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 لخصامل
خیجببعريريريريني ملجههريريريريجبي  رسريريريريلي ىلي  رسريريريلي لعريريريريهيهلريريريري  ي سريريريريرت تعج يهريريريريملييرجب ريريريرين سريريريّ ي خلیريريريريجببي لقريريريريرآينيقسريريريريجبلني يريريريريليني  خ هريريريجبي

لعبّ غهريجبي ىليأم ريه؛يومري يبري يمريجبيجريجب ينيت ري يي ص( ل مل يل ي جبلقرآ ي لكرمیيقسجبلنيمري يهللايتسريجبىليأنزهلريجبيو ري يقسريمللهيفيري ي
؛يوالري يألخريکي لسريربةيو  ملوظريني لرسجبلني  صي ألنبعجب يو  رس  يومجبيتسرضمل يلهيم ي  بعليأره  يو حلججي ل يأّ  ه يهللايهبريجب

يمريريريري ي ألمريريريري ي لسريريريريجببقن يهريريريريک يمريريريريجبي سريريريري  و ي سريريريريرت تعجعنيخیجببعريريريرينيتمل يريريريري عني جبئيريريريرينيو ريريريري ي لسريريريريعجبقيوطريريريريرني لسي عريريريريني ل مل يريريريري عن
    ك  /    ق ( يوبريکل ي كريمل ي لرينصي لقريرآينين ريجبيتري  ولعجبيام عريجبز يالري يألّ ي ل   ولعرينيهري ي ق سريني  نجريزي ل غريملييأثنريجب ي

سريريريني ل غريريرينيونريريري ي سريريري سيجبهلجبيني لیبقريريريجبتي  قجبمعريريريني  خ   ريريرينياو بجبقهريريريجبيكإمريريريجبيمملجهريريريجبيمريريري ي  خجبط ريريريبي ىلي صسريريري سيجبل؛يأيي ق 
هتريري  يهريريکهي ل ق سريريني ىليتبعريريجب ي لبسريري ي ل مل يريري  يو ل ريري  ويلينيي    قريري يب  ريريظيفريري  ينيمقريريجبميفريري  يل  قعريريحميرريريرضيتمل يريري   

لريري يترّكريريزي ه يجبمهريريجبيو ريري يأمريرير  يةريريجب:ي خلیريريجببيضريريي ي لق ريريصي لقريريرآين ياسريري خ  مي  قجبقبريريني ل   ولعريرينيل خیريريجببي لقريريرآين يو 
ريريليو  رسعريريلي لعريريهيأثنريريجب ي لسي عريريني ل مل يريري عن يوالريري يمريري ي  لسريريعجبقي لريريکييوق ي عريريه يو لريري وقي ل مل يريري  ي لريريکيي ؤ  ريريهيكريريّليمريري ي  رس 

مل ةيني  ملجريريريي"كجبحلجريريريجبجيو صسريريري  ز مي حلريريريمل قييو أل سريريريجبلي لكإمعريريرينيو حلريريريمل ق"يورفهريريريجبيخريريريإليقيريريري يآلعريريريجبتي  قجبقبريريريني ل   ولعريريرين
 لق ريريصي لقرآنعريرين يثعريري يتسريريّ طيهريريکهي لملق ريريني لب ثعريريني لضريريمل يو ريري ي  ريريني ملسريريف يوالريري يمريري يخريريإلي لسريريعجبقي لريريکيي قريريملمي
أسجبسريريجبيو ريري ي لغريريرضيو  ق ريريمل ي لريريکيي ر ريري ي  خجبط ريريبي   ريريجبله ي ضريريجب ني ىلي نسريريججبميو تسريريجبقي لكريريإميوجراينريريهيو ريري يأسريري ملبي

يريريمل لي  خريريجبطب ي عهريريجب؛ينريري يهريريکهي لسنجبيريريريم يسريرينيني لق ريريصيو يريري  يكيريريجبي هريري  يالظريريرو ي اعیريرينيالسي عريريني ل مل يريري عنيوأ
ي لقرآين 

ي ل   ولعن ي أل سجبلي لكإمعن ي حلججبج ي حلمل ق ي سرت تعجعني خلیجبب ي لق صي لقرآين ي:الرفيسةالكلمات 

                                                      
 khadidjamerat@gmail.com  لرب  ي مالکرتوين: 1
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  ؛یقرآنسرایی  در داستان عملگرا ی وتبادل استراتژی 64

 وسفیسوره  نمونه موردی
 چکیده
ارتبداط بده    یهدیف راهبدرد   یدارد که فرستنیه آن را بدرا  یگفتمان یاست که در درون خود هیف یامیپ یگفتمان قرآن

 تدا  بر رسولش محمی)ص( نازل کدرده اسدت   از جانب خیاونی متعال است که یامیپ مرقرآن کر .کنی یم ترمخاطب هیا

در معدرض   شدان رو رسوالن و آنچده امدت ها   ایانب تان، داسدر قرآن آمیه استچه  از جمله آن ؛آن را به امت خود برسانی

 نهیبر زم یمبتن یگفتمان یراهبرد ارتباط کرامر مستلزم  نرا .موزی باشیسبب پنی پذرری و عبرت آ تاآن قرار گرفتنی، 

رورگدرد عملگدرا    رارز ،است عملگرامتن  کر کامال متن قرآن نر( است و بنابرارنیهی/گنیهر)گو یارتباط نیرو دو طرف فرآ

بده عندوان    مقامات متفاوتکه در  یمطالعه زبان زمان یعنر؛ گیرنیهعبارت است از بررسی کالم در حین ارائه به  زبان،به 

شدود.   یاسدتفاده مد   یباطبه هیف ارت ینیرس یخاص برا یخاص در مکان یبا عبارت رنیهیاز مخاطب به گ یسخنران کر

بده بررسدی داسدتان روسدف پیدامبر       یقرآند  و گفتمدان  در داستان هدا  عملگراو  یبعی ارتباط نییتبپژوهش با هیف  نرا

نقدش فرسدتنیه و    تعیدین  و ی کده در آن بده کدار رفتده اسدت     بافت خاللگفتمان در  :داردبر دو نکته تمرکز  پردازد و می

مدوارد   ررگو و ساو گفت ،یافعال کالم ،جاجحِ :لیاز قب در کالم عملگرارانهمکانیزم  تکیه بربا  ،یارتباط نیرآمخاطب در فر

 .یقرآن یموجود در داستان ها
 .داستان سراری قرآنی استراتژی گفتمان، ،وگوگفت، مجادله، افعال کالمی، زبانشناسی عملگرا واژگان کلیدی:
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 قد مةامل -1 65
تقملمي ل غنيم ي  نظملقي ل ّ  ويليبملهع   يقئعسع  يترتبیجب يمبقجبيري ي مانسريجب ي لريکيي سري سي هجب يوبملضريسهي
 صج يجبو يوأه   ه؛ي جبلنجبسيون مجبي    ثمل يص  س مل يال يجملر ي ر  يأوضريجب ي لنیريحم يولكري يلعريؤّ و ي

ي(4ي:2004ي   لشريهريجبو عريني ل  م يخريإليكإمهري يهريجبت ي لريملهع ع  ؛يوةريجب:ي لملهع ريني ل سجبم عرينيو لملهع ريني
وتسّر ي لملهع ريني ل سجبم عرينيو ري يأّ ريجبيمريجبيتقريملميبريهي ل غرينيمري ينقريليانجري يل يس ملمريجبتيتريربزيمري يخإلريهي عيريني
 صس سيجبلي ل غملي ي فكزي  رسليجه هي مليبنجب ي خلیجببيلعس یععي  رسلي لعهيأ يأيخکيمنهي  س ملمجبتي

ري لثقجب ريجبتيمري يخريإليتنجب ريلي  س ملمريجبت يومتّكري ي ل  ع نيو ل  عقرين يوتسريجبو يهريکهي لملهع رينيو ري يتیريمل 
أّمريريجبي لملهع ريريني (4ي:    ريري قين سريريهمريري ي ل مل يريريليبريري ي لبشريريريسريريمل  يبغريريرضي ل ملجعريريهيأوي ل س ريريع يأويرريريفيالريري  ي

 ل  جبو عني ه ي ل ي قع ي لنجبسيهبجبيوإ جبهت ي صج يجبوعنيويّققمل يألن سه يرجبايهتجب يو  يثليني  قيكبفي
لريريريري ي ريريريري ثيبعريريريرينه  ي قريريريري ي ق  ريريريريري وقي ل غريريريرينينيبسريريريري ي لسريريريريعجب جبتيو ريريريري ي  جبمريريريرينيمريريريري ي  سريريريريجبمإتي لعملمعريريريريني 
و كي ي وقهريجبي لريرئعسيني ل سبريفيوري يي(4:ين سهي    ق ي  ججبوزي ىلي ل جبثفيورفه لسإ جبتيوتثبع هجب يو  ي

جبل غنيهنجبيصتؤ يي قطيوهع نيمرجسعني علي ىليم لملل يبليتؤ ييوهع ريني   قجبي ي ل ي نمل هجبي   كّ  ؛ي
 قملميي (5ي:ن سهي  ق   ي  ولعنيت  جبوتيثسبي لق  يأوي هل  ي لّکييم يأج هي سملقي   كّ  يخیجببهت

 (6ي:ن سه  قي    خلیجببيو حمي لملهع ني ل   ولعنيو  يمج نيم ي لسنجبيريه :ي
هريريريريمليطريريريرير ي خلیريريريريجببي ألّولي  ملجريريريريهي ىلي لیريريريرير ي لثريريريريجبينيمريريريري يأجريريريريلي كيريريريريجبلي  ئريريريريرةي لسي عريريريرينيياملرســــل:

 ل خجبطبعريريريريني  ريريريري ي  هجبمريريريريهيمقجبيريريريري هيو ل ريريريريأثفي عريريريريهيوبريريريريکل ي قريريريريملميمبر وريريريريجبةيمريريريريجبي ق ضريريريريعهيممل سريريريريهي صج يريريريريجبو ي
و لملهع  يون ي و   يخیجببريه يبنريجب  يو ري يمريجبي  مل  ريحميمريعي لسريعجبقي لسريجبمي لريکيي  ريرضيو عريهيأ ييري  يلكريّلي

يجبتهيوأ و تهي ل غمل ن ررضيآلع
وهريملي لیرير ي لثريجبينيمري ي خلیريجبب يثعري يت جريهي لعريهيلغريني خلیريجبب يو قريملميبري وقيتملجعريهياملرسل إليه: 

