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تحليل الخطاب القرآني في ضوء المنهج
الديميائي
د  ،مختار درقاوي
الطالبة :حيزية كروش
جامعة حديبة بن بورلي ،الذلف
امللخص
ٌفد جىظير الٍسآن الْسٍم البىجٍت ألاولى التي وجسث
الدزض اللمىي خُث اهخم الفلماء اللمىٍىن الفسب
بسدمخه في حمُق اإلاظخىٍاث اللمىٍت اإلاخضمىت في زىاًا
الخعاب الٍسآوي مً هدى و ؿسه وؿىث و داللت ،
وفملىا ـلى الخىظير والخأوٍل وحؼسٍذ بىاه الفمٍُت و
الظعدُت ـلى خد طىاء.
الدزض اللظاوي اإلافاؿس بمىاهجه ـلى لساز ّل
اإلاجاالث ألازسي اهخم بىٔ ػىساث الٍسآن الْسٍم للىؿىٕ
ئلى الداللت اإلاظخىخاة و جصحُذ ّل حملُغ أو جىضُذ ّل
مىهج أو حفصٍص ّل مفنى واإلاىهج الظمُائي مً ضمً
اإلاىاهج التي اطخمل الفلماء في جعبٍُها في اطدبعان الٍسآن
الْسٍم الطخٍساء آًاجه و اطخْىاه داللخه اإلاخىازي زلي
اإلاىسداث  ،مساـُا برلٔ ّل ألاطٍُُت التي ولد في خيزها
الخعاب الٍسآوي  ،خُث ًرًل اليظَ جدلُالث ويزًٍُت
حفمد ئلى اطدىعاً ّل الخٍىُاث اإلاخىاوسة لدي الدازض.
ئال أن هرا ال ًخم ئال بضمان الدٌت اإلاخىاهُت و جىخي
الحرز في الخفامل مق هرا الخعاب اإلاٍدض الري ال ًجىش
اإلاظاض إلاضامُىه و بىاه بأي خإ مً ألاخىإ مً هرا
اإلاىعَ هعسح ؤلاػٓالُت الخالُت  :ما هي ججلُاث اإلاىهج
الظمُائي في جدلُل الخعاب الٍسآوي و ئلى أي مدي جْمً
واـلُت في اطخْىاه البيُت الفمٍُت ؟

-1مفهوم الخطاب:
الخعاب لمت حاء مً مادة ( ر ط ب ) و هى مً
الخعاب و اإلاساظبت مساحفت الْالم و ٌد زاظبه
بالْالم مساظبت و زعابا و هما ًخساظبان ٌ...إ
اللُث ":ئن الخعبت مـدز الخعُب  ،1"...واإلافنى
اللمىي للىؾ الخعاب ًدٕ ـلى الخداوز وْما
حاء في ِخاب الٓلُاث " هى الْالم الري ًٍـد به
ؤلاوهام  ،ئوهام مً هى أهل للىهم و الْالم الري
ال ًٍـد به ئوهام اإلاظخمق واهه ال ٌظمى زعابا"2

والخعاب ًٍىم ـلى جىاوس ـىـسًٍ أطاطُين
و هما اإلاساظب و الخعاب خُث ًدظاوٍان ـلى
ئوؼاء السطالت و جمسز بها ووٍا ليظَ ئوهامي
زاضق آللُاث بُىلىحُت و جىاؿلُت ،والماًت مً
الخعاب هي ؤلاباهت و ؤلاوهام.
