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 يهخص  

نما  ىناؾ جزء مف المعاني ال يقتصر فيو عمى البنية المفظية في المغة ، وا 
يحتاج إلى معرفة القرائف واألحواؿ المصاحبة لمكالـ ، ولـ يكتؼ عمماء المغة 
بيذا الحد بؿ أضافوا المالبسات المكانية واألحداث الزمانية والمعمومات 

 ، والمتمقي بصفتو مستقباًل، وكؿ ما يؤرر المشتركة بيف المتكمـ بصفتو مرساًل 
 في بياف معاني األلفاظ .

والداللة المقامية ىى نوع مف أنواع الداللة التي ال تستفاد مف الكممات 
نما تستفاد مف المالبسات المصاحبة لمرسالة المغوية ، وىذا  والجمؿ والعبارات وا 

وتحدروا عنو بما يدؿ عمى األمر لـ يغب عف ذىف المتقدميف مف عمماء المغة ، 
 وعييـ الكامؿ بأرره في تحديد المعاني المرادة والدالالت المقصودة .

وال نستطع فيـ النص القرآني إال إذا عرفنا كؿ المالبسات والقرائف 
ػ ؛ واالستناد إلى أقواؿ الصاحبة ػ رضواف ا عمييـ المصاحبة لنزوؿ والوحي ، 

وا المعاني المقصودة ؛ ولذا كانت العناية ألنيـ عاصروا نزوؿ الوحي وأدرك
المفسريف بأسباب النزوؿ ليتمكنوا مف فيـ المعاني الخافية التي ال يمكف 

 التوصؿ إلييا مف ظاىر األلفاظ .
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Abstract 

The linguists did not limit themselves to this limit, but 
added the spatial circumstances, temporal events, 
information shared between the speaker as a sender, the 
recipient in his future, and all that affects the statement 
Meanings of words. 
The significance of Almqamya is a kind of significance 
that does not benefit from the words and sentences and 
phrases, but benefit from the circumstances associated with 
the letter language, and this was not absent from the minds 
of the applicants of the linguists, and talked about it, 
indicating their full awareness of its impact in determining 
the desired meanings and indications intended. 
And we can not understand the text of the Koran 
unless we know all the circumstances and evidence 
accompanying the descent and revelation, and based on 
the words of the companions of God, because they 
experienced the revelation of revelation and realized the 
meanings intended; and therefore the care interpreters of 
the causes of descent to be able to understand the 
hidden meanings that can not be reached from The 
appearance of words 

 



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 851  

            
                                                                      

 الداللت املقاميت بني النظريت والتطبيق سورة البقرة منوذجاً

 
 

                     
 
 
 
 
 
 

 ادلمذيت
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 تادلمذي

الحمد  الذي عمـ بالقمـ ، وتفضؿ بالنعـ ، وخمؽ اإلنساف مف العدـ ، 
وكرمو بالعقؿ ، وميزه بالفيـ ، وفضمو عمى كرير ممف خمؽ تفضياًل ، والصالة 
والسالـ عمى نبي اليداية ، وماحي الغواية ، وعمى آلو وأصحابو والتابعيف ومف 

 ديف .تبعيـ بإحساف إلى يـو ال
 وبعد :

، والمييمف عمييا ، وجميعيا المغوية ىو قمة الدراسات فإف عمـ الداللة 
تشترؾ لموصوؿ إليو ، فيناؾ الداللة الصوتية ، والداللة الصرفية ، والداللة 

العمـ الذي يعنى بدراسة المعنى صوتًيا و  ىووالداللة المعجمية، و النحوية، 
 ا .صرفًيا و نحوًيا و معجمًيا و سياقيً 

والسياؽ إما أف يعتمد عمى تحديد معنى المفظ مف خالؿ عالقاتو بالكممات 
األخرى في النظـ سواء أكاف جممة أـ نًصا وفي ىذه الحالة يسمى السياؽ 

 المغوي .
ما أف يعتمد عمى القرائف واألحواؿ والمالبسات الخارجية التي تساعد  وا 

مى السياؽ غير المغوي ، وىو عمى تحديد المعنى المراد ، وفي ىذه الحالة يس
ف كاف مف خارج المغة ، ولو أرر في توجيو المعنى  عامؿ مؤرر في الداللة وا 

 وتحديد المقصود .
وقد أشار المغويوف إلى ىذه السياقات غير المغوية في أرناء حديريـ عف 
السياؽ االجتماعي والرقافي والنفسي وسياؽ الموقؼ أو سياؽ الحاؿ ، وىذا 

خؿ فيما أطمؽ عميو المتقدموف مف عمماء المغة بأنو المقاـ أو األخير يد
 مقتضى الحاؿ . 
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والكممات والجمؿ قاصرة عف أداء المعنى في حد ذاتيا وال بد مف مراعاة 
القرائف والمالبسات والمكونات الزمانية والمكانية والرقافية التي يكوف ليا دور 

مـ الداللة الوصفي ، وىو في بياف المعنى ، وىى عناصر ميمة في مجاؿ ع
األساس الذي تبنى عميو الداللة االجتماعية التي تتمرؿ في المالبسات واألحداث 

 والعالقات التي تصاحب الموقؼ المغوي .
أف بعض الكممات والجمؿ ىو  ضرورة مراعاة المقاـوالذي دعا إلى 

الجانب عمى  عتمدتي تال مغويةا في الدراسات الا مقنعً ال تجد ليا تفسيرً  والتراكيب
ف وأل  ؛( مغة لذاتيا ومف أجؿ ذاتياالبنيوي ، أو كما قاؿ دي سوسير ) دراسة ال

ىذه العوامؿ ،  و ىناؾ عوامؿ خارج بنية المغة تؤرر في المعنى أو في الداللة 
البيئة بومنيا ما يتعمؽ ، ومنيا ما يتعمؽ بالسامع ، تعمؽ بالمتكمـ منيا ما ي

 قاؿ ليا الموقؼ أو المقاـ  .ي ىذه العناصر ىى التيو 
ومف رـ جمعت ىذه العوامؿ التي مف خارج البنية المغوية تحت مسمى 

دور المتمقي في تحديد المعنى ، والموقؼ الذي ب مقامية، وىى تعنىالداللة ال
الكالـ ، واليدؼ منو ، ونوع المعمومات المطروحة وأشكاؿ السياقات  ويذكر في

 .وكيفية التواصؿ 
ت أقواؿ المغوييف واختمفت مصطمحاتيـ في التعبير عف ىذا وقد تعدد

، فالقدماء مف المغوييف العرب يعبروف  العنصر المؤرر في المعنى أو الداللة
أما المحدروف فإنيـ يعبروف مقتضى الحاؿ أو شاىد الحاؿ ،  عنو بالمقاـ أو

 .بسياؽ الحاؿ أو سياؽ الموقؼ ، أو المسرح المغوي ، أو الماجرى عنو 
 وقد دعاني إلى اختيار ىذا الموضوع أمور منيا : 

لى المغة باعتبار النطؽ واألداء وغفؿ إو كرير مف الدارسيف جيودىـ وج  أواًل :  
االىتماـ كما غفموا عف ه في التواصؿ والتفاعؿ يـ عف المتمقي وأررِ بعضُ 
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و ، والداللة المقامية بالسامع واعتبار المخاطب ومطابقة الواقع وعدم

أولت ىذا الجانب عناية كبيرة وأبرزت دور المتمقي في تفسير المعاني 
  وتأولييا .

رانًيا : الكشؼ عف دور التراث العربي في وضع مبادئ وأسس الداللة المقامية 
ربات أنيا لـ تغب عف وعي عمماء المغة العرب وأنيـ وضعوا مباحث  ، وا 

 وأفكارًا وريقة الصمة بيذه الداللة .
أخرى غير  لى الممفوظات والكممات دالالتإفوف ييضقد إف المتحاوريف رالرًا : 

ىو تسميط الضوء عمى تمؾ القواعد الحاكمة أو  مقاميةظاىرة ، ودور ال
، غير المغويالضابطة ليذه الدالالت التي تكوف وليدة الموقؼ أو السياؽ 

 وىذه الدراسة تبرز ىذه القواعد وتوضحيا .
إلبراز الجوانب التي أىممتيا الدراسة البنيوية جاءت مقامية الدراسة ال رابًعا : إف

عتمد عمى البنية المغوية دوف اعتداد بالمكاف أو الزماف أو تالتي 
 المالبسات التي تحدد معنى الكممة في الجممة أو النص . 

وقد جاءت ىذه الدراسة في مقدمة ، وخمسة مباحث ، وخاتمة ، رـ ذيمت 
 والمراجع . الدراسة بربت المصادر 

أما المقدمة فقد تكممت فييا عف أىمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، 
 وخطة البحث ، ومنيج الدراسة .

 وأما المباحث فجاءت عمى النحو التالي :
داللة المقامية، وتكممت فيو عف مفيـو الوعنوانو : األوؿ :  بحثالم

 اء المغة.مفيـو الداللة المقامية عند القدماء والمحدريف مف عمم
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المقامية عند عمماء المغة ، وتحدرت  داللةالوعنوانو : الراني :  بحثالم

فيو عف الداللة المقامية في التراث العربي ، ودور المغوييف العرب في وضع 
 أسس ىذه الداللة ومقارنتيا بما توصؿ إليو المغويوف المعاصروف .

المفسريف ، وبينت فيو داللة المقامية عند الوعنوانو : الرالث :  مبحثال
دور أسباب النزوؿ في تحديد داللة األلفاظ وتخصيص العاـ وتقييد المطمؽ 

 وبياف عناصر الموقؼ التواصمي المؤررة في المعنى .
المبحث الرابع : وعنوانو : الداللة المقامية والتداولية ، وذكرت فيو 

 ة .عناصر االتفاؽ واالشتراؾ بيف الداللة المقامية والتداولي
المبحث الخامس : وعنوانو : الداللة المقامية في سورة البقرة نموذًجا 
تطبيقًيا، وذكرت فيو بعض األمرمة والنماذج التي تظير أرر المقاـ في إبراز 

 المعاني المقصودة والدالالت المرادة .
 وفي الخاتمة ذكرت أىـ النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة 

دراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يعنى وقد اعتمدت في ىذه ال
بوصؼ الظاىرة المغوية ذات العالقة المباشرة بالموضوع ، وتحميؿ تمؾ الظاىرة 

 في ضوء أقواؿ المغوييف قديًما وحديرًا .
وا أسأؿ أف ينفع بيذه الدراسة طالب العمـ والدارسيف وأف يجعميا ذخرًا 

     ﴿لي يـو الديف، 
     

    
 ﴾ [ ، وصمى ا ػ تبارؾ وتعالى ػ ٜٛ،  ٛٛاف : ] الشعراء اآليت 

عمى سيدنا وموالنا محمد وعمى آلو وصحبو عدد خمقو وزنة عرشو ومداد 
 كمماتو .
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 الباحث 

 
 
 
 
 
 

 يباحث انذراست 

 لة المقامية .: مفيـو الدال  ادلبحث األول

 : الداللة المقامية عند عمماء المغة .ادلبحث انثانٍ 

 : الداللة المقامية عند المفسريف . ادلبحث انثانث

 : الداللة المقامية والتداولية . ادلبحث انرابع

 : الداللة المقامية في سورة البقرة نموذًجا تطبيقًيا . ادلبحث اخلايس
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 ادلبحث األول

 نت ادلمايُتيفهىو انذال
إال باعتبار المعنى العاـ  يفيـ معناىا وىى مفردة ومستقمةال ف الكممات إ 

أو المعنى الكمي الذي يكوف مشترًكا في كؿ االستعماالت وفي جميع الحاالت ، 
لكف المعنى المحدد والمقصود ال يمكف أف يفيـ في إطار ىذا المعنى العاـ فقط 

ألخرى التي تكتنؼ تمؾ الكممة مف قبميا ومف بؿ ال بد مف النظر إلى الكممات ا
بعدىا حتى يتحدد معناىا ، يقوؿ جوف الينز : " ولو نظرنا إلى المسألة مف 

 اعتبار البنية المعجمية لمغة ػ بنية مفرداتيا ػوجية داللية لوجدنا مف األفضؿ 
شبكة واسعة معقدة مف عالقات المعنى ، أي أنيا تشبو نسيج العنكبوت الواسع 

لمتعدد األبعاد ، يمرؿ كؿ خيط فيو إحدى ىذه العالقات وتمرؿ كؿ عقدة فيو ا
 .(ٔ) وحدة معجمية مختمفة "

" إيصاؿ ما ُيْمَضغ فإف معناىا العاـ ىو ( أكؿ ) ومراؿ ذلؾ داللة كممة 
، لكف ىذا المعنى يتحدد ويتخصص في السياؽ (ٕ)إلى الَجْوؼ ممضوًغا أو اًل " 

 قولو تعالى : ﴿ ففي ،  فيو الذي يذكر
    

                                           

، ترجمػػػة د / عبػػػاس صػػػادؽ  ٖٛالمغػػػة والمعنػػػى والسػػػياؽ تػػػأليؼ / جػػػوف ال ينػػػز ص (  ٔ)
 ٜٚٛٔافية العامػة ببغػداد سػنة الوىاب ، مراجعة د / يوئيؿ عزيز ، ط / دار الشؤوف الرق

 ـ . 
بيػدي ، تحقيػؽ /   (ٕ) تاج العروس مف جواىر القاموس لمسيد / محمد مرتضػى الحسػيني الز 

ىػػػ /  ٖ٘ٛٔ، ط / حكومػػة الكويػػت ، سػػنة  ) أ ؾ ؿ (  ٛ/  ٕٛ عبػػد السػػتار أحمػػد فػػراج
    ـ . ٜ٘ٙٔ
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  ﴾(ٔ)  ) معناىا ىنا فإف كممة ) يأكؿ

  يغتابو ، وفي قولو تعالى : ﴿
  

  ﴾(ٕ ) تحرقو وىكذا يتنوع  امعناىىنا تأكمو  كممةفإف
 ات التي يرد فييا .األكؿ بتنوع السياقمعنى 

 ةغير لغوي عناصربؿ ىناؾ ، فقط  ةالمغوي عناصروال يقتصر األمر عمى ال
ؤرر في تيمكف أف  تمؾ العناصر التيد داللة األلفاظ ، وأبرز يؤرر في تحدت

المعنى ىو سياؽ الموقؼ أو سياؽ المقاـ ، وىو ما يعرؼ في الدراسات المغوية 
مود السعراف : " رمة عناصر غير لغوية ذات ، يقوؿ د / محبالداللة المقامية 

دخؿ كبير في تحديد المعنى ، بؿ ىى جزء أو أجزاء مف معنى الكالـ ، وذلؾ 
كشخصية المتكمـ ، وشخصية المخاطب ، وما بينيما مف عالقات ، وما يحيط 

، أو الحالة  سات وظروؼ ذات صمة بو ، كالجو ػ مراًل ػبالكالـ مف مالب
 .  (ٖ)"  السياسية ... إلخ

 الدارسيف والباحريفومصطمح الداللة المقامية أشار إليو عدد مف 
" وقد أفضى ىذا إلى   المحدريف ومنيـ د/ محمود أحمد نحمة وذلؾ عندما قاؿ:

( عمى النحو situationl semantics) ظيور ما يسمى عمـ الداللة المقامي

                                           

 . ٕٔالحجرات مف اآلية / (  ٔ)
 . ٖٛٔآؿ عمراف مف اآلية / (  ٕ)
يػػة لمطباعػػة والنشػػر ، ط / دار النيضػػة العرب ٖٕٙة لمقػػارئ العربػػي ص عمػػـ المغػػة مقدمػػ (ٖ)

ة الحديث د / محمد أحمد ناف ، والمعاجـ المغوية في ضوء دراسات عمـ المغلب بيروت ػ
 .ـٜٙٙٔعربية لمطباعة والنشر ، سنة ، ط / دار النيضة ال ٜ٘أبو الفرج ص 
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، ( ٖٜٛٔ) سنة (   Barwise & Perryالذي وجدناه عند باروايز وبري ) 

 .(ٔ)حيث بذلت محاوالت جادة إلدخاؿ الجوانب السياقية في التفسير الداللي "
ومنيـ د / منقور عبد الجميؿ قاؿ : " يقوؿ الجاحظ كاشًفا عف الداللة 
المقامية : إنو ينبغي لممتكمـ أف يعرؼ أقدار المعاني ، ويوازف بينيا وبيف أقدار 

ؿ طبقة منيـ كالًما يخصيـ بو حتى يقسـ المستمعيف وحاالتيـ ، فيجعؿ لك
بالتساوي أقدار الكالـ عمى أقدار المعاني ويقسـ المعاني عمى أقدار المقامات 

"(ٕ) . 
المقاـ أبرز عناصر سياؽ الموقؼ حيث  د/ أحمد مختار عمر واعتبر

قاؿ: " وأما سياؽ الموقؼ فيعني الموقؼ الخارجي الذي يمكف أف تقع فيو 
يرحمؾ ا " ـ " في مقػػػاـ تشميت العاطس : "ستعماؿ كممة " يرحالكممة ، مرؿ ا

) البدء بالفعؿ ( ، وفي مقاـ الترحـ بعد الموت : " ا يرحمو " البدء باالسـ ، 
فاألولى تعني طمب الرحمة في الدنيا ، والرانية طمب الرحمة في اآلخرة ، وقد دؿ 

 . (ٖ)عمى ىذا سياؽ الموقؼ " 
المصطمح قديًما وحديرًا ،  ات التي تتعالؽ مع ىذوتعددت المصطمحا

 .فالقدماء استعمموا المقاـ والحاؿ ومقتضى الحاؿ وشاىد الحاؿ 
مصدر بمعنى اإلقامة ، أو اسـ  فالمقاـ ػ بفتح الميـ األولى وبضميا ػ

مكاف بمعنى موضع القياـ ، وقيؿ : المفتوح اسـ مكاف والمضمـو مصدر ، 
                                           

، ط / دار  ٚٔمغػػوي المعاصػػر د / محمػػود أحمػػد نحمػػة ص آفػػاؽ جديػػدة فػػي البحػػث ال(  ٔ)
 ـ . ٕٕٓٓالمعرفة الجامعية سنة 

 ٕٚٔعمـ الداللة أصولو ومباحرو في التراث العربي ، تأليؼ د / منقور عبػد الجميػؿ ص ( ٕ)
 ـ . ٕٔٓٓ، ط / منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشؽ سنة 

 ـ . ٜٜٛٔط / عالـ الكتب سنة ،  ٔٚعمـ الداللة  د / أحمد مختار عمر ص (  ٖ)



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 851  

            
                                                                      

 الداللت املقاميت بني النظريت والتطبيق سورة البقرة منوذجاً

 
، كوف كؿ واحد منيما بمعنى اإلقامةالَمقاـ والُمقاـ فقد ييقوؿ الجوىري : " أما 

ف  وقد يكوف بمعنى موضع القياـ ؛ ألنؾ إذا جعمتو مف قاـ يقـو فمفتوح ، وا 
جعمتو مف أقاـ ُيقيـ فمضمـو ؛ ألف الفعؿ إذا جاوز الرالرة فالموضع مضمـو 

 .(ٔ)الميـ "
بسات ليا تأرير والمقاـ ىو كؿ ما يحيط بالموقؼ الكالمي مف ظروؼ ومال

 في تحديد المعنى المقصود .
أما الحاؿ فقد عرفو ابف يعقوب المغربي بأنو " أمر يقتضي أف يؤتى 

 . (ٕ)بالكالـ عمى صفة مخصوصة تناسبو "
ومقتضى الحاؿ معناه أف يكوف الكالـ موافًقا لما يذكر لو ، يقوؿ السكاكي 

طاطو في ذلؾ بحسب : " ارتفاع شأف الكالـ في باب الحسف والقبوؿ وانح
 . (ٖ)مصادقة الكالـ لما يميؽ بو ، وىو الذي نسميو مقتضى الحاؿ "  

، غير أف المقاـ يالحظ فيو  ىذه المصطمحات الرالرةيناؾ تقارب بيف ف
الجانب المكاني حيث إف المقاـ مف القياـ والقياـ يستمـز مكاًنا لمقياـ فيو، أما 

                                           

تػػاج المغػػة وصػػحاح العربيػػة تػػأليؼ / إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػوىرى ، تػػح / أحمػػد عبػػد (  ٔ)
 ػىػػ  ٗٓٗٔط / دار العمػـ لمماليػيف سػنة    ) ؽ . و . ـ ( ، ٕٚٔٓ/  ٘ عطػار الغفػور
ف لساف العرب لإلماـ / أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر المعػروؼ بػاب ، ـ  ٜٗٛٔ
  ، ط / دار صادر بيروت . ) ؽ . و . ـ (  ٜٛٗ/    ٕٔمنظور

، ط /  ٖٕٔ،  ٕٕٔمواىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح البف يعقػوب المغربػي ص (  ٕ)
 نشر أدب الحوره .

مفتػػاح العمػػوـ ، تػػأليؼ أبػػي يعقػػوب يوسػػؼ بػػف محمػػد بػػف عمػػي السػػكاكي ، تػػح / عبػػد (  ٖ)
ىػػ ػ  ٕٓٗٔلكتػب العمميػة بيػروت ػ لبنػاف ، سػنة ، ط / دار ا ٕٙ٘الحميػد ىنػداوي ص 

 ـ . ٕٓٓٓ
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 وىناؾ مف العمماء مف ساوى بيف المعنييفالحاؿ فإنو يالحظ فيو جانب الزماف، 

: " فتقرر بيذا أف المقاـ والحاؿ شيء  ( الفتاح  )مواىبكتاب ، يقوؿ صاحب 
، وأنو ال فرؽ بيف المقاـ والحاؿ في  واحد ، وكذا االعتبار ومقتضى الحاؿ

 (ٔ)الحقيقة " 
حاؿ في كتاب           واستعمؿ ابف جني مصطمح شاىد ال

قريب جًدا في مضمونو مف مصطمح المقاـ أو سياؽ  ، وىو)الخصائص(
الموقؼ في اصطالح المحدريف مف عمماء المغة ، يقوؿ ابف جني : " فأما 
تجوزىـ مف تسميتيـ االعتقادات واآلراء قواًل فألف االعتقاد يخفى فال يعرؼ إال 

 . (ٕ)بالقوؿ أو ما يقـو مقاـ القوؿ مف شاىد الحاؿ "
عدة أسماء  ا العنصر المؤرر في المعنىعمى ىذأما المحدروف فيطمقوف 

 أذكر منيا ما يمي : 
 ادلسرح انهغىٌ : ـ 1

العناصر غير المغوية المصاحبة لمموقؼ المغوي والمؤررة في دالالت 
وفي ذلؾ إشارة ، د / كماؿ بشر مصطمح المسرح المغوي عمييا أطمؽ األلفاظ 
اصر يأخذ بعضيا بحجز اإلطار االجتماعي الذي يتألؼ مف مجموعة عنإلى 

بعض ، يقوؿ : " كاف فيرث منطقًيا مع نفسو ومبادئو حيف جعؿ فكرة السياؽ ) 
غير المغوي ( أو االجتماعي أو ما سميناه نحف ) المسرح المغوي ( أساس 
نظريتو في التحميؿ المغوي ، فعنده أف الكالـ ليس ضرًبا مف الضوضاء يمقى في 

                                           

 . ٕٙٔمواىب الفتاح ص (  ٔ)
/ محمػد عمػى النجػار ، ط أ ، تحقيػؽ  ٕ٘ٗ/  ٔالخصائص ألبى الفتح عرماف بف جنى   (ٕ)

 / المكتبة العممية .
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درة عمى تحميمو إنما يكوف بالنظر إليو في إطار فراغ ، ومدار فيـ الكالـ والق

اجتماعي معيف سماه سياؽ الحاؿ ، وىذا السياؽ ذو عناصر معينة متكاممة 
 . (ٔ)وىى ضرورية في عممية الفيـ واإلفياـ " 

 ادلاجري : ـ 2
( لمتعبير عف ىذه (ٕ)استعمؿ د / محمود السعراف مصطمح ) الماجرى 

اؿ أو الماجرى ىو جممة العناصر المكونة لمموقؼ الحالة فقاؿ : " إف سياؽ الح
، وقد أدرج د/ تماـ حساف ىذا المفيـو ضمف  (ٖ)الكالمي أو لمحاؿ الكالمية " 

الماجريات ، قاؿ : " في الصفحات اآلتية تمخيص نظرية أستاذنا ج . ر . فيرث 
في منيج الداللة ، وأف نشرح الظروؼ التي مر بيا أىـ اصطالح مف 

("   Context of situationىذه النظرية وىو " الماجريات " أو ) اصطالحات
(ٗ) . 

