  هيعت ــوا بعامل ومثل

ــأمروا و ــم اهللا ف ــه رمحك ــوا إلي ــه، فاشخص ــت مال ــوا بي انتهب

ــ ــر واحض ــن املنك ــوا ع ــاملعروف وأهن ـــب ــام حيض ــه ـروا ب رُ ب

ه اخلطبـة جـاءت ضـمن سـياق موقـف ذإن هـ ،)١(>الصاحلون

ــىل  ــاكثني، وهــي ع ــاس ملواجهــة الن ــدعوة وحشــد الن هــو ال

ــدد  ــا أن نح ــن لن ــة يمك ــياقية احلديث ــات الس ــق الدراس وف

مظهرهــا العــام، ومــن ثــم الــدالالت التــي قصــدهتا واملعــاين 

 -، وينظر: رشح هنج البالغة١٣٥) كتاب اجلمل وصفني والنهروان: (١

دار  - حممد أبو الفضل إبراهيم -تح  -هـ) ٦٥٦عتزيل(تالبن أيب احلديد امل

، بحار األنوار: ١١/ ١٤: م ١٩٥٩ _هـ ١٣٧٩ _إحياء الكتب العربية

٣٢/٨٨. 
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ــات الســيـصــنالتــي ي ــاء عــىل املكون اقية رف إليهــا الــذهن بن

املحيطة بـالنص، وهـي أمكنـة حمـددة، وأنـاس خمـاطبون هلـم 

سامت خاصـة فارقـة، فضـالً عـن فهـم مشـرتك، أو يكـاد أن 

ـــون كـــذلك ملجريـــات احلالـــة السياســـية يف البلـــد  يك

ــامت  ــاطبني بس ــل املخ ــن قب ــة م ــة تام ــم معرف ــالمي، ث اإلس

وخصـائص اخلطيـب، والقصــد الـذي يــدعو إليـه، وصــدفية 

ــاب، إذ ال  ــذا اخلط ــيهم ه ــه إل ــاء ب ــام ج ــاطبون ب ــك املخ يش

اخلطيب، هو داعية إلمـامهم وهـو رسـوله إلـيهم، كـل ذلـك 

عــىل اخلطبــة أن جتــري عــىل أســاليب، تراعــي احلالــة فــرض 

ــذه  ــل ه ــاطبني، ك ــية للمخ ــية والنفس ــة والسياس االجتامعي

املشــرتكات تركــت تــأثرياً واضــحاً عــىل صــياغة الــنص 

املؤديـة إىل اإلبـالغ ار األسـاليب يـاللغوية، ومـن ضـمنها اخت

ــ ــيلة وأيس ــأقرب وس ـــب ــاب حم ــل خط ات ددرها، إذ أن لك
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ــ ــايري  ةثالث ــده، مع ــي عن ــة(فريث) فه ــامل اللغ ــىل رأي ع ع

مــن حيــث  لدراســة الســياق وهــي: املشــاركون يف اخلطــاب،

ــن  ــرهبم م ــي وق ــايف واالجتامع ــتواهم الثق ــياهتم ومس شخص

ـــواد  ـــو امل ـــايري: ه ـــذه املع ـــاين ه ـــالة، وث ـــاحب الرس ص

واألحــداث الواقعيـــة املاديـــة، املعيــار الثالـــث: هـــو أثـــر 

ـــاك مشـــاركة يف احلـــدث  الســـلوك الكالمـــي إذا كـــان هن

ــن ــد م ــك الب ــف ذل ــي نكش ــوي. ولك ــط  اللغ ــم خمط رس

 يت: يوضح صورة اخلطاب باآل
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 البيان عنارص احلدث

ومجـع مـن أهـل الكوفـة،  Q اإلمام احلسـن املشهد 

 .ةرائهم، واملكان الكوفآعىل اختالف 

 وأهل الكوفة  Q اإلمام احلسن  املشارك

ــب  الغاية  ــال إىل جان احلــث عــىل املشــاركة يف القت

 ملواجهة الناكثني  Q اإلمام عيل

 الكالم الشفوي  الوسائل 

 خطبة  جنس اخلطاب 

العامـة املميـزة هلـذه اخلطبـة، وال بـد هلـا هذه املواصـفات 

مـــن أن تـــرتك أثـــراً يف الصـــياغة اللغويـــة وحتـــدد شـــكل 

األساليب املتبعة إليصال الفكـرة التـي مـن أجلهـا جـاء هـذا 

ــنص  ــا إىل ال ــو نظرن ــي. فل ــدث الكالم ــة) يف احل أعاله(اخلطب
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ــه ــدأ بقول ــد ابت ــه ق ــدنا أن ــاكم <: لوج ــا جئن ــاس إن ــا الن أهي

