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أالبعد القصدي لتداولية أفعا  الكالم في الخطاب القرآني

أعائشة صالح أحمد بابصيل                                                                          شريفة أحمد حسن القرني 

 اململكة العربية السعودية ||جامعة جدة  ||كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  ||قسم اللغة العربية 

بهدف إيجاد نقاط االلتقاء بينه وبين  ،التداولي ألفعال الكالم في الدرس اللسانييقوم هذا البحث على بيان مفهوم القصد  خص:لامل

تنبيه إلى بعض القضايا التي تطرق لها الفريقان العربي والغربي كما يتوخى البحث ال ،الدرس اللساني العربي املرتبط بالخطاب القرآني

ومدى استيعابهم ألهمية القصد في تحليل  ،بعد التأكيد على قدم السبق لعلمائنا العرب وخلص البحث ،عند حديثهم عن هذا املفهوم

فاق الفريقين على أنَّ  ،إلى عدد من النتائج ،النصوص الشرعية ِّ
 
ها: ات ِّ

لخطاب عبارة عن فعل تواصلي قصدي من الدرجة اكان من أهم 

ه  ،األولى ه ي؛ أل كالمفي ال العرف اللغوي يتسنى له النجاح في ظل غياب  ال وأنَّ األصل في كما أنَّ  ،شكل املعرفة املتبادلة بين طرفي الحوارنَّ

 .الخطاب الصدق الذي يصبح به اللفظ كالًما يمكن التعبير به عن املعاني التي في النفس

 العرف اللغوي. ،أصول الفقه ،الخطاب القرآني ،القصد ،أفعال الكالم ،التداولية الكلمات املفتاحية:

أ املقدمة:

غاية املتكلم من عملية التواصل اللساني هي  يرتبط القصد باألسباب التي من أجلها نستعمل اللغة؛ ألنَّ 

ا بمعرفة مقاصد صبحفهم املتلقي للخطاب وتأويله أ كما أنَّ  ،إيصال قصده للمتلقي
ً
؛ لذا كان الزًما ههو اآلخر مرتبط

على مستخدم اللغة أن يسعى إلى انتخاب أساليبه الخطابية ومقوالته اللغوية التي تساعده في تحقيق مقاصده 

 ح.ضو الكالمية وأغراضه الخطابية بو 

ل مفهوم القصد محور الدراسات اللغوية السيما التي اشتغلت بمجال تحلي
َّ
ل النصوص وفهم ولقد شك

كما  ،اهتم علماء العرب بمفهوم القصد ودوره في فهم الخطاب القرآني وتأويلهف ،الكالم سواء العربية منها أم الغربية

وه الغرض األساس ي الذي فعد   ،من شأن القصد في الكالم العادي -من التداوليين تحديدا-رفع فالسفة اللغة الغربيين 

بو  ،يرجوه املتكلم من الخطاب
َ
اط

َ
وعليه فال يمكن أن يكون هناك نص وال خطاب  ،الفائدة التي يريد إبالغها للمخ

ا كان الخطاب القرآني ،وعرضه وكان لكل من الفريقين )العربي والغربي( طريقته في فهم مفهوم القصد ،بدونه  ولـمَّ

ه ؛اإنجازيً  اتداوليً  اخطابً  عاني واألحكام القصدية التي تختلف بل مجموعة من امل ،في مجمله ليس مجرد ألفاظ ألنَّ

جاء هذا البحث الذي وسمته بـ )البعد القصدي لتداولية ألفعال الكالم في  ،رد فيهايباختالف املقامات السياقية التي 

  عند املحدثين من التداوليين مفهوم القصدإلى عرض بداية  عمدوالذي سي ،الخطاب القرآني(
ً
؛ حتى يتضح املراد أوال

 إلى الحديث عن البحثأما عندما يتطرق  ،راداستنباطه من الخطاب القرآني على الوجه املومن ثمَّ يسهل  ،منه

هم يعدون العماد ؛ ألنَّ دوًنا عن غيرهم الفقهاء واألصوليين واملفسرينفسيركز على أقوال  املشتغلين بالقرآن الكريم

 األول لدارس القرآن.

أمشكلة البحث وتساؤالته

ا كان محاولة الكشف عن البعد القصدي في الخطاب القرآني وفق مبادئ تداولية أفعال الكالم ومناهجها  لـمَّ

 والتي تمثلت في: ،كان هناك العديد من التساؤالت الفرعية املنبثقة منه ،هو املبحث األساس ي لهذه الدراسة
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 القرني, بابصيل (104) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

ونقاط  ،صول إلى تلك املقاصدلجأ لها كال الفريقين )العربي والغربي( للو قواعد التي الليات و ماهية اآل

 وما مدى حضور هذا املفهوم عند املشتغلين بالقرآن الكريم من األصوليين والفقهاء واملفسرين؟. ،االلتقاء بينهما؟

أالقصدتعريف أوال: 

أ أمنها: ،ة معانيالقصد لغة: جاء في املعاجم العربية على عد 

ى :االستقامة والسهولة: ومنه قوله تعالى -1
َ
هِّ  ﴿َوَعل

َّ
ْصد   الل

َ
﴾ ق يلِّ بِّ

أي: على هللا تبيين الطريق املستقيم والدعاء  ،(1)السَّ

 وسفر قاصد: سهل قريب. ،وطريق قاصد: سهل مستقيم ،إليه بالحجج والبراهين الواضحة

َصَد في الش يء: أي خالف اإلفراط وهو ما بين اإلسراف والتقتير -2
َ
ْصد في املعيشة:  ،العدل: فيقال ق

َ
أي والق

 االعتدال.

