السييق الالاميي اهليتهاقيييفليييهلي سييق لصييقالالاط ة يي ل يييهلالطةيي ل
الن يي ل
وان محمد وان سولونج
جامعة بوت ار الماليزية

الدكتور شمس الجميلي يوب

الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا

الملخص
الخطاب النبوي هو الحوار الذي أجرري برين الرسرو -صرل اللرع يليرع وسرل -
ومشاركين آخرين من أفراد المجتمع في يصره صل اللع يليرع وسرل كمرا روي فري
األحادير

النبويررةي ويمار الخطرراب النبرروي جررز ا مررن السررنة النبويررة الترري هرري بماابررة

المرجع الااني للشريعة اإلسالمية بعد القرآن الكري  ،ما جعلع موضع اهتما العلما
والدارسررين المسررلمين فرري تفسررير نصوصررع وتحلي ر مضررمونعي واتفق روا يل ر أن مررن
متطلبررات تفسررير الخطرراب النبرروي وف مررع -فضررال يررن السرياق اللغرروي -هررو السررياق
المررويفي أو المقررامي؛ ذلررأل ألن الخطرراب النبرروي هررو الخطرراب ا جتمررايي و يمكررن
تحليلع وتجلية د

ترع يلر نحرو صرحيق ودييرق ل برالن ر للر المقرا الرذي أجرري

فيررع الخطررابي وكرران مررن مقتض ر اتصررا

كررال الرسررو -صررل اللررع يليررع وسررل -

بالبالغ ررة والفص رراحة اهتمام ررع بعناص ررر المق ررا للح ررد
وموضررول الخطرراب ،والبيدررة ،وهررد

الكالم رري م ررن المش رراركين،

الخط رراب وغي ررهي لررذلأل ،لن الن ررر فرري س ررياق

المقررا يسررايد يلر بيرران الد لررة الحقيقيرة للكلمررة أو الشررك اللغرروي الترري يررد تختلر
يررن د لت ررا المعجميررةي لضررافة لل ر ذلررأل ،لن الن ررر فرري المقررا برردوره يررادر يل ر
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استكشا

القري ا جتماييرة والاقافيرة والعرادات واألير ار

ويل ر هررذا األسرراس ،يسررع هررذا البح ر

لل ر كش ر

المخاطبررة فرري الخطرراب النبرروي وتحليل را ،وي ررد

السراددل فري الع رد النبرويي

أهميررة المقررا فرري تفسررير صرري
لل ر تجليررة يناصررر المقررا الترري

ينبغ رري ا يتن ررا ب ررا وتق رردي المقارب ررة الجدي رردل ف رري تحلي ر الخط رراب النب رروي ونم رراذ
تطبيق ا يليعي
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 .1المقدمة
لن اللغررة رراهرل اجتماييررة تخضررع لض روابط ويوام ر اجتماييررة ،من ررا ياليررة
المتكل بالمستمع من حي المكانة ا جتمايية ،والجنس ،والعررق ،والعمرر ،والردين،
ومدى األلفة والتضامن ،فضال يرن طبيعرة موضرول الحردي  ،ومرا لذا كران الموير
رسميا أو غير رسمي ،والقي ا جتمايية ونول الخطابي
وكرران الرسررو -صررل اللررع يليررع وسررل  -بصررفتع نبيررا ورسررو يتحمر مسررلولية
تبلي اإلسال لل الناس ،فال مناص لع من استخدا جميرع وسراد الكرال سرتيفا
الم مررة؛ لررذلأل كرران بررد لكالمررع مررن أن يتطررابق مررع مقتضر الحررا ي وكرران صررل
اللع يليع وسل حريصا يل أن يخاطب ك يو ب ك فرد بقدر حالرع ،وأن تكرون
ألفا ع وأساليبع مالدمة لما يو فع في مخراطبت مرن صرور بيانيرة يقررب ب را البعيرد
ويوضق ب ا الغامضي
والحرردي النبرروي فرري يمومررع لررع د لررة مررن رررو الخطرراب ومرجررع فرري مقررا
القررو  ،وأصررو فرري اقافررة المررتكل ويقيدتررع وبعررض أير ار يومررع؛ لررذلأل يتعررين يلر
منرراهج البح ر اللغرروي للخطرراب النبرروي أ تقتصررر فرري تفسرريره يل ر مبرراد لغويررة
محضرة ،نوانمرا ينبغرري ل را أن تسرتمد مررن يلر اللغرة ا جتمررايي الحردي بعردا جديرردا
يجاوز تلرأل المبراد اللغويرة الخالصرة ويستشرر اللغرة مرن خرال زاويرة واسرعة هري
السررياق المقررامي أو ا جتمررايي الررذي تسررتعم فيررع اللغررة ومررا يصرراحب هررذا السررياق
من يوامر خارجيرة ترلار فري اسرتعما اللغرة كاإلطرار ا جتمرايي و ررو المرتكل
والمخاطب والغرض وغيرهي
 .2تعريف السياق المقامي
يرررى الزنكرري أن مصررطلق قالسررياقق يعررد مررن المصررطلحات الترري ل ر يررت تحديررد

ماهيت ررا فرري فنررون اللغررة العربيررة يررديما فررال تكرراد تجررد تعريفررا صرريحا بماهيتررع جامعررا
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لألفراد مانعا من األغيار ،ك ما في األمر أن يلما العربية يستدلون بع ويشيرون
لل ر ر د لتر ررع – أانر ررا اسر ررتد

صريحاً()5ي

ت

– مر ررن غير ررر أن يحر ررددوا معنر رراه الن ر ررري تحدير رردا

تقاب كلمة السياق مصطلق قContextق في اللغة اإلنجليزيةي ويقصد بالسياق
اصطالحا يند بعض اللغويين ا جتماييين المحداين كما يأتي:
“Context conventionally seen as linguistic and non
linguistic phenomena that surround a particular linguistic
)feature or utterance”.(2
قالسررياق ين ررر لليررع تقليررديا يل ر أنررع رواهر لغويررة وغيررر لغويررة تحرريط بشررك
لغوي أو نطق لغوي معينقي
وير ررر الزنكر رري السر ررياق بأنر ررع مر ررا انر ررت الق ر ررادن الدالر ررة يل ر ر المقصر ررود مر ررن
الخطاب ،سوا كانت الق اردن مقالية أو حاليرةي وبتعبيرر آخرر :هرو العبرارات المكونرة
والسابقة والالحقة والغرض الذي جا من أجلع الكال ()3ي
وتبين مما سبق أن السياق نويان:
 -5السررياق اللغرروي (أو المقررالي) :العبررارات المكونررة والسررابقة والالحقررة ذات التررابط
النحوي أو المنطقيي
 -2والسررياق المقررامي :مررا ينررت

الق ررادن المقاميررة الترري تفسررر الغرررض الررذي جررا

ال ررنص إلفادت ررع ،سر روا كان ررت ير ررادن ف رري الخط رراب ذات ررع أو ف رري الم ررتكل أو ف رري

 5ي الزنكي ،نج الدين كري يادر ،نظرية السياق :دراسة أصولية ،دار الكتب العلمية ، 2001 ،ص 31ي

 Swann, Joan, et.all., Dictionary of Sociolinguistics, Edinburgh Universityي2
Press, UK, 2004, p. 49.
3ي الزنكي ،نظرية السياق :دراسة أصولية ،ص 13ي
3
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المخاط ررب أو ف رري الجمي ررع()5ي أو بتعبي ررر آخ ررر ه ررو الس ررياق ال ررذي يش ررير للر ر

النر رواحي المباشر ررل لل ررنص والت رري تمك ررن مالح ت ررا أان ررا ح رردو الك ررال مار ر

اإلطار والمشاركين والنشاطات التي ويعرت فيرع()2ي ويبرر ينرع مالينوفسركي أن

المقا هو البيدة المحيطة بالنص()3ي
3ي أهمية المقام في تفسير الخطاب

أش ررار العلم ررا المس ررلمون الق رردام م ررن البالغي ررين واللغ ررويين واألص رروليين للر ر

أهمي ررة المق ررا ف رري معرف ررة د

ت الخط ررابي ومر رن  :أب ررو يام رران يم رررو ب ررن بح ررر

الج راح (510هر ر 211 -ه رر) الررذي يررد مالح ررات ح رو الكررال والمقررا فرري يرردل

مللفررات ،ما ر رسااااال الظاااالظي واللياااواءي والااانخواي والنيااااء والتنيااايءي فقررد أك رد
الجرراح فرري رساااال

رراهرل تررأار اللغررة بطوابررع الحيررال الترري يحياهررا المتكلمررون وأاررر

هذه الحيال في وس اللغة بسمات خاصة من حي

المفردات واألساليبي ومما سايع

في بعض رسادلع يصة جماية من أصحاب الحر الذين وصفوا معركة دارت فري

بالد الرو  ،فيصف ا ك واحد بأسلوبع الذي يأخذ مادتع اللف ية من مرادل حرفترع ،ار
يذكر يدل أبيات في الغز في ا ألفا وكلمات ل ا يالية بم نة ك واحد من ()4ي

