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       الّنص القرآني ىو الحدث األكبر في الكون ، فاىتمت األمة بو وصرفت معظم جيدىا 
لدراستو ، وتوصمت دراسة الباحثين إلى أن لمبعد الخطابي التداولي أىمية بالغة في تفسير 

النصوص القرآنية ، وربطيا بمقاماتيا الخارجية ، والمتمثمة في أسباب نزولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا               
، - عمى اختالفيم - ، فالمفسرون كانوا تداوليين بامتياز في تفاسيرىم   (السياق  )

      والتداولية كنسق معرفي استداللي يسعى إلى الوقوف عمى أغراض القائمة المقامية من 
خالل معرفة اإلستراتيجية الخطابية لمنص ، ومن ثم يكون المعنى المقامي عمدة التفسير 

وذلك بالكشف عن قيمة القول خارج العالم المساني ، بمعنى البحث عن البعد العممي لمقول 
. فالتداولية تجعل الفعل المغوي حدثا في العالم يسعى إلى التعبير عن طريق التواصل 

أفعال الكالم في الخطاب القرءاني : "    ومن ىذا المنطمق جاءت دراستنا موسومة بعنوان 
، وتكمن أىمية الموضوع في كونو يطمح إلى دراسة " سورة ىود أنموذجا " مقاربة تداولية 

الخطاب القرءاني ويسعى إلى الكشف عن معانيو ومقاصده ، من منظور تداولي من خالل 
رصد أفعال الكالم ، والكشف عنيا ومقاربتيا تداوليا ، وتم اختيار سورة ىود كأنموذج 

باعتبارىا تحوي زخما كبيرا من أفعال الكالم ، وبتعدد المخاطبين بين سائر األطراف كما ىي 
. ميدانا خصبا تتجمى فيو القضايا التداولية 

:    نسعى من خالل دراستنا ىاتو إلى اإلجابة عن إشكالين وىما كاألتي 
 كيف تم تناول الظاىرة التداولية في أفعال الكالم ؟ -
إلى أي مدى يمكن أن تسيم دراسة ىذه الظواىر التداولية في فيم مقاصد القرءان  -

 .الكريم في خطاب سورة ىود ؟
:  بغية اإلجابة عن ىذين اإلشكالين تناولنا موضوعنا بخطة قواميا

 –مقدمـــــــــــــــــــة ، مدخل ، فصمين ، خاتمة  -
النص ، الخطاب ، النص القرءاني ، السياق ،  )حيث تناولنا في المدخل مفاىيم إجرائية 

. لما ليا من أىمية بالغة أثناء دراسة الموضوع  (... الحوار ، الجدال ، االستدالل 
 أفعال الكالم بين المفهوم واإلجراء: تحت عنوان  (النظري  )وتطرقنا في الفصل األول 

حيث تم دراسة مفيوم التداولية ، عالقتيا بالحقول األخرى ، أفعال الكالم ، أقساميا ، 
.  نماذج إجرائية في الخطاب القرءاني عموما ... خصائصيا 
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أما الفصل الثاني  فتناول الجانب التطبيقي واإلجرائي ، خصصنا الجزء األول لمتعريف 
بالسورة وفضميا ، وأحكاميا ، وما احتوتو السورة ، لنرصد فيما بعد أفعال الكالم ونحدد 

. مالمح التداول 
. أما الخاتمة فقد تضمنت أىم النتائج التي تصمنا إلييا من خالل بحثنا ىذا

.      كما حولنا االعتماد عمى المنيج الوصفي التحميمي ألنو األنسب ليذه الدراسة 
: وسبب اختيارنا لمموضوع نذكر منيا عمى سبيل المثال ال الحصر 

  ."واكي راضية " الموضوع من اختيار األستاذة المشرفة الدكتورة  -
 . الرغبة الجامحة في اختيار موضوع جديد وحديث  -
 كما نشير إلى قمة الدراسات المتعمقة بتداولية الخطاب القرءاني ، وتم اختيار سورة  -

خاصة في : ىود الشتماليا عمى العديد من األفعال الكالمية بمختمف أنواعيا مثال 
 .حوارات المشركين مع أنبيائيم

: وكأي بجث تعترضو صعوبات فبحثنا ىذا لم يخل منيا نذكر أىميا 
 .قداسة وخصوصية القرءان الكريم ، وكيفية تطبيق آليات المنيج التداولي  -
 .ندرة المصادر والمراجع لحداثة الموضوع  -
 الخوف من الخروج عن المعنى األصمي لمنص ، لكثرة التفاسير وتعددىا وليذا وجب  -

 .عمينا العودة لمختمفيا  لمتأكد 
 .ضيق الوقت -

: وقد اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى مجموعة من المصادر والمراجع أىميا 
مسعود صحراوي ، التداولية عن العمماء العرب ، دراسة تداولية لظاىرة األفعال /   د -

 .الكالمية في التراث المساني العربي
     محمد مندور ، نظرية القراءة الكالمية بين التراث العربي والمناىج الحديثة /  د -

 - دراسة تداولية – 
 .رالتحرير والتنويمحمد الطاىر بن عاشور ، / د -
 السيد قطب ، في ظالل القرءان الكريم / د -
. عبد اليادي ابن ظافر الشيري ، إستراتيجيات الخطاب / د -
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التي " واكي راضية "     وفي األخير ما عساني إال أن أشكر األستاذة المشرفة الدكتورة 
منحتني فرصة البحث والعمل ، بما قدمتو لي من نصائح وتوجييات ليكتمل بحثنا المتواضع 

. بالصورة التي ىو عمييا اآلن 
 كما ال يفوتني إلى أن أتقدم بخالص الشكر واالمتنان ألعضاء لجنو المناقشة لتحمميم عناء 

قراءه الموضوع  ، وما سيبدون من  مالحظات ، وتصويبات ، تساىم في إثراء الموضوع 
. وتقويمو ، ونسأل اهلل العمي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناتيم

ن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان .                 فان أصبنا فمن اهلل وا 
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