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  :مفهوم التداولية / 1
  :التداولية لغة واصطالحا -

  :    التداولية لغة
 دواليؾ أي مداولة عمى اتداولنا األمر أخذناه بالدوؿ ، وقالو: ...    جاء في لساف العرب 

األمر ودالت األياـ أي دارت واهلل يداوليا بيف الناس ، وتداولتو األيدي أخذتو ىذه مرة وىذه 
 1.مرة 
  :التداولية اصطالحا   

تبنى الباحثوف العرب مصطمح التداولية ، أوؿ مف اقترح مصطمح التداولية ىو طو عبد 
الرحمف في كتابو أصوؿ الحوار ، وقد تبناه أحمد المتوكؿ ، واستعممو فمقي استحساف 

، فالمالحظ أف المعاجـ العربية  أنيا ال تكاد تخرج في داللتيا عمى معاني 2المختصيف 
والنقؿ والدوراف .. التحوؿ والتبدؿ واالنتقاؿ سواء مف مكاف إلى آخر أو مف حاؿ إلى أخرى 

يدالف في استخداميما التجريبي عمى معنى الحركة بيف الفاعميف ، فيكوف التداوؿ جامعا بيف 
وتجدر اإلشارة إلى أف عبد  الرحماف حاج صالح استعمؿ . اثنيف ىما التواصؿ والتفاعؿ 

 .pragmatic:  كمقابؿ لػػػ 3مصمح االستعماؿ 
إضافة إلى وجود مصطمحات أخرى صادفتيا خالؿ بحثي مثؿ عمـ التخاطب ، الذرائعية 

 .البراغماتية ، وغيرىا 
 : وىو تعريؼ واسع إذ يقوؿ 1938     إف أقدـ تعريؼ التداولية نجده عند شارؿ موريس 

 4".إف التداولية جزء مف السيميائيات ، وتيتـ بمعالجة العالقة بيف العالمة ومستعممييا " 
 .ويجدد رودوؼ كارناب التداولية بأنيا قاعدة المسانيات

   ويرى  فرنسوا ريكانتي بأف التداولية جزء مف دراسة استعماؿ المغة في الخطاب ،
 .واآلثار الخاصة في المغة والتي تشيد عمى مقدرتيا الخطابية

                                                 
 .252 ، ص 4 ، مج1300 ، 1  أبو الفضؿ جماؿ الديف بف مكـر بف منظور ، لساف العرب ، دار صادر ، لبناف ، ط 1
، مجمة الواحات والبحوث - دراسة تداولية –   محمد مندور ، نظرية القراءة الكالمية بيف التراث العربي والمناىج الحديثة 2

 .52 ، ص2012 ، 12والدراسات ، جامعة غرداية، الجزائر ، العدد 
.  52 ينظر ، نفس المرجع ، ص3
 ينظر ، عمى آيت أوشاف ، السياؽ والنص الشعري مف البنية إلى القراءة ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، الدار البيضاء ، 4

. 55 ، ص2000 ، 1المغرب ، ط
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والتداولية مفيـو يستعمؿ اسـ التداولية كما يستعمؿ صفة مقاربة تداولية ، فف فرعي مف 
 1.المسانيات ونزعة ما في دراسة الخطاب أو بصفة أوسع  تصور لمغة

 .2كما تعرؼ بأنيا دراسة كيؼ يكوف لممقوالت معاف في المقامات التخاطبية 
سمة ميمالت " وقد كانت النزعة في الستينيات تميؿ إلى تعريؼ التداولية عمى أنيا 

 ".المسانيات
وىي عبارة تعني أف ميمة التداولية إيجاد حؿ لجميع القضايا التي لـ تعالجيا المسانيات 

وضمف ىذا التصور لـ تعد التداولية سمة  (وىي تحمؿ عمى أنيا الصوتية والتركيب والداللة )
 .3ميمالت بؿ أداة لتبسيط المسانيات 

ويعرفيا جورج يوؿ بأنيا دراسة المعنى الذي يقصده المتكمـ ، يتضمف ميداف الدراسة ىذا 
بالضرورة تفسير ما يعنيو الناس في سياؽ معيف وكيفية تأثير السياؽ فيما يقاؿ كما يتطمب 
أيضا التمعف في اآللية التي ينظـ مف خالليا المتكمموف ما يريدوف قولو وفقا ليوية الذي 

 4.يتكمموف إليو ، وأيف ، ومتى وتحت أي ظروؼ
ويري فميب بال نشيو أف مصطمح يقترف بو في   pragmatiqueعمى درجة مف الغموض إذ 
أما في االنجميزية ، " مالئـ لمحقيقة " و " المحسوس " المغة الفرنسية ، المعنياف ، 

pragmatic ىي المغة التي كتبت بيا أغمب النصوص المؤسسة لمتداولية فاف كممة تدؿ  
وىكذا يبدو ألوؿ وىمة أف الحقؿ " مالو عالقة باألعماؿ والوقائع الحقيقية " في الغالب عمى 

الذي فتحو ىذا االختصاص العممي ضخـ ، وتمقى عموما بأنو كياف غامض ، أو نقؿ جرابا 
 .جديدا تضع فيو اإلعماؿ اليامشية التي ال تنتمي إلى االختصاصات المؤسسية 
 إلخ ... وىي المسانيات ، وعمـ االجتماع واألنثربولوجيا وعمـ النفس االجتماعي والدالئمية 

 5.نحو المشاكؿ التي أثارتيا ىذه االختصاصات وؿ تتوصؿ إلى معالجتيا بشكؿ مرض
                                                 

، حمادي صمود ، - دومينيؾ مانغنو ، معجـ تحميؿ الخطاب ، ترجمة عبد القادر المييري –  باتريؾ شاردو دومينيؾ 1
. 442 ، ص 2008دار سيناترا ، تونس ، 

 .13 ، ص2004 محمد يونس عمي ، مقدمة في عممي الداللة والتخاطب ، دار الكتاب ، بنغازي ، ليبيا ، 2
آف ريبوؿ ، القاموس الموسوعي لمتداولية ، ترجمة مجموعة مف األساتذة والباحثيف بإشراؼ عز الديف -  جاؾ موشالر  3

. 28، ص2010 ، تونس ، 2المجذوب ، دار سيناترا ، ط
. 19 ، ص2010 ، 1 جورج يوؿ ، التداولية ػ ترجمة قصي العتابي ، دار األماف ، الرباط ، ط4
 ، 1 فيميب بالنشيو ، التداولية مف أوستيف إلى غوماف ، ترجمة صابر الحباشة ، دار الحوار لمنشر والتوزيع ، سوريا ، ط5

 .17 ، ص2007



  
 

17 

   التداولية ىي مجموعة مف البحوث المنطقية المسانية ، وىي كذالؾ الدراسات التي تعنى 
باستعماؿ المغة ، وتيتـ بقضايا التالـؤ بيف التعابير الرمزية والسياقات المرجعية ،والمقامات 

 .المرجعية 
   ويرى كؿ مف ديمر وركاناتي أنيا تمثؿ دراسة تيتـ بالمغة في الخطاب ، وتنتظر في 

 .قصد تأكيد طابعو التخاطبي . الوسميات الخاصة بو 
   ويحدىا سفز كذالؾ بأنيا الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمف المسانيات ، وييتـ أكثر 

 .1باستعماؿ المغة في التواصؿ
 :عالقة التداولية بالحقول المعرفية- 2

الكيفيات التي يحقؽ بيا  و        التداولية في مجمميا تدرس الكالـ وعالقة بمنجزه ،
أغراضو مف خالؿ ىذا التعريؼ ، يمكننا حصر موضوع التداولية في دراسة العالقة بيف 

المتكمـ والسامع بكؿ ما يعتري ىذه العالقة مف مالبسات وشروط مختمفة ، حيث تدرس كؿ 
العالقات بيف المنطوقات المغوية  وعمميات االتصاؿ والتفاعؿ ، والتداولية بوصفيا منيجا في 

دراسة المغة لو أسسو ومفاىيمو إال أف ليا عالقة بالمستويات المسانية عموما فأيف يمكف 
 .تحديد تمؾ العالقة ؟

 :عالقة التداولية بالمسانيات  -

إال أ ف طريقة المقاربة في كمتييما مختمفة " المغة : "     موضوع التداولية والمسانية ىو 
 .2قاعدة المسانيات أو أساسيا المتيف الذي تستند إليو " التداولية بأنيا " كارناب " ويصؼ
وقد كانت النزعة في الستينيات تميؿ إلى تعريؼ التداولية عمى أنيا سمة ميمالت     " 

