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 في سورة النمل ألفعال الكالمية واألفعال الحجاجيةا
 مقاربة تداولية
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 ممخص :ال
يحمؿ مقاصد تتحقؽ مف خبلؿ أفعاؿ كبلمية كأخرل الخطاب القرآني خطاب إقناعي    

 .حجاجية
 كؿ ىذا يحتاج إلى استراتيجية تكاصمية تخاطبية لتحقيؽ مقصدية خطابيـ،   
كطبيعة الدراسة تقتضي المقاربة التداكلية، كاخترنا تداكلية ككف النص القرآني رسالة مف     

مرسؿ إليو تحمؿ مقصدية خطابية مجسدة مف خبلؿ استراتيجية تكاصمية مرسؿ إلى 
 محكمة.

     ": األفعاؿ الكبلمية كاألفعاؿ ىذا ما سنحاكؿ دراستو مف خبلؿ ىذا المكضكع المكسـك
 في سكرة النمؿ، مقاربة تداكلية". الحجاجية

 

Abstract :  
     Quranic discourse is a speech includes a purposes through verbal 

acts and others argument . 

     All this needs a communication strategy to achieve Rhetorical 

intent. 

    The nature of the study requires the pragmatics approach , and the 

fact that we chose a Quranic text that is a message from a sender to 

addressee requises rhetorical intent achieved through court 

communication strategy. 

    This is what we will try to study it through this marked Topic: " 

verbal acts and acts argument in Surat naml , pragmatics approach ." 

 

 
 
.   
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 تمييد:
القرآف الكريـ رسالة مف اهلل تعالى إلى رسكلو الكريـ ليبمغيا إلى مجتمع         

ككني يتضمف كؿ رمكز الذىف جسد اهلل تعالى مف خبلليا قصص األنبياء 
مو اهلل سبحانو كتعالى كالمرسميف كأقكاميـ، فكاف لكؿ كاحد منيـ مكقفو الذم دع

 بالحكمة كالبياف كالحجة.
سكرة النمؿ: مكية نزلت بعد الشعراء، آييا ثبلث كتسعيف آية، ىي تتمة لما قبميا 
مف السكر تحكي قصص األنبياء زيادة عمى ذلؾ قصص داككد كسميماف، كما 
فييا تفصيؿ لقصص لكط كمكسى مثبل، كىي في مجمميا تذكير لمعباد بكحدانية 

 كبأف القرآف منزؿ مف عند الكاحد األكحد، كما أنيا ترغيب لممؤمنيف كتيديد اهلل
 لمكفار.
ك"المقاربة التداكلية" ىي اتباع طريقة الدراسة التداكلية في دراسة الخطاب      

القرآني مف خبلؿ سكرة النمؿ، كاخترنا تداكلية ككف النص القرآني رسالة مف مرسؿ 
خطابية مجسدة مف خبلؿ استراتيجية تكاصمية  إلى مرسؿ إليو تحمؿ مقصدية

 محكمة.
كقد رسمنا ليذه المقاربة التداكلية مبادئ كاستراتيجيات تخدـ طبيعة بحثنا مف     

ضمف مجمكعة أخرل مف الخطكات األخرل التي استبعدناىا مف البحث ألنيا ال 
 تخدـ بحثنا مف جية كلكي ال نطنب مف جية أخرل.

 اولية:المقاربة التد -0   
، كالمقاربة التداكلية ىي:" أحد أىـ  1المقاربة ىي طريقة تتناكؿ مكضكعا ما     

المناىج المغكية الحديثة التي صححت مسار عمـ المغة الحديث، متداركة بذلؾ 

                                                 

 

1 - voir : Nouveau vocabulaire philosophique : Cuvillier(armand), op,cit, p 21 . 
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العديد مف نقائصو، كتنطمؽ التداكلية مف أف الكقكؼ بالدراسة المسانية عند حدكد 
كالكقكؼ عمى أكبر قدر مف حقائقيا، لذلؾ تدعك بنية المغة ال يمكف مف فيميا 

إلى ضركرة أف تشمؿ الدراسة كظيفتيا أيضا، كىك ما يعني الدعكة إلى دراسة 
 1المغة في االستعماؿ أم دراستيا كىي تؤدم كظيفتيا التكاصمية"

كبالتالي فالتداكلية تعنى بالنص الخطابي ضمف سياقو كىك يؤدم دكره      
ف قطبي العممية التكاصمية المرسؿ كالمرسؿ إليو )المخاًطب التكاصمي جامعا بي

 كالمخاطىب(.
كأما كظيفة التداكلية فتتمثؿ في:"...استخبلص العمميات التي تمكف الكبلـ مف 

الكضعية  -المتمقي -التجذر في إطاره الذم يشكؿ الثبلثية اآلتية: المرسؿ
حديد الضمني لمسياؽ التي التبميغية، إف أم تحميؿ تداكلي يستمـز بالضركرة الت

  2تؤكؿ فيو الجممة"
كقد حددنا في دراستنا ىذه المستكيات التي تختص بيا المقاربة التداكلية كالتي    

تحدد كتكضح استراتيجيات التكاصؿ كمقصدية الخطاب القرآني مف خبلؿ سكرة 
 النمؿ، كنجمميا في:

