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 فاحتة الكتاب

 

َياِق" َو "الن      اد ِة ا الت ارْيِْيِ  َوالث  قَ  بُ ْعِدِهَ َسِق" ِفْ يَ ْنطَِلُق الِكَتاُب ِلُمَقاَربَِة ُمْصطََلَحيِ  "السِ 
َ
اِفِ ، ُمْسَتِفْيَدًا ِمْن امل

أثُ ْوِر الث  َقاِف ِ 
َ
ْعَجِمي ِة أْوََلً، َوِمْن امل

ُ
  اَلْجتِ الَقاُمْوِسي ِة امل

ُ
 لَعَربِي ِة اإلْسََلِمي ِة ََثنَِياً، َوِمْن ُعُلْومِ َكوِ ِن ِلِذْهِني ِتَنا اَماِعيِ  امل

ْخَتِلَفِة؛ َقِدْيَِْها َوَحِديِْثَها ََثلِثَاً، َوِمْن القِ 
ُ
 إلْسََلِميِ  رَاِبَعاً.اِة لِلَواِقِع الَعَرِبِ  الث  َقاِفي   رَاَءةِ اللَُّغِة امل

، ُمت  اإلْسََل  ًة َعَلى الَواِقِع الث  َقاِفِ  الَعَرِب ِ َيْطرَُح الِكَتاَب أْسِئلَ     ْوِمَها نُ ْقَطَة الِبْدِء، ُمْسََتِْشَداً ِخَذاً ِمْن اللَُّغِة َوُعلُ ِميِ 
َياِقي ِة؛ لَِتْحِقْيِق الِقرَاَءِة الَواعِ  عَ َيِة لِلِِبَْدِي الن َظرِي ِة السِ 

ُ
 اِش.َواِقِع امل

َلٌة، ُُتِْفْي َورَاَءَها أْقِنَعًة ِمْن ، أْم ِهَي أْزَمٌة ُمْفتَ عَ َوَمْفُهْوم   ْصطََلح   الث  َقاَفِة الَعَربِي ِة الر اِهَنِة أْزَمُة مُ َهْل األْزَمَة ِفْ    
 
ُ
َقِة الَغائَِبِة، ُُث  َكْيَف نَ ْقَرُأ َواِقَعَنا ِفْ ِظلِ  امل َتََل َتِغي َِ احلَِقي ْ

ُ
 َكْيَف نُ َؤسِ ُس ألنْ ُفِسَنا الُقْدرََة اِة، َبلْ ِحَقِة ِفْ احلَيَ اِت امل

َاِت، ِفْ ِظلِ  الت َذْبُذِب ِفْ ثَ َقافَتِ  َتِغيِ 
ُ
ْعِتَماُد َعَلى الث  َواِبِت الِقَيِمي ِة  َيُكْن ِمْن األْجَدى اَلِ الِي ِة، ألَْ َنا احلَ َعَلى ِقرَاَءِة امل

تَ َواَرثَِة؛ إِلْصََلِح اخلََلِل ِفْ 
ُ
  امل

ُ
َفاِهْيِم َوامل

َ
  ََتُْكُم َحيَ َواتَِنا؟َحاِت ال ِتْ ْصطَلَ َمْنظُْوَمِة امل

، ََل ِف الَهْل ِهَي أْزَمٌة ِفْعِلي ٌة َحِقْيِقي ٌة، أْم ِهَي َشْيٌء ِمْن الَت َ       َعََلَقَة لََنا ِبِه؟ِفْكرِيِ 

َها، ُُمَاوِ َة َعلَ اِوُل اإلَجابَ الَكِثْيُ ِمْن األْسِئَلِة َيْطَرُحَها الِكَتاُب، َويَُ     َقةِ ي ْ  الَكاِمَلِة َورَاَء األْحَداِث ََلً تَ َقصِ ْي احلَِقي ْ
ِة؛ رَاَء ُنُشْوِء الظ َواِهِر الث  َقاِفي  ألْسَباِب احلَِقْيِقي ِة وَ ا إْدرَاَك اَتَطْعنَ َوالظ َواِهِر الث  َقاِفي ِة ِفْ َواِقِعَنا الر اِهِن، َفُكل َما ِاسْ 

َقًا ِلَما ُهَو َحاِدٌث اليَ ْوَم ِمْن تَ َوافُ  َاِذ ْوَل ظَاِهَرة  َما، َوِِبلت  ْخِتََلف  حَ اِ ق  أْو ِاْمتَ َلْكَنا فَ ْهَمًا َعِمي ْ اِلِ  الُقْدرََة َعَلى ِاُتِ 
 َمْوِقف  إزَاَءَها.
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اُل َُتَْضُع ِلُسْلَطة  أْعَلى ِة، فَاألفْ َعاُل َواألقْ وَ ْرِد َواألُم  ى الفَ لَ َما يُ َناِقُشُه الِكَتاُب َوُيَاِورُُه؛ ُهَو ُسْلَطُة الث  َقاَفِة عَ    
لِ ُم أْو الَفا َتك 

ُ
َياُق؛ أِعُل، فَ ِمْن ُسْلَطِة الَفْرِد نَ ْفِسِه، َوإْن َكاَن ُهَو امل َقاِم، ِعْنَد ْو َما ُاْصطُِلَح َعَلى َتسْ السِ 

َ
ِمَيِتِه ِِبمل

َا ََتَاوَ ِة اللَُّغوِ لظ اِهرَ  َعَلى تَ ْنِظْيِم السُُّلْوِك َوالَقْوِل ِفْ االَبََلِغيِ ْْيَ، يَ ْعَملُ  َزَها إََل ِفْكِر اإلْنَساِن َوثَ َقافَِتِه؛ ي ِة، َبْل ُرَّب 
ِحْيِط الِبْيِئيِ  ال ِذْي ي َ 

ُ
 ِه.يَِعْيُش ِفْ َداِخلِ ُل َمَعُه، وَ تَ َفاعَ َوَعََلقَاتِِه ِِبلَكْوِن َواحلََياِة َوامل

َكأن  اإلْنَساَن َقْد ُرِسَم فَ ْزئِي ة  ُدْوَن ُأْخَرى، ْي  ، أْو جُ د   ُمعَ حَ الَعََلَقُة ُمَتَشاِبَكٌة ُمََتَاِمَيُة األْطرَاِف، ََل َتِقُف ِعْنَد    
  َلُه.َذ َما ُخطِ طَ يُ نَ ف ِ وَ َطرِْيُق َحَياتِِه قَ ْبَل ِوََلَدتِِه، َوَما َعَلْيِه إَل  أْن ََيِتَ، 

َقةُ َقْد تَ ْبُدو الصُّْورَُة قَاِتًَة بَ ْعَض الش ْيِء، َوَلِكن  َها احلَ     اثَِلُة أَماَم أْعيُ الث  َقاِفي   ِقي ْ
َ
ِنَنا، َوَلْو أَرْدََن تَ ْقرِْيَب الصُّْورَِة ُة امل

؛ َلُقْلَنا إن  اِبَن الن َجاِر، ُوِلَد لَِيُكْوَن   ، وَ ارَاً َن  َّبِثَال  َواِقِعي  
ُ
 ُمزَارَِعاً، َوَهَكَذا ِفْ بَِقي ِة األْمِثَلِة زَارِِع، ُوِلَد لَِيُكْونَ اِبَن امل

 ال ِتْ َتْصُدُق َعَلى ِمثَالَِنا.

ْرُسْوَمَة ِفْ َغايَِة الَقَتاَمِة، َلِكن  َها أ   
َ
زَارِِع، ََل يَ ْلَزُم ِابُن الن جَ رًَة أْكثَ َر إْشرَاقَاً، فَ َقاِبُل ُصوْ ْيَضاً ت ُ إن  الصُّْوَرَة امل

ُ
اِر أْو امل

، ُمعْ اَدرَُه أْن َيُكْوَن َن ارًَا أْو ُمزَارَِعًا ِمْثَل أبِْيِه، َبْل َْيَْتِلُك قَ  ِه الت أِويِْليِ  لِلظ َواِهِر َتِمَدًا َعَلى ذََكائِِه وَ خلَاص  ِحسِ 
 الث  َقاِفي ِة الر اِهَنِة.

ْهنِ ُصْوَرََتِن َرََسَُهَما الكِ     َها، ُمْنُذ اِت الث  َقاَوالت  َغيَُّ  لَعَربِي ِة،ي ِة اَتاُب َوَحاَوَرُهَا ِمْن ِخََلِل الذِ  ِفي ِة ال ِتْ َطَرأْت َعَلي ْ
َلِة َوِقَيِمَها، ُوُصْوََلً إََل  ، َوَغَلَبِة الَقِبي ْ ، ِفْ ِظلِ  الت َجمُِّع اأُلََمِيِ  مِ يُِّ الَكِثْيِ ِمْن الِقيَ ََلِم، َوتَ غَ  اإلسْ الَعْصِر اجلَاِهِليِ 

ْخَتِلِف، فَاَِلنِْتَقاُل ِمْن َطْوِر اجلَاِهِلي ِة إََل َطْوِر اإلسْ 
ُ
ًة ِلِقرَاَءِة اْوَجَدْت َحاجَ أََلِم، امل َاِث، َوِاْسِتْبَداِل ًة ُمِلح  لَتُّ

َناِفَيِة ِلُرْوِح اإلْسََلِم َوتَ َعالِ 
ُ
 .ْيِمهِ الَكِثْيِ ِمْن الِقَيِم امل

َقاَربَِة اللَُّغِوي ِة، َوََتِْدْيَدًا ِفْ الشِ ق ِ    
ُ
ائُِر َبْْيَ َدف َتِ  الِكَتاِب، ِاْرَتَكَز َعَلى امل َها، َوِلَذا أفْ َرْدََن النِ َقاُش الد  َياِقيِ  ِمن ْ  السِ 

 ، َياِق، ِفْ َشْكِلِه الَقاُمْوِسيِ  َوأَضْفَنا َلُه ُمْفَرَدًة ُمت ِصَلًة ِبِه، َوتَ ْعَمُل َعَلى تَ ْنِظْيِم الَباَب األْوَل ِِبحَلِدْيِث َعْن السِ 
َياقِ  َساِعَدُة ِهَي ُمْفَرَدُة الن َسِق، َفِمْن السِ 

ُ
ْفَرَدُة امل

ُ
َوالن َسِق َواحَلِدْيِث  َوتَ ْوِجْيِه ِدََللَِتِه ِفْ اَِلْسِتْعَماِل، تِْلَك امل

ُهَما َتَكو    َن الَباُب األْوُل.الَقاُمْوِسيِ  َعن ْ
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َياِق َوالن َسقِ     َفاِء احَلِدْيِث الَقاُمْوِسيِ  لِلسِ  َفاِهْيِم رَاَسِة الن َظرِي ِة لِلُّ َنا ِفْ الد ِ ، َشَرعْ بَ ْعَد ِاْسِتي ْ
َ
َغِة َعَلى َضْوِء امل

ْستَ َقاِة ِمْن الَقاُمْوِس، َفَجاَء الَباُب الث اِنُ ِمْن الِكَتاب؛
ُ
ْهِني ِة الَعَربِيِ ِة  اللَُّغِة، َوَهْيَمنَ تَ َها َد ُسْلَطةَ لِيُ ؤَك ِ  امل َعَلى الذِ 

 اإلْسََلِمي ِة.

؛ َحْيُث أَشاَر الَفصْ     َم الَباُب الثَاِنُ إََل َثََلثَِة ُفُصْول   ََل َمْرئِي ة ، ََتَم َعْت ِتََلِك اللَُّغِة ِكَياََنت  ُل إََل ِامْ ُل األوْ ُقسِ 
، َوََتك َد عَ ِفْ الَفْصلِ  َعم قَ اللَُّغِة، َوأنْ َتَجْت ِكَياَنًَ ُُشُْولِي اً، َوَهَذا َما ت َ  ِفْ َرِحمِ  ْْبَ السُّْلَطِة الَقِوي ِة ال ِتْ  الث اِنِ

َها اللَُّغُة؛ َجر اَء َكْوِِنَا ِسَياقَاً ُُشُْولِي اً، اِ  َة أْنَساعِ ْحتَ َوى اِْكَتَسبَ ت ْ  ِلَها.ق  ِفْ َداخِ د 

 طَاب  َتَسلُّ  إََل خِ أم ا ِفْ الَفْصِل الثَاِلِث، فَ َتَمْت ُمَناَقَشُة ََتَوُِّل اللَُّغةِ    
ُ
َا احلَاِمُل ِطي   َعَلى الَفْرِد َوامل ْجَتَمِع؛ أِلِن 

ِخطَاٌب ُُشُْوِلٌّ؛ ِاْسَتَمد  َشْرِعي  َتُه  َوَغايًَة، َفِخطَاُِبَا اً  َوتَ َوجُّهَ ْت رَأيًَ لِلثَ َقاِفِة َوالِفْكِر، فَِبِصَفِتَها ِكَياََنً ثَ َقاِفي اً؛ ِاْمتَ َلكَ 
ْيِِنُّ.  ِمْن الن َسِق الس اِئِد، َوُهَو الن َسُق الدِ 

ْيِِنِ  اِنْ تَ َقَلْت إََل اللَُّغِة؛ أِلن  اللُّ     َماِوي ِة، َفُسْلَطُة اللَُّغِة لس  لِفْكِر َوالت  َعالِْيِم الِ َي احلَاِمُل َغَة هِ قُ ْوُة اخِلطَاِب الدِ 
ْيَن يَ ْعَمُل عَ  ْيِن، وََكَما أن  الدِ  ٌة ِمْن ُسْلَطِة الدِ  ائِمِ َلى احلَ ُمْسَتَمد  َو َمْرُغْوٌب، َوتَ ْرِك َما هُ  َعَلى الت َمسُِّك َّبَا ثِ  الد 

، َفَكَذِلَك اللَُّغُة، أْصَبَحْت تَ ُقْوُم ِِبألدْ  ْيِن؛ ِمنْ يِْني ِة عِ اِر الد ِ وَ ُهَو َغْيُ َمْرُغْوب   َهِذِه الرُّْؤيَِة َجاَءْت َوَضًا َعْن الدِ 
 ُسْلَطُة  اللَُّغِة، َوقُ و ُُتَا الَقاِهَرُة.

   

 ُممد احلميدي         
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احلديثة،  ق إَل املباحثون التطر يهدُف هذا الَفصُل إَل تِبيان َمعىن َكلَمَت السياق والنسق معجمياً، د     
 أو ما استجد من تغيات دَللية على معىن الكلمتْي.

عناه حبسب َشك ل مبدايًة نشي إَل أن مبحث السياق، مبحٌث قدمٌي؛ منُذ صدِر اإلسَلم، وقد تَ    
 ملبحث األصول.(، واملبحث البَلغي، واملبحث التفسيي، وا1ِاستخدامه، فهناك املبحث اللغوي )

يه، أو ما ْيكن تسميته رد ف( الذي ت2فاملبحث اللغوي أتى ليحدد معىن الكلمة الواحدة ِبعتبار السياق )   
 (، وهنا4لة )صول إَل الدَل(، ولو وجد ف النص ُمذوف ما، فيتم تقديره؛ إلِتام املعىن، والو 3سياق النص )

(، أو القرينة الدالة 6ال )( ، أو احل5يْبز النوع الثاِن من السياق؛ سياق املوقف، أو السياق اَلجتماعي )
(7 .) 

ا ْي على حنو  من مَتادفتبكلمة أخرى هي كلمة ) السباق (، وِبتت الكلمتاُث، إن كلمة السياق التبست    
(8.) 

(،  إذ جاء ف تعريف 11(، أو احلال )10(، فاهتم اهتمامًا ِبلغًا ِبملقام )9أما املبحث البَلغي )   
أو ما ُيشار يط ِبملتكلم، ي(؛ واحلال هنا: كل ما 12البَلغيْي للبَلغة " مطابقة الكَلم ملقتضى احلال " )

 (.13إليه بسياق املوقف )

 (: 14وهلم كلمتهم املشهورة الواردة ف بيت  للحطيئة )   

ِلْيُك         فِإن  ِلُكل َمَقام  َمَقاَلً 
َ
 ََتَن ْن علي  َهَداَك امل

 (.15حيث ذهبت مثًَل ف قوهلم ) لكل مقام مقال، ولكل دهر رجال ( )    

( ف  16 أو املقام ) السياق، لبَلغيْي واألدِبء والنقاد، َتدد مدى أهية مراعاةعبارة لكل مقام مقال عند ا
 (؛ وصوَل إَل املعىن. 17بيان دَللة العملية اللغوية ) 
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شف من وسائل الك يلة مهمةلقد كان املفسرون من أسبق العلماء الذين اهتموا ِبلسياق، واستعانوا به وس   
(؛ كأسباب النزول  19) (، مستفيدين من املقام، أو قرائن احلال 18م ) عن املعىن املراد للشارع احلكي

(20 .) 

شددوا  (، كما21سي )ف التف ومع هذا الس ْبق، فقد أكدوا على أهية الِسياق ف فهم القرآن، وأنه َلزم   
 (. 22على زمان ومكان النزول، ومت اعتبارها جزءاً من السياق )

اهتم  الفقهية، وقد ة لألحكامأصول الفقه أو الفقهاء الذين َتدثوا عن األدلة الشرعياألصوليون هم علماء    
ول من (، وأ23راد )ملعىن املهذا الفريق من العلماء ِبلسياق اهتماما كبياً، واعتدوا به وسيلة للكشف عن ا

 (. 25"غالباً" )ليل (، وعندما تطلق لفظة أصول، فاملراد منها الد24أشار إَل السياق كان الشافعي )

ملعىن بدَللة ن طريق اعكذلك وجد علماء األصول ف املذهب احلنفي " أن الدَللة َتِت من جهة اللغة     
ن اللفظية الت ْيك (، وقد " حدد علماء األصول القرائن اللفظية وغي 26سياق الكَلم ومقصوده " ) 

، ( 27وي ( " ) ياق اللغيسمى اليوم ب  ) الس بواسطتها ) ُتصيص الدَللة ( وقصدوا ِبلقرائن اللفظية ما
ت، عراف والعادااعي، واألورأوا أن من  وسائل ُتصيص الدَللة ) غي اللفظية (: السياق الثقاف، واَلجتم

 (. 28وكل ما يتضمنه السياق العام الذي َتري فيه اللغة تواصًَل )

 ظريت التنبل بكثرة ال فقط أبهية السياق، ف العصر احلاضر، أو احلديث، فإننا نستطيع القول ليس    
حلة األهم مع فيث، (، ُث املر 31(، وصوًَل إَل جاكبسون ) 30( بداية من دي سوسي ) 29استلهمته ) 
 (.33(، وظهور املدرسة األمريكية بريدة بلومفيلد ) 32وتَلمذته )

هو ما و النسق؟  ما السياق؟ ما إن اهلدف األساس من البحث هو اإلجابة على سؤال  ذي فرعْي؛    
 سنبحثه ف األوراق القادمة على مستوى املعجم القاموسي.
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 غوي ) سوق (،جلذرها الل: لعل أول ما يلفت اَلنتباه، كثرة املعاِن القاموسية، لكلمة السياق، و 1-1   
بط الكلمة ِبلواقع احلسي، أوَلها: املعىن احلقيقي؛ حيث ترت(؛ 34وَتدر اإلشارة إَل نوعْي من املعاِن )

 مبتعدة عن اجملردات واملعنويت.

لذهن، اتجه صوب وَثنيهما: املعىن التجريدي؛ املعنوي؛ إذ تنفك الكلمة عن واقعها احلسي، وت   
 واحلموَلت الثقافية الت تكونت عنها.

 بل هي عملية (َس َو َق  )نية؛ معنوية، َل ُتتُص ِبجلذر : هذه التفرقة ف املعاِن؛ بْي حسية وذه1-2   
 هنية.مضطردة ف كلمات املعجم كافة، فنشاهُد املعىن احلسي متجاوراً مع املعاِن الذ

ْبِقْيِة ف املعىن، فاملؤكد هو أحقية احل1-3    لوراء قليًَل، لق، ولو عدَن سي ِبلسبْ :  ِبلنسبة لألولية، أو الس 
 –د ذلك عب –ُث انتقلت  البدوية ف أدق تفاصيلها، لوجدَن الكلمات اكتسبت معىًن حسياً، ورأينا احلياة

 إَل طور  جديد؛ طوِر الذهنيِة ، والتجريديِة.

بعد مروِر ي؛ مادي، و : أيضاً، نلحُظ أن الطفل ف بدايتِه األوَل تكون كلماته ذات طابع  حس1-4   
ُل البدائي؛ ثُلُه مثمِن الكلمات إَل طابع  معنوي؛ َل مادي. سنوات  من العمر، واإلدراك، تتحول معا

 –بْي اطِ َتُْب املتخ ل آنذاك،املتوحش؛ الذي منثل به على فجر البشرية، وبزوغها، وَبكارُتا؛ إذ ظروف التواص
 على القصد إَل املعىن احلسي؛ املادي. –مهما كانت لغتهم أو نوعها 

؛ متوح: هكذا عذريُة اللغِة، ل تفق1-5   ، كما هْد َبكارُتا بعُد ف جمتمع  بدائي   ، فاللغُة و حادٌث اليومَ ش 
 اآلَن نسيْت جذرها، وصارْت معانيها عرضة للتأويل احلسي، أو املعنوي.

ع كل عملية  ممخًا جديداً، ز إعطائِِه و : احلياُة الثقافيُة الطويلُة للبشريِة أكسبْتها نزعَة تشكيِل املعىن، 1-6  
هي من ها املعىن، و ْن أكَسبَ مَ جديدة ، َل ْيكُن أبيِ  حال  فصُل حياِة اللغِة عْن حياِة أهلها؛ هم لغوية  

 أكَسَبهم القدرة على التواصِل والَفْهِم.
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اُتا من دعت مشاِبِ : إن اللغة تستدعي معجمها املتناسق حول الكلمات، فكلمة ) السياق ( است2-1   
َة: أعطاه إيها ليسوقها ( وأساقه إساقة واستساق استياقة املاشي35ًة )أمثاِل ساق سوقًا وسياقًا وسياق

 ِصيغِه؛ ما  ستقصاِء مجيعِ للفِظ، وا(، وهذا اَلستطراُد واضٌح جدًا ف القواميِس العربيِة؛ إْذ يتُم تداوُل ا36)
 كاَن ِاَساً، أو ِفعًَل.

 .(السياق  )اموسيِة للفظِة على هذِه املَلحظِة ساَر البحُث ف استقصاِء الكلماِت الق   

عجِم من ِارتباطات  معنوية ، تلَك الت تتعلُق 2-2
ُ
و األساُس الذْي َسَوَق (؛ وه جلذِر )ِب:أوُل َما ُنشاهُد ف امل

 التال ف احلديث: معانيها، وهو ف مجيع وجْدَن مادتنا املعَجِمية فيِه. كانِت احملاولُة مجَع املادِة وِاْستقصائِها

َة ) ي، نشاهُد لفظَل املعنو إأبرُز معىًن، ولعله األقدَم من حيُث تراتبية املعىن وانتقاله من احلسي : 2-3
(، وف 39(، وساق الشجرة: جذعها )38( : والساق لكل شجر، وإنسان وطائر )37الس اق ( )

، (، وف الطي ورد: ساُق ُحر  أي: ذكر القما40اإلنسان؛ الساُق: ساُق القدِم ) ق وَتمع على: ُسوَ ريِ 
 (.42(، وُسَوَقة )41)

 (.43ا )فالساق إذن تكون لإلنسان وغيه، وإمنا َسيت بذلك ألن  املاشي ينساق عليه   

الر بِ  تعال  فمنها َقولُ  املعنوية؛ :املعىن احلسيُّ متمثٌل ف لفظِة الساِق، لكن  ذلك َل يُناف املعاِن2-4   
َا ِقْيَل  حلَْرُب َعَلىاَمْت ا))) يَ ْوَم ُيْكَشُف َعْن َساق  ((( أْي: عن ِشد ة ، وََكَذِلَك يُ َقاُل: قَ  ، َو "إمن  ِلَك ذَ َساق 

ْنِهَضِة هَلَا )ألن  الس اَق هِ 
ُ
له أن اإلنسان إذا وقع ف شدة يقال: ُشر ساعده، ( وأص44َي احلَاِمَلُة لِلُجْمَلِة َوامل

 ْيِد: َساق.(" ُث قيل لألمر الش دِ 46(، لَلهتمام بذلك األمر العظيم ) 45وكشف عن ساقه ) 

: إذا ُعِن ِبألمر َوِاْجتَ َهَد ِفْيِه )    رب كانوا "يذكرون الساق إذا أرادوا ، فالع(47ومنه، قام فَلن على ساق 
 (.48) شدة األمر واإلخبار عن هوله، يُقال: قام القوم على ساق يريدون الكد واملشقة"
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ذاِة ( ، وُما49) اَلْستواء :ومنه أيضاً، يقاُل: بىن القوم بُ ُيوَُتم على ساق  واحد ، يريدون بذلك2-5   
 بعضهم لبعض  كأِنم صٌف واحٌد. 