                                           

، ط / دار غريػب لمطباعػة ٗ٘ٔالتفكير المغػوي بػيف القػديـ والجديػد د / كمػاؿ بشػر ص (  ٔ)
 ـ . ٕ٘ٓٓالنشر والتوزيع سنة و 

حاوؿ د / تماـ حساف أف يبيف مفيـو ىذا المصطمح بقولو : " وىى تدؿ ػ بأحػد معانييػا (  ٕ)
ػػػػ عمػػػى مجمػػػوع عناصػػػر محيطػػػة بموضػػػوع التحميػػػؿ ، تشػػػمؿ حتػػػى التكػػػويف الشخصػػػي ، 
والتاريخ الرقافي لمشخص ، ويدخؿ فػي حسػابيا الماضػي ، والحاضػر ، والمسػتقبؿ ، وىػذا 

الصطالح ػ بالنسػبة لعمػـ المغػة ػ قصػد بػو دائًمػا سػياؽ الػنص ، أمػا فػي السػموؾ الكالمػي ا
العػادي فكػؿ َوْضػع ػ ميمػا كػاف ػ يعتبػر عنصػًرا مػف عناصػر الماجريػات ". ينظػر: منػاىج 

 . ـٜٜٓٔ، ط/ مكتبة األنجمو المصرية سنة ، ٕٕ٘البحث في المغة ص 
 . ٕٕ٘عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ص (  ٖ)
، ٜ٘ٔ، وينظػر الصػػفحات اآلتيػػة :  ٕٔ٘ص منػاىج البحػػث فػػي المغػة د/ تمػػاـ حسػػاف  ( ٗ)

ٕٕٗ  ،ٕ٘٘  ،ٕٕٙ . 
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 سُاق احلال :  ـ 3

 Context ofتنوعت المصطمحات التي تقابؿ المصطمح اإلنجميزي )
situation   ومف تمؾ الترجمات مصطمح سياؽ الحاؿ ، يقوؿ د / محمود ، )

( Context of situationالسعراف : " واستعمؿ مالينوفسكي ذلؾ المصطمح )
( سياؽ كانت متداولة  Contextسياؽ الحاؿ = الماجريات ، نعـ إف كممة ) 

بيف المغوييف مف قبمو وال تزاؿ متداولة بينيـ ، ولكف مالينوفسكي أضفى عمى 
االصطالح معنى خاًصا ... رـ تطور ىذا المصطمح تطورًا آخر باستعماؿ 

سياؽ الحاؿ عف األستاذ فيرث نوع مف األستاذ فيرث لو في دراستو المغوية ، و 
التجريد مف البيئة أو الوسط الذي يقع فيو الكالـ ، وىذا التجريد يقـو بو 

 . (ٔ)المغويوف لموفاء بدراستيـ " 
 سُاق ادلىلف :  ـ 4

 Context ofترجـ بعض الدارسيف المحدريف المصطمح اإلنجميزى )
situation  رث أف مالينوفسكي ( بػ ) سياؽ الموقؼ ( ،" ويذكر في

Malinowski   ىو أوؿ مف استخدـ عبارة سياؽ الموقؼ بشكؿ موسع في
المغة اإلنجميزية ، ويرى أنو بالنسبة إلى عمؿ المغوي فإف سياؽ الموقؼ يتعمؽ 

 باآلتي : 
 السمات المتعمقة بالمشاركيف ، األشخاص والشخصيات . أ ػ
 الحدث المغوي لممشاركيف  ػ ٔ
 لمغوي لممشاركيف .الحدث غير ا ػ ٕ
 األشياء وريقة الصمة بالموضوع . ب ػ

                                           

 . ٖٓٔعمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ص  (  ٔ)
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 .(ٔ)تأرير الحدث المغوي" ج ػ

 انذالنت ادلمايُت : ـ 5
أشار بعض الباحريف إلى أف الداللة المستفادة مف الظروؼ والمالبسات 
المصاحبة لعممية الكالـ والبيئة المحيطة بيا ىى داللة مقامية زائدة عمى الداللة 

صرفية ونحوية ( ومختمفة عف الداللة المعجمية ، ألنيا تعتمد عمى الوظيفية ) 
 قصد المرسؿ وفيـ المستقبؿ والمعمومات المشتركة بينيما .

 انذالنت ادلمايُت :ـ يفهىو 
نما  الداللة المقامية ىى داللة ال تستفاد مف الكممات في حد ذاتيا ، وا 

وؿ لؾ شخص ما : أ يمكف تستفاد مف الموقؼ أو المقاـ ، ومراؿ ذلؾ عندما يق
نما يقصد أف  أف تناولني كوب ماء ؟ ىو ال يقصد االستفياـ عمى حقيقتو وا 
يقوؿ : ناولني كوًبا مف الماء  بصيغة األمر ، ولكف لما كاف ىذا األمر تطوًعا 
منو لـ يرد المتكمـ أف يواجو المخاطب بصيغة األمر التي ربما رآىا رقيمة فساؽ 

 اـ تشجيًعا لممخاطب عمى تمبية طمبو .طمبو بأسموب االستفي
فالمعنى ) ناولني ( المذكور معنى داللي أما الجانب الجمالي وىو عرض 
الطمب أو األمر بأسموب االستفياـ ىو جانب بالغي ، وىنا كاف الفرؽ بيف 

 الداللة المقامية واألسموب البالغي .
لتفتازاني السعد مختصر االدسوقي في حاشيتو عمى العالمة أشار وقد 

التي ليا تأرير في المعنى بأنيا : " األمور المقتضية الكالـ إلى مفيـو مقامات 

                                           

وصؼ المغة العربية داللًيا في ضوء مفيـو الداللة المركزية دراسة حػوؿ المعنػى وظػالؿ (  ٔ)
ـ  ٖٜٜٔ، ط / منشورات جامعة الفػاتح سػنة  ٕٓٔالمعنى محمد محمد يونس عمي ص 

. 
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، فاختالؼ مقامات الكالـ يستمـز مراعاة  (ٔ)العتبار خصوصية ما في الكالـ " 

 خصوصية كؿ مقاـ ، وسوؽ الكالـ بما يتالءـ مع ىذه الخصوصية .
قولو : " فالذي أقصده كما أشار د / تماـ حساف إلى مفيـو المقاـ ب

نما ىو جممة الموقؼ المتحرؾ االجتماعي الذي  بالمقاـ ليس إطارًا وال قالًبا ، وا 
يعتبر المتكمـ جزًءا منو ، كما يعتبر السامع والكالـ نفسو ، وغير ذلؾ مما لو 

، وذلؾ أمر يتخطى مجرد التفكير في موقؼ speech eventاتصاؿ بالتكمـ 
نب عممية االتصاؿ مف اإلنساف والمجتمع والتاريخ نموذجي ؛ ليشمؿ كؿ جوا

، وعمى الرغـ مف ىذا الفارؽ بيف فيمي وفيـ والغايات والمقاصد  والجغرافيا
البالغييف لممصطمح الواحد ، أجد لفظ " المقاـ " أصمح ما أعبر بو عما أفيمو 

( الذي استعممو المسانيوف   Context of situationمف المصطمح الحديث )
 . (ٕ)"محدروف ال

فالمقامية بيذا المعنى تجيب عف مجموعة مف األسئمة التي ال تجد إجابة 
؟ ولمف  متكمـعنيا في المجاؿ البنيوي لدراسة المغة ومف تمؾ األسئمة : مف ال

يتكمـ ؟ ما القيود الالزمة لنجاح عممية التواصؿ بيف المرسؿ والمستقبؿ ؟ لماذا 
تى يكوف أبمغ مف التصريح ؟ لماذا نقوؿ أشياء وم ؟ إلى التمميح المتكمـمجأ ي

 ؟  بيف طرفي الموقؼ المغويونقصد أشياء أخرى ؟ ومتى يكوف الكالـ مقبواًل 

                                           

حاشية الدسوقي محمد بف أحمد بف عرفة الدسوقي عمى مختصر السعد التفتازاني شػرح (  ٔ)
تمخيص المفتاح لإلماـ جالؿ الديف محمد بف عبد الػرحمف القزوينػي ، تػح / خميػؿ إبػراىيـ 

 ـ. ٕٔٔٓ، ط / دار الكتب العممية بيروت ػ لبناف سنة  ٜٖٔ/  ٔخميؿ 
، ط  ٖٗٓاألصوؿ دراسة إبستيمولوجية لمفكر المغوي عند العرب ، د / تماـ حساف ص (  ٕ)

 ـ . ٕٓٓٓىػ ػ  ٕٓٗٔ، عالـ الكتب ، سنة 
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ويتحدد مفيـو الداللة المقامية بأنيا دراسة المغة في مجاؿ االستعماؿ ، 
فيى ال تدرس البنية المغوية ذاتيا ، ولكف تدرس الطبقات المقامية المختمفة ، 

: باعتبار أف الكالـ صادر مف متكمـ محدد ، وموجًيا إلى مخاطب محدد  أي
، يقوؿ د / بمفظ محدد في مقاـ تواصمي محدد ؛ لتحقيؽ غرض تواصمي محدد 

ىذا ىو المقصود بفكرة "المقاـ"، فيو يضـّ المتكمـ والسامع، أو تماـ حساف : " 
في   relevantردةالسامعيف والظروؼ والعالقات االجتماعية واألحداث الوا

 الماضي والحاضر، رـ التراث والفمكور والعادات والتقاليد والمعتقدات والخزعبالت
 (ٔ)"   

وفي موضع آخر أضاؼ د / تماـ عناصر أخرى تدخؿ في السياؽ وتؤرر 
في المعاني فالسياؽ يبدأ بالمغة و" تمتد قرينة السياؽ عمى مساحة واسعة مف 

مبانييا الصرفية وعالقاتيا النحوية ومفرداتيا  الركائز تبدأ بالمغة مف حيث
المعجمية وتشمؿ الدالالت بأنواعيا مف معرفية إلى عقمية إلى طبيعية ، كما 
تشتمؿ عمى المقاـ بما فيو مف عناصر حسية ونفسية واجتماعية كالعادات 
والتقاليد ومأرورات التراث ، وكذلؾ العناصر الجغرافية والتاريخية مما يجعؿ 

اؽ كبرى القرائف بحؽ ؛ ألف الفرؽ بيف االستدالؿ بيا عمى المعنى وبيف السي
االستدالؿ بالقرائف المفظية النحوية كالبنية واإلعراب والربط والرتبة والتضاـ إلخ 

 . (ٕ)ىو فرؽ ما بيف االعتداد بحرفية النص واالعتداد بروح النص " 

                                           

 . ٕٖ٘المغة العربية معناىا ومبناىا ص (  ٔ)
 ٕٕٔة لمنص القرآني د / تمػاـ حسػاف  صالبياف في روائع القرآف دراسة لغوية وأسموبي(  ٕ)

 ـ .  ٖٜٜٔىػ ػ  ٖٔٗٔالـ الكتب بالقاىرة سنة ، ط / ع



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 866  

            
                                                                      

 الداللت املقاميت بني النظريت والتطبيق سورة البقرة منوذجاً

 
ف تضاؼ إلى وفي موضع آخر أضاؼ بعض العناصر األخرى التي يمكف أ

النظاـ الصوتي والنظاـ الصرفي والنظاـ النحوي الجانب الشكمي فقاؿ : " 
والظواىر الموقعية والمعجـ وتحديد المقاـ، رـ ما يرتبط بكؿ ذلؾ مف قرائف حالية 
أو مقالية كإشارة اليديف وتعبيرات المالمح وغمزات العينيف ورفع الحاجب وىز 

ا يعتبر قرائف حالية في أرناء الكالـ، رـ الرأس وجميع الحركات العضوية مم
التعبيرية بخوالؼ األصوات وبالتأفؼ والفحفحة والتأوه وأصوات الشفتيف 

 .(ٔ)"    المختمفة، مما يعتبر مف القرائف المقالية في أرناء الكالـ أيًضا
فالمقامية تعنى بدراسة المعنى الزائد عف القوؿ أو إيصاؿ أكرر مما يقاؿ ، 

ال نقصد ظاىر األلفاظ مف الوراء أو ( ٕ)"  ِعصاـِؾ يا راءَ وؿ : " ما وَ فعندما نق
نما قمنا باستدعاء الحالة والصورة التي قيمت فييا ىذه العبارة  ِعصاـ نفسيا ، وا 

وحاولنا إضفاء ىذا الجو عمى الموقؼ الحواري المارؿ بيف المتكمـ والسامع أو 
 المخاطب .
 مفالكالـ المقصود في معنى ال صاستخالمعناىا داللة المقامية فال

 األمور اآلتية : 
مقصود المتكمـ ، فيناؾ كرير مف االستعماالت المغوية التي ال يتضح معناىا  ػ ٔ

نما قصد المتكمـ ىو الذي يحدد  مف البنية المغوية وال مف التركيب وا 
 كيب ومف ذلؾ ما يمي : امدلوؿ ىذه االستعماالت أو التر 

                                           

 . ٖٖ٘المغة العربية معناىا ومبناىا ص (  ٔ)
، تػح / محمػد محيػي  مجمع األمراؿ ألبػي الفضػؿ أحمػد بػف محمػد النيسػابوري الميػداني(  ٕ)

  ػىػػػػػ  ٖٗٚٔبعػػػػة السػػػػنة المحمديػػػػة سػػػػنة ، ط/ مط  ٕٕٙ/  ٕ الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد
      ـ .ٜ٘٘ٔ
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ما رأيت خيرًا مف خالد فيذه الجممة تحتمؿ أمريف : أحدىما :  قد يقوؿ قائؿ : أ ػ

المدح فيكوف المعنى ما رأيت أحًدا أفضؿ منو ، واآلخر : الذـ ويكوف 
 المعنى : ما رأيت خيرًا وقع منو أو حدث منو .

حساف إلى أننا ال نستطيع أف نتعرؼ عمى بعض معاني د / تماـ  أشار ب ػ
قصد المتكمـ والمقاـ الذي يذكر فيو الكالـ الكالـ إلى عف طريؽ معرفة 

: "  زيارة األصدقاء تسعد النفس إننا ال نعرؼ وضرب مرااًل لذلؾ بقولو 
 . (ٔ)مف ىذه العبارة ما إذا كاف األصدقاء زائريف أـ مزوريف "

الكالـ وأرر  والظروؼ االجتماعية التي تحيط بعممية زماف والمكافالبيئة وال ػ ٕ
وقد أدرؾ المغويوف أرر ىذه العوامؿ في توجيو المعنى  ؛ ذلؾ عمى المعنى

وتحديد المراد ، " فإنيـ قد أفاضوا في الوظيفة االجتماعية لمغة ) 
Social Function   ولـ يغب عنيـ أف ىذه الوظيفة تتحدد في ظؿ ، )

الظروؼ المقامية التي تحيط بالمغة ومف أبرزىا الظروؼ االجتماعية 
 .  (ٕ)المغوية " المالبسة لمعممية 

موقؼ المخاطب أو السامع والمعنى الذي يفيمو مف الكالـ ، ومف ذلؾ ما  ػ ٖ
إال في بني  العصرَ  أحدٌ  يف  ورد في الحديث النبوي الشريؼ : " ال يصم  

يـ : ال نصمي حتى في الطريؽ فقاؿ بعضُ  يـ العصرَ بعضُ  قريظة  فأدرؾَ 

                                           

 . ٖٗٓراسة إبستيمولوجية لمفكر المغوي عند العرب ، د / تماـ حساف ص األصوؿ د(  ٔ)
، ط / دار  ٕٛٙعمػػـ الداللػػة التطبيقػػي فػػي التػػراث العربػػي ، تػػأليؼ د / ىػػادي نيػػر ص (  ٕ)

 ـ . ٕٚٓٓػ ىػ  ٕٚٗٔالتوزيع باألردف سنة األمؿ لمنشر و 
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 ذلؾ لمنبي ػ رَ كِ منا ذلؾ ، فذُ  دْ رِ لـ يُ  ، ، وقاؿ بعضيـ : بؿ نصمي ـنأتيي

  (ٔ)ؼ واحًدا منيـ " فمـ يعن   ػ 

حيث اختمؼ تأويؿ الصحابة ليذا النص فمنيـ مف فيـ منو األمر 
ووجوب عدـ صالة العصر إال في بني قريظة ، ومنيـ مف فيـ منو االستعجاؿ 

قريظة ، اب إلى بني ولذا قاـ بصالة العصر في الطريؽ أرناء الذى؛ في الذىاب 
 ما حدث لـ ينكر عمى كال الفريقيف .  ػ ولما عرؼ ػ

ويتبيف مف ذلؾ أف المخاطب لو دور وتأرير في فيـ النص والتفاعؿ معو 
يقصد أحد المعنييف  ػ  قصده المتكمـ ، ولربما كاف ػوتوجيو المعنى الذي ي

 نكر ػمع سميًما ومستقيًما لـ يالسابقيف دوف اآلخر ، لكف لما كاف فيـ السا
، يقوؿ ابف حجر : " وفي ىذا الحديث عميو فيمو وأقره  ة والسالـ ػعميو الصال

                                           

حػزاب ومخرجػو إلػى بنػي مػف األ ػػ كتػاب المغػازي بػاب مرجػع النبػي ػ رواه البخػاري فػي ( ٔ)
صحيح البخاري لإلماـ أبي عبد ا محمد بف إسػماعيؿ ينظر :  قريظة ومحاصرتو إياىـ .

فػتح البػاري ـ ، و ٕٕٓٓ ىػػ ػٖٕٗٔابػف كريػر بيػروت سػنة ، ط / دار ٔٔٓٔالبخاري ص 
بشرح صحيح اإلماـ أبي عبػد ا محمػد بػف إسػماعيؿ البخػاري لإلمػاـ أحمػد بػف عمػي بػف 

، ط / المكتبػػػة السػػػمفية ،  ٚٓٗ/  ٚقالني ، تػػػح / محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي حجػػػر العسػػػ
لسير برواية : ال يصميف أحد الظير إال فػي بنػي قريظػة ، ينظػر الجياد واكتاب ومسمـ في 

العػدؿ عػف العػدؿ إلػى صحيح مسمـ  المسمى المسند الصحيح المختصر مػف السػنف بنقػؿ 
سيف مسمـ بػف الحجػاج القشػيري النيسػابوري ، تػح لإلماـ الحافظ أبي الح ػ  رسوؿ ا ػ

ر والتوزيػػع بالريػػاض ، ط / دار طيبػػة لمنشػػ ٛٗٛ/ أبػػي قتيبػػة نظػػر محمػػد الفاريػػابي ص 
 ـ . ٕٙٓٓ ىػ ػ ٕٚٗٔسنة 
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مف الفقو أنو ال يعاب عمى مف أخذ بظاىر حديث أو آية ، وال عمى مف استنبط 

 (ٔ) مف النص معنى يخصصو " 

وتعددت أشكاؿ االىتماـ بدراسة المقاـ عند العرب ، فتناولوا ما يرتبط 
أدائو ، والمخاَطب وطريقة تمقيو ومطابقة الخطاب لمقتضى بالمتكمـ وطريقة 
 .الظاىر ومخالفتو 

 يا وجه نهذالنت ادلمايُت ين نمذ :  ـ

القت الداللة المقامية معارضة مف بعض الباحريف والدارسيف ، وذلؾ لما 
 يمي : 

المقاـ ىو محاولة لتفسير الظاىرة المغوية خارج إطار المغة ، يقوؿ د / أحمد  أ ػ
مختار عمر : " إف البحث عف تفسير لمظاىرة المغوية خارج إطار المغة 

، مف حجرة ليس ليا نوافذ وال أبوابيشبو البحث عف منفذ لمخروج 
: ندرس صي ما ىو موجود داخؿ الحجرة ، أيالمطموب منا أف نقنع بتق
 .( ٕ)العالقات داخؿ المغة " 

و مباحث محددة ، أو وحدات الداللة المقامية ال تمتمؾ حدوًدا واضحة أ ب ػ
تحميمية معينة ، فكؿ ما ال يدخؿ في إطار الجانب البنيوي الشكمي يمكف 

 أف يدخؿ في المقاـ . 

                                           

 . ٜٓٗ/  ٚفتح الباري (  ٔ)
 . ٖٚعمـ الداللة د / أحمد مختار عمر ص (  ٕ)
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وما زاؿ الصراع قائًما بيف أنصار البنيوية الذيف يروف ضرورة االعتماد 

) غير عمى البنية المغوية في تفسير الظواىر المغوية ، وبيف عمماء السياؽ 
الذيف يروف أف السياؽ موجو ومحدد لممعنى ، والحقيقة أف االتجاىيف ( المغوي 

متكامالف في دراسة الظاىرة المغوية ؛ إذ ليس مف الممكف دراسة المغة دوف 
االعتماد عمى الجانب الشكمي ، وليس مف الممكف أف تظؿ دراسة النظاـ المغوي 

وسير مف أف المغة واسعة المعنى ومبيمة المدلوؿ عمى الرغـ مما قرره دي س
تدرس في ذاتيا ومف أجؿ ذاتيا ، مف أجؿ ذلؾ أخذت جيود عدد مف الباحريف 
تتجو إلى التوفيؽ بيف أصحاب البنيوية والجانب الشكمي وبيف أصحاب الجوانب 

 االتصالية والمقامية .

 انذالنت ادلمايُت وانمصذَت :  ـ

ىمية قصد كاف المغويوف العرب عمى طريؽ مستقيـ عندما الحظوا أ
اجي المتكمـ مف كالمو وأرر ذلؾ في مدلوؿ خطابو ، نجد ذلؾ عند العالمة الزج

إنما جعؿ الكالـ لُيعب َر بو العباد عما  فقد أشار إلى أف " المولى ػ عز وجؿ ػ
ا بما في ضمائرىـ مما ال يوقؼ ىجس في نفوسيـ ، وخاطب بو بعضيـ بعضً 

(ٔ)وال حيمة مف الحيؿ "  و بإشارة وال إيماء وال رمٍز بحاجبعمي
امد ، ويرى أبو ح 

( أف فعؿ األمر " ليس أمرًا لصيغتو وذاتو ، وال لكونو  ىػ ٘ٓ٘الغزالي  ) ت 
مجرًدا عف القرائف مع الصيغة ، بؿ يصير أمرًا برالث إرادات : إرادة المأمور بو 

                                           

، ط / دار  ٕٗ، تح / مازف المبػارؾ ص  اإليضاح في عمؿ النحو ألبي القاسـ الزجاجي(  ٔ)
 ـ . ٜٜٚٔىػ ػ  ٜٜٖٔالنفائس سنة 
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رادة الداللة بالصيغة عمى األمر دوف اإلباح رادة إحداث الصيغة ، وا  ة ، وا 

(ٔ)والتيديد " 
 . 

