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 المقدِّمة

إّف الوظيفة األساسية لمغة ىي نقؿ رسالة بيف متكّمـٍ وسامع ، ويعدُّ اإلعراب مف       
القرائف التي تستعمؿ لمكشؼ عف أبعاد ىذه الرسالة وحدود أثر وضوح نقميا ، وّلما كانت 

كونو أقدـ نص وصؿ إلينا يحمؿ سمات المغة  –المدونة التراثية المتمثمة بالنص القرآني 
إنطمقت مف ىذا النص  –قديمًا وحديثًا  –فإّف معظـ الدراسات والبحوث  –العربية الفصحى 

)بمساٍف عربّي مبيف عمى لساف النبي الكريـ محمد  -المقدس ، وقد كانت الرسالة السماوية 
أحيانًا بشخص الرسوؿ  التبميغية( موجية إلى مخاَطب )متمقي( متمثالً  )الرسالة –)ص(

لذلؾ  متمثاًل بالمشركيف والمنافقيف والمشككيف ..الخ؛ ُأخر وأحياناً  والمؤمنيف، الكريـ )ص(
عف تنوع السياقات التي وردت فييا  كانت ىذه الرسالة متنوعة المعاني والدالالت فضالً 

وعميو فقد اتجيت الدراسات الحديثة إلى  َطبيف ومدى فيميـ ليذه الرسالة ،وكذلؾ تنوع المخا
د آليات المناىج المسانية الحديثة ، ولما كانت التداولية مف قراءة التراث ))قراءة جديدة(( تعتم

لة مناىج البحث في الدرس المساني الحديث ؛ لذا فقد اتجو عدد كبير مف الباحثيف في محاو 
القديـ(، إذ إّنو جديد العيد عند غرايس وأوستيف  –الجديد تسميط الضوء عمى ىذا المنحى )

يبويو وابف جني وابف السراج والرضي وغيرىـ ، وييدؼ وسيرؿ ، قديـ العيد عند الخميؿ وس
ىذا البحث إلى قراءة النصوص القرآنية قراءة لسانية معاصرة في ضوء المسانيات التداولية ، 
نما  ذلؾ أّف النص القرآني ليس مجرد نص خاضع لقوانيف النحو والصرؼ والصوت ... وا 

اعية والثقافية...الخ. فضاُل عف أّنو يجب ىو مجموعة مف القوانيف العممية والدينية واإلجتم
دراستو دراسة شاممة ودقيقة مف دوف التعصب لرأي قديـ أو حديث ، إذ يمثؿ كتابنا المقدس 
زخـ المغة العربية، وألىمية الداللة والتداولية وصمتيما بالخطاب القرآني ، إرتأيت دراستيما 

رايس ليذه القراءة ، وقد اقتضت الطبيعة وبياف عالقتيما بقرينة اإلعراب ، موظفًة مبادئ غ
محاور:  المحور األوؿ : مدخؿ تمييدي ، والمحور  العممية لمبحث أف يشتمؿ عمى ثالثة

الثاني : منافذ تعريفية ، وقد إشتمؿ عمى أمريف: أحدىما: التعريؼ باإلعراب التداولي وأوؿ 
ني وعالقتو بالتداولية وتحميؿ مف أشار إلى ىذا المصطمح، واآلخر : التعريؼ بالخطاب القرآ

 الخطاب، والمحور الثالث: ضـ نماذج تطبيقية لإلعراب التداولي في الخطاب القرآني،
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مبادئ المحادثة عمى المبادئ التي صاغيا غرايس ) وأقتصر االنموذج التطبيقي
Conversational Maxims  :وىذه المبادئ تتجمى في اإلعراب التداولي فيما يأتي ) 

 العالقة أو المناسبة )المالءمة( .  مبدأ .ٔ
 مبدأ الكـ .  .ٕ

 مبدأ الكيفية أو األسموب  .  .ٖ
 المدخل التمهيدي:  المحور األول

ال مناص مف أّف عمماءنا القدماء قد جيدوا أنفسيـ في سبيؿ خدمة لغة القرآف الكريـ، 
دراساتيـ كانت لكف ىذا األمر لـ يبعدىـ عف أغراض بحثيـ العممية، وال صحة لمقوؿ: بأّف 

، ولنا في قوؿ الدكتور عبد الرحمف الحاج صالح دلياًل قاطعًا عمى  (ٔ)إنسانية ولـ تكف عممية
أّف ما ذكره بعض المحدثيف مف اتيامات لمقدماء ىي غير دقيقة وىو إجحاٌؼ بحقيـ، إذ 

عف  .... نعـ ىناؾ أسباب دينية إجتماعية، وىو اإلعتناء بمغة القرآف وىي خارجة: ((قاؿ
العمـ؛ ألّنيما دوافع ولكؿ حركة عممية وغيرىا دوافع. أما أف يقاؿ بأّنيـ وقفوا مف المغة موقفًا 
غير عممي فال؛ ألّف العمـ ال يتعدد بالغاية التي يرمي إلييا أصحابو إنتفاعية كانت أـ غير 

ياغة العقمية إنتفاعية بؿ بمقياسيف اثنيف ىما: المشاىدة واالستقراء، واالختبار مف جية والص
مف جيٍة أخرى. فكمما دقت مناىج المشاىدة والصياغة وأفادت معمومات جديدة وكشفت بذلؾ 

،  إذًا يمكف القوؿ إفَّ (ٕ)عف أسرار الظواىر واألحداث كانت أحرى بأف توصؼ بأّنيا عممية((
ة خدمتيـ لمقرآف الكريـ ىي إنسانية فضاًل عف أّنيا عممية يعّولوف فييا عمى المالحظ

واالستقراء، واإلفراط في الحيطة، مما يجعمنا مطمئنيف إلى عممية ما استنتجوه مف خصائص 
، فقد كانت المغة العربية ىي المغة النموذجية المختارة لينزؿ بيا النص المقدس (ٖ)لغتنا

عمماء  -)القرآف الكريـ(، لكف ىذا ال ينفي أف يكوف ىناؾ نفر مف القدماء والمحدثيف السيما 
حو العربي ػ قد نأى عف النصوص القرآنية وخالفيا في كثيٍر مف وجوه التأليؼ، وفي ذلؾ الن

يوجو الدكتور ميدي المخزومي نقدًا ليـ بقولو: ))يجب أف يكوف القرآف فوؽ كؿ االعتبارات؛ 
ألّنو النص القرآني العربي الصحيح الذي جاءنا ممثاًل لمعربية وأساليبيا األصيمة، وكاف 

يكوف نحو العربية، ولكننا نرى أّف لمعربية نحوًا يخالؼ القرآف في كثير مف وجوه ينبغي أف 
التأليؼ، وأّف لمعربية قواعد لـ تؤخذ نصوص القرآف وأسموب التأليؼ فيو أساسًا ليا، وكاف 
حقًا عمى النحاة أاّل يكوف ىناؾ خالؼ بيف نحو القرآف ونحو العربية، بؿ يجب أف يستند 

نحو القرآف، وأْف تستمد قواعد النحاة قوتو وسالمتيا مف نحو القرآف وعبقرية  نحو العربية إلى
نظمو، لو فعموا ذلؾ ألفادوا كثيرًا، ولما اضطروا إلى التمّحؿ في التأويؿ والتقدير، ليوفقوا بيف 

، وقانونًا مف  (٘)، ولما كاف اإلعراب مفتاح النحو(ٗ)قواعدىـ الموضوعة واألساليب القرآنية((
، إذ إنَّو مف " أىـ (ٚ)، فضاًل عف أنَّو مف أىـ القرائف التي تستعمؿ في النص القرآني(ٙ)قوانينو
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رتأينا في (ٛ)الُسُبؿ الموصمة إلى فيـ القرآف الكريـ، ومعرفة معانيو، وكشؼ أسرار إعجازه" ، وا 
التقدير والتأويؿ ُيْفِسد المعنى  بحثنا ىذا أف نبيِّف حقيقة )اإلعراب( في الخطاب القرآني، إذ إفّ 

والغرض، والسيما في الخطاب القرآني؛ لذلؾ الُبّد مف إعادة النظر في بعض التوجيات 
اإلعرابية، كما أّنو يجب أف ال تُْبَف القواعد النحوية بمعزٍؿ عف النص القرآني؛ ألّف عمؿ 

شاراتيـ النحوية مالزمة لمتفسير القرآني، آخذة ِبمُ  حمِة التحديد الداللي فيو الناجـ عف النحاة وا 
 . (ٜ)السياؽ

 منافذ تعريفية:  المحور الثاني
مظيٌر لفظي خارجي لمعالقات الداخمية المعنوية في  -كما ىو معروؼ  -اإلعراب  
، لذا فإّف الغاية التي يسعى إلييا  (ٔٔ)، فيو " اإلبانة عف المعاني باأللفاظ(ٓٔ)التركيب النحوي

الُمْعِرب )الُمتكمِّـ( في إبانتو لممعاني ىو تحديد المعنى الداللي والتداولي في النص، ولمُمتكمِّـ 
السمطة في النصوص الُمعربة، فضاًل عف إمتالكو لزماـ العممية التواصمية، ومف خالليا 

ىػ( قوٌؿ مشيور في ذلؾ، إذ قاؿ:" ُٕٜٖيوِصؿ المعنى المراد إلى السامع، وإلبف جني )ت
ما في الحقيقة ومحصوؿ الحديث فالعمُؿ مف الرفع والنصب والجر والجـز إّنما ىو لممتكمِّـ  وا 
ّنما قالوا: لفظّي ومعنوّي ّلما ظيرت آثاُر فعؿ الُمتكمِّـ بُمضامِة المفِظ  نفسو ال لشيٍء غيره، وا 

فيبدو مف قوؿ ابف جني أّف أحواؿ اإلعراب وما ، (ٕٔ)لمفِظ أو باشتماؿ المعنى عمى المفظ"
ـْ مف تغيير في أواخرىا إّنما مف عمؿ المتكمـ ىو الذي يحدثو حيف يؤلؼ  يطرأ عمى الَكِم
الكالـ، وىو الذي ينشئ المعنى فيكوف عميو أف يتبع سبيؿ المعنى في كؿ جزء مف أجزائو، 

إف اإلعراب مظير خارجي لمعالقات  :ومحصمة القول، (ٖٔ)فتبدو آثار ذلؾ في أواخر الَكِمـْ 
الداخمية في التركيب النحوي، ويعتمد اعتمادًا كبيرًا عمى وعي المتكمِّـ والُمخاَطب، فضاًل عف 

و المعاني، وُتْعَرؼ الدالالت والغايات ، وبحسب (ٗٔ)أّنو مرتبط في جزئياتو بالمعنى، إذ بِو ُتوجَّ
اإلعراب داؿٌّ عمى معنًى، كما تشيد لذلؾ  ىػ( فإّف " كؿ واحٍد مف وجوهٕٙٙالسكاكي )ت

، وقد فّصؿ النحاة األوائؿ القوؿ في اإلعراب، إذ عّدوه اختالؼ أواخر (٘ٔ)قوانيف عمـ النحو"
ـْ باختالؼ العوامؿ الَكِم
، إذ درج عدد كبير مف النحاة المتأخريف عمى أّف معنى اإلعراب (ٙٔ)