ولــوال املعرفــة الســابقة لــد  ،>ورســوله....نــدعوكم إىل اهللا 

ـــل أن  ـــة، اذ ال يعق ـــياغة اللغوي ـــريت الص ـــاطبني لتغ املخ

ـــ ـــاس دون أن يق ـــب ن ـــاً خياط ـــاً وافي ـــب تعريف دم اخلطي

ــة لوجــود قــرائن هلشخصــيت ، وهــذا مل حيــدث يف هــذه اخلطب

ــف،  ــر التعري ــن ذك ــتغناء ع ــىل االس ــاعدت ع ــة س خارجي

م، ثـم إهنـم عـىل فالقوم مسلمون وهـم يعرفـون مـن خيـاطبه

ــة  ــه الديني ــب ومكانت ــال اخلطي ــة بح ــن املعرف ــري م ــدر كب ق

مـن  كـرومـا اسـتغناؤه عـن ذ N وخلقة وقرابته من الرسـول

بعثه هبـذه املهمـة إال دليـل عـىل وجـود سـياق مقـامي حـاكم 

للطرفني، وما ذكر السـامت والصـفات التـي يتصـف هبـا مـن 

ــز ــامت ويع ــك الس ــد تل ــة إال ليؤك ــذه املهم ــه يف ه ــن بعث ز م

ــد يف أي  ــلوب التوكي ــي، اذ أن أس ــس املتلق ــورها يف نف حض



 ٣٣ ...... Qاملبحث األول: أثر سياق املوقف (املقام) يف خطب اإلمام احلسن 

خطــاب ال يعنــي جهــل املخاطــب بــام يقدمــه اخلطيــب، بــل 

ــريب  ــان الع ــتعذبه اإلنس ــريب يس ــلوب ع ــاع أس ــىل إتب ــدل ع ي

ــريب يف  ــاب الع ــنن اخلط ــن س ــي م ــه، وه ــية في ــة نفس احلاج

ــراً يف  ــاً يــرتك أث ــه يمثــل ســياقاً عاطفي عصــوره كافــة، كــام أن

ـــنص ـــعف يف  إذ< ال ـــوة والض ـــة الق ـــياق درج ـــدد الس حي

تأكيــداً، أو مبالغــة، أو اعتــداالً، فهــو ي ـاالنفعــال، بــام يقتضــ

ــني  ــوة يب ــب الق ــنيفها حس ــاطفي وتص ــق الع ــات العم درج

والضــعف باالســتعانة بــالقرائن البيانيــة التــي توضــح عمــق 

ي يمثلــه ال يمكــن إنكــار األثــر العــاطفي الــذو ،)١(>االنفعــال

 اخلطيب بشخصيته الدينية واالجتامعية عىل املخاطبني. 

) املعنى خارج النص، أثر السياق يف حتديد دالالت اخلطاب، فاطمة (١

  ٣٥: ٢٠١١الشيدي، دار نينو، دمشق، 
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ــحة يف  ــامي الواض ــأثريات الســياق املق ــن ت ياغة صــوم

ــه ــاب قول ــ< :Q اخلط م النص ــألكُ ــو يس ــدعوكم إىل ـوه رَ وي

روه عـىل قـوم ـاحلق وبـأمركم باملسـري إليـه لتـؤازروه، وتنصـ

ــوا ب ــحابنكث ــن أص ــالح م ــل الص ــوا أه ــه وقتل ــوا  هيعت ومثل

ــ ــهبعامل ــت مال ــوا بي ــم اهللا،  ه وانتهب ــه رمحك ــوا إلي فاشخص

ــفأمروا بـاملعروف واهنـوا عـن املنكـر واحضـ ر ـروا بـام حيضُ

ــاحلون ــه الص ــدالً  >ب ــل(هو) ب ــمري املنفص ــتعمل الض ــه اس إن

ــىل ــام ع ــم اإلم ــر اس ــن ذك ــام  Q م ــببني: أوهل ــك الس وذل

والثـاين  Q يعلمون علـم اليقـني أن اخلطيـب هـو ابـن اإلمـام

علــم املخــاطبني بــالواقع الــذي عليــه املســلمون وعــن الفتنــة 

ــاركة  ــلب املش ــم يف ص ــامهم، فه ــري يف أي ــت جت ــي كان الت

ــة  ــة واملعايش ــي أرادالوجداني ــة الت ــة للحال ــثهم  Q الواقعي ح
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إليها، وقد شـكل املقـام نمطـاً مـن أنـامط اخلطـاب حـني بـدأ 

ودة بـني بتسلسل منطقـي ال يمكـن أن حيـدث إال يف حالـة املـ

ــاب  ــتجابة للخط ــايب لالس ــع االجي ــة التوق ــاس، او يف حال الن

ــاطبني،  ــة املخ ــة بحال ــة تام ــن دون معرف ــوم م ــذه ال تق وه

لــذلك جــاء اخلطــاب بصــيغة الســؤال ثــم صــيغة(يدعوكم) 

ثــم انتقــل إىل املرحلــة األقــو وهــي مرحلــة األمــر، وهــذا 

ــاس  ــة الن ــم حلال ــىل فه ــي ع ــاب مبن ــيغ اخلط ــدرج يف ص الت

ولكـي يـنهض هبـم ألداء الواجـب الـذي سـيجعلهم النفسية 

من الصـاحلني وتلـك منزلـة يفقـه املخـاطبون أمهيتهـا ويعتـز 

املســلمون بكرامتهــا ويســعون إليهــا. ومــن الشــواهد األخــر 

التي تكشـف عـن عمـق تـأثري السـياق املقـامي يف املعنـى مـا 

ــن ــام احلس ــة اإلم ــن  Q ورد يف خطب ــد اهللا ب ــىل عب ــرد ع ال
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بعــد محــد اهللا والثنــاء عليــه  Q أمــري املــؤمننيحيــاة يف الــزبري 

قال:(أهيا الناسُ إنه قد بلغنـا مقالـةُ عبـد اهللا بـن الـزبري، فأمـا 

مهُ أن عليـاً قتـل عـثامن، فقـد علـم املهـاجرون واألنصـار  زعُ

ــذنوب  ــه ال ــي علي ــزل جيتن ــوام مل ي ــن الع ــزبري ب ــاه ال ــأن أب ب

ــزٌ  ــد اهللا راك ــن عبي ــة ب ــوب، وطلح ــيحاتِ العي ــه بفض  ويرمي

عىل باب بيت ماله وهـو حـي، وأمـا شـتمته لعـيل فهـذا  رايتهُ 

ــول  ــا أن نق ــو أردن ــن أراده، ول ــومُ مل ــه احللق ــيقُ ب ــاال يض م

، إن عليـاً ابتـز النـاس أمـورهم فـإن أعظـم ألفعلنا، و ما قولـهُ

أنــه بايعــه بيــده دون قلبــه فهــذا حجــة أبيــه الــزبري أنــه زعــم 

، وأمـا تـورد أهـل الكوفـة عـىلإ رة، ـأهـل البصـ قرار بالبيعـةِ

فام يُعجب مـن أهـل حـق وردوا عـىل أهـل باطـل، ولعمـري 

 أن يقاتــل أصــحاب اجلمــل مــا نقاتــل أنصــار عــثامن، ولعــيل
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مــن خــالل هــذا الــنص نســتطيع أن نحــدد أثــر  ،)١()والســالمُ 

ـــنص  ـــة داخـــل ال الســـياق املقـــامي يف الصـــياغات اللغوي

منفردة والـنص كلـه بـام فيـه مـن روابـط يؤكـد هـذا التـأثري، 

ألن الــنص األديب تــتحكم فيــه مــن العنــارص والظــروف 

ــي  ــددة، وه ــن أمهاملتع ــه، وم ــام ذات ــارص املق ــكل عن ــا: تش ه

مـا يتصـل بـه. والعالقـة بـني و املتلقـيواملتكلم وما يتصل به 

ــة  ــروف املحيط ــي. الظ ــف الكالم ــي. املوق ــتكلم واملتلق امل

بالنص سـاعة إنتاجـه، فـاملتكلم هنـا إمـام يعـرف املخـاطبون 

مكانته الدينيـة واالجتامعيـة، واملتلقـون هـم مجاعـة املسـلمني 

ــاً  ــام علي ــايعوا اإلم ــذين ب ــةباخلال Q ال ــني ف ــة ب ــا العالق ، أم

 أليب خمنف لوط بن حييى - ) اجلمل وصفني والنهروان(١

 -دار السالم  - حسن محيد السنيد -مجعه وحققه  -هـ) ١٥٨األزدي(ت

 .١٧٥(د.ت) : 
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هـي عالقـة ود  وحمبـة اذ هـم مـن أنصـار اخلطيب واملتلقـني ف

