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 المبحث األول : مفيوم مقتضى الحال.
 توطئة:  
كعمماء الداللة حيف  ،داللي ال لتحميؿا يستند عمييا التي الكبرل لقرائفا مف السياؽ يعتبر  

يتحدثكف عف السياؽ يقسمكنو إلى نكعيف : نكع لغكم ييتـ بالسباؽ كالمحاؽ ،ك آخر مقامي 
مصطمحات  -قديما ك حديثا  -و العمماءال يمكف إغفالو يراعي مالبسات الكالـ ،أطمؽ عمي

 .مقتضى الحاليا قدمكثيرة، لعؿ أ
 تعريف مقتضى الحال : .1

 التعريف المغوي:.1.1
المقتضى اسـ مفعكؿ مف اقتضى، كاقتضى مشتؽ مف قضى ، كقضى في المغة ليا      

 عدة معاف ، منيا :
 معنى  كميا يرجع إلى قضى في المغة عمى ضركب ،»  : قاؿ الزجاج : القطع

 .1« انقطاع الشيء
 القاؼ ك الضاد ك الحرؼ المعتؿ أصؿ  »قاؿ ابف فارس  :  : إحكام األمر و إنفاذه

 .2« صحيح يدؿ عمى إحكاـ أمر ك إتقانو ك إنفاذه لجتو
 كمنو قكلو  و الفصل: الحكم  :﴿ بُّؾى أىالا تىٍعبيديكا ًإالا ًإيااهي قىضىى رى  .[23]اإلسراء:  ﴾كى

 .3« قضى أم حكـ : » قاؿ الجكىرم 
  
 

                                                           
،ج 1988سنة ، 1عبد الجميؿ عبده شمبي ، عالـ الكتاب ،طتح:، ش ك معاني القرآن و إعرابوالزجاج ،أبك إسحاؽ ،  - 1
                                 . 230،ص2
عبد السالـ ىاركف ، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر ، تح:، معجم مقاييس المغةبف زكريا ، ابف فارس، أحمد  -2
 .99، ص5،ج1972 ، سنة2ط
عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممالييف، بيركت ،لبناف تح:، الصحاح في المغةالجكىرم ، إسماعيؿ بف حماد ،  - 3

 .2463،ص6،ج1979،سنة 2،ط



 الرتاث العربي و الدراسات اللغوية احلديثةمقتضى احلال بني                                                     ولالفصل األ
 

13 
 

 لمتغير القابمة أك المتغيرة أك الكيفيات األكصاؼ عمى يدؿ اسـ فيي  »: أما الحال -
الحسية  المتغيرة أمكره مف بو يختص تضاؼ إليو، ك حاؿ اإلنساف، ما الذم الشيء في

 .1« كالمعنكية
 التعريف االصطالحي:. 2.1

 ييعراؼ بأٌنو: " مصطمح ، مككف مف مركب إضافيمقتضى الحال"  
...االعتبار المعيف الذم يستدعي مجيء الكالـ عمى صفة مخصكصة مناسبة  »      

 .2«لمحاؿ ، كالتأكيد في حاؿ اإلنكار أك التردد مثالن 
كيسمى )االعتبار المناسب( كىك الصكرة »....." بقكلو :  بدوي طبانة كقد عرفو "       

د عمييا العبارة ، مثػػال المدح حػػاؿ يدعػػك إليراد العبػػػارة عمػػى صكرة المخصكصة التي تكر 
 اإلطنػػاب ، كذكػػػاء المخاطب حػػػػاؿ يدعك إليرادىػػا عمػػػى صكرة اإليجػػػاز. فكػػػؿ مػػف المػػػػدح 

ك الذكاء حاؿ . ككؿ مف اإلطناب أك اإليجاز مطابقة لممقتضى. ك إيراد الكالـ عمى صكرة 
 .3«طناب أك اإليجاز مطابقة لممقتضى اإل
كالحاؿ ىك األمر الداعي لممتكمـ إلى أف يعتبر مع الكالـ الذم  »كيشرح ذلؾ قائالن :      

 .4«يؤدم بو أصؿ المراد خصكصية ما ، كتمؾ الخصكصية ىي مقتضى الحاؿ
ة عمى أصؿ صكرة خاصة ترد في الكالـ زائد» فيعرفو بأنو : أحمد مصطفى المراغيأٌما      

 .5«معناه قد اقتضاىا الحاؿ ك استدعاىا المقاـ
» فنجده يشير إلى أنو :  ""جان ديبواإذا رجعنا إلى "قامكس الٌمسانيات" لػأما ك      

مجمكعة الظركؼ االجتماعية الممكف أخذىا بعيف االعتبار لدراسة العالقات المكجكدة بيف 

                                                           
 216 ص ،1 ج الكسيط، المعجـ - 1
 .243ص  ،3، ج1987مطبعة المجمع العممي العراقي ، ، معجم المصطمحات البالغيةأحمد مطمكب،  - 2
 .548،ص  3، دار المنارة )جدة(، دار الرفاعي لمنشر )الرياض(، ط معجم البالغة العربيةبدكم طبانة،  - 3
 .84المرجع نفسو ، ص - 4
 .37-36،صـ 1992، 1، دار إحياء التراث اإلسالمي، ط عموم البالغةأحمد مصطفى المراغي،  - 5
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مكؾ الٌمغكم... ك أحيانان يكسـ بالسياؽ االجتماعي لالستعماؿ السمكؾ االجتماعي ك الس
ك ىك المعطيات التي يشترؾ  "سياق المقام"،أك  "السياق المقامي"الٌمغكم، ك نقكؿ أيضان 

فييا المرسؿ ك المستقبؿ حكؿ المقاـ الثقافي ك النفسي، ك التجارب المشتركة بينيما 
 .1«كالمعارؼ الخاصة بكٌؿ منيما

الخمفية غير المغكية » :بأٌنو ىذا المصطمح جـ المصطمحات المغكيةمععرؼ ك 
لمكالـ )أك النص( ك مف خالليا يأخذ تماـ معناه في االستعماؿ ك مف ىذه العناصر: الكالـ 
السابؽ، اإلطار االجتماعي الذم يتـ فيو الكالـ، ك مستكل العالقة بيف طرفي الكالـ 

  .2«اجتماعيان ك ثقافيان 
تعريفات السابقة ، يتبٌيف جميا أف مقتضى الحاؿ يرتبط ارتباطا كثيقا مف خالؿ ال

 بالعناصر الغير لغكية التي تكتنؼ الحدث الكالمي ك تؤثر فيو.

قديما ك  -ك لما كانت مراعاة ىذه االعتبارات ضركرية الستكناه المعنى، ألقى العمماء    
تي تصؼ ىذه العناصر، فنجد جممة مف المصطمحات ال –حديثا ، كعمى اختالؼ مشاربيـ 

السياؽ االجتماعي ،الماجريات، السياؽ الخارج  عمى سبيؿ المثاؿ : المقاـ ، بساط الحاؿ ،
 عف النص، المناسبة ، سياؽ الحاؿ....كغيرىا.

 : مرادفات مقتضى الحالأىم .2
د زخما يج ،ككذا الدراسات المغكية الحديثة  ،إف المتأمؿ في التراث العربي اإلسالمي      

 :أشيرىا ، لعؿمصطمح مقتضى الحاؿ مع  قاربتتك أ ترادؼىائال مف المصطمحات التي 
 
 

                                                           

1 - Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique , larousse, paris 1989, )mot 
contexte  ،( p 120. 

 ، مادة )س ك ؽ(.1990، 1، دار العمـ لممالييف، بيركت، ط معجم المصطمحات المغويةرمزم منير بمعبكي،  - 2
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 ام:ـــالمق1.2.
الحاؿ، حاؿ الخطاب في  مقتضى عمى" المقام" مصطمح كالبالغة البياف يطمؽ أىؿ      

الكجو ... » :بأنو "تمام حسان"ذاتو، كحاؿ المخاطىب كالمخاًطب. كالمقاـ كما يقرر الدكتكر
 . 1«المقاؿ الذم تتمثؿ فيو العالقات كاألحداث كالظركؼ االجتماعية التي تسكد ساعة أداء

 المشاركيف األشخاص مجمكع إف »: بقكلويفرؽ بينو كبيف مقتضى الحاؿ يحاكؿ أف ك     
 الزماف نطاؽ في المختمفة االجتماعية كالظركؼ العالقات ثـ سمبا أك إيجابا المقاؿ في

 األكليف فيـ عف االختالؼ يختمؼ بعض المعنى بيذا كىك ،) المقاـ( أسميو ما ىك كالمكاف
 . 2«مقتضى الحاؿ مراعاة البالغة جعمكا ثـ ثابتة، حاال رأكه الذيف
 »إذ يقكؿ: بضركرة التفريؽ بيف المصطمحيف  "ابن يعقوب المغربي"مع  "تمام"كيتفؽ    

 مقاـ قاؿفي لممقتضيات مضافان  يستعمؿ فالمقاـ ، االستعماؿ في )  كالمقاـ الحاؿ  (كيختمفاف
 في تكىـ فإذا . اإلنكار حاؿ فيقاؿ لممقتضى مضافان  كثيران  يستعمؿ كالحاؿ . مثالن  التأكيد
 ، بسرعة الزماف لتحكؿ حاالن  سمي الكالـ لذلؾ زمانان  ككنو ما بخصكصية الكالـ كركد سبب
ذا  .3«مقاما سمي لو محالن  ككنو فيو تكىـ كا 
يؤدال الكالـ بسمات معيانة مناسبة لممقاـ أك الحاؿ الذم يمقى فيو ذلؾ  المتكمـ أم أف  

 الكالـ .
 (:context of situation) سياق الحال2.2.

االجتماعيػػة كالبيئػػة يتمثػػؿ فػػي الظػػركؼ  »كىػػك" مالينوفســكي"صػػاغو مصػػطمح شػػيير      
 .4«النفسية ك الثقافية لممتكمميف أك المشتركيف في الكالـ

                                                           

 .337 ، ص1998الثالثة،  الطبعة الكتب، عالـ ،ومبناىا معناىا العربية المغة ، حساف تماـ 1-
 .351صالمرجع نفسو،  -2
 بيركت ، العممية الكتب دار ، يـھإبرا خميؿ : تحؽ ، الفتاح بھموا،  محمد بف أحمد ؛ المغربي يعقكب ابف - 3
 .125،ص1،ج 2001،
 .135ص ـ، 1996، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ، العربية و عمم المغة البنويحممي خميؿ،  - 4
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فسػػياؽ الحػػاؿ ييػػتـ بدراسػػة المحػػيط الػػذم يقػػع فيػػو الكػػالـ كيشػػمؿ الظػػركؼ المحيطػػة إذا     
بالحدث الكالمي لسياؽ المكقؼ ، )العصر( نكع القػكؿ كصػفتو ، المغػة أك الميجػة المسػتعممة 

، المستمع أك القارئ ، العالقة بػيف المرسػؿ كالمتمقػي مػف حيػث الثقافػة ، ، المتكمـ أك الكاتب 
الجػػػػنس ، العمػػػػر ، األلفػػػػة كالطبقػػػػة االجتماعيػػػػة ، ظػػػػركؼ الجػػػػك ، إيمػػػػاءات أك أم إشػػػػارات 

" لػدل قػدماء البالغيػيف يقابػؿ المقـامكىذا ما جعؿ بعض الباحثيف يجعمػكف مفيػـك " ،1عضكية
: معبػرا عػف ذلػؾ " تمـام حسـان"يقػكؿ ،لٌمسػانية الحديثػة" فػي المػدارس االحال سياقمصػطمح "

 "سػػياؽ الحػػاؿ"أجػػد لفػػظ المقػػاـ أصػػمح مػػا أعبػػر بػػو عٌمػػا أفيمػػو مػػف المصػػطمح الحػػديث »... 
(context of situationالذم يستعممو الٌمسانيكف المحدثكف )»2. 