5ي الزنكي ،نظرية السياق :د ارسة أصولية ،ص 13ي
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2. Swann, Op.cit. p. 51.
3. Halliday M.A.K., Ruqaiya Hasan, Language, Context and Text: Aspects of
Language in a Social-Semiotic Perspective, Oxford University Press, UK,
1991, p. 6.
4ي الجاح  ،أبو يامان يمرو بن بحر ،رساال الظالظ ،تي يبد السال هارون ،دار الجي ،
4
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وأورد فرري كتابررع قالاانخواق لك ر شخصررية مررن شخصررياتع ألفا ررا وتعررابير وصرريغا
مطابقة لما هي يليع فري الحيرالي فعنرده أن كرال النراس طبقرات كمرا أن النراس أنفسر
طبقات ،فالقاضي يتكل بالعبارات الفق ية ،والتاجر يستعم ألفا ا متداولة في السروق،
والمكدي يستخد ألفا المكدين ،واللصوص يتكلمون بتعابير اللصوصي

وتعرض الجاح كذلأل في النياء والتنييء لما هذه ال رواهر محراو بيران مرا
تحملع اللغة من الحيال التي يعيش ا مستعملوها ،وأرشد لل أ نكل اآلخرين ل بما
يف مونرع وبمرا دأبروا يلر اسرتعمالع فري تواصررل  ،بر لنرع يجرب ينرد الجراح قلف ررا
ك يو بمقدار طايت والحم يلي يل أيدار منازل ق()5ي
ومن أفض السابقين الذين يالجوا هذا المف و القاضي يبد القاهر الجرجراني
(ت 415هرر) ،ويعتبررر مررن الرررواد الررذين أشرراروا للر تحديررد خطررورل السررياق فرري بيرران
الد لررة المطلوبررة فرري كتابررع قدالااال اجاظااا ق ،حررين ربررط ك ر كررال بمقررا اس رتعمالع
وم اريررال مقتض ر حالررعي وينررده أنررع يمكررن أن نضررع يايرردل واحرردل تسررتويب ك ر
الح ررا ت نوانم ررا لكر ر موير ر ومقتضر ر ح ررا تركي ررب ي ررتال مع ررع()2ي وللمعنر ر ين ررد
الجرجاني أبعاد االاة:
أول ا :معاني اللف ة المفردل أو ما يطلق يلي ا اليو بر (المعن المعجمي)ي
وااني ررا :طرررق التعليررق بررين الكل ر وربط ررا ،وهرري المعرراني النحويررة الترري تفرررز

يبر أحكا تن ي الجملة المعينةي

5ي الجاح  ،النياء والتنييء ،مطبعة لجنة التألي

والترجمة والنشر ،القاهرل، 5141 ،

 ،5ص 13ي

2ي الجرجاني ،يبد القاهر ،دالال اجاظا  ،تي يبدالحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت، 2005 ،
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واالا ررا :اإلبانررة يمررا فرري الررنفس أو البيرران ،أو تمررا الد لررة وهررو مررا يسم ر ب ر

(المعن الد لي) الذي يعتمد يل المعن المقالي – الو يفي (الصروتي والصررفي

والنحوي) ،والمعن ا جتمايي الذي هو شرط كتما المعن الد لي وف مع()5ي

ويررد وردت لشررارات لل ر مناسرربة اللغررة للمقررا فرري مللفررات يرردد مررن اللغررويين

العربي فمن بين

ابن جني في كتابع قالخصااصق الذي يرر أن اللغوي

ينبغري

أن يكتفرري بالسررمال ب ر يليررع أن يجمررع لليررع الحضررور والمشرراهدل ويحرريط ب رررو

الك ررال ()2ي ويف ر ر م ررن ك ررال اب ررن جن رري ه ررذا أن ررع

ينبغ رري للغ رروي أن يفس ررر الك ررال

ايتمررادا يل ر الروايررة المسررموية فحسررب ،نوانمررا يجررب أن يأخررذ فرري ايتبرراره المقررا
المحيط بالكال ي

أما الخطيب القزويني فقرد تعررض لرع فقررر أن مقامرات الكرال متفاوترةي يقرو :
قومقتض الحا مختل  ،فمقا التنكير يباين مقرا التعرير  ،ومقرا اإلطرالق يبراين
مقررا التقييررد ،ومقررا التقرردي يبرراين مقررا التررأخير ،ومقررا الررذكر يبرراين مقررا الحررذ ،
ومقا القصر يباين مقرا خالفرع ،ومقرا الفصر يبراين مقرا الوصر  ،ومقرا اإليجراز
يباين مقا اإلطناب والمساوال ،وكرذا خطراب الرذكي يبراين خطراب الغبري ،وكرذا لكر
كلمة مع صاحبت ا مقا لل غير ذلأل يييوهذا – أيني تطبيق الكال يل مقتض

5ي الجرجاني ،يبد القاهر ،دالال اجاظا  ،تي يبدالحميد هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ، 2005 ،ص 411ي
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 2ي ابن جني ،أبو الفتق يامان ،الخصااص ،تي محمد يلي النجار ،دون مكان الطبع  ،دي ت،
2

ص 241.
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،5

الحا – هو الذي يسميع الشيخ يبردالقاهر برالن

حير

يقرو  :قالرن

ترأخي معراني

النحو فيما بين الكل يل حسب األغراض التي يصاغ ل ا الكال ق()5ي
أمررا ابررن يتيبررة فقررد أكررد يل ر العاليررة بررين المقررا واألسررلوب فرري كتابررع قتأوي ر
مشررك القررآنق رابطررا تعرردد األسرراليب وا فتنرران في ررا بطرررق العرررب فرري أدا المعنر :
قفالخطيرب مررن العررب لذا ارتجر كالمرا فرري نكراو أو حمالررة أو تحضريض أو صررلق
أو ما أشبع ذلأل -ل يرأت برع مرن واد واحرد ،بر يفرتخن فيختصرر ترارل لرادل التخفير ،
ويطير ر ت ررارل لرادل اإلف ررا  ،ويك رررر ت ررارل لرادل التوكي ررد ،ويخف رري بع ررض معاني ررع حتر ر
يغم ررض يلر ر أكا ررر الس ررامعين ،ويكشر ر بعضر ر ا حتر ر يف م ررع بع ررض األيجم ررين،
ويشررير لل ر الشرري ويكنرري ينررع ،وتكررون ينايتررع بررالكال يل ر حسررب الحررا ويرردر
ي ررأتي الك ررال كل ررع م ررذبا ك ر الت ررذيب،
الحفر ر وكار ررل الحش ررد وجالل ررة المق ررا ي ار ر
ومصررف كر التصررفية ،بر يمررز ويشرروب ليررد بالنررايص يلر الروافر وبالغر يلر
السمين ،ولو جعلع كلع بح ار واحدا لبخسع ب ا ه وسلبع ما هق()2ي
ويبدو من نص ابن يتيبة ربطع الواضق بين األسرلوب وطررق أدا المعنر فري
نسررق مختل ر بحي ر يكررون لك ر مقررا مقررا  ،فتعرردد األس راليب ارجررع لل ر اخررتال
الموي أو  ،ا طبيعة الموضول اانيا ،نوال مقدرل المتكل وفنيتع االااي
وبجانب اللغويين والبالغيين ،يد لفت األصوليون ن رنرا للر امتردادات المقرا ،
ومررن اإلمررا الشرراطبي؛ لذ يشررير لل ر أهميررة معرفررة حررا الخطررابي وممررا يعررد مررن
حا الخطراب الوايرع الرذي يليرع الخطراب فري الخرار  ،وهرذا مرا يبرر ينرع الشراطبي
بر قالمخبر ينع والمخبر بع ونفس اإلخبارق حي يقو  :قلن كر خبرر يقتضري أمرو ار
3ي القزويني ،اجيضاح لمختصر تلخيص المفتاح في المعاني والنياء والنديع ،دار الكتاب اإلسالمي ،دون
5

مكان الطبع ،ط  ، 5111 ،5ص 52.-55

5ي ابن يتيبة ،أبو محمد يبداللع بن مسل  ،تأويل مشكل القرآء ،دار الت ار  ،القاهرل ، 5113 ،ص 53.
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خادمة لذلأل اإلخبار بحسب المخبِرر والمخبرر ينرع والمخبرر برع ونفرس اإلخبرار ،فري
الحررا والمسرراق ونررول األسررلوب مررن اإليضرراو واإلخفررا واإليجرراز واإلطنرراب وغيررر
ذلرألي()5ق ،ف نرراأل صررلة بررين كر مررن الخطرراب والمخاطررب والمخبررر ينررع والمخبررر بررع
و يمكن ف مساق النص بدون ا ،وب ا تتبين حا الخطابي ويولع :قأمور خادمرةق
لشر ررارل لل ر ر أهمير ررة ايتبر ررار جمير ررع مر ررا يحر رريط بالمقر ررا مر ررن الاقافر ررة والعر ررر والقر رري
ا جتمايية في تفسير النصي
وذكررر حسرران أن األصرروليين حتمروا يلر مررن يتصرردى سررتخ ار األحكررا مررن

القرآن أمو ار

ينبغي أن يغف ين ا هي في الوايع قمقا ق للف  ،فعليع ماال:

 -5أ يغف ين بعضع في تفسير بعضع،
 -2أ يغف ين السنة في تفسيره،
 -3أن يعر أسباب النرزو ،
 -4أن يعر الن

