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امللخص

مطابقة  مصطلح  صنعت  ومفاهيم،  إشارات  تتّبع  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
ـّرت عنه وصاغته، يف مرحلة تارخيّية حمّددة، ال تتجاوز  الكالم ملقتىض احلال، وعب
من  تُستمّد  بالغة،  بأّمهّية  املرحلة  هذه  تضطلع  حيث  اهلجري،  الثاين  القرن  هناية 

دورها التأسييس يف السياق اللغوي برّمته.

        فاّتضح من البحث ِقَدمُ مفهوم مطابقة الكالم ملقتىض احلال يف البيئة العربية، 
وأصالته. فقد استوعبه العرب مّدة ما قبل التدوين، فبدا شائعًا لدهيم آنذاك يف نطاق 
املروّيات املتداولة، املنسوبة إىل تلك الفرتة. وقد ورد بعضها يف أمثال وأبيات شعرية 

نُسبت إىل شعراء وخطباء من العرصين: اجلاهيل وصدر اإلسالم.

       ثّم بدا هذا املفهوم حارضًا بوضوح يف سياقات املؤلَّفات اللغوية األوىل، 
ل ـ وأستاذه اخلليل من قبله عىل عنرص املعرفة لدى املخاَطب،  فقد كان سيبويه يعوِّ
قاّرًة أو طارئة، يف فهم املراد من اخلطاب، وتبيني رشوط صياغته. وزاوج سيبويه بني 
املعرفة التي تنشأ من السياق اللغوي الداخيل للنص، والسياق املوقفي )اخلارجي(، 
فتّتبع مفهوم احلال املشاَهدة أو احلارضة، ومل يُغِفل املعرفة التي تنشأ لدى املخاَطب 
بفعل التكوين اللغوي االجتامعي ) أي املعرفة العرفية (. فنظر إىل املرسح الكالمي 
نظرة ملّمة، حتى إنه ربط بني بعض األساليب املتميزة بأداء صويت ثابت، ينتج عنه 

ـُّدبة. رسم كتايب ثابت، وحال املتكّلم وحال خماطبه، كام يف أسلوب الن

      وقد برزت العالقة بني مصطلح املجاز أّول ظهوره عند أيب عبيدة، ومفهوم 
ـُعِمل ـ هنا ـ يف التعبري عن عمليات  مطابقة الكالم ملقتىض احلال، فلفظ املجاز است
العدول عن األسلوب املعهود، إىل أسلوب آخر غري معهود، يكون قد اقتضاه سياق 
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الكالم، ومقصده، فيكون هذا العدول اختيارًا ناجتًا عن تضافر جمموعة من العنارص 
استوجبت عند التقائها طريقة خمصوصة من طرق التعبري. ويفيض هذا بال مهلة إىل 
أن اتصال مفهوم املجاز ـ يف بدايته ـ بفكرة اقتضاء احلال لألسلوب املختار، يقف 
بإزاء اتصال آخر أكثر وضوحًا بني هذا املعنى، ومعنى توّخي معاين النحو، واختيار 

َعّد هذا صلة وصل بني عبد القاهر وأيب عبيدة. أساليب دون غريها، ويُ
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of a period of time until the concept of metaphor in the beginning 
of the idea of the need for the chosen method, stands at another 
connection more clearly between this meaning, and the meaning 
of the use of the meanings of grammar, and the choice of methods 
only, and this is a link between Abdul Qahir and Abu Ubaida.
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Abstract
The purpose of this study is to trace signs and concepts. The term 
"matching speech" was created and expressed at a specific historical 
stage, which does not exceed the end of the second Hijri century. 
This stage is very important and derives from its constitutive role in 
the linguistic context as a whole.
        It is clear from the research presented the concept of matching 
speech to the case in the Arab environment, and originality. The 
Arabs were absorbed by the pre-codification period. Some have 
been mentioned in proverbs and verses attributed to poets and 
preachers of the two eras: Jaahiliyyah and Islam.
       This concept was clearly present in the contexts of the first 
linguistic works. Seboyeh and his teacher, Khalil, were before him 
on the element of knowledge of the communicator, continent 
or emergency, in understanding the meaning of the speech and 
clarifying the terms of its formulation. Sibweh combines the 
knowledge that arises from the internal linguistic context of the 
text and the external context, following the concept of observed or 
present state, and does not overlook the knowledge that arises in 
the communicator by the social linguistic composition (ie, customary 
knowledge). He looked at the verbal theater in a familiar way, and 
even linked certain methods with a steady sound performance, 
resulting in a static writing, and the speaker's condition and the 
state of his speech, as in the style of the scar.
      The relationship between the term "metaphor" first emerged in 
Abu Ubaida, and the concept of matching speech to the appropriate 
case, the word metaphor used here to express the processes of the 
abandonment of the usual method, to another method is unusual, 
which was required by the context of speech, This selection is a 
result of the combination of a set of elements required when they 
meet a specific method of expression. This leads to the absence 
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مطابقة الكالم ملقتىض احلال مرحلة ما قبل التدوين:

ثنايا  يف  ـًّا  منبث واضحًا،  التدوين(1(  مرحلة  قبل  القول  مقام  مراعاة  مفهوم  بدا 
تعليقات  يف  عنه  ـِّر  ب وعُ بعد،  فيام  متناقلة  مروّيات  أضحت  ومعامالت،  وقائع، 
ترتد إىل ماهّيته من حيث  بعينها، قد ال ترّصح بمضمونه ترصحيًا مبارشًا، ولكنها 

الفاعلية يف التطبيق .

ه مثاًل  وّمما شاع قدياًم عند العرب قوهلم: "لكل مقاٍم مقال"(2(  ، وقد نُسب إرسالُ
ِسَب القول كذلك إىل طرفة بن العبد ) ت  إىل أكثم بن صيفي(3(  ) ت 9 هـ( (4(، ونُ

60 هـ( (5(:

     َتصـّدْق عيّل هـداَك املليـ              ـكُ ، فإّن لكّل مقاٍم مقـااَل (6(  

بينام ترجعه أكثر املصادر القديمة إىل احلطيأة ) ت 45 هـ ( (7(حينام خاطب عمر 
ب ن اخلطاب بأبيات يستعطفه هبا وهو يف سجنه:

، فإّن لكّل مقاٍم مقـااَل(8( ـكُ ـّن عيلَّ هـداك املليـ   حتن  

من  أي  إىل  القول  انتساب  صّحة  من  التحّقق  رضورة  عن  النظر  وبرصف   
املنسوب إليهم هنا، أو إىل أي من غريهم، فإن هذه اإلرجاعات التي يصل بعضها 
ـّّية،  ًة: فن إىل عمق العرص اجلاهيل، تدّلل عىل شيوع املفهوم يف املستويات اللغوية عامَّ
وافتقار  وشيوعه،  املفهوم،  ببداهة  القولُ  هذا،  إىل  باالستناد  فريجح  وتداولّية. 

رضوب القول إىل رسّوه؛ لالّتكاء عليه.

وقد يتضح املفهوم بشكل أكثر ختصيصًا من جهة الفن األديب، فإن كانت مقولة 
) لكل مقام مقال ( مقولة شديدة االتساع، يصلح أن تُدِخل أصناف اخلطاب الفني 
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وغري الفني حتت مظّلتها املديدة، فقد شهدت هذه املرحلة إدراكًا حقيقيًا لألحوال 
إدراكًا  شهدت  ثم  غريه،  دون  تقتضيه  أن  بعد  وتكّونه،  الفني،  اجلنس  تصنع  التي 
حلقيقة تبّدل هذه األحوال ومن ثم تبّدل اقتضاءاهتا، وكانت اخلطبة هي امليدان الذي 
تمثل هبا يف  ترعرعت فيه هذه اإلدراكات، ونشأت، حتى أضحت مفاهياًم معروفًة، يُ
َـّه هبا، يوضح هذا قولُ قيس بن اخلطيم ) ت 2 ق.هـ(  الشعر، ويُقاس عليها، ويُشب

:)9)

َطَبا ؟!(10(      ـِْت حااًل، وحتدثي اْخلُ ْنِهِه َسِفْهِت وما   أحدث يف غري ما كُ  

فاخلطبة ال تكون إالَّ تلبيًة حلال تستدعيها، وتقتضيها، فتكون موافقة هلذا الذي 
حدوث  دون  َطب،  اخلُ إحداث  من  يتعّجب  البيت  يف  فالشاعر  أجله.  من  صيغت 

احلال التي تتطلبها.

وقد برز مفهوم مراعاة مقام القول وحال املخاَطب يف جوانب أخرى من الفكر 
الراسخة، فتصطبغ بمسحة وعظيٍة، حتمل يف  العقدية  أقوال هلا مكانتها  متمثلة يف 
 gالتوجيهية ) أخالقية ودينية (، من ذلك قول عيل بن أيب طالب طياهتا السلطة 
ه» (12(.  ب اهلل ورسولُ ثوا الناس بام يعرفون، أحتّبون أن يُكذَّ ) ت 40 هـ( (11(: «حدِّ
وال يقترص االهتامم باملخاَطب عىل مراعاة قدر املعرفة، وقدرة االستيعاب وغريها 
من صفات، بل تعداه إىل اإلملام باألحوال العارضة من نشاط وفتور وملل ، فيقول 
عبداهلل بن مسعود )ت 32هـ( (13(: «حّدث الناس ما حدجوك بأبصارهم، وأذنوا 

لك بأسامعهم ...... وإذا رأيت منهم فرتة، فأمسك»(14(.