وقد تعني أف ميمة التداولية إيجاد حؿ لجميع القضايا التي لـ تعالجيا المسانيات " المسانيات 
أو ال تستطيع تناوليا ، ومف حسف الحظ أف ظيرت تعريفات إيجابية تسند إلى التداولية 
وظيفة معالجة بعض القضايا مف جية نظر غير لسانية ، وىي قضايا متعمقة بالنظرية 
 3المسانية ، وضمف ىذا التطور لـ تعد التداولية سمة ميمالت بؿ أداة لتبسيط المسانيات 

                                                 
. 19/ 18 ينظر ، التداولية مف أوستيف إلى غوماف ، المرجع السابؽ، ص 1
 ينظر ، المسعود الصحراوي ، التداولية عف العمماء العرب ، دراسة تداولية لظاىرة األفعاؿ الكالمية في التراث المساني 2

. 21 ، ص 2005 ، 1العربي ، دار الطميعة ، بيروت ، ط
. 21 ينظر، نفس المرجع ، ص 3
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   أما موشالر وآف ريبوؿ فيميزاف ما بيف نوعيف مف المظاىر التداولية ، ما يرتبط منيا 
 .بالبنية المغوية وما يرتبط منيا بالسياؽ غير المغوي

 تركيب داللة  
 نظريات الكفاءة تداولية لسانية 

                             داللة مدمجة
 
    قوانيف الخطاب          

 تداولية غير لسانية 
 نظريات                      لساني نفسي                               السياؽ     

                                                              لساني اجتماعي    االنجاز
 

 : عالقة التداولية بعمم الداللة -
إلى أف كؿ منيما يتناوؿ " إف التداخؿ الحاصؿ بيف التداولية وعمـ الداللة مرده 

المعنى وىذا التداخؿ ىو الذي أعاؽ اتفاؽ األلسنييف عمى ضرورة الفصؿ وبياف حدود 
، ألف كمييما يحاوؿ تبيف معنى كممة أو عبارة أو جممة ، وال يمكف أف "كؿ مجاؿ 

يكوف ذلؾ بمعزؿ عف عالقة األمر بالمتكمـ ومقاصده ، وكذا الموقؼ الذي يجري فيو 
 1.الكالـ

 كما نعمـ أف شارؿ موريس ىو أوؿ مف حاوؿ إدخاؿ نوع المقابمة لمتميز بيف مجالت 
 :المغة الثالث 

يتعمؽ األمر ىنا بمجموعة القوانييف التي تضبط :  المجاز المغوي أو التركيبي  -01
عممية الصحة النحوية لمكالـ مف أجؿ أف يكوف مقبوال لدى مستخدمي المغة 

 .المستعممة في التعبير
مجموعة العالئؽ القائمة بيف المعاني واألشياء التي تعنييا :   المجاؿ الداللي  -02

 .في إطار سياؽ المغة

                                                 
. 22 ينظر، في تداولية الخطاب ، المرجع السابؽ ، ص 1
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وىو الذي يدرس عالقة بيف العالمات باستعماالتيا ومقاماتو :  المجاؿ التداولي -03
 1.وأطرافيا التداولية 

 :ويمكف تحديد عالقة التداولية بعمـ التركيب والداللة في المقولة التالية لموريس 
تقـو القاعدات التركيبية بتحديد العالقات بيف الدواؿ ، وتقـو القاعدات الداللية بتثبيت " 

الترابط بيف الدواؿ والموضوعات ، أما القاعدات التداولية فتحدد الشروط التي يكوف فييا 
إف المغة : الداؿ عالمة بالنسبة لممتحدث ، وىكذا يمكننا وصؼ لغة ما بشكؿ شامؿ قائمتيف 

عبارة عف مجموعة بيف شخصيف لمدواؿ التي : بحسب مفيوميا السيميائي التاـ لمجممة ىي 
 2.يسير استخداميا القاعدات التركيبة والداللية التداولية

    نستخمص مف ىذا القوؿ أف عمـ التركيب يعنى بوضع الشروط المحددة والقواعد التي 
تضمف صياغة األقواؿ الجيدة ، أما عمـ الداللة فييـ بالشروط التي تجعؿ الكالـ مفيوما 

 .والتداولية تعنى بالشروط الالزمة لكي تكوف األقواؿ المغوية مقبولة
  :عالقة التداولية بالبالغة -

 إف التداولية تنطمقة مف ىدؼ أساس ىو استثمار الممكف والمتاح مف اآلليات لتوصيؿ 
رسالة لغوية معينة ، وجعؿ المعني بيا يعيبيا ويتحرؾ في إطار إنجازىا ، ولعؿ ىذا ما 

فف الوصوؿ إلى تعديؿ " يدفع بعض التداولييف المعاصريف إلى تعريؼ البالغة بأنيا 
، ألف البالغة  في نظر ىؤالء نظاـ لو بنية مف األشكاؿ " موقؼ المستمع والقارئ 

 .3التصويرية والمغوية يصمح إلحداث التأثير الذي ينشده المتكمـ في موقؼ محدد 
 ويرى ليتش أف البالغة تداولية في صميميا إذ أنيا ممارسة االتصاؿ بيف المتكمـ 

والسامع بحيث يحالف إشكالية عالقتيما مستخدميف وسائؿ محددة لمتأثير عمى بعضيما 

                                                 
. 22/23 ينظر ،  في تداولية الخطاب  ، المرجع السابؽ ، ص 1
 ، 1990 ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشؽ ، 1 ىربت بركيمي ، مقدمة في عمـ الداللة األلسنيف ، ترجمة قاسـ مقداد ، ج2

. 35ص 
 محمد سالـ محمد االميف الطمبة، الحجاج في البالغة المعاصرة ، بحث في بالغة النقد المعاصر ، دار الكتاب الجديد 3

 .175 ، ص2008 ، 1المتحدة ، ط
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، ولذلؾ فإف البالغة والتداولية تتفقاف عمى اعتماد المغة كأداة لممارسة الفعؿ عمى 
 .1الممتقي عمى أساس أف النص المغوي في جممتو إنما ىو نص في موقؼ 

  :عالقة التداولية بالحجاج -
في عالقة الحجاج بالتداولية ، نجد التداولييف المعاصريف ينظروف إلى الخطاب 

متميز بخصائص بنائية تواصمية تجعمو مختمفا عف غيره مف " الحجاجي عمى أنو 
الخطابات كما أف صوره البنائية االستداللية والكالمية وخضوعو لشروط القوؿ والتمقي 

كميا تكرس ذلؾ التميز مف جية ثانية انتماء القوؿ ... والمقاـ والرغبة في التأثير والفعؿ 
او النص الحجاجي إلى مجاؿ التداوليات بالرغـ مف اتساع ىذا المجاؿ منيجيا وعدـ 

 حيث أف ىذا المجاؿ يضع مف أولياتو اإلجابة عمى عدة أسئمة حجاجية –ضبط حدوده 
ميمة مثؿ مف يتكمـ ؟ والى مف يتكمـ ؟ وماذا نقوؿ بالضبط حيف نتكمـ ؟ وكيؼ نتكمـ 
شيئا ونريد قوؿ شئ آخر ؟ وىي أسئمة تتطمب اإلجابة عنيا استحضارا جيدا لمقاصد 

المتكمـ وأفعاؿ المغة بأبعادىا التداولية والسياقية وخاصة الحجاجية ، نظرا إلى ما تنطوي 
 . 2عميو ىذه األخيرة مف أبعاد شاممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تستوعب كؿ األنماط الخطابية 

 أفعــــــــــــــــــــــــال الكــــــــــــــــــــــــــــالم:  

نواة مركزية في الكثير مف االعماؿ  speech act     أصبح مفيـو الفعؿ الكالمي 
التداولية ، وفحواه أنو كؿ ممفوظ ينيض عمى نظاـ شكمي داللي إنجازي تأثيري ، وفضال 

 لتحقيؽ أغراض  actes licutoiresعف ذلؾ ، يعد نشاطا ماديا نحويا يتوسؿ أفعاال قولية  
، وغايات تأثيرية  (إلخ ... كالطمب واألمر والوعد والوعيد  ) actes illcutoires إنجازية 

actes perloutoires   ومف ثـ فيو فعؿ  (كالرفض والقبوؿ  )تخص ردود فعؿ المتمقي
يطمح إلى أف يكوف فعال تأثيريا أي يطمح إلى أف يكوف ذا تأثير في المخاطب ، اجتماعيا 

  .3أو مؤسساتيا ، ومف ثـ إنجاز شئ ما

                                                 
 صالح فضؿ ، بالغة الخطاب وعمـ النص ، سمسمة بني ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب، 1

