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 االستهالل
 

ٌر َلُكْم ، َوَعَسى َأْن  ُكِتَب َعَلْيُكْم الِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم، َوَعَسى َأْن َتْكَرُهْوا َشْيًئا َوُهَو َخي ْ
ْوا َشْيًئا َوُهَو َشرٌّ َلكُ   ْم، َو اهلل يَ ْعَلُم َو أَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُمْونَ ُتِحب ُّ

“Diwajibkan atas kamu berperang, Padahal itu tidak menyenangkan 

bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak mnyenangi sesuatu, padahal 

itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai  sesuatu, padahal 

itu tidak baik bagimu. Allah mngetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui” 

(Q.S Al Baqoroh: 216) 
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 اإلهداء
 

 أهدي هذا البحث إىل:
 

، رّب ارمحهما كما ربّياين صغريا. الراحلني احلبيبني، أمي "حسنة" وأيب شوهادع زمراين .1
وحفظهما اهلل يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة و أخوايت يف  أقول هلما شكرا جزيال. و

 األسرة بارك اهلل هلن.
يف منظمات وقسم اللغة العربية وأدهبا الميكن أن أذكر أمساءهم زمياليت  و زمالئي .2

واحد فواحد الذين قد أعطوين محاسة يف إهناء هذا البحث، يسر اهلل عليكم وبارك اهلل 
 فيكم أمجعني.

الم العظيم الذي يرتقون بدينهم من شاهق إىل شاهق، يصدعون بأمر اهلل محلة اإلس
وال خيافون لومة الئم، و مجيع أقدم هذا البحث أقدم هذا البسيط، كلي ضراعة إىل اهلل 
ورجاء، أن يسيقموا يف هذا السبيل، السبيل الدعوة. نسأل اهلل عز وجل نصر اهلل ويف احلياة 

 الدنيا ويوم يقوم األشهاد.
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 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل الذي أنزل علينا القرآن عربيا، وأنعم علينا بأنواع النعم ولطائف اإلحسان، 
وفضلنا على سائر خلقه بتعليم العلم والبيان، والصالة على حممد املبعوث خبري امللل 

 أما بعد.واألديان، وعلى آله وأصحابه بدور معامل اإلميان، ومشوس عوامل العرفان. 
" االستلزام في سورة الحجرات قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع:

، واعرتفت الباحثة أنه كثري النقص واخلطأ رغم أهنا قد بذل جهده )دراسة تحليلية تداولية(
 إلكمال له.

وهذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدون مساعدة األساتيذ الكرام والزمالء 
 ولذلك تقدم الباحثة فوائق االحرتام وخالص الثناء إىل: األحباء. 

حضرة األستاذ دكتور احلاج موجيا راهرجو، مذير جامعة موالنا مالك إبراهيم  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

فضيلة الدكتورة استعادة، عميدة كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم  .2
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

كلية العلوم اإلنسانية ضيلة الدكتور حممد فيصل، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا  ف .3
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

املشرف على كتابة هذا البحث اجلامعي،  الدكتور ولدانا ورجاديناتا فضيلة األستاذ .4
 جزاكم اهلل احسن اجلزاء.

 خريا كثريا على مجيع العلوم.مجيع أساتذيت، جزاهم اهلل  .5
أستاذي عارف مصطفى املشرف يف أكادميك بقسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم  .6

أقول هلم شكرا اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 



 د
 

ال جزيال على كل مساعدهتم مجيعا. وجعلنا اهلل وإيهم من أهل العلم والعمال واخلري، و 
يفوت عن رجائي أن ينفع هذا البحث اجلامعي للباحث وسائر القراء. آمني يارب 

 العاملني.
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قد نظرنا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمية ليكون على الشكل املطلوب 

( لكلية العلوم اإلنسانية S1ى درجة سرجانا )الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول عل
 م. 2017-2016يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدارسي 

 
 م 2017أبريل   06حتريرا مباالنج، 
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كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك   عميدةكلية العلوم اإلنسانيةتسلم   عميدةتقرير 
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 الريف: ليين عفة   االسم

 13310151:  رقم القيد 
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 يف قسم اللغة العربية وأدهبا.
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 تقرير الباحثة
 

 أفيدكم علما بأين الطالبة:
 : ليين عفة الرفقي  االسم

 13310151:  رقم القيد 
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زدته من إبداع غري أو تأليف األخر. وإذا اّدعى أحد يف املستقبل حضرته وكتبته بنفسي وما 
أنه من تأليفه وتبيني أنه فعال من حبثه، فأنا أحتمل مسؤوال على ذلك ولن تكون املسؤولية 
على املشرف أو مسؤولية على قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية موالنا مالك 

 ماالنج. إبراهيم اإلسالمية احلكومية
 
 

 م2017أبريل  06 حتريرا مباالنج،
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 المستخلص
تداولية ( البحث ستلزام يف سورة احلجرات )دراسة حتليلية ، اال2017الرفقي، ليني عفة ، 

اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية العلوم اإلنستنية، اجلامعة موالنا 
املشرف: األستاذ الدكتور ولدانا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكمية مباالنج. 

 . املاجستري ورجاديناتا

 : التداولية، االستلزام، سورة احلجرات الكلمة الرئسية

.  الضمينكيفما االستلزام الذي شكل القسم من علم التداولية أن نعرف عن املعين 
ب ذلك كانت يف احلياة اليومية طاملا من اختالف الفهم اللغة بني املتكلم واملستمع. وسب

لتعريف الكالم، البد أن يكون  كثر من معنىه وحده.أما قاله املتكلم له مقصود الذي  الن
احلال الذي جيعل االستلزام ميلك مزية  اهذلذلك،  بني املتكلم واملستمع درجة التفهم العايل.

. وقد نظر جرايس فرأ أن االستلزام نوعان ومها االستلزام العريف أو التقليدي للبحث
 واالستلزام احلواري. 

سورة احلجرات اليت  ة مناآليما نوع االستلزام يف ( 1 وأما أسئلة هذا البحث هو
اليت  سورة احلجراتما املعىن نوع االستلزام يف تلك اآلية من ( 2. االستلزام تتضمنت

 و معىن النوع االستلزام نوع االستلزام ملعرفةهو  البحث هذا أهدافو  لزام.ستتتضمنت اال
 االستلزام. سورة احلجرات اليت تتضمنت ة منيف اآلي

وهي البحث لفهم  (Qualitative research )استخدمت الباحثة الدراسة الكيفية 
ظاهرة ما اليت متر هبا موضوع البحث. والنوع هذا البحث استخدمت من البحث املكتيب 

Library) research  مصادر البيانات مأخوذة من القرآن الكرمي يف سورة احلجرات، و .)
كتب التفسري، وكتب األسباب النزول،  وكتب الذي يتعلق بدراسة التداولية. واستخدمت 



 ك
 

 Documenter & Libraryطريقة مجع البيانات بطريقة وثائق واملكتبية )  الباحثة

methode  .) 

ونتيجة البحث هي أن عدد اآلية اليت تتضمن على االستلزام يف سورة احلجرات 
( آيات. و نوع االستلزام يف هذه السورة هي االستلزام العريف و االستلزام 15مخسة عشر )

( آيات. 12تضمن على االستلزام العريف يف تلك سورة إثنا عشر )احلواري. وعدد اآلية اليت ت
 ( آيات. 3وعدد اآلية اليت تتضمن على االستلزام احلواري ثالثة  )

) ال ترفعوا أصواتكم  2) ال تقدموا بني اهلل ورسوله(،  1االستلزام العريف يف اآليات: 
)إن  6كثرهم ال يعقلون(، )أ 5&  4) أولئك الذين امتحن اهلل(،  3فوق صوت النيّب(، 

) وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما. & إمنا  10&  9جاء كم فاسق بنبإ(، 
)إن أكرمكم  13)اجتنبوا كثريا من الظن(،  12)وال تلمزوا أنفسكم(،  11املؤمنون إخوة(، 

 16&15امنا(، ) قالت األعراب ء 14عند اهلل أتقاكم(. واالستلزام احلواري يف اآليات: 
)مينون عليك أن  17)قل أتعلمون اهلل بدينكم واهلل يعلم ما يف السماوات و ما يف األرض(، 

 أسلموا(.
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ABSTRACT 

 

Rifqi, Lenny Iffatur, 2017, The Implicatures in Surah al-Hujurat (Pragmatics Study), 

Thesis, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of 

Humanities, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Supervisor: Dr. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag 

 

Kata Kunci: Implicature, Surah al-Hujurat, Pragmatics 

 

There are many differences about the understanding among the speakers and 

listeners due to the speakers have a higher purposes than just a simply original 

meaning themselves. In other context, to interpret a speech in a conversation, 

speakers and the opponents should have a high level of the understanding. These 

conditions make implicatures more interesting to be studied deeply. In this study, the 

researcher used the implicature theory presented by Grice. It says that the kinds of 

implicatures are divided into 2 types. They are conventional implicatures and 

conversational implicatures. 

The first research question of this study is 1) what kinds of implicatures in 

surah al-Hujurat containing the implicatures and 2) what the meaning of the 

implicature types in surah al-Hujurat containing the implicatures. While, the research 

objectives here are to determine the types of implicatures in surah al-Hujurat and also 

to understand about the meaning of the kinds of implicatures in it. 

In this study, the researcher used a qualitative method. It is a method used to 

understand the phenomena that occur on a particular object. While, the type of 

research used in this study is the library research. The data resources used here 

consist of the primary data source taken from the holy Qur’an, and also the secondary 

data sources taken from the books of tafseer, the books of asbabun nuzuul and the 

other books related to the pragmatics context. The data collection technique used in 

this study are the documentary technique and the library technique. While, the data 

analysis technique used here is descriptive qualitative. 

The result of this study is that there are 15 verses of surah al-Hujurat 

containing the implicatures. There are two types of the implicatures contained in it. 

They are 12 verses containing about the conventional implicatures and 3 verses 

containing about the conversational implicatures. 
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ABSTRAK 

Rifqi, Lenny Iffatur, 2017, Implikatur dalam surat Al hujurat (Kajian Pragmatik), 

Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. Wildana Wargadinata, Lc., M.Ag 

 

Kata Kunci: Implikatur, Surat Al Hujurat, Pragmatik 

 

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi perbedaan pemahaman antara  

penutur dan pendengar, hal ini disebabkan karena apa yang disampaikan penutur 

memiliki maksud  yang lebih dari sekedar makna asli sendiri. berbeda untuk 

mengartikan suatu tuturan dalam  percakapan. penutur dan lawan tutur juga harus 

mempunyai tingkat pemahaman yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan implikatur 

mempunyai ketertarikan yang lebih untuk dikaji lebih dalam. Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan teori implikatur yang dipaparkan oleh Grice, bahwa jenis 

implikatur dibagi menjadi dua yaitu implikatur konvensional dan implikatur 

percakapan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) apa jenis implikatur dalam 

surat al hujurat yang mengandung implikatur. 2) apa makna pada jenis implikatur 

dalam surat al hujurat yang mengandung implikatur. Adapun tujuannya adalah untuk 

mengetahui jenis-jenis implikatur dalam surat al hujurat dan untuk mengetahui makna 

dari jenis-jenis implikatur dapam ayat tersebut.  

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu 

metode yang digunakan untuk memahami fenomena yang terjadi pada obyek tertentu. 

jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan library research. Sumber data yang 

digunakan terdiri dari sumber data primer mengambil dari kitab suci Al qur’an. Dan 
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sumber data sekunder yang mengambil dari kitab tafsir, asbabun nuzaul dan buku-

buku yang berhubungan dengan pragmatik. teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan teknik dokumenter dan pustaka. Sedangkan teknik analis data nya 

dengan menggunakan kualitatif deskriptif . 

Hasil dari penelitian ini, terdapat 15 ayat dari surat al hujurat yang 

mengandung implikatur. Dan ada dua jenis implikatur yang terdapat dalam ayat 

tersebut diantaranya 12 ayat yang mengandung implikatur konvensional dan 3 ayat 

yang mengandung implikatur percakapan.  
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 الفصل األول

 مقدمة

 خلفية البحث -أ
اللغة. كانت يف احلياة اليومية طاملا من اختالف الفهم اللغة  يإحدى أمهية احلياة وه

كثر من معنىه أما قاله املتكلم له مقصود الذي  بني املتكلم واملستمع. وسبب ذلك الن
س رأي سلوب واملعىن وحده. لكل امرء رأس ولكل رأيف احملادثة الكالم لدي األوحده.

ىن هلا اختالف لتفهيم الكالم يف احملادثة. لتعريف عي لطلب املأوكذالك للتفسري  والتمعني 
 الكالم، البد أن يكون بني املتكلم واملستمع درجة التفهم العايل. 

تلزام سو اال االستلزامدراسة تداولية و هي حول  ةلك فاختار الباحثاعتماد على ذ
مهية هذه الدراسة هي معاجلة أوجه القصور اليت عانت منها هنا جزء من تداولية. وأما أ

البنيوية والتوليدية وتنقل االهتمام من اللغة اجملردة إىل اللغة املستعملة من قبل املتكلم 
اللساين إىل درس لإلجناز واللغوي والتأكيد على ارتباط املتكلم باسياق وليتحول الدرس 

 1يد املعىن الذي يقصد املتكلم. اخلارجي ارتباطا وثيقا مؤثرا يف حتد
وأفعال  ، االستلزامو  ،إفرتاض املسبقو  ،سيةاأل ث كثري منها:ايف علم التداولية أحب

هو عبارات اليت  االستلزام. االستلزامهو  البحث حتديد الباحثة أحد منه االكالم. و يف هذ
 2مل يذكر صراحة.نية املتكلم ختالف هو املنطوقة. اال أفعالرضت شيىئا خمتلفا من اتع
 االستلزام. يعترب االستلزاممهم للبحث ألن العديد من األفالم استخدمت  االستلزام ،لكلذ

 إمبد ىحملادثة اليت ال ينطق املتكلم علمثرية  لالهتمام ومهم لدراسة ألنه ليس قليال من ا
 وذلك أن معىن شكل من أشكال اللغة الضمنية ميكن أن يكون صعبا.  ،التعاون

                                                           
 .33، 2002اإلسكندرية : دار املعرفة اجلامعكية،  آفاق اجلديدة يف البحث اللغوي املعاصر،حممود أمحد حنلة،  1

2 Mulyana, KajianWacana, Yogyakarta: Tiara Wacana، 2005, hal 11 
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ساء الفهم يف أمن  ان كثري يف البحث. أل امزي االستلزامبحث مظاهر الكالم ليف 
احلال  اب فهمه يف الكالم فهما صحيحا. هذموره بسبأ احملادثة . وكثري ممن جنح يفالم و الك

 .ميلك مزية للبحث االستلزامالذي جيعل 

املختلفة  ديةيالتفر و  ازياملالبحث ألن اللغة فيه لدي  اهذ يفموضوعا ن آكان القر 
يف مجال الكالم  ديةيالتفر عن اللغة املستخدمة يف الكتب األخرى أو يف األشعار و املقالة. 

لكن املعىن فيه لن و ، فحسبم الكال يف ليست التفرديةن أشارت مزية اللغة فيه. آيف القر 
وعة وما املتنيات اليت تتضمن الكالم عن اآليات يف القرآن الكرمي تتكون اآل. هعن تعلملا ينفد

 وأنواع الكالم  اأن فيه ولتدل هر علوم اجلديد خاصة يف اللغة،ظاهر اللغة يف القرآن وتظ
تضمنت االستلزام يت تالتصاالت ورة احلجرات، تكون االسيات يف كاآل.  لرفع صورة القرآن
عن اإلميان واألحكام  تتضمنالذي احملتوى األساسي  تضمنورة تسفيها. يف تلك ال

حىت كل يوم.  نشاطيف  وإرشادات أساسايكون يضا. تلك سورة  أو األدب أ تهذيبوال
يات آا البحث حيّل عن تصاالت فيها. هذاملعىن و أنواع االستلزام يف االمن  اكثري   تكون

 تتضمنتاليت تصاالت اال من كونتيت تتضمنت االستلزام. ألهنا تورة احلجرات السالقران يف 
  االستلزام.

دراسة تداولية مبوضوع البحث " بحث تن أ ةريد الباحثتاعتماد على خلفية البحث 
. )دراسة االستلزام في سورة الحجرات" حتت املوضوع احلجراتالقرآن الكرمي يف سورة 

 (تداوليةتحليلية 
 

 أسئلة البحث -ب
 ؟االستلزام اليت تتضمنت احلجراتسورة  ة مناآلييف  االستلزامما نوع  .1
 لزام؟ اليت تتضمنت االست سورة احلجراتاملعىن نوع االستلزام يف تلك اآلية من ما  .2
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 أهداف البحث -ج
 فاألهداف من هذه البحث اجلامعي هي : ،أسئلة البحثعلى  انظر 

 .سورة احلجرات اليت تتضمنتاالستلزام ة مناآلينوع االستلزام يف  ملعرفة .1
 .اليت تتضمنت االسنلزام سورة احلجراتاملعىن نوع االستلزام يف تلك اآلية من ملعرفة  .2

 فوائد البحث -د
 : فوائد هذا البحث كما يلي

 من الناحية التطبقية  .1
عالنا إالباحثة فأردت الباحثة أن تعطي  هبذا البحث اجلامعي سوف تبحث

 .االستلزامجديدا الذي فيه العلوم و املعرفات الدقيقة عن نظرية التداولية خاصة عن 
 . االستلزاماليت تتضمنت  احلجراتيف سورة  االستلزامو أنواع 

 من الناحية النظرية .2
للباحثني النتائج من هذا البحث سوف حتصل الباحثة ستعطي الصور 

جامعة التداولية و لزيادة املراجع يف مكتبة م األخرى يف حبوثهم القادمة متعلقة بعل
خاصة يف مراجع اللغة العربية و  ،إلسالمية احلكومية مبالنجلك إبراهيم ااموالنا م

 آدهبا.

