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)1(
اخلطاب وال�سياق يف ل�سانيات الرتاث

عبدالوهاب �صديقي)*(

تمهيــد:
تتعدد الخطابات، وتتعدد تاأويالتها، تبعا ل�سياقاتها؛ ذلك اأن ال�سياق 
والخطاب وجهان لعملة واحدة، فال معنى وال تاأويل لخطاب دون ربطه 
فيه  يو�سع  خطاب  بدون  �سياق  عن  الحديث  يمكن  ال  اأنه  كما  ب�سياقه، 

ويف�سر �سبب نزوله.
وحديثة   قديمة،  متنوعة  معرفية  حقول  في  الم�سطلحان  ويتوارد 
فنجد الخطاب وال�سياق  في النحو، والبالغة وعلم االأ�سول والتف�سير، 
مدار�سها  بمختلف  الحديثة،  الل�سانيات  في  حا�سرين  نجدهما  كما 

كالتداوليات، والل�سانيات الوظيفية التوا�سلية.
والمحدثين،  القدماء  و�سياقاته،  الخطاب  م�سطلح  �سغل  لقد 
والبالغيين،  النحويين   نجد  هكذا  وو�سفا،  وتحليال  تحديدا  فتناولوه 

تحدثوا عن الجملة والكالم، والكلم، والمقام ومقت�سى الحال. 
 وهكذا نجد الل�سانيين المحدثين اأي�سا وقفوا عند الخطاب، فتارة 

يربطونه بالكالم، وتارة بالن�ص  وتارة بالملفوظ.
ببع�ص  الرتباطهما،  اأهميتهما  وال�سياق  الخطاب  يكت�سي  هنا  ومن 
الخطاب  ولكون  �سياقه،  في  ُو�سع  اإذا  اإال  له  معنى  ال  الخطاب  والأن 

)*( باحث في الحجاج واللسانيات، أستاذ مادة اللغة العربية نيابة طانطان - المغرب.
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متعددا ومتنوعا؛ فنتحدث عن الخطاب ال�سيا�سي، والخطاب التربوي، 
والخطاب الديني، والخطاب ال�سعري، والخطاب الفل�سفي. اإلخ؛ فالبد 
واأن تتنوع اأ�سيقة تاأويل وفهم هذه الخطابات، ذلك اأنه بح�سب هايم�ص، 
تكمن اأهمية ال�سياق في كونه يح�سر التاأويالت الممكنة ويدعم التاأويل 

المق�سود.
والنحوي  البالغي  التراث  غنى  على  التاأكيد  البحث  هذا  وي��روم 
العربي في تناوله الكثير من الم�سطلحات ال�سالحة اأن ت�ستثمر كبوادر 
لل�سانيات الن�سية في ل�سانيات التراث، كنظرية النظم عند الجرجاني 
وعالقة  بالمباني،  المعاني  عالقة  بين   فيها  ف�سل  التي  471ه�(،  )ت 
االألفاظ والمعاني  بالف�ساحة واالإعجاز، من خالل كتابيه »دالئل االأعجاز« 
النقدية  الموؤلفات  في  مبثوثا  نجده  ما  على  عالوة  البالغة«،  و»اأ�سرار 
القرطاجني  لحازم  االأدب��اء  و�سراج  البلغاء  القديمة،كمنهاج  العربية 
)ت 684ه�(، الذي تحدث عن االت�ساق الن�سي واآلياته، والتنا�سب بين 

االأغرا�ص واالإيقاع والظروف النف�سية للمبدع )ال�ساعر(.
الل�ساني  الدر�ص  م�ستجدات  على  االنفتاح  من  يعفينا  ال  ه��ذا  كل 
)ل�سانيات الخطاب(، وال يبتغي هذا البحث اإقامة مقارنة تفا�سلية بين 
الحقلين، الأن التفا�سل بين حقلين مختلفين ال تاريخي وال منهجي،والأنه 
كما قال اأحد الباحثين »واأرجو اأال يذهب البحث اإلى �سبيل محاولة اإلبا�ص 
�سيبويه قبعة �سو�سير، وال و�سع عباءة الخليل على ج�سد ت�سوم�سكي«)2(.

:DISCOURS :1:  الخطاب
الخطاب في ل�سانيات التراث:   1.1

الخطاب في المعاجم اللغوية العربية:   1.1.1
جاء في »ل�سان العرب« البن منظور )ت 711ه�(، مادة خطب الخطب 
وال�ساأن والحال والخطابة والمخاطبة  المخاطبة،  الذي  تقع فيه  االأمر 
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مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم، مخاطبة وخطابا، والخطبة كالم 
الخطيب، والمخاطبة مفاعلة  من الخطاب والم�ساورة)3(. 

ينظر قامو�ص ل�سان العرب اإلى الخطاب بكونه مرادفا للكالم بين 
هذا  لحجم  تحديد  دون  التوا�سل،  لغر�ص  والمخاطب،  المتكلم  ذاتين 
الكالم، مركزا على عن�سر التفاعلية بين المتكلمين التي تعني التاأثير 

واالإقناع ) كالم الخطيب(.
وجاء في قامو�ص »معجم  مقايي�ص اللغة« الأحمد بن فار�ص )ت395ه�(: 

»الخاء والطاء والباء اأ�سالن اأحدهما الكالم بين ذاتين«)4(.
يح�سر الخطاب عند ابن فار�ص باعتباره مرادفا للكالم بين ذاتين 

في و�سعية توا�سلية.
القدماء  العرب  اللغوين  اإليه  اأ�سار  ما  بين  كبيرا  اختالفا  نجد  ال 
التفاعل  بغية  المتكلمين  بين  للكالم  مرادفا  باعتباره  الخطاب  ب�سدد 
الو�سيط؛ هكذا نجد في  المعجم  وبين ما نجده في   ، واالإقناع  والتاأثير 
طلبها  بالك�سر  وِخطبة  ُخطبة،  عليهم  األقى  النا�ص  اإل��ى  »خطب  م��ادة 

