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 إلى سيد الخلق إلى رسولنا الكريم سيدنا
 محمد صلى اهلل عليه وسلم   

 إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل عمرهما
 إلى أهلنا وأحبتنا جميًعا



 ملخص 

 

 الملخص :
استند بُنيت الدراسة املعنية بالبنية الصرفية على حماور تداولية كان من أمهها االستلزام احلواري الذي 
على قواعد جاء هبا فيلسوف اللغة غرايس، وتأثرت هذه القواعد بالسياق بل وأثرت يف البنية 
الصرفية، فكان انضواء املشتق حتت هذه الدراسة، إذ استظلت بظالل آخر ال يقل أمهية عن 
االستلزام وهو مبدأ نظرية أفعال الكالم، هذه النظرية هي األخرى أعادت توجيه اللفظ عند 

ستعاال وفرقت ب ن ما هو رريف وب ن ما هو غ ر رريف كأن يكون الفعل الكالمي غ ر مبارر ، اال
ومن جانب آخر فإنَّ املتكّلم عندما يتكّلم ببنية خمصوصة فإنَّه يقصد من هذه البنية قصًدا خاًصا هبا، 

ستعاال تنجلي لذلك أردنا تبي ن ما للقصدية من تأث ر وال سياا يف استعاال املتكّلم، فبعد اال
 قصدية البنية الصرفية.

وإذا ما جئنا إىل البنية فالبنية متثل نظاًما وتدل على معىن رريف، ولكنَّ االستعاال يُلبس البنية ثوب 
 املعىن اجلديد وهذا مذكور يف منت البحث.

 التداولية، البنية، الصرف، القرآن الكرمي. الكلمات المفتاحية:
Abstract  :  

The study  research the morphological  modules and pragmatics encompesses speech act 

theory. 

The most important was the conversational implicature which was based on the rules came by 

the philosopher grays who tries to clarify the difference between what is said and what is 

intended. What is said is what word and phrases mean by their apparent verbal values and 

what is intended is what the speaker wants to convey to the hearer  indirectly , depending on 

the fact the hearer is able to intended meaning of the speaker the usage habits and the means 

of inference try to establish a bridge between the explicib meaning and the meaning that 

includes the inexplicit meaning. 

In this research, we want to make clear the effect of intentionality in relation with the context 

of situation which influenced the structure of morphology. 

Key words   :  

Pragmatics, Structure, Morphology,Holy Quran. 
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 والسالم على سيدنا حماد وعلى آله وصحبه وسلم الصالة احلاد هلل رب العامل ن و

 و بعد: 

أفادت الفلسفة التحليلية كالًّ من البارث ن أوسنت وس رل وغرايس  يف إنتاج نظريات تداولية 
ستلزامات احلوارية اليت جاء هبا فيلسوف اللغة م املباررة وغ ر املباررة وإىل االالكالمتفرعة إىل أفعال 

غرايس، وإذا ما جئنا نقارب النظرة يف الرتاث العريب لوجدنا أنَّ هذه األفكار هلا رضور واضح، وال 
رؤية حنو سياا معرفة أنَّ التداولية هي دراسة اللغة يف ريز االستعاال من هذا املنطلق اجتهت ال

الدراسات التداولية، وملا كانت الدراسات الصرفية تب ّن معىن البنية نظرًا إىل حمتاالت األقوال 
تداولية البنية الصرفية من خالل مقال وتأويالهتا ومعرفة مقاصدها، جاء العنوان هبذه الصيغة" 

ات الفرنسية دراسة نقدية لبعض الترجم المظاهر الصرفية وأثرها في بيان مقاصد التنزيل
" فليس ببعيد أن تكون مثَّة مقاربة ب ن منٍت عريب وآخر تداويل غريب ملا لسليمان بن علي واإلنجليزيّة

بينهاا من توارج إذ تعد التداولية رقاًل مهًاا يف الدراسات اللسانية، إذ تعددت املشارب اليت تعتاد 
وي معىن مستلزم توضحه الدراسات التداولية، عليها يف النظر إىل اللغة، والرك أنَّ البنية الصرفية حت

وما كان لنا إالَّ توظيف االستلزام يف معرفة هذا املعىن، فجاءت الدراسة حبال جديد مل يكن له مثيل 
إالَّ النزر اليس ر رسب اطالعنا، واملوضوع ال حتظى أمهيته إالَّ بإضافة الشيء اجلديد إىل املكتبة 

الصرفية أن ندرسها دراسة تداولية، واضع ن نصب أعيننا أمهية قصد  العربية، لذا استحقت البنية
املتكلم، فالبنية يتغ ر معناها وفق االستعاال، وهذا ما يوافق التداولية حبد ذاهتا وإنَّ التطور الذي طرأ 

ب ن  على العلوم احلديثة هلو منطلق الدراسة اللغوية احلديثة، والّساة الواضحة يف التداولية هي التداخل
إجراءاهتا التحليلية، فاللغة قاسم مشرتك ب ن الرتاث العريب والرتاث الغريب وهذا ما يعين اقرتاب رؤية 
االستعاال اللغوي مبختلف الثقافات والذي يركز بشكل منطقي بعرف ما للغة من أمهية منطقية 

 حماكاة للغة اجملتاع.ترتكز على مبدأ واسع وهو مبدأ معرفة قصد املتكلم، فاخلطاب بصورة عامة هو 
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 أما عن أسباب اختيارنا هلذا املوضوع فتتاثل يف:

 .أنَّ البحث اللساين التداويل رديث النشأة والبحث يف هذا اجملال واسع ومثار 
  امليل إىل مثل هذا النوع من الدراسات اليت جتاع ب ن الرتاث التداويل الغريب احلديث والرتاث

 اللغوي العريب القدمي.
 ة الكشف عن أبعاد التداولية يف القرآن الكرمي من خالل إدراك مقاصده وفهم معانيه.حماول 
 .حماولة إجياد التوافق ب ن البنية الصرفية والتداولية والذي يكان يف االستعاال 

 بنية الصرفية يف اخلطاب القرآينوتكان أمهية هذا املوضوع كونه يسعى إىل دراسة تداولية ال
عن معانيه ومقاصده من منظور تداويل باتباع أبعاده التداولية من خالل دراسة  ويسعى إىل الكشف 

القصدية والسياق وأفعال الكالم واالستلزام احلواري، وحماولة رصدها والكشف عنها يف بعض اآليات 
 الواردة يف املقال.

غ الصرفية اإلركالية احملورية وهي: هل ميكن حتليل الصي نوسنحاول يف حبثنا هذا اإلجابة ع
 باملفهوم التداويل وكيف يتم ذلك؟

 وتتفرع هذه اإلركالية إىل جماوعة من األسئلة:

 ما مفهوم التداولية؟ وما هي أهم إجراءاهتا؟

 ما مفهوم البنية الصرفية؟ 

 ما هي العالقة القائاة ب ن املفاهيم التالية: التداولية والبنية والصرف؟

 سب السياق الذي ترد فيه أم أهنا ثابتة؟هل ختتلف داللة الصيغة الصرفية حب

 إىل أي مدى ميكن تطبيق إجراءات التداولية على النص القرآين؟
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متهيد و مقدمة  : ركلها النهائي إىليف هذه التساؤالت جاءت دراستنا مقساة  لإلجابة عن و
تناولنا فيه أمهية التداولية وعالقتها بالتفس ر وكذلك عالقة التداولية بالصرف، أما الفصول فكانت يف 

 فصل ن على النحو اآليت: 

 : التداولية والبنية الصرفية وهو مقسم إىل مبحث ن:الفصل األول

 : مفهوم التداولية وإجراءاهتا.المبحث األول

 ة.: البنية الصرفيالمبحث الثاني

: تداولية البنية الصرفية يف مقال املظاهر الصرفية وأثرها يف بيان مقاصد التنزيل الفصل الثانيأمَّا 
 وهو مقسم إىل مبحث ن:

 : داللة الصيغ الصرفية يف اآليات.المبحث األول

 : تداولية البنية الصرفية يف اآليات.المبحث الثاني

املذكور آنًفا وهو أنَّ الفصل األول جانب كان ارتغالنا من ريث املبدأ وفق هذا االطار 
تنظ ري، فيه تعريف مفهوم التداولية مع ذكر إجراءاهتا، وهذا التعريف هو تعريف وصفي خيضع إىل 
اجلانب التحليلي يف منت البنية الصرفية، أمَّا الفصل الثاين فالدراسة فيه جاءت تطبيقية تُقارب نظرية 

 والسياق إىل جانب االستلزام احلواري.  األفعال الكالمية إذ فيه القصدية

 : فعرضنا فيها أهّم النتائج املتوصل إليها.الخاتمةأمَّا 

 وعلى أي رال البّد من ذكر املنهج الذي مرت عليه هذه الدراسة فقد اعتادنا املنهج الوصفي
ئق ووصفها التحليلي، وهو املنهج املناسب هلذه الدراسة العلاية والذي ميكننا من استقصاء احلقا

 وحتليلها وتفس رها.
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واعتادنا يف هذا البحث على كتب مهاة أعانتنا يف هذه الدراسة منها على سبيل املثال ال 
احلصر: التداولية أصوهلا واجتاهاهتا جلواد ختام، ويف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس 

ية يف وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها للطيفة العريب القدمي خلليفة بوجادي، و دور البنية الصرف
النجار، باإلضافة إىل بعض كتب التفاس ر أمهها: تفس ر التحرير والتنوير البن عارور، تفس ر 

 الكشاف عن رقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل للزحمشري.

لعربية للطاهر رارف) مذكرة ومن الدراسات السابقة: أثر الوظيفة التواصلية يف البنية الصرفية ا
ماجست ر(، واألفعال الكالمية يف القرآن الكرمي سورة البقرة دراسة تداولية حملاد مدور )أطرورة 

 و من الصعوبات اليت واجهت البحث: دكتوراه(

  صعوبة تطبيق إجراءات املنهج التداويل على املدونة نظرًا خلصوصية القرآن الكرمي ، مما ألزم
 إىل آراء املفسرين خاصة تفس ر التحرير والتنوير البن عارور. علينا العودة
  ومن الصعوبات أيضا اختالف وتعدد اآليات من سور خمتلفة، وهذا ما زاد من صعوبة
 دراستها.
  صعوبة املوضوع نفسه، فاملقاربة التداولية ختضع إىل كيفيات االستعاال اللغوي للكلاات

لصواب يُعّد فرقًا هلذه الدراسة لذا كان ارتغالنا على جانب ن ومها وفق مقامات معّينة، وأيُّ جمانبة ل
 نظري وتطبيقي، ويف الصعوبة تظهر قياة العلم املذكور آنًفا. 

وأخ را نود أن نشكر اهلل أواًل ومن مّث نشكر كل من مّد لنا يد العون بالنصح واملساعدة يف 
ن مسعون ملا قّدمه من نصٍح وتصحيح إجناز هذا البحث، و خنص بالشكر املشرف د/ سلياان ب

 طوال فرتة إعداد البحث وكتابته، فله منا عظيم االمتنان ووافر العرفان والتقدير فجزاه اهلل خ ر اجلزاء. 
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دراسة اللغة إىل اجتاه ن: اجتاه ركلي) صوري( واجتاه تواصلي، يتاثل االجتاه األول  خضعت
يف تلك الدراسات اليت تُعىن بدراسة النظام اللغوي معزواًل عن السياق التواصلي من خالل مستويات 

اسة املنجز اللغة )املستوى الصويت والرتكييب والداليل( وهذا ما جُيسده املنهج البنيوي الذي يُعىن بدر 
يف صورته اآلنية بغض النظر عن السياق الذي أُنتج فيه أو عالقته باملرسل وقصد إنتاجه بتحليل 
مستويات اللغة بوصفها بنية كلية والسعي إلجياد العالقة ب ن هذه املستويات بدءًا من حتليل األصوات 

اهتات باملعىن جند املنهج والصرف والرتاكيب إىل حتليل مستوى الداللة، ومن ب ن املناهج اليت 
التوليدي الذي يهتم بتفس ر الظاهرة اللغوية يف ُعاقها قبل اإلجناز من منطلق مالرظة الظواهر 
ووصفها إىل حماولة تفس رها. بيناا جاء االجتاه الثاين التواصلي مكااًل لالجتاه األول تبنتُه عدة مناهج 

ليل اخلطاب، يسعى إىل تطوير الدراسات اللغوية منها: النحو الوظيفي واللسانيات االجتااعية وحت
بدراسة استعااهلا يف التواصل ضان اطاره االجتااعي، أي داخل السياق الذي جيري فيه التلفظ 

 1باخلطاب اللغوي.

و هذا يعين أنَّ االجتاه الشكلي يدرس اللغة خارج السياق، بيناا االجتاه التواصلي يدرسها 
 داخل السياق.

داولية بوصف العالقات القائاة ب ن املرسل واملرسل إليه  يف اطار التواصل، كاا تُعىن و"تُعىن الت
باحلدث اللغوي بوصفه تعاب ر مدرجة يف عالية التخاطب، وكُل هذا يفرض مسبًقا وجود األبعاد 

ن الرتكيبية والداللية للعالية السايائية، فاألهم يف عالية االتصال هو الشكل الذي يقوم املرسل م
 2خالله بإفهام املرسل إليه ما يُريد ايصاله إليه باللجوء إىل سالسل من العالمات."

                                                           

، 1اهلادي الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ب روت، لبنان، ط ينظر: عبد1 
 .8،9 م، ص، ص4002

م، ص، ص 1881فرانسواز أرمنيكو، املقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، منشورات مركز اإلمناء القومي، ب روت، )د ط(،  2 
 .11ـ12
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ريث إنَّ حتليل احلدث اللغوي يتطلب مرجعية مقامية أي رضور أطراف العالية التواصلية 
بدًءا باملتكلم مرورًا باخلطاب وصواًل إىل املتلقي، وهو يعين أنَّ داللة اخلطاب تتجاوز ركله، وهذا 

 جمال التحليل التداويل.

ومن هذا ميكننا القول أنَّ "التداولية ليست علًاا لغويًا حمًضا باملعىن التقليدي، علًاا يكتفي 
بوصف وتفس ر الُبىن  اللغوية ويتوقف عند ردودها وأركاهلا الظاهرة، ولكنَّها علم جديد للتواصل 

مشاريع معرفية متعددة يف ظاهرة التواصل  يدرس الظواهر اللغوية يف جمال االستعاال، ويُدمج من مثَّ 
 1اللغوي وتفس ره."

 وقد ردد بعض البارث ن جماوعة من األهداف اليت سعت إىل حتقيقها التداولية من بينها: 

  دراسة استعاال اللغة اليت ال تدرس البنية اللغوية ذاهتا، ولكن تدرس اللغة عند استعااهلا"
أي باعتبارها كالًما حمدوًدا صادرًا من متكلم حمّدد وموجًَّها إىل خماطب يف الطبقات املقامية املختلفة، 

 حمّدد بلفظ حمّدد يف مقام تواصلي حمّدد لتحقيق غرض تواصلي حمّدد .
 .ررح كيفية جريان العاليات االستداللية يف معاجلة امللفوظات 
 ريف املبارر.بيان أسباب أفضلية التواصل غ ر املبارر وغ ر احلريف على التواصل احل 
 ".2ررح أسباب فشل املعاجلة اللسانية البنيوية يف معاجلة امللفوظات 

وعليه فإّن هدف التداولية ودورها الرئيس هو التعب ر عن مقاصد املتكلم اليت يَنويها" فالدرس 
ظائفها اللغوي التداويل يدرس املنجز اللغوي يف إطار التواصل، وليس مبعزل عنه، ألنَّ اللغة ال ُتؤدي و 

إالَّ فيه، فليست وظائف جمردة. و مبا أنَّ الكالم حيدث يف سياقات اجتااعية فان املهم معرفة تأث ر 
 3هذه السياقات على نظام اخلطاب املنجز."

                                                           

مسعود صحراوي، التداولية عند العلااء العرب، دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب، دار الطليعة،  1 
 .11م، ص4001، 1ب روت، لبنان، ط

 .41،48املرجع نفسه، ص، ص 2 
 .42ص ، املرجع السابق ،عبد اهلادي الشهري3 
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ولعل حتليل األبنية الصرفية يف مقاماهتا حييل على داللة اخلطاب يف بعده التواصلي املنجز ب ن 
ا طرف ن املتكلم واملتلقي، و مب ا أنَّ التداولية هلا عالقة باملستويات اللسانية عاوًما، فإنَّه ميكننا القول إهنَّ

مرتبطة باملستوى الصريف على وجه اخلصوص، وذلك أَلنَّ االجتاه الصوري يهتم باكتشاف القواعد 
ل وتصنيفها والتاثيل هلا، يف ر ن تظل مهاة االجتاه الوظيفي هي دراسة اللغة يف التواصل من خال

توظيف تلك القواعد، وادراك مدى امتثاهلا ملتطلب السياق وفائدة العدول عن بعض الصور إىل صور 
أخرى وأسباب ذلك والرّبط ب ن ذلك التنوع من نارية وب ن أسبابه من نارية أخرى. و مبا أنَّ الكلاة 

يكون استعاال  املنفردة جزء من اللغة فهي تتجسد يف نظام متكامل من خالل اخلطاب. و بالتايل
 1اللغة وفًقا لقواعد معينة تتفق مع طبيعتها ومع ما يستدعيه السياق. 

وهو ما يعين استعاال الصيغة الصرفية للكلاة بتتبع أبنيتها داخل الرتكيب اللغوي، ويعين أيضا 
 البحث يف الصورة الناوذجية للصيغة الصرفية، وما تنطوي عليه من صور االستعاال يف السياق.

د جند الصيغة االفرتاضية يف املستوى الصريف، إذا انتات جماوعة من الصيغ إىل سلايَّة "فق
متدّرجة للداللة على معىن جذر لغوي وارد، مثل: صيغ املبالغة اليت تدل يف األصل على الفاعل 

لُتصبح  وفةاملصاغ من الفعل الثالثي، فتتدرّج هذه الصيغ الدالة باالرتقاق من الفعل )حَنََر( بأوزان معر 
، حِن ر، حِنر ، وأيًضا صيغ الفعل املبين للاعلوم أو املبين للاجهول، إذ ُتستعال رحَنَّار،حَنور، ِمنحا

الصيغ الصرفية تداولًيا عوًضا عن استعاال بعض األساليب األخرى، وكل استعاال ينطوي على 
 2ىل جهة ما."قصد مع ّن، فاستعاال الفعل املبين للاجهول ينطوي على اهتام موجه إ

ومن هذا ميكننا القول أنَّ التداولية هتتم جبايع مستويات الدراسة اللسانية بدءًا باملستوى 
املستويات مبستعاليها، للوصول إىل قصد  العالمات بكل الصويت وانتهاًء بالداليل، وتربط استعاال 

مبستعالها، ويعد الصرف أرد صور املستوى  اوعالقته العالمةاملتكلم، فالتداولية تبحث يف 
 السطحي للبنية املفردة، أما التداولية فتاثل قاة املستوى العايق لدراسة داللة اللغة.

                                                           

 .11،11، ص، ص السابق، املرجع ينظر: عبد اهلادي الشهري 1 
 .10املرجع نفسه، ص2 
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وهناك مبارث وعلوم يف الرتاث العريب ارتوت على حملات تداولية كعلم املقاصد الذي عرّفه 
الشاطيب كاا ورد عن حماد عبد العاطي حماد يف  سيوين يف كتابه نظرية املقاصد عند االمام يأمحد الر 

 1كتابه املقاصد الشرعية" املقاصد هي الغايات اليت وضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد."
ويرتبط هذا العلم بأسباب النزول إذ يهتم بالظروف اليت الزمت نزول اآلية من املوىل عّز وجل 

أكثر يف املقصد من اآلية. وتتجلى أمهيته يف معرفة الطرق  وحماولة معرفة سبب النزول جيعلنا نبحث
الصحيحة لتفس ر القرآن الكرمي وما يُقبل منها وما يُرد، ومعرفة ما يصح تلقي التفس ر عنه ومن ال 
يصح تفس ره للقرآن، كاا يساعد يف معرفة القواعد اليت يَبين املسلم عقيدته على قاعدة صحيحة ثابتة 

على اجلهود العظياة اليت بذهلا علااء السلف للاحافظة على القرآن الكرمي لفظاً من خالل االطالع 
  2ومعىن.

ولعل احلديث عن البنية الصرفية حييلنا إىل فهم متظهرات الصيغ الصرفية ب ن صورها الشكلية 
 الناوذجية وصورها الداللية التداولية من منطلق املقام واالستعاال.

علوم خمتلفة كعلوم البالغة اليت تسعى إىل الكشف عن بالغة القرآن فعلم التفس ر له عالقة ب
الكرمي وسر إعجازه، وعلم الفقه وأصوله الذي يكشف عن تشريعاته وأركامه، وعلم الكالم واجلدل  
كوسيلة إىل جتلية عقائده ومساندهتا باألدلة والرباه ن القاطعة، باإلضافة إىل علم الصرف والنحو 

  3 ضبط ألفاظه وفهم معانيه.فكالمها وسيلة إىل
يف ظاهر الكالم وعلم التفس ر يبحث يف ظاهر  تبحث ا سبق ميكننا القول إنَّ  التداولية  ومم
، أي أنَّ التداولية تبحث يف قصد املتكلم من خالل العالية التواصلية داخل ريز االستعاال، الكالم 

 سبب النزول. بيناا علم التفس ر يبحث يف القصد من اآليات من خالل

                                                           

م، 4001هـ/ 1248حماد عبد العاطي حماد علي، املقاصد الشرعية وأثرها يف الفقه اإلسالمي، دار احلديث، القاهرة، )د ط(،  1 
 .12ص

م، 4011هـ/ 1228، 2ينظر: فهد بن عبد الرمحان الرومي، أصول التفس ر ومناهجه، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، ط 2 
 .11ص

 .8ينظر: حماد رس ن الذهيب، علم التفس ر، دار املعارف، القاهرة، )د ط(،) د ت(، ص3 
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وقد أرار الشهري يف اسرتاتيجيات اخلطاب إىل أنَّ التفس رات التداولية وظيفية هتتّم باملرسل 
 1واملرسل إليه، يف ر ن أنَّ التفس رات النحوية ركلية) صورية( هتتّم بشكل الرسالة. 

ومتلٍق ونص وخالصة القول إنَّ التداولية اهتات بكل عناصر العالية التواصلية من مرسل 
وظروف إنتاج باستعاال إجراءات خمتلفة، وهبذا تتحول الدراسة من منطلق صريف أي من البنية اجملردة 
إىل دراسة البنية يف السياق االستعاايل التواصلي من أجل الوصول إلجناز العبارة يف اخلطاب، وهو ما 

من منطلق داللتها يف املقام التواصلي جيعلنا نتصور جماوعة من االستعااالت اللغوية لألبنية الصرفية 
 .أي البدء بالبنية اجملردة للصيغ مثَّ حتليل دالالهتا يف مقامات خمتلفة يتطلبها املوقف اخلطايب

                                                           
 .31ينظر: عبد الهادي الشهري، المرجع السابق ، ص 1 
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تعد التداولية من مبارث الدراسات اللسانية احلديثة واهلامة، فهي تعين كيفية فهم الناس بعضهم 
وكيف يتاكنون من إجناز الفعل الكالمي التواصلي يف إطار سياق املوقف، فالتداولية هتتم بعضا، 

بدراسة العالقة ب ن العالمات واألرياء اليت حتيل عليها يف الواقع، ومبعىن أدق عالقات الوردات 
 اللغوية بالعامل اخلارجي.