 الدراسة السابقة  -ه

قي اللغة الصوفية )دراسة وصفية  االستلزامحتت املوضوع " ،2010 ،زين العابدين .1
داللية(" يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية العلوم اإلنسنية جبامعة موالنا مالك 

اإلسالمية احلكومية ماالنج. وأسئلة البحثه هو ما املعىن اللغة عند الصوفني  احلجرات
ة. والطريقة يف احلكم العطائي االستلزاماعتمادا على نظر ابن عطاء اهلل و ما أشكال 
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اليت استعماهلا الباحث يف هذا البحث هو الطريقة الداللية باملنهج الكيفي الوصفي. 
وأما  ،ووجد الباحث أن يف اللغة الصوفية اليت استخدمت يف احلكم العطائية استلزاما

( وهو مبدأ الطريقة maximأشكاله هو اجملاوزة بأحد املبادئ احلوارية )
(maxim of manner وحتو )( يل الغرض اإلجنازillocutionary 

point( من كالم اإلخباري )assertive إىل كلمات التوجيبهات )
(directive.) 

"ياس  لمييف املشهد الغرامة يف ف االستلزامحتت املوضوع " ،2014،راووه يودي يووانا .2
 The ImplicatureinRomanticمان" املنظور يف احملاورة بني جرليس وأليسون" 

Scene of Yes Man Movies as Seen in Carl’s and Allison’sDialaogues. 
قسم اللغة العربية اإلجنليزية األدبية و العلوم الثقفية جبامعة سونان كايل جاغا 

في املشهد الستلزاماإلسالمية احلكومية جوغجاكرتا. و أسئلة البحثه هو ما أشكاال
و ما فائدة  ،رة بني جرليس وأليسونالغرامة يف فيلم "ياس مان" املنظور يف احملاو 

يف احلكاية الغرامية. و الطريقة اليت استعماهلا الباحث يف هذا البحث هو  االستلزام
يستطيع أن جيعل احلالة الغرامة إذا كان  االستلزامالطريقة باملنهج الكيفي. النتيجة هو 

رمية هذا ( أو خيالف بعض مبدأ ويف احلالة الغmaximاملتكلم يتبع كل مبدأ )
 مفاد. االستلزام

احلوار يف سورة البقرة يف  االستلزامحتت املوضوع "  ،2010 ،حجر نورما وحيدة  .3
القرآن الكرمي" يف قسم اللغة العربية و أدهبا كلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك 

اإلسالمية احلكومية ماالنج. وأسئلة البحث هي ما اآليات اليت تشتمل  احلجرات
تم احلوار يف سورة البقرة يف القرآن الكرمي و كيف انتهاك املبادئ عن االستلزامعلى

وار يف سورة البقرة يف القرآن الكرمي. هذا البحث دراسة كيفية احل االستلزاماستخدام 
 الستلزام حثة أن كنت اآليات اليت تشتمالبالتحدام املنهج الوصفي. ووجد البا
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احلواري يف سورة البقرة يف القرآن الكرمي تسعة اآليات. تسمت الباحثة انتهاك 
احلواري يف سورة البقرة يف القرآن الكرمي عما كما يلي  االستلزاماملبادئ عن استخدام 

ت فيها مبدأ : سبعة آيات فيها مبدأ الكم و آيتان فيها مبدأ املناسبة و عشر آيا
 الطريقة. 

احلوار دراسة تداولية يف معهد الرتبية  االستلزامحتت املوضوع " ،2009 ،رفقي عبقرية .4
 ،كلية العلوم اإلنسانية  ،اإلسالمية دار الرمحان جباكرتا" يف قسم اللغة العربية و آدهبا

اإلسالمية احلكومية ماالنج. و أسئلة البحث هذا  احلجراتجامعة موالنا مالك 
احلوار دراسة تداولية يف معهد الرتبية اإلسالمية دار  االستلزامالبحث هو ما أنواع 

احلوار دراسة تداولية  االستلزامو كيف شكل الكالم الذي يراد به  ،الرمحان جباكرتا
يف معهد الرتبية اإلسالمية دار الرمحان جباكرتا. لدراسة هذا املوضوع تستند الباحثة 

فصبارت الباحثة ،هذا البحث يستخدم الباحثة مدخال كيفياعلى املنهج الوصفي. 
تستند الباحثة على طريقة املالحظة. و نتيجة هذا  ،هي نفسها أداة مجع البيانات

البحث هو تعرف الباحث أن احملادثة اليومية اجلارية يف معهد الرتبية اإلسالمية دار 
احلواري  االستلزاممن نوع كلي إما الرمسية وإما غري الرمسية وتتكون  ،الرمحن جاكرتا

 اخلاص والعام. 

ستخدمها الباحثة يف ترمبا من ناحية النظرية اليت  ،السابقة اتالدراس هنظر إىل هذ
متساوية ولكن من  –االستلزامعلم الداللة أو التداولية أو بيعين املتعلقة  –حتليل املوضوع 

يف البحوث السابقات ( خمتلفة. objective of researchع البحث )ناحية موض
" (yes man) ع حبثها كما يلي : اللغة الصوفية و املشهد الغرامة يف فيلم "ياس مانموض

املنظور يف احملاورة بني جرليس وأليسون" و سورة البقرة يف القرآن الكرمي و معهد الرتبية 
 مل يبحث فيها.  "االستلزام يف سورة احلجراتن جباكرتا. رأت الباحثة أن "اإلسالمية دار الرمح
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 تحديد المصطلحات  -و
على العنوان هذا البحث حدد الباحث املصطلحات يف هذا البحث كما اعتماد  

 يلي :
رجيا. يعين فرع من فروع علم اللغة الذي يدرس ترتيب اللغة خا

تصال. فاملعىن اليت تدرسها ستعمال احتاد اللغة يف االالكيفية   اال
األسس اليت  أو دراسة 3املرتابطة با لسياقالتداولية هي املعىن 

م مل تكون جمموعة من اجلملة شادة أتستطيع هبا أن تعرف 
(anomalus تداوليا أو تعد يف الكالم احملال كأن يقال مثال )

آمرك بأن ختالف  لك! أو يقال : لكن ال أعقد ذ: أرسطو يوناين
 4الشمس لو مسحت تدور حول األرض.أمرى أو يقال : 

 التداولية  .1 :

ها إذا  نأو معىن زائدة املضمر و ينبغي االحتفاظ بي 5معىن ضمين 
أو جزء من علم تداولية الذي يدرس فيه املعىن  6كان هناك املبدأ 

 7الضمين.
 

 االستلزام .2 :

                                                           
3 . Moh Sony Fauzy،PragmatikdanilmuMa’any (Malang: UIN Press.2011)،4-5 

 .11. محمد أحمد نحلة، آفاق الجديدة في البحث اللغة المعاصر، 4
التراث . سعود صحروي، التداولية عند العلماء العرب : دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في 5

 .36(،2005اللساني العربي، )بيروت : دار الطاليعة لطباعة و النشر،
6 . Fatimah Djajasudarma،WacanadanPragmatik، Bandung: RefikaAditama، 

2012،77. 
7 .Geogra Yule،Pragmatik، (Yogyakarta: PustakaPelajar،2006)، 69. 
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والقران هو كالم اهلل املعجز املنزل على خامت االنبياء و املرسلني 
سيدنا حممد صلى اهلل عليه و سلم بواسطة األمني جربيل عليه 
السالم املكتوب يف املصاحف املنقول الينا بالتواتر املتعبد بتالوته 

 8املبدوء بسورة الفاحتة املختتم بسورة الناس. 

 القرآن .3 :

 هج البحثمن-ز
لتنظيم أفكاره حتليليها  الباحثةمنهج البحث هو أسلوب لتفكري والعمل يعتمده  

فنمكن  9.وعرضها وبالتايل الوصول إىل نتائج وحقائق املعقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة
ائفة منهج البحث هو طريقة املنظمة يف البحث تعتمد على الفرضيات و على طأن نقول أن 

 سري البحث و تفرض على القائم بالبحث التقيد هبا.  ىم علتاليت هتمن القواعد وقوانني 
 نوع البحث .1

 qualitativeالدراسة الكيفية ) الباحثةاستخدام  ،يف هذا البحث
research لفهم ظاهرة ما اليت متر هبا موضوع البحث يف سبيل  الباحثة(. و هي

عن الطريق وصف يف شكل الكلمات  ،والعمل ،والدافع ،املثال السلوك واإلدراك
املراد بالوصف هنا يعين لوصف خصائص معينة من الظاهرة و يسعى  10واللغة.

لوصف و تفسري ما هو موجود أو بعبارة أخرى يكتب بعبارة وينظر كل ظاهرة اليت 
يف هذا  11واستخالص النتائج.  ،واجلمع ،للمقارنة الباحثةمسعت وقرأت ويكون 

                                                           
  .pdf.8، ص :2015، القرآنالتبيان في علوم . محمد على الصابوني ،8
: النظرية و التطبيق، )عمان : مناهج و أسلوب البحث العلمي . رجي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم،9

 .33(، 2000دار صفاء للنشر و التوزيع، 
10 . Slameto،Belajardan factor-faktor yang mempengaruhinya، (Jakarta: 

RinekaCipta، 1995)، 177-178. 
11 . BurhanBungi،MetodologiPenelitianKualitatif: AktualisasikeArahRagam 

Varian Kontemporer، (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada،2003)،56. 
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آن الكرمي يف ر القيف  االستلزاممبدخل التداولية يعين بنظرية  ةالباحثةالبحث تصف 
 . احلجراتسورة 

( و هو library researchالنوع هذا البحث من البحث املكتيب )
منهج احلقائق النظري يعين االستالع على كتب املراجع واجملاالت واملقاالت املتعلقة 

 12مبادة هذا البحث العلمي.
 مصادر البيانات .2

مصادر البيانات يف هذا البحث يتكون من نوعني مها البيانات الرئيسية أن 
 البيانات الثنوية :

 البيانات الرئيسية (أ
عن  الباحثةو هي البيانات اليت جتمعها واستنباطها وتوضيحها 

البيانات األوىل. فالبيانات الرئيسية مأخوذ من "القرآن الكرمي يف سورة 
 . "احلجرات

 البيانات الثانوية (ب
وهي البيانات من املراجع األخرى واستنباطها وتوضيحها يف نشرة 

، والكتاب الكتاب التفسري، و اليت تتعلق هبذا البحث مية أو اجملاالتالعل
وهو مأخوذ من كتب الذي داخله تبني ما  وكتاب التداولية.أسباب النزول، 

 يتعلق هبذا املوضوع.
 
 
 

                                                           
12 . Mestika Zed،MetodePenelitianKepustakaan، (Jakarta: Raja 

GrafindoPersada،2004)، 2. 
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 طريقة جمع البيانات .3
و  جلميع البيانات هي الطريقة الوثائقية الباحثةالطريقة اليت تستحدمها  
. وهي الطريقة يف حبث احلقائق املأخودة من الكتاب املتعلق مبوضوع هذا املكتبية

لدراسة املكتبية وهي متساوية با الوثائقية ويقال أن هذه الطريقة 13البحث. 
 14وقرائتها وتسحيلها وحتليلها. األعمال املتعلق مبنهج مجع البيانات املكتبية

تتعلق اليت البيانات يف هذا البحث للحصول  املكتبيةو  ويهدف طريقة التوثيق 
 .البحثيف هذا 

 
 البيانات تحليلطريقة  .4

ا البحث اجلامعي التحليل ذلتحليل البيانات يف ه الباحثةدمت استخ
وصفيا عن ظواهر موضوع البحث من  الباحثةالسياقي باملنهج الوصفي. فتقدم 

 : وخطواهتا كما يلي 15حيث أحوال النصوص السياقية وليس مضمونية.
 يف القرآن الكرمي وتفسريه. احلجراتقرأ سورة  .أ

 مجع الكتاب التفسري لتعريف املعين األيات سورة احلجرات. .ب
مجع الكتاب التداولية خاصة اليت تكون فيها املباحث يف االستلزام و   .ت

 األخرى اليت تتعلق هبذا البحث.كتب 
 . االستلزاماليت تتضمنت  احلجراتمجع اآلية من سورة   .ث

                                                           
13 . BasrowidanSuwandi،MemahamiPenelitianKualitatif، (Jakarta: 

PenerbitRinekaCipta،2008)، 158. 
14 . Mestika Zed،MetodeKepustakaan، (Jakarta: YayasanObor Indonesia، 

2008)، 3 
15FakultasHumanioradanBudaya, PedomanpenulisanSkripsi (Malang: UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2011),10. 
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اليت تتضمنت  احلجراتيف تلك اآلية من سورة  االستلزامتصنيف نوع  .ج
 . االستلزام

اليت  سورة احلجراتحتليل املعىن نوع االستلزام يف تلك اآلية من  .ح
 .تتضمنت االسنلزام

 خرى اليت تتعلق هبذا البحث.مجع الكتب واملراجع األ  .خ

 هيكل البحث -ح
. ألن يكون مرتبا كتابة " االستلزام يف سورة احلجراتإن املوضوع يف هذا البحث اجلامعي "

 :  تنظيم حبثه إىل أربعة أبواب وهي كما يلي الباحثةةهذا البحث فيقسم 
 الباب األول: املقدمة 

واملقدمة فيها خلفية البحث وأسئلة البحث و أهدف  ،املقدمة يف حبثه الباحثةةيبداء 
 البحث و فوائد البحث و الدراسة السابقة ومنهاج البحث وخطة البحث.

 الباب الثاين: اإلطار النظري
يف هذا البحث األشياء اليت كانت عالقة باملعارف و املفاهم نظرية  الباحثةةأحضر 

 أو الذي يتعلق بالبحثه.  االستلزامالتدولية و 
 الباب الثالث: عرض البيانات و حتليلها

وكذلك عرض البيانات وحتليلها عن  "احلجرات"القرآن الكرمي يف سورة حملة عن 
يف  االستلزام. و تصنيف نوع االستلزاميف القآن الكرمي اليت تتضمنت  احلجراتاآليات سورة 

 .الستلزامااليت تتضمنت  احلجراتتلك اآلية من سورة 
 الباب الرابع: اإلختتام

 .البحث وهذا الباب وهو خامتة يف البحث اجلامعي وفيها نتيجة البحث واإلقرتحات يف
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

القرآن الكرمي  حيتوي هذا الفصل على إجابة أسئلة البحث، ومها أشكال االستلزام يف
معىن النوع االستلزام يف تلك اآلية اليت تتضمنت االستلزام. قبل أن  ويف سورة احلجرات 

أن يبني موضوع البحث وهو حملة عن  الباحثةندخل إىل اإلجابتان من أسئلة البحث يريد 
 "سورة احلجرات".

 لمحة سورة الحجرات .أ
سورة مدنية، عدد آياهتا مثانية عشرة آيات. وعدد كلماهتا يبلغ الثالث مثانية هي 

ومخسون كلمات. توجد سورة احلجرات يف جزء السادس والعشرين، وبالنسبة لرتتيبها يف 
املصحف الشريف فنجد أهنا السورة رقم تسع وأربعني. تعاجل سورة احلجرات بعض مظاهر 

دم رفع الصوت فوق صوت النيّب صلى اهلل عليه وسلم . التأّدب اليت ذكرت يف السورة ع
وعدم مناداته بامسه، وعدت إىل احرتام بيوت أمهات املؤمنني، وكذلك دعت لالمتثال 

 واالستجابة ألوامل الرسول صلى اهلل عليه وسلم. 
وسبب تسمى سورة احلجرات هبذا االسالم نسبة إىل احلجرات اليت كانت تسكنها 

وذلك حلديث السورة عن حرمات بيوت النيب صلى اهلل  -رضي اهلل عنهنّ –أمهات املؤمنني 
عليه وسلم.  وسبب النزول هذه السورةة يعين أخرج البخاري وغريه عن عبد اهلل بن الزبري 
قال: "قدم ركب من بين متيم على النيب صلى اهلل عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي اهلل عنه: 

مر رضي اهلل عنه: بل أّمر األقرع بن حابس، فقال أبو بكر عمل القعقاع بن معبد، فقال ع
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: ما أرادت إال خاليف، فقال عمر: ما أرادت خالفك، فتماريا حيت ارتعت أصواهتما". 
 16فأنز اهلل سبحانه زتعاىل هذه السورة. 

 
 الفرق بين علم الداللة و علم التداولية  .ب

 علم الداللة -1
الدراسات اللغوية، ولكنه مع ذلك، أحدثها ظهورا. قلنا إن "علم الداللة" هو قمة 

فقد تأخر اهتمام احملدثني من العلماء اللغة مبشكلة املعىن اهتماما علميا، يضيف إىل ما كان 
 يتداوله قدماء اللغويني يف هذا الشأن.

إن أول دراسة علمية حديثة خاصة باملعىن هي تلك اليت قام هبا ميشيل بربيل 
michael Breal) :يف كتابه )Essai de Semantique  وهذا املصطلح   17 .1897سنة

الذي أطلقه ميشيل بربيل أن يسمي هذه الدراسة باسم مييزها من سائر الدراسات اللغوية. 
عند بربيل غري معناها الذي تعرف به اآلن عادة، ولو أن اللغويني  semanticsولكن معىن  

 18. ختلفةاألن يعرفون هذا املصطلح تعريفات امل

كان يف مرجع األخر أطلق على علم الداللة عدة األمساء يف اللغة العربية اإلجنليزية 
وتضبط  –. أما يف اللغة العربية فبعضهم يسمية علم الداللة semanticsأشهرها اآلن كلمة  
وبعضهم يسمية علم املعىن ) ولكن حذار من استخدام صيغة اجلمع  –بفتح الدال وكسرها 

والقول: علم املعاين ألن األخري فرع من فروع البالغة(، وبعضهم يطلق عليه اسم 
 19"السيمانتيك" أخدا من الكلمة األجنليزية أو الفرنسية. 