للزواج، وخاطبه كالمه وحدثه والخطاب بمعنى الكالم«)5(.
ويرد »الخطاب« في القراآن الكريم بمعنى الكالم والتخاطب والتبالغ 
والملك  ال�سلطة  وبمعنى  والحكمة،  والتب�سر  البينة  وبمعنى  ذاتين،  بين 
والنفوذ يقول تعالى متحدثا عن النبي داود عليه ال�سالم: {و�سددنا ملكه 

واآتيناه الحكمة وف�سل الخطاب} ]�سورة �ص االآية 18[.
وبمعنى ال�ساأن والمق�سد، كما في قوله تعالى: {قال فما خطبكم 

اأيها المر�سلون} ]�سورة الذاريات االآية 30[.
وجاء في الماأثور خاطبوا النا�ص على قدر عقولهم،اأي بمعنى �سرورة  

مراعاة المقام وحقوقه، وحقوق المخاطب اأثناء الكالم.
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العربية،  اللغوية  المعاجم  في  الخطاب  يح�سر  القول،  وخال�سة 
�سياق  في  وتتبالغان  تتفاعالن  ذاتين،  ي�ستدعي  ال��ذي  للكالم  مرادفا 

ومقام  معينين ق�سد تحقيق االإقناع والتاأثير.

الخطاب في النحو والبالغة:   3.1.1
  يح�سر م�سطلح الخطاب  في اأعمال البيانيين، بمرادفاته ؛كالكلم 
)باب  في  180ه�(  )ت  �سيبويه  النحاة  اإم��ام  وكان  والجملة،  والكالم، 

اال�ستقامة من الكالم واالإحالة()6(، يق�سم الكالم اإلى اأنواع منها:
م�ستقيم ح�سن: اأتيتك اأم�ص. 

محال: اآتيتك غدا. 
م�ستقيم كذب: حملت الجبل. 

م�ستقيم قبيح: كي زيد ياأتيك. 
محال كذب: �سوف اأ�سرب ماء البحر اأم�ص. 

منظور  م��ن  )ال��خ��ط��اب(  ال��ك��الم  يتناول  �سيبويه  اأن  المالحظ   
منه  وعي  على  دليل  ذلك  وكل  والكذب   والقبح  واالإح��ال��ة،  اال�ستقامة 
وذل��ك  الن�سية،  اأي  عنه  ال�سكوت  يح�سن  مفيدا  ال��ك��الم،  يجعل  بما 
لالإعراب،  احترامه  اأي  اللغوي  ال�سياق  لمقت�سى  الكالم  لمطابقة  تبعا 
والن�سبة  الكالمية  الن�سبة  بين  بمطابقته  وذل��ك  المقام  ومقت�سيات 
الخارجية فيه؛ فالكالم الم�ستقيم الح�سن )اأتيتك اأم�ص( �سحيح نحوا، 
اأما  اأم�ص(،  للزمن  الما�سي  الزمن  المقام )مطابقة  ومطابق لمقت�سى 
الكالم المحال )اأتيتك غدا( فهو �سحيح نحوا، ولكنه لم يطابق المقام 
الأن اأتيتك المرتبطة بالزمن الما�سي ي�ستحيل اأن تتحقق غدا المرتبط 
بالزمن الم�ستقبل، اأما الكالم  الكذب )حملت الجبل ( فهو �سحيح من 
جهة النحو والتركيب ولكن انخرمت فيه �سروط التحقق الواقعي ، اأي اأنه 



عبدالوهاب صديقي
20

15
ل 

يـ
بر

- إ
هـ 

14
36

ب 
جـ

، ر
 4

0 
دد

لع
ا

149

جـــــذور

لم تتطابق فيه الن�سبة النحوية للن�سبة الخارجية الواقعية، وهذا النوع 
هو ما ي�سميه اأحد الباحثين باللحن التداولي)7(، اأما الكالم الم�ستقيم 
القبيح، فهو م�ستقيم نحوا،ولكنه لم ترتب عنا�سره، الترتيب الذي يجعل 
كالما  لكانت  زيد  ياأتيك  كي  قلنا  فلو  ال�سامع،  ذهن  في  وا�سحا  معناه 
م�ستقيما ح�سنا، فتكون نتيجة لكالم قبلها، نحو انتظرَت كي ياأتيك زيد، 
اأما الكالم المحال الكذب )�سوف اأ�سرب ماء البحر اأم�ص(، الأنه محال 
نحوا، وواقعا في�ستحيل �سرب ماء البحر، اإال من باب المبالغة والتكثير، 
بالزمن  اأ���س��رب(،  )���س��وف  بالم�ستقبل  المرتبط  ال��زم��ن  يطابق  ول��م 

المرتبط بالما�سي اأم�ص.
نخل�ص اأن �سيبويه، ي�ستعمل الكالم بمعنى الخطاب الذي تتوفر فيه 
�سروط النحو، اأي يحترم قواعد االإعراب، ويطابق ال�سياق اللغوي للعبارة 
المحيطة  وغيرها  االجتماعية  المتكلمين)ال�سروط  مقامات  ويطابق 
بالخطاب لحظة اإنتاجه(، ويح�سر �سيبويه  الكالم في المفردات التي 
بينها عالقة اإ�سناد، كالعالقة بين الفعل والفاعل )جاء االأ�ستاذ(، اأو بين 
المبتداأ والخبر )الكتاب جيد(، ذلك اأن  »الفعل البد له من ا�سم واإال لم 

يكن كالما«.
»دالئ��ل  �ساحب  471ه�(  )ت  الجرجاني  عند  نجده  نف�سه  ال��راأي 
والكالم،  الجملة  بين  ي�سوي  ب��دوره  فهو  البالغة«  و»اأ���س��رار  االإع��ج��از« 
عبدالقاهر  يقول  النظم«  »نظرية  توؤطره  بالغي  منظور  من  كان  واإن 
الجرجاني: »ومخت�سر كل االأمر اأنه ال يكون كالم  من جزء واحد، واأنه 
البد من م�سند وم�سند اإليه، وكذلك ال�سبيل في كل حرف راأيته على جملة 
به؟  وم�سبها  يقت�سي م�سبها  »كاأن«  قلت  اإذا  اأنك  ترى  اأال  واأخواتها  كان 

كقولك كاأن زيدا االأ�سد«)8(.



