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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 قال تعالى:

 َوَلْوََل َفْضُل المَِّه َعمَْيَك َورَْحمَتُهُ َلهَمَّْت طَاِئَفٌة ِمْنهُْم َأْن ُيِضمُّوكَ   "

وَنَك ِمْن َشْيٍء وََأْنَزَل المَّهُ َعمَْيكَ َومَا ُيِضمُّوَن ِإَلَّ َأْنُفسَهُْم َومَا   َيُضرُّ

 "(111اْلِكتَاَب وَاْلِحْكمََة َوَعمََّمَك مَا َلْم تَُكْن تَْعَممُ َوَكاَن َفْضُل المَِّه َعمَْيَك َعِظيمًا )

 دعـــــــــــــــــــــــــــاء

 يارب َل تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت،وَل

 بل ذكرني دائماأنأصاب بالسأسإذا فشمت، 

 الفشل هو التجارب التي سبقت النجاح

 يارب عممني أن التسامح هو أول مراتب القوة ،وأن

 حب اَلنتقام هو أول مراتب الضعف

ذا  يارب إذا جردتني من المال فاترك لي األمل ، وا 

 جردتني من النجاح فاترك لي قوة العناد حتى

ذا جردتني من الصحة أ  تركأتغمب عمى الفشل ، وا 

 لي نعمة اإليمان

 يارب إذا أسأت إلى الناس أعطيني شجاعة اَلعتذار

ذا ذا أساء الناس إلى اعطيني شجاعة العفو ،وا   وا 

 نسيت ذكرك فال تنساني

 "سبحانك َل عمم لنا إَل ما عممتنا إنك أنت عميم الحكيم"



 

 

 

 ـــقديرت شكــــــــــــــــــــــــــــر و    
 

 نستعينو الذي تفضل علينا بنعمة إن الشكر هلل حنمده و

 توفقت إال يإذنو . العلم ، مث وفقين  يف إجناز ىذه املذكــــــــــــــرة و

 كما نفرد شكرا خاصا ملن كانت موجهة أستاذة وأختا

 ذة الفاضلة احملرتمة املؤطرةطوال مسرية ىذا العمل  األستا

 "بن قبلية خمتارية"

 بتوجيهاهتا فجزاىا اليت قدمت يل املساعدة وأرشدتين

                      أساتذة اهلل كل اخلري وأطال يف عمرىا ونشكر كل
 األدب العريب الذين رافقوين مسرييت اجلامعي ، أعرتف هلم باجلميل

 ونسأل اهلل أن يعينهم على أداء ىذه املهمة النبيلة ألنو لوالىم

 ملا وصلت إىل ىذا املستوى .

 أو بعيد وتشكرايت بكل من أعانين اإلجناز من قريب

 

 

 

 



  
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 إذا مالت الشمس إلى الغروب وزالت الهموم عن القلوب وجلست أفكر في القريب
والبعيد فأرجو أن تكوني لي في ذكرى نصيب يدق عالم النسيان ويذكر األصدقاء 

 واألحباء
أهدي ثمرة جهدي إلى من أنار دربي وتملكي ، محمد صلى اهلل عليه وسلم إلى التي 

بتني حياتها ومنحتني السعادة وحرمت نفسها منها وعانق دمعها ألم فراقي فكان بها وه
سر بصيرتي إلى من رعتني صغيرة وباعت حياتها لتجنب التعب والشقاء ألجلي وكنت 

 خيرةعندها الحلم والمنى والمستقبل أمي الحبيبة 
الفضل بوصولي وإلى من أخذ بيدي إلى المدرسة ليرسم معالم مستقبلي إلى من يعود 

  جلول إلى ما تمنيت أبي العزيز
 إلى أعظم شجرة في الحياة..........أيتها الوردة في الوجود إليك أسرتي إخوتي عبد 

وأبنائهم  حبيبو،هديل ،نسيم وعابد ، وحميد إلى أخواتي نصيرة  اهلل وزوجته شهرزاد
وزوجها منصور وأوالدها  إلى مامة النجاح في شهادة البكالوريا  و ،اسمهان اتمنى لها

 القادر،أمينة ،خيرة أتمنى لهم النجاح في إمتحاناتهم وإلى فوزية وزوجها نصيرة ،عبد
إلى أختي الياقوت وزوجها البشير وابنتهما أنفال وإلى عائلة  و زاهر وابنهما أحمد

بلمختار كبيرا وصغيرا إلى من جمعتني بهم روابط المحبة والمودة إليكم صديقاتي 
سمية ، حنان ،فاطمة  ،سلطانة ، ة ،فاطمة الزهراء ،لويزة ،بشرى ،حسيبةحليم

 ،فاطمة،فضيلة،أمال . وإلى الزمالء والزميالت تخصص اللسانيات وتحليل الخطاب  
 6102دفعة 

وإلى روائد معرفتي.....متابع علمي إليكم أساتذتي  خاصة األستاذة المشرفة بن قبلية 
 مختارية

 أو تعرف علي وإلى من أحبهم قلبي ونسيهم قلميإلى كل من يعرفني  و
 
 
 
 
 

                    

 
 

 



 مقدمة
 

 أ
 

 مقدمة:
 

 .صحبو أمجعٌنو  على آلوو  السالم على بعثة اهلل رمحة للعادلٌن نبينا زلمدو  الصالةو  احلمد هلل رب العادلٌن
 :أما بعد

ىذا و  ،وظائفها على مستوى الرتكيبو  دلفردات اللغويةاوضوح ن يف مكإن الكشف عن الداللة ال ي
ذلك افتقادا و  ،داللة ادلصطلحات على مستوى الرتكيبل يعيق فهمناشلا ، األخًن ترتكز مفرداتو على معان عدة

ولكي ، كل ىذا ال يوصلنا إىل ادلعىن احلقيقي للداللة،  للعنصر االجتماعي الذي يعد عنصرا من عناصر الداللة
 ب الولوج إىل العناصر األساسية للمعىن الداليل.لنصل إىل ادلعىن الكامل يتط

ألقت النظر  طورىاوبت ،ذبريده عن سياقوو  احلدث اللغوي للكالمفالنظريات اللغوية ترتكز أو تقوم على 
عليو فنظرية السياق بدورىا تربط كل ىذه الدراسة بإطارىا السياقي للوصول إىل و  ،على النص باعتباره وحدة كاملة
ة كبًنة جعلت  ذلذا اكتسبت أمهيو  فالنظرية إذا تعد ركنا من أركان الدرس اللغوي، ادلعىن احلقيقي للداللة ادلنشودة

 سياق دور مهم يف ربديد ادلعىن الداليل للجمللفل، مصب دراستهمو  ا منهلهنالغرب يضعو و  كل من العرب
جل ىذه األسباب جعلت ذلذه النظرية أمهية و  هتتم النظرية بأثر التمييز بٌن كثًن من الصيغ الصرفيةو  الكلماتو 

يف ىذه ادلذكرة تطبيقا  يزلور حديث ىو، و مقاميسياق لغوي وآخر إىل  السياق ينقسمو  .بالغة يف الدرس اللغوي
فعلماء التفسًن مثال ، يف تفسًن القرآن الكرمي الذي أحاطو العلماء بعناية فائقة مل حيط هبا كتاب يف األرض

 أسباب مالبسات احلال يفو  ،رلاورة الكلمات لبعضهاو  ادلقالو  استعانوا يف ذلك بادلقامو  اجتهدوا يف ربديد معناه
وكل ىذا العمل حرصا منهم ، سبب النزول يوازي سياق ادلقام يف كالم الناسو  النزول وفق ضوابط منهجية صارمة

جيمع علماء اللغة على أن الكشف عن داللة و  ،أي مكانو  على فهم كتاب اهلل فهم السلف الصاحل يف كل زمان
ادلعجمية على مستوى الرتكيب فحسب و  الصرفيةو  تيةوظائفها الصو و  النص ال يقتصر على وضوح ادلفردات اللغوية

 ما مفهوم السياق؟ :منو ترتاود يف أذىاننا األسئلة التاليةو  ،بل ال مناص من اللجوء إىل عنصر ادلقام أو سياق احلال
 ؟ما ىي مستوياتوو  ؟ما ىي سبل التوصل إليوو  ؟السياق ادلقامي مفهومما و  الغرب؟و  ما أمهيتو عند كل من العربو 
 ما ىو أثره يف اخلطاب القرآين؟  و 

لنا حبثنا ىذا دبقدمة للموضوع مث لاسته ادلتمثلة يف أنناو  لإلجابة على ىذه األسئلة اتبعنا اخلطة اآلتية
 ما يلي: مشلالذي و  قسمناه إىل فصلٌن تضمن الفصل األول مفاىيم عامة حول نظرية السياق

 مفهوم نظرية السياق -



 مقدمة
 

ب  
 

 أمهية السياق عند العرب -
 أمهية السياق عند الغرب -
 أنواع السياق -

 السياق ادلقامي يف تفسًن القرآن حبيث تضمن ما يلي: لتبيان دورأما الفصل الثاين فخصصناه 
 تعريف ادلقام -
 تعريف سياق ادلقام -
 طرق التوصل إىل سياق ادلقام مث مستوياتو  -
تفسًن الصحابة وتضمن السياق ادلقامي يف ، السياق ادلقامي يف تفسًن القرآن أثر -

 للقرآن.
اعتمدنا على وقد  .ويف األخًن ختمنا حبثنا ىذا خبامتة ملمة ببعض النتائج ادلتحصل عليها من ىذا البحث

أصولية للزنكي صلم الدين  نظرية السياق دراسة ، ادلراجع من أمهها لسان العرب أليب منظورو  رلموعة من ادلصادر
معتمدين يف ذلك على ادلنهج ،عبد اهلل أبو السعود تفسًن الصحابةالقدامى و  نظرية السياق بٌن احملدثٌنو  ،كرمي قادر

 وادلفسرين. السياق ادلقامي يف تفسًن القرآن من طرف الصحابة  أثر الوصفي حبيث أننا قمنا بتبيان
 ولعل أمهها مسألة ضيق الوقت.  أتناء إصلاز ىذا العمل، واجهتنا بعض الصعوباتوقد 

 بن قبلية اليت ساعدتين على إمتام ىذه ادلذكرة.سلتارية د. و يف األخًن أشكر األستاذة ادلشرفة 
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 مفاىيم عامة حول نظرية السياق: الفصل األول

 السياق: لو المبحث األ-1

 : توطئة

راسة البنية الداللية يف عن طريقها د ؿاك ػليعتمد البحث الداليل على رلموعة من الوسائل اليت 
كمن أسسو دراسة اجملاالت الداللية كربديد . كىي كسائل لغوية كغَت لغوية تساعد على ربديد ادلعٌت اللغات

 السمات الفارقة بُت الكلمات اليت يضمنها كل رلاؿ من ىذه اجملاالت كاليت من بينها السياؽ.

أعطاىا جاء يف لساف العرب أف السياؽ من ساؽ فبلف من امرأتو أم : لغة-السياق أتعريف 1-1
.قيل للمهر سوؽ ألف العرب كانوا إذا تزكجوا ساقوا اإلبل كالغنم مهرا ألهنا كانت غالبة كالّسياؽ ادلهرمهرىا.

دبعٌت البدؿ  ، ما سقت منها: كقولو يف الركاية، كضع السوؽ موضع ادلهر كإف مل يكن إببل كغنما، معلى أمواذل
ساقو إببل أم أعطاه إياىا أك  أم بدلكم، ﴾َمََلِئَكًة ِفي اأْلَْرِض َيْخُلُفونَ َوَلْو َنَشاُء َلَجَعْلَنا ِمْنُكْم ﴿: كقولو

 : من الشيء فساقو؛قاؿيِّقة كالس  : يسوقها

 كىػل أنػا إال مػثل سيّػقة العػدا                 

 كإف جبأت عػىقػْر؟، إنا استقدمت صلىْره              

 : كأنشد البيت أيضا، سّيقة: كيقاؿ دلا سيق من النهب فىطرد

 لعداكىل أنػا إال مثػل ّسػيقة               

 . الدكاب مثل الوسيقة قو العدك منالّسّيقة ما استا: األزىرم

كاف يسوؽ أصحابو أم يقدمهم كؽلشي خلفو.كساؽ ،  الس يق من السحاب ما طردتو الريح: األصمعي
كيقاؿ دخل سعيد على ، .كالسياؽ نزع الركحيف النزع أم، فبلف يف السياؽ: .كيقاؿادلوت نزع هبا عند: سياقا

نستنتج من ىذه ك . 1كأف ركحو تساؽ  لتحرج من بدنو  يف سياؽ ادلوت أم النزع  أكوؽ عثماف كىو يف الس  

                                                           

 .167-166، ص 1990، 1ابن منظور. لساف العرب، اجمللد العاشر، حرؼ القاؼ، دار الصادر بَتكت ط -1
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يف  االنتظاـك  كالتسلسل االرتباطآخر كما أهنا تثَت معٌت  ء لشيءف كلمة ساؽ تثَت يف معٌت حلوؽ شيادلعاين أ
 سلك كاحد.

قد استعملت  contextكلمة السياؽ "...ك : السياؽ بقولو دلنأك يعرؼ ستيفن : صطَلحاا-ب
"النظم : حديثا يف عدة معاف سلتلفة كادلعٌت الوحيد الذم يهم مشكلتنا يف احلقيقة يف معناىا التقليدم أم

معاين ىذه العبارة  إف السياؽ على ىذا التفسَت ينبغي أف  . كنفهم منظي للكلمة كموقعها يف ذلك النظماللف
كينبغي أف ، كلوبل كالقطعة كلها كالكتاب  -ال الكلمات كاجلمل احلقيقةالسابقة كالبلحقة فحسب–يشمل 

كالعناصر غَت لغوية ادلتعلقة بادلقاـ الذم ، يشمل بوجو من الوجوىكل ما يتصل بالكلمة من ظركؼ كمبلبسات
.كمن خبلؿ ىذا التعريف نستشف أف السياؽ 1الشأفىي األخرل أعليتها بالغة يف ىذا تنطق فيو الكلمات 

 أكادلقصود ىنا ذك جانبُت سلتلفُت كمتكاملُت يف تركيب نظريتنا اللغوية ىذه حبيث ال ؼلرج عن كونو تركيبا 
 :(2)نظما لغويا

 .حلدكده متجاكزعن الًتكيب اللغوم خارج : ؿك األ–

 فيقل أعلية عن النظم اللفظي يف ربديده معاين احلدث اللغوم كىذا النظم يسمى السياؽ ادلقامي.: الثاين-

ؽلكن ، الباحثوف يف الداللة دبعنيُت سلتلفُت ذلااك تن، "ككلمة السياؽ كثَتة الدكراف يف البحوث اللغوية
 socialاالجتماعيعكس السياؽ linguistique contexteربديدعلا يف أمرين علا السياؽ اللغوم 

contexte كيسمى عند فَتثfirth باسمcontexte of situation سياؽ ادلوقف كعند أم
palmerبادلرnonlinguistic context  كىناؾ باحثوف يستخدموف كلمة ، اللغومغَت أم السياؽ

 من جانب آخر.  االجتماعيمن جانب كالسياؽ دكف سبييز بُت السياؽ اللغوم بالسياؽ 

كيشمل السياؽ اللغوم العبلقات اليت تتخذىا الكلمة يف داخل اجلملة كىذه العبلقات األفقية 
syntagmatic relationعلى عكس العبلقات اجلدكليةparadigmatic relation كىي العبلقات

 .3الكلمة مع كلمات أخرل ؽلكن أف ربل زللها"االستبدالية اليت تتخذىا 

                                                           

 .55، ص1990، دكر الكلمة يف اللغة، ترمجة كماؿ بشر، مكتبة الشباب مصر، دط، سنة ستيفن أكدلاف1
 .105يراجع ادلرجع نفسو، ص2

 .101، ص2005، سنة 1يراجع حسُت حامد الصاحل، التأكيل اللغوم يف القرآف الكرًن، دار ابن حـز بَتكت، لبناف، ط3
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فالسياؽ . كالنسيج، السياؽ ىو النسيج اللغوم الذم ػليط باللفظة عند كركدىا يف العبارات كالًتاكيب
 الأ. إنو يعطي الكلمة معاف سلتلفة الؽلكن للمعجم أف يدركها أك، لو دكر كبَت  يف إبعاد كثَت من ادلعاين اجلزئية

أف السياؽ غلعل الكثَت من القرائن احلاليةاليت  إىلتدخل يف السياؽ فإف معناىا ال يسمى معجميا نظرا حينما 
"إننا حُت نقوؿ إف يسفندر كيف ىذا ادلقاـ يقوؿ "1.تعطي الكلمة من ادلعاين ما ال يرد على باؿ صاحب ادلعجم

حد ما إذ ال يطفو يف الشعور  إىلاعباالطلدإلحدل الكلمات أكثر من معٌت كاحد يف كقت كاحد تكوف قضايا 
ادلعٌت الذم يعنيو سياؽ النص أما ادلعاين األخرل  إىلمن ادلعاين ادلختلفة اليت تدؿ عليها إحدل الكلمات 

 .2فتمحى كال توجد إطبلقا

، الكلمات كأبرزكا دكر السياؽ يف ربديدىا ىل اللغويوف القدامى كاحملدثوف عناية بالغة دلعاينأك لقد 
رد ا كقيمتها تكمن يف السياؽ الذم تبل إف حقيقتها ككنهه، أف الكلمات ال تدؿ بنفسها على شيءضحوا أك ك 

فيو كىو الذم يفرض قيمة كاحدة بعينها على الكلمة على الرغم من ادلعاين ادلتنوعة اليت يف كسعها أف تدؿ 
تها ادلاضية اليت تراكمت يف الذاكرةفيخلق كما أنو يزيل دالل،  عليها ألهنا توجد يف جو ػلدد معناىا ربديدا مؤقتا

وجد ضمنها ية كالثقافيةكالنفسية اليت االجتماعي.كالسياؽ ىو رلموعة الظركؼ الطبيعية ك 3ذلا قيمة حضورية
كالًتكيبية(اليت تسبق ، الصرفيةك ، كترل اللسانيات أف السياؽ ىو رلموع العناصر )الصوتية، خطاب أكملفوظ 

 تلحق كحدة لسانية داخل ملفوظ معُت. أك

كالسياؽ ، امعٌت أساسيا كآخر سياقيألف ذلا ، لذلك فالكلمة ال يبحث عن معناىا بل عن استعماذلا
كمن مث ال للجملة يف بعض ، تلك أكىو الذم يوضح الغرض ادلقصود الذم من أجلو كظفت ىذه الكلمة 

، تعٍت بكلماتك""أك"كنت تقصدين" أك""أنا مل أقصد ذلك: ث العادم مثلقد يوظف يف احلديت فاالستعماال
كال تكوف كاضحة الداللة إال يف ضوء السياؽ الذم ترد ، كذا"  أك"قلت يل تلك الكلمات بطريقة كذا  أك

                                                           

 .103يراجع حسُت الصاحل، ادلرجع السابق، ص 1
 .15،ص2004، سنة 1صائل رشيدم، عناصر ربقيق الداللة يف العربية، دراسة لسانية، األىلية للنشر كالتوزيع، طيراجع 2
، 1952يراجع فندريس اللغة، ترمجة عبد احلميد الدكاخلي كزلمد القصاص، مطبعة جلنة البياف العريب القاىرة، سنة 3

 .213ص
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الكلمات  رةاك دبجبل أهناترتبط يف السياؽ ، الكلمة ليست منعزلة فّ إفيو.كيرل جورج ماطورم يف ىذا الصدد 
4اليت تكوف معها عبلقات سلتلفة مثل القرابة

                                                           

 93،ص2007كاحلديث، جامعة كىراف، سنة يراجع أمحد عزكز، علم الداللة بُت القدًن 4
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كمبلبساسبن أجل ربديد ادلعٌت نستخلص من كل ىذا أف السياقهو كل ما يتصل بالكلمة من ظركؼ 
، اجتماعيسياؽ ك ، سياؽ لغوم عبارة عن وجعلمنهم من ،ك بعض العلماء يف تسميتواختلفادلقصود.ذلك 

السياؽ اللغوم الذم يشمل  إىلكىناؾ من يستعمل السياؽ دكف اللجوء  .سياؽ غَت لغومأك ، سياؽ موقفك 
كذلك السياؽ يبعد ادلعاين اجلزئية ألف كل  ك . داللة سبتبلقات اليت تتخذىا الكلمة داخل العبارات فتكعال

وركدىا يف مجلة معينة نتعرؼ على ادلعٌت ادلقصود دكف أم صعوبات.لذلك كما بكلمة ذلا معاف كثَتة لكن 
ىو الذم يوضح الغرض  اغلب البحث عن استعماذلا. فالسياؽ ىاىن إذف الكلمة ذلا عدة معاف :إسبق الذكر

 ادلقصود.