والخفسٍي الاؿعالحي ـلى لساز اإلاىهىم
اللمىي للٓلمت الخعاب خُث ججاذبتها أوٓاز
الفلماء بالخفسٍىاث و الخـسٍداث اإلاباػسة
بمْىىنها الداللي خُث ـسوهم أخدهم  ":بأهه
مجمىؿ ٌىاـد حظلظل وجخابق الجمل اإلآىهت
للمٍىٕ و أوٕ مً أٌترح دزاطت هرا الدظلظل هى
اللمىي ألامسٍٓي " شلُن هازَع" 3أي أهه ـبازة ـً
مثإ مخىاطَ لجملت مً ألاوٓاز اإلاخمدىزة في
ٌالب لىؽي ذي ػىساث مىهىمت لدي ّل مً
اإلاسطل و اإلاسطل ئلُه أو هى اللمت في خالت الىفل
ومً خُث هى ممازطت جٍخض ي واـال وجإدي مً
الىؼائي ما ًٍترب بخأُِد أدواز احخماـُت
مفسوُت بفُنها"4
الخعاب هى ـبازة ـً مُٓاهيزم لمىي له
دواوق ئوهامُت حظهم في ئطىاد الدوزة الخىاؿلُت
حظخلصم ظسوين مخىاطٍين و ٌابلين لفملُت ئوؼاء
الخعاب خُث ال بد لٓل ظسه أن ًإدي الىؼُىت
اإلاعلىبت مىه بىاء ـلى زعاب وحه ئلُه أو هى مً
ٌام بخىحيهه و ـلُه والخعاب هى آلُت اإلاخلٍي
إلٌامت الخداوز الىفإ واإلاىهىم بين البؼس ئذ ال
لنى له ـً الخٓلم بـىت زعابُت جٍخض ي خاحخه
اللمىٍت ئلى بفث وزائها الحىاػ ـلى بٍائه و
ُِىىهخه.
 -2مفهوم تحليل الخطاب:
زلَ هللا طبداهه و حفالى ؤلاوظان و لسش وُه
وعسة جدلُلُت حفمد ئلى حؼسٍذ الْالم اإلاٍإ ،
وجىُْٔ ّل ػىساجه الخعابُت اإلاىحهت ئلُه ،
مفصشة برلٔ بأطلىب مفسفي ٌائم ـلى الخىحُه
الداللي بدظب الظُاً اإلاٍإ وُه ذلٔ الخعاب
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واللظاهُاث الخعبٍُُت التي هي وسؿ مً وسوؿ
اللظاهُاث الفامت أزرث الخعاب ِمادة أطاطُت
إلحسائها جعبٍُاتها الخدلُلُت  ،وخدلُل الخعاب
باإلاـعلح اإلافاؿس هى ـبازة ـً " وؼاط ئوظاوي
ًىمي جمازطه بىحي خاضسا أو ّامىا وهرا شمً
جدلُل الخعاب بامخُاش.5
ًلجأ اإلاخلٍي ئلى حملت مً الفملُاث الفٍلُت
ؤلادزاُِت اإلافٍد لىٔ البنى اإلاخضمىت في الخعاب
اللمىي بمُت الىؿىٕ ئلى اإلاٍـىد ،وهرا ما ٌظمى
بالخدلُل ،وهى ًداوٕ أن ًخم الدوزة الخساظبُت
بأي ػٓل ،والخعاب ال ًمًْ أن ًـبذ زعابا ئال
ئذا جمًْ اإلاخلٍي مً اطدُفاب السطالت اإلابفىزت
مً ٌبل اإلاخٓلم.
وْثير مً الىاض جخداعى لدًه آلُاث الخدلُل
خُث ًخململىن في ّل ما ٌظمفىهه وٍٍسؤوهه و
بين وهم اإلاضمىن " والمالبُت مً اإلاثٍىين و
اإلاىْسًٍ ًدزّىن ذلٔ ولًْ ـلى لير وعي منهم
بأدواث الخعاب اإلاىهجُت الدازلُت اإلاضمىهُت
والخازحُت الؼٓلُت6
و جدلُل الخعاب في هؽس بساون و ج بىٕ هى ":
بالضسوزة جدلُل اللمت في الاطخفمإ"7
أي أن ئلصامُت الاطخفمإ اإلاىسوضت ـلى مدلل
الخعاب و دزاطت جدلُل الخعاب جٍخـس ـلى
الٍضاًا الخالُت:
 جدلُل الخعاب باـخبازه دزاطت للخعاب أيدزاطت الاطخفمإ الحٍٍُي للمت مً ٌبل مخٓلمين
خٍٍُُين في وضفُاث خٍٍُُت .