 : مفهوم التداولية وإجراءاهتاالمبحث األول

 مفهوم التداولية : 
 المفهوم اللغوي للتداولية: .1

"التداولية أو الرباغااتية أو الوظيفية أو السياقية أو الربمجاتية مصطلحات عربية يف مقابل كلاة 
"pragmatics the"و االجنليزية"la pragmatique" الفرنسية، بّيد أن مصطلح التداولية أكثر ريوعا

 .1واستعااال ب ن البارث ن"
وجاء يف مجهرة اللغة البن دريد:"والدُّول من قوهلم )الفعل الثالثي )َدَولَ أصل املصطلح مشتق من 

 2َداَل َيُدوُل َدوال، وهي الدُّول وتداول القوم الشيَء بينهم اذا: صارمن بعضهم اىل بعض ".
الدُّولة بالضم: اسُم الشيء الذي يُتداوُل به  وورد يف تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري:" 

يف أساس البالغة:" دول: دالت له الدولة. ودالت األيام بكذا.وأدال اهلل بين فالن من و ، 3بعينه"
 4. عدّوهم: جعل الكرة هلم عليه"

وترد مادة "د.و.ل" يف معجم مقاييس اللغة على أصل ن" أردمها يدل على حتول الشيء من 
وم اذ حتولوا من مكان مكان اىل أخر واآلخر يدل على ضعف واسرتخاء، فقال أهل اللغة أندال الق

                                                           

 .12ص م،4011 هـ/1221، 1ط ، األردن،جواد ختام، التداولية أصوهلا واجتاهاهتا، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عاان 1 
 .184،ص 4م، ج1881، 1تح: رمزي من ر بعلبكي، دار العلم للاالي ن، ب روت، ط ابن دريد، مجهرة اللغة،2 
، 1اجلوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، تح: اميل بديع يعقوب وحماد نبيل طريفي، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان،ط3

 .111، ص2م،ج1888هـ/1240
، 1م،ج1888هـ/1218، 1البالغة، تح: حماد باسل عُيون السُّود، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان، ط، أساس الّزخمشري4 

 .202ص
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اىل مكان، ومن هذا الباب تداول القوم الشيء بينهم :اذا صار من بعضهم اىل بعض، و الدَّولة 
والدُّولة لغتان ،ويقال بل الدولة يف املال والدولة يف احلرب، وإمنا مُسّيا بذلك من قياس الباب ألنه أمر 

 1.يتداولونه فيتحول من هذا اىل ذاك ومن ذاك اىل هذا"
ر:  َّ ينىن ام ام ام  ام ام ام ٹٱٹٱُّٱية ومن الشواهد القرآن  ٧الحش

 ٠٤١آل عمران:  َّ ام ام مس ام ام ٹٱٹٱُّٱو

 مما سبق يتب ن أن املعىن اللغوي يدور رول تناقل األرياء ب ن األفراد والتحول والتبدل والتفاعل. 
 المفهوم االصطالحي للتداولية:  .2

ذلك اختالف املدارس اللغوية احلديثة وتباين مشارب  ال جند تعريفا جامعا مانعا للتداولية ومرجع
الدارس ن الفكرية، إضافة اىل ذلك تعدد احلقول املعرفية اليت استقت منه التداولية مفاهياها. ومن ب ن 

 التعريفات اليت وردت عند العلااء والدارس ن جند:
 (ماري دييرMarie Diller(وفرانسواريكاناتي )Framcoissh Recant) فا التداوليةقد عر 

 2بأهنا" هي دراسة استعاال اللغة يف اخلطاب رهادة يف ذلك على مقدرهتا اخلطابية".
 ا مبعىن  Language in use"دراسة اللغة قيد االستعاال أو االستخدام  وُعرفت أيًضا بأهنَّ

 3دراسة اللغة يف سياقاهتا الواقعية، ال يف ردودها املعجاية ،أو تراكيبها النحوية".
  أّماجورج يولgeorge yol) ( ف رى أنَّ "التداولية تُعىن بدراسة املعىن كاا يعرب عنه املتكلم) أو

ليه املتخاطبون من إالكاتب( ويؤوله املستاع) أو القارئ(، وبالتبعية فإهنا  هتتم أكثر بتحليل ما يرميه 
 4نفسها".ملفوظاهتم، أكثر مما تُعىن مبا حيتال أن تعرب عنه الكلاات أو اجلال 

 ويتضح مما سبق أن التداولية تعين دراسة اللغة االنسانية يف االستعاال.
 :إجراءات التداولية 

                                                           

 .241،ص1ج م،1881، 1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح: عبد السالم حماد هارون، دار اجليل، لبنان،ط1 
 .8فرانسوازأزمينكو، املقاربة التداولية،تر: سعيد علوش، ص2 
الدين حماد مزيد، من أفعال اللغة اىل بالغة اخلطاب السياسي، تبسيط التداولية، مشس للنشر والتوزيع، القاهرة  ءهبا3 

 .18صم، 1،2010ط
 .11، صاملرجع السابقجواد ختام، 4 
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ترتبط نشأت التداولية ارتباطًا وثيًقا بنظرية األفعال الكالمية، إذ تعد هذه النظرية من ب ن 
 .إجراءات التداولية

I. الكالم أفعال نظرية( :les actes de langage) 
 أفعال الكالم مبكانة متايزة يف املنهج التداويل يف رؤية اللساني ن املعاصرين رظيت نظرية

وركلت مرتكزا أساسًيا لبنية النظرية التداولية رسب تصورات العلااء املؤسس ن هلا. إذ تعد النظرية 
تاثل يف التداولية من ب ن النظريات املهاة اليت راولت دراسة العالقة ب ن أطراف العالية التواصلية امل

يراد به االجناز الذي يؤديه املتكلم مبجرد نطقه مبنطوقات . فالفعل الكالمي" ليهإواملرسل  املرسل 
معينة، ومن خالل منظومة من األفعال كالنطقية واإلجنازية والتأث رية ولكّن أبرز ما ميثل وحيقق الفعل 

كل فعل إجنازي هو فعل كالمي الكالمي هو الفعل اإلجنازي الذي يكاد يساوي الفعل الكالمي، ف
 1طبقا لنظرية األفعال الكالمية".

 و هذا التعريف يقتضي احلديث عن أعاال أوسنت وس رل لبيان ماهية هذا الفعل.

  فكرة أفعال الكالم عند أوستنAustin)): 

 يُعد أوسنت من رواد التداولية وخاصة يف أعااله اليت أجنزها رول نظرية أفعال الكالم و
مبحث أفعال الكالم نظرية لسانية حمضة، بقدر ما هو مقاربة فلسفية لبعض القضايا اليت "ليس 

تث رها اللغة االنسانية. ويعود الفضل يف تعايق الفهم باألفعال الكالمية اىل الفيلسوف االجنليزي 
  2أوسنت ."

نَّه ركز على وبذلك يكون أوسنت قد انتقل إىل دراسة الفعل الكالمي من منطلق اللسانيات، ولك
اقرتح قساا ثانيا من العبارات "ريث  تُنجزه تلك األفعال من إجناز فعلي للغة انطالقًا من الكالم. ما
حيكاها مقياس الصدق والكذب،  الىل جانب) العبارات الوصفية (هو )العبارات االجنازية(اليت إ

                                                           
مكتبة اآلداب، علي حماود رجى الصرّاف، يف الربامجاتية األفعال االجنازية يف العربية املعاصرة، دراسة داللية ومعجم سياقي، 1

 .44م، ص 4010، 1القاهرة،ط
 .81، صاملرجع السابق  جواد ختام،2 
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االجنازية رروطا أوضحها الدارسون، وال ويتزامن الّنطق هبا مع حتّقق مدلوهلا. كاا أّن هلذه العبارات 
 تتحقق اجنازيتها االّ هبا، وهي:

أن يكون الفعل فيها منتايا اىل جماوعة األفعال االجنازية )وعد، سأل، قال، رذر،  .1
 أوعد...(.

 أن يكون الفاعل هو نفسه املتكلم، أي أهنا متثل الفردية ممن يقوهلا. .4
 1أن يكون زمن داللتها املضارع." .2

ا ملفوظات  وينتقل جنازية ريث ابذلك أوسنت إىل حتديد أنواع اجلال انطالًقا من وصفها بأهنَّ
 جنازية الصرحية.يبحث عن اجلال املنجزة املضارة وما يقابلها من اجلال اال

 implicitو"بناًء على ذلك ميز أوسنت يف امللفوظات االجنازية ب ن مجل اجنازية مضارة 
performatives ومجل اجنازية صرحية ،explicit performatives"2 . 

 مث يواصل أوسنت حتليل مظاهر هذه اجلال املنجزة الصرحية والضانية فهو يقساها إىل :
  اجنازية صرحية/ مباررة، فعلها ظاهر) أمر، رض، دعاء، هني( بصيغة الزمن احلاضر"

 املنسوب اىل املتكلم.
 ر ظاهر، حنو: االجتهاد مفيد) أقول( االجتهاد مفيد =آمرك اجنازية ضانية/غ ر مباررة، فعلها غ

 3)أقول(:ارذروا." [40]احلديد   َّ  ام ام ام ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱأن جتتهد. وحنو 
 أوسنت" "وقد ركز أوسنت يف حتليله على الفعل الكالمي الكامل وأقسامه الفرعية وعليه قسم 

اىل ثالثة أفعال فرعية هي: فعل القول، والفعل  "Acte de discours intégralالفعل الكالمي الكامل"
 املتضان يف القول، والفعل الناتج عن القول.

                                                           

، 1اجلزائر،طيت احلكاة للنشر والتوزيع، خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، ب1 
 .81، صم 4008

 .88، صاملرجع السابقجواد ختام، 2 
 .81سابق، صالرجع املخليفة بوجادي، 3 
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يراد به اطالق األلفاظ يف مجل مفيدة ذات ": Acte locutoireفعل القول)الفعل اللغوي( (1
 بناء حنوي سليم وذات داللة.

 للسانية:ففعل القول يشتال بالضرورة على أفعال لغوية فرعية وهي املستويات ا
 1الفعل الصويت ــــــــــــــ الفعل الرتكييب ــــــــــــــ الفعل الداليل"

مث يناقش أوسنت العالقة ب ن أفعال القول يف مستواها اللساين رسب ما ورد يف كتاب نظرية 
 الفعل الكالمي.

 الفعل الصويت: وهو عالية التلفظ بأصوات بغض النظر عن كوهنا كلاات.
الرتكييب: هو عالية تلفظ الوردات اللغوية اليت حتال أصوات حمددة ُتستعال يف نظام الفعل 
 حنوي مع ن.

الفعل الداليل: وهو عالية استعاال تلك الوردات اللغوية بداللة حمددة أي تعين قصدية املتكلم 
 2من وراء املعاين احملتالة.

من الرتكيز على الفعل الرتكييب والداليل، ومها  وهبذا يكون حبثنا يف البنية الصرفية تداولًيا انطالقًا
 فعالن ال ميكن أن ينفصال عن الفعل الصويت يف املستوى اللساين.

ويراد به  :" وهو الفعل االجنازي احلقيقيActe illocutoireالفعل المتضمن في القول (4
 .3ذير..."القصد الذي يرمي اليه املتكلم من فعل القول، كالوعد واألمر واالستفهام والتح

 القول عن طريق رصد البنية اللغوية يف مستواها املتضان يف ويكون القصد مفهوًما من فعل 
 واستنادا الى مفهوم القوة االنجازية مّيزأوستن بين خمسة أنواع لألفعال  النحوي أو البالغي.

 الكالمية:
 )األفعال احلكاية)االقرارية" Verdictifs.ركم، وعد، وصف : 

                                                           

 .21مسعود صحراوي، التداولية عند العلااء العرب، دراسة تداولية لظاهرة" األفعال الكالمية" يف الرتاث اللساين العريب، ص1 
 هشام عبد اهلل اخلليفة، نظرية الفعل الكالمي ب ن علم اللغة احلديث واملبارث اللغوية يف الرتاث العريب واالسالمي، ينظر،2 

 .81،صم 4001، 1ناررون، ب روت، لبنان،ط
 .80، صاملرجع السابقجواد ختام، 3 
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  التاّرسيةاألفعال Exersitifs ...اصدار قرار لصاحل أو ضد...،أمر، طلب : 
 )أفعال التكليف)الوعدية Comessifs ،عرض مفاهيم منفصلة،)أكد، أنكر، أجاب:

 وهب..(.
 (األفعال العرضيةExpositifs  ،التعب رية( :عرض مفاهيم منفصلة،)أكد، أنكر، أجاب

 وهب..(.
 )أفعال السلوكات) االخبارياتComportementaux :ردود أفعال، تعب رات جتاه السلوك :

اعتذر، هنأ، رّرب، وال رك أنَّ هذه القوة اإلجنازية احلاصلة من األفعال الكالمية قد يكون هلا تأث ر 
 مبارر أو غ ر مبارر يف التلقي وهو مايتعلق بالفعل الناتج عن القول.

عليه الفعل التأث ري "حيصل ر ن يغ ّر ويطلق :Acte perlocutoireالفعل الناتج عن القول (2
 1الفعل االجنازي من رال املتلقي بالتأث ر عليه، كأن) يرعبه، جيعله ينفعل...( .."
 :حيصر أوسنت اللغة يف استعاال واجناز جماوعة من األفعال اللغوية املتاثلة يف

o " االفتراض المسبقpré-supposition :" اخللفية ميثل مجلة االفرتاضات اليت تشكل
واملتفق  املعرتف هبا التواصلية الضرورية لتحقيق النجاح يف العالية التواصلية املبنية على مجلة املعطيات

عليها من طرف املشارك ن يف العالية التواصلية حنو: أغلق النافذة مبنية على فرضية أن النافذة مفتورة 
تشكل خلفية التواصل وهي ضرورية هذه املعطيات واالفرتاضات اليت ينطلق منها املتخاطبون 

لنجاره، وتكون حمتواة يف القول سواء تلفظ هبا اثباتًا أو نفًيا، وينتج عن ضعف االفرتاض املسبق 
 2فشل يف التواصل.

 
o " األقوال المضمرةles sous-entendus:" 

                                                           

 .81خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، ص1 
م، 1884ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ) د ط(،  دالش جياليل، مدخل إىل اللسانيات التداولية، تر: حماد حيياتن، 2 

 .22ص
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عندما مرتبطة مبقام اخلطاب على عكس االفرتاض املسبق الذي حُيدد أساس املعطيات الغوية، 
عدم  -االنتظار رىت يتوقف املطر –البقاء يف البيت  -نقول" ان السااء ممطرة" يفكر السامع يف

نسيان املظلة عند اخلروج، وتأويل القول مفتوح مع تعدد السياقات واملقامات، ومن مسوغات 
 1استعاال املتكلم متضانات القول يف خطابه االررتاز من التطويل واالجياز.

 ص األفعال الكالمية عند "أوسنت" وفق املخطط اآليت:وميكن تلخي
 الفعل الكالمي عند أوست ن

 
 

 الفعل الناتج عن القول الفعل املتضان يف القول  فعل القول     
 
 
 اية األفعال احلك-الفعل الصويت                         ـــــ 
 األقوال املضارة          -األفعال التارسية                 -    الفعل الرتكييب )اللفظي(           ــــ  

 أفعال التكيلف -                                    
 األفعال العرضية -                                    
 أفعال السلوكات   -                                   

 
 2أقسام الفعل الكالمي عند أوستن.ـــــ يوضح 1مخطط رقم ــــــ

تكاد تكون القصدية غائبة عند أوسنت يف تقسياه ألفعال الكالم، ورمبا تكون مضارة يف 
 اليت اقرترها له. بالفروعالتقسيم الذي وضعه، ريث تُفهم من عالقة أصل الفعل الكالمي 

                                                           

 .24، صاملرجع السابقينظر: مسعود صحراوي، 1 
  2ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلااء العرب، ص31.
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تداوليتها من منطلق  الّصرفية وإذا كان هذا اجلانب النظري مهًاا فالبد من ربطه مبفهوم البنية 
أنَّ البنية تسبق الداللة، وقد يكون املنطلق يف التحليل هو داللة البنية مث موقعها يف الرتكيب، وهذا هو 

 معىن تداولية البنية الصرفية.

  (فكرة أفعال الكالم عند سيرلSearle): 

 يكاد س رل خيتلف قليالً عن أوسنت يف تقسياه للفعل الكالمي يف نظرية أفعال الكالم وقد 
اىل أقصى ردودها الداللية املاكنة من ريث إنَّه قد  نظرية أفعال الكالم" قام س رل بدفع 

د اللغة قسم األفعال ذاهتا اىل أفعال مباررة وأفعال غ ر مباررة . وقام بتطوير بُعدين أساسي ن من أبعا
اللغوية ،ولكي تُفهم ، البد  األفعال فاقاصدوالمواضعات،  المقاصدأمهلهاا أوسنت يف نظريته ومها:

 1هلا من توفر مواضعات يتفق روهلا املتخاطبون."
إذا كان الفضل يف التأسيس لنظرية الفعل الكالمي اىل أوسنت، فإنَّ لس رل دوًرا الينكر يف تطوير 

عال الكالم،فقد قسم األفعال الكالمية اعتاادا على التصريح واالضاار اىل املفاهيم األساسية ألف
 نوع ن:
 وهي املعاين احلرفية اليت يصرح هبا املتكلم وترتبط مبعطيات األفعال اللغوية المباشرة :

كون البنية  حتتاج اىل تأويل وهناك عالقة حتكم واضحة ب ن البنية والوظيفة، لسانية داللية وال
يف البنية الصرفية هي عالقة ب ن مدلول البنية الصرفية يف مفهومها النحوي بوصفها بنية ثابتة  والوظيفة

وما تؤديه من وظائف عند ارتباطها بغ رها يف الرتكيب اللغوي، فتكون الوظيفة أوسع من البنية يف 
 معناها النحوي.

  :ات تداولية وحتتاج اىل هي أفعال ضانية مضارة ترتبط مبعطياألفعال اللغوية غير المباشرة
 وتستند  تأويل وترتكز على السياق غ ر اللغوي ويتضان الظروف اخلارجية احمليطة باحلدث الكالمي،

 املشرتكة ب ن املتكلم واملخاطب وتكون العالقة ب ن البنية والوظيفة غ ر أيضا على املعرفة

                                                           

 .14م، ص 4001 ،1دار العربية للعلوم ناررون، ب روت، لبنان، ط عار مهيبل، تر: جان مارك ف ري، فلسفة التواصل،1 
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 1مباررة.
   أقسام :أعاد سيرل تقسيم األفعال الكالمية وميز بين أربعة 
 .)فعل التلفظ ) الصويت والرتكييب" 
 .)الفعل القضوي)االرايل واجلالي 
 .)الفعل االجنازي)على حنو مافعل أوسنت 
 ".)2الفعل التأث ري) على حنو ما فعل أوسنت 

سبق نلحظ أنَّ هناك اختالف يف تقسياات كل من أوسنت وس رل ألفعال الكالم  وبناًء على ما
يث نسبة فعل التلفظ إىل املستوي ن الصويت والرتكييب فقط عند س رل من ريث املصطلحات، ومن ر

 دون الداليل مع أوسنت.
 وقد اقرتاح مخسة أصناف أخرى ألفعال الكالم متاثلة يف:

 األخبار"assersifs  تبلغ خربا، وهي متثيل للواقع ( وتسّاى أيضا: التأكيدات، األفعال(
 احلكاية.
 األوامرdirectifs ( حتال.)املخاطب على فعل مع ّن 
 االلتزامية commissifs (،وهي أفعال التكليف عند أوسنت ،)ر ن يلتزم  أفعال التعهد

 املتكلم بفعل رىيء مع ن.
 التصريحيات expressifs :،وتعرّب عن رالة، مع رروط  وهي األفعال التاّرسية عند أوسنت
 .صدقها
 االنجازياتdéclarations3."التلفظ ذاته ) االدالءات(: تكون ر ن 

                                                           

الوضاح  الدنيناوي، القصدية وأثرها يف َتوجيه األركام الّنحويّة رىّت هناية القرن الرّابع اهلجرّي، دار ينظر: ريدر جاسم ،جابر1 
 .122م، ص4011، 1للنشر مكتبة دجلة ،العراق، ط

 .88خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي، ص 2 
 .100املرجع نفسه، ص3 
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وبعد أن قانا بتحديد مفهوم األفعال الكالمية عند س رل نش ر إىل أهم عنصر قدَّمه يف حتليله 
 وهو مفهوم القصدية.

II. ( القصديةIntentionality :) 
مشتقة من القصد، فقد جاء يف كتاب الع ن القصُد استقامُة الطّريقة، وقصَد  اللغة"القصدية يف 

 1يقصُد قصًدا فهو قاصد. والقصُد يف املعيشة أالّ ُتسرَف وال تُقتّـَر."
 ويتأكد معىن القصد يف املعيشة مبعىن االقتصاد، كاا ورد يف أساس البالغة للزخمشري.

َصد يف األمر: اذا مل جُياوز فيه احلّد ورضي بالتوسُّط، ومن اجملاز: َقَصد يف معيشته واقتصد. وقَ 
 2ألنّه يف ذلك يَقصُد األسدَّ مبعىن سدُّ احلاجة. وهو على القصد الّسبيل اذا كان رارًدا.

ويتب ن مما سبق أن القصد تتجاذبه معان متعددة منها الّتوجه والعزم واالستقامة والتوسط، وهو 
 ما. ك هو النية والعزم يف الّتوجه لعال ريءضد التفريط. لكن األصل يف ذل
يرد مفهوم القصدية مبعناها االصطالري مبفاهيم متعددة، ولكن  القصدية في االصطالح:

 التداولية رّددة هذا املفهوم وضبطت مدلوله يف العالقة القائاة ب ن املرسل واملتلقي.
، بل كانت مفهوًما مشرتًكا ب ن "مل تكن القصدية ركرًا ملدرسة فكرية أو تابعة الجتاه مع ن

" هي الطريقة اخلاصة اليت فالقصدية خمتلف املدارس واالجتاهات سواًءا كانت قدمية أو رديثة.
 3ميتلكها العقل لربطنا بالعامل".

ويتضح من هذا التعريف أهنا خاصية فارقة يتوجه هبا العقل البشري حنو األرياء يف العامل 
 اخلارجي ويرتبط هبا.

                                                           

 مهدي املخزومي وابراهيم السامرائي، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان، اخلليل بن أمحد الفراهيدي ،كتاب الع ن ، تح:1 
 .11_12،ص،ص1جم،4004هـ/1،1242ط
 .81، ص4الّزخمشري، أساس البالغة، تح: حماد باسل عيون السُّود، جينظر: 2 
م، 4001، 1تر: سعيد الغامني، دار العربية للعلوم ناررون، ط واللغة واجملتاع ،الفلسفة يف العامل الواقعي،جون س رل، العقل 3 

 .111ص
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"القصد توجه النفس اىل الشيء أو انبعاثها حنو ما تراه موافًقا، وهو  الفلسفي المعجموجاء يف 
مرادف للنية. وأكثر استعااله يف التعب ر عن التوجه االرادي أو العالي، وإنَّ كان بعض الفالسفة 

 يطلقونه على التوجه الذهين.
علم الالهوت األديب على املوقف يف   Direction d intentionويطلق اصطالح اجتاه القصد

أردمها مجيل، واآلخر قبيح، كالربان الذي  الفكري الذي يوجب على املرء فعل ريء له جانبان،
خيرق سفينته ال ليغرق أهلها، بل ليتفادى من وقوعها يف أيدي األعداء...فكأنَّ قياة الفعل تابعة لنية 

 1لنامجة عنها".الفاعل، أو كأهنا مستقلة عن النتائج اخلارجية ا
للنص   robert de bo  grandهي أرد املعاي ر النصية اليت وضعها روبرت دي بوجراند والقصدية

ويرى أنه "يتضان موقف منشىء النص من كون صورة ما من صور اللغة قصد هبا أن تكون نًصا 
للوصول اىل غاية يتاتع بالّسبك وااللتحام وأن مثل هذا النص وسيلة من وسائل متابعة خطة معينة 

 2بعينها."
ويُلحظ مما سبق ذكره أن القصدية هي حمور العالية التواصلية، ألنه الوجود لتواصل دون عزم 

 وقصد وراء الفعل التواصلي، وأن غاية املتكلم هي افهام املتلقي.
الفعل وحييلنا أيضا مفهوم القصدية إىل مفهوم آخر يتعلق به وهو مفهوم السياق الذي هو حمور 

 الكالمي، وال ميكن دراسة صور البنية الصرفية إالَّ من منطلق السياق وأنواعه.
III. :السياق 

نقل احلديث عن السياق يف مدلوله اللغوي يُبسِّط مفهومه االصطالري وجيعله قاباًل للفهم 
 والتحليل.
سياقًا أي  ورأيُته يسوقُ  ُسقُته، َسوقًا، جاء يف معجم الع ن يف حتديد كلاة سوق" سوق: لغة:

 3ينزُع نزًعا يعين املوت."
                                                           

 .182،ص4،جم1884مجيل صليبا، املعجم الفلسفي، ، دار الكتاب اللبناين، ب روت، لبنان، )د ط(، 1 
 .102م،ص1888هـ/1218، 1طالقاهرة، عامل الكتب،تر: متام رسان،  الّنص واخلطاب واالجراء، روبرت دي بوجراند،2 
 .180، ص1اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب الع ن،ج3 
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"ساق املارية سوقًا وسياقًا. ويعين السوق رد الشيء، وتساوقت االبل اذا  ويف الصحاح
 1تتابعت، ويقال هو يسوق احلديث أرسن سياق. وجئتك باحلديث على سوقه أي على سرده."

التتابع يف سوق األرياء  يتب ن من خالل املعاجم العربية القدمية أن مفردة سياق تدل على و
 وانتظامها.

 :السياق في االصطالح
إذا كان السياق يف مدلوله اللغوي يعين التتابع واالنتظام، فإنَّ السياق يف مفهومه االصطالري 

تقول وقعت هذه العبارة يف سياق الكالم. أي جاءت متفقة  جمراه. يرتبط بـــــــ"سياق الكالم أسلوبه و
 مع جمال النص.

تقيد بسياق الكالم يف تفس ر النصوص وتأويلها فائدة منهجية، ألن معىن العبارة خيتلف ولل
باختالف جمرى الكالم. فاذا رئت أن تفسر عبارة من النص، وجب عليك أن تفسرها حبسب 

 2موقعها يف سياق ذلك النص."
و هي عنصر "هو أصوات، أو كلاات، أو عبارات تسبق وتتبع مفردة، أ وعرّفه بارث آخر بأنه:

لغوي يف لفظه أو يف معناه. وتتأثر أصوات الكالم غالًبا باألصوات اجملاورة هلا وكذلك البيئة احمليطة 
 3هبا."

 أمهيتها. إنَّ للسياق دورا مهًاا يف حتديد معاين الكلاات ويربز قياتها و و
حمددة بالنص "منط من التحليل اللغوي الذي يعرتف بأن معاين الوردات اللغوية هي  هو و

الذي توجد فيه، وحتدث القيود السياقية على املستوى الفونولوجي ملستوى االستبدال اخلطي 
 4واملستوى النحوي واملعجاي."

