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ABSTRAK 

 “Implikatur Percakapan (Conversational Implikatur)  dalam Surah Maryam” 

 Conversational Implikatur (Implikatur Percakapan) makna yang dimaksud 

oleh pembicara yang terjadi ketika prinsip-prinsip logika berbicara secara 

kooperatif dilanggar, yakni Percakapan yang maknanya berbeda dengan kontek 

yang diungkapkan penutur, hal ini terjadi ketika pelanggaran kaidah umum 

percakapan (Cooperative principle) dilanggar, kaidah tersebut menurut Teori 

Grice disebut Floating Maxims yang terdiri dari : Maxim of Quality, Maxim of 

Quantity, Maxim of Manner dan Maxim of Relevance. Skripsi ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui bentuk implikatur percakapan (Conversational Implikatur) yang 

terkandung dalam surah Maryam dan 2. Mengetahui makna yang terkandung 

dalam kesalahan kaidah umum (Flouting of maxims) dari penggunaan implikatur 

percakapan dalam surah Maryam.    

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif 

Deskriptif, yaitu penelitian dengan mendiskripsikan dan menganalisis data berupa 

kata-kata tertulis yang merupakan ayat-ayat yang terkandung dalam surah 

Maryam, dan penelitian ini merupakan Analisis Linguistik Pragmatik dalam Al-

Qur’an. 

Kesimpulan dari peneliatian ini, terdapat 11 hiwar yang mengandung 

Implikatur percakapan yang terdiri dari Floting Maxims sebagai berikut : Maxim 

of Relevance terdapat pada surah Maryam ayat 8-9, 20-21, 23-26, 27-29, 29-33, 

42-46, 46-47, 66-67, 73-75, sedangkan Maxim of Quality terdiri dari ayat : 18-19, 

27-29, 66-67, dan Maxim of Quantity terdapat pada ayat 4-7, sedangkan Maxim of 

Manner terdapat pada ayat 4-7 dalam surah Maryam dan ada juga dalam beberapa 

ayat yang terdapat Maxims lebih dari satu, sedangkan makna yang terkandung 

dalam Floating Maxims adalah makna yang tidak sesuai dengan lafal tertulis, 

sehingga maknanya disesuaikan dengan Konteks Pembicaraan dan hubungannya 

dengan kontek eksternal seperti halnya Keadaan, pembicara dan waktu 

pembicaraan. 

 

Kata Kunci: Kajian Pragmatik, Implikatur, Conversational Implikatur Grice, 

Implikatur Percakapan, Surat Maryam.     
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ABSTRACK 

"Conversational Implicature in Surah Maryam" 

Conversational Implicature (Conversational Implicature) the meaning 

referred to by the speaker which occurs when the logical principles of cooperative 

speaking are violated, namely conversations whose meaning is different from the 

context expressed by the speaker, this occurs when the violation of the general 

rules of conversation (Cooperative principle) is violated, these rules according to 

Grice's theory it is called Floating Maxims which consists of: Maxim of Quality, 

Maxim of Quantity, Maxim of Manner and Maxim of Relevance. This thesis aims 

to: 1. Know the implicature form of the conversation (Conversational Implicature) 

contained in Surah Maryam and 2. Knowing the meaning contained in the 

common rule error (Flouting of maxims) of the use of conversational implicatures 

in surah Maryam. 

The research method used descriptive qualitative research, which is research 

by describing and analyzing data in written words the verses contained in the 

Surah Maryam ,and this research is a Pragmatic Linguistic Analysis in the Al-

Qur'an. 

The conclusion of this research, there are 11 hiwar that contain 

conversational implicatures consisting of Floating Maxims as follows: Maxim of 

Relevance is found in surah Maryam verses 8-9, 20-21, 23-26, 27-29, 29-33, 42- 

46, 46-47, 66-67, 73-75, while Maxim of Quality consists of verses: 18-19, 27-29, 

66-67, and Maxim of Quantity is found in verses 4-7, while Maxim of Manner is 

found in verses 4-7 in surah Maryam and there are also several verses where there 

are more than one Maxims, while the meaning contained in Floating Maxims is 

the meaning that is not in accordance with the written pronunciation , so that the 

meaning is adjusted to the context of the conversation and its relationship with 

external context such as State, speaker and talk time 

Keywords: Pragmatic Study, Implicature, Conversational Implicature Grice, 

Conversational Implicature, Surah Maryam. 
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 ملخص البحث

 "االستلزام احلواري يف سورة مرمي"

مبددأ التعداون، أو هو املعىن املستفاد من السياق ابلشدرط انتهدا  االستلزام احلواري
، أي  ادثدة ة بقواعد التخاطب )مبدأ التعداون(احلوار عندما خيل املتكلم عن قصد وعالني

خيتلددل معناهددا عددن السددياق الددذي يعدد  عندده املتحدددم ، وهددذا حيدددم عندددما يددتم انتهددا  
الديت تتكدون  جدريس ع وفًقدا لنظريدةواعدهدذه الق( ، مبددأ التعداونالقواعدد العامدة للمحادثدة )

 مبدأ الكم، مبدأ الكيل، مبدأ املناسبة ومبدأ الطريقة.من

أهداف هذا البحث التكميلي: األوىل، ملعرفدة أشدكال االسدتلزام احلدواري يف سدورة 
عدن اسدتخدام االسدتلزام  (flouting of maxims)إنتهدا  مبداد  مرمي، والثداري، ملعرفدة معداري 

 احلواري يف سورة مرمي.

يستخدم الباحث هو مددخل البحدث الكيفدي واملدنه  وأما منهجية البحث الذي 
الوصفي، يعين البحث بوصل وحتليل الكلمة أو اجلملة عدن اآلاي  يف سدورة مدرمي، وهدذا 

 .قرآنالبحث التكميلي هو حبث التحليلي التداويل يف ال

لددده أحدددد عشدددر أيدددة  يف سدددورة مدددرمي اإلسدددتلزا احلدددواري أشدددكال ،البحدددث هدددذا نتدددائ 
الد  تكدون يف تسدعة ااية وهدي يف   (maxim of relevance)املناسبة  ينقسم إىل : مبدأو 

-66، 47-46، 46-42، 33-29، 29-27، 26-23، 21-20، 8-9أيددددة : 
الددذي يكددون علددى ثالثددة أاي   (maxim of quality). ومبدددأ الكيددل 73-75، 67

 (maxim of quantity)، ومبدددأ الكددم 67-66، 29-27، 19-18وهددي يف أيددة: 
 maxim). ومبدأ األسلوب أو الطريقة 7-4الذي يكون على أية وهي يف سورة مرمي أية 

of manner)  املبداد   واملعداري عدن اإلنتهدا أيضدا،  7-4يكون يف أية وهي يف أيدة الذي
بنددداء علدددى سدددياق الكدددالم مدددن  ا اختلدددل عدددن لفظهددديف االسدددتلزام احلدددواري هدددي املعددداري الددديت

 .د  يف سورة مرميحاله. ومعاىن إنتها  املبا
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 حمتوايت البحث

 أ .......................................................... صفحة املوضوع

 ب .......................................................... ..تقرير املشرف

 ج .................................................. اإلعرتاف أبصالة البحث

 د ...................................................... إعتماد جلنة املناقشة

 و ................................................................... إهداء 

 ز .................................................................. الشعار 

 ح .................................................... كلمة الشكر والتقدير

 ي ...........................................................ملخص البحث

 م .......................................................... حمتوايت البحث

 1 ............................................الفصل األول : أساسية البحث

  1 ..................................................... خلفية البحث. أ

 4 ...................................................... أسةلة البحث. ب



 

 ن
 

 5 .................................................... أهداف البحث. ج

 5 ....................................................... أمهية البحث. د

 6 ................................................ توضيح املصطلحا . ه

 7 ..................................................... حدود البحث. و

 7 .................................................... الدراسة السابقة. ز
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 8 ..................................................  التداوليةتعريل  .1
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 25 ....................................................... مبدأ التعاون .4

 28 ............................................ ج. املبحث الثالث : سورة مرمي

 28 .................................................. تعريل سورة مرمي .1

 29 ................................................ موضوع سورة مرمي  .2

 32 ........................................... الفصل الثالث : منهجية البحث
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 33 ................................................ بياان  ومصادرهاال . ب
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 الفصل  األول

 مقدمة

 خلفية البحثأ.  

نَددا :  تعدداىل بقولدده قددرآانً  –يقددرأ   –مددن لفددَ قَدددرَأَ  الكددرمي قددرآنال  َعدده  ا نَّ َعَليدۡ
ه ، قرآنددوَ  مَجۡ

هدو كدالم هللا، املندزل علدى سديد الكدرمي  قدرآنال(. و 18-17)القيامدة  ه  قَدرَۡاٰنده  فَداتَّب ۡع قد ۡرٰانَد فَا َذا

األنبياء واملرسلني  مد صلى هللا عليه وسلم بواسطة األمني ج يل عيده السدالم، املكتدوب 

م بسددورة و املبددوء بسدورة الفاحتددة واملختدر املتعبدد بتالوتدده املصداحل، واملنقدول إلينددا ابلتدوات يف

   1الناا.

يف كتابده الكدرمي :  تعداىلوهدد  للمتقدني كمدا قدال هللا هو دسدتور املسدلمني  قرآنال 

َ   ه ددً ال ك ٰتب  اَل رَي َب ف ي ه  ٰذل َك  جيدب علدى كدل املسدلمني أن  ذلك، ولد(2)البقدرة  ل ِّل م تَّق دني 

 قدرآنفهدم الندا إذا نقواعدد اإلرشدادية يف احليداة اليوميدة، ألنالكدرمي كال قرآنال واونفهم وانعلم

 يع أن نفهم اإلسالم. طنست قرآنما ، نعلم األمر والنهي وبفهم الر نعلم الواجبا  واحمل

ينددزل ابللغددة العربيددة   القددرآن البددد لنددا أن نعلددم ونفهددم اللغددة العربيددة ألن قددرآنلفهددم ال

ددۡم تَدۡعق ل ددۡونَ يف كتابدده الكددرمي :  تعدداىلل هللا كمددا قددا زَۡلٰندده  قد ددۡرٰءاًن َعرَب يَّددا لََّعلَّك 
( 2)يوسددل  ا انَّۤ اَندۡ

                                                             
  8( ص. 2003، )دار ابن عبود : الكرمي قرآنتفسري ااي  األحكام من ال ، مد علي الصابوري  1
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عددن عمددر ابددن اخلطدداب   علينددا أن نددتعلِّم اللغددة العربيددة كمددا أثددر  جيددبوهبددذا القددول 

ددلَّ عَ رضددي هللا عندده مقالتدده املشددهورة : "تدَ  ددعَ ال   ت  بِّ ددثدَ ا تد  َهددندَّ إ  فَ  ةَ يَّددب  رَ عَ ا ال  و  م  "ة  ءَ وَ ر  َمدد ال  يف   د  ي ددز  تَ وَ  لَ ق 
2 

 كَ لَدبدَ ق   ن  َمد ر  م د ن  وروي عن عمر بن اخلطاب أيضا أنده كتدب إىل أم موسدى األشدعري : "أَ 

يدة تعلدم اللغدة العربوب جد. دل القول عن و 3"م  اَل كَ ال   اب  وَ ى صَ لَ عَ  ل  د  ا تَ هَ ندَّ إ  ، فَ ة  يَّ ب  رَ عَ ال   م  ل  عَ تدَ ب  

درا العلدم الدذي تد هدووعلم اللغدة بية ال بد لنا أن نعلم علم اللغة العربية، العر ولفهم اللغة 

 نقسدملك ية او املقصدود عدن اجلملدة، ولدذاللغدة إمدا مدن تركيدب الكلمدة و اعدراب اجلملدفيه 

قيدة، وعلدم التداوليدة، والبحدث هندا النحدو، والصدرف، والبالأدة، واملنط : علدم إىلعلم اللغة 

 ن علم التداولية.عن علم اللغة خاصة ع

شددائع بددني الدارسددني والبدداحثني عسددمية متعددددة، وهددو مصددطلح  التداوليددة مصددطلح 

حيمددل يف اللغددة الفرنسددية معنيددني أساسدديني : ) سددوا( و )مالئددم للحقيقددة( وأمددا يف اللغددة 

 4تددل يف الغالدب علدى مدا لده عالقدة ابألعمدال والوقدائع احلقيقيدة.  pragmaticاإلجنليزيدة 

، (Deixis) ، اإلشددداراي (Speech acts) وبعدددر دراسدددة التداوليدددة يعدددين أفعدددال الكدددالم

                                                             
أبو بكر أمحد ابن احلسني البيهقي، شعب اإلميان، حتقيق :  مد السعيد بسيوري زألول، الطبعة األوىل، اجلزء   2

 257ه(، ص.  1410الثاري )بريو : دار الكتاب العلمية، 
العمال يف سنن األقوال واألفعال، اجلزء العاشر )بريو  : مؤسسة  نزبن حسام الدين املتقي اهلندي، ك علي  3
 29510، رقم احلديث : 520م(، ص.  1989سالة، الر 
م(  2007ترمجة صابر احلباشة دار احلوار للنشر،  سوراي: (، التداولية من أوستني إىل أوفمانفيليب بالنشية،   4

 . 17، ص: 
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 Conversational) لتزام احلددددددواريسدددددو إل (Politeness)يف اللسددددداري التقديدددددب 

Implikatur.) 

هدددو املعدددين  االسدددتلزام ،احلدددواري االسدددتلزام يف هدددذا املبحدددث سددديبحث الباحدددث عدددن

ويعددين أن التوصددل  5املسددتفاد مددن السددياق، هددو تدددل علددى معددين أددري معددىن تركيبدده اللفظددى.

ا  حواريدة، وسدالمة القدول وقبولده مدن عبدء عام )مبدء التعاون( وعسلح الكالمي  كوم

قائلدده ومالئمتدده مسددتو  احلددوار، فددبعر مجددل اللغددا  الطبيعيددة، يف بعددر املقامددا ، تدددل 

( 1نوعددان :  االسددتلزامأن  (Grice)ورأي جددريس  6معددىن تركيبهددا اللفظددي.علددى معددىن أددري 

حاب العددريف قددائم علددى مددا تعددارف عليدده أصدد االسددتلزام( اسددتلزام احلددواري، 2اسددتلزام عددريف، 

داللددة بعينهددا التنفددك عنهددا مهمددا اختلددل هبددا السددياقا   اللغددة مددن اسددتلزام بعددر األلفددا 

احلددواري متغددري دائمددا  االسددتلزاملكندده سدعيد. وأمددا وتغدريا  الرتاكيددب، مثددل : زيددد مسددكني 

( ماكدددان مبددداد   1اثندددان :  االسدددتلزامروط مكيددداا وشددد 7بتغدددري السدددياقا  الددديت يدددرد فيهدددا.

