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 شـكـــر وعـرفــــان

، الذي وســائر نعمــائه ،عن كثيـر فضـله لـز و جـه عـللكل الشكر  رـشكال ،ةــبداي

عيدي ـاضل، ســتاذنا الفــل الشكر ألسـنتقدم بجزي امكــ، العمــلذا ـام هـنا إلتمــوفق

،        ائهـــنا من عطــاض عليـنا هذا، و أفــون طيلة بحثـواس، الذي أمد لنا يد العــالح

ان ـما كــذا، كــا هــنا في عملنـد لـوكان خير سن ،-يرــره في الخـه عمــال اللــأط-

وأمدنا  ل،ـحث والعمـد في البــينا روح الجــوزرع ف ،ناــنا حيث أنار طريقـه لـوجـير مـخ

تاذ ــكر لألسـدم بالشـما نتقــكدة، ــة الراشـائبــاته الصــوتوجيه ،مةــه القيـائحــبنص

الذي  أفادنا بكثير من التوجيهات والنصائح كما نتقدم بالشكر لكل  ،اسمــالح قــص

   من ساهم في مساعدتنا من قريب أو بعيد.

 

 

    كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم معنا في إنجاز هذا العمل 



 :مقدمة

الحمد هلل الذي نصب للحق دلياًل، والصالة والسالم علي النبي األمين أعلم الناس بمراد      
 .الوحي، ومن تبعهم بإحسان، وبعد ىن صحابة رسوله الكرام األمناء علاهلل، ورضي اهلل ع

المراد من ألن فهم  ،مفسرينالشغل الشاغل لل -وما زال  - القرآني كان تفسير النص    
، والغاية الكبرى؛ لما له من اآلثار والثمار، فال غرو بهذا االعتبار أن سمىالنص الهدف األ

 .القرآني منذ نزوله تتجه األنظار إلى تفسير النص

على المفسرون  حرصتباين في الوسائل والغايات، ف القرآني صاحب تفسير النصوقد     
 .ئن معينة على فهمهمعالم وقرامن  ملمراد من النص في ضوء ما أتيح لهالكشف عن ا

إلى وضع  ستقراءإلفعمدوا بعد ا القرآني، الحيلولة دون العبث بالنص ىعل  واحرصكما     
، ولتكون بمثابة الميزان الذي يعرف به لهالتي تعين على التفسير السليم  القرائنمجموعة من 

 .التفسير المقبول من غيره

لها حضور مشهور لدى مفسري  ثمارها، وبرزت آثارها، فصار رائنلقد آتت هذه الق    
الذين عنوا بها منذ وقت مبكر؛ تفصياًل وتأصياًل وتطبيقًا، فحازوا فضل  ،القرآني النص

 .السبق في ذلك كله

قف المفسرون على دوره المتميز، فأنزلوه حيث و كان السياق من أبرز هذه القرائن،     
لها ونحن نكشف عن معنى السياق، وعن منزلته ومجاالته  سنعرضو  ،منزلته الالئقة به

وغاياته، في بحث يدور حول أثر السياق القرآني في الكشف عن المعاني، وسيكون هذا كله 
في نطاق ما يتسع له المقام من بسط وضرب لألمثلة، في محاولة إلبراز ما اندثر، وجمع ما 

موعها صورة واضحة المعالم، وتعين علي انتثر من مسائل تتصل بالسياق، لعلها تعطي بمج
اإلفادة منه دون إفراط أو تفريط، وهي خطوة سبقتها من غيري خطوات متناثرات؛ سوغت لي 

 .في هذا الموضوع البحث



 وعليه يمكن إثارة التساؤل التالي : 

  فسير سورة يوسف  ؟من خالل تفي تحديد المعنى لدى المفسرين ما هو دور السياق 

 ؟آلياته التي انتهجها المفسرون في ذلكوما هي 

ولإلجابة عن هذه اإلشكاليتين اقترحنا خطة نحاول من خاللها تقديم إجابات عن هذه     
األسئلة: فبعد المقدمة، خصصنا فصال أوال للسياق تعرضنا فيه لمفهومه وأنواعه، وتحدثنا 

لسياق عند المفسرين عن مفهوم السياق وأنواعه في المبحث األول منه، عرضنا كذلك ل
درس اللغوي الحديث في المبحث الثاني من نفس الفصل، الفي و  ،واألصوليين والنحويين

وفصال ثانيا بعنوان دراسة لدور السياق في توجيه المعنى عند المفسرين)سورة يوسف 
أنموذجا( ذكرنا فيه بداية لمحة عن سورة يوسف في مبحث أول ثم قدمنا نماذج  توضح 

 .ما قيل زبدة  وبعد هذا أنهينا الدراسة بخاتمة فيها ذي يلعبه السياق في المعنى، الدور ال

بالجانب التداولي ومحاولة منا لربطه ويرجع السبب في اختيارنا الموضوع إلى اإلهتمام     
كما وقع اختيارنا على سورة يوسف لما تمثله في حياة كل مسلم وما تحتويه   بالقرآن الكريم.

من جهة ومن جهة أخرى كون السورة تكفي إلظهار ودراسة الدور الذي يلعبه من العبر 
 السياق في تحديد المعنى .

بالقرآن الكريم أكبر  وتعد قلة المصادر والمراجع التي تتناول موضوع السياق وربطه    
 أثناء الدراسة والبحث. هاصعوبة تلقينا

وكان المنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يوافق طبيعة     
 الموضوع ويخدمه.

تفسير  : وقد اعتمدنا في هذه المذكرة على بعض المصادر والمراجع نذكر منها    
 )تفسير القرآن العظيم(، ابن عاشور)تفسير التحريرالقرطبي)الجامع ألحكام القرآن(، ابن كثير

   )دور السياق في الترجيح بين األقاويل التفسيرية(.ي، محمد إقبال عرو والتنوير(
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 السياقمفهوم المبحث األول:

 السياق لغة:  -1-1

، فكممم اممن  كمملي نممذن   ممظ نمم ي ال   مم  نمم  القممسان  لممي دمملس ال ممدنا  االصممني اندمم      صممس       

 ال ممم ا  ادمممسل "نمممم(  321،   دمممل ي فممم  الممم ا سننن، رمممنم ا مممظ سلدمممس )ن(1)الاالصمممل ال  ممم   لممم 

ال مدنا  الارمل، "سة ) م ا(، فقمنم  نمم( امن395ن،  تصمن م ا مظ فمنل  )(2)" قن ال الدمل س م ر   م رن  

ى سّظ نمم(، فدمل 398، سامن الوم نل  )ن(3)"دقنم   قن إلل االست  دساررن  دنرن ، س  س  دترن الارمل

 .(4)"لسدن ف صن  د  ا، س   دصزع  صس الا ن"ال دنا  صزع الل ح، دقنم  

الاللب،  لالم ف  اإلاكمنظ لس الاالصدمدظ ن ي السننن الال ال  ن  ال نل     ل ال     ف  ك ي       

 نم ا األامل  ،س  السفع  لفا ا       ض ح فدران ،فسنل  )التزود (، األخدلدظ إلل الاالصل األ م 

 ممممننل إ ا تت الصممممن اممممن  لس اممممظ ا ممممتقنن اممممنسة ) مممم ا( فمممم  القممممل ظ الكمممملدي، إ   لسن وادالممممن   االصممممل 

     .(5)التزود 

                                                           

 .23 ،21 ص1996ل نل  سكت لاي، ك د  انساب وناال    ساس،  ،ف  ت ود  الاالصل ف ز  إ لاندي، ال دنا  سنل ل  دص (1)
 . 43ص ،نم 1345، 1سال دنسل،   ، ( - دل ن )س ،وارلة ال     ،ا ظ سلدس ا اس  ظ ال  ظ األزس  (2)
ال من   ال   م   س نسي(، ت قدا   مس ال م ي ا امس نمنل ظ، ادمل )ا  الم   ،اقندد  ال    ،س   ال  دظ س اس  ظ فنل   ظ زكلدن (3)

  . 117ص، 2،1972 
 )س. ( السال الادلد  ل تألدف  التلوا ، س.ن. ،ادل ،ل نظ الاللب ،ا ظ اص  ل (4)
  م لة   ،9اآلدم  ،فمن ل م لة ، 27اآلدم  ،ال موسة  م لة، 86اآلدم  ،الدي  لة ،   6اآلد  ،األص نم  لة ،   57، اآلد األ لاف  لة  (5)

 . 30اآلد  ،القدنا    لة ،21اآلد  ،ا  لة ، 73، 71اآلدتنظ ،الزال
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فم  االوام  "ل منظ الالملب"  (نمم911)ن ل" م لسي "ا مظ اصسامن  ال دنا  صس الالملب  اظ االنص       

ال مدنا فمم  امنسة " مم ا" فدق م " ممنا اإل مم  ودلنممن، د م ررن   رن  ممدنرن،  ن  ممن ا    دما سسل  ل مم

...   مممنا إلدرمممن الدمممساا  الارمممل  مممدنرن  س مممنر  ...   مممنا خممم م امممظ االستممم  س  س  ننمممن    ممم اا

س  فم   دنرن صزع  رمن  صمس الام ن،  دقمنم فم ظ فم  ال مدنا ارلنن،  ال دنا الارل ...   نا  ص    

  .(1)" الصزع)سالصن  الا ن(  ال دنا صزع الل ح

 

 

 اصطالحا:السياق 

ال ممدنا فمم  التمملاا الالل مم ، إن سظ ال  ودممدظ  الا  مملدظ  األدمم لددظ  اممظ تصممن م   ممل المملوي      

 .(2) نسة اص  ف  فري الصد ص   صن رنل  تا تالا  ي ا تالاننن اتص     اتالسسة،  ا تاس ا   د  

     .(3)إن سظ  الض السال دظ الا سالدظ كإ لاندي فت   دلى  نص   د   الك ي  ا د    رلا ت 

 لس فممم   المممض الاالوامممنن الا سالممم ، سظ  مممدنا الكممم ي  تتن الممم   س ممم     الممم   دومممل   رمممس          

 .(1)  د 
                                                           

  .242، ص3،   1988،ل نظ الاللب، سال الودم، سالل نظ الاللب،  دل ن ،  ل ا ظ اصل  دص (1)
 م.نممم1424 ،1ل لسة اهلل  مممظ لسة، سنلممم  ال مممدنا، اكت ممم  الا مممم فرمممس ال  صدممم ، اكممم  الاكلاممم ، الاا كممم  الالل دممم  ال مممال سد ،  مممدص (2)

  .41ص
 .1986 دممم نر ، الوار لدممم  الت ص مممد ، الاذ  ممم  الالل دممم  ل صن ممملدظ الات مممسدظ، االومممي الادممم   نن األس دممم ، فت ممم ، إ ممملاندي (3)

 . 201ص
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فم  "context"فم  ال لص مد ،  ""contexte  نامن  رس س لس "وادم دم د ن" ل ادم  ت تملواتدظ      

صقمم م  رالممن نمم ي الال ممنلة فمم   ممدنا الكمم ي، س  اإلصو دزدمم ، رنم إظ  " ممدنا الكمم ي س مم      اومملاي، 

ون ن ات ق  اع اوامم المصص،  ل تقدمس   مدنا الكم ي فم  ت  مدل الصدم ص  تأ د رمن فن مسة اصرودم ، 

إ ا  مم ن سظ ت  ممل   ممنلة اممظ صممص  وممب   دممم اظ ألظ الال ممنلة تخت ممف  ممنخت ف اومملى الكمم ي، فمم

 .(2)ت  لنن ف   دنا  لم الصص"

  داكظ الق م  س ا اظ اد  ت ال دنا د  ا   ل ا ر ادظ دق م   س الرنس   نفل ال ردل     

 ال دنا ال    . -1

  دنا الت    س   دنا ال نم ،س   دنا الا رف. -2

 ا الاالندل ،فر  الو اب ال سن   صسان فنلا ر ي ان م كنظ الا ر ي انكالل  د  ن ف  ال  -3

دت نسل الل ال نظ ال ذام الرني  ن   انن  ال دنا؟اص    ب ت م انوزا  اظ الخ نب الت  

ت     نلك ا  ف  الاق ع  ت ن س ف  الك ف  ظ االصني    ف صس   ن ا التاللدف 

  د  ف   كم  نلتاللدف الصا  و  . دتضت ف  ن ا الا ر ي اص  تو دس لت م التتن النن ال 

 الخ نب اظ   سان د تد   دلفد   االواد   ان دصرن اظ تلتدب    رنن تلكد د  .

 اظ كنظ ن ا تاللد ن د د ن ل  دنا ف  ا س و اص   ان اص  نداالم ف   ا ا  ان التاللدف 

الضدا ،فقس وسا اد  ت ال دنا اظ الاد   نن ال ن ال   الاذاللة ف  السل  ال     

                                                                                                                                                                                                 

 . 465 ص ،، س.ن1الوز  األ م، س.ي، )س. (،   ،الاالوي ال  د  ،إ لاندي سصد    خل ظ (1)
 . 681، ص1  ،1982سال الكتنب ال  صنص ،  دل ن، ل صنظ، وادم د د ن، الاالوي ال     ، (2)
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س   انلدص ف ك  لدت ع ا ر ي ال دنا خد دن ف  السلا نن التسا لد  ، ان ال سدا ،اص  ا ت

اصرن تالسي ا ن ن اظ ا  رن الاكدص   لر ا تون ز ال ن ال ظ التاللدف الصا  و  الل التاللدف 

اوا    ال ل ف الت  ت ف  س ا فالم الت     ا رف  انل ب ل  دنا فند  ن تاللف

 .1دنظ  نل دناالك ي  ت ال ن ي ال ل ف ف   الض ان 

 /أنواع السياق :3

دالس  لدن سظ تدصدف ال دنا ن  سد ل ال لا لتدصدف التسا لدنن ِالل  سة سص اع ، ا        

دق ي ال دنا الل سكالل اظ ر ي،  صتج  ظ  لم خا   سص اع اظ ال دنا، د ن قرن الالسس ص    

  ال دنا، ال دنا اظ التسا لدنن  ن ي األص اع ن    دنا القلا ي،  ن ا اند ال  ص 

 ال و س ،ال دنا الاقنا ،  دنا ال الم، ال دنا الص   .

 اظ اادزان ن ا التق دي سص  د  م ال دم  دظ اندصت ب الل ال     اندصت ب الل الالصندل 

 .2الت  تذالل ف  ت كد رن خ ن دن،  لصأن   درن   دئ اظ انوانم

 / ال دنا الصد   1

التلكدب  س الوا   فم  ت  مد تري امظ ال صدم ددظ  التم زدالددظ  لي دتون ز الص  د ظ ف         

 امظ  الممسي ، كامن لمي دتوممن ز ال من ال ظ ا تم ى القضممد    تمل الص م  الت م د    صممس ت  ا مك 

فممم  الت  دمممم المممسنل  فممم   مممدظ رمممسي ص ممم  المممصص  ت  دمممم الخ مممنب  المممض اآللدمممنن لت  دمممم 

                                                           
1

 41،40، ص2004، 1عبد الهالدي بن ظافر الشهيري، استراتيجيات الخطاب ، دار الكتاب الجديد، بنغازي، ط 
2

 .44،42المرجع نفسه ، ص  
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  الا نسالمممنن، الا مممن لة،  كممم لم ال  مممسان ال   دممم  الك ممملى االمممم الال مممنلة، سومممزا  الخ مممنب فممم

الصاممممن   ال ونودمممم  فمممم   الممممض صاممممن   الخ ممممنب االممممم الخ ممممنب ال دن مممم ، لقممممس ك مممم  ا  ممممظ 

  رنن تتون ز ان نل   دظ الوام اال  فأ نس   صن  تان م المصص   دم   ص نامن سك مل فم  

ال  مممسان الك ممملى  لكمممظ د مممس  سصممم  امممظ الص ممم  لمممداكظ الال مممم الدممم  امممظ اكت مممنف سنلممم  نممم ي 

لدممالب ت  ممدل التان ممم الصدمم  كدممصف ص مم   دمملف    دمم  فاممظ الارممي الص ممل الدمم  اممظ ا

 خ م   رت   ننولا ان انوتان د  الص  د  .

 /ال دنا ال و س   2

دمممممس   ال   ممممم    الاصن قممممم    مممممل  كممممم  ال صدممممم ددظ امممممال  سظ التتن المممممنن ال   دممممم  س         

الرمممن،  دتضممماظ نممم ا ال مممدنا الالوالممم  ال مممادن د  تكت مممب االنصدرمممن امممظ خممم م   رنترمممن  الاو

   ال  ) منلي األ مدن ،  ننترن،األ مساا(  التم  تلومع الدرمن التال دملان ال   دم ،  دمتي انصتقمنم 

امممظ السنلممم  المممل التسا لدممم   نلامممن دمممسلم سظ الال مممم  الال مممم الدممم   كممم لم اممم رالري الزامممنص ، 

نن فمم  ان ت ممنل فنصمم  الاكممنص  نمم  اذ مملان ل  ممدنا ال ومم س    صممسان ت ضممع نمم ي ان ممنلد

 داكظ  دف االصل التال دلان ال   د  ا نلدن  اندق س الل دصف ا نل  ل سنل  .

 /ال دنا الاقنا   3

فمم   ممدظ دال ممل الال ممم  ممظ اك صممنن الالممنلي ال قدقمم  س   ممظ الالممنلي الااكممظ  تال دمملان        

سان التمم  ت ممري ل  د ) ممدادن د ( فممنظ ال ممدنا الاقممنا  دمم فل وز دممن  الممض الال ااممم س  الا ممس
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فمممم  ت سدممممس االممممنص  التال دمممملان ال   دمممم   الاقناممممنن   دمممم رن  ممممدنرن نمممم  دممممصف اتأدممممم فمممم  

الا ممسسان انوتان دمم ، فقممس دكمم ظ نمم ا ال ممدنا ا ممنلا ل اذ  ممنن) ا كامم  ، اسل مم  ...( س  

أل ضممنع ال دممنة الد ادمم  )ا الممي ، ت مم ا( ِا  تممذ ل نمم ي الا ممسسان خدممن ص الا نسالمم  فمم  

كمم لم فمم   صممن  الخ ممنب انرصممن    ال وممنو  اممظ خمم م رمم اصدظ  سص امم  الصدمم ص الك مملى   

االدصمم ،  دقممسي   اممن  ال  مم  انوتاممن ددظ تدممصد ن  سلا مم  ل  ممدنرنن الاذ  ممنتد   الممس ل المم   

 داكظ سظ د ال   كم اظ  لف  الخ نب فدرن .