 مستكل السياؽ: كىك قسـ ميـ مف أقساـ التداكلية. -
 ل األفعاؿ الكبلمية: كالتي بيا يتضح البعد التكاصمي التداكلي.مستك  -
 مستكل الحجاج: تتجمى مف خبللو كيفية اإلقناع. -
 مستكل الحكار: كفيو يتجمى البعد التداكلي. -

                                                 

 

المناىج المغكية الحديثة كأثرىا في تدريس النصكص بمرحمة التعميـ الثانكم شعبة العمـك اإلنسانية:  1
 .91ـ، ص2004/2005الصبيحي محمد األخضر، مخطكطة أطركحة دكتكراه دكلة، جامعة قسنطينة، 

2 - Enonciation de la subjectivité dans la language: Orecchioni c.k, armand colin, 
paris, 1980, p 185.  
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كقد أضفنا مستكيي السياؽ كالحكار ألف األفعاؿ الكبلمية كالحجاجية تحققت مف 
 خبلليما.

الخطابي ضمف سياقو كىك يؤدم دكره فالتداكلية تعنى بالنص السياق:  - أ
 التكاصمي جامعا بيف قطبي العممية التكاصمية المبدع كالمتمقي.

 
إف التفاعؿ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو ينتج مف استعماؿ المغة في سياؽ معيف 

 1كالذم يتجسد مف خبلؿ ما يمي:
 _ معتقدات المتكمـ كمقاصده كشخصيتو كتككينو الثقافي كمف يشارؾ تفعيؿ

 الحدث المغكم.
 _ الكقائع الخارجية) الظركؼ الزمكانية، كالظكاىر االجتماعية المرتبطة بالمغة(.

 _ المعرفة المشتركة بيف المتخاطبيف كأثر النص الكبلمي فييـ.
 األفعال الكالمية: - ب

األفعاؿ الكبلمية ىي مكضكع مف مكضكعات التداكلية، كالفعؿ الكبلمي       
ض عمى نظاـ شكمي، داللي، إنجازم كتأثيرم كفضبل عف يعني:"..كؿ ممفكظ يني

لتحقيؽ  Actes locutoiresذلؾ يعد نشاطا ماديا نحكيا يتكسؿ أفعاؿ قكلية 
تخص ردكد فعؿ المتمقي )كالرفض  Actes illocutoiresأغراض إنجازية 

كالقبكؿ( كمف ثـ فيك فعؿ يطمح إلى أف يككف ذا تأثير في المخاطب اجتماعيا 
 2ا كمف ثـ إنجاز شيء ما"كمؤسساتي

                                                 

 

التراكيب النحكية كالتداكلية عمـ النحك كعمـ  -دراسات في المسانيات العربية )بنية الجممة العربية  1
 .119ـ، ص2004، 1المعاني(: عبد الحميد السيد، دار الحامد، ط

 .20العرب: مسعكد صحراكم، )مرجع سابؽ(، ص التداكلية عند العمماء  2
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كنظرية األفعاؿ الكبلمية تيدؼ إلى دراسة:"...مقاصد المتكمـ كنكاياه، فالمقصد 
يحدد ىدؼ المرسؿ مف كراء سمسمة األفعاؿ المغكية التي يتمفظ بيا، كىذا ما 
يساعد المتمقي عمى فيـ الخطاب كمف ثمة يصبح تكفر القصد كالنية مطمبا 

اح الفعؿ المغكم الذم يجب أف يككف متحققا كداال أساسيا، كشر مف شركط نج
 1عمى معنى"

 :2كيرل أكستيف أف الفعؿ الكبلمي ثبلثة خصائص
 _ إنو فعؿ داؿ.

 _ إنو فعؿ إنجازم ) أم ينجز األشياء كاألفعاؿ االجتماعية بالكممات(.
_ إنو فعؿ تأثيرم ) أم يترؾ آثارا معينة في الكاقع خصكصا إذا كاف فعبل 

 ناجحا(.
إف الفعؿ الكبلمي ليس بالضركرة أف يحقؽ إنجازا حتى نقكؿ عنو فعبل     

 كبلميا، فقد يثير الكبلـ فضكال في نفسية المخاطىب كىذا كاؼ.
ف لـ تثبت نتيجة )في  يقكؿ منغكنك:" نعتبر أف الفعؿ الكبلمي قد يتحقؽ حتى كا 

لذم يصدر الكاقع(، إف مجرد إصداره يضفي عميو مشركعيتو، بمعنى آخر إف ا
منو فعبل كبلميا ال ينتظر حتى تتكفر جميع الشركط ليقـك بذلؾ، إف مجرد التمفظ 

 3بو يعني أف تمؾ الشركط قد اجتمعت"

                                                 

 

نحك نظرية لسانية عربية لؤلفعاؿ الكبلمية قراءة استكشافية لمتفكير التداكلي في المدكنة المسانية  - 1
 .170ـ، ص 2006، 17التراثية: نعماف بكقرة، مجمة المغة كاألدب، العدد 