 .89دط ، دت ، ص ... الكويت ، 
 .176/177 ينظر ، الحجاج في البالغة المعاصرة ، المرجع السابؽ ، ص 2
. 40 ينظر ، التداولية عند العمماء العرب ، المرجع السابؽ ، ص 3
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الفعؿ الكالمي " ىذا ف وقد توصؿ أوستيف في آخر مرحمة مف مراحؿ بحثو إلى تقسيـ 
 :فرعية ، عمى النحو التالي " أفعاؿ "  إلى ثالثة  acte de discours integral"  الكامؿ 
  : (أو الفعل المغوي  )فعل القول   -1

ففعؿ القوؿ " إطالؽ االلفاظ في جمؿ مفيدة ذات بناء نحوي سميـ وذات داللة " ويراد بو 
المستوى : يشتمؿ بالضرورة عمى أفعاؿ لغوية فرعية ، وىي المستويات المسانية المعيودة 
الفعؿ : الصوتي ، والمستوى التركيبي والمستوى الداللي ، ولكف أوستيف يسمييا أفعاال 

الصوتي ، والتمفظ بسمسة مف األصوات المنتمية إلى لغة معينة ، واما الفعؿ التركيبي فيؤلؼ 
مفردات طبقا لقواعد لغة معينة ، وأما الفعؿ الداللي فيو توظيؼ ىذه األفعاؿ حسب معاف 

حاالت محددة فقولنا مثال   :وا 
 .إنيا ستمطر -

، أـ " أنيا ستمطر : " إخبار ب : يمكف أف يفيـ معنى الجممة ،ومع ذلؾ ال ندري أىي 
إال ... ، أـ غيرذلؾ " أمر بحمؿ مظمو " ، أـ" عواقب الخروج في الرحمة " تحذير مف 

 .مف الكالـ " غرضو " المتكمـ  أو " قصد " بالرجوع إلى قرائف السياؽ لتحديد 
 :                                   الفعل المتضمن في القول  -2

،وىذا الصنؼ مف " إنو عمؿ ينجز بقوؿ ما "        وىو الفعؿ اإلنجازي الحقيقي إذ
األفعاؿ الكالمية ىو المقصود مف النظرية برمتيا ، وليذا اقترح أوستيف تسمية 

: القوى اإلنجازية ، ومف أمثمة ذلؾ : الوظائؼ المسانية الثانوية خمؼ ىذه االفعاؿ 
... إصدار تأكيد أو تحذير ، وعد، أمر ، شيادة في محكمة / إجابة السؤاؿ / السؤاؿ 

ىو اف الثاني قياـ بفعؿ " ب " والفعؿ الثاني " أ " الخ ، فالفرؽ بيف الفعؿ االوؿ 
 .ضمف قوؿ شئ في مقابؿ األوؿ الذي ىو مجرد قوؿ شئ 

 الفعل الناتج عن القول                                        -3
  وأخيرا يرى أوستيف أنو مع القياـ بفعؿ القوؿ وما يصحبو مف فعؿ متضمف في 

" قائما بفعؿ ثالث ىو  (وىو ىنا الشخص المتكمـ  )القوؿ والقوة ، فقد يكوف الفاعؿ 
اإلقناع ، : التسبب في نشوء آثار في المشاعر والفكر ، ومف أمثمة تمؾ اآلثار 

 ... "التضميؿ ، واإلرشاد ، التثبيط 



  
 

22 

 1" الفعؿ التأثيري " الفعؿ الناتج عف القوؿ ، وسماه بعضيـ : ويسميو أوستيف 
 :  ونخمص اآلف إلى تمخيص البنية العامة لألفعاؿ الكالمية عند أوستيف في الشكؿ اآلتي 

 :فعؿ القوؿ ، وبنيتو وىي كاآلتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي :       الفعؿ االوؿ 
  
 
 
 
 

 الفعؿ المتضمف في القوؿ والفعؿ الناتج عف القوؿ: الفعالف الثاني والثالث
 
  
 
 
 
 

 وتتضح ىذه البنيو في الخطاطة أدناه
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                 
 .42  ينظر ، التداولية عند العمماء العرب ، المرجع السابؽ ، ص 1

 ( بالداللواألصواتربظ )فعؿ داللي+
 

Acte locutoi
 

 Acte 
iIlocutoire

 Acteىو مجموع االثار المتربو عف الفعؿ السابو:الفعل الناتج عن القول
perlocutoire 

 Acte de discours integralا
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 خصائص الفعل الكالمي:  

 :يالحظ أوستيف أنو توجد ثالثة خصائص لمفعؿ الكالمي الكامؿ 
 .إنو فعؿ داؿ  -
 (أي ينجز األشياء واألفعاؿ االجتماعية بالكممات  )إنو فعؿ إنجازي  -
 .(أي يترؾ آثارا معينة في الواقع ، خصوصا إذا كاف فعال ناجحا  )إنو فعؿ تأثيري  -

عمى " مسممة القصدية " ، وتقـو " القصدية " ويقـو كؿ فعؿ كالمي عمى مفيـو 
أسس تداولية درسيا فالسفة التحميؿ ثـ توسع في تفريعيا وتعميقيا التداوليوف حتى غدت 

حوارية ، وتعد مراعاة / شبكة مف المفاىيـ المترابطة ، فقد غدت قيمة تداولية نصية 
مفيوميا العاـ وشبكتيا المفاىيمية مف أبرز المفاتيح المنيجية في الدراسات المسانية 

 .النصية 
الغرض "  ويتأكد الربط بيف العبارة المغوية ومراعاة مقاصد استاذه أوستيف ، فقد عّد 

القوة "  عنصرا وكونا أساسيا مف مكونات but illocutoire" المتضمف في القوؿ  
 . illocutoire forceالمتضمنة في القوؿ   

 
 :السياق التاريخي لممفاهيم التداولية * 

 وفي االخير نختـ بيذا الرسـ الذي يضع أبرز المفاىيـ التداولية في سياقيا التاريخي 
 .التطوري ، وقد نقمناه عف موشمر بشئ مف التعديؿ 

 
   
 

 
 

 
 
 
 

1957 
 

1969 

 

Semantique generative 
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  مقاربه تداوليه " األفعال الكالمية في الخطاب القرآني: " 

 ـتنقسو ،لّية داولتا ظرن جيةو فم نيرآلقا باطلخا في واردةلا لكالمّيةا ؿألفعاا سةدرا وؿنحا
.  رةمباش رغيو رةمباش: فقسمي لىإ

 : رةلمباشا لكالمّيةا لألفعاا–  1

 ثلمبحا ؿّ لعو ،فّعالةو ميّمة لكالمّيةا ؿألفعاا ؿمجا في" رؿسي"و" فستيأو "ودجي إفّ 
 روطشو رة،لمباشا بالصيغة لمتعّمقةا إلنشائّيةا ؿألفعاا وى لتحميمّيةا ألعماليما ألساسيا
 لتيا ؿسائولا ؼمختم ؿستعماوا ر،يرلتقوا ؤاؿكالس ،لمختمفةا ثيدلحا تسياقا في ستعمالياا
.  لمتمّقيا لىإ ـلكالا ؿفع وايبمغو واصموايت لكي وفثدّ لمتحا عمييا رّفويت

 فودى ؽتحقيو هدقص لتبميغ عنايتو ليوي مادعن رلمباشا لكالميا ؿلفعا ِطبلمخاا ؿيستعم
ا جية فم لمصمحتو جيووي أو ،ما ؿبعم لمتمّقيا ؼيكّم أف في غبتوور ،ابيطلخا  هدبعاو 
 ِطبلمخاا يتجو أف رضُيفتو. فمعّي مستقبمي ؿلفع جييووت أو رى،خأ جية فم ررلضا فع
 رةمباش رألكثا شكميا في تتيجياراإلستا هذى ؿفيستعم ،لمتمّقيا دةفائ فم رلتكثيا لىإ ابوطبخ
.  فيحيرلصا لنييوا ركاألم ،هدقص عمى اللةدلم
:  جيهولتوا فلتكميا لفعاأ– أ  –1

 دعن ميّمة مسألةو وص،لنصا رتفسي في ّيةدالجتياا لقضّيةا رىوج ثلمبحا ذاى دّ     ُيع
 مبّيةط ؿألفعاا هذىو ؿ،الستعماوا ضعةوالما في اللتوود رألما كمسألة ،خاّصة فلّييوألصا
 لنييا و رألموا داءكالن لمستمعا ؿفع رعب ىارتأثي ؽلتحقي تالوكمحا بُتحس جييّيةوت
.   ىارغيو ـالستفياوا