                                                           
16    http/mawdoo3.com/سبب_تسمية_سورة_الحجرات 

 .291محمد السعران، علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي، )بيروت: دار النهضة العربي، دون سنة(،   17 

 .291محمد السعران، علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي،  18 

 .11(، 2006أحمد مختار عمر، علم الداللة، )القاهرة: عالم الكتب ،  19 



13 
 

أو يعرف علم الداللة بعضهم بأنه "دراسة املعىن" أو "علم الذي يدرس املعىن" 
"ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية املعىن" أو "ذلك الفرع الذي يدرس الشروط 

 20الواجب توافرها يف الرمز حىت يكون قادرا على محل املعىن". 
يستلزم التعريف األخري أن يكون موضوع علم الداللة أي شيئ أي كل شيئ يقوم 

قد تكون عالمات على الطريق وقد تكون بدور العالمة أو الرمز. هذه العالمة أو الرمز 
إشارة باليد أو إمياءة بالرأس كما قد تكون كلمات ومجال. وبعربة أخرى قد تكون عالمات 
أو رموزا غري لغوية حتمل معىن، كما قد تكون عالمات أو رموزا لغوية. ورغم اهتمام علم 

لغة فإنه يركز على اللغة من الداللة بدراسة الرموز وأنظمتها حىت ما كان منها خارج نطاق ال
  21بني أنظمة الرمز باعنتبارها ذات أمهية بالنبة لإلنسان. 

 
 نشأة التدوليةمفهوم و  -2

(. 1938أول نشأت املصطلح التداولية هي من الفلوسف جارلس موريس  )
ينقسم العلوم عن مسيوطيقة  إىل ثالثة أسسي املفاهم يعين علم النحو و علم الداللة و علم 

 The study of Relation of Sign toالتداولية. قال موريس أن التداولية يسمى "

Interpreter"  أو دراسات عن العالقة بني العالمات و املفسرين. بسبب ذلك، املقصود
من العالمات يف ذلك التعريف هي اللغة اليت يف البداية الفكرة مث تتطورت التداولية كأحد 

 22من فروع العلم اللغة. 
لقد حتدثنا عن التداولية  )ينبغي عدم خلطها بالنفعية، ذلك التيار الفلسفي  

" وجون ديوي William Jamesاألمريكي( الذي ميثله أساس األمريكي وليام جاميس "

                                                           

 .11(، 2006أحمد مختار عمر، علم الداللة، )القاهرة: عالم الكتب ،  20 

 .12-11(، 2006أحمد مختار عمر، علم الداللة، )القاهرة: عالم الكتب ،  21 
  .25(, 2002محمود أحمد نحلة , آفاق الحديدة في البحث اللغوي المعاصر )اإلسكندرية : دار المعرفة,  22



14 
 

(John Dewey) " أو ريتشارد روريتRichard Rorty قبل أن تظهر مبدة طويلة دراسات "
 Charlesالفيلسوف األمريكي شارلز موريس "، ميز 1938يف هذا اجملال. ففي سنة 

Morris : يف مقال كتبه يف موسوعة علمية، بني خمتلفة االختصاصات اليت تعاجل اللغة "
علم الرتكيب )و بااإلمجال النحوي الذي يقصر على دراسة العالقات بني العالمات(، و 

ملعىن احلقيق القائمة بني علم الداللة )الذي يدور على الداللة اليت تتحدد بعالقة تعيني ا
العالمات وما تدل عليه(، واخريا التدولية اليت تعين، يف رأي موريس، بالعالقات بني 
العالمات ومستخدميها. والذي أستخر يف ذهنه أن التداولية تقتصر على دراسة ضمائر 

ا من التكلم واخلطاب وظر يف املكان والزمان )اآلن، هنا( والتعابري اليت تستقي داللته
معطيات تكون جزئيا خارجا اللغة نفسها، أي من املقام الذي جيري فيه التواصل ومع ذلك 

 23ظلة التداولية كلمة ال تعطي  أي حبث فعلي.
" مبعىن هذا Pragmatics" صطلحني: املصطلح اإلجنليزيمالتداولية ترمجة لل

ح الفرنسي املذهب اللغوي التواصلي اجلديد الذي تعرف يف هذه البحث، واملصطل
"lapragmatique" " بنفس املعىن و ليس ترمجة للمصطلحle pragmatism الفريسي ألن "

هذا اآلخري يعين "الفلسفة النفعية الذرائية". أما األول فرياد به هذا العلم التوصل اجلديد 
 ين العرب الذيالباحثةالذي يفسر كثريا من الظواهر اللغوية كما أشرنا. ولذلك ال نتفق مع 

ب "الذريعية أو الذرائية" أو غري مها من " pragmatics/la pragmatiqueترمو مصطلح "
 24املصطلحات املتحاقلة معهما.

هي دراسة عن التدولية Leech قال ليج prinsip-prinsip pragmatic يف كتاب 
لداللة. املعىن الكالم يف أحوال الكالم. نظر ليج التدولية كالدراسة اللغة اليت تتعلق بعلم ا

( يعين ينظر التداولية فرع من الداللة. ويسمى Semantismeهذه العالقة يسمى بالداليل )
                                                           

, )بيروت : دار الطليعة للطباعة التداولية اليوم,علم جديد في التواصلآن روبول و جاك موشالر, 23

 28-27( ص 2003والنشر, 
 .15(, 2005)بيروت: دار الطلبعة للطباعة والنشر,  التدولية عند العلماء العربصحراوي, مسعود 24
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وهي ينظر الداللة فرع من التدولية. و  (pragmatismeبالتداويل )
"Komplemetarisme .25" ينظر الداللة والتداولية من ناحييتني نتكاملني 

دوال: انتقال من حال إىل حال. -يدول-دالالتداول لغة : مصدر تداول. يقال : 
وأدال الشيئ: جعله منداوال، وتداولت األيدي الشيئ: أخدته هذه مرة وتلك مرة. التداولية 
اصطالحا: يسود اإلهبام كثريا من املصطلحات واملفاهيم املتاخعة للحقل التداويل.فالتداولية 

من حيث املن طلقات، ومصامقة نفسها عبارة عن اجملموعة من النظريات نشأت متفاوته 
 26يف النظر إىل اللغة بوصفها نشطا مبارس ضمن سياق متعدد األبعاد.

فا التدولية ليست علما لغويا حلضا، باملعىن التقليدي، علما يكتفي بوصف ونفسي 
البين اللغة ويتوقف عند حدودها وأشكاهلا الظاهرة، ولكنها علم جديد  للتواصل يدرس 

يف جمال االستعمال ويدمج من مث مشاريع معريفة متعددة يف دراسة ظاهرة  الظواهر اللغوية
"التواصل اللغوي وتفسريه". وعليه فإن احلديث عن "التدولية" وعن "الشبكتها املفامهية" 
يقتضي اإلشارة إىل العالقات القائمة بينها وبني احلقول املختلفة الهنا تشى بانتمائها إىل 

ويات متداخلة كالبنية اللغوية وقواعد التخاطب واالستدالالت حقول مفاهيمية تضم مست
التداولية والعمليات الذهنية املتحكمة يف االنتاج والفهم اللغويني وعالقة البنية اللغوية 
بظروف االستعمال .... اخل. فنحن نرى أن التدولية متثل حلقة وصل هامة بني حقول 

ثلة يف فلسفة اللغة العادية ومنها علم النفسي معرفة عديدة منها: الفلسفة التحليلية، مم
املعريف ممثاال يف "نظرية املالئمة" على خصوص ومنها علوم التواصل ومنها اللسانيات بطبيعة 

 27احلال. 
أما األخرى الذي حدثه حتت املوضوع التداولية هو اللغوي املشهور جورج يول 

: جمال الذي يدرس معىن املتكلم، يتكون جورج يول التعريف على أربعة تعاريف، األول
                                                           

25 Geoffrey Leech, Prinsip-prinsipPragmatik, (Jakarta: UI Press, 1993),8. 
 33(، 2012)لندن: مؤسسة الباب، التدولية في البحث اللغوي والنقد بشري البستاني، 26
 .22(، 2004)بيروت: دار الكتاب الجديد، إستراجيات الخطاب مقارية لغوية تداولية عبد الهادي الشهري، 27
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والثاين: جمال الذي يدرس معىن يف السياق، والثالث: جمال الذي يدرس معىن الكالم، 
يدرس املعىن املتواصل بواسطة املتكلم، والرابع: جمال الذي يدرس شكل التعبري مستندة إىل 

 28ة.املسافة االجتماعية اليت حددهتا املشارك املتورط يف احملدثة املعين

( التداولية هي دراسة حول العالقة بني Stephen Levinsonعند ستيفن ليفنسون )
 (GeoffeyLeechاللغة وسياقها الذي جعله األساس من تقرير تفاهم. ويتفق جيفري ليح )

مع ليفونسون أن التداولية هي دراسة عن املعىن يف حاالت الكالم اليت تغطي املتكلم 
التداولية ال حتكمها بالقواعد حنو يف علم الداللة  29دف الكالم.واملستمع، سياق الكالم وه

بل حتكمها باملبادئ غري تقليدية وهي بدافع األهداف االجتماعية. املعىن ليس حيدد فقط با 
وإشارته ولكن استخدامه. حبلول ذلك التداولية ال يدرس  –العنصر الشكلية اللغة  –لرمز 

 30)يء"."ما هو شيء" بل "ما املقصود من ش

( هي دراسة عن ثالثة مفاهم وهي املعىن Griceمفاهم التداولية عند جرايس )
والسياق واملواصالت ومفهوم املركزي من تداولية جرايس هو املعىن املتكلم زمبدأ التعاون. 
مفهوم املعىن املتكلم ليس الفرق بني املننيني ومها املعىن الداليل واملعىن التداويل فقط ولكن 

شأ يف مقصود املتكلم يف عملية املتوصل أيضا. مث فصل جرايس بني املعىن الطبيعي الذي ن
واملعىن غري الطبيعي. املعىن الطبيع هو املعىن املضمونة يف وحدة اللغة مثل الكلمة أو العبارة 
أو اجلملة. املعىن الطبيعي هذا ال التشكيك يف غرض ووظائف الكالم الذي قدمه املتكلم 

 ( املعىن غري الطبيعي هو املعىن املتناسب باملقصود التواصل.Schiffrin) وفسر شيفرين

                                                           
28  George Yule, Pragmayics, (Oxford: Oxford University Press, 1998),4. 

29Moch. Sony Fauzi, PragmatikdanIlmuMa’aniy: 

PersinggunganOntologidanStemologi, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 20. 
30MOch.SyarifHidayatullah, CakrawalaLinguistik Arab, (TAnggerang 

Selatan: Alkitabah, 2012), 132. 
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وأضاف ليج  31التداولية هي العلم الذي حيلل املقصد كمبدأ أساسي يف دراسة اللغة.
"Geoffrey Leech"  أن التداولية هي دراسة عن خطاب املعىن يف مرتبط احلاالت

خطاب اللغة من الناس. واقعية حيث أن التداولية هي إحدى من الدراسة عن 32املعىن.
معظم فروع اللغة النطقية من خالل إشراك املعىن الكلي للخطاب احمليطة. مهم عن معىن يف 
التداولية ألن هذا املعىن الذي حيدد أغراض خطابا. مرفق هلذا املعىن الذي جيعل مقصود 

( علم Geotge Yule)لتكون خمتلفة على الرغم من أن شكل التعبري نفسه. جرياس يويل 
 التداولية إىل أربعة أحداد، فيها: 

 التداولية هي الدراسة تدراسها املقصود من املتكلم.  (1
 التداولية هي الدراسة تدراسها املعىن السياقي. (2
 التداولية هي الدراسة تدراسها للتواصل أكثر من الكالم املنطوقة. (3
 القة.التداولية هي الدراسة تدراسها عن تعبري مسافة الع (4

نفسه فقد يكون  الباحثةاكتسبت التداولية عددا من التعريفات، حسب اهتمام 
 اهتمام باملعىن يف سياق التواصلي فيعرفها بأهنا: الباحثةاهتمام 

دراسة املعىن التواصلي أو معىن املرسل، يف كيفية قدرته على إفهام املرسل إليه،  .أ
 33بدرجة تتحاوز ما قاله.

 أو دراسة استعمال اللغة يف اخلطاب، شاهدة يف ذلك على مقدرها اخلطابية.  .ب

                                                           
31 Stephen C. Levinson, Pragmatics (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1983), 21. 
32Geoffrey Leech, Linguistik Meaning (vol I) (London: RRoutledge&Kegan 

Paul, 1983), 8. 
  22(، 2004عبد الهدي الشهيدي، إستراتيحيات الخطاب مقارية لغوية تداولية، )بيروت: دار الكتاب الجديد،  33
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كما قد نعرف من وجهة نظر املرسل بأهنا: كيفية إدراك املعابري واملبادأ اليت توجه 
املرسل عند إنتاج اخلطاب، مبا يف ذلك استعمال خمتلف اجلوانب اللغوية يف ضوء عناصر 

 34من لدن املرسل إليه عند تأويل قصده وحتقيق هدفه.السياق، مبا يكفل ضمان التوفيق 

 

 أنواع التداولية .ج
لسعة الدراسات التداولية يف اللغة، فقد تفرقت عنها نظريات متعددة، اهتم كل 

 35منها جبانب تداويل معني وتطورت أحباثه يف عدة مسارات، فهناك: 
اللغوي املستنبطة من السياق : اليت هتتم بدراسة شرائط االستعمال  التداولية اإلجتماعية (أ

 االجتماعي.
 : اليت تدرس االستعمال اللغوي من وجهه نظر تركيبية. التداولية اللغوي (ب
 : اليت تعين مبشكالت التواصل يف املواقف املختلفة. التطبقيةالتداولية  (ج

 : اليت تعين األسس اليت يقوم عليها استعمال اللغة.   د( التداولية العامة
 

 الدراسات التداوليةجوانب  .د
عنت الدراسات التداولية بأكثر من جوانب، وميكن إرجاع هذه اجلوانب إىل أربعة 

 سياتمسارت، يتضمن كل منها عددا من الدراسات. وهذه املسامرات هي: األ
(Deiksis( واالفرتاض املسبق ،)Presupposition( واالستلزام ،)Implikatur،)  واالفعال

 36(.TindakTuturالكالم )
 

                                                           
 22(، 2004، إستراتيحيات الخطاب مقارية لغوية تداولية، )بيروت: دار الكتاب الجديد، عبد الهدي الشهيدي34
 .3(، 2007)السعودية، جامعة الملك، سعود،  المقاربة التداولية )قضية اللغوي(،محمد الزليطني، 35
 .3(، 2007)السعودية، جامعة الملك، سعود،  المقاربة التداولية )قضية اللغوي(،محمد الزليطني، 36
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 األفعال الكالمية .ه
( موقع الصدارة بني أتبع John Searleحيتال الفلسوف األمريكي جون سريل )

أوستني ومريديه، فلقد أعاد تناول نظرية أوستني وطور فيها بعدين من أبعادها الرئيسية مها: 
أجنزت بواسطتها  املقاصد واملواضعات. وبالفعل ميكننا اعتبار األفعال الكالم واجلمل التيي

وسيلة تواضعية املتعبري عن مقاصد وحتقيقيها. وهذا املظهر كان حاضرا لدي أوستني ولكن 
 37سيعرف سوج تطوره لدي سريل.

ال يهتم سريل إال باألفعال املتضمنة يف القول. فلقد شك يف وجود أفعال تأثري 
ثل إسهامه الرئيسية يف التمييز بالقول ومل حيفل حبق، على سبيل املثال، باألفعال القولية. يتم

داخل اجلملة بني ما يتصل بالفعل املتضمن يف القول يف حد ذاته. وهو ما يسمية واسم 
القوة املتضمنة يف القول، وما يتصل مبضمون الفعل وهو ما يسميه واسم احملتوى القضوي. 

واسم القوة  وعلى هذا النحو فإننا يف مجلة " أعداك بأن أحضر غدا" جند أن "أعدك" هو
املتضمنة يف القول وأن " أخضر غدا " هو واسم احملتوى القضوي. وهكذا فإن القائل الذي 
يتلفظ جبملة " أعداك بأن أحضر غدا " يقصد يف مقام أول الوعد بأن حيضر غدا، وحيقق 
هذا املقصود بفضل قواعد لسانية تواضعية حتدد داللة مجلة "أعداك بأن أحضر غدا" . 

أخرى فإن للقائل نية الوعد باحلضور غدا وحيقق هذه النية بإنتاج مجالة "أعداك بأن وبعبارة 
أحضر غدا"، ألن ينوي وهو يتلفظ هبذه اجلملة أن يبلغ خماطبة بقصده الوعد بأن حيضر 
غدا ملا ملخاطبه من املعرفة بالقواعد املتحكمة يف معىن عبارات اللغة اليت يتكلماهنا. وعلى 

( إبالغ هذا املقصود 2( الوعد باحلضور غدا، 1للقائل مققصودين، مها:  هذه النحو فإن

                                                           
 .33، التداولية اليوم: علم جديد في التواصلآن روبول و جاك موشالر، 37
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من خالل إنتاج مجلة "أعداك بأن أحضر غدا" مبوجب القواعد التواضعية املتحمة يف تأويل 
 38هذه اجلملة يف اللغة املشرتكة.