                                                           

 .811، ص2ينظر، اجلوهري، تاج اللغة وصحاح العربية،ج1 
 .181ص مجيل صليبا، املعجم الفلسفي،2 
رسن ،أوس عادل عبد الوهاب، دار املامون تر: توفيق عزيز عبد اهلل، مروان حماد  هارمتان وستورك، معجم اللغة واللسانيات،3 

 .101م،ص1،4014للرتمجة والنشر، بغداد،ط
 .108ص رجع نفسه،امل4 
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 خيرجون عن تقسيا ن ومها: وقد تفاوتت تعريفات احملدث ن للسياق، ولكنهم ال
 :)طبيعة  "وهو سياق لغوي صْرف، يتأسس على وفق السياق اللغوي)داخلي، مقالي

الرتكيب أو التشكيل، أو املكون النحوي الذي ترد فيه املفردات ريث يُعلُق بعُضها ببعض وفق 
 1األنظاة، والقواعد، والضوابط املعتادة يف لغة ما."

 املختلفة: ( Linguistic Levelو"حيلل السياق اللغوي وفق املستويات اللغوية )
 املستوى الصويتSonic Level).) 
  املستوى(الصريفMorphological Level.) 
 (املستوى النحويSyntactic Level.) 
 (املستوى املعجايLexical Level".)2 

 والنوع الثاين من أنواع السياق هو :
 ويتجلى بالظروف االجتااعية أو العالقات االجتااعية اليت ميكن أن السياق غير اللغوي ":

ب ن السلوك االجتااعي، والسلوك اللغوي وهو اجلو  تؤخذ بنظر االعتبار لدراسة العالقات املوجودة
العام الذي يتم فيه احلدث الكالمي، فهو يشال الزمان واملكان، واملتكلم والسامع، واألفعال اليت 
يقومون هبا وخمتلف األرياء واحلوادث اليت هلا صلة باحلدث الكالمي، ويتسع السياق ليشال املعرفة 

ع لكل األعراف اليت هلا عالقة باملوضوع واالعتقادات واملسّلاات السابقة املشرتكة ب ن املتكلم والسام
 3املعتد هبا من قبل اجلااعة اللغوية اليت ينتاي اليها املتكلم والسامع."

 فالسياق هو كل عامل يؤثر يف تفس ر التعب ر، أو هو األجزاء احملذوفة من السياق اللغوي.
 ي أربع رعب يشال:تقسياا للسياق ذ K .Ammerوقد اقرتح 

 

                                                           

 .412ص م،4001، 1ط هادي هنر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، دار األمل للنشر والتوزيع، أربد، األردن،1 
 .12م، ص4012 ،1ط أساليب النحو العريب، منشورات ضفاف، لبنان،عرفات فيصل املّناع، السياق واملعىن، دراسة يف 2 
، 1منال حماد هشام سعيد النجار، نظرية املقام عند العرب يف ضوء الرباغااتية، عامل الكتب احلديث، أربد، األردن،ط3 

 .40م، ص4011
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 السياق اللغوي":Linguistic context . 
 السياق العاطفي:Emotional context. 
 سياق الموقف:Situational context. 
 السياق الثقافي:Cultural context".1 

هو رصيلة استعاال الكلاة داخل نظام اجلالة وهي متجاورة مع كلاات "فالسياق اللغوي "
أخرى، ممّا يكسبها معىن خاًصا حمدًدا. ويشار يف هذا الصدد اىل أّن السياق اللغوي يوّضح كث را من 
العالقات الداللية عندما يستخدم مقياًسا لبيان الرتادف أو االررتاك أو العاوم أو اخلصوص أو 

 ذلك. الفروق ،وحنو 
 إذا كان السياق اللغوي يُراد به نسق من الكالم داخل نظام مع ن فإنَّ:

داللتها  هو الذي حيّدد طبيعة استعاال الكلاة ب ن داللتها املوضوعية والسياق العاطفي 
"كاا حيدد أيضا درجة  أي ب ن داللتها اليت تفيد العاوم وداللتها اليت تفيد اخلصوص. 2العاطفية."
 3عف يف االنفعال، مما يقتضي تأكيًدا أو مبالغة أو اعتداال."القوة والض

(اليت حتيط باخلطاب Non Linguistic Environmentهو البيئة غ ر اللغوية)" وأما سياق الموقف:
وتب ن معناه، وتشال هذه البيئة زمن احملادثة ومكاهنا، والعالقة ب ن املتحادث ن والقيم املشرتكة بينهاا 

السابق للاحادثة، وهو يعين أيضا اجلو اخلارجي الذي حييط بالكالم من ظروف والكالم 
 4ومالبسات".

 إذا كان سياق املوقف هو السياق اخلارج عن النص، والذي ميثل العالقات الزمنية واملكانية فإنَّ:

                                                           

 .18م، ص1881، 1القاهرة، ط ، منشورات عامل الكتب،أمحد خمتار عار، علم الداللة1 
 .211_211، ص،ص م4008، 2أمحد حماد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق،ط2 
 .10ص رجع السابق،امل أمحد خمتار عار، 3 
 .41ص عرفات فيصل املناع، السياق واملعىن،4 
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يقتضي حتديد احمليط الثقايف أو االجتااعي الذي ميكن أن تستخدم فيه " السياق الثقافي:
 1كلاة."ال

يفهم من السياق سواًء كان  يتب ن من خالل مقارنتنا ألنواع السياق املختلفة أن املعىن هو ما
لغويًا أو عاطفًيا، أو ثقافًيا، وكذلك من خالل سياق املوقف، فهذه األنواع كلها تساعد على تدارك 

 وفهم معاين النص املختلفة.
اهرة االستلزام احلواري بوصفه حمورًا هاًما من حماور ويتم االنتقال من مفهوم السياق وأنواعه إىل ظ

 اللسانيات التداولية.
IV.  االستلزام الحواريConversational implicature):) 

ىل البحث إ  ة"اذ ترجع نشأ  2"يعد االستلزام احلواري من أهم املفاهيم االجرائية التداولية،"
م، اليت قدم فيها تصّوره هلذا 1811يف جامعة هارفارد عام  Graceاحملاضرات اليت ألقاها غرايس 

منطلقه يف ذلك أن النّاس يف رواراهتم قد يقولون ما  املبحث واألسس املنهجية اليت يقوم عليها، و
يقصدون، وقد يقصدون أكثر مما يقولون، وقد يقصدون عكس ما يقولون، فكان مهه توضيح الفرق 

، فاا يقال هو ما تعنيه الكلاات والعبارات What is meant يقصد، وما What is saidيقالب ن ما 
بقياها اللفظية، وما يقصد هو ما يريد املتكلم أن يبلغه السامع على حنو غ ر مبارر، حماوال الربط ب ن 

 3املعىن الصريح واملعىن الضاين فنشأت بذلك فكرة االستلزام".
 .Graceاملعىن الضاين وفق قواعد معينة اقرترها غرايس ريث يتم االنتقال من املعىن الصريح إىل

 و االستلزام عنده نوعان:

                                                           

 .11، صاملرجع السابق  أمحد خمتار عار،1 
م، 4012، 1األردن، ط الكتب احلديثة للنشر والتوزيع، اربد،مظاهر التداولية يف مفتاح العلوم للسكاكي، عامل  باديس هلوميل،2 

 .48ص
م، 4004د.ط(، ( ينظر: حماد أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، مصر،3 

 .22_24ص،ص
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o استلزام عرفيConventional implicature) ويقوم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة:)
من استلزام بعض األلفاظ دالالت بعينها ال تنفك عنها مهاا اختلفت هبا السياقات وتغ رت 

(فهي تدل يف كل السياقات butلكن( يف العربية يقابلها يف االجنليزية) الرتاكيب، ومن ذلك كلاة )
على أن ما يأيت بعدها خيالف ما قبلها، وهي تدل على االستدراك يف نفس معىن اجلالة السابقة أو 

 إثبات معىن آخر أي نفي احلكم عاَّا قبلها وإثباته ملا بعدها.
o االستلزام الحواريConversational implicature):) فهو متغ ر دائاا بتغ ر السياقات اليت

، وهلا عالقة مباررة باملقام ريث Crace يرد فيها، ويتضان جماوعة من القواعد اليت اقرترها غرايس
 1يهدف من وراء ذلك وضع قواعد للخطاب.

نظريته احملادثية اليت تنص على أن الّتواصل  Graceو" لوصف هذه الظاهرة يقرتح غرايس 
"ينبغي أن تكون  "الذي يصاغ على النحو اآليت: 2مبدأ التعاون("عام ) الكالمي حمكوم مببدأ

مسامهاتك احلوارية، مبقدار ما يطلب منك يف جمال يتوسل اليه هبذه املسامهة، حتدوك غاية احلديث 
 3حلظة معينة" املتبادل أو اجتاهه. أنت ملزم بأردمها يف

 على أربع مسلَّاات: مبدأ التعاونوينهض 
(:و ختص قدر ) كاية( االخبار الذي جيب أن تلتزم به املبادرة (Quantité"مسلمة الكم .1

 الكالمية، وتتفرع اىل مقولت ن:
 .اجعل مشاركتك تُفيد القدر املطلوب من االخبار 
 ."4ال جتعل مشاركتك تُفيد أكثر مما هو مطلوب 
ونصها :)ال تقل ما تعتقد أنه كاذب، وال تقل ما ال تستطيع (: Qualiéالكيف)"مسلمة  .4

 الربهنة على صدقه(.

                                                           

 .22ينظر: حماد أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،ص1 
 .22دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب، ص التداولية عند العلااء العرب،مسعود صحراوي، 2 
 .88م، ص4011، 1منشورات االختالف، دار األمان، ب روت، ط العياري أدراوي، االستلزام احلواري يف التداول اللساين،3 
 .22ص مسعود صحراوي، املرجع السابق،4 
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 "لتكن مشاركتك مالئاة". عبارة عن قاعدة واردة: وهي(: Pertinencrمسلمة المالءمة) .2
اليت تنص على الوضوح يف الكالم وتتفرع اىل ثالث قواعد (:Modalitéمسلمة الجهة) .2
 فرعية:
  اللبس.ابتعد عن 
 .َتحرَّ االيجاز 
 ".1َتحرَّ الترتيب 

 أنَّ قاعدة اجلهة تتضان أربع قواعد فرعية، باالضافة إىل  ن التداولي نوقد ذكر بعض اللساني
 .يُفيد داللة اخلطاب الثالثة هناك قاعدة حتّر االطناب أي عدم اإلكثار من الزوائد يف الكالم مبا ال

 احلواري يتحقق عند خرق إردى هذه املسلاات األربع.ا سبق نقول أن االستلزام ممّ  و
كابدأ التهذيب الذي قدَّمته "روب ن Grace وهناك مبادئ ُأضيفت اىل ما اقرتره غرايس 

        Brownمع"براون" "، ومبدأ التواجهيف مقالتها "منطق التأدب Robin la cove  الكوف"
إىل التأدب األقصى  باإلضافة" يف كتابيهاا "الكليات يف االستعاال اللغوي Levinsonو"ليفنسون" 

"وأخ را مبدأ التصديق  يف كتابه "مبادئ التداوليات George leachالذي أوجده "جورج ليتش"
"جاء هبذا املبدأ ليسد النقص الذي  التكوثر العقلي )التحقيق( لطه عبد الرمحان يف كتابه " امليزان و

 2املبادئ السابقة.ورد يف 
يتب ن مما سبق أن هذه املبادئ األربعة، جاءت كنقد ملبدأ التعاون، ألنه يقتصر على اجلانب 
التبليغي فقط ويهال اجلوانب اجلاالية األخالقية و اجلوانب التهذيبية يف اخلطاب، يف ر ن أن هذه 

 هو تبليغي. ما هو هتذييب و املبادئ مجعت ب ن ما
القدر من التنظ ر لبيان التداولية، تناولنا أهم املفاهيم األساسية اليت تركز عليها  وقد اكتفينا هبذا

 التداولية.

                                                           

 .22ص ،املرجع نفسهوي، مسعود صحرا1 
 .142_118ص  ينظر:  العياري أدراوي، االستلزام احلواري يف التداول اللساين، ص،2 
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 : البنية الصرفيةالمبحث الثاني
تقوم عليها  اليتيتوجب علينا قبل الدخول اىل مادة الدراسة أن حندد مفهوم املصطلحات 

 دراستنا، وملَّا كان البحث بدرس البنية الصرفية يف اللغة العربية فعلينا إضاءة مفهوم البنية الصرفية.
 1: قال أبو نصر اجلوهري: "البنية بالضم والكسر ما بنيته ".البنية لغة

الشيء  :"بىن ) الباء والنون  والياء( أصل وارد، وهو بناء الشيء بضمّ وجاء في مقاييس اللغة
 2بعضه إىل بعض. تقول بَنيُت البناء أبنيه".

ة: أي صيغتها، منه بْنية الكلا هيئة البناء، و ) البنية ( ما ُبين... ووجاء في معجم الوسيط:"
 3."وفالن صحيح البنية

التنقيب عن املعىن اللغوي ملفردة) بنية(أهنا تدل على الوردة والبناء نقيض  يُلحظ من خالل و
 اهلدم.

تعين نسًقا من العالقات الباطنة، له قوانينه اخلاصة احملايثة، من ريث هو البنية اصطالحا: "
نسق يتصف بالوردة الداخلية واالنتظام الذايت ،على حنو يفضي فيه أي تغ ر يف العالقات اىل تغ ر 

دااًل على  النسق نفسه، وعلى حنو ينطوي معه اجملاوع الكلي للعالقات على داللة يغدو معها النسق
  4معىن."

وداللة النسق على املعىن هي جمال واسع إذ ينبغي أن تدل البنية الصرفية على معىن ثابت ومعان 
 أخرى اضافية.

و"بنية الكلاة وبناؤها ومبناها ألفاظ مرتادفة، تعين كلها ذات اللفظ وتركيبه ومادته وأصوله، 
ولعل املقصود من هذا التعب ر هو عدة احلروف فللحرف مبناه وبنيته وبناؤه ولالسم والفعل كذلك. 

                                                           

 .281، ص1م، ج1811، 1اجلوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، تح: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للاالي ن، ب روت، ط1 
 .404ص ،1ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2 
 .14،ص1جم،4002 ،2أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، جماع اللغة العربية،طابراهيم 3 
م، 1882، 1القاهرة، ط دار سعاد الصّباح ، الكويت،اديث كريزويل، آفاق العصر ، عصر البنيوية، تر: جابر عصفور،  4 

 .212ص
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نزل(تعين رروفها اليت يتكون منها، واهليئة اليت تنتظم هذه فبنية الفعل) مع اهليئة اليت تكون عليها.
زاد  احلروف من رركة أو سكون. ويظل للكلاة الواردة معناها الذي وضعت من أجله رىت اذا ما

 1 ر معناها ومدلوهلا أو زاد مفهومها وما ترمي اليه."يف بنيتها أو مبناها أو نقص منهاا تغ
اذن البنية هي أنساق تركيبية حمددة تعتاد على العالقات اللغوية ب ن العناصر املشكلة ألجزاء 
النص، فالتضام والرتابط واالتصال ب ن ورداهتا اللغوية هو الذي حيدد املعىن الكلي ويع ن القارئ أو 

 الدقيق للنص.املتلقي على الفهم 
ال رك أنَّ بنية الكلاة حُتيلنا إىل جمال التحليل الصريف ريث ال ميكن فهم بنية أي كلاة إالَّ  و

 بعد حتديد داللتها يف علم الصرف.
وقوله  َصاَرَف نفسه عن الشيء: صرفها عنه. :" الّصرف ردُّ الشيء عن وجهه ...والّصرف لغة

 .2الذي استاُعوا فيه"تعاىل }مث اْنصرُفوا { أي عن املكان 
والتَّصريُف :" ارتقاق بعض من بعض وصْرُف الدهر ردثه ، وصْرُف الكلاة اجراؤها 

 3بالتنوين."
"الصرف يف الّدراهم وهو فضل بعضه على بعض يف القياة وتصريُف اآليات تبيينها ويف الكالم 

 4ارتقاق بعضه من بعض ويف الرياح حتويلها من وجه اىل وجه".
ن معىن الصرف هو االنتقال من وجه إىل آخر، وارتقاق بعض الكالم من بعض، فهذا إذا كا و

 حييلنا إىل معرفة معناه االصطالري.
: يُعّرف علااء العربية علم الصرف بأنه" العلم الذي تعرف به كيفية صياغة الصرف اصطالحا

 .الكلاة هيئة هناباألبنية بناًء. واملقصود  ال األبنية العربية، وأروال هذه األبنية اليت ليست إعرابًا و

                                                           

 .41م، ص1881، 1الفرقان، ب روت،طدار  حماد مس ر جنيب اللبدي، معجم املصطلحات النحوية والصرفية، مؤسسة الرسالة،1 
 .188ص ،8، جهـ1212، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ،ب روت،ط2 
 .108،ص 1اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب الع ن،ج3 
 .111، ص2م،ج1818، 2الف روزأبادي، القاموس احمليط، ، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر،ط4 
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و معىن ذلك أن العرب القدماء فهاوا الصرف على أنه دراسة لبنية الكلاة، وهو فهم صحيح يف 
 1االطار العام للدرس اللغوي."

 .صيغتها والرك أنَّ مفهوم الصرف يشال البنية الصرفية للكلاة من ريث هيئتها ووزهنا و
وهو حتويل األصل الوارد اىل أمثلة خمتلفة ملعان مقصودة، ما عملي، و"للصرف معنيان: أحده

 ذلك. ىل غ رإحتصل إالَّ هبا، كامسي الفاعل واملفعول، واسم التفضيل والتثنية واجلاع  ال
 2وال بناء." بإعرابعلم بأصول يعرف أروال أبنية الكلاة اليت ليست واآلخر علمي: 

 فقد وضع الرضي تعريفا رامال للبنية الصرفية وهو ما الصرفيةالبنية وهبذا ميكننا احلديث عن 
"املراد من بناء الكلاة وزهنا وصيغتها : هيئتها اليت ميكن أن  ورد عن لطيفة ابراهيم الّنجار بقوهلا:

يشاركها فيها غ رها، وهي عدد رروفها املرتبة، ورركاهتا املعينة وسكوهنا، مع اعتبار احلروف الزائدة 
كلُّ يف موضعه، فرجل مثاًل على هيئة وصفه يشارك فيها عضُد، وهي كونه على ثالثة أوهلا   واألصلية

مفتوُح وثانيها مضاوم، أما احلرف األخ ر فال تعترب رركته وسكونه يف البناء، فـََرُجل وَرُجاًل ورُجل 
ه ، ورركة على بناء وارد، وكذا مجل على بناء َضَرَب، ألن احلرف األخ ر حلركة االعراب وسكون

 3البناء وسكونه."
 التحويل. للصرف ال خيرجان عن معىن التغي ر واالصطالري  و نلحظ أن املعىن اللغوي و

وقد درس الصرفيون أنواع األبنية يف اللغة العربية دراسة تفصيلية راملة ،فهم مل يكتفوا حبصر 
وبنائها ،إالَّ أن هذه الضوابط مل أنواعها وتصنيفاهتا ،بل جتاوزوا ذلك إىل وضع ضوابط لصياغتها 

ا وردت موزعة ب ن املؤلفات مثل :كتاب "الكلاة دراسة لغوية معجاية  خُتصص يف باب مع ن وإمنَّ
 "حللاي خليل وكتاب "األلسنية العربية " لرميون طحان وغ رها.

                                                           

 .1الصريف، دار النهضة العربية، ب روت،) د ط(،) د ت(،صعبده الراجحي، التطبيق 1 
م، 4001، 1رمضان عبد اهلل، الصيغ الصرفية يف العربية يف ضوء علم اللغة املعاصر، كلية اآلداب بطربق، جامعة عار املختار،ط2 

 2ص
 .22م،ص1882،1 ر، األردن، طلطيفة ابراهيم النجار، دور البنية الصرفية يف وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، دار البش3 
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املصادر، أبنية مجوع  واألبنية كث رة ومتنوعة، وقد ارتأينا أن نذكر أنواعا منها : أبنية األمساء، أبنية
اسم  التكس ر، أبنية التصغ ر، أبنية األفعال، أبنية األفعال الالزمة واملتعدية وأخ را أبنية املشتقات:

 التفضيل، الصفة املشبهة، اسم املفعول، اسم الفاعل، صيغة املبالغة.
يف اللفظ. تأخذ عند الصرفي ن هو أخذ كلاة من أخرى بينهاا تشابه يف املعىن بتغي ر االشتقاق:"

 1هكذا." املضارع من املاضي واألمر من املضارع و
 ويرد االرتقاق على ثالثة أنواع: 

: هو أن تأخذ كلاة من كلاة أخرى يكون بينهاا اتفاق يف املعىن، "االشتقاق الصغير (1
 َضَرب. َعلَم، َضْرب: عْلم: واألررف األصول، والرتتيب يف األررف.

يف ألفاظ بعضها مأخوذة من بعض مع االتفاق يف املعىن واللفظ : ويكون االشتقاق الكبير (4
 غ ر أن اخلالف يكون يف ترتيب األررف: الوارد ـــــــــ احلادي، يَئَس ـــــــــ أيَس.

: هو أن تأخذ لفظا، مث تعرض فيه تقاليبه الستة بتغي ر مواضع األررف، االشتقاق األكبر (2
 2اىل معىن وارد."وأن تكون هذه الصور املختلفة منتهية 

من هذه األنواع يتب ن أن االرتقاق الصغ ر أكثر أنواع االرتقاق استعااال وهو الذي يُعىن به 
 الصرفيون ، ألنه يعتاد على ترتيب احلروف خبالف النوع ن اآلخرين.

 واملشتقات كث رة نذكر منها:
 ى الكافية بقوله:عّرف ابن احلاجب اسم الفاعل كاا ورد يف ررح الّرضي عل اسم الفاعل: .1

اسم الفاعل ما ارتق من فعل ملن قام به مبعىن احلدوث، وصيغته من الثالثي اجملّرد على فاعل ، ومن "
 3قبل اآلخر." غ ر الثالثي على صيغة املضارع مبيم مضاومة وكسر ما

                                                           

 .11عبد اهلادي الفضيلي، خمتصر الصرف، دار القلم، ب روت، لبنان،) د.ط(،) د.ت(،ص1 
عبد اللطيف بن حماد اخلطيب، خمتصر اخلطيب يف علم التصريف للُابتدئ ن واحلفاظ ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع ، 2 

 .10م، ص4008، 1الكويت، ط
م 1881هـ/1211،1مكتبة امللك فهد الوطنية، ط حيي بش ر مصري، تح: رضي الدين االسرتباذي، ررح الّرضي على الكافية، 3 

 .141،ص1ج
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ويتضح من ذلك أن اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على من قام بالفعل وهو صفة متغ رة ، 
ويشتق من الفعل الثالثي على وزن فاعل حنو: ناصر، ضارب، ومن الفعل غ ر الثالثي على وزن فعله 

 قبل آخره حنو: ُمدْررج، ُمنطَلق. ررف املضارعة ميًاا مضاومة وكسر ما بإبدالاملضارع 
: "يقصد هبا التكث ر وتطلق على األبنية أو الصيغ اليت تفيد التنصيص على لغةصيغ المبا .4
"وقد حتول صيغة )فاعل (للداللة على الكثرة واملبالغة  1."يف ردث اسم الفاعل كًاا أو كيًفاالتكث ر 

 2يف احلدث، اىل أوزان مخسة مشهورة، تساى صيُغ املبالغة وهي":
 : ضرّاب ."فـَعَّال
 ِمْكَسار.: ِمْفَعال
 : َكتوم.فـَُعْول

 .مِسيعَفِعْيل: 
 3."رِذرفِعل:

 على احلدث وفاعله مع االكثار واملبالغة يف الفعل.  ذن صيغة املبالغة تأيت للداللةا
عرّفها ابن احلاجب بقوله:" ما ارُتّق من فعل الزم ملن قام به على معىن الصفة المشبهة:  .2

 4الثبوت."
 يلي: املشبهة مامن أرهر أبنية الصفة  و

 : حنو َوِجَع، َرِبَط."َفِعلَ 
َعلَ   : حنو َأمْحََر، َأْجَهَر.أفـْ

 : حنو َعْطَشان، َغْضَبان.فـَْعالن

                                                           

 .41حماد مس ر جنيب اللبدي، معجم املصطلحات النحوية والصرفية، ص1 
 أمحد بن حماد بن أمحد احلاالوي، رذا العرف يف فن الصرف، دار الكيان لطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، )د.ط(، 2 

 .141) د ت(،ص
 .41حماد مس ر اللبدي، معجم املصطلحات النحوية والصرفية، ص3 
 .221ص،1رضي االسرتبادي، ررح الّرضي على الكافية، ج4 
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 1: حنو َخِطْيب، َفِقْيه."َفِعْيل
:" هو ما ارُتق من املصدر للداللة على صفة من وقع عليه احلدث وله بناء اسم المفعول .2

مفعول(، ويصاغ من املتعدي املبين للاجهول ، كاا يصاغ من الالزم قياسي وارد للثالثي اجملرد هو) 
 2اذا أُريَد تعديته اىل املصدر، أو الظرف أو اجلار واجملرور حنو: َضَرَب ــــ َمْضروب، قـََتَل ـــــــ َمْقُتول."