، وىذا ما أثار جدؿ كبير بيف الدارسيف، (ٚٔ)بالعامؿ مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بفكرة العمؿ والقوؿ
إذ عمؿ عدد كبير مف الباحثيف المحدثيف عمى إثبات أّف ىذه الفكرة غير صحيحة وأّف ما 
ذىب إليو النحاة القدماء ىو ألغراض تعميمية فقط، وما تبنييـ لفكرة العامؿ ىو فقط لتقريب 

اإلعراب ػ فيو مف القرائف المفظية ػ ىو الكشؼ وتسييؿ فيـ النحو العربي، وأّف غاية قرينة 
ىػ( خير دليؿ ٕٛ٘، ونجد فيما ذكره ابف الطراوة )ت(ٛٔ)عف العالقات السياقية داخؿ النص

ـَ المعنى فارفع ما شئت، وانصب ما  عمى أّف اإلعراب ىو دليؿ المعاني، إذ قاؿ:" فإذا ُفِي
نما ُيحافظ عمى رفع الفاعؿ، ونصب المفعوؿ  إذا احتمؿ كؿ واحٍد منيما أف يكوف شئت، وا 
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فاعاًل، وذلؾ نحو: ضرَب زيٌد عمرًا، لو لـ ترفع زيدًا وتنصب عمرًا لـ يعمـ الفاعؿ مف 
المفعوؿ، فيمـز عمى قولو إنؾ إذا قمت: ضربْت زيدًا ىنٌد، فيجوز لؾ أف ترفع زيدًا وتنصب 

ًا ىي الفاعؿ، فال يحتاج إلى ىندًا؛ ألّف عالمة التأنيث الالحقة لمفعؿ دالٌة عمى أّف ىند
فما العامؿ إال " معنى يقوـ في نفس المتكمـ حيف ينشئ الكالـ  (ٜٔ)المحافظة عمى اإلعراب"

، فالمتكمِّـ ىو مف ُيعبِّر عف المعاني التي يقصدىا (ٕٓ)فيحكـ عمى المفظ بأف يؤدي المعنى"
عف تمؾ المعاني، لذا رتّبوا تمؾ بُجمٍؿ مفيدة يدرؾ السامع معانييا ويفيميا بدالالٍت ُتعبِّر 

ىػ( ىذا المعنى ٖٖٚ، وقد أوضح الزجاجي )ت(ٕٔ)المعاني في مواقع توصموا ليا باإلستقراء
ّنما يدخؿ اإلعراب لمعاٍف تعتور ىذه األشياء. اإلعراب عرض داخؿ في الكالـ  بقولو:" وا 

،  (ٕٕ)ٌع مف توابعو..."لمعنى يوجده ويدؿ عميو، والكالـ إذ سابقو في المرتبة واإلعراب تاب
وُيبّيف الدكتور كريـ حسيف الخالدي أّف معنى اإلعراب ُمتَمِخص فيما ذكره الزجاجي فضاًل 
عف توضيح اتجاىات دراسة النحاة التي تمتقي جميعًا عند بناء معنوي دقيؽ يقوـ عمى أساس 

عنو بُجَمٍؿ مفيدة  ِفيـ المقصود الذي يسعى الُمتكمِّـ إلى إيصالو إلى المخاَطب، وُيعبِّر
، وال يخفى عمى المختصيف أف ىناؾ حمقات مف العمماء تراصفت (ٖٕ)وأساليب مختمفة

ليعالجوا قضية اإلعراب بفائض مف الوعي الذىني َيْعضده حدٌس بحقائؽ التاريخ وىو يطّؿ 
ىػ( ثـ ابف السراج ٓٛٔمف بداياتو، وتبدأ ىذه الحمقات بعمدة العمـ النحوي سيبويو )ت

ىػ(، ٜٖ٘ىػ(، وابف فارس )تٕٜٖىػ( إلى ابف جني )تٖٖٚىػ( والزجاجي )تٖٙٔ)ت
والثالثة األخيرة كانوا أعمدة القرف الرابع في ىذا الباب، ثـ كاف ألبي البركات األنباري 

 (ٕٗ)ىػ( أمد فضُؿ االستصفاء والتوثيؽٜٔٔىػ( خط االستئناؼ، وكاف لمسيوطي )تٚٚ٘)ت
" فاإلعراب أشير وأوضح سمطانًا في الكالـ وأرسخ ِقَدمًا في ، وغنٌي عف اإلفاضة في القوؿ 

 .(ٕ٘)النحو مف أْف ُيعّرؼ، أو ُيحدد، أو ُيدؿ عميو"
أمَّا التداولية فقد تعددت تعريفاتيا كؿٌّ بحسب طبيعة فيمو ليا؛ إذ إّنيا ال تندرج             

يا تتداخؿ معيا في بعض تحت عمـٍ مف العموـ التي ليا عالقة بالمغة عمى الرغـ مف أنّ 
، وقد اتجو (ٕٚ)، فضاًل عف أفَّ أقرب حقؿ معرفي ليا ىو المسانيات(ٕٙ)جوانب الدرس

المحدثوف في تعريؼ ىذا الحقؿ المساني المعاصر اتجاىات متعددة، إذ وقفوا في مؤلفاتيـ 
كؿٌّ بحسب  (pragmatics)عمى تعريفاٍت عّدة، فضاًل عف اختالؼ ترجمتيـ لمصطمح 

رؤيتو وتوظيفو ليا، فقد ترجميا الدكتور طو عبدالرحمف بػ)التداوليات( مقاباًل عربيًا لممصطمح 
ـ؛ ألّنو ػػػ بحسب رأيو ػػػ ُيوفي حقو المطموب، فيو ٜٓٚٔمنذ العاـ  (pragmatics)الغربي 

 . (ٕٛ)يدؿ عمى معنيي )االستعماؿ( و)التفاعؿ( معا
لح فقد بػ)ظواىر التخاطب( و)ظواىر ويترجميا الدكتور عبد الرحمف الحاج صا

 االستعماؿ(، يقوؿ:" اعتّد سيبويو كثيرًا بظواىر االستعماؿ ومنيا نظريتو في ظواىر التخاطب
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pragmatics)) "وال يخرج (ٜٕ)وكؿ ىذا يدخؿ في الميداف الواسع المسمى بعموـ المساف ،
يونس عمي عما ذىب إليو الدكتور عبد الرحمف الحاج صالح إذ يطمؽ  الدكتور محمد محمد

مصطمح )عمـ التخاطب( ويشمؿ دراسة استعماؿ المغة مف خالؿ عالقتيا بالسياؽ، السيما 
التخاطب المغوي، إذ عّرفيا بقولو:" إّنيا دراسة استخداـ المغة، وعالقتو ببنية المغة والسياؽ 

ر نياد الموسى فمو رؤيتو الخاصة، إذ لـ يستعمؿ مصطمح .أمَّا الدكتو  (ٖٓ)االجتماعي"
نما مصطمح )الذرائعية( كترجمة دارجًا إياىا ضمف محور  ،(pragmatics) )التداولية(، وا 

، وقد عّرفو بأّنو ُبعدًا جديدًا " ُيالبس حقواًل في الدرس (ٖٔ)ميـ أسماه بػ)مناىج التوسيع(
، socidinguistics))وعمـ المغة االجتماعي  ،(functionalism) المغوي منيا الوظيفية 

وىذه ، (Context of situation) ، ومنيا مفيوـ سياؽ الحاؿ(pragmatics)والذرائعية 
الحقوؿ ينتظميا محور واحد مشترؾ ىو أّنيا )توّسع( في التحميؿ، إلى ما وراء حدود النظر 

ات خارجية تالبس الماّدة المغوية المغوّي الذاتي الخالص، وتعّوؿ عمى عناصر إضافية ومتغّير 
المرتبط  pragmatics، ويرى الدكتور مجيد الماشطة أّف ترجمة مصطمح (ٕٖ)الخالصة" 

 .  (ٖٖ)بالمغة ال بالفمسفة فاألنسب ليا ىو )التداولية( 
أو في  in use ىي " دراسة المغة في االستعماؿ والتداولية في أبسط تعريفاتها 
خاصًة وأّنو ُيشير إلى أّف المعنى ليس شيئًا متأصاًل في الكممات  in interaction التواصؿ

وحدىا، وال يرتبط بالمتكمِّـ وحده، وال السامع وحده، فصناعة المعنى تتمثؿ في تداوؿ المغة، 
بيف المتكمِّـ والسامع في سياؽ محدد )مادي، واجتماعي، ولغوي( وصواًل إلى المعنى الكامف 

إذ  )اإلعراب التداولي(،، ُيفضي بنا الحديث إلى الوقوؼ عند مصطمح  (ٖٗ)"في كالـٍ ما
اعتدنا عمى إشارة كتب النحو إلى اإلعراب التقديري أو التأويمي أو عمى المحؿ، أو بالحروؼ 

)إدريس ، وأوؿ مف أشار إلى ىذا المصطمح ىو الدكتور (ٖ٘) أو الحركات أو بالحذؼ
، (ٖٙ)ؿ عمى المعاني التكميمية في إعراب التراكيب النحوية ويقصد بو بأّنو ما يدمقبول(، 

والمقصود بالمعاني التكميمية ىو ما يكتنؼ عممية اإلعراب مف عوامؿ عّدة منيا: )الموقؼ 
الكالمي( بكؿ ما يحتويو مف: متكّمـ، وسامع، وأشياء ُأُخَر )أي عناصر الموقؼ الُمحسَّة 

، ولما كاف اإلعراب ذو صمٍة مباشرة بالداللة فضاًل (ٖٚ)وأوضاُعيا( التي ىي موضوع الكالـ 
عف صمتِو بالتداولية، فقد ذكر الفيمسوؼ األمريكي شارؿ موريس ىذه العالقة بيف المستويات 

 : (ٖٛ)الثالثة )اإلعراب، الداللة، التداولية( والتي يمكف معالجة المغة مف خالليا كما يأتي 
 مات فيما بينيا.التركيب: ويعنى بالعالقات بيف العال .ٔ
الداللة: وتيتـ بدراسة العالمات في عالقتيا بالواقع، أو دراسة عالقة العالمات باألشياء  .ٕ

 والموجودات التي تدّؿ عمييا.

