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ملخص
واليت تشرتك مجيعا يف مبدإ أن ، التداولية ملتقى جيمع العديد من البحوث الفلسفية واللسانيةتُعّد اللسانيات 

يف ، ولقد كان مفكرو العربية األوائل ميارسون املنهج التداويل منذ قرون عّدة. اللغة تُعرف أثناء االستعمال
ميكن أن نسجل هاهنا بأن اإلنتاج بل انّه ... تفسري القرآن الكرمي، النقد، البالغة، النحو:علوم خمتلفة

... العالقة بني البنية ووظيفتها، اللغة وسيلة اتصال:حنو، اللساين العريب يقوم يف جمموعه على املبادئ الوظيفية
.إخل

Résumé

On  peut considérer la pragmatique comme un carrefour des recherches philosophiques

et linguistiques, qui ont en commun de faire l'hypothèse qu'un sujet ou une langue se

définit par l'usage des gens.

les anciens penseurs arabes pratiquaient la méthode pragmatique, depuis plusieurs

siècles dans les différents sciences: grammaire, rhétorique, critique, explication du

coran,... Et on peut signaler aussi que la production linguistique arabe, se pose en

générale, sur  les principes fonctionnels comme: la langue est un moyen de

communication, les relations entre la structure et sa fonction,... etc.

احلديث عن موضوع اللسانيات التداولية يف الرتاث العريب ليس تأصيال للمفاهيم املعروضة يف اللسانيات إّن 
وتقدمي جانب من األفكار الرائدة اليت ، بقدر ما هو ضروري لبيان االمتدادات املعرفية للمدونة العربية، احلديثة

احتفاَءهم بكل ، انا من لدن بعض الدارسنيوإن مل تكن حتظى باالحتفاء أحي، عرضها علماء العربية قدميا
ال ، إن حاجة البحث اليوم إىل مقوالت الدرس الغريب احلديث وكشوفاتهو. وافد حديث من املقوالت الغربية

وضبط ، لتحديد رؤاه، تلغي بأية حال حاجَته القائمَة إىل الرتاث العريب واإلنساين على اختالف مشاربه
.،  ال تكون معزولة عن أي مرجعلئ، أصول املعرفة اإلنسانية

:في مصادر التفكير التداولي العربي- 1
ولكنه ، بعّده مفرتَق طرق األحباث الفلسفية واللسانية، لن يتناول هذا املقال مجيع ما يرتبط بالدرس التداويل

جماهلا يف كل ما يرتبط بالتواصل اللغوي من حلصر ، بشكل خاص)التداولية اللسانية(يعرض بعض قضايا 
واإلملام بالعناصر الفاعلة ، وبيان دور املتكلم يف صياغة اخلطاب وإنتاجه، االهتمام بالسامع واعتبار املخاطب
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واملطابقة مع الواقع وعدمه؛ ذلك أن دراسة ، ومعيار الصدق والكذب يف األساليب ويف الشعر، يف اإلبالغ
، لعريباللغة يف الرتاث ا

:1القدماء مثال 
. أو احلصول على فائدة، أن التكلم يتم لغايات أو إشباع حاجات-
-  .
.              الت أخرى غري ظاهرةُيضفي املتحاورون على امللفوظات دال-

."لكل مقام مقال":، مل تُغفل البالغة العربية ذلك–
فتناولوا نص اخلطاب يف ذاته ودرسوا ، قد تعددت أشكال االهتمام بدراسة اخلطاب واإلقناع عند العربو

إىل ... ومطابقة اخلطاب ملقتضى الظاهر وخمالفته، تلقيهواملخاَطب وطريقة ، ما يرتبط باملخاِطب وطريقة أدائه
واليت ميكن أن متثل مبادئ رائدة ، غري ذلك من املسائل اليت ميكن أن جيمعها موضوع التداولية اللسانية

.للتفكري التداويل اللغوي عند العرب
والبالغني ، والفالسفة املسلمنيإن النحاة ":)سويريت(يقول، وعن أسبقية العرب ملعرفة أصول هذا االجتاه

فقد ، رؤية واجتاها أمريكيا وأوربيا، واملفكرين مارسوا املنهج التداويل قبل أن َيذيع صيُته بصفته فلسفة وعلما
2".ُوظف املنهج التداويل بوعي يف حتليل الظواهر والعالقات املتنوعة