ا جتمايية يند العربي

وذهب حسان لل أن هذه العناصر األربعة يمكن اختصارها في كلمة قالمقرا ق

فال ينبغي لمن يتصدى لتفسير آية أن يغف ين مقام ا()2ي

وهكرذا نرررى أن فكررل مناسربة المقررا للمقررا يررد تناول را العلمررا القرردام  ،فررأدركوا
أهميرة المقررا فري ف ر النصروص ونصروا يلر ضرررورل ايتبارهرا فرري تفسرير المعنر ي
وخالصررة مررا لذ ِكر خرر لرردى العلمررا المتقرردمين أن للسررياق المقررامي امترردادات كالسررياق
المقالي ،حي يمتد لل ك األمور ذات الصلة بالكال  ،من حا الخطاب والمرتكل
2ي الشاطبي ،أبو لسحاق ،الموافقات في أصول الشريعة ،دار المعرفة ،بيروت ،بدون تاريخ،
5

 ،2ص 11ي

5ي حسان ،تما  ،اللغة العرنية :معناها ومنناها ،دار الاقافة ،المغرب ، 5114 ،ص 310.-341
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براختال

والمخاطب أو الجميعي ومعن الكال يختلر

تلرأل األحروا  ،فرالكال الرذي

خررر مررن مررتكل يامررد ياص رد غيررر الررذي خررر مررن مررتكل مررازو أو هرراز  ،والسررامع
الحصري

يختلر

يرن غيرره ،والسرامع العررار بعرادات المررتكل يختلر

يررن الجاهر

ب ا ،والخطاب الذي يحم في الوايع صديا ذاتيا غير الكال الذي يفتقر صديع فري
الخررار لل ر تأوي ر أو تقرردير أو لضررماري فرركذا لجمعررت تلررأل األح روا جميعررا ،يتضررق
مدى اختال

معن الكال الواحد الذي خر من متكلمين مختلفي الحا لمخاطبين

مختلفي األحوا ي
ويلر ر ال رررغ م ررن أن الد ارس ررة المن جي ررة لفكر ررل المق ررا لر ر تتبل ررور يلر ر أي رردي
لتصرربق مف ومررا منت مررا فرري الد ارسررات اللغويررة ألن فض ر ذلررأل يعررود لل ر اللغررويين
المحرداين خاصررة الغرربيين ،ل أن قايترراف
زمرران

ألن ا يت ر ار

بررالفكرل متقردمين ألر

سرنة تقريبررا يلر

بفكرترري قالمقررا ق وقالمقررا ق بايتبارهمررا أساسررين متمي رزين مررن

أسر ررس تحلي ر ر المعن ر ر يعتبر ررر اآلن فر رري الغر رررب مرررن الكشر ررو

التررري جر ررا ت نتيجر ررة

لمغامرات العق المعاصر في دراسة اللغةق()5ي
ويعتبر أو من ايترو مصرطلق سرياق المقرا ( )Context of situationفري
العص ر ر ر ر ر ر ررر الح ر ر ر ر ر ر رردي

ي ر ر ر ر ر ر ررال أناروبول ر ر ر ر ر ر رروجي نرونيساااااااااااااااوو مالينوفساااااااااااااااكي

( ،)Bronislaw Malinowskiوذلأل حرين درس لغرة السركان األصرليين فري جرزر
جنوب المحيط ال ادي المعروفة بجزر تروبرياند بنيو غينيا ( Trobriand Island
5ي حسان ،تما  ،اللغة العرنية :معناها ومنناها ،دار الاقافة ،المغرب ، 5114 ،ص 331ي
5
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 ،) in New Guineaفي مقالة كتبرت يرا  ، 5123بعنروان قمشاكلة المعناف فاي
اللغاة الندااياةق ()The Problem of Meaning in Primitive Language
حي ر ر

ير ررد مصر ررطلق سر ررياق المق ررا ويعنر رري بر ررع البيدر ررة الت رري تحر رريط بر ررالنصي وأبر رران

مالينوفسر رركي أن تفسر ررير الر ررنص أو الكر ررال

يتوي ر ر

ينر ررد معرفر ررة البيدر ررة المباش ر ررل

( )Immediate environmentأي بالمعلومات التي ترتبط بمرا يحرد

فري زمرن

لنتا النص أو حدو الكال فحسب ،نوانما يتجاوز ليشم جميع مرا يررتبط برالنص
والك ررال م ررن خلفي ررات الاقاف ررة والت رراريخ للمش رراركين ف رري ا تص ررا والنش رراطات الت رري

يمارسرون ا؛ لرذا ،ايتررو مصرطلحا آخرر وهرو سرياق الاقافرة ()Context of Cultureي
وايتبر أن هرذين السريايين (المقرامي والاقرافي) م مران للوصرو للر ف ر وا

بمرراد

النص()5ي
وبعد مالينوفسكي ،فقرد طرور فيار مف رو سرياق المقرا  ،ورأى أن مالينوفسركي
ل ر يقررد مف ومررا وافيررا بأهرردا الن ريررة اللغويررة لعررد يموميتررعي أراد فيررر أن يبرردل
مف رو سرياق المقرا الرذي يمكرن تطبيقرع يلر أي لغرة والرذي يالدر بالن ريرة اللغويررة
العامة؛ لذا ،حدد فيرر يناصرر مكونرة للموير الكالمري التري تعتبرر معيرا ار لد ارسرة
سياق المقا وهي:
 -5المشاركون فري الخطراب؛ شخصريت  ،وتكروين الاقرافي ،وانتمراله ا جتمرايي
أو الم ن رري ،ودورهر ر ا جتم ررايي ،وس ررلوأل المش رراركين ويش ررتم يلر ر الس ررلوأل
الكالمي وغير الكالميي
1. Malinowski B., The Problem of Meaning in Primitive Language, in
C.K.Ogden and I.A. Richards, The Meaning of Meaning, Keagan Paul,
London, 2001, p.46
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 -2المواد أو األشيا الموجودل في الموي

من أجسا وأاا

وأدوات وأحدا ي

 -3أار ررر السر ررلوأل الكالمر رري :اآلار ررار المترتبر ررة يل ر ر كر ررال المشر ررتركين فر رري الحر ررد
ا تصالي()5ي

وايترررو دي ر هررايمس سررتة يشررر ينص ر ار لمقررا وجمع ررا فرري اللف ررة األوادليررة

 ، SPEAKINGوهي:

 -5اجطار والمشادد ) :Setting and Scene (Sاإلطرار يشرير للر الزمران والمكران
وجميع ما يتعلق باألوضال المادية التي حد

لل اإلطار النفسي المجرد أو التعري

في ا الكرال ي أمرا المشر د فيشرير

الاقافي للموي ي

 -2المشااااركوء) :Participants (Pويشررم مجمويررات متنويررة مررن المشرراركين؛
المتحد

– المستمع ،الملقي – المتلقي أو المرس – المستل ي

 -3الغايااة ) :Ends (Eتشررير لل ر و يفررة الكررال والنتررادج المتويعررة منررع وال ررد
الشخصي الذي يرمي لليع المشاركون في الحد

الكالميي

 -4تسلساال العماال ) :Act sequence (Aيشررير للر حقيقررة األسررلوب والمضررمون
المسر ررتخدمين فر رري الكر ررال  ،ويشر ررم المفر ررردات والتراكير ررب الحقيقير ررة المسر ررتخدمة
وكي

تستخد  ،ألي و يفة تستخد  ،وما ياليت ا بموضول الكال ي

 -1المفتاح ) :Key (Kويشير لل النبرل أو الروو أو السلوأل الذي ويع فيع الحرد
الكالمي ماال :الفرو والجد والغرور والغضبي

1. Firth, J.R, Papers in Linguistics 1934-1951, Oxford University, UK, 1969,
p.182.
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 -1الوسااال ) :Instrumentalities (Iتشرير للر ينروات ا تصررا سروا أهري لغررة
مكتوبة أ منطوية ،كما تشير للر شرك الكرال كاللغرة الفصرح أو الل جرة أو

الشفرلي

 -1نمااج التعامال والتأويال) : Norms of interaction and interpretation (Nتشرير
معررين ،أو لمجتمررع معررين ،وكي ر

لل ر السررلوأل والقرري الخاص رة لموي ر

للي ا من ل يشارك اي

ين ررر

 -1ظاانا الخطااااب) :Genre (Gيشررير لل ر نررول أو جررنس الكررال ما ر الشررعر
والما والخطبة والديا والحوار()5ي

وبجانب هذه اآل ار فري تصرني

يناصرر المقرا  ،هنراأل ايت ارحرات أخررى لعديرد

من اللغويين المحداين أماا هاليرداي وبِر وبرايبر ممرا

وجمي ررع م ررا يقص ررد أن يلك ررده الباحر ر
طرروروا تصررني

يتسرع ل رذا المقرا سرردهاي

هن ررا أن اللغ ررويين ا جتم رراييين المح ررداين ي ررد

يناصررر المقررا ويرردموا منرراهج منت مررة لتحلي ر المقررا ممررا يمك ررن

العاررور يليررع فرري د ارسررات لانوغرافيررا ا تصررا والتحلي ر الح رواري والتحلي ر التعرراملي
وتحلي ر الخطرراب النقررديي ويجرردر التنبيررع لل ر أن هررذه المنرراهج يمكررن تو يف ررا فرري