ويتبيف مف ذلؾ أف ىناؾ عاماًل مؤررًا في المعنى والداللة وىو خارج 
البنية المغوية أال وىو قصد المتكمـ ، ففي بعض األحياف يقوؿ المتكمـ شيًئا ال 
نما يقصد بو شيًئا آخر في  يقصد بو لفظو أو ما يفيـ مف لفظو الظاىر ، وا 

تطيع عف طريؽ معرفة مالبسات القػػػوؿ أف نفسو ويسمى المعنى الكامف ، ونس
، وىو ما يعرؼ في الدراسات المغوية ندرؾ قصد المتكمـ ومراده مف قولو 

( ، وقد أشار د / طو عبد الرحمف إلى  Intentionalityدية  ) الحديرة بالقص
ضرورة اقتراف قصد المتكمـ بالكالـ حتى يتحقؽ التواصؿ بيف المتكمـ بصفتو 

مقي بصفتو مستقباًل فقاؿ : "  " ألف مدار األمر ينصب عمى ماذا مرساًل والمت
يعني الُمرسؿ بخطابو ال ماذا تعنيو المغة ، حتى لو كاف الخطاب واضًحا في 

 . (ٕ)"الُمرسؿ ىو الفيصؿ في بياف معناهلغتو ؛ ألف معرفة قْصد 
    ﴿ففي قولو تعالى : 

   
    
 ﴾(ٖ)   قرئ : يررني ويرث بالرفع ، وقرئ : يررني

                                           

المستصفى مف عمـ األصوؿ تصنيؼ اإلماـ أبي حامػد محمػد بػف محمػد الغزالػي ، تػح / (  ٔ)
 ، ط /  شركة المدينة المنورة لمطباعة .ٕٗٔ/  ٖحمزة بف زىير حافظ 

ليؼ / عبد اليادي بػف ظػافر الشػيري ص استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، تأ (ٕ)
 ـ . ٕٗٓٓ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، سنة ٜٙٔ

 . ٙ،  ٘مريـ مف اآليتيف /   (ٖ)
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فإذا كاف الفعؿ جواًبا لألمر فيو مجزـو ، أما إذا كاف الفعؿ  (ٔ)ويرث بالجـز

 صفة لمولي فيو مرفوع ، فإرادة المعنى ىى التي تؤرر في موقعو اإلعرابي .
في تحديد المعاني ، يتبيف  وقد أعطى المغويوف العرب القصد رعاية فائقة

ذلؾ مف قوؿ ابف فارس : " فأما المعنى فيو القصد والمراد ، يقاؿ: عنيت الكالـ 
: " والذي يدؿ عميو قياس المغة ، وقولو ػ أيًضا ػ (ٕ)كذا أي : قصدُت وعمدُت " 

 . (ٖ)أف المعنى ىو القصد الذي يبرز ويظير إذا بحث عنو " 
إف المعنى ىو القصد الذي يقع بو القوؿ  ويقوؿ أبو ىالؿ العسكري : "

 .(ٗ)عمى وجو دوف وجو ، وقد يكوف معنى الكالـ في المغة ما تعمؽ بو القصد "

                                           

في القػراءات السػبع ألبػي عمػرو عرمػاف بػف سػعيد الػداني ، تػح / أوتػو  رينظر : التيسي  (ٔ)
 ٜٜٙٔ ػىػػ  ٙٔٗٔ، ط / دار الكتب العمميػة بيػروت ػ لبنػاف ، سػنة  ٕٓٔيرتزؿ ص 

بػػراز المعػػػاني مػػػف حػػرز األمػػػاني فػػػي القػػػراءات السػػبع تػػػأليؼ / عبػػػدالرحمف بػػػف ـ، و  ا 
ص إسماعيؿ بف إبراىيـ المعروؼ بػأبي شػامة الدمشػقي، تػح / إبػراىيـ عطػوة عػوض 

تحػػػػاؼ فضػػػالء البشػػػر بػػػػالقراءات األربعػػػة عشػػػػر و .، ط / دار الكتػػػب العمميػػػة ٔٛ٘ ا 
القػراءات تػأليؼ الشػيخ / أحمػد بػف محمػد المسمى منتيى األمانى والمسرات فى عمـو 
 -ىػػػػ  ٚٓٗٔ، ط / عػػػالـ الكتػػػب ٖٖٕ/  ٕالبنػػا ، تػػػح د / شػػػعباف محمػػػد إسػػػماعيؿ 

  ـ . ٜٚٛٔ
د / عمػر  ، تػحالبف فارس الصاحبى فى فقو العربية ومسائميا وسنف العرب فى كالميا   (ٕ)

  ـ .ٖٜٜٔػ  ىػٗٔٗٔ، ط : مكتبة المعارؼ ػ بيروت ، سنة :  ٕٜٔص فاروؽ الطباع 
/ عبػد السػالـ  ، تػح) ع ف ى ( ٛٗٔ/  ٗالمغة ألبى الحسػف أحمػد بػف فػارس  مقاييس  (ٖ)

   . ىػٖٙٙٔمحمد ىاروف، ط / دار إحياء الكتب العممية 
، ط /  ٖٖالفروؽ المغويػة لإلمػاـ / أبػي ىػالؿ العسػكري تػح / محمػد إبػراىيـ سػميـ ص   (ٗ)

 دار العمـ والرقافة لمنشر والتوزيع .
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 ىػ ( إلى : " إف ا ػ تعالى ػ ٔ٘ٙ) ت وقد أشار ابف القيـ الجوزية 

وضع األلفاظ بيف عباده تعريًفا وداللة عمى ما في نفوسيـ ، فإذا أراد أحدىـ 
شيًئا عر فو بمراده وما في نفسو بمفظو ، ورتب عمى تمؾ اإلرادات مف اآلخر 

والمقاصد أحكاميا بواسطة األلفاظ ، ولـ يرتب تمؾ األحكاـ عمى مجرد ما في 
النفوس مف غير داللة فعؿ أو قوؿ ، وال عمى مجرد ألفاظ مع العمـ بأف المتكمـ 

 . (ٔ)بيا لـ ُيرد معانييا ولـ ُيحط بيا عمًما "

                                           

إعالـ الموقعيف عػف رب العػالميف تصػنيؼ / أبػي عبػد ا محمػد بػف أبػي بكػر المعػروؼ  (ٔ)
، ط /  ٗٔ٘/  ٗبابف القيـ الجوزية ، تح / أبي عبيػدة مشػيور بػف حسػف آؿ سػمماف ،  

 . ىػ ٖٕٗٔوالتوزيع بالسعودية سنة  دار ابف الجوزي لمنشر
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 انثانٍ حثبادل

 عنذ عهًاء انهغت ذالنت ادلمايُتان
التراث العربي غني ورري بالمباحث المغوية التي يرى بعض الدارسيف أنيا 
نتاج لمدراسات الغربية ورمرة لألبحاث األوربية في مجاؿ المغة ، ومف ذلؾ 
الداللة المقامية ، فيذا المبحث لو جذور راسخة في التراث المغوي عند العرب ، 

ا ال يمنع مف االعتراؼ بأف الدراسات الحديرة قد كانت أكرر نضًجا وأدؽ وىذ
رصًدا لتمؾ الظاىرة المغوية بحكـ التراكـ المعرفي ومعطيات الحضارة الحديرة مف 
طباعة الكتب والمجالت ونشأة الكميات المتخصصة مما أدى إلى  تجديد الفكر 

صالح ما بو مف صدعف القديـ وبياف عناصر القوة فيو ، ورأب ما بو م ، وا 
 قصور .

 عنذ انمذايٍ :  أ ـ
ارتبط المقاـ في التراث العربي بعمـ البالغة ، وجممتيـ الشييرة " لكؿ 
مقاـ مقاؿ " أفضت إلى كرير مف المباحث البالغية مرؿ : التقديـ والتأخير ، 
وأضرب الخبر وخروج األمر عمى خالؼ مقتضى الظاىر ، وكذلؾ خروج 

ى خالؼ مقتضى الظاىر، يقوؿ د / تماـ حساف : " ولقد كاف االستفياـ عم
البالغيوف عند اعترافيـ بفكرة المقاـ متقدميف ألؼ سنة تقريًبا عمى زمانيـ ؛ 
ألف االعتراؼ بفكرتي المقاـ والمقاؿ باعتبارىما أساسيف متميزيف مف أسس 

امرات تحميؿ المعنى يعتبر اآلف في الغرب مف الكشوؼ التي جاءت نتيجة لمغ
 . (ٔ)العقؿ المعاصر في دراسة المغة "

                                           

 . ٖٖٚالمغة العربية معناىا ومبناىا ص  (ٔ)



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 815  

            
                                                                      

 الداللت املقاميت بني النظريت والتطبيق سورة البقرة منوذجاً

 
ويتبيف مف ذلؾ العالقة الوريقة التي تربط عمـ البالغة بعمـ الداللة 
فكالىما يعنى بالضوابط والقواعد التي تحدد المعنى وتجميو في أذىاف 
المستقبميف ، وال يخفى أرر المقاـ والمجاز واالستعارة في تغير المعنى ، فيذه 

 ة بيف عممي البالغة والداللة .عوامؿ مشترك
وتعددت مقامات الكالـ عند البالغييف ، وأشار بعضيـ إلى بعض تمؾ 
المقامات ، ومف ذلؾ ما ذكره اإلماـ السكاكي في قولو : " ال يخفى عميؾ أف 
مقامات الكالـ متفاوتة ، فمقاـ الشكر يبايف مقاـ الشكاية ، ومقاـ التينئة يبايف 

اـ المدح يبايف مقاـ الذـ ، ومقاـ الترغيب يبايف مقاـ مقاـ التعزية ، ومق
الترىيب ، ومقاـ الجد في جميع ذلؾ يبايف مقاـ اليزؿ ، وكذا مقاـ الكالـ ابتداء 
يغاير مقاـ الكالـ بناء عمى االستخبار أو اإلنكار ، ومقاـ البناء عمى السؤاؿ 

ب ، وكذا مقاـ الكالـ يغاير مقاـ البناء عمى اإلنكار ، جميع ذلؾ معمـو لكؿ لبي
مع الذكي يغاير مقاـ الكالـ مع الغبي ، ولكؿ ذلؾ مقتضى غير مقتضى اآلخر ، 
رـ إذا شرعت في الكالـ فمكؿ كممة مع صاحبتيا مقاـ ، ولكؿ حد ينتيي إليو 

 . (ٔ)الكالـ مقاـ " 
ىذه المقامات التي ذكرىا اإلماـ السكاكي تتعمؽ بسياؽ الموقؼ والمقاـ 

غير لغوي يؤرر في المعاني ويحدد مدلوالتيا ويزيؿ ما يعترييا مف فيو سياؽ 
غموض أو إبياـ ، ذلؾ الغموض الناتج مف االعتماد عمى المعنى العاـ الذي 
يصمح في كؿ التراكيب ولجميع المعاني التي تدخؿ تحت ىذا المعنى العاـ ، غير 

ؿ والنصوص التي أف ما ذكره اإلماـ السكاكي يتعمؽ باستخداـ األلفاظ  والجم

                                           

 . ٕٙ٘اح العمـو  ألبي يعقوب السكاكي ، ص مفت (ٔ)
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تناسب ىذه المقامات ولـ يشر إلى أرر ىذه المقامات في تخصيص المعنى 

 وتعييف المراد .

ما ذكره الخطيب القزويني عندما قاؿ: "  ومف تمؾ المقامات ػ أيًضا ػ
ومقتضى الحاؿ مختمؼ، فإف مقامات الكالـ متفاوتة ، فمقاـ التنكير يبايف مقاـ 

بايف مقاـ التقييد، ومقاـ التقديـ يبايف مقاـ التأخير، التعريؼ، ومقاـ اإلطالؽ ي
ومقاـ الذكر يبايف مقاـ الحذؼ ، ومقاـ الَقْصر يبايف مقاـ خالفو ، ومقاـ 
الفصؿ يبايف مقاـ الوصؿ ، ومقاـ اإليجاز يبايف مقاـ اإلطناب والمساواة ، وكذا 

 . (ٔ)ـ "خطاب الذكي يبايف خطاب الغبي ، وكذا لكؿ كممة مع صاحبتيا مقا

بيف السياؽ المغوي المتمرؿ في التنكير  جمع الخطيب القزويني ػ ىنا ػ
والتعريؼ ، واإلطالؽ والتقييد ، والتقديـ والتأخير ، والذكر والحذؼ ... إلخ ، 

خطاب الذكي يبايف خطاب الغبي ، وبيف السياؽ غير المغوي المتمرؿ في أف 
 ياؽ غير المغوي .يتضح مف ذلؾ تغميب السياؽ المغوي عمى السو 

وانتقد د / تماـ فكرة المقاـ عند البالغييف ورآىا رابتة وسالبة فقاؿ : " 
لقد فيـ البالغيوف ) المقاـ ( أو) مقتضى الحاؿ ( فيًما سكونًيا قالبًيا نمطًيا 
مجرًدا عمى نحو ما جرد النحاة أصؿ الوضع لمحرؼ ولمكممة ولمجممة ، رـ قالوا 

يذه المقامات نماذج مجردة ، وأطر عامة ، وأحواؿ ساكنة : لكؿ مقاـ مقاؿ ... ف
ذات مقتضيات يوزف بيا السموؾ الحي ، ويصب في قالبيا ، بيذا يصبح المقاـ 

                                           

اإليضاح في عمػـو البالغػة ، تػأليؼ / جػالؿ الػديف محمػد بػف عبػد الػرحمف بػف عمػر بػف  (ٔ)
، ط / دار الكتػب العمميػة بيػروت ػ  ٕٓأحمد بف محمد ، تح / إبػراىيـ شػمس الػديف  ص 

 ـ . ٖٕٓٓىػ ػ  ٕٗٗٔلبناف ، سنة 
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( ، فالذي أقصده بالمقاـ ليس  staticعند البالغييف سكوني ؛ ألنو حاؿ أو) 

نما ىو جممة الموقؼ المتحرؾ االجتماعي الذي ي عتبر المتكمـ إطارًا وال قالًبا ، وا 
جزًءا منو ، كما يعتبر السامع والكالـ نفسو ، وغير ذلؾ مما لو اتصاؿ بالتكمـ ) 

speech event  وذلؾ أمر يتخطى مجرد التفكير في موقؼ نموذجي ، )
ليشمؿ كؿ عممية االتصاؿ مف اإلنساف والمجتمع والتاريخ والجغرافيا والغايات 

بيف فيمي وفيـ البالغييف لممصطمح  والمقاصد ، وعمى الرغـ مف ىذا الفارؽ
الواحد ، أجد لفظ ) المقاـ ( أصمح ما أعبر بو عما أفيمو مف المصطمح 

 (ٔ)( الذي يستعممو المسانيوف المحدروف "  Context of situationالحديث )
. 

ومف ذلؾ يتبيف الفارؽ بيف تناوؿ البالغييف وتناوؿ المغوييف لفكرة المقاـ 
وف إلى المقاـ عمى أنو قوالب ونماذج يذكر فييا الكالـ ، ، فالبالغيوف ينظر 

والمطموب مف البميغ أف تتفؽ أقوالو واستعماالتو المغوية مع تمؾ المواقؼ ، أما 
المغويوف فينظروف إلى المقاـ عمى أنو ذلؾ الموقؼ الحي المتحرؾ المشبع 

يا ، وقد بالعناصر التي تؤرر في المعاني وتستدعي االستعماالت المناسبة ل
 أشار د / كماؿ بشر إلى أف البالغييف قد وفقوا في إدراؾ شيء ميـ في الدرس

طبقوه بطريقتيـ الخاصة ، لقد كانت  المغوي وىو المقاـ ، ولكنيـ ػ كعادتيـ ػ
عنايتيـ في المقاـ موجية نحو الصحة والخطأ أو نحو الجودة وعدميا ، وليذا 

حاؿ أو ما يسميو ىو المسرح المغوي كانت نظرتيـ إلى المقاـ أو مجريات ال

                                           

 . ٖٗٓ،  ٖٖٓاألصوؿ ص  (ٔ)
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نظرة معيارية ال وصفية ، وأوجبوا أف يأتى الكالـ عمى صفات مخصوصة 

 .(ٔ)ونماذج معينة ، طبًقا لمقامو ومقتضيات حالو

فالبالغيوف يقصدوف بالمقاـ أف يتألؼ الكالـ بالطريقة التي تناسب 
ة ، ويدؿ الب محددالموقؼ الذي يذكر فيو ، فالمقامات عندىـ صور نمطية وقو 

ة بف جعفر في كتابو ) نقد الشعر ( حيث قاـ بحصر عمى ذلؾ ما فعمو قدام
المعاني واأللفاظ التي تخص بعض المقامات ، ففي مقاـ المديح مراًل ينبغي أف 
يذكر المتكمـ المعاني التي يتصؼ بيا الممدوح وىى : العقؿ والشجاعة والعدؿ 

جاؿ بيذه الخصاؿ األربع كاف مصيًبا ، والمادح والعفة ، فإذا التـز المادح لمر 
 . (ٕ)بغيرىا غير مصيب 

أما عند المغوييف فالمقاـ ىو الحدث الكالمي الذي تشترؾ فيو عدد مف 
العناصر تجتمع لتؤدي إلى نجاح الموقؼ المغوي ، وتحقؽ الكفاءة التواصمية 

خرى ، فكؿ مقاـ بيف المرسؿ والمستقبؿ ، وىذا الموقؼ ال يمكف أف يتكرر مرة أ
أو موقؼ لو خصائصو وألفاظو التي تناسبو وال تناسب غيره ، وكذلؾ 
الحاضروف لمموقؼ الحواري وحالتيـ النفسية التي تؤرر في كالميـ وكذلؾ 
المشاركوف والمستمعوف في ىذا الموقؼ ، كؿ تمؾ العناصر تجعؿ تكرار الموقؼ 

 الحواري غير قابؿ لمتكرار أكرر مف مرة .

                                           

، ط / دار المعػارؼ  ٗٙظر : دراسات في عمـ المغة ) القسػـ الرػاني : األصػوات ( ص ين (ٔ)
 ـ . ٜٔٚٔبمصر القاىرة سنة 

، ط /  ٕٚينظػػر : نقػػد الشػػعر ألبػػي الفػػرج قدامػػة بػػف جعفػػر ، تػػح / كمػػاؿ مصػػطفى ص  (ٕ)
 ـ . ٖٜٙٔمكتبة الخانجي بمصر سنة 
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فارؽ آخر بيف تناوؿ البالغييف وتناوؿ المغوييف لممقاـ وىو أف  وىناؾ

البالغييف الحظوا االستعماؿ الذي يناسب الموقؼ أو المقاـ ، وربما لـ يغير 
 .تضى الحاؿالموقؼ في داللة الكممات أو الجمؿ والنص إال أنو يكوف موافًقأ لمق

في داللة المفظ  أما المغويوف فقد نظروا إلى السياؽ عمى أنو عامؿ مؤرر
أو الجممة أو النص ، وىذا الفارؽ ىو ما عبر عنو د / تماـ حساف بأف 
البالغييف نظروا إلى المقاـ عمى أنو سمبي أما المغويوف فنظروا إلى المقاـ عمى 

 أنو إيجابي ومؤرر ومحدد لمداللة .

وقد وضح أبو ىالؿ العسكري أنماط التعبير التي تناسب المقامات وتالئـ 
مواقؼ التي تذكر فييا فقاؿ : واعمـ أف  المعانَي التي تُْنَشُأ الكتُب فييا مف ال

األمِر والن ْيي سبيُميا أف ُتَؤك َد غاية التوكيد بجية كيفية نظـ الكالـ ، ال بجية 
كررة المفظ ؛ ألف حكـ ما ينُفُذ عف السمطاف في كتبو شبيو بحكـ توقيعاتو ، مف 

معنى ... وسبيؿ ما يكتب بو في باب الشكر أف ال يقع اختصار المفظ وتأكيد ال
فيو إسياب ، فإف إسياب التابع في الشكر إذا رجع إلى خصوصية نوع مف 
اإلبراـ والترقيؿ ... وسبيؿ ما يكتب بو التابع إلى المتبوع في معنى االستعطاؼ 
 ومسألة النظراء أف ال يكرر مف شكاية الحاؿ ورقتيا واستالء الخصاصة عميو
فييا؛ فإف ذلؾ يجمع إلى اإلبراـ واإلضجار شكاية الرئيس لسوء حالو وقمة 
ظيور نعمتو عميو ... وسبيؿ ما يكتب بو في االعتذار مف شيء أف يتجنب في 
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اإلطناب واإلسياب إلى إيراد النكت التي يتوىـ أنيا مقنعة في إزالة الموجدة ..." 

(ٔ) . 

المعاني التي يريد المتكمـ أف يعبر  فمعاني األلفاظ واألساليب تتنوع بتنوع
 عنيا ، وتتغير بتغير المواقؼ التي يساؽ فييا الكالـ .

ذا عممنا أف عمـ المعاني يتناوؿ المعنى يقوؿ د / تماـ حساف : "  وا 
الوظيفي، وأف عمـ البياف يتناوؿ المعنى المعجمي، وأف عمـ البديع يتناوؿ 

نى، عممنا أف البالغة العربية ال تتناوؿ صنعة فنية ال يتحتـ فييا أف تتصؿ بالمع
مت لدراسة ا عمى الرغـ مف ذلؾ قد  يالمعنى االجتماعي تناواًل مقصوًدا، ولكن

اف ر المعنى االجتماعي أو المعنى الداللي كما أسميو في ىذا البحث، فكرتيف تعتب
اليـو مف أنبؿ ما وصؿ إليو عمـ المغة الحديث في بحرو عف المعنى االجتماعي 

والرانية فكرة  ,Speech event "الداللي، وأولى ىاتيف الفكرتيف فكرة "المقاؿ
وأنبؿ مف ذلؾ أف عمماء البالغة ربطوا  ,Context of situation ""المقاـ

بيف ىاتيف الفكرتيف بعبارتيف شييرتيف أصبحتا شعارًا ييتؼ بو كؿ ناظر في 
الرانية "لكؿ كممة مع صاحبتيا  المعنى: العبارة األولى "لكؿ مقاـ مقاؿ"، والعبارة

 . (ٕ) . "مقاـ
ذا أردنا أف نرصد تطور فكرة الداللة المقامية في التراث العربي فيمكف  وا 

 أف نبيف ذلؾ فيما يمي :
                                           

ىػالؿ الحسػف بػف عبػد ا بػف سػيؿ  كتاب الصناعتيف الكتابة والشػعر ، تصػنيؼ / أبػي(  ٔ)
، ط /  ٛ٘ٔػ  ٙ٘ٔالعسكري ، تح / عمي محمد البجاوي و محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ص 

 ـ . ٕٜ٘ٔىػ ػ  ٖٔٚٔدار إحياء الكتب العربية سنة 
 . ٕٓالمغة العربية معناىا ومبناىا ص  (ٕ)
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 عنذ سُبىَه :  مايُتادلانذالنت  ـ 1

المقامية ، وىو باب  عقد سيبويو في كتابو باًبا ىو مف صميـ الداللة
(ٔ)واإلحالة ( االستقامة مف الكالـ)

، حيث بيف في ىذا الباب ما يصمح أف يكوف  
كالًما لغوًيا مستقيًما مع العقؿ والمنطؽ والموقؼ التواصمي وبيف الكالـ الذي ال 
يصمح أف يكوف وسيمة اتصاؿ لمخالفتو لممنطؽ والفكر المستقيـ ومواقؼ 

مستقيـ كذب االتصاؿ والكفاءة المغوية فقاؿ : " فمنو مستقيـ حسف ، ومحاؿ ، و 
، ومستقيـ قبيح ، وما ىو محاؿ كذب ، فأما المستقيـ الحسف فقولؾ : أتيُتؾ 
أمِس وسآتيؾ غًدا ، وأما المحاؿ فأف تنقض أوؿ كالمؾ بآخره فتقوؿ : أتيتؾ 
غًدا ، وسآتيؾ أمس ، وأما المستقيـ الكذب فقولؾ : حممت الجبؿ ، وشربت ماء 

فأف تضع المفظ في غير موضعو ، نحو  البحر ونحوه ، وأما المستقيـ القبيح
قولؾ : قد زيًدا رأيت ، وكي زيٌد يأتيؾ ، وأشباه ذلؾ ، وأما المحاؿ الكذب فأف 

(ٕ)تقوؿ : سوؼ أشرب ماء البحر أمس"
 . 