 / دنا ال الم 4

ادن د   لمم لم تالممس األفالممنم نتكممنس تص دممل الاقناممنن التمم  ت ممسس سنلمم  التتن الممنن ال ممد        

تال مل  ممظ  سدمصنفن وز دمم  امظ ال ممدنا الاقمنا ، ادلى س  ممتدظ اظ الت   م ن ال   دمم  ال   دم 

سفالممنم  ممم نمم  األفالممنم ص  ممرن ف ممي دالممس نصممنم واممم  دمم د    تمم   ان االصممل الن ممن س ظ سظ 

قممنم تكمم ظ اص  رممنن سسا دمم  ِا  دت ممدظ فممب الا ممم اتممأخلة اممظ ص لدمم  س  ممتدظ سظ كممم الواممم ت

لدكمممم ظ لرممممن رمممم ة ت ممممال القمممم ة انصونزدمممم ،  د ممممت س  ممممتدظ   ممممل س ل الالمممملف انوتاممممن   س  

التالنرمس  نصتممن  ال  مم  امظ ر ممم الال ممم فم  الاوتاممع  رممس  افقم  سدكممل  فداممن  المس اذكممسا   ممل 

سظ نصممنم  ممل  ن ن ت ممنل ال  مم  فالمم ، خندمم  األفالممنم انصونزدمم  ااممن داكممظ االمم  القمم م اظ 

 نددل ا سسة.ال    ا ك ا   اال

 /ال دنا الص     5
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اظ ا ت ممنل الخ ممنب فالمم   سظ ال الممم ال  مم   ردممس ا ممل   دقمم س الممل ساممج ال ممننن        

ال نصد   الص  د  ف  ص لدم  تسا لدم  ال  م ، لتدم ت الاقندمس  اللو منن  مننن  نصدم  ا مذ ل  

دلالتسا ل  ،  نممم ي ال مممننن نممم  اصمممن  انتامممني ال دمممف  الت  مممم مممظ  لصمممناج ال المممم  الت ن مممم

  دممم رن ال مممدنا الص  ممم  نصتمممن  ال  ممم   فرارمممن، كامممن تقتضممم  دممم ترن  نلتسا لدممم  امممظ خممم م 

انرتدممنل   ممل  لممم الوممز  اممظ الصضممن  المم   دو ممس  اتمم  فقمم  اممظ خمم م األص امم  الص  دمم  

الا ممسسة فمم  اصتممن  الت   مم ن ال   دمم   فرارممن  اوتصممنب ال ممننن الكالدمملة التمم  نتصتامم  الممل 

 تسا ل  االم اكت نب ال     األ ن  ال د ل و   ودلنن.الاصرج ال

 اوامممنن فرممم ي األصممم اع امممظ ال مممدنرنن اتساخ ممم   اتلا  ممم  فممم  د مممت ص  س  اصرمممن  مممظ        

المممل  ورمممنن ص مممل االدصممم   األصممم اع األخممملى   رممم ا ددممم ت الامممصرج التمممسا ل  كنفدمممن ألصممم  د مممدل

ر  سظ ال ممدنا  رمم ا التصمم ع دضممدا  ت ومم  االممل ف ص مم  ال  مم   الال اممنن األخمملى.  اممظ ال ممسد

 دت ع  دصالك    ل الخ نب ف   ك    القدس اص   تأ د  ، فنل مدنا نم  سلدمم الال مم فم  

 اختدنل ا تلاتدودت   الخ ن د  فقس دضدا الة  دت ع الة سخلى. 
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 :  واألصوليين والنحويين والدرس اللغوي الحديثعند المفسرين ياق السالمبحث الثاني: 

لقدممن دالممس خنفدممن  سظ سفكممنل ال ممدنا األ لممل  وممسن فمم  الالقنفمم  الالل دمم  اإل مم اد ،  سصرممن رممس  لممي     

، إن سظ ورمسني  ام لمي ددمن    تص دمل   من ددمم إلمل  مس  ضمع سنمم ال  م  صند  فن ق  اظ لمسظ 

 ص لد  اص ق  ل  دنا   صندلي.

قل صممم  الكممملدي كمممنظ فممم  اص مممأ إلمممل " ال مممدنا " دالممم س إلمممل سظ المممصص ال ري د مممس  سظ  مممل الت مممنت       

املة  دم ل اهلل   دم   م يف ي دصمزم   مل الص م   ،اظ الصد ص،  لي دكظ صدن   ا سا   تك دص  اوا   

 ا ممسة،  ممم صممزم اوممز     ممل اممسال  ضممع    مملدظ  ممص . الممي سساوممن ت ممم الصدمم ص فمم  صممص  ا ممس. 

نظ،  ا ن لم  رملا ة رمسلة فض    ان ف  القمل ظ امظ  دمنن سا دم  إلمل الص مل فم  الالمنلي  الكم ظ  اإلص م

                                                                                        .  (1)اهلل فدري

ظ  ق   لا  ن   دظ األ دن ،  المل نم ا الالقمم الملا   داكصصمن سظ صص مب  م  ل نظ ال   ا لس ن لقس       

 تن ن ي ال م  ل ال مدنرد  انصت مني لمسى الال امن  فم  اخت مف فكلة ال دنا  صس الا  ادظ.   ل نظ ان ل

فل ع الالقنفم  الالل دم  اإل م اد ، فمإ ا الوادمع د مرا ظ كمم فم  اومنم تخددم ، فم  تل مد  الامصرج 

ال مممدنر ، اانل ممم  ودمممل ا مممانة،  نممم ا ن داصمممع امممظ  وممم س  ن  ممم  امممصري، تص رمممن إلمممل سنادممم  ال مممدنا 

الا ن ادم  ت )ال مدنا(  االصمل اقمنلب ص م دن  لامن ص متالا     ا ن   ل ت  دق      ،  م إصرن ا مت

 .  (2)فد  الد ي،  ن   لس الك ي  س      ال   دول    د 

                                                           

  لالم ف  اإلاكنظ سظ صضع   دال  ال نظ الالل   الات رس، ف  الونن د   ان  السنن، إلل وصب ن دظ ال   دظ.  (1)
 . 52س  ظ إسلد  الل نل .. ت قدا ا اس  نكل، القننلة )س. ( سال التلاا، س.ن.ص ال نفال  ا ال  دص (2)
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لقس تص رن  ن    اظ ال من الدظ الالملب الا مسالدظ لا مأل   م ا الالملب  الا م ادظ ل مسل  ال  م        

 ممم الاانل ممنن ال ممدنرد  ال ممسدا فمم  اكت ممنف  مم  ل فكمملة ال ممدنا، فالا مم ا   ممل إزا مم  ال ممتنل  ممظ ت

التمم  اممن  ل ممن تكمم ظ وممز ا   ا دممن  اممظ ورممس الال اممن  فمم  ا ممتكصني ا ممن م ا ضمم  نتري.  فداممن دممأت  

 مملض إل مممرنانن ر مممي اممظ لومممننن كمممم فممظ فممم  اومممنم ت  دمما ت مممم األفكمممنل، ا   مم     مممل س مممن  

 ال  ا ف  الص أة،    ل  ض ح ت م األفكنل فدرن. 

 

 

 :  عند المفسرين السياق-1-3

إظ السلا ممممنن القل صدمممم ، كنصممممن ال د مممم  التمممم  سصضممممون فمممم  س ضممممنصرن فممممل ع السلا ممممنن ال   دمممم       

 ال  ود  ك رن، فض    ظ سظ ت  مدل القمل ظ،   تمل الا كمل اصم ، كمنظ د  ما األفكمنل ال مدنرد    مسة 

 .    رن ا  الال  ي الالل د  ؛  اظ سوم ن ا التأدن سظ د ضع )  ي الت  دل(   ل لس(1)  ض ح

إظ اظ دقلس ف  األد م الت  التزي  رن الا  ل ظ ف   ا ري تتك ف لم  سدمنل  نم ي ال كملة فم       

 مأكالل امظ ال الم    مل  ال  منص  ال مسدا تص دمل ال م ا ت  دقرمن فدم    مل تلاالصن الالل م  اإل م ا ،   

رج،  صمس رلصن .  ص مظ ص مت دع سظ صتت مع ت  م ل اوا  م  امظ الالصندمل التم  تكم ظ لصمن ندكمم نم ا الامص

  اممن  الت  ممدل،  فمم  اقممساترن  األصاممن  التمم  ا ممت نلن  صممسني  ممل  ن ،  ضممال نن ل ا  ممل نخت ممنل 

                                                           

 .221ص، السال الوناالد ، س.ن ،)س. ( ،اإل كصسلد سلا   الاالصل  صس األد لددظ،  ، ا سة  ننل   دانظ (1)
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ك ندتممم ،  التممم  تتاالمممم فممم  إتقنصممم  لاوا  ممم    ممم ي ت ممم   إلمممل  مممس ك دمممل الا مممم الت  دمممم فممم  ص لدممم  

 .(1))ال دنا(

ف كد دمم  الص ما  ممنلقل ظ، ف رممن تالمل  ،الا  ممل سظ دكم ظ ا اممن   منلقلا ان فم  الا  ممل ظ لقمس ا متل      

فم  السا منن ال  منصد  الت  دمم الدم ت   نم  ،  ن ا(2)  رن تتلوت  الض ال و ي الا تا     ل  الض

ألظ  مم  تالمملف األ صدمم  ، ل  ا فمم  الا  ممل إتقنصمم  التدمملدف.  ساممن الت  دممم الدمملف  فقممس ا ممتال سدالمم 

ألظ ان ممي إ ا كممنظ ن ممتقنا، ،  االلفمم  ا(3) الدممد ، رممنم ا ممظ فممنل    اممظ فنتمم    امم  فنتمم  الاال ممي

.  دتدمم  نلتلكدمب إتقنصم  لال م ي، الص م  (4)ا تقنر  اظ امنستدظ اخت  تمدظ، اخت مف الاالصمل  نخت فرامن

الاالصمممل دت دمممل  دخت مممف  مممنخت ف اإل ممملاب، ف  مممس امممظ ال دمممنظ  ال مممسدع، سامممن الص ممم  فممم ظ  الاالمممنص    

 نأل م، خ اص تلكدمب الكم ي امظ ورم  إفنسترمن  داللفالاالنص   ال دنظ  ال سدع ف ص   .  سان(5)ا ت نلي

الاالصمممل.   نلالمممنص  خ ادمممرن امممظ  دممما اخت فرمممن،    مممب  ضممم ح السنلممم   خ ن رمممن.   نلالنلممما  وممم ي 

ألظ  رممن  ،  مم ،  نمم  دالصمم   صممسني اممتظ ال  مم  دتدممم  ممنلاالوي اممن د مما ص   ال ممي ال ،(6)ت  ممدظ الكمم ي

 . (7)داللف  لح ا لسان األل ن   اسل نترن    ب ال ضع

                                                           

 .223، ص ال ن ا الالوع ا سة  ننل   دانظ  ل دص (1)
  .181ص ،سال الصس ة الوسدسة، س.ن ،)س. ( ،س.ي، 02،  قل ظي ال  ، انتقنظ ف    ال د   ل  دص (2)
 .180، ص2  ،ص    الادسلل  دص (3)
 . 181، ص2  ،ص    الادسل (4)
 . 180، ص2  ،ص    الادسل (5)
 . 181 ص ،2  ،تقنظ ف     ي القل ظ، اإلال د    و م السدظ   س الل اظ  ظ س    كل (6)
 . 180 ، ص2  ،ص    الادسل (7)
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ل مممممصص    نممممم  األ مممممساا  ال رمممممن ع الا   ممممم دتدمممممم   مممممدنا ال مممممنم، االلفممممم  س ممممم نب الصمممممز م،      

زالممم  ا(1)القل صممم  إل مممكنم .  ا   ممم  نممم ا الالنامممم ارمممي  ضمممل ل  فممم  ال رممم ف   مممل االصمممل اآلدممم ،  ا 

ن داكمظ االلفم  ت  مدل اآلدم  "نمم(  468القل صم ، رمنم ال ا مس  )نالصص   صرن،  رس ص     د  سال  

 دممنظ  مم ب "نممم(  702س )ندمم. رممنم ا ممظ سردمما الال(2)"س ظ ال رمم ف   ممل ردممترن،   دممنظ  مم ب صز لرممن

االلفمم   مم ب الصممز م "نممم(  728)ن  .  رممنم ا ممظ تدادمم(3)"الصممز م  لدمما رمم   فمم  فرممي االممنص  القممل ظ

.  دصضمي إلمل  م ب الصمز م، االلفم  (4)"دالدظ   ل فري اآلد ، فإظ الال ي  نل  ب د لا الال ي  نلا م ب

 )الاك   الاسص (.

لت نتمممم  نناممممم  إلممممل الا ممممنة " ال مممممدنا األك ممممل " ل مممممصص ال  مممم  ،   لمممممم إ صوممممس  صممممس الا  ممممملدظ      

ت  ممدل الكتممنب   ك مم   صممس ت  ممدل  الضمم ، فاممظ سلاس  ن ممتلا ري فمم  الا  ممل ا ت ضممنل الممصص القل صمم

امن اختدمل اصم  الالزدز      س ن  اظ القل ظ، فان سوام اص  ف  اكنظ، فقس ف مل فم  ا ضمع سخمل،   

. الي صلاني دضد  ظ إلل ا ت ضنل المصص القل صم  وادالم  (5)ف  اكنظ فقس     ف  ا ضع  خل اص 

                                                           

 . 181، ص2  ،ن ا ال الادسلاإلتقنظ ف     ي القل ظ ، ، ال د   (1)
ي )س.  ( سال الكنتمممب سلا ممم   ت قدممما ال مممدس الواد ممم ، س.  ،س ممم نب الصمممز م ،ال ا مممس  س ممم  ال  مممظ   ممم   مممظ ا امممس الصد مممن  ل  (2)

 .03ص ،1990الالل  ،
 ، س.ن2الاكت م  ال مال د ،  ، س.ن ، دمل ن ،الصمز مل منب الصقم م فم  س م نب  ،ال د    و م السدظ   مس المل اظ  مظ س م   كمل (3)

 . 13ص
 .32ص د ، ظ تدااقسا  ف  سد م الت  دل ن (4)
 . 175 ص ،2  االتلم األرلاظ ف  إ ونز القل ظ، ،ل د   ا (5)
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لت نتمم  ننامم ، كمم ظ ال ممص  الدمم د   اكا مم  ل قممل ظ  تك صممنظ   ممسة إان ممتالنص   نل ممص  ال مملد  ،  نمم  

 .  (1) ا سة، ت  ل النصدتران األ لل

لى الا متل   فم  الا  مل،  نم   االلفم  سدم م المسدظ، إظ ن ي ال ل   إضنف  إلل الال  ي األخم    

تك مف لصمن  مظ إسلام الا  ملدظ الم ا   لالصندمل ال مدنا  (2) سد م ال ق ،  ال ق ،  الصن    الاص  خ

 .(3)الاقنلد   الاقناد ،   اللنن ف  الك ف  ظ الاالصل،  ال د م إلل ال و  الد دت اص 

 ممممممم  انتانامممممممن ك دممممممملا  ن ت مممممممنلي   مممممممد   اراممممممم   دممممممما ا مممممممتالنظ الا  مممممممل ظ  نل مممممممدنا  انتاممممممم ا      

امممظ المممصص القل صممم  الاص ممملس   مممانن خد دمممد   مممظ ب ن مممتو  الاالصل الاقدممم س ل  مممنلع ال كمممدي 

 نمم   رمم ي ان ت ممنلان اكت ممب ل القدممسة  األ كممني اإل مم اد ،  ممنر  الصدمم ص، إ  نمم  الادممسل األ م 

 .  (4)ال ب الو م  التقسد 

ل ف التمم  تصزلممن فدرممن اآلدممنن س   لسن  هلل   ممدري   ممل   ممي  ممنل  اممن سظ الدمم ن   لضمم اظ ا      

  أصرن األ نسدا، ا تاس الا  ل ظ   لاح ال سدا   ل فراري ل  سدا س  لآلد ،  ن ا امن سسى إلمل 

   .(5)لض  اهلل  صري ص أة اسل   الت  دل  نلاأال لالت  ا تاسن   ل األخ  اظ نذن  الد ن  

   قهالسياق في علم أصول الف-1-4
                                                           

 . 176صالالوع ص   ،  (1)
 . 180،181 ص، الوع  ن ا، انتقنظ (2)
 . 117 ص، (1992صد نظ /  –، )  ال 4 – 3الاللب، )األر ي الالسس  ال دنا ف  ال كل ال      صس  ،دن ب س   وصنح (3)
 .103نم، ص1423 ،1  لسة اهلل  ظ لسة، سنل  ال دنا، اكت   الا م فرس ال  صد ، اك  الاكلا ، الاا ك  الالل د  ال ال سد ، (4)
نممم، 1423 ،1  الاا كمم  الالل دمم  ال ممال سد ، لسة اهلل  ممظ لسة، سنلمم  ال ممدنا، اكت مم  الا ممم فرممس ال  صدمم ، اكمم  الاكلامم ، ل ممدص  (5)

 .105ص
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د ممس   صممس األدمم لددظ تاالممم  اضممت لالصندممل ال ممدنا ال   دمم   انوتان دمم ،  ساللناممن فمم  ت ودمم       

الاالصممل.  نمم  تاالممم دتادممز  اممن  وممسصني  صممس الا  مملدظ  و اصممب كالدمملة تتدممم  اممن  صمم  األدمم لد ظ 

      الرن.