جت،  وإن سذُ للمفهوم،  تنظريّية  بذورًا  أقوال كهذه جمتمعة  يُعدُّ شيوع  وربام 
وتأّبت عىل املعرية والتنظيم إىل حني.
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املستوى  دون  الفعيل،  التطبيقي  املستوى  يف  وضوحًا  أكثر  الشيوع  هذا  وكان 
التنظريي الرصيح . وربام يرتد السبب يف هذا إىل طبيعة العرص حيث إن التأليف ملَّا 
م متناسق، فرتّتب عىل هذا رسيان األفكار عىل األلسنة، مبثوثة  يتخّلق بشكل منظَّ
يف تضاعيف املعامالت القولّية، مشاركة يف صوغ الرؤى االرجتالية. فها نحن نلتقي 
بانتقاد يُنسب إىل خليفة متوّىف يف الربع األخري من القرن اهلجري األّول(15( ألبيات 
يرى أن قائليها قد ضّيعوها بام قيلت فيه، حيث إهنا لو قيلت يف غريها من مقام لكان 
أفضل ، وانتقاده هذا يُعد إدراكًا مبّكرًا ملفهوم تفاوت املقامات الفنّية وما جيب هلا من 
القول، فهو يرى أن «ثالثة أبيات لو قيلت يف غري ما قيلت فيه، لكان أرفع لقدرها، 

ـّر)ت105 هـ( (16(: منها قول كثي

نت يومًا هلا النفسُ ذّلِت طِّ فقلتُ هلا يا َعـزُّ كلُّ مصيبـةٍ     إذا وُ  

لو كان يف تقوى وزهد، لكان أشعر الناس «(17(، فقوله هذا يفصح عن أنه قد 
َفَقَد بذلك شيئًا من  انتبه إىل انحراف يف املالءمة بني املقام واملقال، فرأى أن املقال 
قيمته، فاتضع درجة. وإن كانت نسبة االنحراف هنا ال حيّدها غري الذوق الفردي، 
وربام املزاج وحده. وعىل أية حال ففحوى هذه الرواية يؤّكد أن مفهوم مراعاة مقام 
القول كان أمرًا بادَي الشيوع حينها، يدخل يف إطار املستقّر من املفاهيم، ويرّجح هذا 
أن توظيف هذا املفهوم جاء عىل لسان خليفة ) صاحب سلطة (؛ ومعلوم أن الثقافة 
املتبّناة من السلطة ثقافة  حتظى بقدر غري قليل من الرعاية واحلصانة ، وتتصف غالبًا 

باالستقرار، الذي ترفده مفاهيم عريقة منها : التقليدية والرصانة .
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ح  والناظر يف املرويات املنتمية إىل تلك الفرتة جيد أن لفظة ) مقام ( ال يكاد يُرصَّ
هبا ـ يف التعليقات واملخاطبات ـ إالَّ إذا ظهر احلديث عن عنرص احلجم يف اخلطاب ـ 

حجم النّص ـ من جهة احلديث عن اإلجياز واإلطناب .

«آل أيب طالب  هـ ((18(:  بن عمر ) ت 127  تكليف يوسف  مثال هذا رواية 
أن يربؤوا من زيد )ت 122 هـ( (19( ويقوم خطباؤهم بذلك، فأّول من قام عبداهلل 
بن احلسن ) ت 145 هـ ((20( فأوجز يف كالمه ثم جلس، ثم قام عبداهلل بن معاوية 
فانرصف  لسنًا،  وخطيبًا  بّينًا،  شاعرًا  وكان  كالمه  يف  فأطنب  هـ((21(   129 )ت 
الناس وهم يقولون : ابن الطّيار أخطب الناس ! فقيل لعبداهلل بن احلسن يف ذلك، 
الناس ذلك  فقال: لو شئت أن أقول، لقلت، ولكن مل يكن مقام رسور، فأعجب 
منه»(22(. فاحلديث هنا عن اإلطالة واإلجياز استدعى ورود اللفظة يف سياق املدافعة 
عن األسلوب املختار وقتها . ويرتاءى لليقني أن اللفظة هنا ملّا تزْل متلّبسة ببساطة 
املعنى وقربه، حني ينرصف إىل القيام خاّصة وإن اتسع ظاهر مفهومها ، فال خيطب 
اخلطيب إالَّ قائاًم(23(، فيضحى موقفه هذا قيامًا ، أّما ما يتلّبس به من ظرف ، فيكون 

صفة تضاف إىل هذه اللفظة ) املقام (، بغرض متييزها .

ومقامه  املخاَطب  حال  رعاية  تقديم  جهة  من  املقام  مراعاة  مفهوم  حُ  وَيْفصُ
العامل  يربز  وبذا  القوم.  وعلية  واخللفاء  واألدباء  الشعراء  خماطبات  يف  خاّصة 
الطبقي االجتامعي بادي السيطرة عىل جماالت التطبيق ـ النقدي ـ آنذاك، حيث لقي 
املخاَطب ـ املتمثل يف الشخص األرفع مقامًاـ االهتامم األعظم، وراح هذا االهتامم 
هلذا  املربزة  الوقائع  أشهر  ومن  تكوينها.  يُعيد  أو  مكّوناته،  وحيدد   ، النصَّ يوّجه 
ّمة ) ت 117 هـ ((24( بأن يُنشده أجود شعره  اجلانب أمرُ عبدامللك بن مروان ذا الرُ

«فأنشده :
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ـٍّة سـربُ كأنـه من كًلـى مفري ما بال عينك منها املاء ينسكب     

وكانت عينا عبدامللك تسيالن ماًء، فغضب عليه، ونّحاه»(25(، فال يَُشكُّ يف أن 
اخلليفة قد علم أن الشاعر خياطب نفسه ال غري، ولكن سوء التقدير الذي وقع فيه 
الشاعر من حيث عدم التحّري يف معرفة صفة املقابل، وما هو عليه من حال جيب 
أن تتفق وما خوطب به أْو ال، أوقعه يف مظّنة سوء األدب، والتعريض، النابعني من 
نِشدت يف )  خلل يف تقدير الظروف املحيطة باملقول، فالقصيدة غري مرجتلة، وحينام أُ
حرضة اخلليفة (، قيلت كام هي عليه بدءًا، دون مراعاة للمقام اجلديد، وللمخاَطب 
اجلديد . فاستدعى هذا تعدياًل جيعل من اخلطاب مرضيًا، الئقًا بحال من قيل يف 
حرضته مستمعًا، وكان هذا ـ أي اقرتاح التعديل ـ وعيًا بكل هذه املالبسات «فقيل 
ّمة]: وحيك ! إنام دهاك عنده قولك: ما بال عينك منها املاء ينسكب،  له [لذي الرُّ

فاقلب كالمك. قال: فصرب حتى دخل الثانية، فقال له: أنشد، فأنشده:

ما بالُ عينـي منها املاء ينسكبُ ...  

حتى أتى عىل آخرها، فأجازه، وأكرمه»(26(. فهذا التعديل وإن بدا ضئياًل أو 
فَّ به من حدث وتعليق عليه يُعّد خطريًا يف باب التدليل عىل إدراك  يكاد، فهو بام حُ
نًا الظاهرة يف ثنايا األحداث واألقاويل  املسّميات قبل التسمية، وانبثاث التطبيق مكوِّ

قبل املالحظة والتنظري.

إطار  يف  أما  الفني،  اخلطاب  جماالت  بعض  يف  املفهوم  حضور  جهة  من  هذا 
قد  )املستمع(  املخاَطب  حال  أن  فنجد  التداويل،  أو  العاّم،  التخاطبـي  املستوى 
ة الختالف تلك  تدّخلت بقوة يف تكوين األساليب اللغوية، ويف انبثاق العلل املفرسِّ
األساليب حني احلاجة إىل التفسري. ولن يسهل بحال من األحوال ختليص املستوى 
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التخاطبـي العادي ـ آنذاك ـ من هيمنة املستوى الفّني، وظالله، خاّصة حينام بدأت 
عملية التقعيد حماولَة مللمة شتات املتشاهبات التطبيقية؛ للخروج هبا منتظمة يف إطار 
معيار نسبـي، وقد يرِجعُ هذا االستعصاء إىل أن القواعد التي أُرسيْت لتضبط لغة 
ِمَس من غري  ِمَس مبدؤها من النص الفني ، كام التُ التخاطب التداولية حينها قد التُ

ـّي(27(. الفن

ويؤكد هذا اإلدراك لعنارص مفهوم مطابقة املقام للمقال يف هذه الفرتة الزمنية 
أن البيئة العربية آنذاك قد احتضنت هذا املفهوم، وأحاطت به، وكانت الدراية به، 
واخلضوع ملطالبه رضورًة فرضتها الطبيعة اَخلَطابية ، والتخاطبية، فهم إليه أحوج، 
أبرز  من  عدُّ  تُ التي  املشافهة،  صفة  عليه  تغلب  طور  يف  تتقّلب  احلضارة  تزل  فلم 
وكان  وأحواله.  القول  مقامات  مراعاة  مفهوم  استدعاء  عىل  تقوم  التي  العنارص 
ٌم برضورة اّتباعه  العرب يتداولونه بتلقائية ووضوح، ناظرين إليه عىل أنه أمر مسلَّ

إلمتام عملية التخاطب الناجحة، وهم الفصحاء، وأهل البالغة .