ذكر سيبويو ىنا أف الرسالة المغوية ال تحقؽ اليدؼ منيا والغرض مف 
 توصيميا إال إذا توافرت فييا الشروط اآلتية :

صحة التركيب النحوي واتساؽ التركيب مع الزماف والمكاف والحاؿ والعقؿ  ػ ٔ
 وىو ما أطمؽ عميو المستقيـ الحسف .

                                           

/ عبػد  ، تػح ٕ٘/  ٔ  ( سػيبويو كتاب سيبويو ألبى بشر عمرو بف قنبر المعروؼ بػػ ) ( ٔ)
ىػػ  ٛٓٗٔالسالـ محمد ىاروف ، ط / مكتبة الخانجى بالقػاىرة ، الطبعػة الرالرػة سػنة 

  ـ . ٜٛٛٔ/ 
 . ٕٙ،  ٕ٘/  ٔالكتاب (  ٕ)
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أال ينقض آخُر الكالـ أولو ؛ ألف ذلؾ يتنافى مع العقؿ والمنطؽ والتفكير  ػ ٕ

 السميـ وىو ما أطمؽ عميو المحاؿ .
والواقع فإذا صح التركيب صحة التركيب ال تقبؿ إال إذا كانت مطابقة لمحاؿ  ػ ٖ

 وخالؼ الواقع فيو المستقيـ الكذب .
إذا خالؼ التركيب المنطؽ والواقع فقد جمع القبح مف أطرافو ، وفشؿ  ػ ٗ

 الموقؼ االتصالي برمتو، وىو ما أطمؽ عميو المحاؿ الكذب .
كما تنبو سيبويو وأستاذه الخميؿ بف أحمد إلى دور المخاطب في فؾ 

يقوؿ سيبويو : "  ،في أذىاف المخاطبيف تاستقر  غوية التيرموز الشفرة الم
  وسألت الخميؿ عف قولو جؿ ذكره ﴿ 

  
   

  
  

  ﴾(ٔ)  
خبر الجواب في كالميـ لعمـ المخبر فقاؿ : إف العرب قد تترؾ في مرؿ ىذا ال

(ٕ) ( ألي شيء وضع ىذا الكالـ " )المخاطب
 . 

 عنذ ابن جنٍ : انذالنت ادلمايُت  ـ 2
أشار ابف جني إلى عنصر ميـ في تحديد المعاني واستجالء المقاصد مف 

وف امي  الوف والحم  : " وبعد ، فالحم  الكالـ أال وىو ما سم اه شاىد الحاؿ فقاؿ 
منيـ ، يستوضحوف مف مشاىدة األحواؿ  د  تعْ ادوف ومف يمييـ ويُ ساسة والوق  وال

                                           

 . ٖٚالزمر مف اآلية / (  ٔ)
 . ٖٔ/  ٖالكتاب (  ٕ)
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نشده حضره يُ ولـ يَ  ،ر بو عنوبِ خْ عمرو مف شعر الفرزدؽ إذا أُ  مو أبوما ال يحص  

ـ تصويره عِ نْ ال تعمـ أف اإلنساف إذا عناه أمر فأراد أف يخاطب بو صاحبو ويُ ، أوَ 
يقوؿ لو : يا فالف ، أيف أنت ؟ أرني وجيؾ قبؿ عميو فلو في نفسو استعطفو ليُ 

ف مغنيًا عف مقابمة العيف مجزئًا ذُ رؾ ... فمو كاف استماع األُ أحد   ، أقبؿ عمي  
(ٔ)عنو لما تكمؼ القائؿ ، وال كمؼ صاحبو اإلقباؿ عميو واإلصغاء إليو "

  . 
" : كالـ ابف جني بقولو أستاذنا الدكتور / عبد الفتاح البركاوي  وقد وضح

لقد قسـ أبو الفتح الكالـ باعتبار المقاـ أو األحواؿ المصاحبة لألداء إلى رالرة 
 أقساـ : 

أوؿ : ذلؾ الذي نشاىد فيو ظروؼ األداء ونستوضح فيو مف مشاىدة األحواؿ 
 ما ال يمكف تحصيمو مف أكابر العمماء إذا غيبت عنيـ ىذه الظروؼ . 

اؿ وىذا يمرؿ منزلة وسطى بيف النوع الراني : ذلؾ الكالـ المشفوع برواية الح
 األوؿ والنوع الرالث . 

الرالث : وىو ذلؾ الكالـ المنقوؿ إلينا مقطوعًا عف سياقو ومجردًا عف ذكر 
أحوالو وأسبابو وىذا النوع ىو منطقة الخطأ وموطف الزلؿ الذي يقع فيو 
 الباحث المغوي عند إرادة الكشؼ عف المعنى معتمدًا عمى عنصر المقاؿ

 .وحده 
قد ضرب ابف جني مرااًل ليذا النوع األخير بما أسرع إليو أبو إسحاؽ ل

الزجاج مف ارتكاب طريؽ االشتقاؽ في نحو قوليـ : رفع عقيرتو ونقؿ عف أبي 
ابف السراج  توقفو في قبوؿ االعتماد عمى عنصر المقاؿ وحده مف جانب  بكر

                                           

 . ٕٚٗ،  ٕٙٗ/  ٔالخصائص ألبى الفتح عرماف بف جنى (  ٔ)
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بأنو ال يؤمف أف تكوف ىذه ، وقد احتج أبو بكر ابف السراج عميو : "  الزجاج

إلينا قد كانت ليا أسباب لـ نشاىدىا ولـ ندر ما حديريا... قاؿ  ةاأللفاظ المنقول
 (ٔ)"أبو بكر: فمو ذىبنا نشتؽ لقوليـ "عقر" مف معنى الصوت لبعد األمر جدًا 
" إنما : رـ ذكر السياؽ الذي ينبغي أف تفيـ في ضوئو ىذه العبارة قائاًل 

طعت إحدى رجميو فرفعيا ووضعيا عمى األخرى رـ نادى وصرخ ىو أف رجاًل ق
بأعمى صوتو فقاؿ الناس : رفع عقيرتو ، أي: رجمو المعقورة قاؿ أبو بكر:" 

قد أومأ سيبويو إلى أرر مشاىدة األحواؿ في و  (ٕ)"  فقاؿ أبو بكر لست أدفع ىذا
لـ يصؿ إليو ألنا جيمنا ما عمـ غيُرنا ، أو يكوف اآلخر : وضع األسماء فقاؿ 

 عمـ وصؿ إلى األوؿ المسمي "
، وقاـ ابف جني بشرح مقولة سيبويو قائاًل :  (ٖ)

ألف األوؿ وصؿ إليو عمـ لـ يصؿ إلى ولذلؾ قاؿ سيبويو في نحٍو مف ىذا : أو 
 (ٗ) "اآلخر يعني ما نحف عميو مف مشاىدة األحواؿ واألوائؿ

بي بكر وأبي إسحاؽ رـ عقب ابف جني عمى ىذه المحاورة الطريفة بيف أ
شعري إذا شاىد أبو عمرو وابف أبي إسحاؽ ويونس وعيسى بف  تبقولو : " فمي

خميؿ وسيبويو وأبو الحسف وأبو زيد وخمؼ األحمر واألصمعي ومف في العمر و 
الطبقة والوقت مف عمماء البمديف وجوه العرب فيما تتعاطاه مف كالميا وتقصد 

المشاىدة وذلؾ الحضور ماال تؤديو الحكايات  لو مف أغراضيا ، أال تستفيد بتمؾ
                                           

داللػة السػياؽ بػيف التػراث وعمػـ المغػة الحػديث دراسػة  ، و ٕٛٗ/  ٔالخصػائص  ينظر :( ٔ)
تحميميػة لموظػػائؼ الصػوتية والبنيويػػة والتركيبيػػة فػي ضػػوء نظريػػة السػياؽ د / عبػػد الفتػػاح 

 ـ . ٜٜٓٔ، سنة  ٗٙ،  ٖٙعبد العميـ البركاوي ص 
 . ٗٙ، وداللة السياؽ ص  ٕٛٗ/  ٔالخصائص (  ٕ)
 .  ٖٓٔ،  ٕٓٔ/  ٕكتاب سيبويو ( ٖ)
 . ٕٛٗ/  ٔالخصائص (  ٗ)
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صود العرب وغوامض ما في أنفسيا تضطر إلى معرفة قُ وال تضبطو الروايات فُ 

حتى لو حمؼ منيـ حالؼ عمى غرض دلتو عميو إشارة ال عبارة لكاف عند نفسو 
   (ٔ) "وعند جميع مف يحُضر حالو صادًقا فيو ، غير مت يـ الرأي والنحيزة والعقؿ 

ويقوؿ : " والذي يدؿ عمى أنيـ قد أحس وا ما أحسسنا ، وأرادوا وقصدوا ما 
نسبنا إلييـ إرادتو وقصده شيئاف : أحدىما حاضر معنا ، واآلخر : غائب عنا ، 
إال أنو مع أدنى تأمؿ في حكـ الحاضر معنا ، فالغائب ما كانت الجماعة مف 

ر إلى معرفتو مف أغراضيا عممائنا تشاىده مف أحواؿ العرب ووجوىيا ، وُتضط
وُقصودىا مف استخفافيا شيًئا أو استرقالو وتقب مو أو إنكاره ، واألنس بو أو 
االستيحاش منو والرضا بو أو التعج ب مف قائمو ، وغير ذلؾ مف األحواؿ 

  . (ٕ)الشاىدة بالُقصود بؿ الحالفة عمى ما في النفوس "
عد العيف أيف ، فمشاىدة وكأف ابف جني ىنا يريد أف يقوؿ : ليس ب 

، وقديًما قالوا : فما  األحواؿ أقوى في ربوت الداللة مف الحمؼ بأغمظ اأَليماف
 راٍء كمف سمع .

 عنذ اجلاحظ :  ادلمايُت ـ 3

أدرؾ الجاحظ عنصرًا مف األىمية بمكاف في مجاؿ الداللة المقامية أال 
المخاطبيف والبيئة  وىو عنصر التأرير في المستمعيف ، وكيفية مراعاة أحواؿ

 يقوؿالتي يعيشوف فييا لتحقيؽ الغرض مف الكالـ والتأرير في نفس المستمع ، 
فإياؾ أف ، مف نوادر كالـ األعراب بنادرةٍ  ػحفظؾ ا  ػ: " ومتى سمعت  الجاحظ

                                           

 . ٕٛٗ/  ٔالخصائص (  ٔ)
 . ٕ٘ٗ/  ٔ السابؽ(  ٕ)
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، فإنؾ إف غيرتيا بأف تمحف في إعرابيا تحكييا إال مع إعرابيا ومخارج ألفاظيا 

ـ المولديف والبمدييف ، خرجت مف تمؾ الحكاية وعميؾ فضؿ وأخرجتيا مخارج كال
غاـ ة والط  شوَ ح الحُ مَ حة مف مُ مْ سمعت بنادرة مف نوادر العواـ ومُ  ذاوكذلؾ إ كبير ،

ليا لفظًا حسنًا أو تجعؿ ليا مف فيؾ  رَ فإياؾ أف تستعمؿ فييا اإلعراب أو تتخي  
خرجيا مف صورتيا ومف الذي فإف ذلؾ يفسد اإلمتاع بيا ويُ ، ًا مخرجًا سري  

 . (ٔ)ذىب استطابتيـ إياىا واستمالحيـ ليا"ويُ ، يدت لو رِ أُ 

مرؿ أحد أىـ وظائؼ المغة ، وىو ىذا التأرير الذي أشار إليو الجاحظ ي
رارة المش" " اعر والتأرير في السموؾ اإلنسانيالتعبير عف العواطؼ واالنفعاالت وا 
(ٕ). 

ىـ الركائز التي يعتمد عمييا الموقؼ فمراعاة أحواؿ المخاطبيف مف أ
المغوي الناجح ، ويعد أحد أىـ عناصر الكفاءة التواصمية ، وما أدركو الجاحظ 

أف المالحظ : " يتفؽ إلى حد كبير مع ما توصؿ إليو ستيفف أولماف عندما قاؿ
مف السياقات يكسبيا جوًا خاصًا ويحيطيا معينة وقوع الكممات في نماذج 

في الحاؿ عمى استحضار البيئة التي تنتمي إلييا ىذه  بمالبسات تعيف
الكممات... وقد تزيد التعبيرات الدارجة واصطالحات الميجات العامية في بيجة 

 .(ٖ) األسموب وحيويتو إذا استعممت استعمااًل لبقًا "
                                           

البياف والتبييف ألبي عرماف بف عمرو بف بحر الجاحظ ، تح / عبد السالـ محمػد ىػاروف  ( ٔ)
 ـ.ٜٜٛٔىػ ػ  ٛٔٗٔ، ط / مكتبة الخانجي بالقاىرة ، سنة  ٙٗٔ،  ٘ٗٔ/ ٔ

، ط / ٗٔٔص أولمػػاف ، ترجمػػة د/ كمػػاؿ بشػػر  ور الكممػػة فػػي المغػػة تػػأليؼ / سػػتيففد(  ٕ)
 دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع بالقاىرة الطبعة الرانية عشرة.

 . ٗٔٔص ور الكممة في المغة تأليؼ / ستيفف أولماف  د(  ٖ)
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 عنذ عبذ انماهر اجلرجانٍ :  مايُتادل ـ 4

ة مف األمر حيف عقد فصاًل لقد كاف اإلماـ عبد القاىر الجرجاني عمى بين
فيناؾ  (ٔ)في دالئؿ اإلعجاز عنوانو : " في المفظ ُيْطَمؽ وُيراُد بو غير ظاىره "

كرير مف المعاني ال تستفاد مف ظاىر المفظ أو مف البنية المفظية أو مف الداللة 
نما تستفاد مف المعنى الذي يريده المتكمـ يقوؿ د / سعيد  الوضعية لمفظ ، وا 

نما يجعمو ُسم ًما يرقى حسف بحير  ي : " ال يريد المعنى الظاىر في حد ذاتو ، وا 
بو إلى المعنى غير الظاىر ، أو بعبارة أخرى ال يريد المعنى الذي ُيَحد ده الوضع 

 . (ٕ)المغوي ، بؿ المعنى الذي يقصده المتكمـ " 
وساؽ اإلماـ عبد القاىر بعض األمرمة التي تدؿ عمى أف المتكمـ قد ال 
نما يقصد معنى بعيًدا يفيـ مف القرينة  يقصد المعنى الظاىر مف المفظ وا 
والسياؽ ومف ذلؾ قوليـ : ىو طويؿ النجاد ، يريدوف: طويؿ القامة، وكريُر 
َرَماِد الِقْدر ، يعنوف كرير القرى ، وفي المرأة : نؤـو الض حى ، والمراد أنيا 

معنى،  د أرادوا في ىذا كمو ػ كما ترى ػأمرىا، فقُمْتَرَفة مخدومة ، ليا مف يكفييا 
رـ لـ يذكروه بمفظو الخاص بو ، ولكنيـ توصموا إليو بذكر معنى آخر مف شأنو 
أف َيْرَدَفو في الوجود، وأف يكوف إذا كاف ، أفال ترى أف القامة إذا طالت طاؿ 

ذا كانت المرأة ُمْتَرفة ليا م ذا كرر القرى كرر رماد القدر ؟ وا  ف يكفييا النجاد ؟ وا 
 .(ٖ)أمرىا ، َرِدؼ ذلؾ أف تناـ إلى الضحى ؟ "

                                           

دالئػػؿ اإلعجػػاز لإلمػػاـ / أبػػي بكػػر عبػػد القػػاىر بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد الجرجػػاني ،   (ٔ)
 ، ط / مكتبة الخانجي بالقاىرة .ٙٙص شاكر تحقيؽ / محمود محمد 

دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بػيف البنيػة والداللػة ، تػأليؼ د / سػعيد حسػف بحيػري   (ٕ)
 ـ . ٕ٘ٓٓىػ ػ  ٕٙٗٔ، ط / مكتبة اآلداب بالقاىرة سنة  ٕٛٓص 

 . ٙٙدالئؿ اإلعجاز ص  (ٖ)
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ولنأخذ مرااًل لذلؾ مف تعامالتنا اليومية ، وذلؾ إذا تشاجر ارناف وارتفعت 
أصواتيما فإننا نجد أف أحد الناس قد يتدخؿ بينيما لمحاولة فض ىذا الشجار 

فيو في  الذي وقع وتيدئة النفوس ، فنراه يقوؿ ألحدىما : صؿ  عمى النبي ،
نما يقصد أف  ىذه الحالة ال يقصد أف يقـو بالصالة عمى النبي في حد ذاتيا وا 

بخفض الصوت رـ يصمي عمى النبي ػ عميو الصالة يسكت عف الكالـ ويقـو 
 وبذلؾ ال يعود لممشاجرة مرة أخرى . والسالـ ػ

 انذالنت ادلمايُت عنذ ابن َعُش : ـ 5
ديد المعنى المعجمي أو المعنى الداللة المقامية غير قاصرة عمى تح

االجتماعي ، بؿ إف الداللة المقامية قد تساعد في تعييف الوجو اإلعرابي بقرينة 
الحاؿ والمقاـ، يتبيف ذلؾ مف قوؿ ابف يعيش: " المصدر ينتصب بالفعؿ وىو 
أحد المفعوالت ، وقد يحذؼ فعمو لدليؿ الحاؿ عميو ، وىو في قولؾ عمى رالرة 

 أضرب منيا : 
ضرب يحذؼ فعمو ويجوز ظيوره فأنت فيو بالخيار إف شئت أظيرتو ، 
ف شئت أضمرتو ، وضرب ال يجوز استعماؿ فعمو وال إظياره ، وضرب ليس لو  وا 
الفعؿ ألبتة ... نحو قولؾ لمف لقيتو وعميو وعراء السفر ومعو آلتو فعممت أنو 

ف ذلؾ إذا رأيت آيب مف سفره فقمت : خيَر مقدـ ، أي : قدمت خير مقدـ ... وم
رجاًل يعد وال يفي قمت : مواعيَد عرقوب ؛ أي وعدتني مواعيد عرقوب ، فيو 
مصدر منصوب بوعدتني ، ولكنو ترؾ لفظو استغناء عنو بما فيو مف ذكر 

 . (ٔ)الخمؼ ، واكتفاء بعمـ المخاطب بالمراد "
                                           

، ط / مكتبػػة  ٖٔٔ/  ٔعػػيش شػرح المفصػػؿ لإلمػػاـ موفػػؽ الػػديف يعػيش بػػف عمػػى بػػف ي ( ٔ)
 . بالقاىرة يالمتنب
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ثنِي : ب ـ

َ
ذ
ْ
ح

ُ
 انذالنت ادلمايُت عنذ ادل

، ما يستحقو مف االىتماـ والعناية ى المقاـالدرس المساني المعاصر أعط
وتعددت مساراتو وتنوعت تحميالتو حتى لمس عالقة المغة باالستعماؿ ، وأرر 
الموقؼ الكالمي في تحديد الداللة ، وتناوؿ القدرة عمى التواصؿ بطريقة ناجحة 
وىو ما أشار إليو المغويوف المحدروف بالكفاءة التواصمية ، مما جعؿ مصطمح 

قاـ يأخذ حيزًا أكبر في الدرس الداللي ، يقوؿ د / تماـ حساف : " حيف نفرغ الم
مف تحميؿ الوظائؼ عمى مستوى الصوتيات والصرؼ والنحو ، ومف تحميؿ 
العالقات العرفية بيف المفردات ومعانييا عمى مستوى المعجـ ال نستطيع أف 

ى ىذا المعنى يتطمب ندعي أننا وصمنا إلى فيـ المعنى الداللي ؛ ألف الوصوؿ إل
 .(ٔ)"العنصر االجتماعي الذي ىو المقاـفوؽ كؿ ما تقدـ مالحظة 

ومف ذلؾ يتبيف أف المعنى الحرفي لمكممات غير كاؼ لبياف المعنى 
المقصود ، وذلؾ ألف الكممات تحتاج إلى قرائف لتحديد المعنى المراد ، ىذه 

ي تساعد عمى إدراؾ المعنى القرائف تتمرؿ في األحداث والمواقؼ والمالبسات الت
. 

أما ما يعنيو المقاـ بالنسبة لعمماء المغة المعاصريف فقد تنوعت نظرتيـ 
 لممقاـ ، وذلؾ عمى النحو اآلتي : 

ذىب د / تماـ حساف إلى أف المقاـ يشمؿ العناصر التالية : الزماف 
والمكاف واألشخاص المشاركيف، قاؿ:" إف مجموع األشخاص المشاركيف في 

مقاؿ إيجاًبا وسمًبا رـ العالقات االجتماعية والظروؼ المختمفة في نطاؽ الزماف ال
والمكاف ىو ما أسميو ) المقاـ ( ، وىو بيذا المعنى يختمؼ بعض االختالؼ 

                                           

 . ٕٖٗالمغة العربية معناىا ومبناىا ص (  ٔ)
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ة ( رـ جعموا البالغة مراعاstateعف فيـ األوليف الذيف رأوه حااًل رابتة ) 
دائًما مف نسيج الرقافة الشعبية  ػ مقتضى الحاؿ ، ويؤخذ المقاـ ػ كما فيمنا ىنا

زمانًيا في تطورىا مف الماضي إلى الحاضر ، إذ يرريا جيؿ عف جيؿ فتكوف 
عنصر الربط بيف ىذه األجياؿ ، ومف رـ تكوف الضماف الوحيد الستمرار 
المجتمع في التاريخ ، رـ مكانًيا حيث يترابط بيا أفراد الجيؿ الواحد مف ىذا 

منيـ قد نشأ في خضـ ىذه الرقافة ، وجعؿ منيا منيًجا المجتمع ما داـ كؿ 
لحياتو في المجتمع أو بعبارة أدؽ جعؿ منيا مجرى لسموكو ال يممؾ التحوؿ عنو 
نما  ... وليس المقصود بالرقافة ىنا أي معنى يرتبط بالتعميـ والترقيؼ ، وا 

عتقدات المقصود بيا ىنا ما يشمؿ مجموع العادات وطرؽ السموؾ والتقاليد والم
والخزعبالت والفمكمور الشعبي واألحاجي ووسائؿ التكسب والعواطؼ االجتماعية 

 .(ٔ)والنظرة الجماعية إلى األحداث واألشياء "
لقد غييف ورآىا رابتة وسالبة فقاؿ: "وانتقد د / تماـ فكرة المقاـ عند البال

مطًيا مجرًدا عمى فيـ البالغيوف )المقاـ( أو)مقتضى الحاؿ( فيًما سكونًيا قالبًيا ن
نحو ما جرد النحاة أصؿ الوضع لمحرؼ ولمكممة ولمجممة ، رـ قالوا : لكؿ مقاـ 
مقاؿ ... فيذه المقامات نماذج مجردة ، وأطر عامة ، وأحواؿ ساكنة ذات 
مقتضيات يوزف بيا السموؾ الحي ، ويصب في قالبيا ، بيذا يصبح المقاـ عند 

( ، فالذي أقصده بالمقاـ ليس إطاًرا  staticالبالغييف سكوني ؛ ألنو حاؿ أو) 
نما ىو جممة الموقؼ المتحرؾ االجتماعي الذي يعتبر المتكمـ جزًءا  وال قالًبا ، وا 
منو ، كما يعتبر السامع والكالـ نفسو ، وغير ذلؾ مما لو اتصاؿ بالتكمـ ) 

speech event  وذلؾ أمر يتخطى مجرد التفكير في موقؼ نموذجي ، )

                                           

 . ٖٔ٘المغة العربية معناىا ومبناىا ص (  ٔ)
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عممية االتصاؿ مف اإلنساف والمجتمع والتاريخ والجغرافيا والغايات  ليشمؿ كؿ

والمقاصد ، وعمى الرغـ مف ىذا الفارؽ بيف فيمي وفيـ البالغييف لممصطمح 
الواحد ، أجد لفظ ) المقاـ ( أصمح ما أعبر بو عما أفيمو مف المصطمح 

 (ٔ)دروف "( الذي يستعممو المسانيوف المح  Context of situationالحديث )
. 