 جدلُل الخعاب باـخبازه دزاطت للخدادر جدلُل الخعاب و مىا جخددر ـً الخعاب8جدلُل الخعاب هى ولظىت جْمً أهمُتها في
ُِىُت الخلٍي ئذ ٌفسج الظامق ئلى ّل أػٓإ
الحدًث لُخمًْ مً اطخٍساء اإلادخىي و ٌظخىسك
ّل دًىامُُْخه الاطخفمالُت لبلىك اإلاظخىي الداللي
 ،و ًسجٍي بىْسه ئلى دزحت الخعاب أو ًدهيها ظبفا

و هرا ما ًىسضه همغ الخعاب اإلالٍى ئذ البد مً
وحىد جىاوَ مظخىٍاحي بين السطالت و اإلاخلٍي.
زالؿت الٍىٕ أن جدلُل الخعاب مـعلح
مسِب مً آلُخين ألاولى هي الخدلُل و الثاهُت هي
الخعاب ،و الخدلُلي هى الىاطعت اإلاثلى لدزاطت
الخعاب اللمىي.
 -3مفهوم الخطاب القرآني
الخعاب الٍسآوي هى ِالم هللا مىحه في مفؽمه
ئلى مً ػهدوا هصوٕ الٍسآن بؼٓل زاؾ مىحه
ئلى السطىٕ ـلُه الـالة و الظالم ،و بؼٓل ـام
لظائس
الىاض :9وٍإ حفالى ﴿ :لٍد أهصلىا ئلُْم ِخابا وُه
ذِسِم أوال حفٍلىن ﴾10
والخعاب الٍسآوي مجمىؿ اإلافاوي التي وحهها
هللا ـص وحل ئلى ـباده مساظبا ئًاهم باألمس و
الىهي و الظسد ،و ٌد أحمق اإلاظلمىن ـلى أن
الٍسآن ّله ِالم هللا أي أن هللا ـص و حل هى
الىاظَ بٓل ما وزد في الْخاب الري هصله ـلى
مدمد ؿلى هللا ـلُه و طلم  ،ال بمفنى ّل
زعاب مً هللا حفالى وان مثال ﴿ ئًاُ وفبد
وئًاُ وظخفين ﴾ 11لِع زعابا ئال مً الفبد.
و مً اإلافسوه أن للخعاب مـدزا و مىخهى ،
واإلاـدز ئما هى هللا حفالى أو حبرًل ـلُه الظالم
أو السطىٕ ـلُه الـالة و الظالم أو الىاض و أما
اإلاىخهى وهى هللا حفالى أو السطىٕ أو الىاض أما
اإلاإمىىن و اإلاىاوٍىن أو أهل الْخاب أو ذزٍت
ئطماـُل ـلُه الظالم أو ازىان منهم أو زالزت أو
أحمفهم و أؿل الْخاب ئما اليهىد وئما الىـازي
أو ِالهما وهره ؼاهس الىحىه.12
الخعاب الٍسآوي هى ِالم هللا ـص و حل الري
حفله ئلى ـباده مً و طمي ٌسآهُا وظبت ئلى الٍسآن
الْسٍم خُث وزد بالىحي ـً ظسٍَ حبرًل ـلُه
الظالم لُـل ئلى السطىٕ ـلُه الـالة و الظالم
لُىٍله ئلى البؼسٍت حمفاء مخميز بالخداوٕ و
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الدًمىمت والخعابت اإلاعلٍت التي ال حفسه
الخمُِب وهى ًساظب الجُل الظابَ و الالخَ
وٍـلح لٓل شمان و مٓان و هى أهىاؿ:
 زعاب ـام و اإلاساد به الفمىم ﴿ :ئن هللا بٓلش يء ـلُم ﴾13
 الخعاب الخاؾ و اإلاساد مىه الخـىؾ:﴿ أِىسجم بفد ئًماهْم ﴾14
