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                                                      قسم اللغة العربية وآدابها بالبويرة

   آن الكريمالقرمادة علوم 
  عبد القادر تواتي: األستاذ

  2السنة األولى ليسانس، المجموعة 
  06: المحاضرة

  
  سياقات النص القرآني

  أسباب النزول: السياق السببي -1
  المكي والمدني: سياق المكانيال -2

  
  : وأنواعهتعريف السياق  -1
على عدة معان  )س و ق(مادة ، وتدل وسياقاساق يسوق سوقا من للفعل السياق مصدر  :لغة هتعريف - أ

ا إذا انساقت اإلبل وتساوقت تساوق :التتابع والحذو والجمع واالتصال والتسلسل ومنه قول العرب: أشهرها
  1.تتابعت

اللغوية التي تحيط بالخطاب  غيرالسياق هو البيئة اللغوية أو «: عدة منها ف بتعريفاتعر: اصطالحا هتعريف -ب
: وقيل 2».والحالية الغرض الذي ينتظم به جميع ما يرتبط بالنص من القرائن اللفظية« :وقيل» .وتكشف معناه

    3».دالة على قصد المتكلم من خالل تتابع الكالم وانتظام سابقه والحقه بهمجموعة القرائن اللفظية والحالية ال«
توسع علماء الداللة في التنظير للسياق وتفريع مسائله حتى جعلوه نظرية من نظريات المعنى : هأنواع - ج

االجتماعية الحديثة مستفيدين في ذلك من الدراسات القديمة ومن المدرسة اللسانية  ،)النظرية السياقية(سموها 
، ويذكر هؤالء للسياق أنواعا كثيرة ولكنها ترجع إلى نوعين )Firht/فيرث(التي يتزعمها اللساني اإلنجليزي 

النحوية والمعجمية الصوتية  :الخطاب ذاته بمستوياته اللغوية المعهودةأو  هو النصو: لغويالسياق ال )4(:هما
وسياق غير لغوي ينحصر  .ال يخرج عن حدود العبارة اللغوية اق داخلي، وهو سيوالبالغية األسلوبية والداللية

لكل مقام مقال، ويشمل : أو المقام، وقالوا سياق الحال: القدماءسماها التي ومالبساته الخارجية  الكالمظروف في 
سياق الموقف ، وبهذا يدخل فيه متكلمين ومخاطبين من وحال األشخاصالذي قيل فيه الكالم ذلك الزمان والمكان 

القرائن الحالية التي تسهم في الكشف عن وأو الحال، والسياق العاطفي االنفعالي، والسياق الثقافي واالجتماعي، 
وقد ال يكون بعيدا عما نحن فيه أن «: يقول عبده الراجحي أسباب النزول: المراد، ومنها ما سماه المفسرون
                                                

  .ابن منظور، لسان العرب، مادة سوق -1
  .org.www.tafsir: ، موقع)مفهوم السياق عند العلماء(علم السياق القرآنيمحمد ربيعة،  -2
  ..79ن في غريب إعراب القرآن البن األنباري، صنوح الشهري، أثر السياق في النظام النحوي على كتاب البيا -3
  .69ص  ،علم الداللة ،أحمد مختار عمر -4
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إلى الموقف أو المقام أو غير ذلك مما قد يشبه فكرة سياق الحال، نشير إلى أن العرب القدماء كانت لهم إشارات 
 . 5».ومن هذه اإلشارات ما أفرده المفسرون لمعرفة أسباب النزول

خلية من عوامل دا) القرآني(ما يحيط بالنص «السياق القرآني هو : تعريف السياق القرآني وأنواعه -2
ال المخاطب والمخاَطب، والغرض الذي سيق له، والجو الذي سابق والحق، أو ح وخارجية لها أثر في فهمه من

من أنواع السياق في  ناهذكرما ى إل تؤولعن سياقات قرآنية عدة في هذا المجال  الباحثونيتحدث و 6 ».نزل فيه
  .السياق السببي، والمكاني، والتراتبي، والتداولي: أربعة هي أهمهاو ،علوم اللغة والداللة

 معنىوحديثا، ومكمن األهمية متعلق ب للسياق بأنواعه أهمية كبرى ذكرها الباحثون قديما: أهمية السياق -3
إن االعتقاد بأن المعنى محصور في الكالم «: ، قال مالينوفسكيالذي يرد فيهسياق الالذي ال يتحدد إال في  الكالم

 فيرث قالو» .ام بينهمابعضا وال انفص لسياق عنصران متالزمان يكمل بعضهمفهوم خاطئ؛ ألن الكالم وا
)Firht(: »المعنى ال ينكشف إال من خالل  ، وإنن قائمة الكلمات المتراصفة مع كل كلمة تعد جزءاً من معناهاإ