 : السياقنظرية  1-2

اإلصلليزية كىي اليت يتزعمها العامل  ةاالجتماعييطلق اللغويوف على أتباع ىذه النظرية ادلدرسة 
. "مالينوفسكي"البولندم  األنثركبولوجيالعامل  ا بنظريات"كقد تأثر ىذا األخَت كثَت اللغوم"فَتث

1Malino من خبلؿ استعماذلا يف السياؽ  يرل أصحاب ىذه النظرية أف معٌت الكلمة الؽلكن ربديدىإالك
كمن ىذا ادلنطلق كاف من البلـز عندىم لدراسة ادلعٌت أف يدرسوا السياقات اليت ترد فيها الكلمة سواء أكانت 

كتأسيسها على ذلك فقد يتعدد معٌت الكلمة الواحدة بتعدد . ىذه السياقات لغويةأـ كانت غَت لغوية
 .2من خبلؿ تعريفو أككصفو  أكوف أف يتحدد ادلعٌت برؤيةادلشار إليو السياقات اليت كردت فيها كىم بذلك ينف

العناصر اللغوية ادلتناثرة قصد تشكيل كل متكامل دبوجب تقتضيو جدلية  إىلإذا كاف ادلنشئ لو يلجأ 
الوظيفة اإلخبارية دبا تقضيو تلك البنية  ارتباطفإف ىذا ال يعٍت ، يف بنية متكتلة قصد إفادة سلصوصو انصهارىا

بل ذلا ، إظلا قد ترتكز على بعض ادلبلبسات اليت ؽلليها السياؽ ألف األحداث اللسانية "ال تقع يف عزلة، فقط
وف أف ربقق ادلعٌت بصفة عامة ال ".كيف احلقيقة أف أىل اللغة يعلم3عبلقات مطردة بأحداث أخرل خارج اللغة

                                                           

 338،ص1962اللغةمقدمة للقارئ العريب،دار الفكر العربيالقاىرة،سنةزلمود السعراف ، علم1
 249، ص  2000، سنة   3كرًن حساـ الدين، أصوؿ تراثية يف اللسانيات احلديثة،مكتبة النهضة ادلصرية ، طيراجع  2
  207، ص 2000، مدخل إىل علم اللغة، دار الفكر العريب، العزيززلمد حسن عبد3
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كتلك ادلتعلقة بدرجة االنتباه عن ادلستقبل ،  كمنها ماىو غَت ذلك، منها ما ىو لغوم، طسَت إال كفق ضوابي
 .1السياؽ الذم ترد فيو كالظرؼ الذم تصدر فيو إىلكمستواه الثقايف باإلضافة 

 ادلائةكذلذا قد يبدك غريبا القوؿ إف تأثَت عناصر ادلوقف اخلارجي يف استعماؿ اللغة يبلغ سبعُت يف 
كأف ، ما يكوف من النظرات ادلتبادلة عند احلدث إىلة تأثَت الكبلـ يف مواقف اخلطاب مرجعها %من درج70

%فحسب إذا اقتصر األمر على رلرد كبلـ 30  ادلائةثبلثُت يف  إىلقيمة الداللة التعبَتية كتأثَتىا يتدنياف 
كدكره يف بسط اللغة لسلطاهنا اإلخبارم كىذا اجلوىر أضحى ، أعلية السياؽ إىلربيلنا ىذه السطور . منطوؽ

كما صلد أف النظرية السياقية ،  عليها بعض النظريات اللسانية احلديثة يف التفسَت اعتمدتمن الركائز اذلامة اليت 
ع أحدثت بذلك تغيَتا جوىريا يف النصوص اليت تق عٌت بوصفو "كظيفة يف السياؽ" كقدادل إىلتقـو على النظر 

.فإذا ما ربققت تلك لسياقية الكامنة بالقولة الكامنةكترتبط ادلعاين السياقية اجملردة باجلمل كادلعاين ا، فيها
 2عٍت فالناتج ىو قولة فعلية.ادلتخاطيب القاـ ادلفي السياقات

الكلمة ذلا عدة معاف كالسياؽ ىو الذم  فّ :إكمن ىذا نستخلص أف أصحاب النظرية السياقية يركف
ا م أف لدراسة ادلعٌت غلب أف يدرسو ادلراد الوصوؿ إليو كمن ىذا على حسب رأيه أكيكشف عن ادلعٌت ادلقصود 

ادلعٌت كوظيفة سياقية كترتبط ادلعاين السياقية باجلمل.كمن  إىلنظرية السياقية تنظر الك  ،السياقات اليت ترد فيها
السياؽ تقـو بالبحث عن ادلعٌت إذأف الكلمة ال تؤدم معناىا منعزلة عن السياؽ الذم كردت ىذا فإف نظرية 

 فيو.                                                                      

 : ظروف نشأة النظرية السياقية1-3

انطلق أحدعلا من . البنيويةت ا"ؽلثل ىذه ادلدرسة توجهات لسانية نشأت بشكل متنقل من اللسانيك
ذباه دانياؿ جونز" أما اال"اآلخر من جهود العامل الصويت( كانطلق 1960اإلصلليزم جوف ركبرت فَتث)ت

ادلستشرؽ كالباحث الصويت اإلصلليزم "فَتث"كيف احلقيقة مل  إىلؿ فتمثلو نظرية يف اللغة متميزة نسبت ك األ
.فهو الذم طور نظرية السياؽ احلاؿ اليت ا كمنهجيا إال على يدهتطورا نوعييشهد الدرس اللساين اإلصلليزم 

الثاين فقد قدـ فيو  االذباه.أما االجتماعيتعٌت باجلانب الداليل للغة الطبيعية من حيث ىي كسيلة للتواصل 

                                                           

 83يراجع عبد احلليم بن عيسى، البنية الًتكيبية للحدث اللساين، منشورات جار األديب، ص1
 85-84يراجع ادلرجع نفسو، ص2
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 "دانياؿ جونز"دراسة للفونولوجيا بطريقة متميزة عن طريق الفونولوجيُت حيث اعتمد على منهج الوصف ادلادم
 .1الذم يهتم يف دراستو للفونيم بطبيعة الفيزيائية كال يهتم بوظيفتو"

نظرية السياقية نشأت من اللسانيات البنيوية حبيث انطلق البعض من فَتث النستخلص من ىذا أف 
الذم تطور الدرس اللساين على يده حبيث أنو طور سياؽ احلاؿ الذم يعٌت باجلانب الداليل للغة الطبيعية 

ادلادم الذم  يالبعض اآلخر من"دانياؿ جونز"الذم اىتم بعلم األصوات كاعتمد على ادلنهج الوصفكانطلق 
 يهتم بدراسة أصغر كحدة للصوت كىي الفونيم.

 : collocationالمصا حـــبة1-4

الًتابط ادلعتاد لكلمة ما يف لغة ما بكلمات  وى" collocationبادلصاحبة "firthما مساه "فَتث"
يف كوهنا  مدلوؿ ما كتبدك أعلية ادلصاحبة أكتعٍت ارتباط الكلمة دبعٌت كىي  .2أخرل معينة يف مجل تلك اللغة"

كبعض ، فبعض معاين كلمة شجاع مثبل تتحدد دبصاحبتها لكلمة رجل، ادلفردات اللغويةاحملدد األساسي دلعاني
،  مرادفاcollocationكبذلك أصبح مصطلح تصاحيب ، ربدد مصاحبتها لكلمة شجاع معاين كلمة رجل

. 3صطلح معجمي الذم ارتبط يف أذىاف الكثَتين دبا تدؿ عليو الكلمة خارج اللغةمliterيًت""الكما ذكر
ما كىذا ادلدلوؿ لو  صفة ما دبدلوؿأك مصاحبة معٌت أك فمصطلح ادلصاحبة ىا ىنا ىو مصاحبة كلمة دبدلودلا 

 :كؽلكن القوؿ. دالرجل شجاع كاألس :ضح مثبل نقوؿأك معٌت حىت كإف عكسنا ادلدلولُت غلوز ادلصاحبة دبعٌت 
 كيعٍت ىذا أف كلمة شجاع يتحدد معناىا دبصاحبتها بكلمة رجل كالعكس صحيح.شجاع ذلك الرجل 

 :النظرية اللسانية للمدلول1-5

للكشف عن داللة صيغة ما يتمثل يف حصر السياقات اليت ترد فيها  يعتمدإف ادلنهج األساسي الذم 
نو ال يتحدد معٌت الكلمة إال من إكقد كاف "ماييو"يرل ، حصرا كاسعا من خبلؿ مدكنة لتحديد قيمة الصياغة

 .4خبلؿ معدؿ استخدامها فقط

                                                           

 .14، ص 1988أمحد عمر ادلختار، علم الداللة، عامل الكتب القاىرة، سنة 1
 30، ص2004، سنة 1يونس علي، مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب، دار الكتاب اجلديد ادلتحدة، ط زلمد زلمد2
 31ادلرجع نفسو، ص3

 31يراجع سامل شاكر، مدخل إىل علم الداللة، ترمجة زلمد ػلياتُت ديواف ادلطبوعات اجلامعية الساحة ادلركزية اجلزائرية، ص4
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معٌت خارج  أكاللة لقد القت ىذه النظرية قبوال كركاجا حىت اعتقد البعض أنو ليس ألم كلمة د
أيب اذلبلؿ " :كقد ربدث عن ذلك علماء العرب قدؽلا مثل، كىذا يؤيد رأم الذين ينكركف الًتادؼ، السياؽ

؟ قد يكوف صعبا جدا إف مل مكن حصر السياقات فعبلادلالعسكرم"يف كتابو "الفركؽ يف اللغة"كلكن ىل من 
ذلك ادلعجمي الذم يقدمو لنا : ؿ منهاك األ: لةكلذلك ميز الدارسوف بُت ضربُت من الدال، يكن مستحيبل
كىناؾ تسميات كمصطلحات سلتلفة تدكر حوؿ ، الدالالت السياقات أكىوادلعٌت : كالثاين، مصنفو ادلعاجم
 .1سب اختبلؼ ادلدارس كاالجتهاداتحبىذين الطرفُت 

كاحلقيقة أف السياؽ يلعب دكرا كبَتا يف ربديد ادلعٌت خاصة إذا كانت الوحدة صاحلة للداللة على أكثر 
فبل ، الكلمة خارج السياؽ ال معٌت ذلا البتة مبالغ فيو" السياؽ كحده كما أفّ  عتمادامن معٌت.لكن ال ؽلكن 

مركزم  كينبثق عنو معاف أخرل خبلؿ  أكاألقل ربملو الكلمة بشكل أساسي  ىشك أف ىناؾ معٌت كاحدا عل
مثل كلمة ، كإف كاف ىناؾ بعض الكلمات اليت من الصعب أف ربدد ذلا معٌت خارج السياؽ، السياؽ الكبلمي

فقد ، كػلدد السياؽ عند تلك ادلعٌت ادلراد، حسابية أكحربية  أكمل أف تكوف عملية جراحية ت( اليت رب)عملية
 .2دلهربُت )عملية السطو(ا أكتكوف العملية عند اللصوص 

 : مزايا النظرية السياقية1-6

كعدـ خركجها عن بقية اللغة كالسياؽ الثقايف احمليط ، "لعل من أىم مزايا ىذه النظرية موضوعيتها
العناصر اللغوية نفسها  إىليوجهوا اىتماماهتم  سياقي الطريق للمهتمُت باللغة أفهبا.كقد سنح منهجها ال

، اللغة كاخلارج أككالذىن ، العبلقات النفسية بُت اللغة إىلكاألظلاط اليت تنتظم فيها بدال من صرؼ انتباىهم 
عملية النفسيةاليت ربدث يف الدماغ ككذا فإف العناية بالسياؽ تعٍت مراعاة مسة من أىم السمات ادلتأصلة الأكإلى

لًتاكمية للعناصر اللغوية إذ يتسٌت للمهتمُت باللغة من خبلؿ رصد أعلية ىذه سمة االيف طبيعة اللغة كىي 
ل بعضها البعض يف عملييت عكتفا، عناصر اللغويةالتسلسل اهتا أف يكشف الدكر الذم يؤديو السمة كتطبيق

كمن مزايا ىذه النظرية أيضا تركيزىا على اجلوانب الوظيفية  ،الفهم كاإلفهاـ الضركرية يف عملية التخاطب اللغوم

                                                           

 152منهجية متخصصة يف مستويات البنية اللغوية، دار الببلغ للنشر كالتوزيع اجلزائر، صيراجع أمحد شامية، يف اللغة دراسة 1

 153يراجع ادلرجع نفسو، ص2
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وظائف اللغوية ىي اليت ابتكرت من أجلها اللغة البشرية بوصفها الأف  إىليف اللغة اليت تعداجلوانب األىم نظرا 
 .1"أىم الوسائل اإلببلغية على اإلطبلؽ

 : أىمية السياق1-7

يقـو السياؽ يف كثَت من األحياف بتحديد الداللة ادلقصودة من الكلمة يف مجلتها. كيف القدًن أشار 
عبارهتم ادلوجزة الدالة"لكل مقاـ  اكقالو ، ادلقاـ كتطلبو مقاال سلصوصا يتبلءـ معو أكأعلية السياؽ  إىلالعلماء 

النحاة على اللغة ادلنطوقة فتصبح الكلمة ال  .لذلك ركزداخل التعبَت ادلنطوؽ بطريقة ما مقاؿ"فالسياؽ متضمن
 .ؽمعٌت ذلا خارج السيا

ف ذلذه  النظرية جذكر ضاربة يف إتعد نظربة السياؽ من أفضل ادلناىج لدراسة ادلعٌت حبيث ؽلكننا القوؿ 
 ؿاك نكتت، لغوم يف آف كاحدك  كالفيلولوجيا علم أديب، األحباث اليت تتصل بالفيلولوجيا إىلإذ ترتقي ، القدـ

 يلها كتفسَتىا بدقة.أك قصد تبدراسة النصوص القدؽلة 

 إىلكأشار العلماء يف القدًن ، السياؽ كما سبق الذكر يقـو بالداللة ادلقصودة من الكلمة يف مجلتها
يتمثل يف ،ك صيغة لغوية ماهو الكشف عن داللة ىذه النظرية فمدل أعليتو. أما ادلنهج األساسي الذم تعتمده 

السياقات اليت ترد فيها الصيغة حصرا كاسعا يف مدكنة معينة فهذا ما ؽلكننا يف غالب األحياف من ربديد حصر 
لفعل مقاربة صورية اكلذلك فإف ىذه الطريقة ب، قيمة ىذه الصيغ كما ؽلكننا من رفع اللبس كالغموض

يلولوجية اليت صاغها يف نظرية ماييو يف استثمار ادلكتسبات الف إىلكموضوعية للمعٌت. كيعود الفضل يف ذلك 
"ليست للكلمة داللة  :يقوؿ"فيتجشتاين"."ال يتحدد معٌت الكلمة إال من خبلؿ معدؿ استخدامها" :مشهورة

ىنا يؤكد  ،ك "خارج السياؽ التتوفر الكلمة على معٌت": بل إف ذلا استعماالت ليس إال"أما"مارتيٍت" فإنو يقوؿ
 .2أعلية السياؽ كل من ماييهفيتجشتاين كمارتيٍت على

ف كصف كضبط داللة الوحدة اللغوية إظلا يقـو على ربديد رلموع السياقات اليت ترد :إنرل، كشلا سبق
إال أهنا ، تهاإف ىذه األطركحة بالرغم من صرامك كيُت(يفيها أم)توزيعها على حسب مصطلحات البنيويُت األمر 

                                                           

 32-31زلمد زلمد يونس علي، مقدمة يف علمي الداللة كالتخاطب، ص 1

 31، مدخل إىل علم الداللة، ص31سامل شاكر، مدخل إىل علم الداللة، ص2
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الكهل ك علما أف الطفل ، ت اللغوية إخبارا  جيدااالستعماالتنطوم على فائدة عظمى كما أهنا زبربنا عن كاقع 
 اليتمثبلف كال ػلدداف معٌت الوحدة اللغوية إال بواسطة استخدامها يف السياقات جديدة.

نا صلد يف نفإف ىذا ادلنهج يربىن على عدـ كجود الًتادؼ ادلطلق بُت الكلمات ألكفضبل عن ىذا 
 تبدك يف الظاىر ذات معٌت ية ذبربنا على استعماؿ إحدل الكلمات اليتصلب ادلدكنات الواسعة سياقات سبييز 

 : كعلى الرغم من الصرامة اليت يتوفر عليها إال أف ىذا ادلنهج لو حدكد كتتمثل فيما يلي1كاحد

، لتحديد معٌت كحدة لغوية ما غلب من الوجهة النظرية حصر مجيع السياقات اليت ترد فيها حصرنا كاسعا –أ 
بيدأنو دلا كاف ادلعجم اللغوم عبارة عن . ئمة الوحدات الداللية األخرل اليت ؽلكن أف تألف معهاكضبط قا

 فإف إصلاز كحصر ىذه السياقات قد يتعذر بلوغها.، قائمة كاسعة جدا كمفتوحة على الدكاـ

مبالغ فيو ألف الكلمة خارج السياؽ تتوفر على قيمة كاحدة على  إف تصريح كل من فيتجشتاين  كمارتيٍت -ب
 األقل.

السياقات اليت سبكننا من التمييز بُت  إىلاالىتداءإنو حىت يف حاؿ توفرنا على مدكنة كاسعة يتعذر علينا  -ج
 )عامل(.ك، الكلمات ادلتقاربة ادلعٌت مثاؿ )مأجور(

نظر بعض اللسانيُت التوزيعيُت الذين كجدكا فيو ، ملقد لفت ادلنهج السياقي من حيث مظهره الصور 
 حس ادلتكلمُت اللغوم.استنباطإلىكذلك يتحاشى اللجوء ، كسيلة لولوج ادلعٌت

من خبلؿ منواؿ النحو التحويلي كيرل ىذا ، خباصةHarisكقد اعتمد ىذا ادلنهج من قبل "ىاريس"
قادرا على إنتاج كل السبلسل الكبلمية السليمة من ف الوصف اللساين غلب أف يولد منواال صوريا إاللساين 

 استبعاد السبلسل غَت السليمة اليت زبلو من ادلعٌت.ك  حيث النحو كادلمكنة إنتاجا

ت اللغوية االستعماالأف النظرية السياقية طريقةخصبة كصارمة زبربنا عن كاقع  إىلكيف األخَت طللص 
 .2دبفردىا على اإلحاطة الشاملة بداللة أم صيغة لغوية لكن التقول، بطريقة كاضحة كسليمة

 : الموجهة للنظرية السياقية االنتقادات1-8

                                                           

 32سامل شاكر، ادلرجع السابق،ص 1
 214راجع طاىر سليماف محودة، ادلرجع السابق، ص ي2
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احلد الذم أغفلت  إىلللنظرية السياقية يف مبالغة دكر السياؽ يف صنع ادلعٌت ادلوجهة االنتقاداتتكمن 
من حساهبا ما ربيل عليو الكلمات سقطت أكاجلمل اللغوية حيث ، كاإلشارية للمفردات، ةياإلحالمعو الوظيفة 

كما أهنا ذباىلت النسبة اخلارجية ،  كما تشَتإليو من حقائق خارجية على مستول الكلمات، من صور ذىنية
ككذلك بُت اجلمل ، الصحة للجملة اليت تربز أعليتها يف دراسة العبلقات بُت ادلفردات ادلعجمية اشًتاطاتأك 

كالتضاد كالتناقض كغَتىا.كبدال من أف تقتصر ىذه النظرية على ،  كالعكسكذلك مثل الًتادفوالتضمُت، اللغوية
كإقصاء الدالالت غَت ادلقصودة تراىا ذبعل من السياؽ ، ادلهمة الًتجيحية اليت تبدك يف ربديد الداللة ادلقصودة

ؼلضع لونو للوف  ادلنبع الوحيد الذم تستقي منو العناصر اللغوية دالالهتا. مثبل فالكلمة ليست"كادلاء الذم
كضعت يف  اأم أف الكلمة أشبو باحلرباء اليت كلم، كإظلا ىي كاحلرباء اليت تتلوف بلوف ادلكاف اليت ربل فيو، إنائو

كليست كادلاء الذم ال ؽللك شيئا من تلك ، مكاف معُت تغَت لوهنا ككل منها يربز يف موضعو ادلناسب
 .1رج"اكإظلا ؼلضع دبا يفرض عليو من اخل، اإلمكانات

 .نظرية السياق عند العرب: المبحث الثاني-2

 يفدين نمست ،كاف لعلماء العرب القدمى دكر يف الوعي بالسياؽ من خبلؿ تبيانو للداللة: توطئة
الوظيفة الوصفية للغة  ابنو ف، كعيهم جبملة من ادلفاىيم كاألفكار كالرؤل اليت ربيط بالعملية اللغوية إىلذلك 

descriptive fonction ككذلك رصدكا الوظيفة التعبَتية للغةexpressive fonction حيث
كمل يغب عنهم أف ىذه الوظيفة تتحد يف الظركؼ social fonctionللغة  ةاالجتماعيأفاضوا يف الوظيفة 

إدراؾ  كإذا أردنا أف نبُت، ادلبلمسة للعملية اللغوية ةاالجتماعيادلقامية اليت ربيط باللغةكمن أبرزىا الظركؼ 
كجهات النظر لبيئة ىؤالء  إىلعلمائنا القدامى للسياؽ كدراستو مع تبياف دكره يف بياف الداللة البد من الولوج 

طركحات اليت تصب على الرغم من تعددىا يف األ، م ادلعرفية كاىتماماهتم العلميةهبر االعلماء لتعدد مش
 ءمع إبدا، ىتداء ىؤالء العلماء للسياؽ كدراسة جوانبوإال أهنا تلتقي يف نقطة مصبها كاحد يؤكد ا، كادلفاىيم

أما اإلطار العاـ للسياؽ كدكره يف ربديد ، دبا مل يردعليو ادلعاصركف إال ترتيبا كتصنيفا، أعليتو يف الدرس الداليل
دكر كل  إىلمن خبلؿ لفت النظر ذلك كؽلكن إجبلء كتأكيد  ،فللقدامى العرب فضل السبق كالريادة، الداللة

كيف ىذا ، فريق من علماء العرب يف دراسة السياؽ على كفق اىتماـ كل فئة منهم كزبصصها العلمي كادلعريف

                                                           

 106براجع زلمد زلمد علي يونس، ادلرجع السابق، ص 1
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هبا.كيف ادلبحث اآليت دراسة تندرج ربت عنواف السياؽ  االصدد سنبدم كنتعرؼ على كل الدراسات اليت قامو 
 .1نعرؼ كيف تعاملوا مع السياؽلعند الببلغيُت كىذا ما سنتطرؼ إليو 

 : السياق عند البَلغيين  2-1

عبلقة بُت ادلقاـ كادلقاؿ كىو الانصب اىتماـ الببلغيُت يف دراستهم للسياؽ على فكرة مقتضى احلاؿ ك  
غَت ك  فمقاـ الفخر غَت مقاـ ادلدح كعلا ؼلتلفاف عن مقاـ الدعاء، من شقي السياؽ العاـ االجتماعيالشق 

الواضح أف أىل ادلعاين اىتموابأحواؿ ك  "كىذا ضركرم يف ربليل ادلعٌت.عبارهتم ادلشهورة "لكل مقاـ مقاؿك  ،ذلك
ادلستمع كالتعريف كيقتضي أف يكوف ادلتكلم على علم بأحواؿ السامع قبل أف يتكلم حىت يأيت ك  ادلتكلم

نا نو "السياؽ اللغوم"فإنأ"ادلقاؿ" على  إىلبالكبلـ على صفة سلصوصة تتطابق مع حاؿ ادلستمع كإذا ما نظرنا 
ككضح سباـ موقفهم فيما قدموه من دراسات تضييقية لضركب الكبلـ . لوه عناية كبَتةأك صلد أف الببلغيُت قد 

شرم الذين درسوا ادلقاـ كالزسل، كنصوصو اإلبداعية كعليو فمن الببلغيُت نذكر اجلاحظ كعبد القاىر اجلرجاين
 .2ادلقاـ يف دراستهم ككاف زلل اىتمامهم كعليو سنرل كل من ىؤالء كيف تعاملوا مع

الببلغية على الرغم من أنو مل  تطرؽ للمسائل ،ىو من ادلتكلمُت ادلعتزلة": السياق عند الجاحظ 2-1-1
"ك"احليواف"كردت متفرقة  يف كتابو "البياف كالتبيُت آراءهكلكن ، ؤلف كتابا خاصا دبواضيع الببلغة كأبواهباي

فوصف العرب بالفصاحة كالقدرة على القوؿ يف كل غرض ...فقد  ،كيرجع لو الفضل يف تأسيس الببلغة
 .3ككصف النزاع كالقتاؿ بُت القبائل"، كصفوا فأجادكا الوصف كلقد سبادكا يف اذلجاء

كمن أىم ادلسائل الببلغية اليت تطرؽ إليها اجلاحظ يف كتبو خاصة "البياف كالتبيُت" مسألة مطابقة 
فمن ببلغة الكبلـ مطابقتو كما يقتضيو ادلوضوع مع مراعاة حاؿ ادلستمع حيث أكثر ، الكبلـ دبقتضى احلاؿ
كىكذا ، كلقد عدت أصل من أصوؿ الببلغية، ىذه القضية الببلغية كالتأكيد عليها إىلاجلاحظ من اإلشارة 

: لك يقوؿما يبلئمو من ألفاظ كيف ذىي كجوب ربرم ادلوضوع كاختيار  هفمطابقة الكبلـ دبقتضى احلاؿ عند
كلكل نوع من ادلعاين نوع من األمساء فالسخيف للسخيف ، "كلكل ضرب من احلديث ضرب من اللفظ

                                                           

يراجع ىادينهر، تقدًن علي زلمد، علم الداللة التطبيقي يف الًتاث العريب دار األمل للنشر كالتوزيع، األردف)د، ط(، سنة 1
 . 266، ص2008

 337، ص1993، 3يراجع سباـ حساف، اللغة العربية معناىا كمبناىا، عامل تاكتب القاىرة ط2
 69، ص1997، 1عائشة حسن فريد، منهج البحث الداليل، دار قباء للطباعة كالنشر كالتوزيع، ط3
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يف  كاالسًتساؿكالزجل للزجل كاإلفصاح يف موضع اإلفصاح كالكناية يف موضع الكناية ، كاخلفيف للخفيف
 .1"االسًتساؿموضع 