ف ما يقكلو كبػيف يكازف بي أف فسياؽ الحاؿ يقتضي مراعاة المتكمـ لحاؿ السامعيف كثقافاتيـ ك
ثقافػػػػة السػػػػامع أك المخاطػػػػب ككػػػػذلؾ يتطمػػػػب سػػػػياؽ الحػػػػاؿ مكازنػػػػة بػػػػيف المكقػػػػع االجتمػػػػاعي 

 .لممتحدث كأثره في اختيار المغة أك األسمكب
 :) قرائن األحوال (القرائن الحالية3.2.

 يعرفوكقد يطمقكف عميو أيضا قرائف األحكاؿ،ك  ،األصكليكف أشار إليوىذا المصطمح ك     
معرفة مقاصد الكالـ إٌنما مداره معرفة مقتضيات األحكاؿ، حاؿ » "  بقكلو: طبيالشا"

الخطاب مف جية نفس الخطاب، أك المخاطب أك المخاطب أك الجميع، إٍذ الكالـ الكاحد 
 .3«يختمؼ فيمو بحسب حاليف، كبحسب مخاطبيف، ك بحسب غير ذلؾ

 الذم ـمبالمتك احتفت التي كالمالبسات األحكاؿ إلى ظرالن يعمكما ى الحالية القرينةف     
 التي كالظركؼ البيئة أك ، الخطاب وإلي وتكج الذم بالمخاطى  أك الخطاب، وعن صدر
 .مجتمعة األمكر ذهى إلى النظر أك ،ونفس بالخطاب احتفت

 
                                                           

 .339، دار الفكر العربي، د ت ط،صالعربي عمم المغة مقدمة لمقارئمحمكد السعراف،  -1
 .339تماـ حساف ، المرجع السابؽ، ص  - 2
 .102ـ، ص  1986، دار الكتاب العربي ، بيركت ، أصول التفسير و قواعدهخالد عبد الرحمف العكؾ،  - 3
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   :شاىد الحال4.2.
في باب مراتب األشياء،  "الخصائص"بو في كتا "ابن جني"كىذا المصطمح استعممو       

كمف ذلؾ ما أقيـ مف األحكاؿ  »كفيو يقكؿ :  ،كتنزيميا تقديران كحكمان، ال زمانان ككقتان 
قدمت خير  :أم "خير مقدم"المشاىدة مقاـ األفعاؿ الناصبة، نحك قكلؾ إذا رأيت قادمان: 

لناصب. ككذلؾ قكلؾ لمرجؿ ييكم بالسيؼ مقدـ. فنابت الحاؿ المشاىدة مناب الفعؿ ا
 :أم ،"القرطاس واهلل"، كلمرامي لميدؼ إذا أرسؿ النزع فسمعت صكتان  "عمراً "ليضرب بو: 

 .1«اضرب عمران، كأصاب القرطاس
الحػاؿ، فػي تحديػد المعػاني، فػال يكتفػي  مقتضػى" إلى أىميػة معرفػة جنيابن لقد تنبو "

سػامع بػالظركؼ لعديػد مػف األحػكاؿ بالسػماع فقػط، بػؿ ينبغػي أف يحػيط البتحديد المعنػى فػي ا
 .2المشاىدة ك الحضكر...  التي تحيط بالكالـ

 :الــالح ةـــدالل5.2.
... فالبد مف داللة حالية أك »متحدثا عف لفظ اإلشارة: " ابن تيمية"قاؿ اإلماـ         

اإلشارة، فتمؾ الداللة ال يحصؿ المقصكد إال بيا كبمفظ  لفظية تبيف أف المشار إليو غير لفظ
 .3« اإلشارة، كما أف الـ التعريؼ ال يحصؿ المقصكد إال بيا كبالمعيكد

سؿ األرض مف فجر أنيارؾ : كيسمى ىذا لساف الحاؿ كداللة الحاؿ كمنو قكليـ  »  
 .4«....كسقى ثمارؾ كغرس أشجارؾ فاف لـ تجبؾ حكارا أجابتؾ اعتبارا 

 :اليةــالح القرينة6.2.
كىي إما حالية، أك معنكية، أك . أمر يشير إلى المطمكب » ىك: القرينة مصطمح      
 . 2«ما نصب لمداللة عمى المراد »بأنو:  " التيانوي"عرفو قد  ك .1« لفظية

                                                           
 .264،ص1ط ، ت: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت، الخصائصابف جني عثماف أبك الفتح،  - 1
 .167، دار النيضة العربية، بيركت، د ت ط، ص فقو المغة العربيةعبده الراجحي،  - 2
، 20ـ،ج 2005، 3، دار الكفاء لمطباعة ك النشر،المنصكرة،ط مجموع فتاوى،أحمد بف عبد الحميـ ، ابف تيمية  - 3

 .495ص 
 .405، ص  12المرجع نفسو،ج  - 4
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 :ىيمف القرائف  أنكاعاألصكلييف بيف ثالثة ميز ك ي 
 القرينة العقمية  -2 المفظية القرينة  -1
 ايعٌرف فقد الحالية، بالقرينة المقصكد كضحت التي العبارات تنكعت :القرينة الحالية - 3
 ك الحصر تحت تدخؿ ال كلكاحؽ، كسكابؽ كحركات كرمكز إشارات » :ايبأن" الغزالي"

 .3«ايل دىالمشا ايبدرك يختص التخميف،
متكمـ، كشؤكنو ، كأم عمؿ، أك إشارة يقـك بيا، كالمقاـ تتضمف حاؿ الفالقرينة الحالية 

 الكالـ. والذم يقاؿ في
 الموقف:سياق 7.2.
الذم يككف فيو، ك ما يالبس ذلؾ مف  الموقفالكالـ الحي ال ينفصؿ عف » ال شؾ أف 

 .4«حركات باليد ك تعبير الكجو...

 .ح غير مكقؼ الذـفالمكقؼ الذم يككف فيو المتكمـ، ىك الذم يعيف الداللة، فمكقؼ المد
 :النِّصبة8.2.

الحاؿ الناطقة بغير المفظ كالمشيرة  » ك عرفو بأنو : "الجاحظ"كىك مصطمح أشار إليو     
كفي كؿ صامت كناطؽ كجامد كناـ  كاألرضبغير اليد كذلؾ ظاىر في خمؽ السمكات 

كالداللة التي في الحيكاف كمقيـ كظاعف كزائد كناقص فالداللة التي في المكات الجامد 
العجماء معربة مف جية البرىاف كلذلؾ قاؿ  الناطؽ فالصامت ناطؽ مف جية الداللة ك

فاف لـ تجبؾ حكارا  فقؿ مف أجرل أنيارؾ كغرس أشجارؾ كجنى ثمارؾ ؟ األرضسؿ  األكؿ

                                                                                                                                                                                    
، 1تحؽ : إبراىيـ األبيارم ، دار الكتاب العربي ،بيركت، ط  ، التعريفاتعمي ، عمي بف محمد بف  الجرجاني، - 1

 .223ق ، ص 1405
، 2ج الخياـ، د ت ط، مكتبة قادر، كغالـ كجيو محمد :، تصحالفنون اصطالحات كشاف عمي، بف محمد التيانكم، - 2

 .969ص 
 .4ص ،2، ج 1ط ،عالـ الكتب ،بيركت،النزول أسباب، الحسف أبك الكاحدم، - 3
، 1، مطبكعات جامعة الككيت، ط العالمة اإلعرابية في الجممة بين القديم و الحديثمحمد حماسة عبد المطيؼ،  - 4

 .293، ص 1994
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 ليوإكمتى دؿ الشيء عمى معنى فقد أخبر عنو كاف كاف صامتا كأشار ......أجابتؾ اعتبارا 
 .1«كاف كاف ساكتا

 .2«رب إشارة أبمغ مف عبارة  »ك معناىا يدؿ عمى ما أشارت إليو العرب بقكليا: 
 :3مقتضى النص9.2.

الذم لـ يدؿ المفظ عميو، كال يككف ممفكظا، كلكف يككف مف ضركرة المفظ أعـ مف  ىك    
كقا لتصحيح عبارة عف جعؿ غير المنطكؽ منط كقيؿ : ىك .عقميا أف يككف شرعيا أك

قىبىةو  ﴿الو : قكلو تعالى : ثم المنطكؽ. كىك مقتضى شرعا لككنيا  ،[92: النساء] ﴾ فىتىٍحًريري رى
مممككة، إذ ال عتؽ فيما ال يممكو ابف آدـ، فيزاد عميو ليككف تقدير الكالـ: فتحرير رقبة 

 مممككة.
 -  العمماء بما أشار إليوكالبد مف اإلشارة إلى أف ىذه المصطمحات تعد نزرا يسيرا مقارنة   

 .في مؤلفاتيـ   -قديما ك حديثا
 

                                                           
،  -القاىرة -الخانجي مكتبة،  ىاركف السالـ عبدتحؽ :  ، البيان و التبيين،  أبي عثماف عمرك بف بحرالجاحظ ، - 1
  .57،ص1،ج1405،  5ط
 .247،ص1بف جني ، المرجع السابؽ ،جا - 2
- 283، ص2002، 1، دار الزاحـ ، ط القاموس المبين في اصطالحات األصوليينمحمكد حامد عثماف ،  - 3

 بتصرؼ.
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 اإلسالميو المبحث الثاني: مقتضى الحال في التراث العربي 
 توطئة: 
يث دلقد كاف لمقتضى الحاؿ بالغ األثر في تراثنا العربي ، نمحظ ىذا في أحا   

العمماء عمى تنكع مف بعده ، ك نممسو أيضا في كالـ  كفي أخبار الصحابة  النبي 
 فنكنيـ ، مف أصكلييف كمفسريف ك بالغييف ... كغيرىـ . 

 :و الصحابة  مقتضى الحال في عيد النبي .1
 بمعرفة ظاىرة ، يجد ليـ عنايةك حاؿ الصحابة  إف المتتبع لحاؿ رسكؿ ا       

 يناسبيـ، بما كمخاطبتيـ بيـ، الالئقة منازليـ الناس زيؿنت الحكمة المخاطبيف كمف أحكاؿ
 أحكاليـ. بمعرفة إال ذلؾ يككف كال اتباعو، في كالرغبة الديف، قبكؿ أدعى إلى ذلؾ فإف

ليو ينسب  لقد كاف النبي       أفصح الناس، ال غرك كىك الذم أكتي جكامع الكمـ، كا 
 كألحكاؿ عمكما، حاؿلم مراعيا كاف ،فقد 1« َأَنا َأْفَصُح اْلَعَرِب َبْيَد َأنِّي ِمْن ُقَرْيشٍ » القكؿ : 

 الديف، حيث مف األحكاؿ، مختمفي أناس مع يتعامؿ كىك ،!ال كيؼ خصكصا، المخاطىبيف
 مف ذلؾ كغير المنزلة، ك الكجاىة حيث كمف البيئة، حيث كمف كالعمر، الجنس حيث كمف

 الذم الداعية فيك أساليبو، كاختيار تعبيره في أثر ليا سيككف -شؾ ال- التي األحكاؿ
    في محكـ تنزيمو :  كذلؾ امتثػػاال ألمر ا فييـ،  كالتأثير الخمؽ ىداية عمى يحرص

ـٍ ًبالاًتي ًىيى أىٍحسىفي  ﴿ اًدٍليي سىنىًة كىجى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى بِّؾى ًباٍلًحٍكمى   .[125]النحؿ:  ﴾ اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى
 ال:األعم أفضل عن الصحابة أسئمة عن األجوبة اختالف .1.1

 حسب اختالؼ عمى النبي  أجكبة فتختمؼ شخص مف أكثر الكاحد السؤاؿ يسأؿ كاف    
 ك مثاؿ ذلؾ: السائميف ، أحكاؿ

                                                           

 .408،ص1،ج7،1999، دار عالـ الكتب ،ط اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمابف تيمية،  - 1
( ، رقـ 413/  1ذكره السيكطي في الجامع الصغير ) ،«في بني سعد بف بكر  ....، كاسترضعت» تكممة الحديث : 

