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يعاجل هذا املقال فكرة السـياق 
املقايم يف الرتاث العريب؛ حيث 
Tلت هذه الفكرة حظا وافرا من 
اXراسة يف هذا الرتاث عند الكثري 
من العلامء عىل اختالف مشارهبم؛ 

اللغويون يف ضبط قواعد فاهمت هبا 
يف بيان كذا البالغيون الgم، و 

أالصوليون جاملية النصوص أالدبية و 
علامء التفسري يف معرفة أالحاكم و 

    .وتفسري النص القرآين

  

:Abstract 

This essay trays to give an 

idea about the situatianl in the 

Arabic tradition, this idea was 

discussed by ma researchers 

from different areas; it was 

studied by linguists in the way 

of giuing the principles and the 

standards of speech the 

eloquence persons in showing 

the aesthetical sides of the 

texts, the founders and the 

interpreter in knowing the 

judgements and the rules in 

clarifying quran.
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 ثل السـياق املقايم ركنا أساسـيا من ٔاراكن اXالz؛ فٕابراز املعىن يف بعض املواقف قدمي 

ما تقدمه من نتاجئ فقط، ٕامنا البد من وجود عنارص ٔاخرى ال يقترص عىل اXراسة اللغوية و 
 .تمتثل يف العنارص املقامية ٔاو مكوTت املقام، ٕاضافة ٕاىل عوامل ٔاخرى اكلسـياق التارخيي

يف ٔاصول السـياق املقايم يف تراثنا العريب والبحث يف دالالته من الواجب  وقبل البحث
حتديد مفهوم السـياق املقايم؛ حيث يقصد به املوقف اخلار� ا�ي ميكن ٔان تقع فيه 

يف ٔاساليب العربية؛ فٕان اكن " رمح"اللكمة، ويفرض علهيا دالz حمددة مثل اسـتعامل الفعل 
هللا (شميت العاطس وتبدٔا �لفعل، وٕان بدٔاT �المس اكن لت ) يرمحك هللا(�ملضارع 

اكن املقام للرتمح عىل امليت، و©هام طلب الرمحة، ٕاال ٔان أالول ل¨نيا والثاين ) يرمحك
  . لالٓخرة

ٕان اكنت حديثة مبصطلحاهتا ومناجهها ٕاّال ٔان لها ٔاصوال وهذه ¬ه»مات واXراسات و 
يف مواضع كثرية  1للك مقام مقال"العريب مقوz  يف تراثنا العريب فقد وردت يف الرتاث

ٔاّهنا شديدة ¬رتباط بثقافة رة ٔاّن اللّغة ظاهرة اج»عية، و وهذا يدّل عىل ٔاّهنم فطنوا لفك
الشعب ا�ي يتلكّمها، ؤاّن هذه الثقافة يف مجلهتا ميكن حتليلها بواسطة حرص ٔانواع 

، مفقام الفخر غري مقام املدح، حد مهنا مقاًمااملواقف ¬ج»عية ا¿تلفة اليت يسّمى ّلك وا
يف نظرمه ختتلف  هام خيتلفان عن مقام اXعاء، ٔاو المتين ٔاو الهجاء، ٔالّن صورة املقالو 

هذا أالسلوب ٔاو ذاك من اكن يتطلّب هذه اللكمـة ٔاو تÌ و ما ٕاذا حبسـب املقام، و 
: ارات الشهرية يف هذا الصددمن العبÏاز، وإالخبار ٔاو ¬سـتفهام، و ٔاساليب احلقيقة وا

  .3"لّلك نوع من أالسامء نوع من املعاين"و ،2"لّلك رضب من احلديث رضب من اللفظ"
: نعم؛ لتبلغ، قيل: ٔااكنت العرب تطيل؟ فقال: قيل ٔاليب معرو بن العالء« وقد          

  .4» نعم؛ ليحفظ عهنا: ٔافاكنت توجز؟ قال
إالجياز �حلفظ هذا املثال عَلّل إالطاz و  لمن خال] هـ154ت[بن العالء  وفأبو معر 

  .إالطاz اقتىضمقام  وإالبالغ؛ فاحلفظ مقام اقتىض إالجياز، بيà إالبالغ
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ميكن ¬ستشهاد �ç ٔايًضا بقّصة ابن جين مع الشجري ومالحظة كيفية اه»م هذا و 
è ٔا� عبد : قلتسألت الشجري يوًما ف«: يقول ابن جين. أالخري �ملقام يف صياغة ©مه

ال : رضبت ٔاخوك؟ فقال: ٔافتقول: فقلت. كذاك: رضبت ٔاخاك؟ فقال: هللا، كيف تقول
ٔالست زمعت ٔانّك : فقلت. كذا: فكيف تقول رضبين ٔاخوك؟ فقال: قلت. ٔاخوك ٔابًدا ٔاقول

  .5» اختلفت ëتا الgم! ٔايش ذا: ال تقول ٔاخوك ٔابًدا؟ فقال
حلركة املقصود منه تتغري افبتغري ëة الgم و ة للمقامات، جفواب الشجري فيه مراعا

ٕان اكنت تدّل عىل يشء فٕاهنا تدّل عىل اه»م علامء العربية إالعرابية، وهذه أالمثA وغريها و 
 رضورة ¬ه»م �جلانب ¬ج»عيتصاصهتم بفكرة اختالف املقامات وعىل اختالف اخ 

  .غةللا ٔاللفاظ
        ::::ينيينيينيينيالسـياق املقايم عند اللّغو السـياق املقايم عند اللّغو السـياق املقايم عند اللّغو السـياق املقايم عند اللّغو : : : : أوالّ أوالّ أوالّ أوالّ 

  .يتناول هذا العنرص اXراسات اللغوية العربية اليت ٔاشارت ٕاىل فكرة السـياق املقايم
        ]:]:]:]:هـهـهـهـ    180180180180ت ت ت ت [ [ [ [ سيبويه سيبويه سيبويه سيبويه     - - - - 1111

ا�ي ال يعترب كتا� يف النحو " الكتاب"ميكن التعرف عىل آراء سيبويه من خالل كتابه 
، وحديث عن ية؛ ففيه جتسـيد لكـالم العربفقط بل يشـمتل عىل خمتلـف علوم اللغة العرب 
خمارج احلـروف، ؤاحاكم التجويد؛ فسيبويه القـراءات، والنحو والصـرف، والبالغة، و 

ويف "اعمتد يف كتابه مهنجا يقوم عىل دراسة الرتكيـب من خالل تعلق اللكم بعضه ببعض 
ول النظم واهمت برتكيب اللكامت مواضع كثرية متفرقة من الكتاب نلمح فهيا ٔان سيبويه قد تنا

لو ٔاردT أن يف امجلل، وصوغ العبارات، وبّني ما يكون فø حسـنا، وما يكون قبيحا، و وتأل 
  .6"نوجز التعبري لقلنا ٕاّن سيبويـه قد اهمت �لنظم يف امجلل، كام اهّمت �ٕالعراب يف اللكمة

حمال؛ ر يف تقسـميه للgم ٕاىل مسـتقمي و ٔاما عن ٕاشاراته حول املعىن واXالz فٕاهنا تظه
ه تقوم عىل أساس مراعاة السـياق اللغوي ٔاوال يف كيفية ارتباط الوحدات اللغوية فتقسـøت

: يقول. فø بيهنا، مث عىل ٔاساس مراعـاة سـياق املوقف ٔاو ما يناسب الواقع والعامل اخلار�
، ومسـتقمي وإالحاz مفنه مسـتقيـم حسـن، وحمال هذا �ب ¬سـتقامـة من الكـالم"

  .ا هو حمال كذبمكـذب، ومسـتقمي قبيح، و 
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çٔاتيتك ٔامس، و سآتيك غدا: فأما املسـتقمي احلسن فقو.  
  .ٔاتيتك غدا وسآتيك ٔامس: فأن تنقض ٔاّول ©مك بآخره فتقول: ؤاّما احملال

  ...البحر، وحنوه  ءرشبت مامحلت اجلبل و: سـتقمي الكذب فقوçؤاّما امل 
يك قد زيدا رٔايت، و: قوç وضعه، حنون تضع اللّفظ يف غري مأ و ٔاّما املسـتقمي القبيح ف
  .زيـدا يأتيك، ؤاشـباه هذا

  7" رشب ماء البحر ٔامسأ سوف : ٔاما احملال الكذب فأن تقولو 
مفطالب السـياق اللغوي تفرض ٔان تتالءم اللّفظة مع أاللفاظ أالخرى؛ ٔاي ٔان يكون 

يف ) ٔاتيتك ؤامس، وسآتيك وغدا(و احلال يف التوافق بني توافق بني مواقع أاللفاظ كام ه
هذا يعين ٔان التوافق اXاليل بني أاللفاظ يعد مطلبا ٔاساسـيا يف أالداء املسـتقمي احلسن، و 

، ٔالن التوافق اXاليل بني أاللفاظ هو ما حيقق ¬نسجام داخل السـياق اللغوي السلمي
  .اللغوي

ٔاما رضورة التوافق بني الرتكيب اللغوي الصحيح حنوè ال يقود �لرضورة ٕاىل معىن 
ا لعدم هذا طبعٔاو عدم التسلمي بصحة اXالz، و  امئا، بل قد يؤدي ٕاىل عدم فهمحصيح د

اليت تؤّدي ع التجارب ¬ج»عية لٔالفراد، و الواقع ا�ي يرتبط متوافق الرتكيب مع العقل و 
  .ٕاىل رفض ٔاو قبول دالz الرتاكيب

مل يكن النحو ، وهو جزء من اه»مات البالغينيفسيبويه اهّمت �لنحو، واهمت �لواقع، و 
ٔازيد " ٔاّهيم"و" ٔاّهيا"اكن الgم هبا مبزنz ٕاذا " �ب ٔام"عنده مقصورا عىل إالعراب ففي 

ٔاحسن ٔالنك ال  واعمل انك ٕاذا ٔاردت هذا املعىن فتقدمي ¬مس"عندك ٔام معرو؟ يرى 
 حد ¬مسني يف هذا احلال، وجعلت ¬مس االٓخر عديالأ ٕامنا تسأ� عن تسأ� عن اللقى، و 

ٔالقيت زيدا ٔاو معرو؟ اكن اجلائز هنأن : لو قلتفصار ا�ي ال تسال عنه بيهنام، و لٔالّول 
  .8"ٔاعندك زيد ٔام معرو؟ اكن كذç: ٔاو قلت

فتغّري ترتيب عنارص امجلA مرتبط بدالz السـياق ٔاو املقام، ويعلّق صاحل بلعيد عن 
زيدا لقيت ٔام (و ) معرو؟لقيت زيًدا ٔام (فرنى من خالل هاتني العبارتني : "ذç بقو�

جائز يف النظام مي الفعل ٔاو ¬مس مما هو حصيح و ٔان سيبويه حني يتحدث عن تقد) معرو؟
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املوقف ا�ي باط الرتاكيب �لسـياق الgيم، و اللّغوي للعربية فٕانّه يشري يف ذç ٕاىل ارت 
  .9"يقال فيه

حسب، بل جنده س هذا و ن واحضا من خالل قو� الّسابق، وليفاه»م سيبويه �ملقام اك
�ب ما ال جيوز ٔان "يف مواضع ٔاخرى ٔايضا يؤكد عىل رضورة مراعاة املعىن؛ فنجده يف 

ٔانّه ال نه قبيح و إ وقال اخلليل : "يقول) è رجاله(و) وا رجاله(يعرض كذç فعن " يندب
  .10"يقال

 الندبة غري ٔ�ّن التبيني يف. ٔاّن القبح يف الرتكيبني ٔالهنام مهبامن –اخلليل  –فهو يرى 
  .مسـتحسن ٔالننا ال نتفجع عىل من ال نعرف

حد عنارص امجلA ٕاذا اكن يف أ بعد من ذç حني قال حبذف أ قد ذهب سيبويه ٕاىل و 
خطئه من خالل املوقف قد حمك عىل ّحصة الgم كرتكيب و السـياق ما يدّل عليه، كام ٔانه 
Aعبد هللا منطلقاأ : "ا�ي يرد فيه فيقرر ٔان مج T " حصيحة مرة ٔاخرى؛ فهـيئة مرة و خاط 