التداولية: وىي تدرس عالقة العالمات بمستعممييا، بظروؼ استعماليا وبآثار ىذا  .ٖ



 هـ 2418م /  1027                                            () أ يلول  211العدد ملحق جمةل الآداب / 

ٖٛ 

دريس ليذه العالقة بيف االستعماؿ عمى البنى المغوية ، وقد مّثؿ الدكتور مقبوؿ إ
 المستويات الثالث بالشكؿ اآلتي:   

 اإلعراب                              
 
 

 التداولية-------------------الداللة     

مزيدًا مف التخصيب لمبحث  )اإلعراب التداولي(ويقترح أف يالقي المصطمح الجديد         
مف مادة قابمة لعرضيا فرضيات  -فيو؛ وذلؾ لما وجده في كتب القدماء ػوالسيما سيبويو 

وجدىا مف خالؿ قراءة أولية لممصطمح النحوي أو الجياز المفاىيمي الوصفي كافية لمتدليؿ 
دؿ والظرؼ وغيرىا عمى التداخؿ بيف المستويات الثالث السالفة الذكر، فالحاؿ والتوكيد، والب

دواؿ اصطالحية ليست َسَمما في بنائيا لمستوى التركيب أو النحو، بؿ تظؿ وفية لبعديف 
، فباإلعراب" (ٜٖ)آخريف تأخذ عنيما وتعكسيما بنصيب وافر، ىما البعد الداللي والتداولي

تتعاوف  ، فنجد بذلؾ ظفيرة مثمثة األضالع(ٓٗ)ُتمّيز المعاني ويوقؼ عمى أغراض المتكمميف" 
 . (ٔٗ)عمى تخميؽ المعنى في اإلعراب التداولي متمثمًة بعناصر المفظ والترتيب والوظيفة 

مما سبؽ يمكننا القوؿ:" إننا نقؼ عمى نسيج مصطمحي متشابؾ لو أردنا اختزالو لغاياٍت 
منيجية خالصة لُقمنا إّف التعدد المعنوي ينوس بمفظ اإلعراب بيف طرفي ثنائية قطبية: طرفيا 
األوؿ يمسؾ بالمصطمح مف حيث ىو متصوَّر قريُف التعبير بالمغة، فيو حينئٍذ داّؿ عمى آلية 

ء الكالمي، وطرفيا الثاني يمسؾ بالمصطمح مف حيث ىو مفيوـ متصؿ بالتفكير في األدا
المغة، فيو حينئٍذ آلية معرفية؛ ألّنو بمثابة الشاىد عمى أّف المغة أصبحت تتحدث عف المغة، 
فيو لذلؾ مصطمٌح )ما وراء ػمغوّي( أي )ميتا ػ لغوي(، أي ىو متصور مرتبط بالوظيفة 

، ولّما كاف اإلعراب معتمدًا اعتمادًا كبيرًا عمى وعي الُمتكمِّـ والمخاطب، (ٕٗ)االنعكاسية لمغة" 
وتيتـ التداولية بيذه المعطيات )ُمتكمِّـ، مخاطب، سياؽ ...إلخ(، فقد نتج عف المواءمة بيف 
ىذه المعطيات لتصبح الركائز األساسية في اإلعراب التداولي، لينتج خطابًا متكاماًل معتمدًا 

 :(ٖٗ) اصر اآلتيةعمى العن
 المتكّمموف )المتكّمـ والمخاطب(. .ٔ
 مقاصدىـ وىي درجات ومراتب. .ٕ

 السياؽ )الحاؿ/ المقاـ( . .ٖ

ويدخؿ فيو جممة مف األمور منيا: العوامؿ والظواىر االجتماعية ذات العالقة بالمغة، 
اإلغراء، أو والسموؾ المغوي، فضاًل عف أثر النص الكالمي في المشتركيف، كاالقتناع، أو 

 ئطاٍب معيف " يوضع بيف يدي القار الخ ، وتنتظـ كؿ ىذه العناصر في خ األلـ ...
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والسامع، ويتعامؿ معو بطريقتو الخاصة في الفيـ، مستعينًا في ذلؾ بثقافتو وتجاربو وأحوالو 
ف كانت في معظميا مشتركة بيف أفراد المجتمع الذي  الخاصة التي ينفرد بيا عف غيره وا 

وقد استندت  ، (ٗٗ)إليو لغويًا وىو ما يعطي لفيمو صبغة موضوعية إلى حٍد ما"  ينتمي
التداولية إلى تحميؿ الخطاب وىو يشترؾ مع التداولية في االىتماـ أساسًا بتحميؿ الحوار، 
ويقتسماف عددًا مف المفيومات الفمسفية والمغوية كالطريقة التي توزع بيا المعمومات في 

ذ " تتحكـ في إنتاج النص عّدة عمميات لغوية ونفسية واجتماعية ، إ(٘ٗ)جمٍؿ أو نصوص 
ومعرفية ُتشكِّؿ مف معنى األجزاء وحدة منسجمة قائمة عمى قواعد تركيبية وداللية وتداولية 

، فالخطاب ىو " النص المغوي بعد استعمالو، وىو وسيمة المتخاطبيف في توصيؿ (ٙٗ)معًا" 
إلى المخاِطب، ويتسـ بأّنو كتمة بنيوية واحدة متماسكة الغرض اإلبالغي مف المخاَطب 

عادة بنائو"  ، (ٚٗ)األجزاء، وأية محاولة لفصؿ أجزائو بعضيا عف بعض تؤدي إلى تغييره وا 
ولّما كاف الخطاب القرآني أبمغ الخطابات المغوية المترابطة، إ ذ انطمؽ العمماء القدماء في 

رية قرآنية، فضاًل عف اىتماميـ بو أصواتًا، وبنيات تحميالتيـ لمخطاب القرآني مف ُأسس فك
وتراكيب، زد عمى ذلؾ أطراؼ الخطاب مف متكمِّـ، ومخاَطب وقرائف المقاـ..، لذا إرتأيُت 
أف يكوف الرصد التطبيقي في اإلعراب التداولي باختيار نماذج مف القرآف الكريـ وكيؼ يتـ 

ذو فائدة ال َيِضؿُّ َمعُو الُمْعِرب وال يشقى، مستندًة  اإلعراب التداولي فييا، فيكوف إعرابًا جمياً 
 في ذلؾ عمى ما جاء في كتب التفسير فضاًل عف كتب النحو ومعاني القرآف .

 النماذج التطبيقية:  المحور الثالث
إذا أمعنا النظر في لغتنا وجدناىا تزخر بمبادئ ومفاىيـ  الحقؿ المساني التداولي، في 

التطبيقي ، ولعؿ مف أبرز النظريات في البحث التداولي، وأكثرىا تأثيرًا في جانبييا التنظيري و 
(، conversational theory التي وسميا بػػ)نظرية المحادثة (ٛٗ)تطوره ىي نظرية غرايس 
في ىذه النظرية ىي" أف الناس في حواراتيـ ما يقصدوف، وقد  وقد كاف معيار غرايس

يقصدوف أكثر مما يقولوف، وقد يقصدوف عكس ما يقولوف، فجعؿ كؿ ىمو إيضاح 
االختالؼ بيف ما يقاؿ، فما ُيقاؿ ىو ما تعنيو الكممات والعبارات بقيميا المفظية، وما يقصد 

ر مباشر عمى أّف السامع قادر عمى أْف ىو ما يريد المتكمـ أف يبمغو السامع عمى نحو غي
، وتفرع  (ٜٗ)يصؿ إلى مراد المتكمـ بما ُيتاح لو مف أعراؼ االستعماؿ ووسائؿ االستدالؿ" 

( الذي يقتضي أف cooperative principle عف ىذه النظرية مبدأ أسماه بػ)مبدأ التعاوف
ة لدى بطريقٍة مفيوم المتكمميف متعاونوف في تسييؿ عممية التخاطب أو صياغة الخطاب

المحادثة المتفرعة عف مبدأ التعاوف ىي التي تُفسِّر كيؼ نستنتج  ئالسامع، وىو يرى أّف مباد
 ئربعة مباد، وقد اشتمؿ مبدأ التعاونػ وىو مبدأ حواري ػ عمى أ(ٓ٘) المفاىيـ التداولية

maxims  فرعية ىي(٘ٔ): 
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 .) maxim of relationأواًل: مبدأ العالقة أوالمناسبة) المالءمة 
 Maxim of Quantityثانيًا: مبدأ الكـ 

 .maxim of manner ثالثًا: مبدأ الجية أو الكيفية)األسموب( 
ويذكر الدكتور عبد السالـ المسدي وظيفة ميمة أحسبيا مرتبطة ارتباطًا وثيقًا 

(، والمقصود بيا" إفَّ الخطاب إذا ما بالمبادئ التي صاغيا غرايس، وىي )الوظيفة االنتباىية
تركز عمى أداِة االتصاؿ المرتبطة بالمجاؿ الموّفر الحتكاؾ الباث بالمتقبِّؿ فالوظيفة المنبثقة 
عندئٍذ ىي الوظيفة االنتباىية .. وىي تتجّسـ في الحرص عمى إبقاء الصمة بيف طرفي 

، وفي ضوء ىذه (ٕ٘)د مف توّفقيما" الجياز أثناء التخاطب، وفي مراقبة عممية اإلبالغ لمتأك
 المعطيات يتجمى اإلعراب التداولي فيما يأتي:

 maxim of relation أوال: مبدأ المالءمة أو المناسبة
كثيرًا ما يرد عند الباحثيف لفظة )المناسبة(، والمراد منيا ىي المناسبة لمموقؼ الذي  

يتـ فيو نطؽ المتكمـ لصيغة ما أو لفٍظ معيف أو عدوؿ مف حركة إعرابية إلى أخرى أو 
 (ٖ٘)تفضيؿ موقع إعرابي عمى آخر، فيكوف طبقًا لالستجابة التي ُتستدعى لدى السامع 

يكوف الكالـ ذا دالالت مباشرة وصريحة وينص ىذا المبدأ))ليناسب  ويؤكد ىذا المبدأ أف
مقالؾ مقامؾ((، وغرضو أف تحقؽ أجزاء الخطاب الواحد توافقًا دالليًا يحمميا عمى عدـ 

في العالقة  ، ونالحظ مبدأ المناسبة بوضوح في اإلعراب التداولي، إذ نمحظو(ٗ٘) التعارض
اإلعرابية ومناسبتيا لمموقؼ أو لمكالـ أو إلثارة االنتباه لدى السامع،" فالعالقة تقود إلى 

، فضاًل عف أّنيا ذات داللة مباشرة وصريحة، ولّما كانت (٘٘)المعنى في ذىف السامع" 
 العالمات اإلعرابية جزء مف الخطاب القرآني فضاًل عف أنيا جزء مف النص القرآني، إذ

، لذا نجد (ٙ٘)يستقبؿ السامع الخطاب القرآني بعالماتو التي تومئ إلى المعنى المقصود 
إذ دخموا ﴿  تطبيقات كثيرة ليا، مف ذلؾ ػػ عمى سبيؿ المثاؿ ػػ قولو تعالى في سورة الذاريات:

، وىنا قد يسيئ النحاة في فيـ  (ٕ٘﴾)الذاريات: عميو فقالوا سمما قاؿ سمـ قوـ منكروف 
ت اإلعراب ، بسبب تمسكيـ بفكرة العامؿ، ويقدروا ناصبًا لممصدر فيقوؿ إف أصمو: دالال

ـُ سالمًا(  )نسَم
ىػ( اآلية القرآنية تحمياًل سيمائيًا معتمدًا عمى ٕ٘ٓ، ويحمِّؿ الفراء )ت (ٚ٘)

العالقة اإلعرابية ومناسبتيا لمكالـ، إذ قاؿ:" فأما السالـ )فقوٌؿ يقاؿ( فنصب لوقوع الفعؿ 
و كأنؾ قمَت: قمُت كالمًا، وأما قولو )قاؿ سالـ( فإنَّو جاء فيو نحف )سالـ( وأنتـ قوـُ عمي

منكروف، وبعض المفسريف يقوؿ: )قالوا سالمًا قاؿ سالـ( يريد سمموا عميو فرّد عمييـ، فيقوؿ 
كالـ القائؿ أال كاف السالـ رفعًا كّمو أو نصبًا كمو؟ قمت )السالـ( عمى معنييف: إذا أردت بو ال