اخلطاب والسياق في لسانيات التراث

20
15

ل 
يـ

بر
- إ

هـ 
14

36
ب 

جـ
، ر

 4
0 

دد
لع

ا

150

جـــــذور

ومخت�سر القول، اإن ما يحدد الكالم )الخطاب/ النظم( هو الذي 
)العالقة  النحو  قواعد  تحدده  المعنى،  بهذا  فالخطاب  العقل،  اقت�ساه 
»لي�ص  يقول:  المقام،  اقت�ساها  التي  المقامية  والعالقة  االإ�سنادية( 
تنا�سبت  اأن  بل  النطق،  في  األفاظها  توالت  اأن  الكالم  بنظم  الغر�ص 
داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقت�ساه العقل«)9(، ومعلوم اأن 
الجرجاني يرد على خ�سومه »اللفظيين« الذين يح�سرون الف�ساحة في 
والراأي  الفا�سد  »القول  الجرجاني  فيه  يرى  الذي  ال�سيء  اللفظ  جزالة 
المدخول«)10(. ذلك اأنه ال معنى للقول بكثرة المعنى مع قلة اللفظ، غير 
اأن المتكلم يتو�سل بداللة المعنى على المعنى اإلى فوائد، لو اأراد الداللة 

عليها الحتاج اإلى لفظ كثير بح�سب الجرجاني. 
واإذا كان الجرجاني يطابق بين الكالم/ الخطاب )النظم(والجملة، 
تبعا لمعايير االإ�سناد والمعنى وح�سن ال�سياغة واالن�سجام مع مقت�سيات 
المقام وال�سياق، فاإن ابن ه�سام االأن�ساري )ت 761ه�( �ساحب »مغني 
اللبيب عن كتب االأعاريب«، يفرق بين الكالم/ الخطاب والجملة، فكل 
المفيد  »الكالم  الخطاب  فالكالم/  ينعك�ص  وال  جملة  خطاب  ك��الم/ 
اأما  بالق�سد، والمراد بالمفيد ما دل على معنى يح�سن ال�سكوت عليه. 
الل�ص«  و»�سرب  زي��د«  »ق��ام  ك�  والفاعل  الفعل  عن  عبارة  فهي  الجملة 

و»اأقائم الزيدان«)11(.
ي�سترط  761ه�(  )ت  ه�سام  اب��ن  بح�سب  الخطاب،   / فالكالم 
بين  اال�سنادية  العالقة  اإال  ت�سترط  الجملة فال  والق�سدية،اأما  االإفادة، 

فعل وفاعل )�سافر الرجل(.
التداولية   الل�سانيات  ت�سميه  م��ا  يطابق  ال��ت��ع��ري��ف،  ه��ذا  ول��ع��ل 
linguistique pragmatique بالق�سدية intentionnalité، يقول طه 
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اإال مع وجود الق�سد و�سيغته: االأ�سل في الكالم  عبدالرحمن »ال كالم 
الق�سد«)12(.

الخطاب  بين  الفا�سلة  التمايزات  حدد  قد  ه�سام  ابن  يكون  هكذا 
فهي  الجملة  اأما  عندها،  ال�سكوت  يح�سن  التي  االإف��ادة  وهي  والجملة، 
نحو  وخبر،  مبتداأ  اأو  وفاعل  فعل  بين  اإ�سنادية  عالقة  تكون  اأن  التعدو 
فا  )ف  التركيب  ناحية  من  �سحيحة  فهي  الكرَة  الِقطُّ  �سرب  قولنا: 

مف(، ولكنها ال تحقق اإفادة الإدراك المتلقي الأن القط ال يلعب الكرة !
بمحدوديته  ات�سم  للخطاب،  والبالغيين  النحاة  تناول  اأن  نخل�ص 
حينا و�سموليته اأحيانا، اإذ نظر للخطاب باعتباره الجملة والكالم، الذي 
بربطه  وذل��ك  والتبالغ،  والفهم  والق�سدية  الفائدة  تحقيق  منه  ُي��َراُم 
بمحددات يمليها ال�سياق اللغوي )العالقة االإ�سنادية(، وال�سياق المقامي 
)اإفادة الم�ستمع اإفادة يح�سن ال�سكوت عليها(، وقد ق�سم الجابري تناول 

البيانيين للخطاب اإلى ق�سمي�ن : 
- ق�سم يهتم بتف�سير الخطاب.

- ق�سم يهتم ب�سروط اإنتاج الخطاب. 
�ساحب  204ه�(  )ت  ال�سافعي  باأعمال  االأول  للق�سم  مثل  وق��د 

»الر�سالة«، وللق�سم الثاني بالجاحظ )ت 255ه�()13(. 
والمق�سود بالجانب االأول الذي يهتم بتف�سير الخطاب؛ تلك االأعمال 
الفقه  اأ�سول  وعلماء  الكالم،  وعلماء  والبالغيون  النحاة  بها  قام  التي 
اآي القراآن وتو�سيح االأحكام ال�سرعية، وكالم العرب، ومع  بغية تف�سير 
ال�سافعي )ت 204ه�( قفز هذا الجانب البياني من المالحظات الجزئية 

اإلى االت�ساع في تف�سير كالم العرب �سعرا ونثرا.
الخطاب  فهو يبحث في  اإنتاج  ب�سروط  المهتم  الثاني  الجانب  اأما 
ال�سروط المحددة الإنتاج الخطابات، ولهذا لم يركز على جانب الفهم 



اخلطاب والسياق في لسانيات التراث

20
15

ل 
يـ

بر
- إ

هـ 
14

36
ب 

جـ
، ر

 4
0 

دد
لع

ا

152

جـــــذور

)التف�سير( واإنما تعداه مع الجاحظ )ت 255ه�(اإلى البحث في االإفهام 
التي  والق�سدية  واالإمتاع  والتوجيه  كاالإقناع  الخطاب(،  اإنتاج  )�سروط 
نروم اإي�سالها للم�ستمع، وكاأن هذا الجانب بح�سب الجابري: »يريد اأن 
به  قام  ما  بمثل  البياني  الخطاب  اإنتاج  �سروط  تحديد  مجال  في  يقوم 

ال�سافعي ، في مجال  و�سع قوانين لتف�سير ذات الخطاب«)14(. 