بشر ابن ادلعتمر" اليت كاف أثرىا ملموس يف الببلغة العربية كنقلها يف "البياف لقد تأثر اجلاحظ بصحيفة"
كالتبيُت"كشرحها فاعتٌت فيها دبسائل ىامة كالذم يهمنا فيها ىو ما أقره على أف أساس الببلغة يكوف مطابقة 

بأف تكوف من الكبلـ دبقتضى احلاؿ إذ أف "ادلعٌت ليس شرؼ بأف يكوف من معاين اخلاصة ككذلك ال يتضح 
كإظلا مدار الشرؼ على الصواب كإحراز ادلنفعة مع موافقة احلاؿ كما غلب من كل مقاـ  ، ادلعاين العامة

 .2مقاؿ"

 : السياق عند عبد القاىر الجرجاني2-1-2

ىل فجاءت ك درس عبد القاىر اجلرجاين الببلغة دراسة معمقة فوضع "علم البياف كادلعاين"أما النظرية األ
إف الكتابُت يدكراف حوؿ ."كتابو "أسرار الببلغةمفصلة يف كتابو "دالئل اإلعجاز"كأما النظرية الثانية فخص هبا 

نظرية كاحدة ىي نظم الكبلـ كترتيب معانيو فأحدعلا يؤكد جانب بناء الكبلـ كصلة معانيو ببعضها البعض 
النفوس. كمن ىنا يتنب لنا أف اجلرجاين يف   إىلمسالكها  كثانيها يؤكد اجلانب التأثَتم من ىذه ادلعاين كبياف

كليس ىذا دبعٌت حسن ، فصاحة الكبلـ إىلتفسَت إعجازالقرآف الببلغي كيرده  ؿاك تنكتابو "دالئل اإلعجاز" 
كإظلا دبعٌت األداء كالنسب النحوية للكبلـ مث تيقن أف كبلمو ، اللفظ كادلعٌت كمايتصل بذلك من الصور البيانية

، ذلك بكلمة النظم اليت اسًتسل يف شرحها إىلكمنو ما أشار ، احة ال تدؿ داللة دقيقة على ىذا ادلعٌتفص
كشرح ما ػلوم فيو من ادلعاين اإلضافية للكلمات من تعليق بعضها ببعض كترتيبها حسب رلراىا يف النفس 

التحليل لتلك ادلعاين  حبيث يصبح ذلا مقامات كأحواؿ خاصة كمضى يصور ذلك تصويرا مجيبل يتسع فيو
 .حبيث عده مؤسس علم ادلعاين ببل منازع، اإلضافية ادلوجودة يف السياؽ

فيقوؿ يف ىذا . ضركرة التمييز بُت احلركؼ ادلنظومة كالكلم إىلكيف األخَت صلد أف اجلرجاين يدعو 
كذلك أف نظاـ فرؽ بُت قولنا حركؼ منظومة ككلمات منظومة. ال، "كشلا غلب إحكامو: ما نصو الصدد

كاضع اللغة كاف قد قاؿ ربض  فلو أفّ ، احلركؼ ىو تواليها يف النطق فقط كليس نظمها دبقتضى عن ادلعٌت

                                                           

 39، شرح كربقيق عبد السبلـ زلمد ىاركف، دار اجليل بَتكت، دط، دس، ص3اجلاحظ، "احليواف"، مج1
 29، ص1عبد العزيز عتيق، تاريخ الببلغة العربية دار النهضة العربية بَتكت لبناف، طبراجع 2
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أما نظاـ الكلم فليس األمر فيو كذلك ألنك تقتفي يف نظمها ، فساده إىلمكاف ضرب دلا كاف ذلك يؤدم 
إذف نظم فيو حاؿ ادلنظـو بعضو ببعض كليس  فهو، آثار ادلعاين كترتيبها على حسب ترتيب ادلعاين يف النفس

 1.كيف جاءكاتفق"  الشيءإلىالشيءم ىو النظم الذم معناه ض

 إىل"كاعلم أنك إذا رجعت : مث صلده يشرح مفهـو نظم الكبلـ ككصفو بتعلق الكبلـ بعضو ببعض فقاؿ
بعضهاببعض كينبٍت بعضها نفسك علمت علما ال يعًتضو الشك أف ال نظم يف الكلم كال ترتيب حىت يعلق 

ذا ىكعلى .2كال ؼلفى على أحد من الناسعلى بعض كذبعل ىذه بسبب من تلك. ىذا ما ال غلهلو غافل 
فقد استطاع أف يربط ، األساس أصبح النظم عند اجلرجاين احملور األساسي الذم تنسب إليو كل أبواب الببلغة

.كنظريتو بناىا على عبَتا بالضركرة يف ادلعٌت ادلصوريعد تبُت اللفظ كادلعٌت كأصبح أم تعبَت يف نظم الكبلـ 
النحو ألف سر الببلغة ىو تآخي معٌت النحو كارتباط بعضها ببعض كىو يف ذلك يبُت الوضع الذم يقتفيو علم 
النحو يف كيفية تطبيق نظرية النظمفي أدؽ مناىجها حيث يراعي يف األسلوب ما يتطلبو احلاؿ كحاؿ اجلمل 

كيؤخر كيعرؼ كينكر كما شبو ذلك دلقتضيات احلاؿ يقدـ ف.3الفصل أكالبعض من حيث الوصل مع بعضها 
"كإذا قد عرفت أف مدار أمر : ط بُت نظاـ الكبلـ كضلوه يف قولويف مقاـ آخر يرب هكما صلد،  كمتطلبات ادلقاـ

فاعلم أف الفركؽ كالوجوه كثَتة ، كعلى الوجوه كالفركؽ اليت من شأهنا أف تكوف فيو، النظم على معاين النحو
مث اعلم أف ادلزية بواجبو ذلا يف أنفسها كمن حيث ىي ، بعدىا ازديادليست ذلا غاية تقف عنده كال ذبد ذلا 

ـ مث حبسب موقعها بعضها من بعض على اإلطبلؽ كلكن يعرض بسبب ادلعاين كاألغراض اليت يوضع ذلا الكبل
النحو يف عبلماتو اإلعرابية كإظلاادلراد بو ىو النحو الببلغي الذم يطابق  إىل.. كىو على ىذه الشاكلة ال يرمي .

أسهم الزسلشرم يف التقاطع مع ما قدمو سابقوه حيث : السياق عند الزمخشري3-1-2. 4"مقتضى احلاؿ
ـو على إف دراسات الزسلشرم تق."كبٌت عليها كتابو "الكشاؼ"كل كتب اجلرجاين "دالئل اإلعجاز  استوعب

نسبة لعلم ادلعاين فتعرض فيو لئلغلاز كاإلطناب الفب، علم ادلعاين كعلم البياف: علمُت أساسيُت سلتصُت علا
كالتقدًن كالتأخَت يف ادلسند إليو كاألغراض ادلستفادة منو يف حالة تعريفو كتنكَته كىذا ىو ، الببلغية اكأغراضهم

عناىا احلقيقي ادلعاين الزائدة اليت زبرج كل منها عن م عرضكلقد، ت األحواؿ كمتطلبات ادلقاـحاؿ مقتضيا

                                                           

 35عبد القاىر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ربقيق زلمود زلمد شاكر، مكتبة اخلاصلي بالقاىرة، دط، دت، ص-1
 38ادلرجع نفسو، ص -2
 64عبد القاىر اجلرجاين، ادلرجع السابق، ص-3
 96اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، صعبد القاىر 4
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عبد القاىر اجلرجاين يف تطبيق نظريتو  انتهىعند الزسلشرم من حيث  ابتدأتفحركية ادلقاـ للداللة عليها 
 أككإف عنايتو تنصب أكثر ما تنصب على بياف النسق تفسَته حيث تصورت لنا نزعتهالببلغية فيتطبيقا علميا 

غة بنظرية النظم.كشلا ذبدر اإلشارة ىذه الصي إىليف طريق الوصوؿ كىكذا سلك ىؤالء العلماء ، رآفلقالنظمفي ا
ظم القرآف الذم فاؽ كل النثر فهو دكف ن أكأرقى مستول كاف يف الشعر  إىلإليو أنو مهما كصل النظم 

قل لئن اجتمعت ": تعاىلمقدكر اإلنس كاجلن لقولو  ظمو كمسوببلغتو اليت كانت فوؽنلعجاز اإلمستويات 
 ".1ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، اإلنس والجن على أن يأتوا بمثل ىذا القرآن ال يأتون بمثلو

نو مل يفرغ بكتابة مستقلة خاصة بالببلغة كإظلا أخذ يكشف عن إفنستطيع أف نقوؿ يف ىذا الصدد  
كقد ، رزت عنايتو حوؿ نظم القرآف أم أسلوبوأسرار بعض القضايا الببلغية أثناء تفسَته للقرآف الكرًن كىكذا ب

كمن ىذا النظم كالذكؽ تكمن الرباعة يف ، ذلك بإحساسو ادلرىف كذكقو الدقيق يف التحليبلت إىلكصل 
فيتجلى لنا بذلك مناط اجلماؿ كالركعة يف األدب العريب ، التأليف الكبلـ كبراعة الصنعة حسب األغراض

 .2القرآف الكرًنكعناصر اإلعجاز كالتأثَت يف 

ة كأثرىا يف االجتماعياللفظية ك  ريبدك عند األصوليُت سبثل كاضح لعناص:السياق عند األصوليين2-2
كما تنبهوا ،  تمع لتلبية حاجات اإلنسافاجملتؤدم دكرىا يف حياة  اجتماعيةديد ادلعٌت. فاللغة عندىم ظاىرة رب

كأهنا أرقى من غَتىا ألف التعارؼ يتم بأسباب كحركات كإشارات كألفاظ ، على أهنا نظاـ من العبلمات كالرموز
أف األلفاظ ادلفردة كالًتاكيب تتعرض  إىلتوضع إزاء ادلقاصد. كال يفتأ األصوليوف ينبهوف يف كثَت من ادلواضيع 

بالسياقيُت  الستعانةافيؤكدكف على ضركرة ، بسبب السياقات اللفظية كادلقامية ادلختلفة أللواف من التعبَت الداليل
 ما تسميو نظرية السياؽ بادلوقف الكبلمي جبميع عناصره.                                                                           أكاللفظي كاحلايل 

، ادلوقف الكبلمي أكالسياؽ  ركتدؿ دراستهم للقرائن ادلخصصة للعاـ على إدراكهم الداعي لعناص
كقرائن اللفظية تشمل السياؽ  ،كىي قرائن حالية كاحلس كالعقل كالعرؼ أم العادة، كأثرىا يف ربديد ادلعٌت

دراسة أسباب النزكؿ ككذلك  إىليات كالنصوص ادلتتالية فيتجو األصوليوف للفظي دبعناه الضيق الذم يشمل اآلا
 .ٌت على كجو الدقةمواقف مبلبسة لنصوص احلديث الشريف دلا يف ذلك من كشف عن ادلع

                                                           

 88سورة اإلسراء: اآلية 1

 108ص، 1983، 1دار الفكر، بَتكت، ط1الزسلشرم، الكشاؼ عن حقائق الًتتيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل، ج2
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 دراكهم ألثر السياقيُت اللفظيتكشف عن إ األمرتعددة ترد بصيغة  للمعاين ادلُتصوليدراسة األك 
لصيغة ف حبثهم الستعماالهتا اللغويةقد كفقهم على ضلو ستة عشر معٌت لأذلك  ،ايل يف ربديد ادلعٌت ادلراداحلك 

اعتبار  من رغمبالك  .استعماال من بعضكثر ادلدلوالت أذه ف كانت بعض ىإك  حبسب السياقات ادلختلفة
دبعزؿ  األلفاظأك ىذا ال ؽلنع دراسة الصيغ  إال أفّ احلالية يف الكشف عن ادلعنىك  القرائن اللفظية ألثرصوليُت األ

لكن  .ف مواضيع كثَتة من اخلبلؼ بينهم ناذبة عن ذلكأإلىىذا ما نبهنا من طرفهم ك  مهمتوك  عن القرائن
يبلغ االعتماد على السياؽ دبعناه الواسع ك  .الصيغة دبعزؿ عن القرائن أكالعبارة ك  اخلبلؼ يبقى حوؿ داللة اللفظ

مفهـو ادلوافقة حيث يفهم  أكبطرؽ الداللة السيما ما يسمى بفحول اخلطاب  األصوليُتيف حبث  امدل كبَت 
 .1صوليُت بالسياؽدلفهـو منوط عند األىذا ا أعماؿك ،ألفاظهامن العبارات معاف كثَتة شلا تدؿ على ظواىر 

ليس النفي عن كلمة ك  ة للوالدينذل بالنسباع األو نأيفهم منو النفي عن كافة 2"فال تقل لهما أو " :تعاىلقولو ك 
الوقوؼ ادلخاطبة بالقوؿ الكرًن فضبل عن ك  اليت تأمر باإلحساف اآلياتالذم يبٍت ذلك ىو سياؽ ك  ؼ فقطأ

على سبيل ادلثاؿ ىناؾ بعض النصوص تدؿ على .فأخرلعن مقصد الشارع بالنسبة للوالدين من نصوص كثَتة 
 ،ةاالجتماعيك  للعناصر اللغوية إدراكهمبصورة دقيقة كما تدؿ على  إجبلئوو دبعناىللسياؽ  األصوليُتاعتبار 

طريق فهم ادلراد تقدـ ادلعرفة بوضع اللغة اليت هبا  إفن كسائل فهم خطاب الشارع فيذكر "الغزايل يتحدث عك 
لفظ  ماإللقرينة ك  ،اللفظ إىلبانضماـ قرين  إالاالحتماؿ فبل يعرؼ ادلراد منو حقيقة  إليواف تطرؽ ك  ادلخاطبة

لواحق ال ك  سوابقك  حركاتك  رموزك  إشاراتمن  أحواؿقرائن  إماك ...على دليل العقل  إماإحالةك مكشوؼ ...
التابعُت بألفاظ  إىلالتحسُت ؼلتص بذكرىا ادلشاىد ذلا فينقلها ادلشاىدكف من الصحابة ك  احلصرتدخل ربت 

 نا ...ظتوجب  أكحىت توجب علما ضركريا بفهم ادلراد  خرآمن جنس  أكمع قرائن من ذلك اجلنس  أكصرػلة 
 .3االستعراؼ بالقرائن"ك  األمريتعُت تعريف  األمرو عند مفكرم صيغة العمومك 

اف كاف ك  لفهم ادلعٌت ادلراد البد من ادلعرفة السابقة للغة اليت يتكلم هبا حىت أفيوضح الغزايل يف نصو 
دبعٌت .ك بادلصاحبةما يسمى  أكيهاك يسما  أكاللفظ  إىلقرين بإالال يفهم  األحيافعارؼ بتلك اللغة يف بعض ال
تفهم  أخرلال يفهم معناىا إال عند مصاحبتها بألفاظ  األلفاظىناؾ بعض  األحيافبعض  إفر كضوحا ثكأ

                                                           

 227-226طاىر سليماف محودة: دراسة ادلعٌت عند األصوليُت ص-1
 22سورة اإلسراء اآلية  -2
 230دراسة ادلعٌت عند األصوليُت ص يراجع طاىر سليماف محودة: 3
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ىنا البد من ك  األحواؿأك تسمى بالقرائن ك  الرموز أكاإلشارةتكوف كاضحة عن طريق  األلفاظىذه ك  بكل سهولة
غبلة السياقيُت يركف بالنسبة لبلذباىات ك  دمعرفة ادلرا إىليصل ك  الشاىد فينقلها بألفاظ صرػلة حىت يفهمها

سياؽ من ف ىذه الداللة نابعة إك  على العمـو أصبلصيغة العمود ال داللة ذلا  إفيف دراسة ادلعٌت  األصولية
السياؽ يف دراسة  أعليةف كيعرب ابن قيم عن آلفاظ القر أالعمـو ادلستفاد من  فأإلىيذىبوف ك ادلوقف الكبلمي "

 زبصيصو العاـك  القطع بعد احتماؿ غَت ادلوادك  تعيُت احملتملك  تبيُت اجململ إىلالسياؽ يرشد ": ادلعٌت قائبل
 .1القرائن الدالة على مراد ادلتكلم ..." أعظمىذا من ك  تنوع الداللةك  تقييد ادلطلقك 

 االجتماعيك  كقفوا على عناصر السياؽ ادلختلفة بشقيها اللفظي األصوليُتف أنستنتج  األخَتكيف 
ىم بذلك يتفقوف من حيث اجلواىر مع نظرية ك  ربديدهك  ادلعٌتضركرة االستعانة دبا يف الكشف عن إىل وا بهنك 

 السياؽ احلديثة.

 : السياق عند المفسرين2-3

 دائوة الصوتية اليت حفظت لنا بطريقة أين عن سائر النصوص ادلكتوبة باخلوصص"يتميز النص القرآ
بياف الك  ادلعاينك  تقاف علـو النحويشًتط يف ادلفسر إك  ربديد ادلعٌتثر يف غَت ذلك شلا أك  الوصلك  ضع الوقفمواك 

بالتايل خواصها من حيث اختبلفها حبسب ك  دلعٌتؿ خواص تركيب الكبلـ من جهة إفادة اك ألنو يعرؼ باأل
يعٍت  ،الصوتيةباخلوصصة  األخرلؼلتلف عن النصوص  القرآينالنص  أفىنا يتضح  .2"خفائهاك  كضوح الداللة

 البيافك  غَتىا من العبلماتك  الوصلك  معرفة مكاف عبلمات الوقفك  أدائوىنا يسهل طريقة ك  ،توك وتبلقراءهت
 وإعطائوبالنسبة للبديع فلتقوية ادلعنىك  تغيَت ادلعٌت إىلتؤدم  اإلعرابف كل تغيَت يف حركة أل األخَتىذا ك  النحوك 

ىذا . غَتىاك  الكنايةك  مثل االستعارة بنوعيها كإخفائهاالبياف فلوضوح الداللة ،أماربسُت الكبلـك  مجاالك  اركنق
 القرآينالوقائع ادلبلمسة للنص ك  األحداثىي ك  النزكؿ أسبابسياؽ احلاؿ معرفة بيتصل ك  من اجلانب اللغوم

: النزكؿ ىي أسبابففائدة معرفة  ،التفسَت إليهأئمةىو ما ينبو ك  اآلياتاستحضارىا يعُت على فهم  أفالشك ك 

                                                           

 231ص السابق،يراجع ادلرجع  1

 114يوطي. اإلتقاف يف علـو القراف .ربقيق زلمد أبو الفضل إبراىيم .دار الًتاث القاىرة صسجبلؿ الدين ال2
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يصَت التأليف حالة البناء احملكم ك خذ بأعناؽ بعض فيقول بذلك االرتباط آالكبلـ بعضها  أجزاء"جعل 
 1"األجزاءادلتبلئم

 ادلفسر الواعي لعناصر السياؽ اللفظية إدراؾىذه الشركط اليت اشًتطت يف ادلفسر تكشف لنا عن  إف
 الوجو الدقيق. إىلالوصوؿ ك  يف الكشف عن ادلعٌت أثرىاك احلاليةك 

 : السياق عند الغرب: المبحث الثالث-3

 حياتو: جون فيرث3-1

قد ك  يلحق باخلدمة الوطنية أفدرس التاريخ قبل ك  1890كلد جوف فَتث يف مدينة يورشَت الربيطانية 
ف تطوير أم نظرية لغوية ال يكوف إال كاف يعتقد بأك  ،عض اللغات الشرقيةتعلم بك  استقر باذلند مدة طويلة

جامعة  إىلرجع  مث 1919من سنة بداية درس االصلليزية جبامعة البنجاب . احلديثةبادلعرفة الدقيقة للصوتيات 
مدرسا  اإلفريقيةكلية اللسانيات للدراسة الشرقية   إىلانتقل  1928يف سنة ك  عُت فيها دبعهد الصوتياتك  لندف

امعات الربيطانية منذ يف اجل أكادؽلياساىم يف االعًتاؼ باللسانيات العامة علميا . اإلفريقيةدلقياس الدراسات 
كرسي يف اللسانيات العامة   أستاذمن منح رتبة  ؿوأك من درس ىذا ادلقياس ؿأك بذلك كاف ك  1944سنة 

 .2بربيطانيا

 : منبع نظرية فيرث3-2

الداللة ليست مهمة  دراسةأنبلـو فيلد" " األمريكياللساين عنشاع يف بداية الدراسات اللغوية احلديثة 
علما  هاغلعل من أرادأفك لكن جاء من اىتم بدراستهاك  أيضاخارج نطاؽ اللسانيات فحسب بل فوؽ طاقتها 

دراسة  أرادكااللغو بُت الذين  أفعلما  ،كاعترب دراسة الداللة ىي ادلهمة الرئيسة للسانيات الوصفية، قائما بذاتو
اختبلؼ مناىج : إىليرجع ىذا اخلبلؼ ك  بياف ادلراد بوك  ريف ادلعٌتالداللة قد اختلفوا اختبلفا كبَتا يف تع

منهم من سلك طريق ك  النفسيُت أكفمن ىؤالء اللغويُت من هنج منهج العقليُت . البحث يف اللغة عندىم
اللغوم احملض ىو ما سارت عليو ادلدرسة اليت  األسلوبىذا ك  ،اختاركا ما مسوه بادلنهج اللغوم آخركفو السلوكيين

                                                           

 36ص  3ابراىيم دار الًتاث القاىرة طربقيق زلمد ابو الفضل  1بدر الدين الزركشي. الربىاف يف علـو القراف مج1
 94ص  2007- 4333محد عزكز. علم الداللة بُت القدًن كاحلديث. جامعة كىراف رقم االيداع القانوين أ2
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زميلو بركنيسلو  أفكاراالطبلع على  إىلنرجع مباشرة  أفلكي نفهم الداللة عنده ينبغي ك  فَتث األستاذيرأسها 
 أفالذم استخلص من مالينوفسكي ك  ربولوجي البولندمثناأل bronislowmolinawskyكسكي ملينا

 .1دة تواصلأاللغة تعمل ك

 : (النظرية السياقية عند جون فيرث(النظرية الفيرثية 3-3

ادلشهور مالينوفسكي الذم ارتبطت بو فكرة  األنثركبولوجياعتمد فيو على ك  لقد حدد فَتث السياؽ
السلوؾ اللغوم العادم يف عمومو يعد جزءا من العملية ك  اجتماعية مهمة"كظيفة للغةإنّ يرل ك السياؽ من قبل 

ادلوقف  أكادلقاـ  إىلالرجوع  أعليةذلذا السبب يؤكد على ك  "التنفيذ يف احلياةك  ىو"طريق العقل أكة"االجتماعي
اللغة  إفكذلك يرل ك  2ظركفوك  تتمثل تلك يف مجيع مبلبسات النصك  ما يسمى بالقرائن احلالية أكالكبلمي 

نوع من  هناإاالنفعاالت بل يرل ك  األفكارليست كما يقاؿ يف التعريف التقليدم كسيلة من كسائل توصيل 
 النظرية الفَتثية كاسعة النفوذ أصبحتك 3ضرب من العمل تؤدم كظائف كثَتة غَت التواصلك  اإلنساينالسلوؾ 

 أظلاطك سبيزت بالشكلية يف عنايتها باحلقائق اللغوية كفقا للصور الشكليةك  ذات قيمة كبَتة يف دراسة ادلعٌتك 
اللغة عند فَتث ك  ادلقصود يف اجلملةك  نظرية فَتث كانت هتتم بادلعٌت احلقيقي أفالصيغ الكبلمية يف الًتكيب أم 

نفهم ىذه النظرية يف  أفمن ىذا ادلنطلق نستطيع ك  شيء للغة أىمتعد  األخَتةىذه ك  ىي كظيفة اجتماعية
 : نذكر منها األركافنظرية فَتث بعض طرحت كما . 4ادلعٌت