" ٔاT: "تعرفه فٕامنا هو خيربك �النطالق، مفا ٕان يقولخاطئة ٕاذا جاءت من ا�ي يعرفك و 
çيه ر ال يضمر ٕاالّ ٕاذا عرف صاحبه، ؤالّن املضمعن امسه ٔالنك تعرفه، و ٔاغناك ذ

: ، فسألتهحصيحة ٔاو حسـنة ٕاذا جاءت ممن ال تعرفه، ٔاو اكن الناطق هبا يف موضع جته  فيه
فاكن ذكر ¬مس جوا� للسؤال، " ٔاT عبد هللا منطلق يف حاجتك: "فأجاب". من ٔانت"

" ٔاT: "ٕان قالن لزاما ذكر ¬مس ليك تعرفه، و ؤالن الناطق يف موضع جمهول مضمر، فاك
املضمر ال يضمر ٕاّال ëل صاحبه، نك ذç عن معرفته ؤالنك جته ، و ومل يذكر امسه مل يغ 

ٕاىل امس ظاهر، فالتعبري واحـد، وهو سلمي حنويّـا، ولكنه مرة حمال ومّرة اج بل ٕانه حيت
  11.ٕانّام ٔاخذ ذç احلكـم من خالل املوقـف ٔاو السـياقحسـن، و 

ٕاّن : غريها مما هو موجود يف كتاب سيبويه ميكن القولن خالل أالمثA الّسابقة ا�كر و م
للبناء اللّغوي، كام يسـمتد من معطيات املعىن عند سيبويه يسـمتد معطيات النظام اXاخيل 
  .السـياق ¬ج»عي ا�ي يكتنف ¬سـتعامل اللغوي

        ]]]]هـهـهـهـ    333399992222تتتت[ [ [ [ ابن جين ابن جين ابن جين ابن جين     - - - - 2222
ٔاحد ٔاعالم اللّغة والنحو يف  حناول ٔان نبحث يف ëودسيبويه احلديث عن ëود بعد 
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تأدية  بّني دوره يف، ا�ي اهمت �لسـياق أو املقام و "ابن جين: "القرن الرابع الهجري وهو
  .املعىن

دوره يف تأدية املعىن جانب املقام و  –احض هبذا اجلانب لقد اكن ابن جين عىل ٕادراك و 
ا ٕاّال �لظروف فعرض � يف ٔاكرث من موضع، مهنا ما قرر فيه ٔاّن املعاين قد ال يوصل ٕالهي –

 بل ينبغي ٔان جيمع ٕاليه من مث ال ينبغي ٔان يكتفي اللغوي �لسامع،اليت ٔاحاطت هبا و 
ٔاصـدق من ٔاّي العرب ووجوهها يف ©%ا ٔابلغ و  ٔالن معاينة ٔاحوال 12املشاهدة احلضور و 

مثال ذç قول ٔاحد يطرٔا علهيا الزتييـف والتغيري، و رواية ٔاو حاكية جيـال بعد جيل ٔالنّه قد 
  *:الشعراء

                                                ُُ ولولولوُلُ ُُ َا َا َا َا     ––––تَقتَقتَقتَقُُ ِِ يهنيهنيهنيِهنِ ِِ َيمَيمَيمَيِمِ ِِ َهَا بَهَا بَهَا بَهَا ِبِ ْْ ْëَْو ëَو ëَو ëَو ْْ تتتْتْ ++ لللل                - - - - َوَصكَوَصكَوَصكَوَصك++ ِِ ِيلَ َهَذا �َ َهَذا �َ َهَذا �َ َهَذا ِ�ِ ِيلْ ِيلْ بَعبَعبَعبَْعِيلْ ,, ُُ    اااا,, سسسُسُ ِِ َ- املَ املَ املَ املُُُُتَقَاعتَقَاعتَقَاعتَقَاِعِ +- +- +-   **!!!!رررر+
لفهمنا مهنا ٔاّهنا متعّجبة منكرة،  –صك الوجه  –فلو رويت احلاكية من غري ٔان يذكر 

. تعاظم الّصورة لهافهم من ذç قّوة ٕاناكرها و ) ëهاوصكت و : (لكنّه ملا حىك احلال فقال
هتا لكنت اكية احلال، غري مشاهـد لها، ولو شاهدهذا مع ٔانّك سامع حل«: يقول ابن جين
لو مل ، و )رب اكملعايـنليس ا¿: (قد قيـلاحلال يف نفس تÌ املرٔاة ٔابني، و لعظم هبا ٔاعـرف، و 

صكّت وëها، مل نعرف به حقيقة تعاظم و : لشاعـر حال هذه املرٔاة بقولـهينقل ٕالينا هذا ا
  13» أالمر لها

جتعل «ٔاّهنا  إالحاطة مبالبساته، كامشاهدة دور كبري يف فهم الgم و امل فللحضور و 
الّساسة والوقادين ٔاكرث فهًما Xالالت شعر الفرزدق ٔاسفل النّاس من اّمحلالني واّمحلامني و 

  14»مل حيرضه ينشده معرو بن العالء ٕاذا ٔاخرب عنه ومن ٔايب
معرفة احلال، فمبجّرد رؤية وجه الت النفسـية تتوXّ من احلضور و ذç ٔان الـدالو 

: هذا ما بيّنه ابن جين بقو�و .  - بعـا ٔاثناء حديثه ط  –مراده الشخص تفهم مقصـوده و 
عىل ذç و . ـا دليـال عىل ما يف النّفـوسجعلهٕاىل اعتبـاره مبشاهـدة الوجـوه و ٔافال تـرى «
  (...)» رّب ٕاشارة ٔابلغ من عبارة: "ـواقال

  15."ٔاT ال ٔاحسن ٔان ٔالكّم ٕانساT يف الظلمة –رمحه هللا  –قال يل ٔاحد مشاخينا و 
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ة مالمح الوجه قد تعّرب عام ال يعّرب عنه الgم، كام ٔاهنا قد توصل ما يعجز مفالحظ
لتقدم للسامع ٔاو املتلقّي معاٍن ال ميكنه ¬سـتغناء عهنا يف فهمه . الgم عن ٕايصا�

  .اخلطاب
من بني النقاط أالخرى اليت تعرض فهيا ابن جين ملوضوع سـياق املوقف ٔاو سـياق و 

قف �Xالz يف مسائل احلذف، حيث و دى تعلّق سـياق املاحلال ميكن احلديث عن م
ذç فø حاكه وقد حذفـت الصفة ودلت احلال علهيا، و «: قة بيهناميقول يف نّص مدرًاك العال

ٔ�ّن هذا ٕانّام و . ليل طويل: سري عليه وليـل، ومه يريدون: احب الكتاب من قوهلمص
ذç ٔانّك حتّس يف ©م القائل �ç و . ملا دّل من احلال عىل موضعها حذفت فيه الصفة

حتس ٔانت طويل ٔاو حنو ذç، و : م مقام قو�يف التطوحي والتطرحي والتفخمي والتعظمي ما يقو 
هللا اكن و: وذç ٔان تكون يف مدح ٕانسـان والثناء عليه فتقول. هذا يف نفسـك ٕاذا تأّملته

ٕاطاz الصــوت يف متطيط الالم و  هذه اللكمة، وتمتكن" هللا"اللفظ بــ  فزتيد يف قوة! رجال
  .16"رجال فاضال ٔاو جشاعا ٔاو كرميا ٔاو حنو ذç: هبا وعلهيا، ٔاي

من سـياق احلال جيوز حذف فاXالz تفهم من اللفظ ٔاو من سـياق احلال، فٕاذا فهمت 
عىل هذا "Xالz فال جيوز ٔان حيذف اللفظ ؤاّما ٕاذا مل حيمل سـياق احلال تÌ االلفظ، و 

فأّما ٕان عريت من اXالz علهيا من اللفظ ٔاو من احلال فٕاّن . راه حتذف الصفةوما جيري جم
ب  عىل رجل، ٔاو رٔاينا بسـتاTً وردT البرصة فاجزتT �الٔ : حذفها ال جيوز؛ ٔاال تراك لو قلت

حنوه مما ال يعرى منه ذç املاكن، وٕامنّا املتوقّع ٔان ت مل تفد بذç شيئًا، ٔالّن هذا و سكو 
هذا لغو من عل لكّفت عمل ما مل تدلل عليه، و ت ٔاو ما ذكرت، فٕان مل تفتصف من ذكر 

  .احلديث وجور يف التلكيف
ٔاي صالة ": سجدال صالة جلار املسجد ٕاّال يف امل : "من ذç ما يروى يف احلديثو 

  17..."حنو ذç اكمA ٔاو فاضA، و 
م ما يدّل قاحذف اللفظ ٕاذا ورد يف سـياق امل –ابن جين يركز عىل هذه القضية و  
! سألناه فوجدTه ٕانساTً : كذç يقولو : "العديد من أالمثA مهنا قو�يورد لها و  –عليه 

 مسًحا ٔاو جواًدا ٕانساTً : تفخمه، فتسـتغين بذç عن وصفه بقوçمتكن الصوت ٕ�نسان و و 
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çٕان ذممته ووصفته �لضيق. ٔاو حنو ذ çقلت. وكذ : ًTك تزوي و ! سألناه واكن ٕانساëو
  .18"ٕانساTً لئø ٔاو حلزا ٔاو مبّخال ٔاو حنو ذç: ه، فيغين ذç عن قوçتقطبو 

دوره يف بيان عىل شّدة اه»مه بسـياق املقام و ختاما فٕاّن آراء ابن جين هذه تؤكّد و 
فهم اXّالz، آراؤه طابًعا ممتًزيا يف معرفة و قد اختذت و . املقصود دون غريه من املعاين املعىن

لعّل احلّق تقرتن �ملقام ا�ي وردت فيه، و  واحضة ٕاذا ملتكون مفهومة و بل ٕاّن اXالz لن 
èً عن نوع من ٔانواع السـيارات، معه يف ذç، فتخّيل نفسك تسمع يف إالذاعة ٕاعالTً ٕاشهار

قارنه مع ٕاعالن مشابه يف التلفاز، ففي أالّول ال ميكنك ختّيل شلك السـيارة كام يه %ام و 
  .لثانية، و هنا يظهر الفرق بني ا¿ّرب واملعاينمسعت من أالوصاف بعكس ا

 املتعلقة �لسـياق املقايم يفك الكثري من إالشارات املتفرقة و ابن جّين هناوعدا سيبويه و 
ياق املقايم و إ اXرس اللّغوي العريب القدمي، ويه تّمن عن اه»%م و  دوره ملا%م بعنارص السـّ

  .يف تأدية املعاين
        يم عند البالغينييم عند البالغينييم عند البالغينييم عند البالغينيالسـياق املقاالسـياق املقاالسـياق املقاالسـياق املقا: : : : ====نيانيانيانيا

لّلك "¬ه»م �ملقام من صلب اXراسات البالغية العربية القدمية، فالبالغيون من قال 
  .، و�لتايل يتناول هذا العنرص ٔاّمه و ٔابرز إالشارات اليت اهمتت هبذا املوضوع"مقـام مقال

        ]]]]هـهـهـهـ    255255255255ت ت ت ت : [: [: [: [اجلاحـظاجلاحـظاجلاحـظاجلاحـظ    - - - - 
دليًال لفات مورًدا للباحثني، و ان من مؤ ما تركه يف هذا امليدلقد اكن معل اجلاحظ و 

  .عىل تفكريه اللغوي الثاقب
قد قرر فكرة السـياق حني ذكر مل تكن غريبة عند اجلاحظ، و " قالللك مقام م"ففكرة 

ٔاّولها رشاقة اللفظ ا، و الصفات الثالث اليت جيب ٔان تتوفّر يف الgم ليك يكون بليغً
املعىن  هو اع»دنهيا خاّص �ملعنـى؛ و عذوبته مع اليرس والسهوz وهو خاّص �للفظ، و=و 