ضهم ف إثِر بعض  ْد ولدُتم بعقى، َتكوُن :املرأُة الولوُد حينما تُنِجُب ثَلثَة أبناء  ليَس بينهم فتاٌة؛ أُنث2-6   
 (. 51(، أو واحد  ) 50على ساق  واحدة  ) 

اهلم "َل بد ل من قتالشُّرَاِة   ِفْ َحْربِ ِب طَاِلبِ أ:ُيكىن عن الس اِق ِِبلن  ْفِس، ِمثْ َلَما َوَرَد َعْن َعِليِ  بَن 2-7    
ْحَتِضُر َيُسْوُق ِسَياقَاً" )52ولو تَِلَفت َساِقي" )

ُ
َُؤد ِ 54(، َواملْقصْوُد نَ زُْع الرُّْوِح )53(، ومثله وردت "امل

ي (امل
وِت )

َ
 (، فالسياق هنا َّبعىن: اَلْحِتَضاِر؛املوِت؛ الَفَناِء.55إَل امل

بدوي يسوقه إليها، ويرسلُه ، املقدم للعروس، حيُث كان ال(56:الس وُق: املهر؛ وهو السياق أيضاً )2-8   
(، حيث 58َساُق )تُ (، وإن كان دراهم، أو دَنني؛ ألن أصل الصداق عند العرب اإلبل، وهي الت 57)

حياُة العرِب القدماِء ف(، 59 )هي الغالبُة على أمواهلم، ُث وضع السياق موضع املهر، وإن ل يكن إبًَل وغنماً 
، فكان لزامًا عف ِبدي َلِع َزَماِِنم، َوَهَكذا َعاُمَل ِبسِ ليهم الت   تهم، أجْبُتم على اُتاذ املاِل السائِر من إبل  وغنم 

 فَ َعُلوا، َحْيُث َكاَنْت لِلَماِشَيِة ِقيمٌة، وأهيٌة.

ًة، ًا وسياق سوقَق املاشيةَ :من َسوق اإلبل مهرًا للعروس برز استعمال كلمة السياق للماشيِة، ف  سا2-9   
(، وأصُل 61للمبالغة ) (، والتشديد هنا60ومساقاً، واستاقها، وأساقها فانساقت، فهو سائٌق وَسو اق )

ياق ِسَواٌق، قُلَبت الواو يًء ِلَكسرِة السْي )  (.62السِ 

أو ما  لدواب،اما يساق من  (، بينما ) الس يِ قة (:63:وأساقُه املاشيَة: أعطاه إيها ليسوقها )2-10   
كون ما يسوقه العدو (، في65(، وَتديداً: ما اخُتلَس من الشيء فساقه )64استاقه العدو من الدواب )

 خمتلساً؛ مسروقاً؛ منهوِبً.
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أساسها  ُسُه من قبِل العدو،( مأخوذٌة من انسياِق اإلبل، أو ما مت اخِتَل66:املتابعة ف السي )2-11     
ن صوِر يانه بصورة  ما يصح إتمق  متتابع، ُث صارْت ُتستخدم لبِن البشِر، أو املاشيُة الت تسُي بشكل  متس

 التتابع.

 انساقت اإلبل:تابعت، و ِبلنسبة للماشيِة سوقها يعِن: حثها على السي من خلف، فتساوقت املاشية: ت   
 ىن.اَت املعسارت متتابعة، واملساوقة: املتابعة، وكذلك لو وردت عند اآلدميَْي، فتأخُذ ذَ 

ِة العرِب وقَت ادع(، حيُث كان من 67:ساوقها فتساوقت وانساقت: َتبعها فتتابعت وانقادت )2-12   
دو املاشيِة للسِي (؛ ح68) سوِق املاشية استعمال نوع من الغناء الشعري يُعرُف ِبحلداء، ومنه حدو الشيءِ 

 (، والتابع والقريب.69ِبا، واملنساق من اجلبال: املنقاد طوًَل )

ي ق ( سواٌء أكاَن فيه ماٌء، أْم ل يك2-13    طرده الريح؛ تسوقه ت( ، 70ْن ):السحاب يُطلُق عليها ) السِ 
َر له، َل يعدوه؛ ( أي: يس71للمكان الذي قدر له، ومنه قوُل العرِب: املرُء َسيِ َقُة القدِر ) وقه إَل ما ُقدِ 

 حيُث يشاُء هللا.

اِنساق امللك إَل فَلن  (، ومنه72:ساق إَل إنسان  اخلي، أو ساق األمر إليه أي: صار ملكًا ) 2-14   
 (.74خص  إَل آَخر )(، ومساق اخلَلفة: انتقال اخلَلفة من ش73اِنتقل امللُك إليه )من الناس. أي: 

ُلوِكيِة ننتقُل إَل اجلانب اآلَخِر؛ جانِب الشعِب؛ 2-15   
ُ
لك وامل

ُ
ُْب عنها ِبل  ) " ، حيُث يُعالر ِعيةِ ":من امل

قة ملؤنث، والسُّوَ جلمع، واملذكر والواحد وا(، فالسَُّوقة: مفرد، ومجعه: السَُّوق؛ وَيِت ل75ُسَوق / ُسَوَقة ( )
ِلك يسوسهم،

َ
ا مرفهم إَل صويسوقهم، وي من الناِس: مْن ل يكن ذا سلطان  " وهم من غي امللوك "، بل امل

 َهاِء.شاء من أمره، فهم من " أوساط الناس " أي: عامتهم، وغالبيتهم؛ ليسوا من الُوجَ 
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(، 76ع والقريب )نساُق: التابمُ م، وال  َوَقة؛ ألن امللوك يسوقوِنم فينساقون هلسبُب تسميِة "الر ِعيِة" ِبل  سُ    
ِلك والقَ  شابه بْيهنا نتذكر عبارَة العرِب: املرُء َسيِ َقُة القدِر ) سبق بيانه ( لنلحَظ الت

َ
َدِر، فكَلها يسوقان امل

لِ 
َ
 البقية.قاٌد أيضاً؛ كبٌع ومنك، فهو َتاإلنسان إَل طريق  يددانه، إمنا يبقى القَدُر أعلى سلطًة من امل

ا ناس فيهساق؛ ألن ال ( من "ُسَوق / ُسَوقة" الناس، وهي مجع كلمة:77:أتت تسمية "السُّوق" )2-16   
ٌد، ومجعها: أسواق، وأصُل (، و"السُّوق" مفر 78يقفون على "ُسَوِقِهم"، أو َسيت بذلك لسوق الناس إليها )

": بيع  (، حيُث ْيارسُ 79ضائِعهم إليها "موضع البياعات" )ِاشتقاقها من َسوِق الناس ب الناُس عمليَة "َتسُّوق 
َلُع للبيع واَلبتياع )  (.80وشراء، وتُعرض فيه السِ 

(، وقامت احلرب 81لقتاِل ):"السُّوُق" أيضًا ُتستعمُل ف جمال احلرِب، ف  ُسوق احلرب: َحومُة ا2-17   
دة ) سبق بيانه (، ومنه اآلية: ) يوم يكشف عن ساق  ( أي عن ش82على ساق  أي: اشتدت وتعاظمت )

د بعَضها، فكأن  اللغَة نسجت (، وكلها ألفاٌظ َتعضُ 83(،و) إَل ربك يومئذ  املساق ( أي: املنتهى واملرجع )
لوجدَن  لو ِسرَن قليَلً صفًة، و  من معجمها شكَل احلياِة العربيِة، وأعطْت لكلِ  حركة  اَساً، ولكلِ  َترُّك  

(، وهذه 85": ساواه )(، و "ساوقه مساوقة84"ساوقه" َّبعىن: فاخره ف السوق، وَتبعه وسايره وجاراه )
 ِوْيَن.، أي: ُمَتَساق  واحد  العبارة متصلٌة ِبلعبارة الت سبق لنا إيضاحها : بىن القوم بُ ُيوَُتم على سا

ع مجآخره، و "الساقُة":  ف ساقِة العسكر: ف ( : مؤخ َره، وفَلنٌ 86:وهناك "َساَقُة اجليش" )2-18   
 (؛ السائرين87ة احلج )سائق، وهم الذين يسوقون اجليش الغزاة، ويكونون من ورائهم، يفظونه، ومنه ساق

 خلف احُلج اِج ِمن أْجِل ِحفِظهم.

التجارة َُتلب  (، ألن89) (، أو نسبة إَل السوقة88:يلحق ِبلسُّوق لفظ "السُّوقي" نسبًة إليها )2-19   
َتَذُل. ُب ْ

 إليها وتساق املبيعات حنوها، والسُّوِقيُّ من اللفِظ: هو امل

(، والسُّويقة: 91(: كان دليًَل له، وساقه مساق غيه أي عامله معاملة غيه )90:ساق بفَلن  )2-20   
 (.92موضع بنواحي املدينة املنورة "يسكنه آل علي بن أب طالب رضي هللا عنه" )
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م مساقه إَل كذا، (، وإليك ُيساق احلديث، وكَل93:من اجملاز: هو يسوق احلديَث أحسن سياق )3-1   
؛ أورده (96( وسلسله )95(، وساق احلديث: سرده )94وجئتك ِبحلديث على سوقه، على سرده )

كَلم   لسياق: يدل فا(، وورد ف شفاء الغليل أن 97بسهولة وسَلسة ، وإليك ُيساق احلديث: يُوج ه )
( / 99وبه وجمراه" )(، وسياق الكَلم " أسل98املولدين على أمور منها ما سيق له الكَلم من الغرض )

َ له السياق الذي وقعت ف –سياق احلوادث   "شرح املتهم يه السرقة:األمر: الظروف الت يقع فيها، َبْي 
 (.100للقاضي السياق الذي ارتكب فيه جرْيته" )

يولوجية هرات الفيس: "تعاقب سلسلة  من الظاهرات ف وحدة  ونظام  كتعاقب الظا:السياق يعِن3-2   
اُق در: ساق، واملس(، والسياق "مفرد" ومجعه "سياقات" ) لغي املصدر (، واملص101والسيكولوجية" )

 (.102"مفرد": مصدر ميمي من ساق )

 أو  َساق َحديثاً  "كما يقاُل: (،103جة فيه ):يُقاُل: "وقعت هذه العبارة ف ِسياق الَكَلِم" أْي ُمدر 3-3   
د ث حستعمل َّبعىن: يَساق (  كَلمًا يُ َقاُل: َساق قوًَل، وَساق خْباً، أي َسَرَدُه سلسله. والفعل وحده )

 (.104وَحَكى َوَرَوى" )

قال: يو الكَلم، أ:سياق: تسلسل األشياء وتتابعها، وتسلسل األفكار ِبقي احلديث أو القصة 3-4   
(، 106ابع مثل سياق )(، واملساُق: تسلسل، تت105نرجع إَل سياق الكَلم، أي نرجع إَل ِبقي الكَلم" )

 (.107والسوقان: "مصدر ويستعمل اَساً َّبعىن استقراء واستنتاج" )

؛ حد َث (109(: احلصة من احلديث، و"ساق القصة: قصها" )108:السياق عند القصاص )3-5   
 (.110ِبا، وحكاها؛ رواها )

 ته.(؛ أو الوساطة ف أمر  ما، كشفاعة النيب )ص( ألم111:السياق: الشفاعة )3-6   
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ة ببداية ف منها حبك:جمرى األحداث ف رواية أو مسرحية ، أو تسلسل أحداث مَتابطة حبيث تتأل3-7   
كون يتقضي أبَل   ا أرسطو؛وتنام  وِناية؛ يُطلق على هذه العمليِة ُمسمى "سياق"، كما توجُد قاعدٌة وضعه

يكيون ف ا الكَلسللرواية، أو للمسرحيِة سوى حبكة  واحدة ، وهي قاعدة "وحدة السياق"، وقد أقره
 (.112منتصف القرن السابع عشر، وطورها الرومانسيون مع ُمافظتهم على وحدة اإلَثرة )

عجمي، نُ 3-8   
ُ
؛ امل دأَن به، وإِتاماً ماًَل ِلما بها؛ ِاستكورِدُ :للفظِة السياِق مرادفاٌت خارَج اإلطاِر القاموسيِ 

، راِدفاُت ِاستعملها ُعلماٌء من خارِج اإلطاِر اللغويِ 
ُ
 ِدراستهم هلا.للغِة، و ِب رغَم ِعلمهم للفائدِة، وهذِه امل

ال، أو (، ودَللة احل114اِن )(، ونظرية النظم كما تناوهلا عبد القاهر اجلرج113املرادفاُت هي: املقام )   
(، والغرض، أو 116 )(، والقرينةُ 115مقتضى احلال، أو قرينة احلال، أو شاهد احلال، أو بساط احلال )

 (.119بة )(، واملناس118(، واللساُن املراُد بِه الكَلم )117مقصود الكَلم )

 لتعدد لفة ، وقابلة  عماَلت خمت:ِبلرغم من ورود لفِظ السياق ف الَتاث العرب، إَل  أنه يستعمل ِاست3-9   
 ِِبصطَلحات   واملفسريَن، صوليَْي،الفهم، كسياق املوقِف؛ كاَن ُيشاُر إليِه عنَد اللغويَْي، والبَلغيَْي، واأل

رائن (، القرينة ) القلدليل، و ) األحوال (، املشاهدِة، املشاهد، وا أخرى تؤدِ ي نفَس املفهوِم مثَل: احلال
 (.120واملقام، واملوقف )

ُة؛ لغتُنا، عن للغُة العربيازْت ِبا ا:كثرُة املعاِن املشتقة من اجلذِر ) َس َو َق ( َتيلنا إَل ميزة  ِامت4-1   
قصَد، بل رَّبسواها من اللغات، أَل وهي ِغىَن املعجم ِبملعاِن الت تؤدي 

َ
ف  لمتان أو أكثركا اشَتكت  امل

، معىًن ُمدد، إضافًة إَل املعاِن األخرى الت ِتتلكها كل كلمة ، وهنا نقُع ف معىن  ددفما الذي ي إشكال 
 الكلمة؟

 (.121ها بدقة  )دد معناَل نستطيُع فض  التشابك القائم سوى إبرجاع الكلمة إَل سياقها، فالسياق ي   
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ح ف لغتنا (، تسب122ا )مَتص ور  مُ تبقى املعاِن القاموسيُة جمرَد مفاهيَم ملصاديَق خارجية؛ َُتيُل إَل :4-2   
َر الزماِن قد ، فإن  تطوُّ األقحاح املستعملة، وإذا كانت اللغة قد مت مجعها منُذ بذرُتا األوَل من َلُدِن العرب

َّبواصلِة  وت، بل ترغبُ ريُد أن ِتتطبيعي ِبلنسبة إَل لغة  َل ول َد الكثَي من املعاِن املستحدثِة، وهو أمٌر 
 (.123حياُتا وفق ما خططه هللا هلا )

هر 4-3   
َ
(، 7-2َلحِتضار )( إَل ا8-2):الكثرُة الكاثرُة من املعاِن املتعلقة بلفظة ) السياق (؛ فمن امل

َرِة اجليش )13-2إَل السحاب ) (، إَل 10-2واب )سلوب من الد(، إَل املنهوب وامل18-2(، إَل مؤخ 
(، إَل 3-3رجة ف اجلملة )( ... إَل العبارة املد15-2(، إَل الر عية )16-2السوق موضع البيع والشراء )

(... 13-2رَه هللا له )(، إَل تسيي اإلنسان إَل ما قد  17-2(، إَل التساوي )15-2املتابعة والقرب )
 .والكثَي َم ا سبق وبَ ي  ن ا قبلُ 

احدة؛ ِن للكلمة الو دد املعااملَلحظة احلالية تؤكد سابقتها، وتوحي بشيء آَخَر، وهو حاجة العرب إَل تع   
 لِتُناسب الفنون القوليَة الت برعوا فيها.

ِد َمعىن اللفِظ ليسْت الوحيدَة ف القائمِة، بل َتس حينم4-4    َسَوق  عاِن اجلذر )ا تستقصي م:قضيُة تعدُّ
؛ ينتقل د  بشكل  كبيإلنسان ِب بكاملها، مجيع مناحي احلياة هلا وجود ف هذا اللفِظ، ارتباطه ِب( أنه حياةٌ 

، عل تطور الزمنل هذا بفمعه من طور  إَل آَخَر، َل يغادر جزئية من جزئيات احلياة إَل وتغلغل فيها، ك
 وتطور اللفظِة معه.

منا ، وتتتابع كأ() السياق  ْبى للنيب )ص(، َتول مفردة:منُذ الوَلدِة إَل املوِت، إَل الشفاعة الك4-5   
ُل َحيواتِنا أبكملها، فَل ِترُّ مرحلٌة من مراحل احلياِة إَل  ووجدَن ثراً، وشاهداً، وهذا أ) السياِق (   للفظةِ ُتشكِ 

 ة .؛ متسلسل معينة  ما يقود إَل الفكرة القائلة: إن  املعجم اللغوي قد صاغ َحيواتِنا وفق ثقافة  

(، وتُعتْب "أعظم اكتشاف عرفه اإلنسان على مر 125( حياِت متكامل )124:اللغُة نظاٌم )4-6   
( َتيا بنا وحنيا فيها، نعْب عن أفكارَن اجملردة من خَلل ألفاظها، وتُعْبِ ُ عن نسق  ثقاف 126العصور" )
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إحساسنا ِبا يبلُغ من العمق  ( معاش، نتعامُل معها كأِنا َل وجوَد هلا، بل إن  128(، وفكري )127)
(، فكما أننا َل نُدرُك 129َّبكان  أننا َل نشعر بوجودها؛ أبهيتها، إَل  أن  أهيتها جامثٌة َل إشكاَل فيها )

 أهيَة وجودَن إَل  إذا دعت الضرورُة، أو احلاجُة إَل ذلك، فكذلك اللغُة، حاجتنا إليها َُتدد أهيتها.

ارُس من بعيد  سطوُتا على (؛ خفيًة، ِتُ 131(، يعِن امتَلكها سلطًة )130ِة نظاٌم ):إن  كوَن اللغ4-7   
ا م(، وهو 133ِة )يتها البالغ(؛ غي العابئْي ِبا؛ َل يكَتثون ألمرها، ولو فقدوها ألدركوا أه132األفراد )

لسياقات امجيع  صرحجاهَد اللغويون إلثباته ف كتب القواميس واملعاجم؛ الت بطبيعتها َل تستطيع 
(134.) 

يل  وعة لكلمة ) السياق ( سوى دل( أمٌر َثبٌت، وما الدَلَلت املتن135ِارتباُط اللغِة ِبلواقع اَلجتماعي )   
 أكيد  على ذلك.

ِبا،  خرى، ِارتبطتَل كلمة  أإ:بعد اِنتهائِنا من إيضاح الدَلَلت املتنوعِة لكلمة ) السياق (، أنِت 4-8   
 ِبل  ) سياق وما ِارتباطهُ  لن َسق؟امراحلها الدَللية املتنوعة؛ تلك الكلمة هي ) الن َسق (، فما  وسارت معها ف

 (؟ هذاِن سؤاَلِن ُُياُب عنهما َتلياً؛ ف املبحِث القادم.
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َياق"؛ فحَْي ُنشاهُد كثرَة 1-1    ِة شعبها ف لفظملعاِن، وتا:احلديُث عن "الن َسق" خُمتلٌف عن "السِ 
َياق" َنُد عكَس ذلك ِتاماً ف حبثنا حول "الن َسق"، وكأن  هذِه ال  اموس جيداً.يستوعبها الق كلمَة ل"السِ 

نيهما: احملسوس، وَث عىن املاديإَل فرعْي؛ أوهلما: امل:أيضًا اِنقسَم احلديُث حول "الن َسق" معجميًا 1-2   
 (.136املعىن الذهِن؛ التجريدي )

ا ما سنتعامل لذِ هِن، وهذالى املعىن :ِبلنسبة للفرع األول؛ املتعلق ِبملعىن املادي، فله َِسُة الس ْبِق ع1-3   
 على أساسه َتلياً.

ستقَلليتها ا أَل وهو عدمُ  الن َسق"،"ه؛ من أجِل فهم  َتم  للفظة :مثَة أمٌر أخٌي َلبُد  من اإلشارة إلي1-4    
َياق"؛ ا ْستِقل، ُدوَن ك َل َمْعناهلت َتشَ ف املعىن، فتبعيتها لأللفاظ األخرى ِبرزٌة جداً؛ خبَلف لفظة "السِ 

ُ
ا امل

 احلاجِة إَل اَلْستعانة ِبلكلمات األخرى؛ لتوضيحها.

فعوُل َمْنُسوٌق ):َنَسق يَ ْنِسُق، َنَسق2-1   
َ
( واِنْ َتَسَق 138"تَ َناَسَق" من َنَسق )و(، 137اً، فهو ََنِسٌق، وامل

فرد [: َمصدُر َنَسق م(، و"َنْسٌق"] 140(، و "ُمتَ َناِسٌق" ) 804(، فهو "َنِسْيٌق" ) الرائد ص139)
 (144(، و"أْنَسَق" )143َق" )ْنسَ ( َّبعىًن واحد ، و"ِاْست َ 142(، وَنَسق و"َنس ق"، ومنه "الت  ْنِسْيُق" )141)

 (.   146( وتَ َنس َقْت )145َنَسقاً وَنْسقاً، واِنَتَسَقْت )

(، والث غِر 149(، واخلرِز )148عقيِق )(، وال147:أوُل معىًن، وأقَربُه إَل احِلسِ  ذلك املتعلِق ِبلدُّرِ  )2-2   
ها معىن: التنظيم، َق"، وُيضيُف إلي(؛ حيُث يسِبقها "َنسَ 152(، والكتب )151(، والش ْعِر )150)

 والَتتيب، واحلسن.

(: 155(: منتظم، و"در َنِسيق" )154( : نظمُه على السواء، ودرٌّ َنسٌق )153ف  "َنَسَق": الدُّر  َنسقًا )   
 ما كان منظماً.

 (:منظم.158) (: رتبها، نظمها، وخرٌز َنَسقٌ 157(: نظمه، وَنَسَق الكتب )156ومثلُه، َنَسق العقيق )   
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 (.160تساوية، ومستوية )م(: ما كانت أسنانُه متناسقة 159عند ابِن فارس  أن  الث غَر الن َسَق )   

َلٌم "ُمتَ َناِسٌق" ك(، وهذا  161:"َنَسْقت" الكَلم َنْسقاً: عطفُت بعضه على بعض، ورتبتُه )2-3   
(: متَلئم، جاَء على 164َسٌق" )(، وكَلٌم "نَ 163م  )(، وقْد "تَ َناَسَق" كَلمُه: جاء على َنْسق  وِنظَا162)

(، 165ظام  واحد )نقان على نظام  واحد ، قْد ُعِطف بعضُه على بعض، و "َنَسَق" الكَلَم: عطفه، ورتبه إبت
(، و 167ي معطوف عليه )أ(، يُقاُل "هذا َنْسٌق على هذا" 166و "الن َسُق": الكَلُم على نظام  واحد )

 (.168الرجُل: تكل َم سجعاً )"أَْنَسَق" 

(، 170، و "الت  ْنِسيُق": الت  ْنِظيُم )( تَ ْنِسيقاً 169:"َنس َق" الشيَء: َنظ َمُه ] وهي اللغة املشهورة [ )2-4   
اِنْ َتَسَق": انتظَم وكان على َنَسق  (، و "173(و "َنَسقاً" )172( و "َنْسقاً" )171وجعَل األمَر "ُمتَ َناِسقاً" )

:، و "تَ َناَسَقِت" األشياُء و "اِنْ َتَسَقِت" و "تَ َنس َقِت" بعُضَها إواحد َسَق" بَْي الشيئِْي: َنَ تتابعت، و " َل بعض 
 (.175ونظام  واحد  عام ) (، و "الن َسُق" من كلِ  شيء : ما كان على طريقة  174َتبَع بينهما وَلَءَم )

ى هذا : على هذا "الن َسق": أي علِل إذا امتد  مستويً، يُقال( احلب176و"الن َسُق" ِبلتحريِك: َطَواُر )   
(  أي على نظام  واحد، وَتسُي على 178(، ويُقاُل: قام القوُم َنَسقاً، وغرسُت النخَل َنَسقًا )177الط َواِر )

 على سيهوسار  ي حاكاهُ أَنَسق  واحد: على طريقة  واحدة ، ومنط  واحد، وساَر على َنَسِقِه: ِمنواله؛ 
 (.180(، وُمط رُِد الن َسِق: ُمنتِظم وُمت ِسق )179)

علها على َنَسق  واحد ، ج الَتبويَة: املناهجَ  "َنس َق" العمَل: َنظ َمُه، و"َنس َق" أعماَل اللِ جان، أو"َنس َق"     
 (.                                181وَمعايَي متشاِبة  )

، و لعاملِة على تنسيقهِ (، هي حروُف العطِف؛ الرابطِة بَْي اجلمِل، وا182ن سِق" ): حروُف "ال2-5   
ها منتظمًة مستويًة، و "الن ْسُق": (، وجعل184(، و "ََنَسَق" بْي اجلمل: َتبع بينها وَلَءم )183"تَ َناُسِقِه" )

 (.186عليه ) عطوفٌ (، و "هذا َنْسٌق على هذا" أي م185العطُف على األوِل، والفعُل كالفعِل )
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 نسق تالت آراُؤه فت منظماً؛ :"الن َسُق": جمموعة من العناصر يرتبُط بعُضها ببعض  حبيث تكون كَلا 2-6    
 (.188(، وتناسقت واِنتسقت وتَنس قت: تتابعت )187فكري )

 (.189و "الن سُق" اللفظي: الَتتيُب النحوي للكلمات ف اجلملة أو العبارة )   

نظيم مَتابط، أو ت  متماسك  :و "الت نِسيُق": ترتيُب أجزاء شَّت  وتنظيمها من أجل احلصول على كل   2-7    
ام بْي ق اَلنسجاألعمال ف مؤسسة أو مشروع أو إدارة أو حنوها على حنو يكفُل حسن سيها، ويق

، مدحاً احد  دونَ سياق  و عناصرها، أما ف البديع ) من علوم البَلغة (: ذكر صفات  متوالية  على     عاطف 
 (.190كاَن أم ذماً )

وهذا ما  كلمات  ُأخرى، معناها ب:كثٌي من ألفاِظ القواميِس َتتاُج إَل تَ َفكُّر ، خصوصًا إذا ِارتبطَ 3-1    
 َوجْدَنه ف َُمارستنا ِلِقراءِة مفردِة "َنَسق".