ويتمثل اإلسهام الثاين لسريل يف حتديديه للشروط اليت مبقتضاها يكللها فعل متضمن 
 القول بالنجاح. فيميز بني القواعد التحضريية ذات الصلة مبقام التواصل )يتحدث يف

املتخاطبون اللغة نفسها، ويتحدثون "بنزاهة"..... إخل(، وقاعدة احملتوى القضوي )يقضى 
الوعد من القائل أن يسند إىل نفسه إجناز فعل يف املستقبل( والقواعد األولية املتعلقة 

فية )يتمىن من تلفظ بأمر أن ينجز الفعل الذي أمر به، وليس بديهيا أن باعتفادات متثل خل
ينجز دون هذا األمر(، وقاعدة النزاهة ذات الصلة باحلالة الدهنية للقائل )ينبغي عليه أن 
يكون عند اإلثبات أو الوعد نزيها(، والقاعدة اجلوهرية اليت حتدد نوع التعهد الذي قدمه 

وعد أو التقرير التزام القائل خبصوص مقاصده أو اعتقاداته(، أحد املتخاطبني )يقتض ال
وقواعد املقصود واملواضعه اليت حتديد مقاصد املتتكلم والكيفية اليت يينفذ هبا هذه املقاصد 
بفضل املواضعات الكالمية كما ذكر آنفا. ومكن هذا التحديد سريل من تقدمي تصنيف 

 39األفعال املتضمنة يف القول. جديد لألفعال الكالمية كان أساسا ملنطق
ين يف جوانب الباحثةيف املراجع اآخر، تستأثر نظرية األفعال الكالمية باهتمام 

النظرية العامة الستعمال اللغة، فعلماء النفس يروون اكتساهبا شرطا أساسسا الكتاباس اللغة  
قة يف استعمال كلها، ونقاد األدب يرون فيها إضائة ملا حتمل حتمله النصوص من فروق دقي

اللغة وما حتدثة من تأثر يف امللتقى، واألنثرو بولوجيون  يأملون أن جيدوا فيها تفسريا للطقوس 
والرقي السحرية، والفالسفة يرون فيها جماال خصبا لدراسة عالقة اللغة بالعامل، واللغويون 

الثانية، أما يف جيدون فيها حلوال لكثري من مشكالت الداللية والرتكيب، والتعليم اللغة 
الدراس التداويل فإن األفعال الكالمية تدل واحدا من أهم اجملاالت فيه، إن مل يكون أمهها 

                                                           
 .34-33، التداولية اليوم: علم جديد في التواصلآن روبول و جاك موشالر، 38
 .34،التداولية اليوم: علم جديد في التواصلآن روبول و جاك موشالر، 39
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مجيعا، بل إن التداولية يف نشأهتا أألوىل كانت مرادفة لألفعال الكالمية، فليس بغريب إذن 
 40أن يعاد جون أوستني أبا للتداولية. 

اللغة وسيلة لوصف الوقائع املوجودة يف العامل وكان فالسفة الوضعية املنطقية يرون 
اخلارج بغبارات إخبارية مث يكن احلكم بعد ذلك على هذه العبارات بالصدق إن طابقت 
الواقع والكذب إن مل تطابقه، فإذا مل تطابق العبارة واقعا فليس من املمكن احلكم عليها 

ال اآلن: "ملك فرنسا أصلع" الصدق أو كذب، وهي من مث ال معىن هلا، ومثال ذلك أن يق
فهذه العبارة ال تطابق الواقع، وال ميكن احلكم عليها بصدق أو  كذب، فال معىن هلا. وهم 
بذلك خيرجون من اللغة معظم أنواع اخلطاب األديب والديين األخالقي فهي مبعيارهم ال معىن 

 41هلا. 
 stateامل ) لقد أنكر أوستني أن تقتصر وظيفة اللغة على وصف الوقائع الع

ofaffair وصفا يكون إما صدق وإما كاذبا وأطلق عليه املغالطة والوصفية، ورأى أن هناك )
نوغا آخر من عبارات يشبه العبارات الوظيفية يف تركيبها لكنه ال يصف وقائع العامل وال 
يوصف بصدق وال كذب، كأن يقول رجل مسلم ال مرأته: "أنت طالق"، أو يقول: "أوصي 

اىل ملرض السرطان" أو يقول قد بشر مبولود: "مسيته حيي"، فهذه العبارات و أمثاهلا بنصف م
ال تصف شيئا من وقائع العامل اخلارجي، وال تصف بصدق أو كذب، بل إنك إذا نطقت 

 42بواحدة منها أو مثلها تنشئ قوال بل تؤدي فعال فهي أفعال الكالم، أو هي أفعال كالمية.
 مه أوستني لنظرية األفعال الكالمية فيما يأيت: ولعلى أوجز اآلن ما قد

                                                           
40Jenny Thomas, Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics, 

(London an New York: Routkedge, 1995(, 28, 
41Jenny Thomas, Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics, 

(London an New York: Routkedge, 1995(, 29. 
42Stephen C. Levinson, Pragmatik, (United Kingdem: Cambridge University 

Press, 1883), 277. 
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 43أوال: ميز أوستين بين نوعين من األفعال. 
وهي إفعال تصف وقائع العامل اخلرجي، وتكون  (،constativeأفعال إخبارية ) .1

 44صادقة أو كاذبة. 
(، تنجح هبا يف ظروف مالئمة أفعال أو تؤدي، Performativeأفعال أدائية ) .2

( كما أطلق عليها أو Happyوال كذب، بل تكون موفقة )وال توصف بصدق 
(، ويدخل فيها التسمية والوصية، واالعتدار والرهان unhappyغري موفقه )

 45والنصح والوعد. 
ثانيا: حين تبين ألويستين أن تمييزه بين األفعال اإلخبارية واألدائية غير حاسم 

ليس منها، وأن كثيرا من وأن كثيرا مما تنطبق عليه شروط االفعال األدائية 
األفعال اإلخبارية يقوم بوظيفية األدائية رجع عودا على بدء إلى سؤال: كيف 

 46ينجز فعال حين  ننطق قوال؟ 
ويف سعيه لإلجابة عن هذا السؤال مرة أخرى رأى أن الفعل الكلمي مركب من 
ثالثة أفعال، تعد جوانب خمتلفة لفعل الكلمي واحدا، وال يفصل أحد مها عن اآلخر إال 

 47لغرض الدرس وهي: 
 (Locutionary actالفعل اللفظي ) .1

عىن حمدد وهو يتألف من أصوات لغوية تنتظم يف تركيب حنوي صحيح ينتج عنه م
 وهو املعىن األصلي، وله مرجع حييل إليه.

                                                           
 .43، آفاق الجديدة في البحث اللغوي المعاصر محمد أحمد نحلة، 43
 .43 ،آفاق الجديدة في البحث اللغوي المعاصر محمد أحمد نحلة،44
 .44 ،آفاق الجديدة في البحث اللغوي المعاصر محمد أحمد نحلة،45
 .45 ،آفاق الجديدة في البحث اللغوي المعاصر محمد أحمد نحلة،46

47Jenny Thomas, Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics, 

(London an New York: Routkedge, 1995(,49. 
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 (Illocutionary Actالفعل اإلنجازي ) .2
 وهو ما يؤ ديه الفعل اللفظي من املعىن إضايف ميكن خلف املعىن األصلي.

 (Perlocutionary Actالفعل التأثيري ) .3
 48ويقصد به األثر الذي حيدثه الفعل اإلجنازي يف السامع. 

إىل أن الفعل اللفظي ينعقد الكالم إال به، والفعل التأثريي ال وقد فطن أويستني 
يالزم األفعال مجيعا فمنها ما ال تأثري له يف السامع، فوجه اهتمامه إىل الفعل اإلجنازي حىت 

 49غدا لب هذه النظرية فأصبح تعرف به أيضا، فتسمى أحيانا النظرية اإلجنازية. 
 

 االستلزام .و
باحملتصر نشأة االستلزام يف الفصل من قبل أن لقد عمد جرايس،  الباحثةقد عرض 

( وما يقصد what is saidأحد املنظرين املتداولية، إىل إيضاح اإلختالف بني ما يقال )
(what is mean فما يقال هو ما تعنية الكلملت والعبارات بقيمها اللفظية، وما ،)

ى حنو غري مباشر، اعتمادا على أن السامعة يقصد هو ما يريد املتكلم أن يبلغه السامع عل
فادر على أن يصل إىل مراد املتكلم مبا يتاح له من أعراف االستعمال ووسائل االستدالل. 
ونتيجة هلذا كان يفرق بني املعىن الصريح وبني ما حتمله اجلملة من معىن متضمن فنشأت 

 50عنده فكرة االستلزام. 
ة االستلزام بفكرة جرايس عن االتصاالت وقيل أيضا يف مرجع األخرى أن نشأ

وخصوصا عن مبدأ التعاون. نشأ هذا الفكرة الستمار فكرة أويستني عن االتفاقية وفكرة 
                                                           

48Jenny Thomas, Meaning in Interaction: An Introduction to Pragmatics, 

(London an New York: Routkedge, 1995(,49. 
 

 .46، الجديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمد أحمد نحلة، آفاق، 49
 .51محمد أحمد نحلة، آفاق، الجديدة في البحث اللغوي المعاصر.50
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أويستني هذه أيضا الستمار فكرة سريل. االتفاقية عند سريل هي موصوف بعلم اللغة 
(Linguisticly وهذا يدل على شيئ الذي وافق به كثري من اإلنسان فجعل االتفاقية )

املكتوبة بسر يف علم اللغة. أما االتفاقية عند أويستني مزيد باالتفاقية غري موصوف بعلم 
. املقصود هو جعل االتفاقية هنا يستطيع بطريق مباشرة (non-linguisticly)اللغة 

ة املعينة. فجعل هذه االتفاقية لبا يف فقرة أويستسن بالسياق ووافق به املؤسسة االجتماعي
عن أفعال األدانية. وأوضح أفعال األدانية واالتفاقية غري موصوف بعلم اللغة هذه طريقا 
لوصف االفعال الكالمية اليت مبينها بتفكري ومقصود االتصاالت. فمن هنا نشأ فكرة 

 51االستلزام.
" حلل املشكلة املعىن اللغة اليت Griceريس "وقد مفهوم االستلزام أول مرة من قبل ج

ال ميكن حلها عن طريق نظرية الداللة. إذا االعتماد فقط على أي النظرية الداللة أو 
فهمها، فمعىن من اخلطاب أو الكالم ال ميكن فهمه بشكل صحيح. أهداف من املخابرة 

ن أن نفهم الرسالة املتكلم هي ملوجه الرسالة من املتكام إىل السامع بتحقق. إذا السميع ميك
باللة فقط، غويا فقط فتواصل ال يستطيع حدث بشكل صحيح. لتكون قادرة على فهم 

 القصد والتقاطها من املتكلم، فهم ملفهوم االستلزام الذي مطلوبا جدا. 
قال جريس أن االستلزام هو خطاب الذي تعين شيئا خمتلفا لتحدث يف الواقع. أي 

د من املتكلم الذي ال يرد فيه نص خاصا. وبعبارة أخرى، االستلزام شيئ خمتلف يعين القص
 هو النية والرغبة أو التعبري عن القلوب خفية. 

" أن االستلزام هو العالقة بني الكالم مع املوصى هبا وأال Wijanaحسب وجاين "
نببان  وقال 52تكون داللة ولكن العالقة بينهما تتأس على اخللفية الكامنة اليت تؤسسهما. 

                                                           
51Eti Setiawati, Sunoto, dkk, Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 12-13. 
52 I Dewi Putu Wijana, Dasar-dasar Pragmatik, 38. 
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استنادا  53"أن االستلزام يرتبط ارتباطا وثيقا باتفاق املعىن الذي حدث يف عملية االتصال."
إىل بعض من التعريف السبق أن االستلزام هو معىن يف اخلطاب الذي ميكن أن يعين الكثري 

 من الكالم.
 
 مبدأ التعاون .ز

املتكلم الذي سصيغ الكالم يف حمادثة بقصد التواصل شيئا احملاور، ونأمل أن يفهم 
املستمع على ما تريد اتصاليها.وبالتايل، فإن يسعي املتكلم اجلعل الكالم بالسياق واضحة 
وسهلة لفهم وكثفية ومقتضبة وعلى شاكل دائما، لذالك مل تقتضي وقتا حماور. على ثبيل 

ستخدم اخلطاب الكالم "من فضلك" و "هل ميكنك مساعديت؟" املثال، شخص الذي ي
بالنسبة للحاالت وأغراض خمتلفة. يف حالة الطوارئ الناس مييلون إىل استخدم النموذج 
األول من الكالم، يف حني أن اولئك الذين يتدرعون مساعدة اآلخوين يف احلاالت اليت هي 

طاب الثاين. سيكون من الغريب جدا إذا  ليست حملة لذلك، وقال أنه متيل إىل استخدم اخل
كان شخص ما سوف يغرق يف بركة وطلب املساعدة مع اخلطاب الثاين. بدال من ذلك، 
يسأل شخص عن املساعدة جيد عدم استخدم اخلطاب األول من حيث احلجم والتجويد 
هم نفس األشخاص الذين لقوا مصرعهم غرقا. هناك بعض اآلثار يتعني حتقيقها حبول 

كلم إذا كانت هناك احنرافات. املتكلم يف السؤال ال تنفذ التعاون أو عدم التعاون إذا  مت
كانت آثار مل يكن هناك. لذالك وباختصار ميكن افرتاض أن هناك مبدأ التعاون الذي 

 54جيب أن يكون املتكلم واملستمع حبيث يتم تشغيل عملية التواصل بسالسة. 
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فس التداولية. املتكلم واملستمع يدعو إىل تعاون مبدأ التعاون هو احد من املبادئ 
جيد يف كل حمادثة. هذا الشكل من التعاون عن املساعدة املناسبة للمحادثة عندما محلت 
احلدثة. يؤكد على هذا مبدأ التعاون عن املساعدة املناسبة مبقصود من املتكلم يف وقت 

ة من املقصود املتكلم ال اخلطاب. ولذلك فمن الوضح أ اخلطاب جيب أن يكون مناسب
ينبغي أن يكون أكثر أو أقل املساعدة من املطلوب أو إذا سأل املتكلم فجواب املتوقع هو 

 اجلواب املناسب على ذلك األسئلة.
( عن مفهوم االستلزام بتطبيق قواعد مبادئ التعاون. يف Griceنسب جريس )

ائل مشارك حبيث وقع احملادثة األساس، ينظم مفهوم مبدأ التعاون ما جيب القيام به بد
جيدة. على جريس، يف الغالب تعاون هو مبدأ الذي ينظم تربيد وخاصة تربيد احملادثة. 
عرض جريس عن التعريف ملدأ التعاون يف شكل وصفية إىل املتكلم: "جعل مساعدتك 
احملادث كما هو مطلوب يف هذه املرحلة من املساعدة، على أساس الغرض املقبول أو 

 55اهها يف تبادل احلديث أن تفعل". اجت
 

 أنواع مبدأ التعاون.  ح

لوصف هذه الظاهرة يفرتح جرايس نظرية احملادثة، اليت تنص على أن التواصل 
الكالمي حمكوم مببدأ التعاون ومبسلمات حوارية. وينهض مبدأ التعاون على أربعة مبادئ 

(Maxim :وهي كما تايل ) 
 (Quantitity of maximمبدأ الكم ) .أ
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وختص كم أو قدرية اإلخبار الذي جيب أن تلتزم به املبادرة الكالمية أو 
اجعل إسهامك يف احلوار بالقدر املطلوب من دون أن تزيد عليه أو تنقص 

 منه، وتتفرع إىل مقولتني:
 اجعل مشاركتك تفيد القدر املطلوب من اإلخبار. (1
 ال جتعل مشاركتك تفيد أكثر مما هو مطلوب. (2

 (Maxim of Qualityالكاف)مبدأ  .ب
ال تقل ما تعتقد أنه كاذب وال تقل ما ال تستطيع الربهينية على ونصها: "

صدقه" أو ال تقل ما تعتقد أنه غري صحيح، وال تقل ما ليس عندك دليل 
 عليه. 

 ال تقول ما تعتقد أنه خطأ. (1
 ال تقول أي شيئ مل يكون لديك أدلة على حنو كاف. (2

 (Maxim of Relevance)مبدأ المناسبة  .ج
وهي عبارة عن قاعدة واحدة: "لتكن مشاركة مالئمة" أو اجعل كالمك ذا 

 56عالقة مناسبة باملوضوع. 
 (Maxim of Mannerمبدأ الطريقة ) .د

هي اليت تنص على الوضوح يف الكالم أو كن واضحا حمددا: فتجنب 
( وأوجز ورتب  ambiguity( وجتنب اللبس )Obscurityالغموض )
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( 2( ابتعد عن اللبس، 1قواعد فرعية كما تايل: كالمك، وتتفرع إىل ثاللة 
 57( حتر الرتتيب. 3حتر اإلجياز، 

 

 أنواع االستلزام خ.

