
 

83 

 

 6102مـارس  – التاسع* العدد الجزائر –إفريقيا * جامعة أدرار ئرية في امجمة رفوف * مخبر المخطوطات الجز 

 استراتٌجٌة التواصل ومقصدٌة الخطاب فً سورة النمل
 مقاربة تداولٌة

 
 د/ سعاد شابً

 جامعة أدرار 
 

 الملخص:
لى رسوله الكرٌم لٌبلؽها إلى أنزلها عالقرآن الكرٌم رسالة من هللا تعالى    

جمهور كونً ٌتضمن كل رموز الذهن جسد هللا تعالى من خبللها قصص 
األنبٌاء والمرسلٌن وأقوامهم، فكان لكل واحد منهم موقفه الذي دعمه هللا 

 سبحانه وتعالى بالحكمة والبٌان والحجة. 
آنً خطاب حجاجً إقناعً إذ ٌستحٌل فهم دالالته الصرٌحة الخطاب القر   

 والضمنٌة ما لم نفهم المقاصد التً ٌحملها.
سورة النمل خطاب موجه إلى الرسول صلى هللا علٌه وسلم، وهً تتمة لما     

، فقد علٌهما السبلم قصص داوود وسلٌمانوفٌها قبلها تحكً قصص األنبٌاء 
ٌة ما كلفوا به وكٌفٌة التؤثٌر فً الؽٌر بؽرض جسدت طرق أنبٌاء هللا فً تؤد

 االقناع.
كل هذا ٌحتاج إلى استراتٌجٌة تواصلٌة تخاطبٌة لتحقٌق مقصدٌة خطابهم،    

_وطبعا هذا مرهون بالمقام وبنوعٌة المخاطبٌن_، وهذا ما أدى إلى تنوع 
 القصص القرآنً.

من مصطلح مقاربة  وطبٌعة الدراسة تقتضً المقاربة التداولٌة، والمقصود    
مجموع التصورات والمبادئ واالستراتٌجٌات التً ٌتم من خبللها اتباع طرٌقة 
انجاز عمل ما، والتالً ؾ"مقاربة تداولٌة" معناه اتباع طرٌقة الدراسة 
التداولٌة فً دراسة الخطاب القرآنً من خبلل سورة النمل، واخترنا تداولٌة 

ى مرسل إلٌه تحمل مقصدٌة خطابٌة كون النص القرآنً رسالة من مرسل إل
 مجسدة من خبلل استراتٌجٌة تواصلٌة محكمة.

وقد رسمنا لهذه المقاربة التداولٌة مبادئ واستراتٌجٌات تخدم طبٌعة بحثنا      
من ضمن مجموعة أخرى من الخطوات األخرى التً استبعدناها من البحث 

 خرى.ألنها ال تخدم بحثنا من جهة ولكً ال نطنب من جهة أ
هذا ما سنحاول دراسته من خبلل هذا الموضوع الموسوم:" استراتٌجٌة     

 التواصل ومقصدٌة الخطاب فً سورة النمل، مقاربة تداولٌة".
 تمهٌد:
القرآن الكرٌم رسالة من هللا تعالى إلى رسوله الكرٌم لٌبلؽها إلى مجتمع         

لها قصص األنبٌاء كونً ٌتضمن كل رموز الذهن جسد هللا تعالى من خبل
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والمرسلٌن وأقوامهم، فكان لكل واحد منهم موقفه الذي دعمه هللا سبحانه 
 وتعالى بالحكمة والبٌان والحجة.

ن آٌة، هً تتمة لما وسورة النمل: مكٌة نزلت بعد الشعراء، آٌها ثبلث وتسع
، علٌهما السبلم قصص داوود وسلٌمانكقبلها من السور تحكً قصص األنبٌاء 

ٌها تفصٌل لقصص لوط وموسى مثبل، وهً فً مجملها تذكٌر للعباد كما ف
بوحدانٌة هللا وبؤن القرآن منزل من عند الواحد األوحد، كما أنها ترؼٌب 

 للمإمنٌن وتهدٌد للكفار.
و"المقاربة التداولٌة" هً اتباع طرٌقة الدراسة التداولٌة فً دراسة      

خترنا تداولٌة كون النص القرآنً الخطاب القرآنً من خبلل سورة النمل، وا
ل إلٌه تحمل مقصدٌة خطابٌة مجسدة من خبلل ل إلى مرسَ رسالة من مرسِ 

 استراتٌجٌة تواصلٌة محكمة.
وقد رسمنا لهذه المقاربة التداولٌة مبادئ واستراتٌجٌات تخدم طبٌعة بحثنا     

من ضمن مجموعة أخرى من الخطوات األخرى التً استبعدناها من البحث 
 ألنها ال تخدم بحثنا من جهة ولكً ال نطنب من جهة أخرى.

  التواصل:_ 0
 التواصل من تواصل على وزن تفاعل الذي ٌدل على:     

 المشاركة بٌن اثنٌن فؤكثر، مثل: تجادل زٌد وعمرو.... -"
 التظاهر: ومعناه االدعاء باالتصاؾ بالفعل مع انتفابه، مثل: تناوم... -

 أي حدوث الفعل شٌبا فشٌبا، مثل: تزاٌد المطر...الداللة على التدرج:  -

 1المطاوعة: وهو ٌطاوع وزن فاعل، مثل: باعدته فتباعد...." -
وٌعرؾ التواصل بؤنه:" تبادل كبلمً بٌن ذات متكلمة تنتج ملفوظا موجها     

إلى ذات متكلمة أخرى ترؼب فً السماع أو فً إجابة واضحة أو ضمنٌة على 
 2من المتكلم" حسب النموذج الملفوظ

وفً تعرٌؾ آخر:" التواصل هو المٌكانٌزم الذي بواسطته توجد العبلقات     
اإلنسانٌة وتتطور، إنه ٌتضمن كل رموز الذهن مع وسابل تبلٌؽها عبر المجال، 
وتعزٌزها فً الزمان، وٌتضمن أٌضا تعابٌر الوجه وهٌبات الجسم والحركات 

                                                 

 

 .51م، ص 0200التطبٌق الصرفً: عبده الراجحً، دار النهضة العربٌة للطباعة والنشر، ط  1
اللؽة والتواصل التربوي والثقافً: جمٌل حمداوي، منشورات مجلة علوم التربٌة، الدار البٌضاء،  - 2

 .01م، ص 6111، 0المؽرب، ط
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طبوعات والقطارات والتلؽراؾ والتلفون ونبرة الصوت والكلمات والكتابات والم
 1وكل ما ٌشمله آخر ما تم فً االكتشاؾ فً المكان والزمان"

بد أن ٌإدي التخاطب  إذ ال -أي شخصٌن فؤكثر -والتواصل نتٌجة التخاطب   
 إلى تمام فهم مقصد الخطاب حتى ٌكون تواصبل وإال فبل.