:CONTEXTE :2:  ال�سياق
يمكن  ال  اإذ  عموما،  االإن�ساني  بالتوا�سل  ال�سياق  مفهوم  يرتبط 
ومقت�سى  المقام  يمليه  و�سياق  ق�سد  دون  وتتبالغ  تتوا�سل  اأن  للذوات 
القول، واإال عد ذلك لغوا ال طائل منه، ولهذا قال البالغيون العرب: لكل 
مقام مقال. وتكمن �سعوبة تحديد مفهوم ال�سياق، في ارتباطه بحقول 
معرفية متنوعة منها للتمثيل ال الح�سر؛ علم النحو، علم البالغة، علم 
والل�سانيات  الل�سانيات،  االجتماع،  علم  المعرفي،  النف�ص  علم  االأ�سول، 
الخطاب  نزول  اأ�سباب  وتف�سير  لتاأويل  الحا�سوبية. فهو مفهوم جوهري 
ظهور  مع  باالأ�سا�ص  ك��ان  المفهوم  ه��ذا  تطور  االأ�سوليين،ولكن  بلغة 
اهتمت  التي   ،linguistique pragmatique التداولية  الل�سانيات 
اإلى حيز  ب�سروط ا�ستعماالت اللغة، فانتقلت من حيز التركيب ال�سيق، 
وال�سروط  وال�سياق،  والتداول  الداللة  تح�سر  ففيه  الوا�سع  اال�ستعمال 

الخارج لغوية.
وكما ان�سغلت ل�سانيات التراث، بالخطاب تحديدا تعريفا وت�سورا، 
بالخطاب  وتكمن عالقته  ال�سياق  ب�سدد مفهوم  ر�سدناه   ال�سيء  نف�ص 
اإنتاجه،  ظروف   معرفة  من  فالبد  بال�سرورة،  ومقامي  �سياقي  كاإنتاج 
طبقات  معرفة  م��ن  للمتكلم  والب��د  االأ�سوليين،  بلغة  ن��زول��ه  واأ���س��ب��اب 
وتحبيب  وا�ستمالتهم،  255ه�(،  )ت  الجاحظ  بمفهوم  المتخاطبين 
الن�ص  ال�سياق  يكون  المعنى  وبهذا  نفو�سهم،  اإل��ى  والمعاني  االألفاظ 
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ون�ستوعب  الداخلية،  �سفرته  نفك  يجعلنا  للخطاب،الذي  ال��م��وازي 
ترميزاته وتن�سيداته.

2-1  ال�سياق في ل�سانيات التراث:

1-2-1  ال�سياق في المعاجم العربية:
كمفهوم  ال�سياق  اأن  هي  منهجية  ملحوظة  على  التاأكيد  من  الب��د 
حديث عرف النور مع االنجليزي فيرث )firth(، الذي يرى اأن تحديد 
معنى الخطاب في ت�سييقه اأي و�سعه في �سياقه، ولكن هذا ال يمنع من 

التنقيب عن اأ�سوله اللغوية في المعاجم العربية.
جاء في ل�سان العرب البن منظور ت )711ه�(مادة �سوق: �ساق االإبل 
وغيرها ت�سوق �سياقا، وقد ان�ساقت له وت�ساوقت اإذا تتابعت والم�ساوقة 

المتابعة)15(.
اأ�سل  والقاف  والواو  ال�سين  �سوق؛  فار�ص:  اللغة البن  وفي مقايي�ص 
ال��دواب  من  ا�ستيقت  ما  وال�سيقة  �ساقه  يقال  ال�سيء،  حذو  وهو  واح��د 

وال�سوق م�ستقة من  هذا لما ي�ساق لها من كل �سيء)16(.
نجد نف�ص المعاني لمادة �سوق و�ساق في معجم الو�سيط)17(، �ساق 
الحديث �سرده، واليك ي�ساق الحديث اأي يوجه.. ت�ساوقت الما�سية تتابعت 
وتزاحمت، وك�سف عن �ساقه ل�سدة االأمر ومنه قوله تعالى: {يوم يك�سف 
المهر  هو  وال�سياق  ي�ستطيعون}،  ال�سجود فال  اإلى  ويدعون  �ساق  عن 
الروح  نزع  المري�ص  و�ساق  تتابعه  الكالم  للخطيبة،و�سياق  ي�ساق  الذي 

واحت�سر،والم�سوقة ع�سا ت�ساق بها الدابة.
تح�سر هذه المعاجم معنى ال�سياق في التتابع، والم�ساوقة والتوازي، 
اأي اأن ال�سياق ذاك الن�ص المتابع للن�ص المف�سر ل�سروط اإنتاجه اللغوية، 

والمقامية، والتي ت�ساعد القارئ الم�ستمع للخطاب من فهمه وتاأويله.
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ا�سطالحيا،  ال�سياق  دالالت  من  الكثير  العربية  المعاجم  تحمل 
فال�سياق يعني المتابعة وك�سف معنى الخطاب، وعادة ما يكون م�ستورا 
فيكون لزاما من المخاطب/ الم�ستمع اإعمال مخزوناته الذهنية واللغوية 
والمقامية التي تمكنه من فك لغز الخطاب، عن طريق ا�ستح�سار �سروط 

اإنتاجه.

