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 * شكر وتقديــــــر *                   
 ِبْسِم اهلل الّرحمـــــــــــــن الّرحيــــــم

﴾َوَما تـَْوفيِقي إالّ باهلل َعَليِه تـَوَّكلُت َوإليِه أُنيْب  ﴿  

متام ىذا العملإذ أهلمين الصرب واإلرادة إل احلمد هلل العلي القدير ملنو وكرمو علي    

 فلك اللهم احلمد والثناء كما ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك 

 األستاذ إىل االمتنان وعظيم الشكر جبزيل قدمات أن إال يسعين ال للجميل را  وتقدي بالفضل اعرتافا   
 يبخل مل والذي العمل ىذا على اإلشراف بقبولو كر مت الذي "محمد بن صالح " الفاضل الدكتور

 وجل عز اهلل سألأف الكثري وجهده وقتو من منحين والذي الس ديدة وتوجيهاتو القي مة بنصائحو علي  
 .خري كل ينع وجيزيو عمره يف يبارك نأو  اجلزيل والثواب العظيم باألجر عليو نيم  أن

 العلم طريق لنا دوامه   الذين ،احلياة يف رسالة أقدس لواح   الذين إىل املوصول بالشكر تقدمأ وكذلك
 من األمة لبعث الغد جيل بناء سبيل يف كبرية جهودا بذلك باذلني الكثري لنا قد موا ذينال   ة،واملعرف
 . الكرام أساتذتنا ...جديد
السادة األفاضل الذين شرفوين بقبوهلم مناقشة و  عزوز ختيماألستاذ الفاضل  إىل بالشكر تقدمأ كما

 ىذا العمل 
 كل من بذل معي جهدا  ووفر يل وقتا  ونصح يل قوال    وإىل

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

هداءاإل  
يل وجاعل ألاهىاز فالق هلل الحمد   

ّ
 .املخخاز محمد سيدها على والّسالم الّصالة ثم والّنهاز الل

 :إلى العمل هرا ثمسة جهد أقدم أن سسويٌ ي والىفاء الحب آًاث وأزقى بأسمى

 . ﴾ صغيرا زبياوي لما ازحمهما زّب   وقل   ﴿ وحعالى جبازك قىله حقهما في هصل  من
 

 لي حياة ال من إلى ذاجه، في الحب إلى بل بالحب وغمسجني الصبر علمخني من إلى 

   إليك أمي عائشت                   … بعدها

   الري جمىيخه حاضسا في مثل هرا اليىم -زحمه هللا وطيب ثساه-إلى زوح والدي 

          إلى زوح الغالي عليىا جميعا أخي بلقاسم 

 مت هتيفأمّد  دائما واقفت معي وماهت فشجعخني صابسة معي ماهت من إلى  بالعٍص

 املصىن                      شوجتي … والصبر

   زشان و إلى أوالدي قسة عيني دعاء، مىصف                                                                                    

                                                                                         مت مل باسمه   إلى جميع أفساد عائلتي النٍس

 باملسيلت.شبال ألامت مدزست أ ألاساجرة وقيادة  إلى شمالئي وشميالحي             

 إلينم جميعا أهدي عملي هرا مسفىقا بحبي وسالمي 

 
 إسماعيل                                                         

 
 
 



 
 

مقدمــــــة عامـــــــة

 



 مقدمة عامة

 

 أ
 

 مقدمة عامة:

أمجل بياف، سيدنا حممد سراج من نزؿ على قلبو أكمل و  السالـ علىوالصالة و  احلمد  رب العادلُت،
على آلو وصحبو جالؿ مجاؿ اذلائمُت، و قلوب السالكُت، و جنة مشهد ابُت، و لواء تاج العارفُت، و 

 :أمجعُت أما بعد

البد يف البداية من االعًتاؼ بأف البحث يف النص القرآين قد شغل عندي ىاجسا قدميا، مل يًتكٍت 
 لقرآف الكرمي، أشرعت قلمي متحفزاقط، إال و عاودين من جديد، فكاف كلما مر يب موضوع وثيق الصلة با

 اليت أراىا ال تنبئ جبديد غَت ما قدـ اآلخروف. ؛األوىلالكلمات لكن سرعاف ما يزوؿ وىج ىذا التحفز مع 

اخلطاب )الدراسة إىل حقيقة واقعة، بطرح ىذه  -بعوف ا و قدرتو–ىذا اذلاجس قد استحاؿ  غَت أفّ 
من خالذلا بصدد مقاربة ذات أبعاد مجالية  وجدتٍت (، و اليتالقرآين: دراسة يف العالقة بُت النص والسياؽ

متعددة، تشتغل على النص القرآين، و تتنوع فيها أدوات التحليل و زوايا الرؤية، عرب التفاعل الدائب بُت 
 التحليل األسلويب و االكتناه ادلعريف و احلضور اجلمايل.

لوج إىل النص القرآين كمعجزة نبعت أمهية ىذه الدراسة ادلتواضعة و تعاظمت قيمتها من حماولتها الو 
إبداعية مجالية كربى، و التأمل يف سعة خطابو، و الوفود على بعض جوانب بيانو، الذي ال يدانيو بياف فهو 

يدٍ  الكتاب الرباين الذي ﴿  ﴾. ال يَْأتِيِو اْلَباِطُل ِمْن بَػُْتِ َيَدْيِو َوال ِمْن َخْلِفِو تَنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحَِ

ة احلضارية العربية الفكري الذي صاغ اذلويلقرآف الكرمي ىو الفضاء الروحي و أف ا ال خالؼ يفو 
نتمركز كاف ىو كذلك فلم ال ننحاز إليو و هو النبع ادلتدفق الذي يرفدنا بادلعٌت و القيمة، فإذا  فاإلسالمية، 

ذات  ة،نبحث فيو عن أسس الشتغاالت مجالية عربية إسالميو  ،حولو كي نستكشف ماىيتو اجلمالية
حىت يفيد منها اإلنساف يف بناء تعمل على ترسيخ قيم احلسن و اجلماؿ، مضموف روحي، جتدد رسالتو، و 

 و خباصة يف ىذا العصر. ؟تطوير ذاتو معرفيا و سلوكيا و ذوقياو 



 مقدمة عامة

 

 ب
 

و اجلمالية اليت أقصدىا ىنا يف ىذه الدراسة، ىي كل ما يدؿ على خصوصية يف طريقة األداء يف 
النصية اإلبداعية، و ىي خصوصية تًتؾ شعورا يلقي بظاللو على الصياغة الفنية، حبيث يكوف قادرا اخلطابات 

 على إثارة انفعاالت ادلتلقُت و عواطفهم، فيحقق لديهم متعة و لذة و استجابة.
البحث والتحليل دلا لو عماد ىذه اليت يتأسس عليها عنواف الدراسة دلصطلحات الثالثة استكوف ىذه و 

النص كما نتصوره يتشكل صلة بقصص أويل العـز من الرسل عليهم السالـ، لذا ينبغي اإلشارة ابتداء إىل أف 
إف تبُت العالقة بُت النص أنساؽ لغوية خمتلفة. و  ذلاخطابات متنوعة  عينة، و حيملضمن سياؽ أو سياقات م

 تصل هبااذلذه ادلصطلحات و ما  حتدد األطر ادلفهوميةما مل  صيامستعو السياؽ يف لغة اخلطاب القرآين يبدو 
 من خلفيات ومرجعيات.

 أواًل: إشكالية الدراسة 

دما سبق جاءت دراستنا ىذه لتغطية جزء من ىذا ادلوضوع الواسع من الناحية العلمية والعملية يف 
اخلطاب القرآين خمالف دلا قيل عنو بأنو مفكك وعبارة عن طالسم وطقوس ال وجود  أف إلبرازحماولة جادة 

خليط ناظم جيمعها، بل على العكس من ذلك فهو تنظمو وحدة من نوع خاص متثل إعجازا يف حد ذاهتا 
دليل على ذلك ما نلمسو من قصص األنبياء وذلك التماسك والتناسق بُت نص ىذه إهنا النسقية وخَت 

 وما يسفر عنو سياقها بوضوح. القصص

 وعليو فإف إشكالية ىذه الدراسة تبلورت يف مجلة من التساؤالت ىي: 
 ما مفهـو اخلطاب القرآين؟ وما ىي أنواعو؟  -
ما ادلقصود بالسياؽ؟ ما أىم أنواعو وخصائصو؟ وما العالقة بُت النص والسياؽ يف ادلسامهات  -

 العربية والغربية؟ 
 النص والسياؽ يف السور ادلتضمنة قصص أويل العـز من الرسل؟ فيم جتلت العالقة بُت -

 ثانياً: دوافع اختيار الموضوع 
 الدراسة مجلة من العوامل الذاتية وادلوضوعية:  االختيار ىذا ادلوضوع كمحور ذلذ دفعٍت

 



 مقدمة عامة

 

 ج
 

 العوامل الذاتية:  .أ
الرغبة يف إثراء وتنمية معلوماتنا يف ىذا اجملاؿ وولوج اجتاىات البحث اللساين واالسًتشاد هبا  -

 للتعرؼ على أىم منطلقات اخلطاب داخل النص القرآين. 
ىذه الدراسة فرصة معرفية أتاحت لنا كانت حيث   ،الرغبة يف االنعتاؽ من بوتقة الدراسة التقليدية -

 ظور مفهـو حتليل اخلطاب كبعد تواصلي. قراءة اخلطاب القرآين من من
 يف آليات اإلعجاز ادلوجودة يف نصوص القرآف الكرمي. حماولة الغوص أكثر والتمعن  -
 العوامل الموضوعية:  .ب
 حاجتنا إىل معرفة أسرار وخبايا اخلطاب القرآين وجتليات الصور اجلمالية فيو.  -
 التعرؼ على اإلعجاز البالغي يف اخلطاب القرآين.  -
قلة األعماؿ والدراسات اليت تناولت ىذا ادلوضوع واليت إف وجدت فإنو ويف ظل تداخل ادلفاىيم  -

 ال تروي ظمأ الباحث.  ذمدىا
حقة عن ىذا ادلوضوع وجعل ىذه الدراسة كمرجع للدراسات الال بإضافةتزويد ادلكتبة اجلامعية  -

 اليت ستتناوؿ جوانب أخرى من ىذا ادلوضوع. 

 أهمية الدراسة: 

السياؽ من القضايا اليت نالت إف يث ح ادلدروستكتسي ىذه الدراسة أمهيتها من أمهية ادلوضوع 
ىناؾ  وىل .. كما أف شرؼ البحث بال شك من شرؼ موضوعواءىتماـ عديد العلماء والباحثُت من القدما

من شرؼ أعظم من التمعن يف كتاب ا العزيز ودراسة قصص األنبياء للغوص يف مجاليات النص القرآين 
 ؟وسياقو

 رابعاً: صعوبات الدراسة

ة لقد واجهت الباحث يف مراحل إعداد دراستو وحماولتو اإلجابة عن اإلشكالية ادلطروحة صعوب 
سعيا نتائج ال يعدو أف يكوف  منو، وعليو فما التوصل إليو التعامل مع النص القرآين لقداستو ومسو منزلت

 ذاتيا واجتهادا فرديا. 



 مقدمة عامة

 

 د
 

 خامساً: منهج الدراسة 
منهج وصفي حتليلي من حيث التطرؽ إىل أىم ادلفاىيم  اقتضت طبيعة موضوع ىذه الدراسة اتباع 

اليت  األدبياتلكل من اخلطاب واخلطاب القرآين، مث رصد العالقة بُت النص والسياؽ من خالؿ استقراء 
ومن مث البحث يف ىذه العالقة يف سور من القرآف الكرمي اليت تضمنت قصص أويل  ،تطرقت إىل ادلوضوع

 العـز من الرسل. 
 : هيكل الدراسة سادساً 
وفصلُت تناوال عناصر مدخل قّسم خمطط البحث إىل أف يُ  تغطية مجيع جوانب ادلوضوع ارتأيت اولة 

 نتهى خبامتة ضّمت أىم النتائج ادلتوصل إليها.االدراسة األساسية و 
  



 
 

لضبط المفاهيم مدخــــل تمهيدي   
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  :تمهيد

دلا ذلذه ادلصطلحات من أمهية بالغة يف حقل  واخلطاب السياقو  النصاىتمت الدراسات النقدية واللسانية بـــ   
سينصب احلديث عن ىذه  فنية، لذاال هانصية وخصائصال اسليبية وبنياهاأل استيياهدبالكتابة اإلبداعية 

  مدليالها الفارقة. ادلصطلحات رغبة يف اليقيف على

 الخطاب  -1

فيقال: قد خاطبو بالكالم  (1)ىي تيجيو الكالم ضلي الغَت لإلفهام و مراجعة الكالم  لغةاخلطاب 
فـََقاَل َأْكِفْلِنيَها  ﴿ . و يف التنزيل العزيز:(3)اخلطاب: زلاورة و جدال، و زلاجة كالم و  (2)سلاطبة و خطابا. 
 .(4)﴾ َوَعزَِّن يف اخلِْطَاِب 

َناُه احلِْْكَمَة َوَفْصَل  مثل قيلو تعاىل:﴿ (5)أما فصل اخلطاب فهي ما ينفصل بو األمر من اخلطاب، و  َوآتـَيـْ
يفتح اخلاء أي: الشأن ادلكروه  وخطب: أي وعظ و قرأ خطبة على احلاضرين. و اخلطب.  (6)﴾اخلِْطَابِ 

 (7)بكسر اخلاء اخِلطبة: طلب الفتاة للزواج.وبضم اخلاء أي اخلُطبة واخلُطابة و اخلُطاب. و 

 -حتما–و إذا ما حاولنا االقًتاب من كتب اللغة العربية لنحدد مفهيم ادلصطلح لغييا، سيف نصطدم 
ذلك سيف أقيم باستخالص بعض ادلفاىيم اليت من شأهنا أن زبدم النقطة لمنذ البداية بتزاحم ادلدليالت، 

ادلعاجلة، و حىت ال نقع يف احلشي أو التكرار. فكلمة ))اخلطاب(( أحد مصدري الفعل خاَطَب خياِطُب خطابا 
 . (8)ابا"و قد خاطَبَك بالكالم سلاطََبة و ِخط اخلطاب و ادلخاطبة مراجعة الكالمو سلاطبة. يقيل ابن منظير: "

                                                           
 .252الفراىيدي، اخلليل بن أمحد: كتاب العُت، )مصر، دار اذلالل(، ص  (1)
 .336، ص 1ه(، ط 1426 -م 2005ابن منظير، زلمد بن كرم: لفسان العرب، )بَتوت، دار الكتب العلمية،  (2)
 (.271سلليف، حسنُت زلمد )الشيخ(: كلمات القرآن )دار أحياء الًتاث العريب، ص  (3)
 .23سيرة ص:  (4)
 . 1/505مصطفى إبراىيم: الزيات، أمحد: عبد القادر، حامد النجار، زلمد: ادلعجم اليسيط، ربقيق: رلمع اللغة العربية،  (5)
 .20سيرة ص:  (6)
 أمحد، د. مصطفى زلمد، أمحد درويش، أ. أدين عبد اهلل، مؤسسة التاريخ العريب للطباعة و النشر ادلعجم اليسيط، د. ناصر  (7)

 والتيزيع، دار أحياء الًتاث العريب، بَتوت، لبنان.    
 .135، ص دت، 1ط  ،بَتوت دار صادر، ، 4ج  ،مادة ) خ ط ب( ابن منظير: )لسان العرب، (8)
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. (1)اخِلطاب أحد مصدري فعل )خاطب( خياطب سلاطبًة و ِخطابًا، و ىي يدل على "تيجيو الكالم دلن يفهم"
، و يف ادلعاجم احلديثة صلد اخلطاب يأيت دبعٌت احلديث و القيل، و (2)و يف اللسان: اخلطاب مراجعة الكالم

، و يضيف (3)ادلعٌت إىل السامع عن طريق الكالم"تذكر ىذه ادلعاجم عدًدا من التعريفات منها: "إيصال 
 .(4)آخرون إىل ىذه العبارة "حبيث تتسلسل الكلمات و تًتتب"

إذ يعد  ؛ربليل النصيص األحباث اليت تندرج يف رلالميقعا زليريا يف شغل قد ف اصطالحاأما اخلطاب 
تتيح لإلنسان التعايش اجلمعي الذي وسيلة تعبَتية منتجة عن طريق العالمة اللغيية، يف حّد من حدوده 

بداللتو على فعل التياصل. حيث ربيل كل  اخلطابمصطلح  يرتبطهبذه الرؤية و ، ديكنو من مشاركة اآلخرين
 سياق اخلطاب و مقاصده.و  عملية خطابية على عناصر عديدة للتياصل تتمثل يف ادلتخاطبُت،

رى، دون التبلير يف إطار تعريفي يؤدي إىل اخلطاب كمفهيم ظل يقبل التأويل يف حقيل معرفية أخو 
ربديد خصائصو و مساتو على ضلي ينطبق عليو التعريف يف حقيل ادلعرفة ادلختلفة اليت تستعُت دبفهيم اخلطاب. 

اخلطاب اإلعالمي تستخدم فيها، كاخلطاب السياسي، و جل اخلطابات خاضعة للمعارف اليت  تمن ىنا جاء
 ألديب و اخلطاب الفلسفي و اخلطاب القرآِن.و اخلطاب الديٍت و اخلطاب ا

 (5)و يضيف آخرون بأن اخلطاب "قد يكين شفييًا أو ربريريًا و يعاجل ميضيًعا بشيء من التفصيل"
. و أشار األصيليين إىل تطير مصطلح (6)حيدده آخر " بالكالم ادلنطيق عندما يتجاوز اجلملة الياحدة طيالو 

 . (7)ىي الكالمي يف عرفهم يدل على ما خيطب بو و )اخلطاب(؛ فه
و يضيف الكفيي يف )كلياتو( عنصرا جديدا إىل التعريف و ىي اجلانب النفسي فيقيل: "إنو الكالم أو 

 . (8)النفسي ادليجو ضلي الغَت لإلفهام

                                                           
 .48ص، 1982سنة ، 1، جسلم اليصيل لشرح هناية السؤال ،زلمد خبيت(1)
 لسان العرب، مادة )خطب(. (2)
 .103زلمد علي اخلييل، معجم علم اللغة النظري، ص  (3)
 إبراىيم فتحي، معجم ادلصطلحات اللغيية، )مادة خطب(.  (4)
 رمزي البعلبكي، معجم ادلصطلحات اللغيية، )مادة خطب(. (5)
 .61، و بسام بركة، معجم اللسانية، ص 300ادلفصل يف عليم اللغة، ص  زلمد التيصلي، (6)
 .21إدريس محادي، اخلطاب الشرعي و طرق استثماره، ص  (7)
 .194، ص م يف ادلصطلحات و الفروق اللغييةالكفيى: أبي البقاء، الكليات معج (8)
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تيحي بعنصر  ، و ال ريب أن ىذه إضافة نيعية للتعريف(1)وىي تعريف مياقف لتعريف الغزايل يف ادلستصفى
عملية اتصال تتم يف إطارين: اإلطار  ادلختصةيظهر يف الدراسات  مثلماالسياق الذي سيأيت. و اخلطاب 

اللغيي؛ فقد يكين متيالية من اجلمل ادلكتيبة أو ادلنطيقة، ينتجها مرسٌل واحد أو عدة متخاطبُت كما حيدث 
ىي ما أطلق عليو عراف و التقاليد واألخالق و العادات و األ يف احليار أو غَته، و إطار غَت لغيي يشمل

 . إثنيجرافيا اخلطابمصطلح 
اخلطاب باعتباره حدثا كالميا يتألف من عدة عناصر ىي: ادلرسل، وادلستقبل أو اجلمهير، والرسالة أو و 

من بُت ادليضيع، واذلدف، ويؤثر ىذا اذلدف تأثَتا جليا يف إسًتاتيجية ادلرِسل فيملي عليو اختيارات معينة 
البدائل اليت يتيحها لو النظام اللغيي، وقد يؤثر يف صيرة احلديث وطريقة بنائو، وىي يفسر الكثَت من ادلتغَتات 
األسليبية اليت ترافق عملية التعبَت اللغيي. ويربط بعض علماء اللغة ىدف اخلطاب باألثر الذي ربدثو وسيلة 

 .   (2)قناة ذه اليسيلة باستخدام كلمةاالتصال بُت ادلرِسل وادلتلقي، وقد عربوا عن ى
صلد أن اخلطاب كلمة  ،و ربليل اخلطاب اخلطاب ومن خالل التطياف يف البحيث ادلتصلة دبصطلحي 

تستخدم للداللة على كل كالم متصل اتصاال ديكنو من أن ينقل رسالة كالمية، أو الكاتب، و ليس كل 
خطاب نصا و إن كان كل نص بالضرورة خطابًا؛ فالكالم ادلتصل خطاب، و لكنو ال يكين نصا إال إذا 

  .اكتمل ببداية و هناية و عرب عن ميضيعو ببناء متماسك منسجم
 الخطاب القرآني  -2

اخلطاب القرآِن خطاب رباِن صادر من اهلل اخلالق، فهي منزه عن ادلشاهبة، فخطابو ال يشبو أي خطاب 
ويتضمن  حديثا من فحيل الشعراء أو اخلطباء العرب.يو أرباب اللغة و البيان قدديا و ال جيار  معجز فهيبشري، 

عن منهج يضبط مجيع مناحي احلياة اإلنسانية، فهي يشمل  اخلطاب القرآِن ميضيعات أساسية كثَتة تعرب
 .(3) لعقدي و االجتماعي و األخالقي و السياسي و غَت ذلكااخلطاب 

ن اخلطاب االجتماعي على سبيل ادلثال يتمثل يف خطاب اآليات القرآنية للنيب أو إونستطيع القيل 
َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن  مي كقيلو تعاىل:﴿زباطب أمتو، وتتعلق بأغراض اجتماعية زبص اجملتمع اإلسال

                                                           
 . 64، ص1جصفي يف علم األصيل، تالغزايل، ادلس (1)
 .167دينامية النص: تنظَت و إجياز، ص زلمد مفتاح،  (2)
 .15ينظر: اخلطاب النفسي يف القرآن الكرمي، ص  (3)
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َها َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِىنَّ عَ  ﴾ النير اآلية َلى ُجُييهِبِنَّ أَْبَصارِِىنَّ َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما ظََهَر ِمنـْ
31 . 

ات بغض أبصارىن و حفظ فروجهن، و عدم إبداء الزينة، و أن فهي أمر من اهلل لرسيلو بأن يأمر ادلؤمن
 يَا أَيُـَّها النَّيبُّ ُقْل أَلْزَواِجَك َوبـََناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنَُت يُْدِنُتَ  يلبسن اخلمار على رؤوسهن، و مثلو يف قيلو تعاىل:﴿

 . 59﴾ األحزاب، اآلية َعَلْيِهنَّ ِمْن َجالبِيِبِهنَّ َذِلَك أَْدََن َأْن يـُْعَرْفَن َفال يـُْؤَذْيَن وََكاَن اللَُّو َغُفيراً َرِحيماً 
األخالقي القرآِن، فهي خطاب اهلل باألمر باألخالق احلميدة أو النهي عن خلق ذميم كان اخلطاب أما 

 33﴾ النير، اآلية َوال ُتْكرُِىيا فـَتَـَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن أََرْدَن رَبَصُّنًا  و تعاىل: ﴿سائدا يف اجلاىلية كما يف قيل
ينهى اهلل والة األمير و السادة عن إكراه اإلدياء على مزاولة مهنة البغاء مقابل َعَرض مادي، و قال بعض 

، فإذا  (1) صاحلُت من عبادكم إن أردن التحصنادلفسرين يف النص تقدمي و تأخَت، أي و أنكحيا األيامي و ال
كان التنبيو على زواج اإلدياء فمن باب أوىل االجتهاد يف زواج احلرائر شلن ال أزواج ذلم حىت يتحقق العفاف و 

 الطهارة.
 -و بشكل دائم–اخلطاب القرآِن خطاب إذلي معجز، و من مث ديتلك من األدوات ما جيعلو مؤىال 

ليسائل التعبَتية التياصلية القادرة على استيعاب األنساق احلضارية. إنو رسالة ربانية لكل ألن يكين من أىم ا
الناس دون ربيز أو طائفية أو جغرافية معينة. فهي خطاب ىداية و خَت، و ىذه اخلَتية مل تكن فيو امتيازا 

 لطبقة أو طائفة دون أخرى، بل جاءت عامة.. ينعم هبا كل بٍت البشر.
يف ذلك . و (2)إبالغية ربانية عادلية لكل الناس، أنزلو اهلل تعاىل على نبيو ﴿لَِيُكيَن لِلَعاَلِمَُت نَِذيرًا ﴾  وىي

يقيل العالمة الشيخ سيد قطب: "لقد جاء ىذا الكتاب لينشئ أمة و ينظم رلتمعا مث لينشئ عادلا و يقيم 
أمة أو جنس  إنو جاء إلنشاء رلتمع عادلي إنساِن و نظاما، جاء دعية عادلية إنسانية ال تعصب فيها لقبيلة أو 

 .(3)بناء أمة تقيد ىذا اجملتمع العادلي و أنو الرسالة األخَتة اليت ليست بعدىا من السماء رسالة"
إن ىذه الرسالة اخلالدة ىي رسالة أبدية ليست بعدىا رسالة، و أن صالحيتها باقية إىل ييم الدين 

كان و اإلنسان. و يف ىذا الشأن يقيل الشيخ الغزايل: "فخطاب القرآن عادلي، جاءت لتستيعب الزمان و ادل

                                                           
 .169، ص 12، ج6ينظر: اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب، م (1)
 .1سيرة الفرقان، اآلية  (2)
 .2190، ص 14، ج 4 مسيد قطب: )يف ظالل القرآن(، مصدر سابق، (3)
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و رسالتو خاسبة، و لو بعد يف الزمان ادلاضي و احلاضر و ادلستقبل، و لو بعد يف ادلكان حبيث يشتمل العامل  
 .(1)كلو" 

دليل صدق عادلية و لعل رليء اخلطاب القرآِن بصيغة العميم و الشميل و االستغراق لعميم الناس ىي 
َنا الَِّذيَن أُوتُيا اْلِكَتاَب  َولِلَِّو َما يف السََّمَياتِ  ىذه الرسالة، فمن ذلك قيل اهلل تعاىل:﴿ َوَما يف اأَلْرِض َوَلَقْد َوصَّيـْ

يداً  تِ ِمْن قـَْبِلُكْم َوإِيَّاُكْم َأْن اتَـُّقيا اللََّو َوِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ لِلَِّو َما يف السََّمَيا  .(2) ﴾َوَما يف اأَلْرِض وََكاَن اللَُّو َغِنّياً محَِ
َنا اإِلْنَساَن ِبَياِلَدْيِو ُحْسناً َوِإْن َجاَىَداَك لُِتْشرَِك يب َما لَْيَس َلَك بِوِ  اهلل تعاىل:﴿ لقي و  ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما ِإيَلَّ  َوَوصَّيـْ

 .(4) ﴾ َوَأْن لَْيَس ِلإِلنَساِن ِإالَّ َما َسَعى و قيل اهلل تعاىل:﴿ .(3)﴾ َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُِّئُكْم دبَا ُكْنُتْم تـَْعَمُليَن 

 :النص -3
النظريات النقدية، من ادلعارف و يعد مفهيم النص من أكثر ادلفاىيم اختالفا بُت عديد التيجهات و 

اليت واجملاالت ، غَت أن ادلقام ال يتسع الستقصاء سلتلف التعريفات إىل البنيييُت إىل السيسييليجيُتالظاىراتيُت 
"تعددت تعريفاتو للنص األديب بتعدد  إذ صلد من الدارسُت من أمثال )بارت( من يشتغل ضمنها النص 

فمن  (5)لة االجتماعية، و حىت ادلرحلة احلرة، مرورا بالبنييية، و السيميائية"ادلراحل النقدية اليت مر هبا، منذ ادلرح
من زلاولة ربرير سيسييليجيا النص األديب من  (بيير زيما)أىم زلطات تعريف النص السيسييليجية ما قام بو 

مز حسي و من إطار سيسييليجيا األدب، و ذلك حينما اعترب النص األديب دليال يتكين من "العمل األديب كر 
بُت السيمييطيقا و بُت النظرية األدبية انطالقا من  زيما لذلك فقد زاوج (6)ادليضيع اجلمايل الذي ديثلو ادلعٌت

طبيعة النص التياصلية من جهة، و اعتمادا على بنيتو ادلستقلة اليت ذبعل منو و بياسطة اللغة مرتبطا بالظياىر 
 ة اجتماعية بامتياز.االجتماعية، على اعتبار أن اللغة ظاىر 

                                                           
 .216م، ص 2005، 7ط، ل مع القرآن(، هنضة مصر للطباعة و النشر و التيزيع، القاىرة زلمد الغزايل: )كيف نتعام (1)
 .131سيرة النساء، اآلية  (2)
 .8سيرة العنكبيت، اآلية  (3)
 .39سيرة النجم، اآلية  (4)
 .21، ص2001زلمد عزام، النص الغائب )ذبليات التناص يف الشعر العريب(، ارباد كتاب العرب، دمشق،  (5)
 .22ادلرجع نفسو، ص  (6)
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–ديكن القيل إن البنية النصية بنية شاملة ذبمع إليها يف آن واحد البنية اللسانية  زيمامن خالل ما قدمو 
 و البنية االجتماعية على اعتبار ارتباط اللغة بالظياىر االجتماعية. -عرب مستييات العالمات اللغيية

للنص األديب، يفرض رلميعة من األدوات  اديناميربليال  يف رلال السيميائياتامبرتو ايكو  يقدمو 
لكشف عن حقيقة النص و سبييزه عن النصيص ادلتفاعلة معو، و اليت تربط أساسا بتشكيلو اللغيي لاإلجرائية 

مؤكدا على "اخلصائص الصيتية يف النص األديب، و على العالقات  ،لنصيص ادلؤثرة على النسيج اللغييأو با
 (1)على الفضاء اإليدييليجي"لدالالت اإلشارية و اإلديائية، و القائمة على زلير الًتكيب، و على ا االستبدالية

 للنصيص. ىي الفضاء الذي يقابل النسيج اللغيي ككل و يتصل بالربامج الًتكيبيةو 
 :السياق -4

ساق اإلبل يسيقها سيقًا  :في اللسان يأيت دبعٌت ادلتابعة، و منوفعديدة،  تعاريفلغة لفظ ذو السياق 
ٌن يسيُق احلديَث أحسَن يف أساس البالغة أن من اجملاز قيذلم: "فال. و (2)تساوقت اإلبل أي تتابعت وسياقًا، و 
معناه ىنا النمط الذي يتخذه احلديث يف تتابع، و قريب من ىذا . و (3)"ىذا الكالم مساقو إىل كذا" سياق"، و

ما ورد يف ادلعجم،  اليسيط: ساق احلديث: سرده و سلسلة، و ساوقو: تابعو و سايره و جاراه، و سياق 
 . (4)الكالم: تتابعو و أسليبو الذي جيري عليو 

ي نعرفو الييم. و قد تكين كتب أن الكلمة مرت بتطيرات عديدة حىت وصلت إىل معناىا الذشك يف ال و 
التفسَت و كتب األصيل من أوائل الكتب اليت تبلير فيها معٌت السياق كمصطلح، كما صلد ذلك يف )الرسالة( 

)السياق( يف عرف ادلفسرين على الكالم الذي خرج سلرجا  كلمةطلق  وت. (5)ه( 204لإلمام الشافعي )ت
ألصلي للمتكلم، و انتظمت أجزاؤه يف نسق واحد، و قد واحدا، و اشتمل على غرض واحد ىي ادلقصيد ا

 تدل على السياق ألفاظ أخرى؛ كادلقام، و مقتضى احلال و التأليف، و غَتىا.

                                                           
 .23ادلرجع السابق، ص  (1)
 ابن منظير، لسان العرب، مادة )سيق(. (2)
 الزسلشري، أساس البالغة، مادة )سيق(. (3)
 رلمع اللغة العربية، ادلعجم اليسيط، مادة )سيق(. (4)
 .58الشافعي، الرسالة، ص  (5)
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يعرفو آخرون بأنو "عالقة البناء و  (1)اق بأنو: بيئة الكالم و زليطو و قرائنو يو يف ادلعاجم احلديثة يعرف الس
اىم يف . وتشَت ىذه ادلعاجم إىل تضافر سياقات عديدة يف النص تس(2)الكلي للنص بأي جزء من أجزائو 

تداخل العديد من تانطالقا منها نحيية، و البالغية، و الصيتية. و ىي: السياقات الصياغة الرسالة اللغيية، و 
 . (3)االجتماعية االعتبارات النفسية و 

السياق من خالل البٌت  أوسنت سلتلفة، فدرسنظر بالسياق من وجهات  الدارسينقد اىتم النقاد و و 
قصدوا بو ادلعٌت الذي يستخرجو ادلخاَطب لماء الداللة بادلعٌت السياقي، و اىتم عو (4)ادلختلفة للرسالة اللغيية 

سليب ن عالقة األبيي أبرز األسلي . و (6)فَتث ، و (5)من الكالم استنادا للسياق، كما يف حبيث جين الينز 
 .رأسها اإلطار النفسي للحديث دبقتضيات السياق ادلقامي، وعلى

و مع تعدد ىذه ادليادين واختالف االذباىات النظرية ألصحاهبا، فإهنا تتفق يف أن السياق يفسر الكثَت 
أنو كل من منتج الكالم و ادلتلقي، و   من العمليات ادلصاحبة ألداء اللغة يف وظيفتها التياصلية و اإلبالغية، لدى

غيية.  يأيت السياق يف نيعُت: السياق اللغيي، و السياق احلايل، و األول منهما ركن أساس يف فهم الرسالة الل
ىي الذي يعطي الكلمة أو العبارة معناىا اخلاص يف احلديث أو النص؛ فهي يزيل اللبس عن الكلمة، بينما 

  .سياق احلال أو ادلقام يزيل اللبس عن اجلمل و النصيص

                                                           
 .119رمزي البعلبكي معجم ادلصطلحات اللغيية، ص  (1)
 .57زلمد علي اخلييل، معجم علم اللغة النظري، ص  (2)
 .8إبراىيم فتحي، معجم ادلصطلحات األدبية مادة سياق. و رلدي و ىبة، معجم مصطلحات األدب، ص  (3)
 .160عدنان بن ذريل، اللغة و الداللة، ص  (4)
 .80جين الينز، علم الداللة، ترمجة زلمد عبد احلليم ادلاشطة و آخرون، ص  (5)

 Firth J.R, Papers in linguistics, P 4.(6)  



 

 

 الفصل األول  

 الخطاب القرآني
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  :تمهيد

كبياف بديع من أكجو اإلعجاز القرآين  لو كجوه  يتبٌُت كبالغتو،  ػبطاب القرآينايف أسلوب  تأملاؼبإف 
، ذلك يف مشولية اػبطاب القرآين عبميع أصناؼ اؼبخاطبُت، على اختالؼ أجناسهم، أمكنتهم كمللهم

 .اػبطاباتالبليغ من غَته من سائر اػبطاب القرآين  طبيعةيف  رئيسكىذا فارؽه 
أنَّو يف نداءاتو كتوجيهاتو يتَّسم بالشموؿ؛ حيث  نرل الكرمي آيات القرآف ئكنستقر كحينما نتدبَّر 

مشل ذلك اػبطاب  بل .إنَّو مل هبعل نداءه إىل فئةو دكف فئة، أك جنسو دكف جنس، أك أىل دينو دكف غَتىم
  .أصناؼ العاؼبُت من اؼبخاطبُت على تنوُّع أجناسهم كألسنتهم كأدياهنم اليت يدينوف ّٔا

 المبحث األول: مفهوم الخطاب 
 المطلب األول: تعريف الخطاب 

، ك اػبطاب  اتتعريفتنوعت   من بينها:باختالؼ اؼبنطلقات األدبية كاللسانية اؼبقاربة للمفهـو
اؼبرادؼ للكالـ أم اإلقباز الفعلي للغة دبعٌت "اللغة يف طور العمل أك اللساف الذم  اػبطاب -

 .(1)تنجزه ذات معينة كما أنو يتكوف من متتالية تشكل مرسلة ؽبا بداية ك هناية"
ك ّٔذا  .(3) ، أم رسالة أك مقوؿ(2) اػبطاب: يتكوف من كحدة لغوية قوامها سلسلة من اعبمل -

 ب بآّاؿ اللساين، ألف اؼبعترب يف ىذه اغبالة ىو ؾبموع قواعد تسلسل ك تتابع اعبمل اؼبعٌت يلحق اػبطا
 غاؼبكونة للمقوؿ، ك أكؿ من اقًتح دراسة ىذا التسلسل ىو اللغوم األمريكي )سابويت زلي -
 .(4) ىاريس(
 عليها اػبطاب: ىو الوسيط اللساين يف نقل ؾبموعة من األحداث الواقعية ك التخليلية اليت أطلق  -

 .(5) )جينيت( مصطلح اغبكاية

                                                           
 .21ـ، ص 1997، اؼبركز الثقايف العريب، بَتكت، الدار البيضاء 3سعيد يقطُت: ربليل اػبطاب الركائي، ط (1)
ـ، ص  2005، منشورات االختالؼ، اعبزائر 1دكمينيد مانقونو: اؼبصطلحات اؼبفاتيح لتحليل اػبطاب، تو، ؿبمد وبتاتن، ط (2)

35. 
 .10ـ، ص  1999دار اآلفاؽ اعبزائر،  ،1إبراىيم صحراكم: ربليل اػبطاب األديب، ط (3)
 ـ.2004ؿبمد الباردم: إنشائية اػبطاب يف الركاية العربية اغبديثة، مركز النشر اعبامعي، تونس،  (4)
 .39 -38ـ، ص 2003، منشورات االختالؼ، 3جَتاف جينيت: خطاب اغبكاية، تر، ؿبمد معتصم ك آخرين، ط (5)
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("ىو كل تلفظ يفًتض متحدثا ك مستمعا، E.Benvenisteك اػبطاب حسب )بنفنيست  -
 .(1) تكوف للطرؼ األكؿ نية التأثَت يف الطرؼ الثاين بشكل من األشكاؿ"

 المطلب الثاني: بنية الخطاب 
إذا كاف اػبطاب عملية من عمليات التلفظ فهذا ال يعٍت أنو بنية لغوية حبتة، تنتجها ؾبمل القوالب 

لعل ىذا الطرح السابق ك ، تنفو من ظركؼ أك يتضمنو من مقاصدما يكدبعزؿ عن سياؽ التلفظ، ك الشكلية 
ىو: ما شركط ليو، ك ىذا اغبديث، بعد اإلجابة عيبكن الباحث على طرح تساؤؿ يفي بتوضيح عتبة عنواف 

 ما سلطتو كقدرتو داخل النص؟ تاج اػبطاب كما قوانُت تكوينيو كما شركط تلقيو ك إن
اآلليات اليت ربكم بنية اػبطاب مع  التعاملالبد يف البداية من التأكيد على حقيقة مهمة يف 

 ظمتاليت تن اللغوية البنياتصبلة من ك  اب يرتكز على عملية تبادليةتنتجو، ىذه اغبقيقة ىي أف إنتاج اػبطك 
يعد مهادا من خالؿ إهباد تفاعل مع آّاؿ االجتماعي الذم  ربقق أثرا معينابطريقة معينة لتنتج داللة ما، ك 

حينئذ تتاح ؼبثل ىذا اػبطاب فرصة التجادؿ مع غَته من اػبطابات األخرل لتلقي موضوع اػبطاب. ك 
ة لدفعهم إىل حقل قناعاتو. فاػبطاب يف صميم بنائو ال ىبرج كبالتايل يشتبك مع كعي اؼبخاطبُت يف ؿباكل

 .(2)"اإلبالغي من اؼبخاطب إىل اؼبخاطبعن كونو "كسيلة اؼبتخاطبُت يف توصيل الغرض 
، فهي ليست بنية بنية، إال أف ىذه البنية تأيت يف طور البنية اػباصة بو افاػبطاب ك إف كاف ذ

التحليل البنيوم، أم بنية الوحدات اؼبنفصلة اؼبعزكلة بعضها عن بعض، ك إمبا بنية التحليل التأليفي، أم 
التواشج ك التفاعل بُت كظيفيت التحديد ك اإلسناد يف اعبملة الواحدة فهو "ؾبموعة من النصوص ذات 

 .(3)ماؿ النصي يبكن الرجوع إليو يف كقت الحق" العالقة اؼبشًتكة، أم أنو تتابع مًتابط من صور االستع
 المطلب الثالث: العناصر السياقية للخطاب 

 اإلفهاـاآللية اؼبناسبة لعملية الفهم ك  ىي اإلطار العاـ الذم يسهم يف ترجيح ك اختيارالعناصر السياقية    
ربقق ذلك عرب ؾبموعة من العناصر  اؼبرسل ك اؼبرسل إليو. ك يتم قناع ك االقتناع بُت طريف اػبطابأك اإل

                                                           
 .1يف الركاية العربية اغبديثة، ص ؿبمد الباردم: إنشائية اػبطاب  (1)
 .135ـ، ص 1993ؿبمد ؿبمد يونس علي: )كصف اللغة العربية دالليا(، منشورات جامعة الفاتح، ليبيا،  (2)
 -ق 1418، القاىرة 1ركبرت دم بوجراند: )النص ك اػبطاب ك اإلجراء(، ترصبة: د. سباـ حساف، عامل الكتب، ط (3)

 .6ـ، )اؼبقدمة(، ص 1998
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اؼبؤثرة يف إقباز عملية التواصل يف اػبطاب، كاؼبعرفة اؼبشًتكة بُت اؼبتخاطبُت، ك الظركؼ االجتماعية، ك 
 عنصرم الزماف كاؼبكاف اللذين يتلفظ فيهما اؼبرسل خبطابو.

ينما ساس للعملية االتصالية، أك هبسد اغبلقة اورية األكىل يف إنتاج اػبطاب، فهو ارؾ األ الُمرِسل:
 ل.طمح يف التأثَت على اؼبستقب

أك  اؼبناسبة لعملية الفهم ك اإلفهاـاإلطار العاـ الذم يسهم يف ترجيح ك اختيار اآللية  وى المرَسل إليه: 
 اإلقناع ك االقتناع بُت طريف اػبطاب اؼبرسل ك اؼبرسل إليو. 