ُصوغ من املصدر للداللة على أن ريئ ن اررتكا يف صفة وزاد اسم التفضيل .1
َ
:" هو االسم امل

َعلَ مها على اآلخر يف تلك الصفة. وقياسه أن يأيت على)أرد ( كزيد َأْكَرَم من عارو ، وهو أَْعَظَم َأفـْ
 3منه."

:" امسا املكان والزمان امسان مبدوءان مبيم للداللة على مكان الفعل اسم المكان والزمان .1
َمرَْكب، و)َمْفِعل(حنو جَمِْلس، من الثالثي اجملرد بناءان مها: )َمْفَعل( حنو َمْقَتل،  هلاا و أو زمانه.
 5"أمَّا من غ ر الثالثي فيصاغ على زنة اسم املفعول كاملنطَلق و املستخرَج." 4َمْوِعد."
:" هو اسم مصوغ من مصدر ثالثي، ملا وقع الفعل بواسطته. وله ثالثة أوزان: اسم اآللة .1

و  ْمرْبد، ِمْشَرط، ح، ِمْنَشار، ِمْقرَاض، وحِمَْلب،ِمْفَعال، وِمْفَعل، و ِمْفَعلة، بكسر امليم فيها، حنو: ِمْفَتا 
 6ِمْكَنسة، ِمْقَرعة، ِمْصفاة."

نستشف مما سبق ذكره أن الصيغة الصرفية عنصر رئيس من عناصر فهم اللغة، فالداللة الصرفية 
للوردات اللغوية تستاد من الصيغ الصرفية وأبنيتها مثل: املصادر، اسم الفاعل، اسم 

ذلك أررف الزيادة اليت تطرأ على بنية الكلاة اليت تؤدي اىل تغ ر يف املعىن مثل: أفعل، املفعول...ك
 استفعل، تفعل، فاعل، مفعول.

                                                           

 .82_18م، ص،ص4001، 4األبنية يف العربية، دار عاار للنشر والتوزيع، عّاان، طفاضل السارائي، معاين 1 
 .480م، ص 1811، 1خدجية احلديثي، أبنية الصرف يف كتاب سيبويه، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط2 
 .141رذا العرف يف فن الصرف،صأمحد بن حماد بن أمحد احلاالوي، 3
 .481السابق،صاملرجع  ينظر: خدجية احلديثي،4 
 .21فاضل السارائي، معاين األبنية يف العربية، ص5 
 .121أمحد بن حماد بن أمحد احلاالوي، رذا العرف يف فن الصَّرف، ص6 
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ومما سبق جيدر بنا اإلرارة إىل العالقة القائاة ب ن التداولية والبنية والصرف، وميكن أن تكون 
هذه العالقة متحققة من ريث إنَّ مفهومي البنية والصرف قد حييالن إىل الثابت يف اللغة أي إىل 

والصريف،  النظام ن النحوي اعتاادوجود عالقات لغوية نظامية تتحكم يف أبنية الكلاات من ريث 
ويف املقابل هناك مفهوم يتجاوز النحو والصرف وهو مفهوم التداولية ريث ينتقل احمللل إىل املعاين 
اإلضافية واجلديدة لألبنية يف إطار االستعاال اللغوي، من منطلق أنَّ لكل تركيب لغوي خصوصيته 

إنَّ التداولية تبحث يف ريث 1وداللته أي" رصد خصائص بنية اللغة وربطها بوظيفتها يف التواصل"
ا تُعىن  اليت يعاد إليها  باالختياراتاستعاال املتكلم لكل من الكلاة والرتكيب بطريقة معينة أي أهنَّ

  .بقصد املتكلم وارتباطهااملتكلم يف اجلالة وداللة ذلك االستعاال 
كنها من حتقيق " ذلك أنَّ قدرة طريف اخلطاب التواصلية تكان يف معرفة القواعد العامة اليت مت

 2الصوتية." أهداف التواصل وتأويل اخلطاب ومنها القواعد اللغوية يف مستوياهتا الرتكيبية والداللية و

                                                           

 .1عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص1 
 .11املرجع نفسه، ص 2 



 

 

 
: تداولية البنية الصرفية في الفصل الثاني

مقال المظاهر الّصرفية وأثرها في بيان 

 مقاصد التنزيل.

 داللة الصيغ الصرفية في اآليات.-1

 تداولية البنية الّصرفية في اآليات.-2
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بناًء على ما تقدم سنتطرق يف هذا الفصل إىل تطبيق أهم إجراءات التداولية يف بعض اآليات املتواجدة يف 
مدونة " املظاهر الصرفية وأثرها يف بيان مقاصد التنزيل"، وذلك من خالل استظهار داللة الصيغة الصرفية 

 لتداولية.والكشف عن غرضها وقياتها ا

 في اآليات: المبحث األول :داللة الصيغ الصرفية

قبل البدء يف حتليل داللة الصيغ البدَّ أن نوضح الفرق الكامن ب ن التداولية وب ن الداللة، 
فنظرية االستعاال هي نظرية تداولية بل هي التداولية نفسها، فاعىن الكلاة ال يتضح إالَّ عن طريق 

علم الداللة وعلم االستعاال)التداولية( هو أنَّ الداللة تتعامل مع املعىن احلريف  استعااهلا والتاييز ب ن
للجالة يف ر ن أنَّ التداولية تتعامل مع املعىن املستعال ومع املعاين اإلضافية اليت تفهم يف سياقات 

عال اللغة خمتلفة، وللتداولية عالقة بالنظرية القصدية للاعىن، وإذا صرف السامع االنتباه عن مست
ورّلل التعب رات فقط ودالالهتا فإنَُّه يكون يف جمال علم الداللة خالفًا لو ركز انتباهه إىل مستعال 

 1اللغة.

فان ب ن الصيغ اليت تناوهلا البحث اسم الفاعل واسم املفعول واسم التفضيل وصيغة املبالغة 
لصرفية كاا وردت يف املدونة باإلضافة إىل بعض صيغ التعجب، وسنقف يف حتليل داللة الصيغ ا

" ونكتفي فقط باآليات القرآنية اليت رللها البارث وذلك الصرفية لسليمان بن علي لمظاهر"ا
 تداوليتها. بفهم داللة الصيغ الصرفية و

ترتبط الداللة الصَّرفية ببنية الكلاة وصيغتها اليت حُتدد معناها، و ختتلف كل صيغة عاَّا ُتؤديه صيغة 
  ام ام ام ام ام ٱُّٱ ٱٹ ٹيث املعىن، ومن أمثلة ذلك يف املدونة صيغة )أَفـَْعَل(اليت وردت يف أخرى من ر

 [.14]الكهف   َّ هب مب خب حب جب

                                                           

، 1، طب روت، لبنان، التنوير للطباعة والنشر، دار التحليل اللغوي يف مدرسة اكسفورد ،عبد احلق حل إمساعيلاينظر: ص 1 
 .184ــــــ181، ص، صم1882
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 1(" أي أراط علاه بكل ريء عدًدا"أحصىجاء يف هتذيب اللغة أن املعىن اللغوي لــ ) 

وقال ثعلب:" أي برافعه ( رُفع خبرب االبتداء، َأْحَصىو يرى املربد نقاًل عن هتذيب اللغة أن) 
 2أرصى، وقاال: َعَاُل الفعل يف املعىن ال يف اللفظ، كأنه قال: أيُّ من أي، وال نعلم أرد هذين"

( َأْحَصىجاء يف ررح التصريح على التوضيح أن "َ)أيُّ(: اسم استفهام يف حمل رفع مبتدأ، و) و
 3خربه وجيوز أن يكون فعالً ماضياً أو اسم تفضيل."

(  ألوقات لبثهم، أما َأَمدا  ( فعل ماض ومعىن أيُّ: أيهم ضبط ) َأْحَصىالزخمشري أن )ويرى 
قوهلم أنه اسم تفضيل فهو ليس بالرأي السديد، ونسب ذلك إىل بنائه من غ ر الثالثي اجملرد ليس 

 4بقياس.

 وذهب ابن عارور إىل أن أرصى جيوز أن يكون فعالً ماضياً أو أن يكون اسم تفضيل مصوغاً 
 5من غ ر الثالثي على خالف القياس.

كاا جيدر بنا اإلرارة إىل بعض الرتمجات الفرنسية واإلجنليزية اليت وردت يف املدونة واليت تقف 
 عند معاين بعض الصيغ لدى جماوعة من املشايخ الذين فسروا القرآن. 

ستاذ مازيغ  فنجد يف الرتمجات الفرنسية عند كل من الشيخ محزة، وحماد محيد اهلل، واأل
 .أي أفضل أو أرسن إرصاءً  le mieux بأن)أرصى( اسم تفضيل ال فعالً ماضياً بداللة

                                                           

، 1م،ج4001، 1أيب منصور األزهري، هتذيب اللغة، ، تح: حماد عوض مرعب، دار اإلرياء للرتاث العريب، ب روت، ط1 
 .18ص

 .210، ص11، جاملرجع نفسهأيب منصور األزهري، 2 
 .112ص،1جم،4008 هـ/1241 ،1خالد األزهري، ررح التصريح على التوضيح، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان، ط3 
ينظر: الزخمشري، تفس ر الكشاف عن رقائق التنزيل وعيوب األقاويل يف وجوه التأويل، دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، 4 

 .112،صم4008هـ/2،1220ب روت، لبنان، ط
 .418، ص11م،ج1882ينظر: ابن عارور، تفس ر التحرير والتنوير ، الدار التونسية للنشر، تونس، )د ط(، 5 
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 ويف الرتمجات اإلجنليزية عند كل من اهلاليل وخان أن)أرصى( جاءت مبعىن التفضيل بداللة

was best at calculating،  وعند بكثال بداللةwould best calculate . 

 1.املفاضلة يف كال الرتمجت نومن هذا نالرظ معىن 

وإننا نرجح ما ذهب إليه العلااء يف أن )أرصى( جيوز فيها األمران إما فعل ماضي، أو اسم 
 تفضيل مصوغ من غ ر الثالثي على خالف القياس.

ومعىن اآلية الكرمية أي أيقظناهم من نومهم العايق الذي ربه باملوت، وهذا دليل قاطع على 
 .املوت يف اللوازم من البعث و تعطيل احلياة، وخْنَترب أي احلزب ن يف مدة لبثهمأن النوم هو نفس 

ويراد باحلزب ن "رزبان من النَّاس أهل بلدهم اختلفت أقواهلم يف مّدة لبثهم بعد أن علاوا 
صيب منهم و انبعاثهم من نومتهم، أرد الفريق ن مصيب واآلخر خمطىء،

ُ
املخطىء،  واهلل يعلم امل

 2قان يف جانيب صواب وخطأ كاا دل عليه قوله أرصى"فهاا فري

َعلَ وقد تأيت صيغة ) ( مبعىن الصفة املشبهة أو املبالغة أو التفضيل، وقد اختلف العلااء يف هذا، َأفـْ
 [14] اإلسراء  َّ مخ ام مح ام مج ام مث هت  مت خت حت جت ٹٱٹٱُّٱومثال ذلك ما ورد يف 

 .3ففي معجم ديوان األدب "األعاى نقيض البص ر"

 ويشرتط يف ارتقاق اسم التفضيل أن ال يكون الوصف منه على أفعل فعالء، رىت ال يلتبس 

 جت ٹٱٹٱُّٱ، ومن ذلك 1أفعل التفضيل بالصفة املشبهة، ولكن الكوفيون أجازوا ذلك

                                                           

المظاهر الصرفية وأثرها في بيان مقاصد التنزيل، دراسة نقديَّة لبعض التَّرجمات الفرنسيَّة ينظر: سلياان بن علي، 1 
ع امللك فهد لطباعة املصارف، السعودية، العدد الثامن، السنة الرابعة، ص، جملة البحوث والدراسات القرآنية، جما واإلنجليزيَّة،

 .ـ121ـــ120ص 
 .418، ص11ابن عارور، تفس ر التحرير والتنوير، ج2 
هـ/ 1242ط(، .الفارايب، معجم ديوان األدب، تح: أمحد خمتار عار، دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، )د3 

 .184، ص2م،ج4002
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 [14] اإلسراء  َّ مخ ام مح ام مج ام مث هت  مت خت حت 

: أن أحدهماو يرى املربد أن يف لفظة )أعاى( الواردة يف اآلية الكرمية: "جوابان كالمها مقنع 
ا اَل تـَْعَاى األَْبَصار  يكون من عاى القلب، وإليه يُنسب أكثر الُضالَّل، ألنه رقيقته كاا قال:) فإهنَّ

 ولكْن تـَْعَاى الُقلوُب اليت يف الصُّدوِر( فعلى هذا تقوُل ما أْعَااُه كاا تقول ما َأمْحََقُه. 

آلِخَرِة أَْعَاى ( ال تريد به أعاى : أن يكون من عاى الع ن، فَيكوُن )فـَُهَو يف االوجه اآلخر و
 2من كذا، ولكنَّه يف اآلخرِة أعاى، كاا كان يف الدنيا، وهو يف اآلخرة َأَضلُّ سبيالً."

جوز أيب السعود يف تفس ره أن يكون )أعاى( الثانية الواردة يف اآلية اسم تفضيل ألن عااه  "و
 3يف اآلخرة أرد من عااه يف الدنيا"

يف األصول" أن يف ذلك جوابان أردمها يكون من عاى القلب، وإليه يُنسب  ويرى ابن الّسراج
أكثر الضالل، فعلى هذا نقول: ما أَْعَااُه كاا نقول: ما أمحقه. الوجه اآلخر: أن يكون من عاى 
الع ن. فيكون قوله:)فهو يف اآلخرة أعاى(، ال يراد به: أنه أعاى من كذا، ولكنه فيها أعاى كاا  

 4يا أعاى وهو يف اآلخرة أضل سبيال."كان يف الدن

 نالرظ يف الرتمجات الفرنسية عند كل من الشيخ أبو بكر محزة والصادق مازيغ وجاك ب رك
 ألن اإلنسان الذي يكون يف هذه، aveugle وحماد محيد اهلل بأن أعاى صفة ال تفضيل  فيها بداللة

 .الدنيا أعاى، سيكون كذلك هبذه الصفة يف اآلخرة

                                                                                                                                                                                     

، 1جم،4008هـ/ 1248، 1، عامل الكتب، القاهرة، طلصواب اللغوي دليل املثقف العريبينظر: أمحد خمتار عار، معجم ا1 
 .40ص

 .184، ص2ج م،2188هـ/ 1211، 1وزارة األوقاف، القاهرة، طتح: حماد عبد اخلالق عضياة، املربد، املقتضب ، 2 
 .181، ص1أيب السعود العاادي، تفس ر أيب السعود، دار إرياء الرتاث العريب، ب روت، لبنان، )د ط(، )د ت(، ج 3 
 ، 1م،ج4008هـ/ 1220، 1، القاهرة، طمكتبة الثقافة الدينيةأيب بكر بن السراج، األصول يف النحو، تح: حماد عثاان ، 4 

 .  101ص 
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الرتمجات اإلجنليزية عند كل من اهلاليل وخان جند أن أعاى املراد هبا عاى البص رة أي  أما يف
أي أكثر عاى، أما بيكثال  more Blind ، وقد أخذا أعاى مبعىن املبالغة بداللةis blind صفة بداللة

 أعاى.أي كن  bedlindو أي أعاى is blindمل يعتاد معىن املبالغة والتفضيل فرتجم أعاى بداللة

 يُلحظ من خالل هذه الرتمجات أن أعاى صفة ال تفضيل. و

يف ر ن يرى سلياان بن علي أن صيغة )أعاى( يف هذه اآلية تدل على معىن املبالغة، وذلك 
 1ريناا يربطها بسياقها الذي وردت فيه. 

يتضح مما سبق ذكره من آراء العلااء أن أعاى صفة، ألن العاى عاى البصر وليس عاى  و
 القلب.

 [41احلاقة] َّ جب ام ام ام ام ٱُّٱ :قد جاءت صيغة اسم الفاعل يف معىن اسم املفعول يف قوله جلَّ وعال و
 .أي املقصود هبا مرضية 

وذهب إىل ذلك سلياان بن علي ريث يرى أن الكلاة قد تأيت على صيغة معينة ويكون 
معناها على معىن صيغة أخرى، ومن ذلك صيغة )فاعل( الدالة على معىن املفعول أو النسب كقوله 

 أي مرضية أو ذات رضى. [41احلاقة] َّ جب ام ام ام ام ٱُّٱتعاىل: 

 إىل غ ر معناها املتعارف مبعرض املدح أو الذم،قد ربط الفراء خروجها وصيغة )املفعول(  و

 

 2وذلك ر ن يقول، وقوله}يف ِعْيَشٍة رَّاِضَيٍة{ فيها رضاء.

أن تكون عيشة  إماو جاء يف املخصص البن سيده:" حُتَْاُل عيشة راضية على َأرد الوجه ن: 
اء دخلت للابالغة كاا يُقال: أن تكون الت واآلخرَرِضَيْت أهلها فهي راضية هبم كقولَك ُماَلزَمة هلم، 

                                                           

 .122ـ122ص ص الصرفية وأثرها في بيان مقاصد التنزيل،بن علي، المظاهر ينظر: سلياان 1 
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وهو أهنم ألزموه اهلاء ألن الياء تسقط لو مل تكن هاء  ثالث وجهَرُجل رَاِويَة وعالَّمة. وجيوز أيضا فيه 
َية ُمْتِلية فألزموا اهلاء بسبب الياء."  1فرأوا ذلك  إخالالً كاا قالوا : ناقة ُمْتِلية وظَبـْ

ا ق  2الوا: عيشة راضية أي ذات رضى."ونقال عن املفصل قال اخلليل: "إمنَّ

وجاء يف الكتاب قول اخلليل:" إمنا قالوا: عيشة راضية، وطاِعُم وكاِس على ذا، أي: ذاُت رًضا 
 3وذو ِكْسوة وطعاِم، وقالوا: نَاِعُل لذي النَّعِل."

 4ضى.و ذهب إىل هذا الرأي يف قوله ) ِعْيَشٍة رَّاِضَيٍة( املربد وذكر أنَّ معناه: عيشة فيها ر 

و جاء يف ررح الشافية البن احلاجب يف قوله: ) ِعْيَشٍة رَّاِضَيٍة ( أنَّ )راضية( اسم فاعل مبعىن 
 5املفعول.

 6ووصف فاعل كوصف الفاعل باملصدر يف قوله) ِعْيَشٍة رَّاِضَيٍة( وأفاد املبالغة.

 ثالثة أوجه:، يرى صارب اللباب أن يف قوله) راضية(، فيها َّ جب ام ام ام ام ٱُّٱ يف قوله و

: أنه على اجملاز جعلت العيشة راضية، حمللها يف مستحقيها، وأهنا ال رال َأْكَال أحدهما"
 من َراهِلا، واملعىن يف عيٍش يرضاه ال مكروه فيه.

: أنه على النِّسب، أي: ذات رضا، حنو: الَِبٌن، تَامٌر لصارب اللَّنِب والتَّاِر، واملعىن ذات الثاني
 صاربها.رضا يرضى هبا 

                                                           

 .200ص ،2م،ج1881هـ/1211، 1ابن سيده، املخصص، دار إرياء الرتاث العريب، ب روت، ط1 
 .411، ص1جم،1882، 1طب روت،الزخمشري، املفصل يف صنعة اإلعراب، تح: علي بو ملحم ، مكتبة اهلالل، 2 
 .284، ص2م،ج1884هـ/1214ط(، .سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم حماد هارون ، املؤسسة السعودية مبصر، القاهرة،)د 3 
 .112، ص2ينظر: املربد، املقتضب، ج4 
ينظر: الرضي االسرتباذي، ررح الشافية البن احلاجب ، تح: حماد نور احلسن الزفزاف وحماد حمي الدين عبد احلايد، دار  5 
 . 80 ،ص4م،ج1884هـ/ 1204ط(، .لكتب العلاية ، ب روت، لبنان، )دا
د عبد املوجود والشيخ علي ينظر: أيب رفص عار بن علي الدمشقي احلنبلي، اللباب يف علوم الكتاب،، تح: الشيخ عادل أمح6 

 .10ص ،18جم،1888هـ/1218، 1حماد معوض، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان، ط
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 1: قال أبو عبيدة والفراء: أنه مما جاء فيه )فاعل( مبعىن مفعول."الثالث

 ومعىن راضية :العيشة اليت حيصل هبا الرضى.

"أي: ذات رضا على الّنسبة بالصيغة   َّ جب ام ام ام ام ٱُّٱ وجاء يف تفس ر أيب السعود يف معىن اآلية
جمازًا وهو لصاربها وذلك لكوهنا صافية عن كاا يقال دارع يف الّنسبة باحلرف أو جعل الفعل هلا 

 2الشوائب دائاة مقرونة بالتعظيم."

وجاء يف فتح البيان يف مقاصد القرآن ومعىن اآلية أي: عيشة مرضية ال مكروهة ذات رضا 
 3يرضى هبا صاربها وال ميَُلَها وال يْضَجُر منها وال يسأُمها.

 دة معان خمتلفة.وتعد هذه اآلية كاثال لتعدد ارتاال الصيغة لع

 il mènera une vie satisfaisante ففي الرتمجات الفرنسية قد ترجم الشيخ أبو بكر

 d’un séjourـمما يدل على ترمجته هلا سياقيا مبعىن مرضية، وكذلك فعل مازيغ إذ ترمجها ب

agréable  .مبعىن رغدة أو ممتعة 

 .dans une vie agréable:إىل يف ر ن جعلها حماد محيد اهلل احلياة الرغدة برتمجتها

أي  de contentément et il aura existence: وجند جاك ب رك ترمجها على معىن املصدرية بـ
 سينال وجود الرضا، أو السعادة.

                                                           

 .222، ص18أيب رفص عار بن علي الدمشقي احلنبلي، اللباب يف علوم الكتاب، ج 1 
 .41، ص8أيب السعود العاادي، تفس ر أيب السعود، ج2 
القنوجي، فتح البيان يف مقاصد القرآن، تر: عبد اهلل بن ابراهيم األنصاري ،املكتبة العصرية ينظر: أيب الطيب صّديق بن رسن 3 

 .481ص،12م،ج1884هـ/ 1214لطباعة والنشر، َصْيداء، ب روت، )د ط(،
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ويف مقابل ذلك جند الرتمجت ن اإلجنليزيت ن قد اختلفتا يف ترمجة معىن كلاة ) راضية(، إذ ترمجها 
أي سيكون يف رياة جّد ، So he shall be in a life , well  pleasing:  من اهلاليل وخان بـكل 

 Then he will be in blissful state: وترمجها بيكثال بـ مرضية،

 1أي سيكون يف رالة سعيدة، أو يف منتهى السعادة.

مفعول واملعىن و نرى أن راضية يف قوله} فـَُهَو يف ِعْيَشٍة رَّاِضَيٍة{أتت اسم فاعل مراًدا هبا اسم 
 أي يف عيشة مرضية.

 و معىن اآلية الكرمية أي يعيش عيشة مرضية يف جنة عالية ُقطوفها أمثارها. 

[، جيوز أن يكون مفعوالً يف معىن الفاعل، 41] مرمي َّ ام ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱأما )مأتيا( يف قوله تعاىل:} 
 2واملعىن أي: آتًيا ورسَّن ذلك فيهاا.

 3املفعول مبعىن الفاعل يف قوله:} َوْعُدُه َمأتًِيا{.وجاء يف الكليات 

 وكان وعده مأتًيا أي: آتًيا.

و"قوله) مأتًيا( مبين للافعول، ومسند إىل ضا ر الوعد الذي هو فاعل يف احلقيقة، ألنَّ الوعد 
الذي هو يأيت وال يُؤتى، ولكنهم جتّوزوا وأسندوا اسم املفعول إىل ضا ر الفاعل للاالبسة ب ن الفاعل 

الوعد، واملأتى الذي هو معىن الفعل، وتساى هذه عالقة الفاعلية أي أن املرفوع باسم املفعول فاعل 
 4هلذا احلدث، وله دالالته وكأن الوعد يأتيه الناس الذين ُيسرَُّون إىل قدر اهلل فيهم."

                                                           

 .121ص بن علي، المظاهر الصرفية وأُثرها في بيان مقاصد التنزيل،ينظر: سلياان 1 
هـ/ 1241،1طر الكتب العلاية، ب روت، لبنان، األعظم، تح: عبد احلايد هنداوي، دا ينظر: ابن سيده، احملكم واحمليط2 

 .211، ص8م،ج4000
ينظر: أيب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة للطباعة 3 

 .111م، ص1888هـ/ 1218، 4والنشر والتوزيع، ب روت، لبنان، ط
م، 1881هـ/ 1211، 2حماد حماد أبو موسى، خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين، مكتبة وهبة، القاهرة، ط 4 

 .101ص
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 1""مأتًيا أي آتيا، والعالقة فيه املالبسة بالفاعلية، واألصل مأتيا مضاونة. و

و)مأتًيا( أي: يأتيه أولياؤه وأهل طاعته. وِقيل) مأتًيا(: هو اسم مفعول مبعىن اسم الفاعل، وهذا 
 2رأي ابن قتيبة وهو عنده مفعول من اإلتيان، وذلك ألنَّ كلَّ ما وصل إليك فقد وصلت إليه.

ال حمالة، تأتيه أنت مث وجاء يف الوجيز للواردي") أَنَُّه َكاَن َوْعُدُه َمْأتًِيا( أن يُؤتى ما وعده 
 3يأتيك هو."