ِر )ملرتبِط ِبا:تنوعت مفردُة "َنَسق" ف ِاستعماهلا، فَِانتقلْت من املستوى احلسيِ  3-2    والعقيِق  (،2-2لدُّ
-2، والتنظيِم املؤسسيِ  )(3-2(، إَل املستوى املعنوي الذهِن املرتبِط ِبلكَلِم )2-2(، واألسناِن )2-2)

 (.5-2ميتها حروَف الن سِق )(، وصوًَل إَل ِارتباِط املفردِة حبروف العطِف، وتس7

ياِق ( و ) الن َسِق (؟3-3     :إجابًة على سؤاِل: ما الرابُط بَْي ) السِ 

ُع املعاِن، ق متشعٌب، واس، فالسياْيكننا اإلجابة َّبا ِاستفدَنه من معىن "الن َسِق" ف ما يتعلق ِبلتنظيمِ    
 ياة.يتوَل  تنظيَم هذِه احليغوُص ف أعمِق أعماِق احلياِة اإلنسانيِة، والنسُق 

سُق لِيُنظِ َم سة ؛ َيِت النة  مؤس ِ يَعمُل النسُق على التنظيم املؤسسيِ  الفاعِل، َفِحَْي يْبُز السياُق كقو    
 اَلَتاهات املتنوعِة داخَل البيِت املؤسسي؛ أو السياقي.

ياٌق"، واألجزاُء "أنساٌق"، هكذا تتبد ى العَلقُة بينهما؛ عَلقُة الكلياِت أبْجزائِها؛ حيُث الُكلياُت "س   
 العَلقُة، وتظهُر للعلِن.
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لَة تبلَغ الدِ َل ة  متكاملة  إَل أنْ ( يُِيُل إَل ِدَلَلت  متنوعة ؛ تتشابُك ف منظوم191الن صُّ "ِسياٌق" )   
ْت قاشًا عميقاً، ورَّبا اِنتهنِ ِدثًَة ؛ ُمُْ وتتجاورُ  الكليَة، بينما "الن سُق" َتفرُّعاُت الن صِ  الداخليِة؛ تتحاوُر داِخلُه،
َللِة الكليِة؛ ال  نهائيِة.إَل ِدَلَلت  متخاِلفة ؛ ُمتضاَدة ، إمنا َتصُُّب ف الدِ 

َياُق ( على ) أْنَساق  ( ف     ا؟  داِخلهيْبُز سؤاٌل ههنا: هْل ِاحتوِت اللغُة ) السِ 
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رشاف ادلكتور/ عبد الفتاح عب ردة هللا بن ردة بن ضيف -1 د العلمي الطلحي، دالةل الس ياق، رساةل مقدمة لنيل درجة ادلكتوراة يف عمل اللغة، بإ

وما  46ص هـ،1418ودية، الرباكوي، جامعة أأم القرى، لكية اللغة العربية، قسم ادلراسات العليا، فرع اللغة، وزارة التعلمي العايل، اململكة العربية السع

 بعدها.

ركز حامدي مصود، مراجعة: صالح ادلين الرشيف، امل –دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ترمجة: عبد القادر املهريي  –بتريك شارودو  -2

 133م، ص2008الوطين للرتمجة، دار سيناترا، تونس 

 50الطلحي، دالةل الس ياق، ص -3

 55-54الطلحي، دالةل الس ياق، ص -4

 159مرص، د.ت، ص –اللغة، دار قباء للنرش والتوزيع، القاهرة محمود فهمي جحازي، مدخل اإىل عمل  -5

 311-310محمود السعران، عمل اللغة ) مقدمة للقارئ العريب (، دار الهنضة العربية، بريوت، د.ت، ص -6

 61-60الطلحي، دالةل الس ياق، ص -7

 57-56الطلحي، دالةل الس ياق، ص -8

 وما بعدها 62الطلحي، دالةل الس ياق، ص -9

اسات العليا عيىس العزني، دالةل الس ياق عند الأصوليني ) دراسة نظرية تطبيقية (، حبث مقدم لنيل درجة املاجس تري يف قسم ادلر  سعد بن مقبل بن -10

رشاف الأس تاذ ادلكتور/ محزة بن حسني الفعر، جامعة أأم القرى، لكية الرشيعة وادلراسات االإسالمية، ق  سم الرشعية ختصص أأصول الفقه، بإ

 64هـ، ص1428-1427الرشعية، شعبة الأصول، وزارة التعلمي العايل، اململكة العربية السعودية،  ادلراسات العليا

 ل: وانظر تفريعات احلال: مقتىض/ قرينة/ شاهد/ بساط، احلا68/ العزني، دالةل الس ياق عند الأصوليني، ص 64الطلحي، دالةل الس ياق، ص -11

 68س ياق عند الأصوليني، ص/ و العزني، دالةل ال  64الطلحي، دالةل الس ياق، ص -12

 71،  ص5م، ط1998أأمحد خمتار معر، عمل ادلالةل، عامل الكتب، القاهرة  -13

 68الطلحي، دالةل الس ياق، ص -14

 113ص 3مجمع الأمثال للميداين، ج -15

 518دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ص –بتريك شارودو  -16

ربد هادي هنر، عمل ادلالةل التطبيقي يف الرتاث العريب، دار  -17  277م، ص2007 -هـ 1427الأردن  –الأمل للنرش والتوزيع، اإ

 82الطلحي، دالةل الس ياق، ص -18

 83الطلحي، دالةل الس ياق، ص -19

 85الطلحي، دالةل الس ياق، ص -20

 88الطلحي، دالةل الس ياق، ص -21

 91الطلحي، دالةل الس ياق، ص -22

 106الطلحي، دالةل الس ياق، ص -23

 106الطلحي، دالةل الس ياق، ص -24

 107لس ياق، صالطلحي، دالةل ا -25

 204، ص2م، ط2000سوراي  –غازي خمتار طلاميت، يف عمل اللغة، دار طالس لدلراسات والرتمجة والنرش، دمشق  -26

 35هادي هنر، عمل ادلالةل التطبيقي يف الرتاث العريب، ص -27

 36هادي هنر، عمل ادلالةل التطبيقي يف الرتاث العريب، ص -28

 وما بعدها  136دالةل الس ياق للطلحي ص -29
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 137الطلحي، دالةل الس ياق، ص -30

 144الطلحي، دالةل الس ياق، ص -31

 وما بعدها 157الطلحي، دالةل الس ياق، ص -32

 148الطلحي، دالةل الس ياق، ص -33

لتطبيقي يف ا/ وهادي هنر، عمل ادلالةل  217، ص2م، ط1996 -هـ 1417فايز ادلاية، عمل ادلالةل العريب ) النظرية والتطبيق (، دار الفكر، دمشق  -34

 وما بعدها 263العريب، ص الرتاث

 363، ص19لبنان، ط -لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، املطبعة الاكثوليكية، بريوت  -35

 365لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص -36

زي، ا، حتقيق: مصطفى جح25الس يد محمد مرتىض احلسيين الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية للطباعة والنرش والتوزيع، ج -37

، بريوت ، حتقيق: د. رمزي منري بعلبيك، دار العمل للماليني2/ أأيب بكر محمد بن احلسن بن دريد، مجهرة اللغة، ج 484ص-470م، ص1989هـ 1409

 ، حتقيق: أأمحد عبد الغفور عطار، دار العمل4/ اإسامعيل بن حامد اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج 853م، ص1987لبنان  –

يط / أأبو احلسن عيل بن اإسامعيل بن س يده املريس املعروف ببن س يده، احملمك واحمل  1500ص-1498، ص4م، ط1990لبنان  –للماليني، بريوت 

 523، ص1م، ط2000 -هـ 1421لبنان  –، حتقيق: د. عبد امحليد هنداوي، منشورات محمد عيل بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت 6الأعظم، ج

ن اخلليل / أأيب عبد الرمح 363/ لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص 279احل وأأمينة الأمحد، املعجم الصايف يف اللغة، د.ت، د.ن، صصاحل الص /

حياء الرتاث العريب، بريوت  حتقيق: د.  / أأيب عبد الرمحن الفراهيدي، كتاب العني، 456لبنان، د.ت، ص –بن أأمحد الفراهيدي، كتاب العني، دار اإ

براهمي السامرايئ، مؤسسة دار الهجرة، مق همدي  يران  –اخملزويم ود. اإ ، معجم / أأيب احلسني أأمحد بن فارس بن زكراي 190ص 5، ج2هـ، ط1401اإ

رش  117ص 3، ج1م، ط1991 -هـ 1411لبنان  –مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم محمد هارون، دار اجليل، بريوت  اف / جامعة من اخملتصني بإ

براهمي مصطفى وأأمحد ال 919ص 1، ج1م، ط2007 -هـ 1428لبنان  –أأبو حاقة، معجم النفائس الكبري، دار النفائس، بريوت أأ.د. أأمحد  زايت / اإ

 465ص-464ص 2ج 1تركيا، مجمع اللغة العربية، د.ت، ج –وحامد عبد القادر ومحمد عيل النجار، املعجم الوس يط، املكتبة االإسالمية، اس تنبول 

 456ب العني، صالفراهيدي، كتا -38

 1499ص 4/ اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج 472ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -39

 470ص 25/ الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج 1499ص 4اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج -40

 471ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -41

 314م، ص1992 -هـ 1412لبنان  –جار هللا الزخمرشي، أأساس البالغة، دار بريوت للطباعة والنرش، بريوت  -42

 117ص 3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج -43

 471ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -44

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -45  464اإ

 472ص 25موس، جالزبيدي، اتج العروس من جواهر القا -46

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -47  464اإ

 253ص 3م، ج1959 -هـ 1378لبنان  –الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة ) موسوعة لغوية حديثة (، دار مكتبة احلياة، بريوت  -48

الم، الهيئة عقيق: مصطفى جحازي ود. محمد همدي الس يد محمد مرتىض احلسيين الزبيدي، التمكةل واذليل والصةل ملا فات صاحب القاموس من اللغة، حت  -49

 269ص 5، ج1م، ط1988 -هـ 1408العامة لش ئون املطابع الأمريية، مجمع اللغة العربية ) مرص (، القاهرة 

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -50  464اإ

 1499ص 4اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج -51
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براهمي مصطفى وأ خرون، امل -52 صةل / الزبيدي، التمكةل واذليل وال 483ص 25/ الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج 464عجم الوس يط، صاإ

 269ص 5ملا فات صاحب القاموس من اللغة، ج

 314الزخمرشي، أأساس البالغة، ص -53

 475ص 25القاموس، ج/ الزبيدي، اتج العروس من جواهر  279صاحل الصاحل وأأمينة الأمحد، املعجم الصايف يف اللغة، ص -54

 456الفراهيدي، كتاب العني، ص -55

نت )  / احمليط 253ص 3/ الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة، ج 269ص 5الزبيدي، التمكةل واذليل والصةل ملا فات صاحب القاموس من اللغة، ج -56

لكرتوين عىل صفحات الويب، بتأأليف: أأديب اللجمي وحشادة اخلوري والبشري بن سالمة  ونسقه:  وعبد اللطيف عبيد ونبيةل الرزاز، وراجعهمعجم اإ

مج اردة يف املعاأأديب اللجمي ونبيةل الرزاز، موقع جعيب، قسم املعامج، وقد اعمتدت عليه لغياب النسخة الورقية، أأو املصورة لتأأكيد املعلومات الو 

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط  4ية، ج/ اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العرب  464، صالأخرى، أأما الأخذ منه وحيدًا فنادر ( / اإ

 / صاحل الصاحل وأأمينة الأمحد، املعجم الصايف يف 314/ الزخمرشي، أأساس البالغة، ص 117ص 3/ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1499ص

كتبة ط احمليط ) قاموس مطول للغة العربية (، م / بطرس البس تاين، حمي 475ص 25/ الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج 279اللغة، ص

 441م، ص1987لبنان، بريوت 

 احمليط نت -57

 475ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -58

 475ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -59

 475ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -60

 1499ص 4بية، جاجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العر  -61

 474ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -62

 524ص 6/ ابن س يده، احملمك واحمليط الأعظم، ج 365لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص -63

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -64 م، 1992ن لبنا –/ جربان مسعود، الرائد ) معجم لغوي عرصي (، دار العمل للماليني، بريوت  465اإ

 457، ص7ط

 524ص 6ابن س يده، احملمك واحمليط الأعظم، ج -65

/  314ص/ الزخمرشي، أأساس البالغة،  279/ صاحل الصاحل وأأمينة الأمحد، املعجم الصايف يف اللغة، ص 365لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص -66

ة، / الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغ 1499ص 4العربية، ج / اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح 117ص 3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج

 523ص 6/ ابن س يده، احملمك واحمليط الأعظم، ج 271ص 5/ الزبيدي، التمكةل واذليل والصةل ملا فات صاحب القاموس من اللغة، ج 252ص 3ج

براهمي مصطفى وأ خرون، املعج / 331م، ص1989محمد العدانين، معجم الأغالط اللغوية املعارصة، مكتبة لبنان، بريوت  / م الوس يط، احمليط نت / اإ

 472ص 25/ الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج 464ص

 252ص 3الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة، ج -67

 279/ صاحل الصاحل وأأمينة الأمحد، املعجم الصايف يف اللغة، ص 117ص 3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج -68

 252ص 3عجم منت اللغة، جالش يخ أأمحد رضا، م -69

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط،  457/ جربان مسعود، الرائد، ص 1500ص 4اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج -70 / اإ

 476ص 25/ الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج 465ص
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 314/ الزخمرشي، أأساس البالغة، ص 524ص 6مك واحمليط الأعظم، ج/ ابن س يده، احمل 483ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -71

د أأبو / أأ.د. أأمح 253/ الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة، ص 272ص 5الزبيدي، التمكةل واذليل والصةل ملا فات صاحب القاموس من اللغة، ج /

 919ص 1حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج

 363/ لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص 314البالغة، صالزخمرشي، أأساس  -72

 6م، ج1980، العراق (، دار الرش يد للنرش 32ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، نقهل للعربية: د. محمد سلمي النعميي، سلسةل املعامج والفهارس )  -73

 192ص

 196ص 6ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، ج -74

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص 479ص 25عروس من جواهر القاموس، جالزبيدي، اتج ال -75 / الفراهيدي، كتاب العني،  465/ اإ

/ لويس  527ص 6/ ابن س يده، احملمك واحمليط الأعظم، ج 314/ الزخمرشي، أأساس البالغة، ص 190ص 5/ الفراهيدي، كتاب العني، ج 456ص

 54ص 2م، ج1989د مطلوب، معجم النقد العريب القدمي، دار الشؤون الثقافية العامة، أ فاق ثقافية، بغداد / أأمح 365املعلوف، املنجد يف اللغة، ص

 481-479ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -76

ج اللغة / اجلوهري، الصحاح ات 117ص 3/ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 477-476ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -77

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص 1499ص 4وحصاح العربية، ج  465-464/ اإ

 919ص 1أأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج -78

 481ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -79

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -80  465-464اإ

 117ص 3/ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 314/ الزخمرشي، أأساس البالغة، ص 477ص 25العروس من جواهر القاموس، جالزبيدي، اتج  -81

 1499ص 4اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج /

 919ص 1أأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج -82

 1139ص 2، ج1م، ط2008 -هـ 1429العربية املعارصة، عامل الكتب، القاهرة أأمحد خمتار معر، معجم اللغة  -83

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -84  464اإ

 919ص 1أأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج -85

/ الزخمرشي، أأساس  1499ص 4اح العربية، ج/ اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحص 474ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -86

 314البالغة، ص

 474ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -87

 54ص 2أأمحد مطلوب، معجم النقد العريب القدمي، ج -88

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -89  465اإ

 191ص 6ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، ج -90

 919ص 1/ أأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج 441ط، صبطرس البس تاين، حميط احملي -91

 478ص 25الزبيدي، اتج العروس من جواهر القاموس، ج -92

 919ص 1/ أأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج 441بطرس البس تاين، حميط احمليط، ص -93

 269ص 5/ الزبيدي، التمكةل واذليل والصةل ملا فات صاحب القاموس من اللغة، ج 483ص 25هر القاموس، جالزبيدي، اتج العروس من جوا -94

 272وص

 1137ص 2/ أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج 363لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص -95
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 191ص 6ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، ج -96

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص 331الأغالط اللغوية املعارصة، صمحمد العدانين، معجم  -97 لغة العربية / أأمحد خمتار معر، معجم ال 464/ اإ

 1137ص 2املعارصة، ج

 253ص 3الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة، ج -98

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص 365لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص -99 . / أأ.د 441س البس تاين، حميط احمليط، ص/ بطر  465/ اإ

لبنان  –وت / جبور عبد النور، املعجم الأديب، دار العمل للماليني، بري  920ص 1أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج

 143، ص2م، ط1984

 / احمليط نت 1139ص 2أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج -100

 / احمليط نت 1139ص 2خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، جأأمحد  -101

 1137ص 2أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج -102

 / بطرس 920ص 1/ أأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج 365لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص -103

 441البس تاين، حميط احمليط، ص

 191ص 6ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، ج -104

 195ص 6ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، ج -105

 196ص 6ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، ج -106

 195ص 6ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، ج -107

 441ص/ بطرس البس تاين، حميط احمليط،  195ص 6ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، ج -108

 1137ص 2أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج -109

 191ص 6ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، ج -110

 195ص 6ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، ج -111

 143ص-142جبور عبد النور، املعجم الأديب، ص -112

 64العزني، دالةل الس ياق عند الأصوليني، ص -113

 66الأصوليني، صالعزني، دالةل الس ياق عند  -114

 68العزني، دالةل الس ياق عند الأصوليني، ص -115

 69العزني، دالةل الس ياق عند الأصوليني، ص -116

 70العزني، دالةل الس ياق عند الأصوليني، ص -117

 71العزني، دالةل الس ياق عند الأصوليني، ص -118

 73العزني، دالةل الس ياق عند الأصوليني، ص -119

 32الطلحي، دالةل الس ياق، ص -120

 -هـ 1408/ هادي هنر، عمل اللغة الاجامتعي عند العرب، اجلامعة املستنرصية، بغداد  51وص 44-43لس ياق، صالطلحي، دالةل ا -121

 187، ص1م، ط1988

 342محمود السعران، عمل اللغة ) مقدمة للقارئ العريب (، ص -122

 150م، ص1989 حامت صاحل الضامن، عمل اللغة، وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي، جامعة بغداد، بيت احلمكة -123

 97م، ص2000 الزواوي بغورة، مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميش يل فوكو، اجمللس الأعىل للثقافة، طبع بلهيئة العامة لش ئون املطابع الأمريية -124
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 128حامت صاحل الضامن، عمل اللغة، ص -125

 17هادي هنر، عمل اللغة الاجامتعي عند العرب، ص -126

، / رومان ايكوبسون 207، ص8م، ط1998 -هـ 1419د خمتار معر، عامل الكتب، القاهرة ماريو بي، أأسس عمل اللغة، ترمجة: د. أأمح -127

احل ص/ حامت  63م، ص2002لبنان  –الاجتاهات الأساس ية يف عمل اللغة، ترمجة: عيل حامك صاحل وحسن انظم، املركز الثقايف العريب، بريوت 

 139وص 128الضامن، عمل اللغة، ص

ادل هجمية، / جان بريفو وجان فرانسوا سابلريول، املودل ) دراسة يف بناء الألفاظ (،ترمجة: خ 31اللغة، ص غازي خمتار طلاميت، يف عمل -128

 9، ص1م، ط2010مراجعة: د. حسن محزة، املنظمة العربية للرتمجة، توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 

شهرية  عزيز، مراجعة: د. ماكل يوسف املطليب، أ فاق عربية، سلسةل كتبفردينان دي سوسور، عمل اللغة العام، ترمجة: د. يوئيل يوسف  -129

 25م، ص1985(، بغداد  3تصدر عن دار أ فاق عربية ) 

 92فردينان دي سوسور، عمل اللغة العام، ص -130

 124، ص1م، ط2006 -هـ 1426املغرب  –أأبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، مطبعة العمدة يف الطبع، ادلار البيضاء  -131

 24ي خمتار طلاميت، يف عمل اللغة، صغاز  -132

 43ماريو بي، أأسس عمل اللغة، ص -133

 265محمود السعران، عمل اللغة ) مقدمة للقارئ العريب (،  ص -134

 2الطلحي، دالةل الس ياق، ص -135

 236هادي هنر، عمل ادلالةل التطبيقي يف الرتاث العريب، ص -136

 2203ص 3أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج -137

 2204ص 3أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج -138

 239ص 6ابن س يده، احملمك واحمليط الأعظم، ج -139

 806لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص -140

دي، / الزبي 1558ص 4/ اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج 2204ص 3أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج -141

 366واذليل والصةل ملا فات صاحب القاموس من اللغة،  صالتمكةل 

 663صاحل الصاحل وأأمينة الأمحد، املعجم الصايف يف اللغة، ص -142

 214ص 6ريهنارت دوزي، تمكةل املعامج العربية، ج -143

 451ص 5الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة، ج -144

 451ص 5الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة، ج -145

 630صالزخمرشي، أأساس البالغة،  -146

براهمي مصطفى 804/ جربان مسعود، الرائد، ص 1989ص 2أأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج -147  / اإ

/ لويس املعلوف، املنجد يف  630/ الزخمرشي، أأساس البالغة، ص 891/ بطرس البس تاين، حميط احمليط، ص 918وأ خرون، املعجم الوس يط، ص

 806اللغة، ص

لكرتوين عىل صفحات الويب، بتأأليف: د. عبد الغين أأبو العزم، موقع جعيب، قسم املعامج، وقد اعمتدت عل معجم  -148 يه لغياب الغين ) معجم اإ

 النسخة الورقية، أأو املصورة لتأأكيد املعلومات الواردة يف املعامج الأخرى، أأما الأخذ منه وحيدًا فنادر (

 420ص 5/ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1558ص 4، جاجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية -149
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/ الزخمرشي، أأساس  1558ص 4/ اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج 420ص 5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج -150

 630البالغة، 

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -151  919اإ

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -152  لغين نت/ ا 919اإ

/ لويس  891/ بطرس البس تاين، حميط احمليط، ص 1989ص 2أأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج -153

 806املعلوف، املنجد يف اللغة، 

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -154  919اإ

 804جربان مسعود، الرائد، ص -155

 الغين نت -156

 الغين نت -157

 1558ص 4/ اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج 420ص 5س اللغة، جابن فارس، معجم مقايي -158

 420ص 5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج -159

 1558ص 4اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج -160

 2جفائس الكبري، / أأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم الن 1558ص 4اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج -161

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص 1989ص  806/ لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص 918/ اإ

 630/ الزخمرشي، أأساس البالغة، ص 336ص 5الزبيدي، التمكةل واذليل والصةل ملا فات صاحب القاموس من اللغة، ج -162

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص 1989ص 2س الكبري، جأأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائ -163 /  918/ اإ

 806/ لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص 2204ص 3/ أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج 630الزخمرشي، أأساس البالغة، ص

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم  420ص 5ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج -164  919الوس يط، ص/ اإ

 2204ص 3/ أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج 891الغين نت / بطرس البس تاين، حميط احمليط، ص -165

 891/ بطرس البس تاين، حميط احمليط، ص 1989ص 2أأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج -166

 806لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص -167

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص 806لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص -168 / أأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من  918/ اإ

 451ص 5الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة، ج /1989ص 2اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج

 2، جأأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري / احمليط نت / أأ.د. أأمحد 451ص 5الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة، ج -169

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص 1989ص / ابن س يده، احملمك واحمليط الأعظم،  891/ بطرس البس تاين، حميط احمليط، ص 918/ اإ

 239ص 6ج

 5ج يل والصةل ملا فات صاحب القاموس من اللغة،/ الزبيدي، التمكةل واذل 1558ص 4اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج -170

 366ص

 451ص 5الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة، ج -171

 239ص 6/ ابن س يده، احملمك واحمليط الأعظم، ج 366ص 5الزبيدي، التمكةل واذليل والصةل ملا فات صاحب القاموس من اللغة، ج -172

 853ص 2ابن دريد، مجهرة اللغة، ج -173

براهمي مصطفى وأ خرون، ا -174  891/ بطرس البس تاين، حميط احمليط، ص 918ملعجم الوس يط، صاإ
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 / أأ.د. أأمحد 81ص 5/ الفراهيدي، كتاب العني، ج 957/ الفراهيدي، كتاب العني، ص 451ص 5الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة، ج -175

براهمي مصطفى وأ خرون، املع 1989ص 2أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري، ج  919جم الوس يط، ص/ اإ

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -176 ُه وقَْدُرُه: مَجيُعُه: اإ  570حدٌّ

   366ص 5الزبيدي، التمكةل واذليل والصةل ملا فات صاحب القاموس من اللغة، ج -177

 630الزخمرشي، أأساس البالغة، ص -178

 الغين نت -179

 2203ص 3أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج -180

 نتالغين  -181

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -182 م / ابن فارس، معج 2204ص 3/ أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج 919اإ

 / الغين نت / احمليط نت 1558ص 4/ اجلوهري، الصحاح اتج اللغة وحصاح العربية، ج 420ص 5مقاييس اللغة، ج

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص 1989ص 2عجم النفائس الكبري، جأأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، م -183 /  918/ اإ

 2204ص 3أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج

براهمي مصطفى وأ خرون، املعجم الوس يط، ص -184  919اإ

 239ص 6ابن س يده، احملمك واحمليط الأعظم، ج -185

 806لويس املعلوف، املنجد يف اللغة، ص -186

 نتاحمليط  -187

/ لويس  81ص 5/ الفراهيدي، كتاب العني، ج 957/ الفراهيدي، كتاب العني، ص 451ص 5الش يخ أأمحد رضا، معجم منت اللغة، ج -188

 806املعلوف، املنجد يف اللغة، ص

 2204ص 3أأمحد خمتار معر، معجم اللغة العربية املعارصة، ج -189

 1989ص 2، جأأ.د. أأمحد أأبو حاقة، وجامعة من اخملتصني، معجم النفائس الكبري -190

 5الطلحي، دالةُل الس ياق، ص -191

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 

 الباب الثاين

 

 

 " َياقِّ َل "الس  ِّ َُّغُة "أأنَْساٌق" َداخِّ  الل

 

 

 

 

َم ِحوارًا لُغويً؛    ا، ُمستكِشفاً  اللغِة ذاُتِ ف داخلِ  ِامتدادًا للفصِل السابِق، جاَء هذا الفصُل؛ لُِيقدِ 
 اَلنقساماِت، والتبايُ َناِت احلادثِة.