تحلي ر الخطرراب النبرروي بغيررة الوصررو لل ر الف ر الرردييق لد

بدون اإلحالة لل تفاصي المقا ي

تررع الترري يررد

ترردرأل

 .4نموج تلليل المقام في الخطاب الننوي لسب مندج التلليل اللدي
دالالت صيغ المخاطنة
1. Hymes, Dell, Models of the Interaction of Language and Social Life, in
Gumperz, John P., Hymes, Dell, Directions in Sociolinguistics, the
Ethnography of Communication, UK: Basil Balckwell. p.60-65
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مر ررن الش ر رواهد اللغوير ررة الدالر ررة يل ر ر العالير ررات ا جتمايير ررة بر ررين النر رراس صر رري
المخاطب ررة ف رري الخط ررابي فق ررد ذه ررب تم ررا حس رران للر ر أن اختي ررار الم ررتكل الص رري
المناسبة للمخاطب يعود لل دوره في المجتمع ،فالعبارات التي يستعمل ا األب غير
العب ررارات الت رري ت رررد يلر ر لس رران األ  ،ف رراألب م رراال يق ررو (ي ررا حبيب رري) لذا ك رران
يخاطب الكبار من أبنادع ولكن األ تقو ذلأل بكس ار ()5ي ويرر هدسون أن اختيرار
ِ
المخاطررب والمخاطخررب خاصررة
المررتكل أسررما معينررة للمخاطررب يصررور العاليررة بررين
يالية القول والتضامن ،وأن هذه العالية تحردد اسرتخدا ا سر األو أو اسر العادلرة
أو اللقررب للمخاطخررب()2ي وأشررار شرراهر حسررن لل ر أن المررتكل يختررار مسررتوى لغويررا
معينررا ويبررارات لغويررة محررددل وفقررا لمتطلبررات الموي ر والمقررا  ،قفررالمعل فرري غرفررة
الصر مرراال يخاطررب طالبررع با سر األو  ،فرري حررين يلجررأ الطالررب ينرردما يخاطررب
المعلر للر اسررتعما لقررب نحررو( :يررا) أسررتاذ( ،يررا) دكتررور ،ويررد يضرري الطالررب بعررد
هذه األلقاب اس األستاذ أو الدكتور نحو( :يا) أستاذ أحمد( ،يا) دكتور يلي()3قي
ومررن يررادل العرررب فرري المجتمررع الكالمرري النبرروي اسررتخدا ا س ر أو الكنيررة أو
اللقررب فرري خطرراب األف ر اردي ويررد يخاطررب شررخص واحررد بعرردل صرري المخاطبررة؛ تررارل
باسمع واانية بكنيتع واالاة بلقبع وأخرى باسمع الكامر (أي اسر الشرخص باإلضرافة
لل ر اس ر أبيررع)ي والررذي يقتضرري لل ر هررذا التنررول فرري التسررمية متطلبررات المقررا أانررا
الحد

الكالمريي واسرتخدا أكارر مرن صريغة فري تسرمية المخاطخرب فري الكرال -فري

حقيقة األمر -أمر سادد في خطاب النبري للر أيضرا مجتمعرعي ومرا فعلرع الرسرو
صل اللرع يليرع وسرل  -مرن التنويرع فري هرذه الصري لن هرو ل نرابع مرن مراياترع2ي حسان ،تما  ،اللغة العرنية معناها ومنناها ،ص 311ي
2. Hudson, R.A., Sociolinguistics, Cambridge Univ. Press, 1980, p. 122.
2ي شاهر حسن ،السمانتيكية والنراظماتية في اللغة العرنية ،ص 41.
3
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الشررديدل للقرري ا جتماييررة والاقافيررة المحيطررة بررعي وتجليررة للموضررول ،فرري مررا يررأتي
نماذ أحدا

كالمية في ا نول صل اللع يليع وسل في صي المخاطبة بين ا س

وا س الكام وبين ا س وا س مع صلة القرابةي ويعتمد الباح
ن ري ررة دير ر ه ررايمس ف رري وصر ر

في تحليل ا يل

يناص ررر المق ررا المجموي ررة ف رري اللف ررة األوادلي ررة

 SPEAKINGكما تقد ي
أ) خطاب األقارب
النموج 1
ِ َّ ِ
خن أخبا لهرْيرلخ يخا خ  :يخا خ رسو ل اللَّ ِع َّ َّ -
ين أ ْلن ِرز خ خيلخ ْي ِرع
صل اللعل خيلخ ْيع خو خسل خ  -ح خ
خ
خل
يييأ َّ خ خ خ
ِ
ِ
ين}:
{ خوأ ْخنذ ْر خيش خيرتخ خأل األخ ْي خربِ خ
5ي خيا خم ْع خش خر يلخرْيش ا ْشتخلروا أ ْخنفل خس لك ْ ِم ْن اللَّ ِع
خيا خبنِي خي ْبِد اْل لمطَّلِ ِب

لغنِي خي ْن لك ْ ِم ْن اللَّ ِع خش ْيدا،
أْ

لغنِي خي ْن لك ْ ِم ْن اللَّ ِع خش ْيدا،
أْ

َّاس ْب خن خي ْبِد اْل لمطَّلِ ِب
خيا خيب خ
ص ِفَّيةل خي َّمةخ خر لسو ِ اللَّ ِع
خيا خ

لغنِي خي ْن خأل ِم ْن اللَّ ِع خش ْيدا،
أْ

لغنِي خي ْن ِأل ِم ْن اللَّ ِع خش ْيدا،
أْ

يا فخ ِ
ت خر لسو ِ اللَّ ِع خسلِينِي بِ خما ِش ْد ِت
اط خمةل بِ ْن خ
خ

أل ْغنِي خي ْن ِأل ِم ْن اللَّ ِع خش ْيدا()5ي

النموج 2

ِ
ِ
ينق ،ري 315
5ي مسل  ،صليح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب  :11في يولع تعال  :ق خوأْخنذ ْر خيش خيرتخ خأل األخ ْي خربِ خ
( ،5 ،)201ص 551ي
5
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ِ
ِ
ين} :يخ ررا خ خر لسر ررو ل اللَّر ر ِرع
رت :لخ َّمر ررا خن خزلخر ر ْ
خي ر ْرن خيادِ خش ر رةخ يخالخ ر ْ
ريرتخ خأل األخ ْير ر خرربِ خ
{وأ ْخن ررذ ْر خيشر ر خ
رت خ
صلَّ اللَّعل خيلخ ْي ِع خو خسلَّ خ  -خيلخ الصَّفخا،
 خ2ي

فخقخ ررا خ  :ي ررا فخ ِ
رت خي ْب ر ِرد اْلمطَّلِ ر ِ
رب ،خي ررا خبنِ رري خي ْب ر ِرد
ص ر ِرفَّيةل بِ ْن ر خ
اط خمر رةل بِ ْن ر خ
خ
رت لم خح َّم ررد ،خي ررا خ
ل
أل لخ لك ْ ِم ْن اللَّ ِع خش ْيدا خسلونِي ِم ْن خمالِي خما ِش ْدتل ْ ()5ي
اْل لمطَّلِ ِب أ ْخملِ ل
الجدو  :5يناصر المقا للحد

اناصر اللد
المشددي
اجطار ()S

الكالمي في النموذجين  5و2

النياء
الرسررو -صررل اللررع يليررع وسررل  -واي ر يل ر جب ر الصررفا
بمكررة يخطررب ،وحولررع أنرراس مررن مختلر القبادر  ،وكانررت الخطبررة
بداية الج ر بالديول منذ البعاة النبويةي
اإلطار المكاني :يند جب الصفا بمكةي
اإلطار الزماني :في بداية البعاة النبويةي

المشارك ()P

النمر رروذ  :5الرسر ررو -صر ررل اللر ررع يلير ررع وسر ررل  ،-معشر ررر
يريش ،بنو يبرد المطلرب ،العبراس برن يبرد المطلرب ،فاطمرة بنرت
رسو اللع ،صفية يمة رسو اللعي
النموذ  :2الرسرو -صرل اللرع يليرع وسرل  ،-العبراس برن
يبد المطلب ،فاطمة بنت رسو اللع ،صفية يمة رسو اللعي

الغاية )(E

لنذار الجم ور بعد نفع يالية القرابة في لنقاذه من النرار
يو البع والج از ي

ِ
ِ
ينق ،ري ،)201( 310
2ي المرظع السانق ،كتاب اإليمان ،باب  :11في يولع تعال  :ق خوأْخنذ ْر خيش خيرتخ خأل األخ ْي خربِ خ
 ،5ص 551ي

5
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المفتاح )(K

الجد

الوساال )(I

الكال الشف ي

ظنا الخطاب )(G

الخطبة

الشرراهد فرري هررذين الحررداين صرريغة ا س ر الكام ر فرري يولررع -صررل اللررع يليررع
وسل :-
َّاس ْب خن خي ْبِد اْل لمطَّلِ ِب
5ي يييي خيا خيب خ

لغنِي خي ْن خأل ِم ْن اللَّ ِع خش ْيدايي
أْ

2ي فخقخررا خ  :يررا فخ ِ
رت خي ْبر ِرد اْلمطَّلِر ِ
رب ،خيررا خبنِرري خي ْبر ِرد
صر ِرفَّيةل بِ ْنر خ
اط خم رةل بِ ْنر خ
خ
رت لم خح َّمررد ،خيررا خ
ل
أل لخ لك ْ ِم ْن اللَّ ِع خش ْيدا خسلونِي ِم ْن خمالِي خما ِش ْدتل ْ ي
اْل لمطَّلِ ِب أ ْخملِ ل
وصيغة ا س مع صلة القرابة في يولع صل اللع يليع وسل :
لغنِري ي ْن ِرأل ِمرن اللَّ ِرع خش ْريدا ،يرا فخ ِ
رت
ص ِرفَّيةل خي َّمرةخ خر لسرو ِ اللَّ ِرع أ ْ
اط خمرةل بِ ْن خ
ْ
خ
خ
5ي ييي خيا خ
خر لسو ِ اللَّ ِع خسلِينِي بِ خما ِش ْد ِت أل ْغنِي خي ْن ِأل ِم ْن اللَّ ِع خش ْيداي
أمررا اإلطررار الزمرراني ،فقررد ويررع فرري بدايررة البعاررة النبويررة حررين أمررر اللررع سرربحانع