 زعاب الفام و اإلاساد به الخـىؾً ﴿ :ا أيهاالىاض اجٍىا زبْم ﴾15
َ ُّ ََ
 زعاب الخاؾ و اإلاساد به الفمىمً ﴿ :ا أيهاَّ ُّ َ َ َّ ْ ُ ُ ّ
الي َظ َاء َو َع ّل ٍُ ُ
ىه ًَّ ِل ِف َّد ِت ِه ًَّ
ِ
الى ِبي ِئذا ظلٍخم ِ
َ
ُ
َّ
ْ
ُ
َ
ـىا ْالف َّد َة ۖ َو َّاج ٍُىا الله َزَّبْ ْم ۖ ال جسس ُح ُ
َو َأ ْخ ُ
ىه ًَّ
ِ
ِ
َّ َ ْ
َ
َ ْ
ِم ًْ ُب ُُ ِىت ِه ًَّ َوال ًَس ُس ْح ًَ ِئال أ ْن ًَأ ِج َين ِب َى ِاخؼت
َ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ َ َّ
َ ْ َ ُ ُ ُ َّ
ود الل ِه
ود الل ِه ۖ ومً ًخفد خد
ُم َب ِِّ َىت ۖ و ِجلٔ خد
َ
َّ
ُ
َ َ
َ َ ََ َ
وٍ ْد ؼل َم ه ْى َظ ُه ۖ ال ج ْد ِزي ل َف َّل الل َه ًُ ْد ِدر َب ْف َد
ََٰ َ
ذ ِل َٔ أ ْمس ﴾16
 زعاب الحبعً ﴿ :ا أيها الىاض اـبدوازبْم﴾17
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ ْ
وه ب َف ْه ِدِ ْم َوئ ًَّ َ
َْ
اي
ِ
 زعاب الىىؿ{ :وأووىا ِبفه ِدي أ ِ َِ
و ْاز َه ُبى ِن} 18
 زعاب الرمً ﴿ :ا أيها الرًً ِىسوا ﴾19أهىاؿ الخعاب الٍسآوي ِثيرة و مخفددة و
ألساضها مخىىـت ولٓل زعاب طُاٌه الـسٍذ أو
الظمُائي الري ًددد داللخه ،واهلل ـص و حل ٌإ
ّل ّلمت بٍدز وخْمت خُث أنها أوؼأث في ٌالب
بالغي ًـفب ـلى اإلاخلٍي الفادي وهم مفىاه ،لهرا
هجد ما ٌظمى بسهاب الخىظير والخدلُل هؽسا
لـفىبت الخعاب الٍسآوي وٌدطِخه ،ولِع ّل
مرهب ٌادز ـلى الخدلُل وهرا الىىؿ مً الخعاب
ًسخلي ـً الخعاب الفادي الري ًدزِه اإلاخلٍي
ئما بىعي أو لير وعي  ،بل هى زعاب زاؾ مً
خُث الداللت ومً خُث الٍالب اللىؽي.
 -4مىهىم اإلاىهج الظمُائي:

ولدث اللظاهُاث اإلافاؿسة مىاهج خدًثت بمُت
دزاطت اللمت ؤلاوؼائُت و اإلاىهج الظمُائي مً
ضمً اإلاىاهج التي اهخمذ بها و بترطُسها اإلادازض
اللظاهُت في طاخت الدزض اللظاوي و زاؿت في
الفٍىد ألازيرة خُث ػهدث حفاظُا ِبيرا في مجإ
جدلُل الخعاب خُث يهده ئلى الخأوٍل و
اطدىعاً الىف بؼٓل ال ًىظد داللت اإلافاوي
الحٍٍُُت للبنى الفمٍُت ، 20واإلاىهج الظمُائي
مً زماز الدزض اللظاوي لالهىخاح ـلى البنى الىف
الدازلُت و الخازحُت  ،اإلاىهج الظمُائي ججاوش
اللظاهُاث التي جخسر اللماث العبُفُت مىضىـا
لها ئلى دزاطت مسخلي الفالماث دازل الحٍل
الاحخماعي.