ذلك الكل اعبامع بُت العناصر الثالثة السابقة، ك بالتايل  يما يرجع إىل اػبطاب نفسو، ك ى يى  الرسالة:
يات خطابية منتقاة ضمن فإف اػبطاب ىو الرسالة اؼبوجهة من اؼبرسل إىل اؼبرسل إليو يف عبارات لغوية ك آل

 .سياؽ معُت
 المبحث الثاني: مفهوم الخطاب القرآني  

 طاب القرآني المطلب األول: تعريف الخ
 اػبطاب القرآين ىو  كالـ ا موجها يف معظمو إىل من شهدكا نزكؿ القرآف بشكل خاص مباشر

لىقىٍد أىنزىٍلنىا إًلىٍيكيٍم ًكتىابان ًفيًو  لرسوؿ صلى ا عليو ك سلم، ك بشكل عاـ لسائر الناس. فقاؿ تعاىل:﴿ا على
 .(1)﴾ ذًٍكريكيٍم أىفىال تػىٍعًقليوفى 

دبعٌت أف ا تعاىل نزلو على ؿبمد صلى ا عليو  ،أصبع اؼبسلموف على أف القرآف كلو كالـ ا كقد
. ليس إال خطابا (2)﴾ إًيَّاؾى نػىٍعبيدي كىإًيَّاؾى نىٍستىًعُتي  كسلم ال دبعٌت أف كلو خطاب من ا تعاىل، فإف مثال:﴿
تعاىل قاؿ: قولوا ىكذا. ك لكن ليس ىناؾ كلمة من العبد. فقاؿ العلماء إف ا علم ىذه السورة كأنو 

؟ فبن ك كذلك السؤاؿ فيمن إليو اػبطاب، فإف للخطاب جهتُت: "قولوا" فكيف العلم بتقدير ىذا اؼبعٌت؟
 كإىل من؟ 

ا باختالؼ جهيت ك كلتانبا ردبا تعم كاؼبراد خاص، كردبا يعكس األمر. كإذ ىبتلف اؼبعٌت كثَت 
كخصوصو. كجب البحث عن أصوؿ هتدم إىل الصواب، فإف اػبطأ فيو ردبا يسقط اؼبرء  اػبطاب، ك عمومو

يف شرؾ الشرؾ قاؿ الركمي رضبو ا تعاىل: إف ا تعاىل جعل الناس عبادا للنيب صلى ا عليو ك سلم 
                                                           

 ـ. 2012، غريب القرآف، دار الكتب العلمية، بَتكت، لبناف، زين الدين قاسم (1)
 .4سورة الفاربة:  (2)
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ٍقنىطيوا ًمٍن رىضٍبىًة اللًَّو ًإفَّ اللَّوى يػىٍغًفري يىا ًعبىاًدم الًَّذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم ال تػى ﴿ حيث أمره أف يدعوىم بقولو:
يعان إًنَّوي ىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي  نو مل يرد الشرؾ با تعاىل، ك لكن القوؿ يضاىي قوؿ إ. ك يقاؿ (1) ﴾الذُّنيوبى صبًى

﴾ خطاب منو تعاىل إىل ٍسرىفيوايىا ًعبىاًدم الًَّذينى أى الذين كفركا، فيغفر ا لو ك األمر ظاىر، فإف قولو تعاىل:﴿
 .(2) العباد، ك صدره بقولو )قل( خطابا للنيب الكرمي صلى ا عليو ك سلم لكي يبلغو إىل العباد حرفا حبرؼ

ك من اؼبعركؼ أف للخطاب مصدرا ك منتهى: فاؼبصدر إما ىو ا تعاىل، أك جربيل عليو السالـ، أك 
اؼبنتهى فهو ا تعاىل، أك الرسوؿ، أك الناس. ك الناس إما اؼبؤمنوف، أك الرسوؿ عليو السالـ، أك الناس ك أما 

اؼبنافقوف، أك أىل الكتاب، أك ذرية إظباعيل عليو السالـ، اثناف منهم، أك ثالثة، أك أصبعهم. ك أىل 
 الكتاب إما اليهود، ك إما النصارل، أك كالنبا. فهذه ظواىر الوجوه.

 القرآني المطلب الثاني: أنواع الخطاب 

: (الفتح امدم يف علم البديع البياف كاؼبعاين)لقد قاؿ الشيخ عيسى ابن قاسم يف كتابو اؼبسمى 
. ك قد ذكر اإلماـ الزركشي يف كتابو "الربىاف يف علـو القرآف" (3)اػبطاب يف القرآف على أربعُت كجها

فأخذ من الكتابُت األكجو اليت مل ترد مشًتكة فيهما حىت بلغ عددىا  (4)للخطاب ثالثة ك ثالثُت كجها 
 نورد تفصيل تلك األكجو كلها:طبسة ك أربعُت كجها. ك فيما يلي 

 خطاب الجنس. األول:
فإف  (5)﴾يىا أىيػُّهىا النَّاسي اٍعبيديكا رىبَّكيٍم الًَّذم خىلىقىكيٍم كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم لىعىلَّكيٍم تػىتػَّقيوفى  كقولو تعاىل:﴿

اؼبراد جنس الناس ال كل فرد، ك إف فمعلـو أف غَت اؼبكلف مل يدخل ربت ىذا اػبطاب، ك ىذا يغلب يف 
يىا أىيػُّهىا  النيب صلى ا عليو ك سلم يف اػبطاب بػ﴿خطاب أىل مكة كما سبق، ك رجح األصوليوف دخوؿ 

 ﴾النىاسي 
 

                                                           
 .53سورة الزمر:  (1)
 .64(، ص 2008الفراىي، عبد اغبميد )اإلماـ(: تفسَت نظاـ القرآف ك تأكيل الفرقاف بالفرقات،  اؽبند: الدائرة اغبميدية،  (2)
 .50قاسم )الشيخ( الفتح امدم، يف علم البديع ك البياف ك اؼبعاين، ـبطوطو، ص الربىانفورم، عيسى بن  (3)
 . 1/132ق،  1433الزركشي، الربىاف يف علـو القرآف، طبعة دار الكتب العلمية، بَتكت  (4)
 .21سورة البقرة:  (5)
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 : خطاب النوع.الثاني
دًكيٍم كىإًيَّامى يىا بىًٍت ًإٍسرىائًيلى اذٍكيريكا نًٍعمىيًت الَّيًت أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيٍم كىأىٍكفيوا ًبعىٍهًدم أيكًؼ بًعىهٍ  مثل:﴿

 يعقوب عليو السالـ.ك اؼبراد ببٍت إسرائيل بنو  (1)﴾فىاٍرىىبيوفً 
 : خطاب العين.الثالث

ـي اٍسكيٍن أىٍنتى كىزىٍكجيكى اعبٍىنَّةى كىكيال ًمنػٍهىا رىغىدان حىٍيثي ًشٍئتيمىا كىال تػىٍقرىبىا ىىًذًه الشَّجى  كبو:﴿ رىةى كىقػيٍلنىا يىا آدى
 .(2)﴾كىال تػىٍقرىبىا ىىًذًه الشَّجىرىةى فػىتىكيونىا ًمٍن الظَّاًلًمُتى 

 خطاب المدح.: الرابع
  .(4)﴾الذين آمنوا ك ىاجركا  ؛ ك ؽبذا كقع خطابا ألىل اؼبدينة:﴿(3)﴾يا أيها الذين آمنوا  مثل:﴿

 : خطاب الذم.الخامس
ك ؼبا تضمن ىذا اػبطاب الذـ مل يقع يف القرآف يف غَت ىذين  (5)كبو:﴿قل يا أيها الكافركف﴾

 .اؼبوضعُت كعكسو يف حق اؼبؤمنُت

 الكرامة.: خطاب السادس
ؿبل ال يليق ، ك ﴿يا أيها الرسوؿ﴾ قاؿ بعضهم: قبد اػبطاب بالنيب يف (6)كقولو: ﴿يا أيها النيب﴾

 .بو الرسوؿ
 : خطاب اإلهانة.السابع

 (7)كبو قولو: ﴿قاؿ اخسؤا فيها كال تكلموف﴾
 (8)﴾ كىأىٍجًلٍب عىلىٍيًهٍم خًبىٍيًلكى كىرىًجًلكى  كقولو: ﴿

                                                           
 .40سورة البقرة:  (1)
 .35سورة البقرة:  (2)
 .104سورة البقرة:  (3)
 .20التوبة:  سورة (4)
 .1سورة الكافركف:  (5)
 .65سورة األنفاؿ:  (6)
 .108سورة اؼبؤمنوف:  (7)
 .64سورة اإلسراء:  (8)
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 : خطاب التعجيزامنالث
    ، ك قولو: (2)﴾فػىٍليىٍأتيوا حًبىًديثو ًمٍثًلًو ًإٍف كىانيوا صىاًدًقُتى  ، ك قولو: ﴿(1):﴿فاتوا بسورة من مثلو﴾كبو

 .(3)﴾ قيٍل فىٍأتيوا ًبعىٍشًر سيوىرو ًمٍثًلًو ميٍفتػىرىيىاتو كىاٍدعيوا مىٍن اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن ديكًف اللًَّو ًإٍف كينتيٍم صىاًدًقُتى  ﴿
 التشريف: خطاب تاسعال

، فإنو تشريف منو تعاىل ؽبذه األمة، بأنو ىباطبها بغَت (4)ك ىو كل ما يف القرآف بػ "قل" كالقالقل 
 .(5)كاسطة لتفوز بشرؼ اؼبخاطبة. كأنت خبَت بأف الكلية منفوضة بقولو:﴿قل يا أيها الكافركف﴾ 

 : خطاب االعتبارالعاشر
تػىوىىلَّ عىنػٍهيٍم كىقىاؿى يىا قػىٍوـً لىقىٍد أىبٍػلىٍغتيكيٍم رًسىالىةى رىيبّْ فػى  كقولو تعاىل حاكيا عن صاحل ؼبا ىلك قومو: ﴿

بُّوفى النَّاًصًحُتى  خاطبهم بعد ىالكهم؛ إما ألهنم يسمعوف ذلك كما فعل  (6)﴾كىنىصىٍحتي لىكيٍم كىلىًكٍن ال ربًي
 النيب صلى ا عليو ك سلم بأىل بدر.

 الخطاب القرآنيمقاصد، أساليب وأنماط المبحث الثالث: 
 المطلب األول:  مقاصد الخطاب القرآني

                       :تطلق مادة " قصد " القاؼ كالصاد كالداؿ يف اللساف العريب كيراد ّٔا اؼبعاين اآلتية      
 .                                السيف أم انكسر كربطم يقاؿ: انقصدك ، .كييقاؿ قىصىٍدتي قىٍصدىهي أم كبىىٍوتي كبىٍوىهي االستقامة كاالعتداؿ:  -
شعر كالقصد من ال ،تنزة فبتلئة اللحمأم مك ،حيث كانت العرب تقوؿ: ناقة قصيدة :كتنازال ء كاالمتإلا-

عتزاـ كالتوجو كالنهوض على اعتداؿ  ال" قصد " اكجاء يف لساف العرب أف أصل ،  7ما مت يف سبعة أبيات
 .كالواقع بُت العدؿ كاعبور كالقريب كالبعيدكاف أك جور أك  

 

                                                           
 .23سورة البقرة:  (1)
 .34سورة الطور:  (2)
 .13سورة ىود:  (3)
 ىي: سورة الكافركف، ك اإلخالص، ك الفلق، ك الناس. (4)
 .1سورة الكافركف:  (5)
 . 79األعراؼ:  سورة (6)

 .ىػ, دار الفكر, دمشق1322, 1التفسَت الوسيط, , ط :لزحيليا  7
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  :ف المقاصد اصطالحايتعر       
غَت أنو بالنظر إىل البحوث  العلماء إف اؼبفاىيم الشرعية يرجع تعريفها عادنة إىل ما كتبو اؼبتقدموف من    

 القبوؿللمقاصد وبظى بأك دقيقا صولية اؼبتقدمة يندر أف قبد ؽبا تعريفان ؿبددان ألكالدراسات الشرعية كا
أنو مل يكن غائبان عن علمائنا اؼبتقدمُت  ،, كإف كاف من اؼبسلم بوتفاؽ من أغلبية كافة العلماءالالقبوؿ كا

العمل باؼبقاصد كاستحضارىا يف اجتهاداهتم كآرائهم, فإنو يوجد عدد من الكتب يف مقاصد كأىداؼ 
مية مثل ىذه الإلسقسم التفسَت كعلـو القرآف باعبامعة ا كتبٍت ،قرآنية مع ربطها بالواقع اؼبعاصرالسور ال

 .الدراسة للسور القرآنية يف رسائل اؼباجستَت 
  :أما بالنسبة للدراسات اؼبعاصرة فثمة تعريفات متعددة تتمثل يف التايل

الشارع عند  سرار اليت كضعها ألالفاسي فقاؿ: "اؼبراد دبقاصد الشريعة الغاية منها أك ا ؿالفقد عرفها ع   
ىداؼ فقاؿ: "اؼبراد ألبُت اؼبقاصد كا -رضبو ا–ع الدكتور يوسف العامل كصب. 1"كل حكم من أحكامها

شرعت األحبأىداؼ الشريعة: مقاصدىا  كاـ لتحقيقها, كمقاصد الشارع ىي اؼبصاحل اليت تعود على اليت ي
 2ك عن طريق دفع اؼبضارالعباد يف دنياىم كأخراىم سواء أكاف ربصيلها عن طريق اؼبنافع أ

 المطلب الثاني: أساليب الخطاب القرآني

  الخطاب في طلب الفعل: أساليب
حىاًفظيوا عىلىى الصَّلىوىاًت كىالصَّالًة اٍلويٍسطىى كىقيوميوا لًلًَّو  يأيت أحيانا بصريح صيغة فعل األمر كبو: ﴿ -

ُثيَّ لًيػىٍقضيوا تػىفىثػىهيٍم كىٍلييوفيوا نيذيكرىىيٍم كىٍليىطَّوَّفيوا بًاٍلبػىٍيًت  ﴾، أك بالـ األمر كبو قولو تعاىل:﴿قىانًًتُتى 
 ﴾.اٍلعىًتيًق 

 ﴾ ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّكا األىمىانىاًت ًإىلى أىٍىًلهىا يأيت بنفس فعل األمر كبو:﴿ -
ـي  اإلخبار بأف الفعل اؼبكتوب على اؼبكلفُت، بصيغة اؼباضي كبو:﴿ -  ﴾كيًتبى عىلىٍيكيٍم الصّْيىا
يػٍره  اإلخبار عن الفعل بأنو خَت:﴿ -  ﴾ كىيىٍسأىليونىكى عىٍن اٍليىتىامىى قيٍل ًإٍصالحه ؽبىيٍم خى
 ﴾كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىٍن اتػَّقىى  كصف الفعل بأنو من الرب كبو: ﴿ -

                                                           
 بَتكت ,ـ, دار الكتاب اللبناين1343-ىػ1333, 2تفسَت مفردات ألفاظ القرآف الكرمي, ظبيح عاطف الزين, ط  1
 .الرؤكؼ سعد، ط دار الصفا بالقاىرةتيسَت الكرمي الرضبن يف تفسَت كامل اؼبناف، للشيخ عبد الرضبن السعدم، راجعو لو عبد   2
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كىمىٍن ملٍى وبىٍكيٍم دبىا أىنزىؿى اللَّوي فىأيٍكلىًئكى ىيٍم  ترتيب كصف شنيع على ترؾ الفعل كقولو تعاىل: ﴿ -
 ﴾اٍلفىاًسقيوفى 

 :أساليب الخطاب في النهي
 .(1) أساليب اػبطاب يف النهي كثَتة منها التايل 

يًن كىأىٍخرىجيوكيٍم ًمٍن  اإلتياف بفعل النهي، قاؿ تعاىل: ﴿ - ًإمبَّىا يػىنػٍهىاكيٍم اللَّوي عىٍن الًَّذينى قىاتػىليوكيٍم يف الدّْ
 ﴾ًديىارًكيٍم كىظىاىىريكا عىلىى ًإٍخرىاًجكيٍم أىٍف تػىوىلٍَّوىيٍم كىمىٍن يػىتػىوىؽبَّيٍم فىأيٍكلىًئكى ىيٍم الظَّاًلميوفى 

 ﴾ قيٍل ًإمبَّىا حىرَّـى رىيبّْ اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى  فعل التحرمي، كقولو تعاىل:﴿ -
لُّ لىكيٍم أىٍف تىرًثيوا النّْسىاءى  جاء بصيغة نفي اغبل كقولو تعاىل:﴿ -  ﴾ يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا ال وبًى
يًم ًإالَّ بًالَّيًت ًىيى أىٍحسىني حىىتَّ كىال تػىٍقرىبيوا مىاؿى اٍليىتً  النهي عن الفعل بلفظ ال، كبو قولو تعاىل:﴿ -

ليغى أىشيدَّهي كىأىٍكفيوا بًاٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسئيوالن   .﴾يػىبػٍ
 المطلب الثالث: أنماط الخطاب القرآني

اػبطاب القرآين منظومة اتصالية إبالغية، تنتج قيما ذات أبعاد معرفية متعددة، ينبهر ؽبا قراء النص 
مبط تعبَتم خاص، يتكوف من اللغة يف تراكيبها كأنساقها؛  هوف تبعا ؼبستويات الفهم عندىم. اؼبقدس

كبالتايل يف دالالهتا ك ىذا ما وبمل اؼبتلقي على التعامل مع بنية اػبطاب على كفق ما يتطلبو سياؽ 
ناكلو األجياؿ اؼبتعاقبة اؼبمارسة نفسها، ك ال سيما إذا أخذنا باغبسباف أف النص القرآين يظل نصا مفتوحا تت

 حبسب مرجعياهتا الثقافية.
إىل البشر يف قوالب لغوية  -عز كجل -فقد احتول اػبطاب القرآين على قيم كربل أرسلها ا 

بشرية ذات ؿبموالت داللية متعددة، استطاعت كخطاب أف تثبت قيمها من خالؿ تشكيالت لغوية 
 منسوجة بشكل بليغ، تواشج بعضها مع بعض.

ف النظرة إىل القرآف الكرمي بوصفو فضاء مقركءا، البد أف تنطلق من منطلق التكامل القرآين، ك حىت إ
تصل بالعقل اإلنساين إىل درجة اإلقناع، ك خباصة بعد أف كصل إىل درجة عالية من التعقيد. إف أم شائبة 

ا، لتكوف ىي يف كاد ك تشوب تلك النظرة حتما تؤدم إىل انفصاؽبا الكلي عن ؾبريات الواقع من حوؽب

                                                           
 .49ينظر: أساليب البياف يف القرآف ك السنة، ص  (1)
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التفاعل اإلنساين مع العامل يف كادم آخر؛ ك بذلك تغيب عن األذىاف أىم ظبة من ظبات سبيز اػبطاب 
القرآين؛ ك ىي أف يكوف القرآف الكرمي كسيلة لفهم الكوف اؼبنظور بالدرجة األساس، ك ىذا سر ديبومتو ك 

 مناسبتو لكل األزمنة اإلنسانية على اؼبدل.
 اإلقناعي: الخطاب -1

إف من أىم الغايات اليت أسس ؽبا اػبطاب القرآين ىو اػبطاب اإلقناعي؛ ك ذلك أف اػبطاب 
القرآين ىو يف صميمو خطاب ))حقيقة(( يهدؼ إىل سبكُت اغبقائق التعليمية التبيينية التشريعية يف نفوس 

ق ىذه الغاية يف اػبطاب القرآين ىبتلف اؼبتلقُت عن طريق التأثَت ك اإلقناع. لكن ينبغي التنبو ىنا إىل أف ربق
عنو يف اػبطاب الشعرم التخيلي، ك عن اػبطاب اغبجاجي اػبالص الذم يعتمد اؼبنطق الصورم. إف غاية 
األكؿ منصبة على ربقيق اؼبتعة ك إثارة القبوؿ على اؼبستول اعبمايل، أما الثاين فمنصبة يف ربقق الكالـ 

ابة أما غاية اػبطاب القرآين فكانت بقصد اإلقناع ك اغبصوؿ على استج على اإللزاـ ك اإلفحاـ ليس غَت،
 اؼبتلقي، دكف عنف أك إكراه.

ك قد راعى اػبطاب القرآين اإلقناعي سياؽ ربققو، سواء سياؽ كركده أك سياؽ تلقيو، ك ذلك نظرا 
للخطاب ليمارس فيو ؼبا ؽبما من دكر مهم يف فهم ىذا اػبطاب؛ دبعٌت أنو يتحتم أف يكوف ىناؾ سياؽ ما 

فعلو ك يؤسس سلطتو؛ إذ ال يبكن أف يكوف ىناؾ خطاب بدكف سياؽ أك )مناسبة( عامة أك خاصة تعمل 
 على كجوده أك ربققو.

–كال يبكن لو أف يبٍت –ك لنا أف نشَت ىنا إىل أف بعدم اإلقناع ك التأثَت يف اػبطاب القرآين ال يبٌت 
فاىيم اليت سادت يف نظريات اغبجاج األرسطي ك تطوراهتا على حجة منطقية عقلية خالصة كفق اؼب

اغبديثة، ك اليت قبد ظواىرىا يف اػبطاب اغبجاجي يف ـبتلف ميادينو، ك كنو يؤسس على متكأ سياقي 
 يتعلق بعناصر سياقية خاصة ربكم عملية التواصل ك اإلقناع بُت اؼبرسل ك اؼبرسل ك اؼبرسل إليو.

ىي ؿباكلة جعل العقل يذعن ؼبا يطرح عليو من أفكار، أك يزيد يف درجة  إف كظيفة اػبطاب اإلقناعي
ذلك اإلذعاف إىل درجة تبعث على السعي كبو ربقق اؼبطلوب.. ك على صعيد آخر يبكن القوؿ بأف 
اإلقناع يف ارتباطو باؼبتلقي يؤدم إىل خصوص عمل ما، أك اإلعداد لتقبلو؛ ك من أجل ىذا ننبو إىل أف 

ت اإلقناعية اؼبختلفة يف النص القرآين سيكوف دبثابة البحث يف صميم األفعاؿ الكالمية، ك فحص اػبطابا
أغراضها السياقية، ك عالقة الًتابط بُت األقواؿ، ك اليت تنتمي إىل البنية اللغوية اإلقناعية. فوظيفة اػبطاب 



لخطاب القرآنياألول ............................................................ االفصل   

 

23 

 

تايل حصوؿ االقتناع الفعلي اإلقناعي ىي منوطة بطرح اغبجج اليت تضمن )نفاذية( اػبطاب اللغوم، ك بال
 بالقضية اؼبطركحة.

فاؼبتدبر يف النص القرآين هبد أف ما يريد فيو من خطابات إقناعية قد بنيت على أصوؿ الواقع الكوين 
االستدالؿ على حقائق العقيدة،  ك اإلنساين. ك ىو ما يبدك يف استخداـ اآليات الكونية مقدمات يف

اف ػػػػم تتعلق دبصَت اإلنسػػػػػة يف اإلقناع دبا يشَت بو من تعاليػػػػػػػبارىا كقائع إنسانياستخداـ العرب التارىبية باعتك 
 االنطالؽ من اؼبصلحة العملية لإلنساف يف ضبلو على التسليم بأسس العقيدة اإلسالمية.ك  غاية كجودهك 

العقلية ك العاطفية.. فهذا يدلل  ك إذا كانت اػبطابات القرآنية جاءت متناسبة مع قدرات اؼبخاطبُت
على أف ا عز ك جل أراد ؽبذا الكتاب أف يكوف رسالة إلحداث التواصل ك التحاكر ليجسد منهج حياة؛ 
لذا جعلو يف تركيبتو اللغوية خطابا منطقيا من حيث ىو معاف متلقاة يف لغة يفهمها البشر ىي اللغة العربية 

الناس اؼبعاين اؼبراد تبليغهم إياىا، لكن حبسب اصطالحهم على تأدية  "من حيث كاردة يف مباف يدرؾ منها
اؼبعاين اليت يبكنهم أف يدركوىا بواسطة اؼبباين اليت تتخذىا الطبيعة البشرية طريقا للصوؿ إىل ىذه اؼبعاين أك 

أهنا كاردة  . لذلك فإف الصور اؼبنطقية اليت استعملها ىذا اػبطاب ليست كما يبدك للبعض(1) إىل تبليغها"
فيو حبسب مدارؾ النيب صلى ا عليو ك سلم، بل إف الصور اؼبنطقية اليت استعملها القرآف يف صور 

 .(2) يستعملها عامة الناس من حيث ىم بشر ذكك طبيعة معاصرة ؼباىية مصدر اػبطاب
كالـ ا، ك   ك من ىنا فإننا يف النمط اإلقناعي من اػبطاب القرآين لن نتطرؽ إىل قضية أف القرآف

أنو جارم كالـ العرب، فهذه مسألة خاض فيها علماء الكالـ كثَتا، ك إمبا دافع البحث ك مطلبو ىو 
البناء؛ ألننا إذا توقفنا عند ىذه الظاىرة ك خاصة فيما يتعلق باللغة ك تبنينا قاعدة اإلعجاز بالصفة اليت 

وه من التأليف ك طرؽ يف اػبطاب يعجز الناطقوف تقوؿ: "أف اللساف العريب استعمل يف القرآف الكرمي بوج
فهذا ك ال شك سوؼ يؤدم بنا إىل تكريس اؼبنحٌت اؼبنهجي ك الذم   (3) عن اإلتياف دبثلها عجزا دائما"

                                                           
 .38 -37ص  صـ، 2000ؿبمد يعقويب: )اؼبنطق الفطرم يف القرآف الكرمي(، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، اعبزائر،  (1)
 اؼبرجع السابق. (2)
. نقال 255ـ، ص  1994، الدار البيضاء، بَتكت 2اؼبركز الثقايف العريب، ط طو عبد الرضبن: )ذبديد اؼبنهج يف تقومي الًتاث( (3)

عن: آمنة بلعلى: "اإلقناع اؼبنهج األمثل للتواصل ك اغبوار مباذج من القرآف ك اغبديث"، ؾبلة الًتاث العريب، ؾبلة فصلية تصدر عن 
 .209ـ، ص  2003مارس  -ق 1424، ؿبـر 89ارباد الكتاب العرب، دمشق، عدد 
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إىل عدـ الوصوؿ إىل نتائج معينة، ك بالتايل نقع يف النظرة التفاضلية اليت ىي منهج  -ال ؿبالة–يفضي بنا 
 .(1) العقوؿ فرضا، فتستهجن اغبقائق يف الوقت الذم تستهجن فيو اؼبنهج من يفرض اغبقائق على

من بدائع التعبَت القرآين يف سياؽ استخداـ اػبطاب القرآين االستماالت العقلية اؼبنطقية أننا قبده ك 
الوجداف، ك حىت يتم ّٔا التأثر يقيم اغبجة، ك يربىن عليها حىت تستقر يف النفس، ك يتقبلها اغبس ك 

يتحقق ؽبا التأثَت بصورة أكثر عمقا ك أكثر نفاذا. ك غالبا ما يأيت ىذا االستخداـ يف سياؽ إبطاؿ دعاكل ك 
الكفار ك القضاء عليها، ك يف سياؽ الربىنة العقلية على كجدانية ا عز ك جل، فمن ذلك على سبيل 

 اؼبثاؿ قوؿ ا تعاىل:
 .(2) ﴾مَّا يىًصفيوفى كىجىعىليوا لًلًَّو شيرىكىاءى اعبًٍنَّ كىخىلىقىهيٍم كىخىرىقيوا لىوي بىًنُتى كىبػىنىاتو ًبغىٍَتً ًعٍلمو سيٍبحىانىوي كىتػىعىاىلى عى  ﴿    

فلتنظر كيف يواجههم السياؽ القرآين، بسخف معتقدىم ىذا، إنو يقيم اغبجة الدامغة، ك الربىاف 
، يواجههم بكلمة معًتضة بالغة الدقة ك العذكبة، بقولو تعاىل: )كىخىلىقىهيم(" ك ىي اؼبنطقي ليبطل دعواىم

لفظة كاحدة ك لكنها تكفي للسخرية من ىذا التصور، فإذا كاف ا سبحانو ك تعاىل ىو الذم خلقهم 
 .(3) فكيف يكونوف شركاء لو يف اإللوىية ك الربوبية؟"

وثنية مىت انطلقت ال تقف عند حد من االكبراؼ، بل  بل مل تكن تلك كحدىا دعواىم فأكىاـ ال
كانوا يزعموف لو سبحانو بنُت ك بنات. ك الناظر لكلمة )كىخىرىقيوا( اليت تأيت دبعٌت اختلقوا، هبد يف لفظها ما 
فيو من جرس ك ظل خاص؛ يرسم مشهد الطلوع بالفرية اليت زبرؽ ك تشق. فقد خرقوا لع بنُت، عند اليهود 

النصارل اؼبسيح، ك خرقوا لو بنات عند اؼبشركُت اؼبالئكة ك زعموا أهنم إناث ... فاالدعاءات   عزيز، ك عند
ا يصفوف. ُث يواجو فريتهم ىذه كلها ال تقـو على أساس من علم، فكلها بغَت علم، سبحانو ك تعاىل عم

لهلة. ألف من يبدع صوراهتم باغبقيقة اإلؽبية ك يناقشهم يف ىذه التصورات دبا  يكشف عما فيها من ىتك 
ىذا الوجود إبداعا من العدـ ال حاجة لو إىل اػبلف؛ ك اػبلف إمبا ىو امتداد الفانُت، ك عوف الضعفاء، ك 

 .  لذة من ال يبدعوف
 ك من اػبطابات القرآنية اؼبدعومة بالرباىُت اؼبنطقية اؼبؤكدة على كجدانية ا سبحانو قوؿ ا تعاىل: 

                                                           
 .209ينظر آمنة بلعلى: "اإلقناع اؼبنهج األمثل للتواصل ك اغبوار..."، ؾبلة: الًتاث العريب، مصدر سابق، ص  (1)
 .100سورة األنعاـ، اآلية  (2)
 .1162، ص 7، ج 2سيد قطب: )يف ظالؿ القرآف(، ؾبلد  (3)
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ٍلًق السَّمىوىاتً 163كىاًحده ال إًلىوى ًإالَّ ىيوى الرَّضٍبىني الرًَّحيمي ) كىًإؽبىيكيٍم إًلىوه  ﴿ كىاألىٍرًض كىاٍخًتالًؼ  ( ًإفَّ يف خى
فىأىٍحيىا بًًو األىٍرضى ًمٍن مىاءو  اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىاٍلفيٍلًك الَّيًت ذبىٍرًم يف اٍلبىٍحًر دبىا يىنفىعي النَّاسى كىمىا أىنزىؿى اللَّوي ًمٍن السَّمىاءً 

اًء كىاألى  ٍرًض آليىاتو لًقىٍوـو بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىثَّ ًفيهىا ًمٍن كيلّْ دىابَّةو كىتىٍصرًيًف الرّْيىاًح كىالسَّحىاًب اٍلميسىخًَّر بػىٍُتى السَّمى
 .(1) ﴾يػىٍعًقليوفى 

لى مدارؾ اؼبعنيُت خبطابو، ك ك من النماذج اليت استطاع من خالؽبا النص القرآين اإلقناعي أف يؤثر ع
يستميل العقوؿ طيلة فًتة االستماع إليو يف حالة اإللقاء أك النظر ك القراءة من أجل االقتناع دبقاصده، ك 

 االلبراط يف اغبركة الفكرية الكامنة فيو، ك ىذا ما ذبلى يف قوؿ ا تعاىل:
تىا فىسيٍبحىافى اللًَّو رىبّْ 21) أىـٍ ازبَّىذيكا آؽًبىةن ًمٍن األىٍرًض ىيٍم يينًشريكفى  ﴿ ا آؽًبىةه ًإالَّ اللَّوي لىفىسىدى ( لىٍو كىافى ًفيًهمى

 .(2) ﴾اٍلعىٍرًش عىمَّا يىًصفيوفى 
ك من اػبطابات الرائعة اليت عاعبها النص القرآين ك كقف حياؽبا كثَتا، خطابو اؼبوجو إىل قلوب 

اؼبسألة بطريقة بالغة الركعة ك الدقة؛ إذ توجو إىل قلؤّم  اؼبشركُت اعباحدين بالدعوة، فقد عاجل القرآف ىذه
اعباؿبة الشاردة مع اؽبول، اؼبغلقة دكف اؽبدل ك ىو يواجهها بآيات ا القاطعة العميقة التأثَت ك الداللة، ك 

َتىم يذكرىم عذابو، ك يصور ؽبم ثوابو، ك يقر ؽبم سننو،  ك يعرفهم بنواميسو اؼباضية يف ىذا الوجود، ك مص
 اتـو إذا ىم مل يستجيبوا ؽبديو ك توجيهو، يقوؿ ا تعاىل:

اىيٍم أىـٍ حىًسبى الًَّذينى اٍجتػىرىحيوا السَّيّْئىاًت أىٍف قبىٍعىلىهيٍم كىالًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاغبًىاًت سىوىاءن ؿبىٍيى  ﴿
 .(3)﴾ كىفبىىاتػيهيٍم سىاءى مىا وبىٍكيميوفى 
ستخداـ الثاين للخطاب اإلقناعي يف النص القرآين ك الذم يأيت عرب طريق ـباطبة أما عن مبوذج اال

الوجداف ترغيبا ك ترىيبا، فإف القرآف الكرمي احتفى ّٔذه الوسيلة أك االستمالة الوجدانية بشكل كبَت ؼبا ؽبا 
وؿ اعبنة ك من أثر عاطفي قوم ك فعاؿ، سواء عن طريق التحبيب برضى ا تعاىل، ك نواؿ األجر بدخ

اػبالص من النار، أك الًتىيب بالتخويف من سخط ا ك اغبرماف من األجر باؼبنع من اعبنة ك دخوؿ 
 النار.

                                                           
 .164-163سورة البقرة، اآليات  (1)
 .22-21سورة األنبياء، اآليات  (2)
 .21سورة اعباثية، اآلية  (3)
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لبتار بعضا فبا ضبلو اػبطاب القرآين من التوجيهات اػباصة للمخاطبُت بقصد  الًتغيب ك من مباذج 
راء باالستشهاد يف سبيل ا تعاىل، ترغيبهم ك حضهم على فعلها كما ىو حاصل يف فعل اعبهاد ك اإلغ

كىال تػىقيوليوا ًلمىٍن  ﴿ نظرا للقيمة العظمى للجهاد، ك ؼبكانة الشهداء عند ا تعاىل، كما فو قوؿ ا تعاىل:
ًبيًل اللًَّو أىٍموىاته بىٍل أىٍحيىاءه كىلىًكٍن ال تىٍشعيريكفى   .  (1) ﴾يػيٍقتىلي يف سى

( فيو ما فيو من التشريف ك التعظيم الذم سيطاؿ  ك ال شك أف قولو تعاىل: )يف  ًبيًل ا أىموىاته سى
ىؤالء آّاىدين لكوهنم يف سبيل ا سبحانو أكال، ك بإضافتهم إليو ثانيا، ك ىذا دعوة لكل ـباطب من 

داء اؼبسلمُت بأسلوب اإلقناع ك الًتغيب يف االستشهاد يف سبيل ا تعاىل، ك أف بياف مكانة ك فضل الشه
 ؽبم، ما ىو إال دفع ؽبم للفوز بشرؼ ىؤالء الشهداء.

إف اؼبتأمل لسياؽ اػبطاب القرآين هبده يعرض مشهدا مًتاكب اؼبعاين، بالغ الدقة يف الركعة ك ك 
األداء؛ حيث ذبسد اؼبشهد القرآين يف صورة الفلك ك ىي سبخر يف عباب البحر، مبوذجا للحظات الشدة 

ا يف اػبضم أقول ك أشد حساسية، ك نقطة اػبشب أك اؼبعدف تائهة يف ك اغبرج، ألف الشعور بيد 
 اػبضم، تتقاذفها األمواج ك التيارات ك الناس متشبثوف ّٔذه النقطة على كف الرضبن.

إنو مشهد ال وبس بو إال من كابده، ك خفقت بو القلوب الواجفة اؼبتعلقة بكل ىزة ك كل رجفة يف 
... ك التعبَت يلمس القلوب ؼبسة قوية ك ىو يشعر الناس أف يد ا تزجى ؽبم الفلك، صغَتا كاف أك كبَتا

الفلك يف البحر ك تدفعو ليبتغوا من فضلو )إًنىوي كىافى ًبكيٍم رىًحيمىا(، فالرضبة ىي أظهر ما تستشعره القلوب يف 
 ىذا األكاف.

على أصوؿ الواقع الكوين ك اإلنساين، ك ىو ما يبدك يف استخداـ  بٍت القرآف خطابو اإلقناعيىكذا 
اآليات الكونية مقدمات يف االستدالؿ على حقائق العقيدة، ك استخداـ العرب التارىبية باعتبارىا كقائع 
إنسانية يف اإلقناع، دبا يشَت بو من تعاليم تتعلق دبصَت اإلنساف ك غاية كجوده، ك االنطالؽ من اؼبصلحة 

 عملية لإلنساف يف ضبلو على التسليم بأسس العقيدة اإلسالمية.ال
ؽبذا جاءت صورة ىذه اػبطابات متوافقة سباـ التوافق مع أحواؿ اؼبخاطبُت؛ فقد جاءت متناسبة مع ك 

أحواؿ الناس صبيعا، على ـبتلف توجهاهتم الفكرية ك العقدية من مؤمن ك كافر ك منكر ك جاحد. كما أهنا 

                                                           
 .154سورة البقرة، اآلية (1)
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 عرضها، معتمدة على تقدمي الرباىُت العقلية اؼبقنعة، اليت تدعو الناس إىل التدبر ك جاءت متدرجة يف
التفكر ك إعماؿ الفكر يف الوصوؿ إىل ىدفها اؼبنشود؛ ك ىو يف الغالب ما يكوف إثبات كحدانية ا ك 

 قدرتو، مستخدمة األدلة اؼبلموسة اليت ال ؾباؿ للتشكيك فيها.
 الخطاب الحواري: -2

اغبوارم ىو النموذج األمثل لكل ظبة ًخطابية. فهو مبط حياة ك أسلوب تفكَت، ك صيغة اػبطاب 
متقدمة من صيغ التواصل ك التفاىم، ك منهج من مناىج الوعي ك الثقافة، ك كسيلة من كسائل التبليغ ك 

مع غَتىا  الدعوة؛ استعملو البلغاء ك الفصحاء يف صناعتهم، ك عمدت إليو الشعوب يف تواصلها ك تفاعلها
فبن وبيك ّٔم، كاختطو اؼبفكركف ك اؼبربوف أسلوبا ك منهجا يف تعليمهم، ك اعتمده األنبياء ك الرسل ك 

 اؼبصلحوف يف دعوة الناس إىل اػبَت ك الفضيلة ك الرشاد.
سواء على صعيد الثقافة ك القيم، ك أعلى صعيد السياسة ك –ك مع إفرازات النظاـ العاؼبي اعبديد 

تزايد االىتماـ باغبوار، ك تعمق االقتناع بو ك بدكره يف ربقيق كفاؽ ثابت بُت أبناء األمة  -االقتصاد
الواحدة، ك تفاىم مشًتؾ بُت الشعوب اؼبختلفة على أساس قاعدة الكرامة ك العدالة ك اؼبساكاة، حىت شاع 

اغبضارية.. فأصبح أحد   استخداـ اغبوار على ـبتلف الصيعيد، ك يف شىت اؼبيادين: الثقافية ك الفكرية ك
الظواىر اؼبهمة للعصر اغبايل، الذم يبيز بثورة اؼبعلوماتية ك االتصاؿ، ك اليت ىي إحدل شبرات العلم اؼبتفجرة 
عنو ك ّٔذا قول التواصل بُت بٍت البشر، ك اتسعت دائرة اغبوار، ك تنوعت موضوعاتو بصورة مل تعرفها 

 اإلنسانية من قبل.
طيات يربز دكر اغبوار ك تظهر أنبيتو يف تأسيس صيغة معرفية متجددة تعتمد ك من خالؿ ىذه اؼبع

تزاكج األفكار، ك تبادؿ الرؤل، ك تداكؿ الطركحات، ك الكشف عن مواطن االتفاؽ ك مسارات 
االختالؼ.. من خالؿ ظباع الرأم ك الرأم اآلخر، ك اإلصغاء إليو ك االىتماـ بو، ربقيقا للتواصل العلمي 

.ك اؼبعريف  ، ك ابتعادا عن العزلة ك االنكفاء الذم مل يبق ؽباما مكاف يف عامل اليـو
ك لقد تأكدت حقيقة االختالؼ بُت األمم يف القرآف الكرمي، ك شغلت حيزا كبَتا يف كثَت من 

 نصوصو ك آياتو اؼبقدسة، فقاؿ ا تعاىل:
قان ًلمى  ﴿ نػىهيٍم دبىا أىنزىؿى كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاغبٍىقّْ ميصىدّْ ٍيًمنان عىلىٍيًو فىاٍحكيٍم بػىيػٍ ٍيًو ًمٍن اٍلًكتىاًب كىميهى ا بػىٍُتى يىدى

ءى اللَّوي عبىىعىلىكيٍم أيمَّةن اللَّوي كىال تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم عىمَّا جىاءىؾى ًمٍن اغبٍىقّْ ًلكيلٍّ جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن كىًمنػٍهىاجان كىلىٍو شىا
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يعان فػىيػينىبّْئيكيٍم دبى كىاًحدى  ا كينتيٍم ًفيًو زبىٍتىًلفيوفى ةن كىلىًكٍن لًيىبػٍليوىكيٍم يف مىا آتىاكيٍم فىاٍستىًبقيوا اػبٍىيػٍرىاًت ًإىلى اللًَّو مىٍرًجعيكيٍم صبًى
(48)﴾(1). 

ةن فىاٍختػىلىفيوا كىلىٍوال كىًلمىةه سىبػىقىٍت ًمٍن رىبّْكى لىقيًضيى  ك قوؿ ا تعاىل:﴿ كىمىا كىافى النَّاسي ًإالَّ أيمَّةن كىاًحدى
ا ًفيًو ىبىٍتىًلفيوفى ) نػىهيٍم ًفيمى ةن كىلىًكٍن ييًضلُّ مىٍن  ﴿ ك قوؿ ا تعاىل .(2) ﴾(19بػىيػٍ كىلىٍو شىاءى اللَّوي عبىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدى

 .(3)﴾( 93اءي كىيػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىلىتيٍسأىلينَّ عىمَّا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى )يىشى 
من أجل ذلك دعانا القرآف الكرمي إىل التعامل مع ىذه اغبقيقة من خالؿ اػبطاب اغبوارم، بل ك 

يا اػبالؼ بينة اعتربه قاعدتو األساسية يف دعوة الناس إىل عبادة ا ك اإليباف بو، ك يف تعاملو مع كل: قضا
ك بُت أعدائو. ك كما أنو ال مقدسات يف التفكَت، كذلك ال مقدسات يف اغبوار؛ إذ ال يبكن أف ييغلق باب 
من أبواب اؼبعرفة أماـ اإلنساف، ألف ا جعل ذلك كحده ىو اغبجة على اإلنساف يف الطريق الواسع اؼبمتد 

 .(4)إلنسافأمامو يف كل آّاالت اؼبتصلة با ك اغبياة ك ا
فاغبوار كجو من كجوه اإلعجاز يف النص القرآين، ك من ُث مل يكن مستغربا أف يوليو أنبية كربل 
باعتباره من بُت األساليب اؼبنطقية الدقيقة يف تقرير اغبقائق ك إيصاؿ األفكار ك توضيح اؼبسائل العقائدية. 