وقد نظر جرايس فرأ أن االستلزام نوعان ومها االستلزام العريف أو التقليدي واالستلزام 
 احلواري: 

 االستلزام العرفي أو التقليدي .1
العريف قائم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة من استلزام بعض األلفاظ االستلزام 

وكان  58دالالت بعينها ال تنفك عنها مهما اختلفت هبا السياقات وتغريت الرتكيب. 
االستلزام العريف يتعلق بعريف معىن الكلمات ونظام مستعمل اتفاقيا. اهتمام هذا االستلزام 

الم. عملية لفهم االستلزام العريف عملية سهلة، ألن بفهم املعىن املناسب يف معجم الك
املفسر حيتاج إىل علم الرتاكيب فحسب معجم الكالم أو حيتوي االستلزام العريف ضمن 
املعىن من املعىن الكلمة مباشرة وليس من مبدأ احلواري ولكن يتعلق بالتفاق بدور املعجمي 

 59أو الكالم اخلاص. 
" ونظريهتا يف اللغة العربية "لكن" فهي هنا وهناك butومن ذلك مثال يف اإلجنلزية "

تستلزم دائما أن يكون ما بعدها خمالفا ملا يتوقعه السامع، مثل: زيد خبيل وهو خبيل، زيد 
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59 Suhartono, Implikatur percakapan dalam tuturan Berbahasa Indonesia 

Lisan Informal Warga Masyarakat Tutur Mojokerto, (Malang: Disertasi, Universitas 
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ال  60غين لكنه خبيل. وأما االستلزام احلواري فهو متغري دائما بتغري السياقات يرد فيها. 
حلواري وعلم السياق. كان معىن الكالم االستلزام يفهم االستلزام العريف باستعمال مبدأ ا

العريف باحتواء علم اللغة مباشرة. يستطيع االستلزام العريف أن يعتقد ألن له احتواء أو معىن 
نسيب ثابت وليس له تزعة عاملية يف عالقة حبالة الصدق. خيتلف هبذا األمر، ظهر االستلزام 

 61مات املستعملة يف كالم. احلواري لوجود الصفات احلوارية من الكال
االستلزام العريف هو غري مؤقتة هو املعىن أو فهم شيئ بصفة أكثر دواما. الوحدح 
املعجمية الواردة يف النموذج على آثار خطاب التعرف ألهنا تعين "علشان القدم" وكان من 

ة حثةالبااملعرف عموما. ومع ذلك، هذا لنوع من التعريض مل تدرس كثريا وتطويرها على 
 62ألهنا بعترب أقل جاذبية. 

 
 االستلزام الحواري .2

املثال: "ذات يوم حينما وقوع احملضرة  الباحثةلفهم هذا االستلزام احلواري أضرب 
سأل األستاذ: أين املمسحة؟ فقال طالب: أمامك يا أستاذ، قال أستاذ مرة: أين املمسحة؟ 

ملكتب، قال األستاذ مرة أخرى فقال طالب: أمامك يا أستاذ، أمامك يا أستتاذ، فوق ا
 بصوت مرتفع: أين املمسحة يا طالب؟ فيقوم أحد منهم وميسح السبورة."

يف هذا املثال، ال يطلب األستاذ مكن املمسحة ألن السياق يف هذا حوار قد عرف 
األستاذ املمسحة يكين أمامه، على مكتب والسياق يف هذا حوار أيضا، يريد األستاذ 

ن السبورة ال مكن هلا للكتابة. فقال األستاذ "أين املمسسحة؟" ليس مبعىن لكتابة شيئا ولك
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حقيقيا ولكن جمازيا. يريد األستاذ بكالمه لواحد من الطالب قام يتنظيف السبورة. وهذه 
 ظاهرة االستلزام احلواري. 

وقال ليفنسون "أن مفهوم االستلزام احلواري هو مفهوم مهّم يف دراسة التداولية ملدة 
 63ربعة أشياء، وهي: ا

يسمح التفسري االستلزام من احلقائق اللغوية اليت ميكن تفسريها من خالل  (أ
 نظرية لغوية.

 يعطي االستلزام تفسريا ملعرفة املعىن الذي خيتلف من القول الظاهريا.  (ب
 ميكن االستلزام تبسيط هيكال وحمتوى دالالت وصفية.  (ج
 يسمح االستلزام وصف عن احلقائق لغة دقيقة. (د

ميكن أن يفسر االستلزام من احلقائق اليت تبدو غري ذات صلة، ولكن تتعلق يف 
 64الواقع.

احلواري أو يف كثري من األحيان تسمى أن االستلزام " George Yuleوقال يول "
للعثور  65االستلزام احلواري خاصا حيدث يف أحداث االتصال اليت حتدث يف سياق حمدد. 

على هذا النوع االستلزام حيتاج أن تأخذ يف االعبيار املعلومات املتعلقة حبدث االتصاالت. 
متساوية يف كل حالة احملدثة. أن السياق تساهم مسامهة " cummingsقال كامينج " 

وميكن السياق ينتهك املشاركون على مبدأ التعاون. وقال املشاركون يف بعض األحيان 
 66لسخرية وجمازء وهلم جرا لتقدمي اخلطاب يف حمادثة. يستخدم لغة ا
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"أن هناك  و اجلرايس لتوضيح الفهم من االستلزام احلواري، حسب ليفنسون
 خصائص االستلزام احلواري، كما يأيت: 

ميكن استخالصها إذا كان هناك فرصة لتهب  هذا االستنتاج، Cancellability (أ
عليه من خالل إضافة عدد قليل من أماكن العمل/ سببا إضافيا يف أماكن 

 العمل األصلي.

ات الدالالت ما قبل، يويتم إرفاق االستلزام حملتو ،  Non-detachability (ب
و يقصد جرايس وليس شكل لغوي، مث االستلزام ال ميكن فصلها عن الكالم. 

بذلك  أن االستلزام احلواري متصل باملعىن الداليل ملا يقال ال بالصيغة اللغوية 
اليت قيل هبا، فال ينقطع مع استدالل مفردات أو عبارات بأخرى ترادفها. ولعل 
هذه اخلاصية هي اليت متيز االستلزام احلواري عن غريه من أنواع االستبدال 

ولعل ما أراد يتضح من  (presupositionابق ) التداويل مثل االفرتاض الس
 احلواري اآليت بني أختني: 

 ال أريدك أن تسللى إىل غرفيت على هذا النحو. (1
  خشية أن أحدث ضوضاء.أنا ال أتسلل، ولكن أمثى على أطراف أصابعي  (2

فعلى الرغم ممن تغري الصياغة يف قول )ب( فإن ما يستلزمه القول من عدم 
 67الرضا عن هذا السلوك ال يزال قائما. 

 ( context dependent االستلزام متغري، متغري بالسياق املعني )  .ج
التعريض غري اصطالحية، وهذا يعين أن يعرف املعىن احلرف، قد يشتبه واملقصود 

 الميكن أن يكون جزءا من هذا املعىن.يف السياق، التعريض 
 68تقدم يول أمثلة من االستلزام احلواري على النحو التالية: 
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 : واه!! أ رئيسكم جمنون؟ ليلى
 : دعونا شرب القهوة.  مرمي

تعرف الوضع وسياق احملادثة. الوضع احملادية اليت كان مشى ليلى أن يدخل إىل  
الذي هو على مكتبه. استجابة ماري علي خطاب مكتب مرمي واالنتباه إىل حجم العمل  

ليلى ال يبدو أن يكون هلا عالقة، ولكن كان معىن االستلزام يف خطاب ماري يعين "دعونا 
 نتحدث خارج وحده، أنه هنا كنت قلقا مسع رئسيت".

 ( Calculability د( االستلزام ميكني تقديره )  

يتجه هبا خطوة إىل الوصل إىل ما واملراد به أن املخاطب يتوم خبطوات حمسوبة   
يستلزم الكالم فإذا قيل مثال: امللكة الفكتوريا صنعت من حديد، فإن القرينة تبعد السامع 

املتكلم يريد أن يلقي عن قبول املعىن اللفظي، فيبحث عما وراء الكالم معىن فيقول لنفسه: 
نه ذكر يل مجلة خربية، واملفروض يف هذا املتكلم أنه ملتزم مببدا التعاون أي إىل خربا بدليل أ

يريد أن خيلع على امللكة أنه ال يريد يب خدعا وال تضليال، فماذا يريد أن يقول؟ البد أنه 
بعض صفات احلديد كالصالبة، واملتانة وقوة التحمل، وهو يعرف أنين أستطيع أن أفهم 

 69(، فلجا إىل هذا التعبري االستعارى. literal-onn املعىن غري احلريف )

ون الباحثةهذا هوو االستلزام عند جرايس الذي يثمل نظرية متكاملة حاول 
إيضاحها بأمثلة كثرية مما قدمت، كما حاولوا تطويرها واستكمال جوانب النقص والقصور 

 وعلماء أصول الفقه، فيها، وهي قربية جدا مما ورد يف الرتاث اللغوي العريب عند البالغني
د املتوكل أن يقدم دراسة حاول هبا أن يستكشف املعامل الرئسية للوصف وقد استبطاء أمح

العريب القدمي هلذه الظاهرة معتمدا على ما قدمة السكاكى يف مفتاحه ألنه وجد تناوله 
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الصريح  يتحاوز املالحظة اجملردة إىل التحليل املالئم للطاهرة، الذي يضيط عالقة املعىن
باملعىن املستلزم مقاميا، ويصف آلية االنتفال من األول إىل الثاين بوضع قواعد استلزامية 

  70واضحة. 

وبناء على املثال السابق، هناك ثالثة اخلصائص اليت تؤثر على اآلثار املرتتبة على  
 احملادثة، مثل: 

والسياق الذي حييط لتحديد مطلوب نوع االستلزام املعرفة النتخصصة من الوضع  (أ
 احلدث.

 عندما حيتوي اخلطاب االحنرافات من االحنراف من التعاون.  (ب
 استخدام أسلوب اللغة لتحقيق تأثري االتصال املعني.  (ج

نعومة من احملدثة يف أنشطة اللغة ال تتحدد عناصر اللغة من الناحية اهليكلية فقط، 
املستمع أيضا. ومراعاة املبادئ ولكن  جترد اإلشارة مبادئ استخدام اللغة لناطقني و 

املستخدمة يف استخدام اللغة تكون قادرة على معرفة القصد أو رسالة لنقلها من املتكلم إىل 
املستمع. يف بعض األحيان، املتحدث ارتكاب الغش أو خمالفة ملبادئ استخدام اللغة. يشري 

معينة اليت تظهر يف حمادثة هذا االحنراف أغراض حمددة ليتم حتقيقها حبلول املتكلم. أغراض 
 71هو ما يسمى االستلزام احلواري.

 
 
 
 

                                                           

 .40 آفاق الجديدة في البحث اللغوي المعاصر.محمود أحمد نحلة،   70 
71  George Yule, Pragmatik, 76. 



34 
 

 الفصل الثالث

 هاعرض البيانات وتحليل
االطار " كما يف الفصل الثاين  ،جريس يستخدمها البحث نظرية االستلزام اليت قدمها

أن االستلزام هو خطاب الذي تعين شيئا خمتلفا لتحدث يف الواقع. أي شيئ خمتلف  "النظري
يعين القصد من املتكلم الذي ال يرد فيه نص خاصا. وبعبارة أخرى، االستلزام هو النية 

 والرغبة أو التعبري عن القلوب خفية.
 كما يلي:و من خلفية البحث يف الباب األول أن هناك تفسريا وحتليال منها للمؤلف  

 : القرآن الكرمي يف سورة احلجراتت االستلزام يفمناآليات اليت تتض .أ
 
ُموا بَ ْيَن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َسِميٌع  .1 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ َقدِّ

 (1) َعِليمٌ 
 
َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َوال َتْجَهُروا لَُه يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ْرفَ ُعوا  .2

 (2)بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنْ ُتْم ال َتْشُعُرونَ 
 

ُه قُ ُلوبَ ُهْم ِإنَّ الَِّذيَن يَ ُغضُّوَن َأْصَواتَ ُهْم ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه ُأولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَّ  .3
ْقَوى َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ   (3) لِلت َّ

 
 (4) ِإنَّ الَِّذيَن يُ َناُدوَنَك ِمْن َورَاِء اْلُحُجَراِت َأْكثَ ُرُهْم ال يَ ْعِقُلونَ  .4
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ًرا َلُهْم َواللَُّه َغُفوٌر  .5  (5) رَِحيمٌ َوَلْو أَن َُّهْم َصبَ ُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإلَْيِهْم َلَكاَن َخي ْ
ُنوا َأْن ُتِصيُبوا قَ ْوًما ِبَجَهاَلٍة  .6 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َّ

 (6) فَ ُتْصِبُحوا َعَلى َما فَ َعْلُتْم نَاِدِمينَ 
 
نَ ُهَما فَِإنْ  .7 َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ بَ َغْت ِإْحَداُهَما َعَلى  َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اق ْ

األْخَرى فَ َقاتُِلوا الَِّتي تَ ْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا 
نَ ُهَما بِاْلَعْدِل َوَأْقِسطُوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ   (9) بَ ي ْ

 
 ْيَن َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمونَ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا ب َ  .8

(10) 
 

ُهْم َوال  .9 ًرا ِمن ْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخي ْ
ُهنَّ َوال تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكمْ  ًرا ِمن ْ َوال تَ َنابَ ُزوا  ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخي ْ

بِاألْلَقاِب بِْئَس االْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإليَماِن َوَمْن َلْم يَ ُتْب فَُأولَِئَك ُهُم 
 (11) الظَّاِلُمونَ 

 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوال  .10

ُسوا َوال يَ ْغَتبْ  بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا أَُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَل َلْحَم َأِخيِه َمْيًتا  َتَجسَّ
 (12) َفَكرِْهُتُموُه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه تَ وَّاٌب رَِحيمٌ 
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َعارَُفوا يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِت َ  .11
 (13) ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 

 
ا َيْدُخِل اإليَماُن  .12 قَاَلِت األْعَراُب آَمنَّا ُقْل َلْم تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ

ْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإنَّ اللََّه ِفي قُ ُلوِبُكْم َوِإْن ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ال يَلِ 
 (14) َغُفوٌر رَِحيمٌ 

 
ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ َلْم يَ ْرتَابُوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلِهْم  .13

 (15) َوأَنْ ُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ُأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ 
 

َماَواِت َوَما ِفي األْرِض  .14 ُقْل أَتُ َعلُِّموَن اللََّه ِبِديِنُكْم َواللَُّه يَ ْعَلُم َما ِفي السَّ
 (16) َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليم

 
َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل ال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكْم َبِل اللَُّه َيُمنُّ َعَلْيُكْم  .15

 (17) ْم ِلإليَماِن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ َأْن َهَداكُ 
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 ممعنى نوع االستلزا وع االستلزام ا نو أ .ب
كما   (Grice) البحث نظرية االستلزام اليت قدمها جريسالباحثة يف هذا  استخدمت

أن االستلزام نوعان ومها االستلزام العريف أو  تفرأ يف الفصل الثاين "االطار النظري"
االستلزام العري هو االستلزام الذي يكتسب من معىن الكلمة التقليدي واالستلزام احلواري. 

ليس من مبدأ التعاون عن احلواري. و االستلزام احلواري هو االستلزام الذي يكتسب من 
من سورة احلجرات اليت  اتيف تلك اآلي امأنواع االستلز  وظيفة التداولية الضمين يف احلواري.

  :ليكما ي  االستلزام تتضمنت
ُموا بَ ْيَن َيَدِي اللَِّه َوَرُسوِلِه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه  .1 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ َقدِّ

 (1) َسِميٌع َعِليمٌ 
التوقري واالحرتام والتبجيل هذه آدب، أدب اهلل هبا عباده املؤمنني فيما يعاملون من 

َ يََدِي اللَِّه َوَرُسولِهِ واإلعظام، فقال: ) ُموا بَ نين (، أى: ال تسرعوا يف يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ َقدِّ
ُموا األشياء بني يديه، أى: قبله، بل كونوا تبعا له يف مجيع األمور. قال ابن عباس: ) ال تُ َقدِّ

َ َيَدِي اللَِّه  ( : ال تقولوا خالف الكتاب والسنة. وقال الضحاك: ال تقضوا أمرا َوَرُسولِهِ بَ نين
( أى: ِإنَّ اللََّه مسَِيع  ( أى: فيما أمركم به )َوات َُّقوا اللَّهَ دون اهلل ورسوله من شرائع دينكم. )

 72ألقوالكم )عليم( بنياتكم. 
اهيم قال: أخربنا و أسباب النزول يف هذه اآلية اي، أخربنا أبو نصر حممد بن ابر 

عبد اهلل بن حممد العكربى قال: أخرب نا عبد اهلل بن حممد البغوي قال: أخرب نا احلسن ابن 
حممد الصباح قال: أخرب نا حجاج بن حممد قال: أخرب نا ابن جريج قال: حدثين ابن ايب 

ى اهلل عليه مليكة أن عبد اهلل ابن الزبري أخربه أنه قدم ركب من بين متيم على رسول اهلل صل
وسلم، فقال ابو بكر: أمر القعقاع بن معبد، و قال عمر: بل أمر األقرع بن حابس، فقال 
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ابو بكر: ما اردت إال جاليف، وقال عمر: ما اردت خالفك، فتماريا حىت ارتفعت 
 –يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي اهلل و الرسوله  -اصواهتما، فنزل يف ذلك قوله تعلى

و 73رواه البخري عن احلسن  بن حممد الصباح. -ولو أهنم صربو حىت خترج إليهم –قوله إىل 
يف رواية أخرى تذكر بأن من صام رمضان قبل أن تُنص من النيب قد نبهت عليهم هذه 

 74.األية، وهذه الرواية ذكرها الطرباين يف األوسط عن سيدة عائشة رضي اهلل عنها
تقليدي الذي له ستلزام الالزوهلا تدل على وجود اويف تفسري  هذه األية وأسباب ن

من اهلل ورسوله  بل أن يأيت النصوصُ ق فعلوا العبادةَ يمتناع للمؤمنني بأن معاين خاصة يف اال
خالق الكرمية هلل ولرسوله صلى اهلل األصلى اهلل عليه وسلم. وهذه األية تشتمل على أمهّية 

 عليه وسلم.
 