( يرتبُط ِارتباطًا َل 4(، بِل اجلماعِة اللغويِة ِبكاملها )3( َوعُي الفرِد )2( يتأسُس بِه )1اللغُة "ِنظاٌم" )   
؛ ُمصطلحاٌت ومفاهيُم ) (َتعُْبََن؛ َُتَتُق حيواتِنا 5فكاَك منُه ِبذا النظاِم. اللغُة، النظاُم، السياُق، النصُّ الكليُّ
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َسًة منطًا م عيشيًا اِنعكَسْت آَثرُه وتَبد ْت على ُسلوكياتِنا حَّت  ِبتِت األقواُل واألفعاُل الصادرُة عن ا اآلني ِة ُمؤسِ 
 خاِضعًة لسلطِة اللغِة، وِلسياقها املؤس سي.

 اخلضوُع َس، بلِ احملوريُّ ليَس التأسي جتمِع، َدورهُ ِة للمُ ِاْجِتَماِعي اً "الفرُد" ِوحدٌة ُصغرى ِمن الَوَحَداِت الَت ِْكْيِبي     
؛ تَتعاقُب ف ِسلِسلة  طويل يِة؛ املنظِ مِة ِلُمختلِف قوانِْي اللغو ة  من الالتامُّ لسلطة ُمتَ َورَاثة  عَْب أجيال  وأجيال 

ينيِة )( ال6اكميِة ) ف احلجوانِب َحيواتِنا، ولعل  أبرَز مثال  للسلطِة اللغويِة يَتِضُح ِبشكل  جلي    ( املنظِ مِة 7دِ 
؛ َل فرَق ف ذلَك، فاحلاكميُة "لش  لطِة اللغِة.ؤس ٌس عَْب سُ مِنظاٌم" ؤوِن البشِر، أكانوا أفراداً، أم مَجاعات 

 إن  ِاخَتاَق النِ ظاِم أمٌر ِبلُغ الصُُّعوبِة، غالبًا ما يُؤدي إَل نَ    
ُ
 فئِه بَعيداً، فمعىن احلياُة خَِتِق، وإقصابِذ امل

ُت بعِة فياللغويِة ضوُع لسلطِة ذلَك اجملتمِع، وِلسلطِة القوانِْي اجمتمع  هو اَلستسَلُم، واخل
ِه، وأيُّ ِاهتزاز  ف مل

 ُة للبعِد عنُه.( ذاُتا، وهو ما َُتاهُد اللغ8القوانِْي إمنا يعِن ِاهتزازاً ف السُّلطِة )

طة  جديدة  غالباً، ولنا ( ُسل9شوِء )ِن، ونُ ق ْد َيدُث أحياًَن ِاهتزاٌز ف ُسلطِة اللغِة، لكن  ذلَك يُؤدي لَِتكوُّ    
حم ديِة خَي شاهد  على ذلَك، إِذ احلياُة العربيةُ 

ُ
فَق ُسلطة  لُغوية  وِ دحًا طويًَل رَ  سارْت ف مثاِل الر ِسالِة امل

 10يِة ) اجلاهلُمددة ، ُُث  بزَغ الفجُر اإلسَلميُّ ِبُسلطة  جديدة ؛ أزاحْت جانبًا ُسلطةَ 
َ
سِة ف نفوِس غرو ( امل

 أهلها، وَكْم كان الت غيُُّ صعباً؟!!

جلاهليِة، بل أوجَد قواعَد عَد اللعبِة اِسْخ قواالسياُق السُّلطويُّ اإلسَلميُّ قاَد املرحلَة الراهنَة آنذاَك، ْل يستن   
م وصوًَل إَل ظِة ميَلده حلنَْي منذُ جديدة  ساَر الناُس ِوفقهَا ف تنظيِم مجيِع شؤوِِنم، حيُث رسَم طريَق املؤم

 (.12(، أو الناُر )11نتيجِة َحيواُِتم الكليِة؛ إم ا اجلنُة )

ِت املفاهيُم )    ة  ف ْيُة غُي َنفعِبتِت القوانُْي القد (، واملصطلحاُت ف ُعرِف العربِ ، وِذهنِه، حيثُ 13َتغي 
ْت بروِح القيِم ديدٌة ُأشِبعَ سلماٌت جمُ وحل ْت مكاِنا َُمارسِة احلياِة اجلديدِة؛ إْذ اِنتفِت املسلماُت السابقُة 

 السماويِة العليا.
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ناهَضُة للسُّلط   
ُ
، حيُث أصر ْت على مِة من السماءِ ة  القادف الط رِف اآلَخِر؛ البعيِد، ُوِجدِت الت كتَُّلُت امل

ياِق َسقًا مضادًا ف داخِل الس ِ َنَسقاً، و نَ  ول دَ  ا مااِت َِباِع السُّلطِة اللغويِة القدْيِة؛ اجلاهليِة؛ ُمسَتِشدًة ِبا، وهذ
رْت َعزْيتُه، فآثَر  ِقواُه، وخاْن َوهنتْ أاللغوي، ِاستمر  فَتًة من الز ماِن، ُُث  تَلشى الن َسُق املضاُد، بعَد 

لى العقليِة العربيِة ا ُمهيمنًا ع إسَلميا اَلستسَلَم للوافِد اجلديِد، واِنضم  إليِه، فأصبَح السياُق اللغويُّ سياقاً 
 (، وِاختفى الن سُق املضاُد، أو كاَد.14)

 أقرَب إجابة  عليِه (، ولعل  15 ) الطويلِ هْل فعًَل ِاختفى الن سُق املضاُد؟ سؤاٌل ُُمٌي بطوِل التاريِخ العرب ِ    
دَث اِنتقاٌل للقيِم ح(؛ إْذ 16ِة ) األمويامللكيةِ ُنشاِهُدَها ف اِنتقاِل السُّلطِة من َمرحلِة اخلَلفِة الراشدِة إَل 

َشك لِ 17ذِ هِنِ  ) املفهوِم الواجيًة فاإلسَلميِة السماويِة، وَصاحبَ ْتها قيُم القبيلِة اجلاهليِة، َما أوجَد ِازد
ُ
 ( ؛ امل

 حديثاً؛ آنذاك. 
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  الفصل الأول 

 

 

 اللغة / كيانٌ 

 

 

 

 

 

أعظُم اِكتشاف  عرفُه اإلنساُن على ف(، 19(، حيُث يُعتُْب ِوعاًء للتاريِخ الثقاف )18إن  اإلنساَن لساٌن )    
 (.21حلُّ )طاِن ِارتباطاً َل ين(، إِذ التاريُخ اَلجتماعي وَتريُخ اللساِن ُمرتب20مرِ  العصوِر هو اللغُة )

أْن َيكوَن للمجتمِع  ي الذي ُْيكنُ يٌة للوع، والتأصُُّل ف التاريِخ ضرور "الذ اكرُة اَلجتماعيُة، وَتربُة املاضي ِ    
الشُّعوَر   الذي يُنشئُ هو وحَدهُ ِبذاتِه. ُيساهُم التاريُخ على ِنطاق  واسع  ف َتسيِس تناُسِق هذا الوعي، و 

َل  جملتمِع وثقافتِه وعقلياتهِ ا إن  َتريخَ  .لعلميةُ اِبهلويِة، وَل ُْيكُن فصُل الثقافِة َذاُِتا عن التاريِخ َّبا فيها الثقافُة 
 (.22تنفصُل عن َتريِخ ِلسانِه" )
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ا شي    لٌك ُمشاٌع لكلِ  مُ ىن عنُه، وهي ٌء َل غِ إن  اللغَة أداٌة ذاُت أهية  ِبلغة  ف احلضارِة اإلنسانيِة. إِن 
ا ُتشكِ ُل ج23طبقاِت اجملتمِع من أعَلها إَل أدَنها ) جماعِة زءًا من الوعي الثقافِ  لل(، و َل شك  ف أِن 

قاعدُتا، ووسيطها و الثقافيِة،  لظ واهرِ ا، ولكن ها "َتُكوُن أساسًا جملموعِة (، حيُث تُعتُْب ُمكوِ ًَن للثقافةِ 24)
 (.25الكلي" )

 ينهما تبادليٌة، ِاحتياُج اجلماعِة إَل(، فالعَلقُة ب26اللغُة َلبد  هلا من مجاعة  َتستخدمها حَّت تصبَح لغًة )   
 ها، وتبقى اللغُة احلامَل لِثقافةِ ف ما بَْي أفراد (27لغة  أمٌر ضروري، بل حاسٌم هلا؛ لِتتمكَن من التواصِل )

 (.28وفكِر اجلماعِة )

 للتعبِي عم ا (، وهي أداةٌ 29ماعيٌة )من هنا َمنشُأ اَلحتياُج لكليهما؛ اللغُة واجلماعُة، فاللغُة "ظاهرٌة اجت   
جملتمِع؛ من َحضارة  الوجوِه هِلذا اتعددَة يدوُر ف اجملتمِع، فهي ُتسجُل لنا ف ِدقة ، ووضوح  الصُّوَر املختلفَة؛ امل

ُة "هي ف كلِ  حلظة  (، فاللغ30" )َي ذلكَ ونُظُم  وعقائَد وِاَتاهات  فكرية  وثقافية  وعلمية  وفنية  واِقتصادية ، وغ
، وهي حركٌة متطورٌة" )  (.31بِناُء حاضر ، ونتيجُة ماض 

ت عبِي الشائعِة ُل بوسيلِة الدات  تتص، سيفكُر ِبَلعتماِد على مفر الفرُد الذي يولُد ف ُميط  لُه ثقافٌة خاصةٌ    
طريقِة الت يُفكُر ِبا ُد ِدراسَة الندما نريعف مجاعتِه، وإن  طَبيعَة َتفِكيِه ِبلتال َستكوُن متأثرًة بذلَك، فنحُن 

 (.32أيُّ شعب  من الشُّعوِب، فإننا َندرُس لغَة هذا الش عِب )

لَك ت  َواُصِل، أو َّبعىًن آخَر هي ت( ُْيكُن أْن ُيستعمَل لل33"هي عبارٌة عن َنَسق  ِمن اإلشارَاِت )اللغُة    
 فهو ذلَك الِوعاُء الذي يويم ا الفكُر "مدة "، أالقابليَة الت يَتوفُر عليها اإلنساُن؛ َِلخَتاِع الرُُّمْوِز بكيفية  ُمعت

َل  إِن َل يبلُغ َدرجَة الكماِل  عنَد اإلنساالذ كاءُ كاَء، وُمر ُِك الفكِر هو الذ كاُء، و الت صوَر والتخيَل والذاكرَة، والذ  
 (.34غِة" )سطِة اللِعندما ُيصبُح عقًَل، ونشاطاً َتريديً َيستعمُل املفاهيَم والت صوراِت بوا

ْن يَعِرضوَن ِلدراسِة احلضاراِت؛ وذلَك ألن  أي  "إن  أهيَة اللغِة ِلفهِم الثقافِة حق  الفهِم أمٌر أخَذ ُيسُّ بِه مَ    
نظام  لُغوي   تعبٌي عْن ِنظاِم إدراِك مَجاعة  من اجلماعاِت لِبيئتها ولِنفسها، وإْن ل َيكْن هذا التعبُي َكاِمًَل وِمْن 
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(، فاللغُة "تُعدُّ من 35لتعبِي" )َُث  فَل يستطيُع أْن يفهَم حضارًة ما حق  الفهِم َمْن َُيهُل َوسيلتها اللغويَة ف ا
 (.36أصدِق الوسائِل، وأدقها ف الكشِف عن طبيعِة اجملتمعاِت، وَِساُتا احلضاريِة" )

متدِ  على هذِه األر    
ُ
ون احلديِث عن كالرُّغِم من   ِض، فعلىالبحُث ف اللغِة عميٌق بعمِق التاريِخ اإلنساِن امل

حر ماِت؛ لِعدِم الفائدِة املرجوِة م أو ليِة اللغِة، ومصدرها ِبَت من
ُ
ا "َل َتقنُه، وألامل ِة بُل َحًَل َعمليًا ف احلَالِن 

 ا التساؤَل.لَل ِلإلجابِة على هذ( إَل  أن  البعَض؛ بْي وقت  وآخَر، ياوُل التس37الراهنِة ِلمعلوماتنا" )

، فلْن ُتشك ِ      َت اَلستَل فارقًا وقأو ليُة اللغِة، أو َمصدُرها أمٌر غُي ُمقلق 
ُ
عو ُل عليِه قوانيُنها عماِل، بِل امل

ؤدي الغرَض املقصوَد تَ َناِسَقًة تُ صوصًا مُ الد اخليُة؛ العاملُة على تنظيِم حركِة الكلماِت ف اجلملِة؛ َما يُفرُز نُ 
 ِمنها.

لتشبيِه، والت مثيِل: إن  لللتوضيِح َل  بيعِة؛لو أردَن َتقريَب الصُّورِة قليًَل، فإننا سوَف َنضرُب ِمثاًَل من عاِل الط  
جموعَة الش مِسيَة" َتسُي على ِنظَام  ُمعْي  ُمنُذ األزماِن القدْيةِ 

َ
ذاُِتا، ولو َعجزَن حنُن  ُمنظ مٌة" ف، فهي ""امل

ا غُي ُمنظ مة ، ولو اِتضحَ  َوصِفنا هِلذا النِ ظاِم،  ن  ف زمن  ألنا بعدَ  عن إدراِك هذا النِ ظاِم، فليَس معىن هذا أِن 
ا ق ْد أصابُه اَلختَلُل،  أن  ِنظامهلض رورةِ َوتقريرََِن حِلقائقِه خطٌأ أو أخطاٌء، فليَس يعِن هذا، وَل يَنُجُم عنُه ِب

ا شيٌء ُمنظ ٌم ِبطبعِه، ُُث  َيِت َعاِلٌ فَيصُف ه ن محسَب ما أُوِتَ وُل َوصفُه ظاَم، أو ُياذا الن ِ َوعراُه اخلطأُ. إِن 
( "  (.38"ِعلم 

 ذا الت نظيُم؟( وكيَف أصبَح هلا ه39السؤاُل املتباِدُر إَل أذهانِنا؛ اآلَن: ما اللغُة؟ )

 تمٌع ما؛ لُِيساعَد أفراَدهُ جملت تبن اها روريِة ا"اللغُة نِتاٌج ِاجتماعيٌّ ِلملكِة اللَساِن، وجَمموعة  من التقاليِد الض   
لكِة" )على َُمارسةِ 

َ
ن مِغ ُكلِ  فرد  طباعاِت خمزونة  ف ِدما (، فهي "َموجودٌة على هيئِة َذخية  من اَلن40 هذِه امل

عجَم الذي تُوزُع ِمنُه ُنس
ُ
ف   جملتمِع، فاللغُة هلا ُوجودٌ الِ  فرد  ف ٌخ على كُ أفراِد جُمتمع  ُمعْي: َويكاُد َذلَك ُيشبُه امل

 (.41موجودٌة عنَد اجملموِع" )ُكلِ  فرد ، ومَع ذلَك، َفهي 
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 لعربِ  القدمِي، فاللغُة واجملتمعُ (، حبسِب التعريِف ا42أو هي "أصواٌت يُعُْب ِبا كلُّ قوم  عن أغراِضهم" )   
 لفصُل بينهم.(، وَل ُْيكُن حِبال  من األحواِل ا43واحلضارُة ظواهُر متداخلٌة ُمتكاملٌة )

آلخرِيَن، لكن  و ْيتلُف عن اليًَل، أكلِ  عال  لُغوي   تعريٌف للغة ، يتفُق قتتنوُع التعريفاُت، وتتعدُد، فل   
 اجملتمِع.لفرِد، و الَلفَت لِلنَظِر اِتفاُقهم، أو َغالبيُتهم، على أهيِة اللغِة، وِصلِتها ِب

ُف فراِد اآلخرِيَن، وَل تتوقك  ِبألما ِاحتويُة ُكلَيكتسُب الفرُد لُغَتُه َصغياً، فَتنمو َمعُه؛ وَتزداُد َحصيَلُتُه اللغ   
 قطُّ عن النُّمو، إَل  ِبَفناِء صاِحبها، وَموتِه.

را، واللغُة من هذا اٌء، وهلم  جاٌت، أهو اجلانُب البشريُّ ُمعق ٌد جداً، َِتايُزاٌت، ِاختَلفاٌت، ِعراكاٌت، َرغب   
 (.44يء  آخَر )قَبَل أيِ  ش  داخلية  وتَلبيٌة ِلرغبات  اجلانِب ُمعق دٌة أشد  التعقيِد، َفهي اِنعكاٌس نَفسيٌّ، 

ذلَك ِبكثي ، حيُث   تعقيدًا منويِ  أشد  ِقياسًا على َتعقيِد النفِس البشريِة، َنُد اجملتمَع ف ِاستعمالِه اللغ   
تتمدُد،  ألموِر، كما أن  الن ظرةَ ا إَل الن ظرِ  َسة  فتتضخُم الذاُت الفرديُة، وتتحوُل إَل ِاَتِ َاَهات  ُمتَ َناِوَئة ؛ ُمتَ َعاكِ 

 وتتسُع؛ لِتشمَل خُمتلَف الشرائِح البشريِة ف اجملتمِع.

ُن منها، وأهمُّ ( الت يتكو 45)حداتِه َتعقيُد اللغِة إمنا ينصبُّ ف كوِنا "ِنظاماً" تتشابُك العَلقاُت بَْي وَ    
 ِوحدة  فيِه؛ الفرُد، ُث  اجملتمُع.

، وِلذا ِاعُتْبْت "ِنظاماً"، فالِنظام َل (46ُوجوُد اللغِة َلدى فرد  واحد  ََّبعزل  عن جمموعة  َبشرية  )َيستحيُل    
 يُوجُد إَل  ف مَجاعة  ما.

عَد بهذِه اللغُة َيستحيُل إدراُكها ُكلُّها إَل  و ( فيِه، 47النِ ظاُم شيٌء معقٌد َل ُْيكُن َفهمُه إَل  بعَد التأمُِّل )   
حاِل إملاُم أحد  ِِبميعِ ْذ يَبدو من اعميِق؛ إأمُِّل فيها، بل ُرَّبا ِاستحاَل إدراُكها ُكلُّها حَّت  مَع التأمُِّل الالت

ُ
 مل

 جوانِب اللغِة مهما بلَغ ما بلَغ.

 ما النِ ظاُم الذي نَتحدُث عنُه ف اللغِة؟   
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ِة، ومع ذلَك َل نشكُّ ا منُذ البداي ُرؤيَتهِكياَنت  ُْيكنُ تتميُز اللغُة بصفة  ِبرزة ؛ غريبة ، وهي عدُم ِامتَلِكها     
 (.48أن  هذِه الكياَنِت موجودٌة، وإن  ُوجوَدها يتوقُف على َعمِلها )

(، 49لغَة ُوجوُدها )كاٌر يسبُق الوجُد أفتُ لوَل اللغُة أصبحِت الفكرُة شيئًا ُمبهماً، غَي واضِح املعاِل؛ إْذ َل    
 هَة الن ظِر،بُق ِوجهَة الن ظِر، بل إن  ِوج(، فالشيُء؛ الفكرُة َل َيس50 األفكاُر قبَل ظُهوِر اللغِة )وَل تتميُز هذهِ 

 (.51على ما يبدو هي الت َُتِلُق الشيَء؛ الفكرَة )

عيًا على ُكتلة  مًا طبيُف ُيضفي ِنظاا التصني"اللغُة، هَلا ِكياٌن ُموح ٌد قائٌم ِبذاتِه، فهي َُتضُع لِلتصنيِف، وهذ   
 (.52غِي ُمتجاِنسة  هي اللساُن" )

 يزداُد فإن  األمرَ  لغَة ِبللغِة،نشرُح الالن ظاُم اللغويُّ ُمتشعٌب؛ وحيُث أننا نتعامُل مع اللغِة ِبللغِة، و       
 ُصعوبًة.

؛ الت يُة، والنحويُة، والصرفيةُ مُة الصوت(، إْذ تُوجُد األنظِ 53ََتتوي اللغُة جمموعًة من األنِظمِة ف َداِخلها )   
، َّبا ََتمُل مَ  تصاليةِ تُعتُْب األساَس لِبقيِة األنِظمِة؛ حيُث َتِت األنِظمُة التواُصليِة؛ أو اَل عها من بَلغيات 

، فاللغُة من حيُث هي َوظيفٌة إنسانيٌة  تتبد ى ف أشك ، ولسانيات  جتماعية  ُتسمى م  إنسانية  اِ اِل نُظُ ولُغويت 
 (.54لغاُت، أو "اللهجاُت"، أو أي  ِاسم  آخَر )ال

، ناِء الكلمِة، أو اجلُملِة، أو الن ص ِ بِ ( ُتساعُد ف 55إن  ُكل  ِنظام  يتفرُع كالشجرِة إَل أنِظمة  ُصغرى )     
 (.56وهي ُكلُّها روافُد اخِلطاِب؛ ِخطاِب اللغِة؛ احلامِل لِلمعىن )

َيشَِتُك فيها  (58هرٌة إنسانيٌة عامٌة )( ُمصطلحاٌت َثَلثٌة ُمتكاملٌة؛ فاللغُة ظا57اللغُة، الِلساُن، الكَلُم )   
، أو َمكتوبة ، ُمعاِصرة  قافة  َمنطوقة  ورِة ثَ صُ مجيُع األفراِد، فهي "كياٌن عاٌم َيُضُم الن شاَط اللغوي  اإلنساِن ، ف 

، أو للغويِ  من رمشاِط ا ُأخرى: ُكلُّ ما ُْيكُن أْن َيدُخَل ف ِنطاِق الن  أو ُمتواَرثة ، وِبعبارة   ز  َصوِت   أو ِكتاب  
 (.59إشارة  أو ِاصطَلح  )
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كوُن يَ عتبارها َكَلماً، فالِلساُن الثانيُة: ِبِ و ساَنً، أم ا اللغُة املعينُة، فَ يُنظُر إليها ِبطريقتِْي؛ األوَل: ِِبعتبارها لِ    
، ُمستقلة  عن الفرِد، (، و"مَجاعي   61" )( ذاِت قَ َواِعَد وَقوانَْي، وذاِت ُوجود  ِاجتماعي   60ُصورة  ُمنظ مة  )ف "

على أيِ   رِة َُمارسة  َفردية  َمنطوقة ،(، والكَلُم َيكوُن ف "ُصو 62وهي ُمستودُع العَلماِت" كالعربيِة، وَغيِها )
وهو ُمعر ٌض  رديٌّ، وآِنٌّ فَ اللغِة فهو  قًا ِفعليًا ) عمليًا ( ألجزاَء من بِنيانِ (، َما يَعِن "ََتقي63ُمستوًى" )

تحدثَْي ومُ 
ُ
ِر أو الكَلُم نَوعًا من اَلخِتيا م"، "وُْيثلُ ستويُتِ لِلتبدُِّل والت غيُِّ على ِنطاق  َواسع  نَتيجَة ِاختَلِف امل

 (.64" )وَل ِاختيار   ِم ِفيهِ وَكم   َل جَماَل لِلتحكُّ  اَلبِتكاِر ُمقابَل َتعلُِّم ) اللغِة ( ِبطريقة  

َل الس طِح إزاَء اللغِة، إاريٌة َطَفْت يٌة ِحو ِاَتاهاِن ُمتضاد اِن؛ اَلنِتصاُر للغِة، أو اَلنِتصاُر للمجتمِع؛ ثُنائِ    
ُد على "ُسلطاِن اللغِة الذي َل يُقاوُم" )  على أن  اجملتمَع "صاحُب  يُؤكدُ (، واَلجتماعيُّ 65فاللغويُّ ُيشدِ 
 (.66الفضِل األكِْب َعليها ) اللغِة (؛ ألن ُه َمصدُرها األوُل" )

تِه؛ واقٌع ف التأثِي، وَكمي   ا اَلْخِتَلفُ ، إمن  َبَْي اَلَِتاهِْي َِساٌت ُمشَتكٌة، فالكلُّ ُمتفٌق على ِاجتماعيِة اللغةِ    
حاَتثُي اللغِة ف اجملتمِع، وَتثُي اجمل

ُ
تبادِل بَينُهما، َكمي ِة الِل إدراكُ تمِع ف اللغِة، إْذ يبدو من امل

ُ
َلكن   تأثِي امل

 التأثَي واقٌع أكيٌد ِفيهما.