اؼبثَت دكف أف يكوف ذلك على حساب أدلتو  غَت أف األسلوب اؼبنطقي يبتزج يف القرآف باألسلوب العاطفي
ك براىينو، ك أما ما جاء فيو موافقا لبعض األقيسة اؼبنطقية يف ااجة فال يعٍت أف القرآف ىبضع حججو 

 للقواعد اليت اصطلح عليها علماء اؼبنطق ألف للقرآف منطقو اػباص.
كرات الفريدة اليت زبتلف عنت سائر ك لقد كانت ؿباكرة ا سبحانو ك تعاىل مع اؼبالئكة من اا

ااكرات القرآنية األخرل، فهي مبوذج أعلى لإلرشاد ك القدرة ك التوجو، حيث جعل ا سبحانو ك تعاىل 
 من ذاتو معلما ك مثال أعلى يقتدم بو يف مثل ىذه ااكرة فيقوؿ:

ًة ًإينّْ جىاًعله يف األىٍرضً  ﴿ ًليفىةن قىاليوا أىذبىٍعىلي ًفيهىا مىٍن يػيٍفًسدي ًفيهىا كىيىٍسًفكي  كىًإٍذ قىاؿى رىبُّكى لًٍلمىالًئكى خى
مىاءى كىكبىٍني نيسىبّْحي حًبىٍمًدؾى كىنػيقىدّْسي لىكى قىاؿى ًإينّْ أىٍعلىمي مىا ال تػىٍعلىميوفى ) ـى األىظٍبىاءى كيلَّهىا ُثيَّ 30الدّْ ( كىعىلَّمى آدى

                                                           
 .48سورة اؼبائدة، اآلية ( 1)
 .19سورة يونس، اآلية (2)
 .93سورة النحل، اآلية (3)
ـ، ص  1985، بَتكت 3ؿبمد حسُت فضل ا: )اغبوار يف القرآف(، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات ك النشر ك التوزيع، ط (4)
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( قىاليوا سيٍبحىانىكى ال ًعٍلمى لىنىا ًإالَّ مىا 31أىنًٍبئيوين بًأىظٍبىاًء ىىؤيالء ًإٍف كينتيٍم صىاًدًقُتى )عىرىضىهيٍم عىلىى اٍلمىالًئكىًة فػىقىاؿى 
ـي أىنًٍبئػٍهيٍم بًأىظٍبىائًًهٍم فػىلىمَّا أىنٍػبىأىىيٍم بًأىظٍبىائًًهٍم قىاؿى أىملىٍ 32عىلٍَّمتػىنىا إًنَّكى أىٍنتى اٍلعىًليمي اغبٍىًكيمي )  أىقيٍل لىكيٍم ( قىاؿى يىا آدى

 .(1)﴾( 33كىاألىٍرًض كىأىٍعلىمي مىا تػيٍبديكفى كىمىا كينتيٍم تىٍكتيميوفى ) ًإينّْ أىٍعلىمي غىٍيبى السَّمىوىاتً 
ففي ىذه ااكرة اؼبنعقدة بُت ا تعاىل ك مالئكتو ذبد نوعا من التخيل بإبراز اؼبعاين اؼبنقولة بالصور 
اسوسة بقصد تقريبها لألذىاف ك كما جاء يف تفسَت اؼبنار: "إف ىذه اآليات من اؼبتشأّات اليت ال يبكن 

ذلك ؿباؿ على ا تعاىل، كإما إخبار منو ضبلها على ظاىرىا ألهنا حبسب قانوف التخاطب إما استشارة ك 
سبحانو ك تعاىل للمالئكة ك اعًتاض منهم ك ؿباجة كجداؿ، ك ذلك ال يليق با سبحانو ك تعاىل أيضا ك 
ال دبالئكتو، ك ال هبامع ما جاء بو الدين من كصف للمالئكة ككوهنم: )ال يػىٍعصيوفى كىيػىٍفعىليوفى مىا 

يػيٍؤمىريكفى"
(2). 

قارئ ك السامع ؽبذه اآليات قد يتبادر إىل ذىنو شبة معارضة من اؼبالئكة  تعاىل على ك لكن ال
خلقو ك قراراتو، ك الواقع ليس كذلك؛ بل ىو ؾبرد اختالؼ يف الرأم مع الو سبحانو ك تعاىل، ك ما كاف 

ن خالؽبم ؽبم أف يضعوا أنفسهم يف ىذا اؼبوقف مع اػبالق سبحانو، ك لكن ا كضعهم فيو ليعطي م
ؼبخلوقاتو دركسا يف الشورل اليت ىي كاجب على كيل األمر، فجعل اؼبوىل عز ك جل ذاتو طرفا يف حوار 

 ىبتلف فيو الرأم مع اؼبالئكة يف خلق آدـ عليو السالـ.
من اػبطابات اغبوارية اليت اعتمدت األسلوب الوصفي التصويرم يف بز رؤيتها، حوار سيدنا موسى ك 

 لفرعوف يف قوؿ ا تعاىل: -نا أفضل الصالة ك السالـعليو ك على نبي–
نػىهيمىا إٍف كينتيٍم ميوًقًنُتى  ( قىاؿى رىبُّ السَّمىوىاتً 23قىاؿى ًفٍرعىٍوفي كىمىا رىبُّ اٍلعىالىًمُتى ) ﴿ كىاألىٍرًض كىمىا بػىيػٍ

( قىاؿى ًإفَّ رىسيولىكيٍم الًَّذم 26اًئكيٍم األىكًَّلُتى )( قىاؿى رىبُّكيٍم كىرىبُّ آبى 25( قىاؿى ًلمىٍن حىٍولىوي أىال تىٍستىًمعيوفى )24)
ا ًإٍف كيٍنتيٍم تػىٍعًقليوفى )27أيٍرًسلى إًلىٍيكيٍم لىمىٍجنيوفه ) نػىهيمى ٍغًرًب كىمىا بػىيػٍ ( قىاؿى لىًئٍن ازبَّىٍذتى 28( قىاؿى رىبُّ اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى

 . (3)﴾(29 )ًإؽبىىان غىٍَتًم ألىٍجعىلىنَّكى ًمٍن اٍلمىٍسجيوًنُتى 

                                                           
 .33-30رة، اآلية سورة البق (1)
 .210ـ، ص  1990، القاىرة، 1ؿبمد رشيد رضا: )تفسَت القرآف الكرمي(، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، ج (2)
 .29 -23سورة الشعراء، اآليات  (3)
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يأيت ىذا اػبطاب اغبوارم يف سياؽ مشهد التساؤؿ ك االستفسار، ك فيو يتوجو فرعوف بالسؤاؿ عن 
صميم دعوة سيدنا موسى، ك لكن يف ذباىل ك سوء أدب يف حق ا الكرمي. يسأؿ قبحو ا: أم شيء 

سو، اؼبتهكم على القوؿ ؿ من أسايكوف رب العاؼبُت الذم منحك الرسالة؟ ك ىو سؤاؿ اؼبتنكر للقو 
 !القائل، اؼبستغرب للمسألة كلها حىت لَتاىا غَت فبكنة التصور، غَت قابلة ألف تكوف موضوع حديث ك 

: رىبُّ السَّمىوىاتً بالصفة اؼبشتملة على ربوبيتو تعاىل للكوف اؼبنظور كلو: ) -عليو الساـ–فيجيبو موسى   قىاؿى
نػىهيمىا إٍف كينتي    ٍم ميوًقًنُتى(..كىاألىٍرًض كىمىا بػىيػٍ

من مباذج اػبطابات القرآنية اليت استجابت إلشكالية اغبوار مع اآلخر من خالؿ بنيتها اؼبنطقية ك 
مع قومو حوؿ كحدانية ا اؼبؤسسة ور العقيدة ك السلوؾ  -عليو السالـ–الربىانية، ؿباكرة نيب ا نوح 

ىو ما ذبلى يف اػبطاب اغبوارم الطويل نسبيا يف قوؿ ا لدل اؼبخاطبُت اؼبعاندين اؼبستكربين من قومو، ك 
 تعاىل:

ٍلنىا نيوحان ًإىلى قػىٍوًمًو ًإينّْ لىكيٍم نىًذيره ميًبُته ) ﴿ ( أىٍف ال تػىٍعبيديكا ًإالَّ اللَّوى ًإينّْ أىخىاؼي عىلىٍيكيٍم 25كىلىقىٍد أىٍرسى
فىريكا ًمٍن قػىٍوًمًو مىا نػىرىاؾى ًإالَّ بىشىران ًمثٍػلىنىا كىمىا نػىرىاؾى اتػَّبػىعىكى ًإالَّ الًَّذينى ( فػىقىاؿى اٍلمىأل الًَّذينى كى 26عىذىابى يػىٍوـو أىلًيمو )

نىا ًمٍن فىٍضلو بىٍل نىظينُّكيٍم كىاًذًبُتى ) ( قىاؿى يىا قػىٍوـً أىرىأىيٍػتيٍم ًإٍف كينتي 27ىيٍم أىرىاًذلينىا بىاًدم الرٍَّأًم كىمىا نػىرىل لىكيٍم عىلىيػٍ
( كىيىا قػىٍوـً ال 28)بػىيػّْنىةو ًمٍن رىيبّْ كىآتىاين رىضٍبىةن ًمٍن ًعٍنًدًه فػىعيمّْيىٍت عىلىٍيكيٍم أىنػيٍلزًميكيميوىىا كىأىنٍػتيٍم ؽبىىا كىارًىيوفى  عىلىى

ٍم ميالقيو رىًٍّّْٔم كىلىًكٍتّْ أىرىاكيٍم قػىٍومان أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو مىاالن ًإٍف أىٍجرًم ًإالَّ عىلىى اللًَّو كىمىا أىنىا ًبطىارًًد الًَّذينى آمىنيوا إًنػَّهي 
( كىال أىقيوؿي لىكيٍم ًعنًدم خىزىاًئني اللًَّو 30( كىيىا قػىٍوـً مىٍن يىنصيريين ًمٍن اللًَّو ًإٍف طىرىٍدتػيهيٍم أىفىال تىذىكَّريكفى )29ذبىٍهىليوفى )

قيوؿي لًلًَّذينى تػىٍزدىرًم أىٍعيػينيكيٍم لىٍن يػيٍؤتًيػىهيٍم اللَّوي خىٍَتان اللَّوي أىٍعلىمي دبىا يف كىال أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى كىال أىقيوؿي ًإينّْ مىلىكه كىال أى 
الىنىا فىٍأتًنىا دبىا تىًعدينىا ًإٍف كينتى ًمٍن 31أىنفيًسًهٍم ًإينّْ ًإذان لىًمٍن الظَّاًلًمُتى ) ( قىاليوا يىا نيوحي قىٍد جىادىٍلتػىنىا فىأىٍكثػىٍرتى ًجدى

( كىال يىنفىعيكيٍم نيٍصًحي ًإٍف أىرىٍدتي أىٍف 33( قىاؿى ًإمبَّىا يىٍأتًيكيٍم بًًو اللَّوي ًإٍف شىاءى كىمىا أىنٍػتيٍم دبيٍعًجزًينى )32صَّاًدًقُتى )ال
 .(1)﴾( 34أىنصىحى لىكيٍم ًإٍف كىافى اللَّوي ييرًيدي أىٍف يػيٍغوًيىكيٍم ىيوى رىبُّكيٍم كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى )

نطول ىذا النص القرآين الكرمي على مرجعية سلوؾ بٌت يف مواجهة مثالب قومة بقصد الكشف عن ا
 -عليو السالـ–اغبقيقة ك إظهار اغبق ك إحقاقو عن طريق اغبوار العقالين البناء. فقد ضبل سيدنا نوح 
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ن أجل ذلك جاء رسالة من ربو إىل قومو ّٔدؼ دعوهتم إىل الصالح ك األخذ بأديهم إىل طريق الرشاد. م
موضوع ىذه الرسالة ؿبددا يف غاية من اإلهباز ك الوضوح ك التميز، فبا يدؿ على حرص نيب  ا نوح على 
ربقق ىدفو يف قومو، ك ىو قوؿ ا تعاىل: )أال تعبدكا إال ا(، فوحدانية ا إذف ىي القضية اور اليت 

 يدكر حوؽبا الصراع بُت نوح ك قومو.
بُت صنوؼ اػبطابات اغبوارية اليت احتفى ّٔا القرآف الكرمي ك اىتم بطرحها نظرا ألنبيتها يف  منك 

بث القيم اػبلقية ك الًتبوية.. حوار سيدنا إبراىيم عليو السالـ، ك بُت كالده آزر. لقد كاف كالد سيدنا 
ى إبراىيم فعل كالده الذم إبراىيم يف مقدمة عابدم األصناـ، بل كاف فبن ينحتها ك يبيعها، ك قد عز عل

ىو يومئذ أقرب الناس إليو، فرأل من كاجبو أف ىبصو، ك أف وبذره من عاقبة الكفر؛ فخاطبو بلهجة تسيل 
 أدبا كرقة، مبينا بالربىاف العقلي بطالف عبادتو لألصناـ، قاؿ ا تعاىل:

يقان نى  ﴿ ( ًإٍذ قىاؿى ألىبًيًو يىا أىبىًت مًلى تػىٍعبيدي مىا ال يىٍسمىعي 41ًبٌيان )كىاذٍكيٍر يف اٍلًكتىاًب إًبٍػرىاًىيمى إًنَّوي كىافى ًصدّْ
ٍيئان ) ( يىا أىبىًت ًإينّْ قىٍد جىاءىين ًمٍن اٍلًعٍلًم مىا ملٍى يىٍأًتكى فىاتًَّبٍعًٍت أىٍىًدؾى ًصرىاطان 42كىال يػيٍبًصري كىال يػيٍغًٍت عىٍنكى شى

( يىا أىبىًت ًإينّْ أىخىاؼي أىٍف يبىىسَّكى 44شٍَّيطىافى ًإفَّ الشٍَّيطىافى كىافى لًلرَّضٍبىًن عىًصٌيان )( يىا أىبىًت ال تػىٍعبيٍد ال43سىوًيٌان )
( قىاؿى أىرىاًغبه أىٍنتى عىٍن آؽًبىيًت يىا إًٍبراًىيمي لىًئٍن ملٍى تىنتىًو ألىٍرصبيىنَّكى 45عىذىابه ًمٍن الرَّضٍبىًن فػىتىكيوفى لًلشٍَّيطىاًف كىلًٌيان )

ًفٌيان )46اٍىجيٍرين مىًلٌيان )كى  ( كىأىٍعتىزًليكيٍم كىمىا تىٍدعيوفى ًمٍن 47( قىاؿى سىالـه عىلىٍيكى سىأىٍستػىٍغًفري لىكى رىيبّْ إًنَّوي كىافى يب حى
ًقٌيان )  .(1)﴾(48ديكًف اللًَّو كىأىٍدعيو رىيبّْ عىسىى أىالَّ أىكيوفى ًبديعىاًء رىيبّْ شى

مع أبيو يسًتعي االنتباه ؼبا وبتويو من ؽبجة حانية بارة يبديها  -عليو السالـ–حوار النيب إبراىيم  إف
االبن النيب ذباه أبيو ؼبعاند غليظ القلب. فأكؿ ما يستوقفنا يف حوار إبراىيم عليو السالـ مع أبيو الطريقة 

رتد إىل الرشد ك الصواب، فلقد حاكمو إىل يف ؿباكلة إقناعو، ك جعلو ي -عليو السالـ–اليت سلكها إبراىيم 
 مقدمات مسلمة، ك أدلة يقر ّٔا ك ال يستطيع دفعها.

اػبطاب القصصي من أىم الفعاليات التواصلية يف التأثَت على النفوس ك  الخطاب القصصي: -3
إبالغها  السيطرة على األفئدة، فهو يشكل عامال مهما يف إقباح أية دعوة من الدعوات اليت يراد بثها ك

للمخاطبُت. ك لقد استخدـ القرآف الكرمي اػبطاب القصصي يف كثَت من اؼبواقف، بوصفو أداة من أدكات 
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التبليغ ك الدعوة اإلسالمية، ك اليت يناط ّٔا التبصر دببادئ الدعوة ك الكشف عن مقاصدىا يف نفوس 
متزجت موضوعاتو دبوضوعات فقد شغل اػبطاب القصصي حيزا كبَتا من النص القرآين، كا، اؼبخاطبُت

يبثل كال كاحدا،  -دبا فيو من قصص–القرآف الكرمي امتزاجا قويا ال يبكن فصلو، ك ذلك ألف القرآف كلو 
سواء يف موضوعاتو أـ يف أسلوبو أـ يف مقاصده. غاية األمر أف القصة تتناكؿ  اؼبوضوع القرآين تناكال فنيا، 

ؿ لتحقيق ىذا اؽبدؼ السامي، بل ىي إحدل كسائل القرآف لتحقيق ك ىذا ال يعٍت أف الفن ىو اؼبراد األك 
 .(1)مبادئ الدعوة ك التمكُت لتعاليم الدين يف النفوس

إذف، فهذه الظاىرة تعد من خصوصيات النص القرآين ككل، ألنو ال هبمع )نصوصو/آياتو( يف 
شكل مواد معينة أك موضوعات ؿبددة، فَتتبها حسب مضامينها دبعٌت أنو ال يطرحها يف إطار حقوؿ 

–كثَتة )موضوعاتو( حسب األنبية أك التسلسل اؼبركزم اؼبوضوعي خاصة. فإذا كانت اؼبواضيع اليت يطرقها  
 إال أهنا تأيت مبثوثة يف ثنايا الكتاب الكرمي ككل.. -ك ىي بالفعل كذلك

فاػبطابات القصصية يف القرآف الكرمي تتموضع يف تشخيص مبوذجي حي لكل موضوعاتو. ك إف  
التدبر ما ىي للعربة ك اغبكمة ك العظة ك كانت ال تفصل يف ذلك ك ال تفيض؛ فألهنا ليست للتشريع بقدر 

ر ك إزالة الغفلة.. فالقصة القرآنية ىي قصة ؽبا أىدافها اليت تتالءـ مع مقاصد الكتاب الكرمي. فألف ك التذك
القرآف الكرمي كتاب دعوة ال كتاب تاريخ ال تأيت القصة فيو صبلة كاحدة يف مكاف كاحد، حبيث تستخلص 

فن ك التاريخ.. ك إف ربقيق منها حوادث التاريخ مرتبة حسب كقوعها، ك لكن للقصة فيو ىدفا آخر غَت ال
ىذا اؽبدؼ يقتضي عدـ االستغراؽ يف تفاصيل القصة دبا يزيد عن اغباجة، ك أف تًتكز أحداثها على ما 

  .(2)جيء ّٔا شاىدا عليو ك ألجلو
فالقرآف كتاب دعوة، ك القصص فيو كسيلة من كسائل الدعوة، تأيت لتحقيق أىداؼ ك تسعى 

ا ؽبىيوى اٍلقىصىصي اغبٍىقُّ كىمىا ًمٍن إًلىوو ًإالَّ اللَّوي كىًإفَّ اللَّوى ؽبىيوى اٍلعىزًيزي   تعاىل:لنشداف غايات كما يف قوؿ ا ﴿ ًإفَّ ىىذى
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 .24ـ، ص 1996 -ق 1417ـبطوطة، كلية اللغة العربية باؼبنوفية، جامعة األزىر 
، القاىرة 1ؽبداية، طينظر: ؿبمد كاظم الظواىرم: )بدائع اإلضمار القصصي يف القرآف الكرمي(، دار الصابوين، ك دار ا (2)

 .41ـ، ص  1991 -ق 1412
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﴿كىكيالِّ نػىقيصُّ  ك قوؿ ا تعاىل: .(2)ك قوؿ ا تعاىل:﴿ فىاٍقصيٍص اٍلقىصىصى لىعىلَّهيٍم يػىتػىفىكَّريكفى ﴾ .(1)اغبٍىًكيمي﴾
 .(3)( ﴾120ًنُتى )عىلىٍيكى ًمٍن أىنٍػبىاًء الرُّسيًل مىا نػيثىبّْتي بًًو فػيؤىادىؾى كىجىاءىؾى يف ىىًذًه اغبٍىقُّ كىمىٍوًعظىةه كىذًٍكرىل لًٍلميٍؤمً 

رىةه أليٍكيل األىٍلبىاًب مىا كىافى حىًديث ك قوؿ ا تعاىل: ان يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن تىٍصًديقى الًَّذم ﴿ لىقىٍد كىافى يف قىصىًصًهٍم ًعبػٍ
ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلّْ شىٍيءو كىىيدنل كىرىضٍبىةن لًقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى )  .(4)(﴾111بػىٍُتى يىدى

ك فبا سبق يلحظ أف اغبق ك اؼبوعظة ك الذكرل ىي السمات البارزة اؼبكونة ؽبذا القصص القرآين 
خاص، متمكن من أدكاتو اليت تسعفو على رؤية ك قراءة اغبق  العظيم، ك من ُث فهي تتطلب متلق من نوع

  السرد القرآين.ك اؼبوعظة ك الذكرل، من خالؿ الطبيعة اليت تتمتع ّٔا القصة يف
ك ىنا ينبغي التنبيو على متتبع اػبطابات القصصية يف القرآف اغبكيم بأنو سوؼ هبد أف شبة قصصا 

خر يرد ذكره مرة كاحدة فقط، ك أف النوع األكؿ يأيت يف كل مرة يرد أكثر من مرة يف مواضيع ـبتلفة، ك آ
يذكر فيها بشكل ـبتلف، كما نرل يف قصص: آدـ ك نوح ك ىود ك صاحل ك لوط ك شعيب ك موسى 
عليهم السالـ.. ك فيها صبيعا قبد نواة كظيفة تتكرر، ُث تتواىل القصص بعد ذلك: يأيت اؽبدل من ا، 

 ب بو اؽبالكوف. فيتبعو الناجوف، ك يكذ
فالقصة القرآنية سبتزج دبوضوع السورة امتزاجا عضويا، ال ؾباؿ فيو للفصل بينها ك بُت غَتىا من 
ؾبموع موضوعات السورة.. تلك السلسلة من اغبلقات اؼبختلفة شكال، اؼبتناغمة مضمونا، اؼبتناسقة بناء، 

من موقعها الوارد يف السورة  -مشاىدىاأك قل مشهدا من –اؼبتكاملة إيقاعا.. حبيث لو حذفنا القصة 
غبصل عدـ توازف اؼبوضوعي، ك الختل اؼبعٌت؛ ألف القصة تسهم يف بياف مضموف النص ك إيضاح معاين 

ك كحدة عضوية يف  اػبطاب ك تعميق فكرتو لدل اؼبتلقي.. يف صباؿ أسلويب ك ركنق تعبَتم ك ركعة لغوية
 كإعجاز متكامل.

هبعلها زبتلف يف كل مرة يف بنيتها  -من قصص النيب الواحد–اؽبدؼ الذم تأيت من أجلو القصة ك 
الوظيفية؛ فيكوف الًتكيز على كظائف دكف غَتىا، ك يكوف حبضور كظائف أك غياب أخرل، فبا يؤثر يف 

                                                           
 .62سورة آؿ عمراف، اآلية  (1)
 .176سورة األعراؼ، اآلية  (2)
 .120سورة ىود، اآلية  (3)
 .111سورة يوسف، اآلية  (4)
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 .(1)متتالية الوظائف، فيجعلها بالتايل قصة جديدة يف كل مرة 
نص القرآين مل تكتف بإثارة الذائقة اعبمالية يف كجداف اؼبتلقي بوجود فاػبطابات القصصية يف ال

العرض ك صباؿ األسلوب ك قوة العاطفة ك نشاط اػبياؿ، بل تضمنت الكثَت من األبعاد ك التصورات ك 
 الرؤل اليت تتعاطى مع اإلنساف بوصفو مرتكزا أساسا يدكر حولو الكوف.

آفاؽ عقائدية عن طريق التخويف  ات توجيهية كبوك من النماذج القصصية اليت ضبلت خطاب
( كىمىا ظىلىٍمنىاىيٍم 100ذىًلكى ًمٍن أىنٍػبىاًء اٍلقيرىل نػىقيصُّوي عىلىٍيكى ًمنػٍهىا قىائًمه كىحىًصيده ) ﴿ اإلنذار قوؿ ا تعاىل:ك 

ا أىٍغنىٍت عى  ا أىٍغنىٍت عىنػٍهيٍم آؽًبىتػيهيٍم فىمى نػٍهيٍم آؽًبىتػيهيٍم الَّيًت يىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اللًَّو ًمٍن شىٍيءو كىلىًكٍن ظىلىميوا أىنفيسىهيٍم فىمى
( كىكىذىًلكى أىٍخذي رىبّْكى ًإذىا أىخىذى اٍلقيرىل كىًىيى ظىاًلمىةه ًإفَّ أىٍخذىهي 101لىمَّا جىاءى أىٍمري رىبّْكى كىمىا زىاديكىيٍم غىيػٍرى تػىٍتًبيبو )

يىةن ًلمىٍن خىاؼى عىذىابى اآلًخرىًة ذىًلكى يػىٍوـه ؾبىٍميوعه لىوي النَّاسي كىذىًلكى يػىٍوـه ( ًإفَّ يف ذىًلكى آل102أىلًيمه شىًديده )
 .(2)﴾( 103مىٍشهيوده )

لىقىٍد كىافى ًلسىبىإو يف  ﴿ الذين قاؿ ا تعاىل يف شأهنم: أىل سبأكما نرل مباذج لذلك يف قصة 
ُتو كىمًشىا ًنًهٍم آيىةه جىنَّتىاًف عىٍن يبًى ( فىأىٍعرىضيوا 15ؿو كيليوا ًمٍن رًٍزًؽ رىبّْكيٍم كىاٍشكيريكا لىوي بػىٍلدىةه طىيّْبىةه كىرىبّّ غىفيوره )مىٍسكى

ٍلنىاىيٍم ًِبىنَّتػىٍيًهٍم جىنَّتػىٍُتً ذىكىاتىى أيكيلو طبىٍطو كىأىٍثلو كىشىيٍ   كىبىدَّ
ٍلنىا عىلىٍيًهٍم سىٍيلى اٍلعىرًـً ( 16ءو ًمٍن ًسٍدرو قىًليلو )فىأىٍرسى

 .(3)﴾(17ًلكى جىزىيٍػنىاىيٍم دبىا كىفىريكا كىىىٍل قبيىازًم ًإالَّ اٍلكىفيورى )ذى 
فال شك أف ىذا اؼبنحى الذم عرض لو اػبطاب القرآين يسهم إسهاما قويا ك فعاال يف توجيو 
 اؼبخاطبُت أخالقيا؛ إذ نلمح يف ىذه اؼبشاىد اؼبعركضة آفاقا أخالقية، هتتم بصياغة السلوؾ اؼبستقيم ك
ترسم لو اػبطوط العريضة، ك تضع النماذج اغبية على اؼبستول الفردم ك االجتماعي. بينما تكافح كل 
سلوؾ منحرؼ، ك تعرض بعض مباذج االكبراؼ ك اؼبنحرفُت، ُث تتعرض تلك القصص للحديث عن النتائج 

أمورىم يف هناية العاجلة ك اآلجلة ألكلئك األشخاص من أىل االستقامة أك االكبراؼ، ك ما آلت إليو 
 اؼبطاؼ.

                                                           
ية، ينظر: د. ؿبمد مشرؼ يوسف خضر: "خصائص السرد القصصي يف القرآف الكرمي"، ؾبلة: حراء، ؾبلة علمية ثقافية فكر  (1)

 .58-57ـ، ص 2007مارس -، يناير6تصدر كل شهرين من تركيا، عدد 
 .103-100سورة ىود، اآلية  (2)
 .17-15سورة سبأ، اآلية  (3)
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اليت أسسها اػبطاب القصصي القرآين ك عمل على تأكيدىا اؼبنحى  ك من اآلفاؽ اؼبقاصدية
االجتماعي ك دكره يف حياة األفراد ك األمم. فمعركؼ أف القرآف الكرمي يؤسس للنموذج األمثل للحياة 
االجتماعية بكل عناصرىا، ك أنو يعمل على طرح رؤاه يف توافق عجيب يتطابق مع القوانُت ك النظريات 

 ا علماء العلـو االجتماعية يف العصر اغبديث.اليت يقوؿ ّٔ
ك من حيث الرؤل اليت تصلح مبوذجا حيا ؽبذا التوجو ما كرد يف قصة أصحاب اعبنة اليت كرد ذؾ ىا 
يف سورة القلم، ك اليت ربض على التكافل االجتماعي الذم أكد عليو القرآف الكرمي ك ضرب لو األمثاؿ. 

 قاؿ ا تعاىل:
ا بػىلىٍونىا أىٍصحىابى اعبٍىنًَّة ًإٍذ أىٍقسىميوا لىيىٍصرًمينػَّهىا ميٍصًبًحُتى )إًنَّا بػىلىوٍ  ﴿ ( 18( كىال يىٍستىثٍػنيوفى )17نىاىيٍم كىمى

( أىٍف 21( فػىتػىنىادىكا ميٍصًبًحُتى )20( فىأىٍصبىحىٍت كىالصَّرمًًي )19فىطىاؼى عىلىيػٍهىا طىاًئفه ًمٍن رىبّْكى كىىيٍم نىاًئميوفى )
ٍرًثكيٍم ًإٍف كينتيٍم صىارًًمُتى )اٍغديكا عى  ( أىٍف ال يىٍدخيلىنػَّهىا اٍليػىٍوـى عىلىٍيكيٍم 23( فىانطىلىقيوا كىىيٍم يػىتىخىافػىتيوفى )22لىى حى

ٍكا عىلىى حىٍردو قىاًدرًينى )24ًمٍسًكُته ) ( 27فى )( بىٍل كبىٍني ؿبىٍريكميو 26( فػىلىمَّا رىأىٍكىىا قىاليوا إًنَّا لىضىالُّوفى )25( كىغىدى
( فىأىقٍػبىلى بػىٍعضيهيٍم عىلىى 29( قىاليوا سيٍبحىافى رىبػّْنىا إًنَّا كينَّا ظىاًلًمُتى )28قىاؿى أىٍكسىطيهيٍم أىملٍى أىقيٍل لىكيٍم لىٍوال تيسىبّْحيوفى )

ٍبًدلىنىا خىٍَتان ًمنػٍهىا إًنَّا ًإىلى رىبػّْنىا رىاًغبيوفى ( عىسىى رىبػُّنىا أىٍف يػي 31( قىاليوا يىا كىيٍػلىنىا إًنَّا كينَّا طىاًغُتى )30بػىٍعضو يػىتىالكىميوفى )
 .(1)﴾( 33( كىذىًلكى اٍلعىذىابي كىلىعىذىابي اآلًخرىًة أىٍكبػىري لىٍو كىانيوا يػىٍعلىميوفى )32)

يسوؽ اػبطاب ىذه التجربة إىل قريش من كاقع البيئة، ك فبا ىو متداكؿ بينهم من القصص، فَتبط 
ين ك سنتو يف اغباضرين؛ ك يلمس قلؤّم بأقرب األساليب إىل كاقع حياهتم. ك يف الوقت بُت سنتو يف الغابر 

ذاتو يشعر اؼبؤمنُت بأف ما يركنو على اؼبشركُت من كرباء قريش من آثار النعمة ك الثركة، إمبا ىو ابتالء من 
أماـ اؼبتبطركف اؼبانعوف للخَت ا لو عواقبو ك نتائجو. فسنتو أف يبتلي بالنعمة كما يبتلي بالبأساء سواء. ف

اؼبخدكعوف دبا ىم فيو من نعيم، فذلك كاف مثال لعاقبتهم ... ك أما اؼبتقوف اغبذركف فلهم عند رّٔم جنات 
النعيم. ك ىذا مثل ضربو ا لكفار قريش، فيما أنعم يو عليهم من إرساؿ الرسوؿ العظيم الكرمي إليهم؛ 

 فقابلوه بالتكذيب ك اؼبخالفة.
 ىبفى ما يف القصة من إشارة إىل أف ا تعاىل يهتم بتقوية األكاصر االجتماعية بُت أفراد آّتمع ك ال

                                                           
 .33-17سورة القلم، اآلية  (1)
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الفقراء منهم ك األغنياء اؼبًتفُت، ك اختيارىم بالثركة، ك اإلنفاؽ على اؼبساكُت، ك إعطاء كل ذم حق 
نساف باآلخرين، سواء اؼبعاصرين حقو، ك مادامت السنن اإلؽبية يف اغبياة كاحدة، فيجب إذف أف يعترب اإل

لو أك الذين سبقوه، فهذه قصة أصحاب اعبنة يعرضها الوحي لتكوف أحداثها ك دركسها موعظة ك عربة 
 لإلنسانية.

ك من اؼبوضوعات اؼبهمة اليت طرقها اػبطاب القرآين بشكل غَت مباشر بعيدا عن اػبطابية ك التقريرية 
ها القرآف الكرمي بصورة حركية حية، يتوسل فيها اػبطاب القصصي قضية اعبهاد يف سبيل ا، إذ يشخص

باالرتكاز على األحداث التارىبية ك التعابَت التصويرية اؼبعتمدة على اغبركة اإلنسانية.. كما يف قصة طالوت 
ك جنوده اليت تعرض للموضوع من خالؿ إفراغو يف قالب من األحداث الواقعية ك اؼبشاىد التارىبية ك 

صيات اغبية اليت ربث على اعبهاد، ك تنفر من الركوف إىل الدنيا؛ ك لكن كما أسلفنا بطريقة تعتمد الشخ
السرد القصصي الذم وبلل اؼبسألة ك يتناكؽبا دكف اللجوء إىل اؼبنطق الشرعي اؼبباشر اؼبعتمد على الًتغيب 

 ك الًتىيب. يقوؿ ا تعاىل:
ًبيًل  أىملٍى تػىرى ًإىلى اٍلمىإلو ًمٍن بىًٍت ﴿ ًإٍسرىائًيلى ًمٍن بػىٍعًد ميوسىى ًإٍذ قىاليوا لًنىيبٍّ ؽبىيٍم ابٍػعىٍث لىنىا مىًلكان نػيقىاًتٍل يف سى

ٍيتيٍم ًإٍف كيًتبى عىلىٍيكيٍم اٍلًقتىاؿي أىالَّ تػيقىاتًليوا قىاليوا كىمىا لىنىا أىالَّ نػيقىاًتلى يف سى  ٍخرًٍجنىا ًمٍن ًبيًل اللًَّو كىقىٍد أي اللًَّو قىاؿى ىىٍل عىسى
( كىقىاؿى ؽبىيٍم نىًبيػُّهيٍم 246اًلًمُتى )ًديىارًنىا كىأىبٍػنىائًنىا فػىلىمَّا كيًتبى عىلىٍيًهٍم اٍلًقتىاؿي تػىوىلٍَّوا ًإالَّ قىًليالن ًمنػٍهيٍم كىاللَّوي عىًليمه بًالظَّ 

نىا كىكبىٍني أىحىقُّ بًاٍلميٍلًك ًمٍنوي كىملٍى يػيٍؤتى سىعىةن ًإفَّ اللَّوى قىٍد بػىعىثى لىكيٍم طىاليوتى مىًلكان قىاليوا أىَّنَّ يىكيوفي لى  وي اٍلميٍلكي عىلىيػٍ
وي مىٍن يىشىاءي كىاللَّوي كىاًسعه ًمٍن اٍلمىاًؿ قىاؿى ًإفَّ اللَّوى اٍصطىفىاهي عىلىٍيكيٍم كىزىادىهي بىٍسطىةن يف اٍلًعٍلًم كىاعبًٍٍسًم كىاللَّوي يػيٍؤيت ميٍلكى 

تػىرىؾى آؿي  قىاؿى ؽبىيٍم نىًبيػُّهيٍم ًإفَّ آيىةى ميٍلًكًو أىٍف يىٍأتًيىكيٍم التَّابيوتي ًفيًو سىًكينىةه ًمٍن رىبّْكيٍم كىبىًقيَّةه فبَّا( كى 247عىًليمه )
صىلى طىاليوتي ( فػىلىمَّا فى 248ميوسىى كىآؿي ىىاريكفى ربىًٍمليوي اٍلمىالًئكىةي ًإفَّ يف ذىًلكى آليىةن لىكيٍم ًإٍف كينتيٍم ميٍؤًمًنُتى )

ًمٍتّْ ًإالَّ مىٍن اٍغتػىرىؼى غيٍرفىةن  بًاعبٍينيوًد قىاؿى ًإفَّ اللَّوى ميٍبتىًليكيٍم بًنػىهىرو فىمىٍن شىًربى ًمٍنوي فػىلىٍيسى ًمٍتّْ كىمىٍن ملٍى يىٍطعىٍموي فىًإنَّوي 
الًَّذينى آمىنيوا مىعىوي قىاليوا ال طىاقىةى لىنىا اٍليػىٍوـى ًِبىاليوتى كىجينيوًدًه قىاؿى بًيىًدًه فىشىرًبيوا ًمٍنوي ًإالَّ قىًليالن ًمنػٍهيٍم فػىلىمَّا جىاكىزىهي ىيوى كى 

( كىلىمَّا 249 مىعى الصَّاًبرًينى )الًَّذينى يىظينُّوفى أىنػَّهيٍم ميالقيو اللًَّو كىٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثَتىةن بًًإٍذًف اللًَّو كىاللَّوي 
امىنىا كىاٍنصيٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوـً الٍ بػىرىزي  نىا صىرٍبان كىثػىبٍّْت أىٍقدى ( فػىهىزىميوىيٍم 250كىاًفرًينى )كا عبًىاليوتى كىجينيوًدًه قىاليوا رىبػَّنىا أىٍفرًٍغ عىلىيػٍ

ا يىشىاءي كىلىٍوال دىٍفعي اللًَّو النَّاسى بػىٍعضىهيٍم بًًإٍذًف اللًَّو كىقػىتىلى دىاكيكدي جىاليوتى كىآتىاهي اللَّوي اٍلميٍلكى كىاغبًٍٍكمىةى كىعىلَّمىوي فبَّ 
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 .(1) ﴾(251بًبػىٍعضو لىفىسىدىٍت األىٍرضي كىلىًكنَّ اللَّوى ذيك فىٍضلو عىلىى اٍلعىالىًمُتى )
م، دكف االنصياع ألمر فالذين اغًتفوا من النهر ك شربوا منو كما شاءكا، فاعلُت ذلك من تلقاء أنفسه

الذين هتيبوا لقاء جالوت ك جنوده، حبجة عدـ قدرهتم على ؿباربتهم ك نزاؽبم، ىؤالء ك ىؤالء ىم ك  نبيهم
اؼبتقاعدين السهلة، ك الزاىدين يف اعبهاد، ك أمبوذج اؼبتثاقلُت إىل األرض الراغبُت يف العيش اؼبريح ك اغبياة 

كركا يف بداية القصة لإلشارة عن اػبركج يف سبيل ا، ك االنتصار ألنفسهم ك لدينهم... ك لذلك ذ 
لفعلهم، ُث أنكرىم النص القرآين على مستول اغبكي، كما أكر كجودىم ضمن الطائفة اؼبؤمنة، فهم كما 
قاؿ ؽبم طالوت: )فليس مٍت(، ك كذلك كاف األمر سرديا؛ ألف اآلية ذىبت مباشرة لسرد األحداث اؼبتعلقة 

نفيا لوجودىم: )فلما جاكزه ىو ك الذين آمنوا معو(، ُث أعقب  دبن اتبع أكامر طالوت، فجاء قوؿ ا تعاىل
ال طىاقىةى لىنىا اٍليػىٍوـى ًِبىاليوتى كىجينيوًدًه(، ُث جاء اغبديث عن الفئة اليت ذلك حديث الفئة األخرل اليت قالت: )

امىنىا كىاٍنصيٍرنىا عىلىى نىا صىرٍبان كىثػىبٍّْت أىٍقدى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى(، ك أنكر اآلخرين، ك كأف ال كجود  قالت: )رىبػَّنىا أىٍفرًٍغ عىلىيػٍ
نىا صىرٍبان  ؽبم. ك ّٔذا جاء السياؽ مباشرة على الشكل التايل: )كىلىمَّا بػىرىزيكا عبًىاليوتى كىجينيوًدًه قىاليوا رىبػَّنىا أىٍفرًٍغ عىلىيػٍ

امىنىا كىاٍنصيٍرنىا عىلىى اٍلقىٍوـً اٍلكىاًفرًينى  (، ك خاضوا غمار اؼبعركة، ك مل يتخل ا عنهم، ك مل يدعهم كىثػىبٍّْت أىٍقدى
يًتكهم لعدكىم الذم يفوقهم عدة ألنفسهم، فذكركا على مستول النص ك على مستول الواقع... ك مل 

 عتادا، بل كاف معهم ليتحقق ؽبم النصر ّٔزيبة جالوت ك جنوده.ك 
الكيفية يفرض مستويُت من التلقي، إف حضور ىذه القصة يف فضاء النص القرآين ّٔذه كعليو، ف

مستول بسيط تبدك فيو القصة ك كأهنا حكاية تارىبية ال يعٍت موضوعها أحدا فبن يتلقاىا، ك إمبا ىي يف 
ظنو ؾبرد حكاية تركم أحداثا عن قـو اختلفوا مع نبيهم، أك ربكى عن معركة كقعت بُت فئتُت. أما 

استوعب تلقي ك قد فهم اػبطاب القرآين، ك ك الذم فيو يظهر اؼب اؼبستول الثاين فهو اؼبستول العميق للتلقي
كيفية أدائو اللغوم ك طرائق تبليغو، ك مستويات تناكلو لدين ا تعاىل. فهو يعلم سباـ العلم أف القصة يف 

ل الًتغيب كالًتىيب القرآف جاءت أساسا لتشخيص مشاىد كثَتة أخرل كردت يف شكل كعظي وبم
 اؼبباشرين.

  عن موضوع السورة اليت يرد فيهااػبطاب القصصي يف الفضاء القرآين ال يبكن أف يأيت منعزالإذف، 

                                                           
 .251-246سورة البقرة، اآلية  (1)
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ك إمبا يبتزج امتزاجا عضويا ال ؾباؿ فيو للفصل، ك ما بدا بينو ك بينها من اختالؼ فهو اختالؼ شكلي 
–الوارد يف السورة حبيث لو حذفنا القصة من موقعها ، متناسق بناء، ك متكامل إيقاعامتناغم مضمونا، ك 

غبصل دـ توازف موضوعي ك الختل اؼبعٌت؛ ألف القصة تسهم يف إيضاح  -أك قل مشهدا من مشاىدىا
 اؼبضامُت النصية ؼبعاين اػبطاب، ك من ُث تعمل على تعميق فكرهتا لدل اؼبتلقي.

 الخطاب الساخر: -4
بداية يبكن توصيف اػبطاب الساخر بأنو فعل انتقادم يأيت يف سياقات نصية؛ غايتها الفضح ك 
التندر من اػبارج عن اؼبألوؼ، ك اؽبزء من القبح ك اؽبجاء من التسلط ك االستبداد. ك ىو تنفيس ذىٍت ك 

ك التوتر؛  نفسي ؼبا يصاب بو الناس من أعطاب قد ربيلهم إىل ذكات متصدعة تشكو القلق ك الكبت
 فيكوف من باب التعويض، ك عودة الثقة بالنفس، ك نشداف األمل اؼبفقود.