ـ مطابقة الكالم ملقتىض احلال يف كتاب سيبويـه ت (١٨٠هـ):

من  باحلارض  حتيط  شمولية،  نظرة  اللغوي  الكيان  إىل  سيبويه  نظرة  كانت 
اخلطاب، وتستحرض غري احلارض، وذلك من طريق االعتامد عىل دالالت وإشارات 
ح عند أستاذه اخلليل بن أمحد الذي انتبه إىل  عرفّية وسياقية، ال يُغفلها. وهذا ما وضُ
عّلة اختالف األساليب اللغوية، الراجع إىل أمر يتعلق باملخاَطب وحاله. فقد نقل 
سيبويه قوله يف حديثه عن ) قد (:"أّما قد ، فجواب لقوله : لـاّم يفعل، فتقول: قد 
اخلليل هذه  ينتظرون اخلرب"(28(، وإشارة  لقوم  الكالم  أّن هذا  اخلليل  فعل. وزعم 
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شديدة الدقة، فهو مل يقترص عىل رصد حال املخاَطب الظاهرة، وال عىل حتديد مقامه 
وعدم  القول،  توّقع  من  ه  نفسُ تسترشفه  ما  استدعى  حتى  غاص  بل  االجتامعي، 
القول، وإمكان القبول، وإمكان الرفض، وغريها من أحوال تعرتي النفس وقَت 

التخاطب .

وهو يف كثري من سياقاته التفسريية، التي اهتّم فيها باجلانب األسلويب من اللغة، 
اَطب به(29(،  يّتكئ اّتكاًء واضحًا عىل حال املخاَطب من معرفة وعلم أو جهل، بام خيُ

فيحدد هذا شكل اخلطاب، واألسلوب املختار له .

هذا من زاوية تطبيقية لدى اخلليل يف تركيزه عىل املخاَطب، دون توسيع اإلشارة 
إىل رضورة مراعاة عنارص املقام جمتمعًة. أّما حينام حياول وضع تعريف للبالغة، وإن 
بدا شبيهًا بالكالم املرجتل، فإن األمر يكون أكثر شمواًل واّتساعًا ، حيث يرى أنه من 
رشوط البالغة أن يكون «لفظك ملعناك طبقًا ، ولتلك احلال وفقًا»(30( وهذا تأكيد 

عىل رسّو املفهوم عنده .

أما سيبويه فكثريًا ما كان يتصّدى لرضوب األساليب من زاوية طلب املقاصد 
فنحن  املعاين،  طلب  زاوية  من  ال  األساليب،  هذه  أشكال  تعّدد  لتربير  والتامسها، 
«عندما نتحّدث فإننا يف الواقع ننقل اللغة إىل كالم، واجلملة إىل َقْولة(31(، واملعنى 
القولة  أن  نذكر  أن  هنا  املهم  إشارات. ولعّله من  إىل  األلفاظ  إىل قصد، ودالالت 
فهم  أمكننا  وإن  منها،  املقصود  نفقه  أن  علينا  يتعذر  سياقاهتا  عن  تُعزل  عندما 
معانيها» وال يمكن إدراك «املراد من القولة إالَّ بإقحام العنارص اخلارجة عن اللغة، 
وهي املخاِطب، واملخاَطب، والسياق؛ أي ربط اجلملة بزمان ومكان، وخماطبني، 
هذا  وكان  اإلشارية»(32(.  اللغوية  التعبريات  إليه  تشري  ما  وحتديد  ختاطبّي،  ومقام 
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من اإلجراءات اجللّية التي اّتبعها سيبويه يف التعامل مع اخلطابات املدروسة، فقد 
أوىل املخاَطب عناية كبرية ، مدركًا مكانته يف صنع اخلطاب، وإن مل يلجأ إىل تنظرٍي 
املخاطب  أو  السامع  علم  عىل  اإلحالة  من  يُكثر  فنراه   . املكانة  هذه  لتبيان  مفّصل 
ومعرفته(33(، يف تفسري أي خروج ـ ظاهر ـ عن املعيار أو القاعدة التي كانت حديثة 
النشأة حينها ، وكانت تؤسس لتكوين كيان جتريدي للغة ، يبتعد رويدًا رويدًا عن 

الكيان التطبيقي املنجز .

وغالبًا ما كان يفرّس املعاين النحوية التي ختتزهنا احلركات اإلعرابية عىل ضوء 
املتكّلم من خطابه الذي يراعي هذه  يتغّياه  ما يكون عليه املخاطب من حال، وما 
احلال، وحياول استثامرها لتحقيق مقاصده، فيقول يف تعليله النصب يف مجلة «هذا 
الرجل منطلقًا: جعلَت الرجَل مبنّيًا عىل هذا، وجعلَت اخلرب حااًل له قد صار فيه، 
املخاَطب  يذّكر  أن  املوضع  هذا  يف  يريد  وإنام  منطلقًا.  عبداهلل  هذا  كقولك:  فصار 
برجل قد عرفه قبل ذلك، وهو يف الرفع ال يريد أن يذّكره بأحد»(34(، فبنى توجيهه 
ونراه   . اللغوي  البناء  خارج  من  كالمها  ينبع  اثنني،  عنرصين  ضوء  عىل  للمعنى 
يُغرق يف هذا االجتاه، فيضع ما يتوّلد يف نفس املخاطب من توّقع وحديث داخيل، 
بنى عليه اخلطاب، فيقول يف «مررتُ برجلني: مسلم وكافر: مجعَت  يُ يف مقدمة ما 
فالكالم عىل هذا وإن مل  فام مها ؟  قال:  كأنه أجاب من   ... النعت  قَت  الصفة وفرَّ
ري كالمه عىل قدر مسألتك عنده إن سألته»(35(، حيوي  يلفظ به املخاَطب، ألنه إنام جيُ
التي توّجه اخلطاب وختتار  النفسية  املتلّقي  هذا النص نظرة مبّكرة الستبطان حال 
صورته، فهذا التعامل مع النصوص عىل وفق ما يكّن املتلّقي يف نفسه من أثر الكالم 
عّد بذرة أصيلة يف بناء علم املعاين . ويبسط عبدالقاهر هذا يف  امللقى إليه بدءًا قد يُ
حديثه عن الفصل والوصل، فيقول :" وإذا استقريت وجدت هذا الذي ذكرتُ لك 
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ح بذلك السؤال =  ِّ من تنزيلهم الكالم إذا جاء بعقب ما يقتيض سؤااًل منزلته إذا رصُ
كثريًا ، فمن لطيف ذلك قوله :

ـّنـي يف َغْمـَرةٍ        صدقوا، ولكْن غمريت ال تنجيل َزَعَم العـواذلُ أن

ملّا حكى عن العواذل أهنم قالوا : "هو يف غمرة"، وكان ذلك مما حيّرك السامع 
ألن يسأله فيقول :"فام قولك يف ذلك ..." أخرج الكالم خمرجه إذا كان ذلك قد قيل 

له»(36(.

يُرجع سبب اختيار  ـ  بينهام من اختالف  ـ عىل ما  النّصني  فليس خيفى أن كال 
اهليأة التي جاء عليها النص إىل ما يلمسه املتكلم ) صاحب النص ( من تساؤل أو 
ارتقاب أو ما شابه ذلك يف نفس املتلّقي له، إثر إلقاء الكالم إليه بدءًا، أو ما يتوّقعه .

وتعليل  اإلعرابية،  املعاين  توجيه  عىل  املقام  بعنارص  سيبويه  اهتامم  يقترص  ومل 
هيآت األساليب، بل تعّداه إىل االحتكام إىل العنارص اخلارجة عن اللغة ) العنارص 
املقامية ( يف حتديد صفة اخلطاب إن كان جائزًا مقبواًل، أو فاسدًا حمااًل، ويف احلالني 
يبقى البناء اللغوي عىل صورته األوىل، وليس من متغرّي سوى الظروف املحيطة هبذا 
البناء، مثال ذلك حديثه عن اإلخبار عن املنكور، فيقول :» هذا باب خترب فيه عن 
النكرة بنكرة، وذلك قولك: ما كان أحد مثلك ... وإنام حسن اإلخبار هاهنا عن 
النكرة حيث أردت أن تنفي أن يكون يف مثل حاله يشء أو فوقه؛ ألن املخاطب قد 
حيتاج إىل أن تعلمه مثل هذا"(37(، بينام يمنع اإلخبار عن املنكور يف موضع آخر معّلاًل 
هذا بقوله :» وال يستقيم أن خترب املخاَطب عن املنكور، وليس هذا بالذي ينزل به 
املخاَطب منزلَتك يف املعرفة" (38(. فيجيز تارة الرتكيب، ويمنعه أخرى حمتكاًم يف هذا 

إىل حاجة املخاطب وما أراد املتكّلم .
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ثم يويل عنرص املشاهدة املنزلَة نفسها من القدرة عىل جتويز استخدام الرتكيب 
اللغوي وعدم جتويزه. "فقد رصد سيبويه حال املخاطب وتابع النظر إىل ترصفاته ... 
عّد معينًا مع املعرفة السابقة عىل  مستفيدًا مما يستعني به من حواسه اخلمس"(39( التي تُ
ـّن هذا لديه قوله:» وذلك  تكوين صورة متكاملة ملرسح احلدث الكالمي. ومما يبي
أن رجاًل من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن خيربك عن نفسه، أو عن غريه فقال: أنا 
عبداهلل منطلقًا، وهو زيد منطلقًا، كان حمااًل؛ ألنه إنام أراد أن خيربك باالنطالق، ومل 
عالمتان  و"أنا"  "هو"  ألن  التسمية؛  عن  أنت  استغنيَت  حتى  "أنا"  وال  "هو"  يقل 
للمضمر إذا علم أنك قد عرفت َمن يعني، إالَّ أن رجاًل لو كان خلف حائط، أو 
كان  حاجتك،  يف  منطلقًا  عبداهلل  أنا  فقال:  أنت؟  من  فقلت:  فيه  جتهله  موضع  يف 

حسنًا"(40(.