1967 
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 رزبوأ. ـلمتكّما ؿفع ردّ ل لمتمّقيا زيحّف ألّنو ،جييّيةولتا لكالمّيةا ؿألفعاا فم داءلنا دّ     يع
 داءفالن. لنييوا رباألم وطتبارال ظًران نيرآلقا ّص لنا في رةمعتب كثافة ؿّ يحتو ،(ءلياا) توأدوا
 ؿبأشكا ريظ دقو. هدمقاص ديدتح فم ؾلذ دبع فليتمّك ِطبلمخاا بو ـويق كالمي ؿفع أّوؿ

 يا ،ّياركز يا داود، يا ،لنبّيا يُّياأ يا وا،منآ فيذلا يُّياأ يا س،لناا ّيياأ يا ) تةومتفاو مختمفة
             .(...روفلكافا يُّياأ يا ؿ،ئيراسإ بني يا ب،لكتاا ؿىأ يا ف،إلنساا ّيياأ يا ،سىوم يا ،عيسى

 وغبم عمى رصيح ظورمن ؽفو ساليبووأ باتوطمخا في يعولتنا عمى نيرآلقا باطلخا رصيح
 بيعةط بحس دىمنا ؿّ ك طبيخا ـّ ث ،لمناسبةا داءلنا أداة ؿفيستعم ف،بيطلمخاا لجميع دةلفائا
 باطفخ"  مقاييسوو لتمّقيا ـبمقا طتبرم ّنوإ إذ ،الجتماعّيةوا لخاّصةا مكانتو أو يمانوإ
 وعضوم رغي سلّناا ليا سيتحّم لتيا دلعقائا وعضومو ء،ألغبياا باطخ رغي ءكياذألا
 رغي رلتبشيوا دعولا لغةو دئ،لياا ـلتعميا سمجم رغي بلصاخا دؿلجا دافميو ص،لقصا

 نيرآلقا باطلمخ ينّيةولتكا صّيةولخصا ؾتم لىإ وديع ذاىو ،1 " ذارإلنوا دعيولالغة 
 . يةزإلعجاا إلليّيةا درةة بالقطتبرلما

 صالختصاوا ريذلتحوا راءكاإلغ مختمفة ًضاراغأ نيرآلقا باطلخا في داءلنا لّيةآ ؽتحّق
افّ  ر،لتحّسوا بلتعّجوا لتنبيووا  ًدابع يياطيع ليداولتا ىادبع عمى تآللياا هذى ؿّ ك ؿحم و 
 . بنيتوو نيرآلقا باطلخا بيعةطل مناسبة لّيةداولتا سةدرالا ؿيجع ينامًياد
 ،لعالمّيةا سالتور عمى ؿليد ذاىو ،( سلّناا يُّياأ يا ) ـيرلكا رآفلقا في داءن أّوؿ فكا دلق
 يسعى ذيلا باطلخا وعن بحس داءلنا صتخصي دأيب ـّ ث فمو. سلناا ؿّ ك لىإ جيووتو
 ـلمنعا وىو ود،لمعبا هدحو بأّنو ىّيتوولأ نّيةداحو تعالى هللا فبّي دفق ،تبميغو لىإ ـيرلكا رآفلقا

 ـّ ث فمو ،لمختمفةا ـبالنع ـىدّ مو ـيميرتكو ود،جولا لىإ دـلعا فم ـجيرابإخ هدعمى عبا
    لقولو تعالى  ه   رغي دوف هدحو دةستحقاقو لمعباا

        . "2 

 رلّناوا رضألوا ءلّسماا دىفنا د،لجاما صتشخي لىإ فإلنساا داءن ـيرلكا رآفلقا وزتجا دلق
  عمىءبنا ،ًعاوخضو غبًةر هرموأوا ئودالن بتستجيو ّرؾتتح تكائنا منيا ؿليجع ؾ،لذ رغيو

                                                 
 .188 ، ص 1 ، ج 2001 ، 1  عبد العظـ الزرقاني ، مناىؿ العرفاف في عمـو القرءاف ، دار المعرفة ، بيروت ، ط 1
. 21:  سورة البقرة األية 2
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         " فة  روعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلما ةػػػػػػػػػػػػػػّ إللييا دةلقاعا

   
1 .    

 لوولق ... ،سالًماو رًداب وفتك أف رلناوا ،تقمع أف ءلسماوا ،ىاءما تبمع أف رضألا  دىفنا
         : تعالى

        "2 . 

 منيا نبع ذيلا ىاءما تبمع فبأ رضألا هللا رمأ ،لسفينةا بصحاأ الإ رضألا ؿُ ىأ رؽغ لّما
 ر،ألما ُقضيو صلنقا في ءلماا رعش ّـ ث طر،لما فع تقمع فبأ ءلّسماا رموأ ،عمييا جتمعوا
 عمى فييا فبم لسفينةا وتستوا ر،ّياد ـمني ؽَ يب ـفم ،باهلل ركف فمّم رضألا ؿىأ فم رغفو
 . وديّ لجا
 ساسًياوأ اللًياد ًدابع ورلمأما ىطعأ يظتمّف زنجاإ بمثابة آليةا هذى في ـلكالا ؿفعاأ تكان دلق
 دلق. رألما فقضي ،ّقفاوتت أف رىخأ ّرةم هللا ىمادانا ًزامنج فعاًل وؿلقا رصا لّماو ؿ،لفعا ذالي

 زنجاإ لىإ أّدى مّما ف،ألماكوا ـلوالعا في ضًحاوا ًراتغيي آليةا هذى في لكالمّيةا ؿألفعاا أدت
 . ـلكالا عيقاإ ؿحا ؿلفعا

 دؼليا ىادبع يأتي لتيا رىألخا لكالمّيةا ؿلألفعا ؿخدم بمثابة ـيرلكا رآفلقا في داءلنا ريعتب
 وآداب ـ،لحكا دعواقو ؽلخما سياسةو يعرلتشا وؿصأ عمى هدبع ما ؿفاشتم رة،مباش ودلمقصا
 ،لبالغةا هللا درةق لىإ راظألنا تلف دقو. دحيولتا لىإ وةعود  داتلعباا ظـنو ت،لمعامالا
 تساالرلم متّممة ّنياوأ ،ّيةدلمحّما سالةرلا دؽص عمى فىارلبوا ء،شي ؿّ بك طلمحيا عمموو
 . لو هللا ىاأراد لتيوا بو لالئقةا لمكانةا لىإ قىري لجعمو فإلنساا وؾسم ّددتحو ،لسابقةا
 فم فليتمّك عيدالا عمى وّ عدلما ؿقباإ منو رادي رستحضاوا بمط داءلنا أفّ  ـنفي ىنا فم
 إذا" : ؿقا ّنوأ ودمسع فبا ففع. لنييوا رألما غالًبا ؾلذ في بيصحو د،يري ما جيووت

                                                 
 82:   سورة ياسيف األية1
. 44:  سورة ىود األية 2
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 ُينيى رّ ش أو ،بو رمؤُي رخي فإّنو ؾسمع عياوفأ وا،منآ فيذلا ّيياأ يا: وؿيق هللا تسمع
. 1"عنو
 ـلمتكّما بيا ـويق يفةوظ ّص فالن وؿ،لقا ؿفع وؿتتنا ّيةولغ سةدراك لّيةداولتا تّسخرت دلق

 خالليا فم فيبّي،  2...رألموا دعوكال لكالمّيةا ؿألفعاا فم سمسمة أو كالمّي ؿفع زبإنجا
  . دؼلمستيا لمعنىوا ؿصوالتا كةربح ةطتبرم لحقيقةا تمدا ما وارلحا سةرمما في فودى
ا ،لنييا فع منفصاًل ردي ـل رألما أفّ  ـيرلكا رآفلقا تياآ في توظمالح فيمك ما  وردا ّنماو 

 رآفلقا بيعةطل جعرا ذاىو ،بينيما ؿلفصا بصع حّتى بعضيما مع فخميدامتو فمتشابكي
 فم دّ ب ال ففكا د،لعقائوا داتلعباوا تلمعامالا ـاظنو يعيرلتشا ببالجان طتبرلما ـيرلكا
 ىمادحأ ءجا ما ًداج دًراناو ت،مارّ لمحا ؿّ ك فع لنييا ىادبعو ت،جباوالا ؿّ ك داءأل رألما