  رسريريلي ىلي خ عريريريجبقيأ و تي خلیريريريجببي نیإ ريريجبيمريريري يوإ  ريريريهي لسريريجببقنيا رسريريريليلكملنريريريهيهريريملي   ّسريريريريو   كريريري ي
يلش ر تي خلیجببيومؤوله 

تريريرجع يأ و تيبسعنهريريجبيو خ عريريجبقيآلعريريجبتيمنجبسريريبنيلسي عريري يوهريريملي ماطريريجبقي لسريريجبمي لريريکيي سريريه ينيالســياق: 
ي ل ه يو ما هجبميب يطرني خلیجبب 

وهمليملرةي ج يجبعي لسنجبيري لثإثني لسجببقن؛ي ايتربزي عهي أل و تي ل غمل نيو آللعجبتي خلیجببعنيياخلطاب:
 يمسّعننيو قعريحمي  ن قجبة ي سس ي خلیجببيم يخإلي لملهع ع  ي ل سجبم عنيو ل  جبو عني ىلي ل سبفيو يمقجبي

أه   يفري ّ ة يلريک ي قري يّ ي خ عريجبقي  قجبقبريني ل   ولعرينيل  ق سرين يكمل ريجبيهتريّ  يالرينصي خلیريجب يضريي يسريعجب هي
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وهريملي ريريؤ يي وقهيي ل مل يريري  يججبمسريجبيبريري ي یريري ي لسي عريني ل مل يريري عني  رسريريليو  رسريلي لعريريه(يأييبسبريريجبقةيأخريريرىيي 66
 سري خإصي لسي عريجبتي لري يمتّكري ي لكريإميمري يين:ب ي   خجبط بيو  خجبطعب( يوت يثريليوهع ريني ل   ولعريني

 ل جّکقيني طجبقهي لريکيي شريكلي لثإثعريني آلتعرين:ي  رسريلي    قري ي لملضريسعني ل ب عغعرين ي ّ يأّيي يعريليتري  ويلي
وتقريريملميي(220ي:2015ي  سريريسجب يشريريجب ي  سريري  زميالضريريروقةي ل    ريري ي لضريرييينيل سريريعجبقي لريري يتريريؤولي عريريهي جلي ريرين

مري ي لق ريصي لقريرآين يكيريجبيتبريّ ييو لغجب رينملونيم ي  س ملايتي ل ي ري  ي لغريرضي  قجبقبني ل   ولعنيو  يمي
 سريريريرت تعجعني ل مل يريريريليمريريري يخريريريإلي لق ريريريني لقرآنعريريرين؛يومريريري يبريريري يت ريريري ي  سريريري ملايتينريريريکكر:يمسريريري ملىي أل سريريريجبلي
 لكإمعريرين؛ي اي  ضريري يمريري يخإهلريريجبي لبسريري ي ل مل يريري  ي ل ريري  ويليل ق ريريني لقرآنعريرين ي ضريريجب ني ىليمسريري ملىي حلجريريجبجي

وقي ما نريجبعيو ل ريأثف يأّمريجبي  سري ملىي ألخريفي هريمليمسري ملىي حلريمل ق؛يوهريمليمسري ملىيتري  ويليتمل يري  يو عهي ريربزي 
يام عجبز يألنّهيي ثيب يطرني خلیجبب 

 اإلطار املتفهومي واملنهجي للدراسة -2
 لتداوليةا -2-1

وكّ هجبيي لسعجب عن    ی حميو  ي ل   ولعنيميملونيم ي ل سيعجبتيمنهجب:ي ل   ولعجبت ي لرب ريجبتعن ي لملهع عن ي
بعري ي "action"وتسرييني حلركرينيأوي ل سريل" pragma" مري   لعملاننعريني  شري قن pragmaticus يمقجبب رينيلك يرين

  أّ يم ی  ي ل   ولعني ظّلي ألكثريشعملوجبيو س سيجبصيب ي لبجبيث  
جبلي ريري يجريريجب ينيمسجريري يلسريريجب ي لسريريربيأّ ي لّ ولريرين:ي نقريريإبي لزمريريجب يمريري ييريري: الداللــة اللغويــة للتداوليــة

 لبريريؤسيو لضريريّري ىلييريريجبلي لغبیريرينيو لسريريروق يو ل ولريريني لسقبريرينيني  ريريجبل يو ل ولريرينيني حلريريربيأ يتريري  لي يريري ىي
  ّض يمري يخريإلي   هريملميي(5/327 يصات:ي  ب يمنظملقي ل ولن ل ا  يو  ي ألخرى ي قجبليكجبن يلنجبيو عه ي

 لکييججب يبهي ب يمنظملقيأّ ي ل   وليمقرت يال بجب ليو ل  جبوق يومنهي    ولني سينيتق عريبي لقضريعني سر ريني
وجملههجبي  خ   ريني بريلي لبري يني ألمرير؛يوهريک ي ل سريلي ق ضري ي صس شريجبقةيوتبريجب لي آلق  يو ألخريکيبملجهريجبتي

 (14-13ي:2016ي  جمل  يخ جبم لنظري  خ   ن ي
 Anne Raboul and Jacques وّر يآ يقبملليوججبكيمملشإقي: ةلة االصطاليية للتداوليالدال

Muslarق سريريني سريري سيجبلي ل غريرينينيمقجببريريلي ق سريريني لنسريريحمي ل غريريملي ي لريريکيي ريري خليي ل   ولعريرينيو ريري يأّ ريريجب:(ي "
ب عغنييرينيني خ  جبيجبتي ل سجبنعجبت يوون مجبين   ثيوري ي سري سيجبلي ل غرين ي ريإّ يهريک ي صسري سيجبلي

 ريريري   ي جبماشريريريجبقايتيو ريريري يسريريريبعلي لريريريکكريصضكريريري يأ يتريريريؤّولي صّي  خريريريليسريريريعجب هجبي ل  ظريريري  يكيريريريجبيأّ يلريريريعسيفجب
و ري يي(16-15ي:    ري قين سريهي لك يجبتيتّ لينيمنجبسبجبتيكثريفةيو ري يمسريجب يت ريملقيمريجبيننريمليي ل سبريفيونريه"
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وّضريريري  يآ يقبريريريملليوجريريريجبكيمملشريريريإقيوإ ريريريني ق سريريريني لنسريريريحميو ق سريريريني سريريري سيجبلي لنسريريريحمياخلیجبطريريريني آلتعريريرين:ي 67
 (16ي:     قين سه

 
 األفعال الكالمية    -2-2

"يكّليم  مل ي رينه يو ري ينظريجبميشريك   ي صيل ي نريجبزييو ثريفييو ضريإيوري يي ق  يال سلي لكإم :
 Actes"ل  قعريحميأررير ضي نجبز ريني "Actes locutoires"الري ي سري ينشريجبطجبيمريجب ايي ريملايي  ملسريليأ سريجبلي

illocutoiresو لقبملل(يومري يوي هريملي سريلي یيري ي ىليأ ي كريمل يا ييختصيق و ي سلي    ق ي كجبلر  "ي
و ريري ي  (20:ي2005ي  مسريريسمل ييريري ر ويي"جبيومؤسسريريجبتعجبيومريري يوي نريريجبزيشريري  يمريريجب ثريريفيني  خجبطريريبي ج يجبوعريري

 ّرقيأوس  يب يثإثنيأنمل عيم ي أل سجبلي  رتبینياأل   ي ل غملي؛ي ل سريلي ل ريملنع عك  يو ل سريلي لكإمري  ي
" أمريريجبي ل سريريلي ل ريريريملنع عك ي هريريمليمريرير ي لريري   ظيبريريبس ي أليريريمل تي  قرووريريرينيو ل سريريلي خلیريريجب ؛ييعريري ي قريريملل:ي

 ايمللنيني هلمل   يأمجبي ل سلي لكإم ي هملي لنیحميببس ي ألل جب يو لك يجبت يأيي ي  ثيأيمل تيو  ي
مبسجري يمسري يومرتبیرينيبريهيوم يجبشريعنيمسريهيوخجبضريسنيلنظجبمريه يأمريجبيي-و ري ي ريمليمريجب-أ جب يت ملينيم  ري ني
ر قريريني   ريريني مانريريجبزيوكع ع ريريهياسريري سيجبليكريريلي ألل ريريجب يمقرونريريني ىلييريري يمريريجبيمبسريريىنيمريريجبي ل سريريلي خلیريريجب ي هريريمليط

 (124:ي2006 ي جمل يصنكشمليأوس  يا سىنيو  رجع"
 يأنريهي سريلي  ل:ي(258ي:2012 جعمل رييلع ب يو  يّعزي ل سلي لكإم ي لكجبمليبثإثيخ جبئصيه ي

أنهي سلي ثريي أيي رتكيآاثق يمسعنرينيويي يجبت( يو أل سجبلي صج يجبوعنيالك سلي نجبزيي أيي نجزي ألشعجب
و سريّ ي لسريّعجبقيون رير يمّهيريجبينيتشريكعلي ل صلرين؛يو ري يأشريجبقييني لمل  ع يخ مليجبي ا يكجب ي سإيانج جب( 

" لسعجبقيوبجبقةيو ي يجبهييمرىي أليري  ث ي  ريعسي لسريعجبقيمرير ييجبلرينيل ريظيو منريجبييلکل ي جب ي   يبقملله
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و ري يي   يال يصيتظريلي  مل  ريفيم يجبث رينيني لزمريجب يو منريجبيت غريف  همليم مل لعنيم يأيمل لي ل  ظ يو ضإيو 68
 (3:ي2000 جب ي    ي ي كمل ي يجبهي ألي  ثيهک ي  صيو  ييجبلني ب   ئعنيوأيمل ليوسی يويجبلني جبئعن "

يو  ي ّس يأوس  ي أل سجبلي مانجبز ني ىليأ مل ليتقر ر نيوأ مل لي نشجبئعن:
وهري ي ألسريجبلعبي خلرب رينيونري ي لسريربيو ق ري يهبريجبي أل ريمل لي لري ي  يريلي ل ري قيأويياألقوال التقريريـة:

 لكريريکب يبسبريريجبقةيأخريريرىيهريري ي أل ريريمل لي لريري يضكريري ي حلكريري يو عهريريجبيال ريري قي  يطجببقريري ينسريريبني لكريريإمي عهريريجبي
 لمل  ريع يوالكريريکبي  يمليتیريريجببحمينسريريبني لكريريإمي عهريريجبي لمل  ريع يومنهريريجب:ي أل ريريمل لي ل  لريرينيو ريري ي لثبريريجبت ي أل سريريجبلي