 ، كقاؿ السيكطي : حديث صحيح.« أنا أعربكـ ، أنا مف قريش ، كلساني لساف بني سعد بف بكر » ( ، بمفظ : 2696)
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إيماف »أحب إلى ا ؟ قاؿ :  العمؿ أم :سيًئؿ  ا رسكؿ أف ىريرة  أبي حديث     
حج »ماذا ؟ قاؿ: ثـ  ، قيؿ:«الجياد في سبيؿ ا »، قيؿ:ثـ ماذا ؟ قاؿ : «با كرسكلو

 .1«مبركر
: أم العمؿ أحب إلى ا ؟ قاؿ: قاؿ:سألت النبي  كفي حديث ابف مسعكد       

الجياد في »،قاؿ:ثـ أم؟قاؿ: «ثـ بر الكالديف»،قاؿ :ثـ أم؟ قاؿ: «الصالة عمى كقتيا»
 .2«سبيؿ ا
عمىيؾ » قاؿ: أفضؿ؟ العمؿ أم :ا رسكؿ سأؿ أنو  أمامة أبيكفي حديث       
 .3«عدؿى لو ال فىًإنو بالصكـً 
 مكة: أىل إسالم لحداثة مراعاة  إبراىيم قواعد عمى الكعبة بناء تركو .1.1
قىكمؾ  عائشةي لكال أفا  يا » ليا: قاؿ  النبي أف عنيا ا رضي عائشة ركت كما      

 أٍلزٍقتو باألرًض، ك ،منو ما أخًرج فيو فىأىدخٍمت فىيدـ، ألىمرت باٍلبيت، حديثي عيد بجاىمية
ًربيا، كبابا شرقيا، بابا كجعٍمت لو بابيًف؛  .4«فىبمىغت بو أساس إبراىيـ غى

 إليو: يحتاج مما عنو سأل ما غير السائل إلفادة الجواب زيادتو في .1.1

« ميتتو اٍلحؿُّ  ماؤه الطايكر ىك: » البحر؟ أجاب  بماء ففي الحديث لما سيًئؿ: أفنتكضأ  
 .5«ميتتو اٍلحؿُّ »زيادة  النفع لمسائؿ أضاؼ كزيادة الفػػػػػػػػػػػػػػائدة لتتميـ ،
    

                                                           

بيركت،  –اليمامة : مصطفى البغا، دار ابف كثير ،  ، تحالجامع الصحيح المختصرالبخارم محمد بف إسماعيؿ ،  -1
 .553،ص2،ج1987 – 1407، 3ط
 .121،ص1،جالمرجع نفسو -2
: إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب  ، تحالترغيب والترىيب من الحديث الشريفالمنذرم عبد العظيـ بف عبد القكم،   -3

 .52،ص2،جق1417،  1طبيركت ، -العممية 
: عبد الغفار سميماف البندارم ، سيد كسركم حسف ، دار  تح، سنن النسائي الكبرىالنسائي ،أحمد بف شعيب ،  -4

 .391،ص2،جـ1991،  1بيركت ،ط  -الكتب العممية 
 .163،ص3المرجع نفسو،ج -5
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  كاف رسكؿ ا » قاؿ: كمف األمثمة عمى ذلؾ: حديث عبد ا بف مسعكد      
 . 1« يتخكلنا بالمكعظة في األياـ كراىية السآمة عمينا

عبد ا بف  ، فمف ذلؾ قكؿ  يشبو كالـ النبي ما الصحابة كقد جاء في كصايا       
ذا رأيت منيـ  »: مسعكد  حدث الناس ما حدجكؾ بأبصارىـ  كأذنكا لؾ بأسماعيـ ، كا 

 .2« فترة فأمسؾ
 . 3«إنؾ ال تحدث قكمان حديثان ال تبمغو عقكليـ إال كاف لبعضيـ فتنة : » كقكلو    
 . 4«حدِّثكا الناس بما يعرفكف؛ أتحبكف أف ييكذب ا، كرسكلو: » كقكؿ عمٌي    
 مقتضى الحال عند المفسرين : .1

عمـ  »ك ذلؾ مف خالؿ  ىك العمـ الذم يعرؼ بو فيـ كتاب ا تعالى،التفسير       
نزكؿ اآليات، كشئكنيا، كأقاصيصيا، كاألسباب النازلة فييا، ثـ ترتيب مكييا كمدنييا، 

ىا، كميجمميا كميحكميا كمتشابييا، كناسخيا كمنسكخيا، كخاصيا كعاميا، كميطمقيا كميقيد
 .5«كميفسِّرىا، كحالليا كحراميا، ككعدىا ككعيدىا، كأمرىا كنيييا، كًعبىرىا كأمثاليا

 القرائف مف مجمكعةالمفسركف إلى مقتضى الحاؿ ، كذلؾ أثناء كالميـ عمى  التفتلقد 
 :أبرزىا المبثكثة في تفاسيرىـ، المقامية
 . النزكؿ أسباب 1 - 
 معيكد كالـ العرب.2 - 

 كالمدني. لمكيا -3

                                                           

 .2355،ص5،جالمرجع السابقالبخارم ،  - 1
  .104،ص1الجاحظ ،المرجع السابؽ،ج -2
ق 1374، 1ط – بيركت -ر إحياء التراث العربي دا ،الباقي عبد فؤاد محمد :تح ،مسمم صحيحمسمـ بف الحجاج ، - 3
 .10،ص1،ج
 .59،ص1البخارم،المرجع السابؽ،ج - 4
 .462،ص2المرجع السابؽ،ج السيكطي، - 5
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فيػػػػي لقػػػػد جػػػػرت عػػػػادة المفسػػػػريف فػػػػي مؤلفػػػػاتيـ أف يبػػػػدءكا بػػػػذكر أسػػػػباب النػػػػزكؿ،          
 األحداث ك الكقائع المالبسة لمنص القرآني ، لذلؾ ليا أىمية كبيرة في فيـ المعنى.

أخطأ مػف زعػـ أنػو  » قد اعتنى بو المفسركف في كتبيـ كأفردكا فيو التصانيؼ ، ك لذا
و لجريانو مجرل التاريخ كليس كذلؾ بؿ لو فكائد منيا كجو الحكمة الباعثػة عمػى ال طائؿ تحت

بخصػػكص السػػبب كمنيػػا تشػػريع الحكػػـ كمنيػػا تخصػػيص الحكػػـ بػػو عنػػد مػػف يػػرل أف العبػػرة 
ال يمكف معرفة تفسير اآلية دكف الكقػكؼ : » "الواحدى"، كليذا قاؿ  1« المعنىالكقكؼ عمى 
 فػيبيػاف سػبب النػزكؿ طريػؽ قػكل  : »"ابـن دقيـق العيـد". كقػاؿ 2«ياف نزكليػاعمى قصتيا كب

عيف عمى فيـ اآلية. فػإف العمػـ يمعرفة سبب النزكؿ : »"ابن تيمية"كقاؿ  3«القرآف معانيفيـ 
أٌنػػو سػػبب بالسػػبب يػػكرث العمػػـ بالمسػػبب... ك قػػكليـ نزلػػت ىػػذه اآليػػة فػػي كػػذا يػػراد بػػو تػػارة 

النػػزكؿ ك يػػراد بػػو تػػارة أٌف ذلػػؾ داخػػؿ فػػي اآليػػة ك إف لػػـ يكػػف السػػبب، كمػػا تقػػكؿ عينًػػيى بيػػذه 
 .4«اآلية كذا 

كمعرفة سبب النزكؿ كمشاىدة كقت تنزيؿ اآلية كما أحاط بالقرآف مف الظركؼ        
يـ معنى اآليػات كالمػػالبسات التػػػي حفت بنزكؿ القػػرآف الكريـ ليػػػا أىمية ضركرية فػػي ف

ىـ األكثر فيمان لمقرآف الكريـ ،ألٌنيـ األكثر  ك الصحابة  كداللتيا، كعمى ىذا فالرسكؿ 
 .5إدراكان ليذه الظركؼ ك المالبسات ك مقتضيات األحكاؿ التي ترافؽ نزكؿ اآليات

ًذيفى ال تىٍحسىبىفا الا  ﴿مف ذلؾ أنو لما أشكؿ عمى مركاف بف الحكـ معنى قكلو تعالى:    
ـٍ ًبمىفىازىةو ًمفى اٍلعىذىابً  ـٍ يىٍفعىميكا فىال تىٍحسىبىنايي ا لى ييًحبُّكفى أىٍف ييٍحمىديكا ًبمى ا أىتىٍكا كى لىييـٍ عىذىابه  يىٍفرىحيكفى ًبمى كى

                                                           

: محمػػػػػػػػد أبػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػؿ إبػػػػػػػػراىيـ، دار المعرفػػػػػػػػة، ، تػػػػػػػػحالبرىــــــــان فــــــــي عمــــــــوم القــــــــرآنبػػػػػػػػدر الػػػػػػػػديف، ،الزركشػػػػػػػػي  -1
 . 22،ص1،ج1391بيركت،

بيركت، ،تب البحكث كالدراسات، دار الفكر ك: متح ، مناىل العرفان في عموم القرآنيـ ،العظ الزرقاني ،محمد عبد - 2
 .78،ص1،ج1996،  1ط
 .29،ص1جالسيكطي ،المرجع السابؽ ، - 3
 .340-339، ص مقدمة في التفسيرابف تيمية،  - 4
 .490، ص 1990، 4ف، ط ، تدقيؽ: عبد ا البستاني، مكتبة لبناالمقدمة، ابف خمدكف -5
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كقاؿ: لئف كاف كؿ امرئ فرح بما أكتي كأحب أف يحمد بما لـ يفعؿ ،  [188]آؿ عمراف:  ﴾أىًليـه 

أف اآلية نزلت في أىؿ الكتاب حيف  كف، حتى بيف لو ابف عباس معذبان لنعذبف أجمع
عف شيء فكتمكه إياه كأخبركه بغيره كأركه أنيـ أخبركه بما سأليـ عنو  سأليـ النبي 

 .1كاستحمدكا بذلؾ إليو
 يعيف لأللفاظ مف معاف عميو تكاضعت ماأما فيما كرد مف كالـ العرب في خطابيـ ك     
أٌف القرآف الكريـ نزؿ بمغة  اعمـ: » ...  "ابن خمدون "يقكؿ نى ،المع إلى الكصكؿفي 

العرب ك عمى أساليب بالغتيـ فكانكا يفيمكنو كيعممكف معانيو في مفرداتو ك تراكيبو... 
 .2«فاحتيج إلى ذلؾ في تفسير القرآف

 التياأللفاظ الغريبة  معانيفيـ  في يسمؾ ىذا المنيج، فيرجع كاف ابف عباس  فقد    
 فيالقرآف الكريـ إلى الشعر الجاىمي، ككاف غيره مف الصحابة يسمؾ ىذا الطريؽ  فيكردت 

القديـ، لييستعاف بو عمى فيـ  العربيفيـ غريب القرآف، كيحض عمى الرجكع إلى الشعر 
بو عف معنى قكلو يسأؿ أصحا األلفاظ القرآنية الغريبة، فيذا عمر بف الخطاب  معاني

كُّؼو  ﴿تعالى:  مىى تىخى ـٍ عى ذىىي ، فيقـك لو شيخ مف ىذيؿ فيقكؿ لو: ىذه [47]النحؿ:  ﴾أىٍك يىٍأخي
أشعارىا؟ فيقكؿ لو:  فيلغتنا، التخكُّؼ: التنقص، فيقكؿ لو عمر: ىؿ تعرؼ العرب ذلؾ 

 نعـ، كيركل قكؿ الشاعر:
كاؼى الراحؿ منيا تاًمكان قىًردان  .كما  تىخى كاؼى عيكد النبعًة الساًففي  تىخى

عميكـ بديكانكـ ال تضمُّكا، قالكا: كما ديكاننا؟ قاؿ: شعر »ألصحابو:  فيقكؿ عمر   
 .3«كالمكـ كمعانيالجاىمية، فإف فيو تفسير كتابكـ، 

                                                           