َه إليه عامًدا املكاَن أإتيان الش يء وإصابته واالتجاه نحوه: فيقال: قَصد -3 صدت نحوه: أي اتجاهه. ،توجَّ
َ
 وق

َصَد الرمح أي انكسر نصفين حتى يبين -4
َ
  ،الكسر في الش يء: فيقال انق

 
صَدة َصٍد. ،وكل قطعة منه قِّ  (2) ويجمع على قِّ

أويجمع القصد على 

 أو املعنى الداللي للكالم. ،ويراد به املقصود ،الفائدة عكس اللغواملقصودات: هو  -1

 ويقصد به املضمون اإلرادي. ،القصود: هو التوجه عكس السهو -2

 وهذا هو املعنى املناط من الدراسة.  ،(3واملراد به الغاية أو الهدف) ،املقاصد: هو موضع القصد أو الوجهة -3

 ،فمفهوم القصد في الخطاب ،يان واإلتيان والوجهة واالستقامةوإذا كان مفهوم القصد في اللغة يعني الب

يعني: اإلتيان باألسباب التي من أجلها نستعمل اللغة؛ لبيان غاية املتكلم من الخطاب؛ لتستقيم عملية التواصل 

 اللساني من خالل توجيه املتكلم مراده للمتلقي وبيانه.

أأفعا  الكالم ثانيا: القصد في تداولية

صد لب النظرية التداولية؛ ألن املحادثة اللغوية في نظرهم ال يمكن أن تتم دون وجود تفاعل بين يعد الق

لذا ذهب  ،(4)وذلك بواسطة إنتاج اللفظ من قبل املتكلم وتأويله من قبل املتلقي ملعرفة املراد منه ،املتكلم واملتلقي

ه يجب التراجع عن دراسة بنية اللغ ها أفعال قصدية؛ ألنَّ املتكلم يريد فالسفة التداولية إلى أنَّ ة إلى دراستها على أنَّ

ه بكالمه يقصد شيئا ،تحقيق ما يسعى إليه من خاللها وعندما يتعرف القارئ والسامع على هذا الش يء يكونان  ،أي أنَّ

دة من القصد مجرد لغو؛ ألنَّ القيمة الفعلية للغة تظهر  ،قد توصال إلى فهم اللغة  (5)في قصديتها. فاملفردات املجرَّ

الذي عدَّ  Edmund Husser)) وظهر هذا املفهوم بداية على يد فيلسوف اللغة الظاهراتية إدموند هوسرل 

والفكرة الرئيسة التي تبناها هوسرل هي أنَّ كل "وعي هو وعي بش يء أو موضوع  ،القصدية صفة أساسية لكل شعور 

ه  ،أو العالقة التي تربط الوعي بموضوع ما ،أي أنَّ القصد عبارة عن توجيه الوعي نحو موضوع معين (6)ما" أي أنَّ

                                                                    

 .9سورة النحل، اآلية: (1)

 ابن فارس، مقاييس اللغة والخليل الفراهيدي، العين، مادة )ق ص د(.ينظر: أبو الفضل ابن منظور، لسان العرب، وأحمد  (2)

 .10ينظر: مسعود صبري، بداية القاصد إلى علم املقاصد، ص  (3)

التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، ص (4) لبعد   .17ينظر: قدور عمران، ا

 .22مباحث الداللة في الفلسفة النمساوية، صلظاهراتية وفلسفة اللغة تطور اينظر: عز العرب الحكيم بباني،  (5)

 .30سعيد توفيق. الخبرة الجمالية )دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية(، ص (6)
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 القرني, بابصيل (105) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

وكل ما هو خارج عن إطار  ،"بإمكاننا تأسيس معرفة يقينية إذا فقط استبعدنا ماال نستطيع أن نعيه بشكل واضح

 .(7)خبراتنا امللموسة"

هذا املفهوم ليبنوا على أساسه نظرياتهم اللغوية كنظرية )أفعال واستفاد فالسفة أكسفورد فيما بعد من 

وكان لتداولية  ،Grice)) ونظرية )االستلزام الحواري( عند غرايس ،(Searle) ( وسيرل (Austin عند أوستن (مالكال 

جعلت الحدث  حيث ،أفعال الكالم دور كبير في إماطة اللثام عن دور املقاصد في ممارسة العملية اللغوية التواصلية

ا إنجازًيا مؤثًرا له عالقة بمقاصد الكالم
ً
ه عبارة عن مجموعة من القواعد الداللية التي "ال يمكنها  ،اللغوي حدث أي أنَّ

ل عنصر القصد" الذي ينقل املتلقي من فهم الداللة اللغوية إلى معرفة ما يريد املتكلم فعله  ،(8)أن تعلن دون تدخَّ

 ية أفعال الكالم. وهذا هو جوهر نظر  ،عبرها

فهذا أوستن مؤسس نظرية أفعال الكالم يركز على فكرة التمييز بين ثالثة أفعال أساسية  ،وبناء على ما سبق

ل  ،فالفعل الكالمي في نظره هو الكالم املنتظم في تركيب نحوي سليم ،في الفعل الكالمي من خالل القصد واملحمَّ

 وهي: ،يام املتكلم بثالثة أفعال في آٍن واحديعمل على ق ،بمقاصد معينة في سياق محدد

 يقصد تبليغ الرسالة عبر النطق السليم بالحروف التي تمثل املعنى اللغوي الصحيح. فعل الكالم: -1

 وهو الحدث الذي يقصده املتكلم من الجملة. ،يقصد إنجاز فعل بواسطة القول  فعل اإلنجاز: -2

 .(9)والتحذير...إلخ ،والتضليل ،واإلغراء ،يقصد التأثير العملي على املتلقي كاإلقناع فعل التأثير: -3

غموض التعبير الداللي والتركيبي الذي يؤدي إلى عدم قدرة املتلقي على فهم مراد املتكلم  ولقد جعل أوستن

لتكوين فعل صوتي  ،صواتقصد املتكلم من إحداث سلسلة من األ  سبًبا في فشل الفعل اإلنجازي بشكل تام؛ ألنَّ 

 تركيبي ال يتم إال في حالة واحدة:

 أن تعمل وفق القواعد التركيبية النحوية الصحيحة. -1

 أن تكون وفق األعراف اللغوية املتعارف عليها وسط الجماعة اللغوية. -2

ف ه قصدي متى كان قصد املتكلم هو جعل املخاطب يتعرَّ وبهذه الكيفية يمكن وصف الفعل الكالمي بأنَّ 

 هما: ،على شيئين

 وذلك عبر التلفظ به. ،قصد يعرف به املخاطب الهدف من الفعل التكلمي قصده التكلمي: -1

 (10).قصد يعرف به املخاطب قصد املتكلم في بناء فعل تواصلي :قصده التواصلي -2

  ،فيما سبق من خالل ما أسماه بشروط املقاصد ويتفق سيرل مع أستاذه أوستن
َّ
 ل في: والتي تتمث

 أن ينطق املتكلم بالفعل الكالمي بالشكل الصحيح. -1

 أن يصدق املتكلم فيما ينطقه. -2

 .(11)أن يتعرف املستمع على قصد املتكلم من الكالم -3

                                                                    

 .11دالل، القصدية من فلسفة العقل إلى فلسفة اللغة، ص أوشن (7)

 .19بول ريكو، التواصل والخطاب، ص (8)

، وأحمد 112العربي )دراسة في األسس النظرية واإلجرائية للبالغة العربية(، ص ينظر: أوشن دالل، القصدية في املورث اللساني (9)

 .135كروم، مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعي، ص

 .195ينظر: محمد بكاي، التصورات املقصدية ملبحث التداولية، ص (10)

 .209، 208ينظر: جون سيرل، العقل واللغة واملجتمع، ص  (11)
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 القرني, بابصيل (106) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

ا مقامًيا مهًما لنجاح الفعل الكالمي بشكل تام ولقد عدَّ أوستن
ً
فمن الضروري لديه أن يكون  ،القصد شرط

القصدية الواضحة التي من شأنها أن تدفع الفعل اإلنجازي إلى حيز  لدى املشاركين في عملية التواصل الكالمي

ه عدَّ اإلخالل بشرط القصد إنجاز للفعل ولكن بطريقة غير مرضية. ،التنفيذ  (12)كما أنَّ

أنَّ مفهوم القصد يعد  وسيلة للتفرقة بين الفعلين  مع تلميذه سيرل  ومن جملة ما اتفق عليه أوستن

و "يقدم لنا معياًرا جيًدا لتمييز الفعل اإلنجازي عن الفعل الكالمي؛ ألنَّ ما نفعله بقولنا لش يء فه ،اإلنجازي والكالمي

 من قولنا له؛ ألن الفعل اإلنجازي يقتض ي عملية املعرفة من جديد ،ما
ً
ا نفعله انطالقا بينما يرتبط  ،يختلف عمَّ

تزداد الروابط  ،فس السلوكي ومن خالل هذه املالحظةالفعل الكالمي فقط بخطاطة املثير واالستجابة الواردة بعلم الن

وهذا يعني أنَّ الفعل الكالمي مرتبط بالقصد التكلمي من خالل  ،(13)مكانة بين نظرية املقاصد ونظرية أفعال الكالم"

ا الفعل اإلنجازي فمرتبط بالقصد التواصلي الذي ينبي عليه ال ،تعبير املتكلم عن قصده حين النطق بالفعل غرض أمَّ

بمفهوم القصد عناية بالغة عند حديثه عن املعنى؛ ألنَّ املعنى  ولقد عني سيرل   ،الذي يريد املتكلم من املتلقي إنجازه

ما نتيجة للممارسات االجتماعية أيضا ،برأيه ليس حصيلة فردية فحسب لذا ذهب إلى أنَّ القصد هو مفتاح  ،(14)وإنَّ

ل فكر املتكلم عن ،فهم املعنى ِّ
 
طريق الكلمات والجمل والعالمات والرموز التي ال تنطوي على معنى لغوي  فهو يمث

 ،فهما برأيه ال يحمالن نفس املعنى ،ففرق بين مفهومي القصد واملقصدية ،(15)بل على معنى يقصده املتكلم ،مجرد

 وذلك على النحو اآلتي:

أ:القصد -أأ

فصوت حفيف الشجر وبقعة  ،وهو شرط أساس ي وخاص لعملية التواصل اللساني ،هو ما كان وراءه وعي

 .(16)هما لم ينجما عن سلوك لغوي قصدينموذًجا لألعمال اللغوية؛ ألنَّ  اللون على الورق ال يمكن أن تعدَّ 

أ:املقصدية -بأ

لحاالت والحوادث ها "هي تلك الخاصية للكثير من اوعرفها بأنَّ  ،هي التي تجمع بين الوعي وغير الوعي مًعا

كالحب  ،فتضم ظواهر عقلية كثيرة ،العقلية التي تتجه عن طريقها إلى األشياء أو األمور التي تدور حولها أو تتعلق بها

ها قد تكون أنَّ  والحاالت العقلية التي سبق ذكرها في التعريف يرى سيرل  ،(17)والخوف واألمل والرغبة وغيرها"

الرغبات واملعتقدات يجب  د ال تكون مقصودة مثل:)االكتئاب والغضب...إلخ(؛ ألنَّ هناك حاالت ق بيد أنَّ  ،مقصودة

  ،بينما الغضب واالكتئاب قد ال يكونان دائما حول ش يء معين ،أن تكون حول ش يء موجود
َّ
"بعض  أنَّ  د سيرل وأك

 ،ائًما حول ش يء مافاعتقادي ورغباتي البد أن تكون د ،الحاالت والحوادث العقلية وليس جمعيها تملك مقصدية

موحًيا فال  يكن فما كان منها موحًيا فهو ذا قصد وما لم ،ولكن عصبيتي وقلقي ال يكون بهذه الطريقة حول ش يء ما

 .(18)يملك مقصدية أبًدا"

                                                                    

 .28، ص(مينظر: أوستن، نظرية أفعال الكالم العامة )كيف ننجز األشياء بالكال  (12)

 .21ريكو، التواصل والخطاب، ص بول  (13)

(14) Look: John Searl, consciousness and language, p155. 