يق ن يو أل سجبلي ل  لنيو  ي حلك   ماخبجب
هريري يأ ريريمل ليصي قريملمي  رسريريلي عهريريجبيصيالمليريريفيوصياماخبريريجبقيوصيال يثعريريل يكيريريجبيويياألقــوال اإلنشــافية:

 قعريحمي سريلينييأّ جبيصختضعي سعريجبقي ل ري قيأوي لكريکب يأييأ يمعزهتريجبي ألسجبسريعنيأ ي لري   ظيهبريجبي سريجبوي
يشرة يوأ سجبليكإمعنيرفيمبجبشرة  لمل  ع يو  يين هجبيسفلي ىليأ سجبليكإمعنيمبجب

وت سريجبوىي عهريجبي ل ريعغنيمريعي ا ريملى يأييأّ ي أل ريمل ليهنريجبيتري لييريعغ هجبياألفعال الكالميـة املباشـرة: 
و  يمجبيت ليو عهييهکهي أل مل ل؛يوه :ي أل مل لي صس  هجبمعن ي أل مل لي لنجبهعن ي أل مل لي ألمر ن يو لغرضي

   نجبوه  م يهکهي أل مل ليهملي ل أثفيني    ق يوي

وهريري يميملوريريني أل ريريمل لي لريري يصيتريري لييريريعغ هجبيو ريري يمريريجبيتريري ليو عريريه يياألفعــال الكالميــة غــْي املباشــرة: 
 س  هجبمي مانكجبقي يو ل شمل حم كجبما

 اسرتاتيجية اخلطاب -2-3
ريريريليل  قعريريريحمي سريريريرت تعجعني خلیريريريجببيخییريريريجبيمسّعنريريرينيل  قعريريريحميمقجبيريريري ه يوهريريري يمريريريجب  ی ريريريحميو عهريريريجبيي  ريريريملّخ ي  رس 

 صسرت تعجعجبتيبسعنهجب يم يخإليأنسجبقيلغمل ّنيوأ و تيمسّعنن ي   ب يهجبهرةيي سرت تعجعجبت؛يتیّر يهکه
ص  نيل نظرير ي  ك سريبي لقعيريني لري يترشري هجبيل سري  حمي لري قسيو ل   عريلينيمنريجباجيت   رينيمري ي خلیريجبب ي
بمليريريريري هجبي طريريريرير   تيلغمل ريريريرينييسريريريري هجبيك ريريريريجب ةي  رسريريريريلي ل   ولعريريريرينينيخیجببريريريريه يوبمليريريريري هجبيملريريريريرةيلس سريريريري نيمريريريري ي

و كريريريريمل ينيالريريري يك ريريريريهيفكملمريريريريجبيب ريريريريأثف تيكريريريريليي(7ي:2004 ي  لشريريريريهرييهنعريريريريني لريريريري ي قريريريريملميهبريريريجب ماجريريرير   تي لک
 لسنجبيري لسعجب عني لسجبل ن؛ي عغ وي خلیريجببيونري هجبيوإمرينيو ري يميملورينيمري يهريکهي صن ظجبمريجبتي لري يتسريرّبي

 ل غنيو ي ل  كفي لنظرييو مانجبزي ل غمليي لکيي رىي  رسليأنّهي ألمثليم يب ي مامكجبانتي ل يت ع هجبي
ي     قين سه(ي نيمجععيمس ملايهتجب يوال يلإقت جبعين   ي لقملليو قعحميمجبي ر  هينيخیجببه
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و ك ي خلیجببيميملونيم ي  سجب ف يمسعجبقي لسإ ني ل خجبطبعنيب يأطر  ي خلیجببي ل يت ريرت وقي ريراي 69
 ضجبمنعن؛يو كمل ي عهجبيطر جبيوبس   يوّ مل يو نمل  يوتن قجي عهيميملونيم ي صسرت تعجعجبت:يكجبصسرت تعجعني ل

"  "ي لکيي ريّ ليو ري ي جليريعيي خلیجببيم ي أل ر  يو سرّبي عهجبي  رسلين و تيلغمل نيكثفةيمثل:ي لضيف
ب يطرني خلیجبب يو صسرت تعجعني ل ملجعهعن؛يت جس يم يخإليآلعجبتييرينيتسريه ينيتملجعريهي  رسريلي

و ربزيهجبهنجبي وقي لس یني صج يجبوعنييو مارر     يل يرسلي لعهياس سيجبليأ و تي ألمريو لنه يو ل  ک ر
ي      قين سه(ورفي صج يجبوعنيني ویجبئهجبي  رسلين ملا يضجبقسهيم يخإلي أل و تي ل غمل ني

و سريريّ يمسعريريجبقي صلريريني لشريريكليهريريملي  سعريريجبقي لثريريجبينيل  ريرينعفي سريريرت تعجعجبتي خلیريريجبب؛يو ريري ي كريريمل ي  ريريري  ي
رفيمبجبشريوهجبهنجبي كمل ي  سريىنيمسري  زمجبيمري يشريكلييمبجبشر يأييو ض جبيم يخإلي خلیجبب يو  ي كمل 

 خلیريريجبب يوال ريريجبيلي  ريريب يشريريكإي سريري  زمي  ريري  يرريريفي  سريريىني لريريکيي ريري ليو عريريهيهريريجبهري لقريريملليأوي لكريريإم ي
 جب رسريريليهنريريريجبي سريريري خ ميشريريريكإيمريريريجبيبق ريريري يتبیريريري يمقجبيريريري هيرريريريجبي سريريري  و يتريريريّ خلي لسريريريعجبقيل ريريري يشريريري ر تي

سريرت تعجعني ل  يع عرين؛ي اي سري خ مي  رسريلي عهريجبي خلیجببيو سريّي يهريک ي لضريربيمري ي صسريرت تعجعجبت ياص
مريريثإيأسريريجبلعبي صسريري  هجبمي لريريکييص ق ريري يمنريريهي لسريريجبئليأ ي سريريأليوريري يمهريريملليو منريريجبي خلريريروجيوريري يالريري ي ىلي
يمق  يآخريمثلي صل يجبس يوم يآلع ي صسرت تعجعني ل  يع عريني" صسري  ز مي حلريمل قي"يوكجب رينيأنريمل عي جملريجبز 

ي(8:ي     قين سه
لي سرت تعجعجبتي قحميأه   جبيت نجبسبيمريعييرينفيآخريريلريهيبري وقهيأهري   يومقجبيري يو  ي  ملخ ي  رس

جيسريلي صسريرت تعجعني طريجبق ييأخرى يأيي ّ يهجبهري خلیجببي لشك  يملي سري ي لريعإيكجب عريجبيل  رينع ه يوهريک يمريجب
وجبمريريريجبيمإئيريريريجبيل   ريريرينعفي نضريريريمليي  ريريريهيأكثريريريرييمريريري ييريريرينفيمريريري يأيريريرينجب ي خلیريريريجبب يوثعريريري يضكريريري ي وريريريجب ةي

   ريري قي ي صسريريرت تعجعني ىليخیريريجببي  نريريجبو  يأويت يع ريري  يأويمبجبشريريرسريريبيت ريرينعفيأشريريكجبلي خلیريريجببيي
هک ي عيجبي ّصي  رسل يوصيضك ي ر جبلي وقيوأةعني  رسلي لعهي لکييضجبقسيمسهي  رسلي س هيي(9ي:ن سه

نس یععي ل يععزينريملعي سريرت تعجعني خلیريجبب؛يتضريجبمنعنيأمي خلیجب  ي ي يخإلي لنظري ىلي لسن ري لسعجب  ي
ية مبجبشريريريريبمل سريريريینيأ و تيلغمل ريريرينيمبجبشريريريرييتملجعهعريريرين يثعريريري ي قريريريملميب ريريريرضي لغريريريرضيمريريري ي خلیريريريجببينسريريري ملب

ي    قين سه( 

 اَجاج -2-4
 حلججبجيو  يأنرّيهي"جرينسيخريجبصيمري ي خلیريجبب ي بريىنيو ري ي ضريعنيأوي رضريعنيخإ عرين ي سريرضي عهريجبيي سّر 

 بیريريجبيمنیقعريريجب ي جبيريري  ي ىلي  نريريجبعي  ريري كّ  ي وريريمل هيم وملمريرينيال رب ريرير ت يوريريربيس سريري نيمريري ي أل ريريمل لي  رت بیريرينيتري
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  يي(60/44م:ي2002 فيري ي لسبري :يي آلخريب  قي وريمل هيو ل ريأثفينيممل  ريهيأويسري ملكهييريجبهيت ري ي لقضريعن" 70
فيوتسر  هي  نملع يوصيرر بنينيال ي لب ري يو سريعيو لسمل مريلي لري يتسريجبه يني    يم هملمي حلججبجي   

ي (13م:ي2003كملقنعإ ي  ن جبجي حلججبجيو   ةيومرت كين يو ضعيلهي  قسملهيف    يأسجبسع ي ثن ي
أييه  ريريهي ل ريريجبثفيني    قريري ي مريريجبيل ريري وع يممل  ريريه يو مريريجبيل غعريريفيقأ ريريهيوتبريرييني: اَجــاج خطــاب إقنــاعي

 ا  ي اريري  ي؛ي  يكريريجب يهريريک ي  مل ريريفي ق  ريريريو ريري ي ص  نريريجبعي لريريک ويأوي ق ضريري ي سريريإيمريريجبممل ريريفيج  ريري  يسريريملي
 ألولي نی حميم يوهع ني حلججبج يولعسيم يشك هي ل غملييأويف مل هي خلیجب  يألنهيضك يأ ي  مل ج يمعي

  لمليفيأويمعي لسر يأويمعي لشسريأويرفهجب 

أييأنريهي:ي ل قعع يمتثلينيا هتريجبي شريكجبلعن( و  يكجبن يمقجب عسيهک ي اَجاج قابل للتقييم األخالقي
 ملجريريريري ينريريريريملعيمريريريري ي صت ريريريريجبقيو ريريريري يوجريريريريمل ييجريريريريجبجي"يقعقريريريري "يويجريريريريجبجي"مز ريريريريف"ي و قريريريريجبليأ ضريريريريجب:ييجريريريريجبجي
س سیجبئ ( يولك ي ل سملبنيت يثلينيوضعي  قجب عسيل  يععزيب يمجبهمليم يينفي  غجبلینيومجبيهمليم ي