باستراتٌجٌات الخطاب  فالتواصل ٌعد من مستوٌات التداولٌة وقد ارتبط   
وتحلٌله، إذ:" التداولٌة دراسة المعنى التواصلً أو معنى المرسل فً كٌفٌة 

   2قدرته على إفهام المرسل إلٌه بدرجة تتجاوز ما قاله"
وبالتالً فإن للتواصل وظٌفة وتتمثل فً:"...سعً المتكلم إلى إببلغ المتلقً    

 3بؤمر ما أو إلى نسبة عمل ما إلٌه"
قوم التواصل على:" نشاطٌن ربٌسٌٌن هما: الكبلم واالستماع، هذان ٌ   

النشاطان لهما أهمٌة بالؽة لدى عالم النفس باعتبارهما نشاطٌن عالٌٌن للجهاز 
  4العصبً ٌحمبلن فً ثناٌاهما عملٌات تعكس طبٌعة العقل البشري وقدرته"

ة المنطوقة طبعا، أما هذان النشاطان )الكبلم واالستماع( ٌكونان فً حالة اللؽ   
 فً حالة اللؽة المكتوبة فٌكون )القراءة والرإٌة(.

وللتواصل استراتٌجٌات فقد ٌتم بوسابل لؽوٌة أو ؼٌر لؽوٌة وبالتالً ٌنتج    
تواصل لؽوي أو تواصل ؼٌر لؽوي، إذ المقصود باستراتٌجٌات التواصل 

االستماع،  –مجموعة المهارات التً تساعد على تنمٌة التواصل اللفظً 
حركات الجسم، تلونات الوجه  -، وؼٌر اللفظً-التحدث، القراءة، الكتابة

 .-والصوت، الصمت، داللة المكان، األلوان...
 الخطاب: -6   

الخطاب هو:" رسالة موجهة من المنشا إلى المتلقً تستخدم فٌها نفس       
ا على علم الشفرة اللؽوٌة المشتركة بٌنهما وٌقتضً ذلك أن ٌكون كبلهم

بمجموع األنماط والعبلقات الصوتٌة والصرفٌة والنحوٌة والداللٌة التً تكون 
نظام اللؽة أي )الشفرة( وهذا النظام ٌلبً متطلبات عملٌة االتصال بٌن أفراد 

                                                 

 

 .35نفس المرجع، ص  - 1
 .12م، ص 6116البحث اللؽوي المعاصر: محمود نحلة، دار المعرفة الجامعٌة، طآفاق جدٌدة فً  - 2

تحلٌل الخطاب: )ج.ب(براون و)ج( بول، تر: لطفً الزلٌطً ومنٌر الترٌكً، النشر العلمً  - 3
 .16م، ص 0220والمطابع، جامعة الملك سعود )المملكة العربٌة السعودٌة(، ط

، 0لدٌن النٌفر، مإسسة أبو وجدان للطبع والنشر والتوزٌع، طفلسفة اللؽة واللسانٌات: نور ا - 4
 .030م، ص 0225
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الجماعة اللؽوٌة وتتشكل عبلقاته من خبلل ممارساتهم كافة ألوان النشاط 
 1الفردي واالجتماعً فً حٌاتهم"

 معنى هذا أن الخطاب والتواصل متبلزمان.و     
وٌحدد اآلمدي السمة األساسٌة للخطاب وهً القصدٌة أثناء تعرٌفه       

للخطاب على أنه:" اللفظ المتواضع علٌه المقصود به إفهام ما هو متهًء 
 2لفهمه"

 ومعنى هذا أن الخطاب ٌحمل مقصدٌة معٌنة ال بد من تحققها.    
 مقصدٌة الخطاب: -5
 للخطاب عدة مقاصد:       

إن قصدي التوجه واإلفهام هما أهم ما ٌهدؾ إلٌهما الخطاب وهما ما ٌعرفان 
بالقصد اإلخباري والقصد التواصلً، ٌقول الجاحظ:" ال خٌر فً كبلم ال ٌدل 
على معناك وال ٌشٌر إلى مؽزاك وإلى العمود الذي إلٌه قصدت والؽرض الذي 

 3إلٌه نزعت"
التواصلً فقد ربط به تحقق االتصال ونجاحه:" ال ٌتوقؾ نجاح وأما عن القصد 

التواصل على التلقً الجٌد للكبلم فحسب بل علٌه )أي على المتلقً( أن ٌدرك 
 4القصد التواصلً للمرسل وأن ٌتفاعل معه فعلٌا وإدراكٌا بشكل سلٌم"

إلفهام إذ أن القصد التواصلً والقصد اإلخباري متبلزمان فاإلخبار ٌستلزم ا   
 وبهذا ٌتحقق التواصل وٌنجح.

كما ٌضاؾ إلى القصدٌن السابقٌن قصد االدعاء وقصد االعتراض، وهذا ما    
فً قوله:" والمقصود  "تزاوج المتكلم"قصده طه عبد الرحمان من مصطلح 

بتزاوج المتكلم هو االنشقاق االعتباري لذات المتكلم إلى شقٌن أو أقل، أو 
داهما ظاهرة تستقل بمبادرة االدعاء..والذات الثانٌة باطنة باألحرى إلى ذاتٌن إح

                                                 

 

األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب: نور الدٌن السد، دار هوما للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزابر، )د.ت(،  - 1
6/00. 
 .0/06م، 0210، 0اإلحكام فً أصول األحكام: اآلمدي، دار الفكر، بٌروت، ط - 2
 .0/003م، 0221، 0لتبٌٌن: الجاحظ، تح: عبد السبلم هارون، مكتبة الخانجً، مصر، طالبٌان وا - 3

4 - Elements of semantics :Lyons john ,volume 29 of language and 

language, combridge university, 1990, p 35.  