 .208،207ينظر: جون سيرل، العقل واللغة واملجتمع، ص (15)

 .39تمع، صينظر: جون سيرل، العقل واللغة واملج (16)

 .5ينظر: دالل واشن، القصدية من فلسفة العقل إلى فلسفة اللغة، ص (17)

 .193صالح إسماعيل، فلسفة العقل دراسة في فلسفة سيرل، ص (18)
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 القرني, بابصيل (107) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

م واملقصدية غير اللغوية هي التي تض   ،غير لغوية( -وقسم سيرل فيما بعد املقصدية إلى قسمين: )لغوية 

 ،(19)أما املقصدية اللغوية فهي املتحكمة بتحديد أشكال األفعال الكالمية ومعانيها ،واألحاسيس وهلم جرااملشاعر 

 وبناء على ذلك يكون القصد صورة جزئية من املقصدية واملتمثل في الجانب اللغوي منها.

وذلك على النحو  ،فظهما: مقصدية الداللة ومقصدية الل ،ق بين نوعين منهافرَّ  ،وليوضح املقصدية اللغوية

 اآلتي:

 مقصدية اللفظ: وهي صفة في العقل تمكنه من التوجه نحو األشياء والحاالت الواقعة في العالم الخارجي. -أ 

 ( 20مقصدية الداللة: وهي صفة تخص الجمل والقضايا واملوجودات اللغوية املعينة.) -ب 

خذ سيرل من مفهوم القصد وسيلة للتفرقة بين األفعال  فذهب إلى أنَّ األفعال  ،اإلنجازية والتأثيريةولقد اتَّ

ا أن تعطي وعًدا بينما األفعال التأثيرية قد  ،أو توصل خبًرا ...إلخ ،أو تصدر حكًما ،اإلنجازية قصدية في جوهرها فهي إمَّ

عبر الوسائل  كما أشار إلى أنَّ املتكلم يمكنه التعبير عن مقاصده من األفعال اإلنجازية ،(21)تكون قصدية وقد ال تكون 

كما  ،واألفعال األدائية( ،وعالمات الترقيم ،وصيغة الفعل ،وترتيب الكلمات والجمل ،مثل: )التنغيم ،اللغوية املختلفة

د سيرل في ظل تفرقته بين األفعال القضوية واإلنجازية
َّ
بيد  ،أنَّ األفعال الكالمية قد تحتوي على مقاصد مختلفة ،أك

ها قد تشترك في نفس ا آمل  -أشعر أنك تحب املساعدة -ملوضوع كما في الجمل اآلتية:) أعتقد أنك تحب املساعدةأنَّ

في  ،واألمل( ،والشعور  ،فهذه الجمل وردت بأنماط وأشكال نفسية متباينة تمثلت في: )االعتقاد ،أنك تحب املساعدة(

ها تحمل القصد نفسه  ،وهذا ما يعرف في نظرية أفعال الكالم باملحتوى القضوي  ،وهو: )حب املساعدة( ،حين أنَّ

 .(22)والقوى اإلنجازية

أما الفعل اإلنجازي فهو مرتبط باملتكلم إلى  ،وبناء على ما سبق يتضح أنَّ الفعل التأثيري مرتبط باملتلقي

وبين  ،لسليمة للفعل القوليفاملتكلم يحاول املالءمة بين التراكيب اللغوية ا ،جانب ما ينضوي عليه من مقاصد كالمية

باملعرفة  أو كما تعرف ،مقاصده الخطابية التي يسعى جاهًدا إليصالها للمتلقي عبر سلسلة من املعارف املشتركة بينهما

والتي يشترك فيها  ،والتقويمات عن الذات والغير واألشياء واملعاني ،التداولية "وهي جملة من االعتقادات والتصورات

 وهي أربعة أقسام:  ،(23)اطب مع جمهور الناطقين"املتكلم واملخ

 والتي يكون بمقدور كل واحد منا استنتاجها. ،ترتبط بالدالالت املصرح بها للعبارات اللغوية معرفة لغوية: -1

 والتي يتمكن كل متكلم من تحصيلها واستعمالها.  ،ترتبط باملعلومات املرتبطة بالعالم الخارجي معرفة ثقافية: -2

فإذا قال  ،ترتبط بكل ما يصاحب العبارات من أدوار عملية تجعل بعضها الزًما عن بعض ة:معرفة عملي -3

ه  ،فإنَّ هذا القول يفيد أنَّ املتكلم واملستمع يشتركان في إدراك أنَّ زيًدا قد توضأ ،القائل: قام زيد للصالة وأنَّ

 قد نوى الصالة. 

أم بما سبق من مخاطبات  ،سواء بمقتضيات الكالمهذه املعرفة ترتبط بكل معرفة تعلقت  معرفة حوارية: -4

 .(24)بين املتحاورين في املقام نفسه أم في غيره من مقامات الكالم

                                                                    

 165ينظر: محمد مفتاح. تحليل النص الشعري )استراتيجية التناص(، ص  (19)

 

 .142ينظر: محمد مفتاح. تحليل النص الشعري )استراتيجية التناص(، ص (20)

 .203ينظر: جون سيرل، العقل واللغة واملجتمع، ص (21)

 .135ينظر: جون سيرل، العقل نظرة موجزة، ص(22)

 152طه عبد الرحمن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص(23)

 .152و التكوثر العقلي، صينظر: طه عبد الرحمن، اللسان وامليزان أ (24)



 م 2019ر نايي ــ لثالثاالمجلد  ــ ولاألالعدد  ــالمجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث  ــاإلنسانية واالجتماعية العلوم مجلة 

 

 القرني, بابصيل (108) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

د سيرل في نهاية كتابه )اللغة والعقل واملجتمع(
َّ
إلى أنَّ التوصل إلى صور األفعال اإلنجازية الخمسة  (25)وأك