فقولو : " ىو جممة الموقؼ المتحرؾ االجتماعي الذي يعتبر المتكمـ جزًءا 
 ، وغير ذلؾ مما لو اتصاؿ منو ، كما يعتبر السامع والكالـ نفسو 

" ىو عيف ما تعنيو االمقامية مف مرسؿ ومستقبؿ ومعرفة مشتركة بينيما بالتكمـ
 ، وموقؼ اتصالي بجميع جوانبو .

غويوف الغربيوف فكرة السياؽ بالبحث والدراسة وأعطوه كما تناوؿ الم
االىتماـ الالـز ، وتناولوا السياؽ بنوعيو المغوي وغير المغوي ، والذي يعنينا ىنا 
ىو السياؽ غير المغوي المتمرؿ في سياؽ الموقؼ والسياؽ العاطفي والسياؽ 

لة المقامية أو الرقافي ، وسياؽ الموقؼ أو سياؽ الحاؿ يقابمو في العربية الدال 
 داللة المقاـ .

ـ( مف أكرر ٕٜٗٔػٗٛٛٔي البولندي مالينوفسكي )ويعد األنرروبولوج
العمماء الذيف تركوا أررًا واضًحا في مجاؿ األنرروبولوجيا وفي مجاؿ المغة ، 

( الذي  Context of Situationوأعاد استعماؿ مصطمح سياؽ الحاؿ )
 . (ٕ)ت وضعو األنرروبولوجي أ . ـ . ىوكار 

                                           

 . ٖٗٓ،  ٖٖٓاألصوؿ ص (  ٔ)
 . ٖٓٔعمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ص ( ٕ)
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( وىو  Malinowskiيقوؿ د / تماـ حساف : " لـ يكف مالينوفسكي ) 

( يعمـ أنو مسبوؽ إلى  Context of Situationيصوغ مصطمحو الشيير ) 
مفيـو ىذا المصطمح بألؼ سنة أو ما فوقيا ، إف الذيف عرفوا ىذا المفيـو 

ه لـ تجد مف قبمو سجموه في كتب ليـ تحت اصطالح " المقاـ " ولكف كتبيـ ىذ
 .(ٔ)الدعاية عمى المستوى العالمي ما وجده اصطالح مالينوفسكي"

 Firth )رـ جاء المغوي اإلنجميزي جوف روبيرت فيرث)ج . ر.
ـ (  الذي أعطى سياؽ الموقؼ مزيًدا مف العناية واالىتماـ ، ٜٓٙٔػٜٓٛٔ)

ت وأصحاب ىذه المدرسة يروف أف معاني الكممات تحتاج إلى معرفة السياقا
والمواقؼ التي تذكر فييا خاصة إذا كاف سياًقا غير لغوي ، لكف يؤخذ عمى ىذه 

كاف  ( Context of Situation) المدرسة أف حديريا عف سياؽ الموقؼ 
غير محدد ومبيـ ، يقوؿ د / أحمد مختار عمر : " لـ يكف فيرث محدًدا في 

اف حديرو عف ( مع أىميتو ، كما كSituationاستخدامو لممصطمح السياؽ )
( غامًضا غير واضح ، كما أنو بالغ كريرًا في إعطاء رقؿ  Contextالموقؼ )

 . (ٕ)زائد لفكرة السياؽ "
أما عف العناصر المكونة لسياؽ الحاؿ عند ىذه المدرسة فإنيا تتمرؿ 

 فيما يمي : 
الكالـ  شخصية المتكمـ والسامع ، وتكوينيما الرقافي وشخصيات مف يشيد ػ ٔ

وبياف ما لذلؾ مف عالقة بالسموؾ  متكمـ والسامع ػ إف وجدوا ػغير ال
 المغوي .

                                           

 . ٕٖٚالمغة العربية معناىا ومبناىا ص (  ٔ)
 . ٖٚعمـ الداللة ص (  ٕ)
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العوامؿ والظواىر االجتماعية ذات العالقة بالمغة وبالسموؾ المغوي لمف  ػ ٕ

 يشارؾ في الموقؼ الكالمي .
 ـ أو الضحؾ .لكالمي في المشتركيف كاإلقناع أو األلأرر النص ا ػ ٖ
 .(ٔ)ع الوظائؼ الكالمية سياؽ الحاؿ يشمؿ جميع أنوا ػ ٗ

 ٜٜٗٔ ػٚٛٛٔ)  (Bloomfield  رـ جاء المغوي األمريكي بمومفيمد ) 
ـ ( وىو رائد المدرسة السموكية واستطاع أف يمفت االنتباه إلى أىمية المقاـ 

، يتضح ذلؾ مف تجربة جاؾ وجيؿ  (ٕ)واالستجابة التي يستدعييا مف المستمع 
مغوي ية الظروؼ والمالبسات في إنتاج الحدث الالمشيورة ، والتي أبرز فييا أىم

ينما أراد تعريؼ المعنى وعمى ىذا األساس ح ، وفي إدراؾ بعده الداللي ػ أيًضا ػ
" الموقؼ أو المقاـ الذي يقـو فيو المتكمـ بنطؽ كممة أو جممة ، ورد  ربطو بػ

 . (ٖ)الفعؿ واالستجابة التي يتطمبيا ذلؾ مف المستمع " 

ليولندي فاف دايؾ  فقد ذىب إلى أف المعاني تحتاج إلى وجود أما العالـ ا
المنطوؽ المغوي أو النص المغوي  رـ مستخدمي أو مستعممي تمؾ المغة مف 
متكمـ وسامع والحدث الذي ينجزونو رـ القصد الذي يرغبوف في تحقيقو رـ 
 العالقات االجتماعية المشتركة بينيما يقوؿ : " تدخؿ في السياؽ إلى جانب
المنطوؽ المغوي ذاتو مقوالت مرؿ : مستخدمي المغة، أي : المتكمـ والسامع 
والحدث الذي ينجزونو ، فمف خاللو ينتجوف منطوًقا أو يستمعوف إليو ، والنظاـ 

                                           

 . ٖٔٔتنظر ىذه العناصر في كتاب عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ص (  ٔ)
 ، ط / عالـ المعرفة . ٜٕ٘أضواء عمى الدراسات المغوية المعاصرة نايؼ خرما ص (  ٕ)
تػأليؼ / عبػد نظرية السياؽ بيف القدماء والمحدريف دراسة لغويػة نحويػة ودالليػة ينظر :  (ٖ)

 . / دار الوفاء ، ط ٕٗٚص النعيـ خميؿ 
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المغوي الذي يستخدمونو أو يعرفونو ، وبخاصة ذلؾ الذي يعرفوف فيما يتصؿ 

لى جانب  ذلؾ مواقع مستخدمي المغة بالفعؿ الكالمي ، ويقصدوف ويخططوف ، وا 
مة فيما بينيـ مف نمط العالقات االجتماعية بيف األدوار وفي المقابؿ أنظ

 . (ٔ)ة وااللتزامات والعادات " المعايير االجتماعي

وفرؽ فاف دايؾ بيف النية والقصد فقاؿ : " يجب أف نفرؽ بيف النوايا 
نو عمى حيف والمقاصد ؛ إذ إف المقصد ينسحب فقط عمى إنجاز عمؿ بعي

تنسحب النية عمى الوظيفة التي يمكف أف تكوف ليذا العمؿ أو ىذا الحدث ، 
ف لـ توجد لدي نية  فيمكنني أف أنجز الحدث ) الغمز بالعيف ( عف وعي ، وا 
لتقديـ عالمة لشخص آخر ، أما حدث فتح الباب فإني أنجزه بنية أف أدخؿ أو 

  .(ٕ)أخرج "

بيف القائميف بمراعاة المقاـ والسياؽ الخارجي  وىنا يتبيف لنا أف ىناؾ فرًقا
مف المغوييف العرب وبيف القائميف بمراعاة المقاـ والسياؽ الخارجي مف المغوييف 
الغربييف ، ذلؾ الفرؽ الذي يتمرؿ في أف المغوييف الغربييف" يعتمدوف في 

: إف  التحميؿ المغوي عمى لغتيـ المعاصرة فقط ، يقوؿ ىممنج مؤكًدا ىذا المعنى
الدراسات المغوية التركيبية تبدو غير ممكنة عمى اإلطالؽ إال مف خالؿ شخص 

، وىذا الشخص ال بد وأف يتحدث المغة المدروسة   Informantيستعمؿ المغة 
باعتبارىا المغة األـ ، ويستطيع اإلجابة عمى التساؤؿ الخاص بما إذا كاف قوالف 

                                           

عمـ النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات تػأليؼ فػاف دايػؾ ترجمػو إلػى العربيػة د / سػعيد (  ٔ)
 . ـ  ٕٔٓٓط / دار القاىرة لمكتاب سنة  ٛٔٔص  حسف بحيري 

 . ٖٕٔص  عمـ النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات تأليؼ فاف دايؾ (  ٕ)
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كاف ىذا التعبير أو ذاؾ ممكًنا في  متحديف في المعنى أو مختمفيف ، وما إذا

 ىذه المغة أو غير ممكف .

أما المغويوف العرب فقد امتدت أنظارىـ إلى ما وراء المغة المستعممة ، 
وحاولوا الكشؼ عف المعنى في نصوص الفصحى في إطار معرفتيـ بظروؼ 

 . (ٔ)السياؽ الخارجي إذا أتيحت ليـ معرفة تمؾ الظروؼ " 
 
 
 
 

                                           

 . ٙٙداللة السياؽ د / عبد الفتاح البركاوي ص (  ٔ)
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 نثادلبحث انثا

 انذالنت ادلمايُت عنذ ادلفسرَن
والوقائع واألحداث أدرؾ المفسروف ومنذ وقت مبكر أف القرائف واألحواؿ 

ليا دور كبير في بياف المعاني المرادة، وبسطوا الحديث عف ذلؾ في مجاؿ 
أسباب النزوؿ، وال شؾ أف ذلؾ يعد كاشفا ومبينًا وموضحًا لمموقؼ والحاؿ الذي 

أيضًا ػ لمدالالت المستفادة مف األلفاظ في ضوء ىذه  ػاشفًا ػذكر فيو الكالـ وك
" واعمـ أف  :زركشي ، يقوؿ اإلماـ ال المعطيات الخارجية عف النص في حد ذاتو

وقسـ لـ يرد، عمف يعتبر تفسيره، بالنقؿ  هورد تفسير أحدىما القرآف قسماف: 
عف الصحابة أو ف عأو  ػػ عف النبيالتفسير إما أف يرد رالرة أنواع: واألوؿ 

نظر في تفسير يُ  والراني ،  عف صحة السند األوؿ يبحث فيورؤوس التابعيف، ف
،  ـفال شؾ في اعتمادىفيـ أىؿ المساف فإف فسره مف حيث المغة  ،الصحابي

ف فسره بما شاىده مف األسباب والقرائف فال شؾ فيو ... وأما الرالث وىـ وا 
وال إلى أحد مف الصحابة ػ رضى  ػػنبي رؤوس التابعيف إذا لـ يرفعوه إلى ال

ال َوَجَب االجتياد، الراني  ا عنيـ ػ فحيث جاز التقميد فيما سبؽ، فكذا ىنا، وا 
ما لـ يرد فيو نقؿ عف المفسريف، وىو قميؿ ، وطريؽ التوصؿ إلى فيمو النظر 

 . (ٔ)" إلى مفردات األلفاظ مف لغة العرب ومدلوالتيا واستعماليا بحسب السياؽ 
فالصحابة ىـ أعمـ الناس بالقرائف واألحواؿ المصاحبة لنزوؿ النص ، 
وعرفوا وأدركوا فيـ الحاضريف والسامعيف ليذه النصوص ، وال شؾ أف ىذا 

                                           

، ط / دار ٕٚٔ/ ٕ مزركشػي، تػح / محمػد أبػو الفضػؿ إبػػراىيـلالبرىػاف فػي عمػوـ القػرآف ( ٔ)
/  ٗحمػد أبػو الفضػؿ إبػراىيـ م اإلتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي، تح /، و التراث بالقاىرة 

 مكتبة دار التراث بالقاىرة .، ط /  ٓٛٔ
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الفيـ أقرب إلى المعاني المرادة مف أي فيـ آخر يقوؿ اإلماـ ابف تيمية عف 

ـ أعمـ بالحؽ الذي كما أنيكانوا أعمـ بتفسيره ومعانيو ،  وأنيـالصحابة : " 
مف خالؼ قوليـ وفسر القرآف ف وسمـ ػ صمى ا عميو و رسولو ػبعث ا ب

(ٔ)بخالؼ تفسيرىـ فقد أخطأ في الدليؿ والمدلوؿ جميعًا " 
 . 

ومعرفة السياؽ والموقؼ الذي ورد فيو الكالـ مف القواعد الميمة في فيـ 
غير المقصود ، يتبيف ذلؾ مف  المعاني ، والقطع بالمعنى المراد وانتفاء احتماؿ

قوؿ الزركشي  في معرض حديرو عف الداللة السياقية قاؿ: " فإنيا ترشد إلى 
تبييف المجمؿ، والقطع بعدـ احتماؿ غير المراد، وتخصيص العاـ وتقييد 
المطمؽ، وتنوع الداللة، وىو مف أعظـ القرائف الدالة عمى مراد المتكمـ، فمف 

 ﴿الط في مناظراتو، وانظر إلى قولو تعالى:أىممو غمط في نظيره، وغ
   

  ﴾(ٕ) ،
 .(ٖ)كيؼ تجد سياقو يدؿ عمى أنو الذليؿ الحقير" 

وقد صرح أصحاب عمـو القرآف الكريـ أنو مما ينبغي عمى المفسر أف 
سات التي يحيط بو عمًما المقامات والسياقات ) لغوية وغير لغوية ( والمالب

صاحبت نزوؿ القرآف الكريـ حتى يتمكف مف فيـ ألفاظ القرآف بما يتفؽ وطرائؽ 
العرب في النظـ والفيـ والتأويؿ ، وقد ذكر الزركشي في كتابو البرىاف فصاًل 

                                           

تيب / عبد الرحمف بف محمػد بػف مجموع فتاوى شيخ اإلسالـ أحمد بف تيمية ، جمع وتر (  ٔ)
، ط / مجمػػػع الممػػػؾ فيػػػد لطباعػػػة المصػػػحؼ الشػػػريؼ  ٕٖٙ/  ٖٔقاسػػػـ وابنػػػو محمػػػد 

 ـ . ٕٗٓٓىػ ػ  ٕ٘ٗٔبالمممكة العربية السعودية ، سنة 
 . ٜٗالدخاف اآلية / (  ٕ)
 . ٕٚٔ/  ٔ فالبرىاف في عموـ القرآ (ٖ)
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بعنواف " فصؿ في اختالؼ المقامات ووضع كؿ شيء في موضع يالئمو " جاء 

ة اإلعجاز اختالؼ المقامات ، في ىذا الفصؿ قولو : " مما يبعث عمى معرف
وذكر في كؿ موضع ما ُيالئمو ، ووضع األلفاظ في كؿ موضع ما يميؽ بو ، 
ف كانت مترادفة ، حتى لو أبدؿ واحٌد منيا باآلخر ذىبت تمؾ الطالة ، وفاتت  وا 

 . (ٔ)تمؾ الحالوة "
وساؽ اإلماـ الزركشي بعض األمرمة لتمؾ المقامات التي ينبعي أف تراعى 

يـ معاني ألفاظ القرآف الكريـ ، قاؿ : " وأما بالنسبة إلى المقامات فانظر في ف
لى مقاـ الترىيب ، فمقاـ الترغيب كقولو تعالى :   إلى مقاـ الترغيب وا 

﴿   
   

    
     
   

    
 ﴾(ٕ)  نجده تأليًفا لقموب العباد ، وترغيًبا ليـ في

  ﴿اإلسالـ ... وأما مقاـ الترىيب فيو مضاد لو كقولو تعالى:
   

  
   

 ﴾(ٖ)  عمى قصد مجرد الترىيب بطالف النصوصية مف ويدؿ

                                           

 . ٛٔٔ/  ٕالبرىاف ( ٔ)
 . ٖ٘الزمر اآلية / (  ٕ)
 . ٗٔالنساء  اآلية / (  ٖ)
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ظاىرىا عمى عدـ المغفرة ألىؿ المعاصي؛ ألف مف لمعمـو ؛ ألنيا في سياؽ 

 . (ٔ)الشرط فيعـ جميع المعاصي ، فقد حكـ عمييـ بالخمود وىو ينافي المغفرة " 
وال يكتفي المفسر بفيـ ظاىر النص ، بؿ البد مف إدراؾ المعاني الخافية 

الغامضة التي تفيـ بإمعاف النظر ودقة المالحظة ، يقوؿ اإلماـ  والدالالت
لـ  : " ومف أحاط بظاىر التفسير ػ وىو معنى األلفاظ في المغة ػ  الزركشي

  ﴿يكؼِ  ذلؾ في فيـ حقائؽ المعاني ، ومرالو قولو تعالى : 
   
   ﴾ (ٕ) فظاىر تفسيره ،

اضح، وحقيقة معناه غامضة ، فإنو إربات لمرمي، ونفي لو ، وىما متضاداف و 
جو في الظاىر ، ما لـ يفيـ أنو رَمي مف وجو ، ولـ يرـِ مف وجو ، ومف الو 

 . (ٖ)" الذي لـ يرـِ ما رماه ا ػ عز وجؿ ػ
والمفسر ال بد أف يعتمد عمى أمريف في أرناء تفسيره لمعاني القرآف 

ة لغة العرب وطرؽ النظـ وأساليب التركيب ، واآلخر : القرائف أحدىما : معرف
والمالبسات التي أحاطت بالنص أرناء نزولو وفيـ الحاضريف لممعاني المقصودة 
، فمف اقتصر عمى أحد ىذيف األمريف فقد أصبح مطية لمزلؿ في فيـ مدلوؿ 

أرادوا حمؿ ألفاظ  النص القرآني ، يقوؿ ابف تيمية : " قـو اعتقدوا معاني ، رـ
القرآف عمييا ، والرانية قـو فسروا القرآف بمجرد ما يسوغ أف يريده بكالمو مف 
كاف مف الناطقيف بمغة العرب ، مف غير نظر إلى متكمـ القرآف ، والمنزؿ عميو 
والمخاطب بو ، فاألولوف راعوا المعنى الذي رأوه مف غير نظر إلى ما تسستحقو 

                                           

 . ٕٓٔ،  ٜٔٔ/  ٕالبرىاف (  ٔ)
 . ٚٔاألنفاؿ مف اآلية / (  ٕ)
 . ٙ٘ٔ/  ٕالبرىاف (  ٖ)
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لة والبياف ، واآلخروف راعوا مجرد المفظ ، وما يجوز ألفاظ القرآف مف الدال 

عندىـ أف يريد بو العربي مف غير نظر إلى ما  يصمح لممتكمـ بو ولسياؽ 
  (ٔ)الكالـ "
وال بد مف مراعاة األمريف مًعا وىما : القرائف المفظية والقرائف المقامية  

 تمؾ  أو الحالية ، ويقرر ابف تيمية أنو ال بد مف االعتماد عمى
: " فإف الداللة في كؿ موضع بحسب سياقو ، وما يحؼ بو مف القرائف القاعدة

 . (ٕ)المفظية والحالية " 
ال بد وأف يراعى  قصد بعد معرفتو بداللة األلفاظ في لغة العرب المفسر و 
ي صميـ الداللة ، وىى عناصر داخمة فسياؽ الكالـ، و حاؿ المخاطب، و المتكمـ

اىر بف عاشور :  " ومما يجب التنبيو لو أف مراعاة المقاـ وؿ الطالمقامية ، يق
في أف ينظـ الكالـ عمى خصوصيات بالغية ىى مراعاة مف مقومات بالغة 
الكالـ وخاصة في إعجاز القرآف ، فقد تشتمؿ آية مف القرآف عمى خصوصيات 
تتساءؿ نفس المفسر عف دواعييا وما يقتضييا فيتصدى لتطمب مقتضيات ليا 

جاء بيا متكمفة أو مغصوبة ، وذلؾ ألنو لـ يمتفت إال إلى مواقع ألفاظ ربما 
اآلية ، في حاؿ أف مقتضياتيا في الواقع منوطة بالمقامات التي نزلت فييا اآلية 

 "(ٖ) 
وقد تقرر لدى ابف تيمية أف " األسماء رالرة أنواع : نوع يعرؼ حده 

كالشمس والقمر ، ونوع يعرؼ بالشرع كالصالة والزكاة ، ونوع يعرؼ حده بالمغة 
                                           

 . ٜٓٔ/  ٖٔمجموع الفتاوى (  ٔ)
 . ٗٔ/  ٙ السابؽ(  ٕ)
، ط / الػػدار التونسػػية  ٔٔٔ/  ٔالتحريػػر والتنػػوير تػػأليؼ / محمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػور  ( ٖ)

 ـ . ٜٗٛٔلمنشر سنة 
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 حده بالعرؼ كمفظ القبض ، ولفظ المعروؼ في قولو تعالى : 

﴿  
  ﴾(ٔ)  "(ٕ). 

ال يمكف أف نغفؿ جيود المفسريف في كرير مف المواضع فقد قدموا و 
/ قوؿ د، يالحديرة  مقاميةوقفات أماـ آيات قرآنية واقتربوا كريرًا مف الرؤية ال

تماـ حساف : " كانت أسباب النزوؿ ىامة في تفسير آي القرآف ، وبسببو 
تتطمب اإلشارات والتمميحات الواردة في النصوص شرًحا لما تشير إليو أو تممح 
لو ، فيكوف ىذا الشرح تحديًدا لممقاـ ، كؿ ذلؾ يمرؿ عرًضا لعناصر مقاـ حي ال 

ارًا تتصؿ بالنص ال أطرًا وقوالب عامة لنماذج ساكنة أو بعبارة أخرى : يمرؿ أحد
 . (ٖ)يصب فييا المقاؿ"

وينبغي عمى مف راـ تفسير ألفاظ القرآف الكريـ أف يكوف عالًما بمغة 
العرب وطرائقيـ في النظـ والتركيب ؛ ألف ا تعالى أنزلو بمسانيـ ، وخاطبيـ 

ف يكوف بما يناسب فيميـ ، وما تدركو عقوليـ ، كما ينبغي عمى المفسر أ
عارًفا بالمحيط االجتماعي الذي نزؿ فيو القرآف الكريـ والعادات والتقاليد السائدة 
لدى مف نزؿ عمييـ القرآف ، ويضاؼ إلى ذلؾ معرفة المأرورات الشعبية 
والتاريخ حتى يتمكف مف فيـ معاني القرآف بما يعتقد أنو يتفؽ ومراد ا تعالى 

 منيا .

                                           

 . ٜٔالنساء مف اآلية / (  ٔ)
 . ٕٛ/  ٖٔمجموع الفتاوى (  ٕ)
 . ٜٛ، والمعاجـ المغوية د / محمد أحمد أبو الفرج ص  ٖ٘ٓاألصوؿ ص (  ٖ)
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 انرابع بحثادل

 انتذاونُت دلمايُت وانذالنت ا
( pragmatics أشار بعض الدارسيف إلى أف المصطمح اإلنجميزي )

، وىناؾ نقاط التقاء وتداخؿ بيف الداللة المقامية  (ٔ)يعني عمـ المقامية
والتداولية  ، حيث إنيما يشتركاف في االعتراؼ بدور قصد المتكمـ في تحديد 

الظروؼ والمالبسات التي تحيط مدلوؿ الكممات والجمؿ وكذلؾ دور المتمقي و 
 بجو النص .