 حلجريريرينيو لن عجريريريني آلايتي لقرآنعريريرينيي  نريريريملعي حلجريريريجبجيني لقريريريرآ ي لكريريريرمیيبريريري ياكريريريرييريريرينفي حلجريريريجبجي لسريريري ع  
يو حلججبجياصس  هجبم ي لن   ي حل ر ي لن    يو حلججبجيال ملقةي لبعجبنعن:ي صس سجبقةي حلججبجعن ي ل شريبعه 

ي(91 يصات:يشجب  

 القصص القرآين -2-5
و ل نقعبيو يأي  ثيي"وسع نيم يوسجبئلي ل سبفيو يطر حميسر يوم جببسني آلاثق يتسّر ي لق نيو  يأّ جب

و س يني لزم ي لغجببرينسجبهجبي لنجبس يأوير  مل يونهجبيل ق مي لزم  يو عهجبيمتجبس يسر ييب يأجز ئهجبيكيجبي
 ييريريجببريمشريريعل)يل كريريمل يوريريربةيووظريرينيل نريريجبسجيريريبيأ يتكريريمل يهلريريجبيب   ريرينيو جب ريرين يو لغجب ريرينيمنهريريجبيل ريري ي لنظريريري لعهريريجبي

ألوِل األلبـــاب وماكـــان يـــديثا يتفـــرت  ولكـــن لقـــد كـــان ِف قصصـــهم عـــَبة ﴿ : ريريريجبليتسريريريجبىلي(11/46:ي2009
أّمريجبي لق ريريني .(111/سريملقةي ملسريريف ي﴾تصـديق الــني بـني يديــه وتتفصـيل كــل شــي  وُـد  ورلــة لقـوع يدمنــون

أخبجبقياتق عنيو يأي  ثيو سري يني لقريرو يو ألزمنريني  جبضريعن يكيريجبيتشرييلي لنبريمل  تي لسريجببقنيوي لقرآنعني ه يأنبجب ي
 ي خل عقن يوي"ينزولي لقرآ ي لكرمیيم يخإليورضيمشملقيمثريفيصينظريفيلريهينيخإلي  سفةي مانسجبنعنيمنکيب 

ي(48ي-47     قين سه:ي ألسجبلعبي لسربعني  سهمل ة ي
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 االسرتاتيجية التواصلية والتداولية ِف سورة يوسف -3 71
 التعريف بسورة يوسف -3-1

و عريهي لسريإميي   ري ي  ريني ملسريف صس ي لمليع يهلکهي لسملقةيهملي" ملسف":يووجهيتسيع هجبيهجبهريأل ريجبي
ورريجب ر يونيهريک ي صسري ييك هجب يومليتکكري   هينيرفهريجب يوملي ريکكري طريهينيرفهريجبي صينيسريملقةي ألنسريجبم 

وهري ي يري ىي لسريملقي  كعريني (12/197ي:1976ي بري يوجبشريملق  يمتعزيهلجبيم يب ي لسملقي      نيثرو ي  لر(
  رينينري يهللاي" ملسريفيبريري ي سقريملب" يومريجبيص ريريجبهيي لري يتنجبولري ي  ريصي ألنبعريريجب  يو ري يأ رير تي حلري   يوريري 

و عريريهي لسريريإميمريري يأنريريمل عي لريريبإ  يومريري يضريريروبي اريري يو لشريري  ئ يمريري ي خملتريريهيومريري ي آلخريرير   ينيبعريري يوز ريريزي
م ر يوني لسج يونيآتمري لنسملةيي"ينجبهيهللايم يال ي لضعحم يو  ق مل يهبجبيتس عني لنري ييري  يهللاي

 .(2/35 يصات:ي ل جببملين  ة يومجبيص جبهيم يأاىي لقر بيو لبسع يو عهيوس  يمبجبيمريو عهيم ي لكربيو لش

 األفعال الكالمية ِف سورة يوسف -3-2
يي:ه أوجب يسفليتقسع ي أل سجبلي لكإمعن يو  رتقيمخسنيأينجب ي

تب ريريغيخريريرب  يوهريري يمتثعريريليل مل  ريريعيوتسريريّي يأ ضريريجب:ي ل أكعريري  ت ي أل سريريجبلي «assersifs»األخبــار:  (1
ي حلكيعن 

  يلي  خجبطبيو  ي سليمسّ   «directifs»األوامر:  (2
وهريريري ي أل سريريريجبلي ل يرسريريريّعنيونريريري يأوسريريري   يوتسريريريرّبيوريريري ييجبلريريرين يمريريريعي «expressif» :التصـــرُيات (3

 شروييي  هجب 

ي خ ع ريريريرينيبملجريريريريجب ي ي ص  ت(:يتكريريريريمل ييريريري ي لريريريري  ّ ظيا تريريريريه  ما «declarations»اإلنــــازايت:  (4
 (99يي:2009

 مانريريجبزي يمنهريريريجب:يرجب ريريني ل سريريريل يتملجعهريريه ييجبل ريريريهييهريريک يو ريري يوضريريريعي ثريريينيوشريريريرةيمقعجبسريريجبيلنجريريريجبقي ل سريريل
ي(،Grace)يوطجبهريريجبيشريرويي لنجريريجبق وه يتسريري ن يكثريف ي ىلي ريريمل ن ي اجب ثرينيونريري يجريرير  سي لسريعكمللملجعن   

ووّسريريعيم هريريملمي ل سريريلي مانريريجبزييلع جريريجبوزي قتبجبطريريهيا ريري ك  ي ىلي لسريرير ي صج يريريجبو ي ل غريريملي يوجسريريليل قريريملةي
ييريريريلي لقريريريرآ ي (100ي:   ريريري قين سريريريه يخريريريف ينريريريرب يتنغريريريع  يوإمريريريجبتيتريريرير ع   مانجبز ريريرينيأّ لريريرينيوجب هجب:"تقريريري می ي 

 لكرمیينيطّعجبتهيلغني ثف ن يومقجبي يضينعن يصيت هري ي صّيمري ي لسريعجبق؛يهريک ي ألخريفي لريکييتقريملمينظر ريني
 أل سجبلي لكإمعرينيب   ع ريهيوت كعكريه يوتسريّ يسريملقةي ملسريفيأيري يسريملقي لقريرآ ي لري يت ج ري ي عهريجبيمتظهرير تي

 لكإمعن يو لقملةي مانجبز ن يو ظهريال يم يخإليمجبيسعأوياكرهيم ي  عليوويف  أل سجبلي 
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 اسرتاتيجية األفعال التوجيهية األمرية -3-3 72
تسريريّر يهريريکهي أل سريريجبليو ريري يأ ريريجبيفجبولريرينيجسريريلي  سريري يعي   ريرير يبیر قريرينييسريريليت ريريرّ هيم إئيريريجبيمريريعي ا ريريملىي

مي  سريريريري يعيال سريريريريلي  مّلجريريريريهيلريريريريه يوت جّسريريريري ي خلريريريريربييل  ملجعريريريريه ي كريريريريّليتملجعريريريريهيهريريريريمليتسبريريريريفيوريريريري يقربريريريرينيأ ي قريريريريملي
وم يشروييهکهيي (218:ي2006 يجمل يسفل ي ل ملجعهجبتيني ألو مريو لنمل ه يو لی بجبتيو ل ّيينيو لن  

 أل سجبلي ل ملجعهعني  ألمر ن(ي  قةي    ق يو  ي لقعجبميال سلي  ملجهيلهيم ي  بلي   كّ  ؛يال يألّ ي ل سلي
لي قعحميهک ي هل  يب قججبتيت   نيي ل ملجعه يه  هيتملجعهي  رسل  لعهي ىلي سليش  يمجب يويجبولي  رس 

ترت وقيب " ل  يو مارر  يو ص رت قيأوي لن  "يوب ي لسنفيو لش ةيوال يامايرير قيو ري ي سريلي لشري   ي
 ملسريريفي ي "و شريريرتيي عهريريجبيأ ي كريريمل يمق ضريري ي ألمريريريمسريري قبإيوأ ي كريريمل ي  ی ريريملبيمنريريهي ريريجب ق يو ريري ي مانريريجبز

كريريريريّليمريريريري ي ألمريريريريريو صسريريريري  هجبميو لرجريريريريجب  يييثعريريريري ي نیريريريريمليي ريريريري يلريريريريمل  يهريريريريک ي ل ريريريرينف (222ي:2018ي نسريريريريملم
و  يأضجب يأوس  يميملونيم ي أل سجبلي ألخرىيكأ سجبلييو صس سیجب  يو ل شجععيو ل وملةيو لن     

 ّ يسريريملقةي ملسريريريفيو لريري يهريريري يمملضريريملعي ل ق سريريريني (79ي:2002ي فيريريمل يأ ريريري ي  ريرين ي لسريري ملكيوأ سريريجبلي لقريريرير ق ت
 ري يتنمّلوري ي عهريجبي لقريملىي مانجبز رينيبري ي أل سريجبلي ل ملجعهعريني  بجبشريرةيورريفي  بجبشريرةيوهريک يمريجبيسريعّ  يو ل   علي

 تملضع هي عيجبيأيو 

 اسرتاتيجية األفعال التوجيهية املباشرة -3-4
ججب تيهکهي أل سجبليبقملىي نجبز نيت   ن يثعري يوق تيب ريعغني ألمريريو لنهري يو لرجريجب يو ري ي ي ريلي ألمريري

م ييع ي لملقو  يسمل  يأكجب يمبجبشر يأميرفيمبجبشر يوم يب ي آلايتي لري يوق ي عهريجبي ألمريري  رتبني ألوىلي
ي   :يبنملوعهي  بجبشريورفي  بجبشريمجب

:يت  ريريحميك ريريبي  ريري ّوانتي لبإرعريرينيو ريري يأّ ي ألمريريريهريريمليط ريريبيي ريريمللي لشريري  ي سريري سإ   يأييأ ياألمــر
 ريجبليهللاييمنهريجب:ملسريفينيممل ضريعيو  ري ةي كريمل ي آلمريريأو ري ي قجرينيمري ي  ريأمملق يو ري يوق ي ألمريرينيسريملقةي 