ويرى الساعاين يف تفس ره أن )مأتًيا( مفعول يف اإلتيان، وكل ما أتيته فقد أتاك، وأن العرب ال 
يفرقون ب ن قوهلم: أتيت على مخس ن سنة أو آتت علّي مخسون سنة، وكذلك ال يفرقون ب ن قول 

 القائل: وصل اخل ر إيلَّ، وب ن وصل إيلَّ اخل ر.

 4ويُقال معىن قوله )آتًيا( أي: مأتًيا مفعول مبعىن الفاعل.

وقال الفراء نقال عن فتح البيان يف مقاصد القرآن: مل يقل آتًيا ألنَّ كل ما أتاك فقد آتيته، وإىل 
 5ذلك ذهب الزجاج والزخمشري بقوهلاا كان وعده مفعوالً ال منجزًا.

لرمحان تبارك وتعاىل هو الذي وعد، فال بُّد أن وذهب الشعراوي إىل رأي آخر بقوله : فاا دام ا
يكون وعُدُه )مأتًيا( أي: حُمقًقا وواقًعا ال ركَّ فيه، ووعُدُه تعاىل ال يتخلَّف و) مأتًيا( أي نأتيه حنن، 

 فهي اسم مفعول.

                                                           

، 1ج م،1888ط(، .عبد املعتال الصَّعيدي، بغية االيضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، مكتبة اآلداب، القاهرة،)د 1 
 .11ص

 .2112، )د ت(، ص1ينظر: مكي بن أيب طالب القيسي أبو حماد، اهلداية إىل بلوغ النهاية، جامعة الشارقة، ) د د ن(، ط 2 
أيب احلسن علي بن أمحد الواردي، الوجيز يف تفس ر الكتاب العزيز، تح: صفوان عدنان داوودي، الدار الشامية للطباعة  3 

 .181، ص1جم،1881هـ/ 1211، 1والنشر والتوزيع، ب روت، ط
 .202ـ204، ص ص2م،ج1881هـ/ 1218، 1ينظر: أيب املظّفر الّساعاين، تفس ر القرآن، دار الوطن للنشر، الرياض، ط4 
 .118، ص8ينظر: أيب الطيب صّديق بن رسن القنوجي، فتح البيان يف مقاصد القرآن، ج 5 
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اد وأضاف الشعراوي إىل أنَّ هناك بعض العلااء يرى أن )مأتًيا( مبعىن آتًيا، فجاء باسم املفعول، وأر 
اسم الفاعل، لكن املعىن هنا واضح ال حيتاج إىل هذا التأويل، ألن وعد اهلل تعاىل حُمقَّق واملوعود به 

 1ثابت يف مكانه، واملاهر هو الذي يسعى إليه ويسلك طريقه بالعال الصاحل رىت يصل إليه.

متحقِّق وهو اجلنة اليت وعد هبا ويرى وهبة الُزريلي أنَّ )مأتًيا( مبعىن آتًيا ال حمالة أي  إنَّ وعده 
  2أهلها.

وجاء يف تفس ر الطنطاوي" ) مأتًيا(: يأتيه من وعد به ال حمالة، وقيل:)مأتًيا( مفعول مبعىن 
 3الفاعل أي آتًيا."

 [ 18املزمل  َّ  ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱ وجاء يف التفس ر للااتريدي يف
 4املفعول.""أي: الذي وقع به الوعد مفعول، ال أن يكون الوعد هو 

[ ذكر ابن عارور انفطار السااء زيادة يف هتويل 18املزمل   َّ  ام ام ام ام امام ام ام ٹٱٹٱُّٱففي  
الرعب يف نفوس املهددين، وهو تشبيه بليغ، ووصف السااء بصيغة التذك ر لتأويلها بالسقف ألن 

 5أصل تسايتها مساء على التشبيه بالسقف وهو مذكر والسااء مؤنث.
ويرى سلياان بن علي أن الصيغة باملعني ن صحيحة، أي أن صيغة ) مأتًيا( للافعول، ولكن املعىن 

[ الصيغة جاءت على معناها وهو معىن املفعول، 18] املزمل   َّ  ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱللفاعل أي آتًيا، ويف 
 ال معىن الفاعل. 

                                                           

 .8121، ص11م،ج1881مطابع أخبار اليوم، القاهرة، )د ط(،  ينظر : حماد متويل الشَّعراوي، تفس ر الشَّعراوي،1 
، 11ج،م4008هـ/1220، 10ينظر: وهبة الزريلي، تفس ر املن ر يف العقيدة والشريعة واملنهج، ، دار الفكر، دمشق،ط2   
 .121ص

هـ/ 1212، 2القاهرة،ط حماد سيد الطنطاوي، تفس ر الوسيط للقرآن الكرمي، ،دار النهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 3 
 .882، ص4جم،1884

 .481ص،10جم،4001هـ/ 1241، 1أيب منصور املاتريدي، تفس ر املاتريدي، ، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان، ط4 
 .411، ص48ج التنوير، ينظر: ابن عارور، تفس ر التحرير و 5 
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ليه ألهنم اختاروا صيغة من التعب ر ال يف ر ن أنَّ املرتمج ن مل يتناولوا نفس املعىن ومل يش روا إ
 Sa promesse: تتوافق مع الداللة الدقيقة لآلية، ففي الرتمجات الفرنسية جند الشيخ أبو بكر ترمجها بـ

se réalisera  .أي : أن وعده سيتحقَُّق  

 وترمجها مازيغ بـ: 

 la promesse du Miséricordieux sera tenue  أي :إنَّ اهلل سيفي بوعده. وقد ترمجها جاك ب رك
 . أي: أن وعده ممنوح أو معطى قطًعا  que c’était assurément promesse accordéeبــ:

 Verily ! His promise: أما يف الرتمجات اإلجنليزية عند اهلاليل وخان فقد ترمجاها بـ

 must come to pass بـ: أي : جاءت مبعىن إتيان الوعد. وترمجها بيكثالLo !His promise is 

sure of fulfilmentever  1.أي: أن وعده دائًاا حمقق التنفيذ، وأن اهلل يفي دائًاا بوعده 

و من خالل ما سبق نذهب إىل ما ذهب إليه سلياان بن علي يف قوله بأن الصيغة تأيت 
مفعول جاءت مبعىن الفاعل آتيا، ويف اآلية الثانية مفعواًل جاءت على باملعني ن صحيحة، ألن مأتًيا 

 معناها وهو معىن املفعول ال معىن الفاعل.

ومعىن اآلية الكرمية أن وعد اهلل لعباده باجلنة سوف يأيت ال حمالة ، ألن اهلل سبحانه وتعاىل ال  
 خيلف وعده.

 (، ومثال ذلك ما ورد يف فـَعَّالأبنيتها صيغة ) كاا جند يف العربية صيًغا عديدة للابالغة من أرهر

 [184]آل عاران   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ام  ام ام ام ىي ٹٱٹٱُّٱ
للنسب أي: ليس  [21فصلت  َّ  ام ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱفقد جاء يف الكليات "أنَّ صيغة )فـَعَّال( يف 

بذي ظلم، واالسم قد يُوَضع للشيء باعتبار بعض معانيه وأوصافه من غ ر مالرظة خلصوصية 
 2الذات رىتَّ إّن اعتبار الذات عند مالرظته ال يكون إالَّ لضرورة أنَّ املعىن ال يقوم إالَّ بالذات."

                                                           

 .128ـ128ص ص التنزيل، المظاهر الصرفية وأثرها في بيان مقاصدينظر: سلياان بن علي،  1 
 .121، ص1جم يف املصطلحات والفروق اللغوية،أيب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، الكليات، معج2 
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َا جيء بقوله ) ِبَظالَّم للعبيد( يف مقابلة العبيد، ألنَّه مجع كثرة أو على  وأضاف الكفوي " إمنَّ
النسب أي بذي ظلم، أو مبعىن فاعل ال كثرة فيه، أو ألنَّ أقل القليل لو ورد من الرّب اجلليل كان  

 1كث رًا ".

وذكر السيوطي أنه " يُقام فـَعَّال مقام فاعل كِنَبال مبعىن نَاِبل أي صارب نُبل، وخرج عليه قوله 
 تعاىل:

للعبيد{ وقد يُقام فاعل مقام فـَعَّال كحائك يف معىن رواك ألنَّ احلياكة من } وما ربك بظالَّم 
احلرف ، وقد يقال غ رمها حنو امرأة معطار أي ذات عطر، وناقة حمض ر وكل هذا موُقوف على 

 2السااع ال يقاس ريء منه ".

 ًدا من غ رمعىن قوله} وماربك بظاّلم للعبيد{ أي ال يُعاقب أر ويقول الساعاين يف تفس ره"

 

 3ُجرم". 

 وذكر صارب اللباب أنَّ يف قوله }بظالَّم للعبيد { وجوه عدة:

 : أنَّ فعَّال ال يُراد به التكث ر.أوال  

 : أنَّه للكثرة مقابل العباد الكث رون أي الكث ر بالكث ر.ثاني ا

 : أنَّه إذا انتفى الظلم الكث ر انتفى الظلم القليل.ثالث ا

 1على النسب أي ال يُنسب إليه ظلم واملقصود به ليس بذي ظلم.: أن يكون رابع ا
                                                           

 .888أيب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، ص 1 
 ،1عبد احلايد مهداوي، مؤسسة الرسالة دار البحوث العلاية، مصر، ط السيوطي، مهع اهلوامع  يف ررح مجع اجلوامع، تح:2 
 .208، ص2ج) د ت(، 
 .18، ص1أيب املظفر الساعاين، تفس ر القرآن،ج3 
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 2و نقال عن اللباب ذكر الراغب أنَّه ال يظلم من ختصص بعبادته.

ويرى القرطيب يف قوله عّزو جل} وما ربك بظالَّم للعبيد { "نفي الظلم عن نفسه جل وعز 
 3قليله وكث ره، وإذا انتفت املبالغة انتفى غ رها".

  َّ ام ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱك أن صيغة املبالغة جيء هبا لكثرة العبيد ال لكثرة الظلم كاا و معىن ذل

[، ملا أفرد املعاول مل يأيت بصيغة 108املائدة] َّ ام ام ام ٱُّٱ [ و12]األنعام َّ حل جل ٱُّٱ[ وقال 28]الكهف
  4املبالغة.

 
الصيغة عن معىن  ويف مقابل ما ذهب إليه العلااء جند ُجلَّ املرتمج ن قد صرفوا داللة هذه

ٍم لِْلَعِبْيِد{ بعدم ظلم اهلل ألرد من عباده مطلًقا  املبالغة والتكث ر وترمجوا اآلية} وأنَّ اهلل لَْيَس ِبَظالَّ
...    Dieu n’est nullement injuste emvers ( ses) créatures  :  بـ فنجد الشيخ أبو بكر قد ترمجها

 Dieu ne traite  اجتاه عباده .يف ر ن جند الصادق مازيغ ترمجها بـ:أي: إنَّ اهلل ليس اطالقا غ ر عادل 

pas injustement ses créatures مبعىن أنَّ اهلل ليس بظامل أو مقّصر أبًدا لعبيده. 

 وترمجها جاك ب رك بـ: 

Dieu n’est pas enclin à l’iniquité evers ses serviteurs ًمبعىن إنَّ اهلل ليس مطبوًعا أو جمبوال ،
 على الظلم حنو عباده وهو كالم غريب نوًعا ما يف رق املوىل عّز وجل. 

                                                                                                                                                                                     

 .81، ص1ينظر: أيب رفص عار بن علي بن عادل الدمشقي احلنبلي، اللباب يف علوم الكتاب، ج1 
  .84، صالسابقينظر: املرجع 2 
 .210ص،11جم،1811هـ/ 1282،  4القرطيب، اجلامع ألركام القرآن، مطبعة دار الكتب، القاهرة،طأيب بكر 3 
زين الدين أيب بكر احلنفي الرازي، أمنوذج جليل يف أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل، تح: عبد الرمحان ابن ابراهيم املطرودى 4 

 .28م، ص1881هـ/ 1212، 1الرياض، ط، دار الكتب العلاية، املالكة العربية السعودية، 
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 مبعىن إنَّ  slaver  Allah is never unjust to ( his):ويف اإلجنليزية ترمجها كل من اهلاليل وخان بـ

 مبعىن إنَّ   Allah is no oppressor of (his)bondmen اهلل ليس بظالَّم أبًدا لعبيده، وترمجها بيكثال بـ:

 1.اهلل ليس ظامل لعباده

ومما سبق ميكننا القول أنَّ ) ظالَّم( صيغة مبالغة على وزن فـَعَّال ألنَّ اهلل جّل وعال نفى ظلاه 
للعبيد والعبيد هنا جاءت مبعىن الكثرة، والظلم املنفي عنهم يستلزم كثرهتم أي أنَّه نفى الظلم عن 

 نفسه كب ره وصغ ره نفيا مطلقا .

و معىن اآلية } َوَما َربَُّك ِبَظالٍَّم لِْلَعِبْيِد{ وكأنَّ اهلل يوجه كالمه لسيدنا حماد صلى اهلل عليه 
وسلم ليوصله ألمته، بأنَّ اهلل ال يعاقب أرًدا إالَّ على جرمه أو على سبب استحقه به منه أو على 

 معصية ارتكبها.

و بعد أن تطرقنا إىل بعض املشتقات ننتقل إىل داللة صيغة التعجب من خالل الفعل واليت هي   
  َّ ام ام ام ام ىن منام  ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱاستعظام فعل الفاعل، ومن ب ن اآليات اليت ورد فيها التعجب 

 [1] الكهف
َو اّلذي تـََوىّل ُكبـَْره{ ورد يف معجم الع ن للخليل "وُكبـُْر كلِّ ريء: ُعْظُاُه، وقوله عّز وجّل } 

 2يعين ُعْظُم هذا القذف".

وجاء يف إعراب القرآن أنَّ قوله )َكبـَُرْت َكِلَاة( مرفوع بفعله تقديره أي: عظُات  
ا يف معىن: أكرب هبا كلَاة .3كلاتهم.  4ويقول :األخفش يف قوله) َكبـَُرْت َكِلَاًة ( أهنَّ

                                                           

 .124ـ121ص ص سليمان بن علي، المظاهر الصرفية وأثرها في بيان مقاصد التنزيل،ينظر: 1 

 .211، ص1اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب الع ن،ج 2 
، 1جم،1884هـ/1214، 2ط ينظر: حمي الدين درويش، إعراب القرآن وبيانه، الياامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،3 

 .124ص
، 4جم،1881هـ/1211، 4ينظر: األخفش األوسط، معاين القرآن، تح: هدى حماود قراعة، مكتبة اخلناجي، )د م ن(، ط4 

 .241ص
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أنَّه  األولو يف الدّر املصون يف بيان قوله ) َكبـَُرْت َكِلَاًة( أنَّ فاعل كربت يأيت على وجه ن: 
مضار عائد على مقالتهم اليت تتضح من قوله )اختذ اهلل (، أي كرُب مقاهُلم، و)كلاة( منصوب على 

اعل مضار مفّسر بالنكرة أنَّ الف والثانيالتاييز، ومعىن الكالم على التعجب أي: ما أْكبَـَرها كلاة. 
بعده املنصوبة على التاييز، ومعناها الّذم كـ )بئس رجاًل(، فالّذم حمذوف تقديره: كرُبت هي الكلاة 

 1خارجًة من أفواههم تلك املقالة الشنعاُء.

ويرى صارب الظالل أنَّ النص بُِدَأ بكلاة) كربت( لتواجه السامع بالضخامة و الفضاعة 
 2اجلو هبا، وجيعل الكلاة الكب رة متيزًا لضا رها يف اجلالة.بالتلفظ هبا ومتأل 

و جاء يف تفس ر الطربي يف قوله} َكبـَُرت َكِلَاة خَتْرُُج ِمْن أَْفواههم{ يقول: "َعظَُاِت الكلاُة  
 3كلاًة خَترُُج من أفواه هؤالء القوم الذين قالوا: اختذ اهلل ولًدا، واملالئكة بنات اهلّل."

س ر امليسر يف قوله" ) َكبـَُرْت َكِلَاًة(أي: عظُات هذه املقالة الشنيعة اليت خترج و جاء يف التف
 4من أفواههم ما يقولون إالَّ قوالً كاِذبًا".

ويف تفس ر القرطيب يف قوله ) َكبـَُرْت َكِلَاًة( نصب على البيان مبعىن َكبـَُرت تلك الكلاُة كلاًة 
اسحاق وغ رهم ) كلاُة( بالرفع أي: َعظَُات كِلاة، يعين وقد قرأها كل من احلسن وجماهد وابن أيب 

 5قوهلم: اختذ اهلل ولًدا. و على هذه القراءة فال راجة إىل إضاار.

                                                           

 ينظر: السا ن احلليب، الّدر املصون يف علوم الكتاب املكُنون، تح: أمحد حماد اخلّراط، دار القلم دمشق،) د ط(،  1 
 .220، ص1)د ت(،ج

 .4410ص ،2جم،4002هـ/1242ينظر: سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، ) د م ن(، ) د ط (،  2 
الطربي، تفس ر الطربي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: عصام فارس احلرستاين، مؤسسة الرسالة، ب روت،  3 

 .18ص  ،1جم،1882هـ/1211، 1ط
م، 4008هـ/1220، 4خنبة من العلااء، التفس ر امليسر، جماع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة املنورة، ط 4 

 .482ص
ينظر: أيب بكر القرطيب، اجلامع ألركام القرآن، تح: عبد اهلل عبد احملسن الرتكي وحماد أنس مصطفى وحماد معتز كرمي الّدين،  5 

 .401ص،12جم،4001هـ/1241، 1مؤسسة الرسالة، ب روت، لبنان، ط
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 Ce que leurs bouches:قد ترجم هذه اآلية بـ وجند يف الرتمجات الفرنسية لشيخ أبو بكر

expriment est un blasphème grave  من التعجب ولكن بصيغة غ ر  مبعىن التعظيم الذي يستفاد
 . صيغة التعجب اليت جتعله أقوى

 وترمجها األستاذ مازيغ بـ:

      Monstrueux blasphèmes que ce qu’ils profèrent et mensonge évident !     

(. بيناا ! أي رتياة هائلة وقد أضاف إىل معىن العظاة داللة التعجب بإيراده لعالمة الرتقيم)  
 Quelle énormité que la parole qui: اهلل قد أتى مباررة بصيغة التعجب فرتجم اآلية بـ محيدجند 

sort de leurs bouches ! 

أما الرتمجات اإلجنليزية فلم تلتفت إىل معىن التعجب، بل اكتفوا بذكر لفظ التعظيم للكلاة 
   mighty  is the word that comes  out of their mouths: .املنطوق هبا، فقد ترمجها اهلاليل وخان بـ

   1is the  word that cometh out of their mouths   Dreadful وترمجها بيكثال بـ:

ومعىن اآلية أنه عظات كلاة خترج من أفواه هؤالء القوم الذين يقولون إالَّ كذبا يف قوهلم أن اهلل 
 بنات له وهنا داللة على عظم ذنبهم.وجل اختذ ولًدا واختذ املالئكة  عزّ 

 قوله وقد خترج صيغ التعجب إىل معىن املدح والذم فتستعال استعاال نعم وبئس كاا ورد يف
 [11{] املائدة   َّ ام ام ام ام  ام ام ُِّّ َّ ٍّ ُّٱتعاىل:

ساء يف معجم العربية املعاصرة "فعل ماض جامد للذم مبعىن ) بئس(، َساء َمثاًل القوم الذين  
 2كذبوا}َساَء َما يـَْعَاُلوَن{".

ُهْم َساَء َما يـَْعَاُلوَن( املعىن بئس ريئا عالهم." ٌر ِمنـْ  1ذكر الزجاج يف قوله ") وََكثِيـْ

                                                           

 .112ـ114ينظر: سلياان بن علي، املظاهر الصرفية و أثرها يف بيان مقاصد التنزيل، ص، ص1 
 .1148ص ،1ج م،4008هـ/1248، 1أمحد عار خمتار، معجم اللغة العربية املعاصرة، عامل الكتب، القاهرة، ط2 
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و يرى الُبقاعي َأنَّ معىن قوله تعاىل:} َساَء َما يـَْعَاُلوَن{ أي: ما أسوأ فعلهم الذي استاروا 
م كانوا يزعاون بأنَّه ال يصدر منهم إالَّ عن علم، عليه فتضان معىن التعجب والتعب ر بالعال أل هنَّ

 2وهم )بنو اسرائيل( الذين ررفوا الكلم عن مواضعه وارتكبوا الذنوب العظام يف عداوة اهلل ورسوله.

ويرى وهبة الزريلي يف تفس ر املن ر أنَّ معىن قوله تعاىل "} َساَء َما يـَْعَاُلوَن{أي: بئس ما 
 .3يعلاون كث ر منهم"

ويرى القاضي أبو حماد نقال عن احملرر الوجيز أن }َساَء َما يـَْعَاُلوَن{ مبعىن ُسوء العال و)ساء( 
 4يف هذه اآلية هي متصرفة كأن تقول ساء األمر يسوء، وتستعال استعاال نعم وبئس.

عالهم، واختار الزخمشري يف ")ساء( أن تكون اليت ال تنصرف، فإنَّ فيه التعجب، كأنَّه قيل: ما أسوأ 
أن  ة، تقول: ساء األمر يسوُء، وأجازومل يذكر غ ر هذا الوجه، واختار ابن عطية أن تكون املتصرف

فاملتصرفة حتتاج إىل [ 111]األعراف َّ ام ام ٱُّٱعاال نعم وبئس كقولهتكون غ ر املتصرفة، فتستعال است
إىل متييز أي: ساء عاالً ما   تقدير مفعول، أي: ساء ما كانوا يعالون باملؤمن ن، وغ ر املتصرفة حتتاج

 5كانوا يعالون."

                                                                                                                                                                                     

 .184صم،1888هـ/ 1208، 1الزجاج، معاين القرآن واعرابه، تح: عبد اجلليل عبده رليب، عامل الكتب، ب روت، ط1 
م، 1882هـ/ 1202ينظر: أبو بكر البقاعي، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، دار الكتاب االسالمي، القاهرة، ) د ط(،  2 

 .448، ص1ج
 .410، ص11جوهبة الزريلي ، تفس ر املن ر،3 
حماد، دار الكتب العلاية، ينظر: أيب حماد األندلسي، احملرر الوجيز يف تفس ر الكتاب العزيز، تح: عبد السالم عبد الشايف 4 

 .411، ص4جم،4001هـ/ 1244، 1ب روت، لبنان، ط
أيب ريان األندلسي، تفس ر البحر احمليط، تح: ريخ عادل أمحد عبد املوجود و ريخ علي حماد معوض، دار الكتب العلاية، 5 

 .128، ص2جم،1882هـ/ 1212، 1ب روت، لبنان، ط



 ي مقال المظاهر الصرفية وأثرها في بيان مقاصد التنزيلتداولية البنية الصرفية ف             الفصل الثاني :

 
52 

ُهْم َساَء َما يـَْعَاُلوَن { أي: بئس ما يعالونه،  ٌر ِمنـْ وجاء يف تفس ر البيضاوي "يف قوله }وََكِثيـْ
وفيه معىن التعجب أي: ما أسوأ عالهم وهو املعاندة وحتريف احلق واإلعراض عنه واإلفراط يف 

 1العداوة."

  اك ب رك مل يورد معىن التعجب يف ترمجته إذ ترمجها بــــ:ويف مقابل هذا جند ج

Mais de beaucoup d’entre eux les actions sont mauvaises   مبعىن: لكن كث را منهم أفعاهلم
 خاطئة.

 بيناا تفطن ملعىن التعجب كل من محيد اهلل ومحزة بوبكر فرتمجاها بـــــ: 

Mais pour beaucoup d’entre eux ,comme est mauvais ce qu’ils oeuvrent !   مبعىن: لكن
 .كث ر منهم سيئت أعااهلم

Combien sont infâmes les actes de beaucoup d’entre eux  

 أي: كم هي سيئة أعاال الكث ر منهم.

 :فرتمجها اهلاليل وخان بــــكاا َأنَّ الرتمجت ن اإلجنليزيت ن مل تورداه يف معىن اآلية، 

2
deeds evil do but many of them  .مبعىن: لكن الكث ر منهم يقومون بأعاال رريرة 

مائدة  َّ ام ام ام ام  ام ام ُِّّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱومعىن   66ال

منهم مجاعة قلة يس رون على طريق احلق واهلداية وهم الفائزون والناجون وهنا اهلل عز وجل  أي 
م يكفرون باهلل عز وجل  ميدح هاته القلة املعتدلة يف ر ن يذم الكث رون منهم لسوء أعااهلم ذلك َأهنَّ

 وهنا يقصد بقوله بين اسرائيل.

                                                           

أويل، تح: عبد الرمحن املرعشلي، دار إرياء الرتاث العريب، ب روت، لبنان، ) د ط(، ) د ت(، البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار الت1 
 .121، ص4ج
 .111ــ112ص، ص ، المظاهر الصرفية وأثرها في بيان مقاصد التنزيلينظر: سلياان بن علي، 2 
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العلااء نرى َأنَّ )ساء( جاءت مبعىن بئس املتصرفة ومن خالل اآلراء املختلفة اليت تطرق إليها 
 املتضانة معىن التعجب ألنَّ اهلل عز وجل مبعرض الذم لبين اسرائيل.