 .44ابؽ(، صالتداكلية عند العمماء العرب: مسعكد صحراكم، )مرجع س  2
3 - Pragmatique pour le discours littéraire : Maingueneau d.n, paris, bordas, 1990, 

p09. 
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فاألفعاؿ الكبلمية دكرىا تحكيؿ معتقدات المتخاطبيف كاستمرارية الخطاب بيف 
مي كىذا أطرافو، فاالستعماؿ المتبادؿ لؤلفعاؿ الكبلمية ىك ما يخمؽ التفاعؿ الكبل

 مف خبلؿ الحكار.
نجازية  إلى أقكاؿ تقريرية، كأقكاؿ "أكستيف" الذم قسـ األفعاؿ اإل أخذنا بتقسيـ

 إنشائية .
 :األقوال التقريرية-أ 

كىي عند العرب األساليب الخبرية كىي عبارة عف األقكاؿ التي تحتمؿ         
ت نسبة الكبلـ فييا الصدؽ أك الكذب، أم تستطيع الحكـ عمييا بالصدؽ إف طابق

 ، كمنيا:الكاقع، كبالكذب إف لـ تطابؽ نسبة الكبلـ فييا الكاقع
 األقكاؿ الدالة عمى الثبات -
 األفعاؿ اإلخبارية-
 األفعاؿ الدالة عمى الحكـ -

 األقوال اإلنشائية : -ب 
ىي أقكاؿ ال تصؼ، كال تخبر، كال تمثؿ، كال تخضع لمعيار الصدؽ أك       

ف ميزتيا  األساسية أف التمفظ بيا يساكم تحقيؽ فعؿ في الكاقع، كقد الكذب، أم أ
 صنفيا سيرؿ إلى أفعاؿ كبلمية مباشرة، كأفعاؿ كبلمية غير مباشرة .

 األفعال الكالمية المباشرة :-0
ىي عبارة عف األقكاؿ التي تدؿ صيغتيا عمى ما تدؿ عميو ىذه األقكاؿ،        

 ي:أم الصيغة تساكم المحتكل، كى
 األقكاؿ االستفيامية -
 األقكاؿ الناىية-
 األقكاؿ األمرية -

قناعيـ.  كىذه األقكاؿ الغرض منيا التأثير في المتمقيف كا 
 األفعال الكالمية غير المباشرة :- 5 
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كىي عبارة عف تمؾ األقكاؿ التي ال تدؿ صيغتيا عمى ما تدؿ عميو        
 كاالستفياـ اإلنكارم ، ككالتشكيؽ مثبل. 

 الحجاج: -ج
الحجاج:" جنس خاص مف الخطاب يبنى عمى قضية أك فرضية خبلفية،     

يعرض فييا المتكمـ دعكاه مدعكمة بالتبريرات، عبر سمسمة مف األقكاؿ المترابطة 
ترابطا منطقيا قاصدا إقناع اآلخر بصدؽ دعكاه كالتأثير في مكقفو أك سمككو تجاه 

  1تمؾ القضية"
ما كبيذا فإف ىدؼ ال     حجاج في:"...التأثير في المتمقي إما لتدعيـ مكقفو كا 

لتغيير رأيو فتبني مكفؽ جديد سكاء كاف ىذا المكقؼ يقتصر عمى اإلقناع الذاتي 
 2أك يقتضي فعبل ما"

 كبالتالي فإف اليدؼ مف الحجاج ىك إقناع المتمقي. كىك في القرآف يتنكع بيف:   
 ذكر الحجة كالنتيجة: اآليات القرآنية. -
 الحجاج باالستفياـ، النفي، الحصر، النداء،........ -
 الحجاج بالصكرة البيانية: االستعارة الحجاجية، التشبيو... -

 الحوار: -د     
ىك نكع مف الحديث بيف شخصيف، كىك أف:" يتناكؿ الحديث طرفاف أك       

أكثر عف طريؽ السؤاؿ كالجكاب بشرط كحدة المكضكع أك اليدؼ، فيتبادالف 

                                                 

 

النص الحجاجي العربي، دراسة في كسائؿ اإلقناع: محمد العبد، مجمة فصكؿ، الييئة العامة لمكتاب،  - 1
 .44، ص 60ـ، العدد 2002مصر، 

ـ، ص 2003صككمي، منشكرات كمية اآلداب، منكبة،  -يبل فكف رادالحجاج في المقاـ المدرسي: ككرن - 2
13. 
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نقاش حكؿ أمر معيف، كقد يصبلف إلى نتيجة كقد ال يقنع أحدىما اآلخر كلكف ال
 1السامع يأخذ العبرة كيككف لنفسو كقفا"

 الجانب التطبيقي:
 السياق: - أ
جاءت آيات السكرة تربط القكؿ باألقكاؿ السابقة، فالسياؽ التداكلي لسكرة النمؿ    

نبياء ) مكسى، لكط، داككد جاء فيو تتمة لما قبميا مف القرآف، تحكي قصص األ
 كسميماف.....(، كالخطاب مكجو لمحمد صمى اهلل عميو كسمـ.

إف القرآف الكريـ نزؿ عمى الرسكؿ الكريـ محمد صمى اهلل عميو كسمـ،      
كبالتالي فقصص األنبياء المذككرة في القرآف كانت سابقة زمنيا لفترة نزكلو فكاف 

ر بو األنبياء مف اهلل في تبميغ اليداية، ككذا ما السياؽ سياقا تاريخيا يسرد ما أيم
 مركا بو مف محف، كىذا كمو إنما ألخذ العبر.