فالداللة المقامية جزء مف األفعاؿ الكالمية التي ىى جانب مف جوانب 
البحث التداولي ، يقوؿ د / محمود أحمد نحمة : " ويكاد الباحروف يتفقوف عمى 

، (deixisأف البحث التداولي يقـو عمى دراسة أربعة جوانب وىى : اإلشارة )
( ، واالستمزاـ الحواري presupposition سابؽ ) واالفتراض ال

(conversational implicature   ( واألفعاؿ الكالمية ، ) speech 
acts" )(ٕ) . 

وقد أشار د / صالح فضؿ إلى نقاط االلتقاء والتوافؽ بيف التداولية   
والداللة المقامية التي أطمؽ عمييا القدماء مقتضى الحاؿ  فقاؿ : " وبيذا 

بح التداولية العمـ الذي يعنى بالعالقة بيف بنية النص وعناصر الموقؼ تص
التواصمي المرتبطة بو بشكؿ منظـ ، مما يطمؽ عميو سياؽ النص ، ويأتي 

المساحة التي يشار إلييا  منظمةمفيـو التداولية ىذا ليغطي بطريقة منيجية 
ت المقولة الشييرة في البالغة القديمة بعبارة " مقتضى الحاؿ " وىى التي أنتج

                                           

 https://ar.wikipedia.org/wiki ينظر :(  ٔ)
 . ٘ٔآفاؽ جديدة ص (  ٕ)
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في البالغة العربية " لكؿ مقاـ مقاؿ " رـ أشار بعد ذلؾ إلى أف الروماف سبقوا 
العرب في صياغة ىذه القاعدة ، وذلؾ عمى يد الروماني شيشيروف قبؿ الميالد 
ف كنا نعرر عمى سابقتيا الواضحة في عبارات "  بمائة عاـ تقريًبا فقاؿ : " وا 

روماني الذي يقوؿ في كتابو عف الخطابة : " إف ( الCiceronشيشيروف " )
الرجؿ البيمغ يجب أف يقدـ قبؿ كؿ شيء البراىيف عمى حكمتو ، ويتكيؼ مع 
مختمؼ الظروؼ والشخصيات ، وأعتقد بالفعؿ أنو ال يجب أف يتكمـ دائًما بنفس 
الطريقة أماـ الجميع ، وال ضد كؿ شيء ، وال لصالح أي شيء ، عميو إذف 

 ( ٔ)بميًغا أف يكوف جديرًا بأف يجعؿ لكؿ مقاـ مقااًل لغوًيا مالئًما لو  "  لكي يكوف
، ولكف ماذا يريد أف يقوؿ د / صالح فضؿ ، ىؿ يريد أف يقوؿ إف عمماء 
، ؟العربية أخذوا ىذه المقولة مف شيشيروف واقتبسوىا منو ، والفضؿ يرجع إليو 

 ألـ يقرأ د / صالح فضؿ  قوؿ الحطيئة :
 (ٕ)قاالمَ  مقاـٍ  لكؿِ  فإف        المميؾُ  ىداؾَ  عمي  نف حَ تَ 

وىو شاعر جاىمى ، أـ أنو كاف مطمًعا عمى كتاب الخطابة ويعرؼ 
 ترجمتو ؟ !

يتـ بالشروط الالزمة لكي تكوف األلفاظ المغوية ت مقاميةال والداللة
والكممات مقبولة وناجحة ومالئمة في الموقؼ التواصمي الذي يتحدث فيو 

، ـ " وىو ما عبر عنو القدماء بقوليـ ) مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ ( المتكم
                                           

فػة سػنة ، ط / سمسػمة عػالـ المعر  ٕٔبالغة الخطاب وعمػـ الػنص د/ صػالح فضػؿ ص (  ٔ)
 ـ . ٕٜٜٔ

مػػف المتقػػارب فػػي ديػػواف الحطيئػػة بشػػرح ابػػف السػػكيت والسػػكري والسجسػػتاني ، تػػح / (  ٕ)
 ، ط / مصطفى البابي الحمبي . ٕٕٕص نعماف أميف طو 
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يقوؿ بشر بف المعتمر : " وينبغي لممتكمـ أف يعرؼ أقدار المعاني ويوازف بينيا 
وبيف أقدار المستمعيف ) مف ناحية ( وأقدار الحاالت ) مف ناحية أخرى ( فيجعؿ 

حتى يقسـ أقدار الكالـ عمى أقدار  الكؿ طبقة مف ذلؾ كالمًا ، ولكؿ حالة مقامً 
المعاني ، ويقسـ أقدار المعاني عمى أقدار المقامات وأقدار المستمعيف عمى 

(ٔ)أقدار تمؾ المقامات " 
 . 

ىذا الكالـ مف أنفس ما قيؿ في الدراسة المقامية ، حيث ربط بيف موقؼ 
مغوية التي المتكمـ وقدره وبيف المتمقي ومنزلتو ، رـ ربط كؿ ذلؾ بالرسالة ال

 تالئـ المتمقي والموقؼ مًعا .
كما الحظ اإلماـ بشر بف المعتمر أمرًا مف األىمية بمكاف وىو الحالة 
الكالمية ، والموقؼ الحي المتحرؾ ، فيو ال يتكمـ أف أنماط وقوالب جامدة ، 
نما يتحدث عف حالة قائمة ، وفطانة المتكمـ ىى التي تحدد أنواع المعمومات  وا 

وصمييا لممتمقي بالطريقة التي تناسبو وتتفؽ مع طبقتو االجتماعية ، وطريقة ت
: " إف الوحشي مف الكالـ يفيمو الوحشي مف الناس ، كما يفيـ السوقي قاؿ 

 . (ٕ)كما أف الناس أنفسيـ في طبقات" رطانة السوقي ، وكالـ الناس في طبقات
ا أنيا أساس دة ىى األساس في عمـ البالغة كمرـ أردؼ ىذا الكالـ بقاع

حراز المنفعة مع موافقة في دراية المقاـ فقاؿ :"مدار الشرؼ عمى الصواب وا 
 .  (ٖ)الحاؿ وما يجب لكؿ مقاـ مف المقاؿ " 

                                           

 . ٜٖٔ/  ٔالبياف والتبييف (  ٔ)
 . ٗٗٔ/  ٔ السابؽ(  ٕ)
 . ٖٙٔ/  ٔ السابؽ(  ٖ)
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ذا نظرنا إلى تعريؼ د / محمود أحمد نحمة لمتداولية نجد نقاط التقاء  وا 

:" دراسة وعناصر مشتركة بيف داللة المقاـ والتداولية فقد عرؼ التداولية بقولو 
؛ ألنو (in interaction( أو في التواصؿ ) in useالمغة في االستعماؿ )  

يشير إلى أف المعنى ليس شيًئا متأصاًل في الكممات وحدىا ، وال يرتبط بالمتكمـ 
 negotiationصناعة المعنى تتمرؿ في  تداوؿ )وحده ، وال السامع وحده ، ف

واجتماعي ، ولغوي ( محدد )مادي ،المتكمـ والسامع في سياؽ  ( المغة بيف
 (ٔ)وصواًل إلى المعنى الكامف في كالـ ما " 

وكؿ ىذا جعؿ التداولييف يفسروف عممية إنتاج الكالـ ويربطونيا 
بالمخاطب والمتمقي الذي يفكؾ الرسالة المغوية ليصؿ إلى مقصد المتكمـ ، 

يًقا بالمقاـ الذي يؤطر وبالتالي فإف عممية إنتاج الكالـ وفيمو مرتبطة ارتباًطا ور
عممية إنتاج الكالـ ، ومحاولة فيـ تمؾ الصيغ الكالمية مرىونة بمعرفة كؿ 
المالبسات والظروؼ التي أحاطت بيا ؛ " ألف المعرفة المغوية وحدىا ال تكفي 
في فيـ القوالت المغوية ، وتأويميا ، وأف المتمقي دائًما في حاجة إلى الوقوؼ 

، واألحواؿ التي قيمت فييا ، لكي يبمغ مراد المتكمـ مف عمى مالبسات القولة 
 . (ٕ)كالمو "

وقد عرؼ د / أحمد المتوكؿ التداولية بقولو : " مجموعة العناصر التي 
تتوافر في موقؼ تخاطبي معيف ، وأىميا زماف التخاطب ومكانو وعالقة المتكمـ 

وعة المعارؼ التي بالمخاطب وخاصة الوضع التخابري القائـ بينيما ، أي : مجم

                                           

 . ٗٔد / محمود أحمد نحمة ص آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر (  ٔ)
وصؼ المغة العربية داللًيا في ضوء مفيـو الداللة المركزية دراسة حػوؿ المعنػى وظػالؿ (  ٕ)

 . ٛٔٔالمعنى محمد محمد يونس عمي ص 
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تشكؿ مخزوف كؿ منيما أرناء عممية التخاطب " رـ قاؿ : " إلى ىذا التعريؼ 
العاـ يمكف أف ُنرجع مختمؼ المصطمحات الواردة في عمـو المغة العربية 

 . (ٔ)كمصطمحي " مقتضى الحاؿ " و " قرائف األحواؿ " مراًل " 
 وقد أشار المغويوف إلى بعض عناصر المقاـ ومنيا :

 المتكمـ  أ ػ
 المتمقي  ب ػ
 مالبسات الكالـ  ج ػ
 الزماف والمكاف  د ػ

ذا قارنا بيف ىذه العناصر وبيف العناصر المطموبة في التداولية المغوية  وا 
 .تداخؿ وتشابؾ في كرير مف العناصروجدنا أف بيف المقامية والتداولية 

 

                                           

ص د المتوكػػؿ اد ، د / أحمػػوي العربػػي األصػػوؿ واالمتػػدالمنحػػى الػػوظيفي فػػي الفكػػر المغػػ(  ٔ)
 ـ . ٕٙٓٓ ىػ ػ ٕٚٗٔنة دار األماف بالرباط س، ط /  ٕٚٔ
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 ادلبحث اخلايس

 انذالنت ادلمايُت يف سىرة انبمرة
معمـو أف المعنى المعجمي قاصر في كرير مف الحاالت عف توصيؿ مف ال
مف المجوء إلى األحداث  ػوالحالة ىذه  لمقصود أو المراد ، وال بد ػالمعنى ا

المصاحبة لمكالـ ، وما يحيط بو مف المالبسات والماجريات ، والداللة المقامية 
 ص .ىى التي ُتستفاد مف تمؾ العناصر المحيطة بالجممة أو الن

والعناصر المقامية ىى التي تكوف مف خارج البنية المغوية وتؤرر في بياف 
المعنى وتحديد المقصود، وسورة البقرة مف السور المدنية التي تعنى ببياف 
األحكاـ والتشريعات ، ففييا بياف أحكاـ الصـو وأحكاـ الحج وغيرىا ، وبالنظر 

تاج إلى قدر كبير مف المعرفة في السورة الكريمة وجدت أف معرفة معانييا يح
يتاء الزكاة والصـو كؿ ىذه األمور وغيرىا لـ  غير المغوية ، فإقامة الصالة وا 

وىناؾ كرير مف المعاني  نفيـ مضامينيا إال بفعؿ النبي ػ عميو الصالة والسالـ ػ
ال تتضح إال بمعرفة األحداث والمالبسات التي أحاطت بالنص في أرناء نزولو ، 

 ي مزيد مف البياف والتوضيح :وفيما يم

 :أسباب اننزول  ـ أوالً 
أسباب النزوؿ مف أبرز القرائف التي تحدد المعنى المقصود ، وتخصص 

كانت أسباب النزوؿ ىامة في تفسير آي القرآف ،  العاـ وتقيد المطمؽ ، ولذا " 
 وبسببو تتطمب اإلشارات والتمميحات الواردة في النصوص شرًحا لما تشير إليو
أو تممح لو ، فيكوف ىذا الشرح تحديًدا لممقاـ ، كؿ ذلؾ يمرؿ عرًضا لعناصر 
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مقاـ حي ال لنماذج ساكنة أو بعبارة أخرى : يمرؿ أحدارًا تتصؿ بالنص ال أطرًا 

 . (ٔ)وقوالب عامة يصب فييا المقاؿ" 
ولذا فرؽ أصحاب عمـو القرآف بيف أف يقاؿ : نزلت ىذه اآلية في كذا 

كـ الشرعي الذي نزلت مف أجمو وبيف أف يقاؿ  : نزلت ىذه اآلية وىو يريد الح
في كذا وىو يريد السبب الذي أنزلت مف أجمو ، فاألوؿ إخبار بالحكـ الذي نزلت 
بو اآلية وليس عمة لمنزوؿ ، أما اآلخر فيو عمة لمنزوؿ ، يقوؿ الزركشي : " 

زلت ىذه اآلية في قد عرؼ مف عادة الصحابة والتابعيف أف أحدىـ إذا قاؿ : ن
كذا ، فإنو يريد بذلؾ أنيا تتضمف ىذا الحكـ ، ال أف ىذا كاف السبب في نزوليا 

قولو : " قمت : والذي  ـو سبب النزوؿ في، وحدد اإلماـ السيوطي مفي (ٕ)" 
 . (ٖ)و " ب النزوؿ أنو ما نزلت اآلية أياـ وقوعرر في سبيتح

نزوؿ في بياف المعنى المراد أما األمرمة التي يظير فييا أرر أسباب ال
 فيمكف بيانيا فيما يأتي : 

    ﴿ قولو تعالى : ػ ٔ 
   ﴾ (ٗ) 

ال نستطيع أف نعرؼ أو نفيـ مف السياؽ المغوي في اآلية الكريمة مف  
نما يتبيف ذلؾ مف سبب نزوؿ اآلية الكريمة ومالبسات  ىو عدو جبريؿ ، وا 

بمعرفة َما ال يعلم معناه ِإالَّ  جؿ رناؤه ػ َوِفي كتاب ا ػ" قوؿ ابف فارس  نزوليا ، ي
    : ﴿ قصتو، قولو جّؿ رناؤه

                                           

 . ٖ٘ٓاألصوؿ ص (  ٔ)
 . ٖٕٖٔ/  ٔالبرىاف (  ٕ)
 . ٜٓ/  ٔاإلتقاف (  ٖ)
 . ٜٚالبقرة مف اآلية / (  ٗ)
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  ﴾(ٔ )"(ٕ). 

: في قولو قد ذكرىا اإلماـ الواحديأما عف مالبسات نزوؿ اآلية الكريمة ف
َفَقالوا: َيا َأَبا القاِسـِ َنْسأَُلَؾ  ػ  ػ عف ابِف عب اٍس قاَؿ: َأْقَبَمِت الَييوُد ِإَلى الن ِبي   " 

عف َأْشياء َفِإْف َأَجْبَتَنا ِفيَيا ات َبْعَناَؾ، َأْخِبْرَنا َمِف ال ِذي َيْأِتيَؾ ِمَف اْلَماَلِئَكِة؟ فِإن و 
ِبالر َساَلِة بالوحّي َفَمْف  -َعز  َوَجؿ   -َرب ِو  َيْأِتيِو َمَمٌؾ مف عندِ ليس مف َنِبيٍّ ِإال  

َنا َلْو  َصاِحُبؾَ  ؟ َقاَؿ: "ِجْبِريُؿ" َقاُلوا: َذاَؾ ال ِذي َيْنِزُؿ ِباْلَحْرِب َوِباْلِقتَاِؿ، َذاَؾ َعُدو 
الم ُو َتَعاَلى:  ُقْمَت ِميَكاِئيُؿ الذي ينزؿ بالمطر والرحمة اتبعناؾ، َفَأْنَزؿَ 

﴿    
  

   
  ﴿ :ِإَلى َقْوِلِو ﴾  

   ﴾(ٖ )

. 

   ﴿قولو تعالى :  ػ ٕ
   ﴾ (ٗ) 

                                           

 . ٜٚالبقرة مف اآلية (  ٔ)
 . ٘ٚالصاحبي ص (  ٕ)
 . ٜٛالبقرة مف اآلية / (  ٖ)
 . ٘ٔٔالبقرة مف اآلية / (  ٗ)
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ف استقباؿ القبمة في الصالة ليس بواجب ، إذ ظاىر ىذه اآلية يفيد أ

ظاىر النص معناه أينما توجيتـ فصالتكـ صحيحة ، ولكف ىذا مقيد بصالة 
نزلت ىذه اآلية في  افمة في السفر ، يقوؿ ابف عمر ػ رضى ا عنيما ػالن

، وقيؿ : إف سبب  (ٔ)صالة النافمة في السفر حيث توجيت باإلنساف دابتو " 
 ية ىو ما ذكره الواحدي عف عبد ا بف عامر بف ربيعة عف أبيونزوؿ ىذه اآل

في السفر في ليمة  أنو قاؿ : كنا نصمي مع النبي ػ صمى ا عميو وسمـ ػ
مظممة ، فمـ ندر كيؼ القبمة ، فصمى كؿ رجؿ منا عمى ِحيالو ، فمما أصبحنا 

 .(ٕ)فنزلت " بي ػ صمى ا عميو وسمـ ػذكرنا ذلؾ لمن
ة فقاؿ : " فإنا لو ُتِركنا ى الكامف في اآلية الكريمالسيوطي المعن د ذكروق

ومدلوؿ المفظ القتضى أف المصم َي ال يجب عميو استقباؿ القبمة َسَفرًا وال حضرًا 
، وىو خالؼ اإلجماع ، فمما عرؼ سبب نزوليا عمـ أنيا في نافمة السفر ، أو 

 .  (ٖ)فيمف صمى باالجتياد وباف لو الخطأ " 

                                           

عزيػز ألبػي محمػد عبػد الحػؽ بػف عطيػة األندلسػي ، المحرر الوجيز في تفسير الكتػاب ال(  ٔ)
، ط / وزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف  ٕٖٛ/  ٔ تػػح / عبػػد ا بػػف إبػػراىيـ األنصػػاري وآخػػريف 

 ـ .ٕٚٓٓػ ىػ  ٕٛٗٔالطبعة الرانية ، سنة  اإلسالمية بدولة قطر،
، ىػػػ( ٛٙٗالواحػػدي النيسػػابوري ) ت أسػػباب نػػزوؿ القػػرآف ألبػػي الحسػػف عمػػي بػػف أحمػػد ( ٕ)

رواية بدر الديف أبي نصر محمد بف عبد ا األرغياني  ، تح  د/ ماىر ياسيف الفحؿ ص 
 ـ . ٕ٘ٓٓ ىػ ػ ٕٙٗٔيماف الطبعة األولى سنة ، ط / دار الم ٗٗٔ

 . ٗٛ/  ٕاإلتقاف (  ٖ)
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   ﴿قولو تعالى :  ػ ٖ

  
  ﴾ (ٔ) 

فإف ظاىر لفظيا ال يقتضي أف السعي فرض ، وقد ذىب بعضيـ إلى  
عمى عروة في  مسًكا بذلؾ ، " وقد ردت عائشة ػ رضى ا عنيا ػعدـ فرضيتو ت

ينيما ؛ ألنو مف فيمو ذلؾ بسبب نزوليا ، وىو أف الصحابة تأرموا مف السعي ب
، يقوؿ الزركشي : " السادس : معرفة النزوؿ ، وىو مف  (ٕ)عمؿ الجاىمية " 

  ﴿: لمعنى ... وقد فيـ مف قولو تعالىأعظـ المعيف عمى فيـ ا
    
  ﴾(ٖ)  أف السعي ليس بركف ، فردت عميو عائشة ذلؾ

ؿ : فال جناح عميو أال يطوؼ بيما " وربت أنو أتى وقالت : لو كاف كما قمت لقا
بيذه الصيغة ؛ ألنو كاف وقع فزع في قموب طائفة مف الناس كانوا يطوفوف قبؿ 
ذلؾ بيف الصفا والمروة لألصناـ ، فمما جاء اإلسالـ كرىوا الفعؿ الذي كانوا 

 . (ٗ)يشركوف بو ، فرفع ا ذلؾ الجناح مف قموبيـ ، وأمرىـ بالطواؼ "

                                           

 . ٛ٘ٔالبقرة مف اآلية / (  ٔ)
 . ٗٛ/  ٕاإلتقاف (  ٕ)
 . ٛ٘ٔالبقرة مف اآلية / (  ٖ)
 . ٕٕٓ/  ٕالبرىاف (  ٗ)
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: " قاؿ الشعبي : كاف وقد أشار ابف كرير إلى سبب نزوؿ ىذه اآلية فقاؿ 

إساؼ عمى الصفا ، وكانت نائمة عمى المروة ، وكانوا يستممونيا فتحرجوا بعد 
 . (ٔ)اإلسالـ مف الطواؼ بينيما ، فنزلت ىذه اآلية " 

ؿ وقاؿ : " القوؿ في سبب نزوؿ ىذه اآلية فقاؿ أما الواحدي فقد فص 
: َسأَْلُت ابف ُعَمَر عف َىِذِه اآْلَيِة َفَقاَؿ: اْنَطِمْؽ ِإلى ابف عب اٍس عمرُ  و ْبُف ُحْبِشيٍّ

ـُ مف بقي ِبَما َأْنَزَؿ الم ُو َعَمى محمٍد  فَأَتْيُتو َفَسأَْلُتو، َفَقاؿ:  -  -َفَسْمُو َفِإن و َأْعَم
ـٌ َعَمى صوَرِة رجٍؿ ُيَقاُؿ لو َفا صَن ـٌ َعَمى َكاَف َعَمى الص  : ِإَساٌؼ، َوَعَمى اْلَمْرَوِة َصَن

صوَرِة اْمرََأٍة ُتْدَعى نائمَة، زعـَ َأىُؿ الِكتَاِب َأن يما َزَنَيا ِفي اْلَكْعَبِة َفَمَسَخُيَما الم ُو 
َفا َوالمرَوِة ِلُيعَتَبر ِبِيما، فَمم ا َطاَلِت الُمد ُة  تعالى حجريف، ووضعيما َعَمى الص 

ُدوِف الم ِو تعاَلى، َفَكاَف َأىُؿ الجاِىِميِة ِإذا طاُفوا َبْيَنيما مسُحوا عَمى ُعِبَدا مف 
ـُ َكرَِه المسِمموَف الط َواَؼ أِلَجِؿ  سالـُ َوُكِسَرِت اأْلَْصَنا اْلَوَرَنْيِف، َفَمم ا َجاَء اإلِْ

َنَمْيِف، َفَأْنَزَؿ الم ُو تعالى ىذه اآْلَيةَ   .(ٕ) "الص 

ا
ً
 انكالو عهً خالف يمتضً انظاهر :  خروج ـ ثانُ

إف داللة السياؽ المغوي وغير المغوي ليى أقوى القرائف التي  تبييف 
المجمؿ والقطع بانتفاء غير المراد ، يقوؿ الزركشي : داللة السياؽ ترشد إلى 
تبييف المجمؿ والقطع بعدـ احتماؿ غير المراد ، وتخصيص العاـ ، وتقييد 

ة ، وىو مف أعظـ القرائف الدالة عمى مراد المتكمـ ، فمف المطمؽ ، تنوع الدالل

                                           

تفسػػير القػػرآف العظػػيـ لمحػػافظ / أبػػي الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كريػػر تػػح / سػػامي (  ٔ)
 ـ .ٜٜٜٔىػػػ ػػػػ  ٕٓٗٔ، ط / دار طيبة لمنشر والتوزيع سنة  ٓٚٗ/  ٔمحمد السالمة 