ِل؛ تاِب َميٌل إَل الرأيِ  األو ، وف هذا الكلِفكري ِ ِلكلِ  َفريق  أسبابُُه الَوجيهُة ف الت مسِك برأيِه؛ تَبعًا لِنهجِه ا   
نتصِر ل

ُ
ا أتى يوٌم يَنتصُر فيهِ َخِر، بْل رُ رأيِ  اآللغِة، دوَن اَلعَتاِض، أو الت شنيِع، والسُّخريِة على أصحاِب الامل  َّب 

 الرأيُّ اآلَخُر، ويَتبُْي َصوابُه وخطَأ القائِلَْي ِبغيِه.

َد يُقاوُم، "ق َل –أَن بِه َهكذا َسَنسُي ف اآلِت ِ من احلديِث؛ إِتامًا ِلما َبد -للغِة ُسلطاٌن     ادٌر على أْن ُيدِ 
ا ُر ويُنافُر. و ُحراً ِفيما ََيخُذ ويَنبُذ، ويُناصِ  (، و"أن  اإلنساَن ليسَ 67َنظرَن إَل احلََياِة، ويَرُسَم َطريَقنا ِفيها" ) إمن 

ُد َموقِ  شِكَلتِ اَفُه من هو َعبٌد ط يِ ٌع ف َيِد اللغِة الت تُعر ِفُُه الواِقَع، وَُتدِ 
ُ
حيطِة ِبِه مناَل مل

ُ
ُكلِ    جتماعيِة امل

"  (.68) َجاِنب 
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ؤسساتيِة، وحِبكمِ    
ُ
 ُِتا، َتكوُن ُملزِمًة ِلألَنا وقوة  َكلماُسلطِته "اللغُة حِبكِم طَبيَعِتها الُعرفيِة والقانونيِة وامل

 الكَلِم ِبشكل  أكَْب لغِة أو ُسلطةُ لطُة الواآلَخِر، وِبعبارة  أخَرى ُتستعمُل ِلإللزاِم واَللِتزَاِم، وَستتجلى لنا سُ 
باِدِئ الت تُعَتمُد عادًة ف ال

َ
عايِي وامل

َ
، (69َْي األفعاِل اللغويِة" )بوالت مييِز  ت صنيفِ ِعندما نَقُف ِعنَد بَعِض امل

 
ُ
عايِي الت صنيفيِة ذلَك الن مُط "الذي َُيعُل فيِه امل

َ
 (.70ِلكلماتِه" ) واقَع ُمطابقاً تكلُم الولعل  أهم  امل

ألشياِء، ا ولِلتأثِي ف الغِي وف قَِتنا َمَعهُ يِي َعَل"إننا َنستعمُل اللغَة إلناِز أفعال  َعديدة ، ولِتغيِي الواقِع أو َتغ   
 (.71وِمْن ُهنا ُسلطتها وُسلطاِنا، وقوُة َكِلماُتا" )

 (.72ثياً َقويً َل يُنكُر" ) ُُتفى، وَتَ ِظيمًة َل"لِلكِلماِت قوًة عَ إن  "ل لَكَلِم ُسلطاَنً ما بَعَدُه ُسلطاٌن"، وإن     

اِكرِة الَبَشريِة؛ لِ      ف حِتياجها، َفَل َيكفي الُعرفُ ليِه َوقَت اِ َتعوَد إالِكياُن الكامُل ُُمتاٌج إَل َربط  َعميق  ِِبلذ 
ا ََتتاُج إَل َعقد  َمكتوب  يَ   َتسيِس َهذا الرابِط، َبل إِن 

ُ
ثعوُد إليِه امل ُل شَكَل شيٌء َعليِهم، ويَ َتمثأوَن؛ ُكل ما تحدِ 

 َهذا العقُد ف ما اصطُِلَح على َتسميتِه ِبل  "َمعاجِم".

ر    
َ
تاحُل التاملعجُم ِوحدٌة َذاُت أهية  ِبلغة  ف ِحفِظ الِكياِن وأُسِسِه، فَامل

ُ
دَة عاِقبُة أفرَزْت ألواًَن ُمتارْييُة امل عدِ 

رحليِة، الت هي أس(، ُث  أعاَد إخراجها ِوف73ياِت ِاحتواها ال  "ُمعجُم"، ونظ َمها )الت غ
َ
 اسًا ُمتوافقةٌ َق أُسِسِه امل

 َمَع أُسِسِه الُكليِة.

فاهيِم الت َيدلُّ َعليها اللفُظ َتعِن أن  َهذا ال   
َ
َد امل ن  َهامشية  َمعازيٌّ هو ) الن واُة (، و  َمعىًن َمركلفَظ َلهُ "إن  َتعدُّ

ِد ف أْنساق  َكَلمية  خُمتلفة   تجدِ 
ُ
عىن أ، َحَّت ََثنوية  اِكتسبها ِبفعِل َدورانِه امل

َ
ركزيُّ َيدوُر ف فَلِك اضَحى امل

َ
مل

عاِن ِ الث انويِة الت َل َتفاُضَل بَينها وأصبَح َطريُق َرفِع اللبسِ 
َ
ياِق اللغوي ِ َللِة َْيرُّ ِف الد ِ  امل و اخَلطابِ  أو  أ َعَْب السِ 

عطياِت اخلَارجيِة والن فسيِة" )
ُ
قاِم الذي يَتمث ُل ف امل

َ
 (.74ُمعاينِة امل
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فرداتِ (، "وُيستوعُب َهذ75"اللغُة ُِتثِ ُل ِنظامًا من الرُّموِز "الَكلماِت" )   
ُ
 ا النِ ظاُم ِف ُكتب  ََتفُظ امل

عاجُم"، "ُُث  يُلحُظ ف )
َ
َْيضُع لِبعِض  ستقراَر الذياَل، واَلاللغِة ( الشُّموَل واَلكتم وِدَلَلُِتا، هي امل

 (.76 اللغِة وبِنائِها" )يِة ف َتكوينِ  الَبشر الت بدَلِت بِبطء  وعَْب أزمان  ُمتطاولة ، وَكذلَك يَتبُْي َدوَر اجَلماعةِ 
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 الفصل الثاين

 

 

 ٌّ  اللغة / كياٌن ثََقايفِّ

 

 

 

 

 

 األْجَناِس هي ِعنَد َعالِِ فَ نيِْي ُُمَتَمَلِْي. َذاُُتا َكِلمٌة ُمَضلِ لٌة، ألن  هلا َمع  Culture(77"َكلمُة ثَقافة  )   
ْت ئِفة  ِاجتماعية  سواٌء َكاناِة أليِ  طَاِق احلَيالَبشريِة َتعِن احَلصيلَة الُكليَة لِلتقاليِد والعاداِت، واألعراِف، وطُرُ 

مةً  رة ... أم ا َكلمُة ثَقافة  ف َمدلو ُمتقدِ  تقدقليديِ  َفَت هِلا الت   ِلدرجة  َعالية  أو ُمتأخِ 
ُ
مارسِة امل

ُ
مِة لِلحضارِة تِبُط ِِبمل

كتوبِة وَتشمُل أش
َ
 شِ عِر والَفلَسفِة والِعلمِ َل األدِب والياَء ِمثالت َعادًة ما تُعْبِ ُ عن نَفسها َعن َطريِق اللغِة امل

رتِفعِة لِلحياِة واَلتصاِل وِحفِظ اواحَلصيل
ُ
ستويِت امل

ُ
 ..لصِ حِة.ِة الِفكريِة وامل

َهذِه  ُة َتعِكُس َعادًة َنشاطاتِ َدامِت األخي  غتها مالُ إن  ثَقافَة أيِ  أُمة  أو مَجاعة  َترتِبُط ِارتباطًا َوثِيقًا بِنمِط    
 (.78الط ائفِة" )

 ُجزءاً ِمن الَوعيِ  الث قافِ  لِلجماعِة... فَاللغُة ف الغالِب ِمفتاٌح ِلُسلوِك اجَلماعِة، " َل َشك  أن  اللغَة ُتشكِ لُ    
تنوعِة" )

ُ
واِقِف امل

َ
 (.79وَتسَمُح ِِبلتنبُّؤ َّبُشكلة َردِ  ِفعِل اجَلماعة َِتاَه امل
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ا َمدلوهُلا ُمتشعِ ٌب، وُمتنوٌع، إِن      زاَلت  َعميقة   الت عقيِد، َيتمُل ِاختِ  ُمعقٌد أشد  ِكيانٌ   االث قافُة َكِلمٌة ُموجزٌة، إمن 
ياسِة، واَلقِتصاِد، وا اِث، والسِ  دة ؛ كالتاريِخ، والَتُّ يِن،أِلبَعاد  ُمتعدِ   را.جسامِه، وَهلم  قواألدِب أبِ  والِعمراِن، لدِ 

"؛ "َكل    سيطٌة ِف ظَاهرِها بَ لمٌة موجزٌة ألدِب كَ مُة االَبحُث ف َكلمِة "ثَقافة " ُيشابُه الَبحَث ف َكلمِة "أدب 
ا ُمعق دٌة أشد    (.80) لتعقيِد"اولكن  اَلقَتاَب ِمنها ِلُمحاولِة َتعريفها يُبُْي أِن 

واألدُب  (،82َحياُِتم )ًا ف لُغِة الن اِس، و (، َكذلَك الث قافُة تُؤث ُِر َتثيًا َملموس81األدُب يُنتُج ََتثيًا )   
 (.83)َي لُغوي   غَ اَن أْم كستعمُل اللغَة ف َعملِه، بَينما الث قافُة َتشمُل ُكل  َشيء ؛ لُغويً  يَ 

 الث قافَة َتعمُل َدومًا على َتوجيِه (، لكن  84"َل ُيشَتُط ف األدِب أْن ُيضيَف إَل القارِئ ِعلمًا َجديداً" )   
عطَياتِ عبِناًء  اِء؛ إْذ تُعيُد ِصياغَة ِفكرهِ الفرِد، وإعطائِِه ِوجهَة الن ظِر إَل األشي

ُ
توفرِة.لى امل

ُ
  امل

(، أم ا الث قافُة فهي احلامُل لِتلَك 85لَك" )ُهناَك "َحيُث تَنتهي العلوُم حِبقائِقها يَبدأ األدُب َطريَقُه بَعَد ذَ    
ا  لى ِاستخَلِص النتائِج ِمنها؛عمُل (، وَل َتكتفي ِبذلَك، بل َتع86احلقائِق العلميِة، والقيِم اَلجتماعيِة ) إِن 

عرفِة ِبكافة  أشكاهلا، وُفروِعها.
َ
 حَبٌث َطويٌل َعن امل

، (87عقٌد أشد  الت عقيِد" )ُه َكائٌن مُ  وُِمورُ "إن  األدَب أشدُّ َتعقيداً ِمن العلِم ألن  اإلنساَن مادُة َهذا األدبِ    
فهوِم أشدُّ َتع

َ
دِة.نياِت الث قا ِمن بِ قيداً ِمن األدِب، ألن  األدَب بِنيةٌ والث قافُة ِِبذا امل تعدِ 

ُ
 فِة امل

جتممُ ، ُسلطويٌّ، بتكاريٌّ اِ الِكياُن الث قافُّ ِكياٌن َحيٌّ ُمتطوٌر، ُمتِسُع األُفِق، ُُشولٌّ،    
ُ
ِع، تَغلغٌل ف طَبقاِت امل

عرفيِة واَل
َ
 جتماعيِة.ُذو َتثي ، وِامتداد  ِبكافِة النُّظُِم امل

شكلِة هَلا، وَل نَ    
ُ
فرداِت امل

ُ
قافية  ن  اللغَة أهمُّ ُمفردة  ثَ إلتأكيَد؛ َهل استطيُع الث قافُة ُكليٌة، واللغُة ُمفردٌة من امل

نظومِة 88)
َ
تكاملةِ لث قافيةِ ا( أْم َل؟ َلكنها ََتتلُّ َموِقعاً َُميزاً ِبلتأكيِد َداخَل امل

ُ
 . امل

ستوى الث قافِ  َكاَن اِنتقاَل اإلنساِن العربِ  ِمن َطوِر اجلاهليِة، ومَنِطها إَل الط وِر  أبرُز َتغيُّ     
ُ
َحَدَث على امل

؛ ِبُكلِ  ما 89والن مِط اإلسَلميِ  ) (، فَلقِد اِنتقلِت احلياُة الَعربيُة ِمن الن موذِج اجلَاهليِ  إَل الن موذِج اإلسَلميِ 
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عيشيِة؛ َيِمُلُه الن موذُج ا
َ
جَلديُد ِمن َتغيُّ  ف الِقيِم، والعاداِت، والتقاليِد، واألعراِف، واألُسِس اَلجتماعيِة وامل

 َحياٌة َجديدٌة ُكلِ يًة َِت ْت ِصياغُتها، ومَت  ِاستخدُم اللغِة َوِسيلًة ِلفعِل َذلَك الت غيِي.

سيِة الن بويِة، وَحد   حتك ْت ِِبا الت اِ "َلقْد َعِمَل اخِلطاُب الُقرآِنُّ على ََتديِد وَتصنيِف ُكلِ  اجَلماعاتِ    
َ
َد امل

ناِفقونَ "جَلديدِة. ف  ادي ِة ِمنها َموِقفًا وَمنَحها َموِقعًا َداخَل الت شِكيلِة اَلجتماعيِة والَعقائِ 
ُ
خل فوَن" و"امل

ُ
" امل

 
ُ
هاجروَن و"امل

ُ
شركوَن، ، والُكف ارُ األنَصارُ و ؤِمنوَن" و"أهُل الكتاِب" بِيهودي ِيهم وَنصرَانيِ يهم، وامل

ُ
 وامل

اإلسَلُم ِضمَن   الذي بَناهُ األحداثِ  واألحزاُب...أخل مَجاعاٌت وِفرٌق َجعلها الُقرآُن تَ َتحر ُك َداخَل َمسرَحِ 
 (.90" )الت صوُِّر الُكليِ  الذي َصاغُه ِلآلَخرِ 

أنساق  وأمناط  ُتسمى  ِظُم ف َشكلِ  وتَنتَ "اإلنساُن َييا ِِبلعَلماِت والرُّموِز الت تَتجم ُع ِبشكل  أو ِِبَخر     
ياسيِ  أو َغيَ  ياسِة أو األدِب أو اَلقِتصاِد السِ  عتمُد ف آَخِر األمِر على ؛ وُكلُّها تَ  َذلكَ أحياًَن ِِبلديِن أو السِ 

" ) اللغِة الت أحداث   نا لَيسْت جُمر َد أشياء  أو(، "فاألشياُء الت َتُِيُط بِ 91هي َنسُق اإلشاراِت األساسيِ 
عات  وأحداث  هَلا َمعىًن ا هي َموضو طة . وإمن  مادية  َُمسوسة  وَملموسة  وَل َتقوُم بَيننا وبَينها أيُّ َعَلقة  أو رَابِ 

 (.92ُُمد د " )

ضاُح لِ  مَجاعة ، وَل ُْيكُن إياداِت ِعنَد كُ اِة والعوهرِها ُمتأصِ لٌة ف حقيقِة الث قافِة ونُظُِم احلي" إن  اللغَة ف جَ    
حيِط األوسِع، وهو الظُّروُف الت 

ُ
ائِم إَل امل  (.93" )يها النُّطقُ ِتمُّ فِ يَ اللغِة إَل  ِبلرجوِع الد 

ٌد )    ( ُمتجاورًة، وهذه األنساُق ِعنَد الن ظِر إليها 95َيوي أنساقًا )(، 94السياُق الشُّمولُّ ُمنقِسٌم وُمتعدِ 
؛ تُؤلُف ِسياقًا قاِئمًا ِبذاتِه، َكما أن ُه يَتفرُع إَل أنساق  ُمتجاورة  ف داِخلِه، فالعمليُة َتخُ  ُذ َخارَج ِسياقها الُكلِ يِ 

؛ مُ  ت ِسِق األجزاِء والِكياَنت؛ فالُكلِ ياُت تَتفرُع إَل أجزاء ، طابعاً َتصنيفياً، وهي الت تُعِطي اِنطباعاً ِبوجوِد ِنظام 
(، وَهكذا، إَل أْن َنِصَل إَل الوِحدِة الصُّغرى؛ الت ِاخُتِلَف ف 96واألجزاُء تَنقِسُم إَل أجزاء  أصغَر )

 َسواٌء أكاَن لُغوًي أم غَي ( أم الَكِلمُة أم "ُكلُّ ما يقوُم ِبدوِر العَلمِة أو الرمزِ 97ََتديدها؛ َهْل هي اجلُملُة )
( "  (؟98لُغوي  
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مُة، أو ٌة ُمشَتكٌة َبَْي الَوحداِت، فاألنظِ (، والت فاُعُل َِس 99إن  النِ ظاَم ُمتشابُك العَلقاِت َبَْي َوحداتِِه )   
  اللغِة.َنسقِ (؛ كَ 100) تجاورة  مُ األنساُق اَلجتماعيُة تَتفاعُل ف ما بَيَنها، وَكذِلَك تَتفاعُل مع أنساق  

و َنسٌق كَ ف َ ِدراسُة َنسق  ما تُِتيُح لَنا اِكِتشاَف َعَلقاُِتا ِبألنساِق األخَرى،    
ُ
( يَتعالُق مَع 101ضِة" )َنسِق "امل

خزونِ 
َ
َحول اجَلماِل، فَ ُيمكُن  يِ  املوروثِ  التارْيَحياِة األفراِد، فَ ُيمكُن ِدراستُه ِاجتماعياً، َكما يَتعالُق مَع امل

.ِدراسُتُه من َمنظو  ، أو َترْيي    ر  مَجال  

ستعم   
ُ
وَضِة، َحيُث الَكلماُت امل

ُ
ستعملِة ف  َُتَتِلُف عن لُة فيهِ لِلغِة أيضاً َنصيٌب من اَلرتباِط ِِبمل

ُ
الَكلماِت امل

 ماِت.( من العَل102ًة )عتبارِه َعَلمزيً ِبِ َنسق  آخَر؛ َكنسِق "اجلنازَِة"، فَيتحوُل الَبحُث لُغويً ِدَللياً، أو َرم

وَضِة وَتثياُتا الن فسيِة على ال    
ُ
وَضِة ِدراسما ُْيكُن دِ َفرِد، كَ َكذلَك ِعلُم الن فِس يَهتمُّ ِِبمل

ُ
ًة ُمقارنًة راسُة َنسِق امل

 .َبَْي الشُّعوِب؛ إْذ ِلُكلِ  َشعب  َنظرٌة خُمتِلفٌة إَل َمقاييِس اجَلمالِ 

وَضةِ    
ُ
تجاورِة، الت موعة  من األَبَْي جمَ  ، وهي َكاِشفٌة عن َتفاعل  َكبي  َهذِه بَعُض ِارتباطاِت َنسِق امل

ُ
نساِق امل

؛ هو ِسياُق الث قافِة )  (.103َتعمُل على َتشكيِل ِسياق  ُكلِ ي  

ياِق الث قافِ ، وَُتتلُف َدرجُة َتِثيها َّبَِ     ِز َتثياً الرُّمو  ِِبا، وَلعل  أقَوى باِط اإلنسانِ دى ِارتَترتبُط الرُّموُز ِبلسِ 
يِن؛ َحيُث ََتتلُّ أهيًة ُكْبى ف َحياتِه، وأيُّ  ُتعلِ قِة ِِبلدِ 

ا هو ِاعِتداٌء، ِبشكل  إداء  َعليها،  ِاعتِ تَلَك امل ِي غَ من 
 ُمباشر  َعليِه.

دًة، فِمن اإلنساِن     ينيُة، وَتخُذ ِصورًا ُمتعدِ   (، 104اِب )َل الِكتإتَتنوُع الرُّموُز الدِ 
َ
سجِد، فَاهلَلِل وامل

توارِث من صَ 105)
ُ
نقوِل امل

َ
بْل َحَّت   (،106ديِث )حيِح احلَ (؛ الذي َصاَر ِشعارًا إسَلمياً، إَل الَقوِل امل

ساُس ِبُقدسيتِه.107َضعيفِه )
َ
 ( َيتلُّ أهِ يًة َعِظيمًة َل َُيوُز امل

يِن )الث قافُة الَعربيُة اإلسَلميُة قَامْت على أساِس الت ق    (، وِلذا َنُد َمظاِهَر 108ديِس ِلكلِ  ما يَتصُل ِِبلدِ 
يَن.  اَلحِتفاِء أينما ُوِجَد ما ُْيثِ ُل الدِ 
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( الت تُعتُْب 109قوِد" )، ِمثَل "النُّ  ِدينياً أيضاً، ُتوجُد ُرموٌز َذاُت َتثي  َقوي   ُرغَم َعدِم ِامِتَلكها َرصيداً    
يواتِنا عن يُث "ََتكُم حَ حَ اً ف َحياِة األفراِد، (؛ َِلمِتَلِكها َتثياً ُمباِشراً، وَملموس110"ََتريدات  َِبلغَة القوِة" )

 (.111َضلِ لة " )مُ عماَلت  َطريِق الذيَن ُيسيئوَن ِاستعماهلا، أْي الذيَن َيْبعوَن ف ِاستعماهلا ِاست

وَضِة، أو عن الرُّموِز؛     
ُ
( 112ت  ثَقافية " )"ُمرك با نهو َحديٌث ع َكالنُّقوِد،احَلديُث عن األنساِق؛ َكَنسِق امل

ا ُكلُّ األشياءِ   يُط بِنا، كَ الت َتُ  مُنارُس َحيواتِنا من ِخَلهلا وِِبا َوِفيها وَعْبها؛ إِن 
َ
ا ُكلُّ األشياِء امل وجودِة ف ما أِن 

 أذهاننا، فالِكياُن الث قافُّ ُُشولٌّ ُسلطويٌّ.

داوُل َل الن سِق وبِه يَتمُّ الت  يً، ُيشُي إًَل َرمز ى ِاختزاِل األنساِق ف َعَلمات  ُِتثِ ُلها، تَتخُذ َشكَتعمُل اللغُة عل   
 ( ُمفردٌة َلفظيٌة ِاختزلِت الر ِسالَة الن  113َبَْي األفراِد، فاإلسَلُم )

ُ
عايَي اجَلماليَة  وَضُة ِاختزلتِ بويَة أبمَجِعها، وامل

َ
امل

 نُّقوُد ِاختزلِت السُّلطَة ف َداخِلها.لِلمجتمِع، وال

ركباِت الث قافيِة" الت ِاخَتزلتها اللغُة، َصاَر هلا ُوجودٌ     
ُ
جتمعِ يٌّ؛ ألن  ال جُمتمعُكلُّ "امل

ُ
، َبل لغَة َل تَنفصُل عن امل

" بَعَد ُمروِر أعو  جتمَع ِبذاتِه يَتحو ُل إَل "ُمرك ب  ثَقاف  
ُ
 داً.ويلة  جلة ؛ طَ ام  َطويإن  امل

اِث الث قا ْذ َتعمُل علىللغِة؛ إبَعَد ََتويِل األنساِق، والرُّموِز إَل ُمرك بات  ثَقافية ، ِبواسطِة ا    فِ ، َتدويِن "الَتُّ
( " ياِة  حَ تَتَلَءُم َمعَ  ُة اإلنتاِج؛ إنتاِج ِدَللة  (، تَبدُأ َمرحلٌة َجديدٌة؛ هي َعملي114وََتتفُظ ِبِه ِجيًَل بَعَد ِجيل 

تعاملَْي ِِبللغِة؛ َحيُث ُِتاِرُس ُسلطتها ف إعطائِهم الن م
ُ
ر األفراِد امل

َ
 غوَب.َط امل

رك ُب الث قافُّ" بَعَد ِاخِتزالِه إَل "ُمنتج  ثَقاف      
ُ
ِلكونِه  ها َحولُه، َحيُث ََتتويِه؛اللغُة أذُرعَ  "، َِتد  يَتحوُل "امل

  ِاجتماعيًة بَعَد َذلَك."ِقيمًة" لُغويًة ف األساِس، ُُث  

؛ هو اإلسَلُم؛ ألن ُه ِاخ    " َعرب    ألمِة اإلسَلميِة، الت هي فاَث، وِفكَر اتزَل تُر أبرُز، َبْل أضَخُم "ُمنتج  ثَقاف  
 (.115األساِس َخليٌط َشعيبٌّ، وأََُمِيٌّ خُمتِلٌف )
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نتِج اإلسَلميِ  أهيٌة مِ    
ُ
 َل تَ ُعْد لِلقبيلِة ف امل

ُ
؛ إذْ ارك ِب ثلما َكانت ف امل َك عاليٌة كانت ِقيمُة الَقبيلِة آنذا  جلاهليِ 

ا َكانْت األعلى ِقيمًة، بَينما ف اإلسَلِم ِاحتفَظْت بِبعضِ  َتِغب َِتامًا عن  (؛ لَْ 116ا ) ِقيمتهجداً، بل ُرَّب 
شهِد الث قافِ ، َلكنها أيضاً، َلْ َتعْد ِبذاَك التأثِي.