 .31،ص1جالسيكطي ،المرجع السابؽ ، - 1
 .439-438، ص المرجع السابؽ، ابف خمدكف - 2
عبػػػػد ا دراز ، دار الكتػػػػب العمميػػػػة، بيػػػػركت، د ت  تػػػػح:، الموافقــــات فــــي أصــــول الشــــريعةالشػػػػاطبي أبػػػػك إسػػػػحاؽ،  -3
 .54،ص1،ج
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، امتاز بيذه الناحية كاشتير بيا أكثر مف غيره، فكثيران ما كاف ييسئؿ غير أف ابف عباس
كل عنو الشعف القرآف   الكثير مف ذلؾ. يءفينشد فيو الشعر، كقد ري

              ،ىي كالتالي: 1ثالثة أراء اشتير فيوكأما فيما يتعمؽ بالمكي كالمدني فقد  
أف المكي ما نزؿ قبؿ اليجرة كالمدني ما نزؿ بعدىا سكاء نزؿ بالمدينة أـ بمكة  األول:  

  .األسفار ،ك ىك دليؿ عمى عنصر الزماف عاـ الفتح أـ عاـ حجة الكداع أـ بسفر مف
أف المكي ما نزؿ بمكة كلك بعد اليجرة كالمدني ما نزؿ بالمدينة كعمى ىذا تثبت  الثاني :  

 .الكاسطة فما نزؿ باألسفار ال يطمؽ عميو مكي كال مدني ، ك ىذا دليؿ عمى عنصر المكاف
كقع خطابان ألىؿ المدينة ، كىذا أف المكي ما كقع خطابان ألىؿ مكة كالمدني ما  الثالث :

القكؿ اعتمد عمى عنصر المخاطىب ، لذلؾ كاف التعرؼ عمى مكي القرآف ك مدنيو يساعد 
كثيران في فيـ الظركؼ ك األحكاؿ التي كاف يعالجيا القرآف الكريـ في كٌؿ مف المجتمعيف 

 المكي ك المدني، كما يسيـ في فيـ النص.
 عددة العناصر ، غير أٌف أىـ عناصرىا: إٌف ىذه األحكاؿ ك الظركؼ مت 

 المتكمـ ك ما يتصؿ بو. .1
 المتمقي ك ما يتصؿ بو. .2
 العالقة بيف المتكمـ ك المتمقي. .3
 المكقؼ الكالمي. .4
 الظركؼ الخارجية. .5

ك في تفسير القرآف الكريـ نجد ىذه العناصر حاضرة في عمؿ المفسريف، حفمت   
ؿ مع النص القرآني لفيـ داللتو، ك يمكف أف بيا كتبيـ ك شكمت جزء مف منيجيـ في التعام

نعدىا ضمف القرائف المعنكية التي تقابؿ القرائف الٌمفظية المعينة عمى التفسير، ك ىي كثيرة 

                                                           

-170، ص ـ1996، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، رآن الكريم تاريخو و لغتوالقعبد الغفار أحمد السيد،  - 1
171. 
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ك أٌما القرائف » " عنيا: السيوطيك متشعبة بحيث ال يمكف اإلحاطة بيا، ك يقكؿ اإلماـ "
 .1«المعنكية فال تنحصر

معرفة مقاصد » " قيمة القرائف الحالية ك أشار إلييا بقكلو: الشاطبيد أدرؾ اإلماـ "ك ق     
الكالـ إٌنما مداره معرفة مقتضيات األحكاؿ، حاؿ الخطاب مف جية نفس الخطاب، أك 

ب أك المخاطب أك الجميع، إٍذ الكالـ الكاحد يختمؼ فيمو بحسب حاليف، كبحسب المخاطى 
 .2«ك بحسب غير ذلؾ مخاطبيف،

 مقتضى الحال عند األصوليين:.1
 خالؿ مف المعاني عف الكشؼ في العربية عمماء نيج عمى لقد سار األصكليكف     

عميو في بياف  فيبدكا مفيـك السياؽ عندىـ أكثر كضكحا ك تحققا ،فقد اعتمدكا  السياؽ،
لة األلفاظ ما يؤخذ مف النص ك ما يبٌيف دال» ، ذلؾ أٌنو: المعنى في الخطاب الشرعي

شاراتيا ،ك بذلؾ تككف الداللة 3«يفيـ مف غيره، ك فيو ضبط دقيؽ لمدلكالت العبارات كا 
 ىي أىـ ما يمتفت إليو ىذا العمـ.

حاكؿ األصكليكف كضع ضكابط كثيرة لداللة النصكص، ك مٌيزكا بيف الداللة التي قد 
اللة التي أرادىا صاحب النص أف تفيـ مف تتبادر إلى الذىف مف مظاىر المفظ، ك الد

فمف  » : الئقا الشرعي الحكـ إجالء في ةالخارجي قرائفكظيفة ال "ابن القيم"كيحدد  كالمو،
إنما ىي  مراده كاأللفاظ لـ تقصد لذكاتيا ك باعاتعرؼ مراد المتكمـ بدليؿ مف األدلة كجب 

كاف عمؿ بمقتضاه  ،فإذا ظير مراده ككضح بأم طريؽأدلة يستدؿ بيا عمى مراد المتكمـ 
سكاء كاف بإشارة أك كتابة أك بإيماءة أك داللة عقمية أك قرينة حالية أك عادة لو مطردة ال 

، أك يخصص بيا  الكالـ يعمـكقد ، ظالفباألال  لمقاصدفالعبرة با،  4« ....... يخؿ بيا أك
                                                           

 .214، ص 2، ج المرجع السابق، السيكطي - 1
 .102، ص المرجع السابقخالد العكؾ،  - 2
 .2، دار الفكر العربي، القاىرة، د ت ط، ص أصول الفقوأبك زىرة محمد،  - 3
، راجعو: طو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبة الكميات األزىرية، إعالم الموقعين عن رب العالمينالجكزية ،  ابف قيـ - 4

 .218، ص 1القاىرة، د ت ط، ج 
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 باإلرادة كالعاـ قد ينتقؿ إلى الخصكص باإلرادةفالمفظ الخاص قد ينتقؿ إلى معنى العمـك  »
فيذه فإذا دعي إلى غداء فقاؿ: )ك ا ال أتغذل(، أك قيؿ لو نـ فقاؿ: ) ك ا ال أناـ(... 

ألفاظ عامة نقمت إلى معنى الخصكص، بإرادة المتكمـ التي تقطع لمسامع عند سماعيا بأٌنو 
ظ ليست تعبدية كالعارؼ يقكؿ ماذا أراد كالمفظي كاأللفا، لـ يرد النفي العاـ إلى آخر العمر

  .1« ...يقكؿ ماذا قاؿ
 األحكاؿ فتصبح األسباب ك ، اإلبانة عف المقاصد فيفكرة المقاـ عمى  كفكيمح األصكلي    
 كخصكصاعمكما  الحكـا الداللة عمى يي يقترف بما خطاب الشارع كيفيات تتكيؼ بتال

طالقا القرائف المرجحة لممراد منيا الرافعة لما تي تأ تىبقى ظنية ح، ألف الداللة ت كتقييدا كا 
الكالـ الكاحد يختمؼ فيمو بحسب حاليف كبحسب مخاطبيف كبحسب  »فػػػػ،فييا مف إشكاؿ

غير ذلؾ كاالستفياـ لفظو كاحد كيدخمو معاف أخر مف تقرير كتكبيخ كغير ذلؾ ككاألمر 
يا كال يدؿ عمى معناىا المراد إال األمكر يدخمو معنى اإلباحة كالتيديد كالتعجيز كأشباى

 .2«الخارجة كعمدتيا مقتضيات األحكاؿ
األلفاظ  بع تط –تككف داللة حاؿ  -بؿ قد  ، فالقرائف غير مقصكرة عمى المفظ      

يا بو بيا بما تكستز يي كاألمر تنداللة فصيغة ال ىبطابعيا الخاص، كتخرجيا مف داللة إل
مسمما ، ككؿ ذلؾ عمـ  —أم الداللة الكضعية  —ف ذلؾ يء مش اؿ، فميسحداللة ال

باب تفيـ الشاىد سعادة مع المأمكر كعيد تقترف بو أحكاؿ كأ لألمربالقرائف، فقد تككف 
 .3الكجكب

ك اإليماء بالمحظ ػػككىذه القرائف ال يمكف حصرىا في جنس ك ال ضبطيا بكصؼ    
قرائف أحكاؿ مف إشارات : »... بقكلو " اليالغز " اك قد أشار إليي ،كىيئة المتكمـ  اإلشارة

كرمكز كحركات كسكابؽ كلكاحؽ ال تدخؿ تحت الحصر كالتخميف يختص بدركيا المشاىد 
                                                           

 .219-218، ص 1المرجع نفسو،ج - 1
 .146،ص  4المرجع السابؽ، ج ،الشاطبي - 2
 .268،ص 1ج ىػ، 1323طبعة األميرية، بكالؽ، ، المالمستصفى في عمم األصولالغزالي ،أبك حامد ،  - 3
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ليا فينقميا المشاىدكف مف الصحابة إلى التابعيف بألفاظ صريحة أك مع قرائف مف ذلؾ 
 .1« ا بفيـ المرادالجنس أك مف جنس آخر حتى تكجب عمما ضركري

 المتكمـ حاؿ ك المخاطب كحاؿ المتكمـ حاؿ  :قرائف ثالث إلى " تيمية ابن" رأشا قدك     
 أف كيعمـ المفظ، دالالت يحكـ لـ مف أف اعمـ » : قاؿ حيف كذلؾ الكالـ؛ مكضكع :أم فيو،

 األلفاظ في إما  :الشرعي أك العرفي أك المغكم بالكضع يككف تارة  :المفظ مف المعنى ظيكر
ما المفردة  في داللتو بو تتغير الذم التركيب مف المفرد بالمفظ اقترف بما كتارة المركبة، في كا 
 حاؿ عميو يدؿ بما كتارة مجازنا، تجعمو التي المفظية القرائف مف بو اقترف بما كتارة نفسو،
 .2« فيو كالمتكمـ بكالمخاطى  المتكمـ
إلييا  أشار حيث الحالية القرائف ألقساـ تعدادنا األصكلييف أكسع كاف فقد" الشاطبي" أماك     
أحكاليا حالة  مكمف ذلؾ معرفة عادات العرب في أقكاليا كأفعاليا كمجار  » :بقكلو

ذا فات نقؿ بعض القرائف الدالة فات فيـ الكالـ جممة أك فيـ شيء منو.....التنزيؿ كمعرفة  كا 
في ىذا النمط فيي مف الميمات في فيـ الكتاب بال بد كمعنى األسباب رافعة لكؿ مشكؿ 

  .3« ....معرفة السبب ىك معنى معرفة مقتضى الحاؿ 
 :عند النحاة مقتضى الحال. 4
 بمحيطيا المغة ربط عمى األكلى توابداي منذ بني العربي النحك أف فيو الشؾ مما      
 لممقاؿ. المالبسة كاألحكاؿ الظركؼ كمراعاة، خارجيال

المطمع عمى تراثنا النحكم يجد أف النحاة قد أدرككا في أثناء التقعيد أف عناصر ك       
عكؿ النحاة عمى المعنى أكثر مف سياؽ الجممة قد ال تكفي الستخالص القكاعد، لذا 

  .راب فرع المعنىاإلعالشييرة يتجمى ىذا في مقكلتيـ  تعكيميـ عمى غيره،

                                                           

 .42-41، ص 2، ج المرجع السابقالغزالي ،  -1
،  1بيركت، ط –: حسنيف محمد مخمكؼ، دار المعرفة  تح ، الفتاوى الكبرىأحمد بف عبد الحميـ،  تيمية، ابف - 2

 .470،ص6،ج1386
 . 347-351ص ،3 ج ،المرجع السابؽ الشاطبي، -3
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ؼ ذكر كحذى أحكاؿ الجممة مف عم أطر ييميـ لما حمد تصكير  النحاة كتب أف يقر فم     
لمختمفة، يجد بما ال يدع لمشؾ مجاال أف الكالـ ا ريؼ كتنكيره كأساليبعكت كتأخيركتقديـ 