اإلمـــام وأتباعـــه، أمـــا املوقـــف الكالمـــي فهـــو موقـــف 

ياً مقنعــاً مســتنداً إىل رداً شــاف Q حجــاجي فيــه يقــدم اإلمــام

ة يعلمهــا املتلقــون لكــي يبطــل حجــة اخلصــم ظــواهر حجــ

وادعــاءه الباطــل، أمــا املوقــف اخلــارجي الــذي أحــاط 

ملقارعـــة لتهيـــؤ وابــالنص فهـــو يمثـــل حلالـــة االســـتعداد 

ــت  ــارص كان ــل او العن ــذه العوام ــل ه ــة، ك ــاكثني للبيع الن

ــم  ــن الفه ــا ال يمك ــن دون معرفته ــنص، وم ــارضة يف ال ح

الــنص واكتشــاف دالالتــه، اذ يتطلــب ممــن جــاء بعــد زمــان 

ــك  ــة يف ذل ــات التارخيي ــىل املالبس ــع ع ــنص أن يطل ــاج ال أنت

 إىل اســتعامل صــيغة Q احلــني حتــى يعــرف ملــاذا اجلــأ اإلمــام

ــياغاته،  ــه وص ــن أول مجل ــل م ــبهة بالفع ــد ب(إن) املش التأكي
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سـبق مـن أراد اإلشـارة إليـه  ضـمريثم أنه ربط هـذا التأكيـد ب

كل ذلك من أجل إثـارة االنتبـاه يف املتلقـني لعظـم مـا يـأتيهم 

مــن قــول وحجــة، وحتــى يزيــد يف تأكيــد حجتــه فقــد 

ــول،  ــل يف الق ــل أن يفص ــد) قب ــرف التحقيق(ق ــتعمل ح اس

ــان ــا ك ــاً  ومل ــام حجاجي ــف أو املق ــااملوق ــاً أن الز نك ــم أيت ي

الكالم مفصـالً متسلسـالً مرتابطـاً، وهـذا مـا يكشـفه الـنص 

ــرات يف  ــالث م ــيل(أما) ث ــتعامله، أداة التفص ــالل اس ــن خ م

 Qنـهإالنص، كام اسـتعمل حـرف التحقيق(قـد) مـرتني، ثـم 

استعمل جمموعـة مـن األفعـال املاضـية للداللـة عـىل رسـوخ 

حقد املدعي وعـىل قـدم هتاونـه بـالقيم التـي اعتادهـا العـرب 

صـل التنوإذ ال يصـح اإلنكـار  ،البيعـةومن االلتـزام بالعهـد 

الــزبري بــن العــوام، فكــل  هبعــد أن شــهد املســلمون بيعــة أبيــ
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ــاءت  ــنص ج ــمها ال ــي ض ــب الت ــياغات والرتاكي ــذه الص ه

ــ ــد أن منس ــي تؤك ــامي، وه ــايل أو املق ــرف احل ــع الظ جمة م

الــنص ال يمكــن فهمــه دون الرجــوع إىل الســياق الــذي ولــد 

كانـت دالـة عـىل مالبسـات الواقـع التـارخيي والثقـايف وفيه، 

ــ ــك العص ــر ر،ـيف ذل ــع الظ ــقاً م ــجامً متس ــاء منس ــد ج ف فق

وفــاعالً فيــه، ألنــه متســق ومــرتابط وهــذه هــي إحــد أهــم 

اإلبـــداعي التـــي كشـــفت عنهـــا يب خصـــائص الـــنص األد

الـنص <اللسانيات احلديثـة، خاصـية االتسـاق و الـرتابط، فــ

ــق و ــرتابط، متس ــوج م ــوائياً منت ــاً عش ــيس تابع ــجم، ول منس

ــاظ ــة... و أللف ــال كالمي ــايا و أفع ــل قض ــن ومج ــاق م االتس

روط األساســية لبنــاء نصــية املعنــى... وال تســتقيم ـالشــ

تـأتى عـن إدراج الـنص نصية القطعـة إال بانسـجامها وهـذا ي
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ضــمن إطــاره الســياقي وال يكتمــل إالَ إذا اكتملــت كــل 

ــنص ــاد ال ــروف  ،)١( >أبع ــل الظ ــنص ك ــت يف ال ــد اكتمل ولق

حتى أنتجت نصاً ً بليغـاً فيـه احلجـة والـدليل وهـو قـادر عـىل 

إيصــال املعــاين والــدالالت التــي يقصــدها إىل املتلقــني، 

ــياق  ــة بالس ــة تام ــه دون معرف ــن فهم ــنص ال يمك ــذا ال وه

(ال يمكـن عـزل الـنص عـن  االجتامعي الـذي أحـاط بـه، إذ

ــدال ــم ال ــة وفه ــياقاته اخلارجي ــة يف س ــه كامل ــة ل الت احلقيق

ذات االَن، فـــالكثري مـــن املحفـــزات الذهنيـــة والـــدالالت 

ــارج  ــيفقدها الــنص خ ــة س ــاره الثقــايف))العام ، وإذا )٢(إط

 )  قراءة يف اللسانيات النصية، جان ميشال اَدم، عرض خولة طالب(١

هـ، ديسمرب ١٤١٨، شعبان ١٢اإلبراهيمي، جملة اللغة واألدب، العدد 

 . ١١٨، معهد اللغة العربية واَدهبا، جامعة اجلزائر، ص ١٩٩٧

 .٤٥السياق يف حتديد دالالت اخلطاب: ) املعنى خارج النص ـ أثر (٢
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مــا نقــول ففــي نصــوص خطــب اإلمــام عــىل أردنــا شــواهد 