َ
 امل

ياِق اللغويِ  الث  ا    ياُق اجلَاهليُّ يَتميُز لَعربِ ؛ فالاقافِ  إلسَلُم ف ِبدِء أمرِه كاَن َنسقًا َنشازاً ف السِ  لط بقيِة، ِبِ سِ 
نَتميةِ  َِتَاَه األْجَناِس الَبشريةِ (، َكما ُوِجَدْت َحساسيٌة َشديدةٌ 117وَتقسيِم األفراِد إَل َسادة  وَعبيد  )

ُ
إَل   امل

ياِق اللغويِ  الَعربِ .ِسيا  قات  ُأخرى؛ خُمالفة ؛ َل تَنتمي إَل السِ 

لفاِظ العبيِد، وُسلوِكياُت أَُتتِلُف عن  لس ادةِ الط بقيُة اجلَاهليُة َلزِمتها، وَساَوقْتها طَبقيٌة لُغويٌة، فألفاُظ ا   
 الس ادِة ُمَغايرٌة ِلُسلوكياِت العبيِد.

جتمِع َكِثيًا َما يُؤدِ ي إَل "ُنُشو إن  الت فاوَت بَْي طَب   
ُ
ُة امية ، هي بَِنوع  َخاص  لُغ ِسر ِية  عَ ِء لُغات  قاِت امل

م يَ  طوتِِه،األشقياِء واخلَارجَْي على القانوِن َم ْن يَعيشوَن ف َخوف  َدائم  ِمن سَ  َن َحياًة على َهامِش يو ألِن 
جتمِع" )

ُ
 (.118امل

 َهذِه الط بقيُة ِبذرةٌ    
ُ
الِبيئاِت   اَلجتماعي  ف بِيئة  منن  الت غيَُّ ؤكُد "أ أُوَل ف َطريِق بِناِء الن سِق اجَلديِد، فامل

ستعملِة ف تِلَك الِبيئِة" )
ُ
 .(119يَتبُعُه َتغيٌُّ ف َشيء  من اللغِة امل

عىن "الت طوُر اَلجتماعيُّ والث قافُّ" )   
َ
كوُن ف َشكِل اِتفاِق جَمموعة  الذي "َقْد يَ  (،120من أسباِب َتغيُِّ امل

ُدهَتُ َفرعية  َذاِت ثَقافة  خُمتلفة  على ِاستخداِم ألَفاظ  ُمعينة  ف ِدَلَلت   َع األشياِء والت جاُرِب ا تَتماَشى مَ دِ 
َلِئمِة ِلمهِنها أو ثَقافَِتها، وَقْد يُؤدِ ي َهذا إَل نُ 

ُ
فاهيِم امل

َ
 (.121) غة  َخاصة "ُشوِء لُ وامل

عروِف أن  الث قافَة الر َسيَة الس اِئدِة تَتواطَأُ    
َ
يِة ف َتسويِغ سَتخدُم من ِقبِل َهذِه األخلسُّلطِة، وتُ  َمَع ا"إن ُه َلِمن مل

حليُة أنواعاً خُمتِلفة  ِمن الر  
َ
 (. 122" )َدِم الَقُبولِ فِض وعَ أفَعاهِلا ِفيما ُتطُّوُر الث قافاُت امل
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تَ َفاعِ الس ِ    
ُ
ياق اإلسَلميُّ امل (؛ َحيُث َيسياِن َجنبًا إَل 123لسُّلطِة )اُل مَع ياُق الث قافُّ الساِئُد اآلَن هو السِ 

ؤ 
ُ
، وَل ُْيكُن الَفصُل بَينهما، َتعمُل السُّلطُة على الت نِظيِم امل ياقِ حِلياِة الن   س ِسي ِ َجنب   اِس، بِتسويغ  ِمن السِ 

.  اإلسَلميِ 

ؤس ِسيِ  ُمعتِمدٌة ف بَقائِها، وِاستمرا   
ُ
(، 124ياِق اإلسَلميِ  )تباِطها ِبلس ِ رها على ِار إن  َمشروعيَة النِ ظاِم امل

ُد  ؤس َسِة، ِلذا نَِ
ُ
ؤس سَ اوالَفصُل بَينهما؛ يؤدِ ي إَل ُسُقوِط َمشروعيِة امل

ُ
ينيمل فد ؛ َة" َُتارُب أي  ِسياق  َواَة "الدِ 

رعية " َعليِه؛ ِق ألفاظ  "شَ بدأُ ف إطَلتَ (؛ َمهما َكاَن َهذا الَواِفُد، وف حاِل َعجزها عن ُمواَجهتِه، 125َجديد  )
شروعيِة عنُه 126ِمن قَبيِل "الش ِر، واخَلطيئِة، واإلُِث )

َ
ياِق  (، أو َِتهيدًا إلدخالِه ِضمنَ 127)("؛ لِنزِع امل السِ 

يِنِ "، وإكسابِه َمشروعيًة ُمَ   ، وِاستقرارِه.راِر النِ ظامِ ِل ِاستمدودًة، وَمشروطًة؛ ُكلُّ َذلَك، ِمن أج"الدِ 
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 بَعَد الت أسيِس لِلنظاِم الث قافِ ، وِاعتباِر اللغِة َنسقاً من أنسَ    
ُ
؛تفرعِة، وَلعاقِه امل َلحِتَللِه أهيًة  ل ُه أهمُّ َنسق  ثَقاف  

جتمعاِت، وَوسيلًة أساسيًة من َوساِئِل اَلتصالِ 
ُ
  اإلنسانيِة.راِد اجَلماعةِ بَْي أف ُقصوى ف بِناِء َحياِة امل

ن َبِْي األِنظمِة ُق األهمُّ، مي الن سإَل ََتسيِس َمنطوِق الث قافِة، وخِباصة  اللغويِة ِمنها؛ َحيُث ه َنصلُ    
 (.129( الَبشريِة )128اَلتصاليِة، والتواصليِة )

ألنظمِة َغِي َلقتُه ِبِ ؟ ُُث  ما عَ لث قافةِ ما "اخِلطاُب"، وَكيَف مت  َتسيسُه؟ وكيَف َيسُي ف َتوجيِه اللغِة، وا   
 اللغويِة؟ 

ائرِة َحوَل اخِلطاِب، َسيتمُّ اإلجابُة َعليه     . تَناولِنا إيها ِِبحلديثِ َغيها أثناءَ  ا، وَعلىَهذِه بَعُض األسئلِة الد 

عرفِة" )130اخِلطاُب )   
َ
ِة افيشمُل "ُكل  أشَكاِل احلَياِة الث ق(، َفهو يَ 131( هو "َنَسُق إمكاُن الوصوِل إَل امل

ُد اخِلطاِبُت، وتَتنوُع؛ ِمثَل "اخِلطابِ 132وِقطاعاُِتا" ) ياسيِ   أ (؛ َحيُث تَتعد  يِنِ  أو  و األَدبِ  أوالسِ  الدِ 
( " ياِق ا133اإلعَلميِ  ؛ اخِلطاِب األس لشُّمولِ ، أو(، وَغيها، فُكلُّ أنواِع اخِلطاِب تَنَضوي ف السِ  اسيِ 

 ِخطاِب الث قافِة.

ن َتوفُِّر ُعنصريِن؛ ها: ملها َل بُد  وَم ِبعميُع األنساِق الث قافيِة َُتِدُف إَل ِإيصاِل رِسالة  َما، وِلكي َتقمجَ    
سَتقِبُل )

ُ
رِسُل وامل

ُ
راُد إي135(، فَاخِلطاُب هو الر ِسالُة )134امل

ُ
 (.136صاهُلا )( امل

؛ يَتفاعُل أفراَل تَتحق ُق َعناِصُر الر ِسالِة إَل  ف جُمتمع  حَ     ا َل َُتتصُّ ِِبلكاا بَينهم، كَ مَ ُدُه ف ي   ِئِن ما أِن 
 (.137تِلقائِية  )و عفوية ، الَبشريِ  َوحَدُه، َبل هي َشيٌء طَبيعيٌّ ُِتارُِسُه بَقيُة الَكائِناِت بِ 

 َلناِت، حَّت الَكائِناِت الت قيِة الَكائِ بَ ن لُغِة لُغُة الط ِي َُتتِلُف عن لُغِة الن مِل، وَكذلَك َُتتِلُف اللغتاِن ع   
 ل  الَكَلِم أو أْن َتكونَ ْد ََتلُّ ُمَ قَ سِميِة ُقدرَة َلديها على النُّطِق، أو تُواِجُه ُصعوبًة ِفيِه، فإن  "احلركاِت اجل

ماً فَاِعًَل َلُه ف َتكيِد الكَلِم أو زِيدتِه ُوضوحاً" )  (.138ُمتمِ 
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َخاِطِب إَلان َطرِف مة  إبَلغية ؛ َُتِدُف إَل إيصاِل ِفكرة  ما، ونَقِلها اللغُة َذاُت َوظيف   
ُ
َخاَطِب، مل

ُ
 َنحيِة امل

لواحدِة للغويِة، وهم؛ أهُل اللغِة ا الَعمليِة ا أطرافِ َعمليُة نَقِل الِفكرِة ََتتاُج إَل َمرجعية  ثَقافية  ُمت  َفق  َعليها َبْيَ 
(139.) 

ن  اخِلطاَب َل يَقَتِصُر على (، لك140)ويٌة، وِبملِثِل؛ هي َوظيفٌة ِمن َوظاِئِف اخِلطاِب اإلبَلُغ َوظيفٌة لُغ   
ضموُن، 

َ
قصوُد ِمنُه َيِصُل ِبع  الكَلِم، أوو ِدَللةُ أالَوظيفِة اإلبَلغيِة، َبل ُْياِرُس َعَمَلُه ف بِنية  أعمَق، فامل

َ
ِة امل د 

؛ ِمن بيِنها اللغُة )  (.141طُُرق 

، َبلأيض    لِياِت إَل ما هو أعمُق اوُز َهذِه اآلهو يَتج اً، اخِلطاُب ليَس ِدَللَة الَكِلماِت، أو اجلَُمِل، أو الن صِ 
نَصبِ  على َتسيِس َمنهَ (؛لِبناِء 142ِمنها، َلكن ُه يَعتْبها جزًءا أَساِسياا يَعتِمُد َعليِه )

ُ
؛ امل طوِق دِفِه الُكلِ يِ 

 .جِلماعة  لُغوية  تَتخُذ لُغًة ُمشَتكًة تَتعامُل ِِباالث قافِة احلَاليِة 

ُد اخِلطاِبُت، َبل ُرَّبا َتصارَعْت ف    جتمِع الواحِد َقد تَتعد 
ُ
حرومُة ِمن ها، َخاصًة تِ ما بَين ِف امل

َ
لك الِفئاُت امل

َحق   ئاِت الت َتد ِعي لِنفِسهاأو الفِ  ( "َبَْي اجَلماعاتِ 143َُمارسِة َحقِ ها ف اخِلطاِب؛ َحيُث يَنشُا ِصراٌع )
 (.144ا هي َذاُُتا" )ن َحقِ  ِخطاِبِ رُم مِ َتُ اخِلطاِب وتِلَك الت َكانْت َُمرومًة ِمن َُمارسِة َذلَك احَلقِ  أْي الت 

حرومُة، َغالبًا ما تُؤسِ ُس َنسَقها اخلَاص  ِِبا، َمَع َتَ    
َ
(، إْذ 145اُب )ُس اخِلطلن سِق يَتأس  سيِس االِفئاُت امل

ا  ياِق الذي َتفرَع َعنُه، وُرَّب  يَبقى  غرافياا، َلكن  ِخطاَِبُماالِفئتاِن جُ  اوَرتِ َتَ ََيِت ف ُصورة  ُمناِوئة  خِلطاِب السِ 
 خُمتِلفاً، َبل ُمتعاِرضاً، ما َل َيُدْث َتقارٌب بَينهما.

ُة ِفيهِ الصِ راُع زَ  َْيتدُّ  كاًَل ُمتنوعًة، َقدْ ِاختَلُف األنساِق يُؤدِ ي لِلصراِع؛ الذي يَتخُذ أش     إَل مناً، َتِصُل احِلد 
ماِء ) وهو أخطر ما ف الن سقيِة ( ) تصاِر َنسق  راُع َمرَحلَتُه األخيَة ِبِِن( ، إَل أْن َيِصَل الص ِ 146َسفِك الدِ 

ِه إليِه، أو إقصائِِه.  على آَخر ، وَضمِ 
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ُ ال لَيسْت ِِنايُة الن سقِ     نَتِصر "َحَّت  َلنِقَضاِض علُفرَص لِ ِِبزْيتِه، َبْل َيظلُّ َكامناً، يَ َتَحْي 
ُ
 لََيكوَن ى الن سِق امل

 (.147َشِر" )وِس البَ أقوى ِمن ِذْي قَبل  وَكأن ُه يَنَتِقُم ِلما فَاتُه ِمن َمفعولية  ف نُ فُ 

َلفِة صيًي َلوجدََن َمسألَة اخلِ مَ ونِه ِصراعًا بيلِة وكَ اإلسَلِم َمَع القَ "وَلو أخْذََن ِِبألمِثلِة الت ارْييِة َحوَل ِصراِع    
ثُل األكثَ ُر ُنُصوعًا َحيُث تَلب َستِ 

َ
ي سَلِم وَلكن  اجَلَسَد الذُة بَِثوِب اإلاخِلَلف ِحينما ََتو لْت إَل ِدمشَق هو امل

 (.148َظل  يَعمُل من ََتِت الث وِب َكاَن قَبائِلياً" )

نَتُج الث قافُّ" العربُّ، أو الن سُق )   
ُ
" َمَع "الن سقِ   ف الث قافِة الَعربيِة، ف ِصراع  َمرير  ( الن اِشئُ 149اإلسَلُم "امل

نَتِج الث قافِ " ِة إَل اإلسَلالَقبيل الَقبيلِة، ِاستمر  الصِ راُع َزمناً، ُُث  اِنتهى ِبِِنِضماِم "الن سِق"
ُ
ربِ ، وِاعتبارِه لعاِم "امل

رك ِب الث قافِ " اإلسَلمي ِ 
ُ
 .ُمفردًة، وِقيمًة ِمن ُمفرَداِت، وِقَيِم "امل

 يَق أمامَ اِنتصاُر الن سِق على الن سِق؛ اإلسَلِم على الَقبيلِة، َمه َد الط ر    
َ
ن سِق هزوِم لِينَضوَي َداخَل ال الن سِق امل

نتصِر، َلكن  َذلَك لَْ يَعنِ 
ُ
نهزم، َبل ِاستمر  امل

ُ
احِنًة سَ ِة، وِعندما َوجَد الُفرصَة ُه ف احلَيا ِخطابُ  اِنتهاَء الن سِق امل

نتصِر، وأث  َر ِفيِه ََتثياً بَليغاً، و 
ُ
.يَنتقُم ِمنهُ  َكأن هُ أمامُه، اِنقض  على الن سِق امل   َشر  اِنتقام 

ياِق الَعرب ِ      ن الن سِق اآلَخِر، يَبدأُ  ُمستقًَل عَ ق  ِخطاِبً آنذاَك، َْيتلُك ُكلُّ َنس الن سقاِن يَنتمياِن إَل السِ 
تعحُدُث الصِ ر دة ، فَ يَ الت عارُض بَينهما نَتيجَة َتواُجِدها ف بِيئة  ُجغرافية  ولُغوية  َواحِ 

ُ
اِرَضِة؛ اُع؛ ِصراُع األنساِق امل

ؤيدوَن طابِه؛ إْذ َلُه أنصاٌر، ومُ عِن َهزْيَة خِ ِق َل تَ َلكن  َهزْيَة الن س الذي يَنتهي ِبِِنتصاِر أَحِدها، وِاِنزاِم اآلَخَر،
 ُفرصُة ُمؤاتيًة.نما َصارِت الزِِه ِحيَل يَزالوَن يَ ت ِبعوَن َتعاليَمُه، وَشرائَِعُه، وَهذا ما أد ى إَل بُ ُرو 

خُمِلُصوَن َلُه، و َل الن سِق، إنتموَن مُ أفراٌد اخِلطاُب َعمٌل ُمستمٌر، َل يَتوقُف حَلظًة َواِحدًة، طَاملا بَقي    
ا ََتخَر قَليًَل ف الُْبو  ِتكاك  بَيَنُه  أماَمُه، وَمَع أو ِل ِاحا َل َعواِئقَ ِز؛ طَاملفاخِلطاُب يُولُد َمَع ِميَلِد الن سِق، وُرَّب 

سموِع، 
َ
سِقِه ، وَشرِساً، يُداِفُع َعن نَ ل َقوًي ِجداً ويً؛ بَ قَ وَبَْي َنسق  آَخَر، يَبدو ُصوتُُه اخلَاِفُت الض عيُف؛ َغُي امل

تاحِة، أو َْيَتُع َوسائَل َجديدًة، إذا َدعِت احلَ 150)
ُ
  َذلَك.اجُة إَل( َعَْب الوساِئِل امل
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راِع َيدوُر وأَساُس الص ِ  امْت َعليِه،قَ ِس الذي َل ُْيكُن َتفسُي الصِ راِع الش رِس َبَْي األنساِق إَل  ِبفهِم األسا   
(، َفِغياُب "اهلَويِة" ِغياٌب ََتٌم، وَُمٌو 151َحوَل "اهلَويِة"، َحيُث "هي َعَلمٌة من َعَلماِت الن سِق الث قافِ " )

 لِلن سِق من الوجوِد.

، َفكُ     فاعيِ   ن سِق؛ ِلَمحوِِه،ُط على الزداَد الض غل ما اِ َعلى َهذا األساِس "اهلَوي ِة" يَنبِن ِخطاُب الن سِق الدِ 
فاِع.  ِازدادْت َشراسُتُه ف الدِ 

شروعيَة الَلزِمَة، وال ها، وإكساُِباََتِكيدُ ويَقوُم ِخطاُب الن سِق ِبَعملِْي ُمهمِْي؛ األوُل: إبراُز "اهلَوي ِة"    
َ
ث اُِن: امل

فاُع عن "اهلَوي ِة" ِبشَّت  الطُُّرِق والَوساِئِل.  الدِ 

 َعربيُة ِاحتوْت "َثَلثََة أنساق  ُمتقاِطعة  هي:الث قافُة ال   

ينيِة. -1  َنسُق الَفضاِئِل الدِ 

 َنسُق الَفضاِئِل الَقَبليِة الث قافي ِة. -2

 (.152َنسٌق ُمَتَشْعرٌِن ) قَ َبائِليٌّ (" ) -3

تمد  ِخطابَُه  الث اَِن قَ َبِلياً، ِاسسقَ فإن  الن   إلسَلِم،إذا َكاَن الن سُق األوُل ِدينياً، َيستِمدُّ ِغطاَءُه اخِلطاِب  من ا   
يِنِ  )  الَفرِد مُّ َدعمُه؛ ِلكوِِنما َيِمَلِن َهاً ُمشَتكاً؛ هَ (، و 153من الث قافِة الَعربيِة، فَتقاطَع مع الن سِق األوِل؛ الدِ 

 الَعربِ .

، ُوِلَد من َرحِم الَقبيلِة، وِاُتَذ لِ     ؛ َنسطاًِب ُمضاداً نفسِه خِ الن سُق الثَاِلُث؛ الَقبائِليُّ ِق الَفضاِئِل  لِلن سِق الث اِن ِ
 .الَقَبِلي ِة الث قافي ِة، َبل َعِمَل على ُمعارَضِتِه، واَلنتقاِص ِمنهُ 
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ذا َطريقِْي خُمتلا، إَل  أِن   نَفِسه؛ الث اَِن والثَالَث، ُوِلَدا ِمن َرحِم الَقبيلةِ ُرغَم أن  الن سقْيِ     فِْي ف ِاستلهاِم ما ِاُت 
َذ الن سُق الث اُِن لِنف اِث الث قافِ  الس اِئِد، َفحَْي ِاُت   ُث ُمت ِخذاً لِنفسهِ ، َعارَضُه الن سُق الث الَب الَفضاِئلِ سِه ِخطاالَتُّ

 ِخطاَب الر ذاِئِل.

لصِ راُع َبَْي األنساِق يٌّ، َفحدَث ااٌب قَبلِاحنِْراُف ِخطاِب الن سِق الَقبائِليِ  َواَجَهُه ِخطاٌب ِديِنٌّ، وِخط   
، وبَقاِء خِ   اِمناً.طاِبِه كَ وِخطاِبُِتا، اِنتهى الصِ راُع ِِبزْيِة الن سِق الَقبائِِليِ 

ناِسبَة إِلظهاِر نَفسهِ  ِظرًا اللحظةَ بقى ُمنتِن اِنتهاَءُه، َبْل َتجيٌل لِلمواجهِة؛ َحيُث يَ ُكُموُن اخِلطاِب َل يَع    
ُ
 امل

 من َجديد .

سَق أِبن ُه ايِة الَبحِث، َتِصُف الن  ًة ََتِت ف ِنِ ستنتاجياِ ف ِظلِ  الصِ راِع َبَْي األنساِق وِخطاِبُِتا َقد نَ تَ َفه ُم ِعبارًة    
وضُ  يئًا َشانُه وَحو لُه من الص واِب إَل اخَلطِأ وِمن احلِيادِ "إذا َدخَل شَ 

َ
 (، َلكن نا َل154حْنياِز" )وعيِة إَل اَلوامل

ِق حاٌل أْن تَنطبَق على الن سِخطابِه، َفمُ الِث و نَتفُق َمعها َِتاَم اَلت ِفاِق، فإذا اِنطبقِت الن تيجُة على الن سِق الث  
 األوِل وِخطابِه.

ُد ا هاِدٌن،مُ ثلما يُوجُد ِخطاٌب َنسقيٌّ ُمعاِرٌض، َفَكذلَك يُوجُد ِخطاٌب َنسقيٌّ مِ     طاِبُت، وتَتنو ُع، خلِ تَتعد 
 فن األنساِق َتعايشْت َمعاً؛ ا، َفكثٌي مِ ما بَينهوتَتقاَطُع، َلكن  َذلَك َل يُؤدِ ي ِِبلض رورِة إَل الصِ راِع األكيِد في

 إَل لصِ راعاِت، والس بُب يَعودُ ا ِمن أنواِع ي  نَوع  أية  َواِحدة ، أو ُمتقارِبة ، ُدوَن أْن َيُدَث بَينها ِظلِ  لُغة  وُجغراف
 ُشُعورِها ِِبلط مأنِينِة َِتاَه َهويِتها.

، عاَيشْت ف ما بَينهاتَ (، 155) أَدبيًا ُوِجدْت أمناٌط من اخِلطاِب، ُدِعيْت ِبسِم " األجناِس األدبيِة"   
عامِل إبقاُء اهلَويِ ِة، ألساُس ف الت  ا َظل  وَتقاَطعْت، ُدوَن جُلوِء أحِدها إَل إلغاِء اآلَخِر، وَُمِو َهويِتِه؛ َحيثُ 

، عَ وَتعزِيُزها، األمُر الذي َمك نها من الت عايِش، َبْل َدعِم اخِلطاِب الكُ   ا الَفردي ِة.َْب ِخطاَِبُتِ ليِ 
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ا هيَّبا أن  األدَب نِ      اَلجتماعي ِة، "فكلُّ ٌت لِلِخطاِبتِ تَنويعا تاٌج ِاجتماعيٌّ، فَاخِلطاِبُت الت أنتجها إمن 
سِم َك ُمْبٌر إلدانة  أحِدها ِب. ولَيَس ُهناديُدهاجُمتمع  وُكلُّ ثَقافة  هَلا جَمموعٌة ِمن أمناِط اخِلطاِِبِت الت ُْيكُن َتَ 

عامِ  آَخَر. فَ َبَْي اخِلطاِب ال  أيِ  ِخطاب  ادُل َمعَ  ُكل  ِخطاب  َيظلُّ َفرديً وَل يَتعاآلَخِر... َلكن  َهذا َل يَعِن أن  
 (.156واخِلطاِبِت اخلَاصِة ُهناَك أنواُع اخِلطاِب" )

نتجاِت الث قاف   
ُ
ستخَدمتها الن سَق، َبْل اِ  علتها تَتلبسُ يِة، وجَ اخِلطاِبُت الن سقيُة؛ ثَقافيُة الن شأِة، ِاحتوِت امل

ؤمنوَن ِِبلن سِق يُ 
ُ
 (؛ إْياَنً ُمطلقاً.157طاِبِه )خِب ؤمنوَن لِتعزيِز الن سقيِة اَلجتماعيِة، فَ َباَت األفراُد امل

(، تَتمْظهُر ف 158) بنية  لُغوية  أكُل ِمن تَتوزُع اخِلطاِبُت الن سقيُة، وتَتخُذ َهيئتِْي؛ َهيئًة َنصِ يًة؛ تَتش   
ستنداِت، واألحكاِم، واألمثاِل، وُكلُّ ما َلهُ األقواِل، والنُّ 

ُ
  َعَلقةٌ  ُصوِص، وامل

َ
كتوبِة ِِبللغِة امل

َ
نطوقِة، أو امل

(159.) 