وتعررال رسررولع -صررل اللررع يليررع وسررل  -أن يبررادي يومررع بررالتبلي وأن يصرردل بمررا
جا منع تعال ي وهري بدايرة الج رر بالرديول بعرد أن يضر رسرو اللرع – صرل اللرع

يليع وسل  -مدل اال

سنين مرن مبعارع فري اإلسررار بالرديول()5ي وذلرأل بعرد أن نرز

5ي ابن هشا  ،أبو محمد يبد الملأل ،سيرة النني -صلف الل الي وسلم ،-ت :محمد فتحي السيد ،دار
5
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يولع تعال  :فَاصْ َدعْ بِمَا تُ ْؤمَرُ َوَأعْررضْْ عَر ض ْمُمُرْر ضر ِ َ)5(ي ويولرع تعرال َ  :وأَنْرِِ ْ
َ اَََا َرََ مِمَر ض ْتَ ََِرََ مِر َ ْ ُممُر ْؤمَِِ َ)2(ي أمرا اإلطررار
ِِْر ْ
عَرِرََ َتََ ْ َ ُرْقررَبِ َ وَْ ْ
المكاني فكان يل جب الصفا كما صرحت بع رواية النموذ 2ي

أما المش د ،فكان للقا الخطبة أما حشرد مرن النراس؛ لرذلأل بردأ رسرو اللرع -

ص ررل الل ررع يلي ررع وس ررل  -بن رردا ير رريش أو ار ر أتبع ررع ببن رري يب ررد المطل ررب ار ر ذك ررر
األشررخاص بعيررن

وهر العبرراس بررن يبررد المطلررب وصررفية يمررة رسررو اللررع وفاطمررة

بن ررت رس ررو الل ررعي وف رري رواي ررة لعادش ررة (النم رروذ  ،)2ج ررا ذك ررر ص ررفية بن ررت يب ررد
المطلب بد يمة رسو اللع ،وفاطمة بنت محمرد برد بنرت رسرو اللرعي أمرا الغايرة

فواضررق مررن كلماتررع صررل اللررع يليررع وسررل أن ررا اإلنررذار بيررو البع ر
ليالن لعقيدل جديدل مخالفة لعقيدل مع

الناس –ويتذاأل -الذين

أو بالحيال بعد الموتي ومفتاو الخطاب هو الجدي

والج ر از  ،وهررو

يلمنون بالبع

فرري ر هررذا المقررا  ،اسررتخد الرسررو -صررل اللررع يليررع وسررل  -صرري ا س ر
الكام أو ا س مع صلة القرابة ،فما وجع المناسبة في ذلرألف فري النمروذ  ،2برين
صل اللع يليع وسل أنع

يغني ين

من اللع شيدا أي

ينجي

من يذاب اللرع

لن كفروه ويصوه ،وكرر تلأل المقولة لك من يناديعي والذي ي رر مرن السرياق أنرع
صررل اللررع يليررع وسررل أراد من ررا التأكيررد يل ر أن ياليررة الق اربررة

تنجرري

مررن اللررع

ش رريداي وك رران بكمكان ررع ص ررل الل ررع يلي ررع وس ررل أن ين ررادي فاطم ررة والعب رراس وص ررفية
بأسماد

دون اإلضافة لل اآلبا و صلة الق اربرة ل أنرع صرل اللرع يليرع وسرل –

2ي سورل الحجر ،اآلية 14.
5

3ي سورل الشع ار 254. ،
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فرري حقيقررة األمررر -حررين كرران ينررادي هررل

الاالاررة لر يقصررد انتبرراه

فحسررب نوانمررا

يصررد فرري الدرجررة األول ر تنبيررع المسررتمعين الحاض ررين بمررا سرريلقيعي وكرران الرسررو
يعررر النزيررة السرراددل فرري يشرريرتع –آنررذاأل -وهرري النزيررة القبليررة وتعصررب

للعاليررة

الدمويررةي فجررا خطابررع صررل اللررع يليررع وسررل باسررتخدا ا س ر مررع اإلضررافة لل ر
اآلبررا أو صررلة الق اربررة ألنررع أنسررب وأوفر بررالمراد ،وهررو يرروحي بأنررع يلر الرررغ مررن
فكنع صل اللع يليرع وسرل

يرب العالية بينع وبين

لن أيرب األشرخاص لليرع صرل اللرع يليرع وسرل

ينجري
ينجري

مرن اللرع شريدا ،حتر

يررب ياليرت

اللررع يليررع وسررل  ،س روا أكرران القريررب يمررا ،أ يمررة ،أ بنتررا فررال يغنرري

برع صرل
صررل اللررع

يليررع وسررل مررن اللررع شرريداي هررذا ،فضررال يررن أن اسررتخدا الصرريغة المخالفررة لمررا هررو
معتر رراد يضر ررفي يلر ر ر الخطر رراب صر ررفة الجدي ر ررة والرسر ررمية التر رري تخ ر ررال
()5

العادي

التخاط ر ررب

وأيدر يلر جلرب ا نتبراه وا هتمرا ممرن ذكرر اسرمع بأهميرة الموضرول

وخطورتررعي وأفرررد صررل اللررع يليررع وسررل فاطمررة وصررفية ويبرراس لشرردل ي ررابت ،
ولشدل صلتع ب ر مرن برين يراباترعي وفاطمرة كانرت أصرغر أو ده ،وللصرغير زيرادل
محبة ،فكذا انتف نفعع صل اللع يليع وسل لمرن يحرب مرن أياربرع ومرن يحررص
يل نفعع ،انتف ين غيرره مرن براب أولر ()2ي ويشرك نردا فاطمرة فري الحرداين،
5ي يقصررد بالتخاطررب العررادي هررو المسررتوى الررذي يسررتعملع األصررديا فيمررا بيررن
5

تنررايش موضررويا مألوفررا لرردي
والتك ررار يل ر الحرردي

أو الررذي يتخررذه جمايررة مررن النرراس

جميعرراي وهررذا المسررتوى الخطررابي تكاررر فيررع المنايشررة ومقاطعررة المررتكل والتعليررق

لل ر غيررر ذلررأل مررن األمررور الترري تجع ر اتخرراذ الق ر اررات الس رريعة ممكنررة ،كمررا تكاررر فيررع

الجم ر ر ر ر ر ر النايصر ر ر ر ر ررة وأشر ر ر ر ر ررباه الجم ر ر ر ر ر ر واإلجابر ر ر ر ر ررات بكلمر ر ر ر ر ررات مفر ر ر ر ر ررردل أو حت ر ر ر ر ر ر باإليمر ر ر ر ر ررا واإلشر ر ر ر ر ررارلي
(ان ر ، The Isolation of Styles ، Joos,Martin:في Readings in ، Fishman, Joshua A
 the Sociology of Languageي )p 188-189 ،1977 ، The Hague، Mouton Publishers
2ي

2
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وهي ل تكن بالغرة بحير

يشرعر بأن را كانرت حيندرذ تخاطرب باألحكرا ()5ي ويمكرن

أن يجاب يلر هرذا اإلشركا برأن نردا ها لر يكرن لتكليف را باألحكرا  ،نوانمرا لريعلن
للجم ررور الحاضررين أنررع صررل اللررع يليررع وسررل

ينجي ررا مررن اللررع لن لر تعم ر

لنفسر ا بعررد بلوغ را ،نوان كرران بكمكانرع أن يعطي ررا مرن مالررع مرا تسرأ ي نوانمرا همررع
صررل اللررع يليررع وسررل فرري هررذا المقررا هررو التأكيررد بعررد نفررع العاليررة الدمويررة فرري
لنجا شخص من يذاب اللع سبحانع وتعال يو القيامةي
وفي رواية أخرى جا خطاب فاطمة باسم ا فقط كما في النموذ  3اآلتي:
النموج 3
ِ
ِ
يررن أخبِرري هرْيرررلخ يخررا خ  :لخ َّمررا أ ْلن ِزلخ ر ْ ِ ِ
ين} ،خد خيررا
خ ْ
ت خهررذه خ
ريرتخ خأل األخ ْير خرربِ خ
{وأ ْخنررذ ْر خيشر خ
لخ خ
اآلي رةل خ
َّ ِ
ص،
اجتخ خم لعوا فخ خع َّ خو خخ َّ
صلَّ اللَّعل خيلخ ْي ِع خو خسلَّ خ  -يلخرْيشا فخ ْ
خر لسو ل اللع  -خ
ي أ ْخن ِق لذوا أ ْخنفل خس لك ْ ِم ْن َّ
الن ِار،
3ي فخقخا خ خيا خبنِي خك ْع ِب ْب ِن ل خل ٍّ
خيا خبنِي لم َّرلخ ِ
بن خك ْعب أ ْخن ِق لذوا أ ْخنفل خس لك ْ ِم ْن َّ
الن ِار،
خيا خبنِي خي ْبِد
خيا خبنِي خي ْبِد
خيا خبنِي