( ماكددددان مددددرتابك بددددني املددددتكلم وخماطددددب )سددددياق الكددددالم(، وأمددددا 2الددددذي خيطددددق املددددتكلم، 

اعدد التخاطدب أو كمدا احلواري حيدم عندما خيل املدتكلم عدن قصدد وعالنيدة بقو  االستلزام

ندما يسدتخل املدتكلم هبدذه القواعدد، والقواعدد أو املبددأ ع (Grice)جرايس  ذلكيع  عن 

                                                             
 86م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب،  النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،   5
 نفس املكانة،  مود عكاش  6
 33م(، ص.  1999 مود وأمحد حنلة، افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،)دار املعرفة اجلامعة :   7
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هدو : مبددأ القددر أو  (Grice)عندد اجلدرايس  (The Cooperative Principle)التعداون 

 ، مبددأ الطريقدة(Maxim of Quality) ، مبددأ الكيدل(Maxim of Quantity) الكدم

(Maxim of Manner)مبدأ املناسبة ، (Maxim of Relation).8         

 قدددرآن، ألن القدددرآنعد فهدددم الاهدددو علدددم الدددذي يسدددتطيع أن يسددد ياحلدددوار  االسدددتلزام 

حيتاج إيل علم اللغة ليفهمه، وبعر علم  ذلكة ولكالم هللا بكالم عظيم ولغة كميل  الكرمي

لتزام احلدوار لدنعلم املعدين الضدمين هو علم التداويل وخبصداة االسد قرآنالذي نستطيع لفهم ال

احلدددواري يف سدددورة مدددرمي ألن يف  االسدددتلزامويبحدددث الباحدددث عددن  الكدددرمي. قدددرآنيف احلددوار ال

مددع هللا، وحددوار مددرمي مددع  عليدده السددالم سدور  مددرمي كثددري احلددوار، يعددين حددوار بددني ند  زكددراي

حوار إبرهيم مع أبيده ج يل عليه السالم، وحوار حني كلم موسي يف املهد إيل قوم أمه ، و 

           احلواري(.   االستلزاميبحث الباحث سورة مرمي بنظرية التداولية ) ذلك، ولذلكوما أشبه 

 أسئلة البحث ب.

  مها :ذا البحث يرتكب الباحث على مسةلتنييف ه 

 ؟ يف سورة مرمي احلواري االستلزام اشكال ما .1

                                                             
 92-89م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب  النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،   8
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 االستلزام عن استخدام (flouting of maxims) إنتها  مباد  معاري ما .2

 ؟احلواري يف سورة مرمي

 أهداف البحث ج.

 من أسةلة البحث يكون أهداف البحث كما يلى : 

 .احلواري يف سورة مرمي االستلزام أشكالملعرفة  .1

 االسددتلزام عددن اسددتخدام (flouting of maxims) إنتهددا  مبدداد  معدداري ملعرفددة .2

 احلواري يف سورة مرمي.

 أمهية البحث د.

 أتيت أمهية البحث مما يلي : 

ىف  احلددواري االسددتلزامالتداوليددة خاصددة يف للباحددث : لددزايدة العلددم واملعرفددة عددن  .1

 .الكرمي قرآنال

التداوليددة خاصددة  عددنللجامعددة : إلسددهام األفكددار مرجعددا مددن مراجددع الدراسددة  .2

، ولدزايدة املعرفدة ىف اللغدة الكرمي يعين يف سورة مرمي قرآنيف ال احلواري االستلزام

 لددزايدة،  احلددواري االسددتلزامالتداوليددة يف دراسددة علددم  عددنواألداب، خاصددة 
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شدعبة اللغدة  يف والطالبدا  للطدالب ومعلومدا  وواثئدق مصدادر عدن التندوع

 العربية وأدهبا.

 توضيح املصطلحات ه.

كمددا يوضددح الباحددث عددن املصددطلحا  الدديت تتكددون يف صددياأة عنددوان هددذا البحددثن   

 يلي :

هو تدل على معين أري معىن تركيبه ، : املعين املستفاد من السياق احلواري االستلزام

 The Cooperative)، خيدددل املدددتكلم املبددددأ التعددداون اللفظدددى

Principle).9 

الكدرمي علدى الرتتيدب تسددعة  قدرآنورة مدن السدور يف ال: احدد  السد    سورة مرمي

عشر وتتكون من مثانية وتسعون أية، قبلها سورة الكهل وبعدها 

 سورة طه.

 

 

                                                             
 86م(، ص.  2013مكتبة األداب  ،) القاهرة  النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،   9
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 حدود البحث و.

لكدددي يركددددز الباحددددث فيمددددا وضددددع ألجلدددده وال يتسددددع إطددددارا وموضددددوعا فحدددددده  

احلواري يف س ورة  االستلزامالباحث يف ضوء مايلى: أن موضوع هذا البحث هو 

علدم التداوليدة ولكدن خاصدة يف  يبحث الباحدث عدن، أية 98اليت تتكون من  مرمي

 احلددواري ، ليبحددث الباحددث االسددتلزاماحلددواري وال يبحددث الباحددث أريهددا االسددتلزام

ألن هدددذا البحدددث، حبدددث  .بنظريدددة بدددريس فتحليلددده حتليدددل التداوليدددة عبدددد  التعددداون

يركز  ذلكلغة، ولحتليلي التداويل أي املعىن اجلملة مع عالقتها ابلعناصر اخلارجية ال

 الباحث عن حتليلها يف تفسريين )تفسري إبن كثري وتفسري القرطوم(.  

 الدراسات السابقة ر.

التكددون يف هددذا البحددث دراسددة سددابقة، ألن هددذا البحددث هددو أول البحددث حتددت  

احلدوار  االسدتلزام"، هدذا أول البحدث يف نظريدة احلواري يف سورة مرمي االستلزاماملوضدوع "

يف دراسة التداولية، ومن أأرض البحث كثري عن الباحث السابقة يسدتعملون سدورة مدرمي، 

(، فرينديددة 2016هددم : لوسددي مرضددا  هللا )الفددونيم يف سددورة مددرمي، شددعبة اللغددة واألداب 

(، ونور أتيكا )السبك 2016نبيال )كالم إنشق طل  يف سورة مرمي، شعبة اللغة واألداب 
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كثددددري مددددنهم يسددددتعملون   ذلك(، ولدددد 2019ة مددددرمي، شددددعبة اللغددددة واألداب النحددددو يف سددددور 

 احلواري. االستلزامأأراض البحث سورة مرمي ولكن ال أحد استعمال النظرية 
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 الفصل الثاين

 اإلطر النظري

 التداولية املبحث األول:

 تعريف التداولية. 1

التداولية لغة : مصدر تداول ععىن إنتقال من حال إىل حال، والداولية إصطالحا  

أي دراسة  10هي جزأ من السيميائية اليت تعاجل العالقة بني العالمة ومستعمل العالمة،

كما قاله   استعماىل اللغة اليت تبحث العالقة بني اللغة ومستعمل اللغة )مقصود املتكلم(.

      11"جوالج يول" التداولية هي دراسة املعىن اليت يقصدها املتكلم.

بعدة كلما  ابللغة العربية، تسمى ابلذرائعية،  (pragmatique)م مصطلح يرتج 

والتداولية، وال اكمتية، والوظيفية، واإلستعمالية، والتخاطبية، والنفعية، والتبادلية، ولكن 

هي التداولية،  (pragmatique)أفضل املصطلح  ذلكلتداولية، ولأكثر العلماء يذكرون ا

والتداولية هي دراسة املعىن كما يوصله املتكلم )أو الكاتب( ويفسره املستمع )أو 
                                                             

م(، ص.  200املغرب : الدار البيضاء، الطبعة الثاري، (، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالمطه عبد الرمحن،   10
28 
 2010، ترمجة الدكتور قصى العتام، )دون مكان النشر : الدار العربية للعلوم انشرون، التداوليةجورج يول،   11

 19م(، ص. 
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التداولية مصطلح جديد ازدهر يف مساحة واسعة من مساحا  الدرا  12القارء(.

ويعود مصطلح التداولية عفهومه اللساري احلديث واملعاصر، يهتم بدراسة استعمال اللغة، 

، داال 1938احلديث إىل الفيلسوف األممريكا )تشارلز مورا( الذي استخدامه سنة 

 (Semiotic)ٍ، ينقسم موريس علم العالما  أو السيمية 13على فرع من فروع ثالثة

 بثالثة فروع :

وهو دراسة العالقة الشكلية بني العالما   (Sintaksis)علم الرتكيب  .1

 بعضها مع بعر أو دراسة نظم اجلمل يسمي أيضا علم النحو.

هي دراسة املعىن العالماة مع عالقتها يف الكلمة،  (Semantik)ٍعلم الداللة  .2

 وعلم الداللة هلا عالقة بني الدلِّ واملدلول.

ها أو مفسريها هي دراسة العالما  عستخدم (Pragmatik)علم التداولية  .3

 يعن العالقة بني املعىن مع سياق الكالم.

أن التداولية مل تصبح جماال يعتد به يف الدرا اللغوي املعاصر إال يف العقد السابع 

من القرن العشرين بعد أن قام على تطويرها ثالثة من فالسفة اللغة املنتمني إىل الرتام 

، (H.P Grice)وجريس  (J.L Searle)وسريل  (J.L Austin)وسنت الفلسفي ، هم : أ

                                                             
 19م(، ص :  2010، )بناية الرمي : الدار العربية للعلوم انشرون التداوليةجورج يول،   12
 29م(، ص.  1999،)دار املعرفة اجلامعة : افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر مود وأمحد حنلة،   13
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وقد كان هؤالء الثالثة من مدرسة فلسفة  14سريل وجرايس مها مت تعليمهما يف كاليفرنيا.

أو العادية يف مقابل مدرسة اللغة السكلية أو   (Natural language)اللغة الطبيعية 

، وكانو مجيعا مهتمني بطريقة توصيل اليت ميثلها كرنب (Formal language)الصورية 

معىن اللغة اإلنسانية الطبيعية من خالل إبالغ مرسل رسالة إىل مستقبل يفسريها، وهك 

 من صميم التداولية، ومن الغريب أن أحدا منهم مل يستعمل مصطلح التداولية.

"إنِّ كوهنا جزء من السيميائية  1938فققدم تعريل هلا هو تعريل موريس سنة  

العالقة بني العالما  ومستعملي هذه العالما " وهذا تعريل واسع يتعد   اليت تعاجل

وتعريل األخر عن  15اجملال اللساري إىل السيميائي واجملال اإلنساري إىل احليواري واأليل.

"التداولية هي دراسة استعمال اللغة يف اخلطاب  (Levinson)التداولية رأي لفينسون 

تعين الدراسة اليت تبحث عن املعىن اخلطاب مع  16اخلطابية".شاهدة على مقدرهتا 

"تتطرق التداولية إىل  (Thomas)، ورأ  طامس  عالقتها ابملخاطب أو السيق الكالم

واملقصد هبذا القول التدولية العالقة  17اللغة كظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية معا"

"إن التداولية (George Yule) جورج يول ورأ   اللغة وخطابية وتواصلية مع اجتماعية.

                                                             
 12ص. م(،  2013،) القاهرة : مكتبة األداب ، النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،   14
 30م(، ص.  1999،)دار املعرفة اجلامعة : افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر مود وأمحد حنلة،   15
 32افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، نفس املرجع، ص.   16
  مود وأمحد حنلة، نفس املكان  17
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واملقصد هبذا القول التداولية  18تعىن بدراسة املعىن كما يوصله املتكلم، ويفسره املستمع"

دراسة ملقاصد املتكلم تعين بدراسة التواصل بني املتكلم والسامع، إذ قال شخص "أان 

د املتكلم يطلب طعاما جوع" هذا الكالم ليس إخبارا لنا أن املتكلم جوع ولكن املقصو 

 ليقكله ح  يشبع.

من كثري التعريل التداولية أقرب القول هو "دراسة اللغة اليت تبحث عن املعىن  

وعالقتها مع السياق الكالم أو عناصر اخلارجية يف الكالم/اجلملة" هذه الدراسة يشري 

وحده وال السامع، إىل أن املعىن ليس شيةا متقصال يف الكلما  وحدها واليرتبك ابملتكلم 

فصناعة املعىن تتمثل يف تداول اللغة بني املتكلم والسامع يف سياق  دد )مادي 

واجتماعي ولغوي( وصوال إىل معىن املرسل يف الكالم. والتداولية دراسة استعمال اللغة يف 

على مقدرهتا اخلطابية، كما قد تعرف من وجهة نظر املرسل  ذلكاخلطاب، شاهدة يف 

 ذلككيفية إدرا  املعايري واملباد  ال  توجه املرسل عنه إنتاج اخلطاب، عا يف أبهنا :  

استعمال خمتلل اجلوانب اللغوية، يف ضوء عناصر السياق، عا يكفل ضمان التوفيق من 

لدن املرسل إليه عند أتويل قصده وحتقيق هدفه، إذان فالتداولية فرع من فروع علم اللغة 

ف السامع مقاصد املتكلم، أو الدراسة املعىن املتكلم، كااملثال اليت تبحث كيفية اكتشا

                                                             
 33افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، نفس املرجع، ص.   18
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حني حيدم الرجل "هي املرأة اجلميلة" هذه الكالم ليس إخبار أن املرأة اجلميلة ولكن 

 أيضا ععىن أن الرجل حيبها ويريد أن تزوجها.

 مصطلح وتطور التداولية. 2

، وقد شاع بني "Linguistic Pragmatics"املصطلح العلمي هلذه النظرية  

 19)يف الفرنسية(، "Pragmatique")يف اإلجنليزية( و   "Pragmatics"الباحثني بلفَ 

واملصطلح األول املقيد ابلبحث اللساري األصواب، وترمجة "ال امجاتية اللسانية". وهو 

 20مل"،)برمجا( ويعين "الع "Pragma"الذي أميل إليه، وأصله من اللفَ اليوانىن القدمي 

يف الفلسفة الواقعية، وقد ذكر بعر الباحثني أن  "Pragmatism"وقد استخدم لفَ 

 (Charles Sanders Peirce)الفيلسوف واملنطقي والرايضي تشارلز ساندر ب ا 

، ومصطلح ال امجاتية من (Pragmatics)( أول من استخدم ال مجاتية 1839-1914)

 Emmanuel)والفيلسوف األملاري "إميانويل كانت"  21دراسة أعمال الفالسفة التجريبني،

Kant) (1724-1804 الذي مجع بني معطيا  املنه  العقلي واملنه  التجري ، وهو )

                                                             
 9م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب، النظرية ال امجاتية اللسانيةكاشة،  مود ع  19
 5م(، ص.  1992، )اجلزئر : ديوان املطبوعا ، مدخل إىل اللسانيا  التداوليةاجلياليل دالش،   20
 11، املرجع السابق، ص. النظرية ال امجاتية اللسانية  21
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وقد كان املصطلح مستخدما  practical"،22"والعمل " pragmatic"مييز بني ال اجاتى 

للسان، وهو يتناول يف علم ا (Pragmatics) قبله يف الفلسفة الواقعية، وأول استخدام

عالقة العالمة أو الرمز ابملدلول أو ابلشيئ، رأي "بريس" أن السيميائية تعاجل العالقة بني 

العالما  ومستعملى هذه العالما ، فاالثابت أن بريا مؤسس "علم العالما " )أة 

فعرف بعلم العالما   23علم اإلشارة أو علم السيمياء(، وقد أتثر فيه ابالرامجاتية،

(، وقد محلت Pragmatic Semiotics, Praqmatique Semiotique) امجايت ال

العالمة عنده طابعا مشوليا متغريا، وقد عدها كياان ثالثيا تتفاعل داخله العناصر الرتكيبية 

وقد طوره ، (Semiosis)والداللية وال امجاتية يف إطار حركة دائمة تسمى "السيميوزيس" 

فجعله علما عاما،  (Charles Morris)الفيلسوف األمريكا تشارلس موريس 

واستحدم رموزا لبعر األشياء، وقد استخدم موريس املصطلح ال مجتية عفهوهه 

اإلصطالحى اخلاص يف الدراسة اللسانية يف حديثه عن عالقة العالما  عؤوليها يف كتابه 

 24م. 1938عام "أسس نظرية العالما " الذي نشر 

                                                             
، ترمجة صابر احلباشة، )سورية : دار احلوار للنشر والتوزيع، إىل أوفمانالتداولية من أوستني فيليب بالنشيه،   22

 23م(، ص.  2007الطبعة األوىل، 
 12م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب،  النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،   23
 13، نفس املرجع، ص. النظرية ال امجاتية اللسانية  24
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إىل الدرا اللساري العرم يف قرن  (Pragmatics)ويرجع اتريخ انتقال املصطلح  

 25العشرين تقريبا، وهي الفرتة اليت ظهر  فبها ال امجاتية اللسانية يف الدرا العرم،

وترجع الرتمجا  األوىل إىل العلماء املعاجم اللسانية يف هذه الفرتة، يبدأ ابملصطلح 

عرفته العربية بلفظه الدخيل )ال امجاتية أو ال مجاتية أو  "Pragmatism"الفلسفي 

ال مجتية( من خالل البحوم الفلسفية ال  قام هبا بعر الباحثني املبعوثني لدراسة 

 1910-1842الفلسفة احلديثة يف الغرب ومن خالل ترمجة بعر أعمال وليم جيمز )

الذي ترجم إىل العربية ىف النصل األوىل من القرن  "Pragmatism"م(. وأشهارها كتابة 

وبعضهم استخدم مصطلحا  "الذرائعية والنفعية والعملية" ترمجة له، وقد  26العشرين.