2-2-1  ال�سياق في النحو والبالغة:
لكل مقام  العرب؛  البالغيين  رددنا في مجال�سنا، مقولة  ما  كثيرا 
مقال،اإن هذه المقولة كافية وحدها لال�ستدالل على وعي الحقل البياني 
الكالم،  وطبقات  المقام  مراعاة  و���س��رورة  ال�سياق،  بمفهوم  العربي 
ومخاطبة النا�ص على قدر عقولهم، وتجنب كل ما من �ساأنه اأن يبعث على 
ان�سرام  حبل التوا�سل والخطاب بين المتكلمين. ولقد كان اإمام النحاة 
اأي   ،contextualisation الت�سييق  باأهمية  واعيا  180ه�(،  �سيبويه )ت 
اإنتاجه  وا�ستح�سار ظروف  والمقامي  اللغوي  �سياقه  في  الخطاب  و�سع 
كاأ�ص تف�سيره، ويح�سر هذا الوعي ال�سيبويهي بال�سياق من خالل ن�سو�ص   
متنوعة في موؤلفه الكتاب  و�سنكتفي باإيراد بع�سها فقط ، يقول �سيبويه 
)ت 180ه�(: »فاإن النحويين مما يتهاونون بالخلف اإذا عرفوا االإعراب، 
ذلك اأن رجال من اإخوتك ومعرفتك، لو اأراد اأن  يخبرك عن نف�سه، اأو 
يخبرك  اأن  اأراد  الأنه  محاال  كان  منطلقا  اهلل  عبد  فقال:اأنا  باأمر  غيره 
الأن »هو«  الت�سمية  اأنت عن  ا�ستغنيت  »اأنا« حتى  يقل هو  ولم  باالنطالق 
و»اأنا« عالمتان للم�سمر، واإنما ي�سمر اإذا علم اأنك قد عرفت من يعني 
اإال اأن رجال لو كان خلف حائط اأو في مو�سع تجهله فيه فقلت من اأنت ؟ 

فقال: اأنا عبد اهلل منطلقا في حاجتك كان ح�سنا«)18(.
من خالل هذا الن�ص يكون �سيبويه  حدد �سرطا من �سروط نجاح 
الخطاب بين متكلم ومخاطب/ م�ستمع، فاالإخبار عن النف�ص، الي�ستدعي 
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ا�ستعمال ال�سمير: اأنا  نحو »اأنا عبداهلل«، ذلك اأن الم�ستمع يعرف المتكلم 
جيدا، فمتى كان �سياق التكلم وا�سحا بين المتكلمين، كان اال�ستغناء عن 
منطلقا(،  عبداهلل  )اأنا  الظاهر  ذكر  اإلى  حاجة  ال  الأنه  اأجود  الت�سمية 
ويمكن العدول عنه بالقول: )اأنا منطلق(. ولكن بالمقابل، اإذا كان �سياق 
التكلم بين المتكلمين غير محدد �سلفا  وهو ما �سماه �سيبويه )ت 180ه�( 
ال �سير  الحال  ففي هذه  تجهله(،  مو�سع  في  اأو  ب� )رجال خلف حائط 
للم�ستمع/  التوا�سل  �سياق  الأن  بالم�ستور  والت�سريح  المجهول  ذكر  من 
المخاطب غير محدد، فنقول اإذ ذاك: اأنا عبداهلل منطلقا في حاجتك.

ال�سياق  باأهمية  ال�سيبويهي،  الوعي  بحق  يج�سد  الن�ص  ه��ذا  اإن 
الثقافية واالجتماعية  المقامي )ال�سروط  وال�سياق  اللغوي )االإعراب(، 
التوا�سل  ودوام  الخطاب،  تف�سير  في  ودوره  بالخطاب(،  المحيطة 
غاب  وكلما  ب�سياقه،  مرهون  اإن�ساني  توا�سل  فكل  االإن�ساني.  الخطابي 

ال�سياق، غاب التوا�سل والتخاطب والتبالغ .  
اأهمية  عن  يتحدث  وفيه  180ه�(،  )ت  ل�سيبويه  اآخ��ر  ن�ص  وف��ي 
التخفيف واالخت�سار على المخاطب مراعاة ل�سروط المقام، لعلمه بمراد 
الكالم،  ل�سعة  الم�سدر حينا  يكون  ما  »باب  ب�  �سيبويه  و�سماه  المتكلم، 
واالخت�سار حيث يحذف جزء من الكالم ا�ستخفافا والأن المخاطب يعلم 
»ليلتك  اأي  ونهارا«)19(  ليال  عليه  »�سير  ذلك  ومثال  المتكلم«،  يعني  ما 

ونهارك«. 
اإن �سعة الخطاب، واخت�ساره عند �سيبويه، تكون محكومة بال�سياق، 
فمتى علم المخاطب مراد المتكلم ال �سير من االخت�سار تخفيفا عليه.
االإيجاز  اأن  اأي  اأجود،  المخاطب  على  التو�سعة  كانت  العك�ص  كان  ومتى 
ال�سامع/ ذه��ن  في  المعنى  بتحقق  مكفولة  الخطاب  في  واالخت�سار 

المخاطب.
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المقام،  ل�سروط  مراعاة  المخاطب  على  التخفيف  الحقيقة  وفي 
ومدعاة للتوا�سل الناجح، وتجنبا للملل والتكلف، وتاأكيدا  لدور ال�سياق 
اللغوي والمقامي في تف�سير الخطاب وتو�سيحه، ويورد �سيبويه ن�سا اآخر 
لتف�سيره  الخطاب  ت�سييق  ا�ستح�سار  �سرورة  اإلى  وا�سحة  اإ�سارة  فيه  
ففي: »باب ما ي�سمر فيه الفعل الم�ستعمل واإظهاره في غير االأمر والنهي 
»ك« قولك اإذا راأيت رجال متوجها وجهة الحاج، قا�سدا في هيئة الحاج 
فقلت: )مكة ورب الكعبة(، حيث التزيي بزي االإحرام، كاأنك قلت: )يريد 
مكة واهلل( اأو راأيت رجال ي�سدد �سهما قبل القرطا�ص، فقلت )القرطا�ص 