يتجسد في السكرة بؿ كيغمب عمييا السياؽ الديني تذكير لمعباد بأف القرآف    
الكريـ منزؿ مف عند اهلل تعالى، كفييا ترغيب لممؤمنيف بالجنة كتيديد لمكفار 

 بجينـ. 
 مية:األفعال الكال - ب
 :األقوال التقريرية-0
 األقكاؿ الدالة عمى الثبات: -

 2قكلو تعالى:" كلقد آتينا داككد كسميماف عمما"
 1قكلو تعالى:" كمكركا مكرا كمكرنا مكرا كىـ ال يشعركف"

                                                 

 

ـ، ص 1995، 2أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا: عبد الرحماف النحبلكم، دار الفكر، دمشؽ، ط - 1
206. 

 15اآلية: سكرة النمؿ  - 2



 

226 

 

 2015مبر ديس – الثامن* العدد الجزائر –إفريقيا * جامعة أدرار ئرية في امجمة رفوف * مخبر المخطوطات الجز 

 2قكلو تعالى:" إنا دمرناىـ كقكميـ أجمعيف"
 3قكلو تعالى:" كأمطرنا عمييـ مطرا فساء مطر المنذريف"

:" بؿ ادارؾ عمميـ في اآلخرة بؿ ىـ في شؾ منيا بؿ ىـ منيا قكلو تعالى
 4عمكف"

ف ربؾ لذك فضؿ عمى الناس كلكف أكثرىـ ال يشكركف"  5قكلو تعالى:" كا 
 6قكلو تعالى:" إف ربؾ يقضي بينيـ بحكمو كىك العزيز العميـ"

ىي كميا آيات محكمات مف اهلل سبحانو كتعالى، كىي أقكاؿ تقريرية معانييا ال 
 جاؿ لمشؾ فييا فيي تحمؿ معاف ثابتة:م

 القرآف مف عند اهلل تعالى. -
 فضؿ اهلل كنعمو عمى عباده كإتياف العمـ.  -
 عمـ اهلل بالظاىر كالخفي.  -
 قدرة اهلل عمى القضاء في األمكر. -
 اهلل عزيز عميـ. -
 األفعاؿ اإلخبارية:-

 7يكقنكف" قكلو تعالى:" الذيف يقيمكف الصبلة كيؤتكف الزكاة كىـ باآلخرة ىـ
 إخبار بالذيف يؤمنكف باآلخرة يؤدكف ما شرع اهلل ليـ. -

                                                                                                              

 

 50اآلية:  - 1
 51اآلية:  - 2
 58اآلية:  - 3
 66اآلية:  - 4
 73اآلية:  - 5
 78آلية: ا - 6
 03اآلية:  - 7
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قكلو تعالى:" إف الذيف ال يؤمنكف باآلخرة زينا ليـ أعماليـ فيـ يعميكف، أكلئؾ 
 1الذيف ليـ سكء العذاب كىـ في اآلخرة ىـ األخسركف"

فيو إخبار عف عاقبة الذيف أعرضكا عف أحكاـ اهلل، فيـ في عذاب شديد  -
 ي ىـ في خسراف كبير.كبالتال

 2قكلو تعالى:" كحشر لسميماف جنكده مف الجف كاإلنس كالطير فيـ يكزعكف"
إخبار بالنبي سميماف، كبالمعجزة التي كىبيا لو اهلل تعالى، فقد سخر لو  -

 الجف كاإلنس كالطير جندا لو كفيمو لمغة الطير ككمو مف اهلل تعالى.
بما لـ تحط بو كجئتؾ مف سبإ بنبإ قكلو تعالى:" فمكث غير بعيد فقاؿ أحطت 

 3يقيف"
إخبار بالخبر الذم جاء بو اليدىد، كبالتالي فيـ اليدىد لمغة سبأ كفيـ  -

 سميماف لمغة اليدىد.
قكلو تعالى:" إني كجدت امرأة تممكيـ كأكتيت مف كؿ شيء كليا عرش عظيـ، 

فصدىـ  كجدتيا كقكميا يسجدكف لمشمس مف دكف اهلل كزيف ليـ الشيطاف أعماليـ
 4عف السبيؿ فيـ ال ييتدكف"

الخبر الذم أتى بو اليدىد أف قـك سبأ تحكميـ امرأة كأنيـ يعبدكف  -
 الشمس مف غير اهلل.