إضافة ، واخلطابة، والنقد، علم النحو، علم البالغة، من أهم مصادر التفكري التداويل اللغوي عند العربو
يربط بني ، اجتاها فريدا يف الرتاث العريب-إىل جانب البالغيني-إىل ما قدمه علماء األصول الذين ميثلون 

االت األخرى اليت تتعدى جمال التداولية .. .3اخلصائص الصورية للموضوع وخصائصه التداولية 
.احملدد يف اجلانب اللساين فقط يف هذا املقال

إىل )حنوه وبالغته وأصوله وتفسريه(اإلنتاَج اللغوي العريب القدمي يؤول يف جمموعه )أمحد املتوكل(ولقد عّد 
:ومن أهم مالمح  ذلك، 4املبادئ الوظيفية 

وبذلك فالوصف اللغوي آنذاك مل يكن . وهو موضوع دراستها، ختص العلوم املذكورة سابقا القرآَن الكرمي-
ه خطابا متكامال،  .بقدر ما نظر إىل النص بعدِّ

وبني خصائص اجلمل ، قالكان الوصف اللغوي يربط بني املقام وامل، بالنظر إىل طبيعة املوضوع املتناول-
.الصورية وخصائصها التداولية

مييَّز يف الدراسات القدمية بني قسمني من البحوث؛ قسم يعتمد على االهتمام باخلصائص التداولية تأويليا؛-
واآلخر يعتمد على االهتمام به توليديا؛ مبعىن أن . للسكاكي)مفتاح العلوم(حنو ، مطابقة املقال ملقتضى احلال

. للجرجاين)دالئل اإلعجاز(حنو، صائص التداولية ممثَّل هلا يف األساس ذاتهاخل
من الداللة احلقيقية إىل دالالت ، -

.وسيأيت بيان ذلك الحقا، أخرى يقتضيها املقام
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حيث نظروا إىل ؛5دراسة العالقة بني اللفظ وما حييل عليه ، و
، وميزوا بني عبارات عامة حتيل على معان متعددة، من حيث إفراد احملال عليه وتعدده:العبارات اللغوية مثال

.)...قلم، رجل(:حنو، مفردوعبارات خاصة حتيل على معىن، )...َمْن املوصولة، كل، إنسان(حنو 
، وميزوا بني عبارات مطلقة ال يتعني فيها احملال عليه. ونظروا إليها من حيث تعيني احملال عليه أو عدم تعيينه

وهي الفكرة نفسها اليت يعرضها اللغويون يف باب إطالق األلفاظ ، وعبارات مقيدة حتيل على معىن معني
. 6وتقييدها 

قي بني ما تناوله العلماء العرب القدامى وبني ما يقرتحه الوظيفيون احملدثون وفالسفة وهناك بعض نقاط التال
:حنو، اللغة العادية

.أو حتليل العبارات اللغوية حسب نوع إحالتها، دراسة ظواهر اإلحالة- 
.االهتمام بدراسة أفعال الكالم- 
يستدعي ربط خصائص البنية باألغراض املستهدف إجنازها ممّا ، البنيةَ -جزئيا على األقل-حتدِّد الوظيفُة -

.باللغة
.دراسة جماالت الرتابط بني البنية والوظيفة-

، وأقل ما تعنيه جماالت اللقاء هذه بني الفكر العريب اللغوي القدمي
ودون ذكر ما أسهم به اللغويون ، غفال حقبة من حقبهأنه ال ميكن التأريخ لتطور الفكر اللغوي بإ، نفسها

.العرب يف هذا التطور
:7أمهها ، يف موضوع آخر أهّم املبادئ املنهجية يف الفكر اللغوي العريب القدمي)املتوكل(ويذكر 

كل قوم ":وبذلك عّرفها ابن جين. اللغة وسيلة تواصل للتعبري عن األغراض-
.تعبريية، أن اللغة ذات قيمة نفعية:وأمهها، وهذا التعريف غين بالقيم التداولية، 8"عن أغراضهم

، التقييد، التخصيص:ودرسوا وظائف، ربط البالغيون واألصوليون بني البنية والوظيفة يف دراسة اللغة-
.متييزا وظيفيا، )الداررجل يف (وبنية )يف الدار رجل(وميزوا بني بنية مجلة .. التوكيد

