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 السنة النبوية الشريفة ومستوايت التمام السياقي
 مقاربة لسانية تداولية

 الدكتور إدريس مقبول

 أستاذ التداوليات وحتليل اخلطاب
العناية ابلوحي إمجاال اقتضت العناية بسياق تنزله فيما يتعلق ابلقرآن الكرمي وسياق وروده فيما يتعلق ابحلديث إن 

صنفات احملدثني ال يكاد يغيب مصطلحا ومفهوما ، حىت ابت ميكن لنا االطمئنان إىل النبوي الشريف. و"السياق" يف م
 Contextualالقول أبن الدراسات احلديثية دراسات تداولية ابمتياز وأن الشروح احلديثية هي عبارة عن حتليل سياقي 

analysis. 
 التمام السياقي:

، ويقصدون به أن Interpretationحمددا رئيسا لعملية التأويليستعمل التداوليون مفهوم التمام السياقي ابعتباره 
املروايت حتمل يف طيها معلومات تظل تنقصها مكمالهتا مما حيمله السياق من قرائن تفيد يف جالء املعىن وصفاء الصورة 

أي أن  Contextual Completnessالداللية، كما أن اجلمل أو امللفوظات بلغة التداوليني حتتاج إىل التمام السياقي 
تكون اجلملة أو امللفوظ غري كاملة يف حد ذاهتا، لكنها كاملة إذا أخذ سياقها بعني االعتبار ، والتمام السياقي عندهم يف 

.وكأن التمام السياقي درجة أو حالة من حاالت اخلطاب Grammatical Completnessمقابل التمام النحوي
العمل ون اجلمل التامة حنواي غري دالة من حيث طلب النحو للرتكيب املستويف شروط أعلى من التمام النحوي،إذ ميكن أن تك

 من غري نظر يف استيفاء الداللة أو انعقاد املعىن. النحوي
ولقد يعجب املتتبع لكالمنا حني يسمع أن ما َنظََّر له رواد الدراسات التداولية وحتليل اخلطاب مل يكن لتخلو من 

ني، كيف ال وهم اجتهدوا رمحهم هللا يف تقليب املروايت والنصوص ومقابلة بعضها ببعض والتحقق من آاثره مصنفات احملدث
 نسبتها وما عرض هلا بنيواي يف مسريهتا مذ مسعت من لدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

السياق التام واألمت من غريه  وا يتحدثون عنجعلفقد ، املقابلة واملقارنة والتحقيق املتقدمني يقوم على منهج وملا كان 
دة يف بعض ار يف معرض املقايسة، فالسياق األمت ما جاء مكتمال متضمنا سائر القرائن اليت حيوج إليها التأويل وقد ال تكون و 

و"قد تقدم أمت  .وهلذا جيد القارئ لشروحهم ومقابالهتم تعبريات تفيد نفس الغرض من قبيل"وروى فالن أمت من هذا".الرواايت
 التمام السياقي.أحد وجوه من هذا" و"ذكر احلديث أمت منه"،و"سياق فالن أمت". واملقصود ابلتمام هنا 

هذه اخلصائص  لقد رصدان يف ورقتنا مجلة من اخلصائص احلوارية يف خماطبات النيب صلى هللا عليه وسلم ألصحابه ،
ضية التمام السياقي ، فباالطالع على حقيقة املتحاورين وما تساعدان على إدراك الفعل التواصلي واتليا قاحلوارية السياقية 

اليت يفرتض أهنا تفصلهما)قريبة أم بعيدة()محيمية أم عادية أم ابردة Social distanceيربطهما،أي املسافة االجتماعية 
ه يف بعض لألطراف املشاركة من حيث هيئة اجلسم وطبيعة احلركة وتقاسيم الوج Postures(،وكذلك الوضع اجلسمي

لفظا أم  -األحيان اليت ترفع دقة التوقعات التأويلية، ومبعرفة القناة أو كيفية الربط بني األطراف املشاركة يف احلدث الكالمي
األسلوب املستعمل، ومبعرفة صيغة الرسالة)ما هي  أوكتابة أم إشارة ...؟، ومبعرفة الشفرة املستعملة يف اللغة أو اللهجة 
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؟(هل هي حديث عابر غري رمسي أم مناظرة أم خطبة أم حكاية أم قصيدة إخل.. كل هذا وغريه من الصيغة  املقصودة
،كما تساعدان على فهم إنتاج شراح احلديث من حيث استعمل النبوياخلصائص تسعفنا يف فهم وإدراك احلدث التواصلي 

وجه أتويله بعيدا يف تقدمي افرتاضات ال بعضهم بعض هذه اخلصائص وبىن عليها استدالله يف حني أسقط غريهم بعضها فت
 يقبلها السياق.