ومن هذا التطواف الرسيع يف سياق تعويله عىل املعرفة القاّرة أو الطارئة لدى 
املخاطب باخلطاب وما حييط باخلطاب، وصياغة هذا اخلطاب عىل وفق هذه املعرفة، 
بنى عليها النّص: تربز لدى سيبويه ثالث صور خمتلفة ملصادر معرفة املخاَطب التي يُ

معرفة يكّوهنا السياق اللغوي ) الداخيل ( للخطاب، فيُنقص املتكّلم ) مثاًل( 
بام جرى من  باالستغناء  السياق  ـِّر عن هذا  عب ويُ  ، كر سابقًا  ذُ ما  اللغوي  البناء  من 

الذكر(41(.

معرفة تنبع من املشاهدة أو احلال احلارضة، أو كام يعّرب عنها سيبويه بـ»ما يرون 
من احلال"(42(و"ما فيه من احلال"(43(.

 ( االجتامعي  اللغوي  التكوين  شّكلها  بـ)العرفية(،  وصفها  يصّح  قد  معرفة 
الكيّل ( من مفاهيم وعادات وثقافة لغوية سائدة ، وقد يُعربَّ عن االعتامد عىل هذه 
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املعرفة واالّتكاء عليها عند سيبويه بعبارات من مثل "لكثرة هذا يف كالمهم"(44(و"ما 
يف صدورهم من علمه"(45(، وما إىل ذلك يف سياقات تربيره لنقصان األساليب عن 

املعيار املتوّقع.

من  سيبويه  يُكثر  التي  املخاطب  معرفة  مشارب  يف  التفصيل  هذا  حييل  وقد 
االتكاء عليها عىل مفهوم اإلحالة يف اللسانيات الوظيفية، فهي «يف النحو الوظيفي 
أدق،  بعبارة  ترتبط  ألهنا  أي  معنّي،  تواصيل  بموقف  ترتبط  ألهنا  تداويّل؛  فعل 

بمخزون املخاطب كام يتصوره املتكّلم أثناء التخاطب»)46(.

بعض  يُرِجعُ  حينام   ، واتساعًا  شمواًل  أكثر  املقام  أثر  من  جيعل  سيبويه  ونرى 
اللصيق  ـ   ) مثاًل  باملدود  اخلّط  يف  يثبت  الذي  كاإللقاء   (- الصويت  األداء  أسباب 
بأسلوب لغوي بعينه = إىل حال املتكّلم النفسية، وعالقته باملقول وبالظرف املقامي 
) احلايل ( الذي يصاغ فيه هذا القول ويرد، كأسلويب الندبة واالستغاثة، فيقول:" وأما 
ب منه، وذلك: يا للناس،  املستغاث به فـ)يا( الزمة له ؛ ألنه جيتهد . فكذلك املتعجَّ
كذلك،  واملتعجب  غافل،  مرتاٍخ  عندهم  املستغاث  ألن  اجتهد؛  وإنام   . للامء  ويا 

والندبة يلزمها )يا( و)وا(؛ ألهنم حيتلطون، ويدعون ما فات، وبعد عنهم"(47(.

أنه أبدًا جمتهد؛ ألنه يدعو مرتاخيًا غافاًل أو يدعو  النادب  فحال املستغيث أو 
ما فات، وبعد عنه، فاقتضت هذه احلال وهذا املقام لزوم مّد الصوت لبذل وسع 

الطاقة يف االجتهاد .

وبذا يكون سيبويه قد اهتم بجميع العنارص املكّونة للكالم، واملبّينة ملقتضياته 
واضحة  بصورة  واستعان  للدرس  الداخيل  اللغوي  السياق  فأخضع  ومقاصده، 
بكّل ما حّف اخلطاب من أحوال خارجية ونفسية، سواء أكانت تتعلق باملتكلم أم 
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باملخاطب، ومل يغفل العالقة بينها، واعتنى بمرسح احلدث الكالمي، وكل ما يمكن 
االتساع  من  قليل  غري  نطاق  يف  كان  هذا  كل  ْلقة،  عُ املنجز  باخلطاب  له  تكون  أن 

واملرونة، واالبتعاد عن النزوع إىل التنميط(48(.

معاجلته  كانت  فقد  البالغي،  ن  املكوِّ عن  سيبويه  إبعاد  يمكن  ليس  ولذلك 
للكيان اللغوي شاملة ، تنزع إىل النظر يف العنارص السياقية وما حييط باخلطاب من 

ظروف تكّونه وتصنعه .

ـ مطابقة الكالم ملقتىض احلال يف جماز القرآن أليب عبيـدة ت ( ٢١٠هـ ) :

ينتفي عنه  البالغية عىل استحياء، وقد  البدايات  إىل  القرآن  ينتمي كتاب جماز 
نظر إىل هذا املؤلَّف نظرة تتصف بالرحابة، وعدم إقصاء املفاهيم  هذا االنتامء إن مل يُ

املتمّخضة عن بواطن األمور .

ربام أْوهم ظاهر عنوان الكتاب أن صاحبه "صّنفه يف املجاز باملعنى االصطالحي 
القرآنية  التعبري  لصيغ  الدقيقة  الداللة  تعني  عنده  املجاز  كلمة  أن  األمر  وحقيقة   ،
فإن  لذا  وطرقها،  العربية  اللغة  أساليب  عن  بمنبّت  القرآن  وليس  املختلفة"(49(، 
تلك  رضوب  عىل   ) املجاز   ( لفظة  بإجراء  فيه  اضطلع  الذي  الوقت  يف  عبيدة  أبا 
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الصيغ القرآنية، كان يستعمل هذه اللفظة استعاماًل "يغّطي [به] كثريًا من العمليات 
واآلليات األسلوبية العربية"(50(.

ـَر، «فاملعرفة  املعب أبا عبيدة كان يعني بكلمة ) املجاز (:  بينام يرى اجلويني أن 
ووجوه  ألفاظها،  وأوزان  أشعارها،  ومعاين  ألفاظها،  ودالالت  العرب،  بأساليب 
إعراهبا، وطرائق قراءهتا ، كل ذلك سبيل موصلة إىل املعنى، فمجاز القرآن يقصد 
مل  العنوان،  غري  عىل  الفهم  هذا  أُجِري  ما  وإذا  فهمه"(51(.  إىل  ـَر  املعب به  عبيدة  أبو 
نبئ عن هذا املعنى  يستقم، فاستعامالت املصّنف لّلفظة يف سياقات متن الكتاب ال تُ
ِهم عىل أنه «العدول عن استعامل اللفظ أو  ي، بل تشري إىل أن لفظ املجاز فُ رِّ ُ وإن حتُ
األلفاظ عن املعنى البسيط املتداول إىل معنى آخر يمّت إليه بصلة ما»(52( يكون قد 

اقتضاه الكالم(53(. فغالبًا ما تأيت لفظة ) جماز ( يف سياق يصح فيه استبداهلا بلفظة :

) وجه أو نوع أو رضب ...إلخ ( دون انقالب يف املعنى، من ذلك قوله َتعاىل 
باً (54(:" مدين ، ال ينرصف ؛ ألنه اسٌم مؤّنثة ، وجمازه جماز  يْ عَ مْ شُ اهُ يَنَ أَخَ دْ إِىلَ مَ وَ
ِبَالُ  تْ بِهِ اجلْ َ ريِّ آناً سُ رْ لَوْ أَنَّ قُ املخترص الذي فيه ضمري"(55(. وكذلك قوله َتعاىل وَ
(56(:"جمازه جماز املكفوف عن خربه"(57(.   تَى َوْ املْ بِهِ  مَ  لِّ أَوْ كُ ضُ  رْ بِهِ األَ تْ  عَ طِّ أَوْ قُ
فقد  ويستقر،  سياقاته  يف  يّطرد  هذا  أن  يعني  ال  هذا  ولكن  مواضع،  من  وغريها 

يستحوذ عىل مؤّداها معاٍن أخر(58(.

وردت  الذي  السياق  هي  واالعتناء  ا،  حقًّ االلتفات  تسرتعي  التي  والزاوية 
فيه اللفظة بكثرة يف مقّدمة كتابه، حني يقول: "ففي القرآن ما يف الكالم العريب من 
فَّ  ِذف، وجماز ما كُ الغريب، واملعاين، ومن املحتمل من: جماز ما اخترص، وجماز ما حُ
عن خربه، وجماز ما جاء لفظه لفظ واحد ووقع عىل اجلميع" (59(. وهكذا حتى ينتهي 
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إىل تسعة عرش رضبًا من املجازات التي يندرج مجيعها ضمن قسم ) املحتمل( من 
كالم العرب .