ىو مجلة العناصر ادلكونة ك  اجملرل أكسياؽ احلاؿ  أككجوب ربدد كل ربليل لغوم على ما يسمى بادلقاـ  - 1
 : ىذه العناصر ىيك  للموقف الكبلمي

 الكبلـ الفعلي نفسو. . أ
 إفالسامع  أكشخصيات من يشهد الكبلـ من غَت ادلتكلم ك  تكوينها الثقايفك  السامع أكشخصية ادلتكلم  . ب

يشاركوف يف  أـىل يقتصر دكرىم على الشهود ك  مدل عبلقتهم بالسلوؾ اللغومبياف ك  كجدكا

                                                           

 94، صالسابقادلرجع 1
 236ص  1993 1جيفرم سامبسوف. ادلدارس اللغوية. التطور كالصراع ترمجة امحد نعيم الكراعُت بَتكت ط2
 37ص  2007سنة  2زلمد. يف علم الداللة. الناشر مكتبة الزىراء.الشرؽ طزلمد سعد 3
 214طاىر سليماف محودة. دراسة ادلعٌت عند االصوليُت.الدار اجلامعية للطباعة كالنشر كالتوزيع ص 4
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مشاركة ك  غَتعلا أم الشهود أكالسامع  أكمن كل ما يتعلق بادلتكلم ك النصوص اليت تصدر عنهم. و الكبلم
 إنأمكنالسامع ك  النصوص اليت تصدر عن ادلتكلمك  الشهود يف الكبلـ

 موقفو أم لكل مقاؿ مقاـ.ك  ادلتصلة بالكبلـادلوضوعات ادلناسبة ك  األشياء . ت
 الضحك. أكاإلغراءأك األدلأك ثر الكبلـ الفعلي من ادلشًتكُت أم كيف يؤثر عليهم كاإلقناع أ . ث
 الوضع السياسي.ك  ق1زماك  ة ذات العبلقة باللغة كمكاف الكبلـاالجتماعيالظواىر ك  العوامل . ج

ربليلو على ىذا ادلنهج ك  معقدةك  لغوية مركبة أحداثالكبلـ اللغوم ألنو مكوف من  إىلكجوب النظر  - 2
ت مرتبطة بادلقاـ الذم يرد االستعماالفهذه 1يسرك  اليت قبلها يف سهولة إىل سلم حيث تقود كل مرحلةأك  أيسر

قولتهم الشهَتة "لكل مقاـ قد عرب عنو الببلغيوف القدامى دبك  الذم ػلدد بواسطة قرائن متعددةك  فيو الكبلـ
 كلمة عملية يفهم ادلتلقي معانيها ادلختلفة من السياؽ الذم توظف فيو فهي ترد تارة مرتبطة " فمثبلمقاؿ

غَت ذلك من ادلعاين فلوال ك  بالتاجر خربآطورا ك  (مرة بالعسكرم )عملية عسكريةك  (بالطبيب )عملية جراحية
 .2ادلقصود أكالسياؽ ىاىنا لبقي ادلتلقي يف حَتة يصعب عليو معرفة ادلعٌت ادلراد 

التشكيل الذم تظهر فيو "فبل ؽلكن  أكفالسياؽ ىو دراسة الكلمة داخل الًتكيب  األساسعلى ىذا ك 
أم الكلمة الواحدة اليت ربدد معناىا"ك  ذات الصلة هبا األخرلفهم أم كلمة على ضلو تاـ دبعزؿ عن الكلمات 

 بطريقة سليمةك  النصوص ربدد معناىا احلقيقي أكيف الًتكيب  األخرللكن ارتباطها بالكلمات ك  ال معٌت ذلا
 تيسر الفهم للمتلقي لبلوغ ما ىو مقصود.ك 

نو إكركدىا يف السياقات ادلبنية ىاىنا ف أما" مطلقة ألهنا غَت مرتبطة بسياؽ تعبَتم ضربمثبل داللة كلمة "
 : سلتلفة مثل معافو ك  ضاعاأك يعطينا 

 ضرب الولد قطة. -
 مثاال عن التاريخ. األستاذضرب  -
 ضرب الرياضي رقما قياسيا جديدا. -

                                                           

 50ص 1990ستيف اكدلاف. دكر الكلمة يف اللغة العربية. ترمجة كماؿ بشر مكتبة الشباب مصر 1
 95ص  4333.2007م الداللة بُت القدًن كاحلديث جامعة كىراف. رقم االيداع القانوين محد عزكز. علأ2
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 .3فالفعل ىاىنا كاحد يف الًتكيب لكنو ازبذ دالالت متعددة كلدهتا السياقات ادلختلفة اليت كرد فيها

 : اآلتيةالقرآنية  اآلياتيف  أكلكذلك صلد الفعل ك 

 .4"األسواقيمشي في و  قالوا ما لهذا الرسول يكل الطعامو ": تعاىلقاؿ 

يحب أ": تعاىليف قولو  أكلكذلك صلد الفعل ك  ىنا مل ينف صفة البشريةك  ،كيعٍت ىنا التغذية لئلنساف
: تعاىليف قولو  أيضاك الغيبةيف ىذا السياؽ تعٍت  أكلفكلمة 1"ميتا فكرىتموه أخيويأكل لحم  أحدكمأن

: تعاىلقاؿ ك  على معٌت احلراـ أتتىنا  2"يأكلون في بطونهم نارا إنمااليتامى ظلما  أموالالذين يأكلون "
بها الكلمة من يطلق على ادلعاين اليت تكتسك  أكلوىنا دبعٌت كل ما ىو مباح ك  3"كلوا واشربوا ىنيئا"... 

ادلعاين االتساعية يف  Hayakowaمساىا "ىياكوا" ك  األساسيةأك غلابية يف مقابل التصرػلية السياؽ ادلعاين اإل
 .4التارؼليةك ة االجتماعيك  الظركؼ النفسيةبيرتبط االتساع ك  .مقابل القصدية

 : لمانأو ننظرية السياق عند ستيف3-2

لكن كاف تأييده ك  دلاف من ادلؤيدين لفكرة السياؽ خاصة يف كتابو "دكر الكلمة يف اللغة"أك نيعترب ستيف
زاح أك  انتقاء معاين الكبلـك  إلصدار األخَتو لك مع شيء من التحفظ على من بالغ فيو مبالغة جعل منو ادلنبع األ

ىؤالء  فأىذا ما مل يكن لو ك  الكلمة قبل كركدىا يف السياؽ إليهاربيل  أكادلعاين ادلركزية اليت تشَت  أكادلعٌت 
غَتىم من تبع ك  ريتشاردك  جدفأك اللغة اليت يستعملها الدارسوف من قبلهم مثل ك  اعًتفوا بفكرة الفصل يف الكبلـ

ف الكلمات أكثَتا ما يرددكف القوؿ بك  بعد من ىذاأإلىلكن مشايعي نظرية السياؽ يذىبوف ك  ،دم سوسَت أفكار
خارج مكاهنا  اإلطبلؽذلا على ": يقوؿ القائل.ىذا عندما استعمل كلمة يكوف معناىا ىو ادلعٌتك  ال معٌت ذلا

ينسوف الفرؽ  اآلراءينادكف هبذه الذين  إفعلى ىؤالء يرد "ك  "قلأال ك  أكثرال ك  من النظم الذم اختاره ذلا فقط
                                                           

 129ص  1990نور اذلدل لوشن. إلياذة اجلزائر.دراسة داللية دكتوراه. معهد اللغة العربية كآداهبا. جامعة اجلزائر 3
 12سورة احلجرات اآلية 4
 10سورة النساء اآلية -1

 24سورة احلاقة اآلية -2
 07سورة الفرقاف اآلية -3

 18/18موريس أبو ناصر. مدخل إىل علم األلسٍت. رللة الفكر العريب ادلعاصر. مركز اإلظلاء القومي الكويت العدد  -4
 31ص  1982
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البياف حينئذ  اعٍت ىنك  تكوف من مواقف فعلية للكبلـ إظلاالسياقات  أفىذا الفرؽ يتمثل يف ك  اللغةك  بُت الكبلـ
التحديد إال حينما تضمها الًتاكيب ك  السامعُت ال ربظى بالدقةك  ادلتكلمُت أذىافمعاين الكلمات سلزكنة يف  فأ

يكن مل  إفكيف تصنف ادلعاجم ك  اإلطبلؽالكلمات ادلفردة ال معٌت ذلا على  أفلكن ىل ىذا يعٍت ك  ادلنطوقة
ادلعنوية غالبا ما تكوف غَت  أنألواهنايعترب البعض اليت ال نذكر كثَتا من الكلمات  إننا.عافو ذه الكلمات مذل

ىذه القضية . ثابتةك  مركزية عدة معاف أكف يكوف ذلا معٌت أك  لكن ىذه الكلمات البدك  ربديدا دقيقازلددة 
على منح من العلماء  اكثَت   أعاؽاللغة قد ك  لكن عدـ كضوح الفرؽ بُت الكبلـك  مسلم هبا على كجو العمـو

 ،منها ئالسياؽ لكنو أبقى شيكدلاف كاف مؤيدا لفكرة اأنستشف من ىذا أف ستيفن ك .الكلمات ادلفردة نصيبها
ىذا ك  سياؽبعد تواجدىا داخل ال إالحقا ىناؾ كلمات ليس ذلا معٌت  ،ذلا معٌتف الكلمة ادلفردة ليس إيرل ك 

طبقت  إذانظرية السياؽ :أفّ إلىدلاف أك ينتهي ستيفن ك .ا معافف كل الكلمات خارج السياؽ ليس ذلال يعٍت أ
احلصوؿ على رلموعة من النتائج الباىرة يف  إىلبالفعل  أفادتقد ك  يف علم ادلعٌت األساسحبكمة سبثل حجر 
 1.اللغوم األديبثورة يف طريق التحليل  أحدثتىذا الشأف فإهنا قد 

 إجبلءاحلاؿ الف ىو ما يسمى بالسياؽ ك  للمعٌت االجتماعيالسياؽ تتمثل يف غايتو بالشق  إنأعلية
ىو معٌت فارغ من زلتواه ك  عٌت احلريفادلادلعجمية ال يعطيها إال ك  النحويةك  ادلعٌت على ادلستويات اللغوية الصوتية

ف ادلعٌت الداليل يشمل إمن مث فك  لذلك كاف من الضركرم العناية بوك  ،الثقايف منعزؿ عن القرائنك  االجتماعي
: مثبل لةاك ادلتدالعبارة ،فادلصاحب لو االجتماعيسياؽ احلاؿ أم الشق يف  خرواآلذلما يتمثل يف ادلقالأك : جانبُت

كبلمية سلتلفةغَت ذلك فحُت يقوذلا الرئيس مواقف  كلكن قد يفهم منها .سهبل" تقاؿ عادة للًتحيبك  أىبل"
صلدىا يف كثَت من ك  عملهم بطريق معينة فإهنا تدؿ على التوبيخموعد متأخرين عن دلوظفيو الذين حضركا 

اللغويوف  أكدهىذا ما ك  ،السياؽ احلايلقطعها عن عند الدقيق النصوص لكن من الصعب فهمها على الوجو 
ل ما يتصل بالكلمة من كيشمل   أفيف ىذا التفسَت ينبغي  أكفالسياؽ يف ىذا النحو .2احملدثوف

 األخرىأعليتهاغَت اللغوية ادلتعلقة بادلقاـ الذم تنطق فيو الكلمة ذلا ىي ك  العناصر اللغويةك  ادلبلبساتو الظركف
 .1الشأفالبالغة يف ىذا 

                                                           

 50يراجع ستيفن أكدلاف. دكر الكلمة يف السياؽ، ص 1

 50يراجع ادلرجع نفسو، ص2

 38مد سعد زلمد. يف علم الداللة. الناشر. ص زل1
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 : نظرية السياق عند مالينوفسكي -3-3

رستقراطية قاـ ببحث أصوألذك  األصلىو بولندم ك  1942سنة يف كلد مالينوفسكي : حياتو
شهرة كبَتة يف ك  اكتسب مسعة عاليةك  ميداين حوؿ الثقافة البدائية يف جزر نزكيرياند يف شرؽ غينيا اجلديدة

 .2ين مغريةك ااجلافة بعن أحباثهماألكادؽليةنيت بف قليبل من الباحثُت تسمية الكتب أل

ت زبرج االستعماالىذه  إفمث . ذلا استعماالت إظلاالكلمات ليس ذلا معاف  إفيرل مالينوفسكي 
نظرية السياؽ مقولتهم  أصحابلذلك قاؿ ك  زليط الكبلـ ادلتحرؾ إىلبالكلمات من زليط اللغة الساكن 

 إفف قالوا "أب الرأمقد استدؿ بعضهم هبذا ك  "عن استعماالهتااحبث ك  ال تبحث عن معٌت الكلمةالشهَتة "
سياقاهتا ك  الًتمجة الصحيحة ال تتم من خبلؿ ادلعاجم بل من خبلؿ معرفة ادلًتجم بالكلمات يف استعماالهتا

على ألهنىذا غَت كاؼ ك  معرفة ادلعٌت احلريف للكلمة إىلف االستعانة يف الًتمجة بادلعاجم ىاىنا يؤدم ادلختلفة" أل
كىنا توصل مالينوفسكي العامل ة،سياقاهتا ادلختلفك  استعماالهتا يكوف ذك معرفة بالكلمات يف أفادلًتجم 

 : 3عدة نتائج مهمة يف ىذا اجملاؿ ىي إىلاألنثركبولوجي

ألنو ال يصلح . التوصيل الصويت لؤلفكار مل يعد تعريفا ذا قيمة أهناالتعريف الذم كاف سائدا للغة على  إف .1
 .يف مناظرات ادلثقفُت أكىي اللغة ادلستعملة يف قاعات الدرس ك  جلانب معُت من اللغة

ىي ظلط من النشاط يتميز دبا يتميز بو أم نشاط اجتماعي  إظلاك اللغة ليست عبلقة مقابلة للفكر  إف .2
 .خرآنياك تع

 ثقايفك  شخصي يضم كل ما ىوك  لكنها تفهم يف سياؽ احلاؿك  الطرؽ اللغوية ال تفهم يف حد ذاهتا إف .3
 بل يفرض معرفة الوضع الفيزيقي الذم مت فيو الكبلـ بُت ادلتكلمُت.. تارؼليك 

يشرحها يف ىذا  أفعلى اللغوم ك  اجلمل تفهم من السياؽك  الكلماتك  اللغوية األشكاؿاستعماؿ  إف .4
 أهنابل على  إليوما يشَت ك  عبلقة ثنائية بُت اللفظ اأهننفهم على  أفف عبلقة ادلعٌت ال ينبغي إك  اإلطار

سياقات ك  العبلقات الوظيفية بُت اللفظة يف اجلملة أساسىي ك  بعاداألرلموعة من العبلقات متعددة 
 حدكثها.

                                                           

 94أمحد عزكز. علم الداللة بُت القدًن كاحلديث، ص 2
 39مدم سعد زلمد، يف علم الداللة، صزل3
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ة منها ما فظيف اللغات ليست اختبلفات عادلية. فلكل ل األلفاظاالختبلؼ بُت  أفيًتتب على ذلك  .5
الًتمجة ادلمكنة فقط ك  تعتمد على ثقافة اجملتمعة فظالل أفندرؾ  أفلكن ادلهم ىو ك  أخرللغة يقابلها يف 

 السياؽ الثقايف.يف عندىم 
 إالليست  األلفاظو تفهمك  اجلملة. فاجلملة ىي اليت تنطق إظلاو ىل للمعنىك ة ليست ىي الوحدة األفظالل إف .6

تلخص ىذه  أفلمعاجم عملو ىو لكل ما ؽلكن ك  من اجلملك  من الوظائف السياقيةك  متخرجات من ادلعاين
تؤدم كظيفة نقل ك  اجملتمع ادلعُت غراضأزبدـ  أداةاللغة  أفمالينوفسكي اعترب  أفكما صلد 1ادلستخرجات

 إىلضح فكرتو عن ادلعٌت باللجوء أك ك  االنفعاالت يف نطاؽ ما يعرؼ بسياؽ احلاؿ )اجملريات(ك  األفكار
 كلمة مقابل كلمةىو  ركبيوف حُت ترمجتهم كبلـ الًتكبيا الذم ك ما قاـ بو األ إىلمفهـو السياؽ استنادا 

 منها. االسياؽ الذم يشكل جزءك  من خبلؿ طريقة حياهتم إالنو ال ؽلكن فهم كبلمهم ادلنطوؽ إرأىك 

ادلقابل  أكال ؽلكن االعتماد على الًتمجة احلرفية  إذادلعاجم الثنائية ك  ترتبط فكرتو دبوضوع الًتمجةك 
ىذا ك  الذم تستخدـ فيوك  كتبلورت يف خضمواحلريف للكلمات دكف مراعاة السياؽ الذم نشأت فيو الكلمة

 ضركريا. أمرامستعملتُت يف الًتمجة  أكثرأك لذلك كانت دراسة كلمات لغتُت ك  ما يقابلها إعطاءقصد 

مجل من ك  همة ترمجة مفرداتالذم ابتكره حينما كاجهتو مك  ينوفسكي دبفهـو سياؽ ادلوقفلكاستعاف ما
نظرية  إثرىالغة اصلليزية مفهومة فطور على  إىلوغرافية يف اجلزر النزكيرانيدية شرقي غينيا اجلديدة نتالنصوص األ

و الوظائف اليت تؤديها نمعاي إىلاجلمل بالرجوع ك  الباحث على استيعاب معاين ادلفرداتسياؽ ادلوقف اليت تعُت 
رلتمع  إىلركيب أك تينا بشخص أنو ما إحسب مالينوفسكي فك  ،اخلاصة اليت تستعمل فيهايف السياقات ادلوقفية 

الذم كاف كاردا يف السياؽ   إذاإاليدرؾ معناه  أفوه بو فبل يستطيع تفزكدناه بًتمجة حرفية للكبلـ ادلك  بدائي
 أفنو من الضركرم أاستخلص من ىذا ك  يف اجلو العاـ الذم يكوف جزءا من معناهك  احلديث إطارجرل يف 

 2الكبلـ يف سياؽ ادلوقف لفهم ادلعٌت احلقيقي ذلا ألفاظتوضع كل 

 : نواع السياقأ-المبحث الرابع -4
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 مقتضى احلاؿك  ي ادلقاـىيف بعض الكتابات  االستعماؿالسياؽ ترادفو مصطلحات يف  أفظ حادلبل
ًتح ىذا ىو الذم جعل بعض الباحثُت يق لعلك  ال زبتلف مفاىيمها لدل الكثَت من اللغويُت.ك  سياؽ ادلوقف.ك 

 خصائصك .ظركؼ اجتماعيةك  تقسيما للسياؽ يشمل كل ما يتصل باستعماؿ الكلمة من عبلقات لغوية
 : 1ما يلي إىلغَتىا. فجاء تقسيم السياؽ ك  نفسيةك  مسات ثقافيةك 

 السياؽ اللغوم. -
 السياؽ العاطفي. -
 سياؽ ادلوقف. -
 السياؽ الثقايف. -

قد دعاه "ىاليدام" ك  ترتيباهتا ادلختلفة.ك  كلماهتاك ىو الذم يرتبط بنظاـ اللغةك : السياق اللغوي4-1
Halliday  يؤكد معٌت الكلمة الدقيق الذم يتحدد من خبلؿ معطيات ك  التساكؽأك بالرصف

يقبلو بناء سياؽ اللغوم الالعناصر اليت تقع معها يف ك  ردكدىا مع رلموعة من الكلماتك  لفعلياالستعماال
شلا يكسبها  أخرلكلمات ك  رةك جامت ،عماؿ الكلمة داخل نظاـ اجلملةاللغة.فالسياؽ اللغوم ىو حصيلة است

 السياؽ ػلدده أفمتصفا باالحتماؿ. على حُت ك  متعدداك  جديدا.فادلعجم يقدـ معٌت عاما.ك  معٌت خاصا
على ذلك   األمثلةمن ك  ،التعميمك  االشًتاؾك  ؼلصصو بسمات غَت قابلة للتعدمك  ؽليزهك  يضع لو حدكدا كاضحةك 

ات لمال ترتبط بكك  الفضةك  الذىبك  النحاسك  " فهي ترتبط دبجموعة من الكلمات. ضلو احلديدمنصهركلمة "
ال ترد يف  أهنايعرؼ ك  على ىذا يتحدد معٌت كلمة منصهر من جهةك  ادللحك اجللد ك اخلشب ك ضلو الًتاب  أخرل

" يف كذلك عندما ترد كلمة "عُت2أخرلمن الكلمات من جهة ة السياؽ اللغوم مقبوؿ مع اجملموعة الثاني
سياقات لغوية متعددة يتبُت للدارس ما ربملو من معاف سلتلفة باختبلؼ  ىي من ادلشًتؾ اللفظي يف ك  العربية.

ًتؾ ما سواه. فبل يقع يك  ـ معٌت كاحد يتجو إليو اإلفهاـدكل سياؽ ترد فيو. فكل سياؽ ترد فيو كلمة "عُت" يق
 : 1مثبل يف قولنا ،يف السياؽ الواحد اشًتاؾأم 

 ىنا تعٍت حاسة البصر. :عُت الطفل تؤدلو -

                                                           

 136يراجع نور اذلدل لوشن. إلياذة اجلزائر. دراسة داللية ص 1
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 ىنا تعٍت عُت ادلاء. :يف اجلبل عُت جارية -
 ىنا تعٍت اجلسوس. :ىذا عُت العدك -
 ينظر منو دلعرفة الطارؽ. :ىي كسيلة حديثة تركب يف البابك  العُت الساحرة -
 .الشريف من القوؿك  فهو السيد :األعيافذلك الرجل عُت من  -

 الفعل فإف ادلعٌت ينصرؼ ًنيرمحك اهلل بتقد: ففي مثل قولو ،التأخَتك  من السياؽ اللغوم أيضا التقدًنك 
 إىل( اهلل يرمحو بتقدًن لفظ اجلبللة على الفعل فإف ادلعٌت ينصرؼ يرمحك اهلل): تشميت العاطس. فإف قلت إىل

التأخَت ظاىرة لغوية ك  دبا أف التقدًنك  الًتحم على ادليت ىذا فضبل عما ػلدثو تقدًن الفعل على الفاعل يف اللغة
 : يشتمل ىذا األخَت على مكونات أساسية ىيك  نقوؿ أنو دخل حيز السياؽ اللغوم

اذلواء ليس رلردا من حيث كمية ك  سياقو.يهتم بدراسة الصوت داخل : السياق الصوتي4-1-1
دكرىا الوظيفي يف بياف درجات ك  ىنا تربز ظاىرة األلوفوفك  سواىاك  اذلمزك  درجات اجلهدك  البلزمة إلنتاجو

التنوع الشرطي لؤلصوات لذا فالفونيم يعترب ادلادة األساس يف قيم الداللة باعتباره كسيلة مهمة لتوزيع األصوات 
كاؿ. ناـ. صاـ. ىاـ. حاـ إذف ليس للصوت درجة   كقف زلتواىا الوظيفي قاؿ. ىداخل منظومة السياؽ عل

الذم يعتربه ادلكاف  ثَته الداليل داخل منظومة السياؽإظلا مهمتو الوظيفية تكمن يف تأك  قيمية داخل نفسو.
ما قرائن الصوت ذات الداللة السياقية ،أاآلمن الذم تؤدم فيو الفونيمات أدكارىا الوظيفية الداللية للكلمات

 الصوائت.ك  ةونيمات الًتكيبيفتكمن يف الف

زلايدة ال قيمة ذلا إذا كانت ضمن سياؽ  أكمقيدة  أكادلورفيمات سواء كانت حرة : السياق الصرفي4-1-2
لكن ىذا خارج ك  االنتساب للباب. إىلسواىا. فالبناء الصريف يقود ك  مثلها أحرؼ ادلضارعةك  تركييب معُت.