رشحه يف الربانمج التأويلي ما نسميه ابلتمام السياقي املتضمن يف احلوار ويف القرائن يفهمه انقل احلديث يإن ما 
خيتص احلالية اليت تصاحب عادة الكالم "من إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق،ال تدخل حتت احلصر والتخمني، 

بدركها املشاهد هلا، فينقلها املشاهدون من الصحابة إىل التابعني أبلفاظ صرحية، أو مع قرائن من ذلك اجلنس أو من جنس 
 .آخر، حىت توجب علما ضروراي بفهم املراد، أو توجب ظنا.وكل ما ليس له عبارة موصوفة يف اللغة فتتعني فيه القرائن"

ن السياق يضطلع بدور مزدوج إذ حيصر جمال التأويالت فإ Hymesيرى هاميس حاصل األمر وكما 
ليست إال وحدة تدخل يف  Stéphane Ullmann فالكلمة كما يقول ستفان أوملان .املمكنة..ويدعم التأويل املقصود

 .تشكيل املعىن، بينما يتحدد املعىن ابلسياق، ووجودها ال يتحدد إال يف السياق، فهي ليست شيئا يف ذاهتا
رضوان  وأصحابه صلى هللا عليه وسلم ان للسياق كل هذه األمهية يف فهم ما يقوم بني املتخاطبني، ومنهم النيبوإذا ك

، من Strategy of discourseفهناك عامالن يؤثران على املرسل)املتكلم( يف اختياره إسرتاتيجية خطابه، هللا عليهم
 حيث اعتبار عالقته مع غريه، وهذان العامالن مها: 

رج من احلميمية إىل االنعدام التام، ويسعى املرسل، يف هذه دعالقة بينه وبني املرسل إليه)املخاطب( اليت قد تتال -
 .)املقصود على سبيل املثال خطاب املؤلفة قلوهبم( احلالة، إىل تعويضها من خالل إجيادها ابخلطاب

و درجات. وقد ال ميتلكها أي منهما عندما السلطة: فقد ميتلكها أحد طريف التخاطب، عندما يعلو اآلخر درجة أ -
)معلوم أن أحاديث النيب صلى هللا عليه وسلم مل تتضمن كالمه تتساوى درجتهما، أو عندما ال يربطهما أي عالقة

فحسب بل ضمت خماطبات غريه من الصحابة بعضهم لبعض، وخماطباهتم لألعراب وللمنافقني ولليهود وللكفار 
 . ولغريهم(

 ليتشجيفري اخلطاب اجتماعيا على هذين العاملني بشكل عام، وهو مرد تصنيف  ةد إسرتاتيجيوينبين حتدي

Geoffry Leech  للعالقات بني الناس إىل صنفني: الصنف العمودي وحموره السلطة؛ والصنف األفقي الذي يتحدد
 جتماعي.كبعد اSolidarityمعيار التضامنية Gilmanوجيلمان Brownعلى أساسه ما يسميه براون 
 املعرفة املشرتكة وطي السياق:

بني  Mutual knowledgeقد يكون من أسباب طي السياق أو جزء منه ما يسمى ابملعرفة املشرتكة 
املتخاطبني، وهي مسألة اعتنت هبا الدراسات التداولية ملا هلا من أمهية خصوصا يف عملية التأويل، وقد وجدان عند احملدثني 

 .ذا املبدأ يف تفسري عدد من القضااي املتعلقة ابلتمام السياقيوشراح احلديث أخذا هب
إن مظاهر التداخل والتفاعل بني املكوانت اللسانية للخطاب ومكوانت التخاطب كثرية ومتعددة إىل حد جتعل 