كريريکل يني مللريريهيتسريريجبىليو ريري يويي (12ي/سريريملقةي ملسريريف "يأرســله معنــا غــدا يرتــع ويلعــب وإَّن  لــه َــافظون"يتسريريجبىل:
 ي(21/يسريملقةي ملسريف "يوقال الني اشرتاه من مصر المرأته أكرمي مثواه"يلسجب يوز زيم ريي ي جبليصمرأته:

سريريملقةي "ييوســف أعــرض عــن ُــنا"يجبىليأ ضريريجبيو ريري يلسريريجب يوز ريريزيم ريرير:وجريريجب ي ل سريريلي ل ريريملجعه يكريريکل يني مللريريهيتسريري
نب ئنـا بتأويلـه "يووق ي ألمريكکل يني مللهيتسجبىليو ري يلسريجب ي ل  عريجب يلسريع اني ملسريفيو عريهي لسريإم:ي (29/ي ملسريف

 ينييريريري يجريريريجب ي ألمريريريريو ريريري يلسريريريجب يسريريريع اني ملسريريريفينيأمريريريرهيل  ريريري"ي(36/يسريريريملقةي ملسريريريف "يإَّن  نـــراَ مـــن ا ســـنني
يووق يني مللريهيتسريجبىليو ري يلسريجب ي خريملةي ملسريف:ي (42/يسملقةي ملسريف "يأذكرين عند رب ك"ي مللهيتسجبىل: لّنجبج يني
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 يوّيو ري يلسريجب يأبنريجب ي سقريملبيألخريعه ي ملسريفي(63/يسريملقةي ملسريف "يفأرسل معنا أخاَّن نكتل وإَّن  له َافظون" 73
 آلايتي لري يّ يورضريهجبيوق تي ي ّ يهريکهي(88/يسريملقةي ملسريف "يفأوف لنا الكيـل وتصـد ق علينـا"يني مللهيتسجبىل:

ي عهجبييعغني ألمريل ی بيو لسرض 
  جب ي لنه يال سلي  ضجبقعي+يير ي لنه ي"ص" يوهملينملعيم ي لی ريبيكريکل  ي اي سريّر يالنهي: 

ونريري ي لبإرعريريري يو ريريري يأنرّيريريهيط ريريريبي لكريريريّفيوريريري ي سريريريلي لشريريري  يسريريري سإ   يو ريريري يوق ينيسريريريملقةي ملسريريريفيني مللريريريهي
 يوهجبهنريجبيملييري ثي سريلي لق ريليلعملسريفيمري ي  بريلي خملتريهيبريلي(10/يسريفسريملقةي ملي "يال تقتلوا يوسف"يتسجبىل:

يقمملهيني جلّب 
 سّر ي لرججب يني يیإقي لبإرع يو  يأنّهيمجبيي ُی بي عهيأمريرك يأويُمن ظعري حل وث ييالرجا :

ي"لسريّليووسري "يووق ينيسريملقةي ملسريفيني مللريهيتسريجبىليو ري يلسريجب يوز ريزيم رير:يو كمل يوريجب ةيمسريبمل جبيبريريريريريريريري:
 .(21/يسملقةي ملسف "يعسى أن ينتفعنا"

 اسرتاتيجية األفعال التوجيهية غْي املباشرة -3-5
وق تي أل سجبلي ل ملجعهعنيرفي  بجبشرةينيسملقةي ملسفيت   نيم ييع ي لقملىي مانجبز ن يوتر وي يب ي

ي س  هجبميوأمريو  يون    
 هري يشري  يملي  قري ميلري يو ري يبريه ين  ةيمري يأ و تريهي "ط ريبي سريّر ي صسري  هجبميو ري يأنرّيه:االسـتتفهاع: 

و ريريري يوق يي.(63ي:1993ي   ر رريريري  يوأ ريريري  يوأىّنيوكعريريريف يوكريريري  يوأّي"وهريريري :ي هليريريريزة يهريريريل يمريريري  يمريريري" يأاّي  ي
 صس  هجبمينيسملقةي ملسفي س  هجبمجبيرفيمبجبشرير يخريرجي ىليأررير ضيأخريرى يوالري يني مللريهيتسريجبىليو ري ي

ايصـــاييب الســـجن أأرابب "ي ل ريريريک  يكريريريجبانيمسريريريهيني لسريريريج :لسريريريجب يسريريريّع اني ملسريريريفيونريريري مجبيسريريريألي ل  عريريري ي
ـار  يو لغريرضي لريکييخريرجي لعريهي صسري  هجبميهجبهنريجبيهريملي(39/يسريملقةي ملسريف ي"متتفرق ون خْي أِع هللا الوايـد القه 

 ل وملةي ىليتمليع يهللايو خإصي لسبمل  نيله يوهملي لرسجبلني ل يججب يم يأج هجبيكّلي ألنبعجب يو لرسليوهجب ي
كيجبيوق ييكيوبجبقةي ألينجبمي   س  ةيو صن عجبعيألو مريهللايتسجبىليوي هيصيشر  يله  وملةيون  يو  يتري

 يو بري ويهنريجبيأّ ي(64/يسريملقةي ملسريف "يُل  امُنكم عليه إال  كما أمنتكم على أخيه من قبلُ ني مللهيتسجبىل:ي"
أبريريريعه ي صسريري  هجبميرريريفييقعقريريري ي ُن ظريريريمنريريريهيجريريمل ايأويقّ   يبريريليهريريريمليلريريملميوو ريريريجببيماخريريملةي ملسريريفيمريريري ي  بريريلي

 وتکكفه يب س  ه يمعيأخعه ي ملسفيم ي بل يبس مجبي ئ ينه يو عهيوتركهي کهبيمسه  

:ياكريريرانيسريريجببقجبي ألمريريري ل ريريملجعه ي  بجبشريرير يوهجبهنريريجبين یريريرقي ىلي ألمريريريرريريفي  بجبشريرير يو ريري يوق ينياألمــر
سريملقةي "يأقتلوا يوسـف أو اطريـوه أر ـا"يسملقةي ملسفينيممل ضعيت   نيوآايتيو   ةيمنهجبي مللهيتسجبىل:
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/يسريريملقةي ملسريريف "يفخــن أيــدَّن مكانــه"يكريريکل يني مللريريهيتسريريجبىل:ي و لغريريرضيمنريريهيهجبهنريريجبي ل خعريريفي (9/ي ملسريريف 74
 يوهنجبي ب ويخروجي ألمريم ييعغ هي حلقعقعني ىليرريرضي لرجريجب  يثعري يترجريمل يأبنريجب ي سقريملبيأخريجبه ي(78

ي ليو  ي ملسف  ملسفيأ يأيخکيأي  يرفيأخعهي لکيي خ جبقهيي"يصييز يأاه ياثنعنيبس ييزنهي لیملي
"يتـو فِن مسـلما وأَقـِن ابلصـاَني"يوججب ي ألمريبغرضي ل وجب يني مللهيتسجبىليو  يلسجب يسريّع اني ملسريف:

ي (101/يسملقةي ملسف 
:يوق ي لنهريريريري ينيسريريريريملقةي ملسريريريريفيبغريريريريرضي لن ريريريري يو ماقشريريريريجب ينين ريريريري يسريريريريعّ اني سقريريريريملبيألبنجبئريريريريهييالنهــــي

التــدخلوا مـــن ابب م ريرير يني مللريريهيتسريريجبىل:"ال  ريريّرقيوأخريريکيكريريّليومل مريريلي حلعیريرينيو حلريريکقيونريريري ي خملهلريريجبي ىلي
ي (87/يسملقةي ملسف "يوايد  

 اسرتاتيجية األفعال اإلخبارية التقريرية -3-6
 سّر يسفلي أل سجبلي ماخبجبق نينّ جب:ي" ل سّه يل يس يعيثقعقني خلرب ي ه يأ ينقّ مي خلربيبمليري هيمتثريعإي

ملي  ئيريجبي صو قريجب ي كريّلي ثبريجبتيهريمليتسبريفيوري يوشريي ل  قيني ماثبجبتعريجبتيهرييحلجبلنيمملجمل ةيني لسجبمل   
وكيجبيهمليمس ملميأ ي أل سجبلي ماخبجبق ني شرتيي عهجبيمیجببقن لكإميل مل  ع يو  ي (217جمل يسفل:ي  " و قجب 

 وق تيهکهي أل سجبلينيسملقةي ملسفيمبجبشرةيورفيمبجبشرة 

 اسرتاتيجية األفعال اإلخبارية املباشرة -3-7
وق تينيسريملقةي ملسريفيميملوريرينيمري ي أل سريجبلي ماخبجبق ريريني  بجبشريرة يمريريعيتنريملّعي لقريملىي مانجبز ريرينيبري ي ل أكعريري ي

م ُــنا وُــم ال يشــعرونتسريريجبىلي"و لربهريريجب    يومريري يأمث ريريني ل أكعريري ي مللريريهي سريريملقةي "يوأويينــا إليــه لتنبئــنهم  مــُر
ّع اني ملسريريفيمريريجب نمليي خملتريريهي ينيهريريکهي آل ريريني لكرضريريني كعريري يو ريري يأّ يهللايتسريريجبىليأويريري ي ىليسريري(15/ي ملسريريف

ي"إين  ألجـد ريـح يوسـف"ي س ه يأييأوي ي لعهيأّ  يسريعقملممل يإبلقجبئريهيني جلريّب يوكريکل يني مللريهيتسريجبىل:
ني آل ني لكرضني كع يم يسّع اني سقملبيألهلي ر  هيأنرّيهي ّشري يق ئ ريني ملسريف يو ري يي (94/يسملقةي ملسف 

 ل ملكعريري "يماثبريريجبتييريري نيكإمريريهي لريريکيي ريريجبميأه ريريهيال  نعريري ي"صميو" ّ "ييأّكريري يسريريّع انيكإمريريهيثريرير ي ل ملكعريري 
يو لر  يو ل كک ب 

  إيظيأّ يكّلي آلايتي لسجببحمياكرهجبي قحمي عهجبي ا ملىي لقضملييوشريي ماخإص يوم ي أل سجبلي
مل ا بلغ أشد ه آتيناه "ي ماخبجبق ني  بجبشرةي ل يوق تينيسملقةي ملسفي"تق میي حلقجبئحم"يوال يكقمللهيتسجبىل:

 ينيهکهي آل ني لكرضرينيتقري میيحلقعقرينينبريملةيسريّع اني ملسريفيو عريهي لسريإمي(22/يسملقةي ملسريف ي"وعلما يكما
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و ورت  يب ضليهللايوزيوجّليو عه ي ق يأاتهيهللاييكينيووّ يريهي و ريلي لرير اييو أليريإم يكريکل يني مللريهي 75
 يتنبريريهيهريريکهي(67/يسريريملقةي ملسريريف ي"ومــا أغــِن عــنكم مــن هللا مــن شــي "يتسريريجبىليو ريري يلسريريجب يسريريع اني سقريريملب:

 آل ريريني لكرضريريني ىليتريريّعق يسريريّع اني سقريريملبيو عريريهي لسريريإميأّ ي حلكريري يينيويريري هيوأنريريهيصي غريريينيوريري يأبنجبئريريهيشريريعاجب ي
ــن "يوهجبهنريريجبي قريريحميشريريريي ا ريريملىي لقضريريملييم يريريثإيني ماخريريإصيين يأّمريريجبيني مللريريهيتسريريجبىل: وشــهد شــاُد مِ 

 صهتجبمي  ملّجريهي لعريه ي ايشريه يشريجبه يي ي هنجبيتق میيبرهجب يو  يبر  ةي ملسفيم (26/يسملقةي ملسف "يأُلها
 م يأهليزوجنيوز زيم ريأ ي لقيعصيُ ّ يم ي خل ف 

 اسرتاتيجية األفعال اإلخبارية غْي املباشرة -3-8
وق تي أل سريريجبلي ماخبجبق ريرينينسريري ملبيرريريفيمبجبشريريرينيمملضريريس يوبقريريملت ي نريريجبز   يت    ريري  ي ألوىلي و قريريجب ي

ـجُن جب يهجبهنريجبيب ريعغني لري وجب  يوالري يني مللريهيتسريجبىل:ي"وق ي صو ق  صو قجب :يو لثجبنعني كع   قَـاَل َربِ  للسِ 
وهجبهنريريجبيمتثريريلي صو قريريجب يني قريري يسريريع اني ملسريريفيأ يمريريجبيي (33/يسريريملقةي ملسريريف "يَأَيــبُّ ِإَِلا َّـاـا يــَدُعونَِن إلِيــه

ط ريريريبيمنريريريهي جبيشريريرينيوأمريريريريمر ريريريب يلريريريک ي قريريري ي خ ريريريجبقي لسريريريج يقرريريري يهرو ريريريهي لقجبسريريريعنيوومل م ريريريهي لسريريريعان يبريريري لي
قَاُلوا اتهلل ِلَقَد َعلِمتُم ماـا ِجئنـاَ "ي ل أكع :يومتّثليهجبهنجبينييعغني لقس يني مللهيتسجبىلوييجببي ل جبيشن  قتك

 ي قري يأّكري ي خريملةي ملسريفيبرير  هت يمري يهتيريني لسرير ني(73/يسريملقةي ملسريف "يسـارِقنيَ يلِنتُفِسَد ِِف األَرِض َوَما ُكناا
   نسملبني لعه  

 األفعال التعبْيية -3-9
"هريري ي ل سبريريفيوريري يشريريريي ل ريري قيل  سريريلي لكإمريري يو لنيريريجباجيو ريري ي ل سبريريفايتيهريري ييسريريفليبقمللريريه:يوورّ هريريجب

و ا ريريملىي خلريريربييني ل سبريريفايتيمريري ي لنجبيعريريني لنيیعريرينيلريريعسيلريريهي يريريجبهيي صو ريريک ق تيو ل شريريكر تيو ل هريريجبين   
ب غّفيمنطيوشريي ل  قيني ل سبفايتي  غفييمإ من يأل ييقعقني ا ملىي خلربيي سّ  يهبجبي  سب   

   ريري قي ي ل سبريريفي جبصو ريريک قيمريريثإي كريريمل ييريريجب  جبي ا يكريريجب ي  ريري ك  ي شريريسرياألسريريفي سريريإيوّيريريجبي س ريريکقيو عريريه"
 و  يتنملو ي أل سجبلي ل سبف نينيسملقةي ملسفيب ي  بجبشرةيورفي  بجبشرة  (219ي:ن سه

سريريعسي لن سريريعن يومتّث ريري ينيبسريري ي  شريريجبوريو أليجبي:اســرتاتيجية األفعــال التعبْييــة املباشــرة -الــف
منهجبيي لغفةيو حلسري ي لري يأ ري ينبنريجب ي سقريملبيمري يأخريعه ي ملسريفي ريجبيأيسريملهيمري يمعريليويريّبيمري يأبريعه ي

ِإذ قَـاُلوْا لَيوُسـُف َوَأُخـوُه َأَيـبُّ ِإََل أَبِينَـا ِمناـا َوحنَـُن ُعصـبَة إنِ  أابَََّنَ لتَفـِي َ ـل َل "ي: يجبهه يثع ي قملليتسريجبىل
 يكکل يضّثليكّليم ي ل رقيو لبشرىي أل سجبلي ل سبف ني  بجبشرةيو  يوق تيهنجبيني(8/يسملقةي ملسف "يمُِّبني  



 القصص القرآنی؛ سورة روسف أنموذجااالستراتیجیة التواصلیة والتیاولیة فی           

 

76 
 

/يسريملقةي ملسريف "يقال ايبشر  ُـنا غـالع رقي لسّعجبقةي ل يوج تي ملسفيني لباريوال يني مللهيتسجبىل:"ي 76
 ن يريريريريري ي لغضريريريريريبيو صن سريريريريريجبليكريريريريريريکل ي ىلي أل سريريريريريجبلي ل سبف ريريريريريني  بجبشريريريريريريرةيويسريريريريري تيهجبهنريريريريريجبيني مللريريريريريريهي ي(19

ا يوسـف ِف نتفسـه وَّل يبـدُا َلـم:"تسجبىل ـُر  ي ّ ي ن سريجبلي ملسريفيورضريبهيكريجب يقّ ةي(77/يسريملقةي ملسريف "يفأس 
 سليم ي  وجب ي خملتهيو هتجبمه يلهيالسر ن يو سّ ي حلز يكکل يجريز يمري ي أل سريجبلي ل سبف ريني  بجبشريرة يو ري ي

أستفي علـى يوسـف وتو َل عنهم وقال اي"يججب ينيسملقةي ملسفيني مللهيتسجبىليو  يلسجب يسع اني سقريملب:
ــت عينــاه مــن اَــزن فهــو كظــيم  يونيهريريکهي آل ريريني لكرضريرينييسريريع يحلجبلريرينيسريريع اني(84/يسريريملقةي ملسريريف "يوابيض 

  سقملبيحلزنهي لش   يو  ي ِق ي ملسف 

ــة غــْي املباشــرة -ب و ريري يوق تينيمملضريريس يب ريريعغنيو يريري ةيوهريري يي:اســرتاتيجية األفعــال التعبْيي
و لثجبنعني نعبيوو جبب ي جبصو ک قيججب يمملضسهيني مللهي يىلي و ک ق" ألمر"يبقملت ي نجبز   يت    ي ألوي

 ي ّ ي صو ريک قيهنريجبينيهريکهي آل ريني لكرضريني ل يريجبسي(29/يسملقةي ملسريف ي"يُوُسُف أَعِرض َعن ُناوّزيوجّل:ي"
م يوز زيم ريلعملسفيو عهي لسإميم ي سلي مرأته يأّمجبي لس ريجببي جريجب يني مللريهيتسريجبىليو ري يلسريجب يوز ريزي

يع يط بيهنريجبيوز ريزيم ريريمري يي (29/يسملقةي ملسف ي"َواستَغتفِري لننبِك إِنكا ُكنِت ِمَن لخلَاِطئنيَ ":يم ر
يزوج هي ل ملبنيو صس غ جبق 

 )الوعدية( اسرتاتيجية األفعال اإللزامية -3-10
ي سريريّر ي مالريريز ميو ريري يأنرّيريهي"تسّهريري يمريري ي  ريري ك  ي بجبشريريرةيمسريريجبقي ل سريريلي  يثريريلينيف ريريملىي خلريريربييوت ريريمل ريمنريريجباج

تقملمي أل سجبلي صل ز معنيي(218ي:     قين سه مالز معجبتيني  مل وع يو لنکوقيو لرهمل يو لسقمل يو لضيجبانتي
و ل ملجعهعنيو  يمب أيأّ ي يجبهي  یجببقنينيك عهيجبيو يريٌ يومريجبيضنريعيمري يجس هيريجبي سريإيو يري  يسريببجب يةريجب:ي

ملجعهعجبتي هملي  خجبطب يو لثجبينيأّ ي   ك  يني ألّوليهمليأّ ي  رجعيني صل ز معجبتيهملي   كّ  يأّمجبيني ل 
:ي2002 ي فيريريمل يأ ريري ي  ريريني صل ز معريريجبتيصييريريجبولي ل ريريأثفيني لسريريجبمّس يوني ل ملجعهريريجبتييريريجبولي ل أثف عريريه "

79) 

 نفي لقملىي مانجبز نيب ي لر  يتنملو ينيهک ي لية:اسرتاتيجية األفعال اإللزامية املباشر  -الف
وإَّن  له "يو  يججب يررضي لملو يني مللهيتسجبىليو  يلسجب يأبنجب ي سقملبيو عهي لسإم:يو لملو يو مانک ق   

 ييعريري يأّ ي خريريملةي ملسريريفيووريري و يأاهريري يّن يي ظريريجبيأخريريجبه  يوأ يصي ريريجب ي(12/سريريملقةي ملسريريف "يَــافظون
أّمريجبي لرير  ي  جسري ينيتر ريعيسريع اني ملسريفيو عريهي لسريإميوري يط ريبيزوجرينيوز ريزييو عهي هريمليني ريجب  ه  

سريملقةي ي"قـال معـاذ هللا"يهيوو  ريهييعري ي قريملليتسريجبىليو ري يلسريجب يسريع اني ملسريفيو عريهي لسريإم:م ريلس جب ري
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سريريملقةي "يفــإن َّل وتــوين بــه فالكيــل لكــم عنــدي والتقربــون"يو ريري يجريريجب ي مانريريک قيني مللريريهيتسريريجبىل:ي(23/ ملسريريف 77
مريري ي يونيهريريکهي آل ريريني لكرضريريني نريريکقيسريريع اني ملسريريفي خملتريريهي  يمليأيتريريمل ينخريريعه ي  ريري ي كعريريليهلريري ي(60/ ملسريريف
ي حلنین 
وق ي ألمريريريريهنريريريجبيضريريريينعجبيني ريريريمللي مريريريرأةيي لسز ريريريزيي:اســـرتاتيجية األفعـــال اإللزاميـــة غـــْي املباشـــرة -ب