رصد  ترمجة املصطلح يف حفل علم اللسان، والراجع فيما عملت، أن الرتمجة األوىل 

التداولية" وصار  أشهر "علم الذرائعية" مث "علم الفائداتية )الفوائدية(" مث ظهر  "

 الرتمجة.

وقد استخدم بعر احملدثني مصطلح "املقاصد"، وأشهرهم الدكتور عبد الرمحن  

الذي تناول "علم املقاصد" عند علماء الشريعة، وهو استخدام موفق يف هذه املوضع 

                                                             
اولية عند العلماء العرب، )دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتام اللساري التدسعود صحراوي،   25

 7م(، ص.  2005، )بريو  : دار الطليعة، الطبعة األوىل، العرم(
 14م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب،  النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،   26
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واستخدم مصطلح "التداولية" يف ترمجة  27وأري موفق يف احلديث عن ال مجاتية.

(Pragmatics)  يف بعر املؤلفاته، وقد شاع "التداولية" يف الكتب والبحوم

واألحاديث. وهو من جهة البناء مصدر صناعي من املصدر العام "تداول"، والعمل به 

يف حضرة املصدر العام مردود عند كثري من العلماء، والعمل به لضرورة اإلشتقاق من 

ق بني مفهومني، ويدل معناه يف األساء اجلامدة وإلصطالح يف موضع اللبس وللتفري

العربية على التفاعل والتناوب، وجيوز اعتماده يف سياق التداول اللغوي كاحلوار واملناقشة 

  واحملاورة واملداولة، أنه يعين وجوه الفائدة أو املعاري املستعملة يف سياق معني.

 . العالقة التداولية ابلعلوم اإلنسانية3

العلوم اإلنسانية اجلديدة اليت تنقسم إيل أربعة فروع وهي : العالقة بني التداولية و  

 28علم اللغة الفلسفي وعلم اللغة املنطقي وعلم اللغة اإلجتماعى وعلم اللغة النفسي.

ل يف أتسيسها إىل رائد الدراسة لفظوأكثرها أتثري الفلسفة، فقد نشق  يف كنفها، ويرجع ا

البارز إىل "مريس" الذي يبحث عالقة السيميائية الفيلسوف "بريا" ويرجع الدور 

فيلسوف "كارنب" الذي توسع يف دراسة  ذلكالعالمة بسلو  املشاركني ىف اإلتصال، وك

اإلشارة، فقد جتاوز مستعملى اللغة، ورأ  أن تكون هنا  إشارة إىل مكان احلدم 

                                                             
 17، نفس املرجع، ص. اللسانيةالنظرية ال امجاتية   27
 34م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب،  النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،   28
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"ج. الكالمي وزمانه، وهذه الفكرة نواة النظرية السياق عند فرير ، وبعد فيلسوف 

اوستني" أشهر روواد املدرسة ال امجاتية، وبعد تلميذه سريل امتدادا له، وسوف نفرد 

 29جلهودمها ال امجاتية مساحة من الكتاب.

وعالقة التداولية مع علم املنطق الذي استفاد  منه واسعة، وقد جتلى أثره يف    

سس لغوية ومنطقية. التقسيما  املنطقية واملسائل األحكام واحلجاج الذي يقوم على أ

وأم العالقة التداولية مع علم اللغة اإلجتماعي يف دراسة املفردا  التقشريية اإلجتماعية 

اليت قسمت إىل شحصية وزمانية ومكانية وخطابية واجتماعية والتضامني احملادثة وبنية 

جتماعية. اإلقتضاء وأفعال الكالم وتصنيفها واستعماهلا وحتليل اخلطاب وحتليل احملادثة اإل

وأما العالقة بني التداولية مع علم اللغة النفسى، فقد استعانت بعلم النفس اإلدراكي يف 

معاجلة إنتاج اللغة وأثرها وتطور مفاهيم القوة اإلجنازية والتضمينا  واالفرتاضا  املسبقة، 

من علم نفس النمو يف اكتساب الطفل اللغة ودور السياق ىف  ذلكواستفاد  ك

 لطفل اللغة ودور السياق يف اكتساب اللغة وفهمها.اكتساب ا

 

                                                             
، ترمجة صابر احلباشة، )سورية : دار احلوار للنشر والتوزيع، التداولية من أوستني إىل أوفمانفيليب بالنشيه،   29

 19م(، ص.  2007الطبعة األوىل، 
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 . جمال البحث التداويل4

تنقسم التداولية إىل التداولية العامة والتداولية اللسانية والتداولية اللسانية  

 30والتداولية اإلجتماعية والتداولية التطبيقية.

اليت تعاجل االستعمال اللغوي يف  (General Pragmatics)التداولية العامة  .1

 ضوء السياق.

تدرا شروط االستعمال ( Linguistic Pragmatics) والتداولية اللسانية .2

اللغوي املستنبطة من السياق اإلجتماعي، فتنطلق من اللغة إىل السياق 

اإلجتماعي إىل التلركيب اللغوي، وتدرا العناصر اإلجتماعي يف اخلطاب 

 عمال اللغوي وتساعد يف فهمه.الذي تؤثر يف االست

اللغوي يف ضوء  تدرا الرتكيب (Sociopragmatics)التداولية اإلجتماعية  .3

اب املباشر، فتنطلق من اللغة إىل السياق اإلجتماعي، اإلستعمال يف اخلط

 ونستخدم لغة معينة لنقل أفعال إجنازية معينة.

                                                             
م(،  2008بر احلباشة، التداولية واحلجاج، )دمشق : دار صفحا  للدراسا  والنشر، الطبعة األوىل، صا  30

 130ص. 
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هي تعاجل مشكال  التواصل  (Applie Pragmatics) والتداولية التطبيقية .4

يف املواقل املختلفة يف موقل بعينه كااحملاكمة واملناظرة، وال امجاتية 

 االسرتاجتية.

احلواري، ألن  االستلزامسيبحث الباحث عن التداولية اللسانية/اللغوية خاصة يف  

، واإلفرتاض السابق (Deixis)املبحث يف التداولية اللغوية تكون على اإلشارة 

(Presupposition) واألفعال الكالمية ،(Speech acts) واستخدام بعضهم ،

 Conversational)احلواري  االستلزام، و (Les Implicites)متضمنا  القول 

Implikatur) : 

وتسمى العناصر اإلشارية أو اإلحالية أو اإلشاراي ، اإلشارية  (Deixis)اإلشارية   .1

ووظيفتها املقاصدية تتصل ابلسياق  31هي تستحضر املشار إىل طرف اخلطاب،

املخصوص هبا لتوضيح أاية املتكلم، وهي من العناصر ال  يفسرها السياق اللفظى 

والسيااق اخلارجى، وهي من انحية الداللة مؤكدا  ألهنا مدعمة ابلواقع املاد  

اخلارجى وابملؤكد اللفَ أيضا، وهي تفيد التقكيد واإلختصار يف اللفَ إلأنها عن 

                                                             
، )دون مكان النشر : مكتبة األداب، دراسا  لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللةسعيد حبريي،   31

 167م(، ص.  2005
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: األول،  32كر املشار إليه واستحضاره يف اللفَ، وتكون اإلشارية على ستة أنواعذ 

: وهو الضمائر املنفصلة واملتصلة ال  تشري  (Person Deixis)اإلشارا  الشحصية 

 إىل الضمائر من )هو، مها، هم، هي، مها، هنِّ(. والثاري، اإلشارا  الظرف املكان

(Spatial Deixis) كان   )هنا، هنا ،(. والثالث، اإلشارا  اليت تشري إل امل

اليت تشري إىل الزمان   )صباحا، مساء،  (Temporal Deixis) الظرف الزمان

اليت تكون مكانية أو  (Empathetic Deixis) وحينةد(. والرابع، أإلشارة الوجدانية

 الكتاب الريب فيه". واخلامس، اإلشارة اإلجتماعية ذلكزمانية أو شعورية مثل "

(Social Deixis)  السيد، الشيخ، وأستاذي، الفاضل(. والسادسة اإلشارة إىل(  

 .(Discourse Deixis) أو يف اخلطاب

وهو مايقتضيه اللفَ ويفرتضه يف الرتكيب،  (Presupposition)واإلفرتاض السابق   .2

، مفهوم (Factive)،مطابقة للواقع  (Existential)وتنقسم اإلفرتاض إىل وجودية 

-Non)، وأري واقعية (Structural)، املركب (Lexical)خاليف أو املخالفة 

Factive)  وخمالفة للواقع(Counterfactual).33 

                                                             
 84م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب،  اللسانيةالنظرية ال امجاتية  مود عكاشة،   32
 85م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب،  النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،   33
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هي ال  تع  عن فعل والحيكم عليها بصدق أو    (Speech acts)واألفعال الكالمية   .3

كذب، ومتثل أفعال الكالم احملسوسة والشحصية ال  تنجز أثناء الكالم، فاملتكلم 

عندما يتحدم خي  عن شيئ، أو يصرح بشيئ أو أيمر أو ينهى أو يلتمس أو يعد أو 

 (act) يشكر أبفعال متعددة. ورأ  أوسنت إذا كنا حندم شيةا فيكون ثالثة أفعال

 :  34وهي

وهو يتقلل من أصوا  لغوية تنتظم يف  (Locutionary act)الفعل اللغوي  (1

 تركيب حنو صحيح ينتاج عنه معىن  دد وهو األصلى، وله مرجع حييل إليه.  

وهو يقصد األثر الذي حيدثه الفععل  (Perlocutinary act)الفعل التقثري  (2

 اإلجنازي يف السامع.

وهو ما يؤدبه الفعل اللفظي من معىن إضا ( Illocutionary act)الفعل اإلجنازي  (3

الفعل اإلجنازي اىل  (Searle)وتنقسم سريل   يف ميكن خلل املعىن األصلي.

 : 35مخسة

ال  تلزم املتكلم بصحة  تو  إخباري معني  (Assertives)اإلختباراي   .1

فيها  وأفعال هذا الصنل كلها حتتمل الصدق والكذب، واجتاها ملطابقة

                                                             
 96، نفس املرجع، ص.النظرية ال امجاتية اللسانية  34
 11م(، ص. 2007امللك السعود،  ، )السعودية : جامعةاملقارنة التداولية )قضية لغوية( مد الزليطين،   35
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من الكلما  إىل العامل ويتضمن هذا الصنل معظم أفعال اإليضاح عند 

 أوسنت وكثريا من أفعال األحكام.

، وأرضها اإلجنازي  اولة املتكلم توجيه (Directives)التوجيها   .2

املخاطب إىل فعل شيئ ويدخل يف هذه الصنل اإلستفهام، واألمر 

ذن والنصح، بل التحد  أيضا والرجاء واإلستعطاف والشجيع، والدعوة اإل

 الذي جعله أوسنت يف أفعال السلو .

هو ما يربك على القيام جلميع األمور  (Commissives)يا  االستلزام .3

 اليت تذكر يف كالمه يف زمن مستقبل كالوعد والوعيد زالتهديد وأري ذلك.

هو ما ع ه اخلاطب عن ما يسعره من ظواهر  (Expressives)التعبرياي   .4

 .ذلكالنفس مثل املدح والشكر والفرح والبغر وما أشبه 

هو ما يقصد به إلجياد الشيئ جديد مثل  (Declaration)اإلعالنيا   .5

 العفو والنهي واإلبطال النهي وما أشبه ذلك.
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وينقسم "سريل" األفعال اإلجنازية إىل نوعان : أوهلما األفعال أإلجنازية املباشرة  

(Direct)  ورأ  أهنا ال  تطابق قوهتا اإلجنازية مراد املتكلم، فيطابق مايعنيه. والثاري

 36وهي اليت ختالل قوهتا مراد املتكلم. (Indirect)األفعال أري املباشرة 

 احلواري الذي سيبحث الباحث يف هذا البحث. االستلزام. 4

 احلواري االستلزام املبحث الثاين:

 احلواري االستلزام. تعريف 1

ابلشرط انتها  مبدأ التعاون،  37ري هو املعىن املستفاد من السياقالإلستلزام احلوا 

أو احلوار عندما خيل املتكلم عن قصد وعالنية بقواعد التخاطب )مبدأ التعاون( من أهم 

املباد  التداولية هو التوصل الكالمي  كوم عبدأ عام )مبدأ التعاون( وعسلما  حوارية 

غا  الطبيعية، وسالمة القول وقبوله من قائله ومالئمته مستو  احلوار، وبعر مجل الل

احلواري  االستلزامويف بعر املقاما  تدل على معىن أري معىن تركيبها اللفظي. ومبدأ 

أصيل يف الرتام العرم، رأ  الرازي "إن اللفَ إذا وضع للمسمى الذهن من املسمى إىل 

                                                             
 80م(، ص.  1999،)دار املعرفة اجلامعة : افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر مود وأمحد حنلة،   36
 .86م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب،  النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،  37
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احلواري حلقو الوصل بني املعىن احلريف واملعىن املتضمن يف شكل  االستلزامفا 38الزمه".

، ومن أهم جوانب البحث التداويل الذي يعول علي السياق يف معرفة املعىن، 39ملةاجل

هبذا املفهوم يتذاخل يف بعر املواضع مع التضمن، فاحلديث عن الوضع  االستلزاموأن 

يستلزم اإلتصال بني الزوجني، ويتضمن أيضا هذ املعىن وهو شروط الزم يف احلمل، 

واجبة أو الزمة مثل األفعال ال  التقتضى وجها  ولكن بعر معاىن التضامن قد التكون

 واحدا كاألل والشرب، فهي التلزم اجلوع والعطش.