دليل عن تلك املتكلم ال يضطر إىل التعبري لسانيا إال عن العناصر اليت ال حيتويها املقام، فكلما أغىن املقام يف الت
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املعلومات)واملقام هنا مقام التحديث ألانس يعرفون القصة كاملة( كلما وجد املتكلم نفسه يف غىن عن التعبري عنها لغواي، 
 .وهذا ما يعني بالغة الصمت واإلضمار

تفاهم إن رواية الرواة لبعض أحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أخذت هذا املنحى من االستناد على مبدأ ال
ختزال أو التصريح يف الكالم، وهو معيار له نفس التأثري يف حتديد أبعاد الشمول الالذي غدا مبنزلة املعيار الضابط لطاقة ا

واالستيعاب عند تقدير الظاهرة اللغوية كليا، إذ إن للغة طاقة استيعابية تسمح بنشوء قانون للتناسب العكسي بني طاقة 
سامع مبضمون الرسالة الداللية، ومبوجبه تكون الطاقة االختزالية ممكنة بقدر ما يكون السامع التصريح يف الكالم وعلم ال

مستطلعا مضموهنا اخلربي، وبنفس االستتباع املنطقي يتعذر التعويل على الطاقة اإلحيائية يف اللغة إن مل يتعني احلد األدىن من 
 .القرائن املفضية إىل إدراك املختزل

، واجتهدوا يف ضبطها صلى هللا عليه وسلم رضوان هللا عليهم نقلوا لنا أحاديث رسول هللا صحيح أن الصحابة
وروايتها ملن بعدهم من التابعني إىل يومنا هذا مع ما تتطلبه من الضبط واألمانة، فجازاهم هللا عنا خري اجلزاء، ولكن النظر يف 

من أهنم مل ينقلوا سائر أحواله وأخباره والقرائن احلافة بكالمه مما  عدد كبري من أحاديثه صلى هللا عليه وسلم جتعلنا متأكدين
يسمى عندان مببدأ  على مبدأ تداويلنقل ما رأوه  يفيعد من صميم السنة النبوية املشرفة، وقد اعتمدوا رضي هللا عنهم أمجعني 

د يف اإلفادة أبقل ما تتطلبه من عبارة أو اجلهد األقل، ومقتضاه عند أهل االختصاص من اللسانيني ميل املتكلم إىل االقتصا
 Human كتابه الشهري"السلوك اإلنساين ومبدأ اجلهد األقل"   Zipfإشارة، وهذا املبدأ كتب فيه كثريون منهم زيف

Behavior and The Principle of Least Effort . 
ام السياق جيعل الكالم مفتوحا على ولعله لو وصلتنا هذه األحوال والقرائن السياقية لوصلنا علم غزير، فعدم مت

احتماالت أتويلية تكاد تكون غري منحصرة. لكن أمام هذا الغياب جمال مفيد يف الوقت ذاته لتسريح العقل املسلم لالجتهاد 
 وفق ضوابط الشريعة ومقاصدها وإن غابت القرائن واحنصرت النصوص.

 حكاية احلال وترك االستفصال:
ة يف عنايتها ابلتمام السياقي وأبجزائه خصوصا يف الصيغ التخاطبية احلوارية اليت جرت بني اهتمت املمارسة الرتاثي

    -Contextالنيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه بعدد من املالحظات اليت صارت فيما بعد قواعد سياقية 
restricted Grammar  صوليني اليت ينبغي أن تكتب يف الفهم وأصوال يف التأويل ، فمن تدقيقات شراح احلديث واأل
 مباء الذهب، قوهلم يف قاعدتني:

 وىل تؤكد خلوص التمام السياقي من شوائب االحتمال وهي: "حكاية احلال إذا تطرق إليها االحتمال سقط هبا االستداللاأل
" 

اصيل يفهم العموم( الثانية تؤكد أن السكوت عن بعض أجزاء السياق)وهو ما يسمى برتك االستفصال أو السؤال عن التف
 ينزل منزلة العموم يف املقال". ، مع قيام االحتمال ، ترك االستفصال . يف حكاية احلالوهي: "