 :1ىي سبارس كظيفتها داخل النصك  ادلورفيماتنطاؽ السياؽ الصريف الذم يتكوف من 

 .اللواحقك  السياؽ الصريف = معٌت الصيغة الوظيفي + معٌت الزكائد

فيها تقـو  ك  شبكة من العبلقات القواعدية ربكم بناء الوحدات اللغوية داخل النص: السياق النحوي4-1-3
ىو قرينة ك  القرائن النحوية مثل )اإلعراب(من خبلؿ ك  تساعد على بياف الداللة.كل عبلقة دبهمة كظيفية 

 جاىدة من غَتىا يف رسم شبكة البيانات الداللية. تتعاكفسياقية 
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عندىم بو يبُت ك  ل،القرينة السياقية الكرب ىو ك  أساسا لبياف الداللة.ك  النحاة القدامى أصبلرآه كقد 
فيها يظهر دكر ك  األمثلة القياسية لذلك. واضربك  من خبللو يوقف على أغراض ادلتكلمُت.ك  ؽليز ركب ادلعاينك  ادلعٌت

قرينة مرتبة ضرب موسى  أضافواقد ك . مقص لآللة. مقص دلكاف القص. مفتاح لآللة. مفتاح دلوضعو(الصوائت )
َوِإِذ ابـْتَـَلى ِإبـَْراِىيَم رَبُُّو ِبَكِلَماٍت ": تعاىلقاؿ . 1عدـ التباسهاك  التأخَت شرط كضوح الغايةك  عيسى كالتقدًن

امتداد ساحة  ىمبحثها كاسع شلتد علك  كذلك تعترب األداة قرينة ضلوية لربط الكبلـ.(124: )سورة البقرة"فَأََتمَُّهنَّ 
 النحو العريب.

ىو رلموعة العبلقات الصوتية اليت تتضافر من أجل زبصيص الوحدة اللغوية : السياق المعجمي4-1-4
كفق أنظمة لغوية معينة. ىذه الوحدة تشًتؾ يف عبلقات أفقية ببياف داليل معُت ؽلنحها القدرة على الًتكيب. 

ضلن ال نقصد معٌت ادلفردة لوحدىا داخل ك  مع كحدات أخرل إلنتاج ادلعٌت السياقي العاـ للًتكيب.
 .2السياؽ.كإظلا رلتمعة مع دالالت الوحدات األخرل ادلكونة

أكثر منو يف اللغة العادية دلا ؽلتلكو من قوة  النثريةك  يظهر يف النصوص الشعرية: السياق األسلوبي4-1-5
 من حقو أف ؽلارس طاقتو اإلبداعية.ك  قوة التوالد الداليل ألنو ملك الفرد ذاتو.ك  النسج. كجدارة البناء.

 .اإلنتاجية يف خلق أجياؿ جديدة من الًتاكيب اليت تنهض على مستول فٍت عايل النسيجك 

 داللتها العاطفيةك  بيعة استعماؿ الكلمة بُت داللتها ادلوضوعيةكىو الذم ػلدد ط: السياق العاطفي4-2
 اإلحساسلونا من  أيضافاللفظة ال ربمل معٌت عقليا بل ربمل يف الغالب  االنفعاؿ،يرتبط بدرجات ك 

بستاف ك  ( ال يعنياف فقط منزال صغَتابستُت )جنينة  jardinetكلمة ك  دكيرة maisonnetteفكلمة 
تقـو أف فيهما حقيقة بدكر دكاؿ العاطفة كم يضاؼ إليهما  etك etteصغَتا بل أف البلحقتُت 

 أكالنفاسة ك  عاطفة اللطفىذه القيمة  إىلمثل ىذه اللواحق للتصغَت تصنف عادة ك  ادلتعةو اجلمال
 .1اإلشفاؽ أكاالنعطافأك احلنان

                                                           

 60يراجع ادلرجع السابق ، ص1
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" مثبل حُت مساعها تثَت إيفلثَتىا لدل ادلتلقي حلالة نفسية "فربج تأك  ككل كلمة تذكر يكوف صداىا
تعطيو تصورا خاصا كفق تركيبو النفسي فهي يف الًتكيب اللغوم ك  أليمة إذا كاف قد زارىا. أكفيو ذكرل طيبة 

 2يكسبها ألوانا من اإلػلاءات حبسب استعماذلاك  ينفذ فيهاك  رباط جبو عاطفي متصل هبا

ضعفا.إذ تنتقي الكلمات ذات الشحنة التعبَتية القوية ك  قوة االنفعاؿفالسياؽ العاطفي ػلدد درجة 
. فادلتكلم حُت يكوف يف حالة من الشعور اجلامع يعلو يف انفعاؿشدة ك  فيو غضب أمرحُت احلديث عن 

فردات بالكثَت من ادلعاين ادلشحن وف طريقة األداء الصوتية كافية لكما تك. باالندفاعاستعماؿ كلمات زلملة 
. )ؽلطر. يهطل(.ينكر. غلحد(). ()يربط. يعقد. ()يرغب. يتمٌت. (يبغض يكره.العاطفية مثل )ك  االنفعالية

ة للكبلـ أعلية يف إبراز درجة ادلصاحبك التنغيم ك  النربك  ئلشاراتلك  .( كأف سبثل معناىا سبثيبل حقيقيايصفح. يعفو)
ضرب من ك  التعبَت فقط بل ىي نوع من السلوؾك  التواصلك  لبلتصاؿقوتو ألف اللغة ليست كسيلة ك  نفعاؿاال

 .3العمل

 : سياق الموقف4-3

كقد عرب عنو الببلغيوف العرب .ادلكانية اليت غلرم فيها الكبلـ"ك  كيقصد بو تلك "العبلقات الزمانية
 ادلوقف الذم يكوف فيوك  يوجد ادلتكلم مناسبة بُت الكبلـ أفىو ك  ""لكل مقاـ مقاؿالقدامى دبقولتهم الشهَت 

طب فإذا مسعناه أنباء سارة حلت بادلخا أكمتعلق حبدث سعيد  أمرنو إربكؾ" فهمنا ىنا ممثاؿ ذلك كلمة "ك 
إذا مسعناه يقوؿ ك  أحد األقارب أكاء دلوت عزيز عليو عز ( علمنا أنو يف موقف يقوؿ مثبل آلخر )عظم اهلل أجرؾ

 االختبلؼادلقامات سلتلفة لذا كجب معرفة ك ( علمنا أف األمر يتعلق دبناسبة سعيدة. أنتم خبَتك  كل عاـ)مثبل 
 .4من ادلقاؿ انطبلقابُت ادلعٌت 
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اإلدلاـ بادلعطيات  إىلالباث  مناسبة ظرفية يدعوك  كال شك يف أف ما يؤديو ادلقاـ للمعٌت من ربديد
دراسة ك  ادلكانيةك  بية بتحليل بيئتها الزمانيةداأللذلك كاف التمهيد لآلثار ك  ة اليت سيق فيها الكبلـاالجتماعي

 .1ة يف فهم ادلعٌت ادلقصود يف تلك الظركؼيعلأادلبلبسات الشخصية 

درجة الثقافة  أككفيو يتحددنوع اجملتمع اللغوم الذم تقاؿ فيو كلمة من حيث ادلهنة : السياق الثقافي4-4
ة. فإف السياؽ االجتماعيإذا كاف يقصد بسياؽ ادلوقف عادة ادلقاـ من خبلؿ ادلعطيات ك  اللهجات اختبلؼأك 

 الثقافات إىلأصناؼ الناس  انتماءمن  حىو يتضك  إف كاف مرتبطا بسياؽ ادلوقفك  الثقايف ينفرد بدكر مستقل.
 إىلالتخصصات ادلتعددة فقد تكوف الكلمة كاحدة. لكن مفهومها يتغَت من فئة اجتماعية ك  البيانات ادلختلفةك 

 ؿ للكلمةك تعٍت اجلزء ادلعركؼ من النبات بينما تعٍت هبا األصل األك  ( اليت ذلا معٌت يف الزراعةأخرل مثل )جذر
 .2خاصةعند ادلعجميُت ك د علماء اللغةنذلك عك 

 ىي لدل دارسي العربيةآخر غَت السابقُت سباما فكلمة )الصرؼ(  عامل الرياضيات يعٍت مفهوماكعند 
لك على حُت ػلددىا ضلو ذك  زيادةك  تغيَتك  طبلهبا تفيد العلم الذم تعرؼ بو أحواؿ الكلمة من اشتقاؽك 

يربطونو بالرم ك  عمليات التخلص من ادلياه بأم كسيلة إىلطبلهبا بأهنا مصطلح علمي يشَت ك  اذلندسة دارسو
غموض يف ادلعٌت أماـ دارسي العربية الذين  أكالصرؼ دكف أف يشعركا بأم التباس ك  دثوف عن الرمفهم يتح

ربويل العملة النقدية من  إىلالتجارة فكلمة صرؼ تشَت داللتها ك  أما يف قطاع ادلاؿيتكلموف عن الصرؼ.
 إىلمن نقد  أكأخرل  إىلفئةربويل العملة من  أكالفعلي  ؿاك تدإلىالكموف يف احلساب ادلصريف مثبل ك  الوجود

العميق للظركؼ ادلختلفة ك  يتطلب الفهم الدقيق إذبارزة يف الًتمجة  أعليةي بالسياؽ الثقايف فنلك  ،آخر
لغة اذلدؼ بكلمات موازية من حيث  إىلالتعبَت حىت يتمكن ادلًتجم من نقل مضموف النص ك  للمفردات

ادلذاىب  أكية حُت ترمجة الكلمات ادلعربة عن العقائد الداللة ادلعجم ىعل فاالقتصاربالسياؽ  االرتباط
يبعده عن ركح النص ألنو مل يكن قد كضع يف احلسباف ادلعاين اذلامشية ك  السياسية مثبل قد يضلل ادلًتجم

 .3ادلستمدة من السياؽ الثقايف
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يعرفو فَتث ،ك اللغة متكلميالثقافية ادلشًتكة بُت ك  النفسيةك  ةاالجتماعييشمل الظركؼ : السياق الحالي4-5
firth .تكوينها ك  السامعك  من ىذه العناصر شخصية ادلتكلمك  بأنو "مجلة العناصر ادلكونة للموقف الكبلمي
 بياف ما لذلك من عبلقة بالسلوؾ اللغوم.ك  السامعك  شخصيات من يشهد الكبلـ غَت ادلتكلمك  الثقايف

كل ما ك  السلوؾ اللغوم دلن يشارؾ يف ادلوقف الكبلمي ...ك  ة ذات العبلقة باللغةاالجتماعيالظواىر ك  العواملك 
 .1"االستجابةأم ضرب من ضركب  أكيطرأ أثناء الكبلـ شلن يشهد ادلوقف الكبلمي من انفعاؿ 

 : 2أما العناصر ادلكونة لسياؽ احلاؿ ىي

مشاركة  أكإما شاىدة على اخلطاب شخصيات أخرل ك  تكوينهما الثقايف.ك  السامعك  شخصية ادلتكلم . أ
 عبلقة ذلك بالسلوؾ اللغوم.ك  ما يصدر عنهم من نصوصك  يف الكبلـ من حُت آلخر

 السلوؾ دلن يساىم يف ادلوقف الكبلمي كالوضع السياسيك  العوامل ادلختلفة ذات الصلة باللغة . ب
 غَتىا.ك  تعجبك  انفعاؿما يصاحب الكبلـ من ك  مكاف الكبلـك  االجتماعيك 

غَتىا من ادلبلمح ك  الضحكك  احلزفك  األملك  كاالقتناععناصره  ك  اخلطاب أطراؼأثر النص الكبلمي يف  . ت
 اليت تظهر على الوجو

يتقاطع معو يف نقاط ك  السياؽ اخلارجي للنصوص يتداخل مع السياؽ الثقايف: السياق الخارجي4-6
بيئة الذم يفصل ىذين ادلستويُت أف السياؽ اخلارجي ؽلثل لسياؽ التخاطب كما يتجلى يف ك  عديدة

 (يات العبلقة بُت القائل )ادلرسلغلمع سياؽ التخاطب مستو ك  النص على مجيع ادلستويات
 ة التفسَتاربدد مرعك  ىي العبلقة اليت ربدد بشكل حاسم نوعية النص من جهةك  ()ادلستقبلادلتلقيك 
 .3يل من جهة أخرلأك التك 

ىم من أىم مستويات السياؽ ك  ف السياؽ الغالب ىو التخاطبإيف حالة النص القرآين ؽلكن القوؿ ك 
على أساس ىذا احملور تتحدد التعليمة بوصفها ك  األدىن إىلغلعل سياؽ اخلطاب من األعلى  حيث اخلارجي.

زلور الًتكيز غالبا على ادلتلقي.ك ؽلكن أف نطلق على السياؽ اخلارجي اخلاص بالقرآف ك  مسة أساسية للنص
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أسباب  أكاقًتف نزكلو بادلناسبة ك  علم أف القرآف الكرًن نزؿ منجما( مع السياؽ النزكؿ)بػ يعرؼ  امساالكرًن 
 .4سياؽ أكمنو اختلف ادلخاطب يف كل مناسبةك  نزكؿلا
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 :مفاىيم عامة حول السياق المقامي: المبحث األول-21.01

 تعريف المقام: -1-1

 كسار يف الناس مثال كشاع لدل طائفة كلعل أسبق من نسب "لكل مقاـ مقاؿ" 6لقد أطلق العرب قوذلم
 6وإذ ركل عنو قول بن العبد"إليو إرساؿ ىذا ادلثل ىو "طرفة 

 تصدؽ على ىداؾ ادلليك                    فإف لكل مقاـ مقاال 

فطفقت ، كمن قرنت العرب الكالـ بالقياـ، كينشدكا أشعارىم من قياـ، ككاف من البلغاء أف يلقوا خطبهم
"فأما قيامو كجلوسو صاحب  ذلذا القياـ بقولو6 كيعلل "ابن رشيق" ،كقاـ فقاؿ، كقاـ خطيبا، قاـ منشدا6 تقوؿ

، مشرفا كال ؽلكنو ذلك إال قائما أك ...بغَت آلة .غلب إمساع من حبضرتو أصبعُت ،فؤلف ىذا متشوؽ إليو، الّلحوف
ك يف األصل كليدؿ على نفسو...". كمن ىذا صلد لفظ مقاـ أصلوَ مْقَوـْ على كزف مفعل من قاـ يقـو فتحركت الوا

 .1مكاف القياـ كزمانو" كاسمفقلبت ألفا ضلو مقاـ كرلاز. "كادلقاـ يكوف مصدرا  ،كانفتح ما قبلها

يرل الزنكي أف مصطلح "السياؽ" يعد من ادلصطلحات اليت مل  يتم  :تعريف السياق المقامي 1-2
العربية يستدلوف بو كيشَتكف إىل داللتو من يف األمر أف علماء  كل ما  .ربديد ماىيتها يف فنوف اللغة العربية قدؽلا
 غَت أف ػلددكا معناه النظرم ربديدا صرػلا.

فالسياؽ ادلقامي عنده ىو ما ينتظم القرائن ادلقامية اليت تفسر الغرض الذم جاء النص إلفادتو سواء  
السياؽ الذم يشَت إىل  بتعبَت آخر ىو كانت قرائن يف اخلطاب ذاتو أك يف ادلتكلم أك ادلخاطب أك يف اجلميع. أك

النواحي ادلباشرة للنص كاليت سبكن مالحظتها أثناء حدكث الكالـ مثل اإلطار كادلشاركُت كالنشاطات اليت كقعت 
 .2فيو

 عامل أنًتكبولوجي بركنيسالك مالينوفيسكياليف العصر احلديث  كيعترب أكؿ من اقًتح مصطلح سياؽ ادلقاـ
(bronislawmalinowski) ،كاف األصليُت يف جزر جنوب احمليط اذلادم سدرس لغة ال كذلك حُت

البدائية"حيث قدـ  لغةبعنواف "مشكلة ادلعٌت يف ال، 3591يف مقالة كتبت عاـ  غينيا ادلعركفة جبزرتركبرياند بنيو

                                                           

ص  9001يراجع زلمد بدرم عبد اجلليل تصور ادلقاـ يف البالغة العربية. دار ادلعرفة اجلامعية. اإلسكندرية. د.ط سنة  1
31.33 
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كأباف مالينوفيسكي أف تفسَت النص أك الكالـ ال يتوقف ، مصطلح سياؽ ادلقاـ كيعٍت بو البيئة اليت ربيط بالنص
كإظلا  ،عند معرفة البيئة ادلباشرة أم بادلعلومات اليت ترتبط دبا ػلدث يف زمن إنتاج النص أك حدكث الكالـ فحسب

يت دلشاركُت يف االتصاؿ كالنشاطات الالفيات الثقافة كتاري  اخليتجاكز ليشمل صبيع ما يرتبط النص كالكالـ من 
 .1ؽلارسوهنا

كرأل أف مالينوفيسكي مل يقدـ مفهوما كافيا بأىداؼ ، طور فَتث مفهـو سياؽ ادلقاـ ،كبعد مالينوفسكي
أراد فَتث أف يبدع مفهـو سياؽ ادلقاـ الذم ؽلكن تطبيقو على أم لغة كالذم يالئم  ،النظرية اللغوية لعدـ عموميتو

عناصر مكونة للموقف الكالمي اليت تعترب معيار دراسة سياؽ ادلقاـ لذا حدد فَتث  ،بالنظرية اللغوية العامة
 26كىي

كسلوؾ ادلشاركُت ، ىم االجتماعي أك ادلهٍتؤ كانتما ،تكوينهم الثقايف، ك شخصيتهم، اخلطابادلشاركوف يف -3
 كيشتمل على السلوؾ الكالمي كغَت الكالمي.

 .كأثاث كأدكات كأحداثادلواد أك األشياء ادلوجودة يف ادلوقف من أجساـ -9

 .احلدث االتصايلاآلثار ادلًتتبة على الكالـ ادلشًتكُت يف  6أثر السلوؾ الكالمي-1

  :في القرآن الكريم طرق التوصل إلى السياق المقامي :المبحث الثاني-9

                  6 النقل الصحيح -2-1

ادلخاطبوف بالنص كالسامعوف لو صورة اخلطاب فقد ينقل  ،من كسائل التعرؼ على ادلقاـ النقل الصحيح
كأف يرد النص يف حادث معُت أك على  ،كمقاـ النص قد يظهر ذلم فيدركونو باحلس .كالقرائن ادلفيدة يف ادلعٌت
مرت عليهم أك  اليت دبعٌت مقاـ النص قد يظهر فيدركونو كذلك بتشبيهو بأحد احلوادث ،عرؼ كانوا يتعارفونو

كاألمة عن الرسوؿ  ،كو النيب صلى اهلل عليو كسلم فهو كما يرل البقالين6 "يعرفو عن ادللككقد ؼلتص بدر  .عرؼ
صلى اهلل عليو كسلم بضركب األلفاظ كالتأكيدات كاإلشارات كالرموز كاألمارات اليت يضطر الرسوؿ صلى اهلل عليو 

كذات ، ادللك مشاىدة الرسوؿ كإظلا يعلم ذلك ادلشاىد لو .كليس نعت موصوؼ كحد زلدكد، كسلم إىل مرادعلا
كالذات إذا شوىدت صح العلم هبا كبأف اخلطاب خطاب ذلا كدبرادىا باخلطاب ضركرة" ، مشاىدة لؤلمةالرسوؿ 

                                                           

 62ص  9003لندف. يراجع مالينوفيسكي. مشكل ادلعٌت يف اللغة البدائية. 1
 349ص  3525اككفورد ) جامعة(. ادلملكة ادلتحدة سنة  3516 -3593فَتث. كثائق يف اللسانيات.  2
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الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أف علما ضركريا ػلصل لو يف تلك األثناء كالضمَت "علا"يف مرادعلا  "يضطرػ"كيقصد ب
مث ىذه القرائن ينقلها "ادلشاىدكف من الصحابة إىل التابعُت بألفاظ صرػلة .سالـيعود إىل جربيل عليو الصالة كال

كل ما  ك.حىت توجب علما ضركريا يفهم ادلراد أك توجب ظنا ،أك مع قرائن من ذلك اجلنس أك من جنس آخر
 .1كما يرل "الغزايل"  وعة يف اللغة فتتعُت فيو القرائن"ليس لو عبارة موض

"الغزايل" أف القرائن اليت يشاىدىا الصحابة من الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم نوعاف كنستشف من عبارة 
فينقلها الصحابة إىل التابعُت بألفاظ  ،ؼلتص منهما بطريقة نقل خاصة فهناؾ قرائن حالية يقابلها تعبَت يف اللغة

عت موصوؼ كال حد زلدكد. كىناؾ قرائن حالية ال يقابلها تعبَت لغوم موضوع كليس ذلا ن .صرػلة يف إفادهتا
كؽلثل الغزايل ذلذا النوع  ،فهذا النوع يندرج ربت العمـو، كبعضها من األمور الضركرية اليت زبتص بدرؾ ادلشاىد ذلا

مب  6"إف قيل 6عمـو ألفاظ الكتاب كالسنة كعدـ قصرىا على الوقائع احلالية كيقوؿ بالقرائن اليت عرؼ الصحابة هبا
ؿ صلى اهلل عليو كسلم من و كمب عرؼ الرس ؟ب كالسنة كإف مل يفهموه من اللفظظ الكتاعرفت األمة عمـو ألفا

أما الصحابة رضي اهلل عنهم فقد عرفوه بقرائن أحواؿ النيب 6جربيل كجربيل من اهلل تعاىل حىت عمموا األحكاـ؟ قلنا
الصحابة كإشارهتم كرموزىم كتكريراهتم كعلم التابعوف بقرائن أحواؿ  ،صلى اهلل عليو كسلم كتكريراتو كعادتو ادلتكررة

ادلختلفة أما جربيل عليو السالـ فإنو مسع من اهلل بغَت كاسطة فاهلل ؼللق لو العلم الضركرم دبا يريده اخلطاب 
قالين اصلد كل من البك  احتماؿ فيها ". بأف يراه مكتوبا بداللة قطعية الكإف رآه جربيل يف اللوح احملفوظ  ،بكالمو
سلصوص يكوف قاطعا يف الداللة عليها  اسم يذىباف إىل أف بعض القرائن ال لفظ يعرب عنها أك ليس ذلاكالغزايل 

أف بعض القرائن ال عبارة  كؼلالفهما اإلماـ "الشَتازم" عن طريق القرائن. حبيث ال ػلتمل غَتىا كلذلك تعُت نقلها
 .ة"اخلرب عنها كإظلا يدرؾ بادلشاىد عليو كسلم ال ؽلكن"إف كثَتا من ىيئات النيب صلى اهلل  6فرّد على من قاؿ ،ذلا

ألنو ما من صفة ترل بالعُت إال كذلا ، "إف القوؿ مثل الفعل يف أنو غلعل الشيء ادلشاَىد ادلعاين يقوؿ الشَتازم6
 يًتكوا ىيئاتو كملك  أفعالوك كذلذا فإف أصحاب النيب صلى اهلل عليو كسلم نقلو إلينا صالة النيب  .عبارة تدؿ عليها

ىذا غَت  .إف كثَتا من اذليئات ال ؽلكن العبارة عنو 6جعلوىا بالوصف كأنا نشاىده بالعياف كقوذلم، منها شيئا
 .2صحيح ألنو ما من شيء إال كلو عبارة موضوعة سبكن من بيانو"