نو بسـ اهلل الرحماف الرحيـ"  5قكلو تعالى:" إنو مف سميماف كا 
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 إخبار بكحدانية اهلل، كأف سميماف عميو السبلـ كاف مؤمنا.  -
إذا دخمكا قرية أفسدكىا كجعمكا أعزة أىميا أذلة قكلو تعالى:" قالت إف الممكؾ 

 1ككذلؾ يفعمكف"
 فييا إخبار عف حكمة بمقيس ممكة سبأ كفي مشكرتيا لكبار قكميا. -

ني عميو  قكلو تعالى:" قاؿ عفريت مف الجف أنا آتيؾ بو قبؿ أف تقـك مف مقامؾ كا 
رتد إليؾ لقكم أميف، قاؿ الذم عنده عمـ مف الكتاب أنا آتيؾ بو مف قبؿ أف ي

طرفؾ فمما رآه مستقرا عنده قاؿ ىذا مف فضؿ ربي ليبمكني أأشكر أـ أكفر كمف 
 2شكر فإنما يشكر لنفسو كمف كفر فإف ربي غني كريـ"

فيو إخبار عف كالء كطاعة الجف كالطير لسميماف كعف قكة إيماف سميماف بربو  -
 كشكره لو.

 3كانت مف قـك كافريف" قكلو تعالى:" كصدىا ما كانت تعبد مف دكف اهلل إنيا
 إخبار عف كفر بمقيس كقكميا -

 4قكلو تعالى:" ككاف في المدينة تسعة رىط يفسدكف في األرض كال يصمحكف"
 إخبار عما يفعمو الكفار مف فساد في األرض -

قكلو تعالى:" فتمؾ بيكتيـ خاكية بما ظممكا إف في ذلؾ آلية لقـك يعممكف، كأنجينا 
 5"الذيف آمنكا ككانكا يتقكف
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إخبار عف جزاء المفسديف أف آلت حياتيـ إلى الخراب كالزكاؿ كنجاة المؤمنيف  -
 المتقيف.

قكلو تعالى:" فأنجيناه كأىمو إال امرأتو قدرناىا مف الغابريف، كأمطرنا عمييـ مطرا 
 1فساء مطر المنذريف"

 إخبار عف قدرة اهلل تعالى في إنجاء لكط كتابعيو كىبلؾ امرأتو.-
كقاؿ الذيف كفركا إذا كنا ترابا كآباؤنا أئنا لمخرجكف، لقد كعدنا ىذا قكلو تعالى:" 

 2نحف كآباؤنا مف قبؿ إف ىذا إال أساطير األكليف"
الحسرة ال تنفع بعد فكات األكاف، إذ إدراؾ الكفار لما حذرىـ منو رسؿ كأنبياء اهلل  -

 ال ينفعيـ بعد فكات األكاف.
مف في السمكات كاألرض إال مف شاء اهلل  قكلو تعالى:" كيـك ينفخ في الصكر ففزع

 3ككؿ اتكه داخريف"
 إخبار كتصكير لعظمة يـك القيامة يـك يفزع مف في السمكات كاألرض. -

قكلو تعالى:" كترل الجباؿ تحسبيا جامدة كىي تمر مر السحاب صنع اهلل الذم 
 4أتقف كؿ شيء إنو خبير بما تفعمكف"

 أنو خبير بما يفعؿ العباد.إخبار بقدرة اهلل عمى خمؽ كؿ شيء، ك  -
قكلو تعالى:" إنما أمرت أف أعبد رب ىذه البمدة الذم حرميا كلو كؿ شيء كأمرت 

 5أف أككف مف المسمميف"
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طاعة الرسؿ لمرحماف، كأنو ىك الرب الذم يممؾ كؿ شيء كالذم أمر عبده  -
 باإلسبلـ.

قدرتو في تدبير كىي كميا أفعاؿ كبلمية كظيفتيا اإلخبار عف حكمة اهلل في خمقو ك 
خبار عف  خبار عف قصص األكليف كعف عمـ اهلل تعالى بأخبارىـ، كا  خمقو، كا 
طاعة أنبياء اهلل كرسمو لرب العالميف، كطبعا كردت في خطاب مكجو لمرسكؿ 

 صمى اهلل عميو كسمـ لمتكحيد باهلل كأخذ المكعظة مف قصص السابقيف.
 األفعاؿ الدالة عمى الحكـ:-

 1كـ لتأتكف الرجاؿ شيكة مف دكف النساء بؿ أنتـ قـك تجيمكف"قكلو تعالى:" أئن
 الذيف يقكمكف بالفاحشة. -قـك لكط-القكؿ فيو حكـ بالجيالة ألكلئؾ -

 2في قكلو تعالى:" طس تمؾ آيات القرآف ككتاب مبيف، ىدل كبشرل لممؤمنيف"
كـ حكـ ثابت أف القرآف مف عند اهلل، كىك ىدل لممتقيف كبشرل ليـ بالجنة، أم  - حي

 ليـ بالمفازة.
نؾ لتمقى القرآف مف لدف حكيـ عميـ"  3قكلو تعالى:" كا 

 تقرير فيو حكـ ثابت بأف القرآف مف عند اهلل كىك حكيـ عميـ بكؿ شيء. -
 4قكلو تعالى:" كمف شكر فإنما يشكر لنفسو كمف كفر فإف ربي غني كريـ"

ائز، أما مف كفر قكؿ فيو حكـ عمى أف الشاكر هلل إنما يشكر لنفسو ألنو ىك الف -
 فيك الخاسر، كالحكـ اآلخر أف اهلل غني عف العباد كىك مف يكـر اإلنساف بالتكبة.