ــن ــا Q احلس ــري منه ــانع الكث ــي امل ــث ه ــن رشوط البح ، لك

الســياق اعليــة الــذي يكشــف عــن فمنهــا عــن إيــراد املزيــد 

يف توجيــه املعــاين التــي ســعى إىل  املقــامي بكــل أنواعــه

إيصـــاهلا منشـــئ الـــنص إىل املتلقـــني، مراعيـــاً االخـــتالف 

ــم  ــىل فه ــددة ع ــدرة حم ــب ق ــل خماط ــه، فلك ــم والتوج والفه

ــذلك  ــاب، ل ــدهم اخلط ــن قص ــريه مم ــاير غ ــد تغ ــاب ق اخلط

ــا،  ــارشة يف أغلبه ــحة ومب ــة واض ــياغات اللغوي ــت الص كان

ـــ ـــدث تب ـــى ال حي ـــت حت ـــية كان ـــاه قض ـــرأي اجت اين يف ال

ــة  ــل الكوف ــوس أه ــة يف نف ــارة العزيم ــث وإث ــتوجب احل تس

ليالقوا مـن أنكـر البيعـة، ومتـرتس حـول أفكـار اعتقـدها أو 

 .صور له أهنا عني الصواب



 

 

 

 املبحث الثاين

 Q أثر السياق اللغوي يف خطب اإلمام احلسن

ـــىل  ـــوي ع ـــياق اللغ ـــات للس ـــد التعريف ـــنص إح ت

م اللفظــي للكلمــة، الــذي يعنــي بــالنظأنه((الســياق الــداخيل 

قبلهــا خــذاً بعــني االعتبــار مــا آوموقعهــا مــن ذلــك الــنظم، 

فالسـياق اللغـوي الـذي يقـوم عـىل  )١(وما بعدها يف اجلملـة))

ــاظ  ــن األلف ــا م ــا بغريه ــنص وعالقته ــة يف ال ــة اللفظ موقعي

 ين وأثره يف الكشف عن املعاين، زيد عمر عبد اهللا، جملةآ) السياق القر(١

 .٨٣٧: ١٥جملد  ،العلوم الرتبوية والدراسات اإلنسانية، جامعة امللك سعود
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داخــل الــنص، حيــدد الداللــة، ويــرجح املعنــى املقصــود مــن 

خــالل جمموعــة مــن املعــاين التــي متتلكهــا اللفظــة، هــذا هــو 

ــة ويف عــدم انفــراط تسل ســل احلــاكم الفاعــل يف ســري الدالل

خلـق وحـدة معنويـة كاملـة للـنص املعاين يف النص ومن ثـم 

ال ختــرج عــن الفكــرة األســاس التــي أرادهــا منشــئ الــنص، 

تتمثــل يف < وهـذا يشـري إىل الوظيفــة السـياقية للخاطــب التـي

حجــب تعــدد املعــاين يف الكلــامت، وتقلــيص االســتقطاب يف 

وكلـام قلـت التـأويالت  ،)١(>أقل عـدد ممكـن مـن التـأويالت

ــان القصــد وهــو مــا  ــة وب ــام وضــحت الدالل يف اخلطــاب كل

ــام  ــا أم ــن هن ــب، ونح ــب أو الكات ــامً اخلطي ــه دائ ــعى إلي يس

ــب ــوص خلط ــنا نص ــام احلس ــد  Q إلم ــة لقص ــا موجه كله

 ) نظرية التأويل وفائض املعنى، بول ريكور، ترمجة سعيد الغانمي، الدار(١

 .٤٥: ٢٠٠٣البيضاء، بريوت، 
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حمدد ومقرتنـة بأحـداث وسـياقات تارخييـة ونفسـية، حتمـت 

فهامً واضحاً ويف هـذا املبحـث سـنقف عنـد بعـض مـن هـذه 

ــار ا ــوي يف اختي ــياق اللغ ــأثري الس ــن ت ــف ع ــب للكش خلط

املعنــى ويف أرجحيــة داللــة عــىل أخــر يف الــنص، ألن مــن 

واضــحة  ص اخلطــايب أن  تكــون فكرتــه األســاسأولويــة الــن

ـــأثري  ـــدرة يف الت ـــدها الق ـــذي يفق ـــل ال ـــل التأوي وال تقب

ــتاملة  ــي واالس ــه، الت ــداثها يف متلقي ــب يف إح ــب اخلطي يرغ

يف التوحيــد وذلــك ملــا أمــره  Q تــهومــن هــذه اخلطــب، خطب

أن خيطـــب يف مســـجد الكوفـــة. فقـــال:  Q أمـــريُ املـــؤمنني

احلمــدُ اهللا الواحــد بغــري تشــبيه الــدائم بغــري تكــوين القــائم <

ــبة  ــالق بغــري منص ــري كلفــة اخل ــري غايــة بغ املوصــوف بغ

املعــروف بغــري حمدوديــة العزيــز مل يــزل قــديامً يف القــدم 

ــه وذهلــت  ــه وخضــعت ردعــت القلــوبُ هليبت العقــول لعزت
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ر مبلـغُ جربوتـه ـالرقابُ لقدرته فلـيس خيطـرُ عـىل قلـب بشـ

ــه وال يفو ــه جالل ــاسُ كن ــغ الن ــال يبل ــنهم ص ــفون م ح الواص

ــر  ــلُ التفك ــا وال أه ــامءُ بألباهب ــهُ العل ــه وال تبلغ ــهُ عظمت لكن

بتدبري أمورهـا أعلـمُ خلقـه بـه الـذي باحلـد ال يصـفهُ يـدرك 

ـريوهـو اللطيـفُ اخلبـ األبصار وال تدركه األبصـارُ  ا بعـد . أمَّ

مؤمنـاً ومـن خـرج منـه كـان فإن عليـا بـاب مـن دخلـه كـان 

يف  ،)١(>كافراً أقـولُ قـويل هـذا وأسـتغفر اهللا العظـيم يل ولكـم

هــذه اخلطبــة التــي تكشــف مفــردات عــن الفكــرة األســاس 

التي من أجلهـا أنشـئت وهـي الـدعوة إىل شـكر اخلـالق جـل 

ــ ــنص الص ــح ال ــد أن أوض ــال بع ــا وع ــب هب ــي وج فات الت

 حممد-هـ) تح ٣٥٢إبراهيم الكويف(تبن ) تفسري فرات الكويف، فرات (١

 -م النارش مؤسسة الطبع النرش ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ - ١الكاظم ط عبد

  .٧٩طهران: 
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ــة ــر مجل ــن ذك ــتغنى ع ــو وإن اس ــاء، فه ــد والثن ــد  احلم (احلم