تغنشتين قال وو 7».، إن معنى الكلمة هو استعمالها في اللغةتسييق الوحدة اللغوية، أي وضعها في سياقات مختلفة
)Wittgenstein( :»مارتينيأندري  وقال 8».نى الكلمة وإنما عن الطريقة التي تستعمل فيهاال تفتش عن مع :
ال الكلمات  –إن السياق، ينبغي أن يشمل «: نستيفن أولماوقال  9».خارج السياق  ال تتوفر الكلمة على المعنى«

ل بوجه من كما ينبغي أن يشم –بل والقطعة كلها والكتاب كله  -فحسب–والجمل الحقيقية السابقة والمالحقة 
وال شك أن النظر في سياقات القرآن بأنواعها المختلفة   10».الوجوه كل ما يتصل بالكلمة من ظروف ومالبسات

وعالقة السور واآليات والجمل والكلمات بما قبلها وما بعدها، وسياق خارجي  بقراءاتهمن سياق داخلي متعلق 
ألمور المصاحبة لذلك، والمتعلقة بالجو العام للنزول مرتبط بتاريخ القرآن وزمن نزوله ومكانه وأسبابه، وا

قال . إلخ ال شك أن ذلك كله وغيره من أعظم ما يعين على تفسير القرآن وفهم المراد منه...وأحوال المخاطبين
معناه  ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه، وما يبين«: ابن تيمية مبينا أهمية السياق لفهم القرآن والحديث

   11».والسنة نافع، في باب فهم الكتاب لقرائن والدالالت، فهذا أصل عظيم مهممن ا
  
  
  

                                                
  32اللغة وعلوم المجتمع، ص: عبده الراجحي -5
  .22السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية، ص سعيد الشهران، -6
  . 77ص، علم الداللة ،أحمد مختار عمر -7
  . 1982 السنة ،18/19 :ع، مجلة الفكر العربي المعاصر، 33ص ،لى علم الداللة األلسنير، مدخل إصموريس أبو نا -8
  .31ص  ،مدخل إلى علم الداللة ،سالم شاكر -9

  .63ص  ،محمد كمال بشير :تر، دور الكلمة في اللغة،، ستيفن أولمن -10
  .08، ص16مجموع الفتاوى،جابن تيمية،  -11
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  12)أسباب النزول( السياق السببي: أوال
  

قسم نزل من اهللا ابتداء غير مرتبط بسبب من األسباب : قسمانباعتبار أسباب نزوله قرآن الكريم ال
نزل مرتبطا بسبب من األسباب الخاصة وهو  وقسم. وهو كثير ظاهر ال يحتاج إلى بحث وال بيان ،الخاصة
  .ناموضوع

سبب النزول هو ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه «: قال الزرقاني: النزول سبب تعريف -1
حادثة وقعت في زمن النبي، أو سؤال وجه إليه، فنزلت اآلية أو اآليات من اهللا تعالى "والمعنى أنه . أيام وقوعه

   13 ».ن ما يتصل بتلك الحادثة، أو بجواب هذا السؤالببيا
بين جماعة من األوس وجماعة من الخزرج بدسيسة من  دبتالتي خصومة لمنها ا 14:أمثلة ألسباب النزول -2

منوا إن تطيعوا فريقا من الذين آيأيها الذين ﴿: قوله سبحانه انزل بسببهف ؛السالح السالح :اليهود حتى تنادوا
أم الناس في ه رجل ارتكبالذي فاحش الخطأ ومنها ال. 100:آل عمران ﴾.فرينانكم كايردوكم بعد إيم أوتوا الكتب

! قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون: قالقرأ السورة بعد الفاتحة لما سكران قبل تحريم الخمر فصالته وهو 
 ﴾رى حتى تعلموا ما تقولوناة وأنتم سكمنوا ال تقربوا الصالآيأيها الذين ﴿: فنزلت اآلية! )"ال("وحذف لفظ 

  .43:النساء

ومن ن النبي والصحابة،   ال طريق لمعرفة أسباب النزول إال النقل الصحيح: طريق معرفة سبب النزول -3
هنا ال يحل القول في أسباب النزول إال بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على األسباب وبحثوا عن 

  .أسباب النزول للواحدي ولباب النقول للسيوطي: ماء في أسباب النزول كتب أفردوها لهذا العلم منهاوللعل .علمها
  15:منها ألسباب النزول فوائد متعددة: فائدة معرفة أسباب النزول -4
 إلىمعرفة ذلك دعوه يزداد إيمانا، ولغير المؤمن بأن تبأن وفي ذلك نفع للمؤمن  من التشريع،حكمة المعرفة  -أ

  .تحريم الخمركما في حين يعلم أن هذا التشريع اإلسالمي قام على رعاية مصالح اإلنسان اإليمان 
ال يمكن معرفة تفسير اآلية دون «: قال الواحدي: ودفع اإلشكال عنهفهم القرآن وتفسيره  علىبه االستعانة  - ب