طاب نستنتج من ىذا أف كل شيء كفعل إال كلو عبارة تدؿ عليو ألنو مثال عندما نقـو بقراءة نص أك خ
. كالقوؿ أنو توجد ه أك كنا حاضرين أثناء ذلك احلدثبوصفو ككأننا نشاىد بد من كجود داللة أك معٌت يقـوما ال
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ثنتُت كنقل ادلقاـ يأخذ صورتُت ا ،غَت صحيح ألف كل شيء كلو عبارة تقـو بتبيانو اىيئات ال ؽلكن التعبَت عنه
 .بلفظ اخلطابادلقًتف  النقل غَتك ، النقل ادلقًتف بلفظ اخلطاب

 : النقل المقترن بلفظ الخطاب-2-2

إف الظركؼ اجلزئية كادلالبسات اليت ربيط باخلطاب كتصف مقاما غَت قابلة للحصر لذا فإف الناقل ال 
ؽلكنو نقل كل ما ػليط بالنص من ظركؼ خاصة كعامة كأحداث جزئية فالراكم أك الناقل إظلا يسعو نقل األمور 

ألف  .أما األمور اليت تصاحب اخلطاب كال تتعلق دبدلوالتو فقلما ينقلها الناقل ،اخلطاباليت ذلا صلة دبدلوؿ 
ادلعلومات الواردة يف اخلطاب ما زبضع لعملية انتقاء حبيث ال صلد يف اخلطاب إال ادلعلومات الضركرية اليت يتوقف 

 ب.اطلتخا عليها

تعلق بو أم عاما كخاصا للخطاب كىذا كلو يقـو بنقل كل ما ي خطاب ما الإف الراكم عندما يريد نقل 
يصعب على الراكم ربملو من أجل النقل لذلك يقـو بنقل كل ما يتعلق بلب اخلطاب ألف ادلعلومات الواردة فيو 

 .1تكوف منتقاة من طرؼ الناقل كىذا يسهل عليو معرفة معٌت اخلطاب

مقالو الشريف صبلة الظركؼ كذلك صلد راكم السنة ينقل من مقامات اخلطاب النبوم كأحواؿ 
ألف األمور كالظركؼ اليت ال أثر لذكرىا كليس ىناؾ داع لذكرىا اليت ال تكشف  ،كادلالبسات ادلرتبطة بادلعٌت
فالسامع  .السامع كادلبلَّغ إال تشويشا كإرباكا للذىن يزيد فإف نقلها ال ،للمعٌت إدراكاانسجاما يف النص كال تزيد 

فيوقعو يف حَتة حىت ، إظلا نقل تلك الظركؼ لتأثَتىا يف خطاب الشرع كيف تفسَت مراد منوقد يظن بالناقل أنو 
السَت كالتقسيم كالتنقيح كالتخريج لتميز ما ىو منوط بو للتأثَت ، ػلتاج ىو إىل  استخداـ مقاييس التعليل كادلناسبة

بسات اليت ال أثر لذكرىا يف اخلطاب يف احلكم الذم سبق لو اخلطاب أم أف الناقل عندما  ينقل الظركؼ كادلال
غلعل ادلتلقي يقع يف حَتة فيضطر لتفسَت ما ادلراد بو فيلجأ إىل استخداـ مقاييس التعليل لذلك صلد ركاة السنن 

 حاجة إليها يف مقاـ التشريع فال ػلكوف األحواؿ اليت ال، يقتصركف على نقل اجلوانب ذات األعلية يف اخلطاب
 .22التبليغك 
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صل يف سكوت الراكم أف يتخذ شهادة سلبية على انتفاء قيود خارجية كانعداـ قرائن أخرل دالة "فاأل
كيف ذلك يقوؿ اإلماـ  .فيجعل سكوتو دليال على انتفاء قرائن إضافية ربف ذلك اخلطاب ،كقت صدكر اخلطاب
ال ػلكوف بعض ما ػلتاج إليو من احلديث كيدعوف بعض ما ػلتاج إليو منو كأكاله أف  -ركاة -الشافعي6 "...إهنم 

" فكوف الراكم ثقة تنزؿ منزلة إحاطة بكل ما يكتنف السياؽ من قرائن مقالية كمقامية ألف الثقة العدؿ ػلكى...
 إىل "احملدث دبا ػلل كػلـر ال غلر 6فكما يقوؿ اإلماـ الشافعي .و اخلطابال تًتؾ السامع يف غفلة عما يقتضي

كىو كمن  ،كال شلا فيو عقوبة عليهم كال ذلم .نفسو كال غَته كال يدفع عنها كال عن غَته شيئا شلا يتموؿ الناس
تلف حاالتو ال زب ،إف كاف بأمر ػلل أك ػلـر فهو شريك العامة فيو ،حدثو ذلك احلديث من ادلسلمُت سواء

كيدؽ التزامو دبرامي النص ، كبقدر علم الراكم دبا ػليل ادلعٌت يقول انتقاؤه لظركؼ اخلطاب كمالبساتو .فيو..."
 .1كلذلك يرجع العلماء خرب الراكم الفقيو على خرب غَته

         : النقل غير مقترن بلفظ الخطاب-2-3

كىذا النقل يكوف يف أسباب نزكؿ القرآف ، منفصلة عن لفظوقد تنقل القرائن ادلقامية احملتفة باخلطاب "
 أعلية اإلدلاـ بأسباب النزكؿ6إىل ا شَت يقوؿ اإلماـ الشاطيب م .كأكثر ما يركل من أسباب كركد احلديث النبوم

كإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم  ،كال كل قرينة تقًتف بنفس الكالـ ادلنقوؿ، "ليس كل حاؿ ينقل
كمعرفة أسباب رافعة لكل مشكل يف ىذا النمط فهي من ادلهمات يف فهم الكتاب ، الكالـ صبلة أكفهم شيء منو

كنشأ عن ىذا الوجو أف اجلهل بأسباب التنزيل موقع  ،كمعٌت معرفة السبب ىو معٌت معرفة مقتضى احلاؿ، بال بد
 .2"كذلك مظنة كقوع النزاع ،تالؼكمورد للنصوص مورد اإلصباؿ حىت يقع االخ ،يف الشبو كاإلشكاالت

يبُت اإلماـ الشاطيب يف نصو أف معرفة أسباب النزكؿ تساعد على فهم ادلقصود باآليات كعدـ اخلركج 
...ىذا شأف ."الغفلة عن أسباب التنزيل تؤدم إىل اخلركج عن ادلقصود باآليات 6عن معناىا احلقيقي فيقوؿ

حبيث لو فقد ذكر السبب مل يعرؼ من ادلنزؿ معناه على اخلصوص دكف  ،تعريف دبعاين ادلنزؿالأسباب النزكؿ يف 
 .3كتوجو اإلشكاالت"، تطرؽ االحتماالت

، فإف العلم بالسبب يورث العلم بادلسبب ،"معرفة سبب النزكؿ تعُت فهم اآلية كيقوؿ اإلماـ ابن تيمية6
 كادلراد بأسباب . ها كأثارىا"تماىي سبب ؽلينو نواه احلالف رجع إىل كذلذا كاف أصح قوؿ الفقهاء أنو إذا مل يعرؼ ما
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 .1 لبياف حكمها أك حلكايتهاألجال النزكؿ حوادث آيات من القرآف نزلت

كيتفق العلماء أف الصحايب إذا ذكر سببا كذكر اآلية القرآنية اليت نزلت عقبو كاف ذلك حديثا مسندا أما 
العلماء ؼلتلفوف يف اآلراء فمنهم من يدخلونو يف ادلسند أمثاؿ فهنا  "نزلت ىذه اآلية يف كذا" 6إذا قاؿ الصحايب

كىناؾ ما يلفت النظر أف ىناؾ ركايات تذكر على أهنا أسباب  .البخارم كالبعض اآلخر ال يدخلونو يف ادلسند
 .مدنية لنزكؿ آيات من القرآف الكرًن فيظهر أهنا شلا ينبو عنو سياؽ اآلية فقد تذكر حادثة مكية سببا يف نزكؿ آية

يا َأي َُّها النَِّبيُّ " أف قولو تعاىل6 (59)ت بن جبَت كسعيد (56)ت عن سعيد ابن ادلسيب ممثاؿ ذلك ما رك ك 
نزلت ىذه اآلية حُت أسلم عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنو قاؿ ابن  ك  "2َحْسُبَك اللَُّو َوَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

كإسالـ عمر كاف دبكة بعد اذلجرة إىل أرض حبشة كقبل اذلجرة إىل  ،اآلية مدنيةألف ىذه ، "كيف ىذا نظر 6كثَت
َقْد " نزلت ىذه اآلية6"6كتبُت ذلك فيما ركاه البيهقي بسنده عن ابن عمر رضي اهلل عنو أنو كاف يقوؿ .ادلدينة"

ى ما كجو ىذا فإف ىذه السورة مكية كمل لكن العلماء قالوا ال ندرم  يف زكاة رمضاف )زكاة الفطر( "3َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ
يكن دبكة عيد كال زكاة ذلذا ذىب احملققوف أف قوؿ السلف "نزلت اآلية يف كذا"قد يستعمل يف بياف ما تنطبق 

 .كال يكوف عرضهم إال تصوير ما يصدؽ عليو اآلية من ادلعاين ،عليو اآلية شلا حدث يف عهد النيب أك قبلو أك بعده
ويل على ما يذكر من أسباب النزكؿ إال أف تثبت بسند صحيح كتتالءـ مع تأري  النزكؿ كيعود كىنا فال يصح التع

"داللة ادلقاؿ أكمل من داللة 6ىذا التأكيد إىل تقدًن السياؽ ادلقايل على داللة السياؽ ادلقامي يقوؿ ابن القيم
  4احلاؿ"

ياؽ النص دبا ركم يف سبب نزكلو قولو كؽلثل الشي  ابن عاشور لسبب النزكؿ الذم يركل كيتناىف مع الس
ُنوا َوََل تَ ُقوُلوا ِلَمْن َأْلَقٰى ِإلَْيُكُم " تعاىل6 ََلَم َلْسَت يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َضَربْ ُتْم ِفي َسِبيِل اللَِّو فَ َتبَ ي َّ السَّ

س من ادلسلمُت رجال يف غنيمة "لقي نا 6كقد أخرج الشي  سنده عن ابن عباس رضي اهلل عنو أنو قاؿ . "5ُمْؤِمًنا
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فابن عاشور يبُت أف القصة  كأخذكا تلك الغنيمة فنزلت اآلية الكرؽلة. ،فأخذكه فقتلوه ،6السالـ عليكملو فقاؿ
ألف ابن عباس رضي اهلل عنو ركاىا لكن الآلية نزلت يف أحكاـ اجلهاد بدليل ما قبلها كما  ،البد أف تكوف كقعت

 .1يف القصة بل يتناسب كيتالءـ معهاآلية ال يناكره الشي  ليس بالقوم ألف سياؽ اذ كىنا يظهر أف ما .بعدىا

 .في القرآن الكريم مستويات السياق المقامي :المبحث الثالث-3

كيتسم  ،ككل خطاب ػلمل يف نفسو تعبَتا عن حقيقة ما ،بلغة لإف كل خطاب يؤد: حال الخط    اب3-1
خاطب ادلؤدم باللغة العربية غَت اخلطاب الذم فادل .حبسب قصد ادلخاطب كعادتو كإرادتوبصفات كمقاصد 
َت خطاب غالذم يتعلق بالذـ كخطاب الشارع  كاخلطاب الذم يتعلق بادلدح غَت اخلطاب ،يؤدم بلغة أخرل

كصف  خطاب منككلمة "حاؿ اخلطاب" كلمة عامة زبتص ببياف معٌت ادل .فلكل خطاب أحواؿ خاصة ،الناس
فكلما ، كل ىذا أثر يف ربديد داللة النص.اخلطاب كطريقة أدائو كالعرض الذم سيق لو ككاقع ادلعٌت يف اخلارج

توفر اخلطاب على أركاف الوضوح كاحلضور كادلشاىدة كادلباشرة كاف ادلتفهم لو أكثر حظا يف فهمو كأحظى 
و أك يف اقًتاف ئم يفيده النص يف جزء من أجزاكقد يطلق لفظ ادلقاـ على العرض الذ بالوقوؼ على القصد منو.

كيقوؿ  ،أك على العرض الذم يفيده النص جبملتو كىو ما يسميو بعض ادلعاصرين دبقاـ ادلقاؿ ،بعضو ببعض
 .2كلكل حد ينتهي  إليو الكالـ مقاـ ،...لكل كلمة مع صاحبتها مقاـ السكاكي فيو6

سياقو مبدؤه كمنتهاه فاخلطاب يف  ،نص اخلطاب نفسوسبكننا من الوصوؿ إىل مقاـ  فمن األسباب اليت
فإذا كرد اخلطاب من  ،ككثَتا ما يقتصر البالغيوف على السياؽ ادلقايل دلعرفة مقتضى احلاؿ، نفسو قد ػلمل مقامو

كإذا ازداد التوكيد يف اخلطاب كخرج ، أف ادلخاطب خايل الذىن من احلكم اغَت توكيد مسوه خطابا ابتدائيا تقدير 
 .كونو خطابا ابتدائيا إىل خطاب قصد بو التوكيد كيسمونو خطابا طلبيا أم طالبا للوصوؿ إىل ادلعرفة ادلتيقنة  من

ت التأكيدات أم منكرا للحكم الذم يضمنو اخلطاب كىكذا ينظركف إىل النص كيسمونو خطابا إنكاريا إذا ازداد
كمن  ،اىال ككل ىذا يستخرجونو من اخلطاب ذاتوغبيا أك متجكاف ب  اطألف كلما ازداد التوكيد قدركا أف ادلخ

أك التوبي  كما اتبعها فيقولوف فيها ىذا  اإلرشادذلك أكثر النواىي كاألكامر اليت صرفت عن ظواىرىا إىل قصد 
 ُذْق ِإنَّكَ ":مقاـ التوبي  كاإلرشاد أك اإلىانة أك التهديد ككثَت منها دؿ عليو سياؽ الكالـ كسياقو مثال قولو تعاىل
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دبعٌت )ذؽ إنك أنت ادلهاف  ،ىنا يف ىذه اآلية ضبلوا العلماء األمر على معٌت اإلىانة "3َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِيمُ 
( طَعاُم األثيم 43نَّ َشَجَرَة الزَّقُّوِم )) 6ككصفوا مقاـ اخلطاب بأنو مقاـ اإلىانة كقد سبقو قولو تعاىل ،(احلقَت

( ثُمَّ 47( ُخُذوُه فَاْعِتُلوُه ِإلى َسواِء اْلَجِحيِم )46( َكَغْلِي اْلَحِميِم )45اْلُبطُوِن )( َكاْلُمْهِل يَ ْغِلي ِفي 44)
 (.65-61) 6الدخاف (49)  ( ُذْق ِإنََّك َأْنَت اْلَعزِيُز اْلَكرِيمُ 48ُصبُّوا فَ ْوَق رَْأِسِو ِمْن َعذاِب اْلَحِميِم )

 .1كىو اإلىانة ،ادلقاـ الذم كرد فيوفاخلطاب نفسو أباف عن احلاؿ اليت خرج عليها ك 

أما مدرسة األحناؼ  ،ل كركد الشرعبكقد اعًتؼ بعض علماء األشاعرة بإدراؾ العقل للضركريات كلو ق
بل  ،لكن العقل ال يلـز ،حُت ذىبت إىل أف العقل ؽلكنو إدراؾ ادلصاحل كادلفاسد يف األفعاؿ ،كانت أكثر كاقعيةف

قامات تبعا لدرجة إدراؾ العقل لضركرة ادلكاستطاعوا أف ؽليزكا مساقات النصوص ك  .الشرع ىو مصدر اإللزاـ
 26أحكامها فكاف من شبار ذلك ادلسائل التالية

ؽلكن تبديلها يف الشريعة ال يف عهد  ذىبت احلنفية إىل أف ىناؾ أحكاـ ثابتة صدقها ذايت ضركرم ال -أ
كمن األمثلة على ذلك ىناؾ نصوص دالة على  ،كمعرفة اهلل كتوحيدهالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كال بعده كذلك  

كاإلؽلاف باهلل كادلالئكة كالكتب كالرسل كاليـو اآلخر ،  عليها تغَت أحكاـ أساسية تعد من قواعد الدين اليت ال يطرأ
كىناؾ نصوص ال تستقيم 4"الّرُسولوأِطيُعوا اهلل وأِطيُعوا "6كقولو تعاىل 3"آِمُنوا بِاللَِّو َوَرُسوِلوِ " مثل قولو تعاىل6

 6"ِإنَّ اللََّو يَْأُمُر بِاْلَعْدلِ " 6كالعدؿ يف قولو. 5"َوَأْوُفوا بِاْلَعْهدِ " 6حياة األمم بدكهنا كالوفاء بالعهد يف قولو تعاىل
َوات َُّقوا اللََّو " كصلة األرحاـ يف قولو تعاىل6. 7ِإنَّ اللََّو يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإَلٰى َأْىِلَها" كاألمانة يف قولو6

تة ال ربتمل فهذه األحكاـ ثاب 9"َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا" 6كبر الوالدين يف قولو تعاىل. 8الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِو َواأْلَْرَحامَ 
الذم يؤديو دكر يف فهم ادلساؽ كهبذا يتحصل لنا أف حلاؿ اخلطاب يف نفسو باعتبار ادلعٌت  .التغيَت كال التأكيل
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فالنص الذم ػلمل معٌت كليا يعد مستقال باإلفادة كيكوف العمل كاجبا بو مباشرة من غَت النظر ، الذم خرج عليو
 .إىل احتماؿ النس  كالتبديل

فالنهي عن الربا يف  ،احلنفية استشهدكا حباؿ اخلطاب يف الواقع على معرفة ادلساؽ الذم خرج عليو-ب
ألنو كالبيع  ،ال ربرًن أصل العقد ،إظلا مساقو ىو إبطاؿ الزيادة الناذبة عن العقد .1"َل تَْأُكُلوا الرِّبَوا" عاىل6قولو ت

 فبإدراؾ حاؿ البيع كإدراؾ حاؿ الربا يتجلى ادلساؽ الذم خرجت عليو اآلية. ،كقد أحل اهلل البيع ،من ىذه اجلهة

 :حال المتكلم 3-2

كلو يف حاؿ خطابو أحواؿ خاصة تدؿ على قصده ، كعادات كمقاصد أكصاؼ للمخاطب )ادلتكلم(
 .كادلعرفة هبذه األحواؿ العامة كاخلاصة تعُت كثَتا على فهم مقاصده كتفسَت خطاباتو .كتبُت عن معٌت كالمو

 6ابن تيمية احلَتاين"" بعض العلماء إىل أعلية استحضار كصف ادلتكلم يف تفسَت خطابو فيقوؿ أشاركقد 
ال يفهم  فإنو إذا عرؼ ادلتكلم فهم من معٌت كالمو ما ،ادلتكلم كادلستمع البد من اعتباره يف صبيع الكالـ"حاؿ 

كىي  ،كاللفظ إظلا يدؿ إذا عرفت لغة ادلتكلم اليت هبا يتكلم ،ألنو بذلك يعرؼ عادتو يف خطابو ،إذا مل يعرؼ
رؼ بادلتكلم كعادتو كانت استفادتو للعلم دبراده فكلما كاف السامع أع 12عادتو كعرفو اليت يعتادىا يف خطابو"

"جهل الناظر  قالين"6ا"اإلماـ الب كلذلك قاؿ ،أكمل كأمت فاجلهل حباؿ ادلتكلم يلـز منو اجلهل باخلطاب ذاتو
كصورة ذلك أف يسمع ادلكلف خرب  .ببعض صفات الدليل اليت ػلتاج إىل علمها نقصاف منو كمفسد للنظر فيو

جلهلو -عليو كسلم عن ربرًن اخلمر كال يعلم مع ذلك أنو خرب النيب صلى اهلل عليو كسلم فال يعلم النيب صلى اهلل 
كلذلك لو شاىد ما يظهر على يده من إحياء ادليت كفلق البحر كمل يعلم أنو من أفعاؿ اهلل  .كونو دليال-بصفتو 

 تعاىل مقصودا بو إىل تصديقو مل يعلم كونو داللة على نبوتو ".