=لهثا خاص بأحوال املقام وهو الظاهـر القريب الواحض والعزوف عن الغمـوض وإالضامر، و
توجيه للgم، فيكون بgم اخلاصة ٕان اكن املقصد اخلاّصة، ويكون بgم العامة ٕان اكن 

  .املقصد العامة
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املعاين متاحة مجليع الناس ويف متناول ٔاّن املعىن، يرى اجلاحظ فعن قضية اللفظ و 
طروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب، والبدوي والقروي املعاين مو « : فيقول. ٔايدهيم

يف ّحصة ـر اللفظ، وسهولـة ا¿رج وكرثة املاء، وختيّ واملدين، وٕانّام الشأن يف ٕاقامة الوزن، و 
  .19.."الطبـع و جودة السـبك 

 ٕاىل شأهنا يف البالغة، كام يشريهم ٔاّن اجلاحظ هيمل املعاين و نف  مفن خالل هذا القول
يّدعي ٔاهنا من بنات  –الشاعر عىل حّد تعبريه  –ٕامنا املتلكم ٔانواع خمتلفة من املعاين و 

  .ٔافاكره
لسخيف يسـتعمل املعاين ٔالّن اللفظ اجند اجلاحظ يسّوي بني أاللفاظ و  يف موضع آخرو

  .العكسيف املعىن السخيف و 
قصد �لطرح يف الطريق �لنّسـبة للمعانـي ٔاو أاللفاظ هو احلـال اليت تكون علهيا ما يو 

طرAا يف الطريق قرين وضعها يف قوامئ وتنظميها يف مجل مفيدة معّربة، و قبل تركيهبـا 
  .املعجامت

مجل صاحلة للتخاطب لتؤدي ويه يف ثناè الكتب وتنتظر صوغها وتركيهبا يف عبارات و 
وما يقابل هذه املعاين املطروحة ليست أاللفاظ ٔالهنا يه أالخرى معينة . معاين خمتلفة

  .�لطرح والسقوط
يقصد بذç الّرتكيب ٔاو ما يسميه اجلاحظ بـ التصوير، و النسج و وٕامنا يقابلها السـبك و 

  20. النظالنظالنظالنظــــمممم
فصاحة اللكم، ال ظ عند اه»مه الكبري �ٔاللفاظ ومدى ٔاّمهيهتا يف بالغة و لعل اجلاحو 
كام وعليه و . أاللفاظ حمّل الروح من اجلسد  ٔان يقد%ا عىل املعاين ٔالهنا حتّل منيعين

تعطي املعىن و البالغة تتحقق �ملزاوجة واملطابقة بني اللفظ و «فٕاّن يذهب عبد العزيز عتيق 
يح جلوهر هذا املعىن يف الوضوح ٔاّن نظم أاللفاظ اليت يتطلّهبا املعنـى تت ٔاسلوً� قوèّ حممكًا، و 

  .21"الربوز فنظم الgم هو ا�ي جيعل البالغة مؤثرة يف النفوسو 
املعىن هو ما قاده ٕاىل فكرة مراعاة، ففي مساzٔ املطابقة بني و  اه»م اجلاحظ �للفظو 

  :أاللفـاظ واملعاين من خالل النظم يقسم تÌ املطابقة و يصنفها يف ٔاربعة ٔانواع
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  .املعىنمطابقة بني اللفظ و  •

 .اللكمةمة و مطابقة بني اللك •

 .املسـمتعمطابقة بني الgم و  •

 .بني مقتىض احلالمطابقة بني الgم واملسـمتع و  •
ينبغي للمتلكّـم ٔان يعرف ٔاقدار املعاين، «: قد خلّص اجلاحظ هذه املقامات قائالو 
يجعل لّلك طبقة من ذç بني ٔاقدار احلاالت ف ن بيهنا وبني ٔاقدار املسـمتعني، و ويـواز 

يقسم دار الgم عىل ٔاقدار املعاين، و z من ذç مقاًما، حّىت يقسم ٔاقلّلك حا©ًما، و 
 22..." ٔاقدار املسـمتعني عىل ٔاقدار تÌ احلاالت ر املعاين عىل ٔاقدار املقامات، و ٔاقدا

ام هنا هو املطابقة بني الgم واملسـمتع وبني مقتىض احلال، وما فأكرث يشء خيدم املق
ت اليت جيري فهيا اخلطاب، ٔاي ٔاّن الgم لن يكون املالبسايفرضه من مجA الظروف و 

ّال ٕاذا ٔارجع ٕاىل مقامه أالصيل وسـياقه احلايل ا�ي ورد فيـه، ومن ذç مفهوًما إ واًحضا، و 
ة اخلارجة مجموعة الظروف ¬ج»عيخشصية لك من املتلكّم والسامـع وتكويهنام الثقايف، و 

ا�ي ساقه عن خالل قول اجلاحظ هذا و ا فعال من يتجىل هذو « عن النشاط اللّغوي 
يكون فهيا  حصيفة برش بن املعمتر، ٔالّن الgم يف هذه الصحيفة اكن انطالقا من احلال اليت

ا بفّن اخلطابةاخلطاب بني املتلكم و  Jم اكن خمتصg23»املسـمتع مبارشة فال.  
يقول . عاة مقاماهتارٔاى رضورة مراالفنون اليت اهّمت هبا اجلاحظ و  تعترب اخلطابة من ٔامهّ و 

رضورة مراعاة حال املسـمتعني وميثل اجلاحظ بأمهية اخلطابة و«: عبد اÏيدعنه مجيل 
  .24»ذç ٔاّن اخلطابة تعّد من ٔارىق صور البالغةظروفهم الراهنة يف مواضع عّدة و و 

هذا ٕاحداها دالz احلال ٔاو النصبة، و اجلاحظ يف حديثه عن اXالالت ؤانواعها مسى و 
دالz احلال عند معرفة الظروف وأالحوال املالبسة  من ٔاوجه اه»مه �ملقام ٔالنّ  وجه آخر

اليت بفضلها وضعية اليت تكون علهيا أالجسام و يفهم من هذا ٔاّن النصبة يه الو « للمقام 
يتوّصل إالنسان ٕاىل اسـتخراج املعىن ا�ي يمكن فهيا فهذه الوضعية ٔاو هذه احلال 

  25» إالشـارة وغريهامالتعبري أالخرى اكللّفظ و ام ٔادوات لٔالجسام يه اليت تقوم مق
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من خالل هذه إالشارات يظهر ٔاّن اجلاحظ اكن عىل وعي بأمهية السـياق املقايم 
ٕان اكنت ٕاشاراته متفرقة بني مؤلفاته فٕاهنا تبدو يف شلك آراء دوره يف كشف املعاين و و 

  .خاصة فø يتعلق بدالz النصبة. واحضة املعامل
  ]هـ 471ت [ ::::القاهر اجلرجاينالقاهر اجلرجاينالقاهر اجلرجاينالقاهر اجلرجاينعبد عبد عبد عبد     - - - - 

يعّد تراث عبد القاهر اجلرجاين من ٔاكرث النصوص اليت التّف حولها القراء قدميًا 
ال من ٔاكرث املصادر اليت ٔاهلمت القّراء و" ٔارسار البالغة"و" دالئل إالجعاز"�ه اوحديثًا، فكت

ّية عبد القاهر ٔاو قضّية لعّل الّرس يف ذç يعود ٕاىل نوعية القضيّة اليت طرAا؛ فقض تزال، و 
كتابيه قضّية جوهرية تتعلّق مبسـتوèت الgم، تÌ املسـتوèت اليت تبدٔا من مسـتوى 
الgم العادي ٕاىل مسـتوى الgم املعجز املمتثل يف القرآن الكرمي، وبيهنام مسـتوى الgم 

  . تهحتديد مقوماصه و أالديب ا�ي وقف اجلرجاين عنده مطّوًال قصد إالملام خبصائ
تطّرق ٕاىل قضاè كثيــرة هاّمة وعبد القاهر اجلرجاين يف حديثه عن مسـتوèت الgم 

من بني القضاè اليت تطّرق ؤاساسـية �لنسـبة ل¨رس اللّغوي والبالغي عىل حّد سواء، و 
ينفرد بدراسة املوضوعات النحوية من «" دالئل إالجعاز"لها قضّية السـياق املقايم؛ فكتابه 

يؤكّد عىل جانب من و ) ٔاي أالغراض يف الgم حسب السـياقات ا¿تلفة(وية وëـة معن
�ا ... قد ٔانفق هبذا ëًدا يف تبسـيط قواعد النحو بناء الgم وصA معانيه بعضها ببعض، و 

البالغية و  نالحظ ٔانّه قد ٔاحدث ٔافاكًرا يف كتابه هذا نتيجة التفاعل بني أالفاكر النحوية
ا عىل وظيفة اللكم يف ٕاطارها ا�ي صيغت اليت معل عىل دفعها  Jٕاىل مراحل متقدمة مؤِكد

فيه، وهدف جبهده ٕاىل دراسة الرتكيب اللغوي يف أالساليب املتنوعة للتعبيـر عن املعىن 
  26..." داخل السـياق املفيد 

عاين الgم، وصA معاين فأمهية الكتاب تمكن يف ربط صاحبه املوضوعات النحوية مب
الgم حسب بيان ٔاغراض ا ببعض، وهذا من خالل تبسـيط قواعد النحو و الgم بعضه

 ٕاىل) الشلكي(قد جتاوز فيه عبد القاهر اجلرجاين املسـتوى أالول السـياقات ا¿تلفة، و 
تندرج ëـوده هذه وتتجّىل من خالل نظرية النّظم، مسـتوى الرتكيب داخل السيـاق، و 

  27: ودالz أاللفاظ حسب هذه النظرية نوعان
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  .دالz ٔاوىل يف نفسها

دالz =نية يف نظمها؛ ٔاي دالz اللفظة �عتبار ما جياورها من أاللفاظ أالخرى مبا  •
 .يف ذç من مراعاة لقوانني النحو

ٕاذن فاه»م عبد القاهر اجلرجاين �لسـياق املقايم يأيت يف سـياق حديثه عن نظرية 
 .ة، اXالz الرتاتبية، اXالz البنائيةاXالz النحوي: النظم واليت قوا%ا ثالث دالالت

 zالنحوية يركز عبد القاهر اجلرجاين عىل رضورة ¬ه»م �لنص ٔاو الرسا zالXفعن ا
هذا البناء البّد ٔان يكون � روابــط  ٔانّه كيان � بناؤه اخلـاص، و ٔالنّه تصّور النص عىل

ت يه اليت يمتظهر فهيا النظم هذه الوحدأاي البّد من وجود وحدات تكونه و  وعالقات،
اعمل أن ليس النظم ٕاّال ٔان تضع و  «: اء ٔااكن حصيًحا ٔام فيه اضطراب، ولهذا يقولسو 

أصو�، وتعرف مناهجه اليت الوضع ا�ي يقتضيه عمل النحو، وتعمل عىل قوانينه و  ©مك
T ال نعمل ذç أ  رمست ç فال ختّل بيشء مهنا، و حتفظ الرسوم اليتال تزيغ عهنا، و هنجت ف

  28» فروقهمه غري ٔان ينظر يف وجوه لك �ب و شيئًا يبتغيه الناظم بنظ
ٔاّن عبد القاهر يقرن بني النظم وعمل النحو، ويوّحد بيهنام ويفّرق بني قوانني معىن هذا 

ين عدم الّزيغ عن النظم يعو . العمل وأالصول: تكّون من شـيئنئاصو�، فعمل النحو ي النحو و 
عدم التخّيل عن ٕاشاراته اليت أشار ٕالهيا؛ ٔاي صول وإالملام بطرق النّحو، و هذه القوانني واالٔ 

ٔان ٔاصول النحو تنمتي ٕاىل جمال قوانني اللغة ٔاي قوانني الرتكيب، يف حني ينمتي عمل النحو أو 
  .أالدبية للgمئص الفنية و النظم ٕاىل جمال اخلصا

احة فص: سائل ٔاساسـية مثلوقد ٔا=ر عبد القاهر اجلرجاين ٔاثناء حديثه عن النظم م 
ٔان املزية ى ٔاّن النظم درجات ٔاي مسـتوèت، و رأ اللكمة، خلّوها من الوحشـية والغرابة، و 