(، َحيُث ُيضِفي الن سُق 160 اللغويِة )اِت َغيِ اهلَيئُة األخَرى لِلِخطاِبِت الن سقيِة تَتكرُس ف الرُّموِز، والَعَلم   
شروعيَة َعليها، ِمن خِ 

َ
نتمَْي ُكَز ف أذهانِ أْن َتر  َلِل ِاستخداِمها، وِتكراِر اَلستخداِم هَلا؛ إَلامل

ُ
، وِفكِر امل

 لِلن سِق.

ائِِم، َعَْب الت مييِز     ؛ بَ و َمرغوٌب، وبَ هَْي ما بَ َتعمُل اخِلطاِبُت الن سقيُة على احَلثِ  الد  َْي َْي ما هو َغُي َمرغوب 
منوِع، ُمت خِ 

َ
باِح وامل

ُ
ِة بَعَد  ِِبلرُّموِز َغِي اللغوي، َكما َتستعْيُ سالِتهارِ َذًة َوسيلَة اللغِة أساسًا ف َعمليِة إيصاِل امل

ستعمُل ف إيصاِل الر ِسالِة يَلتفُّ حَ 
ُ
ا األساُس الث ابُت امل ختلفِة.غِة أِبمناِطهوَل اللَذلَك، إمن 

ُ
 ا امل

رتِكُز َق األسِس الث ابتِة الت يَ ٌه لِلغِة ِوف َتوجيِق، بَينما اخِلطاُب الن سقيُّ اللغُة ِفكٌر َعاٌم َيستوِعُب مَجيَع األنسا   
ستعملَة َقد أصاِبا َنوعٌ اُد اللغَة نَِ اليمِه، َعليها الن سُق، َفِحَْي َيُثُّنا اخِلطاُب الن سقيُّ على اَللتزاِم بِتع

ُ
من  مل

ُؤدِ ي إَل ِخدمِة اخلِ 161"اَلحِنراِف" )
.(؛ امل  طاِب الن سقيِ 
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َاذُ "اَلحنراُف" اللغويُّ لَيَس َتشوُّهًا ف بِنيِة اللغِة َذاُِتا، َبْل اِ     ، فاللغُة َلِئمة  لِلِخطاِب الن سقي ِ َوضِعيات  مُ  ُتِ 
تكلمَْي ِِبا" )

ُ
ُل على عملن سقيُّ َيستحِوُذ على اللغِة، ويَ (، َبِل اخِلطاُب ا162"َل يَتحكُم ِفيها ُمباشرًة َعقُل امل

" )163َتوِجيِهها ) اِد الذِ هِن َوضِعيِتها الن سقيِة على إمدَ  (، ُُث  َتعمُل اللغُة ف164( "َحسَب َشرِطِه الن سقيِ 
نِع، وُمستوى اإلِبحِة؛ 

َ
رغوبِ اَّبََعايَي َتفريقية  َبَْي ُمستويِْي؛ ُمستوى امل

َ
 مل

َ
 رغوِب.، وَغُي امل

تمثِ لُة ِف ِخطاِب الن سِق، تُقد ِ الَعمليُة اللغويُة الن     
ُ
تُلِبُسها ( إَل ِذهِن الَفرِد، و 165) اَر اجلَاهزةَ ُم األفكسقيُة امل

 ْياَنً ُمطلقاً.إاإلْياِن ِِبا فكاِر، وتَبنِ يها، و (؛ َما ُيساِهُم ِف قُ ُبوِل الَفرِد هِلذِه األ166لِباساً ِمن الش رعيِة )

هِن الَبشريِ  إَل أْن ُتصِبَح ثَواِبَت "َحيَُتَتِمُر األفكاُر ف ال    ِتمُّ يَ ُرها، أو ََتاُوُزها، َحيُث  َُيوُز إنكااتية " َلذِ 
 (، أو َغُي اللغويِ .167ََتِصيُل الث وابِت، وَجعِلها ُأُسساً يَنَبِن َعليها الِفعُل اللغويُّ )

قوَلِت اللغويةِ    
َ
للغِة، يَتعاملوَن ف ما بَينهم ِبِ  ِق، فاألفرادُ ن الن سع الص اِدرَِة َحرِكي ُة اخِلطاِب َِبديٌة ِجدًا ف امل

م  من أمناِط الت عاملِ  ماِت َغِي  َترمجُة الرُّموِز، والعَل؛ َحيُث يَتمُّ اللغوي ِ  ُُث  ََتِْت الرُّموُز، والَعَلماُت َكنمط  ُمتقدِ 
.  اللغويِة إَل ُمقابِلها اللغويِ 

تعاملْيَ َكَزها ف ِذهِن األفرادِ ( اللغِة من ِخَلِل األسِس الت َسبَق وَر 168 ف بِنيِة )ُيسِهُم اخِلطابُ    
ُ
 ؛ امل

ُد ِاس ، نَِ فَق سقيِ  َعليِه، وَتوجيِهِه؛ وِ خِلطاِب الن  تحواَذ اِِبللغِة، َفحَْي يَنبِْن ِخطاٌب َفرعيٌّ على األصِل الن سقيِ 
 ما يَرَتضيِه األصُل، ويُؤسُس َلُه.

، َفِحَْي يَتأسُس يَعتِمُد اخِلط    ؛ ِخطاَب اَب األصمُنثِ ُل ِلذلَك ِِبخِلطاِب اَلجتماعيِ  يِن، ويَعمُل َكَتمَجة  الي  لدِ 
يِنِ ، َمعَ  قر رِة َسلفاً؛ إذْ ِه ِِبلث واَِتسُّكِ  هِلذا األصِل، َحيُث يُعدُّ َفرعاً، أو تَنويعًا لِلِخطاِب الدِ 

ُ
َل َُيوُز  بِت امل

 ِه.ِع أشكالِ روُجُه َعليها أليِ  َسبب  َكاَن، وهو ما يُفرُز ِوحدَة اخِلطاِب، وتَنوُّ خُ 

؛ اَلجِتماِعيِ  َذاتِِه؛ َِتث لْت ف بَقاِء بِناِء اخِلطاِب على      األمُر ِِبذِه الصُّورِة أوجَد ُمعِضلًة ف اخِلطاِب الَفرعيِ 
خَتِلِف، َهيئة  َواِحدة ، فَ ُرغَم اَِلنتقاِل من َطورِ 

ُ
ِد األََمِيِ  اإلسَلميِ  امل تعصِ بِة لِلقبيلِة، إَل مَنِط الت عدُّ

ُ
 اجلَاهليِة؛ امل
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تطورِة؛ َحيُث َُتَتفي الَفوارُق الَقبلي ُة الس اِبقُة، بَِقَي اخِلطاُب اَلجِتماعيُّ َثَ 
ُ
دنيِة احَلديثِة امل

َ
بِتاً، ًدوَن ُوصوًَل إَل امل
 َتغيي  يُذكُر.

، َرس َخ األسَس اِامتِ     طاَب ُمتَضخِ ماً؛ ، وَجعَل اخلِ لن سقيةَ داُد الس نواِت، واِنِقضاُء أكثَر من ألِف َعام 
افق  ، فَبدَل إنشاِء ِخطاب  ُمتو طاِب األصلي ِ يِة اخلِ ُمسَتحِوذًا على اللغِة؛ َمانِعًا ُُماوَلِت الت بديِل، والت غيِي ف بِن

ُد ِاجَتارَ مع الَعصِر الر اهِن ِلكُ   واهِلا.اِبقِة، والِبناِء على ِمنخِلطاِبِت الس  اَِساِت  لِ  َمرحلة ؛ َحسَب ُمقتضياُِتا، نَِ

أن  كَ ِِبا، وإلَقاؤها َكما ِهي،   قِة؛ اإلتيانُ الس اب أفَضُل، َبْل أصَدُق َما ُْيثِ ُل ُُماوَلِت ِاجَتاِر َِساِت اخِلطاِبتِ    
ُض ارُِسُه بَعْيُ ش اِهَد الَبارَِز ف َهذا املِضماِر؛ َما (، وَلعل  ال169بَعَد ُمروِر ألِف َسنة ، أو أكثَر )الز مَن لَْ يَتغْي 

ساجِد، والُعلماِء ف ُخطَِبهم )
َ
ِة امل وموَن ( ، ُُث  يَق171وَن الن ص  الَقدمَي )(؛ إْذ َُيِلب170الُفضَلِء من أِئم 

رَحلِتفادِة ِمنُه، أو اإلشارِة إليِه، ُمتناسَْي ظُ (، ِعوَض اَلس172إِبلقائِِه )
َ
 إليِه من وَما ََتتاجُ  ِة الر اهنِة،ُروَف امل

.  َتغيي  ف بِنيِة اخِلطاِب اَلجتماعيِ 

ت نَتحدُث َعنها َقليلٌة ستثناءاِت الكن  اَللَ لَيسْت مَجيُع النُّصوِص الس ابقِة ُمتساويٌة، َبل بَينها ِاستثناءاٌت،    
جموِع الُكلِ يِ  لِلنُّصوِص الَُتاثيِة الوارِدِة.

َ
 ِجداً إذا ِقيسْت ِِبمل

تواَرثَةِ    
ُ
رويِت امل

َ
الَقوي ِة لُغويً، وِاجتماعياً، َما  (173خِلطاِب )الَطَة ؛ َكر َس سُ احَلشُد النُُّصوِصيُّ اهلَاِئُل ِمن امل

 ِة الس اِئدِة.نيِة الث قافبِ الَفاِعَل َداخَل  ( ِف لُغِة اخِلطاِب، وِارتقى ِِبا؛ لُِتحِدَث أثرها174أنتَج "تَناُسقاً" )

كريِس ، ُُث  يَنطَِلُق، بَعَد تَ ِه، وثَوابِتهِ فاِهيملِتكريِس مَ  ِف الِبدِء، يَ ت خُذ اخِلطاُب اللغَة الس اِئدَة ُمنطَلقاً؛   
عاشِة )

ُ
ارِساً َمُ ُمها ِبسماتِِه، ويُلقي َعليها ِمن ِظَللِِه، (؛ إْذ َيسِ 175الث واِبِت، إَل الت أثِي ف بِنيِة الث قافِة امل

عتِمَد على ُقوِة احُلج ِة، والُْبهاِن 
ُ
 (.176)َمنِطَقُه الَقوي ؛ امل

ِة ال    عتِمِد َعلى احُلج 
ُ
خِلطاَب،  اوِغ نَفِسها َّبا ُيَلئُِم صَ ، فَتبدُأ ف َقوي ةِ َتسَتِجيُب الث قافُة ِلَمنِطِق اخِلطاِب؛ امل

ويجِ َكما َتعمُل على إعادِة ِصياَغِة أفكاِر األفراِد؛ لَِتقبُِّل اخِلطاِب، وال  َلُه. َت 



58 

 

، (177طاِب َشيئًا َواِحداً )وَمنِطُق اخلِ  قافِة،على الث قافِة، إَل أْن ُيصِبَح َمنِطُق الث   َيسَتحوُذ َمنِطُق اخِلطابِ    
تنوعِة.(، وَُمارسًة إِل 178فَالث قافُة أساساً َتَكوُن َمنِطَقَة َعمِل اخِلطاِب )

ُ
 جراءاتِِه امل

مِة من َسيَطرِة اخِلطاِب على الث ق    تقدِ 
ُ
رَحلِة امل

َ
 اللغويِة؛ صاليُة، والت واُصليُة َغيُ ألنِظمُة اَلتاُخُذ افِة، َتَ ف َهذِه امل

كتوبِة ف الت َشكُِّل ِوفَق ُمعطَ 
َ
فاِهيِة، أو امل صاِحبِة لِلغِة الشِ 

ُ
وزُها" ءاتِِه؛ إْذ يَتعد ُل "َمرمطاِب، وإجراياِت اخلِ امل

رَحلةِ 
َ
عنويُّ، أو َيكتِسُب َمعىًن َجديداً؛ ِلُمسايرِة امل

َ
اِت احلَ ، والت  الر اِهنةِ  امل  ادثِة ِفيها.غيُّ

ا هي َتفرُّعٌ     ؛ فَ لِلنظامِ  األنِظمُة اَلتصاليُة، والت واُصليُة َغُي اللغويِة إمن  روِر... اللغويِ 
ُ
ُمشتٌق من  ِنظاُم "أضويِة امل

 (.179اللغِة، ومن ِاستعمال  ُُمد د  وُمتخصِ ص  هَلا" )

ِة عن أفكار ، وِِبذا ومُ "إن  اللغَة هي ِنظا    عْبِ 
ُ
لُغِة  ت واُصليِة األخرى َكِنظامِ ألنِظمِة القارنًة ِبِ ٌم من الَعَلماِت امل

 بقى اللغُة األهم  من َهذهِ تَ ما إَل َذلَك ي ِة، و الصُّمِ  والُبكِم أو ِنظاِم الطُُّقوِس والش عائِِر أو اإلشاراِت الَعسَكر 
 (.180األنِظمِة" )

 َتكتسبُ    
ُ
دورِها بِ ِن الث قافِة، والث قافُة ليها من َلدُ سيَطِر عَ  الرُُّموُز، والَعَلماُت َغُي اللغويِة َمعناها من اللغِة؛ امل

 َُتَضُع ِلُسلَطِة اخِلطاِب.

تشابكة )   
ُ
تِِه وَسيَطر  طاِب،ََثبتة ؛ هي "َمرَكزيُة" اخلِ  (؛ تُؤدِ ي إَل نَتيجة  َواِحدة ؛181ِسلِسلٌة من الَعَلقاِت امل

َكَطواِف احلَاجِ  ف َمكَة َحوَل الَكعبِة،   (؛182َسيَطرًة ََتمًة على َمفاِصِل الَعمليِة اللغويِة، فالِفعُل اللغويُّ )
ياِق اإلسَلمي ِ   ِِبعِتبارها َعَلمًة من سها اخِلطابُ ، وَكر  يَتأسُس َعَْب َقواِعَد أساسية ، مَت  َوضُعها من ِقبِل السِ 

الِة َعليِه.الَعَلم  اِت الد 

لِتوصيِل  َماداَم ُْيكُن ِاستخداُمهُ  مة  أو إشارة  بِة َعَل" ُكلُّ َشيء  َتقريبًا ف احلَياِة الَيومي ِة ُْيكُن ِاعتبارُُه َّبثا   
 (.183رِسالة  َما أو لِلدِ َللِة على َشيء  َما" )
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 182أأمحد أأبو زيد، املدخل اإىل البنائية، ص -92

 155الطلحي، دالةل الس ياق، ص -93

 : صورة الس ياق... مثل سلسةل ال هنائية من التضمنات133دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ص –بتريك شارودو  -94
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 41/ الطلحي، دالةل الس ياق، ص 221-220فايز ادلاية، عمل ادلالةل العريب ) النظرية والتطبيق (، ص -95

 347هادي هنر، عمل ادلالةل التطبيقي يف الرتاث العريب، ص -96

 46بملر، عمل ادلالةل، صأأف. أ ر.  -97

د أأبو / أأمح 8-7م، ص1997ليبيا  –لكود جرمان ورميون لوبلون، عمل ادلالةل، ترمجة: د. نور الهدى لوشن، منشورات جامعة قان يونس، بنغازي  -98

 188زيد، املدخل اإىل البنائية، ص

 88منقور عبد اجلليل، عمل ادلالةل ) أأصوهل ومباحثه يف الرتاث العريب (، ص -99

 179أأبو زيد، املدخل اإىل البنائية، ص أأمحد -100

 180أأمحد أأبو زيد، املدخل اإىل البنائية، ص -101

 180أأمحد أأبو زيد، املدخل اإىل البنائية، ص -102

 180أأمحد أأبو زيد، املدخل اإىل البنائية، ص -103

 ملموسا: الكتاب بصفته شيئا ماداي 81محمد أأركون، القرأ ن ) من التفسري املوروث اإىل حتليل اخلطاب ادليين (، ص -104

 225م، ص1992، الكويت 164صالح فضل، بالغة اخلطاب وعمل النَّص، سلسةل عامل املعرفة العدد  -105

ة يف : وقد يضيف البعض وصفًا للنصوص احملظور فهيا الاجهتاد بأأهنا النصوص القطعي120نرص حامد أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين،  ص -106

 ثبوهتا ويف داللهتا

لبنان،  –ريوت بعقل ادليين ) كيف نفهم االإسالم اليوم؟ (، ترمجة: هامش صاحل، دار الطليعة للطباعة والنرش، محمد أأركون، قضااي يف نقد ال -107

 54د.ت، ص

براهمي، التلقي والس ياقات الثقافية ) حبث يف تأأويل الظاهرة الأدبية (، سلسةل كتاب الرايض، العدد  -108 م، 2001أأغسطس  – 93عبد هللا اإ

 23، وص10/ محمد أأركون، القرأ ن ) من التفسري املوروث اإىل حتليل اخلطاب ادليين (، ص 112حفية، صيصدر عن مؤسسة الاميمة الص 

 71الزواوي بغورة، مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميش يل فوكو، ص -109

 297محمود السعران، عمل اللغة ) مقدمة للقارئ العريب (،  ص -110

 298محمود السعران، عمل اللغة ) مقدمة للقارئ العريب (،  ص -111

 180محد أأبو زيد، املدخل اإىل البنائية، صأأ  -112

ضخم : أأركون: "ونقصد بالإسالم هنا ذكل التصور امل18محمد أأركون، قضااي يف نقد العقل ادليين ) كيف نفهم االإسالم اليوم؟ (، ص -113

مة "اإسالم" اليت : لك72طاب ادليين (، صوالأقنويم الشائع عنه يف اجملمتعات االإسالمية" / محمد أأركون، القرأ ن ) من التفسري املوروث اإىل حتليل اخل

اد : ومنه اخزتال املاركس ية يف االإحل39أأصبحت اكجلراب تتسع للك يشء ويضعون فهيا لك يشء / نرص حامد أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين، ص

 ية" يف "وحل اجلنس": اخزتال "الفرويد83: اخزتال "العلامنية" الأوروبية يف صفة واحدة يه مناهضة ادلين، وص82واملادية، وص

 134حامت صاحل الضامن، عمل اللغة، ص -114

براهمي، التلقي والس ياقات الثقافية ) حبث يف تأأويل الظاهرة الأدبية (، ص -115  65-64عبد هللا اإ

 99عبد هللا الغذايم، القبيةل والقبائلية أأو هوايت ما بعد احلداثة، ص -116

 وما بعدها 132نرص حامد أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين،  ص -117

 38حامت صاحل الضامن، عمل اللغة، ص -118

 38حامت صاحل الضامن، عمل اللغة، ص -119

 وما بعدها 237أأمحد خمتار معر، عمل ادلالةل، ص -120

 239أأمحد خمتار معر، عمل ادلالةل، ص -121
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براهمي، التلقي والس ياقات الثقافية ) حبث يف تأأويل الظاهرة الأدبية (، ص -122  66-65عبد هللا اإ

 10-9تفسري املوروث اإىل حتليل اخلطاب ادليين (، صمحمد أأركون، القرأ ن ) من ال  -123

م، أ فاق 2010دمشق  –خليل املوىس، أ ليات القراءة يف الشعر العريب املعارص، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة  -124

 9، ص89ثقافية، العدد 

: حيامن يتحدث عن الواقع 117، ص1م، ط1996مرص  –صربي حافظ، أأفق اخلطاب النقدي، دار رشقيات للنرش والتوزيع، القاهرة  -125

 10-9املرصي يف قباةل الأفاكر املس توردة / محمد أأركون، القرأ ن ) من التفسري املوروث اإىل حتليل اخلطاب ادليين (، ص

طاب زيد، نقد اخل : وأأما ما خيالف املذهب فيعترب بدعة / نرص حامد أأبو140الزواوي بغورة، مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميش يل فوكو، ص -126

 : تساوي االإحلاد40: االإحلاد أأو املادية أأو الصهيونية، وص38ادليين، ص

 88محمد أأركون، القرأ ن ) من التفسري املوروث اإىل حتليل اخلطاب ادليين (، ص -127

اق لغوية... أأنس: الظواهر الاجامتعية والثقافية والظواهر ال82عبدالرزاق ادلواي، موت االإنسان يف اخلطاب الفلسفي املعارص، ص -128

 ومنظومات رمزية للتواصل

يجر، مدخل : رأأي سوسري /  فولفجاجن هاينه من و ديرت فهيف 57منقور عبد اجلليل، عمل ادلالةل ) أأصوهل ومباحثه يف الرتاث العريب (، ص -129

كل سعود، الرايض جامعة امل –العلمي واملطابع (، النرش  115اإىل عمل اللغة النيص، ترمجة: د. فاحل العجمي، سلسةل اللغوايت اجلرمانية الكتاب رمق ) 

 : انظر تعريف اكملاير للنص8م، ص1999 -هـ 1419السعودية  –

و، وما بعدها / الزواوي بغورة، مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميش يل فوك 180دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ص –بتريك شارودو  -130

 وما بعدها 93ص

 : والتعريف لفوكو252البنائية، صأأمحد أأبو زيد، املدخل اإىل  -131

 252أأمحد أأبو زيد، املدخل اإىل البنائية، ص -132

 24هادي هنر، عمل اللغة الاجامتعي عند العرب، ص -133

 11م، ص2002لبنان  –لطيف زيتوين، معجم مصطلحات نقد الرواية، مكتبة لبنان انرشون، دار الهنار للنرش، بريوت  -134

 / 28م، ص2000 -هـ 1421غزة  –عند محمود درويش ) دراسة أأسلوبية (، مطبعة املقداد  محمد صالح زيك أأبو محيدة، اخلطاب الشعري -135

 10، ص5م، ط1994لبنان  –محمد عابد اجلابري، اخلطاب العريب املعارص ) دراسة حتليلية نقدية (، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت 

يران  –ار املصطفى الإحياء الرتاث، مق عيل الفرج، تكوين البالغة ) قراءة جديدة ومهنج مقرتح (، د -136 وبية : الأسل35هـ.ق، ص 1379اإ

اخلطاب )  اللسانية: "ويه تعىن بدلراسة العلمية لقضااي التعبري الالكيم عىل أأساس أأنه معلية تواصلية مكونة من مرسل ومس تقبل وخطاب وقناة

 الأسلوب ("

 31يش ) دراسة أأسلوبية (، صمحمد صالح زيك أأبو محيدة، اخلطاب الشعري عند محمود درو -137

 159هادي هنر، عمل اللغة الاجامتعي عند العرب، ص -138

 90منقور عبد اجلليل، عمل ادلالةل ) أأصوهل ومباحثه يف الرتاث العريب (، ص -139

 56الزواوي بغورة، مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميش يل فوكو، ص -140

 161-160محمود فهمي جحازي، مدخل اإىل عمل اللغة، ص -141

 : لأن اخلطاب يربط بني أأجزائه59مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميش يل فوكو، ص الزواوي بغورة، -142

نية : كيف حتدث خمتلف الرصاعات بني الطبقات والأمم وامجلاعات اللسا116الزواوي بغورة، مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميش يل فوكو، ص -143

 والعرقية من أأجل امتالك اخلطاب؟

 257أأمحد أأبو زيد، املدخل اإىل البنائية، ص -144
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 وما بعدها: احلديث حول اليسار االإساليم وتشلكه 146نرص حامد أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين، ص -145

هدار دم د. نرص حامد أأبو زيد؛ مكثال، وص 25نرص حامد أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين، ص -146 هدار دم : الفتوى بإ 74وما بعدها: املطالبة بإ

 سلامن رشدي، مكثال مقارب

 8ةل والقبائلية أأو هوايت ما بعد احلداثة، صعبد هللا الغذايم، القبي -147

 72عبد هللا الغذايم، القبيةل والقبائلية أأو هوايت ما بعد احلداثة، ص -148

يف  : فوكو: نعين بلنسق مجموعة من العالقات، تس متر وتتحول132عبدالرزاق ادلواي، موت االإنسان يف اخلطاب الفلسفي املعارص، ص -149

  بيهنااس تقالل عن الأش ياء اليت تربط فامي

 90نرص حامد أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين، ص -150

 68عبد هللا الغذايم، القبيةل والقبائلية أأو هوايت ما بعد احلداثة، ص -151

 99عبد هللا الغذايم، القبيةل والقبائلية أأو هوايت ما بعد احلداثة، ص -152

لالهوتية، لنسق ادليين: وهو مشلك من مجمل املبادئ ا: ا138محمد أأركون، القرأ ن ) من التفسري املوروث اإىل حتليل اخلطاب ادليين (، ص -153

 والعقائد االإميانية، والطقوس والشعائر اليت تتحمك بلفكر، وبلتايل بخلطاب، وتوهجه يف وهجات معينة