ميكننا القول أنَّ داللة الصيغة الصرفية ختتلف باختالف السياق الذي ترد فيه وحبسب وظائفها 
ا أثر كب ر يف جتلية املعاين حبيث هذا األثر واستعااالهتا املتنوعة، فالصيغة الصرفية يف القرآن الكرمي هل

 يتعدى الداللة الصرفية إىل أبعاد تداولية.

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث الثاني: تداولية البنية الصرفية في اآليات

تقوم اللسانيات التداولية على جماوعة من املفاهيم تناوهلا الدارسون املعاصرون من أبرزها: 
 .واالستلزام احلواري القصدية، السياق، أفعال الكالم

 :القصدية 
أرد املفاهيم األساسية يف اللسانيات احلديثة والركيزة الرئيسية  مصطلح القصدية  يشكل

الفاعلة يف التداولية، فقد كان استعاال القرآن الكرمي للصيغة الصرفية لأللفاظ مناسًبا للقصدية 
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املطلوبة من بنية الكلاة، واملراد من ذلك التعب ر عن املعىن، لذا استعال كل صيغة يف مكاهنا املناسب 
 استعاال صيغة معينة يف التعب ر القرآين ليس أمًرا اعتباطًيا وإمنا هو أمر مقصود قصًدا. إذ إنَّ 

إذ "يرتبط مفهوم املقصد باملتكلم ومبا يدور يف ذهنه باستارار أثناء إصداره مبلفوظاته ريث 
رح به من يرتبط هذا بكل ما حيّفز املتكلم على حتريك العالية التبليغية، سواء أكان ذلك مرتبط مبا ص

 1ملفوظات أو مل يرتبط."
 [ 14] الكهف َّهب مب خب حب جب  ام ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱفان أمثلة استعاال املقصود 

جند القصدية اإلجنازية يف ) ال( التعريف يف قوله) احلزب ن( فإنَّ القصدية تكان يف بيان مرمى 
تداولوا املدينة ملًكا بعد ملك وذلك بياين خاص، فقد جاء يف روح البيان أنَّ احلزب ن هم امللوك الذين 

 2 ألنَّ الالم للعهد وال عهد غ رهم.

 
و أضاف أنَّ رزب أصحاب الكهف ورزب أصحاب اخللوة أرصى والقصد من ذلك أي  

 3أخطأ وأصوب يف مدة لبثهم يف كهفهم و واضح خلوهتم أمدا غاية لبثهم.
َنا َعَلى آَذاِنهمومن مظاهر القصدية على املستوى البالغي جند الطباق ب ن قوله}  {من َفَضَربـْ

فاملقصود باألوىل أمنناهم يف ر ن املقصود باآلية الثانية  14{ من اآلية ثم بعثناهموقوله } 11اآلية 
 4أيقظناهم.

                                                           

، جملة األثر، العدد اخلاص: أرغال المقفعمقاصد الكالم واستراتيجيات الخطاب في كتاب كليلة ودمنة البن بلخ ر عار، 1 
 .412امللتقى الدويل الرابع يف حتليل اخلطاب، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة تيزي وزو، اجلزائر،)د ت(، ص

هـ ، 1212ينظر: امساعيل رقي الربوسوي، روح البيان يف تفس ر القرآن، دار إرياء الرتاث العريب، ب روت، لبنان،) د ط(،  2 
 .440، ص 1ج
 .141ينظر: املرجع نفسه، ص3 
م، 4004هـ/ 1242، 1ينظر: حماد رس ن سالمة، اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط4 

 .110ص
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ة عن رصول اختالف يف تقدير "بيناا ُجعل رصول علم اهلل حبال احلزب ن علَّة لبعثه إياهم كناي
م إذا اختلفوا علم اهلل اختالفهم علم الواقعات، وهو تعّلق للعلم يصح أن يُطلق عليه  مّدهتم فإهنَّ

 تنجيزي وإن مل يقع ذلك عند علااء الكالم.
والبعث: هنا اإليقاظ، أي أيقظناهم من نومتهم يقظة مفزوع كاا يُبعث البع ر من َمربكه، 

االستعارة هنا أنَّ املقصود من هذه القصة إثبات البعث بعد املوت فكان يف ذكر لفظ وُرسن هذه 
 1البعث تنبيه على أنَّ يف هذه اإلفاقة دليالً على إمكان البعث وكيفيته."

وجند القصدية على مستوى الرتكيب الذي ميثله نظام القواعد إذ حُيدد الداللة اليت يُريد املتكلم ايصاهلا 
 [14{] االسراء   َّ مخ ام مح ام مج ام مث هت  مت خت حت جت ٹٱٹٱُّٱقي ومن ذلك إىل املتل

ريث جاء بشبه اجلالة )يف  َوَمْن َكاَن ِفي َهِذه َأْعَمى(فتتضح مظاهر القصدية يف قوله ) 
ا العاى الذي ُيصيب القلب  هذه( للتنبيه إىل أنَّ العاى ليس القصد منه انعدام الرؤية البصرية، وإمنَّ

 عن رؤية احلق.
( هو من عاى  َوَمْن َكاَن ِفي َهِذِه َأْعَمى فـَُهَو ِفي اآلِخَرِة َأْعَمىويقول وهبة الزريلي" إنَّ ) 

القلب، ولو كان من عاى الع ن، لقال فهو يف اآلخرة أرد عاى ألنَّ عاى الع ن ريء ثابت كاليد 
ضيل جيري جمرى والرجل، فال يتعجب منه إالَّ بأرد وحنوه من الثالثي، و)أفعل( الذي للتف

 2التعجب."
ومن مظاهر القصدية على املستوى البالغي جند االستعارة، "فاإلرارة بـ) هذه ( إىل معلوم 
املقام وهو الّدنيا، وله نظائر يف القرآن واملراد بالعاى يف الّدنيا الضاللة يف الّدين، أطلق عليها العاى 

 3على وجه االستعارة ."
[ أنَّ املقصود هبا اجلنة العالية، وُأسند الرضى إىل 41] احلاقة   َّ جب ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱوتكان القصدية يف 

العيشة كناية عن رضا صاربها أي أنه ثابت له الرضى ودائم له، واملعىن أنَّ املراد بقوله) فهو يف عيشة 
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ا" نفس اجلنة قد رضيت بأهلها وأظهرت رضاها هبم، كاا وصفت اجلحيم بالسخط  راضية ( أي أهنَّ
 1والتغيظ على أهلها، فائز مثله يف اجلنة رضاًء واستبشار."

 
ومن مظاهر القصدية على املستوى البالغي وصف ) عيشة( بــــ ) راضية( جماز عقلي مبالبسة 
العيشة رالة صاربها وهو العائش مالبسة الصفة ملوصوفها، واستعال ررف اجلر ) يف ( للظرفية 

ضية ( اجملازية وهي املالبسة، فاملقصود بالراضي هنا صارب العيشة ال العيشة يف رد ذاهتا ألنَّ ) را
اسم فاعل، ورضيت إذا رصل هلا الرضى مبعىن الفرح والغبطة، والعيشة ليست راضية ولكنَّها حلسنها 

 2رضي صاربها، فوصفت براضية من باب اسناد الوصف إىل غ ر ما هو له.
 [184]آل عاران  َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ام  ام ام ام ىي ٹٱٹٱُّٱومن املقصدية ما جنده 

للعذاب الشديد وقد خصص األيدي بالذكر للداللة على التاكن فقد عرب بقوله )مبَا َقدََّمْت( 
من الفعل ألنَّ الشر يكون ببطش اليد، وب ّن ذلك الشعراوي يف تفس ره:" قال احلق ذلك ألنَّ 
األعاال الظاهرة مُتارس عادة باليد، فاليد هي اجلاررة اليت نفعل هبا أكثر أمورنا، وعلى ذلك يكون 

 3َمْت أَْيِدَيُكْم( مقصود به مبا قّدمتم بأّي جاررة من اجلوارح."قول احلق ) مبَا َقدَّ 
َمْت أيِدَيُكْم( جيء باسم  و تتجلى القصدية على املستوى البالغي يف قوله) َذِلَك مبَا َقدَّ

 4اإلرارة بقصد تعظيم العذاب املشاهد يومئٍذ وفيه هتويل للعذاب.
ومن مظاهر القصدية على مستوى الرتكيب، التقدمي والتأخ ر الذي له دالالت حُيددها سياق الكالم، 

 [11] املائدة  َّ ام ام ام ام  ام ام ُِّّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱفقد يكون لغرض االختصاص ومن ذلك قوله 
 قّدم اخلرب يف قوله ) ّمنهم( على املبتدأ الذي ُخصص بالوصف) أّمٌة ُمْقَتِصَدٌة( وذلك لغرض
التخصيص أي: أنَّ اهلل تعاىل جيعل سعة الرزق نعاة على عباده ونقاات على اآلخرين، ويف ذلك 

 تنبيه على أنَّ ما أصاهبم من ضيق العيش إمّنا هو نتيجة أعااهلم.
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ا كان  م لو أقامومها ما عاندوا النيب ذلك العناد فالذين عندهم إمنَّ وجاء يف ردائق الروح" إىل أهنَّ
م ليسوا أماين يتانوهن ا وبدًعا وتقاليد يتوارثوهنا، فهم بيُت ُغلو وتقص ر وإفراط وتفريط مث ذكر أهنَّ

سواسية يف أفعاهلم وأقواهلم فقال ) ّمنهم أّمٌة مقتصَدٌة(، أي من أهل الكتاب مجاعة مستقياة معتدلة 
 1يف أمر دينها والعال به من غ ر غلو وال تقص ر."

تنوير أنَّ "املقتصد يطلق على املطيع أي غ ر املسرف بارتكاب وذكر ابن عارور يف التحرير وال
الذنوب واقف عند ردود كتاهبم، ألنَّه يقتصد يف سرف نفسه ودليل ذلك مقابلته بقوله يف الشق 

 2اآلخر )َساَء َما يـَْعَاُلون(."
أي أنَّه مما سبق ميكننا القول أنَّ القصدية يف اللغة تعين أنَّ كل لفظ وضع لغرض مع ن مقصود 

ال ميكن  ألي لفظة أن حتل حمل لفظة أخرى أو تسد مسدها، فهي مقصودة لذاهتا، والقصدية 
 مرتبطة مبعاين اآليات دون اللفظة فقط، إذ ال معىن للكلاة إالَّ يف سياق اآلية. 

 :السياق 
اللغوية من أهم حماور البحث التداويل، فعندما ندرس أروال اللفظ ومادته  نظرية السياق تعترب

يكون ذلك مبثابة متهيد إلعطاء هذا اللفظ بعده يف النص، أي أنَّ السياق ميثل دراسة الوردة اللغوية 
 3يف الواقع العالي مبثابة خطوة متهيدية يف املنهج التحليلي للخطاب.

وما يهانا يف دراسة الصيغ الصرفية هو السياق اللغوي بأنواعه املختلفة لتأكيد داللة الصيغة 
 مستوياهتا. صرفية يف اآليات من منطلق اللغة وال

السياق اللغوي: 
 [14]الكهف  َّ هب مب خب حب جب  ام ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱ
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:" يُعين بدراسة األصوات اللغوية من ريث خمارجها وصفاهتا وكيفية النطق السياق الصوتي (1
 أي أنَّه يهتم بالكلاات من ريث البناء الصويت.  1هبا."

  :اهلاء يف قوله )بـََعثْـَناُهْم( صامت ارتكاكي رنجري مهاوس،  جنداألصوات المهموسة
واحلاء يف قوله)احِلْزبـَ ْن( صامت رلقي مهاوس، وكذلك الصاد يف )َأْرَصى( مهاوس مطبق فعند 
النطق هبا تكون أعضاء النطق يف الوضع ذاته الذي ينتج عنه صوت ) الس ن( مع الفارق أنَّ مع ) 

 .الصاد( يرجع إىل اخللف قليال
 :مثل الياء يف قوله )أيُّ احلِْزبـَ ْن(، فعند نطق الياء يكون اللسان قريبا  األصوات المجهورة

من احلنك الصلب ، والواو يف قوله)لَِبُثوا( فعند النطق بالواو يكون اللسان تقريبا يف موضع نطق 
لل ن، والع ن يف قوله) الضاة، أي أنَّ اجلزء اخللفي من اللسان يكون لدى النطق به قريًبا من احلنك ا

 بـََعثْـَناُهْم، لِنَـْعَلَم( صامت ارتكاكي رلقي جمهور.
 :متوضعت الضاة فوق األصوات التالية:) ُث، ُهـ( يف قوله) مُثّ بعثناُهم( فهي  الصوامت

صائت خلفي أي أنَّ اجلزء اخللفي من اللسان يكون لدى النطق به أقرب ما ميكن من احلنك الل ن 
حة متوضعت يف ) َب، َن، َل، َم، َص، َد( يف قوله ) بَعثَناهم، لَنعَلَم، احلزَب ن، أرَصى، واللهاة، والفت

لَبثوا، أََمدا( فهي صائت وسطي، أي أنَّ أعلى نقطة يف اللسان أثناء النطق به تكون وسطه، وتنحو 
، احلِزب ن، حنو مركز الوسط يف احلنك الصلب، و متوضعت الكسرة يف )ِل، ِح، ِب( يف قوله) لِنعلم

أي أنَّ اجلزء األمامي من اللسان يكون لدى النطق به أقرب ما ميكن من صائت أمامي،  ِلاا، لِبثوا( يف
 2اجلزء األمامي من احلنك الصلب.

 :يف قوله) مثَّ، أيُّ( وهو ادخال ررف ساكن يف ررف متحرك حبيث يص ران ررفا  اإلدغام
 واردا مشددا .

 [14]االسراء  َّ مخ ام مح ام مج ام مث هت  مت خت حت جت ٹٱٹٱُّٱويف 
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جند األصوات املهاوسة املتاثلة يف) الكاف، اهلاء، الفاء، اخلاء، التاء، الس ن( وذلك يف 
قوله)كان، يف، هذه، فهو، اآلخرة، سبيال(، يف ر ن جند األصوات اجملهورة)امليم، النون، الع ن، الراء، 

 1أضل، سبيال( الالم، الباء، الضاد(يف قوله)من، كان، أعاى، اآلخرة،

كاا جند يف اآلية اإلمالة اليت حتقق االنسجام الصويت فقد "اختلفت الَقرأُة يف قراءة قوله ) فـَُهَو 
أمَّا  يف اآلِخَرِة أَْعَاى( فكسرت الَقرأُة مجيعا أعين احلرف األول قوله: ) َوَمْن َكاَن يَف َهِذه أَْعَاى( . و

إنَّ عامة قرّاء الكوفي ن أمالت أيضا قوله) فـَُهو يف اآلِخرَة أْعَاى(، قوله) فـَُهو يف اآلِخَرة أْعَاى (، ف
وأمَّا بعض قرّاء البصرة فإنَّه فتحه، وتأّولَُه مبعىن فهو يف اآلخرة أرد عاى واستشهد لصحة قراءته 

  2بقوله)وأضلُّ سبيال(."

 [41]احلاقة   َّ جب ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱويف 
 )ِعْيَشٍة، رَاِضَية(. األلف اللينة( املتاثلة يف قوله الياء اللينة،تتضان هذه اآلية أصوات الل ن ) 

 كاا جند األصوات املهاوسة )الفاء، الش ن( يف قوله ) فهو، عيشة(، واجملهورة

 3) الراء، الضاد، الع ن( يف قوله)عْيَشٍة، رَِاِضَية(.

 [11]مرمي   َّ ام ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱ
ذات إيقاع هادئ بسبب أصوات املد فيها، كأصوات الفتحة إذا تأملنا يف هذه اآلية وجدناها 

الطويلة يف ) كان، مأتيا(، وأصوات الضّاة الطويلة يف) إنَُّه، َوعدُه(، ويف اآلية } َجَنات َعْدن اليِت 
كذلك َوَعَد الرَّمحَان عباَدُه بالغيِب إنَُّه َكاَن َوْعدُه مأتِيا{ظهر مدى انسجام أصوات ) َوَعَد، َوْعُدُه(، و 

انسجام كليهاا مع صويت الع ن والدال يف ) َعْدن، عَباَده(،ممّا صبغ اآلية كّلها بصبغة متقاربة يف 
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أصوات ألفاظها وكلااهتا، وقد دّل ترديد مادة ) وعد( على تأكيد حتقيق هذا الوعد وأنَّه راصل ال 
 1حمالة.

 [18]املزمل   َّ  ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱ
أما باقي األصوات فهي  ،صوت رديد املتاثل يف قوله )كان( جند يف هذه اآلية )الكاف (

 2)وعده(.ة إىل الصوت املنفتح )الدال( يف أصوات رخوة، باإلضاف

 [184] آل عاران  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ام  ام ام ام ىي ٹٱٹٱُّٱ
من األصوات املنفتحة ) الدال، التاء، الس ن( يف قوله )َقدََّمْت، أَْيِدَيُكْم، لَْيَس( ومن األصوات 
املطبقة  )الظاء( يف قوله)َظالٍَّم(، يف ر ن جند األصوات املهاوسة )الكاف، التاء، الس ن( يف قوله) 

 َذِلَك، َقدََّمْت، لَْيَس( ، أما باقي األصوات فهي أصوات جمهورة.

 3باإلضافة إىل اإلدغام يف قوله )قّدمت، ظالَّم(هنا ردث اإلدغام يف الدال والالم.

 [1]الكهف  َّ ام ام ام ام ىن منام  ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱ
لفظة ) خَتْرُُج( من اجلذر) خ ر ج(متثيال لفعل اخلروج ذلك أنَّ خمارج هذه األصوات مرتبة من 
عاق الفم إىل وسطه إىل هنايته، ريث إنَّ اخلاء صوت رلقي والراء ذلقي واجليم رنكي ، والتعب ر 

النفس من عاق اجلهاز الصويت إىل  عن معىن اخلروج هبذا الرتتيب ألصوات الكلاة فيه متثيل خلروج
هنايته، ولعل يف ذلك تعليال الختيار هذا الرتتيب )خ ر ج ( من ب ن البدائل ) ر خ ج( ) ج خ ر( 

 4) خ ج ر( )ر ج خ( ) ج ر خ( .
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تفضيعها فالناطق هبا يفتح  فلفظة ) أفواههم( تشارك جبرسها اخلاص يف تكب ر هذه الكلاة و
فيه من مد) أفوا( مث تتواىل اهلاءان فياتلئ الفم هباا قبل أن يطبق على امليم،  فاه يف مقطعها األول مبا

 1وبذلك تكون أصوات الكلاة قد أمسهت مفردة وجمتاعة يف متثيل املعىن .

كاا نالرظ تكرار صوت ) التاء( يف قوله )َكِلَاًة خَتْرُُج( وابتداء كلاة )خَتْرُُج( بالصوت الذي 
 انتهت به سابقتها.

 [11] املائدة  َّ ام ام ام ام  ام ام ُِّّ َّ ٍّ ٱُّٱٹٱٹ
جند إدغام امليم يف قوله ) ّمنهم، أمٌَّة(، واألصوات املهاوسة )التاء، الكاف، الثاء، اهلاء( يف 
ٌر، ّمنـُْهْم(، يف ر ن جند األصوات اجملهورة ) امليم، القاف، الدال، الياء، الراء( يف  قوله )ُمْقَتِصَدٌة، َكِثيـْ

 2كث ر(، باإلضافة إىل أصوات الل ن )األلف( يف قوله )ساَء(.قوله )مقتصدة،  

يدرس الوردات الصرفية والصيغ اللغوية كاا أنه يبحث يف بناء الكلاة السياق الصرفي:  (2
(فيها إعالل بالقلب أصله )أرصي( بالياء جاءت الياء متحرّكة بعد فتح ألًفا، وزنه أحصىفلفظة )

  3أَفـَْعل.
سورة االسراء صفة مشبهة من الفعل ) عاى( باب فرح يفرح على ( يف أعمىجاءت لفظة )

 4وزن )أَفـَْعَل(، وجيوز أن يكون اسم تفضيل لورود) أضل (بعده.

 5( يف سورة احلاقة اسم فاعل من الثالثي ) رضي( على وزن فاعلة.) راضيةو وردت لفظة 
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ى( وقع فيه إعالل بالقلب اسم مفعول من الثالثي )أت مأتي ا(وجاء يف سورة مرمي أنَّ لفظة ) 
فأصله ) مأتوي( ريث اجتاعت الواو والياء يف الكلاة واألوىل ساكنة، قلبت الواو ياء وأدغات مع 

 1الياء األخرى ، وكسرت التاء ملناسبة الياء.

( الواردة يف سورة آل عاران املشتقة من ظلم يظلم باب ضرب ظالَّمومن صيغ املبالغة لفظة ) 
ال( بتشديد الع ن، والظاهر أنَّه اسم منسوب إىل الظلم كحداد وجنَّار، رىت ال يلزم يف على وزن ) فـَعَّ 

 2اآلية نفي الكثرة وردها دون الظلم.

 ( على وزن )فـَُعَل(.كبرتوجاءت صيغة التعجب يف سورة الكهف يف قوله ) 

على  (مؤنث مقتصد، اسم فاعل من اقتصد اخلااسي،مقتصدةويف سورة املائدة جاءت لفظة )
 3وزن )ُمْفَتِعل( بضم امليم وكسر الع ن.

يهتم بدراسة البنية النحوية اليت ترد فيها الكلاة، وبعالقة الكلاات فياا السياق النحوي: 
( ربط زمن البعث بـ) مثَّ( العاطفة  ليتناسب مع السياق الذي متت فيه ثُمَّ بـََعثْـَناُهمْ بينها، ففي قوله )

 عددا( ريث استعالت للداللة على تباعد األروال ب ن نومهم االرارة إىل زمن طويل )سن ن
 وبعثهم.
وجند األسلوب الطليب املتاثل يف االستفهام وهو" استعالم ما يف ضا ر املخاَطب ،وقيل هو  

وقد جاء االستفهام باالسم  )أيُّ( لبيان العدد اجملهول 4طلب رصول صورة الشيء يف الّذهن " 
 الذي اختلف فيه.
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ردت الواو امسا  وذلك يف واو اجلاع من لفظ )لَبثوا( ومل ترد فيه الواو ررفا للاعىن، ويف فقد و  
قوله) لِنَـْعَلَم َأيُّ احلِْزبـَ ْنِ َأْرَصىِ ِلَاا لَِبُثوا( مجلة خربية تفيد التعليل" ريث جعل رصول علم اهلل حبال 

 1مدة لبثهم"احلزب ن عّلة لبعثه إيّاهم كناية عن رصول االختالف يف تقدير 
( معطوفة عطف القسيم على قسياه، فهو يف رّيز )أما( وَمْن َكاَن ِفي َهِذه َأْعَمىومجلة  ) َ 

التفصيلية، تقدير الكالم )وأما من كان يف هذه أعاى(، واإلرارة بـــ)هذه( إىل معلوم من املقام وهو 
 2الدنيا واملراد بالعاى يف الّدنيا الضاللة يف الّدين.

( "موقع التفريع على ما تقدم من إتائه كتابه بياينه وما  فـَُهَو ِفي ِعيَشِة رَاِضَيةوقد جاء موقع قوله) 
كان لذلك من أثر املسرة والكرامة يف احملشر، فتكون الفاء لتفريع ذكر هذه اجلالة على ذكر ما 

بَِية( فقد استعال هذا القول على قبلها. وبذلك تكون بدل ارتاال من مجلة )فَيُقول َهِاُؤم اقـْرَأوا ِكَتا
 ام ٹٱٹٱُّٱأنَّ قائله يف نعيم وإعادة الفاء مع اجلالة من إعادة العامل يف املبدل منه مع البدل للتأكيد 

 [112]املائدة3"  َّ ام ىن من ام
م  ( تعليل جلالة )اليِت َوَعَد الرَّمْحَان ِعَباده بالَغْيب(إنَّه َكاَن َوْعُده َمأتِي اوقد جاءت مجلة ) أي أهنَّ

يدخلون اجلنة وعدا من الّرمحان الحمالة وهذا حتقيق للبشارة، ولفظة ) الوعد( مصدر مستعال يف 
 4معىن املفعول.
( صفة لـــِ )يوم( وهذا الوصف فيه تصريح بتحقيق وقوع ذلك اليوم َكاَن َوْعُده َمْفُعوال  ومجلة)

وم( املوصوف، وإضافة)وعد( إليه من إضافة بعد االنذار به، و يعود الضا ر يف لفظة )وعده( إىل) ي
 5املصدر إىل مفعوله مبعىن الوعد به وبوقوعه.
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( ارارة للعذاب املشاهد يومئذ، والباء َذِلَك ِبَما َقدََّمت أَْيِدَيُكمو جند اسم االرارة يف قوله )
َظالَّم للَعِبيد( على جمرور السببية للتنبيه بعظم هذا العذاب وهتويله، وقد ُعطف قوله) َوَأنَّ اهلل لَيَس بِ 
 1الباء، ذلك أنَّ هلذا العذاب سببان: األول ما قدمته أيديكم والثاين عدل اهلل.