 ضحوالا ؾلتشابا ؾلذ ظسنالح ،كميتيا في لتاليةا عةطولمقا ناذخأ ذافإ ر،آلخا فع منفصاًل
 رخباإ ىػسوُم ُِّأـ ىػَلإِ  َحْيَناَوأوْ  " ّرةم ػؿّ ك يػف بيماوتناو ،لنييوا رألما صيغ ؿيشم ذيلا
  رطش وابج) ِّـلَيا ِفي َفأَلْلِقيِو (رطش)  َعَمْيِو تِ ِخْف َذاَفِإ (رمأ)  ِضِعيِوَأْر  َأفَ  حيولا ةطسواب

 فَ ِم ُهوَجاِعُمو (رةبشا) ؾِ َلْيإِ   ُهَراّدو نَّاإ  (نيي) ِنيزَ َتْح الو ، (نيي ) َتَخاِفي الوَ  (رمأ+ 
 3( .رةبشا )فَ َسِميْر لُما

 دقو ؿ،صوالتا في تجادر ىارباعتبا ـ،إللياوا حيولا صيغة في حّتى وؿمكف داوؿلتا إفّ 
 أـّ  وعدي تآلياا هذى في رألما وفلك ـ،لكالا ؿفعاأ ّددتتع كما ،ابّيةطلخا ؼقوالما ّددتتع
 ،هللا في ؽلتث قمقيا ؿيزيو مئنياطي ـّ ث ،بنياا ةحيا رارستما في ىادتفي لتيا لكيفيةا لىإ سىوم

 سىوم نجا إذ ؿ،بالفع ؽتحّق ما ذاىو ف،سميرلما فم جعموو ليياإ تودبإعا يعمميا لما خاّصة
 . لعجيبةا هللا درةبق وتلما فم
 بمطلا دودح وزتجا ثحي وؼ،لخا رطلش ًباواج فكا ـّ ليا في بإلقائو رألما أفّ  ظلمالحوا

افّ  ة،لنجاا ؽيطر عمى ؿليدلتا وى ؿشمأ معنى لىإ رجليخ  أـّ  ؿجع فتيرببشا آليةا ـختا و 
 فضم ،حيولا عمييا يممييا لتيا روطلشا ؿّ ك ؿلتقّب ةميّيأ ،ىيوالنوا رموالأل كمتمّقية سىوم

 . ذلتنفيا ؿمجا لىإ بمطلا ؿمجا فم تُنقم مبّيةط صيغ
                                                 

 ، 1989 ، 1  أحمد محمد فارس ، النداء في المغة والقرءاف ، دار الفكر المبناني لمطباعة والنشر ، بيروت ، لبناف ، ط1
 .135ص

. 88خوسيو إيفانوكس ، نظرية المغة االدبية ، ترجمة حامد ابو حمد ، مكتبة غريب ، مصر دت ، ص :   ينظر 2
 .9  سورة القصص ، األية 3
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 إلجابةا رورةض لىإ ليوإ ؿسرلما ّجووت صفياوب ،جييّيةولتا تآللياا فم ـالستفياا دُيع و
 ليوإ ؿسرلما فىذ عمى طرةلسيوا داث،ألحا تيارمج عمى طرةلمسي ؿسرلما فيستعمميا ،عنيا

 ّيةولمغا دواتألا ـّ ىأ فم لمغمقةا ألسئمةا دّ تعو. ؿسرلما هديري ما تجاه باطلخا رتسييو
 . 1جيو ولتا تيجّيةراإلست
      : تعالى لووكق ؿى داةألا ؿستعماا دفعن

        

     "3  .فع سىوم تخأ بَ ُتجا أف لىوألا آليةا ف مدلقصا سلي إذ 

ا ،"ال "أو" ـ نع"ػب لياؤاس  فع جيوولتا دتفأفا ،فعمّي ؿعم في إلجابةا ورتبم أف ىادقص ّنماو 
 في ـالستفياا ؿخدفي ،لثانيةا آليةا في ّماأ. ّموأ فحض لىإ سىوم دفأعي ، ـالستفياا ؽيطر
ا ـجيّن فم وؿال قو ـلجيّن منو وؿق ذٍ مئوي سلي " إذ ز،لمجاا ببا  سعتيا فع رةعبا ىي ّنماو 
 ؿّ ك ، ديالعتقاا بىذلما بصحاأ ليوإ بىذ بما راًراقإ هرباعتبا ؾلذ قتيبة فبا ؤّوؿفي ، 4"
. ربلعا دعن ودةمعي داوؿلتا وىمست في تياحازنا ىارباعتبا وؿلقا ؿفعاأ

 : رةلحسوا فألسا لفعاأ–  ب  –1 -

 كالمّية فعااًلأ حلنجاوا زفلحوا بلغضوا ضاركال خاّصة تمقاما في ـلمتكّما ؿيستعم   " 
 ،لتينئةا ذار،العتا ر،لشكا: منيا رة،كثي ىيو س،ألحاسيوا رلمشاعا فع رلتعبيا ضيارغ
 5".... وؽلشا ب،لغضا رة،لحسا دـ،لنا ة،ساوالما

                                                 
  ينظر ، عبد اليادي ابف ظافر الشيري ، استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، 1

 .324 ، ص 2004، 1بيروت ، لبناف ، ط 
 .40  سورة طو األية 2
 .30  سورة ؽ ، االية 3
 ، دت ، ص 2 ابو محمد عبد اهلل مسمـ ابف قتيبة ،تأويؿ مشكؿ القرءاف ، ترجمة السد أحمد صقر ، المكتبة العممية ، ط4

108. 
  ينظر ، النعماف بف قرة ، نظرية لسانية عربية ألفعاؿ الكالمية ، قراءة إستكشافية لمتفكير التداولي ، في مدونة لسانية 5

 .198-197 ص 17تراثية ، مجمة المغة واالدب ، ع 
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 أف تتمّنى تكانو نثىأ تنجبأ نياوك عمى رتتحّس ىيو رافعم رأةما فلسا عمى ءجا كما
          "  ًرا،كذ ودلولما وفيك

          

      ."1  رةلحسا رمشاع فبي تجمع فاآلية 

 دة،لمعبا ًغارمف خالًصا"  وفيك أفتو ذرن دق تكانو ًدا،لو تنجبأ ول تتمّن ألّنيا ؼ،ألسوا
 تّجيوت ذاليو ور،كذلم الإ ًفارو معفيك ـل دلممعاب ذرلنا أفّ  ؾلذ. 2" دسلمقا تبي مةدلخو
 توذرن دق تكان لتيا بالميّمة ضيني ًراكذ سلي ودلولما وفك عمى سفةآ نغمة في ّبيار لىإ

 ثودّ يح ّبورب ردمنف ّنوأ صاحبيا ريشع لتيا تيبةرلا ةلمناجاا ؿشك يثيادح في نممح كما. ليا
 دحوالا التجاها ذاتعائي دلا باطلخا ؿشكاأ فم ؿشك ةلمناجاوا. ًرامباش يًثادح نفسو في بما
 باالستجابة ّجةو متةمناجا لىإ رةحسو ؼسأ فم دثلحا ّوؿفيتح. 3(هللا) تنأ لىإ ناأ فم
        " :تعالى لوولق ؿ،لتقّبوا

         

               

  "4 .ذر،لّنا في ؿلكاما ىاّردتجوخالصيا إ زاءج ليا هللا بستجاا د لق 

 . بحسا ربغي قورز فم فيًضا هللا قيارزي كةرمبا تفنشأ ،يكفميا ياركز لنبّيا ؿجعو
       : تعالى لووق في دـ،لنوا رةلحسا فبي (ؼلكيا ورةس) في" فلجنتيا بصاح "دمشي يجمع

 "           

                                                 
 .37  سورة آؿ عمراف ، األية 1
 ابو الفداء اسماعيؿ ابف عمر ابف كثير القرشي الدمشقي ، تفسير القراءاف العظيـ ، دار ابف حـز لمطباعة والنشر والتوزيع 2

 .155، ص 1 ، ج 2002 ، 1، بيروت ، لبناف ، ط
 ، 1  آمنة بمعمى ، تحميؿ الخطاب الصوفي في ضوء المناىج النقدية المعاصرة ، منشورات اإلختالؼ ، الجزائر ، ط3

. 94 ، ص 2002
. 37  سورة آؿ عمراف ، األية 4
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         "1 .لقّصةا في دنج إذ 

: فمتناقضي ففيطر فبي مقابمة فع رةألّنيا عبا ،ياتياآ فبي تغمغموو واريلحا دألمبا ؽتعّم
 فبي واردلا وارلحا ينشأ ـّ ث فمو ،بمكتسباتو رورمغ غنّي وطرؼٍ  ،بإيمانو زّ معت رفقي طرؼٍ 
 فم ؿنتقا ذيلا نفسو وارلحا بيعةط بحس مختمفةو عةوّ متن تباذبذل لخاضعوا ،لقّصةا ثنايا