ن س  اللامم ز، لقممس ف ممظ األدمم لد ظ إلممل سظ ال  مم   ممننلة اوتان دمم ،  سصرممن ص ممني اممظ الال اممن      

لاستم  فإصم  ن مس ل ك مف   سظ ل ل ن  االنظ  لفدم ،  ا  ا كنصمن السنلم  ال قدقدم  تن الم  لقدمس الامتك ي  ا 

سننن األل من  لد من لم اترن  مم ؛  لمم ألظ (1) ظ الاالصل اظ االلف  ردس الاتك ي  نلقلا ظ الاخت  م 

لاست   .(2)ن  تن ال  لقدس الاتك ي  ا 

لممل ال ممدنا  اضمم    صممس األدمم لددظ،  نمم ا اممن ص ا مم  فمم  سرمم الري، التمم  لقممس سدمم  ن اإل ممنلة إ     

 .الك ي  س      الم   دومل    دم  د تخسي ل    )ال دنا(  االصل  لس  فنل نفال ، الضن  اصرنصقت   

 سظ ف لتم  "سي فم   دملصن نم ا،   لمم فم  ر لم   د     ال   صقد ن  االصل اقنلب ل االصل اإل

 ل.               اممممممممن   ممممممممننلا   دمممممممملاس  مممممممم  الالممممممممني ال ممممممممنندخن ممممممممب  نل مممممممم   اصمممممممم   ن ] س  ال  ممممممممنظ الالل مممممممم    سظ

 د ممت ص   ممأ م نمم ا اصمم   ممظ  خمملي،   ناممن   ممننلا  دمملاس  مم  الالممني  دسخ مم  الخممنص، فد ممتسم   ممل نمم ا 

فمم   ممدنر  سصمم  دمملاس ودممل  ممننلا  دالمملف  مم الض اممن خ  ممب  مم  فدمم ،   ناممن   ممننلا  دمملاس  مم  الخممنص،   

 .(3)" ننلي

                                                           

 . 18ص ،1  اإل كني ف  سد م األ كني،  ،آلاس ا (1)
 .18ص ،ص   الالوع  (2)
 . 52الوع  ن ا ص الل نل  ،ا اس ا ظ اسلد  ال نفال  (3)
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نمم(، فص مم ا لمم  نصمن صدممن  دملد ن    ممل ا ت ممنل األدم لددظ ل  ممدنا  االصممني 505امن ال زالمم  )نس     

و  رممممن  دمممم لة سردقمممم ،  دممممسم   ممممل االمممملفتري لالصندمممملي ال   دمممم   ال ا ممممع فمممم  الك ممممف  ممممظ السنلمممم   ا 

 لدممما فرمممي الاممملاس تقمممسي  "  مممن م فرمممي خ مممنب ال مممنلع فدممم كل سظ وتان دممم ، إ  إصممم  ت مممسا  مممظ  اإل

ظ ت ملا إلدم  اإل…  ضع ال  م  التم   رمن الاخن  م  الااللف     تامنم فم  دالملف الاملاس اصم   قدقم   ا 

اممن إ نلمم    ممل سلدممم الالقممم … إن  نصضمماني رلدصمم  إلممل ال  مم ،  القلدصمم  إاممن ل مم  اك مم ف  اممن …  ا   ا 

دخمتص   ا ا ن تمسخم ت من ال دمل  التخامدظرلا ظ س  ام اظ إ نلان  لا ز   لكنن    ا ا  ل

ا مننس لرمن، فدصق رمن الا ممننس امظ الدم ن   إلمل التمن الدظ  أل ممن  دملد  ، س  امع رملا ظ اممظ  مسلكرن ال

  صممس …  لممم الوممص ، س  اممظ وممص   خممل  تممل ت وممب   اممن  ضممل لدن  د رممي الامملاس، س  ت وممب  صممن  

،  نممم  فممم   لمممم د مممدل إ مممنلان (1)"اصكمممل  دمممد   الالاممم ي دتالمممدظ تاللدمممف األامممل  ان مممت لاا  مممنلقلا ظ

فم    ضمع ال  م  إظ  لدا فري الالاس دت رمف   مل تقمسام الاالل "ص اع ال دنرنن، فق ل   ض   إلل س ا

، إ ممنلة  اضمم   إلممل س ل  ممدنا الممصص  ال ممدنا الالقممنف  فمم  إ نصمم  الاالصممل، فممإظ "التمم   رممن الاخن  مم 

  .ا األك ل س   دنا ال نمتال ل  لم  اس إلل ال دن

نممممم(، فقممممس تأكممممسن لسدمممم  سنادمممم  المممم    790 نمممم ي ال قدقمممم  كنصممممن  اضمممم   لممممسى ال ممممن    )ن     

 ممنل ل ف  الا   ممنن الا د مم   ممنلصص فضمم    اممن تمم     مم  الممسننن ال   دمم  لا لساتمم   اك صنتمم  

ت ف األ مم ام  األ رممنن سظ الا ممنرنن تخت ممف  ممنخ" سظ رممنم   .  اصترممل  مم  التأاممم  ال  مما إلمملالالنامم

 اممظ نصممن ن ا ممدص ل اممت ري  ممظ لس  خممل  … نمم  اممن دقممللي   ضمم ح   ممي الاالممنص   ال دممنظ   الصمم ازم

الكمم ي   ممل س لمم ،  س لمم    ممل  خمملي،  ا    ام د دممم اقدمم س ال ممنلع فمم  فرممي الاك ممف، فممإظ فمملا 
                                                           

 . 337،340ص ،1 ،الا تد   اظ   ي األد م ،س    ناس ال زال  (1)
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الص ممل فمم  سوزا مم  فمم  دت دممم  مم  إلممل امملاسي، فمم  ددممت انرتدممنل فمم  الص ممل   ممل  الممض سوممزا  

 ممب ال  ممنظ الالل مم   اممن الكمم ي س ظ  الممض إن فمم  امم  ظ  ا ممس،  نمم  الص ممل فمم  فرممي ال ممننل   

دقتضد ، ن    ب اقد س الاتك ي، فإ ا دت ل  ال ننل   ل الالل د  لوع إلل ص   الامتك ي، فالامن 

 .(1)"رلدب د س  ل  اص  الاالصل الالاس

  ن  القضد  الا  لد   صسي ف   لممفنل ن    ف   لم، فض    ظ تأكدسي   ل   سة الصص،      

ل  م  لمد   م ى ال  م   من ق  امظ الا مم سلا م  الاالصمل امظ خم م  دلى سظ   ما السنلم  الاالوادم 

 .(2)ال دنا   قد  ال      ال نل 

نمم(، الم   دال مل 751 لال صن صددب  ض  ن  سك ل ف  فري ال دنا ل  تصن لصمن صمص ا مظ القمدي )ن     

 لممممل ت دمممدظ الاوامممم،  تالدممممدظال مممدنا دل مممسصن إ"  ال ممممدنا فممم  ك مممف السنلمممم  فدقممم م  فدممم   مممظ سنادممم

 الق ممع  الممسي ا تاممنم ودممل الامملاس،  تخدممدص الالممني،  تقددممس الا  مما،  تصمم ع السنلمم ،  نمم ا  الا تاممم

،  نك ا (3)"اظ س  ي القلا ظ السال    ل الاس الاتك ي، فاظ سنا   و   ف  ص لي  ونل  ف  اصن لات 

لدم ، إصم  دل مسصن إد سس ا ظ القدي ن اولس سناد  ال دنا فم  فرمي المصص القل صم   مم و نلدتم   نلص م   

إلممل ت دممدظ الاواممم، فاممن سواممم اصمم  فمم  اكممنظ فقممس   مم  فمم  ا ضممع  خممل،  نمم  دممسلصن   ممل س  اممظ 

و اصممب االصممل ال  مم  نمم  الامملاس،   الممم القمملا ظ الا د مم ، ال   دمم  اصرممن   ال نلدمم  الممي إصمم  دل ممسصن إلممل 

 .تخددص الالني  وال   ا د لا  ف  ف   االدص   د ن س   ل تقددس الا  ا

                                                           

 .271ص ،3  ،2004، 2  س اهلل سلاز، سال الااللف ،  دل ن،   م ال لدال ، ت قداالا افقنن ف  سد  ، ال ن    (1)
 . 117ص ال دنا ف  ال كل ال      صس الاللب (2)
 .9،10ص ،4  ، سا ع ال  ا س ،  ظ ردي الو زدا (3)
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 ا ظ القدي ف  الصص ال ن ا دسم   ل   د   أظ فري الصد ص السدصد  دلتمس إلمل فرمي ال مدنا،       

 نم ا امظ س  مي القملا ظ "  –فم  المصص ال من ا كم لم  – اان دذكس ن ا ال   ،  صس ا ظ القدي، ر لم  

 ممدنا ، س  سظ الال ممي  نل"و مم  فمم  ص مملي،  وممنل  فمم  اصن لاتمم  السالمم    ممل امملاس الاممتك ي، فاممظ سنا مم 

دذاظ ال ن ا اظ الا نل   ف  الس  ى، كان دذاص  اظ الاكن لة ف  اللوم ع إلمل ال ما س  الرمسى إ ا 

 ا ت نظ ل . 

  الس فإص  د م م  صمن الاقمني إظ ص مظ سخم صن   ملس سصامن  ت قما ال مدنا  صمس األدم لددظ،  سكت م       

 ال رمم ف   ممل ت  دمما سك ممل  رمم ي اإل ممنلان إلممل سنادمم  ا ممتخساا   صممسني.  اممظ لوممب فمم  اإل ممتزاسة 

ل  مدنا فال دمم   كتمنب ال زالمم  )الا تدم ل اممظ   مي األدمم م(،  كتمنب اآلاممس  )اإل كمني فمم  سدمم م 

  دنظ ددم اتت الرمن إلمل  لنن ف  سد م ال لدال (، ف   كم وصاأل كني(،  كتنب ال ن    )الا افق

 وتان د   قل ظ  سدسة.د  اإلسظ األد لددظ رس  ضال ا  د ن  اظ التص دل ل  دنا ر م الاسل   األل ص

   ق في علوم النحو واللغة والبالغةالسياثانيا : 

لت نتممنن  ممدنرد  ارامم ، إ  صمملاني د   مم ظ التلاكدممب إس كتممب الص ممنة،  الصندمم ، دوممس فدرممن إظ اممظ دقممل      

ال   د  املا دظ فم   لمم الوامم ال من ق   ال  قم   س لنامن فم  الك مف  مظ ال وم  اإل لا م ، فضم   

 نم الاتك ي  الاخن ب  ال ل ف الا     اان د ن سني ف  الت  دم السردا ل ك ي. ظ  

 د ممدع نمم ا األاممل فمم  سرممسي اس صمم   دمم ن إلدصممن فمم  الص مم ، فاممظ دقممف   ممل ت  ممد ن  ممد  د       

نمممم(،  ر ممم  إصالمممني  ت دمممل دومممس سصممم  دك مممف فممم  ت  د تممم   مممظ كمممم امممن د مممد   مممنلصص امممظ 180)ن
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خممتص   ممنم الاممتك ي س  الاخن ممب س  الا ممنلكدظ فمم  ال ممسا ال  مم  ، ا   ممنن   ممل ف  مم ا  اممن د

 اكت دن   نل دف س ظ الت اد . 

 سلدم  لم،  صسي، سص  دت رف  صس  دن االئ القد     

 كفاني، ولم أطلب، قليل من المال     فلو أّن ما أسعى ألدنى معيشة

إ اممنم ال الممم الالممنص  فمم   ممنب لقممس كممنظ ا ل ضممن    دمم ، لمم   كممي  ممد  د  اقندد مم  اممظ ضممل لة      

 ظ دقممسل فمم  ال الممم األ م ضممادل فن مممالتصممنزع، سظ تكمم ظ ك امم  )ر دممم( اصدمم      ممل الا ال لدمم ،  س

لكظ  د  د  دخمل  الاالمنم ك م  امظ  منب التصمنزع ا متصنسا  إلمل  مدنا الاالصمل ن فم  ال دمن ف  مب،  مم 

صامن كمنظ الا  م ب  صمسي الا مم  والمم فإصان لفع، ألص  لي دوالمم الق دمم اصدم  ن ،   " رنم ف  القددسة ا 

 .(1)"الق دم كنفدن ،  ل  لي دلس  لم  صدب ف س الاالصل

 دممم كل  ممممد  د  سظ الاممممتك ي د مممم ف ومممز ا  اممممظ ك امممم ، إ ا  ممممنظ ل اخن مممب اممممن دممممسم   ممممل نمممم ا      

اظ ك ب كمنظ  ملا  لم ، "ظ ن ا ال  دم ان ون  ف  الكتنب  الا   ف اان   ا اظ ك ي الاتك ي،  ا

  كنظ الكم ب  ملا  لم ، إن سصم  ا مت صل  مأظ الاخن مب رمس   مي سصم  الكم ب لق لم  )كم ب( فم  س م دلدس

 .(2)" سدال 

                                                           

 . 79ص ،1،  كتنب  د  د  (1)
 .297ص ،2، كتنب  د  د  (2)
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الي إص  دالدس ال سا الك ا  إلل ا ل     ل ف ،  ان   د  الاتك ي لددم اظ خم م  لمم ك م       

 دلدمس سظ د رمع فالم   سظ تملى لوم     لمم " دم، فتملاي دقم م  مظ وا م   زدمسا  إلل ان  صني،   ا    الت 

 .  (1)"فتق م  زدسا ، تلدس  اضلب زدسا ، س  دضلب زدسا  … س  لسدت  ف   نم لوم رس س رع فال   

 س دنصمن  دالممنلج  ممد  د  تلاكدممب ل  دمم  خنلومم   ممظ األدمم الاتالممنلف   دمم ، فدوممس لرممن اممظ  ممدنا      

ف سظ ان مممي ن د رمممل  المممس ال مممنم الامممتك ي س  الا رمممف الك اممم  ا ممم ون  لرممم ا الخمممل  ، فامممظ الاالمممل  

اإلضمانل، فم  دوم ز سظ تقم م للومم امظ إخ اصممم  االلفتمم  سصمن   مس اهلل اص  قمن  إلمل  نوتمم.  لكممظ 

إصممم    مممس اهلل، ادممم لا  ص  ممم  "تك ي د ممم ذ نممم ا الخمممل   كامممن تقممم م   مممد  د  دممم كل سظ  مممدنا  مممنم الاممم

 . (2)"لل  

لم  كمنظ خ مف  من   س  "  لمم سظ لوم    قتض  ن ا الخمل  ،س  سظ الا رف الك ا    ل ف  د     

 .  (3)"ا ضع تور   فد  فق ن  اظ سصن ؟ فقنم  سصن   س اهلل اص  قن  ف   نوتم، كنظ   صن  

 م تخت ف الال منلة فم  الكم ي   مل  فما  منم الاخن مب امظ اإلر منم  اإلصدملاف، فمإ ا ردمسن      

 مسس  نلصمسا  دمن فم ظ سصمن ت المم، فتإلل خ نب لومم  نم  ودمل اق مم   دمم،  ودمل اصت م  إلدمم فق من  

إ ا كممنظ اقمم      دممم   ورمم ، اصدممتن  لممم، فتتمملم  دممن فمم ظ  ممدظ ر ممن  سصممن " تممل دق ممم   دممم، ساممن 

 .(4)"ت الم ا ت صن    إر نل    دم

                                                           

 . 247ص ،2،  ،  األد م ن ظ ال لا 258، 253،ص1    128ص ،1   ،  257ص ،1  ال ن االادسل ،  د  د (1)
 . 141ص، 80، ص2،  ،الادسل ال ن ا  د  د (2)
 . 81ص   ، ص الادسل (3)
 . 244ص ،1  ، ن اال  د  د  الادسل (4)
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ن ت ممتقي نمم ي "لت، سا دممن   ممنم الاممتك ي، فدقمم م   دتصممن م  ممد  د  نمم ي الوا مم   لسدممن زدممسا  الدممن     

 .  (1)"ظ الاتك ي س الالوا  ، إ ا كن

لت نتمنن  مدنرد ، فصومسي فم  نم ا ال مأظ دقم م فم  الكم ي   مل إنمم( فم  285 د نلالصن الا ملس )ن     

  ف الا تمسس  ) لم  ر من   مل كم ي اتقمسي    مس اهلل س  اص  ما، س  دمن  م س  امن س م   نم ا لومنز 

تلى الوان   دت رالم ظ الرم م،  سظ تضال ان تسا  إ ا تقسي اظ  كلي ان د را  ال ناع، فاظ  لم سظ

فقنم رن م اصري  الر م  اهلل، س  ن ا الر م،   ك لم ل  كصن اصت لا  لوم   فق من  زدمس، ومنز   مل 

 .(2)ان  د ن لم(

م الت  دممم ال  مم  ،  نمم  ا ممظ   الممس الا مملس ت نلالصممن  خدممد  كنصممن لرممن ص مملان دممن    فمم  اوممن     

ب الم   الاري )الخدن ص(   نلت سدس فم  ال من    نن كتن نم( فنلقلا ة الاتأصد  ف  د392)ن وص 

، (3)" نب ف  سظ الاللب سلاسن اظ الال م   األولاض ان ص  صني إلدرن،   ا صني   درمن" قسي،  الص اظ  

نممتي   ممدنا ال ممنم  ت  دممم اكممنظ لا ممسا  فمم  اوممنم الت  دممم ال ممدنر ، فقممس   ي القمملا ة  ممت رل لصممن سصممنمم 

 دممملفدن ،  ص  دمممن ، امممظ سومممم ك مممف السنلممم  ال   دممم . إن سظ ص ممملان نممم ا ال مممسا الك اممم   دممم تدن ، 

لا   لرن ف  إ منل دواالرمن  رس ون ن ات لر ، ت تقل إلل تص ديالالنلي،  أص   أظ زا    ف  التلاا، 

ف   كم ص لد . فإ ا ان  ن لصن لي س تنترن، ت مدظ لصمن اصرمن   م  ا مظ وصم    مدنا الا رمف الك ام . 

