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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 تعريف التداوليةالمبحث األول:  .أ 

يف منظورنا ىو   la pragmatiqueإن أقرب حقل معرويف إذل "التداولية" 
   أو الفرنسي (pragmatics)و التداولية ترمجة للمصطلح اإلصلليزي  1"اللسانيات".

(pragmatique و تعٌت العلم الذي يسعى إذل دراسة عالقة العالمات مبفسريها أو )
 ،بعبارة أبسط هتتم بطريقة توصل مبعٌت اللغة الطبيعية أو العادية بُت متكلم تصدر عنو رسالة

لية فالتداو  2فهي دراسة اللغة يف االستعمال و التواصل. ،وسامع يتلقى ىذه الرسالة ليفسرىا
علما يكتفي بوصف و تفسَت البٌت اللغوية يف  ،بادلعٌت التقليدي ،ليست علما لغويا زلضا

مشاريع معرفية متعددة يف دراسة ظاىرة "التواصل اللغوي و  ،ويدمج ،رلال االستعمال
. وعليو، فإن احلديث عن "التداولية" وعن "شبكتها ادلفاعلية" يقتضي اإلشارة إذل تفسَته"

قائمة بينها وبُت احلقول ادلختلفة ألهنا تشي بانتمائها إذل حقول مفاىيمية تضم العالقات ال
مستويات متداخلة، كالبنية اللغوية، وقواعد التخاطب، واالستدالالت التداولية، والعمليات 
الذىنية ادلتحكمة يف اإلنتاج والفهم اللغويُت، وعالقة البنية اللغوية بظروف 

 3االستعمال...اخل.

                                                           
مسعود صحراوي، "التداولٌة عند العلماء العرب دراسة تداولٌة لظاهرة"))األفعال الكالمٌة(( فً التراث اللسانً العربً" )رسالة  6

51(، ٠٢٢۵الجزائر، -الدكتورة، األغواط   

 15-15العٌد جلولى، نظرٌة الحدث الكالمً من اوستٌن ألى سٌرل، )الجزائر :جامعة قاصدي مرباح، مجهول سنة ( ص  
5
  

8
مسعود صحراوي، "التداولٌة عند العلماء العرب دراسة تداولٌة لظاهرة"))األفعال الكالمٌة(( فً التراث اللسانً العربً" )رسالة  

56(،٠٢٢۵الجزائر، -الدكتورة، األغواط   
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، وىي كذلك الدراسة الىت (...)ولية ىي رلموعة من البحوث ادلنطقية اللسانية "التدا
تعٌت باستعمال اللغة، وهتتم بقضية التالؤم بُت التعابَت الرمزية والسياقات ادلرجعية وادلقامية 

(.Encyclopedi Universalisادلوسوعة الكونية )واحلدثية والبشرية" 
4 

تعريف التداولية لغة : وردت مادة "دول" يف عدة معاجم لغوية من بينها لسان 
يتداول، تداوال، ويقال تداولنا األمر: أخدناه  ل  و  د  العرب، والقاموس احمليط، و ىي آتية من 

بالّدول، وقالوا دواليك: أي مداولة على األمر، وتداولتو األيدي: أخذتو ىذه مرة و ىذه 
فمعٌت داول ىو األخذ مرة  ،فعمل ىذا مرة وىذا مرةلعمل بيننا مبعٌت تعاوناه، مرة، وتداولنا ا

، "وداول كذا بينهم، جعلو متداوال تارة ذلؤالء، وتارة ذلؤالء، ويقال والتبادل ،وتارة بتارة ،مبرة
داول اهلل األيام بُت الناس، أدارىا وصرفها"، وجاء يف قولو تعاذل: )وتلك األيام نداوذلا بُت 

(كي اليكون دولة بُت األغنياء منكم)ومن الشواىد يف القرآن الكرًن قولو تعاذل:  5لناس(ا
6. 