 لقّصةا داثحأ فتنتيي رة،لحسوا ألسىا حالة فع رلتعبيا لىإ رحلفوا وىزلا حالة فع رلتعبيا
 غىطفت ؽ،ّفدمت ونح عمى ريسي ذيلا لتفجعيا سلنفا عميو بيغم ديمشي ؼصوب
 جية فم ؼألسوا رةلحسا ـمعج فمو ،جية فم رمادلا ـمعج فم وذةلمأخا تمحاطلمصا
 فلجّنتيا دمشي في ؿيتمّث متناقًضا عالًما ؽلتخم لقّصةا في تمحاطلمصا هذى ـتمتحو. رىخأ
 لقّصةا بنا ودفتع ،لنيايةا في ليوإ تلآ ذيلا رابلخوا رمادّ لا دمشيو راتلخيا ؿّ بك ففتيولمحفا
 زاءلجا ؽيتحّق يعةرسو رةمباش لّيةداوبتو ر،متكّبو رمنك ؿّ لك ظرلمنتا زاءلجا ثحي لىإ
   .لقّصةا نياية دمشي هديجّس ذيلا رمادلوا رابلخا في ؿلمتمّثا

 : دعيولوا دعولا لفعاأ– 2  -

 دعيولوا دعولا ؿفعاأ تمّثموو ،ًعاطو طبلمخاا تجاها ءشي ؿبفع ِطبلمخاا ـز          يمت
 نياوك مبّيةطلا ؿألفعاا فبيو بينيا رؽلفوا ،نيرآلقا باطلخا في رةكثي ىيو ذار،إلنوا فلضماوا

  2 .طبلمخاا ونح مّيةزااللتا ؿألفعاا تتجو بينما ـ،لمتكّما ونح متجية
 ءجا ما فمنيا ،يحةرص رغي رمأوا ّنياأ عمى تاباطلخا ضبع بيطلشاا ؼ           يصّن

 ،ىيوالنا في بلعقاوا ر،مواألا في ؿلمفاع دحم ؿشك عمى ءجا ما منياو ر،خباأ ؿشك عمى
 ورألما في رؾلّتا بموط ودة،لمحما ورألما في ؿلفعا بمط عمى ّلةدا ورألما هذىو
.  3مةومذلما
 ؽفو ليوإ ؿسرلما لىإ ؿسرلما ّجيياوي لتيا يحةرلصوا رةلمباشا تآللياا فم بقوالعا ركذف

 في زاءبالج يسّمى ما أو ر،ألخيا في لعاقبةا رياظبإ ـتخت ،ىيوالنوا رمواألا فم عةومجم

                                                 
 .42  سورة الكيؼ ، األية 1
  النعماف بوقرة ، نحو نظرية لسانية عربية لمألفعاؿ الكالمية ، قراءة استكشافية لمتفكير التداولي في المدونة المسانية 2

 .197 ، ص 17التراثية ، مجمة المغة واألدب  العدد
  أبو إسحاؽ إبراىيـ بف موسى بف محمد المخمي الشاطبي ، الموافقات في أصوؿ الشريعة ، تخريج وضبط إبراىيـ 3

. 142/143، ص1997 ، 3 ، ط3رمضاف ، دار المعرفة ، بيروت ، ج
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 فيو وردت ذيلا ؽلسياا بيناس ذاىو د،عيولوا دعوبال ساًساأ طتبار ذيلا ـ،يرلكا رآفلقا
  " : تعالى لووق في كما ت،مارّ لمحا رؾتو تجباوالا داءبأ ةطتبرلما تآلياا

             

      "1 .دىى عباتبا ءلشقاوا ؿلضالا طتبار دفق 

 ،هركذ فع رضعأ فمو هللا دىى تبعا فلم رط  شأداةَ   نْن َم تكان ؾلذل ،مودع أو هللا
 لضنكاا لمعيشةوا دى،ليا لمتبع بالنسبة ء،لشقاوا ؿلضالا دـبع رطلشا وابَ ج ءلفاا تكانو
 زاءبالج نةرمقت ىيوانو رمأوا ؿيمّث تآلياا هذى في رطفالش إذف. هللا ركذ فع رضعأ فلم
 . رةآلخوا نيادلا في
الحجة  تتثبيو ةظعولما طبس ورصو ـ،يرلكا رآفلقا في دعيولوا رجزلا ورص ّررتتك دقو

بطريقة تفيد تقرير الحقائؽ ، والوعيد في القرءاف الكريـ يتنوع تنوعا عجيبا حسب اختالؼ 
طبيعة النفوس ، واختالؼ البيئات ، فالعامة مف الناس الذيف يكتفوف مف الحياة بظاىرىا 

وسطحيا يغمب عمى وعيدىـ التخويؼ بالعقاب الجسدي ، كعذاب جينـ ولييبيا ، أما 
 .الخاصة كالسادة وذوي الزعامة فوعيدىـ يتميز بطابع اإلذالؿ واإلىانة

يقاظ العقوؿ ولو مقاصد     فالوعيد ىو في أسموب القرءاف الكريـ ييدؼ إلى اإلصالح وا 
 . تتمثؿ في التأثير عمى أفكار المتمقي وأفعالو ، وجعمو يخضع ألوامر اهلل ونواىيو

       لقد تعددت أفعاؿ الكالـ المباشرة وتعددت المواقؼ الخطابية ، وتداخمت األفعاؿ فيما 
بينيا ، وفرضت ذاتيا عمى المخاطب ، عبر كامؿ صفحات النص القرءاني ، وقد سيطر 

فيو ضمير المخاطب الذي يممؾ السمطة في االمر والنيي ، نظرا إلمتالكو سمطة اإلستعالء 
متالكو األليات واالساليب الكافية لمتوجيو الخطابي والػتأثير في المتمقي ،  عمى المأمور ، وا 

وىنا نشأت أفعاؿ كالمية أخرى تمفظ بيا أشخاص آخروف ، وقاموا بوظائؼ خطابية كاف ليا 
 .الدور البارز في تشكيؿ دورة التخاطب

II – رةلمباشا رغي لكالمّيةا لألفعاا :  
 معنى مع ؽابطيت بما رةمباش الليدلا لمغةا ؿشك ؽفو هدقص فع ريعّب أف ؿسرلما يعطيست
 ؽ،لمسيا بلمناسا باطلخا ـومفي رعب دبالقص فيمّمح ؾلذ فع دؿيع دقو ،ًياراىظ باطلخا

                                                 
 .123.124 سورة طو ، األيتاف 1
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 ميّمة نتيجة لىإ بنا ؤّديي ذاىو ،ليوإ ؿسرلما يفيمياو باطلخا ميازيستم اللةد عنو لينتج
 باطلمخ أفّ  يعني ذاىو د،لقصا فع رلمتعبي اللتود باطلخا منح في ؽلسياا ّيةزكرم ىي

 ،لمغةا في عميو ضعوالتا ـّ ت ما بحس وظلفاأ عميو دؿّ ت فّيةرح ّيةزنجاإ ّوةق لو ًرامباش معنى
 دعن دحيولا دلقصا وى رإلخباا ديع ـفم دقص فم ركثأ باطلمخ ؽلسياا يمنح دق ّنوأ رغي
اف ؿ،سرلما  ر،خآ دقص هوراء يختبئ إذ س،ئيرلا دلقصا سفمي ،هدمقاص فم ًداحوا ناهددع و 
 ـل ؾلذلو ـ،لتيّكا أو ضفرلا ّماإ وىو ،عميو اللةدلم لتمميحّيةا تيجّيةراإلستا ؿسرلما رختاا

.   رلمباشا باطلخا صيغة ؿسرلما ؿيستعم
 ّددفتح تياوّ ق ّماأ رّي،اىظلا ىاربتفسي معناىا ّدديح رةلمباشا رغي لكالمّيةا ؿألفعاا إفّ 

 ساسًياأ سبًبا صفووب ّدب،لتأوا افةطبالم لمسألةا هذى رتفّس دقو ر،لمباشا رغي ؽبالتحقي
 ضحأو كما ،مًعا لمستمعوا ـلمتكّما يمتمكيا درةق وفي ر،لمباشا رغي وبألسما داـالستخ نًياطبا
 بائعطلوا داتبالعا رةمباش ؽيتعّم حًياطس ًوىمست" شليت "هرعتبا بينما ،"سيراج"و" رلسي"
 فع دؿيع ؿسرلما ؿتجع سياقية دواعٍ ل ستجابةا فيرآلخا دعن رتعتبا كما ،عمييا رؼلمتعاا
 أفّ  لىإ ؿنص ىنا فمو ّدب،لمتأ ةعارام أو ةطكالسم معّينة فعدواب رلمباشا باطلخا ؿستعماا
 مقتضى فع اللتياد في جةرلخاا واؿألقا ؾتم في ؿيتمّث رلمباشا رغي لكالميا ؿلفعا
 رب ضوأ لحاليةوا لمسانّيةا فئرالقا ؿخال فم الإ معناىا درؾي ال سياقية ؿفعاأ ىيو ر،اىظلا
.  لعقميا ؿالدالستا
  :ساللتماا وبسموأ لسرلا بعثة – 1