اآلت  ال   ون  اسل     ل سظ ان د ننسي امظ س م ام الاتك امدظ  ا امت ر مانتري،  سلدم  لم الصص

                                                           

 . 40، ص1،  ص    ادسل د  د  ال (1)
 . 129ص ، 4 ، س.ن  نلي الكتب، ،)س. ( ،ا اس   س الخنلا   دا ،  دل ن ت قدا، الاقتضب (2)
 .239،253ص ،1999، ، الرد   الادلد  الالنا  ل كتنب، القننلة01  ،ت قدا ا اس الصونل، الخدن صا ظ وص   (3)
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ااممظ ستد ممن لمم  لذدممتري فمم  سالصممن   ممسدالري، كاممن سظ ا ممتالنصت   اممن صق مم  الال اممن  اممظ س مم ام الاتك اممدظ 

  و  ي  اظ لي د ضل  سدالري، د ن سي ف  ا ت دنظ ان ردمسن إلدم  الالملب امظ  مسدالرن س   ماللنن 

) ال   دسم   ل سصري رس س   ا امن س   مصن،  سلاس ا امن ص م صني إلمدري امظ إلاستم   ردمسي   دا دق م 

 مد نظ  س ممسنان  نضممل االصمن،  اآلخممل ون ممب  صممن، إن سصم  اممع سسصممل تأاممم فم   كممي ال نضممل االصممن. 

فنل ن ممب اممن كنصممن الوان مم  اممظ   ان صممن ت ممننسي اممظ س مم ام الالمملب   و نرممن،  تضمم ل إلممل االلفتمم  

ن  ردممممم سنن  امممممظ ا مممممتخ نفرن  ممممم   س  ا مممممتالقنل ،  تق  ممممم  س  إصكمممممنلي،  األصممممم   ممممم  س  امممممظ سولاضمممممر

ان تد نش اص   اللضن س  التالوب اظ رن   ،  ودل  لم اظ األ م ام ال مننسة  نلقدم س  مم ال نل م  

. فرمممم  فمممم   لممممم د ممممدل إلممممل  ممممدنا ال ممممنم  لممممس ل ال ممممسا ال دممممل ك امممم  (1)  ممممل اممممن فمممم  الص مممم  (

األ ممم ام ال مممننسة "اقمممن   مممدظ دقممم م  ي ا مممظ وصممم  سكالمممل  ضممم  ن   ت دمممد     ل ا مممنلكدظ،  مممم سظ كممم 

، فكمأظ نم ي التدملفنن التم  ت مس ،  الا امت التم  تت مكم "د س  م ال نل م    مل امن فم  الص م   نلق

م فدم ، فكأصرمن  مننس دق مي   مل دمسا ر لم   تمل ن   ل ال وم  تدم ل امن فم  المص   تدم لا  ن  م

، ا ت رسا ،   دن اظ ال الل رنل  صالدي  ظ ال نلا  مظ ظ وص  ا. الي دلسف   ل ان دق م  دتلم   ر

   (2)دزدس ال الس 

 أبعلي هذا بالرحى المتقاعس     -وصكت وجهها بيمينها –تقول 

 نكدمن   صرمن   ف   رنم ال من ل"ل سظ صوس اال    صس ودلي، فدق م   دال ا   ل ن ا ال دن  ان دصس     

أل  اصمن  م لم سصرمن كنصمن اتالو م   –امظ ودمل سظ دم كل دمم ال وم   –س ال   ن ا  نلل ل الاتقن   
                                                           

 . 245ص الادسل ص   ،ا ظ وص  (1)
 . 247ص، ا ظ وص  ،الادسل ال ن ا(2)
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  ممي  مم لم رمم ة إصكنلنممن  تالممن ي الدمم لة لرممن.  " دممكن  وررممن"كمملة،  لكصمم  لاممن  كممل ال ممنم فقممنم  اص

 لال مي ال منم ن ا امع سصمم  مناع ل كندم  ال منم، ودمل ا مننس لرمن،  لم   مننسترن لكصمن  رمن س ملف، 

 ا ال ممن ل  ممنم .  لمم  لممي دصقممم إلدصممن نمم"لممد  الاخ ممل كنلاالممندظ"ص مم  ت ممم الامملسة س ممدظ.  رممس ردممم   فمم 

. فرم  فم   لمم د مدل إلمل (1)"، لي صاللف     قدق  تالن ي األال لرن" دكن  وررن"ن ي الالسة  ق ل  

. " مم  نمم ا  ممنلل ل الاتقممن  س ال"فد ممدل إلممل الاقممني  ممنل ي  ق لمم   وممنص   الاالصممل، الاقممنم،  الاقممني، 

 ."ر م ال ن ل   دكن  وررن  دادصرن   اال  "ل    ق   "ال سا ال دل ك ا " د دل إلل الاقني 

  ك لم ر م اآلخل  ن داال    دال ل  ص  ر م ا ظ وص   خدل ا      

 * قلنا لها قفي لنا قالت: قاِف *

فقمنم امع ر لم   )رنلمن رمنف(  ) سا مكن    صقم إلدصن ن ا ال من ل  مد ن   خمل امظ وا م  ال منم ف     

 زاني  الدلنن( س  ) نوت    دصن( لكنظ س دظ لان كنص ا   د ،  سسم   ل سصرمن سلاسن  ر من، س  ت ر من، 

س ظ سظ د ممظ سصرممن سلاسن  ر مم  لصممن ل س  دقمم م لمم   ر مم  لصممن ل اتالو مم  اصمم ،  نمم  إ ا  ممننسنن  رممس 

، فمن ظ وصم  رمس (2)ل   تالوب اص  فم  ر لم  )ر م  لصمن( ر ن   ي سظ ر لرن )رنف( إون   ل ، ن لس لق  

والمممم إا مممنم زامممني ال الدمممل،  نممم  ال مممسا ودمممل الك اممم   الدممما الدممم    ك ارمممن، رلدصممم  دمممز م االرمممن 

صكنلنمن الم   رمس دت منسل إلدصمن  اإل رني،  دتضت ا ر رن   ا تون ترن،  سلمد   دق مع  المسي إلاسة تالو رمن  ا 

 اظ ر لرن )رنف(.

                                                           

 .245،246ص ،ص    الادسل  (1)
  .246صص   ،  الادسل (2)
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وص   صن خ  ة سخلى ل دنظ ان ل تالملف   مل  مدنا الكم ي  ال مل ف التم  ردمم فدرمن  دتقسي ا ظ      

ف دن  الل  إ ا  ننس س    امل ، ا ظ س م  ا م نا،  دم ص ، "اظ ضل لة، فدق م، ف  س   ب تاظ  

  د ل  ظ  ال،  الخ دم،   د  د ،  س   ال  ظ،  س   زدس،  خ مف األ امل،  األدماال ،  امظ فم  

  ان  ال  سدظ،  و ي الاللب فدان تتالن مني امظ ك ارمن،  تقدمس لم  امظ سولاضمرن، ال  ق   ال رن اظ 

سن ت ت دس  ت م الا ننسة   لم ال ض ل انن تذسد  ال كندنن،  ن تضم    الل ادمنن، فتضم ل إلمل 

رد س الاللب،  و ااض ان ف  سص  مرن،  تمل لم    مف امصري  منلف   مل وملض سلتم    دم  إ منلة، 

ودمممل امممتري الممملس   الص دمممزة  ص  ممم    صمممس وادمممع امممظ د ضمممل  نلممم  دمممنسرن  فدممم ، ن   مممنلة، لكمممنظ  صمممس

  .(1)"فر ا  سدا ان ونب  صن ف ي دصقم إلدصن،  كأص   نضل االصن، اصن  لصن،  الالقم

فإصمم  اممظ الاالممل ف سظ ت  ممد ن ال  ودممدظ  ساممن  ممظ ا اممت فكمملة ال ممدنا فمم  ال  ومم  الالل دمم      

، تق سصمممن إلمممل ان تممملاف  مممأصري كمممنص ا دالممم ظ س ل ال مممدنا فممم  ا مممتكصني ل كممم ي الالل ممم  ال دمممدت  ال  دممم 

الاالممنص  ال  ممص  فمم  التالممن دل الل ممدق . دتضممت  لممم إ ا   اصممن سظ ال  ومم  رممس رممسان لسلا مم  الاالصممل 

انوتاممن   )الاالصممل الممسنل ( فكمملتدظ تالت مملاظ الدمم ي اممظ سص ممم اممن  دممم الدمم    ممي ال  مم  ال ممسدا فمم  

تاممن   الممسنل ،   س لممل نممنتدظ ال كمملتدظ، فكمملة الاقممنم   الالنصدمم  فكمملة الاقممني.   المم   ممظ الاالصممل انو

 سص ممم اممظ  لممم سظ   اممن  ال  ومم  رممس ل  مم ا  ممدظ نممنتدظ ال كمملتدظ  ال ممنلتدظ  ممردلتدظ سدمم  تن  ممالنلا  

                                                           

 .248 ص، اا ظ وص  ،ادسل  ن  (1)
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لري ف  ال  و ،  نسفرن األ ن  ف  سختدنل الك ي،  االدمنلا  لدم ت   و ستم ،  الال منلة األ لمل )لكمم 

 .(1)ني اقنم(.  الال نلة الالنصد   )لكم ك ا  اع لدد ترن اقني(اق

فأاممن الال ممنلة األ لممل، فتذكممس سظ ا ممتخلا  الاالصممل اممظ الاقممنم ف  ممب ن ممس اممظ سظ د ممتام   ممل      

 إو نم االدب ألني  صدل اظ  صندل الاالصل ن  الاقني س  ال لف ال    سا فد  الاقنم. 

لد    دظ ) مننل التضمني( فم  ال  م  الالل دم    مدظ الاالصمل ال  م    سان الال نلة الالنصد  فت خص ا     

السنل  انوتان  ،إ  سظ سر ني الاقنانن انوتان د  تلت    تال دلان دمتي فدرمن التضمني  مدظ الك امنن 

 فقن  نخت ف الاقني. فرنتنظ الال نلتمنظ  امن خ  م  لصمن ال  ودم ظ فم  تملاالري الالامدظ تالت ملاظ امظ صتمن ج 

نمم( فم   سدالم  808. دقم م ا مظ خ مس ظ )ن(2)ال كلد  ف  سلا م  ال  م  فم  ال ملب الاالندمل الاصنلان

 نم ا الال ممي  منسا فمم  الا مم   المس   ممي الالل دم   ال  مم ، فرمم  "ي ال دمنظ اممظ   مي ال  ممنظ الالل مم   امظ   مم

لمم سظ اظ الال  ي ال  نصد ؛ ألص  اتال ا  نألل ن   ان ت دسي،  دقدس  رن السنلم    دم  امظ الاالمنص ،   

اا ل الت  دقدس الاتك ي  رن إفنسة ال مناع امظ ك ام  نم   إامن تدم ل ا ملسان ت مصس  د مصس إلدرمن   

اممن  د ضمم   الضممرن إلممل  الممض،  السالمم    ممل نمم ي نمم  الا مملسان اممظ األ ممان   انفالممنم  ال ممل ف،  ا 

صدمممم  تاددممممز الا ممممصسان اممممظ الا ممممصس إلدرممممن  انزاصمممم ،  دممممسم   درممممن  ت دممممل ال لكممممنن اممممظ ان مممملاب  س 

الك اممنن،  نمم ي ك رممن نمم  دممصن   الص مم ،  د قممل اممظ انامم ل الاكتص مم   نل ارالممنن الا تنومم  ل سنلمم  

ا  ام الاتخن  دظ س  ال ن  دظ  ان دقتضد   نم ال الم،  ن  ا تن  إلل السنل    د  ألصم  امظ تامني 

                                                           

سال ال مممذ ظ الالقنفدممم  الالناممم  )ا مممل ع الص مممل  ،الردمممأة الادممملد  الالناممم  ل كتمممنب ،  مممساسالالل دممم  االصننمممن  ا صننمممن، ، تامممني   مممنظ (1)
  .20 ص،1988الا تلم(، 

 . 21، 20ص ،ص   الالوع  (2)
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 م   اصرمن ف ممد  اإلفمنسة،  ا  ا  دم ن ل امتك ي فقمس   م  وندم  إفمنسة فمم  ك ام ،  ا  ا لمي د متام   مل 

اظ وص  ك ي الاللب؛ فمإظ ك ارمي  ا مع،  لكمم اقمني  صمسني اقمنم دخمتص  م  دالمس كامنم ان ملاب 

 .(1)" ان نص 

                                                           

 .558ص، 1978، 1سال الق ي،   ، دل ن )س. ( ،الاقسا  ،ا ظ خ س ظ (1)
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 السياق في الدرس اللغوي الحديث.  –ثالثًا 

ف  الصدف األ م اظ القلظ الانضم   لذدم  وسدمسة فم  ا رم ي السنلم  فم    مي  (1)تقسي )فدلا(     

  فدامن  الممس الاسل م  األل مصد  انوتان دم ،  التم  كممنظ س مس س ملز لونلرمن،  ا ممن  ال  م  ال مسدا، ت صتم

ن ي اللذد  سظ االصل ال مسا ال  م   لمد  نم  الال رم  الالصن دم ، التم  تمل    مدظ ال  م  الا ملس  دم لة 

ال مم   ال نصدمم ،  لمممد  لذدمم  الا ممنل إلدممم ، س   دمم  ، س  تاللد ممم ،  ممم نمم  ات دمممم اممظ خضممم    

تممسلدودن    ممل ا ممت دنن ال  مم  كنفمم   الدمم تد ،  الدمملفد ،  الص  دمم ، فمم   ممم  ممدنا  ل ت  دممم ال  مم  

 .(2)ال نم

انوتان د  ل  م ، فرم   تال س سناد  ن ي الص لد  الوسدسة ف    ي السنل  إلل الا نترن ل   د        

فنل مم  م  ،فمم  الاالصممل  ص لدممنمم ي الص ممت دع سظ ص رممي ا رممف رمم ا السنممي  مم    نلص مم   ل  مم ،  صتدومم  ل

وتان دممم ، س  نممم   لدممما الالامممم  التص دممم  فممم     ا اممم  دالمممس ومممز ا  امممظ الالا دممم  اإلال  ممم   الالمممنس  فممم

 .(3)ال دنة،  لر ا ال  ب دذكس سناد  اللو ع إلل الاقني )الا رف الك ا (

 نكممم ا دتالنامممم )فدممملا( امممع  مممدنا ال مممنم تالنا ممم  امممع س  ا مممت ى ل ممم    خمممل، نممم ا إ ا لمممي دكمممظ     

 الا  مممم  التمممم  ت تضممممظ نمممم ي الممممص ي  تممممت كي فدرممممن.  نمممم  فمممم  ص مممملي كاممممن دمممم كل  ممممنلالال ممممدنا نمممم  

                                                           

ي،  دالس اذ   الاسل   ال   د   1956 – 1944 الني ف  وناال  لصسظ  دظ  نا  تن ا  لال ي ال    الس دز  كنظ  نلي ل    اصك (1)
   صك دزد  ال سدال  )األل صد  انوتان د (، اإل

 Linguistics David Crystal P 245 
 .ل د ،   ساس، سال ال ذ ظ الالقنفد  الالنام   س الكلدي اوننس،  فنا  ،  تلوا  "ان االصل ص لد  الاالصل  صس فدلا "و ظ ندصز   (2)

 .60ص1990، الالسس الالنص    ل، 15اج 
 . 174ص 1971، 2الق ي الالنص ، ادل )س. ( سال الاالنلف،   ،سلا نن ف    ي ال    كانم ا اس، ل دص (3)
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(PALMER)   ي السنل ( سساة اظ سس ان ال  ا ال      نل لدق  ص  رن الت  د تخسي  رمن   ف  كتن  (

إظ التدمم ل "س ظ اإل ن مم   نل ممدنا، إ  دقمم م   الص ممني الص مم   اممال  .  نمم  ن دتدمم ل   اممن  ل سنلمم 

 .(1)"…    ي السنل  دق ي   ل  دنا ال نم األ ن  ف

 االصمل الك امم   صممس سدمم نب نمم ي الص لدمم  د مسسي ا ممتالانلرن فمم  ال  مم  س  ال لدقمم  التمم  ت ممتالام     

الاالصمممل إن امممظ خممم م تص مممدا ال  مممسة ال   دممم ، س   دصك مممفن    تذسدممم ،  لرممم ا فدرمممن س  المممس ل الممم

 ي الص لدمم ، فمم   مملح  ورمم  ص مملني  )اال ممي  ضممالرن فمم   ممدنرنن ل  دمم  اخت  مم .  دقمم م سدمم نب نمم

ال  مممسان ال   دممم  تقمممع فممم  اومممن لة   مممسان سخممملى،  سظ االمممنص  نممم ي ال  مممسان ن داكمممظ  دممم رن س  

.    ل نم ا فسلا م  االمنص  الك امنن (2)ت سدسنن إن  ا     ال  سان األخلى الت  تقع اون لة لرن(

ودل ل   .  االصل الك ام   فما تل ان كنظ اصرن تت  ب ت  د   ل  دنرنن  الا ارف الت  تلس فدرن،  

 . (3)ال دنرنن الت  تقع فدرن، س   ال نلة سخلى لت ز رن ال دنر  سمن ي الص لد ، دتالسم ت الن  لتال

    (4) ت لح الص لد  اصرون   ا دن  ف  سلا   الاالصل ل  ال ال  سلكنظ ل د  ،  ن     

ل  نلاقمممني س  ) مممدنا ال مممنم(   مممسس )فدممملا(  وممم ب ا تامممنس كمممم ت  دمممم ل ممم     مممل امممن د ممما –س ن  

 الالصندل األ ن د  ل دنا  نم ال سا ال      ان د    

                                                           

 .س.اودمس الان م     خمل ظ تمل " اقسا  فم    مي ال  م  الص مل " ال د ظ التن ع  الالن ل اظ كتنب   ي السنل ، ، ن دصزو ظ  (1)
 . 60ص ،1980اص  لان وناال  ال دلة،  ،)س. (،س.ي 

 . 69 ،68ص 1982، 1سال الالل د ،   ،)س. ( ،  ي السنل ، الك دن ،ل اس اختنس ال  ل دص (2)
 . 72، صص   الالوع  (3)
 . 69ص ، ص   الالوع  (4)
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   -الا ننل  الدق  الد    نلا نلكدظ  س  الاتك ادظ،  ال ناالدظ،  تتضاظ سا لا  ال ال  -1

 ك ي الا نلكدظ س  ال سا الك ا  الدنسل  صري. -س

 النلري     كري ف  سالصن  الك ي. ال سا ودل الك ا   صسني،  دقدس    سف-ب

 خدد  الاتك ي  ال ناع  تك دصران الالقنف ،  ك ا اظ د مرس الكم ي امظ ودملني، إظ  ومس ا   دمنظ - 

اسى   رتري  نل   م ال    ،  نم دقتدل س لني   ل اولس ال ر س؟ سي سصري د نلك ظ ف  الكم ي 

 ؟  الصد ص الت  تدسل  صري. 