والتداولية مصطلح مركب من مورفيمُت، التداول من الفعل تداول، وىي من صيغة 
تفاعل والىت حتمل معٌت ادلشاركة، والثاىن الالحقة "يات" والىت تشَت إذل البعد ادلنهجي 
والعلمى. التداولية ىي دراسة عالقة العالمات مبستعمليها ومبؤوليها. فالتداولية عند جزء من 

تعاجل العالقة بُت العالمات، ومستعملى ىذه العالمات وىو تعريف واسع السميائية اليت 
يتعدي حدود ما ىو لساىن إذل ما ىو سيميائ، كما يتعدي اجملال اإلنساىن إذل  وفضفاض

من ادلعلوم أن ادلقاربة التداولية ىي تلك ادلنهجية اليت تدرس اجلانب  7احليواين واآلرل.
                                                           

١۸( ٠٢٢٢وزٌع،)دار الحوار للنشر والت لى غوفمان، ترجمة : صابر الحباشة‘التداولٌة من أوستٌن فٌلٌب بالنشٌة،  
4
  

١٤٢آل غمران :  
1
  

٢الحشر :  
6
  

 53، رلهول السنة(، ص مرباح قاصدي جامعة:  اجلزائر، )سَتل إذل أوستُت من الكالمي احلدث نظرية، جلورل العيد7
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النص او اخلطاب، وتدرس رلمل العالقة ادلوجودة بُت ادلتكلم الوظيفي والتداول والسياقي يف 
وادلخاطب، مع الًتكيز على البعد احلجاجي واإلقناعي وأفعال الكالم داخل النص.مبعٌت أن 
التداوليات ىي ذلك "العلم الذي يدرس ادلعٌت، مع الًتكيز على العالقة بُت العالمات 

 8دلرجع او باحلقيقة، أو بالًتكيب.ومستعمليها والسياق، أكثر من اىتمامها با

علم التداولية غَت يبحث العالقة بُت العالمات لكن التداولية ىي دراسة ادلعٌت 
السياق يعٌت  تفسَت ما يعنيو الناس يف سياق معُت وكيفية تأثَت السياق يف ما يقال. ينظم 

وأين، ومىت، وحتت أية من خالذلا ادلتكلمون ما يريدون قولو وفقا ذلوية الذي يتكلمون اليو، 
الظروف.  فالتداولية وحدىا تبيح إشراك البشر يف عملية التحليل. دتتاز عملية دراسة اللغة 
من خالل التداولية باهنا دتكننا من التحدث حن ادلعاىن اليت يقصدىا الناس، وعن 

مثال، )هم افًتاضتهم، وأىدافهم، وما يصبون اليو، وأنواع األفعال اليت يؤدوهنا إثناء تكلم
 9.(تقدًن طلب

شارل موريس وينسب أول استعمال دلصطلح التداولية للفيلسوف األمريكي "
Charles Morris  إن التداولية جزء من السميائية اليت تعاجل العالقة ١۹٣۸و ذلك سنة :"

بُت العالمات ومستعملي ىذه العالمات وىذا تعريف واسع يتعدي اجملال اللساين إذل 
 . 10السميائي"

                                                           
۹، ص ٠٢١۵جمٌل حمداوي، التداولٌات وتحلٌل الخطاب، 

8
  

9
 George Yule, Pragmatik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5154), hal 1  
محمد،مدور، األفعال الكالمٌة فً القرآن الكرٌم، أطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه العلوم فً علوم اللسان العرب، )جامعة الحاج  

25(، 5154-5152باتنة،  -لخضر  
51
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التداولية مشروع موسع يف اللسانيات النصية فيو ضلو: احملادثة، احملاججة، التضمُت 
اخل. ولدراسة التواصل بشكل عام، بدأ من ظروف إنتاج ادللفوظ إذل احلال اليت يكون فيها 

قصد زلدد، إذل ما ؽلكن أن حتدثو من تأثَتات يف ادلتقلي. وتظهر أعليتها  الكالميةلألحداث 
هنا هتتم باألسئلة اذلامة واإلشكاالت اجلوىرية يف النص. ألهنا حتاول اإلحاطة من حيث إ

بالعديد من األسئلة من قبيل: من يتكلم؟ وإذل من يتكلم؟ وتتلخص مهام التداولية يعٍت 
دراسة استعمال اللغة، فهي التدرس البنية اللغوية ذاهتا، ولكن تدرس اللغة حُت استعماذلا يف 

أي باعتبارىا كالما زلددا صادرا من متكلم زلدد  11يات ادلقامية ادلختلفة.الطباقات ادلقام
وموجها إذل سلاطب زلدد بلفظ زلدد، يف مقام تواصلي زلدد، لتحقيق غرض تواصلي 

 12زلدد.

 ةاألفعال الكالميالمبحث الثاني:  .ب 
 مفهوم األفعال الكالمية .1

الكثَت من األعمال ( نواة مركزية يف speech actأصبح مفهوم الفعل الكالمي )
التداولية. وفحواه أنخ كّل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دالرل إصلازي تأثَتي. 