 

87 

 

 6102مـارس  – التاسع* العدد الجزائر –إفريقيا * جامعة أدرار ئرية في امجمة رفوف * مخبر المخطوطات الجز 

تشترك مع ذات المستمع فً ممارسة االعتراض، ألن المتكلم قد ٌتعاطى تصور 
  1مواطن النقد فً الدعوة وتقدٌر مختلؾ األسبلة"

والرتباط المقصدٌة بالخطاب فقد:" تحولت مقاصد التكلم فً الدراسات      
إلى منطلق أساسً من منطلقات تحدٌد الخصابص اإلنشابٌة التداولٌة الحدٌثة 

 2فً الخطاب"
والقصد فً الخطاب والفعل شخصً:" وال ٌلزم أحدا أن ٌقصد وقوع ما هو      

 3فعل الؽٌر ألنه ؼٌر مكلؾ بفعل الؽٌر وإنما ٌكلؾ بما هو من فعله"
ى إٌصالها وبالتالً فإنه لكل خطاب مقصدٌة أو عدة مقاصد ٌعمل المرسل عل    

للمرسل إلٌه وإفهامه إٌاها، وأن كل شخص له قصده لذا ال ٌحاسب شخص عن 
 قصد شخص آخر.

 المقاربة التداولٌة: -5
، والمقاربة التداولٌة هً:" أحد  4المقاربة هً طرٌقة تتناول موضوعا ما     

أهم المناهج اللؽوٌة الحدٌثة التً صححت مسار علم اللؽة الحدٌث، متداركة 
ك العدٌد من نقابصه، وتنطلق التداولٌة من أن الوقوؾ بالدراسة اللسانٌة بذل

عند حدود بنٌة اللؽة ال ٌمكن من فهمها والوقوؾ على أكبر قدر من حقابقها، 
لذلك تدعو إلى ضرورة أن تشمل الدراسة وظٌفتها أٌضا، وهو ما ٌعنً الدعوة 

 5وظٌفتها التواصلٌة"إلى دراسة اللؽة فً االستعمال أي دراستها وهً تإدي 
وبالتالً فالتداولٌة تعنى بالنص الخطابً ضمن سٌاقه وهو ٌإدي دوره      

التواصلً جامعا بٌن قطبً العملٌة التواصلٌة المرسل والمرسل إلٌه )المخاِطب 
 والمخاَطب(.

وأما وظٌفة التداولٌة فتتمثل فً:"...استخبلص العملٌات التً تمكن الكبلم من 
الوضعٌة  -المتلقً -اره الذي ٌشكل الثبلثٌة اآلتٌة: المرسلالتجذر فً إط

                                                 

 

م، ص 0221، 0العربً، طالتكوثر العقلً: طه عبد الرحمان، المركز الثقافً أو  اللسان والمٌزان - 1
623. 

 .060الرسابل األدبٌة: صالح بن رمضان، ص  - 2
 م.0212الموافقات: الشاطبً، تح: عبد هللا دراز، دار المعرفة، بٌروت،  - 3
4 - voir : Nouveau vocabulaire philosophique : Cuvillier(armand), op,cit, p 

21 . 
تدرٌس النصوص بمرحلة التعلٌم الثانوي شعبة العلوم اإلنسانٌة: المناهج اللؽوٌة الحدٌثة وأثرها فً  5

 .20م، ص6110/6113الصبٌحً محمد األخضر، مخطوطة أطروحة دكتوراه دولة، جامعة قسنطٌنة، 
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التبلٌؽٌة، إن أي تحلٌل تداولً ٌستلزم بالضرورة التحدٌد الضمنً للسٌاق التً 
  1تإول فٌه الجملة"

وقد حددنا فً دراستنا هذه المستوٌات التً تختص بها المقاربة التداولٌة    
ومقصدٌة الخطاب القرآنً من خبلل والتً تحدد وتوضح استراتٌجٌات التواصل 

 سورة النمل، ونجملها فً:
 مستوى السٌاق: وهو قسم مهم من أقسام التداولٌة. -
 مستوى األفعال الكبلمٌة: والتً بها ٌتضح البعد التواصلً التداولً. -

 مستوى الحجاج: تتجلى من خبلله كٌفٌة اإلقناع. -

 مستوى الحوار: وفٌه ٌتجلى البعد التداولً. -

فالتداولٌة تعنى بالنص الخطابً ضمن سٌاقه وهو ٌإدي دوره : السٌاق - أ
 التواصلً جامعا بٌن قطبً العملٌة التواصلٌة المبدع والمتلقً.

 
إن التفاعل بٌن المرسل والمرسل إلٌه ٌنتج من استعمال اللؽة فً سٌاق معٌن 

 2والذي ٌتجسد من خبلل ما ٌلً:
الثقافً ومن ٌشارك تفعٌل  _ معتقدات المتكلم ومقاصده وشخصٌته وتكوٌنه

 الحدث اللؽوي.
_ الوقابع الخارجٌة) الظروؾ الزمكانٌة، والظواهر االجتماعٌة المرتبطة 

 باللؽة(.
 _ المعرفة المشتركة بٌن المتخاطبٌن وأثر النص الكبلمً فٌهم.

 األفعال الكبلمٌة: - ب
مً األفعال الكبلمٌة هً موضوع من موضوعات التداولٌة، والفعل الكبل      

ٌعنً:"..كل ملفوظ ٌنهض على نظام شكلً، داللً، إنجازي وتؤثٌري وفضبل 
 Actes locutoiresعن ذلك ٌعد نشاطا مادٌا نحوٌا ٌتوسل أفعال قولٌة 

تخص ردود فعل المتلقً  Actes illocutoiresلتحقٌق أؼراض إنجازٌة 

                                                 

 

1 - Enonciation de la subjectivité dans la language: Orecchioni c.k, 
armand colin, paris, 1980, p 185.  

التراكٌب النحوٌة والتداولٌة علم النحو وعلم  -اللسانٌات العربٌة )بنٌة الجملة العربٌة دراسات فً  2
 .002م، ص6110، 0المعانً(: عبد الحمٌد السٌد، دار الحامد، ط
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لمخاطب )كالرفض والقبول( ومن ثم فهو فعل ٌطمح إلى أن ٌكون ذا تؤثٌر فً ا
 1اجتماعٌا ومإسساتٌا ومن ثم إنجاز شًء ما"

ونظرٌة األفعال الكبلمٌة تهدؾ إلى دراسة:"...مقاصد المتكلم ونواٌاه، فالمقصد 
ٌحدد هدؾ المرسل من وراء سلسلة األفعال اللؽوٌة التً ٌتلفظ بها، وهذا ما 
ا ٌساعد المتلقً على فهم الخطاب ومن ثمة ٌصبح توفر القصد والنٌة مطلب

من شروط نجاح الفعل اللؽوي الذي ٌجب أن ٌكون متحققا  طاأساسٌا، وشر
 2وداال على معنى"

 :3وٌرى أوستٌن أن الفعل الكبلمً ثبلثة خصابص
 _ إنه فعل دال.