 نلا رف   ن  الال اامم  ال م انل انوتان دم   ان الال رم   نل  م   ال م  م األ دن   الدق  الد   -2

ال     لاظ د نلم ف  الا رف الك ام ، ص م  اكمنظ الكم ي  زانصم   ال ضمع ال دن م ،   نلم  الوم  

 إظ كنظ لرن سخم،  كم ان د لس االصن  الك ي اان دتدم  نلا رف الك ا  سدن  كنصن سلوت . 

 ال . …   ف  الا تلكدظ  كنإلرصنع، س  األلي، س  انولا ، س  الض م االل ال سا الك ا-3

لاس )فدمملا( سظ دوالممم ل ممدنا ال ممنم س  ممن  اممظ سوممم ا  ن مم  ا رمملا    ادممن ، لدكمم ظ سكالممل سرمم  س نكمم ا 

  ا  كنان   ا  ا  لاالنلو  الا نكم ال   د .

صضممماظ  مممسي الخ ممم   مممدظ ل ممم   وممم ب ت سدمممس  د ممم  الكممم ي الامممسل  ، ت سدمممسا  سردقمممن ،  تمممل  –النصدمممن  

 سخمملى،س  لرومم    سخمملى، س   ممدظ ا ممت ى ك امم   ا ممت ى ك امم   خممل، ألظ اممظ  ممأظ نمم ا الخ مم  

سظ دذس  إلل صتن ج اضم ل   ودمل سردقم ،  امظ المي دومب ت سدمس ال د م  انوتان دم  س  الالقنفدم ، التم  
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قنفم  التم  ت تضمصرن  نم  امن ت تضظ ال  م  الاملاس سلا مترن،  لمم سظ نصمنم دم    الدقم   مدظ ال  م   الال

داكممظ سظ ص ممادرن  نل ممدنا الالقممنف   نمم  ساممل نممني ل  دممم  ممدظ الا ممت دنن ال   دمم ، ك  مم  الاالق ممدظ، 

  ل   الال اي، س  ل   ال الل   ل   الصالل. 

 وممم ب الص مممل إلمممل الكممم ي ال  ممم     مممل الا مممم؛ ألصممم  اكممم ظ امممظ س مممساا ل  دممم  الك ممم  س   –النلالمممن  

الاخت  مم .  ات ممنع نمم ا الاممصرج دمم فل الد ممل  ال ممر ل  فمم  ت  دممم األ ممساا  االقممسة،  نمم  فممل ع ال  مم 

ال   دمم ،  ال دمم م إلممل خمم اص الكمم ي الاممسل  ؛ إ  تقمم س كممم ال  مم  إلممل التمم  ت درممن  دمم ن  إلممل 

الاالصمممل الممم  د  .  نممم ا الاالصمممل ن داالمممم  ممم ى  قمممن ا صنردممم  امممظ الاالصمممل ن دكتامممم إن  ا   ممم  

 انوتان  ،  د ن  إلل الاالصل السنل .  صدل الاقني، س  الاالصل

 , Mcitosh , Haliday , Sinclair)لقممس ات ممع )فدمملا( فمم  اصرومم  نمم ا   اممن   سدممس ظ، االممم      

mitchell)(1) )رس ارتلح )سّال  .(K.ammer) د ام   (2)تق دان  ل  دنا    سل ع  الب 

  اظ خ م ت ن  رن  امن د م قرن،  امن ال دنا ال       دقدس    ال دنا ال   د سس االصل الك ا – 1

د  قرممن اممظ الك اممنن، س  األ مم  ب المم   تمملس فدمم  ال   مم  فتكت ممب ت ودرممن  سنلدممن  اممظ  لممم األ مم  ب، 

 رممس تمملس فمم   ممدنا  خممل فتكت ممب ت ودرممن  سنلدممن   خممل.  اممظ نصممن فممإظ ل  ممدنا ال  مم   سالمملا  ك دمملا  فمم  

                                                           

 . 69ص ،الالوع ال ن ا،س اس اختنل  ال (1)
 . 69ص ،ص   ع الالو (2)
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 مممت دع ت سدمممس االصننمممن إن امممظ خممم م  و سنمممن فممم  الك مممف  مممظ السنلممم ، فك اممم  ) ا دممم ( امممال  ، ن ت

 .(1) دنا االدظ، إ  رس دلاس  رن  ا د  ولا د ، س    كلد ، س    ن د 

 دنا الا رف   داللف  أص  كمم امن د مد   منلصص امظ  مل ف تتدمم  نلاكمنظ، س  الامتك ي، س   – 2

،  رمس (2)الصم ع امظ ال مدناالاخن ب ف  سالصن  الت  ي، فتال درن ن ي ال ل ف سنلترن التم  د لمسنن نم ا 

 ال  صن  ص ن  الالصندل الل د د  الت  فل   إلدرن )فدلا(. 

ال ممدنا الالممن      نمم  سلومم  القمم ة س  الضممالف فمم  انص الممنم ااممن دقتضمم  تأكدممسا  س  ا نل مم  س   – 3

 .(3)ا تسان . فص ظ صوس فلرن   دظ ك ا  )د  ض(  ك ا  )دكلي( لوي ا تلاكران ف  سدم الاالصل

ال دنا الالقنف    دقدس    ت سدس الا د  انوتان    الالقنف  ال   ت تخسي فد  الك ا ، فك ام   – 4

) قد تممم ( تالمممس فممم  الالل دممم  الاالندممملة   اممم    مممل ال  قممم  انوتان دممم  الاتادمممزة  نلص ممم   إلمممل ك اممم  

 .(4))ز وت (

القنفم  الارام ،  التم  تالمس لقس  وسن الص لد  ال دنرد  ا تون    تق    اظ لسظ   ان  ف  فل ع ال     

( سظ )فدمملا( تمأالل فم  ص لدتم  ال مدنرد   ممننصالل   ل و  Leechالاالصمل ومز ا  امظ ا دم  رن.   كمل )

فمممم  سلا ممممت  ل ممممس ل المممم   ت ال مممم  ال  مممم  فمممم   –(، المممم    مممملف  صمممم  Malinowskiال  لصممممس  الا لممممس )

                                                           

 . 70 ،69 ،ص   الالوع  (1)
 . 226 ،225، 223، 222، 218ص ،الالوع ال ن ا  ي السنل ، ،ن دصز و ظ (2)
 . 71 ،70ص ،الالوع ال ن ا،س اس اختنل  ال (3)
 .384ص ،الالوع ص    (4)
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لإلصالكمممن . ال  ممم  فممم   سصممم  دالمممنلج ال  ممم  كدمممد   امممظ ال لكممم ،  لمممد  كمممأساة –الاوتاالمممنن ال سا دممم  

 .(1) لكترن،  الاالصل كان د تالام داكظ سظ دص ل إلدران   ل سصران  النل ازس   لاسل ت  ال كلد 

دسن انتوني ال دنر  فقس ون نن التأددس ك لم امظ ونصمب س لي تكظ )انصالل   ل ودن(   سنن الت       

.  دقمم م (2) ام  نمم  ا متالانلرن فمم  ال  م ( ال د  م ف، كمم ظ االصمل الكWittgenstetinال   م  . فقمس سدممس )

) لتلاصسل م( الك ا  ت ام االصل وناضن  لسلو  ان.  لكظ الاالصل دكت ف فق   ظ  لدما ا   م  

 .(3)ان تالانم

 ، اصرن  (4)إظ ن ا التق م ال ا ع لي دالا  ظ ت ود   سة ا تلاضنن   ل ن ي الص لد       

 لكدب ال    ،  اكت ل فق   تقسدي ص لد  ف  السنل . سظ فدلا لي دقسي ص لد   نا   ل ت –س ن  

( امع سنادتم ، فضم    مظ سظ Contextإص  لمي دكمظ ا مسسا  فم  ا متخساا  لادم  ت ال مدنا ) –النصدن  

( وناضمممن  ودمممل  اضمممت،  كمممنظ ا نل مممن  فممم  إ  مممن  القمممم زا مممس ل كممملة Situation سدالممم   مممظ الا رمممف )

نا مم  ل  ممدنا دالصمم  سظ   ممل االممم نمم ي الص لدمم  سظ تاالممم . دقمم م  ممنلال  )فدممدنو  ص لدمم  ك(5)ال ممدنا

 . (6)كم الاال  انن الات فلة  ظ الالنلي(

                                                           

 . 72 ص ، ص   الوع ال(1)
 . 72 ،71 الالوع ص    ، ص (2)
 . 72 ص الالوع ص   ، (3)
 . 74 ،73ص، ص   الالوع  (4)
 . 63ص ،الالوع ال ن ا ،و ظ ندصز (5)
 . 59 صص   ، الالوع  (6)
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سظ ن ا الاصرج ن د دس اظ تدمنسف  ك ام   ومز )ال مدنا(  مظ تقمسدي االصننمن، ف مظ د دمسي  مد ن   –النلالن  

سظ دتت مممع سظ دقمممنم لممم   سظ نممم ي الك اممم  تممملس فممم  ال مممدنرنن اآلتدممم ،  لكصممم  د دمممس ال ن ممما الممم   دلدمممس 

 ا تالاننن الك ا ،  ا تخساانترن الالا د  ف  التال دلان الاخت   .

  تأددمممس  الممض امممظ   امممن  ال  ممم  اامممظ ن ال مممدنا  فقمممس   ممم ،قممنسانانصت نممم ي   ممل الممملوي امممظ      

نادم  ال مدنا سصمسلد ( إلمل فلد (   )س لامنظ(، إ  ص م  )دصتا ظ إلل   م الاذدمسدظ لرمن، س ملزني )فصمس

الممم   دالمممدظ رداممم  الك اممم  نممم  "دمممل الا ر ممم ، إ  دقممم م  صممم  لمممي دالمممظ  الصنس لدممم ،  دمممس ر مممم  رممم ل الص

ال مدنا، إ  إظ الك ام  ت ومس فم  كمم املة ت متالام فدرمن فم  وم  د مسس االصننمن ت سدمسا  اذرتمن ،  ال ممدنا 

ن  ال   د لض ردام   ا مسة  الدصرمن   مل الك ام    مل الملوي امظ الاالمنص  الاتص  م  التم  فم    مالرن 

 .(1) "….د   درن،  دخ ا لرن ردا   ض ل سظ تسم  

ساممن ) ممتد ظ س لاممنظ( فقممس  ممدظ سنادمم  )ال ممدنا( القدمم ى فمم  فرممي الصدمم ص ال   دمم ، الاص  رمم       

 الاكت  ممم ، إن اصممم   ممم ل امممظ الا نل ممم  التممم   صمممس الممم الض اامممظ التمممزي  مممنلاصرج ال مممدنر ، امممظ الممم دظ 

،  دممملى )س لامممنظ( سظ (2)  مممل اإل ممم ا دمممس  ظ سظ الك اممم  االز لممم   مممظ )ال مممدنا( لمممد  لرمممن االصمممل

صامن د مام الوامم  الك امنن ال من ق   ال دنا لد  اقد لا    ل الص ي ال     ل ك ام   ا رالرمن فدم ،  ا 

لرن  ال  ق ، فض    ظ الق ال  ك رن  الكتنب ك  ،  دص    سظ د ام ان دتدم  نلك ا  امظ  مل ف 

                                                           

 . 232 ،231، 228ص، ال   ، )فصسلد ( (1)
 . 215 ص ،الالوع ال ن ا ،و ظ ندصز (2)
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دم  ردم ى فم  ت مدظ الاالصمل الم    ا تم  الك ام   ا   نن )الالصندل ودل ال   د ( لامن لرمن امظ سنا

 .  (1)ف  ال دنا

 دضممدف إلممل  لممم، سصمم  لممي دالممنلض س ممس االنلضمم  وسدمم  فمم  تممأالدل نمم ي الال ااممم وادالممن    ممل      

الاالصممل الممسردا ل ك اممنن،  سصمم  لمم  ل  مم  ال ممدنا  سرمم   ا مملاس سكالممل ألاكممظ الممتخ ص اممظ كالدممل اممظ 

 .  (2)الدلة الخن   انرت ن نن  التلوانن  الت  دلان الك

إظ ص لدمم  ال ممدنا إ ا   قممن   كامم  تاالممم " دصترمم  )س لاممنظ( إلممل تأكدممس سنادمم  ال ممدنا  ق لمم        

 ومل األ من  فمم    مي الاالصممل،  رمس رمنسن  نل الممم إلمل ال دمم م   مل اوا  م  اممظ الصتمن ج ال ممننلة 

السلا ممم  التنلدخدممم   فممم  نممم ا ال مممأظ، إصرمممن امممال   رمممس س مممسالن الممم لة فممم   ممملا الت  دمممم األس ممم ،  اكصمممن

 فم ا نم ا ك م ، رمس  ضمالن لصمن ص لدم  ال مدنا … ل االصل اظ ان تصنس إلمل س م   سدالم  سكالمل ال نتمن  

اقندد  ل ملح الك امنن  ت ضمد رن  مظ  لدما امن  ماني األ متن  )فدملا( تلتدمب ال قمن ا فم     م   

  د م   ص  م ،  اظ ال دنرنن، س   دنرنن دص    كمم  ا مس اصرمن ضماظ  مدنا  خمل  كمم  ا مس اصرمن

 نمم   ضمم  فمم   ممدنا سك ممل،  فمم  كممم ال ممدنرنن األخمملى،  لمم  اكممنظ خممنص فداممن داكممظ سظ ص مماد  

 ممدنا الالقنفمم   ال مما سظ نمم ا الاممصرج  امم ح إلممل سلومم  ن ص ممت دع االرممن فمم  كالدممل اممظ األ دممنظ إن 

                                                           

 . 51، 50ص  1986، 10س لانظ  تد ظ، س ل الك ا  ف  ال    تل كانم ا اس   ل، ادل)س. ( اكت   ال  نب،   (1)
 . 53 ص الوع  ن ا، س لانظ  تد ظ(2)
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دقدم   كامن  ت قدا ونصب  ا س فق   لكص  امع  لمم دامسصن  االمنددل تاكصصمن امظ ال كمي   مل الصتمن ج ال ق

 .(1)"د د ن  

لقممس س لس نمم ا انرت ممن    ممل   لمم ، لاممن فدمم  اممظ سفممنع  مما  ممظ انتوممني ال ممدنر ،  اممظ  مملح      

 لممي دكتممف )س لاممنظ(  رمم ا  ممم إصمم  ا ت ممل ، اممظ  ورمم  ص ممل  ن مما لممي دصممتي إلدمم  لرسفمم  فمم  الت  دمما،

التص دمم    ممل سظ الاصروممدظ )الاممصرج ال ممدنر ( خ مم ة تاردسدمم  )ل اممصرج الت  د مم ( فكممنظ  لددممن    ممل 

 .(2))ال دنر (   )الت  د  ( لد ن اتضنل دظ  م إصران داال ظ خ  تدظ اتتنلدتدظ ف  اتوني  ا س

 د ممس  سظ انصتقممنسان التمم   ورممن إلممل )الص لدمم  ال ممدنرد (  خد دممن  الالممنص  اصرممن،  نمم  ا مم       

كنا م  ل  مدنا دالصم  سظ   مل االمم ال ا ح فدرن،  ن  امن   مل  صم  ) منلال(  ق لم   )فدمدنو  ص لدم  

، رس سالمل فمداظ التزام ا  ننتومني ال مدنر ، (3)ن ي الص لد  سظ تاالم كم الاال  انن الات فلة  ظ الالنلي(

فانل ا إلل القد ل   ل الونصب ال     اصرن فق  لو   ف  التخ ف اظ  المض    رمن، فمننتا ا فقم  

لم    ملف  المس  أصم  )انلت من  ان تدمنس  لك ام  فدان  لف  الس م   مم )ت افما ال رم ع( س  )اللدمف(  ا

ان ف  ل م  امن  ك امنن سخملى االدصم ( س  )ا متالانم   مستدظ االوادتمدظ اص دم تدظ، ا متالانلران  منسة 

    (5). سني ان دادز ن ا انتوني ان دأت (4)الت  تدظ ال ا سة  نألخلى(

                                                           

 . 55،56 ص ،ص    الالوع، (1)
 . 73، 72ص ،الالوع ال ن ا،س اس اختنل  ال (2)
 . 57،59،60ص ،الالوع ال ن ا ، نلال (3)
 . 74 ص ،الالوع ال ن ا،س اس اختنل  ال (4)
 . 77 ، 75 ص، ص   الالوع  (5)
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س    دمممنظ اوا  ممم  الك امممنن التممم  اصممم  ن درمممتي امممظ  مممدظ سصممم اع ال مممدنا إن  نل مممدنا ال   ممم ،  –س ن  

( day(.  ك امم  )dorkتمملس فمم  تواممع اممع ) (nightتصممت ي االرممن الك امم  ا ضمم ع السلا مم . فك امم  )

 (.  sunnyتأت  ف  تواع اع )

اص  درتي   دنظ الخدن ص ال   د   الص  د   الدلفد ،  د تخسارن فم  ت سدمس ال مدنرنن التم   –النصدن  

 تقع فدرن الك ا . 

اصمم  ن دالت ممل الوا مم  كنا مم  الاالصممل، إن إ ا دممد ن   قممن  لق ا ممس الص مم ،  الدمملف،  لا ممن  –النلالممن  

ت افا ال ر ع  دظ ا لسان الوا م ،  تق  رمن س صمن  ال  م ،  ف مل نن ت  مدلا  ا  امن ،  نم  امن س  ما   دم  

 ا ي )التق  د (.