وقد اجتهد صاحب الفروق اإلمام القرايف يف شرح القاعدتني من خالل نصوص السنة املشرفة، ونسب القاعدتني إىل 
 .الشافعي ، واعترب أهنما قاعداتن منفصلتان ومتباينتان، وليستا قاعدة واحدة كما ذهب بعضهم،كما أنه ال تناقض بينهما
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لتفسري األخذ ابملعىن الراجح يف العمومات  استفصال مقتضى سببيترك االيعترب من وجهة نظر تداولية قد بينا أنه و 
بيد أنه ال quantity of contextعلى مساطر األحكام الشرعية، وهذا املبدأ وإن كان فيه تقليص من"كم" السياق" 

 يلغيه بل حيفظ منه ما خيدم احلكم املطلوب.
 :السياقي روايةالتمام 

أمام أحد جتليات ومراتب التمام السياقي، وذلك أن اإلدراج يف حقيقته  ث املدرجاحلدييف مثال أظهر التحليل أننا 
تداخل لسياقني متباينني ولنصني خمتلفني، وقد مت صهرمها ودجمهما لدواع يف الغالب تعليمية تفسريية ديداكتيكية، ولذلك كان 

وحنوه.وامجعوا على رفضه وإنكاره إذا كان فيه قصد عدد من احملدثني منهم الزهري ال يرون فيه أبسا إذا كان لتفسري الغريب 
 ادعاء أن الكالم منسوب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،أو مبعىن آخر إذا كان فيه قصد إسقاط التناص

Intertextuality بتقدمي النصني نصا واحدا منسجما. 
لتنبيه على كل زايدة يف األحاديث اليت إن احلديث املدرج أحد شهادات صدق وتدقيق احملدثني الذين جيتهدون يف ا

 ينقلوهنا مهما كانت هينة ويسرية حرصا منهم على أن ال خيتلط شيء من كالم الناس ابلوحي.
، إنه تعالق نص نصوص مع نص حدث بكيفيات خمتلفة -الدخول يف عالقةأي  – Correlationإن اإلدراج تعالق

يف الزمن على النص وسياقه األصليني. وهذا التعالق يف اإلدراج إذا أصلي قدمي مع نص أو نصوص شارحة جديدة اتلية 
السياقي  articulationأتملناه وجدانه ميثل أحد أوجه حتقيق التمام السياقي يف بعده اللساين الذي جيسد التمفصل 

 والنصي.
اطبني ابخلطاب النبوي.إذ والسياق النقلي هو املتحكم يف احلقيقة يف توليد السياق التعليقي مع اعتبار حال املخ

  احلاجة السياقية للتدخل ابإلدراج التفسريي هي الباعثة على حصول هذا الضرب من األحاديث.
ككيان مغلق جمهز إننا إذا أعدان النظر يف احلديث املدرج من وجهة تداولية تناصية فإننا نكون قد انتقلنا من النظر للنص  

أن حيل شفرته، إىل رؤيته كشيء متعدد ال يقبل االختزال،   بري ابن تيمية /أو املؤولامل بتعمبعاٍن حمددة، تكون مهمة احل
وهكذا فإذا كان )النص( مقولة، يكون )التناص( هو اإلجراء الذي  تتولد مع كل قراءة،كتفاعل ال ينتهي للدالالت اليت 

 تفرضه هذه املقولة "
من علماء احلديث "من صفات اإلسناد" خبالف املرفوع املسلسل وإن عده غري واحد  كما أظهر التحليل نفسه أن

وحنوه فإنه من صفات املنت، وخبالف الصحيح فإنه من صفاهتما معا. إال أننا إذا نظران إليه من وجهة نظر تداولية وجدان 
أحد أنواعه هو يف  وصف املسلسل يف صلته ابلسياق مسألة متنية )أي متعلقة ابملنت أيضا( ألن تكرر األفعال ومتاثلها مثال يف

، وكأن السياق مل يعد جزءا حميطا أو من Reproduction of contextاحلقيقة حرص على إعادة إنتاج السياق
القرائن اليت حتتف ابلنص بقدر ما صار نفسه نصا مقصودا لذاته، أي مقصودا من ابب التأسي احلريف واملطلق الذي ال يغادر 

إال ويستعيدها ابعتبارها متنا من نفس درجة املنت األصلي.بل إن املسلسل من هذا النوع  صغرية أو كبرية من جزئيات السياق
الذي تتماثل فيه األفعال يف روايته خصوصا تصبح فيه عملية إعادة إنتاج السياق احلاف عملية رئيسية تنتفي فيها حقيقة 

التمام السياقي ، من طريق التكرار السياقي  املسلسل إذا فقدت، فاملسلسل من هذه اجلهة هو شكل عملي من أشكال حفظ
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Contextual repetition  خيتلف عن ابقي الصور النصية أو اإلسنادية اليت حيرص فيها الرواة على ضبط املعطيات،
 السياقية كجزء من وظائفهم يف حفظ السنة.