ر عنها بواسطة أداء الفعل الكالميتتم عبر نقطة تمريرية تتمثل في الحالة القصدية امل  بمجيء  ،عبَّ
ً
فإذا وعد املتكلم مثال

ه من الضروري أن ينوي صدق املجيء إلى الحفلة ،الحفلة وهذا يعني أنَّ املتكلم يمرر حالة من القصدية تتمثل  ،فإنَّ

والذي ينبني عليه تحديد نوع الفعل اإلنجازي وهو الوعد كما في املثال  ،في صدق املحتوى القضوي للفعل الكالمي

 هما:  ،وعليه فالقصد في النظرة التداولية "يعتمد على نوعين من املقاصد ،السابق

 الذي يكمن في رغبة املتكلم إظهار مجموع ما يضطلع عليه املخاطب. القصد اإلخباري: -1

 .(26)صدقه اإلخباري" وهو أن يعلن املتكلم  القصد التبليغي: -2

 من أوستن
ً
 وتلميذه سيرل  ،أما الفيلسوف اللغوي بول غرايس فحاول تقديم القصد بشكل أكثر اتساعا

يتمثل في مبدأ التعاون الذي يقتض ي  ،فاقترح مبدأ عاًما لضبط نجاح عملية التفاعل الخطابي لكل من طرفي الخطاب

ويضم  مبدأ  ،التواصل الكالمي من أجل الوصول إلى القصد الكالمي من املتكلمين أن يكونوا متعاونين لتسهيل عملية

خرق إحدى قواعد التعاون  ولقد عد غرايس ،التي يحتكم إليها املتلقي في فهم قصد املتكلم التعاون عدًدا من القواعد

 في حالة واحدة فقط وهي حاجة املتكلم إلى قصد معين
ً

كان في ثنايا عن القصد واملقاصد  وحديث غرايس ،مقبوال

 وهي على النحو اآلتي: ،دراسته للدالالت الطبيعية وغير الطبيعية

ا أن يكون محتوًيا على نية الداللة  ،: وهي كل حدث سواء أكان لغوًيا أم غير لغوي الدالالت الطبيعية -1 وهو إمَّ

وهذان الحدثان  ،ى خجلهاواحمرار وجنتي العذراء يدل  عل ،فتراكم الغمام يدل على أنَّ السماء قد تمطر ،أو ال

 .(27)وأغلق الباب( للمتلقي فيتحكم فيها القصد ،أما قول: )اقرأ ،لهما داللة ولكن ليس وراءهما قصد

فهو يرى أنَّ القائل ينوي وهو  ،: وهي النيات التي تدفعنا إلى تكوين جملة أو قول ماالدالالت غير الطبيعية -2

وهذه املقاصد ليست في الواقع صريحة  ،فهم قصده من الخطابيتلفظ بالجمل إيقاع التأثير في املستمع لي

ما هي عبارة عن عناصر خفية ،بين أطراف التواصل والتبادل تظهر في شكل اتفاق ضمني بين املتخاطبين  ،وإنَّ

 .(28)الذين يعملون على عملية التواصل الجيد بموجب االستنتاجات الذكية 

فهما اللذان يحددان  ،ن هما: )املتكلم واملتلقي(ين إنسانييطرف والعملية التواصلية القصدية تتطلب وجود

 هي: ،في ثالثة أنواع والتي تتمثل عند غرايس ،املقاصد

 تتمثل في املعتقدات والرغبات التي تكون عند املتكلم. لية:أو أ -1

 : تتمثل فيما يعرفه املتلقي من مقاصد املتكلم.ثانوية -2

  (29)رف بأنه يريد منه جواًبا مالئًما.عتيجعل املتلقي ي يتجلى في أنَّ : تتمثل في هدف املتكلم الذي ثالثية -3

 ولكن هذا التواصل القصدي املثالي ال يكون دائًما في عملية التواصل اللغوي لعدة أسباب ذكرها الشهري 

 وهي على النحو اآلتي: ،بشكل متفرق في ثنايا حديثه عن القصد

مثل: أن تقول األم لطفلها الذي يلعب حافي القدمين:  ،تكلم ال يفهمهأن يقصد املتكلم غرًضا معيًنا ولكن امل -1

ه قد يتنوع  ،فقصد األم هو: )ملاذا لم تلبس حذاءك؟( ،)أين حذاؤك؟( ِّ
في حين أنَّ جواب الطفل على سؤال أم 

 ال أحب أن ألبسه...إلخ(؛ وذلك حسب تأويله للسؤال. ،مثل: )في الخزانة

                                                                    

 .207،206ينظر: سيرل، اللغة والعقل واملجتمع، ص  (25)

 .158أحمد كروم، مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعي، ص (26)

 .164ينظر: محمد مفتاح، تحليل النص الشعري )استراتيجية التناص(، ص  (27)

 .57في املفاهيم واألقاليم وجماليات التلقي(، صينظر: حفناوي بعلي، الشعريات والتداوليات)مقاربة  (28)

 .164ينظر: محمد مفتاح، تحليل النص الشعري )استراتيجية التناص(، ص  (29)
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 القرني, بابصيل (109) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

مثل قول  ،ليحمل بذلك أكثر من تأويل قصدي ،د بناء على قصد املتكلمأن تتعدد معاني الخطاب الواح -2

فيكون الترغيب في الشراء هو  ،فهذا الخطاب قد يدل على أنَّ األسعار رخيصة ،املتكلم: )األسعار خرافية(

 وقد يكون قصد املتكلم أنَّ األسعار عالية فيكون املعنى هو عدم الترغيب في الشراء. ،قصد املتكلم

واملتكلم قد يفصح عن قصده بإحدى الدرجات  ،يتركب القصد من درجات بعضها أقوى من بعضأن  -3

فيكون جواب املتلقي  ،فعندما يسأل املتكلم: )هل تحب أن تشتري سيارة؟( ،ليصبح بعضها أوضح من بعض

أبًدا لن  الأ /ال لن أفعل /ال أعتقد ذلك -نعم –سوف أفعل  /نعم بالتأكيدمتفاوًتا حسب رغبته في ذلك: )

 ،واللتين تمثالن أقوى درجات القبول أو الرفض ،فقصد املتكلم واضح جًدا في إجابتيه األولى واألخيرة ،(أفعل

 أما اإلجابات الباقية فهي متدرجة في القصد بينهما.