 ُيممي عيرلشا دفالبع. دألبعاا ضبع تقتضيو لما ةعارام ّدبلتأا وبسمأ ؿسرلما ؿيستعم
 سلّناا أذواؽ راـحتا رورةض عيديست الجتماعيا دلبعوا وؿ،لقا شفاح اطراح رورةض
.  1ليياإ ءيسي بما ظلتمفا فع ّذاتلا صيانة وفي ،تيذالا دلبعا ّماأ ـ،سماعيوأ
. بمطلا في رةلمباشا رغي تيجّيةراإلستا ؿالستعما فعّدوالا رزبأ فم ّدبلتأا أفّ " رلسي "دّكؤيو
 روامأ دقو ـ،ميواقأ لىإ ؿسرلا بعثة ؿمجا في ـيرلكا رآفلقا في وعلنا ذاى ؿستعما دقو

 كما ـ،تيوعدل وفيستجيبو فيوّ عدلما وبقم رؽّ ت حّتى س،اللتماوا ّدبلتأا وبسمأ ؿباستعما
    " : تعالى لووق في وفعرف لىإ سىوم ؿساإر دعن ؿلحاا وى

                                                 
. 372 ينظر،  عبد اليادي بف ظافر الشيري ، استراتيجيات الخطاب مقاربو لغويو تداوليو ، المرجع السابؽ ، ص 1
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             1.  

ا دلمتميي ـباستفيا تآلياا دأ      تب  سىوم داءبن ُثياداحأ دأفتب ،لقّصةا لتمّقي سلّنفا دادعو 
 ،اغيطّ لا وفعرف لىإ سمورفي ،لو إللييا ؼلتكميا دأيب ـّ ث ّدس،لمقا وادبال وىو ،مناجاتوو

 ،غيانوط فع ينتيي لعّمو وبلمقم بّيةذجا هدّ شوأ وبسمأ بّ بأح اغيةطّ لا طبيخا ؼكي فيعّممو
  ؟هللا ؽيطرب ؾفرّ عأ أف ؾل ؿى ف،غياطلا ذاى فم رّيطتت أف ؾل ؿى: لو وؿليق

 في يةولوألا ذيّتخ ذيلا دبلمتأا وبألسما عّمموو وفعرف لىإ سىوم نبّيو هللا ثبع د      لق
 ينياهو هرليأم رمباش ؿبشك ليوإ ّجوويت أف بلمناسا رغي فم ؿيجع ذيلا ويعدلا ؿلمجاا

 دمشي يأتي ـّ ث فمو ،جبةوالا ؿألفعاا زإلنجا وبألسما ذاى نيرآلقا ؽلسياا ـزلتا ذاليو رة،مباش
     "  لقولو تعالى ًرامختص لتبميغوا جيةوالما

            

            

   "2   .

 ،اغيطلا بلقما النةإ في يفمح ـل ّنوأ الإ ب،لمحّبا ّدبلمتأا وبألسما ذاى ؿستعماا رغـو     
 رى،ألخاضع والمافي  ءجا كما ءلبيضاا دليوا لعصاا يةآ تعني لتيا رىلكبا آليةا سىوم هرافأ
 ّؽ،الستجابة  لمحا دـعو لمعصيةوا بيذبالتك لتبميغا دمشي لينتيي ، (عصى و ّذبفك )

 ،: رورةلمغااغية طلا لكممةا منو ؽمطلتن ّؽ،لحوا رلسحا فبي راةلممبا تورَ َسَح وفعرف فيجمع
 بألنسوا لحقيقيا ؿلنكاا وىو ،بقى وأ دّ شأ ألّنو ،لىوألا ؿعمى نكا رةآلخا ؿنكا ىنا ّدـيقو
 مع ًياظلف ؽيتسو ،ألساسيا وعضولما يجعمياو رةآلخا فع ّدث يتحذيلا ؽلسياا ذاى في
  .تآلياا رخأوافي   سيقيولما عإليقاا
  :حقيقتها نع يةولمغا لألفعاا روجخ – 2

                                                 
 -19 الى15-   سورة النازعات، االيات مف1
 26الى20 سورة النازعات ، اآليات مف 2
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 رخآ معنى عمى دؿّ لت رىخأ ّيةولغ ؿفعاأ ؿباستعما رةمباش رغي يةولغ فعاالأ ؿسرلما زينج
 ـ،لمقاا بتناس تسياقا في ردتو صمّيةأ فٍ معا عنيا دّلوفتت ،حقيقتيا في لو دتجو ذيلا رغي
 لمعنىا راءجإ  روطش دحأ رؽتخت إذ،  " ؿلحاا فئراق"ػب يسّمى ما ةطسواب ؾلذ وفيكو
. ـلمقاا بيناس رخآ معنى دّلويتو ،هراؤجإ فيمتنع ألصميا

 ثحي ،بو ّص لخاا بكيرلتا وىمست عمى رآفلقا في ـلمتكّما دور لىإ رةإلشاا فيمكو          
 كما د،يدتي لىإ مثاًل رألما ّوؿفيتح ر،خآ لىإ وىمست فم كّميا بكيرلتا اللةد ؿتنتق أف فيمك
       " : تعالى لووق في ءجا

         

    "1، معنى لىإ ضعّيولا  معناىافم رألما صيغة تلوّ تح ثحي 

 ر،لبشا يةوابغ فاطلشيا رمأ ديقص أف فيمك ال (هلل ا)  ـلمتكّما أفّ  ؾلذ ،"ديدلّتيا "وى زيمجا
.  لقبيحا ؿبفع رألما فع هزّ يتن وىو
 كما ب،ألساليوا دواتألا ضببع لكالمّيةا ؿألفعاا في ـلمتكّما ليياإ ديقص تالوّ تح ؾىناو
 ر،لخبا معنى ؿيحم فإّنو ، مثال بكالتعّج ر،خآ معًنى فتضّم إذا ـالستفياا حالة في دثيح
  " : تعالى لووكق ،ّيةرلخبا فم صموأ لىإ هديعي ـ،الستفياا عمى بلتعّجا ؿخدي لّما إذ

             

            

              

       "2   .

                                                 
 40 سورة االسراء ،  االيو 1
 35 سورة يونس، االيو 2
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 ،1يمو ظ تعو ءلشيا رنكاإ هللا فم بلعجوا ـ،ستفياا ؿشك عمى تعّجًبا ؿتحم         فاآلية
 ؾ،لذ فع ٌهزّ من تعالى وىو ؿ،لجيا يصحبو ـاظستعا ألّنو ببالتعّج تعالى هللا ؼصوي الو
ا  طبلمخاا وديع أف بلتعجيا ذاى فم فالغاية. دلفاسا ـىبيذم فم دلعباا بتعجي رادُ لما ّنماو 
 عمى ؿليد ذاىو ،فيو وى ذيلا ؿبالضال رليشع نفسو بيحاس وأف ًرا،منك فكا إف بوواص لىإ
 لىإ صيمياوت في قناعوإ بالغةو ،يعياوتنو لمعانيا بستيعاا عمى نيرآلقا وبألسما درةق
 (زةليما) في آليةا عمييا ءتجا لتيا ـالستفياا بيعةط ـغر ضحوا لمتمّقيا دفقص ،لمتمّقيا
 (.ؿى)و
  :واريلحا زامالستما – 3

ا وي،لغ طبراب دلقصوا ظلمفا فييا طتبري ال ليةآ ـلمتكّما ؿ        يستعم  فببيا طتبري ّنماو 
 فئرالقا ؿخال فم الإ معناىا درؾي ال فالمتمّقي ،فةوظّ لما ؽلسياا رعناص ـسياإ عمى دلقصا
 وفيك أف فًيارح يصمح ال رًدا ؿلسائا عمى طبلمخاا ردي فكأ ،لعقميا ؿالدالستا ُربضوأ
 وىو ض،يرلتعا ـمقا في عنو ؿُسئ عّما بجاأ دق فئرالقا ةطسواب وف فيك ؿ،ُسئ عّما ًباواج
 كما بمطي ما ربغي ؿلسائوا لتمميحوا لكنايةا ؿيشمو ، 2واريلحا زاـباالستم عميو محطلمصا
. ـيرلكا رآفلقا في ألىّمةا فع سلّناا ؤاؿس دعن دثح
 دفق ـ،اباتيطخ في رةبكث ربلعا دعن لمستعممةا لتمميحّيةا تيجّيةراإلستا تآللياا فم ضيرلتعوا
 ؿيستعم ،ابيطلخا وغلنبا عمى لياًلود ؿ،سرلما دعن لّيةداولتا ءةلكفاا تعالما فم رعتبا