ك حُت ننظر للخطاب الساخر يف القرآف الكرمي قبده قد احتل مساحة ليست بالقليلة يف متنو، بل 
ن إنو شكل أىم الوحدات البانية لفضائو. ك إذا كاف اغبديث ىنا منفعل باػبطاب الساخر بوصفو أسلوبا م

أساليب التعبَت القرآين ك كجو من كجوه ـباطباتو؛ فإنو ينبغي علينا أف ننبو إىل أف كل ما يصدر عن ىذا 
من كجوه اؼبخاطبات ك أساليب الكالـ، البد ك  -الذم يستمد عظمتو من عظمة منزلو–الكتاب العظيم 

ربمل لفظة الرقي من اؼبعاين ك أف يكوف لو نسق فريد ال ىبتلط بغَته، ك ال يرقى إليو خطاب سواه بكل ما 
الدالالت. من ىنا كاف البد أف يكوف اػبطاب الساخر قد اكتسب طابعا خاصا مستمدا من خصوصية 
النص القرآين الذم حل فيو من حيث: األىداؼ ك الغايات، ك األساليب ك اػبصائص... ك ما يًتكو يف 

 ف طواعية ك إجالال.نفس اؼبخاطب من اآلثار اليت ربملو على اػبضوع ك اإلذعا
ك عليو، فإف القرآف الكرمي حُت استخدـ ىذا النمط التعبَتم ال يريد منو إال اعبانب اؼبشرؽ، الذم 

اإلصالح ك التهذيب، ك الدعوة إىل نبذ كل ما ال يليق باإلنساف الذم أكمو ا تعاىل بالعقل.  إىليهدؼ 
يستخدـ  -أحيانا–لوب على األعداء فقط، بل إنو لذلك فلم يقتصر القرآف الكرمي يف استخداـ ىذا األس

األسلوب نفسو مع اؼبسلمُت ضبلة الدعوة؛ ك ذلك عندما يقًتفوف ما من شأنو أف يبس دينهم، أك يكوف 
عقبة يف طرقهم إىل ا تعاىل، ك ما ذلك إال أف القرآف الكرمي كتاب دعوة ك ىداية للبشرية كلها، ك كسيلة 

 اع اغبق ك الفطرة السليمة.لردع اؼبتجافُت عن إتب
إف دكاعي استخداـ القرآف الكرمي للخطاب القرآين كنسق تعبَتم ال يبكن النظر إليها نظرة ضيقة 
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ؿبددة اؼبدل، ك إمبا ينظر إليها يف اإلطار العاـ ألىداؼ القرآف الكرمي ... ك حينئذ ذبد أهنا ترد يف صور 
 .(1) ر من مقصد...متعددة، ك هتدؼ إىل غايات كثَتة، ك ربقق أكث

ك حتما، يف ظل ىذه الغايات الكثَتة ك اؼبقاصد اؼبتعددة سوؼ لبضع العينة اؼبدركسة من النماذج 
القرآنية الدالة إىل عنصر االنتقاء ك االختيار، حىت ال يستطيل منا اؼببحث، فيحيد عن مساره الذم رسم لو 

ًإٍذ أىخىٍذنىا ًميثىاقىكيٍم كىرىفػىٍعنىا فػىٍوقىكيٍم الطُّورى خيذيكا مىا كى  ﴿ سلفا. فمن ىذه النماذج اؼبختارة قوؿ ا تعاىل:
نىا كىأيٍشرًبيوا يف قػيليؤًًٍّم اٍلًعٍجلى ًبكيٍفرًًىٍم قيٍل بًئٍ  ٍعنىا كىعىصىيػٍ نىاكيٍم ًبقيوَّةو كىاظٍبىعيوا قىاليوا ظبًى ا يىٍأميريكيٍم بًًو ًإيبىانيكيٍم ًإٍف  آتػىيػٍ سىمى

 .(2) ﴾(93ُتى )كينتيٍم ميٍؤًمنً 
تربز السخرية كاضحة يف ىذا اػبطاب القرآين من ىؤالء اؼبخاطبُت يف قوؿ الو تعاىل: )قل بئسما 

، ك كأنو (3)يأمركم بو إيبانكم(، حيث تتجلى سخرية اػبطاب ك هتكمو يف إضافة اإليباف إىل ضمَت الكفار
ّٔذه األفعاؿ، مع أنو سبحانو ك تعاىل يعلم أنو ال سبحانو يريد أف يثبت أف ؽبؤالء إيبانا ينتفع بو، ك يأمرىم 

، ك (4)إيباف ؽبم البتة، ك أف اإليباف اغبق ال يأمر بالكفر ك الضالؿ، لكنو ؼبا أراد إقامة اغبجة عليهم
اإلفصاح عن حقيقة ما انطوت عليو نفوسهم من الكذب، ك النفاؽ، ك ادعاء اإليباف دبا أنزؿ ا تعاىل، 

صورة من لو إيباف يأمره دبثل ىذه اؼبعاصي، ك على رأسها عبادة العجل، خركجا بالكالـ أخرج الكالـ يف 
عن مقتضى اغباؿ؛ إذ أف اإليباف من شأنو أف يأمر باػبَت ك ينهى عن الشر، لكنو أراد ّٔم غاية السخرية ك 

لم ك اغبكمة، التهكم. يقوؿ الشهاب اػبفاجي: "ك اإليباف إمبا يدعوا إىل عبادة من ىو غاية يف الع
 .(5)فاإلخبار بأف إيباهنم يأمرىم بعبادة ما ىو يف غاية البالدة، غاية يف التهكم ك االستهزاء"

ك نسبة األمر إىل اإليباف ىنا تربز يف كونو الباعث على الفعل؛ فشبو باآلمر بو كقوؿ الو تعاىل: )ًإفى 
                                                           

 .27ـ، ص  1987اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة، ينظر: د. عبد اغبليم حفٌت: )أسلوب ااكرة يف القرآف الكرمي(، اؽبيئة (1)
 .93سورة البقرة، اآلية  (2)
الشيخ علي ؿبمد –أبو حياف األندلسي: )ؿبمد بن يوسف(: )البحر ايط(، ربقيق: الشيخ عادؿ أضبد عبد اؼبوجود  (3)

ق،  1422بَتكت،  -، لبناف1ج ،1د. أضبد النجويل اعبمل، دار الكتب العلمة، ط -د.زكريا عبد آّيد النوقي -معوض
 .477ـ، ص  2001

ابن عطية )أبو ؿبمد عبد اغبق بن غالب(: )ارر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيز(، ربقيق: عبد السالـ عبد الشايف ؿبمد،  (4)
 .473ـ، ص  1993ق،  1413، لبناف، 1، ج1دار الكتب العلمية، ط

(: )حاشية الشهاب على تفسَت البيضاكم(، اؼبسماة: )عناية القاضي ك دراية الشهاب اػبفاجي: )أضبد بن ؿبمد بن عمر (5)
 .206، ص دت، بَتكت، 2الراضي(، دار صادر، ج
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ٍنكىًر(
ي
ف اإليباف الصحيح بشيء ىو الذم يدعوا إىل التالـز التاـ مع . إ(1) الصىالىةى تػىنػٍهىى عىًن الفىٍحشىاًء كى اؼب

مقتضيات ذلك اإليباف، فمن آمن بالتوراة حبق، كجب عليو العمل دبقتضياهتا، ك االلتزاـ بأكامرىا، ك 
اجتناب نواىيها، ك ىذا يدعوه أيضا إىل اإليباف بكل ما يؤديها ك يؤكدىا ك يقرر مضمونو، ك قد جاء 

 .(2)ا يف التوراة؛ فلـز اإليباف بو، ك إتباع ىديو القرآف مصدقا ؼب
ك باؼبعيار السابق تأكدت سخرية  اػبطاب القرآين حينما كجدناه ينعى على األفراد من القادة ك 

دبا وبطم  -تصروبا أك تلميحا–الزعماء صلفهم ك طغياهنم ك عداكهتم لإلسالـ، كجدناه وبدد أشخاصهم 
طغياهنم لإلسالـ، فيناؿ منهم بتساميو، دكف أف ينزؿ إىل مستول البشر يف  ىالتهم الكاذبة، ك يرد عليهم

 إسفافهم ك تبذؽبم.
ك من أصبل النماذج اليت طرحها اػبطاب القرآين يف ىذا السياؽ سخريتو من عدكين نبا من ألد 

صلى –يب أعداء اإلسالـ، ك أكثرىم خطورة عليو؛ ك نبا: أبو ؽبب: )عبد العزل بن عبد اؼبطلب( عم الن
 كامرأتو أـ صبيل: )أركل بنت حرب(، ك ذلك يف سورة اؼبسد:  -ا عليو ك سلم

ا أىيب ؽبىىبو كىتىبَّ ) ﴿ ( 3( سىيىٍصلىى نىاران ذىاتى ؽبىىبو )2( مىا أىٍغٌتى عىٍنوي مىاليوي كىمىا كىسىبى )1تػىبٍَّت يىدى
 . (3)﴾(5ًمٍن مىسىدو ) ( يف ًجيًدىىا حىٍبله 4كىاٍمرىأىتيوي ضبىَّالىةى اغبٍىطىًب )

ك نرل أسلوبا آخر من األساليب الساخرة اليت طرقها النص القرآين يف خطاباتو، ك ىو اإلتياف 
ال بألفاظ الوعد مكاف الوعيد، كما يف قوؿ ا تعاىل:﴿ ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا كىظىلىميوا ملٍى يىكيٍن اللَّوي لًيػىٍغًفرى ؽبىيٍم كى 

  .(4) (﴾169( ًإالَّ طىرًيقى جىهىنَّمى خىاًلًدينى ًفيهىا أىبىدان كىكىافى ذىًلكى عىلىى اللًَّو يىًسَتان )168رًيقان )لًيػىٍهًديػىهيٍم طى 
ك ىو من ألفاظ البشارة ك الوعد  -لفظ )اؽبداية( -عز ك جل–ففي ىذا اػبطاب استخدـ اؼبوىل 

عماؿ؛ فالكالـ على خالؼ مقتضى يف الداللة على جهنم، ك ىذا ال يستقيم يف أصل االست–باػبَت 
اغباؿ؛ إذ أف اؽبداية مأخوذة من اؽبدل؛ ك ىو الرشاد، ك تبيُت اغبق من الضالؿ، ك اؽبادم: من أظباء ا 

 تعاىل، ك ىو الذم بصر عباده ك عرفهم طريق معرفتو حىت أقركا بربوبيتو.
                                                           

 .45سورة العنكبوت، اآلية  (1)
، دمشق 1، ج2لي: )التفسَت اؼبنَت يف العقيدة ك الشريعة ك اؼبنهج(، دار الفكر اؼبعاصر، ط يبة بن مصطفى الزحينظر: د. كى (2)

 .228ق، ص  1418
 .05-01، اآليات سورة اؼبسد (3)
 .169 -168سورة النساء، اآلية  (4)
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على أف ىناؾ علة ك نكتة ك ؼبا استعمل لفظ اؽبداية ىهنا يف سياؽ إدخاؿ الكافرين؛ دؿ ذلك 
تقتضي التوقف ك االنتباه، ك من ُث التحقيق يف ىذه اغباؿ؛ فهؤالء الكفار ك الظلمة يعتقدكف بأهنم األصح 
منهجا ك معتقدا، ك األسلم مسلكا، ك بالتايل فإف العاقبة ستكوف ؽبم، على ظلمهم ك كفرىم ك عنادىم؛ 

كه، ك شناعة ما سلكوه: من تنكب طريق اؽبداية ك الصالح اليت فأراد ا تعاىل أف يبُت ؽبم فساد ما اعتقد
جاء ّٔا ؿبمد صلى ا عليو ك سلم  ك التجرب على خلق ا يف األرض فعرب عن ذلك بصورة رائعة، ك 
ذلك أف من شأف األعماؿ الصاغبة أف هتدم أصحأّا إىل حسن العاقبة ك اؼبآؿ، ك تدؽبم على حسن 

ن ىؤالء الكفار قد ىدهتم أعماؽبم إىل عكس ما يرجوف ك يأملوف؛ ىدهتم إىل حتفهم اؼبستقر ك اؼبقاـ، لك
، فأم ىداية ىذه؟ إف مثل ىذا ال يسمى ىداية، ك لكنو  ك هنايتهم، بل إىل خلودىم يف العذاب ك السمـو

التنبيو على  ضالؿ ك غواية. لكن ا تعاىل ؼبا أراد إىانتهم ك ربقَتىم ك الزراية منهم، ك قطع أطماعهم، ك
قلة بصَتهتم... جاء ؽبم بلفظ وبمل يف طياتو البشارة ك الوعد، فلما نفى عنهم اؽبداية، ُث حصرىا يف 

لكن سرعاف ما  -األمر الذم تقتضيو اؽبداية–طريق كاحد، أشعر أنو ال زاؿ ىناؾ بريق أمل ؽبؤالء الكفار 
 فهي ىذه اؼبرة إىل جهنم ك بئس اؼبصَت. يتالشى ىذا األمل، فإذا باؽبداية تأيت على غَت اؼبعهود؛

يقوؿ صاحب التحرير ك التنوير: "ك يف ىذا االستثناء تأكيد الشيء دبا يشبو ضده: ألف  ك كما
الكالـ مسوؽ لإلنذار، ك االستثناء فيو رائحة إطماع، ُث إذا ظبع اؼبستثٌت تبُت أنو من قبيل اإلنذار. ك فيو 

دل ألف اؽبدل ىو هتكم لو استثٌت من الطريق اؼبعموؿ ليهديهم، ك ليس اإلقحاـ ّٔم يف طريق جهنم ّٔ
ك لذلك عقبو بقولو: ك كاف ذلك أم اإلقحاـ ّٔم يف طريق النار على ا ، ؿ إىل اؼبكاف ابوبإرشاد الضا

 .(1) يسَتا إذ ال يعجزه شيء، ك إذ ىم عبيده يصرفهم إىل حيث يشاء"
بعد أف كانوا  كما أف يف اآلية كجها آخر من كجوه التهكم ك السخرية، ك ىو أف ىؤالء العصاة

 -فضال عن غَتىم–متعاضدين متناصرين يف الدنيا، أصبحوا اليـو عاجزين عن ذلك؛ ال يبلكوف ألنفسهم 
 حوال ك ال قوة. إهنم حباجة إىل من يعرفهم طريق جهنم، مع أهنا ال زبفى على من استحقها ك استوجبها.

ضاء القرآين كما ىي على ساحة قد شغلت ىذه الظواىر االجتماعية تواجدا كبَتا على ساحة الفك 
منع كرب، إىل البخل ك اكتناز اؼباؿ ك الفضاء الواقعي، فتعددت أشكاؽبا من إمارات السيادة ك اعباه ك الت

                                                           
 .48، ص 6الطاىر بن عاشور: )التحرير ك التنوير، مرجع سابق، ج (1)
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ما وبوطها من إشكالية ربتاج إىل توضيح لبتارىا كعينة ية الكربل لظاىرة اكتناز اؼباؿ ك نظرا إىل األنبك  َتاػب
سياؽ. فمعركؼ أف اكتناز اؼباؿ ك ادخاره ال وباربو اإلسالـ، بل ىبص عليو مدركسة لندلل عليها يف ىذا ال

تكديسو دكف ىدؼ آخر فيعيش من أجل صبعو ك دبا ينايف معو اإلسراؼ ك التقتَت، أك أف يستعبد صاحبو؛ 
الالفت حق آّتمع، كىو إخراج زكاتو. ك سواه. لكن ربقق ىذا يأيت مشركطا بأداء حق ا تعاىل الذم ىو 

للنظر أف سخرية اػبطاب القرآين من أصحاب ىذا الصنف من الناس ال تأيت عن طريق اؼبعاين آّردة، 
بقدر ما تلجأ فيو ألداء مهمتها عن طريق ذبسيد ك تصوير اؼبواقف، فتأيت بػ "اؼبعاين الطريفة اليت ربمل 

 على النحو السابق قوؿ ا تعاىل: . ك من النماذج الرائعة اليت جسدت ىذه الصورة(1) مفارقة تثَت االنتباه"
ًبيًل اللًَّو فػىبىشٍّْرىيٍم ًبعىذىابو أىلًيمو ) ﴿ ( يػىٍوـى وبيٍمىى عىلىيػٍهىا 34كىالًَّذينى يىٍكًنزيكفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّةى كىال يينًفقيونػىهىا يف سى

نػىٍزمتيٍ ألىنفيًسكيٍم فىذيكقيوا مىا كينتيٍم تىٍكًنزيكفى يف نىاًر جىهىنَّمى فػىتيٍكوىل ًّٔىا ًجبىاىيهيٍم كىجينيوبػيهيٍم كىظيهيوريىي  ا مىا كى ٍم ىىذى
(35)﴾ (2).   

يف ىذا السياؽ القرآين صورة الذين يكتنزكف اؼباؿ من خالؿ تصوير عذأّم يف اآلخرة، ك  ترتسم
عذاب كل من ىم على شاكلتهم فبن يكنزكف الذىب ك الفضة ك ال ينفقوهنا يف سبيل ا، يف مشهد من 

 اؼبشاىد التصويرية الرائعة ك اؼبركعة أيضا.
ال تنهى عن االكتناز بصريح اللفظ اؼبألوؼ فبن اكتنز فيسوؽ لنا اؼبشهد القرآين صورة ساخرة منفرة 

اؼباؿ، ك إمبا ترتسم أكال من خالؿ استثناء طائفة من الكانزبن الذين ينفقوف من ىذا اؼباؿ يف سبيل ا، أما 
صلى ا عليو ك سلم.  ك لكن عن أم شيء تزؼ إليهم –الباقوف فهم اؼببلغوف بالبشرل من قبل النيب 

"ؼبا كاف اؼباؿ حبيبا إىل النفس، ك يقًتف صبعو ك اكتنازه بالسركر يف نفوس اؼبولعُت باكتنازه،  إنو !البشرة؟
فإهنم حُت يسمعوف أنو ستنزؼ إليهم بشرل تنبسط نفوسهم، ك يتوقعوف بشرل حقيقية تدخل سعادة 

 جديدة إىل نفوسهم مع سعادهتا باؼباؿ، 
فكاىة، أك أسلوب يف موضع من مواضعو ؾبرد مل يكن استخداـ النص القرآين للخطاب الساخر ك 

ة ربمل العقل ضبال على التفكَت إمبا جاء ليؤدم كظيفة إبالغية مهمة، إنو "صورة عقليتركيج للنفوس، ك 
ذا الطابع، طابع فتح اؼبناقشة، ذبعل فيو ىوذج من مباذج سخرية القرآف إال ك ما من صورة أك مبكالتدبر، ك 

                                                           
 .185ينظر: د. عبد اغبليم حفٌت: )أسلوب ااكرة يف القرآف الكرمي(، مرجع سابق، ص  (1)
 .35 -34سورة التوبة، من اآلية  (2)
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 .(1) العقوؿ"استعماؿ التفكَت، ك ربكيم ك 

                                                           
 .137اؼبرجع السابق نفسو، ص  (1)
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  :تمهيد

  متجٌددة بتجٌدد زكايا النظر فيهاتالزمهما الطبيعٌي، كثقى تؤكد بُت النٌص كالٌسياؽ عالقة 
ع كجهات اتساع فهم السٌياؽ كتنٌوعو مشركط بتنوٌ  ألفـبتلفة ك  كالبحوث اليت اىتمت هبذه العالقة متنٌوعة

أف اقًتف البحث يف النٌص بالبحث يف الٌسياؽ، فخرج إىل  لذلك مل يلبث ،اؼبدركسة النظر كالٌنصوص
 .لى أنبٌيتها يف بناء الٌتصٌوراتؾباالت تتجاكز األبنية اللغوية كإف حافظت ع

 مفهوم النص  األول:المبحث 

 المطلب األول:  تعريف النص 

  تدؿ، ك (1)اغبسي ك اجملرد وتتعدد اؼبعاين اللغوية ؼبادة )ف، ص، ص( فهي تدؿ على الرفع بنوعي
، كعلى االستقصاء أم (2)منو نص الناقة أم استخرج أقصى سَتىاكذلك على أقصى الشيء ك غايتو، ك 
منو )نص الرجل نصنا إذا سألو عن شيء حىت يستقصي كل ما اإلحاطة، كىو متصل باؼبعٌت السابق، ك 

يف علم اغبديث دبعٌت االستناد  استخدمت لفظة )النص(. ك (4)من دالالهتا كذلك اإلظهار. ك (3) عنده(
انتقلت إىل اؼبعٌت  ىي )الظهور ك االنكشاؼ(دك أف الداللة اؼبركزية للكلمة ك يب. ك (5)التوقيف ك التعيُتك 

علماؤنا ها تقريبا؛ فقد استخدـ فقهاؤنا ك ظلت تتداكؿ هبذه الداللة يف ؾباؿ العلـو الدينية كلاالصطالحي، ك 
 .(6)ـ الاابت الواح  الذم ال وبتاج إىل تأكيلاألكائل كلمة النص دبعٌت الكال

ذلك بسبب تداخلو مع عدد عقدة ك كبَتة يف النقد اغبديث، ك يبال مصطل  النص إشكالية معليو ك 
نياف فرنسياف نبا "ركبَت الفوف . ك قد حاكؿ لساامن اؼبصطلحات األخرل كاػبطاب ك األثر ك غَتنب

 أف يتتبعا ىذا اؼبصطل  منذ نشأتو (R.Lafont & F.C-Madray)فرانسواز مادرم" ك 

                                                           
 لساف العرب، مادة نصص. (1)
 نفسو. (2)
 نفسو. (3)
 نفسو. (4)
 الشريف اعبرجاين، التعريفات، مادة )نص(. (5)
 نفسو، مادة )نص(. (6)
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ريفاتَت ك  (Spitzer)كاستعماالتو يف العصور اؼبختلفة، فتوقفا عند سوسَت، ك استعرحنا جهود سبتزر 
(Riffaterre) كريستيفا ، ك(J.Kristeva)  بارت ك(Ronald Barthes)  جاكبسوف ك
(Jakobson)  خاصة فيما يتعلق حبدياو عن عالقة النص بالتواصل، كما أكححا تطور مفهـو ىذا

عادا ـبتلفة لتطور ىذا اؼبصطل  أب -ال ريب–. ك ىي دراسة تكشف (1)اؼبصطل  لدل أكلئك الدارسُت
منها ك   (2)آفاؽ رؤيتو. كما يقدـ اؼبعجم اؼبوسوعي للسيميائية ؾبموعة من التعريفات اػباصة هبذا اؼبصطل  ك 

كل ىذه التعريفات يف ىذا يفات خاصة هبذا الناقد أك ذاؾ، ك تعريفات عامة ك شاملة، ك بعضها اآلخر تعر 
نظرية ا يعكس توجهات معرفية ك اؼبعجم أك يف غَته من اؼبؤلفات تظهر درجة التباين العالية يف ىذا اجملاؿ، فب

 ـبتلفة.
النص لدل اللسانيُت عرب دراساهتم  صطل ك إذا ما حاكلنا استخالص اؼبقومات األساسية ؼب

يعرب عنو بوؿ ريكور  مالما (3)"كل خطاب مابت بواسطة الكتابة"النص ىو اؼبختلفة، فإف
(P.Ricoeur) ذلك حُت ـ النص من خالؿ مظهره الكتايب، ك . ك قد حاكؿ بعض اللسانيُت ذبلية مفهو

كما يف دراسات   (graphic shape)يأخذ النص شكل متوالية خطية ذات عالقة مرئية على الورؽ 
. إف ذبلي النص يف مظهر كتايب يضعنا (4) (M.H.Short &Leech, G.N)شورت ك ليتش 

كجها لوجو أماـ السمة اللغوية للنص، باعتبار الكتابة جزءا من النظاـ اللغوم. ك قد أفاض اللساين "جوف 
 .(5)بة يف حبوثو اؼبختلفةيف شرح ىذه السمة ك عالقتها بالكتا (J.L.Hoodbeen)لوم ىودبُت" 

. ك (6)ك أما اؼبقـو الااين للنص فهو ظهور اؼبعٌت، فيطلق مصطل  )النص( على ما بو يظهر اؼبعٌت
لظهور ىذا اؼبعٌت آليات متعددة زبتلف باختالؼ الدارسُت. ك ال ينظر للحجم يف تسمية اؼبلفوظ نصا؛ 

                                                           
 .15سعيد يقطُت، انفتاح النص الركائي، ص  (1)

(2) Encyclopedic dictionary of Semiotics, General editor, Thomas sebeok  
Mouton,1986,Tom "2"P.1080.             

 .297صالح فضل، بالغة اػبطاب ك علم النص، ص  (3)
 .12سعيد يقطُت، انفتاح النص الركائي، ص  (4)
 ، 1988، ؾبلة العرب ك الفكر العاؼبي، بَتكت، العدد االكؿ، شتاء عاـ عبد الرضبن أبو علي، عناصر أكلية ؼبقاربة سيميولوجية (5)

1988 ، 
 .74ص      

 .14األزىر الزناد، نسيج النص، ص  (6)
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من سلسلة من الوحدات اللغوية ذات فكل ملفوظ مهما كاف حجمو يبكن أف يعد نصا" إذا تركب 
. ك من ىنا قد يكوف النص صبلة أك عدة صبل، أك سلسلة متوالية من اعبمل (1)الوظيفة التواصلية الواححة

تقصر ك تطوؿ حبسب تلبيتها للسياؽ؛ ك من ىذا اؼبنطلق نفسو يعرؼ ىاليدام كرقية حسن )النص( بأنو 
كحدة داللية ربكمها كظيفة تواصلية ك ليس كحدة كبوية كاعبملة . فهو (2)"كحدة لغوية يف طور االستعماؿ

 ماال.
ك من اؼبقومات األخرل االنسجاـ أك االتساؽ بُت النص ك السياقات اليت تظهر فيها؛ فالنص يتسق 

دراسة األشكاؿ  كريستيفامع سياؽ ثقايف عاـ يتصل بالتاريخ ك القانوف ك الدين ك األدب؛ ك لذلك تقًتح 
، كما ينسجم مع سياؽ خاص (3)ن منظومة الاقافة ك التاريخ اليت يتشكل منها كفيها النصالنصية حم

يبكن أف نطلق عليو )اؼبقاـ( يشتمل على ؾبموعة الظركؼ ك اؼبالبسات اليت اكتفت كتابة النص. ك تقاس 
جاـ من . ك عنصر االنس(4)درجة التماسك ك الًتابط فيذلك النص بالنسبة إىل السياؽ الذم يظهر فيو

.  (5)يف دراستو للعالقة بُت النص ك السياؽ (Van DIJK)العناصر الرئيسية اليت يشَت إليها )فاف ديك( 
أف تكوف اؼبكونات الداللية  كما يفًتض الينز نوعا من االنسجاـ أظباه االنسجاـ الداليل، ك يقصد بو

 . (6)العناصر اؼبعجمية يف النص مولدة حمن توافق كبوم معُتك 
فالتواصل   (بيوجراند و درسلرالذين درسوا )كبو النص( على الفعل التواصلي للنص ك منهم )يل  ك 

، بل إف آخرين يتجاكزكف ذلك إىل القوؿ إف "النص عملية (7)يربط بُت خصائص النص اؼبختلفة ك القارئ
الباحاوف يف ؿباكلتهم يتجزأ من تعريف النص عند بارت. ك . ك بذا يصب  القارئ جزءا ال (8)ىبلقها القارئ"

                                                           
 .15اؼبرجع السابق نفسو، ص  (1)

)2  ( social  Halliday (M.A.K) & Ruqaiya Hasan, Language Context and text aspects 
of language in  

 .29، ص 1997كريستيفا، علم النص، ترصبة فريد الزاىي، جوليا   (3)
 .221جوف الينز، اللغة ك اؼبعٌت ك السياؽ، ص  (4)

 Van DIJK, T.A.(1977) Text and context, London, P. 16.(5)  
 .119جوف الينز، علم الداللة، ترصبة ؾبيد عبد اغبليم اؼباشطة، ص  (6)

 Beaugrand & Dressles, An Introdution to text linguistics, London, 1984, P 
Beaugrand & Dressles, An Introdution to text linguistics, London, 1984, P3.(7)  

 .17، ص مرجع سابقسعيد يقطُت، (8)
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نظرية تطبيقية لعملية التوصيل، يتجهوف إىل منهج ربليل للرسالة اللغوية طبقا للعناصر الداللية ك  إهباد
أف كل حدث لغوم يتضمن رسالة ك أربعة  جاكبسوناعبمالية للغتها. ك األساس اللغوم ؽبذا التحليل عن 

 .(1)تول الرسالة، ك الكود أك الشيفرة اؼبستعملة فيهاعناصر مرتبطة هبا ىي: اؼبرًسل، ك اؼبتلقي، ك ؿب
اية، هنذك كحدة جلية تنطوم على بداية ك كلبلص من ىذه العناصر إىل أف النص ىو كل كالـ متصل 

يتسم بالتماسك كالًتابط، كيتسق مع سياؽ ثقايف عاـ أنتج فيو، كينسجم مع سياؽ خاص أك مقاـ يتعلق ك 
القارئ كالواقع من خالؿ اللغة، كبُت بداية النص كخاسبتو مراحل من النمو القائم بالعالقات القائمة بُت 

على التفاعل الداخلي، كىذا التفاعل يؤدم بالنص إىل إحداث كظيفتو اليت تتمال يف خلق التواصل بُت 
 منتج النص كمتلقيو.

  والمحدثينالنص عند العرب المطلب الثاني: 

، الغربية اغبضارة من علينا كافد حديث مفهـو نص، لكلمة االصطالحي اؼبفهـو فإ  أ/ عند العرب:
 كاألدبية الفلسفية ظرياتالنٌ   أكار يف كشيوعو األدبٌية، الدراسات حيز إىل انتقالو فإ القوؿ من البد كلكن"

 اؼبصطل ، ؽبذا ظباعو أك قراءتو جرٌاء يعيشها احطراب حالة يف العريب اؼبتلٌقي كحع قد اغبدياة، كالٌنقدية
 الذم اؼبعجمي اؼبفهـو بُت رٌبطال على مقدرتو لعدـ كذلك اغبدياة، الٌنقدية الدراسات صبيع يف يًتدد كىو
 . 2"جديدة مفاىيم من اؼبصطل  يف اؼبعرفية اغبقوؿ اٌوتب ما كبُت يعرفو،

 ىذه مظاىر أكىل كىي الكرمي، القرآف خالؿ من الٌ إ تامة نصية فبارسة تارىبهم يف العرب يعرؼ كمل
 بو حظي مالما دارسُتكال الباحاُت بعناية الًتاثية النصوص من نص وبظ مل إذ العرب، تاريخ يف اؼبمارسة
 أصناؼ عن خبركجوتبُت  تأملتو إذا"  فقاؿ الكرمي القرآف يف األمر ىذا الباقالني أدرؾ كقد. الكرمي القرآف

كسبيٌػزه  القرآف صبلة إىل ترجع خصوصية كىذه معجز؛ أنوك  العادة عن خارج إنو هبم،خطا كأساليب كالمهم
 السنة ك الكتاب على ةؿبصور  العريب الًتاث يف نص مصطل  داللة بقيت حيث، 3حاصل يف صبيعو"

                                                           
 .383، ص 1987صالح فضل، نظرية البنائية يف النقد األديب،  (1)
 .45، ص2007، 1ط اعبزائر، االختالؼ، منشورات الداؿ، سيميائية إىل اؼبعٌت بنية من النص نظرية : طبرم حسُت  (32)

 اػبطاب األديب ربليل :شرشار القادر عبد : عن نقال 35 ص اؼبعارؼ، دار صخر، أضبد السيد :ت  القرآف، إعجاز :الباقالين  3
 15 ص النص، لقضايا األديب
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 نصال مفهـو يف علمائنا طرؼ من بذلت قد جهود كىناؾ. السياؽ وبددىا أخرل دالالت إىل باإلحافة
 ،النص حوؿ العربية األلسنية منجزات تبيُت إىل ادثُت من علماؤنا سارع لقد. ادثُت عند كاف ما أنٌبها
 عربية نصية نظرية اشتقاؽ حاكؿ ذلك بعدأنو  إذ ،النٌصي تأليفو بداية يف ؿبمد مفتاح الدكتور ىؤالء كمن
للنص فيقوؿ إف  اؼبختلفة التعريفات من ؾبموعة عند مفتاح ؿبمد الدكتور كيتوقف .العريب اؼبوركث على بناء

  1النص ىو:
 كالمية مدونة -
   حدث  -
 تواصلي -
 تفاعلي -
 مغلق -
 تداولي -
 الًتاثية اؼبعجمية التفسَتات من اغبداثي، دبعناه نصال خصائص استخلص من الدارسُت كمن  
 :فيقوؿ الًتاثية، قراءتو إىل استنادا نصال ييعٌرؼ عياشي منذر فهذا العربية،

 يف كمستمر  كبيانا ظهورا شأفو  يف دائما ألنو تخلقال كدائم ،دةبش مستحدث ألنو اإلنتاج دائم نصفال" 
 كذلك، كاف إذا كىو نصيةال ذاتيتو من لدةمتو  فاعليتو فأل كمكاف، زماف لكل كقابل متحرؾو ألن سَتكرةال

 . 2النصية " فاعليتو نهايةال يف طلكيع فيو،َتكرة السٌ  يلغي ربديدا يعترب لو تعريفع كح فإفٌ 
 البعض بعضها عناصره تستلـز إذ كحداتو، ترابط خصيصة نصبال اؼبتعلقة تعريفاتال من كاَت كتربز

 يف الربط دكر ديتأكٌ  ىنا كمن الفهم، ربقق عدـ إىل عناصره من عنصر إسقاط يؤدم كما الكل، لفهم
لتحقيق ما يطلق عليو  ( دريسلر) كزميلو (بوجراند دم) من كل ذكرىا اليت ة،بعالسٌ  اؼبعايَت خالؿ من نصال

 بالٌنصية. 
 

                                                           
 75 ص اعبزائر، ، ىومة دار ، 2 ج اػبطاب، ربليل ك األسلوبية :السد الدين نور   1
 شرشار، القادر عبد  :عن نقال . 53 ص ، 97-96 ع اؼبعاصر، العريب الفكر ؾبلة كذبلياتو، فبارساتو النص عياش، منذر  2

 .18ص ، النص كقضايا األديب اػبطاب ربليل
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 ب/ عند الغرب
كمعناىا بالعربية النسيج  Textereالالتينية آتية من الفعل نٌص   Textusإف كلمة نص 

كلذلك فمعٌت النص ىو النسيج، كمال ما يتم النسج من خالؿ ؾبموعة من العمليات اؼبفضية إىل تشابك 
اػبيوط كسباسكها فبا يكوف قطعة من قماش متينة كمتماسكة " فالنص نسيج من الكلمات يًتابط بعضها 

 .1كل كاحد كىو ما نطلق عليو مصطل  النص"   ببعض، ىذه اػبيوط ذبمع عناصره اؼبختلفة كاؼبتباعدة يف
كما يستنتج من ىذا التعريف ىو " أف النص مرتبط يف مفهومو األكؿ دبفهـو النسيج كاغبياكة دبا 
يبذلو الكاتب فيو من جهد، بضٌم الكلمة إىل الكلمة كاعبملة إىل اعبملة، ككذلك دبا يبذلو من جهد يف 

 .2وف كالٌ منسجما مًتابطا " تنظيم أجزائو، كالربط بينها فبا يك
 لساين عرب جهاز"  3فتعريفها للنص يربز ما فيو من شبكات متعالقة، فالنص عندىا كريستيفا جوليا أٌما
 من عديدة أمباط كبُت اؼبباشر اإلخبار إىل يهدؼ تواصلي كالـ بُت الرٌبط بواسطة اللساف، نظاـ توزيع يعيد
  .إنتاجية إذف صفالن معو، اؼبتزامنة أك عليو السابقة اتظاؼبلفو 

 المبحث الثاني: مفهوم السياق 
 المطلب األول: تعريف السياق 

 لقد عٌت اللغويوف ك اؼبفسركف بدراسة السياؽ الستنباط الدالالت اغبقيقية ك اجملازية، ك طبقوا ذلك 
ذىبوا إىل أف إعجازه، ك ؼبفردات القرآف دخل يف على القرآف الكرمي ك غَته من النصوص. ك رفضوا أف يكوف 

. كذلك تنبيو اؼبفسركف للظركؼ اليت صاحبت إنتاج النص، ك ذكر الظركؼ (4)إعجازه يف نظمو ك تربيتو
. بل إف اؼبفسرين تنبهوا بقوة إىل ما يطلق عليو مسرح األحداث (5)اليت قيلت من أجلها اػبطبة أك القصيدة

 التفسَت.بعنصريو اؼبكاين ك الزماين، ك أقركا أنبيتو يف 

                                                           
، العربية الدار تطبيقو، كؾباالت النص علم إىل مدخل :الصبيحي األخضر ؿبمد  1  . 19، ص2008، 1ط اعبزائر، للعلـو
 . 20اؼبرجع نفسو، ص  2
 . 21، ص1997، 2 ط اؼبغرب، للنشر، توبقاؿ دار الزاىي، فريد ترصبة النص، علم :كريستيفا جوليا  3
 .121 -120، ص 2، ع 1، مج 1981عبده الراجحي: علم اللغة ك علم النقد األديب، ؾبلة فصوؿ، القاىرة، يناير  (4)
 .127، ص  1، ع 4، مج 1983اللغة ك النقد األديب، ؾبلة فصوؿ، القاىرة، سباـ حساف:  (5)
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كما اىتم البالغيوف اؼبسلموف بالسياؽ، فالزـبشرم هبعل السياؽ اللغوم أساسا ؼبنهجو يف كتابو 
 ن األنبارم صدد حدياو عن األحداد)أساس البالغة( حيث يورد الكلمة يف سياقها. كما التفت إليو اب

لغوية ك أشار إىل ذلك يف ؿبتكما إىل سياؽ الكالـ أك مقامو. كما التفت اعباحظ إىل الظواىر غَت ال
 حدياو عن )اإلشارة بالعُت، ك الرأس، ك اغباجب، ك اؼبنكب، ك بالاوب، ك السيف(.

إذا كاف العلماء قديبا قد أدركوا الوظيفة اؽبامة للسياؽ، فإف فكرة السياؽ ك داللتو مطركحة يف ك 
ركس( عن مراعاة مقتضى اغباؿ الفكر اإلنساين منذ أفالطوف ك أرسطو، فقد ربدث أفالطوف يف كتابو )فيد

قد اىتم البحث ك  (1)يف اػبطابة، ك كذلك عرض أرسطو يف كتابو )فن الشعر( ؼبوحوع مقتضى اغباؿ
اللغوم اغبديث بدراسة السياؽ "فمعٌت الكلمة يف اؼبعجم متعدد ك ؿبتمل، ك لكن معٌت اللفظ يف السياؽ 

عُت على التحديد، ك ارتباط كل سياؽ دبقاـ كاحد ال يتعدد بسبب ما يف السياؽ من قرائن مقالية ت
 .(2)معُت"

 أنواع السياق المطلب الثاني: 
بأف اؼبعٌت ال ينكشف إال من خالؿ تسييق الوحدة يف إطار حبوثو اللسانية  Firthفَتث يعتقد 

 نقسم إىل قسمُت:بناء على ىذه النظرة ي هالسياؽ عندف. (3)اللغوية؛ أم كحعها يف سياقات ـبتلفة
 السياؽ الداخلي -
 .(4) السياؽ اػبارجي -

 ك قد أكرد جيوفرم فينش تلك الانائية، ك لكن مع أحالؼ اؼبسميات، فالسياؽ قسماف:
 السياؽ اللغوم   -1
 سياؽ اؼبوقف   -2
 ن أنبية سياؽ اؼبوقف يف أنو يفسر أمورا ال يستطيع السياؽ اللغوم كحده تفسَتىا، ك يضممتكك 

                                                           
 .17ؿبمد غنيمي ىالؿ: اؼبواقف األدبية، ص  (1)
 .316سباـ حساف: اللغة العربية معناىا ك مبناىا، ص  (2)
 .68أضبد ـبتار عمر: علم الداللة، ص (3)
 .168خليل: الكلمة، ص  حلمي (4)
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ؾبموع العالقات القائمة بُت اؼبشًتكُت يف اغبدث، ك كسيلة التواصل، ك اؼبكاف، ك ايط  إليو 
 .(1)الاقايف بكل ما يفرحو من أعراؼ ك تقاليد

: "إف الكلمة إذا كقعت يف سياؽ ما ال تكتسب قيمتها إال بفضل مقابلتها ؼبا دي سوسيرك يقوؿ 
ك قد دفعت تلك اؼبقولة بعض اللغويُت إىل دراسة  (2) ىو سابق ك ؼبا ىو الحق هبا أك لكليهما معا."

، يف إطار ما يسمى بالنظرية السياقية (4)، ك السياؽ ك عالقتو باللغة ك اؼبعٌت (3)السياؽ ك عالقتو بالنص
 .(5) للمعٌت

شكل مصطل  السياؽ مع النص مظهرين لنفس العملية، فهناؾ نص ك ىناؾ نص آخر مصاحب ك 
. ك تشتمل فكرة "ما يصاحب النص" ىذه على أشياء كاَتة لغوية ك غَت لغوية contextلو ىو السياؽ 

 .(6)يف البيئة العامة اليت يظهر فيها النص
من الصعب فهم أية رسالة ما مل تكن تعلم ماذا وبدث اآلف، ك ما مل تكن على علم باألداء ك 

يرل أنو من الضركرم أف هنتم دبا ىو أكار من السياؽ  الصويت ك اؼبرئي اؼبصاحب ؽبا. بل أف مالينوفسكي
اؼبصاحب للنصوص؛ فمن الضركرم أال هنتم دبا وبدث اآلف فقط بل هنتم كذلك باػبلفية الاقافية 
للمشًتكُت، ك نعٌت هبا كل التاريخ الاقايف الكامن يف عقل اؼبشًتكُت، ك الكامن يف نوع النشاط الذم 

 .(7) (genreيبارسونو )نوع النص 
يبكننا ىذا االستقصاء ؼبفردات السياؽ من أف ننظر لو بشكل موسع؛ فهناؾ عوامل سياقية تؤدم 
إىل ظهور النص، ك ىناؾ عوامل تصاحبو كقت حدكثو، ك أخرل تعقبو. ك من مث فهناؾ ثالثة ؿباكر 

 أساسية للسياؽ، ىي:
 السياؽ السابق. -

                                                           

 Geoffrey Finch: Lingustic terms and concepts, PP 212- 213.(1)  
 .186فرديناند دم سوسَت: دركس يف األلسنة العامة، ص  (2)

 Van Dijk: Text and context.(3)  
 جوف الينز: اللغة ك اؼبعٌت ك السياؽ. (4)

 bJohn Lyons: Semantics V.II, P 607.(5)  
 Halliday & Hassan: Language, context and text, P 5.(6)  
 Halliday & Hassan: Language, context and text, P.6. (7)  
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 السياؽ اؼبصاحب  -
 السياؽ الالحق. -

دراسة ال يقف عند دراسة السياؽ بقدر ما يسعى إىل إظهار ذلك التأثَت اؼبتبادؿ إف منظور ىذه ال
بينو ك بُت النص، دبا يفسر لنا ذلك النص بشكل موحوعي. ك من مث لـز الكشف عن كل اعبوانب 

 .أك الحقة لو أك ربدث أثناء أدائوالسياقية اؼبمكنة سواء كانت سابقة 
 أوال: السياق السابق.

إف النص خطاب مًتابط ترابطا داللية، ك ذلك باعتبار كجود سياؽ  الموقف: سياق -1
. ك ىو يف الغويات اغبدياة البيئة غَت اللغوية اليت تستخدـ فيها اللغة. ك يبكن لنا أف (1)للموقف

 .(2)لإلشارة إىل نفس اؼبفهـو كاتفوردالذم قدمو  co-textنستخدـ مصطل  
أكؿ من استخدـ مصطل  سياؽ اؼبوقف لإلشارة إىل األحداث ك اؼبواقف اليت  مالينوفسكيك يعد 

ينتج فيها النص، كما يؤكد أف الفهم اغبقيقي للكلمات مستمد من اػبربة الفعلية ك اؼبعرفة دبظاىر الواقع 
دراسات الذم تنتمي إليو تلك الكلمات. ك قد تنبو فَتث ألنبية اؼبعرفة بسياؽ اؼبوقف حينما أكد أف كل ال

 اللغوية دراسات للمعٌت، ك اؼبعٌت يبكن ربديده عمليا كوظيفة يف سياؽ.
العالقة كلم/الكاتب، ك اؼبستمع/القارئ، ك ىذا السياؽ ىو ما يشَت إىل اؼبوقف االتصايل بعناصره: اؼبت

يف تتناكؿ كتب اللغة ك  بينهما، ك زماف ك مكاف النص ك الظركؼ االجتماعية ك السياسية اؼبرتبطة بو.
 حدياها عن سياؽ اؼبوقف ؿبورين مهمُت، نبا ؾباؿ اػبطاب، ك أدكار اػبطاب.