يو عريهيي  لسإم:ي هع يل (لعملسفيو عهي وبقملةي نجبز نيه ي" لرترعريب"يأييتررعريبي مريرأةي لسز ريزي ملسريفع
َِ وريريّزيوجريريّل:ي" ريريجبليي  لسريريإميني سريريلي ل جبيشريرينيومر و هتريريجبيلريريه ــِت  َوراَوَدتــه للاــ ُــو ِِف بيتهــا َعــن نتفاِســه َوَغلاَق

ي (23/يسملقةي ملسف "يلألَبواَب َوقَاَلت ُيت َلكَ 

 )اإليقاعية( األفعال اإلعالنيةاسرتاتيجية  -3-11
" يريري  ثيتغعريريفيني لسريريجبمليب يثع ريريهيوكأنرّيريهي ريري يتغريريّف ي  خ ريريحمي أل سريريجبلييتسريريّر ي أل سريريجبلي ماوإنعريرينيو ريري يأّ ريريجب:

 ي يال ي ملليأيري ه :ي أانيأسري قعل(متثع هيوكأنّهي  يتغّف؛يوخفيمثجبليو  أل  ئعنييجبلني قطيم يخإلي
 (219:ي2006جمل يسفل ي 

تنملو ي لقملىي مانجبز نيلأل سجبلي ماوإنعنينيسملقةيية:تيجية األفعال اإلعالنية املباشر اسرتا -الف
وهنجبيي (15/يسملقةي ملسف "يوأمجعوا أن َّللعلوه ِف غياابت اجلب  "ي ملسفي ينهجبيمجبوق يل قر قيكقمللهيتسجبىل:

  جسريري ي ريرير قيأبنريريجب ي سقريريملبييريريمللي لقريريجب يأخريريعه ي ملسريريفيني جلريريّبيبريري صيمريري ي   ريريه يوهنريريجبكيمريريجبي لريري يو ريري ي
وشـــروه بـــثمن هـــس دراُـــم معـــدودة وكـــانوا فيـــه مـــن "ييريريري  يو  ج ريريري يالريريري يني مللريريريهيتسريريريجبىل: ل قعريريريع يو ل ث
ي ريريني ملسريريفيو عريريهي لسريريإميبريريثي ي يوهنريريجبينيهريريکهي آل ريريني لكرضريريني شريريرتىي لر (20/يسريريملقةي ملسريريف "يالزاُــدين

يخبسيوال يألّ ي خملةي ملسفي رقو ي ل خ صيمنهينّييمل  
جريجب تي أل سريجبلي ماوإنعرينيرريفي  بجبشريرةينيسريملقةيي:اسرتاتيجية األفعال اإلعالنية غْي املباشرة ب(

ييجريجب يبريهي لريک ملسفيب عغ ي ألمريو لن   يوبقملت ي نجبز   يةريجبي ص ريرت قيو صهتريجبم ي ريجبص رت قيني لريرأيي
ألقــوه ِف غيــاابت اجلــب  يلتقطــه بعــض  بريري ي سقريريملبيوهريريمليأ ي  قريريمل ي ملسريريفيني لباريريرييعريري ي قريريملليتسريريجبىل:"

ماخملتريهيالسرير نيني مللريهيي يأّمريجبي صهتريجبمي ريملق يني هتريجبمي ملسريف(15/يسريملقةي ملسريف "يالسيارة إن كنتم فـاعلني
  (70/يسملقةي ملسف "يأيتها العْي إن كم لسارقونتسجبىل:"

 ِف سورة يوسفاَوار  -3-12
"  نريريجبولي حلريري   يطر ريريجب يأويأكثريريرييمس ريريملميأّ ي حلريريمل قيهريريملينريريملعيمريري ي حلريري   ي لقريريجبئ يبريري يشخ ريري  يثعريري :

و يطر حمي لسؤ ليو جلمل بيبشرييويري ةي  ملضريملع يأوي هلري   ي ع بري ص ي لنقريجبشييريملليأمريريمسري  يو ري ي



 القصص القرآنی؛ سورة روسف أنموذجااالستراتیجیة التواصلیة والتیاولیة فی           

 

78 
 

 سريريسجب ييلن سريريهيو  ريريجب" ي لسريريربةيو كريريملي  ريريإ ي ىلين عجريرينيو ريري يصيي قنريريعيأيريري ةجبي آلخريريريولكريري ي لسريريجبمعيأيخريريکي 78
و سريريّ ي لقريريرآ ي لكريريرمیيوثعقريرينيق ئسريرينيمريري يواثئريريحمي حلريريمل قي لريري  يني لريريکيي  س ريريحمي كريريلي ضريريجبايي لسقعريري ةيي(91:ي2015شريجب  ي

و ري ي نبريىني خلیريجببي لسرير ييي(101    ري قين سريه:ي ب    يم ي كرةيوجريمل يهللايووي  نع ريهي ىلي أليكريجبمي لشريروعن"ي
  مل يليو ما نجبعيبملي  نعنيهللايويحميوبجب ته يو  ج  يهک ي عيجبي   :نيسملقةي ملسفيو  ي حلمل قيي لکييه  هي ل

ييمل قي ملسفيو عهي لسإميمعيأبعه ي-1
ييمل قي خملةي ملسفيمعيأبعه  ي-2
ييمل قي لسّعجبقةي لک  ي شرتو ي ملسف ي-3
ييمل قي ملسفيمعي مرأةي لسز ز ي-4
ييمل قي ملسفيمعيوز زيم ر ي-5
ييمل قي ملسفيمعييجبي ي لسج  ي-6
ي ملسفيمعي خملته يمل قيي-7

 ييعري ي« لري وملةي ىليهللا»وو  يسريبعلي  ثريجبلييريمل قي ملسريفيمريعييريجبي ي لسريج ي ريربزيج عريجبيمق ري ي
 و  ري ي لنريري ي ملسريريف يو عريهي لسريريإم ينييريريمل قهيمريريعي ل  عري يب ريري جبتيجس  ريريهي  ثريلي لكجبمريريليهليريريجبيول بشريرير نيي

و عريهيق ايةريجب؛يلعكريمل يكجب ن ي ايملي شرعيبسرضي وملتهي صيبس مجبيأيسري ي صسري يجبعي لعهيريجبيوةريجبي سرضريجب ي
أكثري ثف ي عهيجبينخإ هيوأ به يوت قج يو عهي لسإم يني وملتهيوألزمه ي حلجن؛ين يب يهلري يقج ريجب ي
 ل مليع يو  ي ختجباي آلهلني   س  ة يويبره يو ري يأ يمريجبي سرييملنهيآهلرينيو سب ونريهيمري ي و يهللايصي سري  حمي

يريري ي ل ريرير ي ل ريريي  يوالريري يمريري ي ألسريري ملبي حلكريريع يني لسبمل  ريرينيو أللملهعريرين يوينريريصيو ريري يوبريريجب ةي لمل يريري ي أل
ي ل وملةي ىليهللا ييع ي  مي هل   نيو ماشجب ةيو لن ع نيو  ملوظن يويشرعينيت سفيق ايةجبيبس يال  

 اَجاج ِف سورة يوسف -3-13
   ري  ي خلیريجببي لقريريرآينيمبقیملوريني جب ريرينيترتكريبيمريري ي أليرير ي   قیسريني  شريريك ن يومري يمج ريرينيي رآنعرينيتنجريريزي

 ريريه يوتثبريري يطريريجبتي لبعريريجب يو ل ريري قينيآايتريريه يوني شريريجبق تهي لسريرير  ني لريري يت  ريري يوريريربي يريريجبصتيزمنعريرينييجع
ومكجبنعريريرينيم نق ريريرين ي قريريريصيو عنريريريجبي  ريريريني ملسريريريفيا تي  ؤشريريرير تي  نجريريريزةينيهريريريرو ياتق عريريرينييمسعنريريرينيكجبنريريري ي

سرير  نيمسملرجبيمان جبجهجبي ل   ظ  يوأوع تييعجبر هجبيني لسعجبقي ل نز  ري يمري ييعري يطجبهتريجبي صت ريجبلعنيو ل
ومسجبق هتجبي حلججبجعني  ملجهن ي ت ريلي ملسريفيابعريهي سقريملبيو خريربهيمبؤشرير تيق ايهي  نجريزةيل سريلي حلري ثي
  رتقب يوأججببهي سقملبياصم نجبعيو ي خبجبقي خملتهيبق ني لر اي يوتسبفهجبيهل  يألنهيض  يك جب ةي و ريلي
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ملبيبق ريريري  نيا تي ملسريريريفي لريريرير ىي ل ريريريجب  نينيهرو هريريريجبي  ؤشريريريريو عهريريريجبيبمل سريريريیني ر ئنهريريريجب يو ريريري أيجبيي سقريريري 79
 خ ريريجبقهيهللايتسريريجبىليوم كريريهي لقريري قةي ل مل يريري عني   س قريرينيالسريريفوقةي ل جبو  عريرينيل نسريريحمي صشريريجبقييي     ظريرين ييعريري 

 ريشري يبري يويرير يي لکيي نسج ييجبلرينيت سريفهيمريعي يريجبصتيهر عرينيوجمل  رين يومقجبمريجبتين سريعنيو ج يجبوعرين
  (220:ي2011

"هعريأتي مريرأةي لسز ريزي لظرير ي  كريجبيني  نجبسريريبيونيمملضريعيآخريريتريربزي حلججبجعرينيلري ىي ملسريفيونريري مجبي
مانريجبزي صت ريجبلي جلنسري يمريعي ملسريف ي غ قري يأبريريمل بيبع هريجبي رإ ريجبيشري    يمبجبلغريجبي عريه يو ر نيري يسريريعجبقي
زوجهجبي لزميني لغعجب  ي ی ب يمنهي شبجبعيقرب هجبي جلنسعني لیجبئشنيب   ظهجبيل عغيأ  ئعنيت يثلينيي و ي