رن ا  الك امنن التم  تملس ( سظ Leeh رس  س  الضري )الت  دم اللد  ( وند  ف   ات ،   كل )     

 .  (1)الك ا  الاتلاد  االرن، تالس وز ا  اظ االصننن

    (2) نصنم اادزان ت ققرن ن ي الص لد  اصرن

اصرممممن تال دصممممن االدممممنلا  لتاددممممز ك اممممنن الا ممممتلم ال   مممم ؛  لممممم سظ لكممممم االصممممل تذسدمممم  الك امممم   –س ن  

الاالممنص  التمم  تذسدرممن ت ممم الك امم   )الا ممتلك ( إلت ن ممن  اممع ك اممنن سخممل، رممس ن ت وممس اال رممن اممع  قدمم 

 )الا تلك (. 

                                                           

 . 77 ص ،ص   الالوع  (1)
 . 78 ص ،  الالوع ص  (2)
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اصرن ت ن سصن ف  ت سدس التال دلان الا ك ك ، س  األل ن  التم  تقمع اتدمن    س مسا . فمإ ا كمنظ  –النصدن  

ل   دقع ف  د     خل سا ان ، فاظ الااكظ سظ د تخسي ن ا الت افا ف  ال ر ع )االدمنلا ( فم  ا ت منل 

 ن ا التواع ا لسة. 

إصرن ت ن سصن ف  تادز الاتلاسفنن  دظ ال  نن الاخت    فض    ظ ال  م  ال ا مسة ص  مرن،  صمن    – النلالن  

   ل الا سس ال ن ا )ت افا ال ر ع(. 

صرممن تتادممز  نلالا دمم ،  السرمم ،  الا ضمم  د ؛ فرمم  رممس تخ دممن اممظ انصتقممنسان التمم    ورممن س –لا الممن  

ا الم   تولدم   نلتمسلدج   مل اك صمنن األ مساا ال   دم   رن )الص لد  األي(؛ فض    ظ الت  دم المسرد

فقمم .    ممل المملوي اممظ ا ت ممنل نمم ا انتوممني ااتممساسا  لص لدمم  )ال ممدنا( س  ت مم لا   صمم  فرصممنم اممظ  ممسي 

 . (1)ص لد  ا تق  ، ص لا  لان تادزن    اظ ا كني،  ان  ضع لرن اظ ر ا س

 

 

 

 

 

                                                           

 . 74 ، ص،الالوع ال ن اس اس اختنل  ال  (1)
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سورة يوسف  ) عند المفسرين المعنى توجيهدور السياق في ل دراسة الفصل الثاني :

 نموذجا(أ

  سورة يوسف لمحة عن:ا لمبحث األول

 .نزولها وسببوأغراضها بالسورة  نحاول في هذا المبحث أن نعرف

 تعريف سورة يوسف 1/

ور التي لم ينقل لها إال اسم واحد، قال ابن عاشور: "االسم الوحيد لهذه من الس سورة يوسف    

، ووجه تسميتها ظاهر ألنها قصت قصة يوسف عليه السالم ، ولم سورة يوسفالسورة اسم 

تذكر قصته في غيرها، ولم يذكر اسمه في غيرها إال في سورة األنعام وغافر وهي مكية على 

إلى غيره، وقد قيل إن اآليات الثالث من أولها مدنية، قال في  االلتفاتالقول الذي ال ينبغي 

اإلتقان: وهو واه ال يلتفت إليه، نزلت بعد سورة هود وقبل سورة الحجر وهي السورة الثالثة 

ة آية والخمسون في ترتيب نزول السور على قول الجمهور، وعدد آياتها مائة وإحدى عشر

 1"باتفاق أصحاب العدد في األمصار.

".إال أربع آيات منها وقال ابن عباس وقتادة: وقال القرطبي:"وهي مكية كلها،
2      

 

                                                           
1

  . :197-198 ص ،12ج ،1984 ط،.د تونس، للنشر، التونسية الدار والتنوير، التحرير تفسير الطاهر، محمد عاشور بنا 

2
 ،1ط بيروت، الرسالة، مؤسسة ، التركي نمحس بن هللا عبد: تح القرآن، ألحكام الجامع أحمد، ابن محمد هللا عبد أبو القرطبي 

  .240ص ،11ج ،2006
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وهي القصة الوحيدة التي استغرقت سورة طويلة من القرآن الكريم، وهي القصة الطوية     

وهي السورة الوحيدة التي سبقت  الوحيدة التي جاءت في مكان ولم تتكرر في مواضع أخرى...

تعالى:)نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا ففي أولها قوله  بوصف أحسن القصص

ن كنت من قبله لمن الغافلين وهي كذلك طريفة في المضمون واألحداث،  3(.إليك هذا القرآن وا 

ثم الملك وغيرها من   من الرؤى إلى اإللقاء في البئر إلى البيع في إلى المراودة إلى السجن

ت به السورة الكريمة والقصة العظيمة، وفي سبيل تأكيد هذه الشخصية األحداث كلها مما تفرد

المتفردة حشدت السورة من التعابير والصور البيانية ما لم يتكرر في سورة أخرى، وهذه بعض 

 عشر، اطرحوه االستعماالت البالغية والتعبيرات الخاصة التي لم تتكرر في سورة أخرى: أحد

فها، سكينا، حاش هلل، السجن، ميصه، بضاعة، هيت، قدت، شغغيابة الجب، يرتع، الذئب، ق

حصحص، رحالهم، نمير، بعير، صواع، وعاء، معاذ اهلل، العير، حرضا، خبزا،  أصب

 وغيرها. 4  تفتأ...غلقت...

التي تخفى على  اب عن سر اإلرادة والقدر وعن العناية اإللهيةهذه السورة تكشف لنا النقإن     

يمان كثير من الناس، إال على من آتاه اهلل حسا من وراء حوادث الكون، عميقا  امرهفا، وا 

                                                           
3

  . 3اآلية يوسف، سورة 

4
 .10-9ص ،1،1989ط عمان، الفرقان، دار ،(تحليلية دراسة)يوسف سورة نوفل، أحمد 
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وأسبابها الظاهرة، وعواطف اإلنسان، ومقرراته وتصميماته، وذلك ما أبصره يعقوب وأحسه من 

 . 5كبرى فصبر وآمن وترقب لطف األقدار وصنيع العنايةأول القصة ، فانكشفت له الحقيقة ال

 أغراض سورة يوسف / 2

فقد روى باختالف القصص الواردة فيها والظروف التي نزلت فيها  أغراض السور تختلف     

رآن فتاله أنزل القالواحدي والطبري يزيد أحدهما على اآلخر عن سعد ابن أبي وقاص أنه قال:

: يا  -أي المسلمون بمكة -على أصحابه زمانا، فقالوا   -صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل  

(إنا أنزلناه قرآنا 1رسول اهلل لو قصصت علينا فأنزل اهلل تعالى)ألم تلك آيات الكتاب المبين )

 6((2عربيا لعلكم تعقلون)

ة يوسف عليه السالم مع إخوته، وما لقيه في حياته، وما في ذلك فأهم أغراضها: بيان قص     

وذلك من  من العبر من نواح مختلفة، وفيها إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر مغيب

وأن تعبير الرؤيا علم يهبه اهلل لمن يشاء من ءات وهو من أصول الحكمة المشرقية، أصول النبو 

بينهم، ولطف اهلل لمن يصطفيه من عباده، والعبرة بحسن  ، وتحاسد القرابةصالحي عباده

  -العواقب، والوفاء واألمانة والصدق والتوبة، وسكنى إسرائيل وبنيه بأرض مصر، وتسلية النبي 

                                                           
5

 .13ص نفسه، المرجع نوفل، أحمد 

6
 .2-1 اآلية يوسف سورة 



 ( أنموذجا يوسف سورة)المفسرين عند المعنى توجيه في السياق لدور دراسة                                 الثاني الفصل

33 

 

من آلهم من األذى، وقد لقي  ويوسف عليهما السالمبما لقيه يعقوب  -صلى اهلل عليه وسلم

شد ما لقيه من بعداء كفار قومه، مثل عمه أبي لهب، من آله أ -صلى اهلل عليه وسلم -النبي

ن كان هذا قد أسلم من بعد والنضر بن الحارث، وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، وا 

 لقد) وحسن إسالمه، فإن وقع أذى األقارب في النفوس أشد من وقع أذى البعداء، قال تعالى

خوته يوسف في كان   -وفيها العبرة بصبر األنبياء مثل يعقوب ويوسف  .7للسائلين آيات وا 

صلى اهلل  -على البلوى، وكيف تكون لهما العاقبة، وفيها العبرة بهجرة النبي  –عليهما السالم 

يعقوب عليه السالم وآله، وذلك إيماء إلى أن قريشا إلى البلد الذي حل به كما فعل  -عليه وسلم

وفيها من عبر تاريخ  -صلى اهلل عليه وسلم -جرين تبعا لهجرة النبيينتقلون إلى المدينة مها

   8األمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظام حكوماتها وعقوباتها وتجارتها...

و إن في هذه السورة أسلوبا خاصا من أساليب إعجاز القرآن وهو اإلعجاز في أسلوب       

ص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من بين أقاصيص العجم القص

       9والروم...
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 .7 اآلية يوسف سورة 

8
  .199-198 ص سابق، مرجع عاشور، ابن 

9
 .199ص سابق، مرجع عاشور، ابن 
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 يوسف سورة نزول سبب 3/

 ويروى: "قال مكية أنها عطية ابن ذكر يوسف سورة نزول سبب في وردت التي اآلراء بين من

 بسبب السورة فنزلت يوسف قصة عن - وسلم عليه اهلل صلى  - اهلل رسول سألوا اليهود أن

 عن - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول يسألوا أن مكة كفار أمروا اليهود أن ويروى ،ذلك

 - اهلل رسول تسلية نزولها سبب: وقيل السورة، فنزلت بمصر إسرائيل بني أحل الذي السبب

 10".بيوسف يوسف إخوة فعل بما قومه به يفعله عما  - وسلم عليه اهلل صلى

 اهلل صلى - اهلل رسول سألوا اليهود أن روي و:" السورة نزول سبب في القرطبي وذكر      

   11"السورة تفنزل يوسف قصة عن  - وسلم عليه

 

      

 

                                                           
10
 ،1ط بيروت، العلمية، الكتاب دار محمد، الشافي وعبد السالم عبد: تح الوجيز، المحرر الحق، عبد محمد أبو عطية ابن 

 .218ص ،3ج ،2001

11
 .240ص سابق، مصدر القرطبي، 
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 المبحث الثاني: نماذج لدور السياق في توجيه المعنى

نحاول في هذا المبحث أن نعرض نماذج نوضح من خاللها الدور الذي يلعبه السياق في      

من خالل  توجيه المعنى، وذلك بتقديم بعض اآليات من سورة يوسف، فكيف يتحدد لنا المعنى

 .دور السياق وآلياته

 النموذج األول:

قال تعالى :)وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غالم وأسروه بضاعة 

 12واهلل أعلم بما يعملون(
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 .19 اآلية يوسف، سورة 
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" أختلف أهل التفسير من الصحابة والتابعين من بعدهم في عودة الضمير المتصل "الواو     

 هل يعود إلى إخوة يوسف أم إلى واردي الجب.

قال ابن جرير الطبري:"وأما قوله )وأسروه بضاعة( فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله فقال      

بعضهم: وأسره الوارد المستقي وأصحابه من التجار الذين كانوا معهم وقالوا لهم: هو بضاعة 

معنى ذلك: وأسره التجار بعضهم من  وقال آخرون: بلاستبضعناها بعض أهل مصر...

)وأسروه  وأسروا بيعه...وقال آخرون: إنما عنى بقوله: بعض...وقال آخرون: معنى ذلك:

. يقول 13أنهم أسروا شأن يوسف أن يكون أخاهم قالوا: هو عبد لنابضاعة( إخوة يوسف 

الطبري:"وأولى هذه األقوال بالصواب قول من قال: وأسر وارد القوم المدلي دلوه ومن معه من 

أصحابه من رفقته  السيارة أمر يوسف أنهم اشتروه خيفة منهم أ يستشركوهم، وقالوا لهم: هو 

أهل الماء وذلك أنه عقب الخبر عنه، فالن يكون ما وليه من الخبر خبرا بضاعة أبضعها معنا 

   14عنه، أشبه من أن يكون خبرا عمن هو بالخبر عنه غير متصل"

فتفسير الطبري يستند إلى السياق اللغوي وذلك في عودة الضمير المتصل)وأسروه( إلى      

 المذكور الذي قبله مباشرة وهو واردوا الجب.

                                                           
13
 تيمية، ابن مكتبة شاكر، محمد مودمح: تح القرآن، آي تأويل عن البيان جامع جرير، ابن محمد جعفر أبو الطبري ينظر 

 .4.6ص ،16ج ت،.د ط،.د القاهرة،
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)وأسروه بضاعة( الهاء كناية عن يوسف عليه السالم، فأما الواو فكناية " يقول القرطبي:      

ن الوارد وأصحابه ...إذ قالوا لهم هو عن التجار الذين اشتروه، وقيل ع وقيل .عن إخوته

نما قالوا هذا خيفة الشركة،  بضاعة استبضعناها بعض أهل الشام أو أهل هذا الماء إلى مصر وا 

وقال ابن عباس أسره إخوة يوسف بضاعة لما استخرج من الجب وذلك أنهم جاؤوا فقالوا: بئس 

ما تقر لنا بالعبودية ما صنعتم هذا عبد أبق وقالوا ليوسف بالعبرانية: إما أن  فنبيعك من هؤالء وا 

      15أن نأخذك فنقتلك، فقال أنا أقر بالعبودية، فأقر لهم فباعوه منهم."

فالقرطبي هنا ذكر وجهين بالنسبة لعودة الضمير "الواو" استنادا للتراكيب اللغوية لآلية فذكر     

نى على مع حرجأن يجعل المعنى متعددا دون  ما ،إخوة يوسف أنهم واردوا الجب وذكر أنهم

 .آخر

ويقول ابن كثير:" وقوله )وأسروه بضاعة( أي أسره الواردون من بقية السيارة وقالوا اشتريناه      

...وقال العوفي عن ابن  إذا علموا خبرهوتبضعناه من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه 

                                                                                                                                                                                            
14
 هجر، دار الترك، المحسن عبد بن هللا عبد: تح القرآن، آي تأويل عن البيان جامع جرير، ابن محمد جعفر أبو الطبري 

 .49ص ،2001 ،1طهرة،القا

15
 . 294ص سابق، مصدر القرطبي، 
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، أسروا شأنه، وكتموا أن يكون أخاهم وكتم عة( يعني: إخوة يوسف)وأسروه بضا عباس قوله:

   16"يوسف شانه مخافة أن يقتله إخوته واختار البيع...

لضمير في )وأسروه ( الواو إلى من ورد الماء وهو يذهب ابن كثير إلى اإلحالة المباشرة ل     

 األقرب في سياق الآلية.

   17وذكر في هذا ابن عاشور:" ومعنى )وأسروه ( أخفوه، والضمير للسيارة ال محالة ."     

السيارة  فقد رجح كثير من المفسرين كالطبري وابن عاشور القول الذي يرى أصحابه بأن     

يدل عليه حيث أن الضمير في قوله هم من أسروا يوسف عليه السالم، ذلك ألن السياق اللغوي 

)وأسروه بضاعة( يتضمن القاعدة التي ترى أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور إال  تعالى :

م( خالف ذلك، وقد جاء في بداية اآلية قال تعالى:)وجاءت سيارة فأرسلوا واردهعليه بدليل يدل 

فالسيارة في اآلية األقرب إلى الضمير المتصل بـ )أسروه( أي الواو، أما إخوة يوسف فقد سبق 

 لهذا كان من المتعين أن يعود الضمير إلى من ورد الماء.( 18ذكرهم في اآلية )

وكذلك يمكن اإلستعانة بالسياق للقول إن السيارة هم من أسروا خيفة من أن يشركهم من       

       18معهم.