واهلل()20(. 
اإن تف�سير الخطابات التي اأ�سار اإليها �سيبويه، ت�ستدعي و�سعها في 
�سياقها لي�ص اللغوي فح�سب، بل البد من و�سعها في �سياقها المقامي، 
فقولك: مكة ورب الكعبة ي�ستدعي روؤية رجل في زي الحاج قا�سدا الكعبة 
اأي في هيئة الحاج. ونف�ص ال�سيء يقال عن القرطا�ص واهلل !  المكرمة 

والهالل ورب الكعبة.
اإن وعي �سيبويه باأهمية ال�سياق اإ�سارة اإلى اأهميته في عملية التوا�سل 
المخاطب.  وهو  للخطاب  مهم  عن�سر  في  التفكير  و�سرورة  االإن�ساني، 
وغني عن البيان اأن الثقافة االإ�سالمية العربية، ثقافة مقا�سدية بامتياز، 
العلة، و�سبب النزول، والغايات واالأهداف، وال يت�سع  اأنها ت�ستح�سر  اأي 
في  بال�سروح  مليئة  والمف�سرين  االأ�سوليين  فكتب  اأكثر  للتو�سع  المقام 
واالأ�سوليين  والبالغيين  بالنحويين  اأف�سى  بالخطاب  االهتمام  ذلك. 
المهمة   عنا�سرها  وم��ن  الخطابية،  التوا�سل  بعنا�سر  االهتمام  اإل��ى 
المخاَطب، ال�سيء الذي نجده مج�سدا في موؤلفات الجاحظ )ت 255ه�( 
وهو يحاول التاأ�سي�ص ل�سروط اإنتاج الخطاب، ولهذا نجده يتناول البالغة 
بطريقة بيداغوجية قوامها ا�ستح�سار �سياق المخاَطب )المتعلم( اللغوي 
)قواعد النحو (، والمقامي )ال�سياق الثقافي واالجتماعي(، ولهذا يعمد 
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الجاحظ  في ن�سو�سه اإلى التنويع على المخاطب، من خطاب الجد اإلى 
تكلف  الأي  درءا  النثر،  خطاب  اإلى  ال�سعر  خطاب  ومن  الهزل،  خطاب 
كتابه  بداية  في  منها  ا�ستعاذ  وقد  ال  وكيف  �سالطة  اأو  هذر  اأو  ملل  اأو 
البيان)21(، ذلك اأن الخطاب كلما ابتعد عن التكلف، والت�سديق والتقعير 

على المخاطب كان اأجود واأنجح.
ذلك اأنه »كلما كان الل�سان اأبين كان اأحمد، كما اأن القلب كلما كان 
اأ�سد ا�ستبانة كان اأحمد«)22(، ومعلوم اأن الخطاب ال�سفوي )الخطابة، 
ال�سعر، المجادالت الكالمية، التعليم( رهين ب�سالمة ل�سان  المتكلم من 
المعتزلة،  لفرقة   ينتمي  الجاحظ   اأن  ومعلوم  والعي،  والح�سر  اللثغة، 
الخطاب،  بالغة  ي�ستدعي  فهذا  ال�سعوبية،  فرقة  على  بالرد  تكفل  وقد 

و�سالمته من العيوب الإي�سال مراده للمخاطب.
وغني عن البيان، اأن الجاحظ ق�سم الخطاب تبعا لطبقات النا�ص 
�سياق  ا�ستح�سار  من  بد  ال  بالتالي  والثقافي،  االجتماعي  وم�ستواهم 
ومقام كل طبقة، لمخاطبتها، واإال فلن يتم التوا�سل والتبالغ بين المتكلم 
اأنف�سهم  النا�ص  اأن  كما  في طبقات،  النا�ص  »اأن كالم  ذلك  والمخاَطب 
والقبيح  والح�سن  والمليح،  وال�سخيف  الجزل  الكالم  فمن  طبقات،  في 

وال�سمج والخفيف والثقيل وكله عربي«)23(.
تبعا  الخطاب  طبقات  النفي�ص،  الن�ص  هذا  في  الجاحظ  يج�سد 
الخطاب،  المتكلم طبقة  ي�ستح�سر  واأن  بالتالي البد  ل�سياقه ومقاماته، 
فهناك الخطاب الح�سن، والخطاب القبيح والخطاب المليح، والخطاب 

ال�سمج... اإلخ.
المتكلم،  الح��ت��رام  تبعا  تتحدد  للجاحظ  تبعا  الخطاب  وب��الغ��ة 
لمقام المخاَطب، ومقام المخاطب تحدد تبعا لمقامه العلمي والثقافي 

واالجتماعي.
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والتكلف  والهذر  وال�سالطة  الت�سديق  الخطاب من  بعد  عالوة على 
باالإ�سافة  هذا  الخطاب.  ف�سل  بالتالي  للملل  مدعاة  هو  الذي  والتزيد، 
اإلى ا�ستح�سار الخطاب معاني واألفاظ كل طبقة ُتخاطب تبعا لطبقات 
الخطاب الم�سار اإليها �سلفا الأنه ينبغي للمتكلم اأن يعرف اأقدار المعاني، 
اأقدار الحاالت، فيجعل لكل طبقة  اأقدار الم�ستمعين، وبين  ويوازن بين 
من ذلك كالما ولكل حالة من ذلك مقاما)24(، ويدل هذا الن�ص على 
عن  تحدثوا  وقديما  التخاطب،  �سياق  احترام  باأهمية  الجاحظ  وعي 
حقوق المخاطب وحقوق الخطاب، فالمتكلم البد واأن يجعل لكل طبقة 
األفاظا ومعاني تبعا لمقاماتها وحاالتها، باالنفتاح على نف�سيتها واالألفاظ 
التي يميل اإليها، وتفادي االألفاظ والمعاني التي ت�ستهجنها �سمانا لنجاح 

الخطاب. 
اأن بالغة الخطاب، بح�سب الجاحظ رهينة بمراعاته  اإلى  نخل�ص 
المتخاطبين  وطبقات  الخطاب،  �سياق  احترام  اأي  اإنتاجه،  ل�سروط 
اإليها(، عالوة على ا�ستبعاد كل ما من  )المعاني واالألفاظ التي يميلون 
وال�سالطة  كالهذر  والتكلف:  الملل  المخاطب؛  نف�ص  في  يبعث  اأن  �ساأنه 
والت�سديق والتقعيب، على اعتبار اأن هذه الموا�سفات قبيحة في الخطاب 