خيا خبنِي

خش ْمس أ ْخن ِق لذوا أ ْخنفل خس لك ْ ِم ْن َّ
الن ِار،
خم خنا أ ْخن ِق لذوا أ ْخنفل خس لك ْ ِم ْن َّ
الن ِار،

ه ِ
اش أ ْخن ِق لذوا أ ْخنفل خس لك ْ ِم ْن َّ
الن ِار،
خ
خي ْبِد اْل لمطَّلِ ِب أ ْخن ِق لذوا أ ْخنفل خس لك ْ ِم ْن َّ
الن ِار،

3ي العسقالني ،أحمد بن يلي بن حجر أبو الفض  ،فتح الناري نشرح صليح النخاري ،دار طيبة ،الرياض،
5

، 2001
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يا فخ ِ
اط خمةل أ ْخن ِقِذي خن ْف خس ِأل ِم ْن َّ
الن ِار فخِكِّني
خرِحما خسألخبلُّ خا بِخباللِ خاق()5ي
ه ررذا الح ررد

أل لخ لك ْ ِم ْرن اللَّ ِرع خش ْريدا خغ ْي خرر أ َّ
أ ْخملِ ل
خن لخ لكر ْ

الكالم رري اش ررتم يلر ر يناص ررر المق ررا الت رري تش رربع الح ررد

ف رري

النموذ  5و 2السابقي وكان خطبة ألقاها رسو اللع -صل للع يليع وسل  -أما
حشد من الناس بمكة يندما نز األمر بالج ر بالديولي ويد يكرون هرو والحرداان 5
و 2حداا واحردا ،ويرد يكرون العكرس خرتال

مضرمون الخطبرة برين هرذه األحردا ي

ويررد يكررون حررداا واحرردا ل أن الخطرراب يختلر ي فالخطرراب فرري هررذا الحررد
صل اللع يليع وسل بعد الخطاب في الحد

تلفر بررع

 5و 2السابق أو يبلعي

ف رري ه ررذا الح ررد  ،ج ررا التأكي ررد ف رري ك ررال الرس ررو -ص ررل الل ررع يلي ررع وس ررل -
للجم ررور المتلقررين يلر وجرروب ا سررتعداد ليررو البعر
يأتي في آخر الكال تنبري
ش رريداي وه ررذا بخ ررال

إلنقرراذ أنفسر

يلر أنرع صرل اللرع يليرع وسرل

يملرأل ل ر مرن اللرع

نداد ررع لفاطم ررة والعب رراس وص ررفية ف رري الح ررد

التأكيد من بداية الخطبة لقضية أن يالية القرابة

تنجي

مررن النررار ،ار
 52و 53حير ر

من اللع شيدا من خال

تك ارره صل اللع يليع وسل لقولع ق أغني ينك من اللع شيداق لك مرن يناديرع فري
ذلر ررأل الموي ر ر ي فالغاير ررة مر ررن الخطر رراب فر رري الحر ررد

 5و 2منر ررذ البداير ررة هر رري لنر ررذار

الجم رور بعرد نفررع ياليرة الق اربرة فرري لنقراذه مررن النرار ،بينمرا الغايررة األساسرية مررن
الخطرراب فرري الحررد

 3هرري تررذكير الجم ررور بكنقرراذ أنفسر

مررن النرراري فعليررع ،تنررول

ِ
ِ
ينق ،ري 341
5ي مسل  ،صليح مسلم ،كتاب اإليمان ،باب  :11في يولع تعال  :ق خوأخ ْنذ ْر خيش خيرتخ خأل األخ ْي خربِ خ
( ،5 ،)204ص 554ي
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األسلوب بتنول المقا ي وجا ذكر أسما فاطمة والعباس وصفية مضافة للر اآلبرا
أو صلة القرابة في الخطاب  5و 2لغرض التأكيد يل أن يالية النسرب أو الق اربرة
تنفع يو القيامةي وفي الخطاب ،3

يضا

اسر فاطمرة للر أبي را ألن الررتأكيد

ليس لقضية العالية الدموية نوانما ا ستعداد بالعم إلنقاذ أنفس

من الناري

في النموذ  ،3وردت أسما استخدم ا الرسو -صل اللرع يليرع وسرل  -فري
خطرراب يشرريرتع األي رربين وهرري -1 :يررا معشررر ي رريش -2 ،يررا بنرري كعررب بررن لررلي
 -3يا بني مرل بن كعب  -4يا بني يبد منا  -1 ،يا بني يبد المطلب  -1يرا
بني يبد شمس  -1يا بني هاش ي
وم ررن روي ررة بالغ ررة الرس ررو -ص ررل الل ررع يلي ررع وس ررل  -ف رري الموي ر

مرايات ررع

لأليدميررة واألكاريررة يررددا فرري نرردا القبادر ي نررادى أو بنرري كعررب بررن لررلي ألنررع أكبررر
العشادر وأص البطون األخرى المذكورل في الخطبةي فمنع تفرل بنرو مررل برن كعرب،
ومن مرل بن كعرب جرا ت بطرون أخررى هري بنرو يبرد شرمس وبنرو يبرد منرا

وبنرو

هاش ي ا جرا ذكرر بنري يبرد المطلرب وهرو بطرن مرن بنري هاشر ألن يبرد المطلرب

هررو ابررن هاشر ي وانتقر فيمررا بعررد للر نرردا أيرررب النرراس لليررع وأحررب

للر يلبررع وهرري

فاطمةي وفي النموذ  ،5جا نرداله صرل اللرع يليرع وسرل يامرا لمعشرر يرريش ،ار
خصص ر

بنرردا بنرري يبررد المطلررب ،ا ر األف رراد ورتررب

بالعباس بن يبد المطلب ا صفية يمة رسو اللع وانت

حسررب األيدميررة يم ر ار فبرردأ
بفاطمة بنت رسو اللعي

ررد النبرري -صررل اللررع يليررع وسررل  -البطررون بالررذكر واحرردا تلررو اآلخررر
وكرران لفر ا
ِ
المخاطب ،فيلار تأاي ار أيوى في نفوس ي
من أج استجالب انتباه  ،ويقرب لل
وفرري نفررس الويررت ،يشررعر هررذا األسررلوب بالتقسرري القبلرري الررذي سرراد فرري مجمتررع ذلررأل
511

العصرر والتعصررب العشرادري المسررتحك فري نفوسر

رغر أن ر مرن جررد واحرد وأصر

واحد ،وراياه الرسو -صل اللع يليع وسل  -في خطابعي كما يروحي األسرلوب أن
التعصب القبلي الذي يفتخرون بع

ينجي

من اللع شيدا ،م ما كبررت أو صرغرت

القبيلة وم ما يويت أو ضعفتي ويل هذا ،يمكن أن يقرا لن الرسرو -صرل اللرع

يليررع وسررل  -أخررذ بعررين ا يتبررار حالررة الجم ررور ا جتماييررة واقررافت

وطبقررات ،

فج ررا خطاب ررع لي رراه مرايي ررا أيدمي ررة القبادر ر وأكاريت رراي ف ررالجم ور ه ررو العامر ر ف رري
تصمي األساليب ،وحت نداله لألفراد (يباس بن يبد المطلب ،وصفية يمة رسو

اللع ،وفاطمرة بنرت رسرو اللرع) فري هرذا الموير ،

ليقصرد برع األشرخاص المنرادون

بعي ررن فحس ررب نوانم ررا يقص ررد ب ررع المس ررتمعون ك ررذلأل وهر ر القبادر ر الحاض رررون ف رري
الموي ي
ب) خطاب الصلاني معاج نء ظنل
النموج 4
يررن معر ِ
ِ
رت ِرْد خ َّ
صررلَّ اللَّررعل خيلخ ْير ِرع خو خسررلَّ خ  -لخر ْري خس
راذ ْبر ِرن خجخب ر يخررا خ  :لك ْنر ل
النبِرري ً-خ
خ ْ لخ
َّ
ِ
الر ْح ِ ،
خب ْينِي خوخب ْي خنعل لِ لملخ خرلل َّ

فخقخا خ  :خيا لم خعا لذ ْب خن خجخب
َّ ِ
اية]
ليْل ل
ت :لخب َّْي خأل خر لسو خ اللع خو خس ْع خد ْي خأل [الَّ خس خار خس خ
الَّ يخا خ  :خيا لم خعا لذ ْب خن خجخب
َّ ِ
اية]
ليْل ل
ت :لخب َّْي خأل خر لسو خ اللع خو خس ْع خد ْي خأل [الَّ خس خار خس خ
الَّ يخا خ  :خيا لم خعا لذ ْب خن خجخب
ت :لخب َّْي خأل خر لسو خ اللَّ ِع خو خس ْع خد ْي خأل
ليْل ل
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يخا خ :
يخا خ :
يخا خ :

خه ْ تخ ْد ِري خما خح ُّ
ق اللَّ ِع خيلخ اْل ِع خب ِادف
ت :اللَّعل خوخر لسولعل أ ْ
ليْل ل
خيلخ ل
ِ
ِ ِ
فخِك َّن ح َّ ِ
اية]
ق اللَّع خيلخ اْلع خباد أ ْ
خن خي ْعلب لدوهل خو لي ْش ِرلكوا بِع خش ْيداي [الَّ خس خار خس خ
خ