والتي قد تختلف مع داللة اللغة  ،أن يتحد القصد مع تعدد الخطابات التي ينتجها املتكلم للتعبير عنه -4

فقد يجيب املتلقي  ،كما في الخطاب: )أتذهب معي لنشاهد املباراة في امللعب؟( ،املنطقية أو تتفق معها

مشاهدة  -لدي ارتباط مسبق  -ولكن بأساليب خطابية مختلفة قد ال يفهمها املتلقي: )الجو بارد ،بالرفض

 التلفاز أكثر راحة...إلخ(.

ها واضحة ،املتلقي عن مقاصد املتكلمأن يتغافل  -5 ه لم يفهمها بالرغم من أنَّ فعندما يقول األستاذ  ،وكأنَّ

والعقرب القصير على  ،لتالمذته: ستنتهي املحاضرة عندما يكون عقرب الساعة الطويل على الرقم أحد عشر

 ،عاشرة إال خمس دقائقفالواضح أنَّ قصد املتكلم هو أنَّ املحاضرة ستنتهي عند الساعة ال ،الرقم عشرة

إال أنَّ املتلقي رغم إدراكه لقصد املتكلم قد يستثمر الخطاب ملقاصد  ،كما هو معروف لدى طرفي الخطاب

 فيقول: )ساعتي ال يوجد بها عقارب 
ً
 ال يوجد لدي ساعة؛ ألن عقاربها لدغتني( وهكذا. -أخرى كالطرفة مثال

(30) 

األلفاظ ومقاصد املتكلم تتطلب التركيز في معطيات التواصل  والقدرة على املزاوجة الكالمية بين صريح

والتي تتمثل في اختبار مدى قدرة املخاطب على فهم الكالم املنطوق إلى جانب املعرفة املشتركة بين  ،اللغوي 

دي وعليه فمبدأ التأدب في الخطاب يؤ  ،املخاطبين؛ ألنَّ بعض األلفاظ قد تحمل في بعض جوانبها معاني منهي عنها

والذي يعد مبدأ ثانًيا بعد  ،دوًرا كبيًرا في تداول الكالم وتوجيه مقاصده؛ لهذا نجد أنَّ التداوليين يؤكدون هذا املبدأ

لذا كان  ،ويقتض ي هذا املبدأ التزام طرفي الحوار األدب عند تحقيقهم الغاية من خطابهما ،مبدأ التعاون عند غرايس

ستعمل في األلفاظ املث أدوات وأساليب وصيغ تقوي عالقات التضامن بينهما حتى يأنس املخاطب  ،يرة لألدبلزاًما أن ي 

 .(31)بها ويطمئن

ويقتض ي هذا النموذج تأسيس  ،الذي طبقه على أفعال الكالمبنموذج القصد أما غرايس فقد اشتهر 

ويتخذ الصورة اآلتية: إنَّ قول القائل ال يمكن أن يفيد شيًئا إال إذا قصد  ،الداللة اللغوية على مقاصد املتكلمين

 القائل األمور الثالثة اآلتية:

 أن يدفع قول املتكلم املتلقي النهوض بالجواب. -1

 أن يتعرف املتلقي إلى القصد الذي يريده املرسل.  -2

 .(32)أن يكون نهوض املتلقي بالجواب مستنًدا إلى تعرفه على قصد املتكلم -3

                                                                    

 .265-260، ص1ينظر: عبد الهادي الشهري، استراتيجيات الخطاب، ج (30)

 .199، 1998، 197ينظر: أحمد كروم، مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعي، ص (31)

 .45ينظر: طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، ص (32)
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 القرني, بابصيل (110) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

مما جعل هذا النموذج القصدي مثاًرا للجدل  ،وهناك تعدد في املقاصد السابقة وتداخل في مستوياتها

قول ش يء ما يكون لنية نهوض املتلقي  وموضًعا للتصويب من قبل سيرل الذي اعترض على املقترح الذي ينص على أنَّ 

به سيرل بأنَّ  ،ه أمر متعلق بقصد إنجاز التأثير في املتلقيأي أنَّ  ،بالجواب ه في الواقع أمر متعلق بقصد إنجاز عمل وصوَّ

 وذلك لعدة أسباب منها:  ،مضمن في القول 

عدًدا كبيًرا من الجمل املستعملة  ألنَّ  ،ه من املستحيل أن يكون التأثير املقصود مرتبط باألقوال الحرفيةأنَّ  -1

ال تستدعي أي حدث أو  ،مثال قول التحية: )هال(ف ،إلنجاز األعمال املضمنة في القول ليس لها أي تأثير بالقول 

 وليس لها أي تأثير أو ردة فعل إضافية. ،ه يلقي التحيةعدا معرفته أنَّ  ،حالة من قبل املتلقي

فقد يصوغ مثال إثباًتا وهو غير  ،ه بإمكان املتكلم قول ش يء دون أن يقصد فعلًيا إحداث أي تأثير في املتلقيأنَّ  -2

ا له أو غير مصدق؛ ألنَّ مباٍل بما إذا كان ا
ً
من  ه شعر أنَّ املتكلم قد يكون فعل ذلك ملجرد أنَّ  ملتلقي مصدق

 واجبه فعل ذلك.