 228عبد هللا الغذايم، القبيةل والقبائلية أأو هوايت ما بعد احلداثة، ص -154

 53صالح فضل، بالغة اخلطاب وعمل النَّص، ص -155

 48فضل، بالغة اخلطاب وعمل النَّص، ص صالح -156

 24محمد أأركون، القرأ ن ) من التفسري املوروث اإىل حتليل اخلطاب ادليين (، ص -157

 13صالح فضل، بالغة اخلطاب وعمل النَّص، ص -158

 : رأأي دي سوسري129حامت صاحل الضامن، عمل اللغة، ص -159

 30الطاهر بن حسني بومزبر، التواصل اللساين والشعرية، ص -160

من  : مث اس تأأثرت اإحدى الفرق بمس "أأهل الس نة وامجلاعة" واحتكرته لنفسها بتأأييد129أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين، ص نرص حامد -161

لس ياس ية سلطة ادلوةل بعد القضاء عىل الاعزتال، وأأصبحت يه احلمك والفيصل يف قبول املروايت أأو رفضها، بل واكتسبت حبمك تأأييدها للسلطة ا

 طة مرجعية يف لك ما يتعلق بش ئون ادلين والعقيدةوالمتتع حباميهتا سل

 250فردينان دي سوسور، عمل اللغة العام، ص -162

 181دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ص –بتريك شارودو  -163

 118عبد هللا الغذايم، القبيةل والقبائلية أأو هوايت ما بعد احلداثة، ص -164

 34نرص حامد أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين، ص -165

 : العقل الغييب  36د أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين، صنرص حام -166

 : يعرب عهنا أأركون بلتارخي44محمد أأركون، القرأ ن ) من التفسري املوروث اإىل حتليل اخلطاب ادليين (، ص -167

 : عالقة اثبتة بني مجموعة من العنارص73الزواوي بغورة، مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميش يل فوكو، ص -168

 ن أألفي س نةم: جيد امتداد الثقافة العربية يعود اإىل أأكرث 12نقد العقل ادليين ) كيف نفهم االإسالم اليوم؟ (، صمحمد أأركون، قضااي يف  -169

 46محمد أأركون، قضااي يف نقد العقل ادليين ) كيف نفهم االإسالم اليوم؟ (، ص -170

نتاج داللهتا أأو : وال يعين االإحلاح عىل اترخيية النصوص أأد118نرص حامد أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين، ص -171 شارة اإىل عدم قدرهتا عىل اإ ىن اإ

كشف، ختفي ما جعزها عن خماطبة عصور اتلية أأو جممتعات أأخرى، فالقراءة اليت تمت يف زمن اتٍل يف جممتع أ خر تقوم عىل أ ليتني متاكملتني: االإخفاء وال 
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شارة ال تقب –ليس جوهراي بلنس بة لها  وتكشف عام هو جوهري بلتأأويل، وليس مثة عنارص  –ل التأأويل وهو ما يشري عادة اإىل الزمان واملاكن اإ

 جوهرها اذلي تكشفه يف النص –بملعىن التارخيي الاجامتعي   -جوهرية اثبتة يف النصوص، بل للك قراءة 

ال ولها نصوص أأساس ية تقوم بقر 137الزواوي بغورة، مفهوم اخلطاب يف فلسفة ميش يل فوكو، ص -172 ويلها اءهتا وتأأ : لك ثقافة يف نظر فوكو اإ

عادة قراءهتا، سواء تعلق الأمر بنصوص قانونية أأو دينية أأو أأدبية، نصوص أأولية يمت التعليق علهيا دامئا  واإ

 : احلديث عن اخلطاب الش يوعي / الزواوي بغورة، مفهوم اخلطاب يف181دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ص –بتريك شارودو  -173

 136، وص132فلسفة ميش يل فوكو، ص

 113فولفجاجن هاينه من و ديرت فهيفيجر، مدخل اإىل عمل اللغة النيص، ص -174

 132-131دومينيك منغنو، معجم حتليل اخلطاب، ص –بتريك شارودو  -175

 127، وص42أأبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، ص -176

نصوص" ال وال السلف واجهتاداهتم اإىل ": للمقارنة: يتجاوز اخلطاب ادليين موقف حتويل أأق84نرص حامد أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين، ص -177

 تقبل النقاش، اإىل التوحيد بني تكل الاجهتادات وبني ادلين يف ذاته

 204-203نرص حامد أأبو زيد، نقد اخلطاب ادليين، ص -178

 6أأف. أ ر. بملر، عمل ادلالةل، ص -179

 : رأأي سوسري57منقور عبد اجلليل، عمل ادلالةل ) أأصوهل ومباحثه يف الرتاث العريب (، ص -180

 88منقور عبد اجلليل، عمل ادلالةل ) أأصوهل ومباحثه يف الرتاث العريب (، ص -181

 123-122أأبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، ص -182

 188أأمحد أأبو زيد، املدخل اإىل البنائية، ص -183

 

 

 

 

 

 

    

َايَُة املََطافِّ   هنِّ
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، َبَدأْت ِِبلت  ْغرِْيدِ َلى أْلِف َعاْيُد عَ الِكَتاُب ََيُخُذََن ِفْ رِْحَلة  َزَمِني ة ، ِاْستَ ْغَرَقْت َما يَزِ     َعِجِم؛  م 
َ
ِفْ الَقَواِمْيِس َوامل

عْ   اخِلزَانَةِ ْن َبْطنِ َحْيُث الذ ِْكَرَيُت اأُلْوََل لِلَكِلَماِت، اِْنطََلَقْت الر ِْحَلُة مِ 
ُ
ي ة   َجِمي ِة؛ َهاِدَفةً امل إََل مَجِْع أْكَْبِ َكمِ 

ََلََلِت، لَِتأِسْيِس الط رِْيِق ال ِذْي َسْوَف ت َ   .ْن ِخََللِهِ ْعُْبُ مِ َُمِْكَنة  ِمْن الدِ 

َعاِجِم َوالقَ    
َ
ََلََلِت َعَلى الَغْوِص ِفْ امل َها، فَ نَ َتَج َعْن َذِلَك الَكِثْيِ مِ  رُُّجْوُع إََل ، َومَت  الَواِمْيسِ ِاْعَتَمَد مَجُْع الدِ  ن ْ

َوا
ُ
َقاَرنَِة َوامل

ُ
ََلََلِت، َِبَدْرََن إََل امل نَ َها، ُُث  َزنَِة ب َ َعَدٌد َضْخٌم ِمْن الدِ  َها، َكَما مَت  اإلبْ َقاُء  تَ ْرتِْيِبَها، َوإبْ َقاءِ ي ْ ْشََتَِك ِمن ْ

ُ
 امل

ََلََلِت ال ِتْ َمي  َزْت َكِلَمَت ِ  َياِق" َو "الن  َعَلى الدِ   َسِق". "السِ 

َياِق" ِفْ الَقَواِمْيِس ِبُوُجْوِد إْرث      ََلََل ْخم  مِ ضَ اُْخُتص ْت َكِلَمُة "السِ  ِة اأُلْوََل تَ َرفَاً ِت، َقْد تَ ْبُدو لِلَوْهلَ ْن الدِ 
ََلََل  ُد أْن الدِ  َا الن ْظَرُة الَفاِحَصِة تُ ؤَكِ   قَاُمْوِسي اً، إمن 

ُ
َاً أنَ وِ َعِة، لَ ت َ ِت امل َصاَب الَكِلَمَة ِفْ ََترْيَِْها الط ِوْيِل، ْيَسْت إَل  تَ َغيُّ
َياِق" َوتَ َفرَُّعاُِتَا ظَل ْت َحاِضَرًة ِفْ اَلْسِتعْ  ، مِ َماِل اَفَكِلَمُة "السِ   اَلْسِتْعَماِل الث  َقاِفِ ، ِفْ ثْ َلَما ظَل ْت َحاِضَرًة ليَ ْوِميِ 

ْصطَ 
ُ
.َوامل  َلِحيِ 

َباً، َفِحي ْ      ََلََلِت ِاْحَتاَجْت تَ ْنِظْيَمًا َوتَ ْرتِي ْ َياِق" يَ تَ َباَدرُ َشاِهُد ُمْعجَ َنَما نُ َكثْ َرُة الدِ   إََل أْذَهانَِنا؛ ُُشُْولِي  تُ َها؛ َم "السِ 
ْجَتَمِع، الر اِعي َوالر ِعي  

ُ
َا ِاْرتَ َبَطْت ِِبلَفْرِد َوامل ْوتِ  الوََِل قَ ْبلَ  ِة، َماإْذ إِن 

َ
، إزَاَء َهِذِه الشُُّمْولِي ِة َكاَن ََل َدِة َوَما بَ ْعَد امل

، ُْيْرُِج ِمْن الت َشتُِّت َوالت َشظ ِ  ْتِْيِب اي إََل بُد  ِمْن الَبْحِث َعْن َسِبْيل   الت  ْنِسْيِق.وَ لَت 

َياقِ     ِدََلََلُِتَا الت  ْنِسْيِقي ِة َرى؛ َكِلَمُة "الن َسِق" بِ ِلَمُة اأُلخْ ْت الكَ " بَ َرزَ ِبَسَبِب احلَاَجِة إََل الت  ْنِسْيِق ِفْ ُمْعَجِم "السِ 
َها، َوِاْسِتقْ  ْتِْيِبي ِة، َفَكاَن ِمْن الَواِجِب الَبْحُث ِفي ْ َياِق"، َوُهَو َما مَت  ثْ َلَما َحَدَث َمَع َكِلمَ مِ ََلََلُِتَا، َصاِء دِ َوالَت  ِة "السِ 

َياِق".ِفْ الَفصْ  َواِلِ  ِلَفْصِل "السِ 
ُ
 ِل امل

ََلَحُظ َعَلى َكِلَمِة "الن َسِق" ِقل ُة الَقَواِمْيِس ال ِتْ    
ُ
 ِفْ َثْت حبََ امل

ُ
ََلََلِت ال ِتْ ْفَرَدِة، إَضاَفًة إََل قِ  َهِذِه امل ل ِة الدِ 

ْعَجِم ََل 
ُ
َا َتِعْيُش َعَلى َهاِمِش امل َياِق" ِاْسَتحْ لِ وََكأن  كَ  ْلِبِه، ِفْ صُ أْعِطَيْت هَلَا، َفَكأِن  ْيِع َمَة "السِ  َوَذْت َعَلى مجَِ

ََلََلِت، َوتَ رََكْت ِلَكِلَمِة "الن َسِق" جُمَر َد تَ ْنِظْيِم الفَ  ْعَجِمي ةِ ْوَضى االدِ 
ُ
ُتَ َعلِ َقِة ِبِدََلََل مل

َياِق".، امل  ِت َكِلَمِة َك  "السِ 
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َقاَربَ    
ُ
َياقِ أمْثََرْت امل ََلََلِت لن َسِق" ِفْ " َو "اُة الَقاُمْوِسي ُة َبْْيَ َكِلَمَتِ  "السِ  لَوارَِدِة؛ َحْيُث أْصَبَح ِلُكلِ  ا تَ ْنِظْيِم الدِ 

ََلَلِة الَقاُمْوِسي ِة.وَ َدِة َساِبَقاً، َعَلى ُمْست َ َضى الس ائِ َض الَفوْ ِدََلَلِة ِاْرتَِباٌط ُمَعْي ٌ بَِناِحَية  ِمْن نَ َواِحي احلََياِة، ِعوَ   ى الدِ 

ْعَجِم َجاَءْت ُمَقاَربَ تُ َنا لِلَُّغِة، فَ َتم     
ُ
يَ  ِاُتِ َ اِْنِطََلقًَا ِمْن امل َاُذ "الن َسِق" ُمَنظِ َماً اِق" َهاِدَيً َوُمْرِشَداً اُذ "السِ  ، َوِاُتِ 

نَ  َداَرْت َحاْوَل َرْمزِي ِة اللَُّغِة،  ا، فَ نُ ْقَطُة اَلْنِطََلقِ  َوُدُرْوِسهَ ِني ةِ ًا ِِبألْلسُ َوُمَرت َِباً، َوَجاَء احَلِدْيُث َحْوَل اللَُّغِة ُمْسَتِعي ْ
َاَث ، َوَعِمَل َعلَ   ْنَساقَاً ِفْ َداِخِلِه.تِْيِبِه؛ َم ا أفْ َرَز أْيِمِه َوتَ رْ ى تَ ْنظِ َوِاْعِتَبارَِها ِكْياََنً قَاِئَماً، ِاْحتَ َوى الَتُّ

يَ لَْيَستْ     َشاَِبَةُ اِق"، فَ  اللَُّغُة َرْمزِيً  إَل  ِاْمِتَداٌد ِلُمْصطََلِح "السِ 
ُ
نَ ُهَما؛ ُمَشاَِبٌَة ِفْ  امل  الت ْكِوْيِن َواإلفْ رَازَاِت، بَ ي ْ

َياُق ِاْحتَ َوى أْنَساقًَا ِفْ َداِخِلِه، وََكَذِلَك اللَُّغُة اِ  ِذِه األْنَساَق ََل ُْيِْكُن هَ ُرْغَم أن   َداِخِلَها، أْنَساقًَا ِفْ  ْحتَ َوتْ فَالسِ 
َقًة َماثَِلًة لِلد   َقى َواِقَعاً َوَحِقي ْ َا تَ ب ْ  ألْلُسِِنِ .اِرِس اُرْؤيَ تُ َها، إَل  أِن 

ُد األْنَساِق اللَُّغِوي ِة، َدَفَع الَبْحَث إََل ُمَقاَربَِة     َتَشظِ ِي، بُ ْغَيَة اِبَشْكِلَها  للَُّغةِ اتَ َعدُّ
ُ
اِء الض ْوِء َعَلى أبْ َرِز إْلقَ مل

ْيِِنُّ َكأَهمِ  َنسَ  اَرَسِتِه َدْورًَا فَاِعََلً ِفْ َمَُ َغُة َعَلْيِه، ِمْن َحْيُث ف  َرْت اللُّ ق  تَ وَ األْنَساِق الَفاِعَلِة؛ َحْيُث بَ َرَز الن َسُق الدِ 
 بَِقي ِة األْنَساِق.

ْيِِنُّ أَخَذ الَبْحَث حنَْ     َعِة الث  َقاِفي   َوجُُّه إََل م  الت   َو َدائَِرِة اللَُّغِة، فَ تَ الن َسُق الدِ  ِة الَفاِعَلِة لِلَُّغِة؛ َحْيُث اَلنِْتَقاُل الط ِبي ْ
ً؛  ِاْسِتْحَواَبْل ِكَياَنًَ  َُمَاَرَسًة،ْكرًَا وَ ِمْن الوِْحَدِة الُكلِ ي ِة لِلِكَياِن، إََل َتْصِوْيرِِه ثَ َقاَفًة َوفِ  ُْيِْلْي َعَلى الَفْرِد تَ َعالِْيَمُه ِذي 

 َويُ َنظِ ُم لِلُمْجَتَمِع ُرْؤيَ َتُه.

َضاد ُة ِلَما ُهَو ِجَدٌة، َّبَا ِفْ َذِلَك اَساِق ُمتَ َواُع األنْ الِكَياُن الث  َقاِفُّ يُ َعدُّ الش ْكَل األْرَقى لِلَُّغِة، َفَجِميْ    
ُ
ألْنَساُق امل

 األْنَساُق َوتَ َتَحاَوُر، ِن الث  َقاِفِ  تَ تَ َفاَعلُ اِخِل الِكَياِفْي دَ َساُق الن اِشَئُة َعْن أْنَساق  َمْوُجْوَدة ، فَ َساِئٌد، أْو تِْلَك األنْ 
ْسَتِقل ِة، َسَواٌء تَ َوافَ قَ 

ُ
 َعاَرَضْت.اخِلطَاِب الس اِئِد أْو ت َ  طَاَِبُت َمعَ ْت اخلِ َوتَ ْعَمُل َعَلى إنْ َتاِج ِخطَاَِبُِتَا امل

ً ُمْلزَِماً لِْلَفْرِد َوِلآل    سُُّلوِْكي اِت الص اِدرَِة، َكَما يَ ْعَمُل ِه َرقَابٌَة َعَلى ُكلِ  الاَرُس ِفيْ َخِر، ِتَُ َيُسْوُد اللَُّغَة ِخطَاَِبً ُسْلَطِوي 
ائِِم؛ إم ا َِتَسَُّكاً أْو َرْفَضاً، إْذ ُْيَاِرُس سُ  ْرُغْوِب، أْو رَ  حَلث ِ  ِفْ اْلطََتهُ َعَلى احَلثِ  الد 

َ
ْرُغْوِب.َعَلى امل

َ
 ْفِض َغْيِ امل
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، فَاخِلطَاُب ََنِتٌج ِمْن نَ َواِتِج ا    َتَحاوِ ألْنَساقِ ََل بُد  لِلَُّغِة ِمْن ِخطَاب 
ُ
َتُه ِمْن َشْرِعي ِة الن َسِق رَِة، فَ َيْسَتِمدُّ َشْرِعي    امل

ْيِِنِ ، زَ ِفْ َداِخِلِه، وَُكل َما زَاَد ِاْرتَِبا َتِمْْيَ الن سَ ْرِعي  ُتُه عِ اَدْت شَ طُُه ِِبألْصِل الدِ  ُن ْ
.ْنَد امل  ِقيِ ْْيَ

َها ْن َتُكْوَن رِْحَلًة َُمْتِ ْسأُل هللَا أاِب، َوأِِبََذا َنُكْوُن َقْد َوَصْلَنا إََل ِِنَايَِة رِْحَلِتَنا ِفْ الِكتَ     َعًة، ِاْستَ َفاَد الَقارُِئ ِمن ْ
ْهِني  َكاً لِلَقارِ َبَح ُملْ ا ِاْستَ َفاَد الَكاِتُب، َفُكلُّ َنص   َخرََج ِمْن َصاِحِبِه، أصْ ِمثْ َلمَ  ِة َواللَُّغِة ال ِتْ أنْ َتَجْتُه، ِئ، َوُمْلَكاً لِلذِ 

.  َوآِخُر َدْعَواََن أْن احَلْمُد لِلِ َربِ  الَعاَلِمْْيِ
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 تركيا، جممع اللغة العربية، د.ت. –اإلسَلمية، استنبول 
 م.1992 -ه  1412لبنان  –جار هللا الزخمشري، أساس البَلغة، دار بيوت للطباعة والنشر، بيوت  -22
 نلبنا –بيوت  الشيخ أمحد رضا، معجم منت اللغة ) موسوعة لغوية حديثة (، دار مكتبة احلياة، -23
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للغة، اموس من االسيد ُممد مرتضى احلسيِن الزبيدي، التكملة والذيل والصلة ملا فات صاحب الق -24

 عربية ) مصرلاجممع اللغة  َتقيق: مصطفى حجازي ود. ُممد مهدي عَلم، اهليئة العامة لشئون املطابع األميية،
 .1م، ط1988 -ه  1408(، القاهرة 

شي بن وري والب على صفحات الويب، بتأليف: أديب اللجمي وشحادة اخلاحمليط نت ) معجم إلكَتوِن -25
جيب، قسم ز، موقع عسَلمة وعبد اللطيف عبيد ونبيلة الرزاز، وراجعه ونسقه: أديب اللجمي ونبيلة الرزا

 املعاجم (.
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 م.1987وت بطرس البستاِن، ُميط احمليط ) قاموس مطول للغة العربية (، مكتبة لبنان، بي  -26
 .7م، ط1992 لبنان –مسعود، الرائد ) معجم لغوي عصري (، دار العلم للمَليْي، بيوت  جْبان -27
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 .2طم، 1984لبنان  –ْي، بيوت جبور عبد النور، املعجم األدب، دار العلم للمَلي -32
 .1م، ط1988 -  ه1408هادي ِنر، علم اللغة اَلجتماعي عند العرب، اجلامعة املستنصرية، بغداد  -33
احلكمة  غداد، بيتحامت صاحل الضامن، علم اللغة، وزارة التعليم العال والبحث العلمي، جامعة ب -34

 م.1989
 ة العامة لشئونبع ِبهليئطوكو، اجمللس األعلى للثقافة، الزواوي بغورة، مفهوم اخلطاب ف فلسفة ميشيل ف -35

 م.2000املطابع األميية 
م، 1998 -ه  1419ماريو ِبي، أسس علم اللغة، ترمجة: د. أمحد خمتار عمر، عال الكتب، القاهرة  -36
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 ملركزاسن َنظم، رومان يكوبسون، اَلَتاهات األساسية ف علم اللغة، ترمجة: علي حاكم صاحل وح -37
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 .1م، ط2010حسن محزة، املنظمة العربية للَتمجة، توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية، بيوت 
طليب، ملمالك يوسف ا ترمجة: د. يوئيل يوسف عزيز، مراجعة: د.فردينان دي سوسور، علم اللغة العام،  -39

 م.1985(، بغداد  3آفاق عربية، سلسلة كتب شهرية تصدر عن دار آفاق عربية ) 
 -  ه1426غرب امل –أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، مطبعة العمدة ف الطبع، الدار البيضاء  -40

 .1م، ط2006
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مناء احلضاري ، مركز اإل3روَلن ِبرت، نقد وحقيقة، ترمجة: د. منذر عياشي، األعمال الكاملة  -42
 م.1994
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 .2م، ط2009

 .2م، ط1994نصر حامد أبو زيد، نقد اخلطاب الديِن، سينا للنشر، مصر  -44
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 .2م، ط2005لبنان  –للطباعة والنشر، بيوت 
لَتمجة / مركز العربية ل ترمجة: د. عبد القادر املهيي، املنظمةروبي مارَتن، مدخل لفهم اللسانيات،  -46

 م.2007دراسات الوحدة العربية، لبنان 
 م.1992يوت عبدالرزاق الدواي، موت اإلنسان ف اخلطاب الفلسفي املعاصر،  دار الطليعة، ب -47
 .2م، ط1983َلنسون وماييه، منهج البحث ف األدب واللغة، ترمجة: د. ُممد مندور، بيوت  -48
 اخلصائص للثعاليب -49
املستنصرية،  ة للجامعةأف. آر. ِبملر، علم الدَللة، ترمجة: جميد املاشطة، حقوق الطبع والنشر ُمفوظ -50

 م.1985بغداد 
لكتاب العرب، ت اَتاد امنقور عبد اجلليل، علم الدَللة ) أصوله ومباحثه ف الَتاث العرب (، منشورا -51

 م.2001دمشق 
 َللة األدبية، مؤسسة خمتار، القاهرة، د.ت.صَلح فضل، إنتاج الد -52
شورات شرون / منَن –الطاهر بن حسْي بومزبر، التواصل اللساِن والشعرية، الدار العربية للعلوم  -53

 م.2007 -ه  1428اَلختَلف، اجلزائر 
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فوس غسيف الدين د آن روبول وجاك موشَلر، التداولية اليوم ) علم جديد ف التواصل (، ترمجة: د. -54
ان عة والنشر، لبنيعة للطباُممد الشيباِن، مراجعة: د. لطيف زيتوِن، املنظمة العربية للَتمجة، دار الطل ود.

 م.2003
 .3م، ط1985ْيىن العيد، ف معرفة النص، بيوت  -55
 م.1997، الكويت 218مصطفى َنصف، ُماورات مع النثر العرب، عال املعرفة العدد:  -56
 م.1991 -ه  1412لبنان  –هضة العربية، بيوت طه ندا، األدب املقارن، دار الن -57
ف ، املركز الثقاالوسيط ( ُممد نورالدين أفاية، الغرب املتخيل ) صورة اآلخر ف الفكر العرب اإلسَلمي -58

 م.2000العرب، بيوت 
 م.1995اهرة ائية، القأمحد أبو زيد، املدخل إَل البنائية، املركز القومي للبحوث اَلجتماعية واجلن -59
ن يونس، جامعة قا لود جرمان ورْيون لوبلون، علم الدَللة، ترمجة: د. نور اهلدى لوشن، منشوراتك -60

 م.1997ليبيا  –بنغازي 
 م.1992 ، الكويت164صَلح فضل، بَلغة اخلطاب وعلم الن ص، سلسلة عال املعرفة العدد  -61
ر ادهاشم صاحل،  ترمجة: ُممد أركون، قضاي ف نقد العقل الديِن ) كيف نفهم اإلسَلم اليوم؟ (، -62

 لبنان، د.ت. –الطليعة للطباعة والنشر، بيوت 
، لة كتاب الريضية (، سلسعبد هللا إبراهيم، التلقي والسياقات الثقافية ) حبث ف َتويل الظاهرة األدب -63

 م، يصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية.2001أغسطس  – 93العدد 
 للكتاب، وزارة ة السوريةلعرب املعاصر، منشورات اهليئة العامخليل املوسى، آليات القراءة ف الشعر ا -64

 .89م، آفاق ثقافية، العدد 2010دمشق  –الثقافة 
 .1م، ط1996مصر  –صْبي حافظ، أفق اخلطاب النقدي، دار شرقيات للنشر والتوزيع، القاهرة  -65
سلسلة   العجمي،فاحلفولفجانج هاينه من و ديَت فيهفيجر، مدخل إَل علم اللغة النصي، ترمجة: د.  -66

السعودية  –عود، الريض جامعة امللك س –(، النشر العلمي واملطابع  115اللغويت اجلرمانية الكتاب رقم ) 
 م.1999 -ه  1419
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 م.2002

 –ملقداد ، مطبعة ااخلطاب الشعري عند ُممود درويش ) دراسة أسلوبية ( ُممد صَلح زكي أبو محيدة، -68
 م.2000 -ه  1421غزة 

حدة العربية، راسات الو ُممد عابد اجلابري، اخلطاب العرب املعاصر ) دراسة َتليلية نقدية (، مركز د -69
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