 .القرآن ول طريق قوي في فهم معانيبيان سبب النز :قال ابن دقيق العيدو. الوقوف على قصتها وبيان نزولها
 فقوله 16 ».فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، معرفة سبب النزول يعين على فهم اآلية«: وقال ابن تيمية

يدل بظاهره على أن لإلنسان أن يصلي  115:البقرة ﴾وهللا المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اهللا﴿: تعالى
عن ابن عمر رضي اهللا عنهما يكشف أنها خاصة بالمسافر والمضطر ف اآلية نزولبب ، لكن سة جهة شاءإلى أي

                                                
  .النوع التاسع -87، ص1اإلتقان، ج السيوطي،. النوع األول -22، ص1الزركشي، البرهان، ج: ينظر -12
  .-76، ص1الزرقاني، مناهل العرفان، ج -13
  .-76، ص1الزرقاني، مناهل العرفان، ج -14
  .88، ص1واإلتقان، ج.  -78، ص1مناهل العرفان، ج -15
 .88، ص1اإلتقان، ج -16
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القبلة على قوم فصلوا إلى أنحاء وقد عميت . أن هذه اآلية نزلت في صالة المسافر على  الراحلة أينما توجهت
    .مختلفة فعذروا

ولهذا ردت عائشة  ؛لبريء ويبرأ المريبمعرفة من نزلت فيه اآلية على التعيين حتى ال يشتبه بغيره فيتهم ا -ج
 ﴾لديه أف لكمااوالذي قال لو﴿حين اتهم أخاها عبد الرحمن بأنه الذي نزلت فيه آية بن الحكم على مروان 

 .واهللا ما هو به ولو شئت أن أسميه لسميته :وقالت 17:األحقاف

  .إذا عرف سببهافي ذهن كل من يسمع اآلية  قرآنوتثبيت ال تيسير الحفظ وتسهيل الفهم - د
فآيات الظهار في :  تخصيص الحكم بالسبب عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب ال بعموم اللفظ -هـ

ظاهر من زوجته خولة بنت حكيم بن ثعلبة والحكم الذي الذي أوس بن الصامت  نزلت فيمفتتح سورة المجادلة 
 .أما غيرهما فيعلم بدليل آخر قياسا أو سواه ،تضمنته هذه اآليات خاص بهما وحدهما على هذا الرأي

  
  17 )المكي والمدني(السياق المكاني:  ثانيا

  
 كلها، التي انقسمت على، رسولحياة ال هأن استوعب نزولتنزيل القرآن مفرقا منجما  من نتائجكان 

ذلك ؛ وسنوات 10تها ومد مرحلة المدنية بعد الهجرةال، وسنة 13ومدتها  مرحلة المكية قبل الهجرةال: مرحلتين
هما المرحلة المكية، والمرحلة من حيث تاريخ نزوله ومكانه على قسمين اقتضى أن ينقسم القرآن الكريم 

  .لى الزمان والمكانالمدنية، وهو تقسيم روعي فيه النظر إ
زل بمكة، أن المكي ما نأولها  18:تعريفاتثالثة  معنى المكي والمدني في للعلماء: مفهوم المكي والمدني -1

أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما والثاني  .وهذا تعريف يراعي مكان النزول .والمدني ما نزل المدينة
أن المكي ما وقع خطاباً ألهل مكة، والمدني ما وقع والثالث  .وهذا بمراعاة زمان النزول .نزل بعد الهجرة

والقول الثاني هو المشهور المعمول به عند العلماء  .وهو تعريف يراعي المخاطَبين .خطاباً ألهل المدينة
  . والمفسرين

  19:إال من جهتينوتمييز المكي من المدني طريق إلى تعيين تأريخ النزول  ال: طرق معرفة المكي والمدني -2
  .الوحي من بدايته إلى نهايته عايشواالذين  الصحابة أو الرسول عن الصحيحوالنقل الرواية  :األولى -
  .وخصائصها السور واآليات من حيث موضوعاتها النظر فياالستنباط االجتهادي القائم على  :الثانية -
  20:معرفة السور المكيةالعلماء لضوابط  -3

  .، إال البقرة وآل عمران، وفي الرعد خالفحروف التهجي فهي مكيةب ابتدئتـ كل سورة 
  .وآل عمران فهي مكية سوى البقرةالسالم  عليهمقصص األنبياء قصة آدم وإبليس وـ كل سورة فيها 

                                                
  .النوع األول - 34، ص1، اإلتقان، جطيالسيو. النوع التاسع - 187، ص1الزركشي، البرهان، ج -17
  .135، ص1مناهل العرقان، ج. 187، ص1البرهان، ج -18
  .137، ص1مناهل العرفان، ج -19
  -138، ص1مناهل العرفان، ج -20
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  .ـ كل سورة فيها سجدة فهي مكية
    .سورة كلها في النصف األخير من القرآن 15، وقد ردت في فهي مكية ﴾كل سورة فيها لفظ ﴿كالّ -