 _ إنه فعل إنجازي ) أي ٌنجز األشٌاء واألفعال االجتماعٌة بالكلمات(.
خصوصا إذا كان فعبل _ إنه فعل تؤثٌري ) أي ٌترك آثارا معٌنة فً الواقع 

 ناجحا(.
فعل إنه إن الفعل الكبلمً لٌس بالضرورة أن ٌحقق إنجازا حتى نقول عنه     

 كبلمً، فقد ٌثٌر الكبلم فضوال فً نفسٌة المخاَطب وهذا كاؾ.
ٌقول منؽونو:" نعتبر أن الفعل الكبلمً قد ٌتحقق حتى وإن لم تثبت نتٌجة )فً 

لٌه مشروعٌته، بمعنى آخر إن الذي ٌصدر الواقع(، إن مجرد إصداره ٌضفً ع
منه فعبل كبلمٌا ال ٌنتظر حتى تتوفر جمٌع الشروط لٌقوم بذلك، إن مجرد التلفظ 

 4به ٌعنً أن تلك الشروط قد اجتمعت"
فاألفعال الكبلمٌة دورها تحوٌل معتقدات المتخاطبٌن واستمرارٌة الخطاب بٌن 

مٌة هو ما ٌخلق التفاعل الكبلمً وهذا أطرافه، فاالستعمال المتبادل لؤلفعال الكبل
 من خبلل الحوار.

نجازٌة  إلى أقوال تقرٌرٌة، "أوستٌن" الذي قسم األفعال اإل أخذنا بتقسٌم
 وأقوال إنشابٌة .

 :األقوال التقرٌرٌة-أ 

                                                 

 

 .61التداولٌة عند العلماء العرب: مسعود صحراوي، )مرجع سابق(، ص  1
ستكشافٌة للتفكٌر التداولً فً المدونة اللسانٌة نحو نظرٌة لسانٌة عربٌة لؤلفعال الكبلمٌة قراءة ا - 2

 .001م، ص 6112، 00التراثٌة: نعمان بوقرة، مجلة اللؽة واألدب، العدد 
 .00التداولٌة عند العلماء العرب: مسعود صحراوي، )مرجع سابق(، ص  3

4 - Pragmatique pour le discours littéraire : Maingueneau d.n, paris, 

bordas, 1990, p09. 
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وهً عند العرب األسالٌب الخبرٌة وهً عبارة عن األقوال التً تحتمل         
ع الحكم علٌها بالصدق إن طابقت نسبة الكبلم فٌها الصدق أو الكذب، أي تستطٌ

 ، ومنها:الواقع، وبالكذب إن لم تطابق نسبة الكبلم فٌها الواقع
 األقوال الدالة على الثبات -
 األفعال اإلخبارٌة-
 األفعال الدالة على الحكم -

 األقوال اإلنشابٌة : -ب 
لمعٌار الصدق أو  هً أقوال ال تصؾ، وال تخبر، وال تمثل، وال تخضع      

الكذب، أي أن مٌزتها  األساسٌة أن التلفظ بها ٌساوي تحقٌق فعل فً الواقع، 
 وقد صنفها سٌرل إلى أفعال كبلمٌة مباشرة، وأفعال كبلمٌة ؼٌر مباشرة .

 األفعال الكبلمٌة المباشرة :-0
 هً عبارة عن األقوال التً تدل صٌؽتها على ما تدل علٌه هذه األقوال،       

 أي الصٌؽة تساوي المحتوى، وهً:
 األقوال االستفهامٌة -
 األقوال الناهٌة-
 األقوال األمرٌة -

 وهذه األقوال الؽرض منها التؤثٌر فً المتلقٌن وإقناعهم.
 األفعال الكبلمٌة ؼٌر المباشرة :- 6 

وهً عبارة عن تلك األقوال التً ال تدل صٌؽتها على ما تدل علٌه        
 اإلنكاري ، وكالتشوٌق مثبل. كاالستفهام 

 الحجاج: -ج
الحجاج:" جنس خاص من الخطاب ٌبنى على قضٌة أو فرضٌة خبلفٌة،     

ٌعرض فٌها المتكلم دعواه مدعومة بالتبرٌرات، عبر سلسلة من األقوال 
المترابطة ترابطا منطقٌا قاصدا إقناع اآلخر بصدق دعواه والتؤثٌر فً موقفه أو 

  1قضٌة"سلوكه تجاه تلك ال

                                                 

 

النص الحجاجً العربً، دراسة فً وسابل اإلقناع: محمد العبد، مجلة فصول، الهٌبة العامة للكتاب،  - 1
 .00، ص 21م، العدد 6116مصر، 
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وبهذا فإن هدؾ الحجاج فً:"...التؤثٌر فً المتلقً إما لتدعٌم موقفه وإما     
لتؽٌٌر رأٌه فتبنً موفق جدٌد سواء كان هذا الموقؾ ٌقتصر على اإلقناع الذاتً 

 1أو ٌقتضً فعبل ما"
وبالتالً فإن الهدؾ من الحجاج هو إقناع المتلقً. وهو فً القرآن ٌتنوع    

 بٌن:
 ة والنتٌجة: اآلٌات القرآنٌة.ذكر الحج -

 الحجاج باالستفهام، النفً، الحصر، النداء،........ -

 الحجاج بالصورة البٌانٌة: االستعارة الحجاجٌة، التشبٌه... -
 الحوار: -د     

هو نوع من الحدٌث بٌن شخصٌن، وهو أن:" ٌتناول الحدٌث طرفان أو       
موضوع أو الهدؾ، فٌتبادالن أكثر عن طرٌق السإال والجواب بشرط وحدة ال

النقاش حول أمر معٌن، وقد ٌصبلن إلى نتٌجة وقد ال ٌقنع أحدهما اآلخر ولكن 
 2السامع ٌؤخذ العبرة وٌكون لنفسه وقفا"