 أنَّ  -3
ً
ب املتكلم أحدهم بقصد إخباره مثال خاطِّ سبب تصديق املتلقي للخبر  ه ال يتوقع في العموم أنَّ فإنَّ  ،ه حين ي 

 (.33هو قصد املتكلم على حمله على التصديق)

ه يريد قول ش يء ومن هذا  ذ املتكلم ينجح في فعل ما يريد بحمل املتلقي على التعرف أنَّ
َ
املنطلق رأى سيرل أن

ا التأثير الحاصل في املتلقي فيكون ضمن األفعال املضمنة في القول وليس ضمن األفعال التأثيرية ،ما أي أنَّ تأثير  ،أمَّ

وهذا  ،ي املتلقي من خالل فهمه أنَّ املتكلم يريد قول ش يء مااملتكلم املتضمن في القول ينطلق من إحداث أثر قولي ف

 ضمن أنواع التأثيرات القصدية التي عرضها. الفهم لم يدرجه غرايس

اها غرايس من خالل إثارته "إشكالية القصد في  ولقد استفاد سيرل  فيما بعد من اآلليات اللغوية التي تبنَّ

ا من تمييزه بين اختالف ا
ً
واملعنى الدقيق املتعلق بشروط صدق  ،ملعنى في التخاطب اإلنساني العاديالتخاطب انطالق

ل  ،(34)يقصد(" وفي إطار هذا التمييز حاول شرح االختالف الجوهري بين )ما يقال( و)ما ،الكالم
َّ
وبناء على ذلك شك

ل إليها في نهاية بحثه سيرل  والتي  ،عن األعمال اللغوية مفهومي األفعال اإلنجازية املباشرة وغير املباشرة التي توصَّ

 ترتكز بشكل أساس ي على مقاصد املتكلم من الخطاب.

وخالصة القول في ذلك ما ذهب إليه الدكتور أحمد مكروم من أنَّ فهم مقاصد الكالم عبر تداولية أفعال 

 يكمن في املفاهيم الثالثة اآلتية:  ،الكالم

تكلم أو يستلزمه خطابه مقامًيا من خالل عملية اإلنجاز وهو القصد الذي ينويه امل مفهوم القوة اإلنجازية: -1

 تتم عبر مؤشرات القول  ،الحرفي أو االستلزامي للكالم
ً
 ووظيفة وتأويال

ً
وهما:  ،فمحددات األعمال اإلنجازية شكال

 القصد واالستعمال.

ملالءمة عن أغراض وهو إجراء يتحكم في الفعل الكالمي في صورته اإلنجازية؛ بحيث يعبر با مفهوم املالءمة: -2

أي أن  ،وذلك بواسطة التعبير عن األفعال اإلنجازية بالطريقة املالئمة مع العالم والواقع ،الخطاب القصدية

نخرج األفعال الكالمية من حيز العدم إلى الوجود حسب أوضاع املالءمة؛ حتى تمتلك أثرها ومقصدها في الواقع 

 بالشكل املناسب.

وعليه فقد يجتمع في الجملة  ،: وهو يعني أن الفعل الكالمي يحمل عدة إنجازاتيمفهوم تعدد الثر الكالم -3

ولهذا استدرك سيرل  ،وتتنوع هذه اإلنجازات بحسب الداللة القصدية اإلنجازية ،الواحدة أكثر من غرض إنجازي 

                                                                    

 .88،87،86ينظر: جون سيرل، األعمال اللغوية بحث في فلسفة اللغة، ص (33)

 .156ص أحمد كروم، مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعي، (34)
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 القرني, بابصيل (111) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

بأن الغرض إذ يرى  ،على أستاذه أوستن )الفعل القضوي(؛ ألنه يعبر عن القضية املشتركة بين املخاطبين

 (35) .اإلنجازي ليس واحًدا وأنه قد يتعدد ويتنوع في القضية الواحدة

أثالثا: القصد في الخطاب القرآني 

حتى أصبح االعتبار باملقاصد  ،بلغت العناية باملعنى املتحقق من الكالم غايته عند املشتغلين بالقرآن الكريم

وهذا من منطلق حرصهم على فهم النص الشرعي ومعرفة دالالت األحكام التي ينطوي  ،من أهم قواعدهم التفسيرية

لذا كانوا يعبرون عنها  ،إال أنَّ املفسرين من أسالفنا لم يوردوا تعريًفا صريًحا لها؛ وذلك لوضوحها عندهم ،عليها

مثل:  ،املعاصرين ألفاظا أخرى بينما استعمل بعض  ،واملغزى( ،واملراد ،واملعاني ،مثل: )األسرار ،بألفاظ أخرى 

ها "الغاية ،(36)والغايات( ،واألهداف ،)األغراض واألسرار التي وضعها الشارع  ،فهذا عالل الفاس ي يعرف املقاصد بأنَّ

 .(37)عند كل حكم من أحكامها"

فيقول ابن عاشور في مقدمته  ،وكما هو معلوم أنَّ مقاصد الشريعة مستنبطة من مقاصد القرآن الكريم

ه يجب "معرفة املقاصد التي نزل القرآن لبيانها حتى تستبين لكم غاية  الرابعة )فيما يحق أن يكون غرض املفسر( أنَّ

وحتى تعلموا عند مطالعة التفاسير مقادير اتصالها بالغاية التي يرمي  ،املفسرين من التفسير على اختالف طرائقهم

والنص القرآني نص مقاصدي من  ،(38)ومقدار ما تجاوزه" ،وا بذلك مقدار ما أوفى به من املقصدإليها املفسر فتزن

ه نزل لإلفهام والتأثير في املتلقي فهذا الرازي يعد  كل ملفوظ خال من القصد هذياًنا ال قيمة له وإن  ،الدرجة األولى؛ ألنَّ

والذي ال يكون عن قلب وروية ال اعتماد  ،يعتمد عليه فقال: إنَّ "الكالم املعتبر هو الذي ،كان مضمونه صحيًحا

فهو يرى أنَّ األول واقع حتى وإن لم  ،ويظهر ذلك جلًيا أيضا عند مقارنته بين الفعلين الجسدي والقولي ،(39)عليه"