                                                           
16
     .376ص طيبة، دار السالمة، محمد بن سامي: تح العظيم، القرآن تفسير عمر، بن إسماعيل الفداء أبو كثير ابن 

17
 .242ص سابق، مرجع عاشور، ابن 
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 النموذج الثاني:

في التفاسير أنه من بين الضوابط التي تلزم في فهم النص هي يتبين للمتتبع للنص القرآني      

 . قال اهلل تعالىاإللتفات إلى أول الكالم وآخره وهو ما لجأ إليه الطبري وآخرون في هذه اآلية

    19(الزاهدين من فيه وكانوا عدودةم دراهم بخس بثمن وشروه)

 بثمن وشروه:)بقوله عنى بل: آخرون وقال يوسف، يوسف إخوة وباع: به( وشروه)إن قوله:     

 بالصواب، ذلك في القولين وأولى: جعفر أبو قال...بخس بثمن يوسف باعوا أنهم السيارة( بخس

                                                                                                                                                                                            
18
 .242ص سابق، مرجع عاشور، بنا 

19
 .20 اآلية يوسف، سورة 
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 قد جل و عز اهلل أن وذلك( بخس بثمن  يوسف يوسف وةإخ شرى و: )ذلك تأويل: قال من قول

    20. يستشركوهم أن خيفة أصحابهم من يوسف شراء أسروا أنهم اشتروه الذين عن أخبر

 فيه وكانوا) أي( بخس بثمن وشروه)بعد تأتي التي اآلية وهو الكالم آخر يراعي هنا فالطبري    

 إدراك إلى يتوصل هذا تفسيره في وهو للمعنى، الصائب للتوجيه وذلك إخوته، أي( الزاهدين من

 .لآلية اللغوي السياق إلى استنادا المراد الوجه على المقاصد

 وشريت اشتريت بمعنى شريت: يقال (وشروه) : تعالى قوله: هذا في القرطبي يقول     

 السدي و ومقاتل الضحاك وقال ظلم،(: بخس: )قتادة وقال... نقص: أي( بخس بثمن...)بعت

نما له، وجه وال: العربي ابن وقال حرام،(: بخس: )عطاء وابن  يستوف لم أنه إلى فيه اإلشارة وا 

نما ثمنه، من يستفيدونه ما قصدهم يكن فلم باعوه كانوا إن إخوته ألن بالقيمة، ثمنه  كان وا 

    21."عنه أبيهم وجه خلو من يستفيدونه ما قصدهم

 الرغبة وهو باطني معنى إلى القيمة نقص بمعنى ظاهره من المعنى أخرجت" بخس" فكلمة     

 سياق إلى استند تفسيره في القرطبي أن يتبين إخوته طرف من يوسف من التخلص في الشديدة

 .الثمن بهذا باعوه حين يوسف إلخوة بالنسبة وذلك الموقف

                                                           
20
 .8.10ص سابق، مصدر الطبري، 

21
 .294.296ص سابق، درمص القرطبي، 



 ( أنموذجا يوسف سورة)المفسرين عند المعنى توجيه في السياق لدور دراسة                                 الثاني الفصل

41 

 

 إخوته وباعه: تعالى يقول( معدودة دراهم بخس بثمن وشروه: )وقوله:"يركث ابن ويذكر     

 في الضمير أن: والضحاك ومجاهد عباس ابن قال... وعكرمة مجاهد قاله قليل، بثمن

 ألن أقوى، واألول السيارة، على عائد هو بل: قتادة وقال يوسف، إخوة على عائد( وشروه)قوله

  وأسروه به استبشروا السيارة ألن السيارة أولئك ال إخوته أراد اإنم( الزاهدين من فيه وكانوا)قوله

 هو إنما( وشروه) في الضمير أن هذا من فيرجح شروه لما زاهدين فيه كانوا ولو بضاعة

    22".إلخوته

 وكانوا) تعالى هقول في الكالم آخر إلى فيه إلتفت قول على قوال قوى قد كثير ابن أن يتبين     

 عودة يرجح أن كثير البن سوغ ما( بخس بثمن وشروه) بعد تأتي آية وهي( الزاهدين من فيه

 .السيارة على ال يوسف إخوة على الضمير

 عليه يوسف إخوة على عائد( وشروه)تعالى قوله في الضمير أن القول إلى دعى فالذي     

 لما السيارة فيها استبشر التي اآلية خالل من عنىالم منه يفهم الذي اللغوي السياق هو السالم،

 الذي الرأي على هذا اإلخوة، على عائد الضمير أن هذا على فيرجح السالم، عليه يوسف رأوا

 سعوا الذين لإلخوة مرده إنما(  بخس بثمن وشروه: )تعالى قوله في الضمير بأن أنصاره يرى

 .أبيهم عن السالم عليه يوسف إخفاء إلى

                                                           
22
 .377ص ،سابق مصدر كثير، ابن 
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 يعني فإنه( بخس: )قوله وأما: " الطبري يقول ،( بخس) تعالى قوله في الحال وهو ذلكوك    

 له يجب عما فنقصه ظلمه يعني ظلمته، إذا( حقه فالنا بخست:)القائل قول مصدر وهو. نقص

 كان ألنه (بخس بثمن) قيل: بعضهم فقال. ذلك معنى في التأويل أهل واختلف... الوفاء من

 وقال...  الظلم: هنا( البخس)معنى: آخرون وقال... الحرام( البخس) لقا... عليهم حراما

   23"... القليل: الموضع هذا في بالبخس عنى: آخرون

: وقيل الحرام،( بخس: )بقوله المراد: وقيل... النقص هو: والبخس:"كثير ابن يقول هذا وفي     

ن وهذا الظلم،  ثمنه أن أحد كل يعرفه معلوم هذا ألن هنا، المراد هو ليس لكن كذلك، كان وا 

نما... نبي ابن نبي ألنه أحد، كل وعلى حال كل على حرام  أو الناقص بالبخس هنا المراد وا 

      24..."األثمان بأنقص هذا ومع باعوه وقد إخوته، إنهم: أي كالهما، أو الزيوف

 يوسف بيع هو إنما( بخس: )اهلل بقول المراد ترجيح أن المفسرين آراء خالل من فيتضح    

بعاده منه، التخلص في رغبة األثمان بأنقص السالم عليه  بعدما كثير ابن يقول كما أبيه، عن وا 

 هو إنما الداللة هذه للفظة يعطي كثير ابن جعل والذي دالالت، من اللفظة تحمله ما ذكر

 .فيه تورد الذي السياق

                                                           
23
 .12 ،10 ص سابق، مصدر ،طبريال 

24
 .377ص سابق، مصدر كثير، ابن 
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 : الثالث النموذج

دراك المعاني، بعض فهم في أحيانا األمر يلتبس       باب في وذلك المقاصد، بعض وا 

 ناج أنه ظن للذي وقال:)تعالى قوله مثل الكالم سياق في إليه تعود من إلى وعودتها الضمائر

 25(سنين بضع السجن في فلبث ربه ذكر الشيطان فأنساه ربك عند أذكرني منهما

( ربه ذكر الشيطان فأنساه:)تعالى قوله إن:"الطبري يقول( ربه ذكر الشيطان أنساه) ففي     

 لو الذي ربه ذكر لها نسى الشيطان، قبل من ليوسف عرضت غفلة عن ثناؤه جل اهلل من خبر

 وأوجع حبسه السجن في أجله من فأطال بها زل ولكنه خالصه، فيه هو بما ألسرع استغاث  به

 يوسف أمر ذكر الساقي الشيطان أنسى غنما: يقول إسحاق بن محمد وكان... عقوبته لها

 26."لملكهم

 :قوالن فيه( أنساه) في الضمير( ربه ذكر الشيطان أنساه) :تعالى قوله وفي    

 لما أنه ذلك وجل، عز اهلل ذكر طانالشي أنساه:  أي السالم عليه يوسف على عائد أنه: أحدهما

 عند أذكرني)  - الملك مع األولى حالته إلى سينجو أنه علم حين  - الملك لساقي يوسف قال

نسي في ذلك الوقت أن يشكو إلى اهلل ويستغيث به، وجنح إلى اإلعتصام بالمخلوق،  (لربك

                                                           
25
 .42 اآلية يوسف، ورةس 

26
 .111.113 صسابق، مصدر الطبري، 
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الناسي، أي أنسى الشيطان إن الهاء تعود على الناجي فهو فعوقب باللبث في السجن... وقيل: 

لربه، أي سيده، وفيه حذف أي: أنساه الشيطان ذكره لربه، وقد رجح  الساقي أن يذكر يوسف

بعض العلماء هذا القول فقال: لوال أن الشيطان أنسى يوسف ذكر اهلل لما استحق العقاب باللبث 

ن قد يكون بمعنى في السجن، إذ الناسي غير مؤاخذ. وأجاب أهل القول األول: بأن النسيا

الترك، فلما ترك ذكر اهلل ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب، رد عليهم أهل القول الثاني بقوله 

فدل على أن الناسي هو الساقي ال يوسف، مع  27(أمة بعد ادكر و منهما نجا الذي وقال:)تعالى

فكيف يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان  28(سلطان عليهم لك ليس عبادي إن)قوله تعالى

. اما النسيان فال عصمة لالنبياء عنه إال في وجه واحد، وهو وليس له على األنبياء سلطنة

ذا وقع منهم النسيان حيث يجوز  الخبر عن اهلل تعالى فيما يبلغونه، فإنهم معصومون فيه، وا 

  29وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان إطالقا.

في عودة الضمير )أنساه( إلى يوسف مراعاة للكالم الذي سيق بعده في قوله تعالى:)فلبث      

 أي يوسف. في السجن بضع سنين(

                                                           
27
 .45اآلية يوسف، سورة 

28
 .42 اآلية حجر،ال سورة 

29
 .357. 354 ص سابق، مصدر القرطبي،  



 ( أنموذجا يوسف سورة)المفسرين عند المعنى توجيه في السياق لدور دراسة                                 الثاني الفصل

45 

 

يقول ابن كثير:"لما ظن يوسف عليه السالم نجاة أحدهما وهو الساقي، قال له يوسف خفية      

)أذكرني عند ربك( يقول: أذكر قصتي  قال له: ال يشعره أنه المصلوبعن اآلخر واهلل أعلم لئ

طان عند ربك، وهو الملك، فنسى ذلك الموصى أن يذكر مواله بذلك، وكان من جملة مكايد الشي

 (ربه ذكر الشيطان فأنساه)لئال يطلع نبي اهلل من السجن، هذا هو الصواب أن الضمير في قوله

   30"السالم. إن الضمير عائد على يوسف عليهعائد على الناجي... ويقال: 

في عودة الضمير )أنساه( إلى الناجي مراعاة للكالم الذي قبله أي السياق اللغوي لآلية ،      

وذلك في قوله تعالى: )وقال للذي ظن أنه ناج منهما أذكرني عند ربك( األمر الذي يجعل 

 .من وجهالمعنى يأخذ أكثر 

      

 

 

 

 

                                                           
30
 .391 ص سابق، مصدر كثير، ابن 
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 أنسىابن عاشور : وضميرا )فأنساه( و)ربه( يحتمالن العودة الى )الذي( أي  يقولو       

يعود الضميران الى  أن، ويحتمل األولالشيطان الذي نجى أن يذكره لربه، فالذكر الثاني هو 

كر الثاني غير ضمير )وقال( أي يوسف عليه السالم،أنساه الشيطان ذكر اهلل فالذ إليهماعادا 

وذلك ان نسيان يوسف عليه  اإليجازالذكر األول ولعل كال االحتمالين مراد وهو من بديع 

الشيطان في أمنيته وكان ذلك سببا  إلقاءكان من  شأنهالسالم أن يسأل اهلل الهام الملك تذكر 

على اشتغاله ليسوف عليه السالم  االهيا في نسيان الساقي تذكر الملك وكان ذلك عتابا االهيا

هذا الكالم على هذا التوجيه تلطفا  إيرادبعون العباد دون استعانة ربه على خالصه ولعل في 

 .1في الخبر عن يوسف عليه السالم ألن الكالم الموجه في المعاني الموجهة ألطف من الصريح

في قوله)فأنساه الشيطان ذكر ربه( عائد على ان الذين قالوا في تفسيرهم الصواب أن الضمير 

الى الظروف المحيطة وعلى ذلك يمكن تفسير قوله:)  باألساسالناجي كما فعل ابن كثير راجع 

 .فأنساه الشيطان ذكر ربه( بأن المراد من الضمير هو الناجي من صاحبي يوسف عليه السالم

 في قوله تعالى: )فلبث في السجن بضع سنين(:
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ف أهل التأويل في قدر)البضع( الذي لبث يوسف في السجن فقال بعضهم: هو وأختل    

سبع سنين وقال آخرون: )البضع( من الثالث الى التسع الى العشر وال يكون دون ثالث 

 .2وكذلك مازاد عن العقد الى المئة ومازاد على المئة فال يكون فيه بضع 

 :أقاويلي لبث فيها يوسف مسجونا ثالثة وفي المدة الت  

 أحدها : سبع سنين، قال ابن جريج وقتادة ووهب ابن منبه .

 الثاني : اثنتا عشر سنة، قاله ابن عباس .

 الثالث : أربعة عشر سنة،  قاله الضحاك .

وقال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس قال : مكث يوسف في السجن خمس وبضعا       

، أي : قطعته، فهو قطعة من العدد فعاقب اهلل يوسف بان حبس  الشيءعت واشتقاقه من بض

 .1سبع سنين أو تسع سنين بعد الخمس التي مضت فالبضع مدة العقوبة المدة الحبس كله

                                                                                                                                                                                            
1

 279.278 ص سابق مرجع عاشور، ابن 

2
 115.114 ص سابق مصدر الطبري، 

 

1
 .358ص ، سابق مصدر القرطبي، 
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ن مابين الثالث الى التسع، وقال وهب ب )البضع( فقال مجاهد وقتادة: هو وأمايقول ابن كثير: 

 منبه:

في البالء سبعا ويوسف في السجن سبعا وعذاب بختنصر سبعا، وقال  أيوبمكث      

قال: اثنتا عشر سنة  الضحاك عن ابن عباس رضي اهلل عنهما : فلبث في السجن بضع سنين

 .2وقال الضحاك:أربعة عشر سنة

فبحسب ماتحمله لفظة )بضع( من داللة يتغير التفسير  اآليةيتحكم السياق في تفسير       

فمن كان يرى أن داللة)البضع( هي عدد بذاته يكون حمل ذلك المعنى المستفاد على توجيه 

فيرى مثال البعض أن يوسف عليه السالم قد سجن سبع سنوات وهذا راجع لماتحمله داللة  اآلية

ة لكنها تتراوح على هذا بين ثالث الى تسع قد تكون مضبوطان مدة السجن  آخراللفظة، ويقول 

 سنوات وهكذا.

 

 

 

                                                           
2

 .392،391 ص سابق، مصدر ، كثير ابن 
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 النموذج الرابع:

 .1)ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وان اهلل اليهدي كيد الخائنين(

قال ايو جعفر يعني بقوله : )ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب( هذا الفعل الذي فعلته من 

وتركي اجابته والخروج اليه... انما فعلته ليعلم اني لم أخنه في  ردي رسول الملك اليه

 .2زوجته بالغيب

ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب( اختلف فيمن قاله فقيل : هو من قول امرأة  قوله تعالى:)

م حصحص الحق( أي : اقررت بالصدق ليعلم اني ل اآلنالعزيز وهو متصل بقولها: )

أخنه بالغيب أي بالكذب عليه ولم أذكره بسوء وهو غائب بل صدقت وحدت عن الخيانة 

نفسي( بل أنا راودته وعلى هذا هي كانت مقرة بالصانع، ولهذا  وما أبرئثم قالت: )

يل : هو من قول يوسف أي قال يوسف: ذلك األمر قالت: )ان ربي غفور رحيم( وق

العزيز )اني لم أخنه بالغيب( قال الحسن وقتادة ) ليعلم( الذي فعلته من رد الرسول 

 . 3وغيرهما 

                                                           
1

 .52االية يوسف سورة  

2
 .140 ص سابق، مصدر الطبري 

3
 .375ص ،سابق مصدر القرطبي 
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يقول ابن كثير: تقول : انما اعترفت بهذا عن نفسي ذلك ليعلم زوجي أني لم أخنه في       

، وانما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع، فلهذا اعترفت اني األكبروال وقع المحذور  األمرنفس 

وهذا القول الذي : ان ذلك من كالم يوسف عليه السالم ريئة ... وهذا القول االشهر... وقد قيلب

 . 4لم يحك ابن جرير وال ابي حاتم سواه

 

ويقول ابن عاشور : وظاهر نظم الكالم ان الجملة من القول امراءة العزيز، وعلى ذلك      

لمفسرين، وعزاه ابن عطية الى فرقة من اهل التأويل، ونسب الى الجبائي حمله االقل من ا

واختاره الماوردي، وهو في موقع العلة لما تظمنته جملة )انا راودته عن نفسه ( وما عطف 

لبراءة يوسف عليه السالم لما كانت رمته به، فاالشارة بذلك الى االقرار المستفاد  عليها من اقرار

 1اني لم اخنه . -عليه السالم-دته( اي ذلك االقرار ليعلم يوسف من جملة )انا راو 

يستفاد من السياق العام التي وردت فيه االية كما يقول ابن كثير ان الكالم هو من عند      

م امراة العزيز ليعلم زوجها انها لم تخنه، واذا هذا ذهب ابن عاشور حيث ذكر ان ظاهر نظ

                                                           
4

 .395، 394ص سابق مصدر كثير، ابن 

1
 .292 ص سابق مرجع عاشور، ابن 
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الكالم ان ماقيل من قولها، وانما استنتج المفسرون هذا من المالبسات التي قيل فيها القول، 

 وهذا ماأكده غير واحد كما سبق من المفسرين.

 النموذج الخامس:

 2)وماأبرئ نفسي ان النفس المارة بالسوء االمارحم ربي ان ربي غفور رحيم (

السياق على ترجيح داللة لفظ على اخر،وانما هو يسعف في حسم الخالف  دور يقتصروال   

بين المفسرين في شأن المخاطبات واالقوال، فكثيرا مايقف المفسرون عند تاويل االقوال الواردة 

هذا من قول المالئكة، في القرءان الكريم فينشا بينهم الخالف حول مصدرها، فمنهم من يقول: 

 3من قول اهلل ...ومنهم من يقول : هو 

      

 

االقوال والمخاطبات داخل  ومن امثلة ذلك الخالف الذي يشب بين المفسرين حول مصدر      

اأبرئ نفسي ان النفس المارة بالسوء اال مارحم ربي ان ربي الخطاب القرئاني قوله تعالى:) وم

                                                           
2

 .53: االية ، يوسف سورة 

3
 االسالمية، والشؤون االوقاف وزراة التفسيرية، االقاويل بين الترجيح في السياق دور ، عروي اقبال محمد 

 .81،ص1،2007الكويت،ط
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غفور رحيم( فقد ذكر الطبري انها من كالم يوسف عليه السالم، وعلل ذلك بقوله: وذكر ان 

يوسف قال هذا القول من اجل ان يوسف لما قال:) ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب( قال ملك 

مع ان ارجاع ذلك  يوسف حينئذ: )وماأبرئ نفسي(من المالئكة: )وال يوم هممت بها ( فقال 

وليس ليوسف، وهو مذهب  المقول الى صياغه في الخطاب يدل على ان الكالم المراة العزيز

ابن كثير في قوله: "تقول المراة ولست ابرئ نفسي، فان النفس تتحدث وتتمنى، ولهذا راودته الن 

ل االشهر واالليق واالنسب بسياق القصة ومعاني النفس االمارة بالسوء، اال مارحم ربي وهذا القو 

 .1الكالم"

"ظاهر ترتيب الكالم ان هذا من كالم امرأة العزيز، وهو ماقصده الطاهر بن عاشور بقوله:      

علم وما أبرئ نفسي( وذلك كاالحتراس مما يقتضيه قولها)ذلك لي مضت في بقية اقرارها فقالت: )

اني لم اخنه بالغيب( من ان تبرئة نفسها من الذنب العظيم ادعاء بان نفسها بريئة براءة 

عامةفقالت )وماابرئ نفسي( اي وما ابرئ نفسي من محاولة هذا االثم، ان النفس امارة بالسوء، 

ا قول القرضاوي حيث يقول : " ونبه الشيخ ينقل بعد هذثم  2وقد امرتني بالسوء ولكن لم يقع..."