نريريهيق ريري يط بهريريجبيوملي  ريريغيخلیريريجببيقرب هريريجبي لشريريهمل نعن يوأنريريزي سريريليمر و تريريه يومسجبكسريري هيو ل  ريريرشيبريريه يولك
 لشريريريكرييني لريريريکييأيسريريري يمثريريريمل ه يوأویريريريجبهيك ريريريجب ةي حلكريريري يو لس ريريري ي لريريري يتقمل ريريريهيني صن  ريريريجبقيو ريريري ي خل ريريري  ي
وتسمل  ي   قجبقهي لسر ييوأوجبنهيو  ي ل س ريفيو ج نريجببي لمل ريملعيني لريزانيبر   ريهيلربهريجب ييجريجبج ييرير ي

  خ  ري  ي ريأنزي لسبجب يييتسجبىليمقملمجبييججبجعجبي  صيبهي ملسف:يننهيم ونهي لضريو  نكر يواكريهللا
ی ي لمل جب يو صل ز ميونبکي خلعجبنن يوأنريهي"كريجب يمريجبيأاتهيهللايسريب جبنهيمري يآ  بي ألنبعريجب  يوأخريإقيبکل يمس

ي (223     قين سه:يي ألي عجب  يني لس جب  يويعجبنني لن سيو ي أل انس"
هک يو  ي س سيلي ملسفيأس ملبي ما نجبعيل ب عغيقسجبلني ل مليعري يمسريبقجب ي ريأنزيأ سريجبصيت  ظعرينيت يثريلي
ني سلي صت جبقيو  ي مايغجب يهليجبي سيعيق   هيجب يو سلي نجبزي لملو يب أو ليق   هيجبي بليمملوري ي تعريجب ي

يريريجبيمبريري أي ل سريريجبو ي لیسريريجبمي اريري   يو ريريجبيو ريرير يلريريهيكريريکل ييسريري ي مايريريغجب يمانريريجبقي ت ريريجبلهي جلريريمل قي يأبريري ىيهل
  سر عريريريرينيي–تسريريريريجبىليي– ب ريريريري أيقسريريريريجبل هيإبخبريريريريجبقه يأ يم ك ريريريريهي ل أو  عريريريريني سريريريري ي هجبيمريريريري ي ريريريري قةيهللايوي ل خريريريريجبط  ي

  ی قن يوي قجي ىلينبکيوبريجب ةي ل ريجبو  يني  خجبلريهي لسريج يه يريجب يوياكريره ياتبجبوريهي  رينيآائريهي ألولري يي
 صسريري  صليبقعريريجبسي  خل ريريف(يب قريري میيأطرويريرينييي لشريريكريينيتسريريجبىليويوريريرضيو عهيريريجبوي  رتبیريرينيبسريري مي لشريريركي

ي (226     قين سه:ييكجبابني أقابيم  ر مل (يوورضينقعضهجبي هللاي لمل ي ي لقهجبق(ي ألطرويني ل جب  ن

 النتيجة -4
ن لي ىليخ جبمي ل ق سنيوال يبس يورضي صسرت تعجعني ل مل ي عنيو ل   ولعنيني  رينيسريع اني ملسريفيمري ي

ي   :ييلعن ه يبنجبي  یجب ي ىلي س سر ضيأّه ي لن جبئجيوه يكيجبيأ سجبليكإمعنيويمل قيويججبج 
تسّ ي لق نيني خلیجببي لقرآينيوسع نيلإل نجبعيو ل أثف؛ي اي س خ مي لّ لعليو حلجنينيشريكلي  رين ي
وأيخکييملقتهيم يو  عي حلعجبةيويمل  ثهجب يلک ي إّ ي لق صي لقرآينيهمليأي ي ألسجبلعبي ل ي  هجبي لقرآ ي
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 ّ ي وقيأ سريريريجبلي لكريريريإم؛ي خلريريريربييمنهريريريجبيو مانشريريريجبئ ينيسريريريملقةي ملسريريريف يكريريريجب ييججبجعريريريجبييجبس لع ريريريجبّجيهبريريريجبي لنريريري 80
ال قجريريني ألوىل ي هريري  ي ىلي ما نريريجبعيوهريري :يأ سريريجبلي لكريريإمينيجملهرهريريجبيتقنعريريجبتييججبجعريرينيتريريمل  رتيو عهريريجبي
 لسملقة ي ّمجبينيممل ضعي حلمل قيب ي لشخ عجبت يأويني خلیجببي لقرآيني لسجبميني لسريملقة يوهريک ي سريّ يمري ي

ههريريري حلجريريجبجينيسريريملقةي ملسريريفيك سريريليلغريريملييمرّكريريبيت ظريريجب رييآللعريريجبتي صسريريرت تعجعني ما نجبوعريرينيني لقريريرآ   
وهک يمريجبي  ج ري يني  ريجبعيسريع اني ملسريفي يشروطهيومنیمل جبتهيل   جبعيو ي ل وملىي  سروضنيو  ي    ق 

قي ومل هيوه يل مليمللي ىلي  نجبوهيجبيب  ي و ي ل وملةي ىليهللاينييمل قهيمعي لسجعن ي-و عهي لسإم-
 أل سجبلي لكإمعنينيسملقةي ملسفيو عهي لسإميب ي ل ملجعهعنيو ماخبجبق نييتنملو ي  ماضجب ياينيوتمليع ه

وتسريريّ ي أل سريريجبلي ل ملجعهعريريني  ألمر ريرين(يو ماخبجبق ريريني  ل قر ر ريرين(يهريري ي ألكثريريريي و ل سبف ريرينيو ماوإنعريرينيو صل ز معريرين
 ريري ير بريري يو ريري ي أل سريريجبلي لكإمعريرينيرريريفي  بجبشريريرة؛يألّ يي ّ ي أل سريريجبلي لكإمعريريني  بجبشريريرةييضريريملق يني لسريريملقة 

هکهي ألخفةي عهجبي  عليوت سفيم يطر ي  خجبطعب يأّمجبي ألوىلي ع قعهجبي  خجبط بي و يتس عليو  يججب ي
 خیجببي لسملقةي لقرآنعنينيممل  فيصي  جبجي ىليت كف 

 واملراجع  املصادرفهرس 
ي  لقرآ ي لكرمی

ي  ل ملنسعنيل نشري ل  قتملنس:يي  ل  ر ريو ل نمل ريت سفي( 1976 ي ي لیجبهرب يوجبشملق 
ي رل نشييجب قي  ق:يبفوت يلسجب ي لسرب صيات( يفي يب يمكرمي ي ب يمنظملق

ي  لك بي لس يعني  قبفوت:يي و ملمي لبإرني  لبعجب يو  سجبينيو لب  ع(ي صيات( يأ  يم ی  ي  ر ر 
منشريملق تيي  غريرب:ي (وبري  لقجب قي نعرييني:مجرينتري ي  لكريإمي لسجبمرينأ سريجبليينظر ريني( 2006 يجريمل يصنكشريمل  أوس  

ي  لشرقي  ر قعجب
بعريريري ي:ي جلز ئريريري فجبولريريني يريريريع عنيني لريري قسي لسريرير ي لقريري میي ني ل سريريجبنعجبتي ل   ولعريريني( 2009 يخ ع ريرينبملجريريجب ي ي

ي نع حلكين ي لس ي
يچجبپي ول ي   سر نيكنملزي  قي  ألق  ي:ويجب ي  ل   ولعنيأيملهلجبيو يجبهجبهتجبي( 2016 يخ جبم يجمل  

 لسربعرينيي:يسريسع ي لغريجبمن  ي لري  قمجرينتريي   ل  سري نيني لسريجبملي لريمل  س (  لسقليو ل غنيو جمل يعي( 2006 ي يجمل سفل
ي لبنجب ي:بفوتي ل س ملم

يتريربي ق ريمل يم ريني أل سجبلي لكإمعنيو أل سجبلي حلججبجعنينيسملقةي لنيليمقجبقبنيت  ولعن ي( 2015 ي يسسجب شجب 
ي  لثجبم ي جلز ئر*ي لس  ي–أ ق قييججبمسني ني  ر قعجبيجبتي جلز ئر ن  خیملط
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 لك ريريجببيي  ق:يبريريفوتي  خلیريريجبب؛يمقجبقبريرينيلغمل ريرينيت  ولعريريني سريريرت تعجعني( 2004 يوبريري ي هلريريجب ييبريري يهريريجب ر لشريريهري ي 81
ي  جل   ي     

ي  جلعلي  ق:يبفوتي  ل  جبسفيي ملة صيات( يو  ييفي  ل جببملين ي
 ل   ولعنيون ي لس يجب ي لسربي  ق سنيت  ولعرينيلظريجبهرةي أل سريجبلي لكإمعرينيني لريرت ثيي( 2005 يمسسمل  يي ر وي

ي  لی عسني  ق:يبفوتي  ل سجبيني لسر (
يجبنيلقريرآ ي لكريرمیيمنملاجريي  ريصي ألنبعريجب ي صت ريجبليني خلیريجببي لري  ين يسريعيعمللملجعجبي( 2011 يريش يب يويرير

ي.3 جلز ئريي يججبمسن(أطرويني ل ك ملق ه 
ي  لشرقي  ر قعجبي  ق:ي  غرب ي(:يوب  لقجب ق نعينمجنتري ي  لنصيو لسعجبقي( 2000 ي جبن   
ي منشملق تيك عني آل  ب:يتملنسي  حلججبجيني  قجبمي   قس ي( 2003 ييكملم  ي ملنر  يكملقنعإ
ي  لشرقيمنشملق تي  ر قعجب  غرب:يي(  نعينيترمجن:يوب  لقجب ق ي مبجب  ي ل   ولعني( 2012 يجعمل رييلع ب 
 يم ريريني  ريريملل ي هلعاريريني لسجبمريرينيل ك ريريجببي  لريرينصي حلجريريجبج ي لسريرير ي ق سريرينينيوسريريجبئلي ما نريريجبعي( 2002 ي لسبريري يفيريري 

ي.60 لس  ييم ر 
ي 11 ي لس يلعبعجب ي  جلجبمسني جمل ني  لقرآنعنيم هملمجبيوأس ملاي لق ني(2009 ي ييجببرمشعل
ي  جلجبمسعني  سر ني  ق:ي ماسكن ق ني آ جبقيج   ةيني لب  ي ل غمليي  سجبير( ي2002 يأ  يفيمل   ن ي

أطرويريني يلإلمريجبميو ري يبري يأ يطجبلريبيت  ولعني خلیجببي ما نجبو ينيك جببي جي لبإرريني( 2018سملمي  ملسفين
ي أمي لبمل   ي لسر يب يمهع ي يججبمسني(  ل ك ملق ه

 

 

 