الناحية الفنّيـة، ٔالّن و أالساسـية للنظم ال تمكن يف الّصحة إالعرابية فقط، بل يف اجلودة 
وية فقط، وٕانّام عدم جتاوز القاعدة النحلنحو عنده ليس الصّحة املطلـقة وإالعـراب و غرض ا

 مرّد الفصاحة ٕاىل"هو ينفي ٔان يكون ه الرتاكيب من تأثري يف النفس، و كذç فø تثريه هذ
خصائصه ٔاو ما نسّميه أالسلـوب و  ٕانّام مرّدها عنده ٕاىل النظـماللكمة املفردة، ٔاو اXّالz، و 

  29" وطريقة تركيبه
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عناها يف ر اجلرجاين بقدر ما هيّمه م �لتايل معىن اللكمة املفردة ال هيّمت به عبد القاهو
ٔامهيهتا ٔالنّه هو ا�ي حيدد لها قميهتا و سـياقها ا�ي ترد فيه، الرتكيب، ٔاي يف نظمها و 

قبل ٔان تصري ٕاىل الّصورة اليت مة قبل دخولها يف التأليف، و فينبغي ٔان ال ينظر ٕاىل اللك«
تؤدي يف امجلA معىن من عّجًبا، و لكم ٕاخبارا، و ٔامًرا، و هنًيا، واسـتخبـاًرا، وت هبا يكون ال

هل يتصّور . املعاين اليت ال سبيل ٕاىل ٕافادهتا ٕاّال بضّم لكمة ٕاىل لكمة، وبناء لفظ عىل لفظ
ٔان يكون بني اللفظتني تفاضل يف اXّالz حىت تكون هذه ٔادّل عىل معناها ا�ي وضعت � 

" الفرس"عىل معنـاه من  ٔادلّ " رجًال "ٕان : مع صاحبهتا عىل ما يه موسومة به، حىت يقال
  30»عىل ما مسـّي به

حديثه عن فصاحة اللكمة يقود ٕاىل احلديث عن اXّالz الثانية اخلاصة �لرتاتبيـة، و 
ما حيدثه هذا القة اللكمة مع اللكامت أالخرى وارتباطها هبا و واملقصود هبذه اXالz الثانية ع

اعمل ٔانّك ٕاذا و «: ن خالل قو�رتباط من تصورات حملتوى النّص، ويتّضح هذا م¬
ال ترتيب حّىت ضـه الّشك ٔان ال نظم يف اللكم ورجعـت ٕاىل نفسك علمت علًما ال يعرت 

  31..."  يعلـق بعضها ببعض و يبىن بعضها عىل بعض 
يحة للتّعبري، فيكون ّلك جماالت فسـ ليت توفّر لٔالديب ٕاماكTت عّدة و ٔالّن اللّغة يه ا

ا خاّصا هيدف ٕاليه عبارات ذات ٔابعاد خصوصية موافقًا مقامً ما يسـتخدم فيه من تعبري و 
ال ميكـن ٔان يكون هناك تفاضل بني ذا جنده يربط الصياغة �لسـياق، ولهصانع النّص، و 

حدة مدى انسجا%ام فيه، فاللكمة الواظر ٕاىل السـياق ا�ي وردتـا فيه و لكمتيـن دون الن
ّمما يشهد �ç و : " يقول. ع آخرميكن ٔان تكون حسـنة يف موضع وغري حسـنة يف موض

توحشك يف وضع مث تراها بعيهنا تثقل عليك و ٔانّك ترى اللكمة تروقك و تؤنسك يف م
  32" موضع آخر

 فصاحهتا ٕاّال ٕاذا اكن مدلولها مناسـبامة ال حتافظ عىل قّوهتا الفنية و معىن هذا ٔاّن اللك
ديب، فٕاذا اكنت أاللفاظ يف هذا يمكن جامل النّص االٔ ملدلول أاللفاظ اليت جتاورها، و

ث هو من ّمث فٕان اللكم يف نظره ال قميـة � من حيبة ملقا%ا اكنت غري متنافـرة، و مناسـ 
يت تتكون � من حسن نظم وحداته وحدات لها و ٕانّام ٔامهّيته تكون يف بالغته الحروف و 
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  .جعلها فصيحة قويةو 
 رفضها البالغيون قب  اكبن كام –إالمام اجلرجاين يف رفضه لفصاحة اللكمة املفردة و 

. تأليفهن خالل نظمه و ٕانّام يشري ٕاىل بيان ٕاجعاز القرآن الكرمي م -سـنان اخلفا� مثال 
ورفض ٔان يكون لٔاللفاظ املفردة اليت يه ٔاوضاع اللغة من حيث ٔاصواهتا ٔاو معانهيا دخل 

: حيث يقوليف إالجعاز، ٔالّن ذç يعين ٔان تكون أاللفاظ معجزة بأصل الوضع اللّغوي 
آية آية، فمل جيدوا يف امجليع لكمة يبنو رمه ٔاّهنم تأّملوه سورة سورة، وعًرشا عًرشا، و وهب«

هبا ماكهنا، و لفظة ينكر شأهنا ٔاو يرى ٔاّن غريها ٔاصلح هناك ٔاو ٔاشـبه، ٔاو ٔاحرى و ٔاخلق، 
  33" اكًمإاحل وجدوا اتّساقًا هبَر العقول، ؤاجعز امجلهور، ونظاًما والتئاًما، وٕاتقاTً و ب

تاجه الgم من قد ٔا=ر عبد القاهر اجلرجاين مسائل ٔاساسـية يف الّصياغة مثل ما حي و 
غري ذç من مسائـل التعبري توكيد ٔاو تقدمي وتأخري، و تعريف وتنكري، وحذف وذكر، و 

ورٔاى ٔاّن النظم هو ا�ي حيّدد مرتبة التفاصيل بني أاللفاظ يف مواضعها من معلية النظم 
  34ض ترتيب املعاين يف النفس ّمث النطق �ٔاللفاظ عىل حذوها بأّن الغر 

أنّه ٕاذا اكن "لـ  و ٔامر عبد القاهر اجلرجاين الشعراء مبعرفة لك هذه املسائل اخلاصة �لتعبري
التأليف مسـتقميًا اكن وصــول املعىن ٕاىل قلبك تلو وصول اللّفظ ٕاىل النظم سوèّ و 

  .35"مسعك
  .مسـتوى سامعه ٔاّدى الغرض املقصودتقاء ٔالفاظه مبا يتّفق و هّمت �ن ٔالن املتلكّم ٕاذا ا

اكن عبد القاهر اجلرجاين كثًريا ما يلجأ ٕاىل املوازنة بني أالبيات الشعرية لشعراء و      
عدم وجودها يف البعض االٓخر، حيث يعمد ٕاىل ين ليبني سبب اجلودة يف بعضها و كثري 

كيف تكون قراءته �، من ذç مع النّص، و غي ٔان يتعامل القارئ تفكيكها ليوّحض كيف ينب
  :يف مدح محمد بن عبد املÌ الزèت" ٕابراهمي بن العباس"تفكيكه ٔالبيات الشاعر 

ٌٌ وَ  وَ  وَ  وَ  رررٌرٌ ْْ نَبَـا َدهنَبَـا َدهنَبَـا َدهنَبَـا َدْهْ ْْ ذذذْذْ
WW WW
ْْ ا ا ا ا ـبـبـبـبفَلَوفَلَوفَلَوفَلَْوْ ِِ َكَر َصاحَكَر َصاحَكَر َصاحَكَر َصاِحِ ـداء و ـداء و ـداء و ـداء و             ************    اااا,نْ,نْ,نْ,نْ ْْ عععْعْ ,, ++طَ اطَ اطَ اطَ ا,, ++         غَاَب نصيـرغَاَب نصيـرغَاَب نصيـرغَاَب نصيـرُُُُ    وَسلوَسلوَسلوَسل

ُُ عَ  عَ  عَ  عَ  ونونونوُنُ ُُ ِِ َداري بنجـوة  َداري بنجـوة  َداري بنجـوة  َداري بنجـوة     ننننتَكتَكتَكتَُكُ وازوازوازواِزِ ْْ ن َمقَادير جَ ن َمقَادير جَ ن َمقَادير جَ ن َمقَادير جَ             ************    أالهأالهأالهأالْهْ ِِ         ٔامورٔامورٔامورٔامورُُُُ    َرت و َرت و َرت و َرت و َو لَكَو لَكَو لَكَو لَِكِ
َد هَد هَد هَد هو و و و  ْْ ـو بَعــو بَعــو بَعــو بَعـْْ ُُ رجرجرجرُجُ ,, حمـدا   حمـدا   حمـدا   حمـدا   ذذذذٕاّين َالٕاّين َالٕاّين َالٕاّين َال,, ُُ خُخُخُُخ و وزيــر و وزيــر و وزيــر و وزيــرُُُُ            ************    ا ما ما ما ُمُ ُُ ما ير ما ير ما ير ما يرYYYY أ أ أ أ َضلَضلَضلَضُلُ ْْ ففففْْ ,,         الَالَالََال,,
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يعلق عبد القاهر عىل هذه أالبيات حبيث يبين تصوره � عىل طريقة ٕاخراج هذه 
حسن تفاعل الشاعر مع أاللفاظ حسب تصوره وجودة فاكر من خالل املعاين النحوية و االٔ 

احلالوة، ّمث تتفقد والطالوة، ومن احلسن و ترى ما ترى من الّرونق  فٕانّك«: فيقول. نظمها
عىل عام  ا�ي " ٕاذنبا" السبب يف ذç فتجده ٕامنا اكن من ٔاجل تقدميه الظرف ا�ي هو 

: ٕاذنبا دهر، ّمث ٕان قالفلو تكون عىل أالهواز داري بنجوة : ٕان مل يقلو " تكون"هو 
مث ٔان ساق هذا " فلو ٕاذنبا اXهر: "مل يقلر وّمث ٔان نكر اXه" اكن"ومل يقل " تكون"

ؤانكرت : "و مل يقل" و ٔانكر صاحب: "قالمث ٔان . التنكري يف مجيع ما ٔاىت به من بعد
  36"مزية رٔايهتام قد نسـبا ٕاىل النظموهكذا السبيل ٔابًدا يف ّلك حسن و "... صاحبًا

ذç ٕاّال ٕاذا معد هو ال يسـتطيع يك ٔاّن القارئ يندمج يف النّص، و يظهر من هذا التفك 
من مث يكون القارئ الكيفيـة اليت شلكه هبا صاحبه، و ٕاىل تفكيك عنارصه ليكشف عن 
zالXفعبد القاهر هنا حياول الولوج ٕاىل نفسـية الشاعر ا�ي . مشاراك للمبدع يف تشكيل ا

¬نسجام بني قي مهنا أفضلها حماوال التأليف وينتن يفاضـل بني حاالته النفسـية، و اك
  .لفاظاالٔ 

املعىن، فّلك تعين وحدة التأليف بني اللّفظ و  ٔاما اXالz الثالثة املمتثA يف البنائية فٕاهنا
ٔاّن أاللفاظ ٕاذا «ٔان يصحبه معل ما ٕاذ يرى بة لعبد القاهر اجلرجاين البّد و تفكري �لنسـ 

يكون ٔاوال  اكنت ٔاوعية للمعاين فٕاهنا ال حماz تتبع املعاين يف مواقعها، فٕاذا وجب ملعًىن ٔان
، فرتتيب أاللفاظ يف 37»يف النفس وجب للفظ اXال عليه أن يكون مث  ٔاّوال يف النطق

العمل مبواقع املعاين يف النفس عمل مبواقع أاللفاظ اXاz و «]بع لرتتيب املعاين يف النفس النطق 
  38»علهيا يف النطق

الرتكيب من خالل  داخلاملعىن ابقة بني اللّفظ و ٕاذن فاجلرجاين يؤكد عىل رضورة املط
  :للعالقات الرتكيبية بني اللكامت يف امجلA جماالت ل¨راسة يهمعلية النظم، و 

  .للجمA خارج السـياق الgيم) النحوية(دراسة البنية الساكنة  -
 .للجمA مضن السـياق الgيم و احلال) املعنوية(دراسة البنية املتغرية  -