:ميكن استخالص أن القدرة اللغوية لدى علماء العربية حتكمها ثالث معارف-
ومعرفة ، )تقتضي امتالك املتكلم لقواعد لغته(معرفة لغوية ، )تقتضي معرفة الدالالت واملعاين(معرفة لسانية 

.األخرىوكل منها تقتضي ، )تقتضي أن ميلك قواعد إنتاج اخلطاب(خطابية 
حيث ، للمحاورة بأبعادها التواصلية)طه عبد الرمحن(وهي ال ختتلف عن شروط التداول اللغوي اليت يقرتحها 

9.اإلقناعية واالعتقادية، االجتماعية، جيمعها يف الشروط النطقية

، تتقامسها مجيع اللغاتو
كما أن علماء األصول . واألوىل فقط هي اليت تقبل النقل والرتمجة10،خاصة بلغة بعينها، وداللة تابعة

والبالغيني ُجيِمعون على أن موضوع الدراسات اللغوية هو دراسة خصائص البنية وعالقتها باملقامات املنجزة 
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.فيها
ملا ، أهّم ما ُيستند إليه يف تقومي الدراسة الرتاثية)طه عبد الرمحن(جيعله ، اعن قيمة املنهج التداويل عمومو

ال سبيل إىل معرفة املمارسة الرتاثية ": فيقول11، وشرائط خمصوصة وآليات صورية، يتميز به من قواعد حمددة
باستناده إىل شرائط ، بغري الوقوف على التقريب التداويل الذي يتميز عن غريه من طرق معاجلة املنقول

فضال عن استناده إىل آليات صورية ، ، خمصوصة
12."حمددة

، وينبغي أن ال تُغَفل جهود املفسرين يف كثري من املواضع؛ حيث قدموا وقفات أمام آيات قرآنية، هذا
تقرتب بوضوح من رؤية ، إن ُمجعت مع أفكار البالغيني واللغويني وغريهمواليت ما ، 

.اللسانيات التداولية احلديثة إىل اللغة بعدِّها نشاطا تداوليا
اُدُْع إَىل َسِبيِل َرّبَك بِاِحلكَمِة َواملْوِعَظِة ":نذكر ما أورده الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل، 

وهي الدليل املوضِّح ، باملقالة احملكمة الصحيحة"؛)باحلكمة(والدعاء 13."ِدْهلُْم بِاليت هَي َأْحَسناحلَسنِة َوَجا
)املوعظة احلسنة(، للحق املزيل للشبهة

)وجادهلم باليت هي أحسن(... ؟،فيها
، وتوضيح مقامات الدعوة باحلكمة واملوعظة، فقد قدم وصفة شارحة ألحوال التواصل. 14"...وال تعّسف

.وذلك هو جمال اللسانيات التداولية احلديثة، وفق أغراض احلديث ومقاصده
:في العربية)تداولية(في المجال المفهومي لمصطلح -2

، مبصطلح التداولية)تعريف(لقد عَدل هذا املقال عن استخدام 
، ، ال تنحصر يف جمال معني فتكتسب تعريفا حمددا، :للمصطلح

سيكون مقاربا بشكل ما )(تعبري ولذلك فإن. ، 
. ، وموحيا، التساع داللتها

.ألن املوضوع يف جمموعه ال يتعدى التداولية اللغوية أو اللسانية، للمصطلح من الناحية اللغوية
:)التداولية(في المفهوم المعجمي ل -أ

أحدمها يدل على حتّول ":على أصلني)مقاييس اللغة(وقد وردت يف ، )َدَول(يرجع املصطلح إىل مادة 
إذا حتولوا من ، اِْنَداَل القوم:فقال أهل اللغة، واآلخر يدل على ضعف واسرتخاء، شيء من مكان إىل آخر

والدَّولة والدُّولة . إذا صار من بعضهم إىل بعض:تداوَل القوُم الشيء بينهم، ومن هذا الباب. مكان إىل مكان
، ألنه أمر يتداولونه، وإمنا مسيا بذلك من قياس الباب، ويقال بل الدُّولة يف املال والدَّولة يف احلرب. لغتان