آَمُنوا ال تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبيِّ َوال َتْجَهُروا َلُه يَا أَي َُّها الَِّذيَن  .2

 (2)بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنْ ُتْم ال َتْشُعُرونَ 
يا أيها املؤمنني: إذا خاطبتم الرسول فتأدبوا، وال ترفعوا أصواتكم فوق صوته، 
والجتهروا عنده بالكالم كما جيهر أحدم لصاحبه، بل وقروه وقدروه وتأدبوا عنده: ألن اهلل 
شرفه بالنبوة وأكرمه بالرسالة وميزه عنالناس باالصطفاء، وجعله خامت  الرسول وأكرم اخللق 

إمام األولني واآلخرين، وسيد الناس أمجعني، وخذ األدب منكم معه واجب على ربه، وهو 
 لئال يبطل اهلل ثوابا اعمالكم، ويذهب أجوركم وأنتم التتحسون بذلك. 

هذا أدب ثان أدب اهلل به املؤمنني أال يرفعوا أصواهتم بني يدي النيب فوق صوته. وقد 
البخار عن ابن أيب مليكة قال: كاد روي أهنا نزلت يف الشيخني أيب بكر و عمر. وروي 
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خريان أن يهلكا. أبو بكر و عمر، رفعا أصواهتما عند النيب حني قدم عليه ركب بين متيم، 
قال نافع: ال  –فأشار أحدمها باألقرع بن حابس أخي بين جماشع، وأشار آخر برجل آخر 

إال خالفك. فقال ابو بكر لعمر: ما أردت إال خالىف. قال: ما أردت  –احفظ إمسه 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق : فارتفعت أصواهتما يف ذلك، فأنزل اهلل

َأْن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم و اآلية:  75.َصْوِت النَِّبيِّ َوال َتْجَهُروا لَُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعضٍ 
، أي: إمنا هنيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، َتْشُعُرونَ َوأَنْ ُتْم ال 

فيغضب اهلل لغضبه، فيحبط اهلل عمل من أغضب وهو ال يدري، كما جاء يف الصحيح: 
)إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان اهلل ال يلقى هلا باال يكتب هلبها اجلنة. وإن الرجل 

يلقى هلا باال يهوي هبا يف النار أبعد ما بني السموات ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ال 
 76((6478واألرض(. ) البخاري )

و أسباب النزول هذه اآلية، نزلت يف ثابت بن قيس بن مشاس كان يف أذنه وقر، 
وكان جهوري الصوت، وكان إذا كلم إنسانا جهر بصوته، فر مبا كان يكلم الرسول اهلل صلى 

 77وته، فأنزل اهلل هذه اآلية. اهلل عليه وسلم فيتئدي بص
ستلزام الشتمال ااباب نزوهلا، عرفنا أهنا تدل على ويف تفسري هذه األية وأس

ه. ولكن هذه األية التقليدي. وتبني عن وجود النهي يف احلدث مع النيب بصوت أرفع من
وجود النهي يف احلدث مع الشخص أكرب سنة منّا ومع املدرسني  ناشتملت كذلك ع

ء. ألهنا تدل على وجود األخالق الكرمية للشخص وعدمه. ولكّن النهي ال تشتمل والعلما
على من له صوت مرتفع طبيعيا عند كل الناس وال سيما عند النيب والعلماء وغريمها. واملراد 
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من النهي هنا ملن له صوت منخفضة لكل حاله من األيام واليرفع عن صوته. فلذلك ملّا 
غي أن ال يرفع صوته، لكيال يه وسلم أوالعامل أعلم منه، فينب علحتدث مع النيب صلى اهلل

 يضيع مجيع أعمال حسناته.
 
ِإنَّ الَِّذيَن يَ ُغضُّوَن َأْصَواتَ ُهْم ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه ُأولَِئَك الَِّذيَن اْمَتَحَن اللَُّه  .3

ْقَوى َلُهْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َعِظيمٌ   (3) قُ ُلوبَ ُهْم لِلت َّ
و  78هذه اآلية أي: أخلصها هلا وجعلها أهال وحمال )هلم مغفرة و أجر عظيم(. 

تفسري اآلخر: إن الذين يتأدبون مع الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم خبفض أصواهتم إذا 
خاطبوه أولئك الذين حمص اهلل قلوهبم واختربها وأخلصها لطاعته، هلم من اهلل العضو عن 

 79ياهم، مع الثواب اجلزيل واألجر التام على طاعتهم لرهبم. الدنوهبم، والصفح عن خطا
ال ترفعوا  –أسباب النزل هذه اآلية ، قال عطاء عن ابن عباس : ملا نزل قوله تعاىل 

تأىل ابو بكر أن ال يكلم الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إال كأخي سرارا،  –أصواتكم 
 . -وا أصواهتم عند رسول اهللإن الذين يغض –فأنزل اهلل تعلى يف أيب بكر 

أخربنا أبو بكر القاضى قال: حدثنا حممد بن يعقوب قال: حدثنا حمد ابن اسحاق 
الصغاين قال: حدثنا حيي بن عبد احلميد قال: حدثنا حسن بن عمر األمحسى قال: حدثنا 

 إن الذين -خمارق عن طارق. عن ايب بكر قال: ملا نزلت على النيب صلى اهلل عليه وسلم
قال ابو بكر:  –يغضون أصواهتم عند الرسول اهلل أولئك الذين امتحن اهلل اهلل قلوهم للتقوى 

 80فآليت على نفس أن ال أكلم رسول اهلل عليه وسلم إال كأخي السرار. 
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باب نزوهلا، عرفنا أهنا تدل ما أمجل أية من أيات اهلل، ومن تفسري هذه األية وأس
ستلزام التقليدي ويقصد عن تصّور وعد اهلل تعاىل على عباده من الطاعة يف االشتمال اعلى 

أمره، ومنه اخنفاض الصوت أمام رسول اهلل وبكل احرتام وتعظيم معه. وسيأيت اهلل بوعده 
أجرا حسنا. وهو مغفرة من اهلل تعاىل على ذنوبه سابقا و ثوابا من أعماله احلسنات. إضافة 

متحانات حىت يصري قلبه  تعاىل سيعطيه املفروضات أو االإن اهلل يف هذه اآلية،من ذلك، 
 نظيفا وصفّيا.

 
 (4) ِإنَّ الَِّذيَن يُ َناُدوَنَك ِمْن َورَاِء اْلُحُجَراِت َأْكثَ ُرُهْم ال يَ ْعِقُلونَ  .4

ًرا َلُهْم َواللَُّه َغُفوٌر   (5) رَِحيمٌ َوَلْو أَن َُّهْم َصبَ ُروا َحتَّى َتْخُرَج ِإلَْيِهْم َلَكاَن َخي ْ
مث إنه تعلى ذم الذين ينادونه من وراء احلجرات، وهي بيوت نسائه، كما يصنع 

وال يفقهون حقوقه على األمة ووجوب  81(. أكثرهم ال يعقلونأجالف األعراب، فقال: )
ولو أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، . و اآلية ) 82توقري ه على كل مسلم

من وراء احلجرات الصربوا حىت  -أيها الرسول –( أي: ولو أن من نادك و اهلل غفور رحيم
خترج اليهم لكان خريا هلم عند رهبم، ألن اهلل أوجب عليهم التأدب معك، واهلل غفور ملا 
حصل منهم من سوء أدب، جلهلهم مبا جيب، رحيم هبم، حيث هلم يعاجلهم بالعقاب على 

صلحة يف الدنيا واآلخرة. مث ما فعلوا من إخالل باآلداب. أو لكان هلم يف ذلك اخلرية وامل
 83داعيا هلم إىل التوبة واإلنابة: واهلل غفور الرحيم. 
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أسباب النزل: قال حممد بن إسحاق وغريه: نزلت يف جفاة بين متم، قدم وفد منهم 
على النيب الصلى اهلل عليه وسلم فدخلوا املسجد، فنادوا النيب الصلى اهلل عليه وسلم من وراء 

ينا يا حممد، فإن مدحنا زين وإنذمنا شيئ، فأذا ذلك من صياحهم النيب حجرته أن اخرج ال
صلى اهلل عليه وسلم، فخرج اليهم، فقالوا: إنا جئناك يا حممد نفاخرك، ونل فيهم: إن الذين 

 84ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم اليعقلون. 
حد، روى وقد ذكر أهنا نزلت يف األقرع بن حبس و التميمي، فيما أورده غري وا

اإلمام أمحد عن األقرع بن حابس، أنه نادى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من وراء 
احلجرات، فقال: يا حممد، يا حممد، ويف رواية: يا رسول اهلل فلم جيبه. فقال يا رسول اهلل ، 

وقال  عمدة التفسيرإن محدى لزين، وإن ذمى لشيئ، فقال: )ذاك اهلل عز وجل(. )يف الكتاب 

.(7/808ثمي في الزوائد: هي
85 

ستلزام الشتمال ااومن تفسري هذه األية وأسباب نزوهلا، عرفنا أهنا تدل على 
التقليدي الذي هلا معاين يف النهي عن الصياح خارج الغرفات لنداء الناس، وعند الضيافة. 

و وهو من سوء اخللق، وكذلك الصياح للمنادى هو من له علّو يف مرتبة علمه أو طاعته أ
 أكرب منه سنة.

 
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنن َجاءَُكمن فَاِسق  بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َُّنوا َأنن ُتِصيُبوا قَ ونًما  .5

ِبُحوا َعَلى َما فَ َعلنُتمن نَاِدِمنيَ   (6) جِبََهاَلٍة فَ ُتصن
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يا أيها املؤمنون با اهلل وبرسوله: إذا أتاكم فاسق يف دينه، ونقل إليكم خربا فتثبتوا من 
صحته، وال تصدقوه وال تعرفوا صحته وتتأكدوا من صدقه، خوفا من أن تؤذوا أحدا وهو 

 86بريء بناء على خرب الفاسق فتندموا على التسرع يف أذية الربيء.  
الوليد بن عقبة بن أيب معيط بعثه رسول اهلل صلى أسباب النزل هذه اآلية: نزلت يف 

اهلل عليه وسلم إىل بين مصطالق مصدقا، وكان بينه وبينهم عداوة يف اجلاهلية، فلما مسع 
القوم تلقوه تعظيما هلل تعلى ولرسوله فحدثه الشيطان أهنم يريدون قتلهم فهاهبم، فرجع من 

قال: إن بين املصطلق قد منعوا صدقاهتم الطريقة إىل الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و 
وأرادوا إقتلى، فغضب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهم أن يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه، 
فأتوا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وقالوا: مسعىن برسولك، فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونئدى 

شينا أن يكون إمنا رده من الطريق  إليه ما قبلنا من حق اهلل تعايل. فبدا له يف الرجوع، فخ
كتاب جاءه منك بغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ با اهلل من غضبه وغضب الرسوله، فأنزل 

 87يعين الواليد بن عقبة.  -ياأيها الذين آمنوا إن جائكم فاسق بنبأ فتبينوا-اهلل تعلى
تلزام سالشتمال ااومن تفسري هذه األية وأسباب نزوهلا، عرفنا أهنا تدل على 

التقليدي الذي هلا معاين عن انتباه للمؤمنني لئال حيصل األخبار أو املعلومات عن جهة 
واحدة ولكن جبهات كثرية ويبحث عن صدقها. وكل املعلومات البد عن تفتيش صدقها 
لكيال يكون خطأ وكذبا. واملراد هبذه األية هي أخبار أو معلومات مهمتان. فلذلك وجب 

املعلومات املهمة وغريها، وكذلك على من أتى باألخبار، هل هو مصدق  علينا أن حنّذر عن
أم ال. واملؤمن غري مأمور يف البحث عن صدق األخبار وكذهبا، لكيال يضيع أوقاته يف أمر 

 غري مهم.
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نَ ُهَما فَِإْن بَ َغْت  .6 َتتَ ُلوا فََأْصِلُحوا بَ ي ْ ِإْحَداُهَما َعَلى َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اق ْ
نَ ُهَما  األْخَرى فَ َقاتُِلوا الَِّتي تَ ْبِغي َحتَّى َتِفيَء ِإَلى َأْمِر اللَِّه فَِإْن فَاَءْت فََأْصِلُحوا بَ ي ْ

 (9) بِاْلَعْدِل َوَأْقِسطُوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 
 (10) َأَخَوْيُكْم َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمونَ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بَ ْيَن  

وإن طائفتين يقول تعاىل أمرابا الإصالح بني الفئتني الباغيتني بعضهم على بعض: )
(، فسماهم مؤمنني مع اإلقتتال. وهباذ إستدل من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما

عصية وإن عظمت، ال كما يقوله اخلوارج و البخاري وغريه على أنه الخيرج عن اإلميان بامل
من تابعهم من املعتزلة وحنوهم. وهكذا ثبت يف صحيح البخاري عت أيب بكرة، أن الرسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، خطب يوما ومعه على املنرب احلسن بن على، فجعل ينظر إليه مرة 

ن يصلح به بني فئتني عظمتني وإىل الناس أخرى ويقول: إن ابىن هذا سيد ولعل اهلل تعلى أ
 (    2704من املسلمىن. )البخاري/ 

فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى  وقوله تعلى:
، وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت يف الصحيح عن أنس: أن الرسول اهلل أمر اهلل ورسوله

فإن فائتفأصلحو بينهما . وقوله: صلى اهلل عليه وسلم قال: انصر أخاك ظاملا أو مظلوما
فيما كان اصاب بعضهم اي: اعدلوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن اهلل يحب المقسطين، 

روى ابن أيب حامت عن عبداهلل بن . )إن اهلل يحب المقسطين(لبعض، بالقصط، والعدل، 
بر من لؤلؤ عمر، أن الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: إن املقسطني يف الدنيا على منا

 بني يدي الرمحن، مبا أقسطوا يف الدنيا. 
اجلميع إخوة يف الدين، كما قال رسول اهلل صلى )إنما المؤمنون إخوة( أي: وقوله: 

ومسليم  2442اهلل عليه وسلم: ))املسلم أخو املسلم ال يظله وال يسلمه(( )البخاري/
د يف عون أخيه(( (. ويف الصحيح: ))وهلل يف عون العبد ما كان العب2580/58
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( َوات َُّقوا اللَّهَ الفئتيت املقتلني )( أي: فََأْصِلُحوا بَ ْيَن َأَخَوْيُكمْ ( . وقوله: )269/38)مسليم.
 88حتقيق منه تعلى لرمحة ملن اتقه. (، وهذا َلَعلَُّكْم تُ ْرَحُمونَ يف مجيع أموركم )أي: 

اهلل لو أتيت عبد اهلل بن اسباب النزول هذه اآلية: أيب حيدث عن أنس قال: يا نيّب 
أيب، فانطلق إليه النيب صلى اهلل عليه وسلم فركب محارا وانطلق املسلمون ميشون وهي أرض 
سبخة فلما أتاه النيب قال: إليك عين، فواهلل لقد آذاين ننت محارك، فقال رجل من األنصار: 

ب لكل واحد حلمار رسول اهلل أطيب رحيا منك، فغضب لعبده اهلل رجل من قومه، وغض
وإن  -منها أصحابه، وكان بينهم ضرب باجلريد واأليدى والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم

رواه البخارى عن مسدد ورواه مسلم عن حممد  -طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما
 89بن عبد األعلى، كالمها عن املعتمر.