هرا اإلاىهج ًداوٕ حهد ئًماهه ججاوش
الخدلُل البيُىي اإلافعى اإلاداًث اإلافمىٕ للبنى
الظعدُت وخدها ـاٌدا ـلى جىاوٕ مفعُاث
البيُت الفمٍُت اإلاظدثمسة ّل ألاهؽمت الدالت
اإلاىعىٍت ـليها الىخاج الخعابي ،مٍخىُا أزس ّل
الفالماث الظمُائُت اإلاىؼىت وُه الطخْىاه اإلافاوي
اإلاظٓىث ـنها طىاء ّاهذ هره الفالماث لمىٍت أم
لير لمىٍت"21
اإلاىهج الظمُائي مً بين أهم اإلاىاهج التي
حؼخمل ـليها البيُت الفمٍُت للىؿىٕ ئلى اإلافاوي
الخىُت وهى آلُت مً آلُاث الاطخٍساء و الاطخْىاه
التي جٍىم ـلى جٍىي الىحىه الباللُت التي مً
ػأنها أن جضمً اإلاالمذ الظمُائُت التي جإطع
للداللت اإلاضمسة و ـلُه واإلاىهج الظمُائي في
جدلُل الخعاب الٍسآوي له واـلُت في جددًد
الداللت بىىؿ مً الدٌت و الؼمىٕ و ذلٔ بخجاوش
مظخىي البنى اإلاسئُت ئلى مظخىي أـمَ بفُد ـً
الفين اإلاجسد ،و ال ًدىاوٕ ئلى مخمسض ٌادز ـلى
الخأوٍل و الخىظير.
 -5اطخْىاه اإلاضمىن الداللي للخعاب الٍسآوي:
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جىعلَ دزاطت الخعاب الٍسآوي مً البيُت
الظعدُت ئلى البيُت الفمٍُت أو الفْع مً بيُت
اإلافنى ئلى طمُائُت الدإ وىبدأ ـملُت الاطخْىاه
مً " مسخلت الخلٍي ئلى مسخلت الخأوٍل زم مسخلت
الخبلُن"22و مً بين آلالُاث التي اجسرث ّىطُلت
لخدلُل الخعاب الٍسآوي الخىظير و ٌد اـخمد
الخىظير بالراث ألهه ًلج في لىز اإلادوهت الٍسآهُت و
ًبدث في اوسجام الىف الٍسآوي و ذلٔ مً زالٕ
آلُت الظُاً التي ٌفخمدها الدازض في جدلُله
الخعاب الٍسآوي و الظُاً الٍسآوي هى " جخابق
اإلافاوي و اهخؽامها في جلٔ ألالىاػ الٍسآهُت  ...و
هى امخداد للٍىٕ بأن الٍسآن جسجِبه جىٌُي مً
هللا" 23و للظُاً وىائد في اطخْىاه اإلاضمىن
الٍسآوي هسلـها
 جىحُه الدؼابه الخىىؿ الداللي الترحُذ الداللي دوق ػبهت الخْساز اإلافىىي جسـف الفام دوق ألاوهام24الاطخْىاه هى ملمذ طُمُائي ٌفمل ـلى
البدث في اإلاضمس الخىي و ججلُخه للمخلٍي و
ًٍىم الاطخْىاه ـلى زبغ الظُاً الخازجي
بالـىزة اإلاخٓاملت للداللت ذاث الاطتراجُجُت
الخداولُت و الاوتراضاث اإلاظبٍت و ألالىاػ
اإلاؼبفت باالخخجاج و الاطدؼهاد في اإلاإلىاث
الظابٍت لراث الخعاب" الخعاب الٍسآوي" ،ئال
أهه و مهما خاوٕ ـلماء اللمت و اإلاىظسون
اطخْىاه اإلاضمىن الداللي للخعاب الٍسآوي وانهم
ًبٍىن ٌاؿسًٍ لير ٌادزًٍ ـلى ؤلاخاظت بخدلُل
هرا الىىؿ مً الخعاب هؽسا لٍدطِخه و خظاطُت
حفامله.
-6أهىاؿ الاطخْىاه

– 1اطخْىاه اإلاْخىب  :و ًخم ذلٔ باطخٍساء
اإلادون الٍسآوي مً زالٕ حؼسٍذ الدوإ اللىؽُت ،
خُث جخسر ِبىابت للىلىج ئلى اإلاضمىن و ال ًخم
هرا ئال ئذا جىوس الٍامىض اإلاعجمي اإلاصدوج
ؤلاًدًىلىجي ( مً الٍدًم ئلى الحدًث) و ًٓىن ذو
ٌاـدة مخِىت.