َواِههمويف قوله ) ( يعود الضا ر يف )َكبـَُرْت( إىل الكلاة اليت دّل َكبـَُرت َكِلَمة َتْخُرج ِمْن َأفـْ
لـــــ )كلاة( مقصود هبا جرأهتم و وقارتهم يف قوهلا  عليها التاييز، ومجلة ) خَتْرُُج ِمْن أَفـَْوِهِهْم( صفة

والنطق هبا، وقد ُعرب بالفعل املضارع الستحضار صورة خروجها من أفواههم ختيياًل لفضاعتها، وفيه 
إمياء إىل أنَّ مثل ذلك الكالم ليس له مصدر غ ر األفواه، ويف مجلة ) إن يقولون إالَّ كذبًا( مؤكدة 

ن أفواههم( ذلك أنَّ الشيء الذي تنطق به األلسن وال حتقق له يف اخلارج يعد  ملضاون مجلة )خترج م
 2كذبًا، فاا قوهلم ذلك إالَّ كذب، أي ليست له صفة إالَّ صفة الكذب.

ُهم أمٌَّه ُمْقَتِصَدٌة وََكِثيٌر ّمنُهم َساَء َما يـَْعَمُلون(( مبعىن بئس يف قولهَساءَ وجاء الفعل ) أي  )ِمنـْ
ُهْم( بناًء كان سيًئا،  ومجلة )َما يـَْعَاُلوَن( فاعله، فقدرَّ قوالً حمذوفًا ليصّح اإلخبار به عن قوله )وََكِث ٌر ّمنـْ

 3عن التزام عدم صّحة عطف اإلنشاء على اإلخبار، ومجلة )َما يـَْعَاُلوَن( خمصوصة بالذم.
املعجاي القائم يدرس املعىن املقايل ويتأسس بدوره وفق معني ن: املعىن السياق المعجمي: " (2

على عالقة عرفية اعتباطية ب ن املفردات ومعانيها واملعىن الوظيفي القائم على وظائف الصوتيات 
 4والصرف والنحو."

 5( يف السياق املعجاي مبعىن "ضبط"َأْحَصىفكلاة )
 6ويف قوله) أرصى( كأنه قيل: أي احلزب ن أصوب عدًدا لقدر لبثهم. 
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البص ر، ويف السياق الداليل جاءت مبعىن الذي ال يهتدي إىل طريق ( نقيض َأْعَمىوكلاة) 
جناته من الّنظر إىل ما أواله مواله جلَّ عاله والقيام حبقوقه وركره سبحانه مبا ينبغي له عّز رأنه من 

 1اإلميان والعال، مبعىن أعاى عن االهتداء إىل احلق.
 السياق الداليل لآلية على أن يعيش (مبعىن مرضية ال مكروهة، دّلت يفرَاِضَية و جاءت )

 2عيشة هنيئة ال ميلها صاربها.
 3( منجزًا، وقد دلت يف سياقها الداليل على قوة واجناز الوعد اإلهلي.مأتي اوتعين كلاة)

 4( مبعىن أنَّ الوعد واقًعا وكائًنا ال حمالة.مفعوال  وجاءت داللة) 
 

 5ا إالَّ على جرم ارتكبه، أي نفي نسبة الظلم هلل.( دلت على أنَّ اهلل ال يظلم أردظالّمولفظة) 
 6( يف سياقها الداليل جاءت مبعىن كرب وعظم مقالتهم الشنيعة.َكبـَُرتو )

 7( مبعىن بئس، ويف سياقها الداليل جاءت مبعىن التعجب أي ما أسوأ عالهم.َساءَ و وردت )
بالتقاء الكلاات مع فالسياق اللغوي يساعد على حتديد ماهية الكلاة داخل الرتكيب 

بعضها البعض من خالل عالقاهتا بسابقها والرقها داخل نظام اجلالة، ريث يربز لنا معاين 
 سياقية أخرى غ ر املعىن األساسي لتلك الكلاة.

ومن خالل ما سبق يتضح أنَّ للسياق أمناطًا متعددة تتاثل يف نوع ن رئيسي ن مها: النوع 
يعرف بالسياق الداخلي ويشال السياق الصويت، والصريف، األول: السياق اللغوي أو ما 
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والنحوي، واملعجاي، والنوع الثاين هو السياق غ ر اللغوي أو ما يساى بالسياق 
اخلارجي)املقام(، ويعود تعدد سياقات التعب ر القرآين من داخلية وخارجية إىل أنَّ النص القرآين 

 غين مبدلوالته.
أنواعه إىل احلديث عن أفعال الكالم، واملقاصد املرجوة من وحييلنا احلديث عن السياق و 
 االستعاال اللغوي للصيغ الصرفية.

 :أفعال الكالم 
يُعدُّ مفهوُم األفعاِل الكالميِة أساًسا جوهريًا انبىن عليه اجتاه تداويل، ذلك أنَّ:" االستعاال 

 1ضا يف الوقت نفسه"اللغوي ليس إبراز منطوق لغوي فقط، بل إجناز ردث اجتااعي مع ن أي

 [14]الكهف َّ هب مب خب حب جب  ام ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱ
تتضان هذه اآلية استفساراً وسؤاالً صرحًيا ) مبارر( عن األمد أو املدة اليّت بقيها الفتية يف الكهف، 

وخيتلف العلااء رول لفظة )احلِْزبـَ ْنِ( ريث يقول عطاء بن عباس رضي اهلل عنه: املراد باحلزب ن امللوك 
رزب، ويرى جماهد أنَّ احلزب ن  الذين تداولوا املدينة ملًكا بعد ملك، فامللوك رزب وأصحاب الكهف

 ام ٹٱٹٱُّٱمن هذه الفتية ألنَّ أصحاب الكهف ملا انتبهوا اختلفوا يف مدة نومهم، والدليل على ذلك 

و يذهب الفراء إىل أنَّ احلزب ن مها طائفتان من املسلا ن  َّ مخ ام مح ام مج اممث هت مت خت  حت جت هبمب خب حب جب
 2يف زمان أصحاب الكهف اختلفوا يف مدة لبثهم.
 بـََعثْـَناُهْم { :}مُثَّ باري من صنف اإلخباريات ففي قولهوبناًء على ما سبق فاآلية فعل كالمي إخ

فعل كالمي إخباري ريث أخربنا اهلل أنَّ أصحاب الكهف ناموا مئة عام مث بعثوا، وقوله ) لِنَـْعَلَم( 
حيال فعاًل كالمًيا إخبار بسبب الضرب على آذاهنم مث البعث وهو العلم مبدة نومهم، وهذا الفعل 

آخر غ ر مبارر فاهلل يعلم أصاًل كل ريء قبل ردوثه وبالتايل الفعل الكالمي اإلخباري غ ر املبارر 
 هو إخبارنا أن الغرض من البعث هو أن يعلم أصحاب الكهف مدة نومهم فيزداد إمياهنم.
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دُّ من الطلبيات، لكنَّه مل ويف قوله} أيُّ احلِزَب ن َأْرَصى{فعل قويل جتلى يف االستفهام الذي يع
يأت استفهامًا رقيقًيا بل جاء جمازيًا، وهو ما يُقابل الفعل اإلجنازي لغرض اإلخبار والتوضيح، وما 

  1ينُتج عن ذلك لدى املخاطب أثر فعل القول من إقناع وإرراد.

  2يف) لِنَـْعَلَم ( للعظاة.و قوله} مُثَّ بـََعثْـَناُهْم{ للداللة على إيقاظهم من نومتهم الثقيلة، والنون 

ويف قوله }مُثَّ بـََعثْـَناُهْم لِنَـْعَلَم أيُّ احِلْزبـَ ْنِ{ فعل كالمي حيتوي ضانًيا على فعل إسنادي يتاثل 
يف اجلالة الفعلية املكونة من الفعل )بـََعثْـَناُهْم( والفاعل مسترت )حنن( دال على الذات اإلهلية، كاا 

إىل اهلل عزَّ وجل عن طريق االرارة إليهم بالضا ر املسترت )حنن(، حيتوي على فعل ارايل: ارالة 
املدة اليت لبثوا فيها يف   وتتاثل الداللة يف إعادة بعث الفتية من نومهم الطويل واالستفسار عن

 .كهفهم

وقوله}أْرَصى ِلَاا لَِبُثوا{أي الضبط ملدة لبثهم، وهنا يظهر عجزهم أمام قدرة اهلل وما صنع يف 
 3بداهنم وأدياهنم يقيًنا ويستبصرون بقدرة اهلل وعلاه.رفظ أ

و جند يف اآلية الكرمية افرتاًضا مسبًقا وهو علم املؤمن ن الذين نزل فيهم القرآن بقدرة اهلل عزَّ 
وجل على كل ريء من اإلماتة والبعث وعلاهم بأن هؤالء القوم قد ُضرب على آذاهنم عدة سن ن، 

 عن بعثهم. ألنَّ اآلية بدأت باإلخبار

كاا جند الفعل التأث ري: يُظهر اهلل هلم عجزهم ويفوضوا ذلك إىل العلم اخلب ر ويتعرفوا على ما 
وضع اهلل هبم من رفظ أبداهنم فيزدادوا يقيًنا بكاال قدرته وعلاه ويستبصروا به يف أمر البعث 

 4تلقي:) املشركون(.ويكونوا لطًفا ملؤمين زماهنم وآية بينة لكفاره. وهنا تصديق من قبل امل
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 ويف قوله }لِنَـْعَلم{الالم الم الغرض فيدل على أنَّ أفعال اهلل معللة بأغراض.

و}أيُّ احلِزبـَ ْنِ َأْرَصى{) َأيُّ( رفع باالبتداء و) َأْرَصى( خربه وهذه اجلالة مبجاوعها متعلق 
 1بقيت على ارتفاعها.العلم فلهذا السبب مل يظهر عال قوله) لِنَـْعَلَم( يف لفظة )َأيُّ( بل 

 [14] اإلسراء   َّ مخ ام مح ام مج ام مث هت  مت خت حت جت ٹٱٹٱُّٱومن أمثلة األفعال الكالمية أيضا 
يتعلق الفعل الكالمي بالفعل )أَْعَاى( األوىل الذي يّدُل على الضالل يف الّدنيا فقد عايت 

والنجوم، ومل يُراجعوا قلوهبم عاَّا يرون من قدرات اهلل من خلق السااوات واألرض والشاس والقار 
 أنفسهم ومل يتفطنوا من غفلتهم.

حلجج أما)أَْعَاى( الثانية فتتعلق بشدة العاى وفقدان البص رة يف اآلخرة وابتعادهم عن ا
 .الواضحة 

"و املعىن: و من كان أعاى يف الّدنيا أعاى القلب ال يُبصر ررده كان يف اآلخرة أعاى ال يرى 
 2منه يف الدنيا لزوال االستعداد وفقدان اآللة واملهلة." طريق النجاة وأضلُّ سبيال

فاآلية عبارة عن فعل كالمي من صنف الوعديات ) اإللزاميات( فاهلل يتوعد من يفعل األمر أن 
 حُيشر يوم القيامة أعاى، كاا يوجد افرتاض مسبق ذلك أنَّ املخاطب ن يُؤمنون بوجود يوم القيامة.

حتيل على املكان ويقصد هبا احلياة الّدنيا، وكذلك الضا ر)هو( ومن التأر رات جند ) هذه( 
يعد من العائديات )التأر رات(والذي بدوره ُيسهم يف ايصال فكرة واضحة عن الشخص الذي يعود 

 إليه الضا ر.

 3وجاء يف املفردات يف غريب القرآن أنَّ "العاى يُقال يف افتقاد البصر و البص رة"

                                                           

 .82،81، ص،ص41فخر الدين الرازي، التفس ر الكب ر ومفتاح الغيب، ج 1 
 .414ص ،2ج التأويل ) تفس ر البيضاوي(،سرار البيضاوي، أنوار التنزيل وأ2 
 الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، تح: مركز الدراسات والبحوث، مكتبة نزار مصطفى الباز، ) د ب(، )د ط(،3 

 .188،ص1) د ت(،ج
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رَاِضَية( والغرض منه الوعد أي: عيشة يف )[ ورد الفعل الكالمي 41] احلاقة  َّ جب ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱويف 
أنَّ اهلل وعد املؤمن ن الذين تُؤتى ُكتبهم بأمياهنم باملعيشة اهلنية والسعيدة سعادة أبدية، وهو ما أكده 

الذي مسعود صحراوي يف كتابه "التداولية عند علااء العرب" يف أنَّ من أغراض الفعل الكالمي 
 بشدة الرضى والنعيم يف الدار اآلخرة . 1حُيقق أفعاالً إجنازية هو الوعد

وهذا الفعل الكالمي املبارر يستلزم فعالً كالمًيا آخر غ ر مبارر وهو الرتغيب واحلث على فعل 
 اخل ر.

وجاء يف تفس ر الكشاف للزخمشري "أنَّ ) راضية( منسوبة إىل الرضا، كدارع ونابل، والنسبة 
 2نسبتان: نسبة باحلرف ونسبة بالصيغة."

ويقول املاتريدي يف تفس ره "جيوز أن يكون املراد نفس اجلنة قد رضيت بأهلها، وأظهرت رضاها 
 3هبم كاا وصف اجلحيم بالسخط على أهلها، وجاز مثلها يف اجلنة رضا واستبشارًا."

والفراء يف كتابه معاين القرآن أّن ويف تفس ر األلوسي نقاًل عن أيب عبيدة يف كتابه جماز القرآن 
قوله")فـَُهَو يف ِعْيَشٍة رَاِضَية(أي مرضية وقال غ ر وارد أي ذات رضى على أنَّه من باب النسبة 
بالصيغة ومعىن ذات رضى ملتبسة بالرضا فيكون مبعىن مرضية أيضا، وأورد عليه أنَّ ما أُريد به النسبة 

هنا مؤنث فال يصح هذا التأويل إالَّ أن يُقال التاء فيه  ال يؤنث كاا صرح به الرضي وغ ره وهو
  4للابالغة وفيه حبث وقال بعض احملقق ن احلق أنَّ مرادهم أنَّ ما ُقصد به النسبة ال يلزم تأنيثه."

 [11]مرمي   َّ ام ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱ

                                                           

 .20ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العلااء العرب، ص 1 
 .1121الزخمشري، تفس ر الكشاف، ص 2 
 .421، ص1أيب منصور املاتريدي، تفس ر املاتريدي، تح: فاطاة يوسف اخلياي،ج3 
 .28، ص48حماود ركري األلوسي، روح املعاين يف تفس ر القرآن الكرمي والسبع املثاين، ج 4 
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الوعد اإلهلي جبنات ورد الفعل الكالمي يف اآلية املباركة )مأتيًّا( فعل مبارر إخباري الغرض منه 
النعيم، وهي اجلنة اليت يأتيها أولياؤهم واملخلص ن بطاعته، وهذا الفعل يتضان فعالً كالمًيا غ ر مبارر 

 وهو الرتهيب والتخويف والوعيد.

ونقاًل عن تفس ر الطربي قد خرج اخلرب على أنَّ الوعد اإلهلي هو املأيت ومعىن ذلك أنَّه الذي 
 1ه آتًيا ألنَّ كل ما أتاك فأنت تأتيه.يأيت ومل يقل كان وعد

ومجلة ) إنَّه كان وعده مأتيا( تعليل جلالة ) اليت وعد الرمحان عباده بالغيب(أي يدخلون اجلنة 
 وعًدا من اهلل واقعا، وهذا وعد حمقق.

و هنا الوعد مصدر مستعال يف املفعول، فاهلل وعد املؤمن ن الصاحل ن جبنات عدن، فاجلنات 
موعودة من رهبم. و اإلتيان للحصول على املطلوب املنتظر تشبيًها للشيء احملصل باملكان هلم 

 2املقصود ففي قوله) مأتيا( تستلزم أنَّ املأيت البد له من آٍت.

ونالرظ يف هذه اآلية من ريث تركيبها االسنادي املتجلي يف استعاال اسم املفعول )مأتيا( 
ة على ص رورة الوعد اإلهلي املتحقق واملنجز وهذا أبلغ من عوضا عن اسم الفاعل )آتيا( دالل

استعاال صيغة اسم الفاعل )آتيا(، فهناك فرق ب ن أن يكون الوعد آتيا يف حتقيقه احلتاي وب ن أن 
 يكون مأتيا يف حتقيقه االقتضاء بفعل اقبال االنسان املؤمن عليه اختيارا وبقصد واٍع. 

عدن وجنة عدن بالرفع على االبتداء أي وعدها وهي وجاء يف الكشاف للزخمشري جنات 
غائبة عنهم غ ر راضرة، و)مأتيا(مفعول مبعىن الفاعل مبعىن أنَّ الوعد هو اجلنة وهم يأتوهنا، أو هو 

 3من قولك أتى إليه إرسانا أي: كان وعده مفعوال.

                                                           

 .440، ص18هـ ،ج1248، 1ينظر: الطربي، جامع البيان يف تفس ر القرآن، املطبعة الكربى األم رية، مصر، ط1 
 .121، ص11جالتنوير، ينظر: ابن عارور، تفس ر التحرير و 2 

 .121ينظر: الزخمشري، تفس ر الكشاف، ص3 
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ه كان( أي كونا سنة و يف الوعود الغائبة ارتاال عدم الوقوع ب ن أنَّ وعده ليس كذلك بقوله) إنَّ 
]املزمل   َّ  ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱماضية و) وعده مأتيا( مبعىن مقصودا بالفعل فالبد من وقوعه ال حمالة فهو 

18]1 
فقد ورد الفعل الكالمي يف قوله) مفعوال( وكان الغرض منه الوعد بأول يوم القيامة اليت سوف 

 2مفعول، ال أن يكون الوعد هو املفعول". حتّل باملعاندين من الكفار أي: "الذي وقع به الوعد

ويقول الرازي يف تفس ره " فاعلم أنَّ الضا ر يف قوله:) وعده( حيتال أن يكون عائدا إىل 
املفعول وأن يكون عائدا إىل الفاعل أما األول: فأن يكون املعىن وعد ذلك اليوم مفعول أي املضاف 

أن يكون املعىن وعد اهلل واقع ال حمالة ألنَّه تعاىل منزه إىل ذلك اليوم واجب الوقوع...و أما الثاين: ف
 3عن الكذب."

وجاء يف تفس ر قوله تعاىل:} كان وعده مفعوال{ أي: الوعد اإلهلي كائن ال حمالة، وقد ُأضيف 
إىل مفعوله، ومعىن مفعواًل أنَّه مقضي نافذ ال يُردُّ على  ااملصدر إىل فاعله، وحيتال أن يكون مضافً 

 وقوله )َكاَن َوْعُدُه مْفُعواًل(صفة ليوم. 4أرد .

 [184]آل عاران  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ام  ام ام ام ىي ٹٱٹٱُّٱ
نَّ اهلل ليس بظالٍَّم للعبيد{ يكان الفعل اإلجنازي يف أومن األمثلة القرآنية للفعل الكالمي قول} َو 

ا حتال قوة إجنازية  قوله ) لَْيَس ِبَظالَّم( أي نفي الظلم عن اهلل تعاىل، وتتاثل قياتها التداولية يف أهنَّ
ررفية تدل على النفي واملؤرر هلا هو)ليس(، والسياق املؤكد لنفيها متضان يف كث ر من اآليات منها 

]   َّ مي ام ام ام  ام ام ام ام ام ىن من ٹٱٹٱُّٱ [، و20]النساء   َّ امام رب  ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱل املثال على سبي
 [أي: أنَّ اهلل الذي له الكاال املطلق ليس بذي ظلم ما للعبيد.22يونس 

                                                           

 .441، ص14ينظر: أيب بكر البقاعي، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، ج1 
 .481، ص10املاتردي، تفس ر املاتردي، ج 2 
 .181ص ،20فخر الدين الرازي، التفس ر الكب ر ومفاتيح الغيب، ج 3 
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وقوله ) لَْيَس ِبَظالَّم لِْلَعِبْيِد(  يف حمل رفع خرب ملبتدأ حمذوف واملعىن أنَّ اهلل ليس معذب العبيد 
ذنب ارتكبوه، وجاءت الصيغة على وزن) فـَعَّال( بتضعيف الع ن للداللة على التكث ر واملبالغة  بغ ر

وذلك مبين على كثرة العبيد، فالظامل هلم يكون كث ر الظلم إلصابة كل منهم ظلااً، والعبيد يدل على 
 1االستغراق فيكون ليس بظلم هلذا وال ذلك.

بظلم للعبيد وجاءت صيغة املبالغة نظرًا لكثرت العبيد، ونفي و ذكر أرد املفسرين أنَّ اهلل ليس 
 2الظلم كناية عن العدل اإلهلي.

 [1] الكهف  َّ ام ام ام ام ىن منام  ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱ
 جند الفعل الكالمي يكان يف التعجب من كفرهم وفساد عقيدهتم باختاذ اهلل ولًدا، أي:

اهلل رقَّ املعرفة رىت كادت السااوات "كربت وعظات تلك الكلاة اليت قالوها على من عرف 
أي: أنَّ القياة التداولية هلذه الصيغة اخلاصة بالفعل )كربت(   3واألرض تنشق لعظم ما قالوا يف اهلل."

 .رك ن القائل ن باختاذ اهلل ولًداتتاثل يف داللة مقام اخلطاب وهو رناعة وبطالن زعم املش

هنا كربت فعل كالمي  4التاييز وبالرفع على الفاعلية "ففي قوله ") كربت كلاة( بالنصب على 
إخباري أصله اإلخبار عن الشيء بفخامة جساه مستعال للتعجب من كرب هذه الكلاة يف الشناعة 
بقرينة مقام اخلطاب وما دلَّ على التعجب هو انتصاب )كلاة( على التاييز إذ ال حيتال التاييز 

 5ي واحملول ملعىن املدح والذم يف معىن نعم وبئس حبسب املقام.نسبة التعجب لورود ) فـَُعَل( األصل

                                                           

 .18، ص4حماود ركري األلوسي، روح املعاين يف تفس ر  القرآن الكرمي و السبع املثاين، ج1 
، 1طحماد ثناء املظهري، تفس ر املظهري، تح: أمحد عزو عناية، دار إرياء الرتاث العريب، ب روت، لبنان، 2 

 .111، ص2م،ج4002هـ/1241
 .121، ص1املاتريدي، تفس ر املاتريدي، ج أيب منصور3 
 .18، ص41فخر الدين الرازي، التفس ر الكب ر أومفاتيح الغيب، ج 4 
 .414، ص11التنوير، ج ينظر: ابن عارور تفس ر التحرير و 5 
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و تقدير الكالم كربت الكلاة كلاة خترج من أفواههم أن يقولون إالَّ الكذب واالفرتاء فيحصل 
، "أمَّا من رفع فلم يضار ريئا كاا تقول عظم فالن فلذلك قال النحويون والنَّصب أقوى 1فيه إضاار

 2جب كأنَّه ِقيل ما أكربها كلاة."وأبلغ وفيه معىن التع

ورسب تصنيف األفعال الكالمية ينتاي هذا الفعل إىل األفعال العرضية التعب رية وميكن أن 
 تُفسر هذه اآلية بالفعل الكالمي االنكاري.

و جاء يف إعراب القرآن حملي الدين درويش أنَّ يف قوله )كذبا( فيه وجهان: األول نعت ملصدر 
 3قوالً كِذبا، والثاين مفعوالً به ألنَّه يتضان مجلة. حمذوف أي: إالَّ 

ويف قوله تعاىل)خترج من أفواههم( فعل كالمي حيتوي على فعل إسنادي يتاثل يف اجلالة 
الفعلية املكونة من الفعل ) خترج( والفاعل املسترت )هي( ومن لوارق مثل اجلار واجملرور )من 

وهو إرالة على املشرك ن ذلك باإلرارة إليهم بالضا ر أفواههم(، كاا حتتوي على فعل ارايل  
 املتصل )هم(، ويتاثل الفعل الداليل يف تعظيم هذا الكالم الشنيع الذي تفّوها به املشركون.

ويف اآلية الكرمية فعل إجنازي يتجسد يف اجلالة الفعلية )خترج( اليت تتكون من قوة إجنازية ررفية 
   4ت الكاذبة، وقوة إجنازية مستلزمة تتاثل يف االنكار والتوبيخ.تتاثل يف تعظيم تلك االفرتاءا

 [11]املائدة  َّ ام ام ام ام  ام ام ُِّّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ

م آمنوا مبحاد  يتاثل الفعل الكالمي يف هذه اآلية يف بيان رقيقة مالمة هؤالء املعاندين لو أهنَّ
معاين اهلل ونواهيه لكفَّرنا عّنهم صلى اهلل عليه وآله وصحبه، والذي جاء به من عند اهلل واتقوا 

 سيئاهتم اليت ارتكبوها ومل نؤاخذهم هبا وال أَدخلناهم جنات النعيم.
                                                           

، 1األعلاى للاطبوعات، ب روت، لبنان، ) د ط(، ) د ت(، جينظر: عبد الرمحان بن حماد الثعاليب، تفس ر الثعاليب، مؤسسة 1 
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 .18ص، 41فخر الدين الرازي، املرجع السابق، ج2 
 .124، ص1بيانه، ج ينظر: حمي الدين درويش، إعراب القرآن الكرمي و 3 
 .414، ص11ج التنوير، ينظر: ابن عارور، تفس ر التحرير و 4 
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وجاء يف تفس ر املظهري أنَّ أهل الكتاب وكث ٌر منهم كفروا أي "ساء ريئًا من عالهم وهي 
 1ى اهلل عليه وسلم."املعاندة وحتريف كتاب اهلل عزَّ وجل واإلعراض عنه واإلفراط يف عداوة النيب صل

ولعّل ما ورد يف تفس ر املظهري يتوافق مع ما جاء به صارب تفس ر املنار أنَّ" مما جاء يف 
م نسوا كاليهود رظاً مما ذكروا به، وأهنم قالوا: إنَّ اهلل هو املسيح بن مرمي، وقالوا:  النصارى خاصة أهنَّ

باألدلة العقلية، وبرباءة املسيح منها ومن ُمنتحليها يوم إنَّ اهلل ثالث ثالثة، ورد عليهم هذه العقيدة 
 2القيامة."