ستلزام الشتمال ااتدل على ومن تفسري هذه األية وأسباب نزوهلا، عرفنا أهنا 
التقليدي الذي هلا معاين وتوجهات يف األمر عن دفع التنازعات وجعل السالم عند البشر. 
وكذلك دفع التشاجر عند الناس ووقفه وجعل السالم بينهم مبكرا. وتشمل معىن  األمر  يف 

مني إخوة. املقاومة على من أعرض يف السالم. ملاذا البد من هذه األعمال ؟ ألن املسل
 .ألهنم إخوة ترامحا وال تشاجرا فيما بينهموهذه األية تشري على اإلخوة تكون 

 
ُهْم َوال  .7 ًرا ِمن ْ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعَسى َأْن َيُكونُوا َخي ْ

ُهنَّ َوال تَ ْلمِ  ًرا ِمن ْ ُزوا أَنْ ُفَسُكْم َوال تَ َنابَ ُزوا ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن َيُكنَّ َخي ْ
 بِاألْلَقاِب بِْئَس االْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإليَماِن َوَمْن َلْم يَ ُتْب فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

(11) 
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ينهى تعاىل عن السخرية بالناس، وهو احتقارهم واالستهزاء هبم، كما ثبت يف 
م أنه قال: ويروى: )وغمط الناس(  مسلم الصحيح عن الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

(. واملراد من ذلك: احتقارهم واستصغارهم، وهذا حرام، فإنه قد يكون احملتقر 91/148)
يَا أَي َُّها الَِّذيَن أعظم قدرا عند اهلل وأحب إليه من الساخر منه احملتقر له، وهلذا قال تعاىل: )

ُهْم َوال ِنَساٌء ِمْن ِنَساٍء َعَسى َأْن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قَ ْوٍم َعَسى  ًرا ِمن ْ َأْن َيُكونُوا َخي ْ
ُهنَّ  ًرا ِمن ْ  الرجال وعطف بنهى النساء.فنص على النهي (، َيُكنَّ َخي ْ
ال تلمزوا الناس. واهلماز اللماز من الرجال ( أي: َوال تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكمْ وقوله: )

. واهلمزة بالفعل واللمز بالقول،  1مهزة ملزة( اهلمزة: مذموم ملعون، كما قال تعاىل: )ويل لكل
أي: حيتقر الناس ويهمزهم طاغيا عليهم، وميش  11كما قال: )مهاز مشاء بنميم( القلم:

كما قال: ( َوال تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكمْ بينهم بالنميمة وهي: اللمز باملقال، وهلذا قال ها هنا: )
ال يقتل بعضكم بعضا. قال ابن عباس، وجماهد،  أي: 29)وال تقتلوا أنفسكم( النساء:

 ال يطعن بعضكم على بعض. ( أي: َوال تَ ْلِمُزوا أَنْ ُفَسُكمْ وسعيد بن جبري: )
ال تدعوا باأللقاب وهي اليت ييسوء ( أي: َوال تَ َنابَ ُزوا بِاألْلَقابِ وقوله تعاىل: )

فينا نزلت يف بين الشخص مساعها. روى اإلمام أحد عن أيب جبرية بن الضحاك قال: 
قدم الرسول اهلل املدينة وليس فينا رجل إال وله امسان ( قال: َوال تَ َنابَ ُزوا بِاألْلَقابِ سلمة: )

أو ثالثة، فكان إذا دعى أحد منهم باسم من تلك األمساء قالوا: يا رسول اهلل، إنه يغضب 
( وأبو 4/26، املسند )(. ورواه ابو داودَوال تَ َنابَ ُزوا بِاألْلَقابِ من هذا. فنزلت: )

 (. 4962داود)
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أي: بئس الصفة واالسم الفسوق وهو: ( بِْئَس االْسُم اْلُفُسوُق بَ ْعَد اإليَمانِ وقوله: )
التنابز باأللقاب، كما كان أهل اجلاهلية يتناعتون، بعدما دخلتم يف اإلسالم وعقلتموه، 

 90(.ِلُمونَ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّا)أي: من هذا( َوَمْن َلْم يَ ُتبْ )
وأسباب النزل هذه اآلية: نزلت يف ثابت بن قيس بن مشام. وذلك أنه كان يف أذنه 
وقر فكان إذا أيت الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو سعواله حىت جيلس إىل جنبة، فيسمع 
ما يقول، فجاء يوما وقد أخذ الناس جمالسهم فجعل يتخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا، 

ل له رجل: قد أصبت جملسا فاجلس، فجلس ثابت مغضبا، فغمز الرجال تفسحوا فقا
فقال: من هذا؟ فقال: أنا فالن، فقال ثابت بن فالنة، وذكرأما كانت له يعري هبا يف 

 91اجلاهلية، فنكس الرجل رأسه استحياء، فأنزل اهلل تعاىل هذه اآلية.
ستلزام الشتمال ااومن تفسري هذه األية وأسباب نزوهلا، عرفنا أهنا تدل على 

التقليدي الذي هلا معاين وتوجهات يف النهي عن اإلستهزاء والتلقيب بنداء السوء أو النداء 
غري حمبوبة عنده وغريه. لكّن هذه األية تشتمل استلزام التقليدي باإلستهزاء الواضح عند 

ة تنّبه كل اإلنسان الناس أو بإشارة الفّم، و اليّد، أو الكالم يفهم منه اإلستهزاء. وهذه األي
وإيّانا بأن من استهزء و وحيتقر على غريه سيكون مؤثرا هلم و لنا أسواء بكثري من ذلك 

 اإلستهزاء أو اإلحتقار.    
 

ُسوا  .8 يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ ْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم َوال َتَجسَّ
بَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا أَُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَلَلْحَم َأِخيِه َمْيًتا َفَكرِْهُتُموُه َوات َُّقوا َوال يَ ْغَتْب 

 (12) اللََّه ِإنَّ اللََّه تَ وَّاٌب رَِحيمٌ 
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يقول تعاىل ناهيا عباده املؤمنني عن كثري من الظن، وهو التهمة والتخون لألهل 
ض ذلك يكون إمثا حمضا، فليجتنب كثري منه احتياطا، واألقارب والناس يف غري حمله، ألن بع

وروه مالك عن أيب هريرة قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: )إياكم والظن فإن الظن 
اكب احلديث، وال جتسسوا وال حتسسوا، وال تنافسوا، وال حتاسدوا، وال ال تباغضوا، وال 

ُسواوال خاري ومسلم وأبو داود. و قوله: تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانا(. رواه الب  َتَجسَّ
على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق يف الشر، ومنه اجلاسس. وأما التحسس اي: 

فيكون غالبا يف اخلري. وقال األوزاعي: التجسس: البحث عن الشيئ. والتحسس: االستماع 
َوال يَ ْغَتْب إىل حديث القوم وهم له كارهون، أو يتسمع على أبواهبم. التدابر: الصرم. وقوله: 

ي: فيه هني عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما جاء يف حلديث الذي رواه ابَ ْعُضُكْم بَ ْعًضا
ابو داوود عن ايب هريرة قال: قيل: يا رسول اهلل، ما الغيبة؟ قال: )ذكرك أخاك مبا يكره(. 
قيل: أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال:  )إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن 

أَُيِحبُّ َأَحدُُكْم َأْن يَْأُكَلَلْحَم َأِخيِه َمْيتًا ورواه الرتمذي.  قال تعاىل:  فيه ما تقول فقد بغته(
كما تكرهون هذا طبعا، فاكرهوا ذلك شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا وهذا اي:  َفَكرِْهُتُموهُ 

من التنفري عنها والتحذير منها، كما قال، عليه السالم، يف العائد يف هبتة: )كالكلب يقىء 
اي: فيما أمركم به وهناكم ( َوات َُّقوا اللَّهَ ( .وقوله تعاىل:)2621 يرجع يف قيئة. البخاري )مث

أى: تواب على من تاب إليه، ( ِإنَّ اللََّه تَ وَّاٌب رَِحيمٌ  عنه. فراقبوه ىف ذلك و أخشوا منه. )
 92رحيم ملن رجع إليه، واعتمد عليه.  

منذر عن ابن جريد، أّن أسباب نزول هذه  يف رواية ابنو أسباب النزول هذه اآلية، 
األية متعلق بصحابة سلمان الفاريسي الذي يتعود بالنيام وبالشحريبعد األكل. ويف ذلك 
الوقت كثري من الناس يتحدث عن تعود سلمان الفاريسي. وتفسري هذه األية وأسباب 
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اس وسوئه والنهي يف نزوهلا، تُعرف أهنا تشتمل على النهي يف الغيبة والكالم عن عيوب الن
 93سوء الظّن لآلخر.
ستلزام التقليدي يف معىن أخر، ومنه، األول : إن بعض الية تشتمل على اوهذه اآل

الظن إمث ، مبعىن الظن ليس له أساس ودليل. والثاين : إن الغيبة تدل على سوء األمور 
كلمة اإلستفهام الذي العظيمة، ويُ ؤَكُد من استعمال هذه األية و مفهومها أهنا توكيد من  

 .يُقصد ال جلواب إستفهام فقط بل لتوكيد اجلواب ولِصدِقه عن ذلك الكالم
 

يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا  .9
 (13) اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ  ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكْم ِإنَّ 

أي: ليحصل التعارف بينهم، كل يرجع ( لِتَ َعارَُفوا...يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّاقوله تعاىل: )
إمنا تتفاضلون عند اهلل بالتقوى  أي:( نَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكمْ إإىل قبيلته. وقوله تعاىل: )

، فيهدي أي: عليم بكم، خبري بأموركم( ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ ال باألحساب. وقوله تعاىل: )
من يشاء، ويضل من يشاء،ويرحم من يشاءن ويعدب من يشاء، ويفضل من يشاء على من 
يشاء، وهو احلكيم العليم اخلبري يف ذلك كله. وقد استدل هبذه اآلية الكرمي وهذه األحاديث 

لكفائة يف النكاح ال تشرتط، وال يشرتط سوي الذين، الشريفة، من ذهب من علماء إىل أن ا
وذهب اآلخرون إىل أدلة أخرىمذكورة يف كتب ( أي: ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتْ َقاُكمْ لقوله: )

 94الفقه، وقد ذكرنا طزفا من ذلك يف )كتاب األحكام(، وهلل احلمد واملنة.

                                                           
93Shaleh, Dahlan dkk, Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya 

Ayat-ayat Al Qur’an), Bandung: CV. Diponegoro, 1985,474. 

 362-361 ،2005 دار الوفاء، :بريوت ، عمدة التفسيرأحمد شاكر، 94



50 
 

م من أب واحد هو آدم، وأم واحدة يف كتاب اآلخر, هذه األية أي: إن اهلل خلقك
هو حواء، فأصلكم واحد، فلماذا يفخر بعضكم إىل بعض، إن أكرمكم عند اهلل أكثركم 
تقوى له، فا لتفاضل بني الناس بتقواهم لرهبم، إن اهلل عليم مبن اتقى، خبري باألتقى 

 95منكم.
وقوله يف وأسباب النزول يف هذه اآلية: قال ابن عباس: نزلت يف ثابت بن قيس، 

الرجل الذي مل يفسح له ابن فالنة. فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من الذاكر فالنة؟ 
فقام ثابت فقال: أنا يارسول اهلل، فقال: انظر يف وجوه القوم، فنظر فقال: ما رأيت يا 
ثابت؟ فقال: رأيت أبيض وأمحر وأسود، قال: فإنك ال تفضلهم إال يف الدين والتقوى، 

 96اهلل هذه اآلية. فأنزل
ستلزام الشتمال ااومن تفسري هذه األية وأسباب نزوهلا، عرفنا أهنا تدل على 

التقليدي الذي هلا معاين وتوجهات بأن اهلل تعاىل قد هنى على عباده بالظلم، وعدم اإلفرتاق 
التنوع بني السَِّياد واخلُدَّام، من قبيلة إىل قبيلة أخرى، وعدم اإلقرتاق والتنوع يف هوية اإلنسان 

ند اهلل بني الرجال والنساء. ألن حقيقة الفرق عند اهلل هي عمل الصاحل، إن أكرم البشرع
 أتقاهم.  
 

ا َيْدُخِل اإليَماُن  .10 قَاَلِت األْعَراُب آَمنَّا ُقْل َلْم تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ
ِفي قُ ُلوِبُكْم َوِإْن ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشْيًئا ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر 

 (14) رَِحيمٌ 
اآلية الكرمي: أن هذهمن  وقد استفيد....قلوبكم( قَاَلِت األْعَرابُ ) ه تعلى:قول

اإلميان أخص من اإلسالم كما هو مذهب أهل السنة واجلامعة، ويدل عليه احلديث جربيل، 
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عليه السالم، حني سأل عن اإلسالم، مث عن اإلميان، مث عن اإلحسان، فرتقى من األعم إىل 
وى اإلمام أمحد عن سعد بن أيب وقاص، قال: أعطى رسول اهلل األخص، مث لألخص منه. ر 

صلى اهلل عليه وسلم رجاال ومل يعط رجال منهم شيئا، فقال سعد: يا رسول اهلل، أعطيت 
فالبا وفالنا ومل تعط فالنا شيئا، وهو مؤمن؟ فقال النيب: )أو مسلم( حىت أعادها سعد 

: ) إين ألعطي رجاال وأدع من هو أحب إلىّي ثالثا، و النيب يقول: )أو مسلم( مث قال النيب
منهم فال أعطيه شيئا، خمافة أن يكبوا يف النار على وجوههم(. أخرجه يف الصحيحني. 

 (.عمدة التفسري( يف كتاب 150237( ومسلم )/27( والبخاري )1522)املسند )
قال جماهد: نزلت استسلمنا خوف القتل والسىب. ( أي: َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَناقوله: )

ا َيْدُخِل اإليَماُن ِفي يف بين أسد بن خزمية. و قوله: ) ُقْل َلْم تُ ْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َوَلمَّ
 مل تصلوا إىل حقيقة اإلميان بعد. أي: (  قُ ُلوِبُكمْ 

أي: ال ( ُكْم َشْيًئاَوِإْن ُتِطيُعوا اللََّه َوَرُسوَلُه ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَمالِ قال تعاىل: )
(. و 21ينقصكم من أجوركم شيئا، كقوله: )وما ألتناهم من عملهم من شيئ( )الطور:

 97أي: ملن تاب إليه وأناب. ( ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيمٌ ققوله: )
و أسباب النزل هذه اآلية: نزلت يف أعراب من بين أسد ابن خزمية قدموا على رسول 

سلم املدينة يف سنة جديد وأظهروا شهادتني ومل يكونوا مؤمنني يف السري اهلل صلى اهلل عليه و 
وأفسدوا طرق املدينة بالعذرات وأغلوا أسعارها، وكانوا يقولون لرسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم: أتيناك باألثقال والعيال ومل نقاتلك كما قاتلك بنو فالن، فأعطنا من الصدقة، وجعلوا 

 98هلل تعاىل فيهم هذه اآلية. مينمن عليه، فأنزل ا
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ستلزام الشتمال ااومن تفسري هذه األية وأسباب نزوهلا، عرفنا أهنا تدل على 
التقليدي الذي يقصد بأن اجلاهليني كانو قد ظنوا أنفسهم باإلميان عن اهلل ولرسوله، وأرادوا 

سلم أهنم خنوع األجرة من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
ومل يؤمنوا باهلل تعاىل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم. ولفظ )ملّا( أشار إىل أهنم مل يؤمنوا  

 كامال، وهذه األية كذلك دّلت على وجود الفرق بني اإلميان واإلسالم.
 

َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلِهْم ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ َلْم يَ ْرتَابُوا  .11
 (15) َوأَنْ ُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه ُأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ 

َماَواِت َوَما ِفي األْرِض َواللَُّه ِبُكلِّ  ُقْل أَتُ َعلُِّموَن اللََّه ِبِديِنُكْم َواللَُّه يَ ْعَلُم َما ِفي السَّ
 (16) َشْيٍء َعِليم

أي: إمنا املؤمنون الصادقون هم كل من صدق يف إميانه بربه واتبع ... ِإنََّما اْلُمْؤِمُنونَ 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وعمل بطاعته، مث مل يشّكوا يف اإلميان بل اعتقدوا اعتقادا 
جازما، وصدقوا ذلك باجلهاد بالنفس واملال يف سبيل اهلل إلعالء كلمته، وهؤالء هم الدين 

 99ا رضوان الرمحن. صدقوا يف اإلميان واتبعو 
إمنا املؤمنون الكّمل. ( أي: ِإنََّما اْلُمْؤِمُنونَ يف كتاب تفسري اآلخر: وقوله تعاىل: )

مل يشكوا وال تزلزلوا، بل ثبتوا على حال ( أي: الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوَرُسوِلِه ثُمَّ َلْم يَ ْرتَابُوا)
 ( بَِأْمَواِلِهْم َوأَنْ ُفِسِهْم ِفي َسِبيِل اللَّهِ َوَجاَهُدوا واحدة، وهي التصديق احملض. )
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( ُأولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ ويدلوا مهجهم ونفائس أمواهلم يف طاعة اهلل ورضوانه. )أي: 
أي: يف قوهلم إذا قالوا: )إهنم مؤمنون(، ال كبعض األعراب الذين ليس هلم من اإلميان إال 

 100الكلمة الظاهرة.
َماَواِت َوَما ِفي األْرِض َواللَُّه ِبُكلِّ ُقْل أَتُ َعلُِّمو  َن اللََّه ِبِديِنُكْم َواللَُّه يَ ْعَلُم َما ِفي السَّ

َواللَُّه يَ ْعَلُم أي: أختربونه مبا يف ضمائركم. )( ُقْل أَتُ َعلُِّموَن اللََّه ِبِديِنُكمْ وقوله: ): َشْيٍء َعِليم
َماَواِت َوَما ِفي األْرضِ  : ال خيفى عليه من مثقال ذرة يف األرض وال يف ي( أَما ِفي السَّ

 101(. َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمالسماء، وال أصغر من ذلك وال أكرب )
لألعراب: اختربون اهلل باعتقادكم وما  -أيها النيب -ويف تفسري اآلخر أي: قل 

رض، و اهلل يعلم  أسررمتوه وهو يعلم السر وأخفى وهو العامل بكل ما يف السماواة وما يف األ
كل شيئ ال تغيب عنه غائبة وال ختفى عليه خافية، فهو العامل باملؤمنني واملسلمني والكافر 

 102والفاسق واملنافق والرب والفاجر. 
ستلزام الشتمال ااومن تفسري هذه األية وأسباب نزوهلا، عرفنا أهنا تدل على 

يبني على أن من له إميان صادق وكامل؟ التقليدي الذي يتعلق باألية قبلها. وهذا اإلستلزام 
هلا معىن بأن اإلنسان يعرتف باإلميان ويقول عن مرتبة  16، واألية  15وجتاب من األية 

إمياهنم، ولكّن اهلل قد عرف بني من أمن إميانا صادقا وكاذبا. وأن اهلل قد عِلم األشياء معلوم 
 وغري املعلوم.
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ا ُقْل ال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكْم َبِل اللَُّه َيُمنُّ َعَلْيُكْم َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُمو  .12
 (17) َأْن َهَداُكْم ِلإليَماِن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

أي: األعراب الدين مينون بإسالمهم ومتابعتهم ( َيُمنُّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُمواقال: )
 (، ْل ال َتُمنُّوا َعَليَّ ِإْسالَمُكمْ قُ عليهم: )ونصرهتم على الرسول، يقول اهلل رّدا 

َبِل اللَُّه َيُمنُّ َعَلْيُكْم َأْن فإن نفع ذلك إمنا يعود عليكم، واهلل املنة عليكم فيه )
يف دعواكم ذلك، كما قال النيب لألنصار يوم ( أي: َهَداُكْم ِلإليَماِن ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

أمل أجدكم ضالال فهداكم اهلل يب؟ وكنتم متفرقني فألفكم اهلل حنني: )يا معشر األنصار، 
( يف  433يب؟ وعالة فأغناكم اهلل يب؟ (. كلما قال شيئا قالوا: اهلل ورسوله أمنُّ. )البخارى)