ذا أضمرت معو )عميكـ( رفعتو، فإْف شئت طرحت اإلضمار مف أحد الحرفيف  نصبتو وا 
ف شئت نصبتيما جميعًا. والعرب تقوؿ: إذا  ف شئت رفعتيما معًا وا  وأضمرتو في أحدىما، وا 
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التقوا فقالوا سالـٌ سالـٌ عمى معنى قالوا السالـ عميكـ، فرد عمييـ اآلخروف، والنصب يجوز 
 راءتيف )قالوا سالمًا قاؿ سالمًا( وأنشدني بعض بني عقيؿ:في إحدى الق

 فما كان إال َوْمؤها بالحواجب    رها      فقمنا السالُم فاتقت من أمي     
فرفع السالـ ألّنو أراد سممنا عمييا فاتقت أف ترد عمينا ويجوز أف تنصب السالـ عمى 

" : قمنا السالـَ مثؿ قولؾ: قمنا الكالـَ
، وىنا نجد أف )سالـ( الثانية لـ ينتصب كما انتصب (ٛ٘) 

، ولو أمعنا النظر لوجدنا أف إيحاء العالمة اإلعرابية بالمعنى المقصود، إذ (ٜ٘)في األولى 
،  (ٓٙ)كانت مناسبة لقصد المتكمـ، وىذا اإليحاء ىو الذي أوجب )سالمًا( األولى ورفع الثانية

االبتداء وخبره محذوؼ معناه: عميكـ سالـٌ، لمداللة وىذا العدوؿ مف النصب إلى الرفع عمى 
عمى ثبات السالـ كأّنو قصد أف ُيجيبيـ بأحسف مما حّيوه بو أخذًا بآداب ا تعالى وىذا 

، فضاًل عف داللة الجممة اإلسمية، إذ تدؿ عمى الدواـ والثبات (ٔٙ)أيضًا مف إكرامو ليـ 
ث، وليذا كاف سالـ إبراىيـ )عميو السالـ( أبمغ بخالؼ الفعمية التي تدؿ عمى التجدد والحدو 

، زد عمى ذلؾ مناسبة العالمة اإلعرابية )الصفة( لمقاـ إبراىيـ )عميو ( ٕٙ)مف سالـ المالئكة 
السالـ(؛ إذ إّف الرفع ىو أعمى المراتب وأرفعيا، ومف اآليات القرآنية ػػػ األخرى ػػػ التي يتجمى 

قؿ بؿ ممة ابرىيـ  ﴿ بدأ المناسبة، قولو تعالى في سورة البقرةفييا اإلعراب التداولي وفقًا لم
يذىب الفراء إلى نصب )ممة( بػ)تكّوف( أو ،  (ٖ٘ٔالبقرة: ) ﴾ حنيفًا وما كاف مف المشركيف

نما أمر ا النبي  نصبيا بفعٍؿ مضمٍر وىو صوابًا أيضًا، لقولؾ: بؿ نتبع )ممة إبراىيـ(، وا 
، ولمدكتور كريـ حسيف ناصح الخالدي  (ٖٙ) ﴾ قؿ بؿ ممة ابرىيـ ﴿ فقاؿ: محمدا )ص(
رائعًا ليذه اآلية، إذ يقوؿ:" أال ترى معي أّف ىذه التأويالت الكثيرة ال موجب  توجييًا تداولياً 

ليا وأّف فتحة )ممَة( وحدىا كافية إلرشاد السامع إلى قصد المتكمـ باتباع ممة إبراىيـ، وىو 
قصد يدركو السامع مف ىذه الحركة التي صارت عنوانًا لمعنى الفضمة يستحضره عند رنيف 

، فيذا التوجيو التداولي لمعالمة اإلعرابية (ٗٙ)ف صوت الضمة أو الكسرة" صوتيا المميز ع
ه العالمة لمسياؽ الذي ُيغنينا عف التأويؿ والتقدير الذي ُيفسد المعنى، فضاًل عف مناسبة ىذ

ومف أىـ الظواىر في العربية والتي يتجمى فييا اإلعراب التداولي بوضوح في  وردت فيو.
، وُتعرؼ بأنَّيا " أسموٌب في العربية يجري فيو ( ٘ٙ) ظاىرة )القطع( ضوء مبدأ المناسبة ىي

عف حركتو بتغيير عالمة اإلعراب؛ لقصد تأكيد صفة المدح أو الذـ أو المبالغة" قطع االسـ 
نما لمناسبة بينيا وبيف إرادة المتكمـ، (ٙٙ) ، فالقطع في العالمة اإلعرابية ال يكوف اعتباطيًا؛ وا 

 وامرأتو حمالة الحطب ﴿ المسد: إثارة انتباه السامع ومنو قولو تعالى في سورة فقد يكوف مراده

، إذ ُتعرب (ٚٙ)، فقد قرأ عاصـ )حمالَة( بالنصب، أما الباقوف فقد قرأوا بالرفع  (ٗ﴾ )المسد:
)حمالة( صفة إلمرأة، لكف ػػػ ىنا ػػػ َعَدَؿ في العالمة اإلعرابية لداللة الذـ واالحتقار ليا، إذ 

ىػ( في باب ما ينتصب عمى المدح والذـ، وتحديدًا في باب )ما يجري ٓٛٔ)ت ذكرىا سيبويو
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مف الشتـ مجرى التعظيـ وما أشبيو(، إذ قاؿ:" تقوؿ: أتاني زيٌد الفاسَؽ الخبيَث، لـ ُيِرد أْف 
ره وال يعّرفؾ شيئًا تنكره، ولكنو شتمو بذلؾ. وبمغنا أْف بعضيـ قرأ ليذا الحرؼ نصباً  شتمًا  يكرِّ

ف كاف فعاًل ال ُيستعمؿ إظياره. قاؿ عروة الصعاليؾ العبسي:   ليا، وا 
 الخمَر تم تكنَّفوني          ُعداَة ا ِمْن كذٍب وُزورٍ َسقوني 

(ٛٙ" )أّنما شتميـ بشيٍء قد استقر عند المخاطبيف
 

وفسَّر النحويوف حاالت القطع إلى النصب بتقدير فعؿ ينصب ذلؾ االسـ المقطوع، 
وىذا التقدير والتأويؿ مما ال حاجَة لو؛ إذ تكفي العالمة المتغيرة لُتوحي بمعنى الذـ إلثارة 
اىتماـ السامع وتنشيط انتباىو عمى تمؾ الصفة المبالغ فييا؛ ألف العالمة المتوقعة في التابع 

غّير أو تعّدؿ إلى عالمٍة أخرى توقظ انتباه السامع وتجعمو يقؼ متأماًل في تمؾ المفظة حيف تُ 
، ومف الجدير بالذكر أف المناسبة بيف قطع العالمة اإلعرابية مف الرفع إلى (ٜٙ)بعناية فائقة 

النصب وسياؽ اآلية الكريمة ىو لمتناسب بيف ىذه العالمة اإلعرابية )الفتحة( وبيف داللة 
تيا القبيحة، إذ فّسرت بأّنيا كانت تمشي بالنميمة وتنقؿ الحديث فتمقي العداوة بيف الناس صفا

وتوقد نارىا كما توقد النار الحطب، وكانت ىي تحطب عمى المؤمنيف بحبؿ المشركيف، 
فيكوف االحتطاب ىنا عبارة عف سعييا بالمضرة عمى المسمميف، كما يقاؿ فالف يحطب عمى 

، وال يخفى أفَّ معنى النصب ىو " التوسط بيف طرفيف، طرفي (ٓٚ)ري بو فالف إذا كاف ُيع
، فيو ػػػ ىنا ػػػ دوف مرتبة الرفع لذلؾ قطع العالمة مف الرفع إلى النصب (ٔٚ)الرفع والخفض" 

لتتناسب القرائف المفظية )العالمة المغايرة( وداللة األلفاظ التي وردت )حمالَة الحطِب(، 
، إذ لـ (ٕٚ)القرينة اإلشارية مف إثارة االنتباه، ونظرية نشاط السامع  فضاًل عف ما تضمنتو

ُيستند " إلى إعراٍب جاٍؼ معزوؿ عف مستوى التداوؿ، بؿ يستند باألساس إلى استنباط 
الداللة مف خالؿ المقاـ وفيـ المخاطبيف، واستحضار الشروط التداولية إلنتاج وتأويؿ 

المعطى لمعطى النفسي )القصد التكممي(، و ًا باستحضار ا، فنمحظ حسًا تداولي(ٖٚ)الخطاب" 
السياقي )لفظ مف يحاوره(، والمعطى الموسوعي الثقافي )عادات كالـ الناس( كّميا مجتمعة 

 (. ٗٚ)لتدؿ عمى مبدأ المناسبة 
ب والشيدة فتعمى عما ﴿عالـِ الغي ونمحظ تداولية مبدأ المناسبة في قولو تعالى: 
و بعض المفسريف والنحاة إعراب )عالـ الغيب( بالجر (ٕٜ:﴾ )المؤمنوف يشركوف ، إذ يوجِّ

ـُ( (٘ٚ)عمى أّنو توصيؼ إلى لفظ الجاللة  ، وقرئ بالرفع )عال
، وقراءة الرفع تعني: أّف (ٙٚ)

الكالـ قد انقطع وىو عمى أّنو خبر مبتدأ محذوؼ، أي: ىو عالـ، فقراءة الرفع أبرع وأنسب 
ولو نظرنا إلى قطع العالمة اإلعرابية مف الجر إلى الرفع، ووجيناىا في ضوء اإلعراب  (،ٚٚ)

التداولي لوجدنا في قراءة الرفع مزيد مف المبالغة في المدح والتطرية؛ ألّف ىذا القطع تنبيو 
السامع إلى أّف ا تعالى متصؼ بيذه الصفة األزلية وىذا ما نمحظو في داللة االسـ عمى 



 هـ 2418م /  1027                                            () أ يلول  211العدد ملحق جمةل الآداب / 

ٖٗ 

، وفي  (ٛٚ)ت واالستمرار، لذا كانت قراءة الرفع أنسب لما فيو مف ثبوت وقوة وديمومة الثبو 
ىذه الجزئيِّة تبرز لنا )الوظيفة االنتباىية(، إذ تتدرج نحو اإلنغراس في صميـ مضموف 
الرسالة؛ ألّنيا تنخرط في صناعة المعنى، بؿ ىي في بعض المواضع مفتاٌح رئيسي مف 

اللي، فضاًل عف فاعميتيا في تكثيؼ المقاصد عبر غزارة التحاور مفاتيح فؾ الرمز الد
، ومما يمفت االنتباه إننا نجد ػػػ فيما سبؽ في األمثمة ػػػ مفيـو )القدرة التداولية (ٜٚ)السيميائي 

االجتماعية( متزاوجًا مع )الوظيفة االنتباىية( لتحقيؽ المعنى المغوي، أي إلى أي مدى يتمثؿ 
 . (ٓٛ)ناسب في سياؽ لغوي اجتماعي معيف معنى ما بشكؿ م
 The Maxim of Quantity ثانيا: مبدأ الكم

إفَّ مقياس )مبدأ الكـ( يعتمد اعتمادًا كبيرًا عمى توظيؼ الكالـ وفقًا لما يقتضيو 
التوصيؿ بيف الباث )الُمنتج( والمتمقي ػػػ وىما طرفا العممية المغوية ػػػ ويمكف التطرؽ إلى 