 الجانب التطبٌقً:
 السٌاق: - أ

جاءت آٌات السورة تربط القول باألقوال السابقة، فالسٌاق التداولً لسورة    
بلها من القرآن، تحكً قصص األنبٌاء ) موسى، لوط، النمل جاء فٌه تتمة لما ق

 داوود وسلٌمان.....(، والخطاب موجه لمحمد صلى هللا علٌه وسلم.
إن القرآن الكرٌم نزل على الرسول الكرٌم محمد صلى هللا علٌه وسلم،      

وبالتالً فقصص األنبٌاء المذكورة فً القرآن كانت سابقة زمنٌا لفترة نزوله 
تبلٌػ الهداٌة،  منبه األنبٌاء هللا تعالى اق سٌاقا تارٌخٌا ٌسرد ما أُمر فكان السٌ

 ألخذ العبر.كان وكذا ما مروا به من محن، وهذا كله إنما 
للعباد بؤن القرآن  اٌتجسد فً السورة بل وٌؽلب علٌها السٌاق الدٌنً تذكٌر   

وتهدٌد للكفار  الكرٌم منزل من عند هللا تعالى، وفٌها ترؼٌب للمإمنٌن بالجنة
 بجهنم. 

 األفعال الكبلمٌة: - ب

 :األقوال التقرٌرٌة-0
                                                 

 

م، 6115صكومً، منشورات كلٌة اآلداب، منوبة،  -الحجاج فً المقام المدرسً: كورنٌبل فون راد - 1
 .05ص 

م، ص 0223، 6الٌبها: عبد الرحمان النحبلوي، دار الفكر، دمشق، طأصول التربٌة اإلسبلمٌة وأس - 2
612. 
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 األقوال الدالة على الثبات: -
 1قوله تعالى:" ولقد آتٌنا داوود وسلٌمان علما"

 2قوله تعالى:" ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم ال ٌشعرون"
 3قوله تعالى:" إنا دمرناهم وقومهم أجمعٌن"

 4مطرا فساء مطر المنذرٌن" قوله تعالى:" وأمطرنا علٌهم
قوله تعالى:" بل ادارك علمهم فً اآلخرة بل هم فً شك منها بل هم منها 

 5عمون"
 6قوله تعالى:" وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم ال ٌشكرون"

 7قوله تعالى:" إن ربك ٌقضً بٌنهم بحكمه وهو العزٌز العلٌم"
عالى، وهً أقوال تقرٌرٌة معانٌها ال هً كلها آٌات محكمات من هللا سبحانه وت

 مجال للشك فٌها فهً تحمل معان ثابتة:
 القرآن من عند هللا تعالى. -

 فضل هللا ونعمه على عباده كإتٌان العلم.  -

 علم هللا بالظاهر والخفً.  -

 قدرة هللا على القضاء فً األمور. -

 هللا عزٌز علٌم. -
 األفعال اإلخبارٌة:-

 8الصبلة وٌإتون الزكاة وهم باآلخرة هم ٌوقنون" قوله تعالى:" الذٌن ٌقٌمون
 إخبار بالذٌن ٌإمنون باآلخرة ٌإدون ما شرع هللا لهم. -

ا لهم أعمالهم فهم ٌعمهون، قوله تعالى:" إن الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة زٌنّ 
 9أولبك الذٌن لهم سوء العذاب وهم فً اآلخرة هم األخسرون"

                                                 

 

 03اآلٌة: سورة النمل  - 1
 31اآلٌة:  - 2
 30اآلٌة:  - 3
 31اآلٌة:  - 4
 22اآلٌة:  - 5
 05اآلٌة:  - 6
 01اآلٌة:  - 7
 15اآلٌة:  - 8
 .13-10اآلٌتٌن:  - 9
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أحكام هللا، فهم فً عذاب شدٌد  فٌه إخبار عن عاقبة الذٌن أعرضوا عن -
 وبالتالً هم فً خسران كبٌر.

 1ه من الجن واإلنس والطٌر فهم ٌوزعون"قوله تعالى:" وحشر لسلٌمان جنودُ 
إخبار بالنبً سلٌمان، وبالمعجزة التً وهبها له هللا تعالى، فقد سخر له  -

 الجن واإلنس والطٌر جندا له وفهمه للؽة الطٌر وكله من هللا تعالى.
قوله تعالى:" فمكث ؼٌر بعٌد فقال أحطت بما لم تحط به وجبتك من سبإ بنبإ 

 2ٌقٌن"
إخبار بالخبر الذي جاء به الهدهد، وبالتالً فهم الهدهد للؽة سبؤ وفهم  -

 سلٌمان للؽة الهدهد.
قوله تعالى:" إنً وجدت امرأة تملكهم وأوتٌت من كل شًء ولها عرش عظٌم، 

س من دون هللا وزٌن لهم الشٌطان أعمالهم وجدتها وقومها ٌسجدون للشم
 3فصدهم عن السبٌل فهم ال ٌهتدون"

الخبر الذي أتى به الهدهد أن قوم سبؤ تحكمهم امرأة وأنهم ٌعبدون  -
 الشمس من ؼٌر هللا.

 4قوله تعالى:" إنه من سلٌمان وإنه بسم هللا الرحمن الرحٌم"
 مإمنا.  إخبار بوحدانٌة هللا، وأن سلٌمان علٌه السبلم كان -

 .قوله تعالى:" قالت إن الملوك إذا دخلوا قرٌة أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة
 5وكذلك ٌفعلون"

 فٌها إخبار عن حكمة بلقٌس ملكة سبؤ وفً مشورتها لكبار قومها. -
قوله تعالى:" قال عفرٌت من الجن أنا آتٌك به قبل أن تقوم من مقامك وإنً 

علم من الكتاب أنا آتٌك به قبل أن ٌرتد إلٌك  علٌه لقوي أمٌن، قال الذي عنده
طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربً لٌبلونً أأشكر أم أكفر ومن 

 6شكر فإنما ٌشكر لنفسه ومن كفر فإن ربً ؼنً كرٌم"
فٌه إخبار عن والء وطاعة الجن والطٌر لسلٌمان وعن قوة إٌمان  -

 سلٌمان بربه وشكره له.
                                                 

 

 00اآلٌة:  - 1
 66اآلٌة:  - 2
 60-65اآلٌتان:  - 3
 51اآلٌة:  - 4
 50اآلٌة:  - 5
  01-52اآلٌتان:  - 6
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 1وصدها ما كانت تعبد من دون هللا إنها كانت من قوم كافرٌن"قوله تعالى:" 
 إخبار عن كفر بلقٌس وقومها -

 2قوله تعالى:" وكان فً المدٌنة تسعة رهط ٌفسدون فً األرض وال ٌصلحون"
 إخبار عما ٌفعله الكفار من فساد فً األرض -

ن، قوله تعالى:" فتلك بٌوتهم خاوٌة بما ظلموا إن فً ذلك آلٌة لقوم ٌعلمو
 3وأنجٌنا الذٌن آمنوا وكانوا ٌتقون"

إخبار عن جزاء المفسدٌن أن آلت حٌاتهم إلى الخراب والزوال ونجاة  -
 المإمنٌن المتقٌن.