ف ربؾ ليعمـ ما تكف صدكرىـ كما  يعمنكف"   1قكلو تعالى:" كا 
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 ىك قكؿ فيو حكـ ثابت بعمـ اهلل بالسر كالعبلنية. -
نو ليدل كرحمة لممؤمنيف"  2قكلو تعالى:" كا 

 ف يزيد المؤمنيف ىدل كيبشرىـ برحمة مف اهلل تعالى.قكؿ فيو حكـ بأف القرآ -
قكهلل تعالى:" مف جاء بالحسنة فمو خير منيا كىـ مف فزع يكمئذ آمنكف، كمف جاء 

 3بالسيئة فكيبت كجكىيـ في النار ىؿ تجزكف إال ما كنتـ تعممكف"
ما ىك حكـ صريح بأف الذيف يعممكف صالحا ليـ األمف كالمفازة يـك القيامة كىذا إن -

ترغيب لممؤمنيف، كأما الذيف يجنكف السيئات فيـ مف أصحاب النار، كالمثؿ 
 بالمثؿ، كىذا إنما تيديد ليـ.

كبالتالي كؿ ىذه األفعاؿ الكبلمية ىي أقكاؿ فييا أحكاـ متنكعة بيف: الحكـ بكحدانية 
ـ اهلل كأف القرآف مف عند العزيز الحكيـ، كحكـ بمفازة المتقيف كخسارة الكفار، كحك

بعمـ اهلل الغيب، كأف القرآف ىداية كبالتالي الكفر ضبللة......كىي أقكاؿ ثابتة 
 ألنيا صادرة مف لدف العزيز الحكيـ.

 األقوال اإلنشائية : - 2
 األفعال الكالمية المباشرة : -
 األقكاؿ االستفيامية: -

 4قكلو تعالى:" كتفقد الطير فقاؿ مالي ال أرل اليدىد أـ كاف مف الغائبيف"
 فسميماف تساءؿ عف غياب اليدىد بعدما تفقده كلـ يجده.
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قكلو تعالى:" فمما جاء سميماف قاؿ أتمدكنف بماؿ فما آتاف اهلل خير مما آتاكـ بؿ 
 1أنتـ بيديتكـ تفرحكف"

 استفياـ يكحي بغضب سميماف مف اليدية.
 2ف"قكلو تعالى:" قاؿ يا أييا المؤل أيكـ يأتيني بعرشيا قبؿ أف يأتكني مسممي

 استفياـ تحقيقو إنما إظيار قدرة اهلل تعالى.
قكلو تعالى:" قاؿ يا قـك لـ تستعجمكف بالسيئة قبؿ الحسنة لكال تستغفركف اهلل لعمكـ 

 3ترحمكف"
 استفياـ تعجبي الستعجاؿ القـك السيئة قبؿ الحسنة كفيو عرض لبلستغفار.

 4قكلو تعالى:" كيقكلكف متى ىذا الكعد إف كنتـ صادقيف"
 ساؤؿ يكحي بتكذيب المرسميف. ت
 األقكاؿ األمرية: -

 5قكلو تعالى:" كألؽ عصاؾ فمما رآىا تيتز كأنيا جاف كلى مدبرا كلـ يعقب"
 أمر اهلل مكسى عميو السبلـ بإلقاء عصاه ليريو قدرتو تعالى.

قكلو تعالى:" كأدخؿ يدؾ في جيبؾ تخرج بيضاء مف غير سكء في تسع آيات إلى 
 6كانكا قكما فاسقيف" فرعكف كقكمو إنيـ
 أمر إلظيار المعجزة.

 1قكلو تعالى:" فانظر كيؼ كاف عاقبة المفسديف"
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 أمر فيو إظيار العمـ بالغيب.
قكلو تعالى:" فتبسـ ضاحكا مف قكليا كقاؿ رب أكزعني أف أشكر نعمتؾ التي 
أنعمت عمي كعمى كالدم كأف أعمؿ صالحا ترضاه كأدخمني برحمتؾ في عبادؾ 

 2الصالحيف"
 أمر يفيد الدعاء.

 3قكلو تعالى:" اذىب بكتابي ىذا فألقو إلييـ ثـ تكؿ عنيـ فانظر ماذا يرجعكف"
 أمر إلظيار نتيجة تمقي قـك سبأ لرسالة سميماف.

قكلو تعالى:" ارجع إلييـ فمنأتينيـ بجنكد ال قبؿ ليـ بيا كلنخرجنيـ منيا أذلة كىـ 
 4صاغركف"

 أ.أمر يكحي بغضب سميماف عمى قـك سب
 5قكلو تعالى:" قاؿ نكركا ليا عرشيا ننظر أتيتدم أـ تككف مف الذيف ال ييتدكف"

 أمر يكحي بإظيار قدرة المكلى عز كجؿ.
 6قكلو تعالى:" فانظر كيؼ كاف عاقبة مكرىـ إنا دمرناىـ كقكميـ أجمعيف"

 أمر يكحي بالعمـ بالغيب.
 7يتطيركف" قكلو تعالى:" قالكا أخرجكا آؿ لكط مف قريتكـ إنيـ أناس

 أمر يكحي بتكذيب أىؿ لكط لنبكة لكط عميو السبلـ.
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 1قكلو تعالى:" قؿ الحمد هلل"
 األمر بحمد اهلل تعالى، فيك مكالنا .