 االستلزام. أنواع 2

 : 40احلواري قسمني االستلزاموقد قسم اجلريس  

 (Conventional Implikatur) عريفاستلزام  .1

استلزام عريف يتمثل يف املعاىن االصطالحية الصرحية ال  تالزم اجلملة يف مقام معني 

مثل داللة اإلقتضاء، ويتمثل يف املعاىن األلفا  ال  اصطلح عليها أهل اللغة، ووهي 

املعاىن األصلية املباشرة دون اجملازية واملعاىن الرتكيبية والسياقية، وهي املعاري املعجمية 

                                                             
، )دون مكان النشر : دار الكتب العلمية، الطبعة صول الفقه، احملصول يف أ مد بن عمر وفخر الدين الرازي  38

 219م(، ص.  1988األوىل، 
 203م(، ص.  1981، )بريو  : دار املعرفة، دالئل اإلعجاز يف علم املعاىنعبد الفاهر اجلرجاري،   39
 88م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب،  النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،   40
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، مثل : "طويل اليد" ععىن الكرم، 41، ويسميها الغريبون "املعىن احلريف"املباشرة

املعىن احلرىف  "Break the ice"احلرىف يكون وصل يده الطويل، ويف اإلجنليزية 

 االستلزام ذلكأكثر الثل ، واملعىن جمازي "مهد األمور أو مهد الطريق ألمر ما"، ول

احلريف ععىن األصلية دون اجملازية، واملعاري الرتكيبية والسياقية، كمثل أيضا "زيد 

 مسكني ولكن سعيد" واملعىن احلرىف زيد سعيد بدون اهتمام السياقية.

 (Conversational Implikatur) استلزام حواري .2

استلزام حواري هو متغري بتغري السياقيا  ال  يرد فيها، ويكشل عن البعد 

 االستلزامرة ووضع جرايس لوص ظاه 42الستعماىل يف حتقيق قصد املتحاورين،ا

وهو جمموع  (The Cooperative Principle)احلواري مبدأ حواراي "مبدأ التعاون" 

القواعد اليت خيضع هلا املتحاورون، ليتحقق التواصل بينهم وليصلوا إىل فائدة مشرتكة 

تتطور بقدر مايساهم كل طرف مسامهة فعالة يف احلوار وعا يراه مناسبا ملقام القول، 

ويعد أساا عملية اخلطاب ألنه يربك بني أطراف احلوار، فيتحقق التفاهم فيما 

طقية، وهو مبدأ اجتماعى يتحكم يف العالقة االجتماعية للمتكلمني بينهم بطريقة من

                                                             
 89م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب،  النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،   41
، حترير : ريفو جملة إشكاال  يف اللغة واألدب"، قرآرياحلواري يف اخلطاب ال االستلزامعيسى تومي، "  42

 49م(، ص :  2019اجكالة، )اجلزئر : جامعة  مد حيضر بسكرة، 



25 
 

 
 

من خالل استعمال احلرف للغة، وقد رأ  جريس أن احلوار أعلى منك تفاعل، 

وانطلق من بناء احلوار يف وضع مبدأ التعاون الذي يقتضى أن يتعاون املتكل يف 

 . 43املتكلمتسهيل العملية التخاطب لتجنب فهم أري املراد يف قصد كالم 

 احلواري االستلزام. شروط 3

احلواري بشرط وجود خمالفة واإلستخفاء يف قائدة الكالم،  االستلزامتكون 

)مبدأ التعاون(، وتكون عملية التخاطب  أمااملخالفة أو اإلستخفاء يف قوائد الكالم

احلواري بني طرف اخلطاب على قواعد ومباد  عامة تساعد على إيصال احلوار وتبادله 

 .44بني املتخاطبني يطلق على هذا املبدأ، هو مبدأ التعاون

 (The Cooperative Principle). مبدأ التعاون 4

 : 45يةويقوم مبدأ التعاون على املبادئ احلوارية األت 

 (Maxim of Quality) قائدة الكيف (1

                                                             
 99، )بريو  : دار الكتب اجلديد، دون اترخ النشر(، ص. مدخل إىل اللسانيا  مد يونس على،   43
، حترير : عماد جبار  جملة كلية الرتبية "،قرآرياحلواري وأثره يف اتساع املعىن ال االستلزامزينب سليم عيدان، "  44

 8م(، ص :  2019كاظم، )جامعة واسك : كلية الرتبية للعلواإلنسانية، 
 92-90م(، ص.  2013،) القاهرة : مكتبة األداب،  النظرية ال امجاتية اللسانية مود عكاشة،   45
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فاحملاور  ال تقل ما تعتقد أنه كاذب وال تقل ماال تستطيع ال هنة على صدقه،

الينجح يف حواره عا يراه كذاب أو أري إقناعي وعا اليستطيع ال هنة عليه، ألنه 

مثل : )أ( طهران يف تركيا، اليس هذا صحيحا اي أستاذ ؟،  يضعل حجته.

. يف هذه احلوار انتها  األستاذ مبدأ الكيل الذي )ب( طبعا ولدان يف امرييكا

يقتضى أن ال يقول إال مايعتقد صوابه وما ميلك عليه دليال، فاإلنتها  هنا 

إىل مراد مقصود من أجل تبيان اخلطاء للتلميذ، والتلميذ قادر على الوصول 

األستاذ، ألنه يعلم أن لندن ليست يف أمرييكا، وذلك يلتزم أن األستاذ يقصد 

 . 46بقزله شيةا أري ماتقوله كلماته وهو أن قول التلميذ أري صحيح

 (Maxim of Quantity)أو القدر   قائدة الكم (2

اجعل اسهامك يف احلوار ابلقدر املطلوب من دون أن تزيد عليه أو تنقص 

فيقول املتكلم ماهو ضروري ابلقدر الذي يضمن حتقيق الغرض. مثل :  منه،

 )أ( هل أكلت وأسلت األواىن ؟، )ب( أكلت.احلوار بني األم وابنتها : 

فسؤل األم حيمل شقني، لكن إجابة ابنها كانت على شق واحد، فلم جتب 

                                                             
 34م(، ص.  1999،)دار املعرفة اجلامعة : افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر مود أمحد حنلة،   46
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في هذا على األمرين وعليه ينبغي على األم أن تدر  ابنتها مل تغسل األواري، ف

 .47املثال خرق لقاعدة الكم ألن اجلواب مل يكن بقد املطلوب

 (Maxim of Relation)  قائدة املناسبة (3

فيجب أن يكون الكالم مناسبا سياق احلال،  اجعل كالمك مناسبا للموضوع،

وهو السياق ال امجايت، فيجب أن تكون املشاركة يف موضع احلوار مناسبة 

ومفيدة، إن أاية جرايس من حتديده القواعد هي تنظم عملية التخاطب، من 

مثل : )أ( أين زيد ؟، )ب( ثنة سيارة أجل الوصول إىل اهلدف املنشود. 

. وما قاله )ب( ععناه احلريف ليس إجابة عن ل عمروصفراء تقل أمام منز 

السؤل، فهو ينتهك مبدأ املناسبة، ولكن السامع يف ضوء املباد  األخر  

للتعاون يسقل نفسه ماهي العالقة املمكنة بني وقوف سيارة صفراء أمام منزل 

عمروا والسؤل عن مكان زيد، مث يصل إىل أن املراد هبذا القول إبالأه رسالة 

 .  48فيدها أنه إذا كانت لزيد سيارة صفراء فلعله عند عمروام

 

 

                                                             
  مود أمحد حنلة ، نفس املكان  47
 35نفس املرجع، ص. ، افاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر  48
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 (Maxim of Manner) قائدة الطريقة (4

فيجب يف احلوار جتنب اإلهبام  كن واضحا و ددا وأوجز ورتب كالمك،

 مثل : )أ( ماذا تريد؟، )ب(  واللبس واإلضطراب يف الرتتيب واخللل املنطقي.

ابلبطئ، حني عليه أن يكون موجزا، وهو مانت  . كالم )ب( ميتاز إفتح الباب

 .49عنه خرف لقاعدة الطريقة

 سورة مرمي املبحث الثالث:

 ورة مرمي. تعريف س1

سورة مرمي هي سورة مكية ال  تكون مثان وتسعون أية، سيت )سورة مرمي(  

 والدهتا عيسى عليه السالم من أري أب، وأصداءماهلا على قصة محل السيدة مرمي، الشت

ذلك احلمل وما تبعه ورافق والدة عيسى من أحدم عجيبة، من أمهها كالمه وهو طفل 

  .50يف املهد

 

 
                                                             

  مود أمحد حنلة ، نفس املكان  49
م(، ص  2009، )دمشق : دار الفكر، اجمللد الثامن، نه ملالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة واوهبة الزحيلي،   50
 :379. 
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 رمي. موضوع سورة م2

موضوع السورة كسائر السور املكية هو إثبا  وجود هللا ووحدانيته وإثبا   

 : 51البعث واجلزاء من خالل إيراد قصص مجاعة من األنبياء، على النحو التايل

السورة بقصة والدة حيىي بن زكراي عليه السالم، من أب شيخ كبري وأم افتتحت  .1

، خالفا للمتعاد، قدير شيئ ، إن هللا على كلعاقر التلد، ولكن بقدرة هللا

وإجابة لدعاء الوالد الصاحل، وأعقبه اخل   يتاء حيىي النبوة يف حال الصيا، 

 .أشكال هذا القصة احلوار  (15-1) اآلاي 

صة والدة عيسى من مرمي العذراء، من أري أب لتكون دليال أخر ق ذلكأردف  .2

على القدرة الرابنية، وقد أاثر ذلك موجة من النقد واللوم والتعنيل، خفل منها  

كالم عيسى وهو طفل يف املهد، ت ئة ألمه، ووصل نفسه بصفا  النبوية 

الوالدة  والكمال. واقرتن املخاض حبديثني أريبني : مها نداء عيسى أمه حني

أبالحتزن، فقد جعل هللا عندها هنرا، وأمرها هبز النخل أخدا ابألسباب إلسقاط 

(. وأحدم هذه الوالدة اختالفا بني النصر  يف شقن 36-16) اآلاي الرطب، 

 .أشكال هذا القصة احلوار (40-37) اآلاي عيسى، 

                                                             
372-370نفس املرجع، ص.  ،نه ملالتفسري املنري يف العقيدة والشريعة وا 51
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ه يف عبادة إىل قصة إبراهيم اخلليل عليه السالم، ومناقشته أاب اآلاي انتقلت  .3

األصنام، وإكرام هللا له هببته وهو كبري، وامرأته سارة عاقر، ولده إسحاق ومن 

بعده ابنه يعقوب وجعلهما نبيني، كما حدم فعال من والدة إساعيل قبل ذلك، 

أشكال هذا  (50-41 اآلاي وإبراهيم شيخ كبري بعد دخوهلعلى زوجته هاجر، )

 .القصة احلوار

قصة موسى ومناجته ربه يف الطور، وجعل أخيه هارون نبيا، مث حتدثة السورة عن  .4

 (.53-51) اآلاي 

مث أشار  إىل قصص إساعيل املوصوف بصدق الوعد وإقامة الصالة، وإيتاء  .5

الزكاة، وإدريس الصديق النىب، وما أنعم به على أولةك األنبياء من ذرية أدم 

(، 58-54) اآلاي الشر  إلثبا  وحدة الرسالة بدعوة الناا إىل التوحيد ونبذ 

 وما سبق كله يشمل حوايل ثلثي السورة.

قورن اخللل ابلسلل، وابن الفرق أبن اخللل أضاعوا الصلوا  واتبعوا  .6

 (.63-59) اآلاي الشهوا ، وجدد الوعد عنا  عدن ملن اتب وعمل صاحلا 

انسب ذلك الكالم عن الوحي، وأن ج يل ال ينزل ابلوحي إال  ذن ربه،  .7

 (.65 - 64) اآلاي 
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انقش هللا املشركني الذين أنكرو البعث، وأخ  خبشر الكافرين مع الشياطني،  .8

-66) اآلاي وإحضارهم جثيا حول جهنم، وأبن مجيع اخللق ترد على النار، 

72.) 

من املؤمنني أبهنم خري منهم  قرآنىل موقل املشركني حني ساع الاأابن هللا تع .9

نه أهلك كثريا من األمم السابقة بسبب عتوهم جملسا وجمتمعا. وهددهم أب

واستكبارهم، وأنه ميد للظاملني وميهلهم، ويزيد اهلداية للمهتدين، وأن معبودا  

 ( وذلك كله لتنزبه هللا عن الولد والشريك.84-73املشركني ستكون أعداء هلم )

-85)التمييز بني حشر وفد املتقني إىل اجلنان، وسوق اجملرمني إىل النريان  .10

87.) 

لتبشري  قرآنالتنديد عن دعى الولد هللا، والرضا عن املؤمنني الصاحلني، وأن ال .11

 (.    98-88) اآلاي املتقني وإنذار الكافرين املعاندين 
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 الفصل الثالث

 البحث يةمنهج

للحصول على املعلوما  الذي حيتاج إليه الباحث ولتحقيق أأراض البحث 

 وأهدافه يلزم أن يسلك الباحث على الطرائق التالية :  

 مدخل البحث ونوعه . أ

. البحث الكيفي هو (Kualitatif) أخد الباحث مدخل البحث الكيفي

لغا  مدخل البحث الذي حيصل به البياان  الوصفية كاأللفا  املكتوبة أو ال

املنطوقة أو السلو  املسدوبة هبا البحث. ويقال هذا البحث كيفيا ألنه ال يستخدم 

 اللغوي وأما من حيث نوع فهذا البحث من نوع البحث التحليلي 52فيه احلساب.

 .تزام احلواري يف سورة مرمياإلستلوخاصة من  يف دراسة التداولية

وهذا املنه   (Metode Deskriptif)واستخدم الباحث املنه  الوصفي 

تصل وجود احلقائق واملظاهر فيهم يف الواقع بني انطق اللغة، وهذه هتديل إىل 

حدود معامل املشكال  اليت تنتهى إليها البحوم الكشفية وحتليل تلك املشكال  

إىل عناصرها. وأيخد الباحث إىل املنه  الوصفي ألن املنه  مناسب إىل هذه 
                                                             

52 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya, 
2017),hal:4 
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 االستلزاماحلواري، ألن الباحث يستطع أن جيد  االستلزام التحليل التداولية يف

 احلواري ابملنه  الوصفي. 

 درهااالبياانت ومص  . ب

أما بياان  هذا  53البياان  هي الكلما ، والصور وليس من العدد.

. مصادر البياان  هي مرجع أخده الباحث ااي  يف سورة مرميالبحث فهي من 

احملتاجة يف البحث. وكان املصدر نوعان مها عدة من املعلوما  أو البياان  

 املصادر األساسية واملصادر الثانوية.

أما املصادر األساسية فهي املصادر البياان  اليت جيمعها الباحث 

ويستنبطها ويوضيحها من املصادر األوىل، وأما املصادر الثانوية فهي املصادر اليت 

يف النشرة العلمية أو اجملال   يؤخذ من املراجع األخر  ويستنبطها ويوضيحها

، واملصادر الثانوية يف الكرمي قرآنال هودر األساسية يف هذا البحث فاملصا 54عادة.

 .تزام احلوالري التدالية الذي يكون نظرية اإلستلهذا البحث فهي كتب يف علم 

 

 

                                                             
53 Ibid., 11 
54 Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R& 
(Bandung:Alfabeta,2015),Hal:137 
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 ج. أدوات مجع البياانت

ملقياا املظاهر أدوا  مجع البياان  هي اآللة اليت استخدمه الباحث 

أما يف مجع البياان  فيستخدم هذا البحث األدوا   55العاملية أي االجتماعية.

 البشرية أي الباحث نفسها.