ويمجها الم�ستمع/ المخاطب.
اأبلغ واأجود،  فمتى ا�ستح�سر المتكلم �سياق الخطاب، وطبقته كان 
ومعلوم اأن الجاحظ �سنفه الباحث الجابري �سمن الموؤ�س�سين للبحث  في 
�سروط اإنتاج الخطاب في الحقل البالغي  ومن �سروط اإنتاج الخطاب:  

- طالقة الل�سان و�سالمته من العي والح�سر واللثغة.
يفهمه  الوح�سي  )ف��ك��الم  المخاطبين  لطبقات  الخطاب  م��راع��اة   -

الوح�سي، كما اأن ال�سوقي يفهم رطانة ال�سوقي بح�سب الجاحظ(.
- اختيار المعاني واالألفاظ تبعا لطبقات الخطاب.
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- االبتعاد عن التكلف والتزيد عن المخاطب الأن ذلك مدعاة للملل. 
الخطاب  اإنتاج  ل�سروط  اأ�س�ص  قد  255ه�(،  )ت  الجاحظ  يكون  هكذا 
المتخاطبين  المخاطب، وحقوق  ومقام  �سياق   ا�ستح�سار  من خالل 

ومقت�سيات القول.
واإذا كان الجاحظ )ت 255ه�( و�سع نظرية �سروط اإنتاج الخطاب، 
فاإن الجرجاني )ت 471ه�( و�سع نظرية لبناء الخطاب، �سماها »نظرية 
فالنظم  المتلقي،  ب�سياق  الخطاب  فيها،ات�ساق  يربط  والتي  النظم«، 
اأي  العقل،  اقت�ساه  الذي  الوجه  على  االألفاظ  ورود  الجرجاني  بح�سب 
في  الجرجاني  وتفكير  ال�سامع،  واإف��ادة  العربي،  النحو  قواعد  احترام 
بين  الم�سترك  والتعاقد  والمقامي،  اللغوي  ال�سياق  في  تفكير  المتلقي 
المتكلم وال�سامع/ المخاطب، فهو الذي يحكم على الخطاب بالطالوة، 
والرونق وكثرة الماء، تبعا لذوقه ولتوافقه مع ال�سياق النف�سي والجمالي، 
يقول الجرجاني في هذا ال�سدد: »والتزال ترى  �سعرا يروقك م�سمعه، 
ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد �سبب اأن راقك ولطف عندك، اأن 

قدم فيه �سيء، وحول اللفظ عن مكان اإلى مكان«)25(.
اإن تقديم  اأو تاأخير لفظة ما، والف�سل والو�سل في الخطاب ي�سهم 
في تغيير معانيه، تبعا الأغرا�ص المتكلمين وق�سودهم، وتبعا لمقامات 

و�سياقات المتخاطبين .وقديما قال ابن المقفع  ب�سيا�سة المقام.
وغني عن البيان، اأن الجرجاني ال يح�سر اإعجاز الخطاب في اللفظ 
بح�سبه)26(،  الفا�سد  الراأي  اأ�سحاب هذا  على  يرد  نجده  ولهذا  وحده، 
فالخطاب تتحقق فيه الف�ساحة واالإعجاز، في ت�ناغم اللفظ والمعنى، 
بل في »معنى المعنى« الذي يتحقق في النظم، اإن بالغة الخطاب بهذا 
تنا�سق  في  بل  �سرورية،  كانت  واإن  اللفظ  رون��ق  في  تتحقق  ال  المعنى 
وا�ستجاده  وا�ستح�سنه  العقل،  اقت�ساه  الذي  الوجه  والمعنى على  اللفظ 
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المخاطب/ ال�سامع  على اعتبار اأنه »اإذا راأيت الب�سير بجواهر الكالم 
ي�ستح�سن �سعرا، اأو ي�ستجيد نثرا، ثم يجعل الثناء عليه من حيث اللفظ،  
اأنه  رائع، فاعلم  �سائغ، وخلوب  اأنيق، وعذب  فيقول حلو ر�سيق، وح�سن 
لي�ص ينبئك عن اأحوال ترجع اإلى اأجرا�ص الحروف، واإلى ظاهر اللفظ، 
زناده«  في  العقل  يقتدحه  وف�سل  ف��وؤاده  في  المرء  من  يقع  اأمر  اإلى  بل 

ح�سب الجرجاني)27(.  
معنى  يتجاوز  فهو  اللفظ،  بتذوق  يكتفي  ال  للخطاب  ال�سامع  اإن 
في  يقع  الذي  المعنى  معنى  اإلى  وا�سطة،  دون  اإليه  ي�سل  الذي  اللفظ 
فوؤاده وف�سل يقتدحه العقل في زناده، وهو م�ستوى عال جدا من بالغة 