.  ؽلسياا ّمبوطيت لما ةعارامو عةوّ متن دمقاصو معّينة تلغايا
    ": تعالى لووق في ءجا ما ـيرلكا رآفلقا في مثمتوأ فمو

        "3  .سىوم فم ةلفتاا رأت دفق 

 ءعارلا فكا لما منو تورأ ما ذاىو ـ،لغنا عيرل هرباسِتئجا بيياأعمى  رتفأشا ،ألمانةوا ّوةلقا
 فم بنتيوا دىحإ رضفع ،ىادقص ىاوبأ ـفي ةطببساو ،ألختياو ليا سقىو ـفاستميمي وف،يسق

                                                 
،  1 ينظر ، السيوطي معترؾ األقراف في اعجاز القراف ، تحقيؽ، محمد عمي البجاوي، دار الفكر العربي ، القاىرة ج 1

 54، ص 1969
نحو نظرية لسانية عربية لمألفعاؿ الكالمية ، قراءة استكشافية لمتفكير التداولي في المدونة المسانية , ينظر نعماف بوقرة2
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           " د،يدتح رغي

            

       "1  . 

 دتقص ّنياأ ىاوبأ ـفي دقو ؿ،جرلا ذابي معجبة ّنياأ ـزيستم باطبخ ةلفتاا تتكّمم د       لق
 لتمميحا لىإ تلجأ يحرلتصا فم ءلحياا منعيا فمّما ر،خآ ببا فم ثتودّ حو رخآ شيًئا
 طبروا أيّ  ـلمتكّما دقصو ضيرلتعا ظلف فبي طبري ال ّنوأ بماو ،عنو ًضاوع ضيربالتع
 رتيّس دقو ،بنتيوا دىحإ يجوزوت سىوم عمى رضفع ،بنتوا دقص بألا ـفي دفق ،ّيةولغ
 متى ابوطخ في ضيرلتعا ؿيستعم ـلمتكّما أفّ  ؾلذ ورة،لمتحاا طراؼألا فبي ابيطلخا ؿلتعاما
 لىإ طرّ يض وؼفس ،هدقص ـيفي ـل إذا ما حالة فيو ،هدقص ـيفي لمتمّقيا أفّ  ثًقاوا فكا
.  ـلمتكّما دقص لىإ لمتمّقيا ّطفيتف حّتى ،ّيةولغ رغي تعالما ؿباستعما أو ،اظً لف بو يحرلتصا
:  ملتهّكا باطخ – 4

 ـزتستم ىيو رة،لمباشا رغي تتيجّياراإلستا دىحإ ىارباعتبا ـلتيّكا تقنية ـلمتكّما ؿيستعم
 ـلكالا راجخإ فاػلبيا ءاػعمم دعن يػتعنو ،فيرلحا بمعناه باطلخا عميو دؿّ ي ما رغي ًداقص
في  فىارلبا "بكتا في كشيزرلا رشاأ دقو. طببالمخا زاءً ستيا ؿلحاا مقتضى دّ ض عمى
 زاءالستيا وى: لووبق فورّ عو ،نيرآلقا ّص لنا بو ؿيحف باطكخ ـلتيّكا لّيةآ لىإ" رآفلقا ـوعم

.  2تمدّ تي إذا" رلبئا ـتيّك "فم وذمأخ طب،بالمخا
 ،ضعياوم رغي في زؿُن لكممة موداستخا ـ،يرلكا رآفلقا بيا ريشتي لتيا ـلتيّكا ظلفاأ فمو
           ": لووكق

 ." غال ءتجاو ـ،يرلكا رآفلقا فم ّدةع تياآ في (زؿن) ةظلف رتتوات دفق 

 وى: لغة ُزؿلنُّا  أفّ  ؾلذ رة،يرم يةرسخو تيّكًما ؿتحم رة،آلخا ـوي رلكّفاا وىبمأ نةرًبا مقت
.  لضيافةا ورحض ؿقب لو مةرتك زؿلمنا ّدـيق ذيلا

                                                 
 27 سورة القصص االيو 1
ص ,1995, 1ط,بيروت,دار الكتب العمميو ,محمدعبد السالـ شاىيف, ضبط وتدقيؽ,كتاب الطراز,  يحي بف حمزة العموي2
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اف ف،يرلمكاف اًلزنو وىمأ ـجيّن رنا ؿجع في ؿيتمّث تيّكمي ضعوم تآلياا هذى ففي  دقص و 
 ـجيّن رنا في رلكّفاا ضعوم أفّ  ؾلذ ر،مباش رغي نووك ـغر لممتمّقي بالنسبة ضحوا ـلمتكّما

 تستعمما ّرةُم رةساخ يقةطرب تآلياا ءتفجا ،لضيافةا فحس فم زؿلمنا ّدـيق ما مع ضيتناق
.  تماًما لمعناىا دّ مضا دبقص

 أف أو (ّبمارُ ) مع رعلمضاا ؿلفعا ردي أف ـ،لتيّكا تقنّية عمييا ردت لتيا جووألا فبي فمو
 ما ذاىو ،ابوطخ مقتضى ذتنفي عمى ؿسرلما درةق ـغر ؿلتقميا عمى اللةدلم (دق) تسبقو
 يتضح

        " : تعالى  لووق في

      "1.  

 ـنيواخإ وفعدفي ف،لمسمميا فالذخ لىإ وفيسع فيذلا فقيوّ بالمع دّكؤلما هللا ـعم ررتّق فاآلية
 ال لكّنياو رع،لمضاا ؿقب دق داـستخا ـغر هللا يعممو ؾلوذ د،لجياا دوفيشي فال ود،لقعا لىإ
ا ؿ،لتقميا عمى دؿّ ت  لصيغةا هذبي ءتجا ّنماإ ،بالماضي طتتبار ول كما ؽلتحقيا عمى ّنماو 
 فاهلل ـ،ىودقع ـيعم ال هللا أفّ  وفّن ظي فيذلا فيدلقاعا ؾلئأو فم ـلتيّكوا يةرلسخا عمى اللةد
.   ُدورلصُّا َذاتِ ِب ـٌ َعِمي نَُّوإ وفَ ُيْعِمُن َماوَ  ّروفَ ُيِس َما ـُ َيْعَم خافية عميو تخفى ال
 ؼقوم فع تآلياا رتعّب إذ ،يةدالبا ذمن لتيّكميا باطلخا ذاى في ؿسرلما دقص تضحا دفق
 ؿألفعا تيّكمي دنق تآلياوا ب،اطلخا أطراؼ ؿّ بك ةطلمحيا داثألحا تصفوو فيدلقاعا
 رةمثي مضحكة ورةص عمى ـىو ف،بالجب رآفلقا ـيصفي فحي خاّصة ؾلذ ريظيو ف،يدلقاعا

 ؼصناأ فم يةرلسخا لىإ دؼيي ذيلا لتيّكميا دلنقا ؿشكاأ فم ؿشك ىي لتيا ،يةرلمسخ
.  ميمةذ تصفا فم بو زوفيمتا لما سلّناا فم فمعّيني

 ر،مباش رغي معنى لىإ رةلمباشا صيغتيا ـيرلكا رآفلقا في لكالمّيةا ؿألفعاا وزتتجا دلق
 ؿألفعاا ّوؿفتتح ـ،لمتكّما رادلم ظلمفا راىظ مخالفة مكانّيةإ لىإ رةإلشاا ؽسيا في ؾلوذ
. فمعّي دقص ؽلتحقي ؿسرلما ىاريختا لمقامّيةوا لمقاليةا فئرالقا فم جممة ودجوب لكالمّيةا
 لتيا ؿألفعاا ؾتم رةكث لىإ أّدى مّما ـ،يرلكا رآفلقا وبسمأ في دبالقص ضعولا طتبار دقو
 .تحقيقيا لىإ ـيرلكا رآفلقا ميري رىخأ دمقاص لىإ ىاراىظ وزتتجاو حقيقتيا فع رجتخ

                                                 
. 18 سورة األحزاب ، االيو1