 د. طريقة مجيع البياانت

أما طريقة مجيع البياان  يف هذا البحث فهي طريقة الواثئق، وهي أن يقرأ 

ريدها، مث يقسم تلك عدة مرا  ليستخرج منها البياان  الذي ي سورة مرميالباحث 

 .تزام احلوارياليت تكون اإلستلالبياان  ويصنفها حسب البياان  

 ه. حتليل البياانت 

 أما حتليل البياان  الذي مجعه الباحث فيتبع الطريقة التالية:

  االستلزام: وهنا خيتار الباحث البياان     حتديد البياان 

اليت تكون يف سورة مرمي )ال  مت  اآلاي احلوري الذي له إنتها  مباد  يف 

 .مجعها( مايراها مهمة وأساسية وأقو  صلة أبسةلة البحث

                                                             
55Sugiono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D 
(Bandung:Alfabeta,2015),hal:102 
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  االستلزامالباحث البياان  : هنا يصنل    تصنل البياان 

اليت تكون يف سورة مرمي )اليت مت  اآلاي احلوري الذي له إنتها  مباد  يف 

 حتديدها( حسب النقك يف أسةلة البحث. 

  االستلزامالباحث البياان  : هنا يعرض  وحتليلها ومناقشتها عرض البياان 

اليت مت ) اليت تكون يف سورة مرمي اآلاي احلوري الذي له إنتها  مباد  يف 

، مث يناقشها ويربطها ابلنظراي  الذي مث يفسرها أويصفيها (صنيفهاتديدها و حت

 هلا عالقة هبا.

 و. تصديق البياانت

ليلها حتتاج إىل التصديق، ويتبع الباحث يف حتا و إن البياان  اليت مت مجعه

 تصديق البياان  هذا البحث الطرائق التالية:

 .ية ال  تكون احلوارقرآنال اآلاي  يدر البياان  وهامراجعة مص .1

 االستلزامالربك بني البياان  اليت مت مجعها ومصدرها، أي ربك البياان  عن  .2

احلواري يف سورة مرمي )اليت مت مجعها وحتليلها( اليت تكون احلوار إبتها  

 .مباد 

 االستلزاممع الزمالء واملشرف، أي مناقشة البياان  عن  مناقشة البياان  .3

 مع الزمالء واملشرف. احلواري يف سورة مرمي )اليت مت مجعها وحتليلها(
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 ز. إجزاء البحث

 : الثالم التالية  راحلامل هذه، يتبع الباحث يف إجراء حبثه

بتحديد موضوع حبثه  : يقوم الباحث يف هذه املرحلة التخطيكمرحلة  .1

 هلاالسابقة اليت  قو بتصميمه، وحتديد أدواته، ووضع الدراسا يومركزته، و 

 .عالقة به هلاول النظراي  اليت ، وتناعالقة به

ليلها حتيف هذه املرحلة عمع البياان  و : يقوم الباحث   مرحلة التنفيد .2

 و مناقشتها.

غليفه و تيف هذه املرحلة يكمل الباحث حبثه و يقوم ب:   مرحلة اإلهناء .3

للدفع عنه مث يقوم بتعديله وتصحيحه على أساا  قدم للمناقشةتليده مث جت

 .مالحظا  املناقشني
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 عالفصل الراب

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتها

 احلواري يف سورة مرمي االستلزام املبحث األول: أشكال .أ

يف سددورة مددرمي يف اآلاي  الدديت كددان هلددا مبدددأ التعدداون أو االسددتلزام احلددواري أشددكال  

 إنتها  املباد  اليت تنقسم على :

 (Maxim of Quality) قائدة الكيف (1

ن ددَك ا ن  ك ن ددَت َتق يَّدداا ريِّ  ْٓ اَع ددو ذ  قَالَددت   .1 ٰن  م  لددرَّمح   َرس ددو ل  رَبِّ ددك   18) اب 
َددآْ ااََنس ( قَدداَل ا منَّ

ََهَب َلك  أ ٰلًما زَك يَّا )  (19ال 

 قَال و ا  .2
ُۗ
ة ت  َشي د ًا َفر ايَّ فَاََتت  ب ه  قَدو َمَها حَت م ل ه  َت ٰهدر و َن َمدا  ( 27) مٰيَر مَي  َلَقد  ج  ايْٰٓ خ 

درَاَ َسدو ءو وََّمدا َكانَدت  ا م دك  بَغ يَّدا  َكاَن اَبد دو    ا  قَدال و ا َكي دَل ن َكلِّ دم  28) م 
( فََاَشداَر   ا لَي ده ُۗ

د  َصب يَّا )  .(29َمن  َكاَن ىف  ال َمه 

ن َسددان   .3 ددرَج  َحيَّدداَويَدق ددو ل  اال   ددت  َلَسددو َف ا خ  ن َسددان  66) ءَا َذا َمددا م  ( اََواَل يَددذ ك ر  اال  

نٰ   (67ه  م ن  قَدب ل  َوملَ  َيك  َشي د ًا )اانَّ َخَلق 

 (Maxim of Quantity)أو القدر   قائدة الكم (2
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َك َربِّ   .1  ب دددد َعۤا  
 
دددن  ًبا وَّملَ  اَك  دددتَدَعَل الدددرَّأ ا  َشددديد  دددينِّ   َواش  ريِّ   َوَهدددَن ال َعظ دددم  م 

قَددداَل َربِّ  ا 

َ م ن  وَّرَۤاء ي  وََكاَنت  ام رََايت   َعداق رًا فَدَهدب  يل   م دن  لَّدد ن َك 4َشق يَّا ) ف ت  ال َمَوايل  ( َوا ريِّ   خ 

ددديَّا )( يَّدددر ث ين   وَ 5َول يَّدددا ) َعل ددده  َربِّ  َرض  دددن  ٰال  يَدع ق دددو َب َواج  زََكدددر ايَّْٓ 6يَدددر م  م  دددر َ  ( يدٰ ا انَّ ند َبشِّ 

يَّا اس  ه  حَي ىٰيۙ ملَ  جَن َعل  لَّه  م ن  قَدب ل  سَ   (7) ب غ ٰلم    

 (Maxim of Relation)  قائدة املناسبة (3

ددَن ال ك ددَ   ع ت يَّددا قَدداَل َربِّ  َاىنِّٰ َيك ددو ن  يل   أ ٰلددما وََّكانَددت   .1 ددرََايت   َعدداق رًا وَّقَددد  بَدَلغ ددت  م  ام 

ت َك م ن  قَدب ل  َوملَ  َتك  َشي د ًاَكٰذل َكُۗ قَاَل  ( قَالَ 8) ا وََّقد  َخَلق   .(9) رَب َك ه َو َعَليَّ َهنيِّ 

( قَاَل َكدٰذل ك   قَداَل 20ا )قَاَلت  َاىنِّٰ َيك و ن  يل   أ ٰلما وَّملَ  مَي َسس ين   َبَشرا وَّملَ  َا   بَغ يَّ  .2

يَّا  وََكاَن اَم رًا مَّق ض 
نَّا  ًَة مِّ  َعَله  ٰايًَة لِّ لنَّاا  َوَرمح   َول َنج 

 
ا  .(21) رَب ك  ه َو َعَليَّ َهنيِّ 

دًيا  .3 َتين   م ت  قَدب دَل ٰهدَذا وَك ن دت  َنس  َليد  َلة   قَاَلت  يدٰ ذ ع  النَّخ  فََاَجۤاَءَها ال َمَخاض  ا ىٰل ج 

يَّا ) ( َوه دزِّ ي ْٓ 24( فَدَناٰد َها م ن  حَت ت َهآْ َاالَّ حَت َزري   َقد  َجَعدَل رَب دك  حَت تَدك  َسدر ايَّ )23مَّن س 

َلة  ت ٰسق ك  َعَلي ك  ر طًَبا َجن يَّدا  ) ذ ع  النَّخ  نًدا  فَا مَّدا ( فَ 25ا لَي ك  ع   دَرم   َوقَددرِّ ي  َعيد  ك ل دي  َواش 

يَّا  تَدرَي نَّ م َن ال بَ  ٰن  َصو ًما فَدَلن  ا َكلِّ َم ال يَدو َم ا ن س   .(26) َشر  َاَحًدۙا فَدق و يل  ْٓ ا ريِّ   َنَذر    ل لرَّمح 

ة ت  َشي د ًا َفر ايَّ ) .4  قَال و ا مٰيَر مَي  َلَقد  ج 
ُۗ
َت ٰهدر و َن َمدا  27فَاََتت  ب ه  قَدو َمَها حَت م ل ه  ( ايْٰٓ خ 

ددرَاَ َسددو ءو  قَددال و ا َكي ددَل ن َكلِّ ددم   فََاَشدداَر   ا لَي دده ُۗ ( 28وََّمددا َكانَددت  ا م ددك  بَغ يَّددا  )َكدداَن اَبد ددو    ام 

د  َصب يَّا )  (29َمن  َكاَن ىف  ال َمه 
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دد  َصدب يَّا ) .5  قَال و ا َكي دَل ن َكلِّ دم  َمدن  َكداَن ىف  ال َمه 
ا ريِّ   َعب دد  ( قَداَل 29فََاَشاَر   ا لَي ه ُۗ

َ ال ك    ُٰۗاٰتين 
 .(30) ٰتَب َوَجَعَلين   نَب يَّاۙ اّللِّٰ 

دددر  َواَل يد غ دددين   َعن دددَك َشي دددد ًا  .6 دددَمع  َواَل يد ب ص  َ تَدع ب دددد  َمدددا اَل َيس  َبَدددت  مل  َب ي ددده  ايْٰٓ ا ذ  قَددداَل ال 

دددرَاطًا َسدددو ايَّ 42) دددد َ  ص  دددَن ال ع ل دددم  َمدددا ملَ  أَي ت دددَك فَددداتَّب ع ين  ْٓ اَه  َبَدددت  ا ريِّ  قَدددد  َجدددۤاَءري   م   ( ايْٰٓ

ددديَّا )43) ٰن  َعص  دددي ٰطَن َكددداَن ل لدددرَّمح   ا نَّ الشَّ
دددي ٰطَنُۗ َبَدددت  اَل تَدع ب دددد  الشَّ َبَدددت  ا ريِّ  ْٓ 44( ايْٰٓ ( ايْٰٓ

ٰن  فَدَتك و َن ل لشَّي ٰطن  َول يَّدا ) َسََّك َعَذابا مِّ َن الرَّمح  اَرَاأ دبا اَن دَت ( قَداَل 45َاَخاف  اَن  ميَّ

ي م    يت   ايْٰٓ بد ٰره  َنََّك َواه ج ر ري   َمل يَّاَعن  ٰاهل  َته  اَلَر مج  ن  ملَّ  تَدند   .(46) لَى 

َنََّك َواه ج ر ري   َمل يَّدا ) .7 َته  اَلَر مج  ن  ملَّ  تَدند   لَى 
 
ي م  يت   ايْٰٓ بد ٰره  ( 46قَاَل اَرَاأ با اَن َت َعن  ٰاهل 

 ا نَّه  َكانَ قَاَل 
ُۗ
تَدغ ف ر  َلَك َرمِّ    َسَاس 

 (47) م   َحف يَّا َسٰلما َعَلي َك 

ددرَج  َحيَّددا ) .8 ددت  َلَسددو َف ا خ  ن َسددان  ءَا َذا َمددا م  ن َسددان  ( 66َويَدق ددو ل  اال   اََواَل يَددذ ك ر  اال  

ٰنه  م ن  قَدب ل  َوملَ  َيك  َشي د ًا  .(67) اانَّ َخَلق 

تد َنا بَديِّ ٰنتو قَاَل الَّذ ي َن َكَفر و ا ل لَّد .9 درا َوا َذا تد تد ٰلى َعَلي ه م  ٰايدٰ ذ ي َن ٰاَمند دو ْٓۙا َاي  ال َفدر يد َقني   َخيد 

َسدددن  نَدددد ايَّ ) َسدددن  ااََثاًث وَّر ء ايً ( َو 73مََّقاًمدددا وََّاح  دددم  َاح  دددن  قَددددر نو ه  نَدددا قَددددبد َله م  مِّ  َلك   َكدددم  اَه 

(74) 

 (Maxim of Manner) قائدة الطريقة أو املناسبة (4
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َك َربِّ   .1  ب د َعۤا  
 
ًبا وَّملَ  اَك ن  تَدَعَل الرَّأ ا  َشيد  قَاَل َربِّ  ا ريِّ   َوَهَن ال َعظ م  م ينِّ   َواش 

َ م ن  وَّرَۤاء ي  وََكاَنت  ام رََايت   َعاق رًا فَدَهب  يل   م ن  4َشق يَّا ) ف ت  ال َمَوايل  ( َوا ريِّ   خ 

يَّا ) يَر م  م ن  ٰال  يَدع ق و بَ يَّر ث ين   وَ ( 5لَّد ن َك َول يَّا ) َعل ه  َربِّ  َرض  زََكر ايَّْٓ ا انَّ 6َواج  ( يدٰ

يَّا ) اس  ه  حَي ىٰيۙ ملَ  جَن َعل  لَّه  م ن  قَدب ل  سَ  ر َ  ب غ ٰلم      (7ند َبشِّ 

 (flouting of maxims)إنتهاك مبادئ  املبحث الثاين:معاين  .ب

 (maxim of qualityمبادئ الكيف )اآلايت االيت فيها إنتهاك معاين  (1

 احلوار بني جربيل ومرمي إذا جاء جربيل إليها لريسل امر هللا. (1

ٰن  م ن َك ا ن  ك ن َت َتق يَّا" " : قالت مرمي لرَّمح   َرس و ل   قال جربيل : .ا ريِّ  ْٓ اَع و ذ  اب 
َآْ ااََنس ا منَّ

ََهَب َلك  أ ٰلًما زَك يَّا  رَبِّ ك   ال 

ٰن  م ن َك ا ن  ك ن َت َتق يَّاالسبب : " لرَّمح  " اي ملا تبدد  هلدا امللدك يف قَاَلت  ا ريِّ  ْٓ اَع و ذ  اب 

صددورة بشددر وهددي يف مكددان منفددرد وبينهددا وبددني قومهددا حجدداب، خافتدده وظنددت أندده يريدددها 

ن ددَك ا ن  ك ن ددَت َتق يَّددا علددى نفسددها، فقالددت : " ٰن  م  لددرَّمح  نددت ختدداف هللا " أي إن كا ريِّ  ْٓ اَع ددو ذ  اب 

تذكريا له ابهلل وهذا هو املشدروع يف الددفع أي يكدون ابألسدهل فاألسدهل فخوفتده أوال ابهلل 

ََهددَب لَددك  أ ٰلًمددا زَك يَّددا" عددز وجددل.  َرس ددو ل  رَبِّ ددك   ال 
َددآْ ااََنس " أي فقددال هلددا امللددك جميبددا هلددا قَدداَل ا منَّ

ندني ولكدين رسدول ربدك اي ومزيال ملا حصل عندها مدن اخلدوف علدى نفسدها لسدت ممدا تظ
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َدآْ بعثين هللا إليك، ويقال إهنا ملا ذكر  الرمحن انتفر ج يل فرقا وعاد إىل هيةتده وقدال " ا منَّ

ََهَب َلك  أ ٰلًما زَك يَّا  َرس و ل  رَبِّ ك   ال 
 .56"ااََنس

 ا ريِّ  ْٓ اَع دو ذ   يف هذه األية هلا مبددأ الكيدل، ألن إذا قالدت مدرمي " االستلزام احلواري

ن ددَك ا ن  ك ن ددَت َتق يَّددا ٰن  م  لددرَّمح   القددول ال ذلك" ظننددت مددرمي أن ج يددل يريددد علددى نفسددها، ولدداب 

طدداء ألن احلقيقددة ج يددل ال يريددد نفسددها ولكددن بعددث هللا إليدده ميلددك دلدديال قددوة وظننددت خ

 ألهك أالما زكيا.