 (locutionary actوفضال عن ذلك، يعد نشاطًا ماديًا ضلويًا يتوسل أفعاال قولية )

                                                           
٣٣ص  ،نفس المراجع

55
  

55
األفعال الكالمٌة(( فً التراث اللسانً العربً" )رسالة مسعود صتراوي، التداولٌة عند العلماء العرب دراسة تداولٌة لظاهرة")) 

  ٣6(، ٠٢٢۵الجزائر، -الدكتورة، األغواط
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( كالطلب واألمر والوعد والوعيد...اخل، ilocutionary actلتحقيق أغراض إصلازية )
 13( ختّص ردود فعل ادلتلقي )كالرفض والقبول(.perlocutionary act) وغايات تأثَتية

إن النظريات األفعال الكالمية ىي مفهوم أساسي من مفاىيم النظرية 
التداولية، إذ الؽلكن جتاىلو يف حتليل اخلطاب، خاصة وأن بعض التعريفات ادلعاصرة 

ويطلق )لفعل الكالمي ادلقدمة للنص تستند إذل ىذا احلقل ادلعريفي وتعد نظرية ا
( عليها أيضا: نظريات احلدث الكالمي، ونظرية احلدث اللغوي، والنظرية اإلصلازي

 يف رأي الكثَت من الباحثُت جزءا من اللسانيات التداولية.

عند زلاولة الناس التعبَت عن أنفسهم فإهنم الينشؤون ألفظا حتوي بٌت ضلوية 
تعرف األفعال اإلصلازي من خالل ه األلفاظ. وكلمة فقط وإظلا ينجزون أفعاال عرب ىذ

غالبا أو  (والعربية) ، وتعطى يف اإلصلليزية(speech act) ألفاظ عموما بأفعال الكالم
 14 صافا أكثر حتديدا مثل االعتذار، الشكوى، األطراء، الدعوة، الوعد، أو الطلب.

اليت كثر استعماذلا من قبل   (speech act)إن مصطلح األفعال الكالمية ترمجة 
الباحثُت العرب. وحُت نتحدث عن الفعل نقصد بو احلدوث والوقوع، ومن ٍب إصلاز 
األفعال مبعٌت اإلنشاء واإلبتكار، وعليو يف اإلنشاء ما ػلصل مدلولو يف اخلارج 
بالكالم وىذا مبعٌت لإلنشاء ىو الذي يقدم أوستُت، فنحن ننجز األشياء بالكالم 

وعلى مستوى الدراسات النصية فإن الفعل  15جها من خيز العدم إذل الوجود.أي طلر 

                                                           
)بٌروت،لبنان،  التداولٌة عند علماء العرب دراسة التداولٌة لظاهرة "األفعال الكالمٌة" فً التراب اللسانً العرب مسعود صحراوي، 

٠٢٢۵ )٤١
52

  

59 George Yule, Pragmatik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 5154),85 

٢٣، ص٠٢١١العٌاشً أدراوي، االستلزام الحواري فً التداول اللسانً، منشورات االختالف الجزائر، 
51
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اللغوي ؽلثل التأكيد على أشياء، أو إعطاء أو امر، أو إثارة أسئلة، أو قيام بوعود أو 
غَت ذلك من األفعال التداولية اليت تركز على تأويل النصوص باعتبارىا أفعاال للغة  

والطلبات. ومن ٍب بعبارة ادلتكلم عن قصده ىي كالوعد، والتهديدات، والستفهام 
إصلاز فعل، وترمي األفعال إذل صناعة مواقف بالكلمات مع ادليل إذل التأثَت يف 
ادلخاطب، حبملو على الفعل، أو ترك، أو تقرير حكم، أو إبرام عقد، أو إفصاح عن 

 16حالة نفسية.