 .ياؽسال الؿمف خ حكالن إلىظركا ن حاةالن
 مجرل لبياف بالسياؽ المغكييف اىتماـ مظاىر مف رايمظ األكلى المرحمة جيكد مثؿت       

 من رثٌك فً المتكلم دعتمٌ إذ استعماليا، مالبسات عف تنفؾ لـ" سيبويو "عند فالمغة الكالـ،

 للحاا لمقتضى مة الكالقمطاب ىإل ٌؤدي هنفس فً معٌنا غرضا قٌحقل فاظلاأل بعض حذف إلى األحٌان

ت، المحذوفمعرفة  مخاطبال من ٌقتضً تواصلال لٌةعم نجاح لكن   ، ةاللغوٌ لةساالر فهم له ىسنٌل
كترؾ ذكر الفعؿ لما يرل مف الحاؿ. كمثمو: بيع الممطى ال عيد كال عقد،  »في ذلؾ: يقكؿ 

 .1« كذلؾ إف كنت في حاؿ مساكمة كحاؿ بيع، فتدع أبايعؾ استغناء لما فيو مف الحاؿ

فيـ، تقكؿ: سيران سيران، عنيت ككذلؾ إف أخبرت كلـ تست »كقكلو في مكضع آخر:      
نفسؾ أك غيرؾ، كذلؾ أنؾ رأيت رجالن في حاؿ سير أك كنت في حاؿ سير، أك ذكر رجؿ 

يسير أك ذكرت أنت بسير، كجرل كالـ يحسف بناء ىذا عميو كما حسف في االستفياـ. ألنؾ 
 .2« إنما تقكؿ: أطربان كأسيران، إذا رأيت ذلؾ مف الحاؿ أك ظننتو فيو

 مف أقكل عدىا بؿ المعنى، فيـ في "الحالية القرائن"بأثر اىتـ قدف" جني ابن "ماكأ     
 في باب كالمو المتكمـ بيا ينطؽ التي الطريقةك  المتكمـ فحاؿ المشاىدة، دكف بالسماع النقؿ

اعمـ أف معظـ ذلؾ إنما ىك الحذؼ، كالزيادة، كالتقديـ، كالتأخير،  » بقكلو: شجاعة العربية
 .3« المعنى، كالتحريؼكالحمؿ عمى 

كمف ذلؾ ما أقيـ مف األحكاؿ المشاىدة  »  :كفي بياف أىمية ىذه القرائف الحالية يقكؿ   
مقاـ األفعاؿ الناصبة، نحك قكلؾ إذا رأيت قادمان: خير مقدـ، أم قدمت خير مقدـ. فنابت 

                                                           

 .273، ص 1، ج 1988، 3محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط  تح:، الكتاب، سيبكيو - 1
 ،ص1، جنفسوسبكيو ، المرجع  - 2
 .208،ص 1ابف جني ، المرجع السابؽ، ج - 3
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اؿ المشاىدة الفعؿ ىنا قد حذفتو العرب كجعمت الح ..الناصب. حاؿ المشاىدة مناب الفعؿال
 .1« دالة عميو، كنائبة عنو

فالغائب  » :السعدم يزيد بف الحارث بف نعيـ بيت عمى تعقيبو خالؿ مف ذلؾ كيتضح    
ما كانت الجماعة مف عممائنا تشاىده مف أحكاؿ العرب ككجكىيا كتضطر إلى معرفتو مف 

كاألنس بو أك  قصكدىا مف استخفافيا شيئا أك استثقالو كتقبمو أك إنكاره أغراضيا ك
االستيحاش منو كالرضا بو أك التعجب مف قائمو كغير ذلؾ مف األحكاؿ الشاىدة بالقصكد 

 :بؿ الحالفة عمى ما في النفكس أال ترل إلى قكلو
ى المتقاًعسي   تقكؿ كصكات كجيىيا ًبيًمينيا  أبىٍعًميى ىذا بالرحى

نا فمك قاؿ حاكيا عنيا أبعمي ىذا بالرحى المتقاعس مف غي    ر أف يذكر صؾا الكجو ألعممى
ًمـ بذلؾ قٌكة  بة منًكرة لكٌنو لماا حكى الحاؿ فقاؿ كصكات كجييا عي بذلؾ أنيا كانت متعجِّ
إنكارىا كتعاظيـ الصكرة ليا ىذا مع أنؾ سامع لحكاية الحاؿ غيري مشاًىد ليا كلك شاىدتيا 

قيؿ ليس المخبىر كالمعايًف كلك  المرأة أبيف كقد لكنت بيا أعرؼ كًلعظـ الحاؿ في نىٍفس تمؾ
بقكلو كصٌكت كجييا لـ نعرؼ بو حقيقة تعاظيـ  المرأةىذا الشاعر حاؿ ىذه  إلينالـ يىنقؿ 

شرحي األحكاؿ التابعة  واألمر ليا كليست كٌؿ حكاية تيركىل لنا كال كٌؿ خبرو يينقؿ إلينا ييٍشفع ب
 .2«بسماعيا ما كنا نفيده لك حضرناىانعـ كلك نيقمت إلينا لـ نيًفد  ولو المقترنة كانت ب

 عمنت ةالد قرٌنة بوجود إال الجملة ٌدخل ال لحذفا » ألن ،فما حذؼ يدٌؿ عميو المقاـ      

كون فً ٌن ال او مقامً  أوالً قحة الحذف وجود دلٌل مصحاة لالنترط شالذلك  بسلال حصول

 .3« يوحنلا ارالمعٌ فً رعبٌالت صحة معد تضًٌق اعًصن أو يمعنو ضرر لحذفا

                                                           

 .76-72،ص1ابف جني، المرجع نفسو،ج - 1
 .245،ص1ابف جني ،المرجع السابؽ ، ج - 2
، 2،ط األردف،  عماف ناشركف مكزعكف، ،الفكردار  ،العربية، تأليفيا وأقسامياالجممة فاضؿ السامرائي ، - 3
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أم  ، قكليـ: تسمع بالمعيدم خير مف أف تراه» " يعمؿ حذؼ الصفة: جني ابنقاؿ " 
ك قد حذفت الصفة كدلت الحاؿ عمييا، ك ذلؾ فيما حكاه  سماعؾ بو خير مف رؤيتو.

صاحب الكتاب مف قكليـ: سير عميو ليؿ، ك ىـ يريدكف: ليؿ طكيؿ، ك كأف ىذا إٌنما 
 .1«....فيو الصفة لما دٌؿ مف الحاؿ عمى مكضعيا حذفت

أحػدىما كجػػكد دليػؿ حػػالي كقكلػػؾ » فيقػػكؿ: " عػػف شػركط الحػػذؼ ابــن ىشــامتحػدثا "كي
ا لمف رفع سكطان )زيػدا( بإضػمار اضػرب، ك منػو قكلػو تعمػى:  ، أم [52]الحجػر:  قىػاليكا سػالمن

 .2«سممنا سالمان 
ك   :ك ذلػػػؾ فػػػي قكلػػػو تقػػػدير المحػػػذكؼ، " االخػػػتالؼ فػػػي ابـــن ىشـــام" يػػػكردك 

ػػػػػكىيفى  بيػػػػػكفى أٍف تىٍنًكحي ، كذلػػػػػؾ ؼ ك حػػػػػذالم فػػػػػي تقػػػػػديرالعممػػػػػاء  اختمػػػػػؼفقػػػػػد  [127]النسػػػػػاء:  تىٍرغى
المػراد مػف المفػظ الداللػة عمػى المعنػى، فػإذا ظيػر المعنػى »  إفػختالفيـ في سبب نزكليا، فال

ـ يحػػتج إلػػى المفػػظ المطػػابؽ، فػػإف أتػػى بػػالمفظ المطػػابؽ جػػاز ككػػاف بقرينػػة حاليػػة أك غيرىػػا لػػ
 .3«كالتأكيد، ك إف لـ يؤت بو فمالستغناء عنو

قػد يسػتغنكف بػبعض األلفػاظ عػف ": »... ابـن األنبـاري" لػػ"اإلنصافك جاء في كتاب "
والَحــاِفِظيَن عػػالى: بعػػض إذا كػػاف مػػف الممفػػكظ داللػػة عمػػى المحػػذكؼ لعمػػـ المخاطػػب، قػػاؿ ت

ــَذاِكَرات ــرًا و ال ــَذاِكِريَن اهلَل كثي ــات وال ــُروَجُيم و الَحاِفَظ [، فمػػـ يعمػػؿ 35]األحػػزاب: اآليػػة:  ُف
اآلخر فيما عمؿ فيو األكؿ، استغناء بما ذكره مف قبؿ، ك لعمػـ المخاطػب أٌف الثػاني قػد دخػؿ 

ــَن اهلِل و رَ  فػػي عمػػـ األكؿ، ك قػػاؿ تعػػالى:  ــِ  أن  اهلَل و أَذاٌن ِم ــْوَم الَح ــاِس َي ــى الن  ــوِلو إَل ُس
، فاسػػػتغنى بػػػذكر خبػػػر األكؿ عػػػف ذكػػػر خبػػػر [03] التكبػػػة:  َبـــِريء ِمـــَن الُمْشـــِرِكيَن و َرُســـوُلو

                                                           

 .371-370، ص 1، المرجع السابؽ، ج ابف جني - 1
محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا،  تح:، مغني المبيب عن كتب األعاريباألنصارم بف ىشاـ،  - 2

 .672، ص 2، ج ـ 1991ىػ،  1411بيركت، 

ـ، ج  1986ىػ،  1407إبراىيـ محمد عبد ا، دمشؽ،  تح:، األشباه و النظائر في النحوجالؿ الديف،  السيكطي - 3
 .572، ص 10
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، فالمخاطب ىػك المسػتند إليػو فػي حػذؼ 1«الثاني، لعمـ المخاطب أف الثاني قد دخؿ في ذلؾ
 بعض أجزاء الجممة ىنا.

 :البالغيينالنقاد و عند  ضى الحالمقت. 5
 المتكمـ مرىكف بقدرة ذلؾ كؿك  ، كالنقاد " محكر أعماؿ البالغييفالمقامفكرة "تعد      

 البالغية كالممكة الخطاب بالغة تقاس الرعاية ىذه قدر كعمى .الحاؿ مقتضى رعاية عمى
الفصيح  الكالـ ةرعاي في ىك كجكىرىا البالغة مدار ألف ؛اضعفن  أك قكة المتكمـ لدل

 في قاؿ أنو " المعتمر بن بشر "عف قؿني  فقد،  البالغة تعريؼ في جاء كما الحاؿ، لمقتضى
 المستمعيف أقدار كبيف بينيا كيكازف المعاني، أقدار يعرؼ أف لممتكمـ ينبغي » : صحيفتو

 حتى مقاما، ذلؾ مف حالة كلكؿ كالما، ذلؾ مف طبقة لكؿ فيجعؿ الحاالت، أقدار كبيف
 كأقدار المقامات، أقدار عمى المعاني أقدار كيقسـ المعاني، أقدار عمى الكالـ أقدار يقسـ

 .2« الحاالت تمؾ أقدار عمى المستمعيف

 غايتو كلكف »  :الشاعر إليو يحتاج ماحديثو عمى  سياؽ في "رشيق ابن" قاؿقد  ك    
 ىك فذلؾ ثيابو، في اخموكيد بابو، مف إليو ليدخؿ كاف؛ مف كائنا المخاطب أغراض معرفة
 .3«مقاؿ مقاـ لكؿ :قيؿ كقد تفاضمكا، بو ك الناس تفاكت بو الذم كمغزاه الشعر صناعة سر
 كينظر يشاكميا، ما لألكقات يختار الحاذؽ الفىطف » د ذلؾ في مكطف آخر بقكلو:يكيؤ     

ف ـتيشيكا إلى كيميؿ ـ،بيمحا فيقصد المخاطبيف؛ في أحكاؿ ما  كيتفقد شيكتو، خالفت كا 
 .4« ذكره فيجتنب سماعو يكرىكف

                                                           