ماالت اللغوية صلى اهلل عليو كسلم يف صدكر اخلطاب عنو ترتفع االحتاهلل مقاـ رسوؿ من خالؿ 
هبا أحكاـ األمور  طاليت قصدىا حىت ينو  كيتمكن الفقيو من معرفة العلة، لدالالت األلفاظ كالشرعية اليت تعرض

صالة كالسالـ القولية كالفعلية يستلـز مقاصد خطابات الرسوؿ عليو ال اليت ينص عليها. لذا فإف التطلع إىل معرفة
 .23تعيُت الصفة اليت صدر عنها ذلك القوؿ أك الفعل
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 6 كىذه ادلقامات النبوية ؽلكن تقسيمها إىل أقساـ

 :القسم األول 3-2-1       

 فقد ،"تصرؼ النيب صلى اهلل عليو كسلم بالتبليغ ىو مقتضى الرسالة 6مقام الفتيا وتبليغ الرسالة -3-2-1-1
ىو يف ىذا ادلقاـ مبلغ عن ك  .فهو ينقل عن اهلل تعاىل رسالتو يف اخللق، بعث صلى اهلل عليو كسلم لتبليغ الشريعة

َوَما " كىذا ادلقاـ ىو أغلب أحواؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم إذ قاؿ تعاىل فيو6 .اهلل تعاىل شرعو كناقل عنو دينو
ٌد ِإَلَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن  كليس  ،فقد حصرت اآلية أحوالو صلى اهلل عليو كسلم يف الرسالة .1"قَ ْبِلِو الرُُّسلُ ُمَحمَّ
 .ىناؾ أبلغ من احلصر يف اإلفادة

ككما ظهر الفرؽ ، كميز القرايف بُت تصرفو صلى اهلل عليو كسلم بالفتيا دبقتضى التبليغ بأف التبليغ كالركاية
 ،الفرؽ بُت تبليغو صلى اهلل عليو كسلم عن ربو كبُت فتياه يف الدينفكذلك يكوف التبليغ ، بُت ادلفيت كالراكم

ركاية الفتيا من حيث علا ركاية كفتيا "كيفرؽ بينهما الكال من  ،فال يلـز من الفتيا الركاية .كالفرؽ ىو الفرؽ بعينو
كمنها ، بل النس  كاألخبارأما الرسالة فمنها ما ال يق، ألف كل فتيا تقبل النس  ،أيضا بأف الرسالة أعم من الفتيا

كمن أحكاـ تصرؼ الرسوؿ صلى اهلل عليو  .حكما تكليفيا فصارت الرسالة أعم من الفتيا كاف  ذاإما يقبل النس  
فيلـز األمة صبيعا من غَت اعتبار حكم احلاكم كال إذف إماـ ألف ، الئقاخلكسلم هبذا  أف ذلك شرع يتقرر على 
كالصالة كالزكاة  كإظلا ىو تبليغ خالص عن ربو جال كعال كاجتهادهرأيو  ىذا التصرؼ النبوم غَت مرتب على

 .2كأنواع العبادات األخرل كغَت ذلك من تصرفاتو صلى اهلل عليو كسلم

صلى اهلل عليو كسلم من أجل الفصل بُت عنو كىذا ادلقاـ يصدر  مقام القضاء: -1-9-3-9
كيف  .للقضية ادلعركضة عليو حبسب ما سنح من األسباب كاحلجاجادلتخاصمُت فينشأ صلى اهلل عليو كسلم حكما 

صدارىا على ادلتخاصمُت على كفق إك ؿ عليو الصالة كالسالـ أمر اهلل تعاىل بإنشاء األحكاـ و ىذا ادلقاـ يتبع الرس
أف  بل نوعو كجنسو فهذا ادلقاـ يشبو الفتول يف ، فال ينقل الرسوؿ عن ربو خصوص احلكم ،احلجاج كاألسباب

، صرؼبليغ كالفتول تبليغ زلض كاتباع كيفًتقاف يف أف مقاـ الت، كليهما تطبيق للرسالة على الوقائع اخلاصة
 .3قتضاءات احلجاجان قبلو صلى اهلل عليو كسلم حبسب كالقضاء إف شاء اهلل م
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زائد تصرؼ النيب صلى اهلل عليو كسلم دبقتضى اإلمامة كصف  :مقام اإلمامة واإلمارة -1-9-3-1
كذلك ألف رسال من قبلو قد بعثوا برساالت كمل يطلب منهم غَت التبليغ كإقامة ، على نبوتو كرسالتو كفتياه كقضائو

فالفتيا تتحقق دبجرد اإلخبار  .حجة على اخللق كمل تكن ذلم إمامة يعود إليهم من خالذلا النظر يف ادلصاحل العامة
ألف القاضي يتصدل لفصل ، كمرتبة القضاء دكف مرتبة اإلمامة، من غَت إلزاـ كسلطة تنفيذية عن اهلل تعاىل

فتصرؼ  .كضبط ادلصاحل، ة عامة أما اإلمامة فتقتضي مباشرة السياسة العامة يف اخللقسسياالاخلصومات دكف 
النيب صلى اهلل عليو كسلم باإلمامة ىو كل تصرؼ صدر عنو بوصفو إماما للمسلمُت كرئيسا للدكلة يدير شؤكهنا 

ىذا ادلقاـ يشمل مباشرة التصرفات الشرعية ادلقررة يف أصل الشرع ك  .عنها ادلخاطر كادلفاسد قق مصاحلها كيدرأكػل
فإف مقاـ اإلمامة ال ، كذلك كإقامة احلدكد كالعقوبات ادلقررة ،اليت ال ؽلكن تنفيذىا إال باإلماـ األعظم أك نائبو

 . 1كإصلازه كربقيقويتعلق بأصل التشريع كإظلا يتعلق بتنفيذه 

ؽلثل القسم الثاين ادلقامات اليت تقتضيها أحواؿ األمة أك أحواؿ أفراد منها  :القسم الثاني 3-3-1
  .2كذلك حبسب األحداث كالوقائع ادلختلفة العامة كاخلاصة

 كىو احلاؿ الذم يكوف تصرؼ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم غَت مقصود بو مقام الهدي واإلرشاد:1-1-3-3
يقوؿ الشي   .بل يكوف من باب اإلرشاد كالنصيحة كتعليم احلقائق العالية كاإلشارة كالتوجيو ضلو األفضل ،اإللزاـ

مثل قوؿ النيب صلى اهلل عليو  ،"كمنو عالمات عدـ قصد التشريع عدـ احلرص على تنفيذ الفعل 6ابن عاشور
فقاؿ  ،قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو فاختلفوا بعده"."آتوين أكتب لكم كتابا اف تضلوا  6كسلم يف مرض الوفاة

فما رأل اختالفهم  ،كال ينبغي عند النيب تنازع، قدموا لو يكتب لكم6 كقاؿ بعضهم، حسبنا كتاب اهلل 6بعضهم
 دعوين فما أنا فيو خَت".6 قاؿ

ألف ذلك  ،"أما حاؿ التأديب فينبغي إجادة النظر فيو 6يقوؿ ابن عاشور: مقام التأديب 1-1-3-9
حاؿ قد زبف بو ادلبالغة لقصد التهديد فعلى الفقيو أف ؽليز ما يناسب أف يكوف القصد منو بالذات التوبي  

 .أم بنوع أصل التأديب"، كلكنو تشريع بالنوع كالتهديد
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كىذا ال يؤسس ، كىو ادلقاـ الذم يشًتؾ فيو النيب صلى اهلل عليو كسلم اجلمهور 6القسم الثالث 3-4
من أكل كقياـ  كال يغَت كاقعا كذلك كالتصرفات اليت تصدر عن النيب صلى اهلل عليو كسلم كتصرفاتو اجلبليةتشريعا 

 .1كقعود كنياـ كمشي كغَت ذلك من التصرفات اليت ال ؼللو البشر من فعلها

فبحسب مستواه كفهمو  ،إف ادلخاطب لو حضور دائم يف إرادة ادلتكلم :مستوى حال المخاطب 3-3
كىذا  ،كلذلك كاف البد حلسن فهم اخلطاب من استحضار الفهم الذم أدركو ادلخاطب ،إخراج اخلطابيتأىن 

كلقد بالغ العلماء يف أعلية استحضار حاؿ ادلخاطب ضمن .الفهم ال يتم إال بتنزيل اخلطاب على مراعاة حالو
كذلك من حيث إف  ،نفسو ما جعلها حاال للمتكلم االعتبارفكأف حاؿ ادلخاطب كاف ذلا من ، حاؿ ادلتكلم

ابن  يشَت الشي  .فكانت حالة مقصودة يف إرادة ادلتكلم ،ادلتكلم ال ؼلرج كالمو إال على موافقة حاؿ ادلخاطب
القرآنية ألف القرآف  اآلياتعاشور ضمن إشادتو دبعرفة معهود العرب إىل أعلية ادلعرفة بأخبارىم يف معرفة مساؽ 

كىذا يستلـز أف القرآف الكرًن كاف يستحضر يف خطابو معهود  ،ف ذلم بو عهدكا خاطبهم دبا يناسب حاذلم كما
فبمعرفة  ...فهي يستعاف هبا على فهم ما أكجزه القرآف يف نسوقها "أما أخبار العرب... 6يقوؿ ،ىم كأساليبهم

 فنحو قولو تعاىل6 ،من دقائق ادلعاين األخبار يعرؼ ما أشارت لو اآليات
ةٍ  بَ ْعدِ  ِمنْ  َغْزَلَها نَ َقَضتْ  َكالَِّتي َتُكونُوا َوََل " يتوقف على  3"قُِتَل َأْصَحاُب اأُلْخُدودِ " كقولو تعاىل6 2"َأْنَكاثًا قُ وَّ

           .4معرفة أخبارىم عند العرب"

مستول ك  ،مستول ادلتكلمك  ،مستول اخلطاب نفسو، للسياؽ ادلقامي مستويات فّ إىل أىذا طللص  كمن  
كيتمثل مستول اخلطاب فيما ػلملو اخلطاب من معٌت ذايت مث مقارنتو يف إطار اخلطاب الشرعي باحلكم  ادلخاطب

كعلى مستول ادلتكلم ذكركا مقامات النيب صلى اهلل عليو  ،مث احِلكم كادلعاين التشريعية ادلتفرعة من ىذه ادلقارنة
بأعلية ادلعرفة بعادات  أشادكاستول ادلخاَطب كعلى م .كسلم يف التعرؼ على ادلساقات اليت زبرج عليها النصوص

 .ادلخاطبُت كمستويات أفهامهم كقت رليء اخلطاب
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ذا معرفة أسباب النزكؿ لو أثر كبَت يف فهم معٌت اآلية الكرؽلة كذل:أسباب النزولالمبحث الرابع: المقام و  -
بالتصنيف صباعة من العلماء دبجموعة من الكتب من أعلها أسباب  احىت أفرد ذل تهااعتٌت كثَت من العلماء دبعرف
الكرؽلة  اآلياتتأكد من ضركرتو لفهم معاين لكدلعرفة أعلية ىذا النوع من علـو القرآف كا .النزكؿ للواحدم كغَتىا

سبب  نستطيع القوؿ أف بعض اآليات الكرؽلة ال ؽلكن قراءهتا كفهمها فهما دقيقا صحيحا إال يف ضوء معرفة
بسبب صعوبة ألفاظها كإظلا بسبب ما ؽلكن أف يًتتب على الفهم احلريف ادلباشر ذلذه األلفاظ من تناقض  ال، نزكذلا

 َواْسَمُعوا اْنظُْرنَا َوُقوُلوا رَاِعَنا تَ ُقوُلوا ََل  آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا" 6مع طبيعة ادلنهج اإلسالمي فمثال قولو تعاىل
"كانظرنا"؟ كمن مث فما سبب منع استخداـ  ما الفرؽ بُت "راعنا"6 فهنا يراكدنا السؤاؿ1 "َألِيمٌ  َعَذابٌ  َولِْلَكاِفرِينَ 

كىنا ما يساعدنا يف زكاؿ  "َألِيمٌ  َعَذابٌ  َوِلْلَكاِفرِينَ " كما عالقة ذلك بقولو6 ؟تخداـ الثانيةسكإباحة ا ،كىلاأل
عباس يف  فعن ابن ي ادلرافق ذلذا اجلزء من النصأك حُت نعرؼ السياؽ ادلقامحُت نقرأ سبب النزكؿ  االستغراب

فلما مسعتهم اليهود يقولوهنا للنيب صلى اهلل عليو كسلم أعجبهم  (العرب كانوا يتكلموف هبا )راعنا ركاية عطاء أف
فاآلف أعلنوا السب حملمد صلى ، نسب زلمدا سرا إنا كنا6فقالوا ،ككاف "راعنا "يف كالـ اليهود نسبا قبيحا ،ذلك

ككاف -كىو سعد بن عبادة -ففطن هبا رجل من األنصار ،كيضحكوف، مد راعنازل يا6 اهلل عليو كسلم فيقولوف
كالذم نفس زلمد بيده لئن مسعتها من رجل منكم ، يا أعداء اهلل عليكم لعنة اهلل6 كقاؿ ،عارفا بلغة اليهود
إف ىذا التصرؼ  "ايأيها الذين آمنوا َل تقولوا راعن" 6فأنزؿ  قولو تعاىل ؟ألستم تقولوهنا6 فقالوا ،ألضربن عنقو

كمن غَت معرفة السياؽ اخلارجي الذم رافق  ،اليهود ىو مفتاح فهم ىذه اآليةبالكلمات الذم كانت تقـو بو 
 .2النص مل يكن شلكنا أف نفهمو

َف ِإنَّ الصََّفا " 6كقولو أيضا   َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّو  َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفََل ُجَناَح َعَلْيِو َأْن َيطَّوَّ
ًرا فَِإنَّ اللََّو َشاِكٌر َعِليمٌ  ؽلكن أف نفهمو من ىذه اآلية أف السعي بُت الصفا كادلركة ىو إظلا  3"ِبِهَما  َوَمْن َتَطوََّع َخي ْ

كإف ىذا التناقض بُت ظاىر النص كمفهومو  .مع أف ادلعركؼ أف السعي ركن من أركاف احلج، طوعمن قبيل الت
 فيما تركيو السيدة عائشة.كالذم ؽلكن أف نقرأه  ،طلعنا على سياؽ اآلية الكرؽلةااحلقيقي ال ؽلكن تفسَته إال إذا 

"سألت ابن عمر 6 يقوؿ عمرك بن احلسُتفيو ك غَته. ك  فيما يركيو عمرك بن احلسُتك  فيما يركيو أنس بن مالكك 
سلم فأتيتو. ك  "انطلق إىل ابن عباس فسلو فإنو أعلم من بقي دبا أنزؿ على زلمد صلى اهلل عليو6 عن اآلية فقاؿ
صنم على صورة امرأة تدعى  ةعلى ادلرك ك  كاف على الصفا صنم على صورة رجل يقاؿ أساؼ.6 فسألتو. فقاؿ
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ادلركة ليعترب ك  كضعهما على الصفاك  ا زنيا يف الكعبة فمسخهما اهلل تعاىل حجرين.نائلة. فزعم أىل الكتاب أهنم
 فلما جاء اإلسالـ ،فلما طالت ادلدة عبدا من دكف اهلل. فكاف أىل اجلاىلية إذا طافوا بينهما مسحوا الوثنُت ،هبما
 .1"كسرت األصناـ كره ادلسلموف الطواؼ ألجل الصنمُت فأنزؿ اهلل تعاىل ىذه اآليةك 

ِإنَّ الصََّفا " 6 كجاء يف ركاية صحيح البخارم ما نصو فقاؿ أم عركة ذلا أم لعائشة أرأيت قوؿ اهلل تعاىل
َف ِبِهَما  وَ  ًرا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اللَِّو  َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر َفََل ُجَناَح َعَلْيِو َأْن َيطَّوَّ فَِإنَّ اللََّو َمْن َتَطوََّع َخي ْ

ادلركة قالت بئسما قلت يا ابن أخيت إف ىذه لو  ك  " فواهلل ما على أحد جناح أف ال يطوؼ بالصفا َشاِكٌر َعِليمٌ 
كما أكلتها عليو كانت جناح أف ال يطوؼ هبما لكنها أنزلت يف األنصار كانوا قبل أف يسلموا يهلوف دلناة كانت  

ادلركة فلما أسلموا سئلوا رسوؿ ك  يتحرج أف يطوؼ بالصفا شلل فكاف من أىلّ الطاغية اليت كانوا يعبدكهنا عند ادل
ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن "6 ادلركة فأنزؿ اهلل اآليةك  اهلل عن ذلك قالوا يا رسوؿ اهلل كنا نتحرج أف نطوؼ بُت الصفا

 الطواؼ بينهما فليس ألحد أف يًتؾ الطواؼ بينهماقد سن رسوؿ اهلل ك  " قالت عائشة رضي اهلل عنهاَشَعائِِر اللَّوِ 
ىذه الركاية تدؿ على أف عركة فهم من صبلة فال جناح عليو أف يطوؼ هبما أف جناح منفي أيضا عن عدـ ك 

في اجلناح أكثر ما يستعمل يف األمر نكأنو اعتمد يف فهمو ىذا على أف ك  على ذلك تنتفي الفرضيةك  الطواؼ هبما
أف صبلة فال ك  ادلركة مستفادة من السنةك  رضي اهلل عنها فقد فهمت أف فرضية السعي بُت الصفا أما عائشة ادلباح

جناح عليو أف يطوؼ هبما ال تنايف تلك الفرضية كما فهم عركة إظلا الذم ينفيها أف يقاؿ فال جناح عليو أال 
ا يف عف ىذا احلرج ىو الذم كاف كاقة ألادلرك ك  ظلا توجو نفي احلرج من اآلية عن الطواؼ بُت الصفاإك  يطوؼ هبما

 . 2أذىاف األنصار كما يدؿ عليو سبب نزكؿ اآلية الذم ذكرتو السيدة عائشة رضي اهلل عنها فتدبر"

ْهُلَكةِ "6 كقولو تعاىل فَتكم احلكم بن عمراف ىذه  3"َوَأْنِفُقوا ِفي َسِبيِل اللَِّو َوََل تُ ْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى الت َّ
صّلى الّلو  -كعلى أىل مصر عقبة بن عامر اجلهٍت صاحب رسوؿ الّلو ، "كّنا بالقسطنطنية6 حُت يقوؿادلسألة 

، كعلى أىل الشاـ فضالة بن عبيد صاحب رسوؿ الّلو فخرج من ادلدينة صّف عظيم من الرـك -عليو كآلو كسّلم 
مث خرج إلينا ، ـ حىت دخل فيهمفحمل رجل من ادلسلمُت على صف الرك ، كصففنا ذلم صّفا عظيما من ادلسلمُت

سبحاف الّلو )ألقى بيديو إىل التهلكة(. فقاـ أبو أيوب األنصارم صاحب رسوؿ الّلو 6 فصاح الناس فقالوا، مقبال
كإظّلا أنزلت ىذه ، "أيّها الناس إّنكم تتأّكلوف ىذه اآلية على غَت التأكيل6 فقاؿ -صّلى الّلو عليو كآلو كسّلم  -
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إّف أموالنا 6 قلنا بعضنا لبعض سرّا من رسوؿ الّلو، إنّا دلّا أعّز الّلو تعاىل دينو ككثر ناصركه، األنصار اآلية فينا معشر
إّف ادلسلمُت يف ىذه احلادثة قد استدعوا نّصا ليحاكي ، كأصلحنا ما ضاع منها، فلو أنّا أقمنا فيها، قد ضاعت
ّلو إذ إّف عدـ فهمهم للسياؽ الذم زامن النّص جعل كلكّن استدعاءىم ذلذا النّص مل يكن يف زل سياقا جديدا
" فالنّص يدعو إىل البذؿ كيف تعبَت أيب أيوب "على غَت التأكيل، بل ىو مغاير سباما دلقصود النصّ ، قياسهم خاطئا

كىو ما جاء سبب النزكؿ ، كاجلهاد كىم فهموا منو عدـ التضحية كحىت اجلنب باسم االبتعاد عن التهلكة
 .1ليوضحو

 الصحابة وتفسير القرآن:المبحث الخامس:  -5

قصاص شعيب الذين كانوا غللسوف يف الطرقات كاألسواؽ كادلساجد لقد تصدل الصحابة ادلفسركف ل
كمن  .الناس القصص كاحلكايات القدؽلة الذم كاف زلورىا حوؿ السحر كالكهانة كاجلن كاحلركب ىكيقصوف عل

كإرشاد ادلسلمُت إىل ما يف تفسَت القصاص من  ،مواجهة أكلئك القصاصمثلة اليت تبُت أسلوب القصاص يف األ
ماكرد عن ابن مسعود رضي اهلل عنو أف رجال جاءه كأخربه أنو ترؾ بادلسجد أحد  .لآليةخطأ كمعٌت صحيح 

يوم تأتي السماء بدخان " اهلل تعاىل6 القصاص يقص على الناس أحداث البعث كالقيامة، كيفسر برأيو قوؿ
 .كػلكي ذلم كيف يظهر دخاف كثيف يـو القيامة يأخذ بأنفاس الناس حىت يصيبهم منو كهيئة الزكاـ 2"مبين

كمن مل يعلم  ،"من علم علما فليقل بو كيغضب ابن مسعود لذلك، كينبو الناس إىل قاعدة أصولية ىامة بقولو6
فيذكر  ،للناس ىذه اآلية كيبُت ذلم معناىا فإف من فقو الرجل أف يقوؿ دلا ال يعلم اهلل أعلم "كيفسر ،يقل اهلل أعلم

كإظلا ىي قد حدثت بالفعل يف عهد النيب صلى اهلل عليو  ،ذلم أف حادثة الدخاف ليست من حوادث يـو القيامة
يوسف عليو الصالة كالسالـ، فأصاهبم قحط شديد كجذب، كجهدكا حىت أكلوا اجللود  كسلم بسنُت كسنُت

كأنزؿ اهلل  ،ما بينهم كبُت السماء كهيئة الدخاف من شدة اجلوع كالنصب كاألعياف العظاـ كادليتة كجعلوا يركفك 
َماُء ِبُدَخاٍن ُمِبيٍن )" تعاىل قولو الكرًن6  3"(11( يَ ْغَشى النَّاَس َىَذا َعَذاٌب َألِيٌم )11َفاْرتَِقْب يَ ْوَم تَْأِتي السَّ

فجاؤكا إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم كاشتكوا لو، كطلبوا منو أف يرضبهم كيدعوا اهلل أف يفرج عنهم ما ىو فيو من 
 فاستجاب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كدعا ذلم، فأنزؿ اهلل عز ،يستسقي ذلم فقد ىلكوااجلوع كالبالء، كأف 
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 ،كعادكا إىل أذىاهنم كطغياهنم ،كلكنهم مل يهتدكا1"ًَل ِإنَُّكْم َعائُِدونَ ِإنَّا َكاِشُفوا اْلَعَذاِب َقِلي" كجل قوؿ الكرًن6
َرى ِإنَّا ُمْنَتِقُمونَ "  فأنزؿ اهلل تعاىل قولو6  .3كانتقم منهم يـو بدر2"يَ ْوَم نَ ْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكب ْ

ىنا اجلوع الذم أصاب كفار قريش نتيجة  ادلقصودفالسياؽ ادلقامي يف ىذه اآلية يكمن يف أف الدخاف 
عليهم حىت كاف أحدىم يرل ما حولو كما بينو كبُت السماء، كأنو عليو كسلم دعاء الذم دعاه النيب صلى اهلل ال

 .ذلك نزلت اآلية الكرؽلةدخاف من شدة اجلوع ل

آف كػلذركف من كاف الصحابة رضواف اهلل عليهم يلتزموف زلكم القر  الصحابة وتفسير المتشابو: 5-1
عدكف عن اجلدؿ فيو كادلراد ألف ذلك يفتح أبواب الشركر كالفنت، كىم يف ذلك إظلا يتبعوف تاخلوض يف ادلتشابو كيب

يف فقد حذر اهلل سبحانو كتعاىل من القعود مع من يقتحم القرآف كيلغوا فيو ككصفهم بأهنم ظادلوف  اهلل كرسولو
ُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه َوِإمَّا َوِإَذا رََأْيَت الَّذِ " قولو تعاىل6 يَن َيُخوُضوَن ِفي َآيَاتَِنا فََأْعِرْض َعن ْ

ْيطَاُن َفََل تَ ْقُعْد بَ ْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمينَ  تشابو ككصفهم كذـ سبحانو كتعاىل متبعي ادل. 4"يُ ْنِسيَ نََّك الشَّ
فََأمَّا الَِّذيَن ِفي قُ ُلوِبِهْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََو " ىو التحاؽ كإشعاؿ نار الفنت فقاؿ تعاىل6 بأف يف قلوهبم مرض

َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلوِ  كاإلسالـ مل ػلـر دراسة ادلتشاهبة كالبحث يف حقيقتو بل يدعو إىل العلم بو  .5"ِمْنُو ابِْتَغاَء اْلِفت ْ
من الصحابة يسألوف النيب عليو الصالة كالسالـ عما يستشكل عليهم من كثَت لذلك لقد كاف   .كػلث عليو

 ،بو عليهم من ذلكاتشما اآليات كما يتشابو ككاف النيب عليو الصالة كالسالـ كاسع الصدر ػلييهم كيوضح ذلم 
لى اهلل عليو كسلم عن معٌت من األمثلة ذلك6 ما ركم عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها من أهنا سألت النيب صك 

َماَواتُ " قولو تعاىل6 َر اأْلَْرِض َوالسَّ ُل اأْلَْرُض َغي ْ فقاؿ  ؟ن يكوف الناس يومئذ يا رسوؿ اهللقالت أي .6"يَ ْوَم تُ َبدَّ
اْلِقَياَمِة َواأْلَْرُض َجِميًعا قَ ْبَضُتُو يَ ْوَم " "على الصراط" كسألتو عن معٌت قولو تعاىل6 عليو الصالة كالسالـ6

ماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنوِ  كمن ىذا فقد 8"على جسر جهنم" ؟ قاؿ6ت فأين الناس يومئذ يا رسوؿ اهللقال ،7"َوالسَّ
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سار الصحابة رضواف اهلل عليهم على هنج الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يف مسألة ادلتشابو فكانوا يكتشفوف اللبس 
"إين  كقاؿ لو6 ،أف رجال سأؿ ابن عباس عن تفسَت عدة آيات من ادلتشابو ذلك6من األمثلة على ك  ،عن ادلتشابو

َوَأقْ َبَل بَ ْعُضُهْم َعَلى " فذكر منها قولو تعاىل6 ،أجد يف القرآف أشياء زبتلف علي"، بدأ الرجل يذكر ىذه اآليات
كقد بُت ابن عباس " ".غفورا رحيماوكان اهلل " معٌت قولو6 ابن عباس عن كأخَتا يسأؿ الرجل1"بَ ْعٍض يَ َتَساَءُلونَ 

ىل، مث ك يف النفخة األ "فال أنساب بينهم" ذلذا الرجل ما استشكل عليو من ىذه اآليات دكف أف يوخبو فقاؿ لو6
 ،ءلوفال أنساب بينهم عند ذلك كال يتساينف  الصور فصعق من يف السموات كمن يف األرض إال ما شاء اهلل، ف

"كال يكتموف اهلل"، فإف اهلل  "ما كنا مشركُت" مث يف النفخة اآلخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلوف أما قولو6
كقاؿ ادلشركوف تعالوا نقوؿ مل نكن مشركُت، فختم اهلل ال يكتم حديثا، كعنده "يود  ،يغفر ألىل اإلخالص ذنوهبم

سماء مث استول إىل السماء فسواىن يف يوميُت آخرين، مث كخلق األرض يف يومُت، مث خلق ال ،الذين كفركا" اآلية
كخلق اجلباؿ كاجلماؿ كاآلكاـ كما بينهما يف يومُت آخرين،  ،دحا األرض، كدحوىا أف أخرج منها ادلاء كادلرعى

 .2"ككاف اهلل غفورا، مسى نفسو ذلك" "دحاىا كقولو خلق األرض يف يومُت ولو6قفذلك يف 

 :تفسير الصحابة مصادرالمبحث السادس:  -6

 :القرآن الكريم6-1

فإف قاؿ 6 ما يفسر القرآف ىو القرآف نفسو. من ذلك قوؿ ابن تيمية رضبو اهلل أىمأصبع العلماء على أف 
صبل يف مكاف أصح الطرؽ يف ذلك أف يفسر القرآف بالقرآف. فما أ   إف6 اجلوابك  فما أحسن طريق للتفسَت؟6 قائل

 فإنو قد فسر يف موضع آخر.