ٰن  م ن َك ا ن  ك ن َت َتق يَّا معىن قول مرمي "معىن القول :  لرَّمح  مرمي   ذكر  "ا ريِّ  ْٓ اَع و ذ  اب 

سددها، ألن بددذكر هللا هنددى عددن معصددية، هددذا عددن نفيريددد ج يددل إذا ظننددت مددرمي أن إىل هللا 

    تدعو إىل هللا لتبعد عن املعصية، والتحذير على اجل يل عن عذاب هللا.   القول

 غلم مرمي الذي يولد بدون األباحلوار بني مرمي وقومه عن  (2

درَاَ َسدو ءو  " : قالوا )قوم مرمي( دَت ٰهدر و َن َمدا َكداَن اَبد دو    ام  "، " ايْٰٓ خ  ة دت  َشي دد ًا فَدر ايَّ مٰيَدر مَي  َلَقدد  ج 

 فََاَشاَر   ا لَي ه ُۗ  أشارت مرمي : .وََّما َكاَنت  ا م ك  بَغ يَّا  "

َمَهددددا "الس    بب :  " ورو  أن مددددرمي ملددددا اطمقأنددددت عددددا رأ  مددددن حَت م ل دددده ُۗ فَاَتَددددت  ب دددده  قَدو 

اآلاي ، وعلمددت أن هللا سدديبني عددذرها، أتددت بدده حتملدده مددن املكددان القصددى الددذي كانددت 
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ة ددت  َشي دد ًا فَددر ايَّ " انتبدذ  فيدده.  جةدت أبمددر عظديم كددااليت ابلشديئ يفددرتيح، "قَدال و ا مٰيَددر مَي  َلَقدد  ج 

َت ٰهر و نَ " " اختلدل النداا يف معدين هدذه بد و    ام رَاَ َسو ءو وََّما َكاَنت  ا م ك  بَغ يَّدا  َما َكاَن اَ  ايْٰٓ خ 

 57.فََاَشاَر   ا لَي ه ُۗ  األخوة، من هارون؟ فقيل: هو هارون أخو موسى،

يف هذه األية له مبدأ الكيل، ألن إذا حتمل مرمي صبيا، ظدن  فاإلستتلزم احلواري

لدديس هلددا زوجددا، ولكددن مل يطلددب قومهددا دلدديال قبددل  قومهددا أن مددرمي امددرأة سددوء وبغددي ألان

ظددن قومهددا خطدداء ألن ولدددها ندد  ورسددول الددذي  ذلكيسددتنكرون أن مددرمي زنيددة وبغيددة. ولدد

 يبعث هللا إىل قومهم.    

وبغيدة ألهندا  ومعىن عن األسةلة قومها، استنكر قومهدا إىل مدرمي زنيدةمعىن القول : 

 تولد الولد بدون أب وهذا القول هو فتنة.

وحي ذرهم  تع اىلبعد املمات فأجب هللا  احلوار حني الكافر ينكر عن احلياةهذا  (3

 ابلعذاب.

رَج  َحيَّا "" : قال الكافر ن َسدان  اانَّ  قال هللا تع اىل : .ءَا َذا َما م ت  َلَسو َف ا خ  اََواَل يَدذ ك ر  اال  

ٰنه  م ن  قَدب ل  َوملَ  َيك  َشي د ًا  َخَلق 

                                                             
م(، ص.  1998، )بريو  : دار الكتب العلمية، اجلزأ اخلامس، العظيم قرآنتفسري الالدمشقي،  ابن كثري 57
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رَج  َحيَّاالسبب :  ن َسان  ءَا َذا َما م ت  َلَسو َف ا خ  ن َسدان  اانَّ  ،َويَدق و ل  اال   اََواَل يَدذ ك ر  اال  

ٰنه  م ن  قَدب ل  َوملَ  َيك  َشي د ًا ق " يستدل تعاىل ابلبداءة على اإلعادة، يعين أنه تعاىل قدد خلدَخَلق 

اإلنسددان ومل يددك شدديةا، أفددال يعيددده وقددد صددار شدديةا، كمددا قددال هللا تعدداىل: وهددو الددذي يبدددأ 

 58(.27اخللق مث يعيده وهو أهون إليه )الروم 

يف هددذه األيددة لدده مبدددأ الكيددل، إذ يسددقل الكددافر عددن احليددا   االس  تلزام احل  واري

لكدددن أن دليدددل هدددم يسدددقلون، و  ذلكبعدددد املمدددا  أنددده قدددد انكدددار الكدددافر علدددى األخدددرة، ولددد

سدؤل الكدافرون بددون دليدل القدوة وهدم ال يدذكرون، أن كدل  ذلكاألخدرية قدوة ليدذكرون، ولد

 شيئ يكون بقدرة هللا. 

واملقصدود  أن الكافرون ينكرون عن احليدا  بعدد املمدا  )األخدرة(.معىن القول : 

 بكالمهم هو كالم إنكاري.

 (maxim of quantityاآلايت االيت فيها إنتهاك مبادئ الكم )معاين  (2

 .هذا احلوار ملا كان زكراي يدعو إيل هللا ليحضر وليا 

َك َربِّ  َشدق يَّا، " : ق ال زك راي  ب دد َعۤا  
 
ًبا وَّملَ  اَك دن  دتَدَعَل الدرَّأ ا  َشديد  ريِّ   َوَهدَن ال َعظ دم  م دينِّ   َواش 

َربِّ  ا 

درََايت   َعداق رًا فَدَهدب  يل   م دن  لَّدد ن َك َول يَّدا، يَّدر ث ين    َ م دن  وَّرَۤاء ي  وََكانَدت  ام  ف ت  ال َمدَوايل   َويَدر م  َوا ريِّ   خ 
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ددن   دديَّا"م  َعل دده  َربِّ  َرض  زََكددر ايَّْٓ  ق  ال هللا تع  اىل :. ٰال  يَدع ق ددو َب َواج  اس  دده  حَي ددىٰيۙ ملَ  يدٰ ددر َ  ب غ ٰلددم     ا انَّ ند َبشِّ 

يَّا  جَن َعل  لَّه  م ن  قَدب ل  سَ 

ريِّ   َوَهدَن ال َعظ دم  م دينِّ   السبب : "
دتَدَعَل " " أي ضدعفت وخدار  القدو ،قَاَل َربِّ  ا  َواش 

ًبا أ ا  الددرَّ  َك َربِّ  َشددق يَّا" " أي ضددطرم املشدديب يف لبسددواد،َشدديد   ب ددد َعۤا  
 
أي ومل أعهددد  "وَّملَ  اَك ددن 

دددن  " منددك إال اإلجابدددة يف الددددعاء ومل تددردري قدددك فيمدددا سدددقلتك وقولدده َ م  دددت  ال َمدددَوايل  ف  َوا ريِّ   خ 

وبتشدديد الفداء ععدىن قالدت " قرأ األكثرون بنصب اليدا مدن املدواىل علدى أنده مفعدول، وَّرَۤاء ي  

" كدان وراثده علمدا لديس مدال ألن رسدول يَّدر ث ين   َويَدر م  م دن  ٰال  يَدع ق دو بَ " عصابيت من بعدي،

ددديَّا" هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددال : الندددورم ماتركندددا فهدددو صددددقة. َعل ددده  َربِّ  َرض  أي  "َواج 

ددر َ  " خلقدده.مرضدديا عنددد  وعنددد خلقددك، حتبدده وحتبيدده إىل خلقددك يف ديندده و  زََكددر ايَّْٓ ا انَّ ند َبشِّ  يدٰ

اس  ه  حَي ىٰيۙ  " كما قال تعداىل "هنالدك دعدا زكدراي ربده، قدال رب هدب يل مدن لددنك ذريدة ب غ ٰلم    

جَن َعل  لَّه  م دن  قَدب دل   ملَ  " ("،39-38طيبة إنك سيع الدعاء فنادته املالئكة إخل )أل عمران: 

يَّا  . 59ابن زيد: أي مل يسم أحد قبله هبذا االسم" قال قتادة وابن جريح و سَ 

                                                             
90-89ص. ، نفس املرجع، العظيم قرآنتفسري ال 59
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يف هدددددذه األيدددددة لددددده مبددددددأ الكدددددم، ألان يدددددنقص اجلدددددواب عدددددن  االس     تلزام احل     واري

املطلوب، دعا زكراي أدالم يدرثين ويدرم يعقدوب وجعلده رضديا، ولكدن أجداب هللا أدالم اسده 

 حيىي بدون أن أالم يرم علم )أو الن ( من أل زكراي ويعقوب ورضا ام ال.

استجاب دعاء زكدراي أن هللا يعطدي لده أدالم الدذي يرثده ورضدي عدن  القول : معىن

أالمدده، أجددداب هللا اليعلمددده أن هللا رضدددا أم ال، ولكدددن ألن هللا اسدددتجاب دعددداه فكدددان هللا 

 رضا إىل أالمه.

 (maxim of relevance)االيت فيها إنتهاك مبادئ املناسبة  اآلايتمعاىن  (3

كان زكراي يسأل هللا عن كيفية يولد غلم إبم رأة ع اقر   احلوار بني هللا وزكراي، ملا (1

     وكرب

ددَن ال ك ددَ   ع ت يَّددا" " : ق  ال زك  راي ددرََايت   َعدداق رًا وَّقَددد  بَدَلغ ددت  م  . َربِّ  َاىنِّٰ َيك ددو ن  يل   أ ٰلددما وََّكانَددت  ام 

ت َك م ن   قال هللا تعاىل : ا وََّقد  َخَلق   .قَدب ل  َوملَ  َتك  َشي د ًارَب َك ه َو َعَليَّ َهنيِّ 

" لدديس علددى معددىن اإلنكدداري ملددا أخدد  هللا قَدداَل َربِّ  َاىنِّٰ َيك ددو ن  يل   أ ٰلددما " الس  بب :

تعددداىل بدددده بددددل علددددى يبيددددل التعجددددب مددددن قدددددرة هللا أن خيددددرج ولدددددا مددددن امددددرأة عدددداقر وشدددديح  

   واليدبس واجلفداف ومثلده العسدي،" ععدىن النهايدة يف الكدوََّقد  بَدَلغ ت  م َن ال ك َ   ع ت يَّداكبري،"

ا " ددَو َعلَدديَّ َهددنيِّ  قددال ربددك( أي األمددر   ذلك" أي قددال لدده امللددك، )كددقَدداَل َكددٰذل َكُۗ قَدداَل رَب ددَك ه 
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ت َك م ن  قَدب ل  " أي كما قيل لك )هو علي هني( خلقه علي هني ذلكك " أي من وََّقد  َخَلق 

هللا تعداىل بعدد العددم ومل تدك شديةا موجدودا فهدو أي كمدا خلقدك  "َوملَ  َتك  َشي د ًا" قبل حيىي،

 60القادر على خلق حيىي وإجياده.

هذه األية تعجب مدن زكدراي عليده السدالم حدني أجيدب إىل مدا سدقل وبشدر ابلولدد، 

ففرح فرحيا شديدا، وسقل عن كيفية مايولد له والوجه الذي أيتيه منه الولد، مدع أن امرأتده  

ا مددع ك هددا، ومددع أندده قددد كدد  وعتددا، أي عسددا عظمدده كانددت عدداقرا مل تلددد مددن أول عمرهدد

 61وحنل، ومل يبق فيه لقاح وال مجاع.

يف هدذه األيدة هدو إذا سدقل زكدراي عدن كيفيدة مايولدد لده ولكدن  واالستلزام احل وار 

ددن  قَدب ددل  َوملَ  تَددك  شَ امرأتدده عدداقرا وكدد ا فقجدداب هللا "رَ  ت ددَك م  ا وَّقَددد  َخَلق  ددَو َعلَدديَّ َهددنيِّ  "، ي ددد ًاب ددَك ه 

هذا اجلواب لده إنتهدا  مبددأ املناسدبة، ألن السدؤل مدع اجلدواب لديس مناسدب، اجلدواب مدن 

الكيفية املناسدبة هدو الطريقده كيدل كدان الولدد يولدد مدن امدرأة عداقر وكد . ولكدن فهدم زكدراي 

 ىل، أن هللا إذا أراد شيةا "كن، فيكون".         اجواب هللا تع

                                                             
 م(، ص. 2006، )لبنان : مؤسسة الرسالة، اجلزأ الثالث عشر، قرآناجلامع ألحكام الأم بكر القرطوم،   60
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أجدداب هللا أددري املناسددبة علدى السددؤل زكددراي ععددىن أن هللا قددادر، وإذا  مع ىن الق  ول :

أرد هللا الشدديئ سددهل لدده، ابلقددول "كددن فيكددون". كمددا قددد خلددق هللا كددل شدديئ مددن قبددل ومل 

 تك شيةا.

احلوار بني جربيل و مرمي، حينما تسأل مرمي كيفية هلا غلم لكنها بش ر ول يس ل ه  (2

 بغي.

َكدٰذل ك   قَداَل قال جربي ل :. يل   أ ٰلما وَّملَ  مَي َسس ين   َبَشرا وَّملَ  َا   بَغ يَّا" َاىنِّٰ َيك و ن  " : قالت مرمي

يَّا  وََكاَن اَم رًا مَّق ض 
نَّا  ًَة مِّ  َعَله  ٰايًَة لِّ لنَّاا  َوَرمح   َول َنج 

 
ا  .رَب ك  ه َو َعَليَّ َهنيِّ 

ددين   َبَشددرا  قَالَددت  َاىنِّٰ َيك ددو ن  يل   أ ٰلددما وَّملَ  " الس  بب : " وَّملَ  َا   بَغ يَّددا" " أي بنكدداح،مَي َسس 

أي : زانية، وذكر  هذا أتكيدا، ألن قوهلا مل ميسسين بشر، يشدمل احلدالل واحلدرام. وقيدل 

: مااستبعد  من قدرة هللا تعاللى شيةا، ولكن أراد  كيل يكوون هذا الولد؟، مدن قيدل 

روي أن ج يددل عليدده السددالم حددني قددال هلددا هددذه الددزوج يف املسددتقبل أم خيلقدده هللا ابتددداء؟ و 

َعلَددده  املقالدددة نفدددخ يف جيدددب درعهدددا وكمهدددا فحملدددت مدددرمي. " " متعلدددق عحددددوف أي : َول َنج 
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َددةً " داللددة علددى قدددرتنا عجيبددة، "ٰايَددةً وخنلقدده لنجعلدده " دديَّا" " ملددن أمددن بددهَوَرمح  ددرًا مَّق ض  " وََكدداَن اَم 

 62مقدرا يف اللوح مسطورا.