محمد محي الديف عبد الحميد، دار الفكر،  تح:، اإلنصاف في مسائل الخالفعبد الرحمف بف محمد،  ماألنبار ابف  - 1
 .96-93، ص 1، ج بيركت، د ت 

 .138،ص1ىػ،ج1405 ،5 ط القاىرة، الخانجي، مكتبة ىاركف، السالـ تحؽ :عبد  ،والتبيين لبياناالجاحظ ، - 2
 الجيؿ ، بيركت،ط دار الحميد، عبد الديف محيي محمد تح: ،وآدابو اشعر محاسن في العمدةالقيركاني،  رشيؽ ابف - 3
  .199،ص1ج  .ىػ 1401 ،5
 .223،ص1المرجع نفسو،ج - 4



 الرتاث العربي و الدراسات اللغوية احلديثةمقتضى احلال بني                                                     ولالفصل األ
 

33 
 

 ممارسة عند الحاؿ مقتضى مراعاة بكجكب لمٌكتاب جميكر "قتيبة ابن"ىكصأ قدك     
 ألفاظو ينزؿ أف لو كنستحب »:يقكؿف السكاء حد عمى كالمعاني األلفاظ في كذلؾ ، الصنعة

 الكالـ رفيع الناس سخسي يعطي ال كأف ، إليو كالمكتكب الكاتب قدر عمى فيجعميا كتبو في
 .1« الكالـ كضيع الناس رفيع كال ،

في  إذ يقكؿ مراعاة حاؿ المخاطبيف ك ظركؼ الخطابضركرة " عمى العسكري" يؤكدك    
ذا » :"الصناعتين" وكتاب  طبقات تقسـ أف فالكاجب اإلفياـ عمى الكالـ مكضكع كاف كا 

 يتجاكز كال البدك، بكالـ كالبدكم السكقة، بكالـ السكقي بفيخاطى  لناس،ا طبقات عمى الكالـ
 .2« الخطاب منفعة كتعدـ الكالـ، فائدة فتذىب يعرفو، ال ما إلى يعرفو عما بو

لما أراد أف يكتب إلى أىؿ فارس كتب » ٌنو: أ النبي  عف بما كردليذا  قد استشيدك     
فاظ كما ترل غاية التسييؿ حتى ال يخفى منيا شيء إلييـ بما يمكف ترجمتو... فسيؿ األل

عمى مف لو أدنى معرفة في العربية، ك لٌما أراد أف يكتب إلى قـك مف العرب فٌخـ المفظ، لًما 
 .3«سماع مثموبعرؼ مف فضؿ قكتيـ عمى فيمو ك عادتيـ 

السػػػػكقة ك ذكم عػػػػف مػػػػدح  " فعنػػػػد حديثػػػػوقدامــــة بــــن جعفــــر ال يختمػػػػؼ عنػػػػد "األمػػػػر ك     
أٌما مدح ذكم الصناعات، فإف يمدح الكزير ك الكاتػب بمػا يميػؽ بػالفكرة » الصناعات يقكؿ : 

ك الركيػػػة، ك حسػػػف التنفيػػػذ كالسياسػػػة... ك أٌمػػػا مػػػدح السػػػكقة مػػػف الباديػػػة ك الحاضػػػرة فينقسػػػـ 
عاليؾ بحسب انقساـ السكقة إلى المتعيشيف بأصناؼ الحرؼ كضركب المكاسب، ك إلػى الصػ

 .4«ك الخراب ك المتمصصة، ك مف جرل مجراىـ

                                                           

، 4ط،مصر، المكتبة التجارية،الحميد  : محمد محيى الديف عبد تح ،أدب الكاتب، ا بف مسمـ  بدع ،بف قتيبة ا - 1
 .14،ص ـ1963

 إحياء الكتب دار إبراىيـ، الفضؿ أبك كمحمد البجاكم محمد عمي تح:  ،الصناعتين كتابالعسكرم،  ىالؿ أبك - 2
  .29ىػ،ص 1371، 1بالقاىرة،ط العربية

: د.يكسؼ عمي طكيؿ، دار الفكر، دمشؽ  ،تح صبح األعشى في صناعة اإلنشاءالقمقشندم، أحمد بف عمي  - 3
 .284،ص6ـ،ج1،1987،ط
  .87 -85ـ، ص  1979، 3كماؿ مصطفى، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط  تح:، نقد الشعرابف جعفر قدامة،  - 4
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مقاـ  عمى كتحدثكا فيما نيقؿ عنيـمفيكـ المقاـ،  كاتناكلكخالصة القكؿ أف النقاد     
عناصر المقاـ لكؿ  ثـ بسطكا الكالـ في ،عاجـلسكقة ك األاكمقاـ العامة ك  كالبدك، الخاصة

 .مكقؼ كضربكا لذلؾ األمثمة الكثيرة
مطابقة الكالـ  إلى" الجاحظ" قد دعاف، النقاد في مصنفاتيـ  قررهالبالغيكف ما  كقد أكد    

 ، المفظ مف ضرب الحديث مف ضرب لكؿٌ  »قاؿ: ، ف في كتبولمقتضى الحاؿ ككرر ذلؾ 
،كمداري األمر عمى إفياـ كؿِّ قكـو بمقداًر طاقتيـ،  المفظ مف ، نكعالمعاني مف نكع كلكؿٌ 

 .1«وكالحمًؿ عمييـ عمى أىقدار منازليـ، كأف تيكاًتيوى آالتيو، كتتصٌرؼى معو أداتي 
 طبقاكمف عمـ حؽ المعنى أف يككف االسـ لو  »قكلو: ب عمى ذلؾ " الجاحظ" أكد ك     

أقدار  كؿ قـك بمقدار طاقتيـ ك الحمؿ عمى إفياـعمى  األمركتمؾ الحاؿ لو كفقا ... كمدار 
 .2« منازليـ

 كالقبكؿ الحسف باب في الكالـ شأف ارتفاع »أف  في مفتاحو: " السكاكي " ذكرك      
 مقتضى :نسميو الذم كىك بو، يميؽ لما الكالـ مصادفة بحسب ذلؾ في كانحطاطو

 .3«الحاؿ
 عف الكالـ مقامات الؼاخت مف زاكية الحاؿ لمقتضى الكالـ مطابقة مبدأ تناكؿ قدك      

     ال يخفى عميؾ أف مقامات الكالـ متفاكتة التشكر يبايف مقاـ الشكاية » قكؿ: في بعضيا
كمقاـ التينئة يبايف مقاـ التعزية كمقاـ المدح يبايف مقاـ الذـ كمقاـ الترغيب يبايف مقاـ 

ابتداء يغاير مقاـ  الترىيب كمقاـ الجد في جميع ذلؾ يبايف مقاـ اليزؿ، ككذا مقاـ الكالـ
االستخبار أك اإلنكار كمقاـ البناء عمى السؤاؿ يغاير مقاـ البناء عمى  الكالـ بناء عمى

 .4« اإلنكار جميع ذلؾ معمـك لكؿ لبيب

                                                           

 .93،ص1الجاحظ،المرجع السابؽ،ج - 1
 .93ص،1الجاحظ، المرجع السابؽ،ج - 2

 .168ـ، ص 1987ىػ،  1407، 2نعيـ زرزكرة، دار الكتب العممية، بيركت، ط  تح:، مفتاح العمومالسكاكي،  - 3
 .168المرجع نفسو،ص - 4
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 مػع الكػالـ مقػاـ يغػاير الػذكي مػع الكػالـ مقاـ »المخاطىبيف يقكؿ :  لمقاماتكفي بيانو      
  .1«اآلخر ىمقتض غير مقتضى ذلؾ مف كلكؿ الغبي،

 بحسب أساليب التعبير اختيار في كأثره السياؽ لتصرفات" السكاكي" إدراؾ ينـ عمى كىذا  
 . إلييا المنتميف الثقافية كالبيئة ، ليا المتمقيف أحكاؿ مراعاة

دكف آخر، ك قد ال يسكغ لنا  مقاـكىكذا تجمع األلفاظ كالمعاني إلى بعضيا في       
ـٌ إذا شرعت في الكالـ، » " بقكلو: السكاكي، ك ىك ما عناه "المقاـبينيا إذا تغير الجمع  ث

    .2«فمكٌؿ كممة مع صاحبتيا مقاـ
 قاؿ ،كما المخاطب حاؿ رعايةعف الخبر  أغراض عف حديثيـ في البالغيكف كتناكؿ    

 كال البتة، خالفو في ظف لممخاطب ليس بأمر لخبرا كاف إذا » :"الجرجاني القاىر عبد " 
 كائف يكف لـ أنو تزعـ الذم كأف كائف، غير كائف أنو تزعـ الذم أف نفسو في عقد قد يككف
نما ،)إفا (إلى ىناؾ تحتاج ال فأنت  قمب كعقد الخالؼ، في ظف لو كاف إذا إلييا تحتاج كا 
 .3«تنفي ما إثبات أك تثبت، ما نفي عمى
 )إنما (مكضكع أف اعمـ » :وقكلب) إنما(ػػب القصرأسمكب إلى آخر  في مكضع كيشير     
 .4« ةلنز الم ىذه ؿنز ي لما أك ،صحتو يدفع كال المخاطب، يجيمو ال تجيء لخبر أف عمى
قضية المقاـ عامالن ىامان في تبياف أكجو اإلعجاز البالغي ك األسمكبي؛ كانت لقد      
غية ال يككف إاٌل بعد تحديد المقاـ الذم نزلت فيو اآليات، إٌف إدراؾ األسرار البال» حيث 

  .5«ليتسنى بعد ذلؾ الكقكؼ عمى مالئمة اآليات لما استمزمو المقاـ

    
                                                           

 .168المرجع نفسو،ص - 1
 .170، ص  المرجع السابؽ، السكاكي - 2
 1989ىػػ،  1410، 2شاكر، مكتبة الجانجي، القػاىرة، ط محمد محمكد  تح:، دالئل اإلعجازالجرجاني عبد القاىر،  - 3

 .325ـ،ص
 .330المرجع نفسو ،ص - 4

 .107ص ،ـ 1978، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، المدخل إلى دراسة البالغةفتحي فريد،  -5
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 الحديثة. المغوية الدراساتفي مقتضى الحال المبحث الثالث: 
لمغة، با ة المحيطةاعيتماالج بالظكاىرفمـ ييتـ ، سياؽ المكقؼ سكسير لقد استبعد دك      
المغة في ذاتيا كمف  دراسةف منيجو في مينطمؽ  فيكظاـ المغة الداخمي، نراسة دى بتفكاك
 . اتياجؿ ذأ

تطكر ثـ  ،" سكيفمالينو "كاف عمى يد  أك سياؽ الحاؿ الحاؿ مقتضىفكرة  نشأة إف   
،  االنكميزيةالسياقية المدرسة رائد  "فيرث"الجكانب كاف عمى يد  متكاممةنظرية كفاستكل 

 .في ظيكر ىذه النظرية إلى الكجكد ككاف المعنى ىك المكجو األساس
 :ينوفسكيلمقتضى الحال عند بمومفيمد و ما. 1
رائػػػد المدرسػػػة السػػػمككية  "بمومفيمـــدعنػػػد " المقػػػاـقػػػد كانػػػت البػػػدايات األكلػػػى لنشػػػأة فكػػػرة ل     

بالغػػت ، ك مػػدارس المغكيػػة الكظيفيػػة، التػػي ترتكػػز عمػػى الجانػػب النفسػػي كالمػػادمإحػػدل اكبػػر ال
 " لتفسير الكحدات المغكية ك الداللة.الحال مقتضى" باالعتداد بػ"السموكية"

مكقػػػؼ قابػػػؿ لمتعريػػػؼ بحػػػدكد " الػػػذم أكػػػد بالػػػدليؿ أٌف البمومفيمـــدارتبطػػػت السػػػمككية بػػػػ"ك      
المكقػػػؼ الػػػذم ينطػػػؽ فيػػػو المػػػتكمـ بػػػالمعنى، ك االسػػػتجابة التػػػي  » ، فػػػػػيػػػة تجريبيػػػة أك فيزيائ