 2قكلو تعالى:" قؿ سيركا في األرض فانظركا كيؼ كاف عاقبة المجرميف"
 أمر يكحي بالعمـ بالغيب.

 3نيا"قكلو تعالى:" كقؿ الحمد هلل سيريكـ آياتو فتعرفك 
 األمر بحمد اهلل تعالى، فيك العالـ بالغيب.

 األقكاؿ الناىية: -
 4قكلو تعالى:" يا مكسى ال تخؼ إني ال يخاؼ لدم المرسمكف"
 اهلل تعالى ينيى مكسى عف الخكؼ، فيك مف عباده المرسميف.
 5قكلو تعالى:" كال تحزف عمييـ كال تكف في ضيؽ مما يمكركف"

 لمرسكؿ. نيي عف الحزف، كفيو طمأنينة
 النداء: -

قكلو تعالى:" فمما جاءىا نكدم أف بكرؾ مف في النار كمف حكليا كسبحاف اهلل رب 
 6العالميف، يا مكسى إنو أنا اهلل العزيز الحكيـ"

نداء مف اهلل تعالى لمكسى عميو السبلـ، كىك يكحي بقدرة اهلل تعالى كبمكانة 
 مكسى عميو السبلـ،
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كد كقاؿ يا أييا الناس عممنا منطؽ الطير كأكتينا قكلو تعالى:" ككرث سميماف داك 
 1مف كؿ شيء إف ىذا ليك الفضؿ المبيف"

 نداء فيو إظيار لقدرة اهلل تعالى.
قكلو تعالى:" حتى إذا أتكا عمى كاد النمؿ قالت نممة يا أييا النمؿ ادخمكا مساكنكـ 

 2اليحطمنكـ سميماف كجنكده كىـ ال يشعركف"
 نداء فيو تحذير.

تعالى:" قالت يا أييا الممؤ افتكني في أمرم ما كنت قاطعة أمرا حتى قكلو 
 3تشيدكف"

نداء لطمب ممكة سبأ الشكرل مف أشراؼ قكميا، كىذا إنما دعا إليو اإلسبلـ بالرغـ 
 مف أف سبأ ليسكا بمسمميف.

 4قكلو تعالى:" قالت رب إني ظممت نفسي كأسممت مع سميماف هلل رب العالميف"
 دعاء.نداء يفيد ال

 األفعال الكالمية غير المباشرة : -
كىي عبارة عف تمؾ األقكاؿ التي ال تدؿ صيغتيا عمى ما تدؿ عميو        

 كاالستفياـ اإلنكارم مثبل في: 
 5قكلو تعالى:" أآهلل خير أما تشرككف"

 6قكلو تعالى:" أإلو مع اهلل بؿ ىـ قـك يعدلكف"
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 1يعممكف" قكلو تعالى:" اإلو مع اهلل بؿ أكثرىـ ال
قكلو تعالى:" أمف يجيب المضطر إذا دعاه كيكشؼ السكء كيجعمكـ خمفاء األرض 

 2أإلو مع اهلل قميبل ما تذكركف"
 3قكلو تعالى:" أإلو مع اهلل تعالى اهلل عما يشرككف"

 4قكلو تعالى:" أإلو مع اهلل قؿ ىاتكا برىانكـ إف كنتـ صادقيف"
 إلو مع اهلل الكاحد األحد.كؿ اآليات تحمؿ استفياـ إنكارم، فبل 

 األفعال الحجاجية: -ج
 ذكر الحجة كالنتيجة: اآليات القرآنية: -

قكلو تعالى:" طس تمؾ آيات القرآف ككتاب مبيف، ىدل كبشرل لممؤمنيف، الذيف 
 5يقيمكف الصبلة كيؤتكف الزكاة كىـ باآلخرة ىـ يكقنكف"
لي فالحجة ىي إيقاـ الصبلة فالقرآف ىدل كبشرل لمذيف يقكمكف بأحكاـ اهلل، كبالتا

يتاء الزكاة، كالنتيجة أف يبشر المؤمنكف بالجنة.  كا 
قكلو تعالى:" إف الذيف ال يؤمنكف باآلخرة زينا ليـ أعماليـ فيـ يعميكف، أكلئؾ 

 6الذيف ليـ سكء العذاب كىـ في اآلخرة ىـ األخسركف"
 سكء العذاب.فالحجة عدـ اإليماف اآلخرة، كالنتيجة خسارة ىؤالء كبالتالي 

نؾ لتمقى القرآف مف لدف حكيـ عميـ"  7قكلو تعالى:" كا 
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 فالحجة أف القرآف مف عند اهلل، كالنتيجة ىك تمقيو.
 1قكلو تعالى:" إال مف ظمـ ثـ بدؿ حسنا بعد سكء فإني غفكر رحيـ"

 فالحجة ىك مف تاب بعد السيئة كالنتيجة الغفراف كالرحمة مف اهلل تعالى.
نو بسـ اهلل الرحماف الرحيـ" قكلو تعالى:" إنو  2مف سميماف كا 