درجات هذه اXالz ر اجلرجاين Xالz النظم و القاه من ëة ٔاخرى فقد عرض عبدو 
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ٕاىل الغرض بدالz اللّفظ وحده  رضب ٔانت تصل منه«فيقسم النظم ٔاو الgم ٕاىل رضبني 
" خرج زيد"ذç ٕاذا قصدت ٔان خترب عن زيد مثًال �خلروج عىل احلقيقة فقلت و 

ٔانت ال رضب آخر ، وهذا عىل القياس، و"رو منطلقمع: "و�النطالق عن معرو فقلت
لكن يدçّ اللّفظ عىل معناه ا�ي يقتضيه ٕاىل الغرض بدالz اللّفظ وحده و  تصل منه

الz =نية تصل هبا ٕاىل الغرض، ومدار هذا أالمر موضوعه يف اللّغة، مث جتد �ç املعىن د
: هو كثري رماد القدر، ٔاو قلت: ٔاال ترى ٔانّك ٕاذا قلت... المتثيل عىل الكناية و¬سـتعارة و 

لكن ضك ا�ي تعين من جمّرد اللّفظ، و فٕانك يف مجيع ذç ال تفيد غر ... يل النجاد طو 
يدّل اللّفظ عىل معناه ا�ي يوجبه ظاهره مث يعقل السامع من ذç املعىن عىل سبيل 

من طويل نّه مضياف، و ¬سـتدالل معًىن =نيا هو غرضك مكعرفتك من كثري رماد القدر أ 
 39" النجاد ٔانّه طويل القامة

وعه يف ٔاّول لكمة ٔاّول ما يلفت انتباه القارئ لهذا النص هو ٔاّن صاحبه حدد مادة موض
تو^ " ©م"لكمة و " الgم عىل رضبني"يف الgم  ّرصح بأهنا تمكنمن ©مه هذا و

كـالم، ٔاي طريقة من طرق اسـتخدام اللغة ذç ٕانّام الأّن موضوع الgم ليس هو اللغة و ب
¬سـتخـدام ا�ي جيعلها ذات غرض حيوي مؤثر ال ميكن ٔان يكون منطوèً عىل بعد 

  .واحد و ٕانّام يكون متعدد أالبعاد
�ٕالضافة ٕاىل ذç ٔاّن هذا النّص منصّب عىل الgم ا�ي يكون � معًىن ٔاي الgم 

املقصود �لظاهرة يه اليت توظف املعىن من و . ةوى الظاهر السايم ا�ي يصل ٕاىل مسـت
لكن و . عىل حّد تعبري عبد القاهر" يةاXالz الثان "جل توليد معًىن آخر مسـتنبط منه ٔاي أ 

ال يضطلع هبا صانـع النّص وحده " احلريف"هذه اXالz الثانية اليت تسـتنبط املعىن أالول 
كة بني منشئ النـص ومتلقيه، والوحدات فالعمليات ٕاذن مشرت  ؛وٕامنا يشاركـه يف ذç قارئه

يه اليت يسّمهيا اجلرجاين ٕاىل دالالت عرفية متواضع علهيا واليت يتكّون مهنا الgم تشري 
مدلوالهتا يؤّدي العالقة احلقيقية بني الوحدات و  ثبوتو . ين أالوائل ٔاي املعىن احلقيقياملعا

تؤدي " رو منطلقخرج زيد ٔاو مع" متلقّيه، جفمAالgم و ٕاىل ٕالغاء املسافة بني نطق 
: ود بقو�هذا هو املقصي مبجّرد سامعها من دون تدبّر، و يفهمها املتلقّ معناها مبارشة و 
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معىن هذا ٔاّن عبد القاهر اجلرجاين يريد ٔان يشري ٕاىل تعّدد دالالت و " بدالz اللفظ وحده"
ٔالهنا يف املعاين  ،ين الثواينأاللفاظ، فاXالz التوقيفية ¬ج»عية ختتلف عن دالz املعا

وسـيA توصيل  من مث فٕاهنا تكون جمّردوظيفة إالخبار ٔاو إالعالم فقط، و أالوائل تؤّدي 
ٔان خترب عن زيد عىل : "�ç هذا الرضب من أاللفاظ �حلقيقة يف قو�خلرب مقصود بذاته و

ا عندها طويًال ٔالهنّ ٔالّن أاللفاظ فهيا عارية من ٔاّي معق حيّري القارئ �لوقوف " احلقيقة
  .�ملواضعةمتعلّقة �حلقيقة التوقيفية و

ا�ي يكون املقصود منه معىن املعىن فٕاّن صانع لنسـبة للرضب الثاين من الgم و ٔاما �
ٕانّام ه دون ٔان يقصد املعىن املبارش، و النّص قد يسـتخدم فيه اللّغة مبعناها املتواضع علي

يقية معاين ٔاخرى يقصدها، حبيث ٕاذا توقف القارئ يسـتخد%ا ليك جيعل من معانهيا احلق 
عند املعاين احلقيقية ال ميكنه أن يتوّصل ٕاىل مقصدية الgم كونه مل يدرك املعىن اجلديد 

ال مسـتقّرة، فلّلك لفظ دالz ٔالّن دالz أاللفاظ ليست =بتة واملتوXّ عن تÌ املعاين، 
من الgم ٕاىل دالz =نية تكون يه ولكن هذه اXالz نفسها قد تفيض يف نوع آخر 

ّ ك هذه املعاين الثواين بسهوz، و املقصودة �لنسـبة للمتلكّم، ٕاّال ٔاّن املتلقي ال يدر  ام يدركها ٕان
هذا قّي ٔان يسـتحرض ملكة ¬سـتدالل، و �لتايل جيب عىل املتلعن طريق ¬سـتدالل، و

  . املتلكّم و املتلقّييكون مؤسسا عىل مرجعية مشرتكة بني –¬سـتدالل  –أالخري 
ٔاّما و : " ... حلـال ٔاو املوقف بقو�يؤكـد إالمام اجلرجاين عىل توافـق النظم مع مراعاة او 

 ّ ترتيهبا عىل حسب ك تقتفي يف نظمها آ=ر املعاين و نظم اللكم فليس أالمر فيه كذç ٔالن
ليس هو بعـض و  فيه حال املنظوم بعضه مع ترتيب املعاين يف النفس، فهو ٕاذن نظم يعترب

    40"اتفقه ّمض اليشء ٕاىل اليشء كيف جاء و النظم ا�ي معنا
  .فالنص �لنسـبة لعبد القاهر اجلرجاين ]بع لرتتيب املعاين يف النفس

  :املعىن يف املسـتوى الرتكييب يف ا¿طط التايلوميكن تلخيص العالقة بني اللفظ و 
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  ـبالرتكي

  
  جانب املعىن ا�ي يمتثل                                           املبين ا�ي يمتثل            جانب  
                         Aيف البنية الصوتية للجم                Aيف البنية املعنوية للجم  
  

                 
                              

  
  
  
  
  
  

هاّمة حيث لقول بأن ëوده ذات قمية كبرية و ختاما الٓراء عبد القاهر اجلرجاين ميكن او 
يه مرحA اXراسة الوظيفية للغة يف ]رخي عمل اللّغة العربية، و اكن كتابه مرحA جديدة«

  41"العربية
ٔالّهنا تعتبـر دراسة شامA *** ويه تعترب =لث مرحA من مراحـل اXراسات العربية

  .عالقة بني اللّفـظ و املعىن يف مسـتوى الرتكيبلل
        ]:]:]:]:هـهـهـهـ    626626626626ت ت ت ت [ [ [ [ ٔابو يعقوب الّساكٔابو يعقوب الّساكٔابو يعقوب الّساكٔابو يعقوب الّساكيكيكيكيك        - - - - 

اؤه حول سـياق املوقف بداية مرحA جديدة لاله»م بفكرة تعترب ëود الساكيك و   ٍٓ ا
ٔاساس  التقعيد لهذه الفكرة؛ ٕاذ تصبحهذه املرحA يه مرحA الضبط و مقتىض احلال؛ 

احنطاطه يف ذç رتفاع شأن الgم يف �ب احلسن والقبول و او «: يقول الساكيك. البالغة
  .42»هو ا�ي نسميه مقتىض احلالسب مصادقة الgم ملا يليق به، و حب 

جمال اXراسـة إالبالغية للبنيـة    
املعنويـة للجمA وهو جمـال                

متغّري حسب حال السامع مضن                 
السيـاق الgمــي واملقـام                    

ويشتــرط يف هذا اÏـال                  
ىل توافــر إالفـادة �لنسبـة إ 

  .السامـع
 

للبنيـة  جمال اXراسة املنطقيـة
املعنوية للجملـة وهو جمال ساكن ال 

Aيتغّري حسب الّسامع ٔالّن امجل 
السـياق  فيه تدرس معزوz عن

ويشرتط فيه  الgيم و املقام
املنطقي بني املسـند  توافر إالسـناد
 واملسـند ٕاليه
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هو تتبع «كام ٔانّه من ٔاجل هذه الفكرة قام عمل املعاين ا�ي يقول الساكيك يف تعرفه 
ه، ليحرتز �لوقوف غري واص تراكيب الgم يف إالفادة، وما يتّصل هبا من ¬سـتحسان و خ

  .43»علهيا من اخلطأ يف تطبيق الgم عىل ما يقتيض احلال ذكره
رجاين مضيًفا يف ٕاطار هذا العمل جيمع الساكيك جّل مباحث النظم عند عبد القاهر اجلو

يصوغ لك ذç صياغة علمية منظمة وفق قوانني يف ٕاطار فكرة مقتىض ٕالهيا ٔاخرى، و 
باحث بوصفها مقتضيـات، مصنًّفا ٕاèهـا يف امجلA اخلربية احلال؛ ٕاذ يتعامل مع هذه امل 

Tٔاخرى مؤكًّدا عىل جمئ ّلك و  –املسـند، املسنـد ٕاليه  –هتا حبسب مكو Aانتظا%ا مع مج
فٕان اكن مقتىض احلال ٕاطالق احلمك، ... «: مقتىض عىل ما متليه احلال، و يف ذç يقول

اكن مقتىض احلال خبالف ذç، حفسن ٕان لgم جتريده عن مؤكدات احلمك، و حفسن ا
ٕان اكن مقتىض احلال طي ذكر يشء من ذç حبسب املقتىض ضعًفا وقوة، و الgم حتليه ب

ٕان اكن املقتىض ٕاثباته عىل وجه من الوجوه املذكورة، ه، و املسـند ٕاليه، حفسن الgم ترك
مجلA عند انتظام ا ٕان اكن املقتىضوكذا و (...) ده عىل ¬عتبار املناسب حفسن الgم ورو 

  .44»...إالجياز معها ٔاوإالطناب مع ٔاخرى فصلها ٔاو وصلها، و 
مفقام التشكر يباين مقام «متعددة حبسب املواقـف، وأالحوال واملقتضيـات منوعـة و 

م الرتغيب مقام الهتنئة يباين مقام التعزية، ومقام املدح يباين مقام ا�م، و الشاكية، ومقا
كذا مقام الgم ابتداء يف مجيع ذç يباين مقام الهزل، و مقام اجلد و يباين مقام الرتهيب، 

غاير مقام يغاير مقام الgم بناء عىل ¬سـتخبار ٔاو إالناكر، ومقام البناء عىل السؤال ي
 يغاير مقام كذا مقام الgم مع ا�يكالبناء عىل إالناكر، ومجيع ذç معلوم لّلك لبيب، و 

  .45»من ذç مقتىض غري مقتىض االٓخرلّلك الgم مع الغيب، و 
  :الساكيك يصنف هذه املقامات بناء عىلو 

  ...التشكر، الشاكية، : املقاصد -
  ...بناء الgم عىل ¬سـتخبار ٔاو إالناكر، الgم مع ا�يك ٔاو الغيب، : ا¿اطب -
  .مقام اللكمة مع اللكمة): السـياق اللّغوي(سـياق املقال  -