كتاب عمدة التفسري(. مث كرر اإلخبار بعلمه جبميع الكائنات، وبصره بأعمال املخلوقات 
 103ت واألرض واهلل بصري مبا تعملون(.فقال: )إن اهلل يعلم غيب السماوا

هؤالء األعراب بإسالمهم وطاعتهم  –أيها الرسول  –ويف تفسري اآلخر: ميّن عليك 
، فقل هلم: املنة هلل وليست -سبحانه  –هلل وتصديقك يف نبوتك، كأن هلم الفضل على اهلل 

يكم واهلل ال تنفعه لكم فال متنوا على اهلل اعتناقكم لإلسالم، فإن مصلحة إسالمكم تعود إل
واهلل املنة عليكم،  -سبحانه–طاعة الطائع وال تضره معصية العاصي، فهو الغين عما سواه 

فهو الذي وّفقكم لإلميمان وهداكم للصراط املستقيم، فإنكنتم صادقني يف إميانكم فال متنوا 
 104به على اهلل وال على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 

ت أن عشرة أنفار من بين أسعد توجهوا إىل النيب صلى اهلل عليه ويف رواية أخرى ذكر 
وسلم، ومنهم طليلة ابن خويليد. ويف ذلك الوقت كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 
املسجد مع أصحابه، وقال أحد من بين أسعد : " يا رسول اهلل، لقد أمنّا بأن الإله إال اهلل، 
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ه إليكم يا سيد، مهما مل ترسل رسوال إلينا ومل يتحّمل وهو الواحد، ال شريك له، جئنا ونتوج
 105.عن املسئولية على القوم من خلفي " رواه ابن سعيد من حممحد بن كعبة القراضي

تبني هذه اآلية عن تصوير الصفة من ومن تفسري هذه األية وأسباب نزوهلا،عرفنا
ه. و هذه اآلية تتضمنت الذين أسلموا وهم يشعرون أهنم يستحقوق لالستجزاء على ما فعلو 

االستلزام احلواري الذي يقصد أن األعرايب خطأ األمرين فهما. أوال حقيقة النعمة الذي ذكر 
باملزية هو اإلميان الذي يكون مفتاح السعادة يف الدنيا واألخرة ليس االسالم الذي ينتفع به 

ه فيه وهبلهم من الفائزين شكليا. ثانيا، ظنهم أن النيب مندبن بإسالمهم واحلقيقة االمنفعه ل
 بإسالمهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
105Shaleh, Dahlan dkk, Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya 

Ayat-ayat Al Qur’an), Bandung: CV. Diponegoro, 1985,476. 
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 جدول أنواع االستلزام و معنه .ج 
آيات، و االستلزام  12ات يف سورة احلجرات اليت تتضمن عن االستلزام العريف: ياآل

 آيات. ومعنها كما تلي:  3احلواري: 

 منرة اآلية نوع املعين

خاصة يف اإلمتناع 
للمؤمنني بأن فعلوا العبادة 

بل أن يأيت النصوص من ق
اهلل ورسوله صلى اهلل عليه 
وسلم. وهذه األية 
تشتمل على أمهّية أخالق 
الكرمية هلل ولرسوله صلى 

 اهلل عليه وسلم.

َ يَ  االستلزام العريف ُموا بَ نين ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ َقدِّ
َوَرُسولِِه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ  َيَدِي اللَّهِ 

 (1) اللََّه مسَِيع  َعِليم  

 

1. 

وجود النهي يف  نع
احلدث مع الشخص 
أكرب سنة مّنا ومع 
املدرسني والعلماء. ألهنا 
تدل على وجود األخالق 
الكرمية للشخص وعدمه. 

لَِّذيَن آَمُنوا ال تَ رنفَ ُعوا ا أَي َُّها اي االستلزام العريف
َواَتُكمن فَ ونَق َصونِت النَّيبِّ َوال  َأصن
ِر بَ عنِضُكمن  جَتنَهُروا َلُه بِالنَقونِل َكَجهن
لِبَ عنٍض َأنن حَتنَبَط أَعنَماُلُكمن َوأَن نُتمن ال 

ُعُرونَ   (2) َتشن

2. 
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ولكّن النهي ال تشتمل 
على من له صوت مرتفع 
طبيعيا عند كل الناس وال 
سيما عند النيب والعلماء 
وغريمها. واملراد من النهي 
هنا ملن له صوت 
منخفضة لكل حاله من 
األيام واليرفع عن صوته. 
فلذلك ملّا حتدث مع النيب 
صلى اهلل عليه وسلم 
أوالعامل أعلم منه، فينبيغي 
أن ال يرفع صوته، لكيال 
يضيع مجيع أعمال 

 حسناته.

إن اهلل تعاىل سيعطيه 
املفروضات أواإلمتحانات 

ا حىت يصري قلبه نظيف
 وصفّيا.

َواتَ ُهمن ِعننَد  االستلزام العريف ِإنَّ الَِّذيَن يَ ُغضُّوَن َأصن
َتَحَن  َرُسوِل اللَِّه أُولَِئَك الَِّذيَن امن
اللَُّه قُ ُلوبَ ُهمن لِلت َّقنَوى هَلُمن َمغنِفَرة  

ر  َعِظيم    (3) َوَأجن

3 
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وهو من سوء اخللق، 
وكذلك الصياح للمنادى 

مرتبة هو من له علّو يف 
علمه أو طاعته أو أكرب 

 منه سنة.

ِإنَّ الَِّذيَن يُ َناُدوَنَك ِمنن َورَاِء  االستلزام العريف
ثَ رُُهمن ال يَ عنِقُلونَ  ُجرَاِت َأكن ( 4) احلُن

َوَلون أَن َُّهمن َصبَ ُروا َحىتَّ خَتنرَُج إِلَينِهمن 
رًا هَلُمن َواللَُّه َغُفور  َرِحيم    َلَكاَن َخي ن

(5) 

 

 

4 

نتباه للمؤمنني لئال عن ا
حيصل األخبار أو 

املعلومات عن جهة 
 واحدة ولكن جبهات 

كثرية ويبحث عن 
 صدقها.

ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنن َجاءَُكمن يَ  االستلزام العريف
فَاِسق  بَِنَبٍإ فَ َتبَ ي َُّنوا َأنن ُتِصيُبوا قَ ونًما 
ِبُحوا َعَلى َما فَ َعلنُتمن  جِبََهاَلٍة فَ ُتصن

 (6) نَاِدِمنيَ 

 

5. 

األمر عن دفع التنازعات 
وجعل السالم عند البشر. 

وكذلك دفع التشاجر 

َتتَ ُلوا  االستلزام العريف َوِإنن طَائَِفَتاِن ِمَن النُمؤنِمِننَي اق ن
نَ ُهَما فَِإنن بَ َغتن  ِلُحوا بَ ي ن َفَأصن
َرى فَ َقاتُِلوا الَّيِت  َدامُهَا َعَلى األخن ِإحن

6. 
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عند الناس ووقفه وجعل 
السالم بينهم مبكرا. 

وتشمل معىن  األمر  يف 
املقاومة على من أعرض 
يف السالم. وهذه األية 

تشري على اإلخوة تكون 
ترامحا وال تشاجرا فيما 

 .بينهم ألهنم إخوة

ِر اللَِّه فَِإنن  تَ بنِغي َحىتَّ َتِفيَء ِإىَل أَمن
ِل  نَ ُهَما بِالنَعدن ِلُحوا بَ ي ن فَاَءتن َفَأصن

 قنِسُطوا ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ النُمقنِسِطنيَ َوأَ 
ِلُحوا ( 9) َوة  فََأصن َا النُمؤنِمُنوَن ِإخن ِإمنَّ

َ َأَخَوينُكمن َوات َُّقوا اللََّه َلَعلَُّكمن  بَ نين
 (10) تُ رنمَحُونَ 

 

إستهزاء الواضح عند 
الناس أو بإشارة الفّم، و 

اليّد، أو الكالم يفهم منه 
ألية اإلستهزاء. وهذه ا

تنّبه كل اإلنسان وإيّانا 
بأن من استهزء و وحيتقر 
على غريه سيكون مؤثرا 

هلم و لنا أسواء بكثري من 
ذلك اإلستهزاء أو 

 اإلحتقار.

َخرن َقوم  يَ  االستلزام العريف ا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيسن
رًا  ِمنن قَ ونٍم َعَسى َأنن َيُكونُوا َخي ن

ُهمن َوال ِنَساء  مِ  نن ِنَساٍء َعَسى ِمن ن
رًا ِمن نُهنَّ َوال تَ لنِمُزوا  َأنن َيُكنَّ َخي ن
أَن نُفَسُكمن َوال تَ َنابَ ُزوا بِاأللنَقاِب 
ُم النُفُسوُق بَ عنَد اإلميَاِن  بِئنَس االسن
َوَمنن ملَن يَ ُتبن َفُأولَِئَك ُهُم 

 (11) الظَّاِلُمونَ 

 

7. 
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األول : إن بعض الظن 
إمث ، مبعىن الظن ليس له 

ساس ودليل. والثاين : أ
إن الغيبة تدل على سوء 

 .األمور العظيمة

َتِنُبوا َكِثريًا  االستلزام العريف يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اجن
ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بَ عنَض الظَّنِّ ِإمثن  َوال 
جَتَسَُّسوا َوال يَ غنَتبن بَ عنُضُكمن بَ عنًضا 

َم َأِخيِه َأحيُِبُّ َأَحدُُكمن َأنن  يَأنُكَلَلحن
ُتُموُه َوات َُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه  َمينًتا َفَكرِهن

 (12) تَ وَّاب  َرِحيم  

 

8. 

أن اهلل تعاىل قد هنى على 
عباده بالظلم، وعدم 
اإلفرتاق التنوع بني السَِّياد 
واخلُدَّام، من قبيلة إىل 
قبيلة أخرى، وعدم 
اإلقرتاق والتنوع يف هوية 

بني الرجال اإلنسان 
والنساء. ألن حقيقة 
الفرق عند اهلل هي عمل 
الصاحل، إن أكرم 

 البشرعند اهلل أتقاهم.  

َناُكمن ِمنن  االستلزام العريف يَا أَي َُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلقن
ذََكٍر َوأُن نَثى َوَجَعلنَناُكمن ُشُعوبًا 

َرَمُكمن ِعننَد  َوقَ َباِئَل لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأكن
 ِه أَت نَقاُكمن ِإنَّ اللََّه َعِليم  َخِبري  اللَّ 
(13) 

9. 
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وقال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم أهنم خنوع ومل 
يؤمنوا باهلل تعاىل ولرسوله 
صلى اهلل عليه وسلم. 
ولفظ )ملّا( أشار إىل أهنم 
مل يؤمنوا كامال، وهذه 
األية كذلك دّلت على 
وجود الفرق بني اإلميان 

 واإلسالم.

االستلزام 
 احلواري

قَاَلِت األعنَراُب آَمنَّا ُقلن ملَن تُ ؤنِمُنوا 
ُخِل  َنا َوَلمَّا َيدن َلمن َوَلِكنن ُقوُلوا َأسن
اإلميَاُن يف قُ ُلوِبُكمن َوِإنن ُتِطيُعوا اللََّه 
َوَرُسوَلُه ال يَِلتنُكمن ِمنن أَعنَماِلُكمن 

 (14) َشينًئا ِإنَّ اللََّه َغُفور  َرِحيم  

 

10 . 

أن اإلنسان يعرتف 
باإلميان ويقول عن مرتبة 
إمياهنم، ولكّن اهلل قد 
عرف بني من أمن إميانا 
صادقا وكاذبا. وأن اهلل قد 
عِلم األشياء معلوم وغري 

 املعلوم.

االستلزام 
 احلواري

َا النُمؤنِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه  ِإمنَّ
َوَجاَهُدوا َوَرُسولِِه مُثَّ ملَن يَ رنتَابُوا 

َواهلِِمن َوأَن نُفِسِهمن يف َسِبيِل اللَِّه  بَِأمن
ُقلن (15) أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ 

أَتُ َعلُِّموَن اللََّه ِبِديِنُكمن َواللَُّه يَ عنَلُم َما 
يف السََّماَواِت َوَما يف األرنِض َواللَُّه 

ٍء َعِليم  (16) ِبُكلِّ َشين

11. 

أن األعرايب خطأ األمرين 
فهما. أوال حقيقة النعمة 

االستلزام 
 ارياحلو 

َلُموا ُقلن ال مَتُنُّوا  مَيُنُّوَن َعَلينَك َأنن َأسن
الَمُكمن َبِل اللَُّه مَيُنُّ َعَلينُكمن  َعَليَّ ِإسن

12. 
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الذي ذكر باملزية هو 
اإلميان الذي يكون مفتاح 
السعادة يف الدنيا واألخرة 
ليس االسالم الذي ينتفع 

به شكليا. ثانيا، ظنهم 
أن النيب مندبن بإسالمهم 

واحلقيقة االمنفعه له فيه 
 وهبلهم من الفائزين

 بإسالمهم.

 

َأنن َهَداُكمن ِلإلميَاِن ِإنن ُكننُتمن 
 (17) َصاِدِقنيَ 
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 الفصل الرابع

 اإلختتام

 تلخيص نتائج البحث .أ
املختلفة عن اللغة املستخدمة يف الكتب األخرى أو  التفرديةاللغة فيه لدي املزية و 

 التفرديةيف مجال الكالم يف القران أشارت مزية اللغة فيه.  التفرديةيف األشعار و املقالة. 
عنه. و األيات يف القرآن الكرمي  تعلمال لكن املعىن فيه لن ينفدو ، فحسبم الكال يف ليست

 تنوعة.عن األيات اليت تتضمن الكالم امل
النتائج التالية إجابة  الباحثةبعد حتليل وحبث عميق من البيانات السابقة، استنتجت 

احلجرات اليت يف اآلية سورة واملعىن االستلزام على سؤايل البحث عن النوع االستلزام 
 منها: تتضمنت االستلزام 

ليت تتضمنت االستلزام يعين يف كانت مخسة عشر آيات يف سورة احلجرات ا .1
) ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت  2) ال تقدموا بني اهلل ورسوله(، 1 : ياتاآل

)إن  6)أكثرهم ال يعقلون(،  5&  4أولئك الذين امتحن اهلل(، )  3النيّب(، 
) وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا 10&  9جاء كم فاسق بنبإ(، 

)اجتنبوا كثريا  12سكم(، )وال تلمزوا أنف 11& إمنا املؤمنون إخوة(، بينهما. 
قالت األعراب ءامنا(،  ) 14)إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم(،  13من الظن(، 

)قل أتعلمون اهلل بدينكم واهلل يعلم ما يف السماوات و ما يف  16&15
 )مينون عليك أن أسلموا(. 17األرض(، 

االستلزام كانت نوعان االستلزام يف تلك اآليات اليت تتضمنت االستلزام هو  .2
) ال تقدموا بني اهلل  1 :العريف واالستلزام احلواري. االستلزام العريف يف اآليات
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) أولئك الذين امتحن  3) ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النيّب(،  2ورسوله(، 
)  10&  9)إن جاء كم فاسق بنبإ(،  6)أكثرهم ال يعقلون(،  5&  4اهلل(، 

 11فأصلحوا بينهما. & إمنا املؤمنون إخوة(،  وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا
)إن أكرمكم عند اهلل  13)اجتنبوا كثريا من الظن(،  12)وال تلمزوا أنفسكم(، 

) قالت األعراب ءامنا(،  14واالستلزام احلواري يف اآليات:  .أتقاكم(
)قل أتعلمون اهلل بدينكم واهلل يعلم ما يف السماوات و ما يف  16&15

 مينون عليك أن أسلموا(.) 17األرض(، 
 
 

 االقتراحات  .ب
 الباحثةيف هذا البحث واعتماد على النتائج هذا البحث، سيقدم  الباحثةبعد انتهى 

 واجلامعة، وهو كما تلي: الباحثاتاالقرتاحات إىل 
حبثا جديدا يف سورة األخرى  الباحثات: أن يصنع   الباحثاتإىل  .1

من القرآن الكرمي تذكر على مهم االستلزام يف علم التداولية ملعرفة أنواع اللغة و 
أن يبحثوا هذا العلم من ناحية  الباحثاتمعىن االستلزام يف القرآن الكرمي و على 

 أخرى لتوسيع دراسة هذا اجملال.
ميقا عن كتاب الذي : قبل اختيار موضوع البحث، افهم ع  الباحثةإىل  .2

يريد أن جيعل موضوع البحث وافهم اإلطار النظري عميقا أيضا، إذا كان القارئ 
يقرأ موضوع البحث لكي يكون قادرا على ختمني أهذا كالم مثال دخل إىل هذا 

 و هذا.
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: تعلم عن طريقة حتليل البيانات من الدراسات السابقة. أن  أيضا ةللباحث .3
مرو هذه الدراسة واملطالعة لكي يكمل هذا البحث يقوم على الطالب أن يست

 اجلامعي. 
: إضافة على هذا العلم من خصائص اللغة العربية اليت ال   إىل اجلامعة .4

االقراحات للجامعة أن هتتموا وتنمعوا كثريا،  الباحثةمتلك اللغة العربية قدمت 
وخبصوص على شعبة اللغة العربية وآدهبا، فينبغي أن تزيد املراجع التداولية ليسهل 

 الطالب يف تعليم اللغة كمثل التب اليت يبحث عن االستلزام.
 الباحثةهذا البحث اجلامعي لن ختلو من النقصان واألخطأ، فلذلك يرجو 

قراءة الكتاب أو البحث اجلامعي أو املصدر األخرى لزيادة املعارف عن لقارئني على ال
 االستلزام. 
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