 مجال الخطاب  - أ
يشَت ؾباؿ اػبطاب إىل نوع النشاط الذم وبدث اآلف، ك الذم تلعب اللغة من خاللو دكرىا أك أنو 

. ك كتتض  ىيمنة ؾباؿ اػبطاب فيما هبلبو (3)ما يشَت إىل تلك العناصر اليت تكوف أساس عملية االتصاؿ
من حقل داليل خاص وبتوم على كلمات ىي االكار شيوعا معو، ك ىي ما يطلق عليو الباحاوف 

(register). 
                                                           

 Reyocaya Hassan: Text and context in functional linguistics, P 225. (1)  
 G.R.Marten: Ibid: P 3. (2)  
 Geoffrey Finch: Linguistic terms and concepts, P.223.(3)  
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حوؿ ؾبموعة معركفة من ؾباالت اػبطاب  -على تعدد كتاهبا–كقد استقرت الرسائل اإلخوانية 
ذبديد زية كطلب التوصية ك طلب العفو ك ك اؼبدح ك التعشكلت أغراض تلك الرسائل. فهناؾ رسائل الشكر 

العهد ك الشكول من الدىر. ىذه األغراض )اجملاالت( تكتسب مصداقيتها من الطبيعة اػباصة للمجتمع 
 األندلسي ك ذلك العصر الذم عاش فيو ىؤالء الكتاب.

كجود الرسائل يف حد ذاتو يبال ذلك الطريق اؼبتبقي للتواصل مع اآلخرين، أماـ اختفاء كل  كاف
ترشيد ك اغًتاب ك معارؾ ك قتل  الطرؽ األخرل. فكل يـو يبر على األندلس ىناؾ سقوط ؼبدينة ك

. ك من سجن. فأصب  األندلسي ال يرل أمال يف غده، فردبا أجرب على السفر ك االغًتاب أك ضبل السالحك 
ؤكد لصديقو أنو مازاؿ موجودا، مث فقد كاف ىناؾ غرض مالـز لكل رسالة يبعث هبا كاتب، ك ىو أنو ي

 على قيد اغبياة.ك 
ك الرسائل بكل ما ضبلتو من أغراض عربت عن اغبياة اليت افتقدىا الكتاب يف تعاملهم مع 

سول ىذه الرسائل اليت ضبلت  أصدقائهم الذين باعدت بينهم األحداث، فلم يعد شبة كسيلة للتخاطب
 بالكاَت من مشاعر اغبب ك الود، ك زبلصت من العديد من قيود الرظبيات الديوانية.

ك ىم يف ىذا ال ينسوف سجل األزمات الذم يالزمهم، فال عجب أف قبد من يكتب رسالة لصديق 
بزخم من اؼبشاعر اؼبتزاضبة  . ك ربس ك أنت تقرأ الرسالة(1)ىبربه بفجيعتو يف األندلس ربت اغبكم اؼبوحدم

د إظهار مشاعر الود، ك اؼبدح، اليت يود أف يلقيها الكاتب عن كاىلو سريعا، ففي رسالة كاحدة قب
 الشعور بالرفض.ىر، ك إظهار القدرات الاقافية، كاإلحساس باالغًتاب ك شكول الدكالعتاب، ك 

 أدوار الخطاب - ب
ىي أيضا طبيعة . ك (2)يف اػبطاب ك حالتهم ك العالقات الدائمة ك اؼبؤقتة بينهم أم طبيعة اؼبشاركُت

تبُت لنا دراسة أدكار اػبطاب األبعاد النفسية للمتخاطبُت من . ك (3)العالقات االجتماعية اؼبتصلة بالكالـ
غة تعرب عن الصداقة. ك ىذا كلو فبا ينعكس على اللغة، فهناؾ للسيطرة ك اؼبودة، ك درجة القرب ك حيث ا

، ك الشيخ ك التلميذ، ك ىناؾ لغة أخرل تعكس درجة القرب بُت األصدقاء.  التعايل بُت اغباكم ك اكـو

                                                           

 .40 -39أنظر الرسالتُت:  (1) 
 Halliday&Hassan: Language, context and text, P 45.(2)  

 Reyocaya Hassan: Text and context in functional linguistics, P 232.(3)  
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كجود اؼبتلقي أك اؼبرسل إليو أمر البد منو، فكل رسالة البد ك أف ؽبا متلقيا، ك بو يصب  النص مؤثرا 
 التواصل.ك ذا قيمة، ك وبمل أبعاده االجتماعية، ك تتحقق كظيفتو يف 

كجود متلق متخيل. ك ىو متلق  -ك ما يالزمها من سياؽ خاص–ك تكشف لنا الرسائل اإلخوانية 
، ك بينهما أمور مشًتكة  (1)ماايل مطابق لفكرة منتج النص عن مبط الشخص الذم سوؼ يهتم بقراءة نصو

 كاَتة اجتماعية ك ثقافية ك نفسية.
ة "تبادؿ األدكار" اؼبرتبطة بالرسائل، فكل كاتب قارئ، ك  ك قباح ربقق اؼبتلقي اؼبتخيل مرده إىل فكر 

كل قارئ كاتب، ك من مث فإف كل كاتب يدرؾ االسًتاتيجيات اليت يقـو هبا القراء يف تعاملهم مع النص 
 اؼبكتوب.
 سياق الثقافي:ال -2

حركرة إعطاء اىتماـ كذلك إىل تلك اػبلفية الاقافية للنص، ألف أم نوع من  مالينوفسكيرأم 
التفاعل اللغوم ال يبالو فقط ؾبموع الرؤل أك األصوات ايطة باغبدث، ك لكن كذلك كل التاريخ الاقايف 

للنص ك الذم يقف كراء اؼبشاركُت يف اػبطاب ك كذلك اػبلفية اإليديولوجية ك التأسيسية اليت تعطي قيمة 
 .(2)توثق عملية فهمو ك تفسَته

مل  سابير، إف كاف سابير و وولفلقد كجدت فكرة الاقافة كسياؽ للغة على كبو مكتمل عند 
يستخدـ حرفيا مصطل  السياؽ الاقايف، إال أنو قدـ اللغة على أهنا تعبَت عن اغبياة العقلية ؼبستخدميها؛ ك 

نظرنبا الناشطة حوؿ التفاعل اؼبتبادؿ بُت اللغة ك الاقافة، ك من ىنا فقط شرع ىو ك ككلف يف تطوير كجهة 
 ككلف".-ىو ما يسمى فرحية سابَت

ك اللغة بذلك كظيفة كفقا للمالحظة اؼبتعمقة ألفرادنبا ك إلنشائهم اؼبتواصل للخربة التشاركية يف 
رحابة ك اتساعا؛ فنحن اجملتمع الفعلي. ك ىذه الرؤية الوظيفية للغة تقدـ مفهوما للسياؽ الاقايف أكار 

، ك اؼبسيطرة على  (3)عندما نتحدث عن السياؽ الاقايف للنص فإننا نعٍت ظبات الاقافة اؼبتصلة بوقت كتابتو
 كاتيب النصوص،  من أعراؼ أدبية ك لغوية.

                                                           

 Reyocaya Hassan: Text and context in functional linguistics, P 238.(1)  
 Halliday& Hassan: Language, context and text, PP 6- 47.(2)  
 J.R.Marten: Text  and context in funcional lingustics, PP 5- 17.(3)  
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يف –ك يساىم كعي القارئ الاقايف بالنص الذم يقرؤه يف إمباء قدرتو على القراءة. ىذا الوعي 
ة تشاركية بُت أعضاء اعبماعة الواحدة، ك يبال لكل فرد فيها مقدرة خاصة سبكنو من عملي -األساس

مواجهة بعض الصعوبات حاؿ تعاملو مع النصوص ك تدفعو إىل السعي إىل ما كراء النص لتحديد مرجعيتو 
 .(1)السياقية

صلة اليت تشكل يؤدم ىذا اؼبدخل يف ربديد السياؽ الاقايف إىل معاعبة ؾبموعة من التفاىم ذات ال
 مفهـو الاقافة لدل اؼبشاركُت يف اػبطاب.

 طبيعة لغة الخطاب  - أ
انطالقا من الدكر الرباؾبايت الذم تلعبو اللغة يف االتصاؿ، ك ما يتوقعو اؼبشاركوف أف تفعلو ؽبم يف 

األدائي: ىل فإننا ننظر إىل طبيعة اللغة من منطلقها –اؼبواقف اؼبختلفة من إقناع أك تفسَت أك تعليم أك هني 
 .(2)ىي رظبية/ غَت رظبية؛ ديالوج/ مونولوج؛ مكتوبة/ منطوقة؟

: الكاتب كاحد منطوقة يف آفأك  مكتوبةبوصفها خطابات ىذا ما هبعلنا نفًتض أف تلك الرسائل 
يلجأ إىل نص مكتوب لعمل حوار مع صديقو ـبًتقا حواجز الزماف ك اؼبكاف. ك إف طاؿ زمن ىذا اغبوار 
فإف األمر يف النهاية ينعكس أسلوبيا على طبيعة لغة النص اليت صبعت يف آف كاحد خصائص الشفاىية إىل 

ذاكرتو، ك ما يقـو بو القارئ من رد  خصائص الكتابية. ك يدعم ىذا سبال الكاتب الدائم ؼبتلقيو حاحرا يف
 على الرسالة يكمل بو حدكد النص.

إف الرسالة اإلخوانية ال تكتمل إال بوجود نص الرسالة اليت يرد هبا عليها، شأهنا يف ذلك شأف اغبوار 
الشفاىي الذم ال تكتمل حدكد النصية فيو إال بوجود ازدكاجية اإلرساؿ ك االستقباؿ )أك التحدث ك 

 ع( بُت كل من اؼبتكلم ك اؼبستمع.السما 
كجودىا أيضا على  -يعمق من التواجد الفعلي لانائية الشفاىي/الكتايب على مستول بنية النص

ىي يف نفس الوقت مكتوبة، فهي أيدينا تنتمي إىل بيئة شفاىية، ك اؼبستول الاقايف العاـ: فالنصوص اليت بُت 
سموعة ك منطق اللغة ربمل جدلية بُت منطق اللغة اؼبة؛ ك نطقة بُت الشفاىية ك الكتابيإذا كاقعة يف م

 لو نظرنا إىل لغة تلك النصوص سنجدىا ربمل ظبات ؾبتمعة للجانبُت.اؼبقركءة. ك 
                                                           

 Reyocaya Hassan: Ibid, P 231.(1)  
 Ibid, P 244.(2)  
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ال شك أف ىناؾ اختالفات بُت اللغة اؼبنطوقة ك اللغة اؼبكتوبة سواء على مستول اؼبوقف االتصايل ك 
 لكل منهما.أك على مستول السمات األسلوبية ك اللغوية 

"إف الكلمة يف موطنها الشفاىي سبال جزءا من حاحر كجودم حقيقي يضم أشخاصا حقيقيُت يف 
غبظة زمنية بعينها يف موقف حقيقي يتضمن دائما ما يتجاكز ؾبرد الكلمات. أما الكلمة يف النص اؼبكتوب 

. ك سبتلك (1)ابة دبركزية األنافتقف بذاهتا، ك كاتبها يكوف أثناء إنتاجو ؽبا منفردا، ك لذلك تتمتع الكت
 الكلمة اؼبكتوبة بذلك حرية أكرب يف التعامل مع قيود السياؽ.

إف الكاتب ال ينقل لنا اؼبوقف االتصايل كما ىو، بل ىبلق حياة جديدة يرل فيها الواقع برؤيتو 
امال من اػباصة. ك ردبا كاف عدـ تقيد النص اؼبكتوب دبوقف اتصايل بنفس درجة الكالـ الشفاىي ع

عوامل ديبومتو: فاغبديث الشفاىي يبدأ يف موقف بعينو ك مع مرسل ك مستقبل ؿبددين ك يف زماف ك مكاف 
ؿبددين، يف حُت أف النص اؼبكتوب مستقل بذاتو نسبيا، فبا يعطي النص مركزية األنا ك يعطي ؼبؤلفو حرية 

 أكرب يف التعبَت عن رؤيتو الذاتية.
اؼبكتوب ال تدرؾ بالغتها ظباعا، ك ذلك عن طريق قراءهتا بصوت  ك ال شك أف بعض أجزاء النص

عاؿ. ك ما ربويو لغتنا من ظواىر موسيقية ظباعية كالسجع ك اعبناس ك غَتىا، فبا يعطي جرسا تطرب لو 
اآلذاف ك ال وبمل يف اؼبقابل أية ظاىرة مرئية تؤثر على رؤية العُت للنص، يؤكد أف الكتابة يف ثقافتنا تابعة 

 لشفاىية.ل
 نوع الخطاب - ب

مصطل  "النوع" إىل أصناؼ النصوص األدبية مال الركاية ك القصة ك الرسالة. ك ىو مصطل  يشَت 
يتسم بالتعقيد نتيجة اختالؼ مفهومو باختالؼ معارؼ األفراد ك ثقافتهم. ك يتحكم يف استقراره ارتباطو 

الواسعة بنصوصو، ك ربطها اؼبستمر باؼبوقف. ك  بالسياؽ بعناصره اؼبختلفة ك تكرار االستعماؿ ك اػبربة
 .(2)نتيجة ارتباطو بكل ما سبق، فهو قابل للتغيَت اؼبستمر

كفبا يؤدم إىل عدـ استقرار النوع أنو يقـو يف ؾبتمعات متسعة الاقافات ربوم العديد من اػبربات؛ 
ىذا ما يؤكد على ارتباط "النوع" . ك عفبا يتي  الفرصة إىل التغَت اؼبستمر فيو دبا يعرب عن احتياجات اجملتم

                                                           

 .192كالًت أكنج: الشفاىية، ترصبة حسن البنا عز الدين، ص  (1) 
 Ann M.John: Text, role and context, P 22.(2)  
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صدية لكي يتصلوا ببعضهم البعض. بالغرض أك القصد فالكتاب ك القراء يستخدموف النصوص بصورة ق
مع تعدد اؼبقاصد تتعدد األنواع لوظائف اػباصة اليت ترتبط هبا. ك على ىذا فإف األنواع تصنف طبقا لك 

مع تعدد اؼبقاصد تتعدد األنواع ك تأخذ صبغة أكار تصنف طبقا للوظائف اػباصة اليت تربط هبا. ك 
 خصوصية.
من ناحية أخرل فامة درجة صلة قرابة بُت األنواع اؼبختلفة؛ على أساس العمليات االجتماعية ك 

اؼبشًتكة بينها، فأم نص ليس يف جزيرة منعزلة. ك ىذه الصلة الرباصباتية بُت األنواع تتكامل مع صلة ثقافية 
 ابو البنيوم ك األسلويب بينها.متمالة يف التش

 تنتمي لنفس النوع، ك بالنصوص باػبربات السابقة لكل النصوص اليتالنص " صاحبىكذا يتأثر 
اػبطابات اليت ىي من خارج النوع. ك ىكذا فإف تقاليد نوع ما يعاد إنتاجها من خالؿ استمرار ك 

األنواع على ما ىي عليو من ظبات بنائية يبال جزءا من  . ك استيعاب(1) "استخدامها عرب أنواع أخرل
 أيديولوجيتنا.

 معجم الكاتب   - ت
يشَت ىذا اؼبصطل  إىل ىيمنة خواص نوعية معجمية ك كبوية داخل النص. ك ىو نتيجة الرتباط 
ية اللغة باالستخداـ. كما يشَت يف حقل دراسات االسلوبية ك علم اللغة االجتماعي إىل اعبوانب االجتماع

اؼبخاطىب ك ك اؼبوقفية اليت ترتبط بأسلوب اللغة اؼبستخدمة. فأم تغَت على مستول العالقة بُت اؼبخاًطب 
 . (2)يظهر على مستول اختيار الكلمات يف خطاهبما

أك األسلوبية ما يناسب اؼبوقف  كيف ىذا اإلطار يبيل الكاتب إىل االختيار من بُت البدائل اؼبعجمية
بالقارئ. "ك إذا كانت البدائل هبمعها كلها جانب داليل مشًتؾ فإف كال منها يقًتف لدل طبيعة عالقتو ك 

الكاتب لديو إذا القصد لوفاء . ك الكاتب ك القارئ دبعاف افًتاحية خاصة أك عرفية يف السياؽ االتصايل
حا عن ألف تكوف السمات األسلوبية اػباصة بو تعبَتا كاحقو هبذه الوظيفة بصورة مناسبة، ك منطو 

 .(3)مقاصده"

                                                           

 Ann M. John: Text, role and context, P 35.(1)  
 J.R.Marten: Text and context in functional linguistics, P 28.(2)  

 .165 -162فاف دايك: علم النص )مدخل متداخل االختصاصات(، ترصبة سعيد حبَتل، ص ص  (3) 
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جبانب أدكار اؼبتخاطبُت  –تشكل أيضا أيضا على اللغة اؼبستخدمة، ك تنعكس طبيعة اللغة لذا 
عن استخدامها يف  األبعاد الرباصباتية ؽبا: فمما ىو كاح  أف استخداـ اللغة يف إطار من الرظبيات ىبتلف

األسلوبية اؼبختارة. كذلك فإف اللغة اؼبودة، ك ينعكس ىذا على البدائل اؼبعجمية ك إطار من اغبب ك 
الكتابية تسم  للكاتب أف ينمق رسالتو ك يزينها ك يرتبها الًتتيب اؼبنطقي األمال ك يورم ما قد يظهر من 

 .أغراض يريد إخفاءىا ك يظهر ما يريد منها ك يتجنب الوقوع يف التكرار
 إهبادمهمة منهما على عاتق اؼبرسل  اللغة اؼبكتوبة كسيلة للتواصل بُت اثنُت يظل ملقىىكذا تعٌد 

سياؽ مواز للسياؽ اؼبصاحب لعملية الكالـ، فهو بقدر اإلمكاف ىبلق من لغة نصو ك ؿبتوياتو اؼبضمونية 
عناصر السياؽ اليت يدركها القارئ ك على أساسها يفهم النص. ك بالتايل فإف الل هبب أف يكشف عن 

الرسائل ك اليت ربمل ذلك البعد الرباصبايت اػباص الذم يبيزىا عن تلك الطاقة اإلبداعية الكامنة يف لغة 
 اللغة  اؼبنطوقة.

 ثانيا: السياق المصاحب.
. (1)غَت لغوية يف البيئة العامة اليت يظهر فيها النصاؼبفهـو على أشياء كاَتة لغوية ك يشتمل ىذا 

نعلم ماذا وبدث اآلف، ك ما مل  يؤكد كجود ىذا السياؽ على أنو من الصعب فهم أية رسالة ما مل نكنك 
. ك ىذا فبا يؤكد (2)نكن على علم باألداء الصويت ك اؼبرئي اؼبصاحب ؽبا ك الذم يبُت ما وبدث بالفعل

 على أف الفهم اغبقيقي للكلمات مستمد من اػبربة الفعلية ك اؼبعرفة دبظاىر الواقع الذم ينتمي إليو.
  رزة لكل من اؼبتكلم ك اؼبستمعكاححة ك با عناصر السياؽ اؼبصاحب يف اغبديث الشفاىي

التنغيم ، ك بعض الوسائل السيميولوجية مال ك تنحصر يف استخداـ بعض الوسائل اللغوية مال النرب ك 
إيباءات الوجو ك حركات اعبسد. فنطق كلمة أك عبارة بتنغيم ـبتلف يف كل مرة ينتقل هبا من ؾباؿ داليل 

ت يوحي إىل ارتباطها بفكرة مهمة يريد اؼبتكلم باها للمستمع. كما يؤكد إىل ؾباؿ آخر. ك نرب بعض الكلما
 استخداـ إيباءات اعبسد ك حركاتو على اكتماؿ األبعاد السيمانطيقية للخطاب ك كحوحها للمستمع.

مع النص اؼبكتوب يصب  أمر رصد ىذا السياؽ صعبا على كل من الكاتب ك القارئ. ك يؤكد ك 
السياؽ اؼبصاحب كسيلة يلجأ ؽبا القارئ لفهم النص، حيث يلجأ إىل تعويض بعض الباحاُت أف تصور 

                                                           

 Halliday & Hassan: languahe, context and text, P 5. (1)  
 Ibdi, P 6.(2)  
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مبوذج العامل الفعلي بعامل فبكن )متخيل(. ك العالقة بُت ىذين العاؼبُت ليست عالقة انفصاؿ تاـ بل ىناؾ 
 تفاعل دينامي بينهما بواسطة تفهم ىذا بذاؾ.

لقارئ، ليعرض لو النص كما سبالو ىو أثناء  تصورا أكار ل -من ناحية أخرل–وباكؿ الكاتب أف يقدـ 
كتابتو. ك ىو يف إطار آخر يبحث عن ذلك اؼبعادؿ اؼبوحوعي لعناصر السياؽ اؼبصاحب اللغوية 

 كالسيميولوجية، حبيث ال يفقد اؼبكتوب أم عنصر هبعلو أقل أداء من النص الشفاىي.
  سجع ك القافية، ك الصيغ الدعائيةالهبد الكاتب حالتو يف عناصر دالة، مال عالمات الًتقيم، ك ك 

ك استخداـ حمَت اؼبخاطب، ك بعض العناصر اغبوارية. ك كلها عناصر تكشف أكار من غَتىا عن البعد 
الشفاىي ك تساعده على خلق عامل متخيل أكار قبوال. ك يساعده يف ذلك معرفة القارئ )باعتباره ال ؿبالة  

 ال تلك العناصر اللغوية اؼبكتوبة.كاتبا أيضا( بتلك الطاقة الكامنة يف م
 ثالثا: السياق الالحق.

يدؿ السياؽ الالحق على ما أدل لو النص من تغَتات اجتماعية ك أيديولوجية. ك تعد دراسة ىذا 
السياؽ أمرا ذا فائدة ما كحعنا يف االعتبار أف الرسالة تنتظر ردا عليها يكمل معها حدكدا لنص أكرب، دبا 

اؽ جزء من النص. ك من مث فإف السياؽ الالحق لنص من نصوص الرسائل ىو يف اآلف يعٍت أف ذلك السي
 سياؽ سابق لرسالة أخرل تالية ؽبا.

حيز السياؽ على  -دبفاىيمو اليت يعرحها كاتبو–ىذا التصور يؤكد أف أم نص يدخل بعد كتابتو 
                                                                                                                                                اتساعو. فيشكل بوجوده نصوصا أخرل الحقة لو سبال امتدادا ؼبقوالتو.  

من معامل السياؽ الالحق أيضا ما تؤديو الرسائل من )تعميق أكاصر الصداقة( ك خاصة مع كجود 
اؼبعلم عامال مشًتكا بُت السياؽ السابق ك السياؽ الالحق، فكل رسالة يبال انقطاع طويل ؽبا. ك يعد ىذا 

 الغرض من كتابتها كنتيجة حتمية.
 ؛ كما يعد امتدادا أيديولوجياإف كجود السياؽ الالحق للنص دليل على قباحو؛ ك قبوؿ القارئ لو

 استمرارا لوجود النوع.ك 
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 ة بين النص والسياق المبحث الثالث: العالق
 المطلب األول:  العالقة بين النص والسياق عند )فان ديك(

اػبطاب، ك قد طور يف كتابو )النص ك السياؽ( الذم صدر  تيعد فاف ديك فباال ؼبنظور لسانيا
 Some Aspecs of)( بعض اآلراء اليت سبقت صياغتها يف مؤلف سابق لو ىو: 1977عاـ )

texte Grammars) ( ك قد 1972الذم صدر عاـ ،) درس )ديك( اعبانب الداليل يف النص
إحافة إىل اعبانب التداكيل، ك كحع نظرية هتدؼ إىل ربديد أنواع األقواؿ اؼبقبولة تواحعيا، كما كحع 

 ؾبموعة من االقًتاحات الالزمة لتطوير التعامل مع اللغة كفق ىذه النظرية. ك من ىذه االقًتاحات:
للغوية اؼبختلفة، حبيث تشمل إحافة إىل البنية الداخلية ك أف النحو هبب أف يوسع نظرتو إىل البٌت ا -

اؼبعٌت اؼبسند إليها مستول ثالاا ىو مستول الفعل اؼبنجز، الذم سيمكن من إعادة بناء جزء من 
 اؼبقتضيات اليت ذبعل األقواؿ مقبولة تداكليا ك مناسبة، بالنظر إىل السياؽ التواصلي الذم تنجز فيو.

( إىل إعادة بناء األقواؿ ليس على شكل صبل، ك إمبا علينا ذباكز اعبملة إىل كحدة ديكيدعو ) -
اػبطاب كتجل عملي لوحدة ؾبردة ىي النص لتحقيق غاية تفسَت العالقات النسقية بُت النص 

( إىل إقامة كبو للنص أك اػبطاب اؼبًتابط، ك ىذا النحو ديككسياقو التداكيل، ك من ىنا سعى )
 .(1)العتبار كل األبعاد البنيوية ك السياقية ك الاقافية يأخذ بعُت ا

( فيعٍت ربليل عنصر االنسجاـ، ك ىذا االنسجاـ بُت النص ديك)ػ ك أما ربليل اػبطاب كفقا ل 
السياؽ لو مظاىر ىي: الًتابط، ك انسجاـ مكونات اؼبقطع اللغوم الواحد، مث اؼبقاطع صبيعها عن طريق 

ا، ك العالقات اؼبختلفة، ك مراعاة اغبالة العادية اؼبفًتحة للعامل، كما يعد ترتيب تطابق الذكات اؼبؤلفة ؽب
(، كما أف اػبطاب التاـ لديو ىو حصيلة ىذا ديكاػبطاب ك كقائعو من أبرز مظاىر االنسجاـ عند )

و االنسجاـ، ك يبيز النقص يف اػبطاب عن طريق االستدالؿ ك التضمُت. كما أف موحوع اػبطاب أك بنيت
 . (2)الكلية مظهر آخر يشي بعنصر االنسجاـ 

 

                                                           
 Van DIJK, Text and context, P. 41.(1)  
 Ebid, P. 46.(2)  
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 المطلب الثاني: العالقة بين النص والسياق من منظور تحليل الخطاب 
 (. ك يقدماف1983ك يبال ىذا اؼبنظور كتاب )ربليل اػبطاب( ؼبؤلفيو )براكف ك يوؿ( الصادر عاـ )

ؾبموعة من االفًتاحات اليت ربكم اشتغاؿ اؼبتلقي باػبطاب هبدؼ القارئ ىو الذم تسند إليو ىذه 
      .                                                                                                (1)اؼبقومات، ك إف كل نص قابل للفهم كالتأكيل ىو نص منسجم   كالعكس صحي  

 كيتشكل السياؽ لديهما من اؼبتكلمك أما مبادئ ىذا االنسجاـ فتؤخذ من السياؽ كخصائصو  
 كاؼبكافكاؼبستمع، كاغبضور )مستمعوف آخركف يساىم كجودىم يف زبصيص اغبدث الكالمي(، كالزماف 

 كاإليباءات اؼبتفاعلُت كاإلشارت،كاؼبوحوع)مدار اغبدث الكالمي(، ككذالك العالقات الفيزيائية بُت 
كتعبَتات الوجو، كالقناة اؼبوصلة )كالـ،  كتابة،  إشارة(، كالنظاـ أم األسلوب اللغوم اؼبستعمل، ك شكل 
الرسالة )دردشة، جداؿ، ًعظة، خرافة....( ك الغرض )اؼبقصد(، ك معرفة العامل اؼبمكن. ك ىي نفسها 

 دراسات سابقة ؽبما.يف  (Haimes & levis)العناصر اليت اقًتحها ىايبر ك ليفيس 
إف الكلمات اليت يتشكل منها ىذا اػبطاب معلومة معجمينا للقارئ، ك لكن ذبميعها على ىذا 
النحو يوحي بالغرابة ك الغموض، ك يزكؿ ىذا الغموض دبعرفة السياؽ الذم ظهر فيو؛ فمكاف ظهور ىذا 

ينات اليت اشتهرت بظهور اػبطاب ىو أحد جدراف مدينة )جالكسو( يف أسكتلندا، ك زمنو ىو السبع
خطابات فباثلة على جدراف ىذه اؼبدينة، ك معٌت ىذا أف اؼبتلقي ك ىو ساكن مدينة )جالكسو( لو معرفة 
سابقة فيما ىبص نوع اػبطاب الذم يعرب عن تفاعل بُت عصابات ما، ك اؼبعرفة اؼبوسوعية للعامل يبكن أف 

ك أف اؼبخاطبُت ىم أعضاء يف عصابة  (Mad Mental)زبربؾ أف الكاتب عضو من أعضاء عصابة الػ 
(The Insects)  كأف اػبطاب ىو ربذير من عصابة إىل عصابة أخرل ؿبذرة إياىا من التمادم يف خرؽ

ت يبكن عربىا ربليل ىذا السياؽ . ك يقًتح )براكؿ ك يوؿ( عددا من اػبطوا(2)قانوف العصابة األخرل 
 ا وبتاجو للوصوؿ إىل تأكيل مااؼبستمع أف ال شيء سياقنا أكرب فب منها: مبدأ التأكيل الي الذم يعلمك 
 (3)مبدأ التشابو الذم يعوده على فهم النص بناءن على عالقات التشابو مع خطابات سابقة فباثلة ك 

                                                           

 Brown & Youl, Discourse Aunlysis, P.40.(1)  
 Brown & yowl, Discourse Analysis, P. 49.(2)  
 Ebid, P.50. (3)  
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.  ك اؼبعرفة اػبلفية اليت (1)كالتغريض الذم يتعلق بتنظيم اػبطاب ك ترابطو، ك ترتب أجزائو مع العنواف 
على سحب اؼبعلومات من الذاكرة ك ربطها مع اػبطاب اؼبواجو عرب سيناريوىات ترتبط دبعرفة تعتمد 

اؼبستمع للعناصر اؼبشكلة للمقاـ، ك اليت يسهل على القارئ ملؤىا دبجرد تنشيط سيناريو مرتبط هبذه 
اىز يتمال لدل الوحعية أك تلك؛ فماال لو كاف النص متعلقا بالذىاب إىل اؼبطعم فإف سيناريو اؼبطعم اعب

 .(2)القارئ دبا فيو من مقاعد، ك طعاـ، ك عاملُت... ك كل ىذا مرتبط بعملية االستدالؿ للرسالة اللغوية 
ك على الرغم من اتساع ؾباالت نظرية النص ك السياؽ يف الدراسات الغربية إال أنو ال يبكننا اػبركج 

 الرؤية تتمال يف جانبُت: برؤية منهجية كلية تعُت يف تناكؿ موحوع البحث، ك ىذه
األكؿ؛ ك يرصد السياؽ بنوعيو: اغبايل ك اؼبقايل، ك يصف اؼبعطيات االجتماعية ك الاقافية، ك 
الشخوص )اؼبخاًطب ك اؼبخاطىب( ك اؽبدؼ، ك الزماف، ك اؼبكاف، ك طبيعة اؼبوحوع، ك طبيعة العالقات، 

 ك اإلشارات، ك األثر، ك قناة االتصاؿ.
صد التكيف اللغوم للنص مع معطيات السياؽ السابقة، ك الذم وبدث ما يعرؼ ك الااين؛ ك ير 

باالتساؽ، ك يدرس يف ىذا اعبانب آلية حدكث ىذا التكيف ك مظاىره يف اؼبستويات اللغوية اؼبشكلة 
 .للنص )اؼبستول الصويت، ك الصريف...(

 أصول الفقه وعلوم التفسير المطلب الثالث: العالقة بين النص والسياق في ميدان علوم القرآن و 
أصوؿ الفقو، ك علـو القرآف عن كعي متقدـ حبقيقة انسجاـ اػبطاب تنبئ مؤلفات أعالـ التفسَت، ك 

القرآين مع كاقعو اػبارجي، ك اتساقو يف بنائو الداخلي، ك ىبرب أف القرآف الكرمي رغم تفاكت نزكلو يشكل 
لرؤيتهم يف سباسك النص القرآين ك ىنا نعرض  كالكلمة الواحدةنصا كاحدا، ك ىذا ما يعرب عنو عادة بأنو  

 انسجامو مع السياؽ.ك 
إف مباحث علـو القرآف كلها يبكن أف تدرس دراسة كافية حمن نظرية العالقة بُت النص كالسياؽ كلكننا 

تصلة قبد أف بعض اؼبوحوعات الصق دبوحوعنا من غَتىا. كيبكننا ابتداء تصنيف مباحث علـو القرآف اؼب
 اتصاال كثيقا بنظرية العالقة بُت النص كالسياؽ إىل نوعُت اؼبوحوعات:

                                                           

 
 Ebid, P.52.(2)  
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موحوعات تتعلق بظركؼ التنزيل )السياؽ اؼبقامي(، ك ىي: أسباب النزكؿ، ك نزكؿ القرآف منجما، ك  - أ
 اؼبكي ك اؼبدين، ك الناسخ ك اؼبنسوخ.

م( ك ىي: موحوع اؼبناسبة بُت موحوعات تتصل بالنص القرآين ك عالقاتو الداخلية )السياؽ اللغو  - ب
 اآليات ك السور، ك قضايا لغوية ك منطقية تضيء مفهـو االتساؽ يف النص القرآين. ك إليك بياف ذلك: 

 الموضوعات المتعلقة بظروف التنزيل )السياق المقامي(: - أ
  أسباب النزول: -1
ألصق مباحث علـو القرآف دبا كبن فيو من استقراء العالقة بُت النص ك  )*(يبال القوؿ يف أسباب النزكؿ   

السياؽ؛ فهو داؿ كاشف عن ىذه العالقة، ك بصور متعددة تشمل السياقُت: اللغوم ك اؼبقامي. ك تشَت  
كتب علـو القرآف إىل أف كل آية أك ؾبموعة من اآليات نزلت عند سبب خاص استوجب إنزاؽبا، ك أف 

نزلت دكف علة خارجية قليلة جدا. ك قد أدرؾ علماء القرآف أف السبب أك اؼبناسبة اؼبعينة ىي  اآليات اليت
اليت ربدد اإلطار الواقعي الذم يبكن فهم اآلية أك اآليات من خاللو، بل ك أدرؾ علماء القرآف أف قدرة 

ىذا كاح  من خالؿ ك  اؼبفًسر على فهم النص البد أف تسبقها معرفة بالوقائع اليت أنتجت ىذه النصوص.
 الشركط اليت يضعوهنا للمفسر.

إف معرفة أسباب النزكؿ مل تكن ؾبرد كلع برصد اغبقائق التارىبية اليت أحاطت بتشك النص، بل ىدفت 
. كما إف دراسة (1)إىل فهم النص ك استخراج داللتو فإف "العلم بالسبب يورث العلم باؼبسبب كما يقولوف" 

خاصة يف آيات األحكاـ فبا يساعد الفقهاء على نقل  ،حكمة التشريعاألسباب ك الوقائع تؤدم إىل فهم 
اغبكم من الواقعة اعبزئية أك السبب اػباص، ك تعميمو على الوقائع اؼبشاهبة، ك ذلك باالستناد إىل دكاؿ يف 

 عبزئي إىل العاـ كالكلي.بنية النص ذاتو تساعد على نقل الداللة من اػباص ك ا
ك من أبرز مفردات ىذا العلم فبا لو صلة مباشرة بنظرية النص ك السياؽ القاعدة اؼبعركفة لدل علماء 

وطي يف )اإلتقاف( ىذه اؼبسألة، القرآف "العربة بعمـو اللفظ أـ خبصوص سبب النزكؿ". ك قد ناقش السي
للفظ ال خبصوص سبب النزكؿ" ك استشهد على ذلك دافع بشدة عن الرأم القائل بأف "العربة بعمـو اك 

                                                           
ألنبية ىذا اؼببحث يف فهم القرآف ك معانيو أفرده صباعة بالتصنيف منهم: علي بن اؼبدين شيخ البخارم، ك الواحدم يف كتابو  )*(

 )أسباب النزكؿ(، ك ـبتصر كتاب الواحدم اعبعربم، ك السيوطي يف لباب التقوؿ يف أسباب النزكؿ ك غَتىم.
 .1/65، 1995، دار الكتب العلمية/بَتكت/ لبناف/ 3طق(، اإلتقاف يف علـو القرآف،  911تالسيوطي ) (1)
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. فإهنا (1)﴾ ( 18( الًَّذم يػيٍؤيت مىالىوي يػىتػىزىكَّى )17كىسىييجىنَّبػيهىا األىتٍػقىى ) بأمالة عديدة منها اآلية الكريبة: ﴿
، ك مع ذلك فإف صيغة العمـو منها تفيد أف ىذا اغبكم ليس مقصورا نزلت يف أيب بكر الصديق. باإلصباع

عليو. ك لذا فإف عمـو اللفظ ك سياؽ اآليات فػىٍيصىله يف اغبكم الذم تضمنتو اآليات" 
. ك للسيوطي (2)

عبارة يف ىذا اؼبوحوع ؽبا اتصاؿ كثيق دبا كبن بصدده يقوؿ: "إف صورة السبب قطعية الدخوؿ يف العاـ، ك 
زؿ اآليات على األسباب اػباصة، ك توحع مع ما يناسبها من اآليات العامة لنظم القرآف ك حسن قد تن

.  ك حىرىبى لذلك (3)السياؽ، فيكوف ذلك اػباص قريبا من صورة السبب يف كونو قطعي الدخوؿ يف العاـ" 
. فإهنا إشارة (4)﴾ اًب يػيٍؤًمنيوفى بًاعٍبًٍبًت كىالطَّاغيوتً أىملٍى تػىرى ًإىلى الًَّذينى أيكتيوا نىًصيبان ًمٍن اٍلًكتى  ماال بقولو تعاىل:﴿

إىل كعب ابن األشرؼ ك كبوه من علماء اليهود "ؼبا قدموا مكة، ك شاىدكا قتلى بدر، حرحوا اؼبشركُت 
فسألوىم: من أىدل سبيال: ؿبمد ك  -صلى ا عليو ك سلم–على األخذ باأرىم، ك ؿباربة النيب 

اؼبنطبق  -صلى ا عليو ك سلم–الوا: أنتم. مع علمهم دبا يف كتاهبم من نعت النيب أصحابو، أك كبن؟ فق
عليو، ك أخذ اؼبواثيق عليهم أف ال يكتموه، ك كاف ذلك أمانة الزمة ؽبم، ك مل يؤدكىا، حيث قالوا للكفار 

ك ذلك مناسب بإفادة أنو اؼبوصوؼ يف كتاهبم،  -صلى ا عليو ك سلم -أنتم أىدل سبيال حسدا للنيب 
. فهذا عاـ يف كل أمانة، ك ذلك خاص (5) ﴾ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريكيٍم أىٍف تػيؤىدُّكا األىمىانىاًت ًإىلى أىٍىًلهىا  لقولو تعاىل:﴿

بالطريق السابق، ك العاـ تاؿ للخاص يف الرسم، مًتاخ عنو  -صلى ا عليو ك سلم -بأمانة ىي صفة النيب 
. ك نقل السيوطي عن بعضهم أنو ال (6)قتضي دخوؿ ما دؿ عليو اػباص يف العاـ"يف النزكؿ، ك اؼبناسبة ت

يرد تأخر نزكؿ آية األمانات عن اليت قبلها بنحو ست سنُت، ألف الزماف يشًتط يف سبب النزكؿ، ال يف 
–لنيب اؼبناسبة، ألف اؼبقصود منو كحع آية يف موحع يناسبها، ك اآليات كانت تتنزؿ على أسباهبا، ك يأمر ا

 .(7)، بوحعها يف اؼبواحع اليت علم من ا أهنا مواحعها"-صلى ا عليو ك سلم

                                                           
 (.17سورة الليل، آية ) (1)
 .1/65السيوطي، اإلتقاف،  (2)
 .1/66نفسو،  (3)
 .51اآلية  سورة النساء، (4)
 .58سورة النساء، اآلية  (5)
 .1/65السيوطي، اإلتقاف،  (6)
 .1/66نفسو،  (7)
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إف استيعاب النصوص للوقائع اعبديدة البد أف يستند إىل دكاؿ إما يف بنية النص ك إما يف السياؽ 
االجتماعي ػبطابو، أم يف أسباب النزكؿ. ك قد أدرؾ عمر بن اػبطاب حكمة التشريع الذم يعطي 
للمؤلفة قلوهبم نصيبا من الزكاة، ال من بنية النص ذاتو، بل من السياؽ العاـ للنص، فأدرؾ أف حكمة ىذا 
التأليف تقوية اإلسالـ الذم كاف حعيفا، ك مع قوة اإلسالـ ك سيطرتو على اعبزيرة العربية، ك امتداده إىل 

قها، ك بالفهم نفسو من جانب عمر ما كراءىا مل يعد شبة حكمة يف إعطاء جزء من الزكاة ؼبن ال يستح
غبكمة فرض حد السرقة، مل ييًقٍم ىذا اغبد على العبدين اللذين سرقا من سيدنبا الذم كاف هبيعهما، ك 
يهدد ابن اػبطاب السيد نفسو بقطع يده لو عاد العبداف للسرقة مرة أخرل. ك كذلك نرل ىذا الفهم يف 

 آين.طرائق اؼبفًسرين يف التعامل مع النص القر 
إف ؾبموعة النصوص اليت نتعامل معها يف موحوع "أسباب النزكؿ" تفيد أف حركة ربليل النصوص 
هبب أف تسَت يف اذباىُت: األكؿ من خارج النص إىل داخلو، أم من السياؽ االجتماعي للنص إىل بنيتو 

نية النص الداخلية ك الداخلية، ك الااين: من داخل النص إىل خارجو، فنرل السياؽ االجتماعي من خالؿ ب
عالقتو باألجزاء األخرل من النص العاـ. فيمكن هبذا اكتشاؼ أسباب النزكؿ من داخل النص، كما يبكن 
 اكتشاؼ داللة النص دبعرفة سياقو اػبارجي. خاصة إذا تعسر ربديد سبب النزكؿ بسبب تضارب الركايات. 