بالعالـ الخارجي الذي يساىـ في عممية التواصؿ، مستندًا عمى مبدأ  عالقة الخطاب
)االقتصاد المغوي( الذي ينص عمى أّف " اإلنساف ال يبذؿ مف الجيود العالجية أو الذىنية 
ـّ المتكمِّـ  في اعمالو آللة الخطاب إال بقدر ما يستطيع إفادة المخاطب أو بعبارة أخرى أّف َى

، ويبدو مبدأ الكـ  (ٔٛ)مف الفوائد بأقِؿ عدد ممكف مف الجيود"  أف يبمغ أكبر عدد ممكف
واضحًا في ظاىرة الحذؼ في العربية، إذ حينما نحذؼ لفظًا معينًا ُنقدِّر لو ألفاظًا معينة، 
وىذا التقدير والتأويؿ يفسداف المعنى الحقيقي لمخطاب، والسيما الخطاب القرآني، إذ بيف 

مة أساليب العربية، أسموب حاشا أف يخضع لمضرورة، وال تكمؼ أيدينا نٌص عربيُّ ىو في ق
فيو وال وعورة، إّنو ىو الكتاب العزيز، الذي جمع خالصة أساليب العربية ووجييا الوجية 

ولعؿ أبواب الحذؼ ومواضعو مف أوضح األدلة عمى أّف الُمتكمِّـ  (ٕٛ)التي حفظتيا مف العبث 
، فضاًل عف أّف عمـ السامع ىو المسوِّغ والمقبوؿ ىو العنصر األساس في عممية التواصؿ

، " فالمحذوفات كثيرة واالختصار في كالـ الفصحاء (ٖٛ)لحذؼ أي مكوف مف مكونات الكالـ
، ولـ يكف اإلعراب التداولي إال طرفًا (ٗٛ)كثير موجود، إذ آنسوا بعمـ المخاطب ما يعنوف" 
ي، والدليؿ عمى ذلؾ ما تضمنتو كتب واحدًا غير معزوؿ عف المستوى الداللي والتداول

ف لـ َتِرد المصطمحات الحديثة، (٘ٛ)المتقدميف نحوييف وبالغييف ، مف تأصيؿ ليذه المفاىيـ وا 
إذ استقصوا السياؽ الذي تجري فيو العممية المغوية مف حاِؿ كّؿ مف المتكمِّـ والمخاطب، 

وظيؼ مبدأ الكـ لغرايس وقراءة ، وقد رّكز البحث في ت(ٙٛ)ومواقؼ الخطاب، وطبيعة السياؽ 
ظاىرة الحذؼ التي ُتعّد مف أبرز الظواىر العربية، وما ذلؾ إال محاولة لقراءة جديدة 

ولو تأممنا الخطاب القرآني بإمعاف  لنصوص الخطاب المقدس اللتماس المواءمة واالنسجاـ.
ػػػ في ضوء مبدأ الكـ ػػػ لوجدنا أّف ًجّؿ النصوص التي ُيقّدر  موجييف النصوص توجييًا تداولياً 

فييا المحذوؼ، فييا إيحاء بالعالمة اإلعرابية ُتغني عف التقدير والتأويؿ، فالخطاب القرآني 
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نظاـٌ محكـٌ، وعمى المتمقي السير عمى ذلؾ النظاـ واإلحاطة بما فيو والتفّكر في شأِنو
 (ٛٚ)  ،

ذوفات في كتاب ا لعمـِ المخاطبيف بيا كثيرة جدًا، وىي إذا ظيرت تـ فضاًل عف أّف " المح
وسؿ القرية التي كنا فييا والعير ﴿ ومنو قولو تعالى : (ٛٛ)بيا الكالـ وحذفيما أوجز وأبمغ"
قامة (ٕٛ﴾ )يوسؼ: التي أقبمنا فييا وانا لصدقوف ، فينا يقولوف بحذؼ )المضاؼ( وا 

، وقد عّد ابف جني ىذا النوع (ٜٛ)المحذوؼ أي: َسْؿ أىَؿ القريَة  المضاؼ إليو مقامو، إذ ُقدِّر
ىػ(، فقد رأى أّف في اآلية ٙٓٗ، أما الشريؼ الرضي )ت(ٜٓ)مف الحذؼ ضربًا مف اإلتساع 

، ولعؿ ما ذىب ابف جني مف استعمالو لمصطمح (ٜٔ)استعارة وأّنيا مف مشاىير االستعارات 
نجده يالمس جزءًا مف بناء النحو كّؿ ما يتعمؽ بالبناء )االتساع( في إطار اآلية الكريمة 

تركيبًا وداللًة واستعمااًل، إذ يمتد مف التصرؼ في التركيب بحذؼ جزٍء منو، إلى تعقيد 
العالقات الداللية والتداولية عّبر التصرؼ في اإلعراب، يتـ ذلؾ ُكّمو ضمف مفيـو التوسع 

عرابية اىتمامًا أكبر لوجدنا أنفسنا نكتفي بالعالمة . ولو أولينا العالمة اإل (ٕٜ)في المغة 
الموحية بالمعنى ففي تقدير النحاة أّف )المضاؼ( محذوؼ وتقديره )أىؿ( و )المضاؼ إليو(، 
ُأقيـ مقامو )القريَة(، وأّف عالمة )المضاؼ( قد انتقمت إلى القريِة التي صارت مفعواًل بو، ذلؾ 

يذا التصور يقودىـ إلى عدـ االلتفات لذكاء وفطنة العربي أّف السؤاؿ ال يقع عمى القريِة، ف
وذوقو الذي نزؿ القرآف الكريـ لُيحاكي عقمو ومشاعرُه، فيمجؤوف إلى التقدير والتأويؿ لكي 
يبرزوا العامؿ الذي أدى إلى العالمة، لو حممناىا تداوليًا لوجدنا أّف الصحيح ىو إيحاء 

رت انتباه السامع، وبرىنت لمنحوي أّف التقدير والتأويؿ ىو العالمة اإلعرابية بالمعنى التي أثا
، (ٖٜ)الحٌؽ لفيـ السامع، وأوحت لو بالمعنى الذي عاد فغّمب وجعمو أواًل اقتضى العالمة 

وىنا ، ( ٖٔالشمس:) ﴾ فقاؿ ليـ رسوؿ ا ناقة ا وسقييا ومثمو أيضًا قولو تعالى:﴿
ف قولو تعالى أي: إحذروا ناقة النبي صالح )عميو ُنصبت )ناقَة( عمى التحذير، والمراد م

 (ٜٗ)السالـ( مف أف تعقروىا وال تحولوا بينيا وبيف سقياىا وال تزاحموىا فيو وال تستأثروا عمييا 
ىػ( عّدة عوامؿ )رفع ونصب( يقوؿ:" نصبت الناقة عمى التحذير ٕ٘ٓ، وُيقدِّر الفراء )ت

ع عمى ضمير: ىذه ناقُة ا، فإّف العرب ترفعو حذرىـ إياىا، وكؿ تحذير فيو نصب، ولو رف
وفيو معنى التحذير، أال ترى أّف العرب تقوؿ: ىذا العدوُّ فاىربوا، وفيو تحذير، وىذا الميؿ 

، ولعؿ في توجيو الفراء وغيره مف النحاة  (ٜ٘)فارتحموا، فمو قرأ قارئ بالرفع كاف ُمصيبًا"
والمفسريف فيو مؤاخذات كثيرة ذلؾ أّف " تقدير أي فعؿ في أي كالـ مف ىذا القبيؿ تطويٌؿ 
وزيادٌة ال يقتضييا سياؽ الخطاب، وتقديره في الكالـ زيادة وعبث.. ولعّؿ النحاة أنصفوا في 

يرجعوا إلى نصوص القرآف قبؿ أف جعؿ المقّدر المتصّور واجب الحذؼ، وكاف ينبغي أف 
يتورطوا في وضع قواعد لـ يستكمؿ استقراء مسائميا، وفي القرآف نصوص كثيرة ارتفعت عف 
مياوي األمثمة النحوية الموضوعية، ولكف النحاة تعّسفوا فتمحموا تقدير محذوفات فييا، كما 
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اآلية أوحت العالمة  ، فالتحذير الذي ورد في(ٜٙ)فعموا فيما اصطنعوا مف أمثمة موضوعة"
اإلعرابية )نصب ناقة( فضاًل عف التأليؼ الخاص بيذا المعنى، الذي يقوـ عمى إدراؾ 
السامع مراعيًا حالو، إذ كاف مبيورًا بحاؿ الناقة أيقبَميا أـ يحفظ حدود سقييا، لذا يأتي 

كوف ليا دور التحذير بأسموٍب اعتاد العربي عمى صياغتو، فضاًل عف القرائف الخارجية التي ي
، وتأسيسًا عمى ما سبؽ يبدو اإلعراب التداولي واضحًا وجمّيًا (ٜٚ)في فيـ قصد الخطاب 

استنادا إلى مبدأ الكـ، وتبرز لنا ػػػ ىنا ػػػ )قدرة الحوار( التي تسعى إلى مالءمة المقوالت 
ؼ( لنصوصيا المغوية، أي كيؼ يتحقؽ مراد النص وتوحيده عبر التنسيؽ في الشكؿ )الحذ

، وفي السياؽ نفسو يرى (ٜٛ)والترابط في المعنى )المعنى الحرفي والوظائؼ التواصمية..( 
، إذ نجده ػػػ الخميؿ (ٜٜ)الدكتور ميدي المخزومي أف الخميؿ كاف يتحرج أف ُيقدِّر عاماًل بعينو 

و النصب في قولو تعالى : ﴿   ( ، كأنؾ قمت: انتو وادخؿٖٙ)النساء: ﴾َّ نئمئ زئ رئػػػ ُيوجِّ
 فيما ىو خيٌر لؾ، فنصبتو؛ ألنؾ إذا قمت لو: انتو أّنؾ تحممو عمى أمٍر آخر فمذلؾ انتصب"

، فنجد أّف العالمة اإلعرابية )الفتحة( الواقعة في سياؽ فعمي، قد أغنت عف التقدير، (ٓٓٔ)
 فالمعنى المراد مف )الفتحة( أو ما ينوب عنيا ىو الداللة عمى "حدث متغّير ُيعّبر عنو بفعؿٍ 
وما يأتمؼ معو وداللتو عمى التجدد والحدوث متفؽ عميو، وىذا يعني أّف النصب مما يقتضيو 

، فيذا التفسير (ٔٓٔ)الفعؿ أي الحدث المتغير، لذا تكوف الفتحة موحية بالمعنى المرتبط بيا" 
لداللة العالمة اإلعرابية ىو معنًى تداولي اعتمد في ذلؾ عمى أّف السامع لو القدرة عمى 

تيعاب المعنى مف خالؿ العالمة وسياؽ ورود الخطاب القرآني، وجديٌر بالذكر أّف لمدكتور اس
كريـ حسيف ناصح الخالدي رأيًا تداوليًا في فيـ المحذوفات فيمًا دالليًا وتداوليًا مف دوف 
الحاجة إلى التقدير والتأويؿ الذي ُيفسد المعنى الحقيقي لمخطاب، واضعيف أمامنا العالقات 

عرابية والسياؽ والحاؿ والقرائف لبموغنا المعنى المقصود، يوضح ذلؾ قائاًل:" ىذا العمؽ اإل
في فيـ أطراؼ الخطاب، ومعرفة ما يدركو المتكمـ مف حاؿ المخاطب، وما يريده ليسوؽ 
الكالـ مختصرًا أو بميغًا وموفيًا بالمعنى المقصود جعؿ أىؿ البالغة والبياف يتفاخروف بأّف 