ــه ــة لقول ــب الالحق ــبيه)  اهللا) يف الرتاكي ــري تش ــد اهللا بغ (احلم

ــل إن  ــد، ب ــات القص ــىل إثب ــادرة ع ــة ق ــرائن اللفظي ــإن الق ف

احلــذف الــذي تعمــده املنشــئ زاد مــن مجاليــة الــنص وأثمــر 

ــة ــه اللغوي ــني وحدات ــجاماً ب ــكاً وانس ــاب متاس ــام دام اخلط ، ف

وهـذا مـا  ،والقصد واحـداً فـال حاجـة إىل العطـف بـأي أداة

حققه الـنص يف جمموعـة الرتاكيـب اخلربيـة التـي هبـا وصـف 

اخلــالق جــل وعــال فقــال: الــدائم بغــري تكــوين القــائم بغــري 

كلفــة.....) إذ تبــدو يف هــذا الــنص الســمة  األســلوبية التــي 

اق اللغــوي هــي ســياق أســلويب وهــو جــزء مهــم مــن الســي

الذي بـه وحـده تنكشـف قـدرة املبـدع عـىل اسـتثامر طاقـات 

دالـة أو ار الـدقيق للصـياغات اليـعبرييـة، عـرب االختتاللغة ال

ــو  ــعى إىل نم ــد وتس ــد القص ــي تؤك ــة، والت ــة بالدالل املوحي
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الفكـــرة األســـاس عـــرب هـــذه الوحـــدات اللغويـــة التـــي 

مــا كــان هلــا أن تكــون هبــذا الشــكل  تواشــجت يف عالقــاتٍ 

ــده  ــذي عن ــب ال ــة للخطي ــدرة البالغي ــوال الق ــلويب ل األس

تنكشــف قــدرة املبــدع يف نصــه ألن الســياق األســلويب الــذي 

ملـك الفـرد الـذايت ومـن حقـه أن يـامرس < يظهره النص هـو

ــن  ــدة م ــال جدي ــق أجي ــه يف خل ــة وإنتاجيت ــه اإلبداعي طاقت

ــايل الن ــي ع ــتو فن ــب ذات مس ــجالرتاكي ــفات  ،)١(>س فالص

ــام ــتطاع اإلم ــة اس ــلوب  Q الرباني ــق أس ــىل وف ــدمها ع أن يق

ر ثــاعتمـد أســلوب اجلمــل املتوازيــة وهــو أســلوب يعرفــه الن

العـريب يف قديمــه، ملــا فيــه مـن تكــرار إيقــاعي، يثــري الــنص 

جتلـب انتبــاه و املعنـى بطاقـات موسـيقية، تسـتطيع أن تعضــد

ــي إىل ا ــاه املتلق ــد انتب ــي، إذ أن ش ــد املتلق ــي إح ــب ه خلطي

 .٣٢) املعنى خارج النص: (١
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أهــم وأنجــح الوســائل يف إيصــال قصــدية اخلطــاب ويف 

ــذي  ــنص ال ــم أن ال ــني، ث ــى يف املتلق ــأثري املبتغ ــداث الت إح

ــه  ــوي في ــياق اللغ ــأثري الس ــن ت ــف ع ــاولني الكش ــه حم ندرس

ــائر  ــن س ــردة ع ــل مف ــى لك ــرجيح املعن ــد وت ــر يف حتدي يظه

املعــاين والــدالالت املعجميــة هلــا، فمــثالً ورد يف الــنص 

ا بعد فإن علياً بـاب مـن دخلـه كـان مؤمنـاً ومـن مأ<: Qهقول

ا وأســــتغفر اهللا العظــــيم  خرج منه كان كافراً أقولُ قويل هذ

ــم ــك  >يل ولك ــري تل ــر غ ــة أخ ــا دالل ــا هل ــاب هن ــة ب فلفظ

هنــا اســتعامالً جمازيــاً لتــدل الداللــة املعجميــة، إذ اســتعملت 

ــا  ــلوكها دون غريه ــب س ــي جي ــحيحة الت ــة الص ــىل الوجه ع

ــن ا ــة م ــة التام ــؤدي إىل املعرف ــي ال ت ــات الت ــبل واالجتاه لس

جبـات التـي فرضـها اإلسـالم عـىل النـاس مـن اوبالو دينبال

ــل  ــيه ج ــاب معاص ــره واجتن ــال ألوام ــكر وامتث ــة وش طاع
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هـذا يف وعال، ومل يكـن األسـلوب هـو وحـده امللمـح البـارز 

ح السـياق الصـويت الـذي اعتمـد ووبوضـالنص، فإنـا لنجـد 

دعــتْ القلــوبُ < املتامثلــة صــوتياً كــام يف قولــهعــىل املقــاطع  رُ

ــهِ  ــابُ لقدرت ــعت الرق ــه وخض ــولُ لعزت ــت العق ــه وذُهل هليبت

ر مبلـغُ جربوتـه وال يبلـغ النـاسُ ـقلـب بشـعـىل فليس خيطرُ 

ــه ــه عظمت ن ــنهم لكُ ــفون م ــحُ الواص ــه وال يفص ــه جالل  >كن

ــياق  ــامط الس ــن أن ــر م ــط اَخ ــن نم ــف ع ــاً تكش ــي أيض وه

ــياق  ــو الس ــتعامل اللغــوي وه ــن اس ــدو م ــذي يب ــوي ال النح

ـــية ـــال املاض ـــت) األفع ـــال  (ردع ـــعت)، واألفع و(خض

و(يفصــح) كلهــا تــدل عــىل  و(يبلــغ) املضــارعة مثــل(خيطر)

نسـق خمتـار بدقــة وتكشـف عـن ســياق أوجـب هـذا التتــابع 

ــاطبني، ومل  ــود يف املخ ــأثري املقص ــة يف الت ــق الغاي ــذي حق ال

ــتعامل األف ــابع اس ــوي يف تت ــياق النح ــف الس ــل يكت ــال، ب ع
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ــع  ــجمة م ــدالالت منس ــة ب ــامء املوحي ــتعامل األس ــد اس نج