ادلنطيقي دلفهوم  يف اللسانيات أكثر من الكلمة و التعبَت الذي تستند إذل
اإلنسان للتعريف يف الظروف وغَته. وتساعد الظروف احمليطة باللفظ أحيانا كال من 
ادلتكلم وادلستمع يف ىذه العملية. تسمى ىذه الظروف، مبا فيها ألفاظ أخرى مقام 

 .(speech event)الكالم 

 أنواع األفعال الكالمية .2

أساس الوظيفة اليت يؤديها  من الواضح أن تقسيم أوستُت لألفعال قائم على
ادلنطوق اللغوي يف ادلواقف الفعلية للكالم، ال على أساس النحوي الشكلية، واليت 

تبُت أهنا غَت كافية يف حتديد ىذه ادلنطوقات وقد اعًتض كثَت من الباحثُت على ىذا 
التقسيم وعلى ما بُت األقسام من تداخل، وقد اعًتف أوستُت نفسو هبذا، ومع 

حن نرى أن نظريتو قوية وما تزال تثَت اجلدل بُت اللغويُت والفالسفة، بل دلك فن

                                                           
۵٢( ٠٢١٠)الجزائر: مجلة الواحات للبحوث والدراسات العدد،  نظرٌة األفعال الكالمٌة بٌن التراث العربًمحمود مدور،  
56
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نقول مطمئنُت: إهنا جزء ىام من الًتاث الفلسفي واللغوي ادلعاصر، والؽلكن لباحث 
 17يف وظيفة اللغة ومناىج التحليل اللغوي أن غلتبها، أو أال يستفيد منها.

ثالثة أفعال تؤدي يف وقت ولقد جاءت أوستُت أن الفعل الكالمي مركب من 
)الفعل فعل متضمن يف القول ،)الفعل التعبَتي(التلفظ بالفعل وىي: )فعل القول

(. يستعمل  وىذا الباحث يف النوع )الفعل التأثَتي(فعل ناتج عن القول ،اإلصلازي(
الثاين يعٍت فعل متضمن يف القول أو الفعل اإلصلازي احلقيقي ىو عمل ينجز بقول 

 وىذا القسم ىو ادلقصود من نظرية األفعال الكالمية برمتها. ،ما

توصل أوستُت يف آخر مرحلة من مراحل حبثو إذل تقسيم " الفعل الكالمي 
 18الكامل " إذل ثالثة أفعال فرعية، على النحو اآلٌب :

ففعل القول يشتمل بالضرورة  ،locutionary actالفعل اإلخباري )تعبَتي(  .أ 
وىي ادلستويات اللسانيات ادلعهودة: ادلستوى  ،فرعيةعلى أفعال لغوية 

وادلستوى الدالرل. ولكن أوستُت يسميها أفعاال:  ،وادلستوى الًتكييب ،الصوٌب
وأمل ،وىو التلفظ بسلسلة من األصوات ادلنتمية إذل لغة معينة ،الفعل الصوٌب

دالذل فهو وأما الفعل ال ،الفعل الًتكييب فيؤلف مفردات طبقا لقواعد لغة معينة
 ، فقولناتوظيف ىذه األفعال حسب معان وإحاالت زلددة

                                                           
51
األفعال الكالمٌة فً القرآن الكرٌم، أطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه العلوم فً علوم اللسان العرب، )جامعة الحاج محمد،مدور،  

51(، 5154-5152باتنة،  -لخضر   
، )بٌروت،لبنان التداولٌة عند علماء العرب دراسة التداولٌة لظاهرة "األفعال الكالمٌة" فً التراب اللسانً العرب مسعود صحراوي،

٠٢٢۵ )٤١ 
58

  



 

54 
 

وىو الفعل اإلصلازي احلقيقي إذ  ، illocutionary actالفعل التحقيقي )إصلازي(  .ب 
"إنو عمل ينجز بقول ما"، وىذا الصنف من األفعال الكالمية ىو ادلقصود من 

اللسانية الثاوية خلف ىذه النظرية برمتها، ولذا اقًتح أوستُت تسمية الوظائف 
األفعال: القوى اإلصلازية، ومن أمثلة ذلك: السؤال، إجابة السؤال، إصدار 
حتقيق أو حتذير، وعد، أمر، شهادة يف زلكمة...اخل. فالفرق بُت الفعل األوذل 
والفعل الثاين ىو أن الثاين قيام بفعل ضمن قول شيئ، يف مقابل األوذل الذي 

 رلرد قول شيئ.
، وأخَتا يرى أوستُت أنو مع القيام بفعل  perlocutionary actالتأثَتي  الفعل .ج 

القول، وما يصحبو من فعل متضمن يف القول )القوة(، فقد يكون الفاعل )وىو 
ىنا الشخص ادلتكلم( قائما بفعل ثالث ىو "التسبب يف نشوء آثار يف ادلشاعر 