  نزول القرآن منجما: -2
عليو معظم علماء اإلسالـ أف القرآف الكرمي أنزؿ صبلة كاحدة إىل السماء الدنيا ليلة القدر، مث أنزؿ  الذم   

كىقػيٍرآنان فػىرىقٍػنىاهي لًتػىٍقرىأىهي عىلىى .﴿(1)بعد متتابعا متدرجا مع الوقائع ك األحداث يف قرابة ثالث ك عشرين سنة
. ك يضع مؤلفو كتب (3). "ك غالب القرآف نزؿ مفرقا ك أقلو نزؿ صبعا"(2)﴾النَّاًس عىلىى ميٍكثو كىنػىزٍَّلنىاهي تىنزًيالن 

كىقىاؿى  ﴿ -صلى ا عليو ك سلم–كتب علـو القرآف ًحكىمنا لنزكؿ القرآف منجما ك منها تابيت فؤاد النيب 
ةن كىذىًلكى لًنياىبِّتى  . ك حوؿ (4)﴾ (32بًًو فػيؤىادىؾى كىرىتػٍَّلنىاهي تػىٍرتًيالن )الًَّذينى كىفىريكا لىٍوال نػيزِّؿى عىلىٍيًو اٍلقيٍرآفي صبيٍلىةن كىاًحدى

ىذه اآلية ك ىذه اغبكمة يقوؿ السيوطي: "لنابت بو قلبك، أم لنقوم بو قلبك، فإف الوحي إذا كاف 
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يتجدد يف كل حادثة، كاف أقول بالقلب، ك أشد عناية باؼبرسل إليو، ك يستلـز ذلك كارة نزكؿ اؼبلك، 
دبا معو من الرسالة الواردة من ذلك اعبناب العزيز، فيحدث لو من السركر ما تقتصر  كذبدد العهد بو، ك

. ك يف موحع آخر يذكر طىرىفنا آخر من ًحكىًم تنزؿ القرآف الكرمي مفرقا يقوؿ: ]ك منو ما ىو (1)عنو العبارة"
نىاؾى بًاغبٍىقِّ كىال يىٍأتيونىكى  ﴿ (2)جواب لسؤاؿ، ك منو ما ىو إنكار على قوؿ قيل، أك فعل فعل دبىاىلو ًإالَّ ًجئػٍ

﴾(3). 
ك ال شك أف ىذين النصُت يكشفاف جبالء عن تفاعل النص مع سياقو اؼبقامي )اػبارجي(؛ فتابيت 

يشَت إىل مراعاة حاؿ اؼبتلقي األكؿ من حيث صعوبة عملية  ،الفؤاد اؼبشار إليو يف اآلية ك يف نص السيوطي
ك من حيث إف الاقافة ثقافة شفاىية يستحيل فيها  -على األقل يف بدايتها–االتصاؿ بالوحي عليو 

استيعاب نص على ىذا الطوؿ، ك على ذلك فإف مراعاة حاؿ اؼبتلقي األكؿ ليست ؾبرد مراعاة لعوامل 
اعاة غبالة عامة، يدخل فيها اؼبتلقي األكؿ جنبا إىل جنب مع اؼبخاطىبُت شخصية ذاتية بقدر ما ىي مر 

بالنص لتقرأه على الناس على مكث". إف النص ىنا يستجيب إطار مراعاة حاؿ اؼبتلقي األكؿ، إىل مقاربة 
 اإلحساس جبدلية العالقة بُت النص ك الواقع.
ثالثة ك عشرين عاما سَت  وحي خالؿلعالقة بقولو: "سيهدم الك قد عرب مالك بن نيب عن ىذه ا

  غبظة بالعناية اإلؽبية اؼبناسبة النيب ك أصحابو خطوة خطوة كبو ىذا اؽبدؼ البعيد ك ىو وبوطهم يف كل
فهو يعزز جهودىم العظيمة، ك يدفع أركاحهم ك إرادهتم كبو ىدؼ اؼبلحمة الفريد يف التاريخ، فيكـر بآية 

. مث تساءؿ كيف كاف القرآف سيؤدم دكره حياؿ طبيعة اإلنساف (4)صروبة قضاء شهيد أك استشهاد بطل
اليت جاء يصوغها يف ذلك العصر، لو أنو سبق بنزكلو أحداث حنُت ك أحد، ك ماذا كاف يكوف لو أنو مل 
يأت لكل أمل بعزائو العاجل، ك لو أنو مل ينزؿ لكل تضحية جزاءىا، ك لكل ىزيبة أملها، ك لكل نصر 

إشارة إىل ما تقتضيو من جهد، ك لكل خطر أديب أك مادم ركح التشجيع الالـز ك  درسو، ك لكل عقبة
ؼبواجهتو، ك ىل كاف لدرس اإلسالـ العظيم أف هبد طريقو إىل قلوهبم ك حمائرىم لو مل يكن نزكلو تبعا 
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سريعا إىل   ألمالة اغبياة نفسها ك الواقع ايط هبم؟ ك هبيب: لو أف القرآف كاف قد نزؿ صبلة كاحدة لتحوؿ
 صدرا يبعث اغبياة يف حضارة كليدةكلمة مقدسة خامدة، ك إىل فكرة ميتة، ك إىل ؾبرد كثيقة دينية ال م

 .(1)فاغبركة التارىبية ك االجتماعية ك الركحية اليت هنض بأعبائها اإلسالـ ال سر ؽبا إال يف ىذا التنجيم
ك من ناحية أخرل فإف تنجيم ىذا النص ليتناسب مع مقتضيات األحواؿ اػبارجية ك ؼبدة طويلو 

سنة( عٍت الًتابط الواح  بُت النص اللغوم ك الواقع اػبارجي ك يكشف أيضا عن قضية أخرل ىي  23)
الناسخ  أسباب النزكؿ، ك مسألة قضية االتساؽ الداخلي يف النص القرآين، فمسألة التنجيم، ك مسألة

اؼبنسوخ كلها قضايا قد توحي بوجود تناقض يف العالقات الداخلية للنص القرآين. ك لكنها صبيعا تؤكد ك 
اتساؽ النص القرآين، فالقرآف رسالة، ك اؼبتلقي األكؿ ىو الرسوؿ )صلى ا عليو ك سلم(، ك ىناؾ 

إف تنوعة يف األسلوب ك اؼبضموف، ك م ـباطبوف، ك قد تنزؿ القرآف إليهم معاعبا مقتضيات حياهتم خبطابات
تنوع اػبطاب القرآين، ك تدرجو يف مستويات عدة، حبسب اؼبخاطبُت ك ظركؼ اػبطاب، ىو أبرز دليل 
على أف ىذا اػبطاب ىو خطاب اغبياة. ك الذم يكشف عن ىذا التفاعل اغبار بُت النص ك اؼبقاـ الذم 

لن واقع ينتج نصا متآلفا متناغما. ك فالتفاعل مع ال يتنزؿ فيو، ك مع ذلك يبقى متسقا منسجما مًتابطا،
يفوتنا اإلشارة إىل أف السبب الرئيسي يف بقاء النص القرآين متوحدا كالكلمة الواحدة ىو كحدة اؼبخاًطب 
سبحانو ك تعاىل، ك على الرغم من توحده فهو متنوع يشتمل على خطابات عديدة زبتلف باختالؼ اؼبقاـ 

 الواحد. داخل النسيج القرآين
 المكي و المدني:  -3

حبط الصحابة ك التابعوف ك علماء القرآف منازؿ القرآف آية أية حبطا وبدد الزماف ك اؼبكاف. ك عٍت    
عناية فائقة. ك يبكن القوؿ إف ظركؼ التنزيل   -على كجو التخصيص–العلماء بتحقيق اؼبكي ك اؼبدين 

ا نزؿ دبكة، ك ما نزؿ باؼبدينة، ك ما نزؿ دبكة ك كانت كاححة لديهم أشد الوحوح، ك من ذلك علمهم دب
ما نزؿ باؼبدينة يف أىل ك ما نزؿ دبكة يف أىل اؼبدينة، ك حكمو مدين ك ما نزؿ باؼبدينة ك حكمو مكي، 

مكة، ك ما نزؿ ببيت اؼبقدس، ك ما نزؿ بالطائف، ك ما نزؿ باغبديبية، ك ما نزؿ ليال، ك ما نزؿ هنارا، ك ما 
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ما نزؿ مفردا، ك ما نزؿ ؾبمال، ك ما نزؿ صيفا، ك ما نزؿ شتاء، ك ما نزؿ يف اغبضر نزؿ مشيعا، ك 
 )اغبضرم( ك ما نزؿ يف السفر )السفرم( ك غَتىا.

ك لعل التفرقة بُت اؼبكي ك اؼبدين يف النص تعد تفرقة بُت مرحلتُت ىامتُت سانبتا يف تشكيل النص 
ب ك البناء. ك ليس لذلك من داللة سول أف النص شبرة سواء على مستول اؼبضموف أـ على مستول الًتكي

للتفاعل مع الواقع اغبي التارىبي، ك إذا كاف العلم باؼبكي ك اؼبدين يكشف عن اؼبالم  العامة ؽبذا التفاعل، 
الدقيقة لتشكيل النص يف الواقع فإف علم أسباب النزكؿ الذم سلف اغبديث عنو يكاد يزكدنا باؼبراحل 

ذلك جهد علماء القرآف ليس يف تبُت دقائق ىذا اؼبوحوع فحسب، بل يف ذكر فوائده اعبمة، الاقافة. ك لك 
يف كل زماف ك مكاف، ك يذكركف من ىذه الفوائد "االستعانة يف تفسَت القرآف، ك االستفادة منها يف 

الناس طاب ىبتلف باختالؼ أمباط أسلوب الدعوة، فإف كل مقاـ مقاال، ك مراعاة ؼبقتضى اغباؿ، فاػب
. كما أنو "عماد (1)معتقداهتم، ك أحواؿ بيئتهم، ك.... تتالءـ طرائق اػبطاب دبا يالءـ نفسية اؼبخاطب"ك 

 . (2)قوم يف تاريخ يستند إليو الباحث يف معرفة التدرج يف األحكاـ ك التكاليف"
ىل النص ك يقًتح د.حامد نصر أبو زيد أف يكوف معيار التصنيف مستندا إىل الواقع من جهة، ك إ

من جهة أخرل. إىل الواقع الف حركة النص ارتبطت حبركتو، ك إىل النص من حيث مضمونو ك بناؤه؛ ذلك 
أف حركة النص يف الواقع تنطبع آثارىا يف جانيب النص. ك لذا فمعيار التصنيف ىو التفرقة بُت مرحلتُت 

ين ما نزؿ بعدىا سواء نزؿ دبكة أـ تارىبيتُت تفصل بينهما اؽبجرة؛ فاؼبكي ما نزؿ قبل اؽبجرة، ك اؼبد
. ك دليل صحة ىذا اؼبعيار )ارتباط النص حبركة الواقع( أف علماء اإلسالـ حُت كاف يلتبس عليهم (3)باؼبدينة

داخل النص ذاتو،  إهباد دليل حاسم على مكاف نزكؿ اآليات كانوا يلجئوف إىل بعض اؼبعايَت اؼبضمونية
فذىبوا ماال إىل أف "كل سورة فيها )يا أيو الناس( ك ليس )يا أيها الذين آمنوا( فهي مكية. ك ىذا اؼبعيار 
اؼبضموين أيضا لو صلة بالواقع االجتماعي كما نرل فيربز فيو عنصر مراعاة اؼبخاطىب مرتبطا بالعنصر 

كال( فهي مكية، ك حكمة ذلك "أف نصف القرآف الداليل ك التعبَتم داخل النص، ك كل سورة فيها )
حسب ترتيب التالكة ك حسب ترتيب النزكؿ أكاره دبكة، ك أكارىا جبابرة، فتكررت فيو )كال( على كجو 
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 يربز ىذا اؼبعيار اؼبضموين  أيضا. ك (1)التهديد ك التعنيف ؽبم، ك اإلنكار عليهم خبالؼ الصنف األكؿ"
 يف مع الظرؼ االجتماعي، ك أثر ذلك يف أسلوب اػبطاب.عنصر مراعاة اؼبخاطىب، ك التك

ك يعلل علماء القرآف خصيصة طوؿ اآليات اؼبدنية إذا قورنت بقصر اآليات اؼبكية بانتقاؿ الدعوة 
من مرحلة اإلنذار إىل مرحلة الرسالة، أم من كاقع اجتماعي إىل كاقع اجتماعي آخر؛ فاإلنذرا يعتمد على 

كره على لغة ذات أسلوب مركز ك موقع، ك ىو أسلوب طاغ يف قصار السور بصفة التأثَت الذم يعتمد بد
ليو ؿبتول أكسع من ؾبرد عامة، ك كلها سور مكية، ك لكن الرسالة من جهة أخرل زباطب اؼبتلقي ك تنقل إ

 .التأثَت
مع دراسة النص دراسة داخلية )أسلوب النص  سبب النزكؿك إف معرفة اؼبكي ك اؼبدين ك 

..( تضمن ربليال دقيقا للخطاب ك ذبعلو قابال للتمايز، ك عدـ اػبلط بُت مناسبة النزكؿ ك بُت كمضمونو
سياؽ آخر يعاد فيو االستشهاد بالنص مرة أخرل، فيظن الراكم أف النص نزؿ سابقا على سببو، مااؿ ذلك 

.قاؿ: أم (2)الدبر" ما يركيو السيوطي أف عمر بن اػبطاب حُت نزؿ قولو تعاىل: "سيهـز اعبميع ك يولوف
يف آثارىم مصلتا  -صلى ا عليو ك سلم–صبع؟ فلما كاف يـو بدر ك اهنزمت قريش نظرت إىل رسوؿ ا 

. ك لكن سياؽ اآلية يف سورهتا من (3)بالسيف يقوؿ: "سيهـز اعبمع ك يولوف الدبر"، فكانت ليـو بدر"
 فرعوف النذر، كذبوا بآياتنا كلهاد جاء آؿ انتقاؿ النص من قصة آؿ فرعوف إىل هتديد أىل مكة. "ك لق

فأخذناىم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خَت من أكلئكم أـ لكم براءة يف الزبر. أـ يقولوف كبن صبيع منتصر. 
ىو انتقاؿ ينكشف من خالؿ . ك (4)سيهـز اعبمع ك يولوف الدبر، بل الساعة موعدىم ك الساعة أدىى أمر"

إىل خطاب اؼبؤمنُت إىل خطاب الكفار مث إىل الغيبة مرة أخرل، يف حركة تفات اؼبتكرر من الغيبة لاال
سريعة، ك باإلحافة إىل ذلك فإف التوعد بصيغة االستقباؿ )السُت( مث اإلحراب باستخداـ )بل( ك اغبديث 

 .(5)عن الساعة يكشف عن )سياؽ النص( أك مناسبة النزكؿ
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  في مسألة الناسخ و المنسوخ: -4
ظاىرة النسخ اليت ذكرىا علماء القرآف يف مؤلفاهتم من الظواىر الدالة على كجود عالقة قوية بُت  تعد   

النص ك الواقع، ك ىي دالة أيضا على تفاعل ىذا النص مع سياقو الاقايف ك االجتماعي. ك معٌت النسخ: 
اللفظ، ك يقصد بذلك  اإلزالة، ك اختلف العلماء حوؿ مفهومو، فشرح بعضهم بأنو إزالة اغبكم ك إبقاء

إزالة حكم آية حبكم آية أخرل متلوة أك خبرب متواتر، ك يبقى لفظ اؼبنسوخة متلوا، ك يرل آخركف أنو إزالة 
اغبكم ك اللفظ ك ربل اآلية الناسخة ؽبا يف اغبكم ك التالكة. ك اؼبعٌت الاالث من معاين النسخ مأخوذ من 

ا فلم يبق منها عوض، ك ال حلت الري  ؿبل اآلثار بل زاال قوؿ العرب: نسخت الري  اآلثار إذا أزالته
صبيعا، ك ىذا النوع من النسخ إمبا يؤخذ من جهة األخبار، كبو ما ركل أف سورة األحزاب كانت تعدؿ 
سورة البقرة طوال، نسخ ا منها ما شاء فأزالو بغَت عوض، ك ذىب حفظو من القلوب، ك ىذا األخَت 

 على حربُت:
 للفظ من اغبفظ أك يزكؿ اغبكم، على كبو ما ذكرنا من سورة األحزاب.أف يزكؿ ا .1
أف يزكؿ اللفظ، ك يبقى اغبكم ك اغبفظ للفظ، ك ال يتلى على أنو قرآف ثابت، كبو آية الرجم اليت  .2

 .(1)تواترت األخبار عنها 
ك آخركف قالوا  ك قد انقسم العلماء إزاء ىذه اؼبسألة إىل أقساـ، فكاف منهم القائلوف بوجود النسخ،

ك يهمنا يف ىذا اؼببحث إيضاح عالقة ىذا اؼبوحوع  )*(بندرتو، ك فئة ثالاة أنكرت كجود النسخ يف القرآف
بنظرية العالقة بُت النص ك السياؽ من خالؿ النصوص اليت تركها أصحاب دراسات علـو القرآف ك نشَت 

اقع ك تفاعلو معو من جهة، ك كذلك تتصل ابتداءن إىل أف مسألة النسخ تتصل دبوحوع معاعبة النص للو 
 دبسألة انسجاـ اػبطاب من جهة أخرل.

كة، ئكؿ جاىدا اػبركج من مسألة شااق( وب 437فنرل أبا ؿبمد مكي بن أيب طالب )اؼبتوىف سنة 
ك ىي أف حدكث النسخ يناقض أف القرآف ؿبفوظ حفظا أزليا يف اللوح افوظ. ك بعد أف يقرر أف ىذا 

التبديل ك النسخ إمبا ىو مكتوب يف علم ا, ك أف ا وبدد أكقات التعديل ك كيفيتو. يف علمو  التعديل ك
سبحانو، مث ىبرج بعد ىذا إىل توحي  كظيفة النسخ، ك ىي يف رأينا توحي  عالقة النص بالسياؽ 

                                                           
 .53-49أبو ؿبمد مكي بن أيب طالب القيسي، اإليضاح لناسخ القرآف ك منسوخو، ص  (1)

  .يبكن للمهتم أف يطلع على آراء ىذه الفئات يف كتب التفسَت ك األصوؿ ك كتب علـو القرآف )*(
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صالح لعباده، فهو اػبارجي، ك بالذات عالقة النص باؼبخاطىبُت يقوؿ:"...ك ذلك منو تعاىل ؼبا فيو من ال
يأمرىم بأمر يف كقت ؼبا فيو من صالحهم يف ذلك الوقت، ك قد علم أنو يزيلهم عن ذلك يف كقت آخر ؼبا 
علم فيو من صالحهم يف ذلك الوقت الااين )...( فأتى كل رسوؿ قومو بشرع شرعو ا ـبالف لشرع من  

تعبد ك اختيار ك ابتالء للطائع منو  كاف قبلو من الرسل "لكل جعلنا منكم شرعة ك منهاجا". ك ذاؾ
العاصي، ك كالـ ا كاحد ال اختالؼ فيو، ك إمبا االختالؼ يف اؼبأمور بو يف كقتُت متقدمُت يف علم ا ك 

قبل علم كل ـبلوؽ... ك ألجل ما أراد ا من النسخ للرفق بعباده، ك الصالح ؽبم أنزؿ القرآف شيئا بعد 
دة ألنو لو نزؿ صبلة كاحدة مل هبز أف يكوف فيو ناسخ ك ال منسوخ، إذ غَت شيء، ك مل ينزلو صبلة كاح

 .(1)جائز، أف يقوؿ يف كقت كاحد افعلوا كذا ك ال تفعلوا كذا كذلك الشيء بعينو"
إف ىذا النص يعاًف قضية اتساؽ النص مع اؼبقاـ )السياؽ اؼبقامي( فليس معقوال أف يتنزؿ األمر ك 

تجيب اؼبخاطىبوف يف ىذه اغبالة؟ مث إف النص كاف يتشكل متطور الواقع ك حده يف آف كاحد فكيف يس
تفاعل اؼبخاطىبُت من جانب آخر، ك مع ىذا التنزؿ كفق حاجات البشر ك تدريج التشريع على أكلئك 
العباد، يبقى النص منسجما متسقا ك الحظ قولو )ككالـ ا كاحد ال اختالؼ فيو( ك يبقى االختالؼ يف 

فاعل اؼبخاطىبُت مع النص الواحد اؼبتسق اؼبنسجم. مث إف النسخ مظهر التصاؿ النص مع الوقائع، ك دائرة ت
معاعبتها معاعبة مباشرة، ك البد أف تظهر آثار ىذا االتصاؿ داخل النص القرآين، فأم معٌت أف ينزؿ النص 

كاف إنزالو القرآف غَت حوؿ حادثو مل تقع بعد؟ يقوؿ مكي بن أيب طالب حوؿ ىذه القضية "...مع أنو  
صبلة أخف يف التعبد، فلو نزؿ العرض كلو صبلة كاحدة لصعب العمل بو، ك لسبق اغبوادث اليت من أجلها 
نزؿ كاَت من القرآف، فغَت جائز أف ينزؿ قرآف يف حادثة ىبرب عنها باغبدكث ك وبكم فيها ك ىي مل تقع، 

 .(2)نسوخ"فافهم ذلك فهو األصل الذم يبٍت عليو النسخ ك اؼب
ك يعاًف )مكي بن أيب طالب القيسي( يف باب )بياف شركط الناسخ ك اؼبنسوخ( عالقة الناسخ ك 
اؼبنسوخ بالشرائع السابقة، ك يرل أهنا هبب أف ال توحع يف الناسخ ك اؼبنسوخ يقوؿ: "كقد أدخل أكار 

شراعهم، ك كاف حق ىذا أال اؼبؤلفُت يف الناسخ ك اؼبنسوخ آيات كاَتة قالوا: نسخت ما كانوا عليو من 
يضاؼ إىل الناسخ ك اؼبنسوخ، ألنا لو اتبعنا ىذا النوع لذكرنا القرآف كلو يف الناسخ ك اؼبنسوخ "ك ىذا 

                                                           
 .56-55مكي بن أيب طالب القيسي، اإليضاح، ص  (1)
 .15-14اعبوزم، نواسخ القرآف، ص ابن  (2)
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. ك يستفاد من ذلك أف النص القرآين نص كاحد متصل، ارتبطت (1)خركج عما نقصد إليو من ىذا العلم"
ائع السابقة، ك عاعبت سياقا ثقافيا ك اجتماعيا ـبتلفا ك آية بأمة جديدة، ك بظركؼ تنزيل ـبتلفة عن الشر 

لذلك ال هبوز أف ندرس الناسخ ك اؼبنسوخ يف أطر زمانية سابقة لنزكؿ القرآف، ك ليس معٌت ىذا أف قراءة 
ىذا النص موقوفة على ظركؼ تنزيلو فقط بل ىو نص لغوم يبتلك دكاؿ متعددة، سبكن القارئ من قراءتو 

الشاملة )للعامل(. ك لكن ينبغي علينا قراءتو يف حوء عالقة النص باؼبخاطبُت )اؼبكلفُت( يف إطار النظرة 
 .اقات اؼبختلفة ايطة هبذا النصكفقا لظركؼ السي
نصر حامد أبو زيد مسألة النسخ يف كتابو )مفهـو النص( ك ينطلق من معٌت النسخ ك ك قد ناقش 

وبدده بأنو إبداؿ نص بنص مع بقاء النصُت، ك على ذلك يصعب تقبل كاَت من النصوص ك األنواع اليت 
يوردىا العلماء داخل قضية الناسخ ك اؼبنسوخ، مث بعد ذلك يعرج على كظيفة النسخ ك ىي التدرج يف 

قد أف يراعي يف نصوصو ىذا الواقع، ك لتشريع خطوة خطوة، فالقرآف كحي انطلق من حدكد الواقع، ك البد ا
ىو  هبوز إغفاؿ البعد اآلخر للنص ك قارب لعلماء القدماء ىذا الفهم ك عربكا عنو بلغة عصرىم. كيرل أنو ال

كتهم داخل اجملتمع، ك يرل أف  الواقع ك اؼبتلقوف، ذلك أف األحكاـ الشرعية أحكاـ خاصة بالبشر يف حر 
كاَتا من علماء القرآف قد غالوا يف النماذج اليت عدكىا من الناسخ ك اؼبنسوخ، كخلطوا يف ذلك بُت أدكات 
التخصيص اللغوم داخل اآلية الواحدة، ك بُت تغيَت اغبكم لتغَت الظركؼ ك اؼبالبسات. مث يتناكؿ عددا 

أف ك  اؼبنسوخ، ك يوح  من خالؿ سياقها أهنا آيات ؿبكمة، من األمالة يعدىا بعض علماء القرآف من
 اؼبقصود هبا خالؼ ما فهمو أكلئك.

ك يعاًف أبو زيد مسألة أمباط النسخ، ك منها نسخ نصوص من القرآف بنصوص من السنة، ك يذكر 
 ىو أقرب اؼبواقف إىل سياؽ النص من )*(خالؼ العلماء حوؿ ىذه اؼبسألة، ك يرل أف موقف الشافعي

حيث إصراره على التماثل يف مستول النصوص فيما يتصل بنسخ األحكاـ، ك يعد الناسخ ك اؼبنسوخ يف 
 .(2)رأيو من اؼبفردات اؽبامة اليت ربدد عالقة النص بسياؽ الواقع ك الاقافة

                                                           
 .1/59مكي بن أيب طالب، اإليضاح، ص  (1)

سنة عاحدة ليتبُت توافق القرآف يقوؿ الشافعي: "حيث كقع نسخ القرآف عاحد ؽبا، "ك حيث كقع نسخ السنة بالقرآف فمعو  )*(
 .141السنة"، الرسالة، الشافعي، ص ك 
 .124-122نصر حامد أبو زيد، مفهـو النص/دراسة يف علـو القرآف، ص  (2)
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ك أما مفاىيم التحليل اليت يستند إليها. د. مفتاح فهي أكال اؼبقصدية، ك ىي اؼبعتقدات ك اؼبقاصد ك 
االىداؼ اليت ربكم فعل الكالـ الصادر من متكلم إىل ـباطب يف مقتضيات أحواؿ خاصة، ك هبذا يدخل 
من خالؿ ىذا اؼبفهـو ثالثة عناصر أساسية ىي: اؼبخاًطب، ك اؼبخاطىب ك ظركؼ التنزيل. أك ما عرب عنو 

لناس بلساف عريب الشاطيب باؼبقاصد ك مقتضيات األحواؿ. فاؼبخاًطب ىو الرسوؿ الذم كاف ىباطب ا
  الذم ال وبتمل التأكيل على غَته.مبُت، ك ينبٍت على ىذا األصل نتائج منها تفضيل النص 
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 :تمهيد
اصطفى ا تعاىل من البشر أنبياء ورسًًل، أرسلهم برسالة الّتوحيد إىل أقوامهم، وقد كاف ىؤالء 
الّرسل واألنبياء مثااًل يف البذؿ والصرب والّتضحية، حّّت بذؿ كثًن منهم دماءه رخيصًة يف سبيل الثّبات على 

شّك كما يتفاضل سائر البشر فيما بينهم، بل كما دعوة ا وقد تفاضل الّرسل واألنبياء فيما بينهم بًل 
يتفاضل األنبياء فيما بينهم، وقد خاطب ا تعاىل نبّيو الكرمي يف إحدى آيات القرآف الكرمي وحثّو على 

ولو العـز من يما يلي سنعرّج على تعريف من ىم أ. وفالّصرب على أذى قومو كما صرب أولوا العـز من الّرسل
كل من نوح   ًا من العًلقة بٌن النص والسياؽ يف بعض السور القرآنية اؼبتضمنة قصصالرسل ونوضح شيئ

 عليو السًلـ، إبراىيم عليو السًلـ، وموسى عليو السًلـ. 
لذلك  إمضاء األمر وحصوؿ اؽبدؼ والغايةأصل كلمة العـز لغًة إىل القصد وعقد القلب على و 

ربقيقة ىدفو صاحب العزدية، وقد اعترب كثًٌن من العلماء أنبياء يقاؿ للّرجل صاحب اؽبّمة والّنشاط يف سبيل 
ا ورسلو كّلهم أصحاب عزدية ومهّو يف سبيل الّدعوة والّتبليغ، ولكن ىناؾ عدٌد من ىؤالء الّرسل قد 

 جًللواجتباىم ا تعاىل ومّيزىم، وإّف حقيقة الّتفضيل ىذه قد ذكرىا ا تعاىل يف كتابو حٌن قاؿ جّل 
ُهْم َمْن َكلََّم اللَُّو  ،تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بَػْعَضُهْم َعَلٰى بَػْعضٍ ﴿ ، لذلك كاف ىناؾ ﴾َوَرَفَع بَػْعَضُهْم َدَرَجاتٍ  ،ِمنػْ

تلك الّدرجة وما استأىلوا تلك  تبوؤواطبسٌة من الّرسل اعتربىم العلماء من أفضل األنبياء واؼبرسلٌن، وما 
وه وما ربّملوه من أقوامهم، وقد ذكرىم العلماء بالّتفصيل وىم خامت لذقّدموه وما بالّصفة إال بسبب ما 

الّنبيٌن سّيدنا ؿبّمد عليو الّصًلة والّسًلـ وأنبياء ا نوح وموسى وإبراىيم وعيسى عليو أفضل الّصًلة 
  .والّتسليم

 الكثًن وربملوا ا، إىل الدعوة يف وعزدية وثبات صرب أصحاب ألهنم العـز بأويل الرسل ىؤالء ظبيو 
 اْصرِبْ ﴿َ  :وجل عز قاؿ والصرب، اغبـز ذوو ىم:  عبَّاس ابن قاؿ ا، رسالة يبلغوهنم وىم قومهم أذى من

ينِ  ِمنْ  َلُكمْ  َشرَعَ ﴿ الكردية اآلية ذكرهتم وقد( 35 األحقاؼ) ﴾الرُُّسلِ  ِمنْ  اْلَعْزـِ  أُْوُلوا َصبَػرَ  َكَما  َما الدِّ
َنا َوالَِّذي نُوحاً  بِوِ  َوصَّى َنا َوَما إِلَْيكَ  أَْوَحيػْ ينَ  أَِقيُموا َأفْ  َوِعيَسى َوُموَسى إِبْػرَاِىيمَ  بِوِ  َوصَّيػْ  ﴾ِفيوِ  تَػتَػَفرَُّقوا َوال الدِّ

 َوُموَسى َوإِبْػرَاِىيمَ  نُوحٍ  َوِمنْ  َوِمْنكَ  ِميثَاقَػُهمْ  النَِّبيٌِّنَ  ِمنْ  َأَخْذنَا َوِإذْ ﴿ :وجل عز قولو ويف( 13 الشورى)
 الناس يستغيث الذين ىم اػبمسة ىؤالء إفَّ  ،(7 األحزاب) ﴾َغِليظاً  ِميثَاقاً  ِمنػُْهمْ  َوَأَخْذنَا َمْرميََ  اْبنِ  َوِعيَسى
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َقاـْ  وطوؿ اؼبوقف، وىوؿ اغبساب شدة من القيامة يـو هبم
ُ
 اػبلق بٌن والقضاء ااسبة تعجيل طلب يف اؼب

_  ذلك شدائد جًللو على جل ا أعاننا_  عنو ا رضي ىريرة أيب عن( مسلم صحيح) ففي اليـو
 عيسى مث موسى مث إبراىيم مث نوحاً  يأتوف قاؿ مث آَدـ يأتوف....  فيو ورد والذي اؼبعروؼ، الشفاعة حديث

 عز قولو ومعىن مرسلوف، ألهنم اػبمسة فبقي برسوؿ ليس ألنو َخرَجَ  السًلـ عليو آَدـ أما. ؿبمد مث
 .بالعهد الوفاء دبعىن ﴾َعْزماً  َلوُ  قبَِدْ  وَلَْ  فَػَنِسيَ  قَػْبلُ  ِمنْ  آَدـ ِإىَل  َعِهْدنَا َوَلَقدْ ﴿وجل

 األحزاب آييت يف اؼبذكورين اػبمسة يف الرسل من العـز أويل العلم أىل بعض رآخر حصْ  ورأي
:  ىم الذين - اػبمسة األنبياء أف شك فًل. إليو ذىبوا ما صحة على يدؿ دليل ىناؾ وليس والشورى،

  .أصبعٌن عليهم ا صلى ؿبمد ونبينا وعيسى وموسى وإبراىيم نوح
 نوح عليو السالم  -1

 العـز أويل من رسوؿ أوؿ فكاف والطواغيت، األصناـ ُعِبَدت ؼبا السًلـ عليهما آَدـ بعد نوحاً  ا بعث
 يا: قاؿ رجًلً  أفَّ )  ا رسوؿ قوؿ اغبديث ففي قروف، عشرة آَدـ وبٌن بينو وكاف السًلـ، عليو نوح ىو

 نوح بٌن كم: قاؿ. قروف عشرة: قاؿ ؟ نوح وبٌن بينو كم: قاؿ. نعم: قاؿ ؟ آَدـ كاف أنيب ا رسوؿ
 .(عشر وطبسة مائة ثًلث: قاؿ الرسل؟ كانت كم ا رسوؿ يا: قاؿ. قروف عشرة: قاؿ وإبراىيم؟

 وكاف. اػبمسة العـز أويل من رسوؿ أوؿ وىو رسوؿ نيب األنبياء، بشيخ لُقِّب وقد السًلـ عليو نوح ىو
 كاف نوبأ وجل عز ا أخرب وؽبذا كثًناً  ا يشكر وكاف وتعاىل، سبحانو با مؤمناً  الفطرة على بعثتو قبل

 القرآف يف سورة وجدوت ،موضع من أكثر يف الكرمي القرآف يف ذكره صادقًا وورد تقياً  وكاف  شكوراً  عبداً 
 أَفْ  قَػْوِموِ  ِإىَل  نُوحاً  أَْرَسْلَنا إِنَّا﴿: وجل عز قاؿ .قومو مع كاملة قصتو فيها وردت( نوح سورة) باظبو الكرمي
 َواتػَُّقوهُ  اللَّوَ  اْعُبُدوا َأفْ ( 2) ُمِبٌنٌ  َنِذيرٌ  َلُكمْ  ِإّنِّ  قَػْوـِ  يَا قَاؿَ ( 1) أَلِيمٌ  َعَذابٌ  يَْأتِيَػُهمْ  َأفْ  قَػْبلِ  ِمنْ  قَػْوَمكَ  أَنِذرْ 

 لو قومو عصياف استمرار رغم ديل وال يكل ال عاما طبسٌن إال سنة ألف دعوتو يف . لبث﴾ (3) َوَأِطيُعوفِ 
 قضاىا عاماً  وطبسوف تسعمائة أي ﴾ َعاماً  طَبِْسٌنَ  ِإالَّ  َسَنةٍ  أَْلفَ  ِفيِهمْ  فَػَلِبثَ  قَػْوِموِ  ِإىَل  نُوحاً  أَْرَسْلَنا َوَلَقدْ ﴿
 .قومو دعوة يف
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سورة، واعبدوؿ التايل يبٌن السور واآليات اليت ورد  28مرة، يف  43ذكر نوح عليو السًلـ يف القرآف 
  1فيها: اظبو

 أرقام اآليات رقمها اسم السورة أرقام اآليات رقمها اسم السورة
 116-106-105 26 الشعراء 33 3 آل عمران

 14 29 العنكبوت 163 4 النساء
 7 33 األحزاب 84 6 األنعام

 79-75 37 الصافات 69-59 7 األعراف
 12 38 ص 70 9 الشورى
 31-5 40 غافر 71 10 يونس
 13 42 الشورى 89-48-46-45-42-36-32-25 11 ىود

 12 50 ق 9 14 إبراىيم
 46 51 الذاريات 17-3 17 اإلسراء
 52 53 النجم 58 19 مريم

 9 54 القمر 76 21 األنبياء
 26 57 الحديد 42 22 الحج

 10 66 التحريم 23 23 المؤمنون
 26-21-1 71 نوح 37 25 الفرقان

 

  :إنا أرسلنا نوحاً إلى قومو﴿إشراقات في قولو تعالى﴾  
لكن   ىو أوؿ الرسل، ىو أوؽبم، ونوح﴾أَْرَسْلَنا نُوًحا إِنَّا﴿ :تعاىل يف صدر ىذه السورة يقوؿ ا

ويف قصة الشفاعة أيضاً  ، صحيح البخاري كاف نبيًا كما يف آدـ و عليو الصًلة والسًلـ، آدـ كاف قبلو
 آدـ بعدوظل  مكلمًا معلماً، وعلم أىلو وذريتو وأوالده اإلدياف والتوحيد، كاف نبياً  .لو: أنت أوؿ نيب قالوا

وكاف أصل ىذا التغيًن ىو أنو ؼبا  مث حصل بعد ذلك التغيًن، عشرة قروف كلهم على اؽبدى وعلى اإلدياف،
قاؿ الشيطاف ؼبن بعدىم: لو  األولوف األكابر الرموز القادة أىل الديانة والعبادة والتقوى واإلدياف؛ مات

فلم  -يعين: سباثيل كاألصناـ-ؿبافلهم نصبًا  يف فنصبوا ؽبم .حّت تستعينوا هبم وتتذكروىم نصبتم ؽبم نصباً 
فبعث ا  رضي ا عنو، ابن عباس عن صحيح البخاري وىذا جاء يف مث اندرس العلم فعبدت، تعبد،

                                                           
.11، ص1811، 1عمر أحمد عمر، أولوا العزم من لرسل ، دار حسان للطباعة ولنشر ، م  -

1
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إِنَّا أَْرَسْلَنا ﴿ :السياؽ بقولو سبحانو وؽبذا يبدأ والسًلـ ؾبددًا لدعوة التوحيد؛ عليو الصًلة نوحاً  تعاىل
  ﴾نُوًحا

ليـو وليلة أو شهر أو سنة، وال  ليس اليت بٌن أيدينا ىي عبارة عن جرد حساب، لسورةهذه اف
لتسعمائة  وإمنا ىي تلخيص وإجياز أللف سنة إال طبسٌن عاماً، طبسٌن أو ستٌن سنة كما ىي أعمارنا،

  . .عليو الصًلة والسًلـ نوح الذي عملو وطبسٌن سنة من اؼبعاناة والدعوة والصرب والرتويع
  إلى قومو﴿داللة قولو تعالى﴾  

ألهنم أبناؤه وإخوانو وأحفاده وقرابتو  وظباىم قومو؛ ﴾قَػْوِموِ  إِنَّا أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل ﴿:فا سبحانو وتعاىل يقوؿ
 .اعتووبنو عمو وصب

وإمنا   األرض كلها، ل يكونوا منتشرين يف نوح أف البشرية يـو أرسل إليهم -وا أعلم-وإال فإف الظاىر 
 وقد يصدؽ قالوا: إهنم كانوا يعدوف باؼبئات، حّت إف من أىل العلم من يزالوف قليًًل، كانوا قلة، كانوا ال

قيل: إف  ﴾ِليلٌ قَوَما آَمَن َمَعُو ِإالََّ ﴿ :الصًلة والسًلـعليو  نوح ىذا أنو يف قوؿ ا سبحانو وتعاىل يف قصة
 .وقيل: كانوا سبعٌن الذين آمنوا معو كانوا شبانية أو كانوا اثين عشر،

وأف البشرية ل تتسع  على أف اؼبرسل إليهم أيضًا ىم يف اعبملة كانوا قليًلً، -أعلم وا-فهذا يدؿ 
تعويضاً عن ىذا النقص اؼبوجود  البشر قليًًل كاف ا ديد يف أعمارىم، اتساعها، ومن حكمة ا أنو ؼبا كاف

َوُىَو ﴿ :كما قاؿ ينتشروا، القتضاء حكمة ا أف يبقوا وأف ديتدوا وأف يف العدد، كانت أعمارىم تطوؿ؛
  . .يعين: نشركم ﴾اأَلْرِض َوإِلَْيِو رُبَْشُروفَ  الَِّذي َذرََأُكْم يف 

 إرسال نوح إلى قومو دون بقية الخلق والحكمة من الرسالة  
 ةألنو ل يكن شب وقد يكوف اؼبقصود: إىل الناس، إىل البشر؛ ﴾قَػْوِموِ  إِنَّا أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل ﴿ :فلذلك قاؿ

 ىؤالء األقواـ ول ينجوا، وبناًء عليو يكوف الطوفاف الذي أرسلو ا سبحانو وتعاىل اجتاح يومئذ إال قومو،
يف  نوح الطوفاف يكوف عّم األرض كلها، عّم وطبق األرض كلها ول ينج إال من كانوا مع يعين: كأف

وقوؽبم: أنت أوؿ رسوؿ  عليو السًلـ، نوح وؾبيئهم إىل وقد يؤيد ويعزز ىذا اؼبعىن حديث الشفاعة السفينة،
  .ا إىل أىل األرض أرسلو
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 بيان االحتماالت فيمن أرسل إليهم نوح عليو السالم  
كلها ول ينج إال  وأف الطوفاف عّم األرض كلهم،إىل اػبلق   نوح إرساؿ حيتمل أف يكوف اؼبقصودو 

والطوفاف عم ىذه  عليو الصًلة والسًلـ أرسل لقومو، نوح وحيتمل أف يكوف .يف السفينة نوح من كاف مع
مواضع أخرى من  وال دينع ىذا أو يعارضو أف يكوف يف وكذبوه، اؼبنطقة اليت كاف فيها قومو الذين عصوه

اغبديث  وقد يعتضد ىذا اؼبعىن بقوؿ النيب صلى ا عليو وسلم يف ، نوح إليهم األرض أمم وأقواـ ل يرسل
إىل الناس  -يعين: ؿبمد صلى ا عليو وسلم-خاصة، وبعثت  إف النيب كاف يبعث إىل قومو) :اؼبتفق عليو

  ﴾قَػْوِمِو أَْف أَنِذْر قَػْوَمكَ  إِنَّا أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَل ﴿ :وقد يتعزز ىذا اؼبعىن أيضاً بقولو سبحانو عامة أو كافة،
 ةصة رسالة نوح عليو السالمخال  

قَػْبِل َأْف يَْأتِيَػُهْم  َأْف أَنِذْر قَػْوَمَك ِمنْ ﴿ :تعاىل يف صدر اآلية عنوانًا للقصة كلها وخًلصة الرسالة ذكرىا ا
األليم ىنا ىو الطوفاف الذي  وقد جيوز أف يكوف العذاب العذاب األليم، يعين: أنذرىم ﴾َعَذاٌب أَلِيمٌ 

األليم يف اآلخرة  أو يكوف اؼبقصود العذاب األليم يف اآلخرة، وقد يكوف قصد العذاب اجتاحهم بعد ذلك،
من عقاب ا تعاىل ألىل الكفر يف  وحيذروف يذكروف باآلخرة،جاءوا كلهم صبيعًا  ألف الرسل أجود وأوىل؛

 نوحاً  فهذا ما بعث ا تعاىل بو وإف كاف عذاب الدنيا قد حيذر بو وينذر كما يف مواضع، الدار اآلخرة،
  . والسًلـ عليو الصًلة

  :قال يا قوم إني لكم نذير مبين﴿إشراقات في قولو تعالى﴾  
  ﴾ُمِبٌنٌ  قَاَؿ يَا قَػْوـِ ِإّنِّ َلُكْم َنِذيرٌ ﴿
حّت إف ا  ؽبا، عليو الصًلة والسًلـ قاـ بالدعوة وقاـ بالنذارة وتصدى نوح :يعين: مباشرة، إذاً  ﴾قَاؿَ ﴿

عليو  نوحاً  على أف فبا يدؿ (قَاؿَ ) قاؿ ولكن بالفاء، الفاء فيها تعقيب،فقاؿ  :سبحانو وتعاىل ل يقل
ىذه الكلمة مباشرة دبجرد ما أوحى ا تبارؾ وتعاىل إليو من غًن  وقاؿ الصًلة والسًلـ قاـ هبذه الدعوة،

َأِف اْعُبُدوا اللََّو  * ُمِبٌنٌ َنِذيٌر  يَا قَػْوـِ ِإّنِّ َلُكمْ  ﴿: فقاـ إىل قومو وخاطبهم وقاؿ تأخر، تلبث وال تريث وال
 ﴾َوَأِطيُعوفِ  َواتػَُّقوهُ 
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  يا قوم﴿دالالت في الخطاب بقولو﴾  
 ﴾يَا قَػْوـِ ﴿ :مث قاؿ ولفت األنظار، فيو توجيووىذا  ،(أواًل: النداء حبرؼ )يا ﴾يَا قَػْوـِ  ﴿: فخاطبهم بقولو  

، فهو ( دليل على ياء اؼبتكلم، ﴾قَػْوـِ  يَا﴿قَاَؿ  بل خطابو موجو ؽبؤالء القـو كأنو  والكسرة ىنا )يَا قَػْوـِ
 اليت بينو وبينهم أنو واحد منهم؛ وىذا فيو نوع من التذكًن بالرابطة !أىلي يقوؿ: يا قومي! يا صباعيت! يا

 شعيب و ىود و لوط و فػنوح من حكمة ا سبحانو وتعاىل أنو ال يبعث نبيًا إال من قومو، كافولذلك  
ألنو لو كاف الرسوؿ أجنبياً أو  قومو؛ وؿبمد صلى ا عليو وسلم، كاف الرسوؿ يبعث إىل إبراىيم و وغًنىم

وتعاىل ل يبعث مًلئكة وإمنا  ومن ىنا ا سبحانو ردبا رفضوه ونبذوه وتركوه بسبب غرابتو وبعده؛ غريباً 
كونو منهم مدعاة إىل أف يرعوا ىم القرابة  ألف ىذا الرسوؿ ، يعين منهم؛﴾ِمْن أَنْػُفِسِهمْ ﴿ بعث بشراً 

 .أوالً  والعًلقة بينو وبينهم، ىذا
وؼبا يكوف منهم  ،﴾قَػْوِموِ ِإالَّ بِِلَساِف  َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوؿٍ ﴿ يتقن لغتهم ولساهنم وثانياً: ألنو ؼبا يكوف منهم

وىذا  قبواًل أو رفضاً، وما ديكن أف يؤثر يف الدعوة وأعرافهم، أيضاً فهو يعرؼ مداخلهم وعاداهتم وطرائقهم
الداعية  ينبغي أف يتحرى كل األسباب والوسائل اليت تكوف مدعاة إىل قبوؿ دعوتو، دليل على أف الداعية

ىو يعنيو كما ىو  .آمن الناس أـ كفروا ىذا ال يعنيين أبداً  نة؛ وؽبذايقوؿ: أنا مرسل من عند ا وعندي بي
 ﴾يَا قَػْوـِ ﴿  :ـفهو يقو  واضح يف ىذا السياؽ،

 غيةمعنى قولو تعالى )إني لكم نذير مبين( ودالالتو البال  
يعين: منذر ﴾َنِذيرٌ ﴿  :وؼبا يقوؿ ، ىذا توكيد، و)إف( من أدوات التوكيد،﴾ُمِبٌنٌ  ِإّنِّ َلُكْم َنِذيرٌ ﴿: مث يقوؿ

الناس، وليس )ظبيع( دبعىن أنو يسمع  كما يقاؿ: فًلف ظبيع، أي: مسمع للناس يسمع النذير ىو اؼبنذر،
عمرو بن معدي  كما قاؿ بأنو جهًن الصوت يسمع الناس،وتأيت )ظبيع(  تأيت )ظبيع( دبعىن أنو يسمع، ال

فيسمع  يعين: الداعي اؼبصوت الذي يصيح ىجوع أمن رحيانة الداعي السميع يؤرقين وأصحايب : كرب
قوية وبيانو قوي وبًلغتو  بٌن النذارة واضح، حجتو يعين: منذر مبٌن، ﴾َنِذيرٌ  ِإّنِّ َلُكمْ ﴿: فهنا قاؿ الناس،
 خامس أو سادس على أف دعوتو ؽبم وىو نذير ؽبم، ىذا تأكيد آخر ﴾َلُكمْ  ِإّنِّ ﴿  :قاؿ ومع ذلك قوية،

للتأكيد على أنو أنتم اؼبقصودوف واؼبصلحة تعود لكم  ﴾َنِذيرٌ  ِإّنِّ َلُكمْ ﴿  :وما قاؿ: إّن نذير لكم، قاؿ
عىن وقّدمو قبل أف يبٌن ما ىي فأكد على ىذا اؼب ﴾ُمِبٌنٌ  ِإّنِّ َلُكْم َنِذيرٌ ﴿  :فقاؿ إليكم أيضاً، واػبًن



 ............................ العالقة بين النص والسياق في قصص أولي العزمالفصل الثالث .