15"ومن ذاك إىل هذا، فيتحول من هذا إىل ذاك

وقد اكتسب مفهوم ، بعد أن كان مستقرا يف موضع ومنسوبا إليه،فمدار اللفظ لغًة هو التناقل والتحول
كما ينتقل املال من هذا إىل ذاك ،  الدالة على تعدد حال الشيء)تفاعل(التحول والتناقل من الصيغة الصرفية 



خليفة بوجاديمصادرُه وجماالتُه     الّتفكري الّلغوي الّتداويل عنَد العرب؛

...أو الغلبة يف احلرب من هؤالء إىل هؤالء
ودالت األيام ، دالْت له الدولة":)البالغةأساس(جاء يف :وال تكاد املعاجم األخرى خترج عن هذه الدالالت

إن األرض سُتدال منا كما أدلنا :وعن اَحلّجاج. جعل الكثرة هلم عليه:وأدال اهللا بين فالن من عدوهم. بكذا
وتداولوا الشيء . والدهر ُدَول وُعَقب ونُوب، واهللا يداول األيام بني الناس مرة هلم ومرة عليهم)...(منها 
. يف املال)النوبة(العقبة :الدُّولة، انقالب الزمان من حال إىل  حال:الدَّولة، ويف معاجم أخرى16. "بينهم

18. وهذه مرة، أخذته هذه مرة، وتداولته األيدي، أي نُوبا17. أخذوه بالدول:وتداولوه

:)دول(أن من جماالت لفظ ، خالصة هذا املفهوم املعجميو
.)اندال البطن(االسرتخاء للبطن بعد أن كان يف حال أخرى غريها -
.)القوم(التحّول من مكان إىل مكان -
.)املال(التناقل من أيدي هؤالء إىل أيدي هؤالء -
.)احلرب(االنتقال من حال إىل حال-

وتلك ، ينتقل بينها الشيء، الذي يقتضي وجود أكثر من حالالتحول والتناقل:جمموع هذه املعاينو
. ، حال اللغة؛ متحوِّلة من حاٍل لدى املتكلم إىل حال أخرى لدى السامع

، النفعية، من املصطلحات األخرى الذرائعية--أكثر ثبوتا )تداولية(ولذلك كان مصطلح 
.غريهاو. ..السياقية

:من جماالته املفهومية بالنسبة إىل اللغةو
وكذلك اللغة تظهر آثار مستخدميها ... التناقل والتحول يف املال أو احلرب مبا حيقق امللكة أو الغلبة- 

.وكأن اللغة نوع من املساجلة، وتبدو الغلبة يف احلديث بينهم، 
وكذلك اللغة مبعناها االجتماعي؛ حني يستخدم الشيء الواحد من ِقبل :لاالشرتاك يف حتقيق الفع-

. اجلماعة
باقرتاحه مفهوم ، هذا املفهوم لتقدمي منهج التقريب التداويل للرتاث اإلسالمي)طه عبد الرمحن(ولقد تناول 

تناقله الناس (يفيد معىن ، )تداول الناس كذا بينهم(:يف قولنا)تداول(أن الفعل ": وممّا ذكره، 
دار على :حنو قولنا، الذي من داللته نقل الشيء وجريانه)دار(وجعله قسيما للفعل . 19"وأداروه بينهم

أن - إذا-ومقتضى التداول ، "التواصل"ليخُلص إىل أن املعىن الذي حيمله الفعل هو، األلسن؛ جرى عليها
.20يكون القول موصوال بالفعل 

َما أفَاَء اُهللا على رسولِِه مَن اَْهِل الُقرى فِلّله وللّرُسوِل ": قوله تعاىل، استخدامه يف القرآن الكرميومن شواهد
كي ال (": 21"ولِذي الُقرىب والَيتاَمى واملَساكني واْبِن الّسبيل كْي ال َيكوَن ُدولًة بَني األغنياِء منكمْ 

وهذا مرة يف ، يصرفه هذا مرة يف حاجات نفسه، يتداوله األغنياء منكم بينهم)دولة(ذلك الفيء )يكون
كي ال يكون الفيء الذي حّقه أن يُعطى ": قائال، وفّصل تفسريَها الزخمشريّ ، 22".أبواب الرب وسبل اخلري
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ومعىن ، هلية بينهمأو كي ال يكون دولة جا، بني األغنياء يتكاثرون به... 
..."23.