 . (ٕٓٔ)مف التعبير أبمغ مف النمط اآلخر الذي يستوفي أركاف الجممة كميا" ىذا النمط
في  -تأسيسًا عمى ما سبؽ يمكننا القوؿ: إّف التصرؼ باإلعراب ػ والسيما في الحذؼ 

نما يتعمؽ بعناصر متعددة، منيا وضعية المخاَطب  الخطاب القرآني ال يكوف إعتباطيًا وا 
اب أو الموضوع، والعالـ الخارجي )أي المعمومات )المتمقي( وموقعو مف مرجع الخط

الحاصمة عمى الواقع والتي تساعد المستدؿ عمى بناء دليمو بوجٍو يستفاد منو أف المقصود ىو 
، ولوال العالمة اإلعرابية واإليماءات المصاحبة، وىي (ٖٓٔ)معنى لـ يتناولو المفظ بالنطؽ 

 .(ٗٓٔ)ما وجدنا مف سبيٍؿ لفيـ المعنى موضوع عناية عند السيميائييف التداولييف، ل
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 maxim of manner   (الجهة )األسموب ثالثا: مبدأ الكيفية أو
أف يكوف األسموب واضحًا ال لبس فيو وال غموض ومرتبًا ومتناسقًا  المبدأينص ىذا 

مبدأ ( ولو وظفنا ٘ٓٔعف أّنو يرتبط بما يراد قولو معتمدًا عمى الكيفية التي يقاؿ بيا ) فضالً 
األسموب عمى اإلعراب التداولي لكاف فيمنا لإلعراب أعمؽ وأشمؿ؛ ذلؾ أّنو وّسع مف دوائر 
اإلعراب ووظائفو، إذ ُينظر إلى العالمات اإلعرابية، " التي ىي مقاطع صوتية تمحؽ أطراؼ 

 (ٙٓٔالكممات و ُتجسِّـ إيذانًا بخروجيا في المعجـ المخزوف إلى اإلنجاز األدائي المتحقؽ )
عمى إنيا مرتبطة بالتركيب النحوي الذي يرتبط بالوظائؼ )الداللية، التوجييية، التداولية( 
المسندة إلى حدود الجممة، إذ إف العالمة اإلعرابية تشكؿ التحقؽ الممموس لمحالة 

ختـ ا عمى قموبيـ وعمى  ﴿ ومما ورد في القرآف الكريـ، قولو تعالى : (،ٚٓٔ)اإلعرابية
،  فنجد تعدد األوجو اإلعرابية، إذ قرأ المفضؿ بف ( ٚ)البقرة: ﴾أبصرىـ غشوة سمعيـ وعمى 

، والنصب عمى تقدير فعؿ، (ٛٓٔ)محمد الضبي رواية عاصـ بالنصب، وقرأ العامة بالرفع 
،أما الزجاج فيرجح قراءة الرفع عمى  (ٜٓٔ) أي: جعؿ عمى أبصارىـ غشاوًة ويرجحيا الفراء

ذا حاولنا توجيو ىذه القراءات توجييًا تداوليًا، لوجدنا أف قراءة الرفع تكوف (ٓٔٔ)االبتداء  ، وا 
َـّ   أقرب لفيـ السامع، إذ يتـ المعنى بالوقؼ عمى )وعمى سمعيـ( وىو حسف؛ ألفَّ الكالـ قد َت

، ثـ استأنؼ )وعمى أبصارىـ غشاوة(، فضاًل عمى أّف الختـ ال يكوف عمى األبصار، (ٔٔٔ)
ّنما عمى  القموب واألسماع، " فالقموب مجّوفة ُأشبيت باألكياس فاستعير ليا الختـ والطبع وا 

، إذًا لو التفتنا إلى (ٕٔٔ)واألكّنة، في حيف البصر ليس مجّوفًا، فكاف الذي يناسبو الغشاوة" 
العالمة اإلعرابية )الضمة( وحاولنا ربط أسموب اآلية الكريمة بفيـ السامع ومدى إدراكو 

واردة في اآلية، لتمكنا مف اإلعراب الصحيح لأللفاظ في ضوء الترابط بيف العالمة لممعاني ال
مثؿ الفريقيف  ﴿ اإلعرابية ومعاني ألفاظ اآلية وفيـ المخاطب ليا، ومنو أيضًا قولو تعالى :

نمحظ في اآلية تكرار ، (ٕٗ)ىود: ﴾ كاألعمى واألصـ والبصير والسميع ىؿ يستوياف مثال
مرات، فبدأ التركيب في السمع، كأّنما يتكّمـ عف أربعة أفراد ىـ ث )واو العطؼ( ثال

)األعمى، واألصـ، والبصير والسميع(، ولكف لو أدرؾ السامع أف في الكالـ عالمة التثنية 
في )الفريقيف( وضمير المثنى في )يستوياف(، ألدرؾ أّف الكالـ يتناوؿ شخصيف أحدىما 

، فإذا فيـ (ٖٔٔ)لعطؼ كاف لمصفات ال لألفراد أعمى أصـ واآلخر بصير سميع، أي أّف ا
السامع أف عالمة التثنية ػػ وىو اإلعراب بالنيابة إذ يرفع باأللؼ نيابًة عف الضمة، وينصب 

ػػ ىي الدليؿ  (ٗٔٔ)ويجر بالياء المفتوح ما قبميا المكسور ما بعدىا نيابًة عف الكسرة والفتحة 
ا يدور حوؿ النص مف غموٍض الستغنى عف كؿ م والفيصؿ في فيمو ألسموب اآلية القرآنية

يياـ  . وا 
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ف قضية اإلعراب التداولي تستند إلى المقومات الوظيفية، ويتضح مف إ وأخيرًا أقول:
األولى: قيمة بنائية بما ىو ظاىرة محايثة لمغة  خالليا أّف في اإلعراب التداولي قيمتيف:

الضابط لممعنى وقد تضافر مع سائر العربية، والثانية: قيمة وظيفية بما ىو العنصر 
نة لنسيج الخطاب. فضاًل عف أّف اإلعراب التداولي متوفر في المغة العربية العناصر المكوِّ

أحدىما: مستوى الوظيفة التداولية بما فييا  وُيفترض أف يتعامؿ معو عمى مستوييف إنجازييف:
ستوى الوظيفة االنعكاسية التي واآلخر: م جانبيا اإلبداعي المتمثؿ بالنص القرآني والشعر،

وىذا ُيفضي بنا  .(٘ٔٔ)تفترض صياغة خطاب واصؼ لنظاـ المغة بواسطة تمؾ المغة ذاتيا
إلى القوؿ: بأّنو يجب محاولة فيـ الخطاب القرآني وتوظيؼ الدراسات النحوية التي ُتعنى 

قراء النظاـ المغوي بػ)الخطاب القرآني( لمكشؼ عف البناء الداخمي لبنية النص القرآني، واست
 والنحوي باستنباط القواعد النحوية وتقرير األصوؿ النحوية مف أبمغ نص وىو القرآف الكريـ. 

 : الخاتمة
 لكؿ بحث خاتمة، وفي خاتمة ىذا البحث العممي نصؿ إلى النتائج اآلتية :     

إذ وجدناىـ يقفوف  حاالتيا،يغفموف عف أي حالة مف  إّف تتبع عمماء العربية لدقائقيا جعميـ ال .ٔ
 عند حاالٍت إعرابية إعتمادًا عمى عناصر التداولية وىي : المتكمـ ،المخاَطب ،السياؽ...إلخ . 

حاوؿ البحث الوقوؼ عند مصطمح )اإلعراب التداولي( الذي يغنينا عف التأويؿ والتقدير الذي  .ٕ
 يفسد المعنى ويجرد النحو مف روحو الحقيقية . 

عراب التداولي الذي يستند لقاعدة تواصمية ، إذ ال يمكننا التصرؼ أسس البحث لإل .ٖ
 باإلعراب بمعزٍؿ عف سياقاتيا ومقاماتيا التداولية التي نص عمييا القدماء رحميـ ا . 

ظيرت لنا فاعمية العالقة بيف السامع )المتمقي( والنص الذي يحاكيو المتمثؿ بالنص  .ٗ
ؿ، بؿ عمى مبدأ التعاوف والفيـ لكؿ ما يدور في النص القرآني، إذ ال يقوـ عمى مبدأ العز 

وحولو، فضاًل عف التناسؽ بيف المبادئ التي صاغيا غرايس والعالقات اإلعرابية وايحاءاتيا 
 الداللية والتداولية.
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 . ٘٘ٔالمعنى وظالؿ المعنى :  -ٗٗ
 . ٔٔينظر: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر :  -٘ٗ
ـ : ٜٜٚٔبحيري، الشركة المصرية العالمية لمنشر، القاىرة، عمـ لغة النص ػػ المفاىيـ واالتجاىات، د. سعيد  -ٙٗ

ٜٚ . 
 . ٚ٘ٔالمعنى وظالؿ المعنى :  -ٚٗ
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ىو مف فالسفة أكسفورد والمتخصصيف في دراسة المغة الطبيعية، ترجع نشأة البحث في ىذه النظرية إلى  -ٛٗ
از تصوره ليذا الجانب مف الدرس ـ، إذ قدَّـ فييا بإيجٜٚٙٔالمحاضرات التي ألقاىا في جامعة ىارفارد سنة 

، واإلستمزاـ الحواري  ٖٖواألسس المنيجية التي يقـو عمييا. ينظر: آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر : 
 فما بعدىا. ٜٚـ: ٕٔٔٓ، ٔفي التداوؿ المساني،العياشي أدراوي،دار األماف، الرباط ،ط

  ٖ٘ػ  ٖٗآفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر :  -ٜٗ
 ٖٗ، وآفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر : ٜٜٕ، ومدخؿ إلى المسانيات : ٜٛينظر: شظايا لسانية :  - ٓ٘

 . ٜٛ،واإلستمزاـ الحواري في التداوؿ المساني :  ٖ٘ػ 
 . ٖ٘، وآفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر : ٓٓٔػ  ٜٜينظر: مدخؿ إلى المسانيات :  -ٔ٘
 . ٜ٘ٔ:  العربية واإلعراب -ٕ٘
ـ : ٕ٘ٓٓ، ٔينظر: عمـ الداللة ػػػ دراسة نظرية وتطبيقية، د. فريد عوض حيدر، مكتبة اآلداب ػػػ القاىرة، ط -ٖ٘

ٔٙٓ . 
، ٖٖٗـ: ٖٕٔٓ،ٔينظر: قضايا المغة العربية في المسانيات الوظيفية،د.أحمد المتوكؿ،دار األماف ،الرباط،ط -ٗ٘

 .  ٓٓٔي  : واإلستمزاـ الحواري في التداوؿ المسان
ـ ٕٚٓٓ، ٔالبديؿ المعنوي مف ظاىرة الحذؼ، د. كريـ حسيف الخالدي، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، ط -٘٘