للعناصر السياقية املصاحبة  ليس من شك يف أن احلديث املسلسل يتميز عن غريه خباصية متميزة هي تضمنه ونقله
للمنت ابعتبارها أيضا لغة هلا مدلوهلا يف ابب التأسي)واليت مل حتظ بعد ابلدراسة السيميائية( ، وهذا االعتبار يذكران مبا قامت 

 non-verbalاللسانية حني نظرت إىل العناصر السياقية على أهنا لغة غري لفظية Palo altoبه مدرسة ابلو ألتو 

languageمتييزا هلا عن لغة الكلمات أو اللغة اللفظيةVerbal language بل وجهت نقدا صارخا لتصورات .
اللسانيات اليت ال ختص هذه اللغة غري اللفظية إال أبدىن االهتمام معتربة إايها جمرد عوارض، وهكذا فقد أدجمت هذه املدرسة  

حت منوذجا جديدا أطلقت عليه منوذج اجلوق املقابل، حيث كل العناصر السياقية واعتربهتا لغة أو نصوصا.بل لقد اقرت 
تساهم يف الرسالة عناصر األلفاظ واملظاهر اجلسدية واللباس واألشياء املستعملة وكيفية إجراء اخلطاب.هذه العناصر أبكملها 

قبة صوتيا أو كتابة بل جمموعة املرافقة للتلفظ هي ما يكون اللغة أو الرسالة. فالرسالة اللغوية ليست جمرد عناصر لغوية متعا
 مرتافقة ومتواكبة من الكلمات واإلشارات واألشياء

إن املشكالت اليت تواجهنا عادة مع مفهوم "النص" بصفته تسجيال لفظيا للحدث التواصلي لتصبح أكثر تعقيدا 
أو املرئي ألي حدث تواصلي  عندما نتعرض ملفهوم"النص" احملكي. ولعل أبسط نظرة ميكن أن نتبناها أن التسجيل الصويت 

كفيل أبن حيفظ لنا "النص".كما أن التسجيل الصويت أو املرئي كفيل ابحلفاظ على قدر كبري مما خيرج عن "النص" ويشكل 
خبالف التسجيل اخلطي أو الكتايب فإنه يسمح بضياع الكثري من املعلومات السياقية املفيدة طبعا يف إجناح  جزءا من سياقه

يل وحصر ممكناته.فعلى قدر ضعف القرائن السياقية تتسع دائرة التأويل، وكلما كثرت القرائن السياقية إال عملية التأو 
 واحنصرت دائرة التأويل.

ويف احلديث املسلسل الذي حيفظ فيه السياق بتمامه الفعلي والقويل يف بعض األحيان ،جند أن املتقدمني قد قدروا 
وقلما تسلم  "الصالح :  ابنقال لل، أي من أعطاب التسجيل املتصل اإلسناد، صعوبة سالمة كل املسلسالت من الع

"، وهذا التحفظ عند احملدثني ونقاد احلديث ال خيتلف عن املالحظات اليت املسلسالت من ضعف التسلسل ال يف املنت
 انتهت إليها دراسة حمللي اخلطاب املعاصر لتسجيل اخلطاب بعناصره السياقية.

 :خامتة
 بعد:أما 

فعقب هذه اجلولة السريعة يف جماالت مفهوم السياقية والتمام السياقي يف املدونة احلديثية، نرى أن من أهم مطالب 
على وجازته تقريب درس السنة واحلديث النبوي الشريف لطلبتنا يف الدراسات اللسانية ، وحتبيبه إليهم ونتائجه هذا العمل 

النظر يف أعمال شراحه واملعتنني به قدميا ليستفيدوا علما لطاملا غاب عن حلقات وإغراؤهم به حىت يقبلوا عليه وعلى 
 الدراسات اللغوية املعاصرة بسبب من العلمنة احملاِصرة املضروبة بقصد أو بغري قصد عن هذا الضرب من األحباث.