فما  أكال من القرآف. ومن أراد تفسَت الكتاب العزيز طلب6 )قاؿ العلماء6 كمن ذلك قوؿ السيوطي رضبو اهلل
مثاال على ك  ما اختصر يف مكاف فقط بسط يف موضع آخر منوك  أصبل يف مكاف فإنو قد فسر يف موضع آخر.

رة. كجاءت مبسوطة يف سورة ذلك ما كرد يف القرآف من قصص. فقصة موسى عليو السالـ جاءت رلملة يف صو 
َوِإْن َيُك  " 6مل اجململ على ادلبُت ليفسر بو مثاؿ ذلك قولو تعاىلأف ػل6 من تفسَت القرآف بالقرآفك  ىكذاك  أخرل.

ذلك بأنو العذاب ك  تفسَتىا يف أكاخر السورة.ك  3"َكاِذبًا فَ َعَلْيِو َكِذبُُو َوِإْن َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكْم بَ ْعُض الَِّذي يَِعدُُكمْ 
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َنا يُ ْرَجُعونَ "6 األدىن ادلعجل يف الدنيا. قاؿ تعاىل من تفسَت ك  1"فَِإمَّا نُرِيَ نََّك بَ ْعَض الَِّذي نَِعُدُىْم َأْو نَ تَ َوف َّيَ نََّك فَِإلَي ْ
قاؿ  .الشفاعة على جهة العمـوك  نفي اخللة6 العاـ على اخلاص. مثاذلاك  ضبل ادلطلق على ادلقيد.6 القرآف بالقرآف

ا َرزَقْ َناُكْم ِمْن قَ ْبِل َأْن يَْأِتَي يَ ْوٌم ََل بَ ْيٌع ِفيِو َوََل ُخلَّةٌ "6 تعاىل  َوََل َشَفاَعٌة  يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْنِفُقوا ِممَّ
ُء يَ ْوَمِذٍذ بَ ْعُضُهْم اأْلَ "6 ذلك يف قولو تعاىلك  فقد استثٌت اهلل ادلتقُت من نفي اخللة .2"َواْلَكاِفُروَن ُىُم الظَّاِلُمون ِخَلَّ
َمَواِت ََل تُ ْغِني َشَفاَعتُ ُهْم َشْيًذا ِإَلَّ ِمْن بَ ْعِد َأْن "6 يف قولوك  3"لِبَ ْعٍض َعُدوٌّ ِإَلَّ اْلُمتَِّقينَ  وََكْم ِمْن َمَلٍك ِفي السَّ

 5من الشفاعة كيف ىذه اآلية قد استثٌت ما أذف  فيو4"يَْأَذَن اللَُّو ِلَمْن َيَشاُء َويَ ْرَضى

َنا اثْ َنتَ ْيِن َوَأْحيَ ْيتَ َنا "6 كمن أمثلة تفسَت القرآف بالقرآف ما جاء عن ابن عباس يف قولو تعاىل قَاُلوا رَب ََّنا َأَمت َّ
 أحياكم فخلقكم فهذه مث"كنتم ترابا قبل أف ؼللقكم فهذه ميتة 6 على حسب تفسَت ابن عباس يقوؿ 6"اثْ َنتَ ْينِ 

 حياتاف"ك  جعوا إىل القبور فهذه ميتة أخرل مث يبعثكم يـو القيامة فهذه إحياءة فهما ميتتافإحياءة مث ؽليتكم فًت 
ْيَف َتْكُفُروَن بِاللَِّو وَُكْنُتْم َأْمَواتًا فََأْحَياُكْم ثُمَّ يُِميُتُكْم ثُمَّ ُيْحِييُكْم ثُمَّ ِإلَْيِو ك" 6 فهو قولو6 استدؿ على ذلك بقولوك 

بأف أقل مدة للحمل  8"َوَحْمُلُو َوِفَصالُُو َثََلثُوَن َشْهًرا"6 سيدنا علي رضي اهلل عنو لقولو تعاىلتفسَت ك  7"تُ ْرَجُعونَ 
َوِفَصالُُو ِفي "6 قولوك 9"َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْوََلَدُىنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْينِ " 6استدؿ لو بقولو تعاىلك  ىي ستة أشهر

 أفّ يعٍت ك  "َوَحْمُلُو َوِفَصالُُو َثََلثُوَن َشْهًرا"6 سورة األقحاؼ يف قولويف ؽلثل  أك" فالسياؽ ادلقامي ىنا يكمن َعاَمْينِ 
فبقي  -عشركف شهراك  أربعة-بينت اآلية من سورة البقرة أف مدة الرضاع عامُت ك  الرضاع ثالثوف شهراك  مدة احلمل

 للحمل. أشهرمن ثالثُت شهرا ستة 
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 سلمو  النبي صلى اهلل عليو6-2

كاف الصحابة الكراـ إذا أشكل عليهم آية من كتاب اهلل. فلم يفهموا ادلراد منها. رجعوا إىل رسوؿ اهلل صلى 
ضلو ذلك قاؿ ك  منها بياف ما يف القرآف من أحكاـك  ذلك ألف اهلل تعاىل حدد كظائف الرسوؿ.ك  سلمك  اهلل عليو
ُرونَ وَأنْ َزْلَنا ِإلَْيَك "6 تعاىل أخرج أبو داكد يف سنتو أف النيب ك  1"الذِّْكَر لِتُبَ يَِّن ِللنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم َوَلَعلَُّهْم يَ تَ َفكَّ

عليكم 6 مثلو معو. أال يوشك رجل شبعاف على أريكتو يقوؿك  إين أتيت الكتابك  "أال6 سلم قاؿك  صلى اهلل عليو
  ما كجدمت من حراـ فحرموه.ك  وه.هبذا القرآف. فما كجدمت فيو من حالؿ فأحل

 سلم يف تفسَت القرآفك  كمن األمثلة اليت تدؿ على مدل اعتماد الصحابة على أقواؿ النيب صلى اهلل عليو
ال يف ك  ال يف اإلصليلك  " أال أعلمك سورة ما أنزلت يف التوراة6 سلم أليب بن كعبك  قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

 .ها؟"ال يف الفرقاف مثلك  الزبور
  .بلى6 كقلت
 ."إين ال أرجو أال زبرج من ذلك الباب حىت تعلمها"6 قاؿ

يدم يف يده أتبطأ كراىية أف ؼلرج قبل أف ؼلربين ك  قمت معو فجعل ػلدثٍتك  سلمك  فقاـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
 .السورة اليت كعدتٍت ! يا رسوؿ اهلل6 هبا. فلما دنوت من الباب فقلت

 قمت إىل الصالة؟كيف تقرأ إذا 6 قاؿ
 .فقرأت فاربة الكتاب

  .القرآف العظيم الذم اعطيت"ك  "ىي. ىي. ىي. السبع ادلثٍت6 فقاؿ

 اللَّوَ  ِإنَّ  ِلَقْوِموِ  ُموَسى قَالَ  َوِإذْ "6 مثاؿ آخر عندما أنزؿ اهلل قولو يف سياؽ قصة نيب اهلل موسى مع قومو
فسئل النيب صلى اهلل . 2"اْلَجاِىِلينَ  ِمنَ  َأُكونَ  َأنْ  بِاللَّوِ  َأُعوذُ  قَالَ  ُىُزًوا َأتَ تَِّخُذنَا قَاُلوا بَ َقَرةً  َتْذَبُحوا َأنْ  يَْأُمرُُكمْ 
َحاِفظُوا َعَلى "6 يف قولو تعاىل .إف بٍت إسرائيل لو أخذكا أدىن بقرة ال جزأهتم6 سلم عن ذلك فقاؿك  عليو

ؿ أإف رجال س6 ركل أبو سعيد اخلدرم رضي اهلل عنو قاؿ. 1"قَانِِتينَ  الصََّلَواِت َوالصَََّلِة اْلُوْسَطٰى َوُقوُموا لِلَّوِ 
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فهو  كل حرؼ من القرآف يذكر فيو6 فقاؿ صلوات اهلل عليو. سلم عن معٌت ىذه اآليةك  النيب صلى اهلل عليو
 .طاعة

ِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا "6 آخر يف قولو تعاىل مثاالنذكر  ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن وََكذَٰ
يدعى نوح 6 سلم قاؿك  أف النيب صلى اهلل عليو ركل أبو سعيد اخلدرم رضي اهلل عنو. 2"الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا

6 ىل بلغكم؟ فيقولوف6 نعم. فيقاؿ ألمتو6 ىل بلغت؟ فيقوؿ6 سعديك يا رب. فيقوؿك  لبيك6 يـو القيامة فيقوؿ
يكوف الرسوؿ عليكم ك  أمتو. فتشهدكف أنو قد بلغ.ك  زلمد6 من يشهد لك؟ فيقوؿ6 نذير. فيقوؿما أتانا من 

 شهيدا.

 كىو6يعتمد على السياؽ ادلقامي كىناؾ مصدر آخر يف تفسَت القرآف  :قوة اَلستنباطو  اَلجتهاد6-3

شريطة أف ؽللك الصحايب يف السنة كانوا غلتهدكف ك  ألف الصحابة كانوا إذا مل غلدكا التفسَت يف القرآف
يف جزيرة العرب كقت نزكؿ  النصارلك  معرفة أحواؿ اليهودك  معرفة عادات العربك أسرارىا ك  معرفة أكضاع اللغة

ىذا  نذكر6 من األدلة القوية على تفاكت الصحابة يف معرفتهم بأدكات االجتهادو سعة اإلدراكك  قوة الفهمك  القرآف
قدامة شرب  إف6 قدامة بن مطعوف على البحرين فقدـ اجلاركد على عمر فقاؿاستعمل عمر رضي اهلل عنو  6ثاؿادل

  من يشهد على ما تقوؿ؟6 فسكر. فقاؿ عمر

 أبو ىريرة يشهد على ما أقوؿ.6 قاؿ
 !يا قدامة النيب جالدؾ6 فقاؿ عمر

 اهلل لو شربت كما يقوؿ ما كاف لك أف ذبلدين.6 ك قاؿ
لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما َطِعُموا ِإَذا َما " 6ألف اهلل يقوؿ6 قاؿ .3مل ؟6 ك قاؿ عمر

فأنا من الذين  .4" ِسِنينَ ات ََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ثُمَّ ات ََّقْوا َوآَمُنوا ثُمَّ ات ََّقْوا َوَأْحَسُنوا  َواللَُّو ُيِحبُّ اْلُمحْ 
 سلم بدرا كاحداك  أحسنوا. شهدت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليوك  منوا مث اتقواآك  الصاحلات. مث اتقوا عملواك  آمنوا
إف ىذه اآليات 6 فقاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو أال تردكف عليو قولو؟6 كقاؿ عمر رضي اهلل عنو ادلشاىد.ك  اخلندؽك 

يَا َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب " 6حجة على الباقُت ألف اهلل يقوؿك  أنزلت عذرا للماضُت
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ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحونَ  لَْيَس َعَلى ىنا يتضح السياؽ يف أف ىذه اآلية "ك . 1"َواأْلَْزََلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ
شربوا ما حرمو اهلل من قبل نزكؿ ك  أكلوا.." نزلت ال جناح على الذين .الصَّاِلَحاِت ُجَناحٌ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 
ْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ..."6 اآلية الكرؽلة يف قولو ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواأْلَْنَصاُب َواأْلَْزََلُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّ

حجة على الباقُت فالسياؽ ادلقامي ىنا يكمن يف أف ىذه اآلية نزلت على ك  عذرا على ادلاضُتلذلك  "تُ ْفِلُحون
لَْيَس َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَما "6 بعد ربرؽلو فيقوؿك  الذين شربوا اخلمر من قبل ربرؽلو

لكن بعد نزكؿ اآلية فهو زلـر ك  مر من قبل التحرًن مغفور ذلم..." لذلك عذرا على ادلاضُت يعٍت شاريب اخلطَِعُموا
 ."فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحون.. ."6 تعاىل ؿلذلك يقو 
وَُكُلوا َواْشَربُوا َحتَّى يَ َتبَ يََّن َلُكُم اْلَخْيُط األَبْ َيُض ِمَن اْلَخْيِط اأَلْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ثُمَّ .. ."6 قاؿ تعاىلك 

وا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل َوَل تُ َباِشُروُىنَّ َوَأنْ ُتْم َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ  األسود إذ  ك  ادلعٍت اخليط بنوعيو األبيض .2"َأتِمُّ
ىذا ك  كاألبيض اخليط احلقيقي ادلنسوج من القطن ادلصبوغ باللونُت األسود وكاف يرل الصحابة أف ادلقصود ى

أتيت رسوؿ 6 ادلقصود الذم حسمو سبب النزكؿ فقد كرد يف تفسَت الطربم أف عدم بن حامت قاؿادلعٌت بعيد عن 
اشرب حىت ك  نعت يل الصلوات كيف أصلي كل صالة لوقتها. مث قاؿ إذا جاء رمضاف فكلك  اهلل فعلمٍت اإلسالـ.

6 و قد علم ما فعلت. فقلتما منعك يا ابن حامت. كتبسم كأنك "6 يتبُت لك اخليط األبيض من اخليط األسود. قاؿ
نواجده.  ألما سواء. فضحك رسوؿ اهلل. حىت ر أسود فنظرت فيهما من الليل فوجدهتك  بيضأفتلت خيطُت من 

 3ظلمة الليل"ك  أمل أقل لك من الفجر ؟ إظلا ىو ضوء النهار6 مث قاؿ

حدىم يف رجلو اخليط أمل ينزؿ من الفجر فكاف رجاؿ إذا أرادكا الصـو ربط ك  كعند الزسلشرم أهنا نزلت
يشرب حىت يتبُت لو فنزؿ بعد ذلك من الفجر. فعلموا أنو إظلا يعٍت ك  اخليط األسود. فال يزاؿ يأكلك  األبيض

النساء يف شهر رمضاف بعد العشاء منهم عمر بن اخلطاب فشكوا ذلك ك  أصابوا من الطعاـ 4النهارك  بذلك الليل
 إىل الرسوؿ فأنزؿ ىذه اآلية.

األبيض ىو الفجر. ك  اخليط األسود. فاألسود ىو الليلك  بُت ادلقصود من اخليط األبيضكسبب النزكؿ 
 فاألبيض ىو الفجر كاألبيض األسودأف ىذه اآلية فيما اختلفوا فيو من تفسَت  يف ي ىاىنا يكمنمفالسياؽ ادلقا
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كل ما ىو زلـر ك  الشربك  لاألسود ىو الليل لذلك فعلى الصائم أف يصـو من الفجر إىل الليل أف ؽلتنع عن األكك 
ِلَك لَِنْصِرَف " 6 قولو تعاىلك  1عليو أم الذم يبطل صومو ْت بِِو  َوَىمَّ ِبَها َلْوََل َأْن رََأٰى بُ ْرَىاَن رَبِِّو  َكذَٰ َوَلَقْد َىمَّ

وَء َواْلَفْحَشاَء  ِإنَُّو ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصينَ   ادلفسركف يف تفسَت ىذين اذلمُت"أسهب 6 " قاؿ أبو حيافَعْنُو السُّ
أف يوسف عليو السالـ مل يقع منو اذلم البتة. بل ىو منفي لوجود ك  نسب بعضهم ليوسف ما ال غلوز نسبتو.ك 

. ألنورأل برىاف ربو ذلم هبا. فلم يهم يوسف عليو السالـ  أفادلعٌت لوال ك  ."الربىاف مساؽ اآليات ك  نيب معصـو
الربىاف الذم رآه يوسف ىم ما آتاه اهلل تعاىل من العلم الداؿ ك  براءة يوسفك  العصمةاليت يف السورة شلا يدؿ على 

ْت ِبوِ "6 كرد يف تفسَت ابن عطية يف قولو تعاىلك  على ربرًن ما حرمو اهلل. ال شك أف ذلما زليخة كاف يف  "َوَلَقْد َىمَّ
أف كوف ك  ىذا ضعيف البتةك  زلمد أبويرل القاضي ك  اختلف يف ىم يوسف عليو السالـك  أف يواقعها يوسف.

ال يصح عليو ك  ىو اخلاطرك  غلوز عليو اذلم الذم ىو إرادة الشيء دكف مواقعتوك  حكماك  قد أكيت علماك  يوسف نبيا
 السلف إىل ضبل اللفظ على معناه اللغومك  كقد ذىب صبهور ادلفسرين من اخللف شلا ذكر ألف العصمة مع النبوة.

جواب ) لوال ( يف ك  ال ينايف العصمة فإهنا قد كضعت العصمة عن الوقوع يف ادلعصية رلرد اذلمك  عند الشوكاينك 
ادلقاـ نشأتو يف أسرة ال يتناسب معها ما يدؿ ك  اذلم عند سيدنا يوسف غَت اذلم عند زليخة.ك  رأل برىاف ربو.، لوال

وَء َواْلَفْحَشا"6 ىذه اآليةك  عليو ادلعٌت ادلعجمي. " ذلك يدؿ على َء ِإنَُّو ِمْن ِعَباِدنَا اْلُمْخَلِصينَ لَِنْصِرَف َعْنُو السُّ
 .2الفحشاء مصركؼ عنوك  أف ماىية السوء
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 خاتمة:

 :هناية ىذا البحث نستخلص نتائج ىذه الدراسة يف عدة نقاط مهمة منها ويف

 .أن نظرية السياق نظرية بالغة األمهية يف الدرس اللغوي خاصة يف الكشف عن الداللة -
 .حديثهم عن ادلقام يف عبارهتم الشهرية "لكل مقام مقال"إدراك البالغيني للعناصر السياقية يف و  معرفة -
 .االعتبار للوصول إىل الداللة بعنيأخذ األصوليون كل العناصر السياقية  -
 .معرفة النحويني العناصر السياقية يف بعض من القضايا النحوية كقضية اإلعراب -
  .ىذا ادلوضوع أقرب إىل التطبيق منو إىل التنظريأن منهج دراسة اللغويني يف  -
 ستيفن أودلان   و  أن الدرس اللغوي احلديث اىتم بالسياق عن طريق الباحثني اللغويني من بينهم فريث -

خاصة عند فريث الذي يعد رائدىا و  صب اىتمام الحتاللو مكانة يف علم الداللةكان مو  مالينوفيسكيو 
   .فتحدث على أنواع السياق

  .قسم السياق على طريقتو كانت ذات تقسيم غريب فكل  و  أنواع السياق تتعدد -
إن مل يكن و  ىذا التقسيمو  مقاميلغوي وسياق يقسم علماء علم الداللة احلديث السياق إىل سياق  -

فإن السياق ، موجودا عند األصوليني القدامى إال أن تقسيم صحيح داخل يف االعتبار الثاين للسياق
 .ض الذي جاء لو الكالم جممع للقرائن ادلقاميةمبعىن الغر 

قد أكد ىذا البحث أن عد ادلقام ركنا من أركان داللة السياق أمر البد منو بالنسبة للسياق القرآين و  -
 .رتباط ادلنطقيالالذي كان نزولو متفرقا يف الزمان من غري أن خيل ذلك با

اقتصادية توظف ادلباين القليلة من أجل إفادة يأيت البحث عن داللة السياق من أن اللغة ذات طبيعة  -
لذلك يلجأ البشر إىل توسيع ادلعاين ، ادلعاين غري حمدودةو  فادلباين اللغوية حمدودة، ادلعاين الكثرية ادلتجددة

  .باختالف ادلسافات
الوصول إىل ادلعىن القطعي و  إرشادات عديدة منها رفع غموض النص لسياقيف موضوع ان ذكر األصوليو  -

 .للنص
من أمهها النقل  :توصلهم إىل القرائن ادلقامية اليت صاحبت صدور اخلطاب الشرعي ألصوليني طرقل -

العمل ادلستمر و  مذىب الصحيبو  اإلمجاعو  الالحقةو  التشريعات السابقةو  غري ادلقرتنو  الصحيح ادلقارن
 .من السلف
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يتمثل ، و ومستوى ادلخاطب، مستوى التكلمو ، مستوى اخلطاب نفسو، للسياق ادلقامي مستويات -
 مستوى اخلطاب فيما حيملو اخلطاب من معىن ذايت مث مقارنتو يف اخلطاب الشرعي باحلكم مث احلكم

 أمهية ادلعرفة هباو  على مستوى التكلم صفات الشارعوذكروا  ،ة من ىذه ادلقارنةعادلعاين التشريعية ادلتفر و 
سلم يف التعرف على ادلساقات اليت خترج و  اهلل عليومبقامات النيب صلى ، و مقاصدهو  عاداتوو  بأمسائوو 

مستويات أفهامهم و  على مستوى ادلخاطب أشادوا بأمهية ادلعرفة بعادات ادلخاطبنيو ، عليها النصوص
  .العرف ادلقرتن يف فهم مساق اخلطابو  الورودو  سباب النزولمعرفة أو  وقت جميء اخلطاب

القرآن  حيث فسرواصادر ادل و أول  لقرآن الكرمي حبيث أنيف تفسري الصحابة لتأثري السياق ادلقامي  -
رجعوا على رسول ، فلم يفهموا ادلراد منها، مث كان الصحابة إذا أشكل عليهم آية من كتاب اهلل، بالقرآن

يف و  يف القرآن امل جيدوا تفسري  او كان الصحابة إذ، ن وظائف الرسولمو ذلك ، سلمو  اهلل صلى اهلل عليو
 أسرارىا أي معرفة عادات العربو  ةجيتهدون شريطة أن ديلك الصحايب معرفة أوضاع اللغالسنة كانوا 

 .غريىا من ادلعرفة القبليةو 

خصوصا يف الكشف عن و  يف ختام ىذا البحث اتضحت أمهية السياق  ادلقامي يف الدرس اللغويو 
كون الرجوع إىل عناصر ادلقام أمرا إبرازىا فيو  الداللة حيث ال جتد ادلفردات يف كثري من األحيان يف توضيحها

 ادلالبسات اليت ىي ادلقام.و  حيث يأخذ يف اعتباره الظروف، مهما
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