 :ٖٚ . 
 . ٔٗينظر: المصدر نفسو :  -ٙ٘
 . ٕٔينظر: البياف في روائع القرآف :  -ٚ٘
 . ٚٛٚ/ٕ، وينظر: مغني المبيب، ابف ىشاـ : ٓٗ/ٔمعاني القرآف، لمفراء :  -ٛ٘
 . ٛٛينظر: نظرية المعنى في الدراسات النحوية :  -ٜ٘
 ينظر: المصدر نفسو والصفحة نفسيا. -ٓٙ
 . ٜٕ/ٗينظر: الكشاؼ، لمزمخشري :  -ٔٙ
 . ٛٛ/٘ينظر: فتح القدير :  -ٕٙ
 فما بعدىا . ٔٗٔ/ٔينظر: معاني القرآف :  -ٖٙ
 . ٖ٘البديؿ المعنوي مف ظاىرة الحذؼ :  -ٗٙ
 . ٕٙٔمصطمح القطع مصطمٌح بصري. ينظر:نظرية  نحو الكالـ :  -٘ٙ
، والنحو القرآني في ضوء ٚٛٗ/ٖ، د. ت : ٗينظر: النحو الوافي، عباس حسف، ناصر خسرو، طيراف، ط -ٙٙ

 . ٕٗٔلسانيات النص : 
. شوقي ىػ(، تحقيؽ: دٕٖٗينظر: كتاب السبعة في القراءات، ابف مجاىد، أحمد بف موسى بف العباس )ت -ٚٙ

 . ٓٓٚ، د. ت : ٖضيؼ المعرؼ، مصر، ط
 . ٓٚ/ ٕالكتاب :  -ٛٙ
 فما بعدىا. ٖٙٔ)اليامش(، والبديؿ المعنوي مف ظاىر الحذؼ :  ٚٛٗ/ٖينظر: النحو الوافي :  -ٜٙ
، والبحر ٙٚٗ/ ٓٔ، ومجمع البياف، الطبري : ٖ٘٘/٘ينظر: المحرر الوجيز، ابف عطية األندلسي :  -ٓٚ

 . ٛٙ٘، وكتاب معاني القراءات : ٕٙ٘/ٛاف األندلسي : المحيط، ألبي حي
 . ٖٗنحو المعاني :  -ٔٚ
 . ٙٙٔينظر: البديؿ المعنوي مف ظاىرة الحذؼ :  -ٕٚ
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 . ٜٕ٘األسس اإلبستمولوجية والتداولية :  -ٖٚ
 . ٜٕٙالمصدر نفسو :  -ٗٚ
 . ٘ٔٛ/ٗالكشاؼ :  -٘ٚ
 . ٜٔٗ/ٙ، والبحر المحيط : ٕٓٓ/ٖينظر: الكشاؼ :  -ٙٚ
 . ٜٔٗ/ٙالبحر المحيط :  -ٚٚ
 . ٔٙٔـ : ٕٛٓٓ، ٔينظر: خطرات في المغة القرآنية، د. فاخر الياسري، دار الشؤوف الثقافية ػػ بغداد، ط -ٛٚ
 . ٓٙٔالعربية واإلعراب :  -ٜٚ
 . ٜٔينظر: شظايا لسانية :  -ٓٛ
 . ٜٜيات : ،ومدخؿ إلى المسان ٕٗ/ٔينظر: بحوث ودراسات في المسانيات العربية:  -ٔٛ
ينظر: نحو التيسير ػػ دراسة ونقد منيجي، د. أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة المجمع العممي العراقي ػػ  -ٕٛ

 . ٘ٙـ : ٜٗٛٔ، ٔبغداد، ط
، وعمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي، د. ىادي نير، عالـ الكتب الحديث ػػ ٖٓٙ/ٕينظر: الخصائص :  -ٖٛ

 . ٖٕٚ:  ٕٔٔٓإربد، 
 . ٙٙٔ، والمعنى وظالؿ المعنى : ٖٔٗ/ٕأصوؿ النحو، البف السراج :  -ٗٛ
 . ٖٕٙينظر: عمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي :  -٘ٛ
 . ٕٓٗينظر: المصدر نفسو :  -ٙٛ
 . ٕٔـ : ٜٜٜٔ، ٔالنظاـ القرآني مقدمة في المنيج المفظي، عالـ ُسبيط النيمي، دار أسامة ػػ عماف، ط -ٚٛ
، ٔالرد عمى النحاة، ابف مضاء القرطبي، تحقيؽ: محمد إبراىيـ البنا، دار االعتصاـ، القاىرة، ط -ٛٛ

 . ٕٚـ : ٜٜٚٔ
، ٖينظر: تأويؿ مشكؿ القرآف، البف قتيبة، تحقيؽ: السيد أحمد صقر، دار الكتب العممية ػػ بيروت، ط -ٜٛ

 . ٕٓٔـ : ٜٔٛٔ
 . ٕٖٙ/ٕينظر: الخصائص :  -ٜٓ
البياف في مجازات القرآف، الشريؼ الرضي، تحقيؽ: محمد عبد الغني حسف، دار إحياء الكتب ينظر: تمخيص  -ٜٔ

 .ٖٚٔـ : ٜ٘٘ٔالعربية ػػ القاىرة، 
 . ٗٓٔينظر: الظاىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى :  -ٕٜ
 . ٔٗو  ٖٚينظر: البديؿ المعنوي مف ظاىرة الحذؼ :  -ٖٜ
 .ٕ٘٘، وتفسير ُشّبر : ٜٜ٘/ٗ، والكشاؼ، لمزمخشري : ٖٓٔلألخفش : ينظر: معاني القرآف،  -ٜٗ
 . ٜٕٙػ  ٕٛٙ/ ٖمعاني القرآف، لمفراء :  -ٜ٘
 . ٘٘ٔػ  ٖ٘ٔقضايا نحوية :  -ٜٙ
 . ٙ٘ٔ، والمعنى وظالؿ المعنى : ٜٙٔينظر: البديؿ المعنوي مف ظاىرة الحذؼ :  -ٜٚ
 . ٜٔينظر: شظايا لسانية :  -ٜٛ
 . ٜٕٔحوية : ينظر: قضايا ن -ٜٜ

 . ٖٗٔ/ٔالكتاب :  -ٓٓٔ
 . ٖٔالبديؿ المعنوي مف ظاىرة الحذؼ :  -ٔٓٔ
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، والمثؿ السائر، البف ٙٗٔ، وينظر: دالئؿ اإلعجاز: ٖٜٔػ  ٕٜٔالبديؿ المعنوي مف ظاىرة الحذؼ :  -ٕٓٔ
 . ٙٗٔاألثير : 

 . ٜٖٔينظر: األسس اإلبستمولوجية والتداولية :  -ٖٓٔ
 . ٖٛٔفسو : ينظر: المصدر ن -ٗٓٔ
 ، ٓٓٔػ  ٜٜ،ومدخؿ إلى المسانيات : ٓٓٔينظر: اإلستمزاـ الحواري في التداوؿ المساني: -٘ٓٔ

 .ٖ٘وآفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر:
 . ٕٓٙٔالعربية واإلعراب :  -ٙٓٔ
، ٔباط، طينظر: قضايا المغة العربية في المسانيات الوظيفية، د. أحمد المتوكؿ، دار األماف ػػ الر  -ٚٓٔ

ٕٖٓٔ  :ٖٕٗ . 
 . ٔٗٔالسبعة في القراءات، ابف مجاىد :  -ٛٓٔ
 . ٖٔ/ٔينظر: معاني القرآف :  -ٜٓٔ
عرابو :  -ٓٔٔ  . ٗٛ/ٔمعاني القرآف وا 
 . ٖٜينظر: عمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي :  -ٔٔٔ
 . ٖٓالفوائد في مشكؿ القرآف، عز الديف عبد العزيز :  -ٕٔٔ
 . ٖٕٗـ : ٕٚٓٓ، ٔاجتيادات لغوية، د. تماـ حساف، عالـ الكتب ػػ القاىرة، طينظر:  -ٖٔٔ
ينظر: شرح شذور الذىب في معرفة كالـ العرب، ابف ىشاـ النحوي، دار إحياء التراث العربي ػػ  -ٗٔٔ

 . ٖٔـ : ٕٔٓٓ، ٔبيروت، ط
 .  ٖٚينظر : العربية واإلعراب :-٘ٔٔ

 
 ثبت المصادر والمراجع : 

  الكريـ .القرآف 
 ـ . ٕٚٓٓ،  ٔاجتيادات لغوية ، د.تماـ حساف،عالـ الكتب ، القاىرة ،ط 
 ـ. ٕٔٔٓ، ٔاإلستمزاـ الحواري في التداوؿ المساني ، العياشي أدراوي،دار األماف، الرباط ،ط 
 ىػ( ، تحقيؽ:بركات يوسؼ ىبود،دار األرقـ بف أبي ٚٚ٘أسرار العربية ألبي البركات األنباري ) ت

 .ط، د.ت. األرقـ،د
  األسس اإلبستمولوجية والتداولية لمنظر النحوي عند سيبويو ،د.إدريس مقبوؿ، عالـ الكتب الحديث ، إربد

 ـ . ٕٙٓٓ،ٔ،ط
 ـ. ٜ٘ٛٔىػ( ،تحقيؽ:عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة الرسالة ،ٖٙٔاألصوؿ في النحو إلبف السراج )ت 
 ـ . ٕٔٔٓ، ٔة،مكتبة اآلداب ، القاىرة،طآفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر،د.محمود أحمد نحم 
 ىػ(، تحقيؽ: عادؿ أحمد وآخروف، دار الكتب العممية، ٘ٗٚالبحر المحيط ،ألبي حياف األندلسي )ت

 ـ . ٕٔٓٓ، ٔبيروت، ط
  بحوث ودراسات في المسانيات العربية ، د.عبد الرحمف الحاج صالح، المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية

 ـ . ٕٚٓٓ، ٔ،الجزائر، ط
  ،البديؿ المعنوي مف ظاىرة الحذؼ ،د.كريـ حسيف ناصح الخالدي ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف

 ـ. ٕٚٓٓ، ٔط
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 ىػ( ،تحقيؽ:عّياد بف عبد الثبيني،دار ٛٛٙالبسيط في شرح جمؿ الزجاجي ، ابف أبي الربيع األشبيمي )ت
 . ٔالغريب اإلسالمي، بيروت، ط

  ، ـ . ٖٕٓٓ، ٕد.تماـ حساف، عالـ الكتب ، مكتبة اإلسرة، القاىرة ، طالبياف في روائع القرآف 
 ـ.ٜٔٛٔ، ٖتأويؿ مشكؿ القرآف ،البف قتيبة، تحقيؽ:السيد أحمد صقر، دار الكتب العممية، بيروت، ط 
 ـ. ٕ٘ٓٓ، ٔالتداولية عند العمماء العرب ،د.مسعود صحراوي، دار الطميعة، بيروت ،ط 
 ىػ( ،تحقيؽ:محمد عبد الغني حسف، دار ٖٙٗرآف ،الشريؼ الرضي)تتمخيص البياف في مجازات الق