 – 2اطخْىاه الظُاً :و هرا مً زالٕ ألاوؼعت
الاحخماـُت و الحُثُاث التي أوؼأ في زضمها
الخعاب وهى في الٍسآن ٌظمى بمىاطبت هصوٕ
الظىزة خُث ًسبغ الىاٌق اإلافاغ بالخعاب
اإلاٍإ لىهم ّل اإلافاوي اإلاىخؽمت.
اإلاساظب  :و ذلٔ بمفسوت اإلاٍإ
 – 3اطخْىاه
ِ
الري ٌُل وال ًمًْ الخفامل مق الخعاب الٍسآوي
ببظاظت ِما ًخفامل مق الىف الؼفسي و الىثري
الـادز ـً البؼس ،بل ًجب أن جىضق بفض
ألاطع و الٍىاـد والٍائل هى اإلاىلى ـص و حل
الىاٌل حبرًل و اإلالٍي مدمد ـلُه الـالة و
الظالم  ،جىجس هابق ـً اإلافبىد الخالَ الىاخد
ألاخد الري ال ٌفلى ـلُه ،ئذ ال بد مً اطخْىاه
هرا الٍدز الفالي وئـعاء الخعاب الٍسآوي خٍه و
مظخدٍه.
َ َ
 – 4اطخْىاه اإلاساظب  :و ًخفلَ ذلٔ بمساـاة
َ
هىظُت اإلاساظ ْب أو اإلالٍي أًه والمالب ًٓىن
الصخف لير ٌادز ـلى اطدُفاب هرا الٍىٕ
اإلاعجص ألهه ذو مظخىي مددود زاؿت اإلاساظب
ألامي الري ٌعجص ـً مفسوت اإلاٍـىد ألهه ًخفامل
مق لمت ًـفب وهمها ِ ،ما ًجب أن ًٓىن ذا
زؤٍت ـمٍُت و هؽسة زاهُت وٌدزة جلٍي لير ـادًت
ختى ًدـل الىهم الىفلي للخعاب الٍسآوي لرا
وحب أن ٌظخْىه اإلاساظب ٌبل أن ًٍإ الخعاب
أزىاء ـملُت هٍله مً ٌبل أشخاؾ ـادًين و
زاؿت في الحالي الري مً ضفي لمىي واضح.
زاجمت:
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جمسض هرا البدث ـً حملت مً الىخائج
اإلاخىؿل ئليها مً زالٕ الخىٍُب ،خُث جمثل
خىؿلت ّل ما جم البدث وُه في مخىن الْخب
واإلاٍاالث ،وٍمًْ جلخُـها في الىٍاط آلاجُت:
 -1خظاطُت الخفامل مً الخعاب الٍسآوي ،ولدث
زهابا لدي الدازطين مً جدلُله وجىُْٔ ػىساجه.
 -2اإلاىهج الظُمُائي مً بين اإلاىاهج اللظاهُت
اإلافاؿسة التي حظمذ باطدىٓاه اإلاضمىن .
 -3جدلُل الخعاب مً بين الدزاطاث الحدًثت
التي اطخٍعبذ اهخمام الباخثين.
 -4اإلاىهج الظُمُائي ًخفامل مق الىـىؾ مً
خُث اإلاجاش والخىزٍت وليرها مً الؽىاهس الباللُت
ولير الباللُت.
ٌ -5ساءة الخعاب الٍسآوي مً مىؽىز طُمُائي هي
ٌساءة مخفددة ومىىخدت جسسج الىف مً بيُاجه
اإلاملٍت في دوالها ئلى أٌداز مدلىالتها لدظدؼسً
اإلافاوي.
 -6الخعاب الٍسآوي هف مٍدض معجص ًمثل بإزة
الدزاطاث ألالظيُت اإلافاؿسة والٍدًمت.
 -7جدلُل الخعاب الٍسآوي في ضىء اإلاىاهج
اللظاهُت الحدًثت وخذ أوٍا جىظيرًت حدًدة.
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