إلرشاد، التثبيط...ويسميو والفكر، ومن أمثلة تلك اآلثار: اإلقناع، التضليل، ا
 أوستُت: الفعل الناتج عن القول، ومسّاه بعضهم "الفعل التأثَتي"

 
 أنواع األفعال الكالمية اإلنجازية .3

ويعد الفعل اإلصلازي ىو العمدة والركيزة يف الكالم وأعلها فركز أوستُت عنايتو 
عليو حىت مسيت نظرية إفعال الكالم ب "النظرية اإلصلازية" أو " نظرية الفعل 
اإلصلازي" وىذا الفعل يرتبط مبقصد ادلتكلم وعلى السامع أن يبدل جهده يف 
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دلتكلم )القصدية( دورا مركزيا يف سبيل الوصول إليو، وذلذا يلعب مفهوم قصد ا
 19نظرية أفعال الكالم.

ٍب قام أوستُت تصنيف مجيع األفعال اللغوية يف مخس فصائل كربى حتتوي 
 20ىي:

(. وىو  verdictifsاألفعال اللغوية الدالة على احلكم )احلكمية أو احلكميات( ) .1
كل فعل يدل على حكم يصدر زلكم أو حكم مثل: حكم، قدر، قوم، 

 عُت، وصف، حلل...اخل شخص،
( وىو  exercitifsاألفعال اللغوية الدالة على ادلمارسة أو القرارات )اإلنفاذيات( ) .2

كل فعل يعرب عن اختاذ قرار أو شلارسة يف ضاحل شخص أو ضده مثل: عُت، 
 حذر، حرم، أذن، نصح، جند، اختار،طرد...اخل

( وىو كل فعل commisifsاألفعال الدالة على الوعد أو التعهد أو )الوعديات( ) .3
يعرب عن وعد ـو تعهد بفعل شيئ مثل: وعد، تعهد، تعاقد، ضمن، كفل، قبل، 

 التزم...اخل
( وىو كل فعل behavitifsاألفعال الدالة على السلوك أو السَتة )السلوكيات( ) .4

يعرب عن سلوك أو سَتة ادلتكلمُت االجتماعي مثل: شكر، لعن، اعتذر، 
 تعاطف، ىنا...اخل

                                                           
٢)الجزائر: جامعة قاصدي مرباح،مجهول السنة( نظرٌة الحدث الكالمً من أوستٌن إلى سٌرلالعٌد جلولً،  
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۸نفس المراجع، العٌد جلولً، 
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( ىو كل فعل expositifsعال الدالة على العرض أو اإليضاح )العرضية( )األف .5
يؤتى بو لتوضيح وجهة نظر أو بيان الرأي وذكر احلجة، مثل: اعًتف، رد، 

 أثبت، اعًتض...اخل

وأعاد سَتل النظر يف تصنيف أوستُت لألفعال اإلصلازية فبُت ما فيو من 
 21ضعف. وقد جعلو مخسة أصناف:

 Assertive  (تقريرياتال)االخباريات  .1

وغرضها اإلصلازي ىو نقل ادلتكلم واقعة ما من خالل قضية يعرب هبا عن ىذه 
 .(ؼلترب، يبلغ، يطلب...)الواقعة. مثال 

  Commissive (االلتزامات)الوعديات  .2

)غرض وعدي(  وغرضها اإلصلازي ىو التزام ادلتكلم تفعل شيء ما يف ادلستقبل
، وهتديدات، وتعهدات،...( ضلو يف السورة الوعدألهنا تعرب ينويو ادلتكلم. وىو )

 القصص:

            

  Directive(الطلبيات/األمريات)التوجيهات  .3
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ادلخاطب إذل فغل شيئ ما )الغرض األمري وغرضها اإلصلازي زلاولة ادلتكلم توجيو 
 ،ونشجيع ،ورجاء ،وتتخذ أشكال )أمر ،الطلب(. وىو تعرب عما يريده ادلتكلم

 ...( ضلو يف السورة القصص:،ونصح

                          

          

  Ekspresive(التعبَتيات )البوحيات .4

وغرضها اإلصلازي ىو التعبَت عن ادلوقف النفسس أو تبُت ما يشعر بو ادلتكلم، 
حيال الوافعة اليت تعرب عنها القضية. وىو )الشكر، والتهنئة، واحلزن، والفرح،...( ضلو يف 

 سورة القصص:

              

              