 ـ. ٜ٘٘ٔإحياء الكتب العربية، القاىرة، 
 ـ .ٜٜٓٔىػ( ،تحقيؽ:محمد عمي النجار،دار الشؤوف الثقافية، بغداد، ٕٜٖالخصائص إلبف جني )ت 
 ـ . ٕٛٓٓ، ٔالشؤوف الثقافية،بغداد،ط خطرات في المغة القرآنية ،د.فاخر الياسري،دار 
 ـ . ٕٓٓٓ، ٗٔدراسات في فقو المغة ، د.صبحي الصالح ، دار العمـ لممالييف ، بيروت ، ط 
 ـ. ٜٜٛٔ، ٔدراسات لسانية تطبيقية ،د.مازف الوعر ، دار طالس لمدراسات والترجمة ، دمشؽ ، ط 
 لضياء لمنشر والتوزيع ، عماف ، د.ت . الداللة المغوية عند العرب ،د.عبد الكريـ مجاىد ، دار ا 
 ـ. ٜٛٚٔىػ(، تحقيؽ:محمد رشيد رضا ، دار المعرفة، بيروت، ٔٚٗدالئؿ اإلعجاز ، لمجرجاني )ت 
 ىػ( ،تحقيؽ :محمد إبراىيـ البنا، دار االعتصاـ، القاىرة، ٕٜ٘الرد عمى النحاة ،ابف مضاء القرطبي ) ت

 ـ. ٜٜٚٔ، ٔط
 س الحداثة اإلسالمية، د.طو عبد الرحمف ، المركز الثقافي العربي، الدار روح الحداثة المدخؿ إلى تأسي

 ـ . ٜٕٓٓ، ٕالبيضاء، ط
  ، شرح شذور الذىب في معرفة كالـ العرب ، ابف ىشاـ النحوي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت

 ـ . ٕٔٓٓ، ٔط
 ـ . ٕٛٓٓ، ٔشظايا لسانية ،د.مجيد الماشطة، دار السياب ،لندف، ط 
 ىرة الداللية عند عمماء العربية القدامى حتى نياية القرف الرابع اليجري، د.صالح الديف زراؿ، الظا

 ـ . ٕٛٓٓ، ٔمنشورات االختالؼ،بيروت،ط
  ٔدراسة لسانية ، د.رياض عثماف ، دار الكتب العممية، بيروت، ط –العربية بيف السميقة والتقعيد ،

 ـ . ٕٕٔٓ
  ـ . ٕٓٔٓ،ٔالمسدي ، دار الكتاب الجديد المتحدة،بيروت ،طالعربية واإلعراب ،د.عبد السالـ 
  ـ . ٕ٘ٓٓ، ٔدراسة نظرية وتطبيقية ،د.فريد عوض حيدر ، مكتبة اآلداب ، القاىرة، ط –عمـ الداللة 
  ،ـ . ٕٔٔٓعمـ الداللة التطبيقي في التراث،د.ىادي نير، عالـ الكتب الحديث، إربد 
  د.سعيد بحيري، الشركة المصرية العالمية لمنشر،  المفاىيـ واإلتجاىات –عمـ لغة النص،

 ـ . ٜٜٚٔالقاىرة،
  ـ . ٕ٘ٓٓىػ( ،تحقيؽ: سعيد محمد المحاـ، دار الفكر، بيروت ، ٕٓ٘ٔفتح القدير لمشوكاني )ت 
  الفوائد في مشكؿ القرآف ، عز الديف عبد العزيز 
 ـ. ٕ٘ٓٓ، ٕفية العامة،بغداد،طفي النحو العربي نقد وتوجيو ،د.ميدي المخزومي، دار الشؤوف الثقا 
 ـ . ٖٕٔٓ، ٔقضايا المغة العربية في المسانيات الوظيفية ،د.أحمد المتوكؿ، دار األماف،الرباط، ط 
 ـ . ٕٕٓٓ، ٔقضايا نحوية ، د.ميدي المخزومي ، المجمع الثقافي، أبو ظبي ، ط 
 د.ت. ٖ، ط ىػ( ،تحقيؽ: د.شوقي ضيؼ،مصرٕٖٗكتاب السبعة في القراءات ،ابف مجاىد)ت ، 
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 ـ . ٜٚٚٔ، ٕىػ( ،تحقيؽ: عبد السالـ ىاروف ،مكتبة الخانجي ، القاىرة، طٓٛٔالكتاب لسيبويو )ت 
 ىػ(، تحقيؽ:الشيخ أحمد فريد، دار الكتب العممية ،بيروت ٖٓٚكتاب معاني القراءات ، لألزىري )ت

 ـ . ٜٜٜٔ، ٔ،ط
 د.ت. ٔار مصر لمطباعة، طىػ( ،شرحو وضبطو: يوسؼ الحمادي، دٖٛ٘الكشاؼ لمزمخشري )ت ، 
  ،المسانيات في الثقافة العربية المعاصرة،د.حافظ إسماعيمي عموي ، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت

 ـ. ٜٕٓٓ، ٔط
 ـ . ٕٚٓٓ، ٗالمغة العربية معناىا ومبناىا ، د.تماـ حساف،عالـ الكتب،القاىرة،ط 
 ـ . ٕٓٓٓطالب اإلبراىيمي ،دار القصبة ، الجزائر،  مبادئ في المسانيات ،د.خولة 
 ىػ( ،دار نيضة مصر لمطباعة، القاىرة،د.ت. ٖٓٙالمثؿ السائر ،البف األثير )ت 
 ـ. ٕ٘ٓٓ، ٔىػ(، دار العمـو لمتحقيؽ ،بيروت، طٛٗ٘مجمع البياف ، لمطبرسي )ت 
 الشافي محمد،دار الكتب ىػ( ،تحقيؽ:عبد السالـ عبد ٙٗ٘المحرر الوجيز، ابف عطية األندلسي )ت

 ىػ . ٖٔٗٔالعممية،
 ـ . ٕٗٓٓ، ٔمدخؿ إلى المسانيات ،د.محمد محمد يونس عمي ،دار الكتاب الجديد المتحدة،بيروت، ط 
  ،مدخؿ إلى عمـ النص ومجاالت تطبيقو،د.محمد األخضر صبحي، الدار العربية لمعمـو ناشروف، بيروت

 ـ . ٕٛٓٓ، ٔط
 د.خميفة الميساوي،منشورات االختالؼ،بيروت، طالمصطمح المساني وتأسيس الم ،  ـ.ٖٕٔٓ، ٔفيـو
 ٔىػ( ،قّدـ لو: إبراىيـ شمس الديف، دار الكتب العممية، بيروت، طٕ٘ٔمعاني القرآف ،لألخفش )ت  ،

 ـ . ٕٕٓٓ
 ـ ٜ٘٘ٔي النجار،دار السرور،د.ط،ىػ(،تحقيؽ:أحمد يوسؼ نجاتي ومحمدعمٕٚٓمعاني القرآف،لمفراء)ت 
  أنظمة الداللة العربية ،د.محمد محمد يونس عمي ،دار المدار اإلسالمي،  –وظالؿ المعنى المعنى

 ـ . ٕٚٓٓ، ٕطرابمس،ط
 ىػ( ،تحقيؽ:د.مازف المبارؾ وآخروف، ٔٙٚمغني المبيب عف كتب األعاريب ، ابف ىشاـ األنصاري )ت

 ـ . ٕٜٚٔ، ٘مؤسسة الصادؽ لمطباعة والنشر، قـ، ط
 ساف،د.عبد الرحمف الحاج صالح ،المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية، الجزائر، منطؽ العرب في عمـو الم

 ـ .ٕٚٓٓ، ٔط
  ،ـ . ٕٜٙٔنحو التيسير ،د.أحمد عبد الستار الجواري،جمعية نشر العمـو والثقافة 
 دراسة ونقد منيجي، د.أحمد عبد الستار الجواري،مطبعة المجمع العممي العراقي،  -نحو التيسير

 ـ. ٜٗٛٔ، ٔبغداد،ط
  ،ـ . ٕٙٓٓنحو القرآف ، د.أحمد عبد الستار الجواري ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر،بيروت 
  ، النحو القرآني في ضوء لسانيات النص ، د.ىناء محمود إسماعيؿ ، دار الكتب العممية ، بيروت

 ـ .ٕٕٔٓ
 ـ . ٕٙٓٓلنشر،بيروت، نحو المعاني ،د.أحمد عبد الستار الجواري، المؤسسة العربية لمدراسات وا 
 د.ت. ٗالنحو الوافي ، عباس حسف ،ناصر خسرو،طيراف،ط، 
 ـ . ٜٜٜٔ، ٔالنظاـ القرآني مقدمة في المنيج المفظي ،عالـ ُسبيط النيمي ، دار أسامة، عماف، ط 



 هـ 2418م /  1027                                            () أ يلول  211العدد ملحق جمةل الآداب / 

٘٘ 

  نظرية المعنى في الدراسات النحوية ، د.كريـ حسيف ناصح الخالدي ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، عماف
 ـ . ٕٙٓٓ، ٔ، ط

  نظرية النحو العربي في ضوء مناىج النظر المغوي الحديث، د.نياد الموسى ،المؤسسة العربية لمدراسات
 ـ . ٜٓٛٔ، ٔوالنشر،ط

  رؤية عربية أصمية ، د.كريـ حسيف ناصح الخالدي ، دار الكتب العممية ،بيروت  –نظرية نحو الكالـ
 ـ. ٕٗٔٓ، ٔ،ط

 
 

Praqmatical Syntax in Arabic Grammar. Linguistics Vision From 

Koran Perspective View 
Research Summary  :  

       The primary function of language is to convey the message 

between the speaker and the listener, and is expressed from the clues 

that are used to detect the dimensions of this letter and limits the 

impact and clarity of transfer . As the traditional code of Quranic text - 

b  oldest text arrived us carries the classical Arabic language features - 

most studies and research - past and present - kicked off of this sacred 

text. It was a heavenly message - (Arabic tongue on the lips of the 

Holy Prophet Mamed  )- ( Althblagah letter) addressed to the  

addressee (recipient) represented sometimes the person of the Holy 

Prophet ( ملسو هيلع هللا ىلص)  and the faithful, and sometimes last represented 

polytheists and the hypocrites and doubters and ..... etc; so the letter 

was varied meanings and connotations as well as the diversity of 

contexts in which they are received, as well as the diversity of the 

target audience and the extent of their understanding of this message. 

Accordingly, recent studies have tended to read Heritage ((new 

reading)) adopt modern methods of linguistic mechanisms. As the 

deliberative research into lesson lingual modern curricula; so he 

headed a large number of researchers in an attempt to shed light on 

this trend (new - old); as it is a new era when Grace and Austin and 

Searle, Old Testament at Hebron and Sibawayh and son-taking and 

the son of OS and satisfaction and others .  

      This research aims to read Quranic texts read lingual in light of 

contemporary linguistics deliberative; so that the text of the Quran is 

not just a text subject to the laws of grammar and sound ... but it is a 
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collection of scientific, religious, social and cultural laws ... etc. As 

well as it should be studied comprehensive and accurate study without 

prejudice to the opinion of ancient or modern, as is our holy book the 

momentum of the Arabic language . Due to the importance and 

significance of the deliberative and their relevance to the Quranic 

discourse, I thought I studied and a statement expressing their 

relationship presumption, an employee Grace principles for reading 

this. Scientific nature has been required to search that includes the 

following matters :    
First: the entrance to a preliminary: Includes two things 
One: definition expressing deliberative and first pointed out this term 
The other: the definition of Quranic discourse and its relationship 

Baltdolah and discourse analysis 

 Second: 

 An Empirical models to express deliberative discourse in the Qur'an : 
 