؛ يعين كي ال يكون الفيء شيئا يتداوله األغنياء بينهم "...ما يتداول"ـ ب)الدُّولة(وشرح يف موضع آخر 
ولة ... ويتعاورونه فال يصيب الفقراء بالفتح مبعىن التداول؛ أي كي ال يكون ذا تداول بينهم أو كي ال والدَّ

.24"...يكون إمساُكه تداوال بينهم ال خيرجونه إىل الفقراء
ولعل أهم معىن . ومرة لدى آخرين، أن يكون مرة لدى هؤالء:هو التداول، العام)الدُّولة(فمجال داللة 

وهو املعىن الذي تأخذه إحدى اشتقاقاته يف ، د مواضع التداولوتعد، يستأثر به هذا اللفظ هو معىن املشاركة
وال تلقوا أمرها واحلكومة "أي؛25"...، وال تأكلوا أمواَلكم بيَنُكم بالباطل":قوله تعاىل

وما ذكره ، 27"...بني الّناسوتلَك األيّاُم نداِوهلا ":قوله تعاىل، ومنه أيضا.26"فيها إىل احلكام لتأكلوا بالّتحاكم
وهو من :نُديل تارة هلؤالء وتارة هلؤالء؛ كقوله، ُنصّرفها بني الناس:نداوهلا...": 

يوما ُنساء ويوما ُنسرُّ وفيوما علينا ويوما لنا         :أبيات الكتاب
28".يُقال داولُت بينهم الشيء فتداولوه... 

:)التداولية(ـ االصطالحي لفي المفهوم - ب
وهو دراسة اللغة ، يف الدرس اللساين الغريب احلديث)Pragmatique(ـتأسيسا على املفهوم العام ل

مصطلح )طه عبد الرمحن(فقد اختار ، حاَل االستعمال؛ أي حينما تكون متداولة بني مستخدميها
"التداوليات"على مصطلح1970وقد وقع اختيارنا منذ ":؛ يقول)Pragmatique(:ـمقابال ل)التداوليات(

"االستعمال"باعتبار داللته على معنيني، ألنه يويف املطلوب حقه، )براغماتيقا(مقابال للمصطلح الغريب 
مث حيدد ، 29"ولقي منذ ذلك احلني قَبوال من لدن الدارسني الذين أخذوا يدرجونه يف أحباثهم، معا"التفاعل"و

هو وصف لكّل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بني ":قائال، "للتداول"االصطالحياملعىن 
. 30"صانعي الرتاث من عامة الناس وخاصتهم

وكثريا ما يشكو الدارسون حديثا من قلة االهتمامات بالدراسات التداولية يف الثقافة العربية احلديثة 
يف (ال سيما يف كتابه ، )طه عبد الرمحن(حنو جهود ، مع بروز جهود جاّدة يف هذ، 31بشكل عام 

وينطلق ، ؛ حيث يستند إىل املنطق والفلسفة واللسانيات يف دراسة الرتاث)أصول احلوار وجتديد علم الكالم
:33واللسانيات يف نظره ثالثة جماالت ، 32من أن اخلطاب يف حقيقته لغة تبليغية تدليلية توجيهية 

الصوتيات الصرفيات :ومتثلها العلوم الثالثة، تشمل الدراسات العاكفة على الدال الطبيعي:الّداليات-
.والرتكيبيات

سواء أكانت تصورات ذهنية أم أعيانا يف ، :الدالليات-
.اخلارج

وأبواب هذا القسم ، تشمل الدراسات الواصفة لعالق:التداوليات-
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.أغراض الكالم ومقاصد املتكلمني وقواعد التخاطب:ثالثة
وخالصته أن التحليل التداويل للغة يقتضي االهتمام ، يف العديد من كتبه)أمحد املتوكل(إىل جانب ما قّدمه 

. العربية اليت سبق ذكرهابتحديد طبيعة الوظائف التداولية يف اللغة 
.34الداللة والتداولية ، تستند إىل الرتكيب

خالصة ما تقدَّم أن أهم ما مييز الدرس اللغوي العريب القدمي أنه يقوم على دراسة اللغة أثناء االستعمال منذ و
االقرتاح يف (وجعل خمرج كتابه ، بدايته؛ ومثال ذلك ما يذكره السيوطي يف اللغة 