  Declarative(اإلعالنيات )اإليقاعيات .5

وغرضها اإلصلازي منها إحداث تغيَت يف العادل حبيث يطابق العادل احملتوى القضوي 
 ،مبجرد اإلنشاء الناجح للفعل الكالمي أو تغَت احلالة عرب لفظها. وىو )الوصية

 ...( ،واإلجارة ،اإلقرار ،الوقف

  :ضلو يف السورة القصص
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ٍب أعاد ليتش تصنيفها على أساس عالقتها باذلدف االجتماعي. بتفعيل مبدأ 
 22التأدب فجعل أربع درجات:

( ىي اليت يغلب فيها اذلدف اإلصلازي اذلدف االجتماعُت kompetitifالتنافس ) .1
 مثل: األمر والسؤال

يتطابق فيها اذلدفان، اإلصلازي واالجتماعي مثل: ( ىي اليت konvivialادلناسبات ) .2
 التهنئة، والدعوة، والشكر

( ىي اليت ال تتأثر أىدافها اخلطابية بأىدافها االجتماعية مثل: kolaboratifالتعاون ) .3
 التبليغ، والتعليمات، والتصرػلات

( ىي اليت تتعارض أىدافها مع األىداف االجتماعية مثل: Konfliktifالتعارض ) .4
 التهديد واالهتام.

 القصص سورةنشأة  .ج 
 مفهوم سورة القصص .1

مسيت سورة )القصص( دلا فيها من البيان العجيب لقصة موسى عليو السالم 
من حُت والدتو إذل حُت رسالتو، اليت يتضح فيها أحداث جسام، برز فيها لطف 
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ادلشاهبة للقصة ٍب ذكر فيها قارون من قوم موسى ’ اهلل بادلؤمنُت وخذالنو الكافرين
األوذل يف تقويض أركان الطغيان، طغيان السلطة عند فرعون، وطغيان ادلال عند 

 قارون.

تلتقي ىذه السورة مع ما سبقها من سورٌب الشعراء والنمل يف بيان أصول 
العقيدة: التوحيد والرسالة والبعث يف ثانيا قصص األنبياء، وإيضاح األدلة ادلثبتة ذلذه 

 ا الكون وعجائبو البديعة ونظمو الفريدة.األصول يف قضي

كان فرعون متعمداً على سلطانو وقوتو وثروتو، فطغى وبغى، واستعبد شعب 
بٍت إسرائيل، وزاد يف غلوه أنو ذبح األبناء، واستحيا النساء، وادعى الربوبية وأفسد يف 

 األرض.

ٍب رده واستوجب ذبح األطفال إلقاء موسى يف اليم، والتقاط آل فرعون لو، 
إذل أمو، ٍب تربيتو يف قصر فرعون، إذل أن بلغ أشده وصار رشيدًا قوياً، فقتل قبطياً 
قتاًل خطأ، فهرب من مصر إذل أرض مدين، فتزوج بابنتو شعيب عليو السالم، 
ومكث راعيًا ماشيتو عشر سنُت، ٍب عاد إذل مصر، فناجى ربو يف الطور، وأيده اهلل 

واليد، فبلغ رسالة ربو، لكن كذبو فرعون وقومو علواً  مبعجزات أعلها معجزة العصا
 واستكباراً، فأغرقهم اهلل يف البحر.

وأعقب ذلك بقصة مشاهبة ىي قصة قارون من قوم موسى واعتماده على 
طغيان الثروة وادلال كاعتماد فرعون على طغيان السلطة واحلكم، فكان مصَته أشأم 
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ألرض، فما كان لو من فئة ينصرونو وما  من مصَت فرعون وىو اخلسف بو وبداره ا
 كان من ادلنتصرين.

وكل من خرب القصتُت برىان قاطع على صحة نبوة زلمد صلى اهلل عليو 
 23والسالم: ألنو دل يكن حاضراً معهم، ودل يتعلم ذلك من معلم.

 أسباب نزول سورة القصص .2
وسلم،  سبب نزوذلا ىو عبارة عن حادثة وقعت يف زمن النىب صلى اهلل عليو

واقتضى إنزال آية أو آيات تبُت حكم اهلل فيها، أو ىو سؤال وجو من أحد 
 24احلاضرين إذل النىب، فتنزل اآلية، أو اآليات رليبة عن ىذا السؤال.