 أما عن نتائج هذا البحث املتواضع فيمكن أن منيز فيها بني نوعني:
 ، وتتمثل فيما يلي:األول نتائج عامة

 التدليل على أن جتديد األدوات املنهجية يف القراءة والبحث يستتبع جتديدا يف الفهم. -
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التأكيد على أن الدراسات احلديثية الرتاثية غنية حتتاج إىل حتيني مفرداهتا أبدوات علمية جديدة حىت  -
 يتسىن توظيفها تواصليا ودعواي يف عامل الناس بصورة متجددة.

أن كنوز السنة املشرفة ال تستعصي على نظرية االندماج املعريف، بل ختدمها وتشهد هلا مبا تقدمه بيان  -
 من مناذج وحتليالت. 

حاجة السنة النبوية املشرفة إىل مزيد البحث والدراسة لكشف نقاط القوة والضعف يف الدراسات  -
 الرتاكمية.

)قرآان وسنة(من مناهج الدراسات اللسانية احلديثة مبا متنحه من إهنا دعوة صرحية لالستفادة يف تدريسنا لعلوم الوحي 
 أنساق وأدوات يف التحليل والفهم ، قد تسهم بدون شك يف فتح مغاليق وجتديد الوعي ابلقضااي اليت تناولتها السنة املطهرة.

 أما عن النتائج اجلزئية أو التفصيلية اخلاصة فنذكر منها:
 األدوات اللسانية احلديثة فيما يتعلق مبسألة التمام السياقي. جتاوب املدونة احلديثية مع -
 حتليل اخلطاب النبوي ابألدوات اللسانية أعطى إمكاانت للكشف عن البعد التواصلي يف السنة النبوية. -

لقرائن حبث مسألة التمام السياقي يف احلديث النبوي يقدم تفسريا جديدا ملسألة اختالف الرواة يف"كم املنت" ويف"ا -
 احلافة".

ضياع عدد من"القرائن" يف رواية احلديث نتيجة إلعمال مبدأ اجلهد األقل، وهو مبدأ لساين اهتمت به الدراسات  -
 التداولية احلديثة.

ترك االستفصال مقتضى سبيب لتفسري األخذ ابملعىن الراجح يف العمومات على مساطر األحكام الشرعية، وهذا  -
 تقليص من"كم" السياق" بيد أنه ال يلغيه بل حيفظ منه ما خيدم احلكم املطلوب.املبدأ وإن كان فيه 

إعادة تفسري احلديث املدرج من زاوية التناص وتفاعل سياقات النصوص وانفتاحها على بعضها البعض، وتولد  -
 بعضها من بعض.

 وية وما يطرحه من إشكاالت الدقة.إعادة تفسري احلديث املسلسل من زاوية التسجيل اللفظي والعملي للسنة النب -
ألن تكرر  وليست وصفا إسناداي كما جرى تعريفه،من وجهة نظر تداولية مسألة متنية االنتهاء إىل أن املسلسل  -

 .األفعال ومتاثلها مثال يف أحد أنواعه هو يف احلقيقة حرص على إعادة إنتاج السياق
 توصيات: -

ه الندوة املباركة أن خيصصوا دورات لتشجيع الدراسات اللسانية حول السنة ويف اخلتام  أتقدم بتوصية ملنظمي هذ
النبوية يف املستوايت املختلفة الصوتية والصرفية والرتكيبية والداللية والتداولية والسيميائية، وأتسيس حلقة علمية لعلم التواصل 

للسانية احلديثة لتأسيس هذا املشروع البنائي املستقبلي،  النبوي حيضر فيها خمتصون يف الدراسات الشرعية احلديثية والدراسات ا
كما أوصي ابالنفتاح على جماالت معرفية مثل إثنوغرافيا التواصل وعلوم حتليل اخلطاب، وجتسري الصلة بني علوم احلديث 

 وية ونشرا لروحها.والدراسات اليت تعىن ابللسانيات النفسية واللسانيات االجتماعية وغريها من احلقول خدمة للسنة النب
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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