ــذا  ــت ه ــا اوجب ــام أهن ــايب ك ــنص اخلط ــاس لل ــرة األس الفك

ــدم القلــوب عــىل  ــل الــنص، إذ ق ــدرج يف املوقــع داخ الت

العقــول، ألن اإلحســاس أســبق مــن التفكــري والقلــوب هــي 

ــة عــىل  ــة التالي ــأيت باملرتب ــنام العقــول ت مكمــن األحاســيس بي

مهيتهـا يف الوصــول إىل احلقيقـة يف التغيــري الــذي الـرغم مــن أ

ــت  ــد أن احس ــب، وبع ــان املخاط ــئ يف اإلنس ــده املنش يقص

ــت  ــة ووع ــوب باحلقيق ــار القل ــرة، ص ــة والفك ــول الغاي العق

ـــاً لز ـــت أن ام ـــتجابة فكان ـــان االس ـــىل اإلنس ـــدو ع  أن تب

(خضـــعت الرقـــاب لقدرتـــه) وهبـــذا التسلســـل املنطقـــي 

ــياق يف ــر الس ــن أث ــب ع ــف اخلطي ــدالالت.  يكش ــد ال حتدي

وكيف استطاع أن يسـتثمر كـل ذلـك مـن أجـل الوصـول إىل 

ــان  ــأثري يف اإلنس ــل الت ــذي فع ــامال ــد اإلم ــو مقص ــن  Q ه م
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ــن ــام احلس ــر لإلم ــة أخ ــه. ويف خطب ــىل  Q خطبت ــا ع ألقاه

مسامع أهل الكوفـة بعـد الصـلح بينـه وبـني معاويـة، نقتطـع 

ــوي  ــياق اللغ ــأثري الس ــىل ت ــدل ع ــا لن ــزءاً منه ــد حتديف ج ي

ــا مالءمــة للقصــد  ــدالالت ويف اختيــار أنســبها وأكثره ال

يــا أهــل <: Q هــذه اخلطبــة، يقــولأُنشــئت الــذي مــن أجلــه 

مـن مرمـى اهللا، صـائب سـهم الكوفة لقـد فـارقكم بـاألمس 

ــىل ــا ع ــىل فج ــال ع ــداء اهللا نك ــزل اع ــريش، مل ي ــذاً آر ق خ

ــر اهللا،  ــة يف أم ــيس بامللوم ــها، ل ــىل أنفس ــاثامً ع ــا ج بحناجره

ــةـبالســوال  ــال اهللا، وال بالفروق يف حــرب أعــداء اهللا،  روقة مل

ــاب ــى الكت ــهُ  أعط ــهُ وعزائم ــاه ف ،خوامت ــاده دع ــه، وق أجاب

ــه  ــلواتُ اهللا علي ــم، فص ــة ألئ ــذه يف اهللا لوم ــه، وال تأخ فأقنع

((    .)١(ورمحتهُ

 .٤٢/ ٤٤، ينظر: بحار األنوار: ٢٨/ ١٦رشح هنج البالغة: ) (١
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ــه  ــالل تراكيب ــن خ ــنص م ــا ال ــي يمنحه ــة الت إن الدالل

ــه، ألن امل ــياق بنوعي ــىل الس ــد ع ــه تعتم ــب وألفاظ ــى بحس عن

 اللغــويني الــذي يعطيــه املعجــم للفظــة يكــون متعــدداً، فهــم

يصفون املعنى املعجمـي للكلمـة بأنـه متعـدد وحيتمـل أكثـر <

مــن معنــى واحــد يف حــني يصــفون املعنــى الســياقي هلــا بأنــه 

ــد)) ــى واح ــري معن ــل غ ــد وال حيتم ــدو يل  ،)١(واح ــذا يب وه

واضــحاً يف الــنص أعــاله، إذ أن لفظة(ســهم) هلــا داللــة 

ـــفات  ـــرب ذات مواص ـــا أداة ح ـــة كوهن ـــة معروف معجمي

حمددة، لكنها يف الـنص اكتسـبت معنـى اَخـر، فهـي تشـري إىل 

 Q اإلمــام عليــاً  اخلطيــبُ  صــورّ اســتعامل كنــائي هلــا، عنــدما 

ص مرمـى اهللا جـل وعـال، فقـد مـنح الـنمـن بالسهم املنبعث 

 البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث، دار الشؤون) منهج (١

 .١٨٥م: ١٩٨٦الثقافية، بغداد، 
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ــر،  ــى اَخ ــة معن ــذه الكلم ــلويب ه ــياق األس ــالل الس ــن خ م

ــة  ــىل دالل ــياق ع ــأثري الس ــوه ت ــن وج ــه م ــو وج ــذا ه وه

األلفــاظ، وقــد تنبــه إىل ذلــك مــن قبــل الشــيخ عبــد القــاهر 

ــب أن  ــاظ جي ــني األلف ــل ب ــر أن التفاض ــني أق ــاين خ اجلرج

ــياق فقــال ــمن الس ــن <: يكــون ض ــل م ــاظ ال تتفاض إن األلف

ال مــن حيــث هــي كلــم مفــرد، حيــث هــي ألفــاظ جمــردة، و

وإن األلفــاظ تثبــت هلــا الفضــيلة وخالفهــا يف مالءمــة معنــى 

اللفظة ملعنـى التـي تليهـا، أو مـا أشـبه ذلـك ممـا ال تعلـق لـه 

وهــــذا املعنــــى الــــذي اكتســــبته  ،)١(>ريح اللفــــظـبصــــ

ــن  ــة م ــه جمموع ــدت علي ــد تعاض ــنص ق ــهم) يف ال لفظة(س

وأبعدتـه عـن الصياغات التي اكـدت املعنـى السـياقي للفظـة 

مــن صــفته ولــيس حقيقتــه املاديــة  ذاملعنــى املعجمــي، لتأخــ

 .٣٢)  دالئل اإلعجاز: (١
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ــن ــام احلس ــال اإلم ــني ق ــه Q ح ــهم بأن ــذا الس ــفاً ه  واص

(نكال عـىل فجـار قـريش) ثـم اسـتمر السـياق  وأنه (صائب)

يمــنح اللفظ(ســهم) أبعــاداً معنويــة ويؤكــد املعنــى الســياقي 

ـــذي  ـــارص ال ـــت عن ـــد أن اجتمع ـــنص بع ـــه يف ال وردت ب

، إذ إن للســياق الســياقي اللغــوي عــىل تأكيــد املعنــىالســياق 

 اللغوي عند اللغويني املحدثني عنارص ثالثة هي: 

ــ ــوتية والص ــدات الص ــي ـأوالً: الوح ــامت الت رفية والكل

 يتحقق هبا الرتكيب والسبك. 