 .1«يحدثيا المعنى في السامع

 عنىكيتضح ذلؾ مف تعريفو لمم،مكؾ البشرم السنى في محيط عمال" بمومفيمدبحث " لقد    
 الذمؿ فعرد ال كاالستجابة بو، أك المعيف،ث المغكم دلحام يتـ فيو الذكقؼ الم » نو:أب

مككف مف المثير أك بمكمفيمد  عندالمعنى ف ،2« السامعث في نفس دذا الحىيستدعيو 
 طمبيا ذلؾ مفتاالستجابة التي يرد الفعؿ أك ك ، بإلقاء حديثويقـك فيو المتكمـ  ذملامكقؼ ال

ا عدىي التيمة بالكالـ صعناصر غير المغكية المتال بعضو انيدخؿ في حسبك  ، المستمع

                                                           

 .81، ص  ـ1995، تر: صبرم إبراىيـ السيد، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، عمم الداللة، بالمر - 1
  .39ـ،ص2011، 1،ط،بيركت،دار الحامد لمنشر ك التكزيع سياق الحال في كتاب سيبويوأسعد خمؼ العكادم، - 2
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امع سة الخصيتكمـ كشالمصية خك بذلؾ ال يتجاىؿ شىلكالـ ك االزما إلدراؾ معنى  ار نصع
 .الكالـطة بيؼ المحك ر ظك ال

قصة جاؾ ك " لمحدث المساني، يستند عمى بمومفيمدالذم جاء بو "السمككي إٌف التحميؿ    
 يأتي: سكما  كخالصتيا جيؿ 

لطريؽ، ترل )جيؿ( تفاحة عمى الشجرة، فتسأؿ )جاؾ( أف )جاؾ( ك )جيؿ( سائراف في ا    
 يحضرىا ليا، يتسمؽ )جاؾ( الشجرة، ك يعطييا التفاحة، تأكؿ )جيؿ( التفاحة.

جكع )جيؿ( كرؤيتيا التفاحة يشكالف المثير )ـ( ك بدالن مف استجابتيا المباشرة )س( » فػ   
( في شكؿ منطك   .1«ؽ معيف، ك ىك المثير البديؿبتسمقيا الشجرة، عممت استجابة بديمة )سى

 :أىمياانتقادات  جممة مفإلى ، " بمومفيمد" ة التي جاء بياالسمككي نظرةال تتعرض قدك ل 
 .عمى أساس فيزيائي تمثيمياال يمكف ك الكراىية كالحب مف الكممات  كثير .1
تعمـ الكػػػالب لػػػأجريػػػت عمػػػى التػػػي " بـــافموف"النظريػػػة عمػػػى أسػػػاس تجػػػارب ىػػػذه قامػػػت   .2

ـٌ نقمت نتائجيا إلى  ك ىػذه مػف أكبػر األخطػاء،  »اإلنسػاف... عند لمغة ااستعماؿ السمكؾ ، ث
 2«ٌف ما ينطبؽ عمى الحيكاف قد ال ينطبؽ عمى اإلنسافأإذ 
 كثيػػػر مػػػففيعػػػد أكؿ مػػػف اسػػػتخدـ مصػػػطمح "سػػػياؽ الحػػػاؿ" ، ككانػػػت " ســـكيفمالينو "أمػػػا ك   

فقػػد ذىػػب  ،الحػػديث كػػر المغػػكمالفر فػػي ثػػليػػا بػػالغ األلمبػػادئ التػػي اتنبػػب بجممػػة مػػف  ومقكالتػػ
كممػػػة أم  أف صػػػؿ ككامتلليسػػػت مجػػػرد أداة ك  ،اعي مػػػجتاالنشػػػاط المػػػف  إلػػػى أف المغػػػة جػػػزء

   اء.فح كممة جك تصبـ فيو دم تستخالذ ياعف سياق عزلت

كاجػػو مشػػاكؿ فػػي ترجمػػة جػػاءت حينمػػا ، " ســكيفمالينو " اتكصػػؿ إلييػػالنتيجػػة التػػي  هىػػذ   
المغػػات القديمػػة، ك كجػػد أٌف مػػف الضػػركرم كضػػع الكممػػات فػػي السػػياؽ داخػػؿ العبػػارة الكاممػػة 

المغػػػػات البدائيػػػػة  نعزلػػػػة مػػػػف إحػػػػدلممسػػػػتقمة أك ة كممػػػػات مػػػػحػػػػاكؿ ترج » فقػػػػد ،فػػػػي مكقفيػػػػا

                                                           

 .62ص  ،ـ 1992، عمـ الداللة، عالـ الكتب، القاىرة، أحمد مختار عمر - 1
 .63 – 62، ص المرجع نفسو - 2
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لمنصػكص  ةصكؿ إلى أيػة ترجمػالك عاجز عف أنو كجد ، ف ةزييجمالنالنتشار إلى ااالمحدكدة 
   .1« تي سجمياال

ليصػػبح نظريػػة متكاممػػة عمػػى يػػد " ســكيفمالينو "" بعػػد ســياق الحــاللقػػد تطػػكر مصػػطمح "    
   في سياؽ الحاؿ. " سكيف"مالينك بػػ"، الذم كاف متأثرا فيرثرائد مدرسة لندف السياقية "

 :عند فيرث مقتضى الحال.2
المدرسة اإلنجميزية مدرسة قائمة بذاتيا تختمؼ تمامان عف النزعات ك المدارس تعد       

 ."دي سوسيرالتي انبثقت أك تأثرت بصفة مباشرة بأفكار "
 المناىج كرفض ، نظريتو كطكر ،" سكيفمالينو " أثر "فيرث" رائدىا اقتفىفقد         
 خالؿ مف المعنى دراسة في نظريتو كتتمثؿ . المغة دراسة في المغكم الكاقع فع البعيدة
 الكحدة تسييؽ خالؿ مف إال ينكشؼ ال المعنى » إذ ، كاالجتماعية المغكية بعناصره السياؽ
 .2« مختمفة سياقات في كضعيا : أم ، المغكية

"، حيػػث فيــرث" ك "مالينوفســكيبعػػالميف اثنػػيف ىمػػا " سػػياؽ الحػػاؿمصػػطمح كىكػػذا ارتػػبط 
كػػاف كالىمػػا معنيػػان بػػإبراز المعنػػى بػػالنظر إلػػى السػػياؽ الػػذم تسػػتخدـ فيػػو المغػػة، ك قػػػد أدت 
دراستيما إلى نظرات قيمة في المغة، فيما يتعمؽ بدراسة الكالـ الحي بكجو خاص، ك تكصػال 

يمة مػػػػف كسػػػػائؿ تكصػػػػيؿ األفكػػػػار أك إلػػػػى أٌف المغػػػػة ليسػػػػت كمػػػػا يػػػػرل التعريػػػػؼ التقميػػػػدم كسػػػػ
االنفعاالت أك التعبير عنيا، أك نقميا، فمثؿ ىذا ال يعدك أف يكػكف كظيفػة كاحػدة مػف كظػائؼ 
المغة، ك لكف المغة كما يمارسيا المتكممكف ىي نػكع مػف السػمكؾ ك ضػرب مػف العمػؿ، يػؤدم 

 .3كظائؼ كثيرة غير التكصيؿ

                                                           

 .74بؽ،صبالمر،المرجع السا - 1
 .61ص ، ، المرجع السابؽ بالمر فرانؾ - 2
 .310، ص  المرجع السابؽمحمكد السعراف،  - 3
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المعنػى الكامػؿ لكممػة ىػك دائمػان » " بػأٌف: فيـرث" عػف السػياؽ ، يػذكر وك في خضـ حديث
مرتبط بالسياؽ، ك ال يمكف أف تؤخػذ أم دراسػة بعػيف االعتبػار إذا لػـ ييػتـ بيػذا الجانػب؛ أم 

 .1«السياؽ
 ، ومجتمع في األشخاص يمارسيا التي الحية المكاقؼ حصيمةمككف مف  المعنىف        
 سياؽ خالؿ مف أم ، األحداث مالبسات خالؿ مف ةالنياي في داللتيا تكتسب فالجمؿ »

 . 2«الحاؿ
الصكتية  » : المغكية الكظائؼ مف نظريتو أف المعنى مركب في "فيرث"كاعتبر          
 بالمتكمـ كالمخاطب يتصؿ ما لكؿ الشامؿ الحاؿ كسياؽ كالمعجمية كالنحكية كالصرفية
 .3« كاإلشارةكالضحؾ  الصمت ؾذل كمف . كالبيئة المالبسة كالظركؼ
 " السياؽ إلى نكعيف:فيرث" منو يقسـك 

 أـ السياق الّمغوي: 
 ك يتمثؿ في العالقات الصكتية ك الفكنكلكجية ك المرفكلكجية ك النحكية ك الداللية.

 ب ـ سياق الحال:
ؿ فػي الظػركؼ ك يمثمو العالـ الخارج عف المغة، بما لو صمة بالحديث المغكم، ك يتمث

 .4االجتماعية كالبيئة النفسية ك الثقافية لممتكمميف أك المشتركيف في الكالـ
فإٌف السياؽ غير المغكم أك ، كاف السياؽ المغكم ىك مجمكع العناصر المغكية  ذافإ

اطىب المخاطً كؿ مف تصؿ بت يتالأك الظركؼ الكالمية المسرح المغكم المقاـ، ىك  ب كالميخى
 المختمفة. ك ظركؼ الخطاب

                                                           

1 -Firth, papers in linguistics, p 15. 
  .34،ص المرجع نفسو - 2
 .175،ص2،ج 2006، 4 ط ، رةھالقا ، غريب دار ، المغة عمم في دراسات ، بشر كماؿ -3
 .135، ص ـ 1996، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، المغة البنيوي العربية و عمم، حممي خميؿ - 4
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إٌف سػػػياؽ : » عػػػف العناصػػػر المككنػػػة لسػػػياؽ الحػػػاؿ بقكلػػػو  وفػػػي حديثػػػ "فيـــرث" فصػػػؿي 
 الحاؿ يقكدنا إلى الحديث عف العناصر اآلتية:

األشػػػػخاص ك الشخصػػػػيات التػػػػي ليػػػػا عالقػػػػة بالمكضػػػػكع )أفعػػػػاؿ األشػػػػخاص  - أ
 المترجمة باألقكاؿ، األفعاؿ غير المترجمة باألقكاؿ(.

 التي ليا عالقة بالمكضكع.األشياء  - ب
 .1«تأثير األفعاؿ المصحكبة باألقكاؿ - ت
العناصػػػر المقاميػػػة التػػػي تشػػػكؿ فػػػي مجمكعيػػػا الخمفيػػػة االجتماعيػػػة لممكقػػػؼ، أك  ىػػػذه

 ".فيرثعناصر المقاـ عند "

عميو أف يتكيؼ مع مكاقؼ عديدة ، تفرض اإلنساف  عمى" أٌف فيرث"خالصة  كالـ ك      
فالطريقة التي يتخاطب بيا  القياـ  بأدكار مختمفة تتكيؼ أيضا مع أكضاع  لغكم مختمفة ،

ىذا ىك ك ىكذا... ك  مع زمالئومثالن تختمؼ عف طريقتو في مخاطبتو  بنائومع أ رجؿ 
 .مقاـ مقاؿعيف ما أشار إليو البمغاء قديما ،فمكؿ 

اإلشػػارة  إلػػى  ة السػػياقية البػػد مػػف مقتضػػى الحػػاؿ عنػػد رائػػد المدرسػػكبعػػد اإلشػػارة إلػػى 
 كؿ مف ىاليدام ك أكلماف ك غيرىـ ممف اكتممت معالـ النظرية السياقية عمى أيدييـ.