  .46:مقتضيات فّص  عىل مدار ٔاربعة فنونن ٔاحوال و وما ٔامج  الساكيك م  
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  .يف تفصيل اعتبارات إالسـناد اخلربي: الفن أالول* 
  .يف تفصيل اعتبارات املسـند ٕاليه: الفن الثاين* 
  .يف تفصيل اعتبارات املسـند: الفن الثالث* 
  .إالطنابيف تفصيل اعتبارات الفصل والوصل وإالجياز و : رابعالفن ال* 

� ٔامهيـة كبرية يف فهم النـص  ¬ج»عيةاطبني وما يتصل حبياهتم الثقافيـة ووظروف ا¿
هذا ما ٔاشار ٕاليه الساكيك عند حديثه عن مناسـبة امجلع بني أاللفاظ دون االٓخر لي ، و حت و 

الثقافيـة ن خـالل اخللفيـات ¬ج»عيـة و �لنظر ٕاىل كوهنا تنمتــي ٕاىل حقل واحد يعـرف م
و لصاحب عمل املعاين فضل احتياج يف هذا الفن ٕاىل التنبّه ٔالنواع ... «: ليقو . للمخاطـب

من ٔاسـباب صومعة وقنديل وقرآن، و : مفن ٔاسـباب جتمع بني..) (.التيقظ لها اجلامع و هذا 
  .47»دسكرة و ٕابريق و ٔاقران: جتمع بني

فََال فََال فََال فََال ﴿ :يوّحضها ٔاكرث ما يورده الساكيك يف حتليل قو� عز وجلوما يبني هذه القضية و  ,, اااا,,
    
WW WW
وَن اوَن اوَن اوَن ا ُُ رررُرُ ُُ ظظظُظُ ْْ ْْ وَ  وَ  وَ  وَ يَنيَنيَنيَنْْ قَتقَتقَتقَْتْ ِِ لللِلِ ُُ َف خَف خَف خَف ُخُ ْْ ِِ كَي كَي كَي كَْيْ لللِلِ ِِ ببببِِ

WW WW
َىل َىل َىل َىل َىل االَىل االَىل االَىل اال

WW WW
َف ر َف ر َف ر َف ر اااا ْْ ِِ كَي كَي كَي كَْيْ َماءَماءَماءَماِءِ ++ ْْ وَ  وَ  وَ  وَ فففف الس الس الس الس++ َىل َىل َىل َىل َعتَعتَعتَعْتْ

WW WW
ْْ َوا َوا َوا َوا بَتَتَتَْتْ بِ بِ َف نَف نَف نَف نُُُُصصصِصبِ ْْ ِِ كَي كَي كَي كَْيْ َبالَبالَبالَباِلِ ِِ َىل اجلَىل اجلَىل اجلَىل اِجلِ

WW WW
اااا

َحتَحتَحتَحت ِِ طططِطِ ُُ َف سَف سَف سَف ُسُ ْْ ِِ كَي كَي كَي كَْيْ ضضضِضِ ْْ رررْرْ ,,   .48﴾ االاالاالاال,,
ويعرف ما يتعلّق حبياهتم ¬ج»عية وكيفية  �لعربفا¿اطب ٕان مل يكن عىل دراية 

اجلبال قد يسـتغري هذا امجلع بني إالبل والسامء و ملسّخرة لها معاشهـم وكذا الوسائل ا
لبعد البعري عن خيا� يف مقام النظر، ّمث لبعده يف خيا� عن الّسامء، «ذç أالرض؛ و و 

  .49»وبعد خلقه عن رفعها، وكذا يف البوايق
الثقافية ميكنه ٔان و  ج»عية¬ما يتصل هبا من الناحية لكن العارف حلياة العرب و 

أّن أهل الوبر ٕاذا اكن مطعمهم «ذç ٕاذا نظر ٕاىل و ستسـيغ امجلع بني هذه أالشـياء ي 
يه ، ال حماz، ٕاىل ٔاكرثها نفًعا، وملبسهم من املوايش، اكنت عنايهتم مرصوفةمرشهبم و و 

ن جّل مرىم غرضهم ّمث ٕاذا اكن انتفاعهم هبا ال يتحصل ٕاّال بأن ترعى وترشب، اك. إالبل
ارح النظر عندمه السامء، ّمث ٕاذا اكنوا مضطّرين ٕاىل مأوى يأوهيم، ّمه مسنزول املطر، و

  .50»ال حصن ٕاّال اجلبالٕاىل حصن يتحّصنون فيه، وال مأوى وو 
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فاظ واملعاين ٕاىل بعضها يف سـياق واحد حبسب ما تفرضه عنارص لو�لتايل جتمع االٔ 
فاظ ٔالنّك لمجلع بني االٔ املقـام، وٕاذا تغّري عنرص من عنارص املقام قد تؤّدي ٕاىل تغيري يف ا

  .51»ٕاذا رشعت يف الgم، فلّلك لكمة مع صاحبهتا مقام«
البالغيني ميكن القول ٕاّن دراسة سـياق املقام مرت وكخالصة جلهود اللّغويني و 

  :مبرحلتني

واليت درست فهيا فكرة سـياق املقام يف ٕاطار التنظري  ::::التأصيلالتأصيلالتأصيلالتأصيلمرحA النشأة و مرحA النشأة و مرحA النشأة و مرحA النشأة و  �
ٔالّهنا تعد من ٔارىق صور البالغة، حبيث يشرتط  –يف الغالب  –لبالغة اخلطابة 

ظروفهم الراهنة، مما يفرض املمتكن ٔان يراعي حال مسـمتعيه و  يف اخلطيب املاهر
  .عليه ٕاخضاع ©مه ٕاخضاعا آنيا لهذه الظروف اليت قد تتغّري من حلظة ٔالخرى
طابة فاجلاحظ يف حديثه عن سـياق املقام يشري ٕاىل الرشوط اليت تتعلق ببالغة اخل

مقت ٕاذا ٔاعطيت لك مقام حقه، و «: قو�من ذç مدى تأثريها يف نفوس املتلقني، و و 
 هتمت ملا فاتك ��ي جيب من سـياسة ذç املقام، ؤارضيت من يعرف حقوق الgم، فال

ليس منك، ٔاّما اجلاهل فلست منه و العدو فٕانه ال يرضهيام شـيء، و من رىض احلاسد و 
  .52»ا�مجيع الناس يشء ال تن وريض

، كام Tقشوا ...)اخلاصة، العامة، (كام Tقشوا فكرة مراعاة ا¿اطب من حيث طبقته 
 والرساz ٔاو ،مقام اخلطيب من حيث كونه متخصصا يف عمل من العلوم مثل عمل الgم

  .اخلطبة كذT çقشوها من حيث موضوعها
حيث جند ٔايضا يف لكن هذا ال يعين ٔاّهنم قرصوا اه»%م عىل بالغة اخلطابة فقط 

  .غريها من أالنواعو ... ائل مثال، خاصة اXيوانية، بالغة الرس

  53: فهيا مت حرص عنارص املقام يفو  مرحA التقعيدمرحA التقعيدمرحA التقعيدمرحA التقعيدٔاما املرحA الثانية فهـي  �

 .املتلكم -

  .السامع -

 .عمل النحو -
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مما ميكن مالحظته ٔايضا ٔان العرب القدماء مل يفصلوا يف رشح عنارص السـياق املقايم، و 
يهتم حماوz ٕاخضاع النصوص لها، كام ٔاّن عناحبرص ٔانواع املواقف بصفة عامة و   اهمتوإانّام

هم من العناية �جلانب املقايم وبيان ٔاثره، ٔاغلب عىل معل �لسـياق اللفظي تبدو ٔاكرب و 
 .النظمكرث ما يظهر يف دراسة الرتاكيب و يظهر ذç أ وتفصيل عنارصه، و 

        ينيينيينيينيالسـياق املقايم عند أالصول السـياق املقايم عند أالصول السـياق املقايم عند أالصول السـياق املقايم عند أالصول : : : : ====لثالثالثالثا
دz الرشعية لٔالحاكم أالصوليون مه علامء ٔاصول الفقه ٔاو الفقهاء ا�ين حتّدثوا عن االٔ 

كيفية عّرف كثري من أالصوليني ٔاصول الفقه بأنّه معرفة دالئل الفقه إالجاملية و «قد الفقهية، و 
  54»حال املسـتفيد¬سـتفادة مهنا و 

اعتدوا به وسـيA ما كبريا و العلامء �لسـياق اه»�لتايل فقد اهمت هذا الفريق من و
وقد اكن ٔاول من ٔاشار ٕاىل السـياق من أالصوليني الشافعي، ا�ي «للكشف عن املعىن 

  55»يعد ٔاول من ٔالف يف عمل أالصول
عن ذç ي حتدث فيه عن اللسان العريب، و قد اكن ذç مضن كتاب الرساz ا�و 
تعرف اكن ما رف من معانهيا، و اهنا، عىل ما تعٕامنا خاطب هللا بكتابه العرب بلس«: يقول

اهرا يُراد به العام ٔان فطرته ٔان ُخيَاِطب �لشــيء منه عاما ظمن معانهيا اتساع لساهنا، و 
يدخ  اخلاص، الظاهــر، ويُسـتغىن بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام و 

ظاهرا يعرف ، و عىل هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به اخلاص فيسـتدل
  56"يف سـياقه أن يراد به غري ظاهره، فلك هذا موجود يف ٔاول الgم ٔاو وسطه ٔاو آخره

ٕادراك الشافعي لفكرة السـياق املقايم يعين ٔان عمل أالصول اكن يعترب السـياق املقايم و 
ٔاهنا تؤدي ٕاىل ٔان اللغة ظاهرة اج»عيـة، و فقد فطن أالصوليون . قمية مرجعية لفهم النص

ّ نشأت لتلبية حاجات إالنسـان، و  ا هاما يف حياة اÏمتع، ؤاهنادور ه ٕاذا اكنت ينهتون ٕاىل ٔان
ٕارادته فٕانه البد للكشف احلقيقية ]بعة لقصد املتلكـم و  اكنت اXاللـةلٔاللفاظ معان عرفية و 
دالالت أاللفاظ ليست «ذç ٔالن صد املتلكم �لقرائن ا¿تلفة، و عن املعىن من معرفة ق

  57»ٕارادتههتا، بل يه ]بعة لقصد املتلكم و �وا



 السادس عرش  العدد                                                        جمA لكية االٓداب و اللغات

 
 

 2014ربديسم                                   377                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ب الرتاكيٕاىل ٔان دالz أاللفاظ املفردة و  تنبّه كذç أالصوليون يف كثري من املواضعو 
�ç ٔالوان من التغيري اXاليل، واملقامية ا¿تلفة ٕاىل تتعرض بسبب السـياقات اللفظية و 

ن خالل حبهثـم للعام واخلاص، يتضح ذç مب ¬سـتعانة �لسـياقيني اللفظي واملقايم، و جي
عمــوم ٕامنا يعترب ال«ذç ٔان داللته عىل العموم، و  –غالبا  – حيث ال يراد �للفظ العام

لكن ضابطها مقتضيات أالحوال اليت يه مالك �السـتعامل، ووجوه ¬سـتعامل كثرية، و 
  58»البيان
ائن ن القمي القر يسمي اب«ختتلف تسمية القرائن املقامية من ٔاصويل ٕاىل آخر، حيث و 

  .59"شاهد حال، ٔاو جاري عرف: اXالz عىل مراد املتلكم بـاحلالية املوجودة يف اللفظ و 
 ٔاي فهم ظاهرة –يذهب ابن قمي اجلوزية ٕاىل ٔان الفقه قدر زائد عىل جمرد فهم اللفظ و 

] ـه 393ت [ليدلل عىل ذç يسوق تعريف اجلوهري ، و -جمردا عن قرائنه وعن سـياقه 
فهم لوازم «ل ¬سـتنباط ذç ليس طريقة لالسـتنباط باط بأنه اكالسـتخراج، و لالسـتنب

معرفة حدود ©مه حبيث ال يدخل فيه غري املراد، املعىن ونظائره ومزاد املتلكم بgمه و 
  60»وال خيرج مهنا يشء من املراد