وقد ال يفيدنا سرب غور لفظة ) جماز ( هنا بمقدار ما يفيدنا التوّقف عند لفظة 
بروز هذه  "أّن  إىل معنى مفاده  تؤّدي  قد  اللفظة  السياق، فهذه  )املحتمل ( يف هذا 
األساليب يف االستعامل حمّصلة تفاعل مجلة من العنارص استوجبت متى اجتمعت 
طريقة دون سواها"(60(، فكل رضب من هذه األساليب حمتمل اختياره، إالَّ أن هذا 

التحقق واالختيار مرشوط بتحقق مجلة من العنارص جمتمعة تطلبه وتتوخاه .

ِظر إىل األساليب التي قام بوصفها يف املقدمة وتسميتها جمازات، مدرجة  ولو نُ
ِجد أهنا رضوب تتنّوع وختتلف ، ليس جيمع بينها سوى صفة  ضمن بند االحتامل ، لوُ
العدول، ومفارقة املتوّقع ) أو املعيار (، فهي احتامالت و»طرق خمصوصة يف القول، 
وإمكانية من إمكانيات التعبري، ومادامت كذلك فالبّد أن ترتبط بمفهوم االختيار 
القائم عىل املفاضلة بني مسالك التعبري وسبله حسب قصد املتكّلم من كالمه"(61(، 
من  االنتقال  وجييز  غريه،  دون  القول  من  مسلك  اختيار  يفرض  ما  مقّدمة  ويف 
أسلوب معهود قريب، إىل آخر غري معهود، ما يقتضيه اخلطاب بسياقيه ) الداخيل 
واخلارجي (؛ أي اللغوي واملقامي، وغالبًا ما تفرض العنارص غري اللغوية سطوهتا 
عىل عملية االختيار، وقد أدرك هذا أبو عبيدة، إالَّ أنه مل يتوسع يف تبيان رضوب هذه 
السطوة توّسع سيبويه ، فكان ال يعرض ألثر بعض هذه العنارص إالَّ ملامًا، وحصيلة 
ما حتّدث عنه يف هذا السياق تعليله لبعض االختيارات ألساليب دون غريها بـ)حال 
قد  الواحد  بلفظ  عنه  املخرب  بأّن  أو  مثاًل  املخترص  بتامم  ومعرفة  علم  من  املستمع( 
يقصد به االثنان، أو بمعرفته فحوى اخلرب يف املكفوف عنه خربه. ويعّلل كذلك بأن 
العرب تفعل ذلك ) أي اخلروج عن املعهود ( لالستغناء والتخفيف يف كالمهم(62(. 
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إغراق  الفكرة  نطاق هذه  واالستقصاء يف  التحليل  يُغرق يف  ومل  هذا،  يزد عىل  ومل 
سيبويه. ولكن منهجه مل ينحرف عن اقتفاء أثر العدول يف األساليب القرآنية الناتج 
عن االختيار من نطاق املحتمل الذي تقتضيه ظروف املقال اللغوية وغري اللغوية، 
وهذا املُْعطى جيعل املتمّعن هنا يكاد يميل مطمئّنًا إىل فكرة مؤّداها أّن هذه البذرة، 
هي مهد نشأة فكرة ) توّخي معاين النحو ( لدى عبد القاهر اجلرجاين(63(، التي تقوم 
الغرض،  ملقتضيات  مطابقة  واألكثر  األمثل،  املعنى  توّخى  فيُ النظم،  نظرية  عليها 

ومقاصد املتكّلم وأحوال املخاطب.

وعىل الرغم من اقتفائه مكامن العدول يف األساليب الناجتة عن االختيار فهو مل 
يمِض يف احلديث عن علل هذا العدول واالنتقاءـ  إالَّ ما كان يذكره من حني إىل حني 
من علم املخاطب وعادة العرب فيه ـ وأطال السكوت عن اخلوض فيام يعلق بتلك 
األساليب املنتقاة من ظالل فّنية، واقتضاءات متضافرة استْدعت وجودها. وأغلب 
غية التي أنشأ كتابه من أجلها، فرصف طاقاته إليها، فكل  الظن أن مرجع هذا هو البُ
مل  الطاعنني، وإن  أمام  واملنافحة عنه  الكريم(64(،  القرآن  إثبات عربّية  ما شغله هو 
يرصح ، فقّصة تأليفه للكتاب(65( تشري إىل هذا إشارة واضحة. فكأن أبا عبيدة ملح 
يف سؤال سائله عن غرابة التشبيه برؤوس الشياطني املجهولة "دّسًا، ولدى السائل 
ا  إِنَّ اآلية  باحلجة والدليل رصيح  يتصّدى لذلك، وحيّقق  أن  فأراد  رأيًا مدخواًل، 
(66(، فكان ال همَّ له إالَّ ربط حبل األسباب بني  ونَ لُ قِ مْ تَعْ كُ لَّ عَ بِّياً لَّ رَ آناً عَ رْ اهُ قُ نَ لْ أَنزَ
النص القرآين وسبل العرب يف التعبري"(67( من شواهد شعرية ونثرية فصيحة . فكان 
التصّدي  نتيجة معينة، ومل يؤهله هذا  إثبات  به عىل  يُستَدل   ) َـّف ) استدالاًل  املصن
للتربير أو التعليل إالَّ ما جاء عرضًا . فكان بإيراده ملا يشكل من آي القرآن الكريم 
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الغريب وظواهر  ـ بمحارصة وجوه  إرسال طعوهنم  قبل  الطاعنني  حياول حمارصة 
العدول، ورّدها إىل رصيح اللسان العريب املبني بأسلوب استداليل، شغله عاّم سواه. 

العنارص  أثر  التفصيل يف احلديث عن  إىل  االلتفات  بعدم  يكتفي  بْعدُ ال  وهو 
السياقّية )داخلية وخارجية( يف أثناء تعّرضه لتلك األساليب، وال يكتفي بالسكوت 
تقابل  وهي  النزول  ألسباب  ذكر  أي  عن  يقلع  بل   ، فنّية  دالالت  من  توّلده  عاّم 
احلدث  بسياق  القرآن  وصل  حياول  فال   ، البرش  كالم  يف  األحوال(68(  مقتضيات 
ل فيه، ويكتفي بربط رضوب أساليبه املنتقاة بالسياق اللغوي الثقايف  زَّ الكيّل الذي نُ

الفصيح آنذاك.

رواية  عىل   )69)) والفرزدق  جرير  نقائض   ( اآلخر  كتابه  يبني  نراه  حني  يف 
األحداث الداعية إىل القول ، واملناسبات التي اقتضت إنشاده، فكّونت الروايات 
التي مّثلت املقامات ومقتضيات األحوال يف كتابه سياقًا كبريًا، يسّلط الضوء عىل 
معاين  تكتمل  فال   ،) القصيدة   ( اخلطاب  اكتنفت  التي  اللغوية  غري  العنارص  مجيع 
القصائد ـ يف مصّنفه هذا ـ ودالالهتا ومقاصدها إالَّ بعرض بنائها اللغوي عىل هذا 

السياق ) اخلارجي (.

َح  رجُ القرآن  جماز  يف  بمنهجه  النقائض  يف  هنا  منهجه  مقارنة  حاولنا  ما  وإذا 
القول بأنه يف جماز القرآن كان يتغيَّا هدفًا وحيدًا، وهو إثبات عربية أساليب القرآن 

الكريم، فانتهج ما يوصله إليه دون االلتفات إىل أي يشء آخر.

مهم  جزء  عىل  التعريج  عبيدة  أيب  جماز  يف  البحث  من  الفراغ  قبل  ن  حيسُ وقد 
يتفّرع عن هذا الدرس، وهو عالقة املجاز )أّول ظهوره عند أيب عبيدة( بالرضورة، 

وعالقة كليهام بمطابقة الكالم ملقتىض احلال.
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ـ الرضورة واملجاز ومطابقة الكالم ملقتىض احلال:

«إّن مقتضيات األحوال جيب أن تكون زائدة عىل أصل املعنى»(70(.

«قد يكون للمعنى عبارتان أو أكثر، واحدة يلزم فيها رضورة، إالَّ أهنا مطابقة 
اعتناءهم  الرضورة؛ ألن  إىل  يرجعون  احلال  أهنم يف هذه  احلال، وال شكَّ  ملقتىض 
فيه  رضورة  ال  ما  أن  موضع  يف  لنا  ظهر  وإذا  باأللفاظ،  اعتنائهم  من  أشّد  باملعنى 

عَلم أنه مطابق ملقتىض احلال ؟» (71(. يصلح هنالك ، فمن أين يُ

يُفهم من هذا أن وجود الرضائر، ومفارقة األصول ) واملعيار ( يُعدُّ عالمات 
يُستدل هبا عىل أن هذا املُْنَجز من القول قد صنعته أحوال وظروف مقامّية معّينة ، 
ها  َيكشف عن صفتها هيآت هذه الرضائر ، أو اخلروجات عن أصول املعاين ، فكلُّ
املقامية، حيث تستدعي ملطابقتها  الظروف  إليه إالَّ ملطابقة مقتضيات تلك  يُلجأ  مل 
املعيار، ولكنها ال تعدم أن تكون إحدى  كيفيًة من الكالم ) خمتلفة (، تتجاىف عن 
) اختيارات ( من ) املحتمل من الكالم العريب ((72(. وبذلك يُالحظ دخول عنرص 

)الرضورة( ضمن مالبسات تطبيقات نظرية مطابقة الكالم ملقتىض احلال بجالء.