 . ٗ٘ٔأسباب النزوؿ لمواحدي ص(  ٕ)
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 ﴿أىممو غمط في نظيره ، وغالط في مناظراتو ، وانظر إلى قولو تعالى 

   
  ﴾(ٔ) 

 . (ٕ)"ؿ عمى أنو الذليؿ الحقيركيؼ تجد سياقو يد

ؼ ظاىره أمراف ومف أبرز المواضع التي يأتي فييا الكالـ عمى خال
 ـ ، واآلخر : األمر، ويمكف بياف ذلؾ فيما يمي:أحدىما : االستفيا

 خروج االستفهاو عن يمتضً انظاهر:  أ ـ
األصؿ في االستفياـ أنو طمب فيـ ما ليس عند الُمْسَتْفِيـ ، وفي 
اصطالح عمماء المغة " استعالـ ما في ضمير المخاطب ، وقيؿ : ىو طمب 

في الذىف ، فإف كانت تمؾ الصورة وقوع نسبة بيف  حصوؿ صورة الشيء
ال فيو التصور "  ،  (ٖ)الشيئيف أو ال وقوعيا فحصوليا ىو التصديؽ وا 

واالستخبار بمعنى االستفياـ ، فيو طمب حصوؿ ما ليس عند المستخبر ، 
المستخبر، وىو  دعناالستخباُر طمب ُخْبر ما ليس يقوؿ ابف فارس : " 

 (ٗ)"   االستفياـ
مف المغوييف مف فرؽ بيف االستخبار واالستفياـ ، فاالستخبار يكوف و 

عف طمب الخبر ، فإذا لـ يحصؿ وتكرر طمب حصولو فيو االستفياـ ، فالطمب 

                                           

 . ٜٗالدخاف مف اآلية / (  ٔ)
  .  ٕٔٓ،  ٕٓٓ/  ٕالبرىاف ( ٕ)
، ط / المطبعػػػة الخيريػػػة  ٚكتػػػاب التعريفػػػات لإلمػػػاـ / عمػػػي بػػػف محمػػػد الجرجػػػاني  ص( ٖ)

 ىػػ . ٖٙٓٔبجمالية مصر سنة 
 . ٕٖٙ/  ٕ، والبرىاف  ٙٛٔالصاحبي ص (  ٗ)



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 184  

            
                                                                      

 الداللت املقاميت بني النظريت والتطبيق سورة البقرة منوذجاً

 
وذكر ناس أف بيف  األوؿ استخبار والطمب الراني استفياـ ، يقوؿ ابف فارس : "

ليف االستخبار ألنؾ قالوا: وذلؾ أف أولى الحا ،االستخبار واالستفياـ أدنى فرؽ
تستخبر فتجاُب بشيء، فرّبما فيمتو ورّبما لـ تفيمو، فإذا سألت رانيًة فأنت 

جؿ ػ الباري  قالوا: والدليؿ عمى ذلؾ أف ،مستفيـ تقوؿ: أفيْمني ما قتمو لي
وجممة باب االستخبار أف يكوف ،  يوَصؼ بالُخْبر وال يوصؼ بالفيـ ػرناؤه 

 (ٔ)."؟ ؟ ومف رأيتَ  : ما عندؾ ا ال تعممو، فتقوؿملؾ عظاىره موافقًا لباطنو كسؤا
ذا لـ يكف االستفياـ بيذا المعنى الذي سبؽ وىو طمب حصوؿ ما ليس  وا 
عند المستفيـ ، فقد خرج عف معناه الظاىر ، إلى معنى آخر يفيـ مف سياؽ 
ب الكالـ ومف قصد المتكمـ ، يقوؿ د / أحمد المتوكؿ : " وقد انتبو المغويوف العر 

القدماء ، خاصة منيـ عمماء البالغة إلى أىمية العناصر المقامية بالنظر إلى 
المقاؿ وتحديد خصائصو ، ونورد ىنا مف مفتاح العمـو لمسكاكي مراليف لذلؾ 
ىما : أواًل خروج االستفياـ مف السؤاؿ إلى غيره ورانًيا : تصنيؼ الخبر إلى 

 . (ٕ)رالرة أضرب " 
االستفياـ أو االستخبار ، لكف المعنى الكامف في  وقد يأتي الكالـ وظاىره

نما يقصد بو معاف أخرى بحسب ما يناسب المقاـ  العبارة ال يقصد بو ذلؾ ، وا 
 وقرائف األحواؿ ، ومف ذلؾ ما يمي :

 اإلنكار :  ـ 1

                                           

 . ٕٖٙ/  ٕ، والبرىاف  ٙٛٔالصاحبي ص (  ٔ)
 . ٕٚٔالمنحى الوظيفي ص (  ٕ)
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قد يخرج االستفياـ مف معناه الحقيقي إلى معنى اإلنكار والنفي ، وضابط 

االستفياـ منفي ، ولذلؾ تأتي بعده أداة االسترناء )  ذلؾ أف يكوف ما بعد أداة
 إال ( .

   ﴿ومف ذلؾ قولو تعالى : 
    

 ﴾(ٔ)" . 
نما معناه اإلنكار والنفي ، يقوؿ الفخر   واالستفياـ ىنا ليس عمى بابو وا 

اإلنكار والنفي ، أي : ال يشفع  الرازي : " قولو " مف ذا الذي " استفياـ معناه
( ٕ)"انوا يزعموف أف األصناـ تشفع ليـعنده أحد إال بأمره ؛ وذلؾ أف المشركيف ك

. 
وقد يخرج االستفياـ مف معناه الحقيقي وىو طمب معرفة شيء غير 

يقوؿ معمـو إلى معنى اإلنكار والتوبيخ ويكوف معناه : ما ينبغي أف يكوف ، 
نما ىذا أنؾ رأيت رجاًل في حاؿ تموف  امرة وقيسيً  اسيبويو : " أتميميً  أخرى ، وا 

وتنقؿ فكأنؾ قمت : أتتحوؿ تميميًا مرة وقيسيًا أخرى ، فأنت في ىذه الحاؿ تعمؿ 
في تربيت ىذا لو وىو عندؾ في تمؾ الحاؿ في تموف وتنقؿ وليس يسألو 

                                           

 . ٕ٘٘البقرة مف اآلية / (  ٔ)
الرازي المشتير بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب لإلماـ / محمد الػرازي فخػر  تفسير الفخر(  ٕ)

، ط / دار الفكػػر  ٓٔ/  ٚالػػديف ابػػف العالمػػة ضػػياء الػػديف عمػػر المشػػتير بخطيػػب الػػري 
 ـ . ٜٔٛٔ ىػ ػ ٔٓٗٔزيع سنة لمطباعة والنشر والتو 
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ذلؾ ... " مسترشدًا عف أمر ىو جاىؿ بو ليفيمو إياه ويخبره عنو ولكنو وبخو ب

(ٔ) . 
  ﴿ما جاء في قولو تعالى :  ومف ذلؾ ػ أيًضا ػ

   
    
    

   ﴾(ٕ) 

نما معناه اإلنكار  فاالستفياـ في اآلية الكريمة ليس عمى ظاىره ، وا 
 وعميو قولو تعالى ﴿   السكاكي "اإلماـ يقوؿ عجب ، والت

   
  ﴾(ٖ)  بمعنى
أف الكفار في حيف صدور الكفر منيـ ال بد مف  :التعجب، ووجو تحقيؽ ذلؾ ىو
ما جاىميف بو ، إما عالميف با : أف يكونوا عمى إحدى الحاليف  رالرة ،  فال، وا 

  ﴿ :  فإذا قيؿ ليـ
 ﴾  ، ولمكفر ، لمسؤاؿ عف الحاؿ  ( كيؼ) وقد عممت أف

أفي حاؿ : لى ذلؾ فأفاد إانساؽ  ،  مزيد اختصاص بالعمـ بالصانع وبالجيؿ بو
  رـ إذا قيد ﴿ ؟ أـ في حاؿ الجيؿ بو ؟ العمـ با تكفروف

  ﴾  ﴿ بقولو
  

    
                                           

 . ٖٖٗ/  ٖالكتاب (  ٔ)
 . ٕٛالبقرة اآلية / (  ٕ)
 . ٕٛآلية / البقرة مف ا(  ٖ)
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  ﴾(ٔ) كيؼ تكفروف با  :وصار المعنى

وسيكوف ، ا فصرتـ أحياء ف كنتـ أمواتً أوالحاؿ حاؿ عمـ بيذه القصة، وىي ، 
فصار وجوده منو مظنة التعجب، ، صير الكفر أبعد شيء عف العاقؿ ، كذا وكذا 

ا ا قادرً و بعده ىو أف ىذه الحالة تأبى أف ال يكوف لمعاقؿ عمـ بأف لو صانعً ووج
ا غير جسـ ودًا غنيا في جميع ذلؾ عف سواه، قديمً جا مو ا بصيرً ا سميعً ا حيً عالمً 

ا، وعممو ا معاقبً ا مريبً ال لمرسؿ باعرً سِ رْ ا، مُ فً ا مكم  ا منعمً ا خالقً وال عرض، حكيمً 
مع الصارؼ ، يكفر، وصدور الفعؿ عف القادر  بأف لو ىذا الصانع يأبى أف

نكار وتوبيخ فصح أف يكوف قولو تعالىنة تعج  ظِ القوي مَ  ﴿ :  ب وتعجيب وا 
  ﴾ ا لى آخر اآلية تعجبً إ

نكارً وتعجيبً   . (ٕ)"  اا وتوبيخً ا وا 

 تعالى: ﴿ وقد أشار الخطيب القزويني إلى أف االستفياـ في قولو
   
  

    
    

 ﴾(ٖ)   " :معناه التوبيخ والتعجيب جميًعا فقاؿ
والحاؿ أنكـ عالموف بيذه القصة أما التوبيخ؛ فألف الكفر ؟ : كيؼ تكفروف  أي

ؾ في الغفمة أو الجيؿ، وأما التعجب؛ فألف ىذه نيمامع ىذه الحاؿ ينبئ عف اال 

                                           

 . ٕٛالبقرة مف اآلية / (  ٔ)
 . ٕ٘ٗػ  ٕٗٗمفتاح العمـو ص (  ٕ)
 . ٕٛالبقرة اآلية /  (  ٖ)
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الحاؿ تأبى أف ال يكوف لمعاقؿ عمـ الصانع، وعممو بو يأبى أف يكفر، وصدور 

 .(ٔ)" نة تعجب ظِ الفعؿ مع الصارؼ القوي مَ 
  :﴿قولو تعالى  مف ذلؾ ػ أيًضا ػو 

  
  
  

  ﴾(ٕ )  . 

نما خرج مف أصؿ معناه ، إلى معنى  فاالستفياـ ىنا ليس عمى بابو ، وا 
اإلنكار والتوبيخ ، يقوؿ السميف الحمبي : " اليمزة لإلنكار والتوبيخ ، أو 

 . (ٖ) لمتعجب مف حاليـ " 
افية المعاني الخ ويتبيف مما سبؽ أف قرائف األحواؿ ليا دور كبير في بياف

ف ىذه الكممات كريراً أواعمـ "  :وؿ السكاكي التي ال تفيـ مف ظاىر النص ، يقػ
 .( ٗ)"ما يتولد منيا أمراؿ ما سبؽ مف المعاني بمعونة قرائف األحواؿ

 ـ انتمرَر : 2
ويخرج االستفياـ مف معناه الحقيقي الذي ىو طمب فيـ ما ال يعممو 

لتقرير معناه : " حمُمؾ الُمخاطب عمى المتكمـ إلى معنى آخر وىو التقرير ، وا
 . ( ٔ)اإلقرار واالعتراؼ بأمر قد استقر عنده "

                                           

 .ٙٔٔاإليضاح في عموـ البالغة ص (  ٔ)
 . ٗٗالبقرة مف اآلية / (  ٕ)
الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنػوف ، تػأليؼ / أحمػد بػف يوسػؼ المعػروؼ بالسػميف ( ٖ)

 ، ط / دار القمـ بدمشؽ . ٕٖٚ/  ٔمد محمد الخراط ، الحمبي ، تح / أح
 . ٕٗٗمفتاح العمـو ص ( ٗ)
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وقد دخؿ ، واإلنكار نفي ، وحقيقة استفياـ التقرير أنو استفياـ إنكار " 

والذي يقرر عندؾ أف معنى التقرير اإلربات ، عمى المنفي ونفي المنفي إربات 
ا ودخميا ( ألؼ االستفياـ كانت تقريرً ليس قوؿ ابف السراج: فإذا أدخمت عمى )

ا إنما يجوز مع حقيقة النفي ال ( ألف أحدً  أحد معنى اإليجاب فمـ يحسف معيا )
تقوؿ: أليس أحد في الدار ألف المعنى يؤوؿ إلى قولؾ: أحد في الدار وأحد ال 

 . (ٕ)" تستعمؿ في الواجب
االستفياـ  والفرؽ بيف االستفياـ اإلنكاري واالستفياـ التقريري أف

اإلنكاري معناه النفي أي : ما كاف ينبغي أف يكوف ، واالستفياـ التقريري معناه 
اإلربات يقوؿ الزركشي :" فالوارد لمنفي يسمى استفياـ إنكار ، والوارد لإلربات 
يسمى استفياـ تقرير ، ألنو يطمب باألوؿ إنكار المخاطب ، وبالراني إقراره بو " 

(ٖ) 
    ﴿لى : ومف ذلؾ قولو تعا

    
  ﴾(ٗ) فقد أشار ابف عطية إلى أف ،

االستفياـ ىنا معناه التقرير فقاؿ : " ظاىره االستفياـ ومعناه التقرير ، والتقرير 
ـْ  ﴿ة فالمعادؿ ىنا عمى قوؿ جماعمحتاج إلى معادؿ كاالستفياـ المحض ،  َأ

، وقاؿ قـو : أـ ىنا منقطعة ، فالمعادؿ عمى قوليـ محذوؼ تقديره  (٘)﴾ُتِريدوَف 

                                                                                                       

 .  ٖٖٔ/  ٕالبرىاف ( ٔ)
 . ٖٖٖ/  ٕالبرىاف ( ٕ)
 . ٕٖٛ/  ٕ السابؽ( ٖ)
 . ٙٓٔالبقرة مف اآلية / ( ٗ)
 . ٛٓٔالبقرة مف اآلية / ( ٘)
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ـْ َعِمْمتـُ ، وىذا كم مخاطبة أمتو ،  ػ  و عمى أف القصد بمخاطبة النبي ػ: َأ

وأما إف كاف ىو المخاطب وحده فالمعادؿ محذوؼ ال غير ، وكال القوليف 
  (ٔ)مروي"

رير ، لكنو نفى أف يكوف وأكد أبو حياف عمى أف االستفياـ ىنا معناه التق
محتاًجا إلى معادؿ فقاؿ : " ىذا استفياـ معناه : التقرير فال يحتاج إلى معادؿ 
البتة ، واألولى أف يكوف المخاطب السامع ، واالستقياـ بمعنى التقرير كرير في 
كالميـ جًدا خصوًصا إذا دخؿ عمى النفي ... والمعنى قد عممت أييا المخاطب 

 . (ٕ)مى كؿ شيء "أف ا قادر ع

 : االستبطاء ـ 3
قد يخرج االستفياـ عف أصؿ معناه في الوضع المغوي إلى معنى 

 ، وعميو قولو تعالى: ﴿ ؟ كـ دعوتؾ قولؾ : نحواالستبطاء ، 
  

  
      ﴾

نما يستبطئوف ىذا ، فالصحابة ال يشكوف في نصر ا( ٖ)  حتى يسألوا عنو ، وا 
 النصر لما أصابيـ مف كرب وشدة .

                                           

 .  ٖٚٔ/  ٔالمحرر الوجيز ( ٔ)
الشػيير بػػأبى حيػاف األندلسػى، تػح / عػادؿ أحمػد عبػػد البحػر المحػيط لمحمػد بػف يوسػؼ  (ٕ)

 ػىػػ  ٖٔٗٔ، ط / دار الكتػب العمميػة بيػروت ػ لبنػاف سػنة  ٘ٔ٘/  ٔالموجػود وآخػريف 
 ـ . ٖٜٜٔ

  . ٕٗ٘البقرة مف اآلية / ( ٖ)
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 انتسىَت : ـ 4

وضح اإلماـ الزركشي معنى التسوية بقولو :" التسوية وىى الداخمة عمى 
 .  (ٔ)جممة يصح حموؿ المصدر محميا " 

  ﴿ومف أمرمة ذلؾ ما جاء في قولو تعالى :
  

   ﴾ (ٕ)  فاالستفياـ ىنا ،
نما معناه التسوية  ال يقصد بو ظاىره وىو طمب فيـ غير معروؼ أو معمـو ، وا 

 ابف بيف اإلنذار وعدمو ، يقوؿ 
  ويكوف استخبارًا، والمعنى تسوية. نحو: ﴿فارس : " 

  
   ﴾(ٖ ) "(ٗ) . 

وقد بيف اإلماـ الزركشي معنى التسوية في اآلية الكريمة عندما قاؿ : " 
ومعنى االستواء فيو استواؤىما في عمـ المستفيـ ؛ ألنو قد ُعِمـ أنو أحد 
ما عدمو ، ولكف ال يعي نو ، وكالىما معمـو بعمـ غير  األمريف كائف، إما اإلنذار وا 

ـ مف لفظة ) سواء (، ال مف اليمزة ، مع أنو لو معيف ، فإف قيؿ : االستواء يعم
ُعِمـ منو لـز التكرار، قيؿ : ىذا االستواء غير ذلؾ االستواء المستفاد مف لفظة 
)سواء(، وحاصمو أنو كاف االستفياـ عف مستوييف فجرد عف االستفياـ ، وبقى 

ألف الحديث عف المستوييف ، وال يكوف في إدخاؿ ) سواء ( عميو لتغايرىما ؛ 

                                           

 . ٖٖٙ/  ٕالبرىاف (  ٔ)
 . ٙالبقرة مف اآلية / (  ٕ)
 . ٙالبقرة مف اآلية / (  ٖ)
 . ٘ٚالصاحبي ص (  ٗ)
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حذؼ أعني  في العمـ يستوياف في عدـ اإليماف، وىذا ػالمعنى أف المستوييف 

 .(ٔ)كرير في كالـ العرب"  مقدر واستعمالو فيما بقى ػ

 ـ االسرتشاد : 5
   ﴿في قولو تعالى : 

   ﴾(ٕ )  االستفياـ ىنا ال ،
نما ىو استرشاد ، يقوؿ ابف فارس يقصد بو طمب حصوؿ شيء غير معمـو ، وا  

  ﴿ نحو: ،ويكوف استخبارًا، والمعنى استرشاد" 
    ﴾(ٖ )  " 

وفي ىذه األنواع التي ذكرت ىؿ ُيَجر د االستفياـ مف معناه أو يبقى 
 : "يب عف ذلؾ اإلماـ الزمخشري بقولواالستفياـ ويضاؼ لو المعنى اآلخر ؟ يج

ىؿ تقوؿ : إف معنى االستفياـ فيو موجود ، وانضـ إليو معنى آخر ، أو تجرد 
عف االستفياـ بالكمية ؟ ال ينبغي أف يطمؽ أحد األمريف ، بؿ منو ما تجرد كما 
في التسوية ، ومنو ما يبقى ، ومنو ما يحتمؿ ويحتمؿ ، ويعرؼ ذلؾ بالتأمؿ " 

(ٗ ). 

 عن يمتضً انظاهر:ر ـ خروج األي ب
 ، ألمر عند العرب ما إذا لـ يفعمو المأمور بو سمي المأمور بو عاصياً ا

                                           

 . ٖٖٚ/  ٕالبرىاف (  ٔ)
 . ٗٔالبقرة مف اآلية / (  ٕ)
 . ٗٔالبقرة مف اآلية / (  ٖ)
 . ٖٚٗ/   ٕالبرىاف (  ٗ)
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 ﴿ :قولو تعالى  نحو(  ليفعؿ) و ( اْفعؿْ ) ف بمفظ وويك

  ﴾(ٔ) ،
   قولو:﴿ ونحو
 ﴾(ٕ).  

ىر معناه ، وقد يأتي األمر ولو داللة تختمؼ عف الداللة التي تفيـ مف ظا
نما تكوف لو داللة كامنة تفيـ مف السياؽ والمقاـ ،  وا 

رـ إنيا حينئذ تولد بحسب قرائف األحواؿ ما ناسب يقوؿ اإلماـ السكاكي : " 
الميـ اغفر وارحـ ولدت الدعاء، : المقاـ إف استعممت عمى سبيؿ التضرع كقولنا 

ف استعممت عمى سبيؿ التمطؼ كقوؿ كؿ أحد لمف يساويو  في المرتبة افعؿ وا 
ف استعممت في  بدوف االستعالء ولدت السؤاؿ وااللتماس كيؼ عبرت عنو، وا 
مقاـ األذف كقولؾ جالس الحسف أو ابف سيريف لمف يستأذف في ذلؾ بمسانو أو 
ف استعممت في مقاـ تسخط المأمور بو ولدت  بمساف حالو ولدت اإلباحة، وا 

 .( ٖ) ".التيديد عمى ما تقدـ الكالـ في أمراؿ ذلؾ
أما عف صور خروج األمر مف معناه الموضوع لو في أصؿ الوضع 
المغوي إلى معاف أخرى تفيـ مف السياؽ ومف قرائف األحواؿ فيمكف بيانيا فيما 

 يمي :

 ـ انذعاء :  1

                                           

 . ٖٗالبقرة مف اآلية / (  ٔ)
 . ٚٗالمائدة مف اآلية / (  ٕ)
 . ٕٛٗمفتاح العمـو ص (  ٖ)
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   ﴿نحو قولو تعالى : 
  

 ﴾(ٔ) 
نما المقصود األمر ىنا ليس عمى بابو ؛ أل  ف العبد ال يأمر خالقو ، وا 

الدعاء والتذلؿ والتقرب إليو سبحانو وتعالى ، يقوؿ ابف فارس : " وأما الدعاء 
والطمب فيكوف لمف فوؽ الداعي والطالب ، نحو قوليـ : الميـ اغفر ، ويقاؿ 

 (ٕ)لمخميفة : انظر في أمري " 

 :انتعجُزانتهكى و ـ 2
   ﴿نحو قولو تعالى : 

  ﴾(ٖ). 
ال يأمرىـ أف يأتوا  ىنا عمى حقيقتو ؛ ألف المولى ػ عز وجؿ ػ ليس األمر

ظيار العجز عند  بسورة مف مرمو ، وأنو يريد ذلؾ ، بؿ المقصود ىنا التحدي وا 
عتقد أنو يلمف يدعى أمرًا  أحدىـ  كقوؿطمب شيء ال يستطيع اإلنساف فعمو ، 

  :﴿قولو تعالى وعميو ،افعمو  :فعمو ليس في وسعو
   ﴾(ٗ ) ،

إياىـ باإلتياف بسورة مف مرمو أمر  أبو حياف : " ولما كاف أمره ػ تعالى ػ يقوؿ

                                           

 . ٕٙٛالبقرة مف اآلية / (  ٔ)
 . ٖٜٔالصاحبي ص (  ٕ)
 . ٖٕ/  البقرة مف اآلية(  ٖ)
 . ٖٕالبقرة مف اآلية / (  ٗ)
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إذ ليسوا  تيكـ وتعجيز ؛ ألنيـ غير قادريف عمى ذلؾ انتقؿ إلى إرشادىـ ،

 . (ٔ)دت لمف كذب "لنار التي أعااء بقادريف عمى المعارضة وأمرىـ باتق
   ﴿قولو تعالى :  ومف ذلؾ ػ أيًضا ػ

   
  ﴾(ٕ) . 

 قتو ؛ ألف المولى ػ عز وجؿ ػفاألمر في ىذه اآلية الكريمة ليس عمى حقي
نما المقصود ىنا التحدي والتيكـ و  ظيار ال يريد منيـ أف يأتوا بالبرىاف ، وا  ا 

 العجز أماـ مف يطمب منو شيًئا ال يستطيع فعمو .