قوله تعالى:" فؤنجٌناه وأهله إال امرأته قدرناها من الؽابرٌن، وأمطرنا علٌهم 
 4مطرا فساء مطر المنذرٌن"

 وتابعٌه وهبلك امرأته.إخبار عن قدرة هللا تعالى فً إنجاء لوط -
قوله تعالى:" وقال الذٌن كفروا إذا كنا ترابا وآباإنا أبنا لمخرجون، لقد وعدنا 

 5هذا نحن وآباإنا من قبل إن هذا إال أساطٌر األولٌن"
الحسرة ال تنفع بعد فوات األوان، إذ إدراك الكفار لما حذرهم منه رسل  -

 وأنبٌاء هللا ال ٌنفعهم بعد فوات األوان.
وله تعالى:" وٌوم ٌنفخ فً الصور ففزع من فً السموات واألرض إال من ق

 6شاء هللا وكل اتوه داخرٌن"
إخبار وتصوٌر لعظمة ٌوم القٌامة ٌوم ٌفزع من فً السموات  -

 واألرض.
قوله تعالى:" وترى الجبال تحسبها جامدة وهً تمر مر السحاب صنع هللا الذي 

 7أتقن كل شًء إنه خبٌر بما تفعلون"
 إخبار بقدرة هللا على خلق كل شًء، وأنه خبٌر بما ٌفعل العباد. -

قوله تعالى:" إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شًء 
 1وأمرت أن أكون من المسلمٌن"

                                                 

 

 05اآلٌة:  - 1
 01اآلٌة:  - 2
 35-36اآلٌتان:  - 3
 30اآلٌة:  - 4
 .21 -20اآلٌتان:  - 5
 10اآلٌة:  - 6
 20اآلٌة:  - 7
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طاعة الرسل للرحمان، وأنه هو الرب الذي ٌملك كل شًء والذي أمر  -
 عبده باإلسبلم.

فتها اإلخبار عن حكمة هللا فً خلقه وقدرته فً وهً كلها أفعال كبلمٌة وظٌ
تدبٌر خلقه، وإخبار عن قصص األولٌن وعن علم هللا تعالى بؤخبارهم، وإخبار 
عن طاعة أنبٌاء هللا ورسله لرب العالمٌن، وطبعا وردت فً خطاب موجه 
 للرسول صلى هللا علٌه وسلم للتوحٌد باهلل وأخذ الموعظة من قصص السابقٌن.

 الدالة على الحكم: األفعال-
قوله تعالى:" أبنكم لتؤتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 

 2تجهلون"
 الذٌن ٌقومون بالفاحشة. -قوم لوط-القول فٌه حكم بالجهالة ألولبك -

 3فً قوله تعالى:" طس تلك آٌات القرآن وكتاب مبٌن، هدى وبشرى للمإمنٌن"

و هدى للمتقٌن وبشرى لهم حكم ثابت أن القرآن من عند هللا، وه -
 بالجنة، أي ُحكم لهم بالمفازة.

 4قوله تعالى:" وإنك لتلقى القرآن من لدن حكٌم علٌم"
 تقرٌر فٌه حكم ثابت بؤن القرآن من عند هللا وهو حكٌم علٌم بكل شًء. -

 5قوله تعالى:" ومن شكر فإنما ٌشكر لنفسه ومن كفر فإن ربً ؼنً كرٌم"
اكر هلل إنما ٌشكر لنفسه ألنه هو الفابز، أما قول فٌه حكم على أن الش -

من كفر فهو الخاسر، والحكم اآلخر أن هللا ؼنً عن العباد وهو من ٌكرم 
 اإلنسان بالتوبة.

  6قوله تعالى:" وإن ربك لٌعلم ما تكن صدورهم وما  ٌعلنون"
 هو قول فٌه حكم ثابت بعلم هللا بالسر والعبلنٌة. -

 7مة للمإمنٌن"قوله تعالى:" وإنه لهدى ورح

قول فٌه حكم بؤن القرآن ٌزٌد المإمنٌن هدى وٌبشرهم برحمة من هللا  -
 تعالى.
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قوهلل تعالى:" من جاء بالحسنة فله خٌر منها وهم من فزع ٌومبذ آمنون، ومن 
 1جاء بالسٌبة فُكبت وجوههم فً النار هل تجزون إال ما كنتم تعملون"

األمن والمفازة ٌوم  هو حكم صرٌح بؤن الذٌن ٌعملون صالحا لهم -
القٌامة وهذا إنما ترؼٌب للمإمنٌن، وأما الذٌن ٌجنون السٌبات فهم من أصحاب 

 النار، والمثل بالمثل، وهذا إنما تهدٌد لهم.
وبالتالً كل هذه األفعال الكبلمٌة هً أقوال فٌها أحكام متنوعة بٌن: الحكم 

م بمفازة المتقٌن وخسارة بوحدانٌة هللا وأن القرآن من عند العزٌز الحكٌم، وحك
الكفار، وحكم بعلم هللا الؽٌب، وأن القرآن هداٌة وبالتالً الكفر ضبللة....وهً 

 أقوال ثابتة ألنها صادرة من لدن العزٌز الحكٌم.

 األقوال اإلنشابٌة : - 6
 األفعال الكبلمٌة المباشرة : -
 األقوال االستفهامٌة: -

 2 أرى الهدهد أم كان من الؽاببٌن"قوله تعالى:" وتفقد الطٌر فقال مالً ال
 فسلٌمان تساءل عن ؼٌاب الهدهد بعدما تفقده ولم ٌجده.