قصة مدرمي، إذا تسدقل مدرمي عدل ج يدل عليده السدالم علدى أي صدفة  هذه األية هي

يوجددد هددذا الغددالم مكددين، ولسددت بددذا  زوج واليتصددور مددن الفجددور، ولدديس مددين بغيددا أو 

دددرًا  الزانيددة فقجدددب ج يددل : "  وََكدداَن اَم 
نَّدددا  َددًة مِّ  َعلَددده  ٰايَددًة لِّ لنَّددداا  َوَرمح   َول َنج 

 
ا ددَو َعلَددديَّ َهددنيِّ  رَب دددك  ه 

يَّامَّق    " ض 

ألندده إنتهددا  مبدددأ املناسددبة، ألن اجلددواب  االس  تلزام احل  واريوهددذ اجلددواب ج يددل 

اليناسددب ابلسددؤل مددرمي، تسددقل مددرمي كيفيددة لدده ولددد لكنددا لدديس لدده زوج وليسددها زانيددة و مل 

ميشسها البشر، فااجلواب املناسبة عن هذا السؤل هو الطريقدة جيعدل الولدد تولدد بغدري أب، 

دددرًا  اب "ولكدددن اجلدددواب أجددد  وََكددداَن اَم 
نَّدددا  َدددًة مِّ  َعلَددده  ٰايَدددًة لِّ لنَّددداا  َوَرمح   َول َنج 

 
ا دددَو َعلَددديَّ َهدددنيِّ  رَب دددك  ه 

يَّا  ".  مَّق ض 

واملعددىن قدددول ج يددل أن هللا مقددددر علددى كدددل شدديئ، إذا اراد شددديةا،  مع  ىن الق   ول :

سددهل لدده عددن جيعلدده، كيجعددل الولددد بدددون أب الددذي أمددر مسددتحيل، ولكددن بقدددرة سددهل 

 ليجعله.
                                                             

م(، ص.  2006)لبنان : مؤسسة الرسالة، اجلزأ الثالث عشر، ، قرآناجلامع ألحكام الأم بكر القرطوم،  62
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 احلوار بني جربيل ومرمي، حني تئس مرمي عن حياهتا وجاء جربيل لريحيها.  (3

ددت  قَدب ددَل ٰهددَذا وَك ن ددت  " : قال  ت م  رمي تَددين   م  َليد  دديَّا " يدٰ ددًيا مَّن س  َاالَّ حَت ددَزري   قَددد   ق  ال جربي  ل : .َنس 

د ، َفك ل دي  َواش 
َلة  ت ٰسق ك  َعَلي ك  ر طًَبا َجن يَّدا  ذ ع  النَّخ  ، َوه زِّ ي ْٓ ا لَي ك  ع   َرم   َجَعَل رَب ك  حَت َتك  َسر ايَّ

ددَن ال َبَشددر  َاَحددًدۙا فدَ  نًددا  فَا مَّددا تَدددرَي نَّ م  ٰن  َصددو ًما فَدلَددن  ا َكلِّ ددَم ال يَدددو َم َوقَدددرِّ ي  َعيد  ق ددو يل  ْٓ ا ريِّ   نَددَذر    ل لددرَّمح 

يَّا    .ا ن س 

"  ال َمَخداض   اضطرها، وهدو تعديدة جداء ابهلمدزة، " "فََاَجۤاَءَها ال َمَخاض  " السبب :

لَددة   " وهددو الطلددق وشدددة الددوالدة وأوجاعهددا. ددذ ع  النَّخ  إلىدده " كقهنددا طلبددت شدديةا تسددتند ا ىٰل ج 

وتتعلق به، كما تتعلق احلامل لشدة وجع الطلق. واجلدع ساق النخلة اليابس يف الصحراء 

ددت  قَدب ددَل ٰهددَذاالددذي السددعل عليدده والأصددن، " تَددين   م  َليد  " متنددت مددرمي عليهددا السددالم قَالَددت  يدٰ

املددو  مددن جهددة الدددين لددوجهني : أحدددمها أهنددا خافددت أن يظددن هبددا الشددر يف دينهددا وتعددري 

 مهلددك.  ذلددكهددا ذلددك، والثدداري لددةال يقددع قددوم بسددببها يف البهتددان والنسددبة إىل الددزان و فيفتنت

ديَّا" ًيا مَّن س  النسدي يف كدالم العدرب: الشديئ احلقدري الدذي شدقنه أن ينسدى واليتدقمل  "وَك ن ت  َنس 

دددن  حَت ت َهدددآْ " لفقدددده كالوتدددد واحلبدددل للمسدددافر وحندددوه. ومل " املدددراد ب "مدددن" ج يدددل، فَدَناٰد َهدددا م 

يتكلم عيسى ح  أتت به قومها، وقاله علقمة والضحا  وقتادة، ففي هذا هلدا أيدة وأمدارة 

" تفسدري الندداء َاالَّ حَت دَزري   " أن هذا من األمور اخلارقة للعادة ال  هلل فيها مدراد عظديم. وقولده
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يعددددىن  "َسددددر ايَّ قَددددد  َجَعدددَل رَب ددددك  حَت تَدددك  " وأن مفسدددرة ععددددىن أي ، املعدددىن فالحتددددزري بوالدتدددك.

لَددة  " 63عيسدى. والسدري مدن الرجددال العظديم اللخصدال السديد. دذ ع  النَّخ  " أي َوه ددزِّ ي ْٓ ا لَي دك  ع  

نًددا   ،ت ٰسددق ك  َعَلي ددك  ر طَبًددا َجن يَّددا  " وخددذي إليددك عدددع النخلددة، ددَرم   َوقَدددرِّ ي  َعيد  " أي َفك ل ددي  َواش 

للنفسداء مدن التمدر والرطدب، مث تدال  طي  نفسا وهلذا قدال عمدرو بدن ميمدون: مدا مدن شديئ

دَن ال َبَشدر  َاَحدًداۙ تال هذه األية الكرمية. " فَدق دو يل  ْٓ ا ريِّ   " " أي مهمدا رأيدت مدن أحددفَا مَّدا تَددرَي نَّ م 

يَّا   ٰن  َصو ًما فَدَلن  ا َكلِّ َم ال يَدو َم ا ن س   .64" املراد هبذا القول اإلشارة إليهَنَذر    ل لرَّمح 

تَدين   م دت  يف هذه األية لده مبددأ املناسدبة ألن إذ قالدت مدرمي " حلوارياالستلزام ا َليد  يدٰ

يَّا ًيا مَّن س  " خافت مرمي إىل فتنة قومها عن ولدها فجاء هلا ج يدل فقدال قَدب َل ٰهَذا وَك ن ت  َنس 

ذ ع   ،َاالَّ حَت َزري   َقد  َجَعَل رَب ك  حَت َتك  َسر ايَّ " لَدة  ت ٰسدق ك  َعَلي دك  ر طَبًدا َجن يَّدا   َوه زِّ ي ْٓ ا لَي ك  ع    ،النَّخ 

ٰن   دَن ال َبَشدر  َاَحدًدۙا فَدق دو يل  ْٓ ا ريِّ   نَدَذر    ل لدرَّمح  نًدا  فَا مَّدا تَددرَي نَّ م  َرم   َوقَددرِّ ي  َعيد  َصدو ًما فَدلَدن  َفك ل ي  َواش 

ديَّا   يح ج يدل عدن الدرزق الدذي يعطدي هللا " هدذا األيدة لريحيهدا ويف هذاأليدة يدر ا َكلِّ دَم ال يَددو َم ا ن س 

هبددا وأمددر هللا إل مددرمي أن لددن أكلددم إىل الندداا هددذا القددول ال يناسددب عددن خافيددة مددرمي، ألن 
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هدددذ القدددول لددديس جددددواب مدددن خافيدددة مددددرمي، اجلدددواب املناسدددب تشددددرح مدددرمي إىل قومددده عددددن 

  حقيقتها. ولكن هللا أمر أن لن أكلم الناا.       

أن يرشد قدرته إىل قدوم مدرمي ومجيدع النداا أبن هللا يسدتطيع أراد هللا معىن القول : 

أن يتحقق املستحيل، بيجعل هللا عيسى بدون أب ويتكلم إذا يكدون يف املهدد ويشدرح إىل 

 الناا )قوم مرمي( عن قدرة هللا ويبني أنه رسول هللا وكلها جيعل بقدر هللا تعاىل.

 دون األب.احلوار بني مرمي وقومه عن غلم مرمي الذي يولد ب (4

درَاَ َسددو ءو " : ق الوا )ق وم م  رمي( ددَت ٰهدر و َن َمدا َكدداَن اَبد دو    ام  "، " ايْٰٓ خ  ة ددت  َشي دد ًا فَدر ايَّ مٰيَدر مَي  َلَقدد  ج 

"  .فََاَشاَر   ا لَي ه ُۗ  أشارت مرمي : .وََّما َكاَنت  ا م ك  بَغ يَّا 

َمَهددددا حَت م ل دددده ُۗ " الس    بب : مددددرمي ملددددا اطمقأنددددت عددددا رأ  مددددن " ورو  أن فَاَتَددددت  ب دددده  قَدو 

اآلاي ، وعلمددت أن هللا سدديبني عددذرها، أتددت بدده حتملدده مددن املكددان القصددى الددذي كانددت 

ة ددت  َشي دد ًا فَددر ايَّ " انتبدذ  فيدده.  جةدت أبمددر عظديم كددااليت ابلشديئ يفددرتيح، "قَدال و ا مٰيَددر مَي  َلَقدد  ج 

َت ٰهر و نَ " " اختلدل النداا يف معدين هدذه وََّما َكاَنت  ا م ك  بَغ يَّدا   َما َكاَن اَبد و    ام رَاَ َسو ءو  ايْٰٓ خ 

 65.فََاَشاَر   ا لَي ه ُۗ  األخوة، من هارون؟ فقيل: هو هارون أخو موسى،
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يف هذه األية له مبدأ املناسبة، ألان إذا كان قوم مرمي يسقلون  فاالستلزام احلواري

لدديس يناسددب ألن ابإلشددارة لدديس إليدده عددن ولددده أليسددقل مددرمي بددل أشددرة إىل ولدددها، وهددذا 

 اجلوب من أسةلة قومها. 

إشارة مرمي ععىن أن ولدها عيسى يستطيع أن يعطي اجلواب عن أسةلة معىن القول : 

    قومها.

احلوار بني قوم مرمي وموسى، حني قومها يس ألون ع ن غلمه ا فأج اب الص   يف  (5

 املهد )موسى(.  

ددد  َصددب يَّا"  :" ق  الوا )ق  وم م  رمي( ا ريِّ   : ق  ال الص    )موس  ى( .َكي ددَل ن َكلِّ ددم  َمددن  َكدداَن ىف  ال َمه 

 َعب د  اّللِّٰ  ُۗا

ددد  َصددب يَّا" الس  بب :  قَددال و ا َكي ددَل ن َكلِّ ددم  َمددن  َكدداَن ىف  ال َمه 
" أي إهنددم ملددا فََاَشدداَر   ا لَي دده ُۗ

عرضدني بقدذفها ورميهدا ابلفدري، وقدد اسرتبوا يف أمرها واتنكروها قضيتها وقدالوا هلدا ماقدالوا م

كانددددت يومهددددا ذلددددك صددددائمة صددددامتة، فقحلددددت الكددددالم عليدددده، وأشددددار  هلددددم إىل خطابدددده 

" أول شددديئ تكلدددم بددده أن نزلددده جاندددب ربددده تعددداىل وبدددراه عدددن الولدددد، ا ريِّ   َعب دددد  اّللِّٰ ُۗ " وكالمددده.
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َ ال ك ٰتددَب َوَجَعلَددين   نَب يَّددوأثبددت لنفسدده العبوديددة لربدده. " " ت ئددة ألمدده ممددا نسددبت إليدده مددن اۙ ٰاٰتددين 

   66الفاحشة.

فهددذه األيددة لدده مبدددأ املناسددبة، ألن إذا سددقل قددوم مددرمي إيل كيفيددة  االس  تلزام احل  واري

الولد الذي يستطيع أن يتكلم يف املهد، ولكن مرمي مل يتكلم فيتكلم موسى يف املهد أن له 

 رسو هللا وله كتاب، هذ اجلواب ال يناسب عن السؤل كيفية الولد الذي يتكلم.

وجعلده هللا نييدا، هبدذا القدول ت ئدة أمده قول موسى خي  أنده رسدول هللا معىن القول : 

مما نسبت إليه مدن الفاحشدة عدن ولدده. وهدذا القدول يددل هللا علدى قدرتده بكدالم مدوا يف 

 مهد مرمي وهو من معجزة موسى.

 احلوار بني إبراهيم وأبيه، نصح وهنى إبراهيم أابه أال يعبد الشيطان والصنم.  (6

َ تَدع ب ددد  َمدد:" ق  ال إب  رهيم َبَددت  مل  َبَددت  ا ريِّ  قَددد  ايْٰٓ ددر  َواَل يد غ ددين   َعن ددَك َشي ددد ًا، ايْٰٓ ددَمع  َواَل يد ب ص  ا اَل َيس 

دددي ٰطَنُۗ ا   َبَدددت  اَل تَدع ب دددد  الشَّ ، ايْٰٓ دددرَاطًا َسدددو ايَّ دددد َ  ص  دددَن ال ع ل دددم  َمدددا ملَ  أَي ت دددَك فَددداتَّب ع ين  ْٓ اَه  نَّ َجدددۤاَءري   م 

دددديَّا، ايَْٰٓ  ٰن  َعص  ددددي ٰطَن َكدددداَن ل لددددرَّمح  ددددو َن الشَّ ٰن  فَدَتك  ددددَن الددددرَّمح  ددددَك َعددددَذابا مِّ  َسَّ بَددددت  ا ريِّ  ْٓ َاَخدددداف  اَن  ميَّ

ددي ٰطن  َول يَّددا " َنَّددَك  ق  ال أب اب  رهيم: .ل لشَّ تَدده  اَلَر مج  ددن  ملَّ  تَدند   لَى 
 
ي م  َدديت   ايْٰٓ بد ددٰره  اَرَاأ ددبا اَن ددَت َعددن  ٰاهل 

 .َواه ج ر ري   َمل يَّا
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دددر  َواَل يد غ دددين   َعن دددَك ا ذ  قَددداَل الس   بب : " دددَمع  َواَل يد ب ص  َ تَدع ب دددد  َمدددا اَل َيس  َبَدددت  مل  َب ي ددده  ايْٰٓ ال 

ََبت  ا ريِّ  َقد  َجۤاَءري   " " أي األصنام الذي الينفعك والينفعك واليدفعك عنك ضررا،َشي د ًا ايْٰٓ

ألري ولدد ، فداعلم  " يقول: وإن كنت من صدلبك وتدراري أصدغر مندكم َن ال ع ل م  َما ملَ  أَي ت كَ 

درَاطًا َسدو ايَّ " أىن قد أطلعت من العلم من هللا علدى مدامل تعلمده أندت، دد َ  ص  " أي فَداتَّب ع ين  ْٓ اَه 

دي ٰطَنُۗ " طريقامستقيما موصال إىل نيل املطلوب واجناة من املرهوب. َبَدت  اَل تَدع ب دد  الشَّ " أي ايْٰٓ

ددي ٰطَن َكدداَن " ذلددك والرضددى بدده.التطعدده يف عبادتددك هددذه األصددنام، فإندده هددو الددداعى  ا نَّ الشَّ

يَّا ٰن  َعص  دَن " " أي خمالفا مستك ا عن طاعة ربه،ل لرَّمح  َسََّك َعدَذابا مِّ  ََبت  ا ريِّ  ْٓ َاَخاف  اَن  ميَّ ايْٰٓ

ٰن   دي ٰطن  َول يَّدا" " أي علدى شدركك وعصديانك ملدا أمدر  بده،الرَّمح  يعدىن فدال يكدون  "فَدَتك دو َن ل لشَّ

ي م   " والانصددرا والمغيثددا إال إبلدديس.لددك مددوىل  َدديت   ايْٰٓ بد ددٰره  " يعددين إن كنددت اَرَاأ ددبا اَن ددَت َعددن  ٰاهل 

 ذلدددكالتدددرد عبادهتدددا والترضددداها فانتددداه عدددن سدددبها وشدددتمها وعيبهدددا، فإندددك إن مل تنتددده عدددن 

َنَّددكَ " اقتصصددت منددك وشددتمتك، تَدده  اَلَر مج  ددن  ملَّ  تَدند  جددريح " قالدده ابددن عبدداا والسدددي وابددن لَى 

دددر ري   َمل يَّددا" والضددحا  وأدددريهم، " قدددال جماهدددد وعكرمددة وسدددعيد بدددن جبددري و مددددد بدددن َواه ج 

 67إسحاق يعىن دهر، وقال احلسن البصري: زماان طويال.