وقد شاع مبدأ الرضورةـ  منذ أّول استقرار القواعد اللغويةـ  يف التربير لألساليب 
ِيش أن ينسحب هذا املصطلح عىل التعامل مع األساليب غري  الغريبة يف الشعر، فخُ
املعهودة يف القرآن الكريم، فجرى وصفها ـ أّول األمر ـ باملجاز ، ثم وجد الّدارسون 
أنفسهم مضطرّين إىل االستدالل عىل عربية هذه األساليب باالستعانة بالشعر الذي 
ِصف بدءًا بالرضورة(73(، ولكّن «هذه النظرة التي ينتج عنها املساواة بني القرآن  وُ
بعيدًا ويف انسجام  والشعر يف هذا املوقف وهذا املستوى ، ال يذهب هبا أصحاهبا 
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فكري تاّم ، بل سوف تُصاب بالنكوص واالختالل ، كّلام اختىل الناقد أو اللغوي 
بالشعر ، بعيدًا عن القرآن»(74(.

القرآن(  وجماز  الشعر،  )رضورة  أن  العمري  حممد  يرى  نفسه  السياق  ويف 
اختارها   ) جماز   ( فكلمة  املحتوى(75(،  يف  ويقرتبان  الشكل،  يف  خيتلفان  إجراءان 
التي جلأ  العام ملجموع اإلجراءات  العنوان  ـ «لتكون  العمري  ـ كام يرى  أبو عبيدة 
اختيار  فكان  الشذوذ»(76(.  دائرة  من  وإخراجه  القرآين،  النص  السرتجاع  إليها 
أسلوب دون أسلوب يف القرآن جمازًا ال اضطرارًا(77(، فهو جماز أو طريقة من طرق 
القول اقتضتها مالبسات القول وظروفه، فكان أبو عبيدة جيمع يف كتابه األساليب 
القرآنية ، التي كان كّل منها «حمّصلة تفاعل مجلة من العنارص استوجبت طريقًة دون 
سواها»(78(، أي اقتضت كيفّية خمصوصة ملطابقة حاهلا. ويصّنفها باعتبارها جمازات 

وطرق قول اختريت دون غريها تلبيًة القتضاء الكالم هلا.
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اهلوامش 
1- ذكر الذهبـي يف تاريخ اإلسالم ضمن حديثه عن أحداث سنة ثالث وأربعني ومئة نّصًا 
م ، ووضع املصّنفات يف جماالت العلوم فقال :" ويف هذا العرص رشع  حّدد فيه بداية التدوين املنظَّ
كتب  نت  وِّ ودُ وتبويبه،  العلم  تدوين  ـُر  وكث  ... والتفسري  والفقه  احلديث  تدوين  يف  اإلسالم  علامء 
العربية، واللغة، والتاريخ ، وأّيام الناس . وقبل هذا العرص كان سائر األئمة يتكّلمون عن حفظهم، 
احِلفظ  وأخذ   ، العلم  تناول  احلمد  وهلل  َل  َفَسهُ مرّتبة،  غري  صحيحة  صحف  من  العلم  يروون  أو 

يتناقص".

شمس الدين حممد بن أمحد الذهبـي ، تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، تح : عمر 
عبدالسالم تدمري، ج9 ، ط1 ، بريوتـ  لبنان ، دار الكتاب العريب، ) 1407هــ  1987م(، ص13.

2- اجلاحظ، احليوان، تح: حممد باسل عيون السود، املجلد األول ، ط1 ، بريوت ، دار الكتب 
العلمية منشورات حممد عليبيضون ، ) 1419هـ ـ 1998م(، ص132 .

نظر كذلك امليداين ، جممع األمثال، تح: حممد حميي الدين عبداحلميد ، ج2 ، ط2 ، مرص       ويُ
، مطبعة السعادة ، ) 1379هـ ـ 1959م (، ص198.

نظر ابن عبدربه، العقد الفريد، تح : أمحد أمني وآخرين ، ج3 ، ط2 ، القاهرة ، مطبعة جلنة  3- يُ
التأليف والرتمجة والنرش ، 1952م ، ص ص76 ، 77 .

نظر كذلك أمحد زكي صفوت ، مجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة، ج1، د.ط      ويُ
، رشكة ومطبعة مصطفى البايب احللبـي ، د.ت ، ص308.

4- خري الدين الزركيل، األعالم ، ج2 ، ط15 ، بريوت ، دار العلم للماليني ، 2002/ ص6.

5- السابق نفسه، ج3، ص225.

6-"قوهلم: لكّل مقام مقال. أّول من قال ذلك طرفة بن العبد يف شعر يعتذر فيه إىل عمرو بن 
هند : تصّدق عيّل ...البيت". 

     املفّضل بن سلمة، الفاخر، تح : عبدالعليم الطلحاوي، د.ب ، دار إحياء الكتب العربية، 
عيسى البايب احللبـي، ) 1380هـ ـ 1960م( ، ص314.

7- الزركيل، األعالم، ج2، ص118.
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نظر أبو العباس املّربد، الكامل، تح : حممد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة ، ج2 ،  8- يُ
د.ط ، مرص ، مكتبة هنضة مرص ومطبعتها، د.ت ، ص199.

الكتب  دار  مطبعة  القاهرة،  ط1،  ج2،  األغاين،  األصفهاين،  الفرج  أبو  كذلك  نظر  ويُ     
املرصّية، ) 1346هـ ـ 1928م (، ص187 . 

نظر ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، تح : حممد حميي الدين      ويُ
عبداحلميد ، ج1 ، ط2 ، مرص ، مطبعة دار السعادة ، ) 1374هـ ـ 1955م (، ص76.

9- الزركيل، األعالم، ج5 ، ص205.

املدين،  مطبعة  العروبة،  مكتبة  القاهرة،  ط1،  األسد،  الدين  نارص  تح:  ديوانه،   -10
(1381هـ ـ 1962م(، ص115.

11- الزركيل، األعالم، ج4، ص295.

 ، القاهرة  ط1،  ج1،  عطا،  أمحد  عبدالقادر  حممد  تح:  البخاري،  صحيح  البخاري،   -12
مرص، دار التقوى للرتاث، ) 1421هـ ـ 2001م (، ص41، كتاب العلم، باب من خّص بالعلم 

قومًا دون قوم كراهية أالَّ يفهموا ، حديث رقم ) 124 (.

13- الزركيل، األعالم، ج4، ص137.

14- اجلاحظ، البيان والتبيني، ج1 ، ص104.

15- هو عبدامللك بن مروان ) ت 87هـ(.الزركيل ، األعالم، ج4 ، ص165.

16- الزركيل ، األعالم، ج5 ، ص219.

ـّر : 17- املرزباين ، املوشح، ص199 . والبيتان اآلخران، قول كثي

ـّة إن تـقـّلـت أسيئي بنا أو أحسنـي ال ملـومـة            لديـنا ، وال مقـلي  

وقول القطامي يصف اإلبل:  

يمشني رهوًا فـال األعجاز خاذلة          وال الصدورُ عىل األعجاز تّتكلُ  

 ، الزركيل  نظر  يُ  . العهد األموي  الثقفي ، أمري من جبابرة الوالة يف  18- يوسف بن عمر 
األعالم، ج8 ، ص243.
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نظر السابق نفسه ،  19- زيد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب ، وهو زيد الشهيد ، يُ
ج3 ، ص59.

نظر السابق نفسه ، ج4 ، ص78. 20- عبداهلل بن احلسن بن احلسن بن عيل بن أيب طالب ، يُ

21- عبداهلل بن معاوية بن عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب ، والطيار جعفر ؛ لذلك يدعى 
نظر السابق نفسه ، ج4 ، ص139. ابن الطيار . يُ

22- اجلاحظ ، البيان والتبيني، ج1 ، ص311.

23  يُستأنس بالنص السابق وما فيه من ترصيح بقيام اخلطيب إذا ما رشع يف إلقاء خطبته ثم 
نظر كذلك ابن رشيق ، العمدة، ج1 ، ط2 ، مطبعة دار السعادة ، 1955م  جلوسه حال فراغه، ويُ

، ص26.

24- الزركيل ، األعالم، ج5 ، ص124.

25- املرزباين ، املوّشح، ص302.

26- السابق نفسه ، ص303 . وال يعدم الناظر يف مرويات هذه الفرتة الوقوع عىل حوادث 
شبيهة هبذه القصة منها خرب إنشاد أيب النجم العجيل هشامًا : 

والشمس قد صارت كعيـن األحـوِل    

إياه ، فقد كان أحول . ومل يراِع أبو النجم هذه احلال، وذهب عنه  وغضب هشام وطرده 
الروي يف الفكر يف عني هشام . 

عبدامللك،  بن  يزيد  يف  بشار  قول  ص165،  نفسه،  نظر  ويُ ص274.  نفسه،  السابق  نظر  يُ
وغريها من روايات

استعاماًل خاّصًا،  اللغة  ، ويستعمالن  الكالم  " خيرجان عن معهود  والشعر  فالقرآن   -27
ملقاصد فنية واضحة ... فقد اعترب النحاة هذين النصني مصدرًا لغويًا هاّمًا ، وشهادة حاسمة". 