 ثانياً: طريقة ترتيب هذه العنارص داخل الرتكيب. 

ــاً  ــل  :ثالث ــاحبة للجم ــوي املص ــة األداء اللغ ــا  أوطريق م

ـــويت، و ـــز الص ـــه التطري ـــق علي ـــذا األداء يطل ـــواهر ه ظ

ــوتية ــلة الص ــيم والفاص ــرب والتنغ ــة يف الن ــاحب املتمثل  املص
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ــف) ــ ،)١((أو الوق ــذا العنص ــمن ـوه ــدخل ض ــث ال ي ر الثال

يتطلــب املشــاهدة واحلضــور وهــذا قــد  قراءتنــا للــنص ألنــة

يـدفعنا للـتكهن باحلالـة التـي كـان عليهـا اخلطيـب، وربـام ال 

نكون صـادقني يف تصـور تلـك احلالـة لـذلك أبعـدناه فضـالً 

 عن التأثري إن جاز لنا ذلك منعاً للحرج. 

ــة  ــياق يف الدالل ــأثري الس ــىل الت ــر ع ــواهد األخ ــن الش وم

ــه ــد Q قول ــد أن مح ــني بع ــف املتق ــه  يف وص ــى علي اهللا وأثن

لقـــد صـــحبتُ أقوامـــاً كـــأهنم ينظـــرون إىل اجلنـــة <قـــال: 

ونعيمهــا والنــار ومحيمهــا حيســبهم اجلاهــل مــرىض ومــا هبــم 

ــوا  ــد خولط ــرض، أو ق ــن م ــيمإوم ــر عظ ــالطهم أم ــام خ  ،ن

ــا يف  ــيس لن ــون: ل ــانوا يقول ــوهبم ك ــه يف قل ــوف اهللا ومهابت خ

 إطار جديد، ف. ر . باملر، ت الدكتور صربي إبراهيم - ) علم الداللة(١

  .٧٧م: ١٩٩٥اإلسكندرية، ط سنه  -السيد، دار املعرفة اجلامعية 
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مرنــا أخلقنــا وال بالســعي هلــا الــدنيا مــن حاجــة ولــيس هلــا 

أنفقــوا أمــواهلم وبــذلوا دمــاءهم واشــرتوا بــذلك رضــا 

ــهم  ــواهلم وأنفس ــنهم أم ــرت م ــوا أن اهللا اش ــالقهم، علم خ

ـــت  ـــارهتم وعظم ـــت جت ـــاعوه وربح ـــة فب ـــعادهتمباجلن  س

ــوا،  ــوا وأنجح ــاقتفوا وأفلح ــم اهللا.....آف ــارهم رمحك  ،)١(>ث

يف هذا الـنص نجـد تـأثري السـياق اللغـوي واضـحاً جليـاً يف 

ــة األلفــاظ املؤلفــة للــنص ويف الصــور التــي تعاضــدت  دالل

لتمنح النص بعده الـداليل الكـيل بـام يؤكـد الفكـرة األسـاس 

التــي أقــيم مــن أجلهــا وهــي الــدعوة إىل اهللا وإبانــة حماســنها 

فقــد ، روالتحــذير مــن الســلوك اخلــاطئ الــذي يقــود إىل النــا

قدم الـنص صـورة املـؤمن املتـيقن الـذ صـار ينظـر إىل اجلنـة 

ــار  ــا، فص ــا فيه ــل م ــعرها بك ــه استش ــاب ألن ــن دون حج م

 .١١/ ١٤هـ) : ٦٥٦البن أيب احلديد املعتزيل(ت -) رشح هنج البالغة (١
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بمنزلة الشاهد ال بمنزلـة املتخيـل، ثـم إن الـنص اعتمـد عـىل 

ــان وتوضــح  ــة اجتمعــت لتــؤدي غــرض البي أســاليب بالغي

ــام ــتعاض اإلم ــد اس ــنص، فق ــة لل ــة املركزي ــن  Q الدالل ع

 باالســتعامل الــدقيق لفنــون القــول العــريب، الوصــف املبــارش

ومن هذه الفنون فـن املجـاز الـذي يمـنح الـنص بعـداً بيانيـاً 

ــا  ــارشة، ولعلن ــوع يف املب ــن الوق ــه م ــؤثراً ومنع ــد أن م نج

اللجــوء إىل هــذا األســلوب مــا كــان ليحــدث لــوال الســياق 

ي نشــأ الــنص يف زمنــه وتلــون تبعــاً غــري اللغــوي الــذ

ؤرش إىل أنـــه موجـــه املجتمـــع أو ملحدداتـــه، فاخلطـــاب يـــ

بـة مـن ذلـك الفهـم، يجمموعة تفهم ما يراد بـذلك أو هـي قر

ــه  ــة أو متنع ــده أمكن ــام أن حت ــه اإلم ــد ب ــنص ال يري ــم إن ال ث

ــف  ــىل توظي ــد ع ــلوب املعتم ــذا األس ــذ ه ــذلك اخت ــة ل أزمن

 األساليب البيانية يف كشف الداللة. 



 

              

 

 اخلامتة

ها اللغـوي يلقد اعتمـد البحـث عـىل نظريـة السـياق بشـق

وغــري اللغــوي ومــا يمثالنــه مــن تفرعــات انكشــف تأثريهــا 

ــد  ــذي ول ــنص ال ــم أن ال ــدروس، ث ــنص امل ــىل ال ــع ع يف واق

ــها  ــا خواص ــية هل ــة نفس ــة وحال ــة معين ــة لغوي ــي وبيئ اجتامع

الفارقة كلهـا تركـت أثـراً يف شـكل الصـياغات التـي جـاءت 

ــث  ــار البح ــد أش ــة، فق ــارة املدروس ــوص املخت ــمن النص ض

قــامي وهــو يتنــاول ذلــك يف مبحثــه األول إىل أثــر الســياق امل

ويــة ار املناســب للرتاكيــب اللغيــيف توجيــه الداللــة ويف االخت

ــي  ــي الت ــؤثرات ه ــام وامل ــع أو املق ــا، ال يف الواق دون غريه
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ــب  ــن الرتاكي ــاً م ــت نوع ــياغة وفرض ــكل الص ــددت ش ح