، إذا أتاك القياس إىل شيء ما": يقول؛هو ما نطقت به العرب بعدِّه األصل يف كل ظاهرة)علم أصول النحو
ويظهر من خالل ذلك . 35"فدع ما كنت عليه، مث مسعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غريه

.وأمهيته يف حتديد أساليبها وطرق أدائها، االستعمال وما تتداوله العرب يف اللغةقيمة 
بعدِّها وحدة متكاملة يف ، تفسري وقراءات، فقه وأصول، بالغة، وإذا ما نظرنا إىل علوم تراثنا العريب من حنو

، ا من قرائن غري لفظية، ، دراسة اللغة
ظروف ، صمت، حركة(االجتماعية واألدائية ، وحالة كل منهما النفسية، منزلة املتكلم وعالقته بالسامع:حنو

، مما يقدم دراسة تداولية شاملة عرفتها الدراسات اللغوية العربية القدمية، )غريهاو. ..الزمانية واملكانية، التواصل
.مامات التداولية يف خمتلف علومهارض االهتوهي جديرة ببحوث مستقلة تع

:اإلحاالت
، جملة عامل الفكر، )مقال(تقريب تداويل للمصطلح البالغي ، :حممد سويريت:ينظر-1

.30ص ، 2000مارس   /يناير، 3ع، 28مج  ، دولة الكويت، والفنون واآلداب
.31-30ص، املرجع نفسه- 2
.35ص، 1989، املغرب، منشورات عكاظ، مدخل نظري، اللسانيات الوظيفية:أمحد املتوكل:ينظر-3
.35ص، املرجع نفسه-4
.وما يليها35ص ، املرجع نفسه:ينظر-5
بدران . أ.مؤسسة، حققه وقّدم له مصطفى الشوميي، يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمهاالصاحيب ، ابن فارس:ينظر مثال-6

.194ص، 1963، لبنان، بريوت، للطباعة والنشر
.وما يليها84ص ، اللسانيات الوظيفية:املتوكلأمحد-7
44ص1ج، ه1418، سيدنا احلسني، املكتبة التوفيقية، حتقيق عبد احلكيم بن حممد، اخلصائص:ابن جين-8
، 2/2000ص، املغرب، الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم:طه عبد الرمحن-9

38-37ص
.87ص ، اللسانيات الوظيفية:املتوكل:يُنظر-10
.243و16ص ، 1993، املغرب، املركز الثقايف يف العريب، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث:طه عبد الرمحن-11
.16ص ، املرجع  نفسه-12
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.125/النحل-13
، بريوت لبنان، دار املعارف للطباعة والنشر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التنزيل:الزخمشري-14

.435ص 2ت ج -د
.314ص2ج 1991، 2دار اجليل ط، حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون، ابن فارس معجم مقاييس اللغة-15
، لبنان، بريوت، دار املعرفة للطباعة والنشر، عرف به أمني اخلويل، حتقيق عبد الرحيم حممود، أساس البالغة:الزخمشري-16

.139ص، 1982
، خمتار الصحاح:الرازيو .. 42ص، 4ج، )ت.د(،لبنان، بريوت، دار اجلبل، احمليط:القاموس:ينظر مثال الفريوز أبادي-17

، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تاج العروس من جواهر القاموس:الزبيديو .215ص ، 1987، لبنان، بريوت، دار اجليل
مادة ، ت.د، لبنان، بريوت، دار صادر، لسان العرب:وابن منظور. 245ص ، باب الالم، 14ج -م، 1994، لبنان، بريوت

.253- 252ص11مج، )دول(
.215ص ، خمتار الصحاح:الرازي-18
.243ص، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث:طه عبد الرمحن-19
.244-243ص ، ينظر املرجع نفسه-20
.07/احلشر -21
واملعجم املفهرس ملواضيع ، مذّيال بأسباب النزول للنيسابوري، -22

.546ص ، 1995، 7ط، دار الفجر اإلسالمي، قّدم له وراجعه مروان سوار، آيات القرآن الكرمي ملروان العطية
.82ص، 4ج، الكشاف:الزخمشري-23
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سلسلة رسائل ، دراسة نقدية يف املصادر واألسس النظرية واملنهجية، اللسانيات العربية احلديثة:ينظر مصطفى غلفان-31
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. 27ص، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم:طه عبد الرمحن-32
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