مّحادي صّمود ، التفكري البالغي عند العرب ) أسسه وتطوره إىل القرن السادس (، د.ط ، 
د.ب ، منشورات اجلامعة التونسية ، 1981م ، ص49.

28- سيبويه، الكتاب، تح: عبدالسالم هارون، ج4 ، د.ط ، مرص، اهليأة املرصية للكتاب، 
1975م ، ص223.
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29- ومن ذلك توجيهه معنى النصب يف بيت ذي الّرّمة :

 .) َصْعِب  ومن  َذلوٍل  من  حاٍل  كّل  عىل    ) أخاها إذا كانت عضاضًا َساَمهَلا   
بقوله :" نصب هذا عىل أنك مل ترد أن حتّدث الناس، وال من ختاِطب بأمر جهلوه ، ولكنهم قد 

علموا من ذلك ما علمَت ، فجعَله ثناًء وتعظياًم" . 

    سيبويه ، الكتاب، تح : هارون ، ج2 ، دار الكتاب العريب ، 1968م ، ص65.

ـّر، الرسالة العذراء، تح : زكي مبارك ، ط2 ، القاهرة ، 1391هـ ، ص48 ،  30- ابن املدب
نقاًل عن : صّمود ، التفكري البالغي، ص111. 

     ونّص قول اخلليل :» كل ما أّدى إىل قضاء احلاجة فهو بالغة فإن استطعت أن يكون 
لفظك ملعناك طبقًا، ولتلك احلال وفقًا، وآخر كالمك ألّوله مشاهبًا ، وموارده ملصادره موازنًا ، 

فافعل «.

نظر حممد يونس عيل ، مقدمة  31- ) القولة هي : جتلٍّ فعيّل للجملة ، وحتّقٌق هلا وجتّسد (. يُ
يف علمي الداللة والتخاطب، ط1 ، بريوت ، دار الكتاب اجلديدة املتحدة ، 2004م ، ص14.

32- حممد يونس عيل ، مدخل إىل اللسانيات ، ط1 ، بريوت ، دار الكتاب اجلديدة املتحدة 
، 2004م ، ص55.

33- ينظر الكتاب، ج1، تح : هارون ، د.ط ، د.ب ، دار القلم ، 1966م ، ص ص55، 
73 ، 74 ، 277 ، 393 . ج2: ص ص86 ، 87 ، 143. وغريها من مواضع كثرية .

34- الكتاب، ج2، ص ص86، 87.

35- الكتاب، ج1، ص431.

36- دالئل اإلعجاز، ص ص235 ، 236.

37- الكتاب، ج1، ص54.

38-السابق نفسه، ج1، ص48. 

39- كريم حسني اخلالدي، البديل املعنوي من ظاهرة احلذف، ط1، عاّمن ، دار صفاء    
للنرش والتوزيع ، )2007م ـ 1428هـ(، ص155.
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40- الكتاب، ج2 ، ص ص80 ، 81.

نظر السابق نفسه ، ج1 ، ص ص272 ، 275. 41- يُ

نظر كذلك ، ج2 ، ص ص80 ، 81 . ج1،  42- الكتاب، ج1 ، ص ص272 ، 275. ويُ
ص275 وغريها من مواضع .

43- املوضع نفسه.

44- السابق نفسه، ج1، ص ص224، 275.

45- السابق نفسه، ج1، ص393. وغريها من مواضع.

46- أمحد املتوّكل، قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية ) بنية اخلطاب من اجلملة إىل 
النص (، د.ط ، الرباط ، دار األمانة للنرش والتوزيع ، 2001م ، ص138 .

وقد تلتقي هذه الصور لدى سيبويه برضوب إحالة التعيني وهي :»اإلحالة املعرفية ،   
واإلحالة السياقية ، واإلحالة املقامية، واإلحالة االستداللية». السابق نفسه، ص141.

47   - الكتاب، ج2، ص231.

48- فهناك من يرى أن النحاة وأّوهلم سيبويه، وإن كانوا عنوا باملقام وما حيصل بمراعاته 
من معاٍن، فإن عنايتهم كانت عىل سبيل جتريد املقامات، وتنميطها تنميطًا جيعل النحو مستوعبًا هلا. 
نظر خالد ميالد، اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب والداللة، تونس، نرش جامعة منوبة واملؤسسة  يُ
العربية للتوزيع، 2001م ، ص400. نقاًل عن: بسمة بلحاج رحومة الشكييل ، السؤال البالغي ) 
اإلنشاء والتأويل (، ط1 ، تونس ، دار حممد عيل للنرش واملعهد العايل للغات ، 2007م ، ص16.

وهذا القول وإن استقام عىل أكثر النحاة فهو ال يستقيم بحال من األحوال عىل منهج   
سيبويه يف تعاطيه مع عنارص املقام يف كتابه.

49- شوقي ضيف، البالغة العربية ) تطّور وتاريخ (، ط10 ، القاهرة ، دار املعارف ، د.ت 
، ص29.

50- حممد عابد اجلابري، بنية العقل العريب، ط2 ، بريوت ، مركز دراسات الوحدة العربية 
، 1987م ، ص21.
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51- مصطفى الصاوي اجلويني، مناهج يف التفسري، د.ط ، اإلسكندرية ، منشأة املعارف، 
د.ت، ص ص77، 78.

52- حممد زغلول سالم، أثر القرآن يف تطور النقد العريب إىل آخر القرن الرابع اهلجري، 
ط3، مرص، دار املعارف، د.ت، ص41.

نظر السابق نفسه، ص44. 53- يُ

54- سورة األعراف، اآلية 85.

55- أبو عبيدة ) معمر بن املثنى (، جماز القرآن، تح : حممد فؤاد سزكني، ج1 ، د.ط، د.ب 
، مكتبة اخلانجي، د.ت ، ص297.

56- سورة الرعد، اآلية 31.

57- أبو عبيدة، جماز القرآن، ج1 ، ص331.

نظر مثاًل جنوحها إىل معنى امليزان الرصيف، ج1 ، ص286 ، وجنوحها نحو معنى  58- يُ
التفسري للدالالت ، ج1، ص254. وغريها من معاٍن يف مواضع أخرى.

59- السابق نفسه، ج1، ص18.

60- صّمود، التفكري البالغي، ص92.

61- صّمود، التفكري البالغي، ص91.

نظر جماز القرآن، ج1 ، ص ص111 ، 257 ، 331. وغريها من مواضع. 62- يُ

63- ولتأكيد هذه الفكرة يُرجع إىل خطاطة ) املسار اللغوي : النص اخلاص ( لدى حممد 
العمري حيث وصل منجر أيب عبيدة بدالئل اجلرجاين وصاًل مبارشًا من جهة وجهة املسار ، دون 

نظر البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، د.ط ، الدار البيضاء ، 1999م ، ص28. أي وسائط . يُ

نظر اجلويني ، مناهج يف  نظر ساّلم ، أثر القرآن يف تطور النقد العريب ، ص44 ، ويُ 64- يُ
التفسري، ص92.

65- وقّصة تأليفه إياه ، أنه بينام هو يف جملس الفضل بن الربيع ، دخل رجل وقال له بعد أن 
عرفه : «قد سألت عن مسألة، أفتأذن يل أن أعّرفك إياها ؟ فقلتُ [املتحدث أبو عبيدة]: هات ، 
َياِطني([الصافات:65] وإنام يقع الوعد واإليعاد  وسُ الشَّ ؤُ َها َكَأنَّهُ رُ قال : قال اهلل عز وجل : )َطْلعُ
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بام عرف مثله ، وهذا مل يُعرف . فقلت : إنام كّلم اهلل تعاىل العرب عىل قدر كالمهم . أما سمعت 
قول امرئ القيس :

أيقتلني واملشـرفـي مضاجـعـي         ومسنونـة زرق كأنيـاب أغـوال  

وهم مل يروا الغول قط ، ولكنهم ملا كان أمر الغول هيوهلم أُوعدوا به ... وعزمت من   
ذلك اليوم أن أضع كتابًا يف القرآن يف مثل هذا وأشباهه ، وما حيتاج إليه من علمه، فلام رجعت 
ه املجاز". ياقوت احلموي، معجم األدباء، ج6، تح : إحسان  إىل البرصة عملت كتايب الذي سميتُ

عباس ، ط1، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، 1993م ، ص ص2706 ، 2707 .

66- سورة يوسف، اآلية 2.

أيب  فكرة  أّن  القرآن  أثر  يف  ساّلم  زغلول  ويرى  ص95.  البالغي،  التفكري  صّمود،   -67
عبيدة يف تأليف كتابه فكرة مدرسية، حاول من طريقها وضع صور من التعبري يف القرآن وما يقابله 
من كالم العرب أمام طبقة املستعربني ، والذين تعّلموا اللغة دراسة كسائل أيب عبيدة . يُنظر ص 

ص43 - 44 .

نظر أبو إسحاق الشاطبـي، املوافقات يف أصول الرشيعة، تح : حممد عبداهلل دّراز ،  68- يُ
ج3 ، ط2 ، د.ب ، دار الفكر العريب ، د.ت ، ص347.