ـــرة  ـــيل للفك ـــالغ والتوص ـــة اإلب ـــوم بمهم ـــاظ لتق واأللف

ــم أن  ــب، ث ــذه اخلط ــت ه ــا قام ــن أجله ــي م ــاس الت األس

البحــث مل يغفــل الدراســات القديمــة واحلديثــة التــي اعتنــت 

الـــنص ودل عـــىل بعـــض منهـــا  بدراســـة أثـــر الســـياق يف

املدروســـة، ثـــم إن واســـتفاد منهـــا يف حتليلـــه للنصـــوص 

ــن  ــام احلس ــب اإلم ــن خط ــامذج م ــار ن ــد اخت ــث ق  Qالباح

ووجــد فيهــا مــا يعضــد مــا ذهــب إليــه مــن هــذه التــأثريات 

التـي تبـدو عـىل سـطح الـنص، يف ألفاظـه وتراكيبـه وصـوره 

اق التــي كشــف عنهــا املبحــث الثــاين الــذي تنــاول أثــر الســي

ـــد املعنـــى ويف توجيهـــه، فقـــد اســـتعمل  اللغـــوي يف حتدي

ــه  Qاإلمــام ــذي ورد في ــة للســياق ال ــة مالئم أســاليب بالغي

ــت  ــنص وعمل ــك يف ال ــو متاس ــكلت ق ــا ش ــام أهن ــنص ك ال
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ــه ووحــدت  أفكــاره، وأحســنت مظهــره عــىل تالحــم أجرائ

ألهنــا أخــذت كــل املــؤثرات ومل تغفــل عــن قــوة تأثريهــا يف 

املتلقــي إذ إن كــل متلــق نوعــاً مــن اخلطــاب ولكــل خطــاب 

 نوعاً من الصياغات والصور. 

 * * 
  



 

  



 

 

 املصادر واملراجع

 ن الكريم آالقر

تفســـري فـــرات الكـــويف، فـــرات بـــن إبـــراهيم  -١

 -١حممـــد عبـــد الكـــاظم ط -هــــ) تـــح ٣٥٢الكـــويف(ت

ر، ـم النـــارش مؤسســـة الطبـــع والنشـــ١٩٩٠هــــ ـ ١٤١٠

 طهران. 

ــروان  -٢ ــفني والنه ــل وص ــأليب خم -اجلم ــن ن ــوط ب ف ل

ــى األزدي(ت ـــ) ١٥٨حيي ــه  -ه ــه وحقق ــد  -مجع ــن محي حس

  .السنيد ـ دار السالم ـ (د.ت)
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ــيف اهللا  -٣ ــن ض ــن ردة ب ــياق ـ د. ردة اهللا ب ــة الس دالل

ــي  ــر،  -الطلح ــة أم الق ــة، جامع ــوث العلمي ــد البح معه

 . ٤٢هـ : ١٤٢٤السعودية 

ـــة يف -٤ ـــة  دور الكلم ـــة اللغ ـــان، ترمج ـــتيفن أومل ـ س

 م. ١٩٨٦كامل برش، مكتبة الشباب، الطبعة األوىل د.

اين، قـرأه وعلـق ـ دالئل اإلعجـاز، عبـد القـاهر اجلرجـ٥

القـاهرة،  ر حممـود حممـد شـاكر، مطبعـة املـدينعليه، أبـو فهـ

  .م١٩٩٢، ٣ط

وأثــره يف الكشــف عــن املعــاين، زيــد  الســياق القــراَين -٦

ـــات  ـــة والدراس ـــوم الرتبوي ـــة العل ـــد اهللا، جمل ـــر عب عم

 . ٨٣٧: ١٥االنسانية، جامعة امللك سعود، جملد 
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ـــة -٧ ـــج البالغ ـــزيل -رشح هن ـــد املعت ـــن أيب احلدي  الب

ـــ) ٦٥٦(ت ــح  -ه ــراهيم  -ت ــل إب ــو الفض ــد أب دار  -حمم

 هـ. ١٣٧٩إحياء الكتب العربية ــ 

ـــة  -٨ ـــاملر، ت  -علـــم الدالل ـــد، ف . ر . ب إطـــار جدي

ــة  ــة اجلامعي ــيد، دار املعرف ــراهيم الس ــربي إب ــدكتور ص  -ال

 م. ١٩٩٥اإلسكندرية، ط سنة 

هــادي التطبيقــي يف الــرتاث العــريب، د . علــم الداللــة -٩

 . ٢٣٦: ٢٠٠٧هنر، األردن، 

ـــريب  -١٠ ـــة الع ـــم الدالل ـــة  د . -عل ـــايز الداي دار  –ف

 م. ١٩٨٥الطبعة األوىل،  -دمشق  -الفكر

د. أمحــد خمتـار عمــر، عــامل الكتــب،  -ــ علــم الداللــة ١١

 .م١٩٩٣القاهرة، الطبعة الرابعة، 
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قــراءة يف اللســانيات النصــية، جــان ميشــال اَدم،  -١٣

ــة و األدب،  ــة اللغ ــي، جمل ــب اإلبراهيم ــة طال ــرض خول ع

، معهـــد ١٩٩٧هــــ، ديســـمرب ١٤١٨، شـــعبان ١٢العـــدد 

 داهبا، جامعة اجلزائر. آاللغة العربية و

، بحـث قـدم ٣٧٥د. متـام حسـان:  -ـ قرينـة السـياق ١٤

ــة دار  ــوي لكي ــد املئ ــال بالعي ــذكاري لالحتف ــاب الت يف(الكت

 ،القاهرة.١٩٩٣العلوم)، مطبعة عبري للكتاب، 

د. أمحــد خمتــار عمــر، عــامل الكتــب،  -علــم الداللــة  -١٥

 م. ١٩٩٣القاهرة ، الطبعة الرابعة، 

ـــد  -١٦ املعنـــى خـــارج الـــنص، أثـــر الســـياق يف حتدي

ــق، دالالت اخل ــو، دمش ــيدي، دار نين ــة الش ــاب، فاطم ط

٢٠١١ . 
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ــة  -١٧ ــم اللغ ــرتاث وعل ــني ال ــوي ب ــث اللغ مــنهج البح

 . ١٩٨٦احلديث، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 

التأويــل وفــائض املعنــى، بــول ريكــور، نظريــة  -١٨

 . ٢٠٠٣ترمجة سعيد الغانمي، الدار البيضاء، بريوت، 

، جملـة العلــوم النقـد والسـياق، سـامل عبـاس خـدادة -١٩

 . ١٩٩٩، جامعة البحرين، ٢اإلنسانية، ع 

* * * 
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