  .مكية ﴾يا أيها الناس﴿فيها التي سورة أغلب الـ 
  21 :السور المدنيةمعرفة ضوابط  -4

  .ل الفرائض والسنن والحدود واألحكام والقوانين فهي مدنيةـ كل سورة فيها تفاصي
  .ـ كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، سوى العنكبوت

  .ـ كل سورة فيها إذن بالجهاد، أو ذكر له، وبيان ألحكامه، فهي مدنية
  . ـ كل سورة فيها محاججة ألهل الكتاب، ومجادلة لهم، فهي مدنية

  .فهي مدنية ﴾يا أيها الذين آمنوا﴿ا فيهالتي سورة ال أغلبـ 
المكية كالمدثر، المدنية كآل عمران، المكية التي فيها  22:هي أربعة: أنواع السور باعتبار المكي والمدني -5

﴿وما أرسلنا : باستثناء قوله ، المدنية التي فيها مكي كسورة الحج...)باستثناء وسئلهم عن القرية(مدني كاألعراف
  . ﴾...ل وال نبي إالمن قبلك من رسو

 ،المدني باتفاق عشرون سورة« :أنه قالالحسن الحصار  عن أبينقل السيوطي : 20السور المدنية باتفاق  -6
 السورو 23 »...ثم نظم في ذلك أبياتا رقيقة جامعة ،وما عدا ذلك مكي باتفاق ،والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة

والنساء والمائدة واألنفال والتوبة والنور واألحزاب ومحمد والفتح  البقرة وآل عمران[ :المتفق على مدنيتها هي
     .]والحجرات والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطالق والتحريم والنصر

الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والتطفيف والقدر ولم يكن وإذا [ :هي: 12السور المختلف فيها  -7
    .]نازلت واإلخالص والمعوذتزل
وإلى هذا ، ويريد بالسور المكية باتفاق ما عدا ذلك وهي اثنتان وثمانون سورة: 82السور المكية باتفاق  -8

     24 :القسم المكي يشير في منظومته بقوله
  تكن من خالف الناس في حصر  وما سوى ذاك مكي تنزله فال 

  حظ من النظر إال خالف له  فليس كل خالف جاء معتبرا
لمعرفة مكان النزول وزمانه فوائد  25:أهمية معرفة المكي والمدني وتاريخ القرآن وزمن نزوله ومكانه -9

  :كثيره هذه أهمها
من « :)  ه406ت(أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري قال : معرفته شرط من شروط المفسر -أ

وانتهاء، وترتيب ما نزل بالمدينة  تيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطاًأشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وتر

                                                
  -139، ص1مناهل العرفان، ج - 21
  140، ص1مناهل العرفان، ج - 22
 40، ص1اإلتقان، ج - 23
  40، ص1اإلتقان، ج - 24
 .-137، ص1جمناهل العرفان،  - 25



6 
 

كذلك، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة من أهل المدينة، وما نزل 
ل بالمدينة من أهل مكة، ثم ما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، ما ثم ما نز

بالجحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، ثما ما نزل ليالً، وما نزل نهارا، وما 
، وما نزل مفرداً، ثم اآليات المدنيات في السور المكية، واآليات المكية في السور المدنية، ثم ما حمل نزل مشيعاً

كة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، ثم ما نزل مفسرا، من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى م
هذه خمسة وعشرون وجهاً، من لم . مدني: ل بعضهمامكي وق: وما نزل مرموزا، ثم ما اختلفوا فيه فقال بعضهم

  26»له أن يتكلم في كتاب اهللا  يعرفها ويميز بينها لم يحّل
في موضوع واحد وكان الحكم في إحدى هاتين اآليتين أو فيما إذا وردت آيتان  :تمييز الناسخ من المنسوخ - ب

  . للمتقدمناسخ  المتأخراآليات مخالفا للحكم في غيرها ثم عرف أن بعضها مكي وبعضها مدني فإننا نحكم بأن 
معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام وذلك يترتب عليه اإليمان بسمو السياسة اإلسالمية في  -ج

   27 .ب واألفرادتربية الشعو
ويدل على ذلك اهتمام المسلمين به كل هذا  28:الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالما من التغيير والتحريف - د

، ليعرفون ويتناقلون ما نزل منه قبل الهجرة وما نزل بعدها وما نزل بالحضر وما نزل بالسفرإنهم االهتمام حتى 
  .في السلم وما نزل في الحرب، وما نزل في الحضر وما نزل في السفروما نزل ليال وما نزل نهارا، وما نزل 
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