هللا خٌر مما آتاكم  ًقوله تعالى:" فلما جاء سلٌمان قال أتمدونن بمال فما آتان
 3بل أنتم بهدٌتكم تفرحون"

 استفهام ٌوحً بؽضب سلٌمان من الهدٌة.
 4ٌؤتٌنً بعرشها قبل أن ٌؤتونً مسلمٌن" قوله تعالى:" قال ٌا أٌها المؤل أٌكم

 استفهام تحقٌقه إنما إظهار قدرة هللا تعالى.
قوله تعالى:" قال ٌا قوم لم تستعجلون بالسٌبة قبل الحسنة لوال تستؽفرون هللا 

 5لعلكم ترحمون"
 استفهام تعجبً الستعجال القوم السٌبة قبل الحسنة وفٌه عرض لبلستؽفار.

 6ن متى هذا الوعد إن كنتم صادقٌن"قوله تعالى:" وٌقولو
 تساإل ٌوحً بتكذٌب المرسلٌن. 

 األقوال األمرٌة: -
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 1قوله تعالى:" وألق عصاك فلما رآها تهتز كؤنها جان ولى مدبرا ولم ٌعقب"
 أمر هللا موسى علٌه السبلم بإلقاء عصاه لٌرٌه قدرته تعالى.

ء فً تسع آٌات قوله تعالى:" وأدخل ٌدك فً جٌبك تخرج بٌضاء من ؼٌر سو
 2إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقٌن"

 أمر إلظهار المعجزة.
 3قوله تعالى:" فانظر كٌؾ كان عاقبة المفسدٌن"

 أمر فٌه إظهار العلم بالؽٌب.
قوله تعالى:" فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعنً أن أشكر نعمتك التً 

ه وأدخلنً برحمتك فً عبادك وأن أعمل صالحا ترضا أنعمت علً وعلى والديّ 
 4الصالحٌن"

 أمر ٌفٌد الدعاء.
 5عنهم فانظر ماذا ٌرجعون" قوله تعالى:" اذهب بكتابً هذا فؤلقه إلٌهم ثم تولّ 
 أمر إلظهار نتٌجة تلقً قوم سبؤ لرسالة سلٌمان.

قوله تعالى:" ارجع إلٌهم فلنؤتٌنهم بجنود ال قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة 
 6ون"وهم صاؼر

 أمر ٌوحً بؽضب سلٌمان على قوم سبؤ.
قوله تعالى:" قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذٌن ال 

 7ٌهتدون"
 أمر ٌوحً بإظهار قدرة المولى عز وجل.

 8قوله تعالى:" فانظر كٌؾ كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعٌن"
 أمر ٌوحً بالعلم بالؽٌب.

 9وا أخرجوا آل لوط من قرٌتكم إنهم أناس ٌتطهرون"قوله تعالى:" قال
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 أمر ٌوحً بتكذٌب أهل لوط لنبوة لوط علٌه السبلم.
 1قوله تعالى:" قل الحمد هلل"

 األمر بحمد هللا تعالى، فهو موالنا .
 2قوله تعالى:" قل سٌروا فً األرض فانظروا كٌؾ كان عاقبة المجرمٌن"

 أمر ٌوحً بالعلم بالؽٌب.
 3:" وقل الحمد هلل سٌرٌكم آٌاته فتعرفونها"قوله تعالى

 األمر بحمد هللا تعالى، فهو العالم بالؽٌب.
 األقوال الناهٌة: -

 4قوله تعالى:" ٌا موسى ال تخؾ إنً ال ٌخاؾ لدي المرسلون"
 هللا تعالى ٌنهى موسى عن الخوؾ، فهو من عباده المرسلٌن.

 5ٌمكرون" قوله تعالى:" وال تحزن علٌهم وال تكن فً ضٌق مما
 نهً عن الحزن، وفٌه طمؤنٌنة للرسول.

 النداء: -
قوله تعالى:" فلما جاءها نودي أن بورك من فً النار ومن حولها وسبحان هللا 

 6رب العالمٌن، ٌا موسى إنه أنا هللا العزٌز الحكٌم"
نداء من هللا تعالى لموسى علٌه السبلم، وهو ٌوحً بقدرة هللا تعالى وبمكانة 

 السبلم،موسى علٌه 
قوله تعالى:" وورث سلٌمان داوود وقال ٌا أٌها الناس علمنا منطق الطٌر 

 7وأوتٌنا من كل شًء إن هذا لهو الفضل المبٌن"
 نداء فٌه إظهار لقدرة هللا تعالى.

قوله تعالى:" حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة ٌا أٌها النمل ادخلوا 
 8هم ال ٌشعرون"مساكنكم الٌحطمنكم سلٌمان وجنوده و

 نداء فٌه تحذٌر.
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افتونً فً أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى  قوله تعالى:" قالت ٌا أٌها المؤل
 1تشهدون"

نداء لطلب ملكة سبؤ الشورى من أشراؾ قومها، وهذا إنما دعا إلٌه اإلسبلم 
 بالرؼم من أن سبؤ لٌسوا بمسلمٌن.

لٌمان هلل رب قوله تعالى:" قالت رب إنً ظلمت نفسً وأسلمت مع س
 2العالمٌن"

 نداء ٌفٌد الدعاء.
 األفعال الكبلمٌة ؼٌر المباشرة : -

وهً عبارة عن تلك األقوال التً ال تدل صٌؽتها على ما تدل علٌه        
 كاالستفهام اإلنكاري مثبل فً: 

 3قوله تعالى:" أآهلل خٌر أما تشركون"
 4قوله تعالى:" أإله مع هللا بل هم قوم ٌعدلون"

 5له تعالى:" اإله مع هللا بل أكثرهم ال ٌعلمون"قو
قوله تعالى:" أمن ٌجٌب المضطر إذا دعاه وٌكشؾ السوء وٌجعلكم خلفاء 

 6األرض أإله مع هللا قلٌبل ما تذكرون"
 7قوله تعالى:" أإله مع هللا تعالى هللا عما ٌشركون"

 8قوله تعالى:" أإله مع هللا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقٌن"
 كل اآلٌات تحمل استفهام إنكاري، فبل إله مع هللا الواحد األحد.