 :مقتضى الحال عند ىاليداي و الينز و أولمان.1
، كىك أحد تالمذتو فقد نظر " فيرث"بمقتضى الحاؿ بعد " ىاليداي"لقد اىتـ 

مف الميـ أف نقيد فكرة السياؽ كذلؾ بأف  »فيقكؿ:  ،إلى السياؽ نظرة مكضكعية  "يىاليدا"
نضيؼ ليا كممة ذات صمة الف سياؽ الحاؿ ال يعني كؿ شيء في المحيط المادم.... انو 

 .2«قة بالكالـ الحاصؿثييعني تمؾ المالمح التي ليا صمة ك 

                                                           

1 - Firth, papers in linguistic, oxford university, press new york, toronto 1957, p 30. 
 

 .43أسعد خمؼ العكادم،المرجع السابؽ،ص -2
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قؼ بشكؿ مختمؼ نكعا ما عما كاف يقدمو فرث، ذلؾ أنو يرل المك  "ىاليداي"يقدـ ك    
 . 1كع الخطاب كالمشترككف في الخطابنالسياؽ يتككف مف مظاىر ثالثة ىي: المجاؿ ك 

 ، الظاىر  لمنص المصاحب النص أك ، اآلخر النص ىك » : السياؽ أف" ىاليداي" يرل ك
 .2« الخارجية ببيئتو مغكمال التمثيؿ يربط الذم الجسر بمثابة ىك ك
 3 : اآلتي في تتمثؿ ىاليدام عند السياؽ عناصر نجد ك

 . األساسي الحدث مكضكع1 – 
 . كتابة أك نطقا المغكية الكسيمة -2

 ) .  مثال األدبي النكع (  ....سرديا ككنو حيث مف النص نكع3 – 
 الكالـ نكع( ك ، - اءالرج – االستفياـ – األمر )نحكيا الكالـ نكع (النص أسمكب4 – 

 . عدميا ك الرسمية حيث مف) اجتماعيا
 . المتكمـ5 – 
 . )السامع (المخاطب6 – 
 كؿ عالقة ك ، الثقافي ك االجتماعي المستكل حيث مف المغكم الحدث في المشارككف7 – 
 . إجمالو في بالحدث أك ، السامع أك بالمتكمـ منيـ
 .الخ .. .، كالكصؼ كاإلخبار، )الغرض (النص ليا يساؽ التي الغاية8 – 
 . )الزماف ك المكاف (بالحدث المحيطة األشياء 9 –
 

                                                           

 1410 ، المكرمة مكة ، 01 ط ، لتكزيعلمنشركا الثقة دار ،الترجمة نظرية و النص عمم ، عكض نكر يكسؼ - 1
 .34،33ق،ص

 .29المرجع نفسو ،ص - 2
 .570،569ص،ق 1423 ، 01 ط ، المكرمة مكة القرل، أـ جامعة ،السياق داللة الطمحي ، ردة بف ا ردة - 3
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أنو النص اآلخر أك النص المصاحب لمنص  " ىاليداي"كخالصة سياؽ المكقؼ عند    
إذ ىك يمثؿ البيئة الخارجية لمبيئة المغكية  الظاىرة ك النص اآلخر ال يشترط أف يككف قكليا،

 .1كىك بمنزلة الجسر الذم يربط السند المغكم ببيئتو الخارجية بأسرىا،

فقد نص عمى ضركرة  " جون الينز "الحاؿ أيضا  مقتضىككاف مف الميتميف ب
مراعاة كؿ مف المتكمـ كالمخاطب ك العالقة بينيما كاألشياء الخارجية ذات الصمة بالحدث 

متكمـ ما لـ تكف لديو معرفة سابقة بمالبسات الكالمي ، كال يمكف لمسامع أف يفيـ ال
الحديث، كال يمكف فيـ أم نص تفكه بو بمعزؿ عف محيطو الخارجي كمكاقؼ الحديث 

  .2المرتبطة بالعالقة التكاصمية بيف عناصر الخطاب

كؿ ما يسيـ في التكصؿ إلى المعنى عف  مراعاة ضركرة إلى" لمانو أن تيفاس "ك أشار    
يشمؿ بكجو مف الكجكه كؿ ما يتصؿ بالكممة مف الظركؼ  »يؽ السياؽ الحالي الذم طر 

  .3« كالمالبسات، كالعناصر غير المغكية المتعمقة بالمقاـ الذم تنطؽ فيو الكممة

 مجمكعة ىك بؿ مستترة، عقمية ارتباطات المعنى فميس »ما سبؽ بقكلو:قرر كي
 .4«الكالمي المكقؼ مف تعرؼ لغكية كمميزات كخصائص .ارتباطات

 فحسب كالجمؿ الحقيقية الكممات عمى يقتصر ال أكلماف عند السياؽ مفيكـ فإف ككذلؾ   
 يتصؿ ما كؿ الكجكه بكجو مف يشمؿ كما ، كمو كالكتاب ، كميا القطعة أيضا يشمؿ بؿ

 ، فيو تنطؽ الذم بالمقاـ المتعمقة غير المغكية كالعناصر ، كمالبسات ظركؼ مف بالكممة

                                                           

 .29،المرجع السابؽ،ص عكض نكر يكسؼ - 1
لكىػػػػاب، دار الشػػػػػؤكف الثقافيػػػػة العامػػػػػة، بغػػػػػداد، ، تػػػػػر: عبػػػػاس صػػػػػادؽ االمغــــة و المعنـــــى و الســـــياقجػػػػكف ليػػػػػكنز،  - 2

 .27،ص1987
 .68ـ،ص 1988، رةھالقا ، الشباب مكتبة ، بشر كماؿ : ، تر المغة في الكممة دور أكلماف ، ستيفف  - 3
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 عمـ في الباىرة النتائج مف مجمكعة عمى إلى الحصكؿ قادت قد السياؽ نظرية أف يرلك 
 .1المعنى جالء في بارزا السياؽ دكرا يؤدم إذ المعنى

 . مقتضى الحال في الدراسات العربية الحديثة:4
اضح مف ك اؽ بتأثير السيراسة داىتماميـ ب تكلدقد ف، عرب الكف دثلمحاف يك ك غا المكأم

ك مف  ،بشكؿ مباشر  صاحب النظرية  مدعمـ عمى يالذا تمقكا ىألنيـ ، فيرث نظرية
 تماـ حساف. تمميذه  أشيرىـ

في مناى  " عالج مجمؿ قضاياىا في كتابيوك  ،ياؽسالالنظرية اف بستماـ حلقد احتفى       
اره في أفكنتائج ، ثـ طبؽ  "المغة العربية معناىا ومبناىاكتابو "، ثـ في  "البحث في المغة

    ."القرآن روائعالبيان في "األخير  كتابو
جكىرىا ، ك  "مناى  البحث في المغة"لنظرية فيرث في كتابو  "تمام حسان"عرض قد ف     

تمام "، كيذىب  "الماجريات"الذم أطمؽ عميو اسـ  "مقتضى الحال"الذم تقـك عميو ىك 
تكمـ معمى مكقؼ كامؿ كال االدباعتباره  »إلى أف فيرث يستعمؿ ىذا االصطالح  "حسان

امع أك السامعيف ، ككؿ ما يحدث في أثناء الكالـ مف انفعاالت ، كاستجابات ، سكال
 .2«كقؼ كيؤثر فيو مف قريب أك بعيدمالؾ ، ككؿ ما يتصؿ بالسكم

ات المادية كاالجتماعية المحيطة بنطؽ سلماجريات كؿ المالببا "تمام حسان"يقصد ك     
 المكقؼ كاف إذا ما ، ةبالمناس كعنب كيقصد، كمـ كالسامعكف متالمنطكؽ كيدخؿ فييا ال

  .3ضذـ أك تحري مدح أك تعاكف عمى عمؿ ما ، أك مكقؼ زجر ، أك مكقؼ
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ؿ عالـ ما جراه التي يجرم فييا ميامو العممية مركبة بحيث يجد فييا ك "الماجريات"كىذه    
 عالنص ماجرياتيـ ، ثـ يجد عمماء االجتما يجدكف في ....األصكاتي كالنحكم كالعجمي ك، 

 .1العامة الظركؼ الثقافية فيماجراىـ 
 ىي:،  ماجرياتلمتصنيفات عدة  -رحمو ا -ك يكرد  

معجـ أككفكرد لألبكاب  تصنيؼالو مثع االستعماؿ( ، ك اتصنيؼ يعتمد عمى )أنك  .1    
 ي، كعممي ،ن، كف ئطار  عامي، كسكقي، ك :الكممات نحك  االجتماعية الستعماالت

 2.....كليجي ي،بكتخاط
تصنيؼ األدكار االجتماعية التي يستعمؿ فييا الكالـ عمى كجو مف التخصص  .2   

لتي نجدىا في المجتمع االستعمالي المغكم المناسب لذلؾ ، كذلؾ كاألدكار االجتماعية ا
 .3.....، كالطبقة االجتماعية ، كالعائمة ، كالعمؿ ، كالعبادة  ....
 .4مية..زالكاقؼ اإلمداء( ، كالتحية ، كالنتصنيؼ المكاقؼ العامة ، مثؿ الخطاب )ال .3   
يميا أسيؿ مف تقسيـ سالكظائؼ المغكية بكصؼ تق عاأنك اف سيطرح تماـ حا كأخير  .4   
ة دقصامالتشحيع ، كال االتفاؽ ، ك :الكظائؼ التي ذكرىا  اعالجتماعية ، كمف أنك كاقؼ امال

، كلغة الغزؿ، .........، االختالؼ ، كالتثبيط ، كالشتـ ، كالتمني ، كالدعاء ، كالطعف ، 
، كالدعاية، كاإلغراء  .5كالمدح، كالمـك

   "الماجريات"طمح فقد تخمى عف مص "المغة العربية معناىا ومبناىا"  وأما في كتاب
، كبخاصة في تأصيؿ ا(، كعكؿ عمى التراث كثير context of situationكمقابؿ مصطمح )

عمى البالغييف في ذلؾ، كاتكأ في التأصيؿ ا فكرة)سياؽ المكقؼ( في التراث العربي، معتمد
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عبارة )لكؿ  مقاؿ( أك)لكؿ مقاـ  :الغييف كىما بفيـك المكقؼ عمى عبارتيف كردت عند المل
 .1كممة مع صاحبتيا مقاـ( 

" قد أشار إلييا البالغيكف ك تناثرت في آثارىـ تمام حسانىذه الجكانب التي ذكرىا "
ككانت تبحث عمف يكاصؿ عمميـ ك يتمـ ما لـ يتـ، ك لكف ذلؾ لـ يتحقؽ إاٌل عمى أيدم 

أجد لفظ المقاـ أصمح ما »... لؾ حيف قاؿ: " بذتمام حسانعمماء الغرب ك قد اعترؼ "
( الذم context of situation" )سياق الحالأعبر بو عٌما أفيمو مف المصطمح الحديث "

 .2«يستعممو الٌمسانيكف المحدثكف

ك حيف قاؿ البالغيكف لكٌؿ مقاـ مقاؿ، ك لكٌؿ كممة مع : » وقكلما سبؽ بك يقرر 
ف جكامع الكمـ تصدقاف عمى دراسة المعنى في كٌؿ صاحبتيا مقاـ، كقعكا عمى عبارتيف م

المغات ال في العربية الفصحى فقط، ك تصمحاف لمتطبيؽ في إطار كٌؿ الثقافات عمى 
 .3«...السكاء

" لو ديناميكية لـ ينسبيا إليو البالغيكف فيك ليس إطاران ك ال تمام حسان"عند المقاـ ف   
ٌنما ىك جم مة المكقؼ المتحرؾ االجتماعي الذم يعتبر المتكمـ جزءن منو، كما يعتبر قالبان، كا 

السامع ك الكالـ نفسو كغير ذلؾ مٌما لو صمة بالمتكمـ ك كٌؿ جكانب االتصاؿ مف اإلنساف 
 .4ك المجتمع ك التاريخ ك الجغرافيا ك الغايات ك المقاصد

عبر عنو  أك عاماإف أطمؽ " تمام حسان"عند أف فكرة السياؽ خالصة الكالـ،  ك     
ف كاف ينفسالمكقؼ فإف لو المفيـك  قاـ أكمال بقرائف األحكاؿ أك مصطمح المكقؼ  سمو ، كا 

 .بتغيير بسيط
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