 

82 
 

   وا صباحاه! فاجتمعت إليو قريش !وا صباحاه)  :كما قاؿ النيب صلى ا عليو وسلم ؼبا قاؿ الدعوة،
 (.إّن لكم نذير، إّن أنا النذير العرياف :قاؿ

وحرصو وحدبو  حّت ورد أف ىذا النذير أحيانًا من شدة إنذاره  والنذير العرياف ىو: الذي كاف ينذر الناس،
يعين: مثل الذي يقوؿ: جاءكم العدو جاءكم  أحيانًا خيلع ثوبو ويلوح بو للناس إذا كانوا بعيدين، كاف

يضطر إىل أف خيلع ثوبو ويلوح بو  يقاؿ: النذير العرياف، يعين: الذي يضرب، العدو، فهذا عند العرب مثل
ىنا  نوح و ،(إّن أنا النذير العرياف)  :لم يقوؿفكذلك النيب صلى ا عليو وس للناس يقوؿ: اىربوا اقبوا،

التأكيد وإثارة عواطفهم أنو منهم وىم  فبعد ىذا ،﴾َنِذيٌر ُمِبٌنٌ  ِإّنِّ َلُكمْ ﴿  :والسًلـ يقوؿ عليو الصًلة
 :سبحانو وتعاىل كما قاؿ ا ولبث فيهم عمرًا من قبلو، قومو وصباعتو وأىل بلده وقبيلتو الذين يعرفونو

  ﴾لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمرًا ِمْن قَػْبِلِو أََفًل تَػْعِقُلوفَ  فَػَقدْ ﴿
  :أن اعبدوا اهلل واتقوه وأطيعون﴿إشراقات في قولو تعالى﴾  

َأِف اْعُبُدوا ﴿  :ذكر ثًلثة أشياء ﴾َواتػَُّقوُه َوَأِطيُعوفِ  َأِف اْعُبُدوا اللَّوَ ﴿ أما حقيقة النذارة والدعوة ومضموهنا فهو
  .إال إياه يعين: وحدوه، ال تعبدوا ﴾اللَّوَ 

عبدوا غًن ا سبحانو وتعاىل وتركوا عبادة  فقد كانوا مشركٌن، وىم فعًًل كانوا كذلك، هذا يدؿ على أهنمف
 ﴾اللَّوَ  َأِف اْعُبُدوا﴿  :ىذا معىن قولو رهبم، فهو يدعوىم إىل التوحيد،

 الترغيب في االستغفار بحصول النفع الدنيوي  
غفار، وأيضاً أغراىم  فبٌن ؽبم أنو رهبم وأنو ﴾َغفَّارًارَبَُّكْم إِنَُّو َكاَف  فَػُقْلُت اْستَػْغِفُروا﴿  :عليو السًلـ نوح قاؿ

وأوالدىم كما ىو  واعبماعة كانوا أىل زرع وحرث وسعة يف أمواؽبم مثلما قاؿ ؽبم عن اآلخرة بأمور دنيوية،
عليو الصًلة والسًلـ  آدـ أعمارىم، وىذا معناه أهنم أصحاء أقوياء األبداف، وطوؿ يف واضح يف السياؽ،

يزالوف طوااًل عراضًا أقوياء  فهؤالء ديكن أهنم نقصوا، لكن أيضًا ما يف السماء ستٌن ذراعاً،كاف طولو 
 . .أصحاء

ىذا معىن )السماء( و)مدراراً(، يعين:  اؼبطر والغيث، ﴾ِمْدرَارًا يُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكمْ ﴿  :فهو يقوؿ ؽبم   
وقد ورد  م من ذلك أف االستغفار سبب يف نزوؿ اؼبطر،وؽبذا أخذ أىل العل مستمرًا ومتتابعًا غًن متوقف؛

قالوا لو: نسيت يا أمًن  بالناس، فصعد اؼبنرب واستغفر ا تعاىل مث نزؿ، رضي ا عنو استسقى عمر أف
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 ( السماء وا لقد استسقيت دبجاديح)  :قاؿ اؼبؤمنٌن ما استسقيت لنا، ما طلبت السقيا؟
  .وقت الغيثالعرب  اجملاديح نوء يعرفو

التنويع، أنك ترغبهم يف  ىذا من ،﴾ِمْدرَارًا يُػْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكمْ ﴿ وعدىم بالدنيا نوح عليو السًلـ فهنا   
على  االستقامة -وا-إذاً: ما ىناؾ مانع أنك تقوؿ لإلنساف مثًًل: إنو  اآلخرة وترغبهم يف الدنيا أيضاً،
وتنجيك من األمراض: اؽبربس واإليدز والزىري والسيًلف  صحة بدنك، اػبًن وترؾ الزنا تكوف سببًا يف

ا وخوفًا من عقابو وخوفًا من الفضيحة وخوفًا من اؼبرض  وأف يرتؾ اإلنساف اؼبعصية طلبًا ؼبرضاة وغًنىا،
مستوى جيدًا من األرباح واؼبصاحل مع  أو أف تقوؿ لو: إف االقتصاد اإلسًلمي الناضج حيقق لك أيضاً،

يف طوؿ العمر كما  أو تقوؿ لو: إف الرب بالوالدين وصلة األرحاـ تكوف سبباً  مرضاة ا سبحانو وتعاىل،
 ابن عباس و عائشة وصح أيضاً عن الرزؽ، صح عن النيب صلى ا عليو وسلم أهنا تزيد يف العمر وتزيد يف

ومع ذلك  إليهم طرفة عٌن من بغضو ؽبم، يبغضهم وال ينظر اإلشارة إىل أف القـو يكونوف وا تعاىل مرفوعاً 
واؼبساكٌن  وبر الوالدين واإلحساف إىل الفقراء فصلة الرحم بصلتهم ألرحامهم، يرزقهم ويصحهم ويعافيهم؛

ىذا معىن يف اػبطاب الدعوي  وتكوف سببًا يف الصحة والعافية، الرزؽ، وااويج تزيد يف العمر وتوسع يف
 :قاؿ .عليو الصًلة والسًلـ نوح سًلمي ينبغي أف يستفاد كما عملوواػبطاب اإل واػبطاب الديين

 ﴾َجنَّاتٍ  َوجَيَْعْل َلُكمْ  ﴿زيادة على ما عندكم يعطيكم ا تعاىل أموااًل وبنٌن ﴾َوبَِنٌنَ  َودُيِْددُْكْم بَِأْمَواؿٍ ﴿
 .يف وسط ىذه اعبنات أهنار ذبري ﴾َلُكْم أَنْػَهارًا َوجَيَْعلْ ﴿ يعين: زروع وبساتٌن وحقوؿ

 إبراىيم عليو السالم  -2
 ؼبدينة التابعة القرى إحدى وىي كوثى باسم تارخيياً  تسمى كانت) العراقية جبلة مدينة يف إبراىيم ولد

 كلم 80 بػ بغداد من اعبنوب يف الفرات، لنهر الشرقي اعبانب على العراؽ يف بابل ؿبافظة يف الواقعة بابل
 اغبديث ورد وقد) نوح وبٌن بينو الزمنية الفرتة يف اغبديث يف وجاء .إبراىيم تلِّ   بػػػ يسمى ما اآلف وفيها

 وبٌن بينو كم: قاؿ. نعم: قاؿ ؟ آَدـ كاف أنيب ا رسوؿ يا: قاؿ رجًلً  أف)  قولو(  نوح قصة يف الشريف
 كانت كم ا رسوؿ يا: قاؿ. قروف عشرة: قاؿ ؟ وإِْبراِىيم نوح بٌن كم: قاؿ. قروف عشرة: قاؿ نوح؟

 (.إِْبراِىيم سورة) باظبو سورة ويوجد(.الصحيح رجاؿ رجالو( )عشر وطبسة مائة ثًلث: قاؿ الرسل؟
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  (األعلى(( )19) َوُموَسى إِبْػرَاِىيمَ  ُصُحفِ ( 18) األُوىَل  الصُُّحفِ  َلِفي َىَذا ِإفَّ ) ُصُحفاً  عليو أنزلت
 رمضاف من ليلة أوؿ إبراىيم صحف أنزلت) ا رسوؿ قاؿ األسقع بن واثلة عن الشريف اغبديث يف جاء

 الزبور وأنزؿ رمضاف، من خلت ليلة عشرة لثًلث اإلقبيل وأنزؿ رمضاف، من مضٌن لست التوراة وأنزلت
 رجالو حسن إسناده( رمضاف) من خلت  وعشرين ألربع القرآف وأنزؿ رمضاف، من خلت عشرة لثماف
 (.األلباّن وادث ثقات

 السريانية يتكلم كاف لذا. ساـ أوالد من عابر نسب من وىو. العراؽ يف بابل وإْبراِىيم عليو السًلـ من
 الطبقات يف سعد وابن البخاري شرح يف العيين ذكر كما حينها، الكلدانيٌن بابل أىل لغة ىي أهنا ويقاؿ

 ويسكنها النمرود، حيكمهم كاف والذي بابل أىل إىل أوالً  أُرِسل وقد. البابلية اللغة أو التاريخ، يف والطربي
 إظباعيل وأما. لغتاف لو فأصبح أيضاً  الكنعانيٌن بلغة فتكلم( كنعاف أرض) الشاـ إىل ىاجر مث الكلدانيوف

..  رضيعاً  طفًلً  كاف إف منذ بينهم نشأ واليت القحطانية، اليمانية جرىم قبيلة أفراد بٌن نشأتو حبكم فإنو
 والدين من أنو رغم بالفصحى لسانو وجل عز ا ففتق ىاجر، والدتو بإذف مكة سكنت اليت القبيلة تلك
 .عربيٌن غًن

آية، واعبدوؿ التايل يبٌن السور  63سورة و 25مرة يف القرآف، يف  67ذكر إبراىيم عليو السًلـ 
 1واآليات اليت ورد إظبو فيها:

 أرقام اآليات رقمها اسم السورة أرقام اآليات رقمها اسم السورة
-132-130-127-126-125-124 2 البقرة

133-135-136-140-258-260 
 69 26 الشعراء

 31-16 29 العنكبوت 97-95-84-68-67-65-33 3 آل عمران
 7 33 األحزاب 163-125-54 4 النساء
 109-104-83 37 الصافات 161-83-75-74 6 األنعام
 45 38 ص 114-70 9 التوبة
 13 42 الشورى 76-75-74-69 11 ىود

 26 43 الزخرف 38-6 12 يوسف
 24 51 الذاريات 35 14 إبراىيم
 37 53 النجم 51 15 الحجر

                                                           
.76المرجع نفسه، ص  -

1
  



 ............................ العالقة بين النص والسياق في قصص أولي العزمالفصل الثالث .

 

85 
 

 26 57 الحديد 123-120 16 النحل
 4 60 الممتحنة 58-46-41 19 مريم

 19 87 األعلى 69-62-60-51 21 األنبياء
 / / / 78-43-26 22 الحج

 مع أبيو قصة إبراىيم عليو السالم: 

يقًا نَِّبّيًا * ِإْذ قَاَؿ الًّبِيِو ٰيأََبِت ِلَ تَػْعُبُد َما الَ ﴿قاؿ تعاىل:    َيْسَمُع َوالَ َوٱذُْكْر ِِف ٱْلِكتَٰػِب إِبْػرَِٰىيَم إِنَُّو َكاَف ِصدِّ
ِمَن ٱْلِعْلِم َما لَْ يَْأِتَك فَٱتَِّبْعىِنۤ أَْىِدَؾ ِصرَاطاً َسوِيّاً * ٰيأََبِت  يَػْبِصُر َواَل يُػْغىِن َعنَك َشْيئاً * ٰيأََبِت ِإِّنِّ َقْد َجآَءِِّن 

مَِّن ٱلرَّضْبَٰػِن فَػَتُكوَف  اَل تَػْعُبِد ٱلشَّْيطَٰػَن ِإفَّ ٱلشَّْيطَٰػَن َكاَف لِلرَّضْبَٰػِن َعِصّيًا * ٰيأََبِت ِإِّنِّۤ َأَخاُؼ َأف دَيَسََّك َعَذابٌ 
 َسلَٰػٌم َعَلْيَك َولِّيًا * قَاَؿ أَرَاِغٌب أَنَت َعْن آؽِبَِّت ٰيِإبْػرَِٰىيُم لَِئن لَّْ تَنَتِو أَلْرصُبَنََّك َوٱْىُجْرِِّن َمِلّيًا * قَاؿَ  لِلشَّْيطَٰػنِ 

أَْدُعو َرِبِّ َعَسۤى َأالَّ َأُكوَف ِبُدَعآِء َوأَْعَتزُِلُكْم َوَما َتْدُعوَف ِمن ُدوِف ٱللَِّو وَ  * َسَأْستَػْغِفُر َلَك َريبِّۤ إِنَُّو َكاَف ِِب َحِفّياً 
َنا َلُو ِإْسَحٰػَق َويَػْعُقوَب وَُكًلًّ جَ  َنا ؽَبْْم َرِبِّ َشِقيًّا * فَػَلمَّا ٱْعتَػَزؽَبُْم َوَما يَػْعُبُدوَف ِمن ُدوِف ٱللَِّو َوَىبػْ َعْلَنا نَِبّيًا * َوَوَىبػْ

  ﴾ِصْدٍؽ َعِلّياً  مِّن رَّضْبَِتَنا َوَجَعْلَنا ؽَبُْم ِلَسافَ 

 المناسبة بين القصة والمحور العام للسورة : 

نزلت فيما نزؿ من القرآف اؼبكي، لغرض تقرير التوحيد، وتثبيت عقيدة اإلدياف، وبياف سبيل اؼبهتدين، 
وسبيل الضالٌن. وجاءت يف ثنايا سورة تعرض مناذج عائًلت ربانية، سواء يف قصة زكريا وحيي، أو قصة 

وأبيو، بل حّت يف عرضها السريع لألنبياء  -عليو السًلـ-، أو قصة إبراىيم  -عليهم السًلـ -ىمرمي وعيس
عليهم السًلـ، قبد ىذا اعبانب قائمًا متمثًًل، لرتسم لنا طريقًا من طرؽ الدعوة، طريق تتجلى فيو أولوية 

وسورة مرمي يف حديثها عن .ف رهباالنصيحة ألولوية القرابة، ويربز فيو كيفية أدائها، لتثمر وتؤيت أكلها بإذ
الرسل الكراـ، تكشف عن ؿبورىا الدعوي القائم على الرحم والقرِب، حّت إنو ليبدو فيها تكرار 

اغبق  -جل جًللو-ذكر"الولد"، و"الوراثة"، ومها من السمات اعبلية يف صفحة القرابة، وفيها يسوؽ ا 
، لتقرر أف الوارثة الباقية، والعًلقة الوشيجة، ىي ﴾يرجعوف إنا كبن نرث األرض ومن عليها وإلينا﴿  :بقولو

مع أبيو، يف حدث يقـو على  -عليو السًلـ-وترد قصة إبراىيم.اليت ال يفينها فناء الدنيا، فلها دواـ وخلود
إنا جعلنا على قلوهبم أكنة أف ﴿اغبوار، حوار يرقى على درجات من اإلقناع والتواصل الوجداّن، ولكن:
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، لذلك فالنتيجة ﴾إّن ال أضيُع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى﴿، ومع ذلك ﴾ويف آذاهنم وقراً يفقهوه 
 ﴾وىبنا لو إسحاؽ ويعقوب وكًلًّ جعلنا نبّياً ﴿اغبتمية اليت يفضي إليها ىي اػبًنية اؼبطلقة، وإحدى صورىا 

وجيدر بنا ىهنا وقفة تعكس .همصورة يؤطرىا أيضًا الرحم والقرِب، فرب اآلباء، سببًا يف بر األبناء وصًلح
حقيقة األواصر والعًلقات، ىذه الوقفة جسدهتا اآليات يف هناية السورة، لتقرر بعمق اور العاـ اليت دارت 

إف الذين آمنوا وعملوا الصاغبات ﴿جيمعهم  ﴾يـو كبشر اؼبتقٌن إىل الرضبن وفداً ﴿حولو، من قولو تعاىل: 
، فنعم األواصر أواصر اإلدياف ﴾ونسوؽ اجملرمٌن إىل جهنم ورداً ﴿قابل ، وباؼب ﴾سيجعل ؽبم الرضبن وّداً 

 .ميثاؽ شديد، وبقاء أكيد
 استحضار العواقب 

، بعد أف كشف حقيقة ﴾يا أبِت إّن أخاُؼ أف ديسك عذاٌب من الرضبن﴿: -عليو السًلـ-يتابُع إبراىيُم 
عبادة األصناـ، وأهنا عبادة للشيطاف، وعصياف للرضبن، بٌن لو الباعث على ىذه النصائح، وىو اػبوؼ 
عليو من عذاب الرضبن، يقوؿ ابن عاشور: "ولإلشارة إىل أف أصل حلوؿ العذاب دبن حيل بو، ىو اغبرماف 

ولإلشارة إىل أف حلوؿ العذاب فبن شأنو أف  من الرضبة يف تلك اغبالة، عرب عن اعبًللة بوصف الرضبن،
 ."يرحم، إمنا يكوف لفظاعة جرمو، إىل حد أف حيرمو من رضبتو من شأنو سعة الرضبة

يقوؿ أيضاً: "والتعبًن باػبوؼ الداؿ على الظن دوف القطع، تأدب مع ا  ﴾إّن أخاؼ﴿ويف قولو:    
إبقاء للرجاء يف نفس أبيو، لينظر يف التخلص من ذلك تعاىل، بأف ال يثبت أمراً فيما ىو من تصرؼ ا، و 

، أي: ﴾فتكوف للشيطاف ولّياً ﴿وإمعانًا يف استحضار العواقب، قاؿ:."العذاب، باإلقًلع عن عبادة األوثاف
 1صاحباً وتابعاً وقريناً يف العذاب، فاؼبواالة ىنا جرت ؾبرى اؼبقارنة

 ةصدود وتهديد: 
، يقوؿ ﴾قاؿ أراغب أنت عن آؽبيت يا إبراىيم﴿بعد أف جرت النصائح واؼبواعظ من إبراىيم بسمع أبيو،    

")قاؿ( استئناؼ مبين على سؤاؿ نشأ من صدر الكًلـ، كأنو قيل: فماذا قاؿ أبوه عندما ظبع  أبو السعود:
اده: أراغب أنت عن آؽبيت يا ىذه النصائح الواجبة القبوؿ؟ فقيل: قاؿ مصرًّا على عن -عليو السًلـ-منو 

 . 2إبراىيم؟
                                                           

يف زاد اؼبسًن، انظر تفسًن اآليات ذكره ابن اعبوزي_  1  

 46سورة مرمي: -تفسًن أيب السعود_ 2
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وجاء رّده يف سياؽ استفهاـ إنكاري تعجيب، ينكر على إبراىيم ذبافيو وتركو عبادة آؽبتو، ويتعجب من 
صنيعو. يقوؿ ابن عاشور: "وإضافة اآلؽبة إىل ضمًن نفسو، إضافة والية وانتساب إىل اؼبضاؼ، لقصد 

يا ﴿رور والتمسك بالكفر، ويقوؿ أيضاً: "والنداء يف قولو: تشريف اؼبضاؼ إليو"، ويف ذلك من الغ
تكملة عبملة اإلنكار والتعجب، ألف اؼبتعجب من فعلو مع حضوره، يقصد بندائو تنبيهو على  ﴾إبراىيم

يا ﴿سوء فعلو، ... فاؼبتكلم ينزلو منزلة الغائب، فيناديو إلرجاع رشده إليو، فينبغي الوقف على قولو: 
 .﴾إبراىيم

صبلة اظبية، مركبة من مبتدأ وفاعل سّد مسد اػبرب، وهبذا يكوف الفاعل يف حكم  ﴾أراغب أنت﴿ة وصبل
اؼبسند إليو، واؼببتدأ يف حكم اؼبسند. "فمن أجل ذلك كاف اؼبصًن إىل مثل ىذا النظم يف نظر البلغاء، ىو 

االىتماـ بالوصف دوف مقتضى كوف اؼبقاـ يتطلب صبلة اظبية للداللة على ثبات اؼبسند إليو، ويتطلب 
االسم، لغرض يوجب االىتماـ بو، فيلتجئ البليغ إىل اإلتياف بالوصف أوالً، واإلتياف باالسم ثانياً... 
    والتحقيق أنو يف قوة خرب مقدـ ومبتدأ مؤخر، وؽبذا نظر الزـبشري يف الكشاؼ إىل ىذا اؼبقصد، فقاؿ: 

فمناط االستفهاـ   " ألنو كاف أىم عنده ﴾ن آؽبيتأراغب أنت ع﴿قدـ اػبرب على اؼببتدأ يف قولو: 
 .اإلنكاري رغبة إبراىيم عن األصناـ

، جاءت فيو "الًلـ موطئة للقسم ﴾لئن ل تنتو ألرصبنك﴿:  -عليو السًلـ-وجبهالة وفظاظة يهدد إبراىيمَ 
نفسو، حيتمل اغبقيقة؛ إما وإسناد أيب إبراىيم ذلك إىل  ...تأكيداً لكونو راصبو إف ل ينتو عن كفره بآؽبتهم، 

ألنو كاف من عادهتم أف الوالد يتحكم يف عقوبة ابنو، وإما ألنو كاف حاكماً يف قومو، وحيتمل اجملاز العقلي؛ 
 ﴾ألرصبّنك﴿،وقيل يف   "إذ لعلو كاف كبًنًا يف دينهم، فًنجم قومو إبراىيم استناد غبكمو دبروقو عن دينهم

ّف أمرؾ وجاء يف لساف العرب، مادة )رجم(: "كًلـ مَرجٌَّم: عن غًن رجم اللساف، أي: ألشتمّنك وأظهر 
راجُم الكِلُم  ﴾أَلْرصُبَنَّكَ ﴿يقٌن، ويف التنزيل العزيز: 

َ
َأي: أَلْىُجرَنََّك، وألَقولنَّ عنك بالغيب ما تكره، واؼب

 .1"الَقبيحة
ّن واتركين، وإىل ذلك )واىجرّن( عطف على ؿبذوؼ يدؿ عليو التهديد، أي: فاحذر  ﴾واىجرّن ملّيا﴿

إما ظرؼ زماف، أي: زمنًا طويًًل، أو حاؿ، أي: ساؼبًا سويّاً، وىذا تفسًن ابن  (ملّيا)، و2ذىب الزـبشري
                                                           

 . لساف العرب/مادة: رجم_  1

 .99،ص:16ج:، روح اؼبعاّن يف تفسًن القرآف العظيم والسبع اؼبثاّن، سورة مرمي ،األلوسي _ 2
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 ؽبم: سبّلى إخوانو، أي: سبتع هبمعباس، وؾبيئو على القوؿ الثاّن يرد على أّف الكلمة يراد هبا التمتع، ومنو قو 
 .واؼبقصود: ىجراً تتمتع فيو

 عليو السالمموسى  -3
كاف بنو إسرائيل يقيموف على أرض مصر منذ ؾبيء يوسف عليو السًلـ إليها، مث أحضر أمو وأباه 

دبصر )جاؤوا يف عصر اؽبكسوس الذين غزو مصر وحكموىا(، ولكن  وأخوتو األسباط األحد عشر لإلقامو
صارت معارؾ قوية بٌن الفراعنة واؽبكسوس، انتصر فيها الفراعنة واستعادوا حكم بًلدىم )مصر والنوبة( 
من جديد وطردوا منها اؽبكسوس، وقاموا باضطهاد بين إسرائيل ألهنم موالٌن وؿببٌن للهكسوس وقد 

 .عنة، فجعل الفراعنة بين إسرائيل عبيداً َسَخرة خدماً، ل حيكموا أي منصب يف الدولةنصروهنم على الفرا
أو رمسيس الثاّن ىو اغباكم( يف منامو ناراً  ويف أحد األياـ رأى فرعوف مصر )وكاف حينها رعمسيس

أقبلت من بيت اؼبقدس حّت اشتملت على بيوت مصر فأحرقتها وأحرقت اؼبصريٌن وتركت بيوت بين 
إسرائيل .. فدعا فرعوف الكهنة والسحرة واؼبنجمٌن فسأؽبم عن تفسًن رؤياه، فقالوا: يولد يف بين إسرائيل 

ى سلطانك، وخيرجك وقومك من أرضك ويبدؿ دينك، وقد أظلك دبصر غًلـ يسلبك اؼبلك ويغلبك عل
زمانو الذي يولد فيو .لكن ل يكن بنو إسرائيل وىم على حاؿ الذؿ اليت كانوا هبا قادرين على االنتصاؼ 
ألنفسهم فضًًل عن سلب ملك فرعوف جبربوتو، فصعق فرعوف ؽبذا اػبرب وصرخ قائًًل : فبعزيت وجربويت لن 

ود يف أرض مصر، وأمر بقتل كل غًلـ ذكر يولد يف بين إسرائيل وأقاـ اغبراس لتنفيذ ذلك يكوف ىذا اؼبول
ولكنو أبقى على اإلناث، فاعرتض اؼبصريوف ألف بين إسرائيل عبيدىم وخدمهم وإذا أبيدوا ... لن جيدوا 

 .... وىكذاخدًما خيدموهنم. فاقتنع فرعوف دبطلبهم فأصبح يقتل الذكور عاماً ويبقيهم العاـ اآلخر 
ولد ىاروف عليو السًلـ )وكاف أكرب من موسى( يف العاـ اؼبسموح فيو للذكور، ولكن موسى بن عمراف 
عليو السًلـ ولد يف عاـ القتل ... وكانت إرادة ا فوؽ تدبًن فرعوف، فولد موسى عليو السًلـ وكاف سبباً 

يف اأَلْرِض َوَجَعَل أَْىَلَها ِشَيعًا َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة  ِإفَّ ِفْرَعْوَف َعًل﴿يف ىًلؾ فرعوف وبذلك ربققت الرؤيا 
ُهْم يَُذبُِّح أَبْػَناَءُىْم َوَيْسَتْحِي ِنَساَءُىْم إِنَُّو َكاَف ِمْن اْلُمْفِسِدينَ   .﴾ِمنػْ
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 تضعو مث ترضعو أف إليها ا فأوحى فرعوف بطش من أمو عليو خافت القتل عاـ يف موسى ُوِلد أف بعد
َنا﴿ النيل هنر يف وتلقو صغًن خشيب صندوؽ يف ِـّ  ِإىَل  َوأَْوَحيػْ  يف  فَأَْلِقيوِ  َعَلْيوِ  ِخْفتِ  فَِإَذا أَْرِضِعيوِ  أَفْ  ُموَسى ُأ

 .﴾اْلُمْرَسِلٌنَ  ِمنْ  َوَجاِعُلوهُ  إِلَْيكِ  رَادُّوهُ  إِنَّا رَبَْزّن  َوال زَبَايف  َوال اْلَيمِّ 
 اػبدـ فرآه...  فرعوف قصر إىل وصل حّت ترعاه - وجل عز ا بعٌن - النيل هنر ؾبرى بو سار
 اْمرَأَةُ  َوقَاَلتْ ﴿ ؽبا َعٌْنٍ  قُػرَّةُ  ا وجعلو صباً  حباً  فأحبتو فرعوف، امرأة مزاحم بنت آلسيا وأعطوه والتقطوه

 امرأة آسيا طلبت. ﴾َيْشُعُروفَ  ال َوُىمْ  َوَلداً  نَػتَِّخَذهُ  أَوْ  يَنَفَعَنا أَفْ  َعَسى تَػْقتُػُلوهُ  ال َوَلكَ  يل  َعٌْنٍ  قُػرَّةُ  ِفْرَعْوفَ 
 ىنا واؼبراد ﴾َوَلداً  نَػتَِّخَذهُ  أَوْ  يَنَفَعَنا َأفْ  َعَسى﴿ لو قالت عندما ؽبما كولد الرضيع الطفل ترعى أف فرعوف
 -ذكره سبق كما – يوسف سورة يف الكردية اآلية تكررت وقد القصص، سورة يف السًلـ عليو موسى
 إسناده) طويل حديث يف وجاء .مصر عزيز لساف على السًلـ عليو يوسف الكردية اآلية تلك يف واؼبراد

:  فقالت فرعوف بو فأتت: )وسلم عليو ا صلى ا رسوؿ قاؿ عنهما ا رضي عبَّاس ابن عن( صحيح
 عليو ا صلى ا رسوؿ قاؿ ذلك، يف يل حاجة فًل يل فأما لك، يكوف: فرعوف قاؿ ولك، يل عٌنٍ  قُػرَّةُ 

 بو ىدى كما بو ا ؽبداه امرأتو، أقرَّت كما عٌن قرَّة لو يكوف بأف فرعوف أقرَّ  لو بو، أحلف والذي:  وسلم
 َوَأْصَبحَ ﴿ أثره تقتفي أختو فأرسلت قلبها وتفطَّر شديداً  حزناً  أمو وحزنت (.ذلك حرمو ا ولكن امرأتو،

ِـّ  فُػَؤادُ   أُلْخِتوِ  َوقَاَلتْ ( 10) اْلُمْؤِمِنٌنَ  ِمنْ  لَِتُكوفَ  قَػْلِبَها َعَلى رََبْطَنا َأفْ  َلْوال بِوِ  لَتُْبِدي َكاَدتْ  ِإفْ  فَارِغاً  ُموَسى ُأ
 أف يقبل فلم اؼبراضع عليو حرّـَ وجل عز ا ولكنَّ  ﴾( 11) َيْشُعُروفَ  ال َوُىمْ  ُجُنبٍ  َعنْ  بِوِ  فَػَبُصَرتْ  ُقصِّيوِ 

 القتل عليو زباؼ باألمس كانت وىكذا...  فأرضعتو ثديها التقم أمو جاءت عندما إال امرأه أي ترضعو
 ﴾ُقصِّيوِ  أُلْخِتوِ  َوقَاَلتْ ﴿ تعاىل قولو ويف. أجر ومقابل وجنده فرعوف أماـ بالقصر ترضعو أضحت واآلف
 العظيم قلبها عليك، حرصها زيادة يف أمك تُلم ال..  حبفظو تكفل قد ا أف مع ابنها على حرصها نتأمل

 مسجد من بالقرب القددية القاىرة يف بابليوف حصن من بالقرب فرعوف قصر كاف وربديداً  !! يتحمل ال
 ِمنْ  اْلَمرَاِضعَ  َعَلْيوِ  َوَحرَّْمَنا﴿ اذباىو يتغًن أف قبل ىناؾ من دير النيل هنر كاف حيث حالياً  العاص بن عمرو
 تَػَقرَّ  َكيْ  أُمِّوِ  ِإىَل  فَػَرَدْدنَاهُ ( 12) نَاِصُحوفَ  َلوُ  َوُىمْ  َلُكمْ  َيْكُفُلونَوُ  بَػْيتٍ  أَْىلِ  َعَلى أَُدلُُّكمْ  َىلْ  فَػَقاَلتْ  قَػْبلُ 

نُػَها   ﴾(13) يَػْعَلُموفَ  ال َأْكثَػَرُىمْ  َوَلِكنَّ  َحق   اللَّوِ  َوْعدَ  أَفَّ  َولِتَػْعَلمَ  رَبَْزفَ  َوال َعيػْ
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ففي زضبة اغبر الذي ربسسو موسى ػ عليو السًلـ ػ وىو ينهي مساعدتو للفتاتٌن. ويف زضبة اعبوع الذي 
يف زحاـ ىذا اإلحساس باغبر واعبوع ، ويف زحاـ الدعاء الذي توجو بو إىل السماء : … أضمر جسمو

 ﴾ِإّنِّ ِلَما أَنْػزَْلَت ِإيَلَّ ِمْن َخًْنٍ َفِقًنٌ ﴿

جاءتو إحدى الفتاتٌن ، لتخربه اف أباىا يدعوه ، ليجزيو أجر العمل الذي قاـ يف زحاـ ىذا كلو :    
بو.جاءتو ىذه الفتاة ، لينتشل موسى ػ عليو السًلـ ػ من اغبر ، ومن اعبوع ػ وال يغب عن بالنا دعاءه 

ى ػ عليو باالنتشاؿ ػ جاءتو ىذه الفتاة يف ىذا الوقت بذاتو : بنحو ل يكن متوقعا : ال بالنسبة إىل موس
 السًلـ ػ وال بالنسبة ألبيها.

فالنصوص اؼبفسرة تذكر لنا اف بنيت شعيب رجعتا إىل أبيهما مبكرتٌن ، يف وقت ل تعتاد الرجوع فيو    
 وىذا ما جعل أبامها يتساءؿ عن السر يف ىذه العودة اؼببكرة. وعندىا أخربتاه بتفاصيل الواقعة.

 ـ ، ؼبنحو أجرا على تلك اؼببادرةيب إبنتو الكبًنة إىل موسى عليو السًلوحياؿ ىذه اؼببادرة اػبًنة ، بعث شع
 بيد اف موسى ػ عليو السًلـ ػ كما تقوؿ النصوص اؼبفسرة ػ كره ىذا العرض ، ألنو تقدـ باؼبساعدة لوجو ا

  :وىو واكبوال أف موسى ػ عليو السًلـ ػ اضطر إىل إجابة الطلب، نظرا للخوؼ الذي إ ال يبتغي جزاء بذلك
اؼبهاجر ، الغريب ، اؽبارب من بطش الطغاة. مضافا إىل ذلك : فإنو كاف يف أرض مسبعة خيشى معها 

 وحوش اغبيواف.
موسى ػ عليو السًلـ ػ عندما اضطر إىل الذىاب مع الفتاة ،كانت الريح  إفوتقوؿ النصوص اؼبفسرة ،    

اضطره إىل اف يعرض عنها حينا ، ويغض الطرؼ حينا تضرب بثياب الفتاة فبا جعلو يف حرج أخًلقي ، فبا 
 آخر ،حّت انتهى األمر إىل اف يأمرىا باؼبشي خلفو ، حّت يتجنب النظر إىل ما تكرىو السماء.

، وىي : مشي الفتاة  ىنا ، ينبغي اف نلفت االنتباه إىل البعد الفين ؽبذه اعبزئية من الواقعة ، وعبزئية سبقتها
اؼبفسرة تذكر لنا ، أف الفتاة كانت اػبفرات اللوايت ال حيسن اؼبشي بٌن يدي  فالنصوص على استحياء

 الرجاؿ ، وال الكًلـ معهم.
حينما  وموسى عليو السًلمػ بدوره  كاف ال ديارس سلوكا ال ترتضيو السماء. والنص القصصي واؼبفسر   

، إمنا يصوغ القصة وفق مبىن  يسرد لنا ىاتٌن الواقعتٌن يف سياؽ واقعة عامة ىي : الذىاب إىل شعيب
بغية أف نستثمر البعد األخًلقي يف  داخل ىيكل القصة ىندسي يستهدؼ من خًللو طرح أفكار ضمنية

 سلوكنا
 فقد غبظنا توازنا فنيا بٌن طريف واقعة  موسى عليو السًلـ ػ والفتاة.
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عليو السًلـ رجل ملتـز حقا وال تتحدث مع الرجاؿ إال لضرورة. وموسى  خفرة سبشي على استحياء الفتاة 
 دببادئ السماء  ال ديشي خلف اؼبرأة وال يتلصص بالنظر إليها.

الرجل واؼبرأة ، كًلمها عنصر نظيف يف سلوكهما الذي صبعتو واقعة االصطحاب إىل  طرفا الواقعة إذف
 شعيب.

وصاغو وفق مبىن ىندسي  وسنرى مضافا إىل ذلك ػ أف ىذا البعد األخًلقي الذي استهدفو النص ،   
رابطا بٌن أجزاءىا  منميا بناءىا العضوي خاص خًلؿ القصة سنرى انو ديتد إىل اؼبواقف الًلحقة يف القصة

 اؼبتماسكة فكريا وصباليا.
جائعا ػ   ولقد كاف موسى عليو السًلـتاة إىل دار أبيها ػ كما غبظنا لقد صحب موسى عليو السًلـ ، الف   

عليو السًلـ   ىومع اف موس كنو ما اف حط رحالو يف دار شعيب حّت كاف العشاء مهيئا.ل كما غبظنا أيضا
مع  ، وحيث كاف اعبوع قد أضمر جسمو﴾اّن ؼبا انزلت إيل من خًن فقًن﴿كاف قد توجو إىل السماء 

 متنع عن ذلك.اذلك كلو عندما دعاه شعيب إىل تناوؿ الطعاـ 
أخذ عوضا عن السقي إنا من أىل بيت ال ال أريد أف  أنين مؤداهوؼبا سألو شعيب عن السبب أجابو دبا    

 نبيع شيئا من عمل اآلخر دبلك األرض ذىبا.
وحيملو على تناوؿ الطعاـ ،عندما أوضح لو أف  اف يقنع موسى عليو السًلـ استطاع)شعيبا(  أفإال    

 ىبدعاء موسالطعاـ، وصلتو فنيا  ىنا، ال يغب عن بالنا أف نشًن إىل قضية اإلطعاـ من عادتو وعادة آبائو
وال يغب عن بالنا أيضا صلة ىذه السلسلة من الوقائع  عندما توىل إىل الظل وىو جائع. عليو السًلـ

وفق منحى  حينما تصوغها القصة أو النص اؼبفسر يف تضاعيف اؽبيكل القصصي األخًلقية بعضها باآلخر
 اؼبطروحة داخل القصةليفيد من األفكار  فين خاص يستثمره اؼبتلقي

الضوء على  سنظفر دبزيد من التًلحم بٌن أجزاء القصة والقاء بعضها وكبن حٌن نتابع ىذه اغبادثة   
  وىكذا. حبيث تتنامى األجزاء ويفضي بعضها إىل اآلخر ض اآلخرعالب

مها من قبل األب موقفاف : أحد يواجهنا ماذا يواجهنا من ىذا التًلحم الفين بٌن أجزاء القصة ؟؟ واآلف   
 من قبل إحدى ابنتيو. واآلخر

خاطب موسى عليو  موسى عليو السًلـ بعد أف قص عليو حكاية عبوئو إىل مدين فقد خاطب أما األب   
 قائًل : السًلـ

َر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ ( قَاَلْت ِإْحَدامُهَا يَا أََبِت اْسَتْأِجْرُه ِإفَّ خَ 25اَل زَبَْف قَبَْوَت ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِمٌَن )﴿ يػْ
  ﴾اأْلَِمٌنُ 
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يلقي إنارة على غصب كاف فبتدا مع امتداد حياة موسى عليو  إف موقف شعيب من موسى عليو السًلـ   
مرحلة اػبوؼ الذي واكب موسى ػ عليو السًلـ ػ  ونعين هبا السًلـ يف ىذه اؼبرحلة اليت ربدثنا القصة عنها

 و خائف يرتقب. ومنذ اف حاوؿ ثانية أف يقتل قبطيا آخر فخرج خائفا يرتقبمنذ أف قتل القبطي وى
 متجها كبو مدين وىو خائف يرتقب.

ىذا القوؿ  ﴾اَل زَبَْف قَبَْوَت ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِمٌنَ ﴿أف قوؿ شعيب ؼبوسى عليو السًلـ:  وفبا ال شك فيو   
اف اػبوؼ الذي كاف يواكب موسى ػ عليو  متنوعة منهاينطوي من حيث معمارية القصة على وظائف فنية 

 السًلـ وىو خوؼ قد انسرب إىل عدة أجزاء من القصة قد وجد اإلجابة عليو يف ىذا اعبزء من القصة
 إفصاحا عن تًلحم األجزاء بعضها باآلخر. عليو يف ىذا اعبزءحبيث تكوف اإلجابة 

ب موسى عليو السًلـ قد حسمت اؼبوقف ووضعت ومنها أيضا : اف اإلجابة على اػبوؼ الذي واك   
حبيث يفصح ىذا اغبسم عن أف موسى قط طوى مرحلة ل يعد ؽبا أثر من اآلف  عناصر اغبدث ألحدحدا 

ودبواجهة اغبياة اعبديدة اليت تنتظره   اليت أنتهت باالستقرار عند شعيب مرحلة اػبوؼ إال وىو فصاعدا
يفتقدىا صبيعا يف مرحلتو اليت   عليو السًلـ  بعد أف كاف موسى واألمن حياة الزواج والعمل واالستقرار وىي

 ربدثنا عنها.
أكثر من وظيفة  ﴾اَل زَبَْف قَبَْوَت ِمَن اْلَقْوـِ الظَّاِلِمٌنَ ﴿ عليو السًلـ إذف كاف ػبطاب شعيب كبو موسى   

واستقباؽبا  عليو السًلـ ؼبرحلة من حياة موسىفنية من حيث معمارية القصة وصباليتها من حيث حسمها 
 ؼبرحلة جديدة.