نارص انطالقا من هذه إالشارات اXاللية ميكن القول بأن أالصوليني اكنوا مدركني لع و 
رضورة ¬سـتعانة هبام يف الكشف عن املعنــى السـياق ا¿تلفة بشقهيا اللفظي واملقايم، و

لعمل �للسان العريب، ؤاساليب العرب يف وحتديده عىل ٔان مراعاة القرائن يه مرحA ]لية ل
بيان عرفة لها مداها يف فهم النصوص، و طرق أالداء، ٔالن هذه املا¿اطبة وإالبالغ، و 

  .61م مهناأالحاك
تسـتعمل  ن العمل هبذه أالمور هو عمل بأصل القرائن، ٔاي السـياق ا�يأ ميكن القول بو 

ة من ٕاتّباع معهـود أالمييـن البد من فهم الرشيع"داللهتا يف لك مرة، فـفيه العبارات ا¿تلفة و 
فٕان اكن للعرب يف لساهنم عرف مسـمتر، فال  –مه العرب ا�ين نزل القرآن بلساهنم و –
ٕان مل يكن مث عرف فال يصح ٔان جيري يف فهمها عىل ح العدول عنه يف فهم الرشيعـة، و يص

  .62"ما ال تعرفه
مبا يمتزي  السـنة واردان بلغة العرب، ا�ين اكنت هلم عادات يف ¬سـتعاملٔالن الكتاب و 
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خاصه، فوجب عىل طالب الرشيعة رصحي الgم وظاهره ومجم ، وحقيقته وجمازه، وعامه و 
  .63ما تنساق ٕاليه ٔافها%ا يف ©%ان بلسان العرب يف منا^ خطاهبا و يكؤان 

ٔالن اللغة ال تنفصل عن السـياق إالجامعي مفن الرضوري معرفة عادات العرب و
نصوص القرآن أالفعال للوقوف عىل الظروف اليت اكنت حتف ب ٔاغراضهم يف أالقوال و و 

ع من تقاليد وعادات، وما اكن يسود من سـتقر يف ذç اÏمتما اكن ي الكرمي عند نزو�، و 
تزنل عىل ٔاساس الوقائع  عالقات يف شـىت الشؤون ٔالّن معظم االèٓت الكرمية اكنتتعامل و 

ِتُموا احلََج والُعْمَرَة﴾: جل، فعن قو� عز و 64املناسـبات و  �ٕالمتام دون أالمر ٔامر  65﴿َو ا,
غري إالسالم بعض الشعائـر ذç ٔالن العرب قبل إالسالم اكنوا حيجون، فبأصل احلج، و 

فعادات  66ٕامتا%ائـر و ؤاضـاف بعضا، مثل الوقـوف بعرفة، �ç ٔامرهـم �ٕالتيان مجيـع الشعا
ميكن إالشارة كذç امة تعيق عىل فهم دالالت النص، و ٔاغراضهم متثل مناسـبات عالعرب و 

ا واجبة ا و تÌ يه مناسـبة النص اخلاصة ويه مرتبة به، ومعرفهتٕاىل ما هو ٔاخّص مهن
قد ٔاشار ب، و �لتايل جيب العمل بلك ما ٔاحاط �لنّص مما ميكن ٔان يوجه دالz اخلطـالفهمه و

مل ضـروري حيصل من قرائن قصد اخلطاب يعمل بعو ... «: ٔابو حامـد الغزايل فقـالٕاليه 
مور معلومة من عاداته أ ٔاحوال ورموز وٕاشـارات وحراكت من املتلكم وتغريات يف وëه، و 

  67»ال ضبطها بوصفن خمتلفة ال ميكن حرصها يف جنس وقرائصده و ومقا
ال ضبطها بوصف ائن اليت ال ميكن حرصها يف جنس ويقصد ٔابو حامد الغزايل ٔان القر و 

قد جعلها حسب أالمثA اليت ٔاوردها يه اليت تتحمك يف دالz اخلطاب وتبني املراد منه، و 
  *.تتعلق مبناسـبة النصوص

لفظ زايل ٕاىل القول بأن هذه القرائن مسـتقA يف داللهتا عن القد ذهب ٔابو حامد الغو 
حركة املتلكم ؤاخالقه وعاداته ؤافعا� وتغري لونه وتقطيب وëه وجبينه، وحركة «ٔالن 

   68"ٔادz مسـتقA يفيد اقرتان مجA مهنا علوما رضورية... تقليب عينيه رٔاسه و 
احلال مسـتوى قامئ بذاته فأبو حامد الغزايل هنا جيعل سـياق املقام ٔاو سـياق 

  .مكسـتوèت اللغة أالخرى
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 –الظروف التارخيية اليت احتفت �لنصوص لكها يعترب سبب نزول القرآن و]رخيه، و 
 ٓ أالدz املتعددة اليت يلجأ ٕالهيا ¬جهتاد الفقهـي من بني ٔامه القرائن و  –ن والسـنة القرا

  69.والقضايئ
مهية كبري روف و االٓراء ميكن القول بأن للظ انطالقا من هذه ة املالبسات احمليطة �لgم أ

جتريد اللفظ عن هذه القرائن قد يذهب �ملعىن أالصوليني، و يف حتديد املعىن Xى الفقهاء و 
  .ٔاو خيل به

        ::::السـياق املقايم عند املفالسـياق املقايم عند املفالسـياق املقايم عند املفالسـياق املقايم عند املفرسرسرسرسينينينين: : : : رابعارابعارابعارابعا
 –عمل يعرف به فهم كتاب هللا املزنل عىل نبيه محمد «: يعرف الزركشـي التفسري بأنه

وبيان معانيـه، واسـتخراج ٔاحاكمه وحمكـه، واسـمتـداد ذç من  – عليه وسمل هللاصىل 
عمل اللغـة والنحـو والتصـريف وعمل البيان وأالصـول والفقه والقراءات، وحيتـاج ملعرفة 

  70" املنسوخٔاسـباب الزنول والناسـخ و 
لكن قبل . قصديتضح من خالل هذا التعريف ٔانه هيمت �ملراد من ©م هللا تعاىل ٔاي ال

دوره يف تأدية املعىن و  –املقام  –ه»م بسـياق املوقف عىل دور املفرسين يف ¬ التعرف
جتب إالشارة ٕاىل ٔانواع التفسري للمتكن من معرفة أالسس اليت يقوم علهيا لك نوع، و�لتايل 

  .من عمل التفسري –سـياق املقام  –معرفة موقع السـياق 
  .=نهيام التفسري �لرٔايفسري �ملأثور، ؤاحدهام الت : عانوالتفسري نو 

الرواية آن الكرمي �الع»د عىل النقل و هو تفسري القر «ٔاما التفسري �ملأثور فـ  �
  .71»وأالخبار

، السـنة النبوية، وما روي عن الصحابة وعن القرآن نفسه: لتفسري �ملأثور يهمصادر او 
ومصادر هذا . ٔاي ٔانه تفسري نقيل –ٔالخذمه عن الصحابة يف غالب ما يقولون  –التابعني 

سـياق  –التفسري تعمتد يف معظمها عىل السـياق بنوعيه؛ فهـي تعمتد اسـتقراء النصوص 
التفسري ٔالهنم شاهدوا القرائن  ويظهر سـياق املوقف يف ٔاقوال الصحابة يف –القرآن 

 .أالحوالو 

املفرس لgم بعد معرفة  تفسري القرآن الكرمي �الجهتاد«ٔاما التفسري �لرٔاي فهو  �
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  .72»غري ذçو ... العرب ومناحهيم يف القول، ومعرفته �لناخس واملنسوخ 
�لتايل يظهر اه»م املفرسين بسـياق املوقف من خالل اه»%م بأسـباب الزنول، و

 .الوقائع املالبسة للنص القرآيناوz معرفهتا ٔالهنا يه أالحداث و وحم
معرفة ما منه والرتتيب الزماين لزنول االèٓت، و * ام اهمت املفرسون مبعرفة امليك واملدينك
ما نزل يف الشـتاء وما نزل يف السفر و  –صىل هللا عليه وسمل  –منه عىل النيب نزل 
  .73ليال

ط اليت جيب ٔان املقايم؛ الرشوعلامء التفسري �لسـياق اللغوي و  مما يبني كذç اه»مو 
اليت جيملها ٔامري عبد العزيز دراية هبا و ليت جيب ٔان يكون عىل العلوم اتتوفر يف املفرس و 

  74:يف مثانية يه
  .ما حتم  من مدلوالتويه وسـيA ٔاساسـية لفهم املفردات وأاللفاظ القرآنية و  ::::اللغةاللغةاللغةاللغة    - - - - 
ال قيام لشأن التفسري ٕاذا مل يكن قائ  عاملا بأصول وهو يعمتد إالعراب ٔاساسا، و ::::النحوالنحوالنحوالنحو    - - - - 

  .النحو
ربيـة املهبمة ٕاذا رصفت صيغة اللكمة ٔالن املفردة الغوعن طريقه يعرف بناء و  ::::الرصفالرصفالرصفالرصف    - - - - 

  .تبني املراد مهنااتضحـت و 
يف ضوء ¬شـتقاق  من اسـتخراج املشـتقات لللكمة، وليمتكن املفرس ::::¬شـتقاق¬شـتقاق¬شـتقاق¬شـتقاق    - - - - 

  .يسـتطيع ٔان ميزي بني أاللفاظ من حيث املعىن
متكنه من الوقوف  يه ٔاراكن ٔاساسـية يف املفرساملعاين والبيان والبديع، و ::::علوم البالغةعلوم البالغةعلوم البالغةعلوم البالغة    - - - - 

  .عىل حقائق إالجعاز يف القرآن
من ٔاجل ٔان يسـتنبط أالحاكم التفصيلية، و  سبيل العامل املفرس من ٔاجلو  ::::أصول الفقهأصول الفقهأصول الفقهأصول الفقه    - - - - 

ما يقتضيه هذا العلـم من معرفة القضاè ٔاوجه ¬سـتدالل عىل أالحكـام، و  التعرف عىل
املتشابه، العـام خ، احملمك و املفرس، الناخس واملنسو اÏمـل و : أالصوليـة أالخرى مثل

  ...****واخلاص، 
 .للمتكن من معرفة ظروف نزول االٓية ::::معرفة أسـباب المعرفة أسـباب المعرفة أسـباب المعرفة أسـباب الزنزنزنزنولولولول    - - - - 



 السادس عرش  العدد                                                        جمA لكية االٓداب و اللغات

 
 

 2014ربديسم                                   381                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ذç من �ب إالحاطة ملا يرتحج من بعض ٔاوجه القراءات عىل بعض ملا و  ::::ععععململململ القراءات القراءات القراءات القراءات    - - - - 
 .قد يؤول ٕاىل اختالف يف املعىن ٔاو احلمك

فرسيـن لعناصـر السـياق اللفظية اك امل فهذه الرشوط اخلاصـة �ملفرس تكشف عن ٕادر 
 .الوصول ٕاىل دقتهواملقاميـة، ؤاثرها يف املعىن و 

ختاما لهذه االٓراء ميكن القول بأن اXراسات العربية القدمية اهمتـت اه»ما كبريا و 
�لسـياق املقايم ودوره يف تأدية املعىن، حيث جنده عند اللغويني ٔامثال سيبويه ا�ي اعمتد 

فاكن " ئصاخلصا"كذç عند ابن جين يف كتابه و . ام يف بعض آرائه النحويةاملق عىل
مل هيمل دور املقام يف حتديد معانهيا، كام مل هيم  البالغيون يدرس خصائص لغة العرب و

ٔابو هالل العسكري يف حديث عن فن جلاحظ يف دراسة معاين أاللفاظ، و فقد اهّمت به ا
تعليق بعضها ببعض مع ¬لتفات ٕاىل سـياقها مبعاين اللكم و رجاين ا�ي اهمت الرسائل، مث اجل
ينظم عمل املعاين يف ٔابواب مرتبة هيمت فهيا النظم، ليأيت الساكيك فø بعد و يف ٕاطار نظرية 