 (  ، بيضون  عيل  حممد  دار   ، بريوت   ، ط1   ، جمّلدان   ، املنصور  عمران  خليل   : تح   -69
1419هـ ـ 1998م (.

70- التهانوي ، كّشاف اصطالحات الفنون، ج2 ، ص125.

71- عبدالقادر بن عمر البغدادي ، خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب، تح : عبدالسالم 
حممد هارون ، ج1، ط4 ، القاهرة ، مكتبة اخلانجي ، 1997م ، ص34.

72- يُراجع مقدمة أيب عبيدة يف جماز القرآن ، ج1 ، ص18. حيث يذكر لفظة ) املحتمل 
( وجيعلها قساًم من ثالثة أقسام يف كالم العرب ) الغريب واملعاين واملحتمل ( فإن هذا املحتمل 

يندرج حتته من االحتامالت ما ساّمها ) جمازات ( فحاول حرصها .

نظر أمحد بلبداوي ، الكالم الشعري من الرضورة إىل البالغة العامة ، ط1 ، الرباط ،  73- يُ
دار األمان ، 1997م، ص63.
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74- املوضع نفسه .

نظر البالغة العربية، ص91. 75- يُ

76- البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، د.ط ، الدار البيضاء ، أفريقيا الرشق ، 2005م 
، ص168.

77- فاهلل تعاىل ال يغلط وال يُضَطر» ابن قتيبة الدينوري ، تأويل مشكل القرآن ، تح : السيد 
أمحد صقر ، ط2، القاهرة ، دار الرتاث ، ) 1393هـ ـ 1973م(، ص203. 

 ، القلب  بعض  ويغّلط   ، العرب  يف كالم   ) املقلوب   ( عن  حديثه  ضمن  هذا  يقول  «وهو 
الكالم   ، بلبداوي  أمحد   : املوقف  تفصيل هذا  نظر يف  يُ  . الشعر  إىل االضطرار يف  بعضه  ويرجع 

الشعري، ص66.

78- صّمود ، التفكري البالغي، ص92.
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املصادر واملراجع
القرآن الكريم .

من . 1 الشعري  الكالم  بلبداوي،  أمحد 
الرضورة إىل البالغة العامة، ط1، الرباط 

، دار األمان ، 1997م.

أمحد زكي صفوت، مجهرة خطب العرب . 2
رشكة  د.ط،  الزاهرة،  العربية  عصور  يف 

مطبعة مصطفى البايب احللبـي، د.ت .

يف . 3 العربية  اللغة  قضايا  املتوّكل،  أمحد 
من  اخلطاب  بنية   ( الوظيفية  اللسانيات 
دار  الرباط،   ، د.ط   ،) النص  إىل  اجلملة 

األمان للنرش والتوزيع ، 2001م.

يف . 4 املوافقات   ، الشاطبـي  إسحاق  أبو 
أصول الرشيعة، تح : حممد عبداهلل دّراز 

، ط2 ، مرص ، دار الفكر العريب، د.ت .

البخاري، تح : حممد . 5 البخاري ، صحيح 
عبدالقادر أمحد عطا، ج1، ط1، القاهرة 
-مرص، دار التقوى للرتاث، ) 1421هـ 

ـ 2001م (.

السؤال . 6 الشكييل،  رحومة  بلحاج  بسمة 
ط1،   ،) والتأويل  اإلنشاء   ( البالغي 
واملعهد  للنرش  عيل  حممد  دار  تونس، 

العايل للغات، 2007م.

اجلاحظ : البيان والتبيني، تح : عبدالسالم . 7
جلنة  مطبعة   ، القاهرة  ط1،  هارون، 

التأليف والرتمجة والنرش، 1948م.

احليـوان، تح : حممد باسل عيون السود ، . 8
املجّلد األّول، ط1، بريوت، دار الكتب 
العلمية منشورات حممد عيل بيضون ، ) 

1419هـ ـ 1998م (.

عند . 9 البالغي  التفكري  صّمود،  مّحادي 
العرب، د.ط ، د.ب ، منشورات اجلامعة 

التونسية ، 1981م.

ط15، . 10 اإلعـالم،  الزركيل،  الدين  خري 
بريوت، دار العلم للماليني، 2002م.

حماسن . 11 يف  العمدة  القريواين،  رشيق  ابن 
حميي  حممد   : تح   ، ونقده  وآدبه  الشعر 
الدين عبداحلميد : د.ط ، بريوت ، مطابع 
مطبعة  مرص،  .ط2،  د.ت  أوفستكونز، 

دار السعادة، ) 1374هـ ـ 1955م (.

عبدالسالم . 12  : تح  الكتاب،   ، سيبويه 
هارون :

-ج1 : دار القلم ، د.ب ، 1966م.. 13

للطباعة . 14 العريب  الكتاب  دار   : -ج2 
والنرش ، القاهرة ، 1968م .

للكتاب، . 15 العامة  املرصية  اهليأة   : -ج3 
د.ط ، 1973م.
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م. ريمة عمر مصباح يوسف

للكتاب، . 16 العامة  املرصية  اهليأة   : -ج4 
د.ط ، ) 1395هـ ـ 1975م (.

تطّور . 17  ( العربية  البالغة   ، ضيف  شوقي 
وتاريخ (، ط10، القاهرة ، دار املعارف 

، د.ت.

أبو العباس املّربد، الكامــل ، تح : حممد . 18
أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاته ، د.ط 
ومطبعتها،  مرص  هنضة  مكتبة   ، مرص   ،

د.ت .

أمحد . 19  : تح   ، الفريد  العقد  عبدرّبه،  ابن 
التأليف  جلنة  مطبعة   ، القاهرة   ، أمني 

والرتمجة والنرش ، 1952م.

خزانة . 20  ، البغدادي  عمر  بن  القادر  عبد 
 : تح   ، العرب  لسان  لباب  األدب ولب 
عبدالسالم حممد هارون ، ط4 ، القاهرة، 

مكتبة اخلانجي، 1997م.

اإلعجاز، . 21 دالئل  اجلرجاين،  القاهر  عبد 
تح : حممود حممد شاكر، ط5 ، القاهرة، 
مكتبة اخلانجي، )1424هـ ـ 2004م (.

ـّى (:. 22 أبو عبيدة ) معمر بن املثن

سزكني، . 23 فؤاد  حممد   : تح  القرآن،  جماز 
د.ط ، د.ب ، مكتبة اخلانجي ، د.ت .

خليل . 24  : تح  والفرزدق،  جرير  نقائض 
عمران املنصور، ط1 ، بريوت، دار حممد 

عيل بيضون، ) 1419هـ ـ 1998م (.

مشكل . 25 تأويل  الدينوري،  قتيبة  ابن 
ط2   ، صقر  أمحد  السيد   : تح  القرآن، 
ـ  )1393هـ   ، الرتاث  دار   ، القاهرة   ،

1973م (.

نارص . 26  : تح   ، ديوانـه  اخلطيم،  بن  قيس 
مكتبة   ، القاهرة   ، ط1   ، األسد  الدين 
دار العروبة ، مطبعة املدين ، ) 1381هـ 

ـ 1962م (.

املعنوي . 27 البديل  اخلالدي،  حسني  كريم 
دار   ، عاّمن   ، ط1  احلذف،  ظاهرة  من 
ـ  1428هـ   ( والتوزيع،  للنرش  صفاء 

2007م (.

عيل . 28 حممد   : تح  املوّشح،  املرزباين، 
الفكر  دار  القاهرة،  د.ط،  البجاوي، 

العريب، د.ت.

يف . 29 مناهج  اجلويني،  الصاوي  مصطفى 
منشأة  اإلسكندرية،  د.ط،  التفسري، 

املعارف، د.ت .

حممد زغلول ساّلم، أثـر القرآن يف تطّور . 30
النقد العريب إىل آخر القرن الرابع اهلجري 

، ط3 ، مرص ، دار املعار، د.ت .

العريب، . 31 العقل  بنية  اجلابري،  عابد  حممد 
الوحدة  دراسات  مركز  بريوت،  ط2، 

العربية، 1987م.

حممد عيل التهانوي، كّشاف اصطالحات . 32
الفنون والعلوم، تح : لطفي عبد البديع، 
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العامة  املرصية  املؤسسة  د.ب،   ، د.ط 
والنرش،  والطباعة  والرتمجة  للتأليف 

1983م.

حممد العمري :. 33

البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، د.ط . 34
، الدار البيضاء ، 1999م.

والتداول، . 35 التخييل  بني  اجلديدة  البالغة 
الرشق،  أفريقيا  البيضاء،  الدار   ، د.ط 

2005م.

حممد يونس عيل :. 36

مدخل إىل اللسانيات، ط1، بريوت، دار . 37
الكتاب اجلديدة، املتحدة ، 2004م.

والتخاطب، . 38 الداللة  علمي  يف  مقّدمة 

اجلديدة  الكتاب  دار  بريوت،  ط1، 

املتحدة، 2004م.

الفاخر، . 39 عاصم،  بن  سلمة  بن  املفّضل 

تح: عبد العليم الطلحاوي، ط1، د.ب، 

البايب  عيسى  العربية،  الكتب  إحياء  دار 

احللبـي ، ) 1380هـ ـ 1960م (.

تح: . 40 األدباء،  معجم  احلموي،  ياقوت 

إحسان عّباس، ط1، بريوت، دار الغرب 

اإلسالمي، 1993م.