 :انتسخريـ سرعت انتكىَن أو  3
   نحو: ﴿

 ﴾(ٖ ). 
، ليس عمى   (ٗ)﴾  ﴿األمر في قولو تعالى 

نما األمر ىنا عمى خالؼ  بابو ؛ ألنيـ ال يستطيعوف أف يتحولوا إلى قردة ، وا 
، واختمؼ في المراد بو ىنا ، فذىب فريؽ مف المفسريف إلى أف مقتضى الظاىر 

األمر ىنا المقصود بو سرعة التكويف ، ومف ىؤالء الفخر الرازي قاؿ : " ليس 
القردة ، بؿ  بأمر ؛ ألنيـ ما كانوا قادريف عمى أف يقمبوا أنفسيـ عمى صورة 

األمر ىنا معناه  ، وذىب بعض المغوييف إلى أف (٘)المراد منو سرعة التكويف " 

                                           

 . ٕٛٗ/  ٔبى حياف األندلسى ألالبحر المحيط (  ٔ)
 . ٔٔٔالبقرة مف اآلية / (  ٕ)
 . ٘ٙالبقرة مف اآلية / (  ٖ)
 . ٘ٙالبقرة مف اآلية / (  ٗ)
 . ٛٔٔ/  ٖتفسير الرازي (  ٘)
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التكويف ، ومنيـ ابف فارس ففي معرض حديرو عف المعاني التي يحتمميا لفظ 

  ، والمعنى تكويف ، نحو قولو ػ جؿ رناؤه ػ األمر قاؿ : " ويكوف أمرًا
﴿   

 ﴾(ٔ ) وىذا ال يجوز أف يكوف إال مف ا جؿ ، 
 . (ٕ)﴾رناؤه "

ا ـ
ً
ر نهنص : اإلحان ثانث

ِّ
س

َ
ف
ُ
م أو ي

ِّ
 ت إىل فعم يفص

  ﴿ففي قولو تعالى : 
 ﴾(ٖ)  ال يعرؼ كيؼ تقاـ الصالة مف المفظ أو

نما عرفت إقامة  األلفاظ المذكورة ىنا أو في القرآف كمو مف أولو إلى آخره ، وا 
المصطفى  الصالة وفيـ معناىا مف خارج البنية المغوية أال وىو فعؿ الرسوؿ

 صموات ربي وسالمو عميو ، وىو ما يعرؼ في الدراسة التداولية بأفعاؿ الكالـ .

وقد أشار ابف فارس إلى أف النص قد يفسر مف خارج بنيتو المغوية عف 
والذي يشكؿ ألنو ال ُيَحد  ِفي نفس الخطاب، " طريؽ الفعؿ الموضح لمعناه فقاؿ:
  فكقولو جّؿ رناؤه:﴿
 ﴾(ٗ) ، فيذا مجّمؿ غير مفصؿ َحت ى َفس ره

 .( ٘) "ػ ػ النبي 
                                           

 . ٘ٙالبقرة مف اآلية / (  ٔ)
 . ٜٔٔالصاحبي ص (  ٕ)
 . ٖٗمف اآلية /  البقرة(  ٖ)
 . ٖٗالبقرة مف اآلية / (  ٗ)
 . ٘ٚالصاحبي ص (  ٘)
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   ﴿وكذلؾ في قولو تعالى : 

   
     

خاصة  ػ عميو الصالة والسالـ ػ ، لـ نعرؼ كيفية الصياـ إال مف فعؿ النبي (ٔ)﴾
 نا ليس كصومنا .وأف صياـ مف قبم

                                           

 .ٖٛٔالبقرة مف اآلية / (  ٔ)
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ا ـ

ً
 اإلحانت إىل نص آخر :  رابع

   ﴿قولو تعالى :  ػ
  
 ﴾ (ٔ) 

جيًشا  أنو قاؿ : بعث عمر بف الخطاب ػ رضى ا عنو ػروى عف المغيرة 
فحاصروا أىؿ الحصف ، وتقدـ رجؿ مف بجيمة فقاتؿ فقتؿ ، فأكرر الناس فيو 

ده إلى التيمكة فبمغ ذلؾ عمر ػ رضى ا عنو ػ فقاؿ : كذبوا ، ولوف : ألقى بييق
   ﴿يقوؿ :  أليس ا ػ عز وجؿ ػ

   
  

    
 ﴾(ٕ) "(ٖ)  ومعنى ذلؾ أف الذي ،

، لقى نفسو في التيمكة المنيي عنيا لـ يكف أيكوف شجاًعا ويقتؿ في سبيؿ ا
ويدؿ عمى ذلؾ أف ىناؾ آية أخرى مدحت ىؤالء الذيف يبيعوف أنفسيـ  مف 

 أجؿ إعالء كممة ا .

والداللة المقامية ىنا ىى الحث عمى اإلنفاؽ في سبيؿ ا ، وعدـ 
ـ مف النص ، اإلمساؾ الذي يؤدي إلى اليالؾ ، أما المعنى العاـ الذي قد يفي

                                           

 . ٜ٘ٔالبقرة مف اآلية / (  ٔ)
 . ٕٚٓالبقرة اآلية / (  ٕ)
جامع البياف عف تأويػؿ آى القػرآف ألبػى جعفػر محمػد بػف جريػر الطبػرى ، تػح / محمػود (  ٖ)

،  ، ط / مكتبػة ابػف تيميػة ، الطبعػة الرانيػة ٗٛ٘/  ٖ محمد شػاكر و أحمػد محمػد شػاكر
 . ٛٗٔ/  ٘ومفاتيح الغيب  
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 ﴿ وىو عدـ القتاؿ الذي يؤدي إلى الموت فيو مردود بقولو تعالى :

    
  

    
  ﴾(ٔ). 

قد يقوؿ بعض الناس إف السياؽ ىنا لغوي ألنو فيـ مف نص آخر ، 
عمر أف ما حدث مع الصحابي ال يدخؿ في معنى أقوؿ : إف استنباط سيدنا 

اآلية وىو اإللقاء في التيمكة ىو معنى مقامي ، ألنو نفي إسقاط النص عمى 
الواقعة فيو ال يتفؽ ومراد ا تعالى بدليؿ نص آخر تدخؿ فيو الواقعة وىو 

 الذي يتفؽ مع ما حدث .

ا ـ
ً
 ادلأثىر انتارخيٍ :  خايس

قرينة لبياف معاني األلفاظ ، ويحتاج النص  قد يكوف المأرور التاريخي
إلى معرفة تفاصيؿ ذلؾ المأرور التاريخي لفيـ المعاني ، ويتبيف ذلؾ مف قولو 

     ﴿تعالى : 
   
    

    
    
     ﴾ 

                                           

 . ٕٚٓالبقرة اآلية / (  ٔ)
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.، يقوؿ د / تماـ حساف : " ومف ىذا القبيؿ كؿ ما في القرآف مف خبر (ٔ)

 .(ٕ)األوليف وقصص األنبياء " 

                                           

 . ٜٕ٘البقرة اآلية / (  ٔ)
 . ٕٕٔالبياف في روائع القرآف ص (  ٕ)
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 ع ادلصادر وادلراج
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 ادلصادر وادلراجع

 القرآف الكريـ جؿ مف أنزلو . ػ ٔ
،  ٚٔلمعاصر د / محمود أحمد نحمة ص آفاؽ جديدة في البحث المغوي ا ػ ٕ

 ـ . ٕٕٓٓط / دار المعرفة الجامعية سنة 
إبراز المعاني مف حرز األماني في القراءات السبع تأليؼ / عبدالرحمف بف  ػ ٖ

إسماعيؿ بف إبراىيـ المعروؼ بأبي شامة الدمشقي، تح / إبراىيـ عطوة 
 عوض، ط / دار الكتب العممية.

ر بالقراءات األربعة عشر المسمى منتيى األمانى إتحاؼ فضالء البش ػ ٗ
والمسرات فى عمـو القراءات تأليؼ الشيخ / أحمد بف محمد البنا ، تح د 

 ـ .  ٜٚٛٔ -ىػ  ٚٓٗٔ/ شعباف محمد إسماعيؿ ، ط / عالـ الكتب 
ػ اإلتقاف في عمـو القرآف لمحافظ / جالؿ الديف عبد الرحمف السيوطي ،  ٘

 فضؿ إبراىيـ  ، ط / مكتبة دار التراث بالقاىرة .تحقيؽ / محمد أبو ال
مي بف أحمد الواحدي النيسابوري ػ أسباب نزوؿ القرآف ألبي الحسف ع ٙ

( ، رواية بدر الديف أبي نصر محمد بف عبد ا األرغياني   ىػ ٛٙٗ)ت
يماف الطبعة األولى سنة ، تح  د/ ماىر ياسيف الفحؿ ط / دار الم

 ـ . ٕ٘ٓٓ ىػ ػ ٕٙٗٔ
ػ استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية ، تأليؼ / عبد اليادي بف ظافر  ٚ

 ـ . ٕٗٓٓ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، سنة ٜٙٔالشيري ص 
األصوؿ دراسة إبستيمولوجية لمفكر المغوي عند العرب ، د / تماـ حساف  ػ ٛ

 ـ . ٕٓٓٓ ىػ ػ ٕٓٗٔ، عالـ الكتب ، سنة ، ط  ٖٗٓص 
 .رة نايؼ خرما ، ط / عالـ المعرفةى الدراسات المغوية المعاصػ أضواء عم ٜ
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إعالـ الموقعيف عف رب العالميف تصنيؼ / أبي عبد ا محمد بف أبي ػ  ٓٔ

بكر المعروؼ بابف القيـ الجوزية ، تح / أبي عبيدة مشيور بف حسف آؿ 
 ىػ ٖٕٗٔوالتوزيع بالسعودية سنة سمماف ، ط / دار ابف الجوزي لمنشر 

. 
، ط  ػ اإليضاح في عمؿ النحو ألبي القاسـ الزجاجي ، تح / مازف المبارؾ  ٔٔ

 ـ . ٜٜٚٔ ىػ ػ ٜٜٖٔ/ دار النفائس سنة 
اإليضاح في عمـو البالغة ، تأليؼ / جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف  ػ ٕٔ

ط / ،  ٕٓبف عمر بف أحمد بف محمد ، تح / إبراىيـ شمس الديف  ص 
 ـ . ٖٕٓٓ ىػ ػ ٕٗٗٔيروت ػ لبناف ، سنة دار الكتب العممية ب

ػ البحر المحيط لمحمد بف يوسؼ الشيير بأبى حياف األندلسى، تح / عادؿ  ٖٔ
تب العممية بيروت ػ لبناف سنة أحمد عبد الموجود وآخريف ، ط / دار الك

 ـ .  ٖٜٜٔ ىػ ػ ٖٔٗٔ
الزركشي ،  البرىاف في عمـو القرآف لإلماـ / بدر الديف محمد بف عبد ا ػ ٗٔ

 تحقيؽ / محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، ط / دار التراث بالقاىرة . 
البياف في روائع القرآف دراسة لغوية وأسموبية لمنص القرآني د / تماـ  ػ ٘ٔ

 ـ.ٕٜٜٔىػ /  ٖٔٗٔحساف ، ط / عالـ الكتب ، سنة 
البياف والتبييف ألبي عرماف عمرو بف بحر الجاحظ  ، تح / عبد السالـ  ػٙٔ

ـ  ٜٜٛٔ ػػ ػى ٛٔٗٔالخانجي بالقاىرة سنة محمد ىاروف ، ط / مكتبة 
.   

تاج العروس مف جواىر القاموس لمسيد / محمد مرتضى الحسيني  ػ ٚٔ
الز بيدي ، تحقيؽ / عبد الستار أحمد فراج ، ط / حكومة الكويت ، سنة 

 ـ .   ٜ٘ٙٔىػ /  ٖ٘ٛٔ
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بف حماد الجوىرى ، تح /  تاج المغة وصحاح العربية تأليؼ / إسماعيؿ ػٛٔ

أحمد عبد الغفور عطار ط / دار العمـ لممالييف سنة  الطبعة الرالرة  
 ـ .  ٜٗٛٔىػ ػ  ٗٓٗٔ

التحرير والتنوير تأليؼ / محمد الطاىر بف عاشور ، ط / الدار التونسية  ػ ٜٔ
 ـ .  ٜٗٛٔلمنشر سنة 

الغيب لإلماـ /  تفسير الفخر الرازي المشتير بالتفسير الكبير ومفاتيح ػ ٕٓ
محمد الرازي فخر الديف ابف العالمة ضياء الديف عمر المشتير بخطيب 

 ٜٔٛٔ ىػ ػ ٔٓٗٔلنشر والتوزيع سنة الري ، ط / دار الفكر لمطباعة وا
 ـ .

تفسير القرآف العظيـ لمحافظ / أبي الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كرير تح  ػ ٕٔ
 ىػ ػ ٕٓٗٔشر والتوزيع سنة يبة لمن/ سامي محمد السالمة ، ط / دار ط

 ـ .ٜٜٜٔ
التفكير المغوي بيف القديـ والجديد د / كماؿ بشر ، ط / دار غريب  ػ ٕٕ

 ـ . ٕ٘ٓٓلمطباعة والنشر والتوزيع سنة 
التيسير في القراءات السبع ألبي عمرو عرماف بف سعيد الداني ، تح /  ػ ٖٕ

 ىػ ػ ٙٔٗٔ، سنة ة بيروت ػ لبناف أوتو يرتزؿ ، ط / دار الكتب العممي
 ـ . ٜٜٙٔ

جامع البياف عف تأويؿ آى القرآف ألبى جعفر محمد بف جرير الطبرى ،  ػ ٕٗ
تح / محمود محمد شاكر و أحمد محمد شاكر ، ط / مكتبة ابف تيمية ، 

 الطبعة الرانية .
حاشية الدسوقي محمد بف أحمد بف عرفة الدسوقي عمى مختصر السعد  ػ ٕ٘

المفتاح لإلماـ جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف  التفتازاني شرح تمخيص
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 ط / دار الكتب العممية بيروت ػالقزويني ، تح / خميؿ إبراىيـ خميؿ ، 

 ـ .ٕٔٔٓلبناف سنة 
الخصائص ألبى الفتح عرماف بف جنى ، تحقيؽ / محمد عمى النجار ، ط  ػ ٕٙ

 / المكتبة العممية .
: األصوات ( ، ط / دار المعارؼ  دراسات في عمـ المغة ) القسـ الراني ػ ٕٚ

 ـ . ٜٔٚٔبمصر القاىرة سنة 
دراسات لغوية تطبيقية في العالقة بيف البنية والداللة ، تأليؼ د / سعيد  ػ ٕٛ

 ـ . ٕ٘ٓٓ ىػ ػ ٕٙٗٔداب بالقاىرة سنة حسف بحيري ، ط / مكتبة اآل
الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف ، تأليؼ / أحمد بف يوسؼ  ػ ٜٕ

لمعروؼ بالسميف الحمبي ، تح / أحمد محمد الخراط ، ط / دار القمـ ا
 بدمشؽ .

دالئؿ اإلعجاز لإلماـ / أبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد  ػ ٖٓ
 .كر ، ط / مكتبة الخانجي بالقاىرةالجرجاني ، تحقيؽ / محمود محمد شا

تحميمية لموظائؼ  داللة السياؽ بيف التراث وعمـ المغة الحديث دراسة ػ ٖٔ
الصوتية والبنيوية والتركيبية في ضوء نظرية السياؽ د / عبد الفتاح عبد 

 ـ .ٜٜٓٔالعميـ البركاوي ، سنة 
دور الكممة في المغة تأليؼ / ستيفف أولماف ، ترجمة د/ كماؿ بشر ، ط /  ػ ٕٖ

 دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع بالقاىرة الطبعة الرانية عشرة.
يواف الحطيئة بشرح ابف السكيت والسكري والسجستاني ، تح / نعماف د ػ ٖٖ

 أميف طو ، ط / مصطفى البابي الحمبي .
شرح المفصؿ لإلماـ موفؽ الديف يعيش بف عمى بف يعيش ، ط / مكتبة  ػ ٖٗ

 المتنبي بالقاىرة .
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الصاحبى فى فقو العربية ومسائميا وسنف العرب فى كالميا البف فارس ،  ػ ٖ٘ 

، سنة : باع ، ط : مكتبة المعارؼ ػ بيروتيؽ د / عمر فاروؽ الطتحق
 ـ .ٖٜٜٔىػ ػ ٗٔٗٔ

دار  صحيح البخاري لإلماـ أبي عبد ا محمد بف إسماعيؿ البخاري، ط / ػ ٖٙ
 ـ.ٕٕٓٓ ىػ ػٖٕٗٔابف كرير بيروت سنة 

العدؿ صحيح مسمـ  المسمى المسند الصحيح المختصر مف السنف بنقؿ  ػ ٖٚ
لإلماـ الحافظ أبي الحسيف مسمـ بف  ػ  إلى رسوؿ ا ػعف العدؿ 

الحجاج القشيري النيسابوري ، تح / أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي ، ط 
 ـ . ٕٙٓٓ ىػ ػ ٕٚٗٔر والتوزيع بالرياض سنة / دار طيبة لمنش

، ط / عالـ الكتب سنة  ٔٚعمـ الداللة  د / أحمد مختار عمر ص  ػ ٖٛ
 ـ . ٜٜٛٔ

الداللة أصولو ومباحرو في التراث العربي ، تأليؼ د / منقور عبد  عمـ ػ ٜٖ
، ط / منشورات اتحاد الكتاب العرب بدمشؽ سنة  ٕٚٔالجميؿ ص 

 ـ . ٕٔٓٓ
 ٕٛٙعمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي ، تأليؼ د / ىادي نير ص  ػ ٓٗ

 . ـ ٕٚٓٓ ىػ ػ ٕٚٗٔزيع باألردف سنة ، ط / دار األمؿ لمنشر والتو 
لعربية ، ط / دار النيضة ا ٖٕٙعمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ص  ػ ٔٗ

 لبناف . لمطباعة والنشر بيروت ػ
عمـ النص مدخؿ متداخؿ االختصاصات تأليؼ فاف دايؾ ترجمو إلى  ػ ٕٗ

ط / دار القاىرة لمكتاب سنة  ٖٕٔالعربية د / سعيد حسف بحيري  ص 
 ـ . ٕٔٓٓ
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ح اإلماـ أبي عبد ا محمد بف إسماعيؿ البخاري فتح الباري بشرح صحي ػ ٖٗ

لإلماـ أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ، تح / محمد فؤاد عبد الباقي  
 ، ط / المكتبة السمفية .

ػ الفروؽ المغوية لإلماـ / أبي ىالؿ العسكري تح / محمد إبراىيـ سميـ ، ط  ٗٗ
 / دار العمـ والرقافة لمنشر والتوزيع .

التعريفات لإلماـ / عمي بف محمد الجرجاني ، ط / المطبعة الخيرية ػ كتاب  ٘ٗ
 ىػػ . ٖٙٓٔبجمالية مصر سنة 

ػ كتاب سيبويو ألبى بشرعمرو بف قنبر المعروؼ بػ) سيبويو( ، تحقيؽ/  ٙٗ
عبد السالـ محمد ىاروف ، ط / مكتبة الخانجى بالقاىرة ، الطبعة الرالرة 

 ـ .  ٜٛٛٔىػ /  ٛٓٗٔسنة 
ب الصناعتيف الكتابة والشعر ، تصنيؼ / أبي ىالؿ الحسف بف عبد ػ كتا ٚٗ

ا بف سيؿ العسكري ، تح / عمي محمد البجاوي و محمد أبو الفضؿ 
 ـ . ٕٜ٘ٔ ىػ ػ ٖٔٚٔالكتب العربية سنة إبراىيـ ، ط / دار إحياء 

لساف العرب لإلماـ / أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر المعروؼ  ػ ٛٗ
 ور ، ط / دار صادر بيروت .بابف منظ

المغة العربية معناىا ومبناىا د / تماـ حساف ، ط / الييئة المصرية  ػ ٜٗ
 ـ ٜٜٚٔالعامة لمكتاب ، سنة / 

، ترجمة د / عباس  ٖٛالمغة والمعنى والسياؽ تأليؼ / جوف ال ينز ص  ػ ٓ٘
صادؽ الوىاب ، مراجعة د / يوئيؿ عزيز ، ط / دار الشؤوف الرقافية 

 ـ . ٜٚٛٔعامة ببغداد سنة ال
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مجمع األمراؿ ألبي الفضؿ أحمد بف محمد النيسابوري الميداني ، تح /  ػ ٔ٘

 ٖٗٚٔمحمد محيي الديف عبد الحميد ، ط/ مطبعة السنة المحمدية سنة 
 ـ .    ٜ٘٘ٔ ػىػ 

مجموع فتاوى شيخ اإلسالـ أحمد بف تيمية ، جمع وترتيب / عبد الرحمف  ػ ٕ٘
ـ وابنو محمد ، ط / مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ بف محمد بف قاس

 ـ . ٕٗٓٓ ىػ ػ ٕ٘ٗٔالشريؼ بالمممكة العربية السعودية ، سنة 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ألبي محمد عبد الحؽ بف عطية  ػ ٖ٘

األندلسي ، تح / عبد ا بف إبراىيـ األنصاري وآخريف ، ط / وزارة 
ىػ  ٕٛٗٔالطبعة الرانية ، سنة إلسالمية بدولة قطر، األوقاؼ والشؤوف ا

 ـ .ٕٚٓٓ ػ
المستصفى مف عمـ األصوؿ تصنيؼ اإلماـ أبي حامد محمد بف محمد  ػ ٗ٘

الغزالي ، تح / حمزة بف زىير حافظ ، ط /  شركة المدينة المنورة 
 لمطباعة .

مد أبو ة الحديث د / محمد أحػ المعاجـ المغوية في ضوء دراسات عمـ المغ ٘٘
 ـ. ٜٙٙٔالفرج ، ط / دار النيضة العربية لمطباعة والنشر ، سنة 

مفتاح العمـو ، تأليؼ أبي يعقوب يوسؼ بف محمد بف عمي السكاكي ،  ػ ٙ٘
ط / دار الكتب العممية بيروت ػ ،  ٕٙ٘تح / عبد الحميد ىنداوي ص 

 ـ . ٕٓٓٓ ىػ ػ ٕٓٗٔلبناف ، سنة 
مد بف فارس ، تحقيؽ / عبد السالـ محمد ػ مقاييس المغة ألبى الحسف أح ٚ٘

 ىػ.ٖٙٙٔىاروف، ط / دار إحياء الكتب العممية 
مناىج البحث في المغة د/ تماـ حساف ، ط/ مكتبة األنجمو المصرية سنة ػ  ٛ٘

 ـ .ٜٜٓٔ
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ػ المنحى الوظيفي في الفكر المغوي العربي األصوؿ واالمتداد ، د / أحمد  ٜ٘

 ـ . ٕٙٓٓ ىػ ػ ٕٚٗٔلرباط سنة دار األماف باالمتوكؿ ، ط / 
نظرية السياؽ بيف القدماء والمحدريف دراسة لغوية نحوية وداللية ، تأليؼ  ػ ٓٙ

 / عبد النعيـ خميؿ  ، ط / دار الوفاء .
نقد الشعر ألبي الفرج قدامة بف جعفر ، تح / كماؿ مصطفى ، ط / مكتبة  ػ ٔٙ

 ـ . ٖٜٙٔالخانجي بمصر سنة 
بية داللًيا في ضوء مفيـو الداللة المركزية دراسة حوؿ وصؼ المغة العر  ػ ٕٙ

المعنى وظالؿ المعنى محمد محمد يونس عمي، ط / منشورات جامعة 
 ـ . ٖٜٜٔالفاتح سنة 