 األفعال الحجاجٌة: -ج
 ذكر الحجة والنتٌجة: اآلٌات القرآنٌة: -

قوله تعالى:" طس تلك آٌات القرآن وكتاب مبٌن، هدى وبشرى للمإمنٌن، 
 9الذٌن ٌقٌمون الصبلة وٌإتون الزكاة وهم باآلخرة هم ٌوقنون"

                                                 

 

 56اآلٌة:  - 1
 00اآلٌة:  - 2
 32اآلٌة:  - 3
 21اآلٌة:  - 4
 20اآلٌة:  - 5
 26اآلٌة:  - 6
 25اآلٌة:  - 7
 20اآلٌة: - 8
 15-16-10اآلٌات:  - 9



 

100 

 

 6102مـارس  – التاسع* العدد الجزائر –إفريقيا * جامعة أدرار ئرية في امجمة رفوف * مخبر المخطوطات الجز 

شرى للذٌن ٌقومون بؤحكام هللا، وبالتالً فالحجة هً إٌقام فالقرآن هدى وب
 الصبلة وإٌتاء الزكاة، والنتٌجة أن ٌبشر المإمنون بالجنة.

قوله تعالى:" إن الذٌن ال ٌإمنون باآلخرة زٌنا لهم أعمالهم فهم ٌعمهون، 
 1أولبك الذٌن لهم سوء العذاب وهم فً اآلخرة هم األخسرون"

 خرة، والنتٌجة خسارة هإالء وبالتالً سوء العذاب.فالحجة عدم اإلٌمان اآل
 2قوله تعالى:" وإنك لتلقى القرآن من لدن حكٌم علٌم"

 فالحجة أن القرآن من عند هللا، والنتٌجة هو تلقٌه.
 3قوله تعالى:" إال من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنً ؼفور رحٌم"

 رحمة من هللا تعالى.فالحجة هو من تاب بعد السٌبة والنتٌجة الؽفران وال
 4قوله تعالى:" إنه من سلٌمان وإنه بسم هللا الرحمان الرحٌم"

 الحجة هً اإلقرار بوحدانٌة هللا تعالى، وبالتالً البد من اإلٌمان بذلك.

 الحجاج باالستفهام: -
فلبلستفهام دور كبٌر فً العملٌة الحجاجٌة:) نظرا لما ٌعمله من جلب القارئ أو 

االستدالل، بحٌث إنه ٌشركه بحكم قوة االستفهام وخصابصه  المستمع فً عملٌة
فهو أسلوب إنشابً، وهذه األمور أٌضا هً من سمات االستفهام الببلؼً فً 
القرآن الكرٌم بحٌث إنه ٌخدم مقاصد الخطاب وٌلعب دورا أساسٌا فً االقناع 

 5بالحجة(
 6قوله تعالى:" أآهلل خٌر أما تشركون"

 7هللا بل هم قوم ٌعدلون" قوله تعالى:" أإله مع
 8قوله تعالى:" اإله مع هللا بل أكثرهم ال ٌعلمون"

قوله تعالى:" أمن ٌجٌب المضطر إذا دعاه وٌكشؾ السوء وٌجعلكم خلفاء 
 1األرض أإله مع هللا قلٌبل ما تذكرون"
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 2قوله تعالى:" أإله مع هللا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقٌن"
ات فً اآلٌات القرآنٌة إنما لتقرٌر الحقٌقة العظمى فالحجج ههنا باالستفهام

وهً وحدانٌة هللا تعالى، كما هً أسبلة ترسً قواعد التوحٌد، فبل إله ؼٌر هللا، 
وال ٌجٌب دعوة الداعً إال هللا تعالى، كما فٌها توبٌخ للذٌن ٌشكون فً وحدانٌة 

 هللا تعالى )هاتوا برهانكم(.
 الحجة بالنفً وتؤكٌده: -

 3الى:" أإله مع هللا تعالى هللا عما ٌشركون"قوله تع
 فاهلل تعالى ٌنفً وجود إله معه، ثم ٌإكد هذا النفً، بؤنه هو العالً وهو األوحد.

 الحجاج بالصورة البٌانٌة: االستعارة الحجاجٌة، التشبٌه... -

قوله تعالى:" وترى الجبال تحسبها جامدة وهً تمر مر السحاب صنع  -
 4ء إنه خبٌر بما تفعلون"هللا الذي أتقن كل شً

قوله تعالى:" وألق عصاك فلما رآها تهتز كؤنها جان ولى مدبرا ولم  -
 5ٌعقب"

فالتشبٌه األول تشبٌه بلٌػ، تشبٌه مرور الجبال كمرور السحاب، وإنما حجة 
 ودلٌل على قدرة هللا تعالى.

ة هللا أما التشبٌه الثانً فتشبٌه اهتزاز العصا بالجان، وهً أٌضا حجة على قدر
 تعالى وعلى معجزته لرسله.

 الحوار: -د
" القرآن وثٌقة رابعة من وثابق الحوار الدٌنً الذي ٌتعلق بكل قضاٌا العقٌدة 

  6ابتداء من فكرة وجود هللا ووحدانٌته إلى األحكام الشرعٌة"
 والحوار ٌتجسد من خبلل:

 محاورة سلٌمان لجنده، وحواره وع الهدهد.  -

 بؤ ألشراؾ قومها الستشارتهم.محاورة بلقٌس ملكة س -

 محاورة سلٌمان لملكة سبؤ. -
 كلها حوارا هدفها التواصل، إضافة إلى االقناع كحوار سلٌمان لبلقٌس.
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 خاتمة:
 :طبعا هً نماذج فقط من هذه السورة الكرٌمة، وما ٌمكن قوله خبلصةً 

القرآن الكرٌم خطاب تواصلً، منزل على الرسول محمد صلى هللا علٌه  -
 .والهداٌة ٌبلػ إلى الناس عامة، هدفه نشر التوحٌدوسلم ل

إن عملٌة التواصل فً السورة الكرٌمة تمت من خبلل استراتٌجٌات  -
 هدفها اإلقناع.

هذه االستراتٌجٌات والمتمثلة فً: السٌاق، األفعال الكبلمٌة، الحجاج،  -
الحوار كلها مستوٌات مهمة لتحقٌق مقصدٌة الخطاب المتمثل فً االقتناع 

حدانٌة هللا تعالى، وأن القرآن من عند هللا، وأن الرسل واألنبٌاء مؤمورون بو
 تبلٌػ رساالته، وأن المفازة للمتقٌن والخسارة للكفار.بمن هللا تعالى 
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