يخا خ  :خيا لم خعا لذ ْب خن خجخب
ت :لخب َّْي خأل خر لسو خ اللَّ ِع خو خس ْع خد ْي خأل
ليْل ل
يخا خ  :خه ْ تخ ْد ِري خما خح ُّ
ق اْل ِع خب ِاد خيلخ اللَّ ِع لِ خذا فخ خعلوا خذلِ خألف
خيلخ ل ي
ت :اللَّعل خوخر لسولعل أ ْ
يخا خ  :ليْل ل
خن لي خع ِّذ خب ل ْ ()5ي
يخا خ  :أ ْ
اتخذ هذا الحد

مش د ركوب رسو اللع -صل اللع يليع وسل  -حمراره ورديفرع

في خلفع هو معاذ بن جب -رضي اللع ينع-ي وذهب صاحب فتق المرنع أن الحرد
ويع أانا السفر إلحدى المعارألي وكاي ار ما خر المسلمون للج اد مشال ليس مع
يكفي

ما

من اإلب أو الحمير ،وكاي ار ما كان الحمار يحم اانين ،وكذلأل البعير ،وكاي ار

ما كان الجمع مرن

يتعايرب يلر دابرة واحردل

تكراد تميرز برين صراحب ا ومرافقيرع()2ي

وكان الرسو -صل اللع يليع وسل  -في هذا السفر يركرب حمرا ار ويررد

خلفرع يلر

حماره أحد الصحابة األجال  ،معاذ بن جب ي

وأانا المسير ،آنرس صرل اللرع يليرع وسرل معراذا برالحوار إل ازلرة الوحشرة لردى

رفيرق السرفر ،فنراداه صررل اللرع يليرع وسررل باسرمع الكامر قيرا معرراذ برن جبر ق وكرررره
5ي النووي ،صليح مسلم نشرح النووي ،كتاب اإليمان ،باب  ،50حدي
5

5ي

203.

2

شين ،فتح المنعم شرح صليح مسلم ،5 ،ص 501ي
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ري ،)30( 41

،5

ص

اال

مرات يب توجيع السلا لليعي ويب بد السلا الااني ،أياده مرل أخرى لنفس

الغايررةي والس رلا الررذي يطرررو نفسررع هنررا ،لمرراذا اسررتخد الرسررو -صررل اللررع يليررع

وسل  -هذا األسلوب المخال

لألسلوب العادي وهو ا س ف ومرا العامر الرذي يردفع

الرسررو -صررل اللررع يليررع وسررل لليررع-ف ه ر العام ر هررو المتلقرري وفرري هررذا الحررد

معاذف ول نجد مبر ار للرسو -صل اللع يليع وسل  -تخاذ هذا األسلوب لذا كان
العام فيع هرو معراذ ،ألن معراذ برن جبر لريس بغريرب و بعيرد العاليرة مرع الرسرو
ي فري هررذا الحرد أنررع ردير الرسرو -صررل اللررع
-صرل اللررع يليرع وسررل  -بر لرِو خ

يليررع وس ررل -ي وه ررذا ي ررد يل ر ي رررب يالي ررة مع رراذ مررع الرس ررو -ص ررل الل ررع يلي ررع
وسل  -ما غيره من الصرحابة -رضري اللرع يرن -ي وشرأنع صرل اللرع يليرع وسرل
ف رري ن رردا الص ررحابة القريب رري العالي ررة من ررع ه ررو ا كتف ررا ب ررذكر أس ررماد

آباد ي

دون أس ررما

وممررا يليررد مررا يلنررا ،أن الرسررو -صررل اللررع يليررع وسررل  -اسررتخد ا سر فقررط
في ندا معاذ في موي آخر كما يأتي:
النموج 5

َّ ِ
خح َّداخخنا أ خخن لس ْب لن خمالِأل أ َّ
صلَّ اللَّعل خيلخ ْي ِرع خو خسرلَّ خ  -خو لم خعرا لذ ْب لرن خجخبر
خن خنبِ َّي اللع  -خ
الر ْح ِ ،
خرِديفلعل خيلخ َّ
يخا خ  :خيا لم خعا لذ!
يخا خ  :لخب َّْي خأل خر لسو خ اللَّ ِع خو خس ْع خد ْي خألي
يخا خ  :خيا لم خعا لذ!
يخا خ  :لخب َّْي خأل خر لسو خ اللَّ ِع خو خس ْع خد ْي خألي
يخا خ  :خيا لم خعا لذ!
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يخا خ  :لخب َّْي خأل خر لسو خ اللَّ ِع خو خس ْع خد ْي خألي
َّ
ِ
َّ
خن لِلخررعخ لِ َّ اللَّررعل خوأ َّ
يخرا خ  :خمررا م ْرن خي ْبررد خي ْشر خ لد أ ْ
خن لم خح َّمردا خي ْبر لردهل خوخر لسرولعل لِ خح َّرخمررعل اللررعل
خيلخ َّ
الن ِاري
يخا خ :
يخا خ :

لخبِلر بِ خا َّ
اس فخخي ْستخْب ِش لرواف
خيا خر لسو خ اللَّ ِع أخفخال أ ْ
الن خ
لِذا خيتَّ ِكلواي

خخ خب خر بِ خا
[فخأ ْ
وهذا الحد

لم خعاذ ِي ْن خد خم ْوتِ ِع تخأخاُّما]ق()5ي
مشابع لل حد مرا بالرذي فري النمروذ 4ي والجردو اآلتري يعررض

يناصر المقا لك من ما جنبا لل جنب:

الجدو  :2يناصر المقا للحداين الكالميين في النموذ  4و1
الصيغة

اناصر
المقام

المشدد ()S

المشارك )(P

معاج نء ظنل

معاج

(النموج )4

(النموج )5

الرسو صل اللع يليع وسرل ركرب
الحمار ومعاذ رديفعي

الرسو صل اللع يليع وسل ركب
الحمار ومعاذ رديفعي

الرسو صل اللع يليرع وسرل 5 -
معاذ2 -

الرسو صل اللع يليع وسل 5 -
معاذ – 2

5ي النووي ،صليح مسلم نشرح النووي ،كتاب اإليمان ،باب  ،50حدي
5

ص 255ي
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ري ،)32( 13

،5

الغاية )(E

تعل ر رري الرس ر ررو -ص ر ررل الل ر ررع يلي ر ررع
وس ر ررل  -مع ر رراذا أن ح ر ررق الل ر ررع يلر ر ر

تعلررري الرسر ررو -صر ررل اللر ررع يلير ررع
وسل  -معاذا أن اللع حر النار يل

العباد أن يعبدوه و يشركوا برع شريدا ،الذي يش د أن
وحق العباد يل اللع أ يعذب ي

تسلسل العمل

()A

نادى 2
 –5خ

نادى 2
 –5خ

 – 2لخب الندا

 – 2لخب الندا

(سا ار ساية)

للع ل اللعي

نادى  2مرل اانية
 -5خ

نادى  2مرل اانية
 -5خ

 -2لخب الندا

 -2لخب الندا

نادى  2مرل االاة
 -5خ
 -2لخب الندا

(سا ار ساية)
نادى  2مرل االاة
 -5خ

 – 5أخيل وأفاد

 -2لخب الندا

َّ – 2
وجع السلا لل
 - 5أجاب

(سا ار ساية)
َّ – 5
وجع السلا خ األو
 – 2أجاب اللع ورسولع أيل
 – 5خبين الجواب
(سا ار ساية)
نادى 2
 –5خ
 – 2لخب الندا
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5

 – 5وجع السلا خ الااني
 – 2أجاب :اللع ورسولع أيل
 – 5خبين الجواب
المفتاح )(K

الجد

الجد

ظنا الخطاب
)(G

التخاطب العادي

التخاطب العادي

يشررير الجرردو  2لل ر أن المقررا الررذي يكتن ر

الحررداين متشررابع ،وأنررع

يوجررد

مشارأل آخر غير الرسو -صل اللع يليع وسل  -ومعاذ ،ما يحت يلر أن يامر

جم ور المستمعين ليس هو الملار في اختياره صل اللع يليع وسرل ا سر الكامر
فرري ن رردا مع رراذي وك ررذلأل المشر ر د والمفترراو وج ررنس الخط رراب ل رريس ي ررامال ل ررذلأل ألن
الحداين مشتركان في ذلأل كلعي وتبق الغاية ،ف ي التي يختل

الحد

1ي وا ختال

في ا الحد

 4ين

كرادن فري مضرمون التعلري الرذي ألقري للر معراذ ،ل أنرع فري

كررال الحررداين متعلررق بررأمور العقيرردل ،ويل ر يررد س روا مررن حي ر
يلار حقيقة في اختيار الصيغةي

األهميررة ،لررذلأل

ويليع ،بعد لمعان الن رر فري جميرع نرواحي المقرا  ،ليرتخلَّص للر أن العامر

الحقيقي فري اختيراره صرل اللرع يليرع وسرل أسرلوب نردا معراذ باسرمع الكامر هرو
المتلقي نفسعي فالرسو -صل اللع يليع وسل  -أراد من ذلأل جرذب انتباهرع للر
ما سيعلِّمع لياه من أمورالديني ون ار لل تشابع المقا للحداين ،يغلب يل ال ن
أن ما خطابان في حد