 الحجة ىي اإلقرار بكحدانية اهلل تعالى، كبالتالي البد مف اإليماف بذلؾ.
 الحجاج باالستفياـ: -

فمبلستفياـ دكر كبير في العممية الحجاجية:) نظرا لما يعممو مف جمب القارئ أك 
االستفياـ كخصائصو المستمع في عممية االستدالؿ، بحيث إنو يشركو بحكـ قكة 

فيك أسمكب إنشائي، كىذه األمكر أيضا ىي مف سمات االستفياـ الببلغي في 
القرآف الكريـ بحيث إنو يخدـ مقاصد الخطاب كيمعب دكرا أساسيا في االقناع 

 3بالحجة(
 4قكلو تعالى:" أآهلل خير أما تشرككف"

 5قكلو تعالى:" أإلو مع اهلل بؿ ىـ قـك يعدلكف"
 6" اإلو مع اهلل بؿ أكثرىـ ال يعممكف"قكلو تعالى:

قكلو تعالى:" أمف يجيب المضطر إذا دعاه كيكشؼ السكء كيجعمكـ خمفاء األرض 
 1أإلو مع اهلل قميبل ما تذكركف"
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 2قكلو تعالى:" أإلو مع اهلل قؿ ىاتكا برىانكـ إف كنتـ صادقيف"
حقيقة العظمى كىي فالحجج ىينا باالستفيامات في اآليات القرآنية إنما لتقرير ال

كحدانية اهلل تعالى، كما ىي أسئمة ترسي قكاعد التكحيد، فبل إلو غير اهلل، كال 
يجيب دعكة الداعي إال اهلل تعالى، كما فييا تكبيخ لمذيف يشككف في كحدانية اهلل 

 تعالى )ىاتكا برىانكـ(.
 الحجة بالنفي كتأكيده: -

 3رككف"قكلو تعالى:" أإلو مع اهلل تعالى اهلل عما يش
 فاهلل تعالى ينفي كجكد إلو معو، ثـ يؤكد ىذا النفي، بأنو ىك العالي كىك األكحد.

 الحجاج بالصكرة البيانية: االستعارة الحجاجية، التشبيو... -
قكلو تعالى:" كترل الجباؿ تحسبيا جامدة كىي تمر مر السحاب صنع  -

 4اهلل الذم أتقف كؿ شيء إنو خبير بما تفعمكف"
كألؽ عصاؾ فمما رآىا تيتز كأنيا جاف كلى مدبرا كلـ  قكلو تعالى:" -

 5يعقب"
نما حجة كدليؿ  فالتشبيو األكؿ تشبيو بميغ، تشبيو مركر الجباؿ كمركر السحاب، كا 

 عمى قدرة اهلل تعالى.
أما التشبيو الثاني فتشبيو اىتزاز العصا بالجاف، كىي أيضا حجة عمى قدرة اهلل 

 تعالى كعمى معجزتو لرسمو.
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 حوار: ال-د
" القرآف كثيقة رائعة مف كثائؽ الحكار الديني الذم يتعمؽ بكؿ قضايا العقيدة ابتداء 

  1مف فكرة كجكد اهلل ككحدانيتو إلى األحكاـ الشرعية"
 كالحكار يتجسد مف خبلؿ:

 محاكرة سميماف لجنده، كحكاره كع اليدىد.  -
 محاكرة بمقيس ممكة سبأ ألشراؼ قكميا الستشارتيـ. -
 ميماف لممكة سبأ.محاكرة س -

 كحكار سميماف لبمقيس. اإلقناعىدفيا التكاصؿ، إضافة إلى  تكميا حكارا
 خاتمة:

 طبعا ىي نماذج فقط مف ىذه السكرة الكريمة، كما يمكف قكلو كخبلصة:
القرآف الكريـ خطاب تكاصمي، منزؿ عمى الرسكؿ محمد صمى اهلل عميو  -

 يد.كسمـ ليبمغ إلى الناس عامة، ىدفو نشر التكح
إف عممية التكاصؿ في السكرة الكريمة تمت مف خبلؿ استراتيجيات ىدفيا  -

 اإلقناع.
ىذه االستراتيجيات كالمتمثمة في: السياؽ، األفعاؿ الكبلمية، الحجاج،  -

الحكار كميا مستكيات ىامة لتحقيؽ مقصدية الخطاب المتمثؿ في االقتناع 
أف الرسؿ كاألنبياء مأمكركف مف اهلل بكحدانية اهلل تعالى، كأف القرآف مف عند اهلل، ك 

 تعالى لتبميغ رساالتو، كأف المفازة لممتقيف كالخسارة لمكفار.
إف المقصدية المتجسدة مف خبلؿ استراتيجيات التكاصؿ المذككرة آنفا في  -

 سكرة النمؿ ىدفيا:
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إقناع الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ مف جية بأف اهلل معو كأف  -              
اء كالرسؿ قبمو مركا أيضا بصعكبات في تبميغ ما كمفكا بو مف اهلل تعالى، األنبي

 كأف القكة هلل جميعا.
 إقناع بمقيس برب سميماف كىذا ىك ىدؼ األنبياء مما كمفكا بو. -             

 كىذا تجسد فعبل بإذف اهلل تعالى.
 
 