بل منها ما يكون لنزوذلا  –وليس لكل آية يف القرآن سبب اقتضى نزوذلا 
لماء آيات ومن أحل ذلك قّسم الع ،ومنها ما ليس لنزوذلا سبب ،سبب

القرآن من ىذه احليثية إذل قسمُت: قسم نزل بادىء ذى بدء من غَت 
 وقسم نزل مًتبطا بسبب من األسباب. ،وىو جل اآليات ومعطمها ،سبب

 وأما أسباب نزول سورة القصص وىي:

i.  ۵۵- ۵١اآليات           

                    

                       

                                                           
 ٤١١۔٤٢۹( ٠٢٢٣)دمشق: دار الفكر  التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهجوهبة، الزحٌلً،  
52

  

۵، (٠٢٢٢القاهرة: دار السالم. )أسباب النزول عن الصحابة والمفسرٌن. عبد الفتاح عبد الغانى القاضى، 
54
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نزلت ىذه اآليات يف مجاعة من أىل الكتاب كانوا على احلق فلما 
بعث النىب آمنوا منهم: عبداهلل بن سالم، ورفاعة القرطٍت، ودتيم 

 25الدراي، وسلمان الفارسي. 

ii.  قولو تعاذل: ۵۵اآلية                

                 

حّدثنا األستاذ أبو إسحاق أمحد بن زلمد بن إبراىيم، قال: حّدثنا 
احلسن بن زلمد بن على الشيباين، قال: حّدثنا أمحد بن زلمد بن 
احلسن احلافظ، قال: حّدثنا أبو عبد الرمحن بن بشر، قال: حّدثنا 

حازم، عن أىب ػلي بن سعيد عن يزيد بن كيسان، قال: حّدثنا أبو 
 ىريرة، قال:

قال رسول اهلل لعّمو: قل ال إلو إالّاهلل، أشهد لك هبا يوم القيامة. 
 -سقولون: إنّو محلو على ذلك اجلزع -قال: لوال أن تعَتين قريش

                                                           
 ١٢١ص (٠٢٢٢القاهرة: دار السالم. )أسباب النزول عن الصحابة والمفسرٌن. عبد الفتاح عبد الغانى القاضى، 
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ألقررت هبا عينك، فأنزل اهلل تعاذل: }         

                     }

 رواه مسلم عن زلمد بن حاًب، عن ػلي بن سعيد.
 

قال: مسعت أبا عثمان اجلَتي سقول: مسعت أبا احلسن بن مقسم 
يقول: مسعت أبا إسحاق الوجاج يقول يف ىذه اآلية: أمجع 

 26ادلفسرون أهّنا نزلت يف أىب طالب. 

iii.  قولو تعاذل:  ۵٢اآلية           

                         

                 

للنىب ص.م: إن نتبعك عن ابن عباس: أناسا من قريش قالوا 
 27يتخطفنا الناس، فنزلت ىذه اآلية.

نزلت يف احلارث بن عثمان )بن نوفل( بن عبد مناف، وذلك أنو 
قال النىب: إنا لنعلم أن الذي تقول حق، ولكن ؽلنعنا من اتباعك أن 

                                                           
(٤. طبعة ٠٢٢۹)لبنان: در الكتب العلمٌة.  أسباب نزول القرآنعلى بن أحمد الواحدى، 
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العرب تتخطفنا من أرضنا، إلمجاعهم على خالفنا، وال طاقة لنا 
 28اآلية.هبم. فأنزل اهلل تعاذل ىذه 

iv.  ۵١اآلية :              

                             

عن رلاىد: أن ىذه اآلية نزلت يف رسول اهلل ص.م وأيب جهل بن 
 ومحزة وأيب جهل وكل القولُت عن رلاىد.ىشام، وقيل: يف على 

وقال القشَتي وثعلب: والصحيح أهنا نزلت يف كل مؤمن صرب على 
بالء الدنيا ثقة بوعد اهلل ولو يف اآلخرة اجلنة ويف كل كافر متاع يف 

 29الدنيا بالعافية الغٌت ولو يف اآلخرة النار. 

v.  ۸۵اآلية :               

                        

    

عن الضحاك: دلا خرج النىب من مكة فبلغ اجلحفة اشتاق إذل مكة 
 30فأنزل اهلل اآلية. 

 

                                                           
٣٤۸(ص ٤. طبعة ٠٢٢۹)لبنان: در الكتب العلمٌة.  أسباب نزول القرآنى بن أحمد الواحدى، عل
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59

  

١٢٠نفس المرجع. ص
21

  