سورة، وىذه أرقاـ السور واآليات اليت ورد  33مرة، يف  133ذكر موسى عليو السًلـ يف كتاب ا 
 :1فيها اظبو

 أرقام اآليات رقمها اسم السورة أرقام اآليات رقمها اسم السورة

 البقرة
2 51-53-54-55-60-61-

67-87-92-108-136-
246-248 

 الشعراء
26 10-43-45-48-52-61-

63-65 

 10-9-7 27 النمل 84 3 آل عمران

 النساء
4 152-152 

 القصص
28 3-7-10-15-18-19-

20-29-30-31-36-37-
38-42-44-48-76 

 39 29 العنكبوت 24-22-20 5 المائدة

                                                           
1
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 69-7 33 األحزاب 154-91-84 6 األنعام
-117-115-103-102 7 األعراف

122-127-128-131-
134-138-142-143-
144-148-150-154-

159-160 

 120-114 37 الصافات

-84-83-81-80-77-75 10 يونس
87-88 

 -53-37-27-26-23 40 غافر

 45 41 فصلت 110-96-17 11 ىود
 13 42 الشورى 8-6-5 14 إبراىيم
 46 43 الزخرف 101-2 17 اإلسراء
 30-12 46 األحقاف 66-60 18 الكهف
 38 51 الذاريات 51 19 مريم

 طو
20 9-11-17-19-36-40-

49-57-61-65-67-70-
77-83-86-88-91 

 النجم
53 36 

 5 61 الصف 48 21 األنبياء
 15 79 النازعات 44 22 الحج

 19 87 االعلى 49-45 23 المؤمنون
    35 25 الفرقان

 
 عيسى عليو السالم  -4
 قصّ  الذين الرُُّسل ِعَدِاد يف وجل عز ا ذكره وقد صبيعاً، السًلـ عليهم إسرائيل بين رسل آخر ىو

قًا إِلَْيُكمْ  اللَّوِ  َرُسوؿُ  ِإّنِّ  ِإْسرَائِيلَ  َبيِن  يَا َمْرميََ  اْبنُ  ِعيَسى قَاؿَ  َوِإذْ ﴿: وتعاىل سبحانو قاؿ. قصصهم علينا  ُمَصدِّ
 ِسْحرٌ  َىَذا قَاُلوا بِاْلبَػيػَِّناتِ  َجاءُىمْ  فَػَلمَّا َأضْبَدُ  اظْبُوُ  بَػْعِدي ِمنْ  يَْأيت  ِبَرُسوؿٍ  َوُمَبشِّرًا التػَّْورَاةِ  ِمنَ  َيَديَّ  بَػٌْنَ  ِلَما

 .﴾ُمِبٌنٌ 
 ألقاىا وكلمتو ورسولو ا عبد: وصفتو. َمْرميَ  ابن: وكنيتو اؼبسيح،: ولقبو عيسى،: الكرمي القرآف يف اظبو

. ا بإذف برئ إال عاىة ذي على مسح ما ألنو: باؼبسيح َمْرميَ  ابن عيسى لُقِّبَ  وقد. منو وروح َمْرميَ  إىل
 عند يسمى كما.الدين إىل للدعوة فيها سياحتو وكثرة األرض ؼبسحو مسيًحا ظبي: السلف بعض وقاؿ
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 من مركب اسم وىو( يشوع) وينطق العربية اللغة إىل اآلرامية اللغة من مشتق اسم وىو يسوع اليهود
 لتخليص سبب السًلـ عليو أنو إىل إشارة اؼبخلِّص،: أي( خيلص ا) اغبريف ومعناه( شوع يهوه) كلمتٌن
 آية وثًلثٌن ثًلث ويف القرآف، من سورة عشرة ثًلث يف  السًلـ عليو عيسى وذُِكرَ . ضًلالهتم من كثًنين

 .منو
 أو العابدة: معناىا لغتهم يف َمْرميَ ": حياف أليب ايط البحر تفسًن يف جاء: عمراف بنت َمْرميَ  أما
 اػبًن ؽبا التسمية هبذه أرادت فوالدهتا اؼبقدس، اؼبعبد بيت وخادمة الرَّب بيت خاَدمة أو الرَّب خاَدمة

 أال, هبا ظنها فيها تصّدؽ وأف الظبها، مطابًقا فعلها يكوف بأف إليو والتضرّع وتعاىل سبحانو ا إىل والتقرب
 ".عليو االستعاذة لرتتب الكًلـ هبذا ا وخاطبت ؟ الشيطاف من ذريتها وإعاذة با إعاذهتا إىل ترى

 وا( يهوذا) سبط من  السًلـ عليو بداود عمراف نسب ويتصل عمراف، بنت َمْرميَ  ابن عيسى وىو
 .األرض يف عيًشا إسرائيل بين أنبياء آخر وىو ورسولو، ا عبد فهو. أعلم

 بن سليماف ولد من - َمْرميَ  والد السًلـ عليو عيسى جد - ماثاف بن عمراف كاف: األثًن ابن قاؿ
 من السًلـ عليها َمْرميَ  أف ِخًلؼ وال  كثًن ابن وقاؿ .وأحبارىم إسرائيل بين رؤوس ماثاف آؿ وكاف داود،
 نيبٌ  بأنو عبوديتو فحقيقة .زمانو يف إسرائيل بين صًلة صاحب عمراف أبوىا وكاف السًلـ، عليو داود سًللة
 ِإالَّ  َمْرميََ  اْبنُ  اْلَمِسيحُ  َما﴿ وجل عز قولو منها موضع من أكثر يف الكرمي القرآف يف ذبلت  وعبد رسوؿٌ 
يَقةٌ  َوأُمُّوُ  الرُُّسلُ  قَػْبِلوِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسوؿٌ   .﴾الطََّعاـَ  يَْأُكًلفِ  َكانَا ِصدِّ

 البشر من غًنه صور كما الرحم يف وصوره جًللو جل ا خلقو ا عباد من عبد السًلـ عليو عيسى
 ِمنْ  َخَلَقوُ  آَدـ َكَمَثلِ  اللَّوِ  ِعْندَ  ِعيَسى َمَثلَ  ِإفَّ ﴿ وجل عز ا قاؿ وأـ، أب من آَدـ خلق كما أب غًن من

 أوالدُ  واألنبياءُ  مرمَي، بابنِ  الناسِ  أوىل أنا﴿  ا رسوؿ قوؿ اؼبطهرة السنة ويف .﴾فَػَيُكوفُ  ُكنْ  َلوُ  قَاؿَ  مُثَّ  تُػرَابٍ 
 األخوة أي واحد وأبوىم ـبتلفة، أمهاهتم: َعًلَّت أوالد:  الكلمات معاّن. ﴾نيب   وبينو بيين ليس َعًّلٍت،

 .ـبتلفة وشرائعهم واحد، إدياهنم أف أي شّت أمهات من ألب
( َوَرُسواًل ِإىَل َبيِن ِإْسرَائِيَل َأّنِّ َقْد ِجْئُتُكم بِآيٍَة مِّن رَّبُِّكْم 48َواإِلقِبيَل )َويُػَعلُِّمُو اْلِكَتاَب َواغبِْْكَمَة َوالتػَّْورَاَة ﴿

َو واألَبْػَرَص َوأُْحيِػي َأّنِّ َأْخُلُق َلُكم مَِّن الطٌِِّن َكَهْيَئِة الطًَّْنِ فَأَنُفُخ ِفيِو فَػَيُكوُف َطًْنًا بِِإْذِف الّلِو َوأُْبرُِئ األْكمَ 
  ﴾ُكنُتم مُّْؤِمِنٌنَ   ْوَتى بِِإْذِف الّلِو َوأُنَػبُِّئُكم دبَا تَْأُكُلوَف َوَما َتدَِّخُروَف يف بُػُيوِتُكْم ِإفَّ يف َذِلَك آليًَة لَُّكْم ِإفاْلمَ 

مث يتابع اؼبلك البشارة ؼبرمي عن ىذا اػبلق الذي اختارىا ا إلقبابو على غًن مثاؿ  وكيف ستمضي سًنتو 
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على  ويلتقياف يف سياؽ واحد كأمنا يقعاف اللحظة لبشارة ؼبرمي دبقبل تاريخ اؼبسيحسرائيل وىنا سبتزج ايف بين إ
 .ويعلمو الكتاب واغبكمة والتوراة واإلقبيل طريقة القرآف

ويكوف عطفهما على الكتاب ىو عطف ، وقد يكوف ىو التوراة واإلقبيل ف اؼبراد بو الكتابةوالكتاب قد يكو 
وإدراؾ الصواب واتباعو . وىي خًن   كمة حالة يف النفس يتأيت معها وضع األمور يف مواضعهابياف . واغب

واإلقبيل تكملة وإحياء لروح  فهي أساس الدين الذي جاء بو، التوراة كانت كتاب عيسى كاإلقبيلو  كثًن
حدثٌن عن ولروح الدين اليت طمست يف قلوب بين إسرائيل وىذا ما خيطىء الكثًنوف من اؼبت التوراة

وفيها الشريعة اليت يقـو عليها نظاـ  -عليو السًلـ  -اؼبسيحية فيو فيغفلوف التوراة وىي قاعدة دين اؼبسيح 
وهتذيب لضمًن  اجملتمع ول يعدؿ فيها اإلقبيل إال القليل. أما اإلقبيل فهو نفخة إحياء وذبديد لروح الدين

اإلنساف بوصلو مباشرة با من وراء النصوص. ىذا اإلحياء وىذا التهذيب اللذاف جاء اؼبسيح وجاىد ؽبما 
 .حّت مكروا بو كما سيجيء 

ورسوال إىل بين إسرائيل أّن قد جئتكم بآية من ربكم أّن أخلق لكم من الطٌن كهيئة الطًن ﴿
ئ األكمو واألبرص وأحيي اؼبوتى بإذف ا . وأنبئكم دبا تأكلوف وما فأنفخ فيو فيكوف طًنا بإذف ا , وأبر 

 ﴾تدخروف يف بيوتكم إف يف ذلك آلية لكم إف كنتم مؤمنٌن
كانت لبين إسرائيل فهو أحد أنبيائهم. ومن مث كانت   -عليو السًلـ  -ويفيد ىذا النص أف رسالة عيسى 

واؼبتضمنة  ،ها الشريعة اؼبنظمة غبياة اعبماعة اإلسرائيليةوفي -عليو السًلـ  -التوراة اليت نزلت على موسى 
مضافا إليها اإلقبيل الذي يتضمن إحياء الروح وهتذيب  ىي كتاب عيسى كذلك لقوانٌن التعامل والتنظيم

 . القلب وإيقاظ الضمًن
زة النفخ واليت واجو هبا بالفعل بين إسرائيل ىي معج واآلية اليت بشر ا أمو مرمي أهنا ستكوف معو

واإلخبار بالغيب  وشفاء األبرص وإبراء اؼبولود األعمى وإحياء اؼبوتى من الناس يف اؼبوات فيدخلو سر اغبياة
  وىو بعيد عن رؤيتو بعينو وىو اؼبدخر من الطعاـ وغًنه يف بيوت بين إسرائيل -بالنسبة لو -

مقدر يف غيب ا عند البشارة  كما ىو  -عليو السًلـ  -وحرص النص على أف يذكر على لساف اؼبسيح 
أف كل خارقة من ىذه اػبوارؽ اليت جاءىم هبا , إمنا  -وكما ربقق بعد ذلك على لساف عيسى  , ؼبرمي

جاءىم هبا من عند ا . وذكر إذف ا بعد كل واحدة منها تفصيًل وربديدا ; ول يدع القوؿ يتم ليذكر يف 
 ! هنايتو إذف ا زيادة يف االحتياط

 ﴾ومصدقا ؼبا بٌن يدي من التوراة وألحل لكم بعض الذي حـر عليكم﴿فهو إذ يقوؿ: 
وىي تتضمن التشريع  - عليو السًلـ -فالتوارة اليت تنزلت على موسى  يكشف عن طبيعة اؼبسيحية اغبقة

موعة من دبا أهنا ديانة خاصة جمل ومًلبسات حياة بين إسرائيلاؼبنظم غبياة اعبماعة وفق حاجة ذلك الزماف 
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مع  مدة يف رسالة اؼبسيح عليو السًلـ وجاءت رسالتو مصدقة ؽباالبشر يف فرتة من الزماف  ىذه التوراة معت
وكاف ربرديو يف صورة عقوبات حلت هبم على معاص  ،تعديًلت تتعلق بإحًلؿ بعض ما حـر ا عليهم

مث شاءت إرادتو أف يرضبهم باؼبسيح عليو السًلـ  يها بتحرمي بعض ما كاف حًلال ؽبمأدهبم ا عل واكبرافات
 . فيحل ؽبم بعض الذي حـر عليهم

أف يتضمن تنظيما غبياة الناس بالتشريع ; وأال يقتصر  - أي دين -ومن ىذا يتبٌن أف طبيعة الدين 
ئر وال على العبادات والشعا وال على اؼبشاعر الوجدانية وحدىا، على اعبانب التهذييب األخًلقي وحده

ونظاـ اغبياة الذي  فما الدين إال منهج اغبياة الذي أراده ا للبشر وحدىا كذلك . فهذا ال يكوف دينا
  . يربط حياة الناس دبنهج ا

عن الشرائع  عن القيم اػبلقية عن الشعائر التعبدية وال ديكن أف ينفك عنصر العقيدة اإلديانية 
الناس وفق اؼبنهج اإلؽبي. وأي انفصاؿ ؽبذه اؼبقومات يبطل  يف أي دين يريد أف يصرؼ حياة التنظيمية

 . وخيالف مفهـو الدين وطبيعتو كما أراده ا عمل الدين يف النفوس ويف اغبياة
حّت جييء  -ولكوهنا جاءت موقوتو لزمن  فإهنا لعدة مًلبسات تارخيية من ناحية وىذا ما حدث للمسيحية

من ناحية قد انفصل فيها اعبانب التشريعي التنظيمي عن اعبانب  مث عاشت بعد زمنها -الدين األخًن 
 فقد حدث أف قامت العداوة اؼبستحكمة بٌن اليهود واؼبسيح عليو السًلـ الروحاّن التعبدي األخًلقي

فأنشأ ىذا انفصاال بٌن التوراة اؼبتضمنة للشريعة واإلقبيل اؼبتضمن لإلحياء  وأنصاره ومن اتبع دينو فيما بعد
الروحي والتهذيب األخًلقي كما أف تلك الشريعة كانت شريعة موقوتة لزمن خاص وعبماعة من الناس 

 . خاصة . وكاف يف تقدير ا أف الشريعة الدائمة الشاملة للبشرية كلها ستجيء يف موعدىا اؼبقدور
وال حادثا صغًنا يف التاريخ البشري إمنا كاف كارثة:كارثة  ذا أمرا عاديا يف اغبياة البشريةيكن ى ول

ضخمة تنبع منها الشقوة واغبًنة واالكبًلؿ والشذوذ والبًلء الذي تتخبط فيو اغبضارة اؼبادية اليـو سواء يف 
أو اليت  -ماعي ػبلوىا من التشريع وىي خالية من النظاـ االجت -البًلد اليت ال تزاؿ تعتنق اؼبسيحية 

فاؼبسيحية كما جاء  نفضت عنها اؼبسيحية وىي يف اغبقيقة ل تبعد كثًنا عن الذين يدعوف أهنم مسيحيوف
هبا السيد اؼبسيح وكما ىي طبيعة كل دين يستحق كلمة دين ىي الشريعة اؼبنظمة للحياة اؼبنبثقة من التصور 

وبدوف ىذا القواـ الشامل اؼبتكامل ال  خًلقية اؼبستندة إىل ىذا التصوراالعتقادي يف ا ومن القيم األ
تكوف مسيحية . وال يكوف دين على اإلطًلؽ ! وبدوف ىذا القواـ الشامل اؼبتكامل ال يقـو نظاـ اجتماعي 

البشرية  ويرفع النفس البشرية واغبياة  للحياة البشرية يليب حاجات النفس البشرية ويليب واقع اغبياة البشرية
 . كلها إىل ا

 :وىذه اغبقيقة ىي أحد اؼبفاىيم اليت يتضمنها قوؿ اؼبسيح عليو السًلـ
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 وىو يستند يف تبليغ ىذه اغبقيقة ﴾ل لكم بعض الذي حـر عليكمومصدقا ؼبا بٌن يدي من التوراة وألح﴿
وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا ا وأطيعوف ﴿ حقيقة التوحيد الذي ال شبهة فيو على اغبقيقة الكربى األوىل

فهو يعلن حقيقة التصور االعتقادي اليت قاـ عليها دين  ﴾إف ا ريب وربكم فاعبدوه . ىذا صراط مستقيم
إمنا جاءىم هبا  فما لو قدرة عليها وىو بشر اؼبعجزات اليت جاءىم هبا ل جيىء هبا من عند نفسو ا كلو

      مث يؤكد ربوبية ا لو وؽبم على السواء قـو ابتداء على تقوى ا وطاعة رسولومن عند ا . ودعوتو ت
فًل عبودية إال  وخيتم قولو باغبقيقة  وأف يتوجهوا بالعبادة إىل الرب -فما ىو برب وإمنا ىو عبد  -

وما عداه عوج  ﴾ىذا صراط مستقيم﴿الشاملة فتوحيد الرب وعبادتو وطاعة الرسوؿ والنظاـ الذي جاء بو 
 .واكبراؼ وما ىو قطعا بالدين

 الحواريين لعيسى عليو السالم إتباع: 
ىذه اليت ذكرت ملحقة  وصفاتو ورسالتو ومعجزاتو وكلماتو ة اؼبًلئكة ؼبرمي بابنها اؼبنتظرومن بشار    

طلبو األنصار وإىل  بالكفر من بين إسرائيل -عليو السًلـ  -بالبشارة ينتقل السياؽ مباشرة إىل إحساسو 
 كبن أنصار ا  قاؿ اغبواريوف ؟من أنصاري إىل ا فلما أحس عيسى منهم الكفر قاؿ﴿ :إلبًلغ دين ا

وىنا فجوة كبًنة يف  ﴾ربنا آمنا دبا أنزلت واتبعنا الرسوؿ فاكتبنا مع الشاىدين آمنا با واشهد بأنا مسلموف
ال أف أمو واجهت بو القـو فكلمهم يف اؼبهدوال أنو دعا و السياؽ فإنو ل يذكر أف عيسى قد ولد بالفعل 

قومو وىو كهل وال أنو عرض عليهم ىذه اؼبعجزات اليت ذكرت يف البشارة ألمو كما جاء يف سورة مرمي. 
ولًلقتصار على اغبلقات واؼبشاىد  لعدـ التكرار يف العرض من جهة وىذه الفجوات ترد يف القصص القرآّن

 .لسورة وسياقها من جهة أخرىاؼبتعلقة دبوضوع ا
 بعد ما أراىم كل تلك اؼبعجزات اليت ال تتهيأ لبشر -لقد أحس عيسى الكفر من بين إسرائيل و 

وتؤيد من جاءت على يده مث على الرغم من أف اؼبسيح جاء  وأف قوة ا تؤيدىا واليت تشهد بأف ا وراءىا
من  ﴾من أنصاري إىل ا قاؿ﴿ :عندئذ دعا دعوتوف بين إسرائيل بعض القيود والتكاليليخفف عن 

 . من أنصاري إىل ا ألبلغ إليو وأؤدي عنو ؟أنصاري إىل دين ا ودعوتو ومنهجو ونظامو
 ويلغوهنا وال بد لكل صاحب عقيدة ودعوة من أنصار ينهضوف معو وحيملوف دعوتو وحياموف دوهنا

ُهُم ﴿ اْلُكْفَر قَاَؿ َمْن أَنَصارِي ِإىَل الّلِو قَاَؿ اغبََْوارِيُّوَف كَبُْن أَنَصاُر الّلِو آَمنَّا بِالّلِو َواْشَهْد فَػَلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمنػْ
َنا َمَع الشَّاِىِدينَ 52بِأَنَّا ُمْسِلُموَف )  إىل من يليهم , ويقوموف ﴾( رَبػََّنا آَمنَّا دبَا أَنزََلْت َواتػَّبَػْعَنا الرَُّسوَؿ فَاْكتُبػْ

 .  بعده عليها
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فذكروا اإلسًلـ دبعناه الذي ىو حقيقة  كبن أنصار ا آمنا با واشهد بأنا مسلموف قاؿ اغبواريوف
على إسًلمهم ىذا وانتداهبم لنصرة ا أي نصرة رسولو ودينو  -عليو السًلـ  -وأشهدوا عيسى  الدين

 . ومنهجو يف اغبياة
ربنا آمنا دبا أنزلت واتبعنا الرسوؿ ﴿ :يف ىذا األمر الذي يقوموف عليو مث اذبهوا إىل رهبم يتصلوف مباشرة بو

 ﴾فاكتبنا مع الشاىدين
  فأي شهادة وأي شاىدين ﴾فاكتبنا مع الشاىدين﴿مث عبارة أخرى تلفت النظر يف قوؿ اغبواريٌن 

ة نفسو وشريع وىو ال يؤدي ىذه الشهادة كذلك حّت جيعل من ىذا الدين قاعدة حياتو ونظاـ ؾبتمعو
وربقيق ىذا  تدبر أموره وفق ىذا اؼبنهج اإلؽبي القومي وجهاده لقياـ ىذا اجملتمع فيقـو ؾبتمع من حولو وقومو
وإيثاره اؼبوت يف سبيلو على اغبياة يف ظل ؾبتمع آخر ال حيقق منهج ا يف حياة اعبماعة البشرية  .اؼبنهج

 ..(أعز ما حيرص عليو األحياء ! ومن مث يدعى)شهيدا ىو شهادتو بأف ىذا الدين خًن من اغبياة ذاهتا وىي
 يوفقهم ويعينهم يف أف جيعلوا من فهؤالء اغبواريوف يدعوف ا أف يكتبهم مع الشاىدين لدينو أي أف

وإقامة ؾبتمع يتمثل فيو  ،وأف يبعثهم للجهاد يف سبيل ربقيق منهجو يف اغبياة الدين أنفسهم صورة حية ؽبذا
  . أدوا شبن ذلك حياهتم ليكونوا من)الشهداء(على حق ىذا الدينولو  اؼبنهج ىذا
ُر اْلَماِكرِيَن ﴿ ورافعك إيل ومطهرؾ من  يا عيسى إّن متوفيك إذ قاؿ ا: ﴾َوَمَكُروْا َوَمَكَر الّلُو َوالّلُو َخيػْ

بينكم فيما كنتم حكم الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوؾ فوؽ الذين كفروا إىل يـو القيامة مث إيل مرجعكم فأ
وأما الذين آمنوا  وما ؽبم من ناصرين، م عذابا شديدا يف الدنيا واآلخرةفأما الذين كفروا فأعذهب ،فيو زبتلفوف

 .وعملوا الصاغبات فيوفيهم أجورىم وا ال حيب الظاؼبٌن
فقد  مكر طويل عريض -عيسى عليو السًلـ  - واؼبكر الذي مكره اليهود الذين ل يؤمنوا برسوؽبم

 قذفوه عليو السًلـ وقذفوا الطاىرة أمو مع يوسف النجار خطيبها الذي ل يدخل هبا كما تذكر األناجيل
ووشوا بو إىل اغباكم الروماّن "بيًلطس" وادعوا أنو "مهيج" يدعو اعبماىًن  وقد اهتموه بالكذب والشعوذة

! حّت سلم ؽبم بيًلطس بأف يتولوا لًلنتقاض على اغبكومة ! وأنو مشعوذ جيدؼ ويفسد عقيدة اعبماىًن 
  . على احتماؿ تبعة ىذا اإلمث مع رجل ل جيد عليو ريبة -وىو وثين  -عقابو بأيديهم ألنو ل جيرؤ 

واؼبشاكلة ىنا يف اللفظ ىي وحدىا اليت  ﴾ومكروا ومكر ا . وا خًن اؼباكرين﴿ وىذا قليل من كثًن
 التدبًن ليسخر من مكرىم وكيدىم إذا كاف الذي يواجهو ىو تدبًن اذبمع بٌن تدبًنىم وتدبًن ا واؼبكر 

 ؟ وأين مكرىم من تدبًن ا ؟فأين ىم من ا  
فالذين اتبعوه  وأما أف ا جعل الذين اتبعوه فوؽ الذين كفروا إىل يـو القيامة فًل يصعب القوؿ فيو

وآمن بو كل  قيقتو كل نيب وجاء بو كل رسوؿىم الذين يؤمنوف بدين ا الصحيح اإلسًلـ الذي عرؼ ح
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وىؤالء فوؽ الذين كفروا إىل يـو القيامة يف ميزاف ا كما أهنم كذلك يف واقع اغبياة   من آمن حقا بدين ا
وقد جاء بو عيسى بن مرمي  . ودين ا واحد  وحقيقة األتباع كلما واجهوا معسكر الكفر حبقيقة اإلدياف

 ..                                 ومن بعده كل رسوؿ . والذين يتبعوف ؿبمدا  كما جاء بو من قبلو
اتػَّبَػُعوَؾ فَػْوَؽ الَِّذيَن   ْذ قَاَؿ الّلُو يَا ِعيَسى ِإّنِّ ُمتَػَوفِّيَك َورَاِفُعَك ِإيَلَّ َوُمَطهُِّرَؾ ِمَن الَِّذيَن َكَفُروْا َوَجاِعُل الَِّذينَ إ﴿

َنُكْم ِفيَما ُكنُتْم فِ  ( فََأمَّا الَِّذيَن َكَفُرواْ 55يِو زَبَْتِلُفوَف )َكَفُروْا ِإىَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة مُثَّ ِإيَلَّ َمْرِجُعُكْم فََأْحُكُم بَػيػْ
نْػَيا َواآلِخرَِة َوَما ؽَبُم مِّن نَّاِصرِيَن ) بُػُهْم َعَذابًا َشِديدًا يف الدُّ ( َوأَمَّا الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوْا الصَّاغِبَاِت 56فَُأَعذِّ

ُلوُه َعَلْيَك ِمَن اآليَاِت َوالذِّْكِر اغبَِْكيِم )57ِمٌَن )فَػيُػَوفِّيِهْم أُُجوَرُىْم َوالّلُو اَل حيُِبُّ الظَّالِ  ( ِإفَّ َمَثَل 58( َذِلَك نَػتػْ
ـَ َخَلَقُو ِمن تُػرَاٍب مِثَّ قَاَؿ َلُو ُكن فَػَيُكوُف   .﴾(59)ِعيَسى ِعنَد الّلِو َكَمَثِل آَد

 .  آخر الزمافإىل -عليو السًلـ  -ىم يف الوقت ذاتو اتبعوا موكب الرسل كلهم من لدف آدـ 
 وىذا اؼبفهـو الشامل ىو الذي يتفق مع سياؽ السورة  ومع حقيقة الدين كما يركز عليها ىذا السياؽ
 فأما هناية اؼبطاؼ للمؤمنٌن والكافرين فيقررىا السياؽ يف صدد إخبار ا لعيسى عليو السًلـ

كفروا فأعذهبم عذابا شديدا يف فأما الذين  ﴿ ﴾مث إيل مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيو زبتلفوف﴿
الدنيا واآلخرة وما ؽبم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصاغبات فيوفيهم أجورىم. وا ال حيب 

 . ﴾الظاؼبٌن
 وللقسط الذي ال دييل شعرة وال تتعلق بو األماّن وال االفرتاء ويف ىذا النص تقرير عبدية اعبزاء

وحكم من ا فيما اختلفوا فيو ال مرد لو وعذاب شديد يف الدنيا واآلخرة رجعة إىل ا ال ؿبيد عنها. 
وا ال ﴿للكافرين ال ناصر ؽبم منو . وتوفية لألجر للذين آمنوا وعملوا الصاغبات ال ؿباباة فيو وال خبس 

 . . فحاشا أف يظلم وىو ال حيب الظاؼبٌن ﴾حيب الظاؼبٌن

 13مرات، واقرتف اظبو باسم أمو "عيسى بن مرمي"  09الكرمي وقد ذكر اسم "عيسى" وحده يف القرآف 
 03مرات، وذكر اظبو بالكامل "اؼبسيح عيسى ابن مرمي"  05مرة وذكر لقبو ونسبتو "اؼبسيح ابن مرمي" 

 مرات. 9، وذكرت نسبتو "ابن مرمي" مرتٌن، أما أمو فذكر اظبها مرات 03مرات، وذكر بلقب "اؼبسيح" 
 سورة. واعبدوؿ التايل يبٌّن ذلك: 13آية من  33يف  35 ورد فيها اظبو فمجموع اغباالت اليت

اسم 
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 اهلل عليو وسلم  ىمحمد ةصل -5
الّرسل واألنبياء فكاف سّيدىم وخًنىم ختم ا سبحانو وتعاىل بنبّيو ؿبّمد عليو الّصًلة والّسًلـ    

وأعظمهم مكانًة عند ا تعاىل، فهو نيّب الّرضبة اؼبهداة للعاؼبٌن، وىو النيّب الذي سطّر أروع مواقف البطولة 
والفداء يف سبيل رفعة الّدين وإعًلء كلمتو، وقد كاف عليو الّصًلة والّسًلـ خًن مبّلٍغ وناصح للّناس، وقد 

يغ الّرسالة إىل صبيع اػبلق فأّداىا أحسن األداء وترؾ أّمتو على طريٍق بيضاء مستقيمة ال ضبل أمانة تبل
 اعوجاج فيها أو زيغ، فما أبرز جوانب سًنتو العطرة؟

ىو ؿبّمد بن عبد ا بن عبد اؼبطلب بن ىاشم الذي يرجع يف نسبو الّشريف إىل  :النشأة والمولد 
الثّاّن عشر من  االثنٌنسّيدنا إظباعيل بن إبراىيم عليهما الّسًلـ، وقد ولد عليو الّصًلة والّسًلـ يف يـو 

ها يف أقدس بقاع ربيع األوؿ من عاـ الفيل يف قريش ذات اؼبكانة الرّفيعة واغبظوة يف جزيرة العرب لسكن
األرض وأشرفها عند ا وىي مّكة اؼبكّرمة، وقد كاف بنو ىاشم عشًنة الّنيب الكرمي مسؤولٌن عن الّرفادة 
والّسقاية للحّجاج الذين يتوافدوف إىل الكعبة اؼبشرّفة، لذلك نشأ الّنيب الكرمي يف بيت جاٍه وعّز وشرؼ بٌن 

 بٌن العباد صبيعهم بالّرسالة والّنبوة. قومو حّّت شاء ا تعاىل أف يصطفيو من 
نأت فطرة النيب الكرمي بو عن ضًلالت قريش وجاىلّيتها ومعتقداهتا الباطلة، فحّبب  :البعثة الّشريفة

وعندما  اء بعيًدا عن أعٌن الّناس ولغطهمإىل نفسو الّشريفة الّتعبد حيث كاف يظّل الّليايل الطّواؿ يف غار حر 
لّسًلـ من العمر أربعٌن عاًما جاءه الوحي من ا تعاىل ليخربه باصطفائو واختياره غبمل بلغ عليو الّصًلة وا

أمانة تبليغ الّرسالة اػباسبة عبميع الّرساالت، وقد كاف الّنيب وقتها متزّوًجا من الّسيدة خدجية رضي ا عنها 
إلسًلـ ودعوة الّناس إليها مبتدئًا اليت وقفت معو وصّدقتو وآمنت بو، فانطلق الّنيب الكرمي غبمل رسالة ا

 بعشًنتو األقربٌن، مثّ الّناس صبيًعا حّّت شاء ا تعاىل أف ديّكن ؽبذه الّرسالة فتؤمن أغلب جزيرة العرب هبا. 
مثّلت ىجرة الّنيب عليو الّصًلة والّسًلـ إىل اؼبدينة اؼبنّورة منعطًفا كبًنًا لكثًٍن من  حدث الهجرة:

األحداث اؼبهّمة يف تاريخ اإلسًلـ، حيث بدأت فيها اؼبعارؾ والفتوحات اإلسًلمّية وبدأت مهّمة ترسيخ 
ة عشر سنواٍت حّّت وافتو اؼبنّية يف يـو أركاف الّدولة اإلسًلمّية وسبكينها، وقد ظّل الّنيب الكرمي يف اؼبدينة اؼبنّور 

؛ لفقدىم أقرب الّناس إىل  اإلثنٌن الثّاّن عشر من ربيع األوؿ، فلم ير اؼبسلموف أشد ظلمًة من ذلك اليـو
 . قلوهبم وأحّبو إىل نفوسهم وبسبب انقطاع الوحي من السماء
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 بطاقة تعريفية برسول اهلل ةصلى اهلل عليو وسلم

  .مناؼ بن قصي بن كًلب اؼبطلب بن ىاشم بن عبد بن عبد ا ىو ؿبمد بن عبد
  .قرشي ىامشي :قبيلتو

 .أبو القاسم  :كنيتو صلى ا عليو وسلم
 .مناؼ بن زىرة بن كًلب آمنة بنت وىب بن عبد :أمو

 .قرشية زىرية :قبيلتها
  .ولد صلى ا عليو وسلم دبكة يف دار عمو أيب طالب :والدتو

  .ـ(، وقيل غًن ذلك571أبريل عاـ  20ربيع األوؿ من عاـ الفيل )اؼبوافق  12االثنٌن  يـو :تاريخ والدتو
  .ؿبمد، أضبد، اغباشر، اؼباحي، العاقب، اؼبقفِّي، نيبُّ التوبة، نيبُّ الرضبة :أظباؤه صلى ا عليو وسلم

 .ا، وإبراىيم ثًلثة، وىم: القاسم، وعبد :عدد أوالده الذكور
، وفاطمة :ناثعدد أوالده اإل  .أربعة، وىنَّ: زينب، ورقية، وأـ كلثـو

تسعة، وىم: العباس وضبزة وأبو طالب والزبًن واغبارث وحجل واؼبقـو  :عدد أعمامو صلى ا عليو وسلم
 .وضرار وأبو ؽبب، ول ُيسِلم منهم إال ضبزة والعباس

وأميمة، وبرة، وأـ حكيم، أسلمت منهن ستة: صفية، وعاتكة، وأروى،  :عدد عماتو صلى ا عليو وسلم
 .صفية، واختُلف يف عاتكة وأروى، وصحَّح بعضهم إسًلـ أروى

 .بنو زىرة باؼبدينة اؼبنورة، ومن أخوالو سعد بن أيب وقاص رضي ا عنو :أخوالو صلى ا عليو وسلم
سلم: فاطمة بنت عمرو بن ا والد رسوؿ ا صلى ا عليو و  جدة النيب صلى ا عليو وسلم أـ عبد

 .عمراف بن ـبزـو بن يقظة بن مرة
 .غزا سبًعا وعشرين غزوة، قاتل يف تسع منها :غزواتو صلى ا عليو وسلم

 .حج حجة واحدة، واعتمر أربًعا :حجُّو واعتمارُه صلى ا عليو وسلم
  ىػ، وقيل غًن ذلك11يـو االثنٌن الثاّن عشر من ربيع األوؿ عاـ  :تُويفِّ صلى ا عليو وسلم

ثًلث وستوف سنة، منها أربعوف سنة قبل النبوة، وثًلث وعشروف سنة نبيًّا  :عمرُه صلى ا عليو وسلم
 .ورسواًل، منها ثًلث عشرة سنة يف مكة، وعشر سنٌن باؼبدينة اؼبنورة

 :زوجات الرسوؿ صلى ا عليو وسلم )أمهات اؼبؤمنٌن( رضي ا عنهن
 .د رضي ا عنهاخدجية بنت خويل -
 .سودة بنت زمعة العامرية رضي ا عنها -
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 .عائشة بنت أيب بكر الصديق رضي ا عنهما  -
 .حفصة بنت عمر بن اػبطاب رضي ا عنهما  -
 .زينب بنت جحش األسدية رضي ا عنها  -
 .أـ سلمة ىند بنت أيب أمية اؼبخزومية رضي ا عنها  -
 .ي ا عنهماأـ حبيبة رملة بنت أيب سفياف رض  -
 .جويرية بنت اغبارث رضي ا عنها -
 .صفية بنت حيي بن أخطب رضي ا عنها  -
 .ميمونة بنت اغبارث اؽبًللية رضي ا عنها  -
 .زينب بنت خزدية رضي ا عنها  -



 
 

ةــــــــــــالخاتم
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 الخاتمة:
  :توصَّل إىل النتائج اآلتيةىكذا وتأسيسا على ما مضى يكون البحث قد    
أن مصطلح السياق من وجهة نظر الدراسات اللغوية احلديثة يشمل السياق اللغوي واحلايل أو   إىل توصل-

 .نص من مالبسات لفظية وغًن لفظيةكّل ما حييط باللفظ أو ال
ادلعاصرين مع آراء علماء ادلسلمٌن القدامى يف ضرورة االستناد إىل داللة السياق تلتقي آراء علماء اللغة  -
 .فاعليتها يف حتليل النصوص، وىذا يدلُّ على صالحية نظرية السياق و ديد ادلعىن، وفهم دالالت األلفاظلتح
ٍظ أو صيغٍة يف القرآن ، فلكلِّ لفوالرتاكيبأثبت البحث أّن لداللة السياق أمهيًة يف تعليل اختيار األلفاظ  -

 .الكرمي داللة خاصة يقتضيها السياق
أثبت البحث أن اللفظ ال يدلُّ يف السياق إال على معىن واحد، فاأللفاظ قد تدل على أكثر من معىن  -

خارج السياق، لكنها ال تدلُّ يف السياق إال على ادلعىن الذي يريده ادلتكلم ويفهمو ادلخاَطب مبعونة القرائن 
 .اقيةالسي

وخباصة فيما يتعلق بقصص أويل أّكد البحث أمهية اإلفادة من الدراسة النصية يف حتليل القصص القرآين -
 العزم من الرسل.

وجد البحث أن القرآن ال ميكن أن ُتسرب أغواره، أو تنكشف دالالتُو على الوجو األمثل إال مبراعاة ادلناسبة -
  .تأَّتَّ إال مبراعاة السياقوالعالقات بٌن آياتو وسوره، وىذا ال ي

يصور السياق اللغوي متاسك النص القرآين ويكشف عن عالقاتو الداخلية ووجوه تناسبو وترابطو، ألن -
نص وما حييط بو من ظروف ترتيب آياِت القرآن وسَوره توقيفي، والسياق احلايل يصور العالقات بٌن ال

 .ومالبسات
يف ضوء السياق تكشف أن كلَّ حلقٍة من حلقات كلِّ قصة ذُكرت  أويل العزم من الرسلدراسة القصص  -

مناسبة أسلوب يف مكاِِنا ادلناسب، وأن معىن السورة ومقصودىا ال يتحقَّق إال بذكر تلك احللقة، فضاًل عن 
 .العرض لسياق السورة

لرتتيب من أىم خصائص اإلعجاز القرآين، وىي ذلك التناسق بٌن ا خاصيةداللة السياق عن  تكشف-
وإن  –الزمين وفق ترتيب النزول، وبٌن ترتيب ادلصحف، وىذا التناسق يقودنا إىل القول: إن كلَّ قصة قرآنية 

 يربطها خيٌط دقيق من التماسك واالنسجام، –توزَّعت يف سوٍر كثًنة 



 ................................................................... اخلاتــــمة

106 
 

موضوع إال مبراعاة حال ادلخاِطب، وادلخاَطب، و  يتمفهم القصص القرآين خاّصة ال  أثبت البحث أن  -
 .اخلطاب، وغرضو، ومكان النزول وزمانو، وأسبابو

ىذا، وإين ألرجو أن يفيد مضمون البحث وما توصل إليو من نتائج القراء من دارسٌن باحثٌن، لعلي بذاك  
أكون قد أسهمت ولو بنزر قليل مما ميكنو أن يشكل لبنة يف حقل الدراسات اليت اىتمت ودلّا تزل بآي القرآن 

 ه.الكرمي وسور 
 



 
 

 
 

 جعاقائمة المصادر والمر 
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 الصفحة  العنوان 
  الشكر 
  اإلهداء

 د -أ  مقدمة عامة 
 06  تمهيدي لضبط المفاهيممدخل 
 06  تمهيد 
  اخلطاب 
  اخلطاب القرآين 
  النص 
  السياق 

06 
00 
00 
00 

 01 الفصل األول: الخطاب القرآني 
 01 تمهيد
  مفهوم الخطاب  األول:المبحث 

 تعريف اخلطاب املطلب األول2  -
 بنية اخلطاب2 املطلب الثاين -
 العناصر السياقية للخطاب2 املطلب الثالث -

  مفهوم الخطاب القرآني  :ثانيالالمبحث 
 تعريف اخلطاب القرآيناملطلب األول2  -
 أنواع اخلطاب القرآين2 املطلب الثاين -
 القرآينخصائص اخلطاب 2 املطلب الثالث -

  أساليبه وأنماطه مقاصد الخطاب القرآني، :ثالثالالمبحث 
 مقاصد اخلطاب القرآين املطلب األول2  -
 أساليب اخلطاب القرآين2 املطلب الثاين -
 أمناط اخلطاب القرآين 2 2 املطلب الثالث -

01 
01 
01 
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06 
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01 
01 
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00 

 11 الفصل  الثاني : جدلية النص والسياق 
 11 تمهيد 
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 والسياق عند )فان ديك( العالقة بني النص املطلب األول2  -
 من منظور حتليل اخلطاب2 العالقة بني النص والسياق املطلب الثاين -
املطلب الثالث2 2   العالقة بني النص والسياق يف ميدان علوم القرآن  -

 وأصول الفقه وعلوم التفسري 
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 11 قصص أولي العزم من الرسلالعالقة بين النص والسياق في : الفصل الثالث
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 نوح عليه السالم  -
 إبراهيم عليه السالم  -
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 محمد صلى اهلل عليه وسلم -
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000 
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 الملخص بالعربية:
  تنتمي معرفيا إىلالدراسات اليت خلطاب موقعا مركزيا يف األحباث و او  السياقلنص و لن إ

السالف ملفاهيم اإال وقد وظف  جند مؤلفا ينتمي إىل هذه اجملالحىت إننا ال ، )حتليل اخلطاب(
ضمن سياقات يتشكل ، فالنص االتساقواالنسجام و  التعالقكالًتابط و ذكرها وما يتصل هبا  

العالقة بني النص  اكتشاف طبيعةإن و  املتمّيزة،لغوية ال هاأنساق هلا متعددةحيمل خطابات معينة، و 
ما الدقيق هلذه املصطلحات و  املفهوممل نقف على ما مستعصياو السياق يف اخلطاب القرآين يبدو 

ها من عرب وعظات  وخباصة إذا ما تعلق األمر بقصص أويل األمر من الرسل وما في هبا يرتبط
 وسياقات.

 . النص و السياقالعالقة بنيالنص، السياق، اخلطاب، الكلمات المفتاحية: 
 
 

Abstract: 

Text, context and discourse occupy a central location in 

researches and studies that are parts of discourse analysis, to the 

extent that we cannot find an author without these concepts such 

as correlation, harmony, consistency …and others. 

The text as imagined is formed in certain contexts and it 

holds a variety of discourses with different formats.  

Indicating the relationship between the text ant the context 

in the Quor’anic Discourse seems difficult if we don’t focus on 

specifying the exact meaning of these concepts and others; and 

on the different curriculums that treated this relationship by 

studies and analysis.  

Words key : text, contexture, déscours, relation between 
text and contexture 
 