ألن إذا سقل إبراهيب إىل أبيه ، يف هذه األية له مبدأ املناسبة واالستلزام احلواري  

 . ني السؤل وجوابهاليناسب ب ذلكفقجاب أبوه ابلسول أيضا، ول
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قدددول أبدددوه ععدددىن أنددده ال حيدددب إبدددراهيم إذا سدددقل عدددن إلددده أبيددده )أي مع   ىن الق   ول : 

 الجييب السؤل إبراهم بل يتهدده ويبعده. ذلكاألصنام( ول

َنَّددَك َواه ج ددر ري   " : ق ال أب إب  رهيم (7 تَده  اَلَر مج  ددن  ملَّ  تَدند   لَى 
 
ي م  َدديت   ايْٰٓ بد دٰره  اَرَاأ دبا اَن ددَت َعدن  ٰاهل 

 ا نَّه  َكاَن م   َحف يَّا قال إبرهيم : َمل يَّا " 
ُۗ
تَدغ ف ر  َلَك َرمِّ    َسَاس 

 َسٰلما َعَلي َك 

يت   "السبب :  ي م   اَرَاأ با اَن َت َعن  ٰاهل  " يعين إن كنت التدرد عبادهتدا والترضداها ايْٰٓ بد ٰره 

 اقتصصددت مندك وشددتمتك، ذلدكفانتداه عدن سددبها وشدتمها وعيبهددا، فإندك إن مل تنتده عددن 

َنَّكَ " َته  اَلَر مج  ن  ملَّ  تَدند  َواه ج در ري   " " قاله ابن عباا والسدي وابن جريح والضدحا  وأدريهم،لَى 

وسدعيد بدن جبدري و مددد بدن إسدحاق يعدىن دهدر، وقدال احلسدن " قال جماهدد وعكرمدة َمل يَّا

" يعددىن أمددا أان فالينالددك منددين مكددرووه وال أذي قَدداَل َسددٰلما َعَلي ددَك  " البصددري: زمدداان طددويال،

تَدغ ف ر  َلَك َرمِّ  ُۗ " وذلك حلرمة األبة ا نَّه   " " ولكن سقل هللا فيك أن يهديك ويغفر ذنبكَسَاس 

 68ال عوده اإلجابة." قَكاَن م   َحف يَّا

يف هدذه األيددة لده مبددأ املناسدبة ألن إذا سددقل أبدوه عدن الراأددب  االس تلزام احل واري

 إىل إله فال يوجب إبرهم ولكن دعا إبرهيم عن سالمة أبيه.
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حبرمددة إىل أبيدده، إذا  ددروم مددن ربدده )إبددراهيم( ويهدددده فقددد اسددتقرار  مع  ىن الق  ول :

 إبراهيم عن دعا إبرهيم بسالمة أبيه.

وحيذرهم  تعاىلهذا احلوار حني الكافر ينكر عن احليات بعد املمات فأجب هللا  (8

 ابلعذاب. 

درَج  َحيَّدا"" : قال الكافر ن َسدان  اانَّ  ق ال هللا تع اىل : .ءَا َذا َما م ت  َلَسدو َف ا خ  اََواَل يَدذ ك ر  اال  

ٰنه  م ن  قَدب ل  َوملَ  َيك  َشي د ًا  .َخَلق 

رَج  َحيَّا السبب : ن َسان  ءَا َذا َما م ت  َلَسو َف ا خ  ن َسدان  اانَّ  ،َويَدق و ل  اال   اََواَل يَدذ ك ر  اال  

ٰنه  م ن  قَدب ل  َوملَ  َيك  َشي د ًا " يستدل تعاىل ابلبداءة على اإلعادة، يعين أنه تعاىل قدد خلدق َخَلق 

قددال هللا تعدداىل: وهددو الددذي يبدددأ اإلنسددان ومل يددك شدديةا، أفددال يعيددده وقددد صددار شدديةا، كمددا 

   69(.27اخللق مث يعيده وهو أهون إليه )الروم 

يف هدددذه األيدددة لددده مبددددأ املناسدددبة، حينمدددا يسدددقل اإلنسدددن عدددن  االس   تلزام احل   واري

ددن  قَدب ددل  َوملَ  يَددك  احليددا  بعددد املمددا  فقجدداب هللا ابلسددؤل "أوال  ٰندده  م  ن َسددان  اانَّ َخَلق  يَددذ ك ر  اال  

 " هذه أري املناسبة، اجلواب املناسبة هي "نعم أم ال". َشي د ًا
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ليددذكرون  ،مددن إجدداب عددن هددذه األاءلددة الكفددار تعدداىلمعددىن قولدده مع  ىن الق  ول : 

النداا أن هللا قدادر ليجعدل النداا ومل تدك شديةا بعدددها، يعدىن حيدىي النداا بعدد مدوهتم سددهل 

 إىل هللا ألان هللا قادر جيعل الناا بعدمه.

حل  وار حينم  ا يس  أل الك  افر إىل امل ئمن ع  ن مقامهم  ا وأي  ن أفض  ل وأحس  ن ه ذا ا (9

 من مقم بينهما.

َسددن  نَددد ايَّ "" : ق  ال الك  افر ددرا مََّقاًمددا وََّاح  نَددا  ق  ال هللا تع  اىل : .َاي  ال َفددر يد َقني   َخيد  َلك  وََكددم  اَه 

َسن  ااََثاًث وَّر ء ايً   .قَدبد َله م  مِّ ن  قَدر نو ه م  َاح 

خيدد  تعدداىل عددن الكفددار حددني تتلددى علدديهم أاي  هللا ظدداهرة الداللددة بينددة الس  بب : 

احلجة واضحة الرهان أهنم يصدون ويعرضون عن ذلك ويقولون عن الذين أمنوا مفتخدرين 

قَداَل الَّدذ ي َن َكَفدر و ا ل لَّددذ ي َن "علديهم و تجدني علدى صدحة مداهم عليده مددن الددين الباطدل أبهندم 

َسدن  نَددد ايَّ ٰاَمند دو ْٓۙا اَ  درا مََّقاًمددا وََّاح   " اي أحسدن منددازل وأرفدع دورا وأحسددن نددداي،ي  ال َفددر يد َقني   َخيد 

َنا قَدبد َله م  مِّ ن  قَدر نو " َلك  أي وكم من أمة وقرن من امكذبني قدد أهللكندا هدم بكفدرهم  "وََكم  اَه 

َسن  ااََثاًث وَّر ء ايً "   70عه ومنا وأشكال." أي كانو أحسن من أمواال وأمته م  َاح 
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َاي  ال َفددر يد َقني   االسددتلزام احلددواري يف هددذه األيددة لدده مبدددأ املناسددبة، إذ سددقل الكفددار "

َسدن  نَدد ايَّ  َسدن  ااََثاًث وَّر ء ايً "؟، قدال هللا : َخيد را مََّقاًمدا وََّاح  نَدا قَددبد َله م  مِّ دن  قَددر نو ه دم  َاح  َلك   وََكدم  اَه 

؟، جوابددده أدددري املناسدددبة، ألن اجلدددوب املندددا سدددبة عدددن أي الفدددرقني أحددددمها مدددن الكفدددار أو 

 املسلمن )من انحية أفظل مكانه(.

َسدن  ااََثاًث وَّر ء ايً  ومعدن قدول هللامعىن الق ول :  نَدا قَددبد َله م  مِّ دن  قَددر نو ه دم  َاح  َلك  ، وََكدم  اَه 

يف حضددرة هللا كمددا عدددد القددوم قددبلهم  مهمددا كددان مكددان الكفددار أمجددل وأكدد  ولكددن ليسددوا

الذين يك ون مكاهنم ويكثرون أمواهلم ولكن عذب هللا هلم كله مدن األمدوال ال يناصدرهم. 

 واملؤمن أفضل مكانه عند هللا يف األخرة وهللا يناصرهم.

 maxim of)األس  لوب  الطريق  ة أو اآلايت االيت فيه  ا إنته  اك مب  ادئمع  اين  (4

manner) 
 كان زكراي يدعو إيل هللا ليحضر وليا.  هذا احلوار ملا (1

َك َربِّ  َشدق يَّا، " : ق ال زك راي  ب دد َعۤا  
 
ًبا وَّملَ  اَك دن  دتَدَعَل الدرَّأ ا  َشديد  ريِّ   َوَهدَن ال َعظ دم  م دينِّ   َواش 

َربِّ  ا 

درََايت   َعداق رًا فَدَهدب  يل    َ م دن  وَّرَۤاء ي  وََكانَدت  ام  ف ت  ال َمدَوايل  يَّدر ث ين   َويَدر م   م دن  لَّدد ن َك َول يَّدا،َوا ريِّ   خ 

ددن  ٰال  يَدع ق ددو بَ  دديَّا" م  َعل دده  َربِّ  َرض  اس  دده  حَي ددىٰيۙ ملَ   ق  ال هللا تع  اىل :. َواج  ددر َ  ب غ ٰلددم     زََكددر ايَّْٓ ا انَّ ند َبشِّ  يدٰ

يَّا  جَن َعل  لَّه  م ن  قَدب ل  سَ 
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دتَدَعَل " " أي ضدعفت وخدار  القدو ،ظ دم  م دينِّ   قَاَل َربِّ  ا ريِّ   َوَهدَن ال عَ السبب : " َواش 

ًبا الددرَّأ ا   َك َربِّ  َشددق يَّا" " أي ضددطرم املشدديب يف لبسددواد،َشدديد   ب ددد َعۤا  
 
أي ومل أعهددد  "وَّملَ  اَك ددن 

دددن  " منددك إال اإلجابدددة يف الددددعاء ومل تددردري قدددك فيمدددا سدددقلتك وقولدده َ م  دددت  ال َمدددَوايل  ف  َوا ريِّ   خ 

قرأ األكثرون بنصب اليدا مدن املدواىل علدى أنده مفعدول، وبتشدديد الفداء ععدىن قالدت  "وَّرَۤاء ي  

" كدان وراثده علمدا لديس مدال ألن رسدول يَّدر ث ين   َويَدر م  م دن  ٰال  يَدع ق دو بَ " عصابيت من بعدي،

ددديَّا" هللا صدددلى هللا عليددده وسدددلم قدددال : الندددورم ماتركندددا فهدددو صددددقة. َعل ددده  َربِّ  َرض  أي  "َواج 

ددر َ  " ضدديا عنددد  وعنددد خلقددك، حتبدده وحتبيدده إىل خلقددك يف ديندده وخلقدده.مر  زََكددر ايَّْٓ ا انَّ ند َبشِّ  يدٰ

اس  ه  حَي ىٰيۙ  " كما قال تعداىل "هنالدك دعدا زكدراي ربده، قدال رب هدب يل مدن لددنك ذريدة ب غ ٰلم    

لَّه  م دن  قَدب دل   جَن َعل   ملَ  " ("،39-38طيبة إنك سيع الدعاء فنادته املالئكة إخل )أل عمران: 

يَّا  .71" قال قتادة وابن جريح وابن زيد: أي مل يسم أحد قبله هبذا االسمسَ 

يَّددر ث ين    يف هددذه األيددة لدده مبدددأ األسددلوب، ألن إذا دعددا زكددراي " االس  تلزام احل  واري

ددديَّا َعل ددده  َربِّ  َرض  دددن  ٰال  يَدع ق دددو َب َواج  "يدددرم" املدددال لبدددىن زكدددراي أو ععدددىن  لفدددَ" معدددىن َويَدددر م  م 

 "العلم" او يرم "الن " ولذلك ألن معىن أري واضح فله مبدأ األسلوب.

                                                             
90-89، نفس املرجع، ص. العظيم قرآنتفسري ال 71
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يرم يف هذه األية ععدىن العلدم أو الند ، لديس ععدىن املدال ألن الند  معىن القول : 

  مد صلى هللا عليه وسلم قال : النورم ماتركنا فهو صدقة.
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة

 أ. نتائج البحث 

الديت  اآلاي من البياان  والتحليال  يف هدذ البحدث التكميلدي هدو نتائ  البحث  
احلدواري ولده انتهدا  مبداد  املناسدبة يف سدورة مدرمي، ونتدائ  هدذا البحددث  االسدتلزامتتضدمن 

 إجابة من األسةلة البحث كما يلي :

ينقسدددم إىل : مبددددأ و لددده أحدددد عشدددر أيدددة  يف سدددورة مدددرمي اإلسدددتلزا احلدددواري أشدددكال .1
-9الد  تكدون يف تسدعة ااية وهدي يف أيدة :   (maxim of relevance)املناسدبة 

8 ،20-21 ،23-26 ،27-29 ،29-33 ،42-46 ،46-47 ،66-
الدذي يكدون علدى ثالثدة  (maxim of quality). ومبددأ الكيدل 73-75، 67

 maxim of)، ومبددأ الكدم 67-66، 29-27، 19-18أاي  وهدي يف أيدة: 

quantity)  ومبددأ األسدلوب 7-4الذي يكون على أية وهدي يف سدورة مدرمي أيدة .
 أيضا. 7-4الذي يكون يف أية وهي يف أية  (maxim of manner)أو الطريقة 

احلددواري هددو املعدداري الددذي اختلددل عددن  واملعداري عددن اإلنتهددا  املبدداد  يف االسددتلزام .2
لفظه بناء على سياق الكالم من حاله. ومعاىن إنتها  املباد  يف سورة مدرمي مثدل 

(، ومعدىن الددعاء يف 74-73، 67-66، 46-42، 18أيدة )معىن التحدذير يف 
    (.7-4األية )

 



62 
 

 
 

 ب. االقرتاح

 ذنه وهدايته، هذ البحدث لي لبحث التكمياحلمد هلل محدا وشكرا هلل قد مت هذا ا  
 ذلك" بعيد عن بعيد عن الصدواب واإلمتدام والكمدال ولداحلواري يف سورة مرمي االستلزام"

يرجددو الباحددث مددن القددارء والبدداحثني أن يالحقددوا مددع التصددحيح علددى األخطدداء والنقصددان 
ن بحثددددواقددددوم الويرجددددو الباحددددث أن ي ويقدددددم اإلصددددالحا  واإلقرتاحددددا  والنقددددد البنددددائي.

مددا زال هددذا البحددث ألن  علددى ضددوء نظددراي  أخددر ، االسددتلزام احلددواري رون ببحددثاألخدد
ليحصِّددل  أو ميكددن بتفسددري األخددر نظريددة مبدددأ التعدداون ب "جددريس" فقددك،ينحصددر علددى 

البحددوم الكاملددة ألن هددذا البحددث يركددز الباحددث يف حتليلهددا بتفسددريَين، يعددين التفسددري إبددن  
  كثري والتفسري القرط .

يرجو الباحث أن يكون هذا البحث انفع للقدراء وخاصدة لطدالب يف شدعبة وأخريا  
  اللغة العربية وأدهبا كلية األداب والعلوم اإلنسانية. امني....
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