ر يف ¬ه»م �لسـياق املقايم علامء أالصول كذç اكن هلم دو واملفرسون و . ق املقايم�لسـيا
 .اسـتجالء مقاصدهالرشعية و دوره يف حتديد أالحاكم ابيان و 
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        الهــوامالهــوامالهــوامالهــوامــــش واملراجـــــعش واملراجـــــعش واملراجـــــعش واملراجـــــع
                                                                        

ط، .ل، بريوت، دعبد السالم محمد هارون، دار اجلي: احليوان، حتقيق -: اجلاحظ - 1
عبد السالم محمد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، : رسائل اجلاحظ، حتقيق -  .1992

 .93: ، ص2ت، ج.ط، د.د
فوزي : إاليضاح يف علوم البالغة، حتقيق): جالل اXين ٔابو عبد هللا(القزويين  -2

 .13: ، ص1998، 4عطوي، دار ٕاحياء العلوم، بريوت، ط
 .39: ، ص3جاحليوان، : اجلاحظ -3
عبد احلكمي بن محمد، املكتبة التوفيقية، : اخلصائص، حتقيق): ٔابو الفتح عsن(ابن جين   -4
 .86: ، ص1ت، ج.ط، د.د
 .221-220: ، ص1املرجع نفسه، ج - 5
ط، .النرش، دبحث البالغي، دار غريب للطباعة و ٔاثر النحاة يف ال : ر حسنيدعبد القا -6
 .111-110: ت، ص.د
عبد السالم محمد : الكتاب، حتقيق و رشح): ٔابو برش معرو بن عsن بن قنرب(ه سيبوي - 7

 .95: ، ص1،ج1988، 3هارون، دار الكتب العلمية، بريوت، ط
 .170-169: ، ص3املرجع نفسه، ج - 8
اليت ترتبط  أالحوالالرتاكيب النحوية و دالالهتا يف السـياقات الgمية و : صاحل بلعيد - 9

، )ماجسـتري( أالدبعبد القاهر اجلرجاين، جامعة اجلزائر،معهد اللغة و  امإالمهبا عند 
 .53: ، ص1987

   .227: ، ص2الكتاب، ج: سيبويه - 10
 .81-80: ، ص3املرجع نفسه، ج - 11
فقه اللغة يف الكتب العربية، دار املعرفة اجلامعية، بريوت، : عبده الراحجي: ينظر - 12
 .167: ، ص1998ط، .د
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ٔاّن الشاعر قد عقد � ناكح مع  أالبياتمناسـبة ن احلارث بن يزيد السعد، و بهو نعمي : ****
فقال ! ٔابعيل هذا؟: �لر-، فقالت مل يدخل هبا، مفّرت به يف نسوة و هو يطحنرٔاة وام

  .هذه أالبيات
 .هو خروج الصدر و دخول الظهر: املتقاعس. مبعىن رضبت: صكّت: ********
 .217: ، ص1اخلصائص، ج: ابن جين - 13
ط، .ٔاحباث يف اللغة، دار املعرفة اجلامعية، إالسكندرية، د: ٔامحد سلøن èقوت - 14

  14 .48-47: ، ص1994
  .218: ، ص1اخلصائص، ج: ابن جين - 15
  .252: ، ص2املرجع نفسه، ج - 16
  .252: ، ص2املرجع نفسه، ج - 17
  .252: ، ص2املرجع نفسه، ج - 18
  .132-131: ، ص3احليوان، ج: اجلاحظ - 19
بية عند اجلاحظ من النظرèت اللسانية و البالغية و أالد: محمد الصغري بناين: ينظر - 20

-142: ، ص1994ط، .التبيني، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دخالل البيان و 
143. 
ت، .ط، د.]رخي البالغة العربية، دار الهنضة، بريوت، لبنان، د: عبد العزيز عتيق - 21
  .83: ص
عبد السالم محمد هارون، دار اجليل، بريوت، : التبيني، حتقيقالبيان و  -: ظاجلاح - 22

  .138: ، ص1ت، ج.ط، د.لبنان، د
  .136: ، ص1رسائل اجلاحظ، ج - 23
: ، ص2000ط، .االتصال، دار غريب للنرش، القاهرة، دالبالغة و : مجيل عبد اÏيد - 24
21.  
بية عند اجلاحظ من خالل أالدالغية و النظرèت اللسانية والب: صغري بناينمحمد ال - 25

  .229: التبيني، صالبيان و 
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  .77: املرجع نفسه، ص - 26
الرتاكيب النحوية و دالالهتا يف السـياقات الgمية و أالحوال اليت : صاحل بلعيد - 27

  .25: ترتبط هبا عند إالمام عبد القاهر، ص
صول الفقه، دار املعرفة اجلامعية، التصّور اللغوي عند علامء أ : السـيد ٔامحد عبد الغفار - 28
  .70: ، ص2000، 3ط
محمد عبده، دار املعرفة : دالئل إالجعاز يف عمل املعاين، حتقيق): عبد القاهر(اجلرجاين  - 29

  .70: ، ص1994، 1للنرش، بريوت، لبنان، ط
ط، .اللكمة دراسة لغوية معجمية، دار املعرفة اجلامعية، إالسكندرية، د: حلمي خليل - 30

  .29: ، ص1998
  .47: اجلرجاين عبد القاهر، دالئل إالجعاز، ص - 31
  .49: املرجع نفسه، ص - 32
  .49: املرجع نفسه، ص - 33
  .44: املرجع نفسه، ص - 34
، 1968، 1املدخل ٕاىل دراسة البالغة العربية، بريوت، لبنان، ط: ٔامحد خليل: ينظر - 35
  .57: ص
  .183: ، صدالئل إالجعاز: اجلرجاين عبد القاهر - 36
  .74-73: املرجع نفسه، ص - 37
 .53: املرجع، ص - 38
 .53: املرجع نفسه، ص - 39
  .177: املرجع نفسه، ص - 40
  .51: املرجع نفسه، ص - 41
املوجز يف رشح دالئل إالجعاز يف عمل املعاين، مطبعة اجلليل، : جعفر دك الباب - 42

  .29: ، ص1980، 1دمشق، ط
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ية العربية مّرت بثالث مراحل بدًءا من سيبويه ا�ي نظر ٕاىل ٔالّن اXراسات اللغو ***: - 43
اXراسات اللغوية عىل ٔاّهنا ّلك ال ينفصل بعضه عن البعض االٓخر، مروًرا �ملرحA الثانية 

اليت ظهر فهيا ختصص يف بعض جوانب اXراسة اللغوية، اكلنحو عىل وجه اخلصوص، وقد 
çدراسة الرتاكيب التخرجيات املنطفية للقواعد و  ٕاىل إالسفـاف يف التأويـالت و ٔاّدى ذ

يه مرحA اXراسة و من هنا تأيت املرحA الثالثة والنحوية مبعزل عن النصوص و الgم 
  .الوظيفية

نعمي زرزور، : مفتاح العلوم، ضبط و رشح): ٔابو يعقوب يوسف بن عيل(الساكيك   -42
 .169- 168: ، ص1987، 2دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

  .161: املرجع نفسه، ص -43
  .169: املرجع نفسه، ص -44
  .168: ص: املرجع نفسه -45
  .35: االتصال، صالبالغة و : مجيل عبد اÏيد -46
  .257: مفتاح العلوم، ص: الساكيك -47
  .20-17: سورة الغاشـية، االٓية -48
  .257: مفتاح العلوم، ص: الساكيك -49
  .257: مفتاح العلوم، ص: الساكيك -50
  .168: املرجع نفسه، ص -51
  .116: ، ص1التبيني، جو  البيان: اجلاحظ -52
  .116: االتصال، صالبالغة و : مجيل عبد اÏيد -53
ٔاصول الفقه إالساليم، اXار اجلامعية للنرش، بريوت، لبنان، : ٔامحد فراج حسني -54
  .14: ، ص1991ط، .د

، مكتبة املÌ فهد الوطنية دالz السـياق: ردة هللا بن ردة بن ضيف هللا الطلحي -55
  .52: ، ص2004، 1للنرش، جامعة ٔام القرى، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، ط



  صورية جغبوب/أ                                                    ٔاصول ودالالت السـياق املقايم يف الرتاث العريب 
 

 2014ديسمرب                                       386                                        و اللغاتلكية االٓداب 

 

: ، ص1979، 2الرساz، حتقيق ٔامحد محمد شاكر، دار الرتاث، القاهرة، ط: الشافعي -56
52.  
، 1983إالحاكم يف ٔاصول أالحاكم، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، : االٓمدي -57
  .104: ، ص1ج

 .271: ، ص3املوافقات يف ٔاصول الرشيعة، ج: الشاطيب -58
ت، .ط، د.ابن قمي اللغوي، منشأة املعارف، مطبعة أالطلس، د: ٔامحد ماهر البقري -59
  .194: ص
ٕاعالم املوقعني عن رب العاملني، ): مشس اXين محمد بن ٔايب بكر(ابن قمي اجلوزية  - 60

: ، ص1ت، ج.د –القاهرة  –د، مكتبة اللكيات أالزهرية طه عبد الرؤوف سع: مراجعة
225.  
: ت، ص.ط، د.ٔاصول الفقه، دار الفكر العريب، القاهرة، د): محمد(ٔابو زهرة : ينظر -61

107.  
  .52: ، ص2املوافقات يف ٔاصول الرشيعة، ج: الشاطيب -62
  .03: مقدمة احملقق يف كتاب املوافقات للشاطيب، ص: ينظر -63
، 1997ط، .املناجه أالصولية، مؤسسة الرساz، بريوت، د: د فتحي الرديينمحم: ينظر -64
  .341: ص
  .196: سورة البقرة، االٓية -65
: ، ص1، ج1996ط، .ٔاصول الفقه إالساليم، دار الفكر، دمشق، د: وهبة الزحييل -66

447.  
: ص، 2املسـتصفى يف علوم أالصول، املطبعة أالمريية، بوالق، ج: ٔابو حامد الغزايل -67
41—42.  
  .42: ، ص2املرجع نفسه، ج -68
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ٔانه يريد عرف هبا " السالم عليمك: "قول املتلكم: من بني أالمثA اليت ٔاوردها****: 69
فهم ٔانه يريد املاء العذب " هات املاء: "قول املتلكم عىل املائدةالتحية ٔاو ¬سـهتزاء، و 

  .42: ، ص2البارد دون احلار املاحل، املرجع نفسه، ج
 .107: املناجه أالصولية، ص: تحي الرديينمحمد ف 
  .105-104: ، ص1الربهان يف علوم القرآن، ج: الزركيش -70
: ت، ص.ط، د.تعريف عام �لعلوم الرشعية، دار الكوثر، اجلزائر، د: محمد الزحييل -71
51.  
، 1، ج1988، 1املفرسون، القاهرة، مكتبة وهبة، طالتفسري و : محمد حسني ا�هيب -72
  .246: ص
، 2دراسات يف علوم القرآن، دار الشهاب، اجلزائر، ط: ٔامري عبد العزيز: ينظر -73

  .66-64: ، ص1988
د املدين مثال فرق خطايب ٔاساسا يعمتد عىل املوضوعية اليت تعمتفالفرق بني امليك و *****: 

 هذه ٕاشارة املسموع ماكن ٔاو زمان نزو�، و الزمانية يفبدورها عىل أالصول املاكنية و 
  .ة لسـياق املوقف عند املفرسينواحض
  .156- 155: املرجع نفسه، ص - 74

 .ال يفهم املراد منه عىل ال»مما مل تتضح داللته، و: من القرآناÏمل : اÏمل******: 
  .هو نقيض اÏملاللته واحضة يف القرآن الكرمي، و ما اكنت د: املفرس
ٔان ٔاخباره ٔاعىل درجات الصدق، و  حممكة من ëة موافقهتا للحمكة ٔاي ٔان اèٓته: احملمك

  .ؤاحاكمه غاية يف احلني
  .متشابه من ëة تصديق بعضه لبعضٔاي ٔانه متفق يف البالغة واحلسن و : تشابهامل 

  –العربة بعموم اللفظ  –تطبيق حمك من أالحاكم عىل العامل : العام
  .ٕان اكن اللفظ يشمل ٔاكرب من هذه اللغةاحلمك بفئة معينة، و ختصيص : اخلاص