وعليه ميكن القول أنَّ األفعال الكالمية تربط ب ن بنية اللغة و وظيفتها التواصلية من خالل 
التفاعل احلاصل ب ن الشكل اللغوي واملقام الذي جيري فيه اخلطاب، فهي حتال أغراضا إجنازية 

 ة  تفهم من خالل سياق الكالم.مباررة وغ ر مبارر 

 :االستلزام الحواري 
تعد نظرية االستلزام احلواري من ب ن أهم قضايا التداولية، إذ تقوم على مبدأ أنَّ كل مجلة يف 
اللغة هلا مدلوالت تدل يف أغلبها على معاٍن صرحية وأخرى ضانية تعرف دالالهتا وفق السياق الذي 

و" محل املعىن أو لزوم ريء عن طريق قول ريء آخر، أو قل إنَّه ريء ترد فيه، فاالستلزام احلواري ه
أو هو ما يتضانه   3يعنيه املتكلم ويوري به ويقرتره وال يكون جزًءا مما تعنيه اجلالة بصورة ررفية."

امللفوظ إىل جانب املعىن الظاهر معىن آخر يُفهم من خالله وهو ما يتجلى يف األغراض البالغية أو 
 ة للخرب واإلنشاء يف البالغة العربية، وهلذه الظاهرة مظاهر متعددة تتجلى يف تنوع األساليب.اجملازي

 [14]الكهف  َّ هب مب خب حب جب  ام ام ام ام ام ٱُّٱ ٱٹ ٹيف 
 الداللة الظاهرة للالفوظ هنا هي االخبار بأنَّ اهلل بعثهم ملعرفة أيُهم طال أمد رياته، ولكنَّ 

                                                           

 .111، ص2حماد ثناء اهلل املظهري، تفس ر املظهري، ج 1 
 .421، ص1ج م،4002هـ/1211، 2حماد رريد رضا، تفس ر املنار، دار املنار، القاهرة، ط2 
، 1صالح امساعيل، نظرية املعىن يف فلسفة بول غرايس، الدار املصرية السعودية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،ط3 

 .18م،ص4001



 ي مقال المظاهر الصرفية وأثرها في بيان مقاصد التنزيلتداولية البنية الصرفية ف             الفصل الثاني :

 
75 

 املعىن املتضان يف اآلية هو قدرة اهلل على بعث الناس وعلاه بكل رؤوهنم، وأنَّه هو القادر فوق عباده 
م ال علم هلم إالَّ ما أمّدهم به .  1وأهنَّ

 [14]االسراء َّ مخ ام مح ام مج ام مث هت  مت خت حت جت ٹٱٹٱُّٱ
يف الدنيا تبدو اجلالة هنا إخبارية وصفية حلال اإلنسان يف احلياة، فالذي اتصف بالعاى 

يتصف به يف اآلخرة، ولكنَّ اآلية تتضان التشبيه بأسلوب التحذير من االنسياق وراء متاع الدنيا 
 2ونسيان اآلخرة، فان مل ُيسخر ُدنياه آلخرته فهو كاألعاى، ألنَّه خيسر الدنيا واآلخرة مًعا.

 [ 41] احلاقة َّ جب ام ام ام ام ٱُّٱ قال تعالى
تثقل موازينه يعيش عيشة راضية، أي أَنَّه يكون راضيا يف عيشته،  ظاهر اآلية أنَّ االنسان الذي

والقصد أنَّ هذه اآلية حتال البشرى ملن أكثر من احلسنات، بأنَّه حيظى بنيل رضى اهلل وينعم بالعيش 
 3يف اجلنة يوم القيامة يف الّنعيم املقيم.

 [18 املزمل]  َّ  ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱ
وعد اهلل مفعواًل وواقًعا، بيناا القصد هو التأكيد على أنَّ ما  يتضان امللفوظ إخبارًا عن كون

وعد اهلل به عباده هو أمر حمقق الرك فيه، وداللة )كان( هنا ليست على أصلها باعتبارها فعالً 
ا هي فعل دال على االستارار والتأكيد، أي أنَّ أمر اهلل واقع يف املستقبل ومؤكد.  4ماضًيا ناقًصا، وإمنَّ

 [184]آل عاران   َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ام  ام ام ام ىي ٹٱٹٱُّٱ
 تضانت اآلية تأكيًدا باستعاال ررف اجلر ) الباء( للداللة على التوكيد للفعل الذي يليها،

وذلك أقوى يف التعب ر من ريث داللته على أنَّ اهلل ال يظلم النَّاس وال تضيع رقوقهم عنده، وأنَّه 
 1جيزي كل عبد مبا عال.

                                                           

م، 1888هـ/ 1240، 4ينظر: ابن كث ر، تفس ر القرآن العظيم، تح: سامي حماد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط 1 
 .128، ص1ج
 .14، ص1ينظر: الطربي، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، ج2 
 .114، ص20ينظر: فخر الدين الرازي، تفس ر الكب ر ومفاتيح الغيب، ج3 
 .411، ص8، جاملرجع السابق ينظر: ابن كث ر، 4 
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 [1] الكهف َّ ام ام ام ام ىن منام  ام ام ام ام ٹٱٹٱُّٱ
يف أول اآلية جند اإلخبار عن كون الكلاة اليت قالوها كب رة، ويف آخر اآلية جند أسلوب 
االستثناء، وهذا هو ظاهر امللفوظات، ولكنَّ املتضان واملستلزم من اآلية يف أوهلا هو بيان ِعظم 

الذي ُيسبب هلم الذنب العظيم، وأما آخر الكالم الصادر من أفواههم من البهتان والكذب واالفرتاء 
م سيجزون به يوم  ا هو كذب ال صحة له، وأهنَّ اآلية فيستلزم االستثناء فيه تأكيًدا على أنَّ قوهلم إمنَّ

 2القيامة وحياسبون عليه.
 [11]املائدة  َّ ام ام ام ام  ام ام ُِّّ َّ ٍّ ٹٱٹٱُّٱ

الّناس، األّمة املقتصدة، وأهل السوء وهذا يدل امللفوظ يف اآلية هنا على التفريق ب ن نوع ن من 
يستلزم أنَّ الناس خيتلفون يف درجات إمياهنم وعباداهتم  وطاعاهتم هلل ومعصيتهم له، وأنَّ األّمة األوىل 
هلا األجر العظيم والثواب اجلزيل، وأما أهل السوء فعليهم الوزر العظيم، وهذا يستلزم أيضا حتذيرًا 

 3هلم.
املعاين اجملازية اليت خيرج إليها اخلرب هي اليت يتجلى فيها االستلزام احلواري، نالرظ هنا أنَّ 

حبيث يتم تفس ر قصد املتكلم وفق هذه األغراض اليت تضانتها خمتلف امللفوظات، فظاهر امللفوظ 
 .غ ر ما يوري به من داللة يف توجيه اخلطاب

                                                                                                                                                                                     

هـ/ 1244، 1ينظر: عبد الرمحن بن ناصر السعدي،  تفس ر الكرمي الرمحان يف تفس ر كالم املنان ،مكتبة لعبكان، الرياض، ط1 
 .118م، ص4001

 .401، ص12ينظر: القرطيب، اجلامع ألركام القرآن، ج2 
 .121ـــــ121،ص،ص 2آي القرآن، جينظر: الطربي، جامع البيان عن تأويل 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

ةـاتمـــــــــــخ  



 

 

ويف األخ ر ميكننا القول أنَّ هذا العال وإن تأثر بالفلسفة لكون التداولية فلسفية إالَّ أنَّه يّعُد لغوّي 
توصلنا عن طريقه إىل أفكار ونتائج تعد غاية يف األمهية ومجيعها تتعلق مبفاصل املوضوع إذ ال حبت 

 معلومة تغادر رقل النتائج، والنتائج هي كاآليت:

والسياا يف معاين الصيغ اليت تعددت معانيها فاثال صيغة ) أَفـَْعَل( دلت على  أثرت التداولية  .1
معاٍن عديدة نذكر منها على سبيل املثال معىن التفضيل ومعىن الصفة املشبهة، فهي إن كانت 

ا تدلُّ على أرياء ثابتة غ ر متغ رة خالفًا لصيغة التفضيل.  تدل على الصفة فإهنَّ
الصرفية اليت ظهرت يف درج املنت أهّنم يطلقون اللفظ املشتق ويريدون به من األساليب البالغية  .4

أي مرضية فال ميكن وصف هذين  "عيشة راضية"أي ساتر و ا"مستورً  ارجابً "مشتًقا آخر مثل 
املشتق ن هبات ن الصفت ن إذ كيف يسرت احلجاب نفسه، وكيف للعيشة أن تكون هي نفسها 

 راضية.
األفعال اليت تتصرف تصرف ناقًصا مثل الفعل )كان( الذي أرار إليه وردت يف هذه املدونة  .2

أغلب الصرفي ن أنَّ تصرفه ناقص وإىل جانب الفعل )كان( ورد الفعل )ساء( وتصرفه أيضا ناقص 
 أما )نعم وبئس( فهاا جامدان.

)ِمْفَعال، فـَُعول، َفِعَل، من املعلوم أنَّ يف العربية أوزانًا كث رة تدلُّ على املبالغة وأرهر األوزان  .2
وتأيت أوزان أخرى تدل على املبالغة مثل) فـَّعال، فـَُعول(، فهذه األوزان وإن مل تذكر  فَاُعول(

مجيعها فإنَّ االستعاال هو الذي حيدد معناها، وقيل أنَّ الصيغ آنفة الذكر وضعت ملعىن املبالغة 
هو املؤثر يف حتديد العبارات مثل كلاة  فحسب، إالَّ أنَّ هذا القول مردود ويبقى االستعاال

 )جّنار( تدّل على ررفة ال مبالغة علًاا أنَّ االررتاك يف الوزن واضح.
جاءت يف هذا البحث صيغة التعجب وهذا األسلوب ورد يف املنت املدروس ويضم إىل جانبه  .1

وإن كان التعجب غ ر  املشتقات، ألنّه مل يأيت من اجلامد، وللتداولية تأث ر يف هذا االستعاال رىت
 قياسي.



 

 

اا  .1 أورد صارب املدونة فعلي املدح والذم) نعم، بئس( وهذان ال ينتايان إىل أبنية الصرف ألهنَّ
 جامدان، والصرف يتعامل مع األبنية املشتقة.

التداولية هتتم بقصد املتكّلم إذ لوال معرفة قصده ملا كانت العالية التداولية هلا وجود بذكره،  .1
 ينفك عن التداولية بل ويرجع السامع إىل البنية ذاهتا وعن طريق البنية وورودها يف فالقصد ال

 سياق مع ن يعرف السامع قصد املتكلم.
لكل بنية صرفية مقصد فهي ترتبط باحلال الذي يقع فيه الفعل الكالمي كاا الرظنا صيغة اسم  .8

 الفاعل اليت تؤدي معىن اسم املفعول.
األمهية يف دالالت الصيغ الصرفية، واملقصود من السياق هنا السياق اللغوي للسياق التأث ر البالغ  .8

 الذي حيدد معىن البنية الصرفية داخل الُنظم، واألمثلة كث رة جاءت يف القرآن الكرمي.
للبعد التداويل أثر يف حتديد املعىن احلريف من غ ر احلريف )املستلزم( وذلك عن طريق الرجوع إىل  .10

 هذا الفرق اجلوهري.السياق لتحديد 
ه مورالر، والنظام اللغوي حيوي البنية الصرفية ترجع التداولية إىل النظام اللغوي وهذا ما أقرّ  .11

 دة من املعىن ويكون هلا معىن بعد أن تدخل يف السياق.اجملرّ 
 إنَّ عرف االستعاال موافق للنظام ويشال كل الظواهر الصوتية والصرفية و النحوية. .14
مكااًل لغويًا تدرك ماهيته يف معرفة املعىن املضاف، فان أجل ذلك كان  يعد االستعاال .12

مهاًّا لتبيينه املعىن املستلزم وهذا عائد إىل العقل البشري ذاته يف تفس ر املعىن احلريف وإعطائه معىن 
مضافًا، فهو استنتاج جوهري ،واالستعاال يعد نظرية قابلة للتطبيق العالي فصيغ االستعاال 

 ملعرفة.لغرض ا
ويف األخ ر ال يسعنا يف هذا املقام إالَّ أن نسأل اهلل تعاىل أن يوفقنا وقارئ هذا البحث ويعيننا 

 ويسّدد خطانا وجيعلنا يف خدمة الصاحل العام.
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علي الدمشقي احلنبلي، اللباب يف علوم الكتاب، تح: الشيخ عادل أيب رفص عار بن  .48

، 1أمحد عبد املوجود و الشيخ علي حماد معوض، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان، ط
 م.1888هـ/1218

أيب احلسن علي بن أمحد الواردي، الوجيز يف تفس ر الكتاب العزيز، تح: صفوان عدنان  .48
، 1النشر و التوزيع، دمشق، الدار الشامية للطباعة و النشر، ب روت، طداوودي، دار القلم للطباعة و 

 م.1881هـ/1211
أيب ريان األندلسي، تفس ر البحر احمليط، تح: ريخ عادل أمحد عبد املوجود و ريخ علي  .20

 .م1882هـ/1،1212حماد معوض، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان،ط
مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي ، بيت خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية  .21

 م.4008، 1احلكاة للنشر و التوزيع، جامعة سطيف، اجلزائر، ط
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اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب الع ن، تح: مهدي املخزومي و ابراهيم السارائي، دار  .24
 م.4004هـ/1242، 1الكتب العلاية، ب روت، لبنان، ط

، 1يف كتاب سيبويه، منشورات مكتبة النهضة، بغداد، ط خدجية احلديثي، أبنية الصرف .22
 م.1811

، 1خالد األزهري، ررح التصريح على التوضيح، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان، ط .22
 م.4008هـ/1241

، 1ابن دريد، مجهرة اللغة، تح: رمزي من ر بعلبكي، دار العلم للاالي ن، ب روت، ط .21
 م.1881

دالش جياليل، مدخل إىل اللسانيات التداولية، تر: حماد حيياتن، ديوان املطبوعات  .21
 م.1884اجلامعية، اجلزائر، )د.ط(، 

رمضان عبد اهلل، الصيغ الصرفية يف العربية يف ضوء علم اللغة املعاصر، كلية اآلداب بطربق  .21
 م.4001، 1جامعة عار املختار، ط

على الكافية، تح: حيي بش ر مصري، مكتبة امللك  رضي الدين االسرتباذي، ررح الّرضي .28
 م.1881هـ/1211، 1فهد الوطنية، ط

الرضي االسرتباذي، ررح الشافية البن احلاجب، تح: حماد نور احلسن الزفزاف وحماد  .28
 م.1884هـ/ 1204حمي الدين عبد احلايد، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان، )د.ط(، 

طاب و اإلجراء، تر: متار رسان، عامل الكتب، القاهرة، روبرت دي بوجراند، النص و اخل .20
 م.1888هـ/1218، 1ط

الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، تح: مركز الدراسات و البحوث، مكتبة  .21
 نزار مصطفى الباز، )د.ب(، )د.ط(، )د.ت(.

ب روت،  الزخمشري، أساس البالغة، تح: حماد باسل عيون السُّود، دار الكتب العلاية، .24
 م.1888هـ/1218، 1لبنان، ط



 قائمة المصادر و المراجع

 
85 

الزخمشري، تفس ر الكشاف عن رقائق التنزيل و عيون األقاويل يف وجوه التأويل، دار  .22
 م.4008هـ/1220، 2املعرفة للطباعة و النشر و التوزيع، ب روت، لبنان، ط

، 1الزخمشري، املفصل يف صنعة اإلعراب، تح: علي بوملحم، مكتبة اهلالل، ب روت، ط .22
 م.1882

زين الدين أيب بكر احلنفي الرازي، أمنوذج جليل يف أسئلة و أجوبة عن غرائب آي التنزيل،  .21
، 1تح: عبد الرمحان ابن ابراهيم املطرودي، دار الكتب العلاية، املالكة العربية السعودية، الرياض، ط

 .م1881هـ/1212
، 1الكتب، ب روت، ط الزجاج، معاين القرآن و إعرابه، تح: عبد اجلليل عبده رليب، عامل .21

 م.1888هـ/1208
أيب السعود العاادي، تفس ر أيب السعود، دار إرياء الرتاث العريب، ب روت، )د.ط(،  .21
 )د.ت(.
 م.1881هـ/1211، 1ابن سيده، املخصص، دار إرياء الرتاث العريب، ب روت، ط .28
العلاية، ابن سيده، احملكم و احمليط األعظم، تح: عبد احلايد هنداوي، دار الكتب  .28

 م.4000هـ/ 1241، 1ب روت، لبنان، ط
)د سيبويه، الكتاب، تح: عبد السالم حماد هارون، املؤسسة السعودية مبصر، القاهرة،  .10

 م.1884هــ، 1214ط(،
السيوطي، مهع اهلوامع يف ررح مجع اجلوامع، تح: عبد احلايد مهداوي، مؤسسة الرسالة،  .11

 ، )د.ت(.1دار البحوث العلاية، مصر، ط
السا ن احلليب، الّدر املصون يف علوم الكتاب املكنون، تح: أمحد حماد اخلرّاط، دار القلم،  .14

 دمشق، )د.ط(، )د.ت(.
 م.4002هـ/ 1242سيد قطب، يف ظالل القرآن، دار الشروق، )د.ب(، )د.ط(،  .12
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صالح امساعيل، نظرية املعىن يف فلسفة بول غرايس، الدار املصرية السعودية للطباعة و  .12
 م.4001، 1ر و التوزيع، القاهرة، طالنش

 م.4011، 1صالح إمساعيل، فلسفة اللغة، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط .11
أيب الطيب صّديق بن رسن القنوجي، فتح البيان يف مقاصد القرآن، تر: عبد اهلل بن  .11

 م.1884هـ/1214ابراهيم األنصاري، املكتبة العصرية للطباعة و النشر ، صيداء، ب روت، )د.ط(، 
الطربي، تفس ر الطربي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: عصام فارس  .11

 م.1882هـ/1211، 1احلرستاين، مؤسسة الرسالة، ب روت، ط
عبد اهلادي الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اجلديد  .18

 م.4002، 1املتحدة، ب روت، لبنان، ط
حماود رجى الصرّاف، يف الربامجاتية األفعال االجنازية يف العربية املعاصرة، دراسة علي  .18

 م.4010، 1داللية و معجم سياقي، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط
عرفات فيصل املّناع، السياق و املعىن دراسة يف أساليب النحو العريب، منشورات ضفاف،  .10
 م.4012، 1لبنان، ط
م احلواري يف التداول اللساين، منشورات االختالف، دار األمان، العياري أدراوي، االستلزا .11

 م.4011، 1ب روت، ط
 عبد الراجحي، التطبيق الصريف، دار النهضة العربية، ب روت، )د.ط(، )د.ت(. .14
 عبد اهلادي الفضيلي، خمتصر الصرف، دار القلم، ب روت، لبنان، )د.ط(، )د.ت(. .12
طيب يف علم التصريف للابتدئ ن و احلفاظ، عبد اللطيف بن حماد اخلطيب، خمتصر اخل .12

 م.4008، 1مكتبة دار العروبة للنشر و التوزيع، الكويت، ط
 .1882ابن عارور، تفس ر التحرير و التنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، )د.ط(،  .11
عبد املعتال الّصعيدي، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، مكتبة اآلداب،  .11

 م.1888القاهرة، )د.ط(، 
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عبد الرمحان بن حماد الثعاليب، تفس ر الثعاليب، مؤسسة األعلاى للاطبوعات، ب روت،  .11
 لبنان، )د.ط(، )د.ت(.

س ر كالم املنان، مكتبة عبد الرمحن بن ناصر السعدي، تفس ر الكرمي الرمحان يف تف .18
 م.4001هـ/1244، 1لعبكان، الرياض، ط

غامن قدوري احلاد، املدخل إىل علم أصوات العربية ، دار عاار للنشر و التوزيع، عاان،  .18
 م.4002هـ/1241، 1األردن، ط
فرانسواز أرمنيكو، املقاربة التداولية، تر: سعيد علوش، منشورات مركز اإلمناء القومي،  .10

 م.1881ط(، ب روت، )د.
فهد بن عبد الرمحان الرومي، أصول التفس ر ومناهجه، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض،  .11

 م.4001ه/1228، 2ط
 م.1818، 2الف روز أبادي، القاموس احمليط، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، ط .14
، 4عّاان، طفاضل السارائي، معاين األبنية يف العربية، دار عاار للنشر و التوزيع،  .12

 م.4001
 الفارايب، معجم ديوان األدب، تح: أمحد خمتار عار، دار الشعب للصحافة .12

 م.4002ه/1242و الطباعة و النشر، )د.ط(،  
فخر الدين الرازي، التفس ر الكب ر و مفاتيح الغيب، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،  .11

 م.1881ه/1201، 1ب روت، لبنان، ط
، 1مقاييس اللغة، تح: عبد السالم حماد هارون، دار اجليل، لبنان، طابن فارس، معجم  .11

 م.1881
القيسي خلف عودة، الوجيز يف مستويات اللغة، دار يافا العلاية، عاان، األردن،)د.ط(،  .11

 م.4010
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ابن كث ر، تفس ر القرآن العظيم، تح: سامي بن حماد السالمة، دار طيبة للنشر و التوزيع،  .18
 هـ.1240، 4السعودية،طالرياض، 
لطيفة ابراهيم النجار، دور البنية الصرفية يف وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، دار البش ر،  .18

 م.1882، 1األردن، ط
مسعود صحراوي، التداولية عند علااء العرب، دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف  .80

 م.4001، 1الرتاث اللساين العريب، دار الطليعة، لبنان، ط
حماد عبد العاطي حماد علي، املقاصد الشرعية و أثرها يف الفقه اإلسالمي، دار احلديث،  .81

 م.4001ه/1248القاهرة، )د.ط(، 
 حماد رس ن الذهيب، علم التفس ر، دار املعارف، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. .84
امل الكتب منال حماد هشام سعيد النجار، نظرية املقام عند العرب يف ضوء الرباغااتية، ع .82

 م.4011، 1احلديث، أربد، األردن، ط
حماود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، مصر،  .82
 م.4004)د.ط(،
حماد مس ر جنيب اللبدي، معجم املصطلحات النحوية و الصرفية، مؤسسة الرسالة، دار  .81

 م.1881، 1الفرقان، ب روت، ط
 هـ.1212، 1العرب، دار صادر، ب روت، طابن منظور، لسان  .81
أيب منصور األزهري، هتذيب اللغة، تح: حماد عوض مرعب، دار إرياء الرتاث العريب،  .81

 م.4001، 1ب روت، ط
 1املربد، املقتضب، تح: حماد عبد اخلالق عضياة، وزارة األوقاف، القاهرة، ط .88

 م.1882ه/1211،
الياامة للطباعة و النشر و التوزيع، دمشق، حمي الدين درويش، إعراب القرآن و بيانه،  .88

 م.1884ه/1214، 2ط
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حماد حماد أبو موسى، خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية ملسائل علم املعاين، مكتبة وهبة،  .80
 م.1881ه/1211، 2القاهرة، ط

، 1مكي بن أيب طالب أبو حماد، اهلداية إىل بلوغ النهاية، جامعة الشارقة، )د.د.ن(، ط .81
 )د.ت(.
 م.1881ه/1218، 1املظفر الّساعاين، تفس ر القرآن، دار الوطن للنشر، الرياض، طأبو  .84
 م.1881حماد متويل الشعراوي، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، )د.ط(،  .82
حماد سيد الطنطاوي، تفس ر الوسيط للقرآن الكرمي، دار النهضة مصر للطباعة و النشر و  .82

 م.1884ه/1212، 2التوزيع، القاهرة، ط
، 1منصور املاتريدي، تفس ر املاتريدي، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان، طأيب  .81

 م.4001ه/1241
أبو حماد األندلسي، احملرر الوجيز يف تفس ر الكتاب العزيز، تح: عبد السالم عبد الشايف  .81

 م.4001ه/1244، 1حماد، دار الكتب العلاية، ب روت، لبنان، ط
يف القرآن الكرمي، دار اآلفاق العربية، القاهرة، حماد رس ن سالمة، اإلعجاز البالغي  .81

 م.4004ه/1242، 1ط
حماد األم ن بن عبد اهلل الشافعي، تفس ر ردائق الروح و الرحيان يف روايب علوم القرآن،  .88
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هادي هنر، علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، دار األمل للنشر و التوزيع، أربد،  .108
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 :المجالت/4

اسرتاتيجيات اخلطاب يف كتاب كليلة و دمنة البن بلخ ر عار، مقاصد الكالم و  .1
امللتقى الدويل الرابع يف حتليل اخلطاب، كلية  املقفع، جملة األثر، العدد اخلاص: أرغال

 اآلداب و العلوم االنسانية، جامعة تيزي وزو، اجلزائر،) د.ت(.
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  مفهوم التداولية
  إجراءات التداولية
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III. السياق  
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  املبحث الثاين : البنية الصرفية
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