واحردي والموير

فري النمروذ  4هرو بدايرة خطابرع صرل
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اللررع يليررع وسررل لمعرراذ ،لررذلأل أراد صررل اللررع يليررع وسررل أن ي رري ذهررن المتلقرري
(أي معاذ) ويلبع ومشايره لما سيتلق من أمور العقيدل والديني وهرذا يتر ار ى مرن
أسلوب ندادع صل اللع يليع وسل بصيغة قمعاذ بن جب ق مرل بعد أخررى للتنبيرع
يل ي

ما يلق لليع ،والفص بين ندا وندا بالسكوت لتشويقع لل ما يلق ،

حت يصغي ويلقري لليرع السرمع وهرو شر يد فيسرتقر فري يلبرع اسرتق ار ار تامراً( ،)5ار
لتبايررع بالس رلا بررد اإلخبررار المباشررر ،ك ر هررذه األسرراليب يقصررد من ررا التأكيررد
والتنبيررع بأهميررة مضررمون التعلرري واستحضررار ذهررن المتلقرري وف مررع إلشررعاره بع ر
ما سيلقيع يليعي
ا تابع صل اللع يليع وسل خطابرع لرع كمرا فري النمروذ  ،1وفيرع اكتفر بمرا
تعود يليع في تسمية معاذ وهو نداله باسمع فقط لفقدان متطلب لل مخالفة العرادل؛
ألنع يد ت يأ ذهنع واستعدت نفسع لقبو تعلي آخر مرن رسرو اللرع صرل اللرع يليرع
وسررل ي وأبق ر يليررع الصررالل والسررال أسررلوب تك ررار نرردا اس ر المتلقرري اررال

م ررات

إلشرعاره بأهميرة مرا سريلق كمرا فري الخطراب يبلرعي ويرد تسلسر العمر فري الجرردو
 3.1أن الحد

 1أيصر يليال من الحد

 4كتفا رسرو اللرع -صرل اللرع يليرع

ِّ
الملكدات والم يِّدات التي في الخطاب األو ألن المتلقري يرد ت يرأ ذهنرع
وسل  -من

فال دايي لل تكرارها في الاانيي

5ي المباركفوري ،صفي الرحمن ،منة المنعم في شرح صليح مسلم( ،الرياض :دار السال ،) 5111 ،
5

 ،5ص 11ي
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 .5الخوصة
وبنا يل ما تقد  ،يمكن أن يستنتج ما يأتي:
 -5لن مر ررن ير ررادات الرسر ررو -صر ررل اللر ررع يلير ررع وسر ررل  -فر رري خطر رراب أيربادر ررع
وأصحابع ،استخدا ا س فقط ما يا فاطمة ويا معاذ فري مواير

التخاطرب

العاديي ويعتبر هذا األسلوب هو العر الشادع في خطاب الرسرو -صرل
اللع يليع وسل  -لل هل ي

 -2ويررد يخررر الرسررو -صررل اللررع يليررع وسررل  -يل ر هررذه العررادل ،باسررتخدا
ا سر الكامر مار يرا معراذ بررن جبر ويررا يبراس برن يبررد المطلرب ،أو ا سر
مع ذكر صلة القرابة مار يرا فاطمرة بنرت رسرو اللرع ويرا صرفية يمرة رسرو

الل ررع ،لذا ايتضر ر المق ررا للر ر ذل ررألي وم ررن خ ررال التحلير ر لنم رراذ األح رردا

الكالميررة ،تبررين أن يام ر الجم ررور المتلقررين والمسررتمعين مررن أه ر العوام ر
الدافعة لل هذا التحو ي
 -3وكان من أسلوب الرسو -صل اللع يليع وسل  -في تأكيد مضمون الكال
طرب لمررا سرريلقيع ،هررو اسررتخدا أسررلوب ا سر الكامر فرري
وجررذب انتبرراه المخا خ

خطاب المخاطخب أو ندادع كما في حدياع صل اللع يليع وسل مع معاذي

 -4وكرران الرسررو -صررل اللررع يليررع وسررل  -يل ر معرفررة جيرردل بأنسرراب يومررع،
فري نردا بطرون يرريشي كمرا

النسبي من األيرد للر األحرد
اي التسلس
فر خ
خ
راي األمر نفسع في خطاب األفراد ،فذكر األكبر يم ار يب األصرغري وهرذا
الترتيب في الذكر يد يل مدى تقدير الرسو لمستوى جم وره ا جتمايي
ويكي

أسلوبع تبعا لعي
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 -1لن أسر ررلوب الرسرررو -صر ررل اللرررع يليرررع وسر ررل  -فر رري ن رردا ي ر رريش وبطون ر ررا
با نتقا من يمو قيريشق لل لفراد ك بطن بالذكر ،يوحي بالنزيرة القبليرة

الساددل في ذلأل العصر ،ويرايي ا فري خطابرع نحروه ليكرون أجرذب نتبراه

وألصق بقلوب ي وهذا يرد يلر اسرتحباب م اريرال القري ا جتماييرة والاقافيرة

لمجتمع معين يند التعام مع

ما ل يخال

الغر ي
الشريعة ا

ايتمررادا يل ر مررا سرربق يرضررع ،اتضررق أن تحلي ر المق را فرري الخطرراب النبرروي

يعك ررس الق رري ا جتمايي ررة والاقافي ررة ف رري يصر ررهي وك رران الرس ررو -ص ررل الل ررع يلي ررع
وسل  -يدر هذه القي أو يب أن يلقي خطابع للجم ور ،وهذا يد يحرد

يفويرا ويرد

يك ررون العك ررسي وتق ررديره صر رل الل ررع يلي ررع وس ررل ل ررذه الق رري  ،جعر ر خطاب ررع متص ررفا
بالحيوية والتأايرية والوايعية فضال ين البالغة والفصاحةي وتد النتادج كذلأل يلر

أن تحلير ر المق ررا ف رري د ارسر رة الخط رراب النب رروي ي ررادر يلر ر بل ررورل العالي ررة ب ررين اللغ ررة
والمجتمررع ،وربررط طريقررة كالميررة معينررة ب ويررة اجتماييررة محررددل مررن خررال الكش ر

ي ررن يوامر ر مقامي ررة تح رريط باألح رردا

الكالمي ررة الت رري ورد في ررا الخط رراب ،وتحدي ررد

العام ر ال ررديس الحقيقرري الررذي يررلار فرري اختيررار األسررلوب المعرريني و ِمررن اخ ر تررأتي
يملي ررة الر رربط برررين ه ررذا العامر ر ال ر ررديس الم ررلار واألس ررلوب ،مر ررا يفس ررق لن ررا مجر ررا
ستنتا جوانب اجتمايية واقافية و ار ذلأل التنولي
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المراظع
 )1المراظع العرنية
 ابررن جنرري ،أبررو الفررتق يام راني 5112ي الخصاااااصي تي محمررد يلرري النجرراريبيروت ،لبنان :دار كتاب يربيي
ابن يتيبة ،أبو محمد يبداللع برن مسرل ي  5113ي تأويال مشاكل القارآءي القراهرل:دار الت ار ي
ابررن هشررا  ،أبررو محمررد يبررد الملررألي  5111ي سااايرة النناااي -صااالف اللااا الياااوسلم-ي ت :محمد فتحي السيدي ط5ي طنطا :دار الصحابة للت ار ي
الجاح  ،أبو يامان يمرو بن بحرري  5115ي رساال الظالظي تي يبرد السرالهاروني بيروت :دار الجي ي
 الجاح ي  5111ي النخواي بيروت  :دار الكتب العلميةي -الجرراح ي  5141ي النيااااء والتنيااايء .الق رراهرل :مطبع ررة لجن ررة الت ررألي

والترجم ررة

والنشري
 الجرج رراني ،يب ررد الق رراهري  2005ي دالاااال اجاظاااا ي تي يبدالحمي ررد هن ررداوييبيروت :دار الكتب العلميةي
 حسان ،تما ي  5114ي اللغة العرنية معناها ومنناهاي البيضا  :دار الاقافةي الشرراطبي ،أبررو لسررحاقي برردون ترراريخي الموافقااات فااي أصااول الشااريعةي بيررروت:دار المعرفةي
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 الحسن ،شراهري  2005ي السمانتيكية والنراظماتياة فاي اللغاة العرنياةي يمران،األردن :دار الفكري
 العسقالني ،أحمد برن يلري برن حجرر أبرو الفضر ي  2001ي فاتح النااري نشارحصليح النخاريي الرياض :دار طيبةي
 القزوينريي  5110ي اجيضاااح لمختصاار تلخاايص المفتاااح فااي المعاااني والنياااءوالنديعي دون مكان الطبع :دار الكتاب اإلسالميي
 شين ،موس شراهيني  2002ي فتح المنعم شرح صليح مسلم ،القراهرل :دارالشروقي
 المبرراركفوري ،صررفي الرررحمني  5111ي منااة الماانعم فااي شاارح صااليح مساالميالرياض :دار السال ي
 مسل بن الحجا ي  2001ي صليح مسلمي الرياض :دار طيبةي نج الدين كري يرادري  2001ي نظرياة الساياق :دراساة أصاولية .بيرروت :دارالكتب العلميةي
 النررووي ،يحي ر بررن شررر ي  5111ي صاااليح مسااالم نشااارح الناااوويي بيررروت،لبنان :دار الكتب العلميةي
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