يوسف القرضاوي على هذا بين يدي حديثه على اهمية مراعاة السياق في تفسير القرءان الكريم 

ورجح ان الكالم هو المراة العزيز، يقول: ) فالواضح من السياق أن المرأة برات يوسف مما 
                                                           

1
 395.394 ص سابق، مصدر كثير، ابن 

2
 .5 ص ،13 ج سابق، مرجع عاشورن ابن 
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نفسها ليعلم زوجها انها لم تخنه بالغيب الصق به ظلما وزورا، كما بينت انها انما اعترفت على 

ولم يقع المحظور االكبر انما كانت منها المراودة، وكان من يوسف االباء،  في نفس االمر 

( وهي التبرئ نفسها فقد تمنت المعصية وسعت اليها بالفعل والنفس امارة بالسوء اال مارحم ربي

 .واعتبر الكالم متصال بما قبله 

زيز، واشار الى ان ابن كثير ذكر بان االمام ابن تيمية انتدب لنصر القول من كالم امرأة الع

 .1بان الكالم هو المراة العزيز وافرده بتصنيف

 2ليختم قوله: "... اعمال السياق يسهم في القيام بمهمة الترجيح بين االقوال..."

  النموذج السادس:

) قالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال  انتم 

 3شر مكانا واهلل اعلم بما تصفون(

                                                           
1

 84.82 ص سابق، مرجع عروي، اقبال محمد 

2
 84 ص نفسه، مرجع عروي، اقبال محمد 

3
 .77:االية يوسف، سورة 
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اختلف المفسرون في ما الذي أخفاه يوسف في نفسه ولم يظهره إلخوته هل هو معنى      

تصفون( أم أن ما أخفاه هو  واهلل أعلم بما العبارة وهي قوله)أنتم شر مكانا الجملة التي تلت هذه

 المقصود وداللة السياق توضح المعنى. 

: ) قالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل( يعنون أخاه البيه وامه وهو يقول تعالى ذكره     

ال بعضهم: كان صنما في )السرق( الذي وصفوا به يوسف فقيوسف ...وقد اختلف اهل التاويل 

لجده ابي امه، كسره والقاه على الطريق ... وقال اخرون في ذلك: كان بنو يعقوب على طعام 

 4ف الى عرق فخبأه، فعيروه بذلك...اذ نظر يوس

ولو وقوله تعالى: ) قالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل( المعنى: اي اقتدى باخيه       

اقتدى بنا ماسرق، وانما قالوا ذلك ليبرئوا من فعله النه ليس من امهم، وانه ان سرق فقد جذبه 

 5عرق اخيه السارق الن االشتراك في االنساب يشاكل في االخالق

قد سرق أخ وقال اخوة يوسف لما رأو الصواع قد اخرج من متاع بنيامين:) قالوا أن يسرق ف     

 يتنصلون الى العزيز من التشبه به ، ويذكرون ان هذا فعل كما فعل اخ لهله من قبل( 

                                                           
4

 196.194 ص سابق، مصدر الطبري، 

5
 .418 ص سابق، مصدر ، القرطبي 
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من خالل السياق الخارجي المصاحب للقصة فهم  1من قبل، يعنون به يوسف عليه السالم.     

بحياته عليه السالم رجح القول ان المراد بسرقة اخ له هو يوسف عليه السالم، فمعرفة مايتصل 

 الن االخ المقصود اليخرج عن كونه يوسف عليه السالم.

 .2فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر مكانا واهلل اعلم بما تصفون

واهلل اعلم يقول الطبري: )فاسرها ( فانث، النه عنى بها) الكلمة( وهي : )انتم شر مكانا      

و)ذلك من 3بما تصفون( ولو كانت جات للتذكير كان جائزا، كما قيل: )تلك من انباء الغيب(

 .4انباء القرى(

وكنى عن )الكلمة( ولم يجر لها ذكر متقدم، والعرب تفعل كثيرا اذا كان مفهوما المعنى      

 .5الكالم المراد عند سامعي

                                                           
1

 .402ص سابق، مصدر كثير، ابن 

2
 .77: االية ، يوسف سورة 

3
 .49: االية هود، سورة 

4
 .100: االية هود، سورة 

5
 .198 ص سابق، مصدر ، الطبري 
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ويقول الطبري : قوله تعالى:) فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم( أي : اسر في        

نفسه قولهم : )ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل( ، قال ابن شجرة وابن عيسى وقيل: انه اسر 

 علم بماتصفون( قاله ابن عباس.فقال : )واهلل افي نفسه قوله: )انتم شر مكانا( ثم جهر 

أي: انتم شر مكانا ممن نسبتموه الى هذه السرقة.ويثكر ابن كثير:"وقوله )فاسرها يوسف       

قوله:) انتم شر مكانا واهلل اعلم بما تصفون( اي:  في نفسه( يعني: الكلمة التي بعدها وهي

 .1قبل الذكرتذكرون، قال هذا في نفسه ولم يبده لهم وهذا من باب االضمار 

يظهر ان المشار اليها في قوله:)فاسرها( هي الكلمة التي وردت بعدها وان لم يذكر ذلك       

صراحة وانما فهم ذلك من خالل السياق، في حين قيل بعدها )انتم شر مكانا واهلل اعلم بما 

 لة بعدها.تصفون( ادرك المفسرون ان المقصود بالضمير هي الجم

 النموذج السابع:

 2)فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء اهلل امنين(

قيل : عني بقوله :) اوى اليه ابويه ( ابوه وخالته وقال الذين قالو هذا القول: كانت ام     
ه اخت امه، كان نكحها بعد امه... يوسف قد ماتت قبل، وانما كانت عند يعقوب يومئذ خالت

                                                           
1

 .403ص سابق مصدر كثير، ابن 

2
 .99االية يوسف، سورة 
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وقال اخرون: بل كان ابه وامه... قال ابو جعفر واولى القولين في ذلك بالصواب ماقاله ابن 
اسحاق، الن ذلك هو االغلب في استعمال الناس والمتعارف بينهم في )ابوين(اال ان يصح 

 .3لم حينئذ لهاد ماتت قبل ذلك بحجة التسليم لهافيسمايقال من ا نام يوسف كانت ق

يه ابويه( قال السدي وعبد الرحمان بن زيد بن اسلم انما كان اباه وخالته اوى ال )وقوله:   

ومكانت امه قد ماتت قديما، وقال محمد بن اسحاق وابن جرير: كان ابوه وامه يعيشان قال ابن 

، وهذا الذي نصره هو القرءان يدل على حياتهاجرير: ولم يقم دليل على موت امه، وظاهر 

 4المنصور الذي يدل عليه السياق ...

يفهم من خالل قول ابن جرير وغيره ان توظيف السياق الخارجي الذي يقول بحياة ام      

ير يذكر قول السياق واالم ، بل ابن جر  األبهنا هما  األبوينيوسف هو مارجح المعنى  من ان 

صراحة وان للسياق ومعرفة الظروف المحيطة بالحادثة هو الذي دعى بان االم هي من رفعت 

 ال الخالة.

 النموذج الثامن:

                                                           
3

 .267.266ص ، سابق مصدر الطبري، 

4
 .412.411 ص سابق، مصدر كثير، ابن 
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من قبل قد جعلها  تأويل رؤيايهذا  أبت على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبويه)ورفع      

بكم من البدو من نزغ الشيطان بيني  من السجن وجاء أخرجني إذابي  أحسنربي حقها وقد 

 .1ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم( إن إخوتيوبين 

نماسجدا ...  وأمه)وخروا له سجدا(، يقول : وخر يعقوب وولده  2وقوله:      عني من الذكر  وا 

على الخلق، ال على وجه العبادة من بينهم، ان ذلك كان منهم بقوله: ان السجود كان تحية 

بعضهم لبعض ، ومما يدل على ذلك لم يكن من اخالق الناس قديما قبل االسالم على غير 

 وجه العبادة من بعضهم لبعض قول اعشى بني ثعلبة:

 فما اتانا بيعد الكرى    سجدنا له ورفعنا عمارا.

ي : سجد له ابواه واخوته الباقون، وكان احدا عشر رجال ...وقد وقوله: )وخروا له سجدا( ا     

كان هذا سائغا في شرائعهم اذ سلموا على الكبير يسجدون له، ولم يزل هذا جائزا من لدن ادم 

الى شريعة عيسى عليه السالم، فحرم هذا في الملة، وجعل السجود مختصا بجناب الرب 

 .3سبحانه وتعالى

                                                           
1

 .100: االية يوسف، سورة 

2
 .270.269ساق،ص ،مصدر الطبري 

3
 .412.411سابق،ص مصدر كثير ابن 
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يمكننا القول من معرفة طريقة التعامل الشائعة في ذلك الزمان من ان السجود كان تحية       

بين الناس وقتها، او حتى ماكان سائغا في شرائعهم اذا سلموا على الكبير اي يسجدون له، كل 

وصل  هذا يرجح المعنى الذي يقول ان هذا السجود لم يكن يدل على ان يوسف عليه السالم

 لدرجة التعظيم من اهله حتى اتخذوه اله يعبدونه.
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 خــــاتـمة

تبدأ  ،يتبين لنا أن قرينة السياق تمتد على مساحة واسعة من الركائز ،سبق مما     

، وتشتمل هذه القرينة على العناصر وعالقاتها النحوية ،باللغة من حيث تراكيبها

من  لغوية مثل ظروف المتكلم والمخاطب، وعلى المقام والقرينة اإلجتماعيةغير ال

تقاليد وعادات مما يجعل قرينة السياق مهمة في تحديد المعنى المراد، فالمقام 

والمقال بمثابة قطبين يكتنفان المعنى بحيث ال يتضح إال بمراعاتهما ، والسياق 

اللغوي والخارجي يكمل أحدهما اآلخر، فال يمكن اإلستغناء عن أحدهما في فهم 

 معنى النص.

 : يمكن استنتاجهومما      

o .لجوء المفسرين إلى مراعاة السياق في تفسيراتهم وتأويالتهم 

o  إهتمام األصوليين والمفسرين بالدراسات اللغوية المتعلقة باأللفاظ ومعانيها، لفهم

 الوحي الكريم، واستنباط المقاصد الشرعية منه، قصد فهمها وتطبيقها.

o ك لتضمنها السياق تميز النظرية السياقية العربية على نظيرتها الغربية، وذل

 القرآني.

o . أهم فوائد السياق الكشف عن معنى النص القرآني ومقاصده 

o  تنوع استخدام السياق في التراث العربي)الموقف، مقتضى الحال، المقام( وتعدد

 أنواع السياق القرآني في سورة يوسف.

o .السياق يساهم في تماسك النص القرآني خاصة القصصي منه 

 

 

 

  



55 

 قائمة المصادر والمراجع :

 القرآن الكريم، رواية حفص عن عاصم. .1

 ،د.ت. 1الجزء األول د.م )د.ط( ط: إبراهيم أنيس وآخرون المعجم الوسيط .2

 .1989، 1أحمد مختار عمر، علم الداللة، دار العربية، الكويت، ط .3

 .1،1989ط عمان، الفرقان، دار ،(تحليلية دراسة)يوسف سورة نوفل، أحمد .4

أولمان ستيفن، دور الكلمة في اللغة تر كمال محمد بشر، مصر)د.ط( مكتبة الشباب،  .5

 .1986، 10ط:

دار الشؤون  –تمام حسان:  العربية معناها ومبناها، بغداد الهيأة المصرية العامة للكتاب  .6

 . 1988الثقافية العامة )مشروع النشر المشترك(، 

حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة :تح لأبو حامد الغزالي ،المستصفي من علم األصو  .7

 .1جالمدينة المنورة،  المنورة للطباعة،

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا مقاييس اللغة... تحقيق عبد السالم محمد هارون،  .8

 . 1972مصر )مطبعة البابي الحلبي وأوالده(، ط: ،



55 

العامة للكتاب ، القاهرة ، الهيئة المصرية 01ابن جني الخصائص: تحقيق : محمد النجار ج .9

 ،1999   . 

ون الينز ما معنى نظرية المعنى عند فيرث،  ترجمة د. عبد الكريم مجاهد، آفاق ج .10

 .1990، العدد الثاني عشر، 15عربية، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، مج:

اللغة ال ينز _ )جون(. علم الداللة، الفصالن التاسع والعاشر من كتاب )مقدمة في علم  .11

 . 1980النظري تر)د.مجيد الماشطة وآخرون، د.م )د.ط( منشورات جامعة البصرة، 

 .1978، 1ابن خلدون ،المقدمة ، بيروت )د.ط( دار القلم، ط: .12

، 1ط( دار صادر، ط:  -دابن دريد محمد بن الحسن األزدي  جمهرة اللغة.. بيروت ) .13

 هـ. 1345

، 1988، 3محمد هارون، الخانجي، القاهرة، ط سيبويه، الكتاب، تح: عبد السال .14

 .79،ص1ج

 .. د.م )د.ط( دار الندوة الجديدة، د.ت. 02السيوطي ، االتقان في علم القرآن ج .15

السيوطي جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر لباب النقول في أسباب النزول.. .  .16

 ، د.ت. 2بيروت )د.ت.المكتبة الشعبية، ط:



55 

أصول الشريعة ، تحقيق : عبد اهلل دراز ، دار المعرفة ، بيروت الشاطبي الموافقات في  .17

 ،. 3: ج2004،  2، ط

الشافعي محمد بن إدريس الرسالة.. تحقيق احمد شاكر، القاهرة )د.ط( دار التراث،  .18

 د.ت. 

، )آذار 4 – 3صاحب أبو جناح السياق في الفكر اللغوي عند العرب، )األقالم العدد:  .19

 ( . 1992نيسان /  –

 اهر سليمان ،دراسة المعنى عند األصوليين.. اإلسكندرية د.ط الدار الجامعية، د.ت .ط .20

الطبري، أبو جعفر محمد ابن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن تح: عبد اهلل بن  .21

 .2001، 1عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة، ط

الطبري أبو جعفر محمد ابن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: محمود  .22

 . 16محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، د.ط،د.ت، ج

ابن عاشور محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس،  .23

 .12، ج1984د.ط،

لخطاب، دار الكتاب الجديد، بنغازي، عبد الهادي بن ظافر الشهيري، استراتيجيات ا .24

 .2004، 1ط



55 

ابن عطية ابو محمد عبد الحق، المحرر الوجيز، تح: عبد السالم عبد الشافي محمد،  .25

 .3، ج2001، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط

، كلية االداب جامعة بغداد، فوزي إبراهيم، السياق وداللة في توجيه المعنى رسالة دكتوراه .26

1996. 

القرطبي ابو عبد اهلل محمد ابن احمد، الجامع ألحكام القرآن، تح: عبد اهلل بن عبد  .27

 .1، ج2006، 2المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ابن كثير أبو الفداء اسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، تح: سامي بن محمد  .28

 السالمة، دار طيبة، د.ط،د.ت.

 . 1حكام، ج اآلمدي اإلحكام في أصول األ .29

، 2كمال محمد،دراسات في علم اللغة )القسم الثاني(، مصر )د.ط( دار المعارف، ط:  .30

1971 . 

 .  1982، 1عمر احمد مختار ،علم الداللة، الكويت )د.ط( دار العربية، ط: .31

المقتضب: تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، بيروت )د.ط( عالم ، المبرد .32

 . 4الكتب،د.ت.ج



55 

 دور السياق في الترجيح بين االقاويل التفسيرية، وزارة األوقاف  عروي،اقبال  محمد .33

 .2007، 1والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط     

 ابن منظور لسان العرب.. مصر )د.ط( الدار المصرية للتأليف والترجمة، د.ت. .34

د الواحدي أبو الحسن علي بن احمد النيسابوري أسباب النزول.. دراسة وتحقيق: د. السي .35

 .1990الجميلي، د. م )د. ط( دار الكاتب العربي، ط: ،



59 

 شكر وتقدير

 ...........................أ ب..........................................................مقدمة....

 مفهومه وأنواعه السياقالفصل األول 

 4...........ص.....................................................السياقمفهوم المبحث األول:

 .................4ص .......................................................السياق لغة 

 ........5ص ........................................................السياق اصطالحا 

 . 6..ص.........................................................أنواع السياق 

رس اللغوي واألصوليين والنحويين والدعند المفسرين السياق المبحث الثاني: 
 9ص................................................................الحديث..........

 عنيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد  السيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياق
 10ص...................................................المفسرين........

 12.ص.....................................ي علم أصول الفقه.....ق فالسيا 
 .... 15.....ص..............................السياق في علوم اللغة والبالغة 
 .21......ص...............................السياق في الدرس اللغوي الحديث 

 المفسرين ) سورة يوسف أنموذجا(الفصل الثاني : دراسة لدور السياق في توجيه المعنى عند 

 30.....ص....................................سورة يوسف  لمحة عن:ا لمبحث األول

 30......ص....................................................تعريف سورة يوسف 
 31...........ص.......................................سورة يوسف.أغراض 
  33........ص......................................يوسف سورة نزول سبب 

 34.......ص.....................المبحث الثاني: نماذج لدور السياق في توجيه المعنى

 34....ص......................................................النموذج االول 
  37.......ص..................................................النموذج الثاني 
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 39.ص.........................................................النموذج الثالث 
 44.ص.........................................................النموذج الرابع 
 44.ص......................................................النموذج الخامس 
 47.ص.......................................................النموذج السادس 
  47.ص.......................................................النموذج السابع 
 50.ص.........................................................النموذج الثامن 

 53.....ص.............................................................خاتمة........

 55.ص.....................................قائمة المصادر والمراجع...................

 59....ص...............................................فهرس المحتويات.............

 

 

 

 

 

 

 