الخطاب، بحيث ي�سد، ال�سامع /المخاطب �سدا.
ال�سياق  اأن يالم�ص  ي�ستدعي  للخطاب  ال�سامع/المخاطب  اإن تذوق 
المتكلم  غر�ص  معرفة  هو  فيه  االأ�سل  اأن  ذلك  به،  المحيط  والمقام 
الخطاب،  نجاح  مفاتيح  من  الخطاب  من  الق�سد  وتحديد  ومق�سوده، 
»فال كالم اإال مع وجود الق�سد و�سيغته هي االأ�سل في الكالم الق�سد« 
بح�سب طه عبدالرحمن، ومفادها اأنه كلما قل الجهد المعرفي المبذول 
ا�ستدعى  وكلما  الملفوظ،  ه��ذا  مالءمة  درج��ة  ازدادت  المعالجة  في 
التعامل مع ملفوظ ما جهدا كبيرا كانت مالءمته �سعيفة، وهذا المبداأ  
ما  الخطاب  ي�ستعمل  ب��اأن  الجرجاني  قيده  والمخاطب  المتكلم  بين 
»يتعارفه النا�ص في ا�ستعمالهم، ويتداولونه في زمانهم، وال يكون وح�سيا 
غريبا، اأو عاميا �سخيفا«)28(، ولعل هذا يلتقي مع الكثير من اأفكار حازم 
القرطاجني )ت 684ه�(، في نظريته التما�سك الن�سي، و�سرورة مالءمة 
األفاظ الخطاب، للظروف النف�سية للمخاطب والأغرا�ص الخطاب، على 
والذم:  الهجاء  األفاظ  المدح، غير  األفاظ  الغزل غير  األفاظ  اأن  اعتبار 
»واإنما وجب اأن ي�ستعمل في كل طريق االألفاظ الم�ستعملة فيه عرفا، الأن 
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يح�سن  ال  كالمخت�ص  �سار  به،  اخت�ص  ما  غر�ص  في  ا�ستعماله  كثر  ما 
اإيراده في غر�ص مناق�ص لذلك، والأنه غير الئق به لكونه ماألوفا في �سده 
وغير ماألوف في غيره، وذلك مثل ا�ستعمال ال�سالفة والجيد في الن�سيب، 
وا�ستعمال  ونحوهما  والمديح،  الفخر  في  والكامل  الهادي  وا�ستعمال 

االأخدع والقذال في الذم«)29(.
اإن االأفكار التي يدافع عنها القرطاجني، هي �سرورة مراعاة �سياق 
المخاطب، من خالل االألفاظ الم�ستعملة، والمعاني المراد التعبير عنها، 
واالإيقاع ال�سعري المتو�سل به من اأجل ذلك الغر�ص. وكلها يمكن جمعها 
في �سرورة احترام المخاطب وتقديره واإفادته، بالبعد عن الفح�ص من 

الكالم.
فيها  يجب  التي  الموا�سع  منه  التحفظ  يجب  »ومما  ح��ازم:  يقول 
التباعد عن الفح�ص  وعن كل ما يتطرق به الو�سول اإليه و�سون الكالم 
من جميع فيه اإذ كان باأمر من اأمور الريب والرفث والتعر�ص اإلى االأ�سياء 

التي يفهم منها ذلك، ولو بعرف عامي اأو ا�ستعمال الأهل الهزل«)30(.
كل هذه الن�سو�ص النفي�سة تدل، على �سرورة احترام �سياق  ومقام 
على  عربيا  لي�ص  الخطاب  ف��اإن  واإال  المتكلم،  اإف��ادة  و�سرورة   ، التكلم 
اعتبار اأن كالم العرب بح�سب ابن خلدون )ت 808ه�( »وا�سع ولكل مقام 

عندهم مقال، يخت�ص به بعد كمال االإعراب واالإبانة«)31(.
بمحددات  يتحدد  التراث،  ل�سانيات  في  ال�سياق  اإن  القول  و�سفوة 
ال�سياق  وا�ستح�سار  المخاطب،  حقوق  احترام  في  كلها  ت�سب  مهمة 
اللغوي، وطبقة كالمه، و�سياقه المقامي اأي ظروفه النف�سية  واالجتماعية  
المتكلم  مراد  يعلم  كان  اإذا  عليه  التخفيف  اأي  به،  المحيطة  والثقافية 
وغر�سه من الكالم، ذلك اأن االإطالة والتكلف مدعاة للت�سديق، والت�سديق 

مدعاة للملل.
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خاتمـــــــة:
بعد ت�سقيقنا الكالم في تناول النحويين و البالغيين العرب لعالقة 
بمفاهيمه،  غني  والبالغي  النحوي  التراث  اأن  نقر  بال�سياق،  الحطاب 
الخطاب،  ونحو  العربية  اللغة  ق�سايا  تناول  في  ت�ستثمر  اأن  ال�سالحة 
وتحليل الخطاب، وتلك هي الدعوى التي انته�سنا للتدليل عليها في هذه 

الدرا�سة.

الهوام�ش
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ي�سدر عنه اأ�سحاب هذه الكتابة فهو ما يعرف عادة بمنهج القراءة واإعادة القراءة، ومن 
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يقول:  اللفظ  في  واالإعجاز  الف�ساحة،  باأن  القائلين  اللفظيين  على  الجرجاني  يرد   )26(
و�سيت   نباهة  قوم  عن  �سدره  كان  اإذا  المدخول،  وال��راأي  الفا�سد  القول  اأن  »واعلم 
وعلو منزلة في اأنواع العلوم غير العلم الذي قالوا ذلك القول فيه، ثم وقع في االأل�سن 
�سنة،  فيه  النظر  ترك  �سار  بذكره،  الناقلون  وكثر  وظهر،  وف�سا  ون�سرته  فتداولته 
والتقليد دينا ،... ولوال �سلطان هذا الذي و�سفت على النا�ص واأن له اأخذة تمنع القلوب 
اإليه القوم في اأمر  عن التدبر، وتقطع عنها دواعي التفكر لما كان لهذا الذي ذهب 
اللفظ، هذا التمكن وهذه القوة، وال كان ير�سخ في النفو�ص، هذا الر�سوخ، وتن�سعب 
»دالئل  فيه،  الغلط  وفح�ص  و�سقوطه،  تهافته  من  بان  ال��ذي  مع  ال�سعب  هذا  عروقه 

االإعجاز «، 464-465 بت�سرف.  
)27( الجرجاني، اأ�سرار البالغة، تحقيق محمد الفا�سلي، ط 2، 1999، المكتبة الع�سرية 

�سيدا بيروت ، �ص 9.
)28( نف�سه �ص 9.

)29( حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج االأدباء، تحقيق الحبيب بلخوجة دار الغرب 
االإ�سالمي، ط 3، 1986، 364.

)30( نف�سه �ص 151.
)31( ابن خلدون، المقدمة ، تحقيق دروي�ص جويدي ، ط 2، 2000، المكتبة الع�سرية، �سيدا 
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