ذا كان أما النوع الثاني فال يكون ناجًحا إال إ ،حيث يمكن إنجازه بحكم العادة وبدون وجود طرف ثاٍن  ،يقصده فاعله

وهذا يتقاطع مع الفكر التداولي من جهة أن الفعل  ،(40)ومتوجًها به إلى متلٍق حاضر في الواقع ،املتكلم قاصًدا ملا يقوله

فقال الرازي: "إنَّ اإلنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة فقد  ،الكالمي عبارة عن فعل تواصلي قصدي من الدرجة األولى

حصل املقصود منها على بعض الوجوه...أما الذكر فإنه مناجاة مع هللا تعالى فإما أن يكون املقصود منه كونه مناجاة 

تحقق إال إذا أو املقصود مجرد الحروف واألصوات وال شك في فساد هذا القسم...فثبت أن املقصود من املناجاة ال ي

كما فرق ابن القيم بين النية والقصد بقوله: " فالنية هي القصد ،(41)كان اللسان معبرا عما في القلب من تضرعات"

 بعينه ولكن بينها وبين القصد فرقان:

والنية ال تتعلق إال بنفسه فال يتصور أن ينوى  ،أنَّ القصد معلق بفعل الفاعل نفسه وبفعل غيره الو :

 ل غيره ويتصور أن يقصده ويريده.الرجل فع

                                                                    

 .139-135ينظر: أحمد كروم، مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعي، ص (35)

 .10ينظر: مسعود صبري، بداية القاصد إلى علم املقاصد، ص  (36)

 .7عالل الفاس ي، مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها، ص (37)

 .38ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ص (38)

 .12الرازي، مفاتيح الغيب، ص (39)

 .95)دراسة في تفسير الرازي(، صينظر: نصيرة محمد غماري، النظرية التداولية عند األصوليين  (40)

 . 68، ص23الرازي، مفاتيح الغيب، ج (41)
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 القرني, بابصيل (112) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

وأما النية فينوي اإلنسان ما يقدر عليه وما  ،أنَّ القصد ال يكون إال بفعل مقدور يقصده الفاعل الثاني:

 . (42)يعجز عنه"

وتفرقة ابن القيم بين النية والقصد جعلت الدكتور يوسف سليمان عليان يقول: إنَّ حديثه هذا "يشعر 

ه يتحدث عن نوعي واألخرى: غير اللغوية املتعلقة  ،ن من القصدية...أولهما: اللغوية املتمثلة في األفعال الكالميةبأنَّ

ِّق بين النية والقصد ،وإذا كان سيرل فرق بين القصدية واملقصدية ،باملقام االجتماعي...
فالنية  ،فإنَّ ابن القيم يفر 

هما ال يتعلقان باملعجوز عنه" ،بخالف القصد واإلرادة ،تتعلق باملقدور عليه واملعجوز عنه  .(43)إنَّ

 هي:  ،وقد بين الدكتور محمود طلحة أنَّ القصد الشرعي عن األصوليين ال يخرج عن ثالثة أنواع

ه  ،القصد الدال على معنى محدد أو مضمون الخطاب -1 ونشأ هذا التصور لدى األصوليين من تصور عام يرى أنَّ

 جودة ضمن الخطاب.البد لكل قصد من قرينة دالة عليه ومو 

وهو يعد أداة للتمييز  ،أي القصد الذي يفهمه املتلقي من الخطاب ،القصد الدال على غرض املتكلم من كالمه -2

 بين أنواع الداللة في الخطاب الشرعي.

 (44) أي أنَّ الحكم املستنبط من النص يكون في الغالب لعلة معينة. ،القصد بمعنى العلة -3

د ذا صبغة تداولية؛ ألنَّ النوعين األول والثاني يحمالن داللة العبارة التي والتقسيم السابق للقصد يع

والتي تعرف في التداولية باملعاني املتحققة من استعمال اللغة وهي بدورها  ،يستنبطها املتلقي من قرائن الخطاب

الث فذهب الدكتور محمود أما النوع الث ،تضم املعاني الصريحة والضمنية التي يفهمها املتلقي من قرائن الخطاب

رِّف لديهم )بمسالك 
ه قصد خاص بالبحث األصولي الذي استفاد منه في استنباط األحكام الشرعية وع  طلحة إلى أنَّ

ه يدخل تحت ما يعرف في التداولية )بداللة االستلزا ،(45) العلل( والتي  ،(مفي حين أنَّ الدكتور طه عبد الرحمن رأى أنَّ

أي أنَّ العلة  ،تعمل على ربط املعنى الظاهر باملعنى الضمني الذي قد يطابق املعنى املستفاد من ظاهر القول أو يخالفه

 .(46)هي استلزام القول للمعنى املقصود من العبارة

و تكليفي إنَّ النص القرآني في مجمله نص مقصود بتكاليفه وأفعاله؛ ألنَّ املقاصد القرآنية قائمة على ما ه

وهذا الكالم ينطبق على مفهوم القصد عند التداوليين الذي ينص على أنَّ الكالم ال عبرة له إال  ،ومن ورائه عمل

ا﴾ ،فالحكم الفقهي هو أثر خطاب هللا تعالى ،بآثاره وأفعاله اإلنجازية
َ
ن وا الزِّ  ْقَرب 

َ
 ت

َ
ما هو عبارة  (47)فقوله عز وجل: ﴿وال إنَّ

ولقد نظر األصوليون إلى األحكام الفقهية في  ،(48)وهو حرمة الزنا ،فيما تضمنته اآلية من حكمعن أثر خطابي متمثل 

ها محور التكليف الشرعي املوجه للمتلقين؛ ألنَّ الحكم الشرعي في نظرهم هو "خطاب هللا  الخطاب القرآني على أنَّ

ا في فف ،(49) أو الوضع" ،أو التخيير ،املتعلق بأفعال املكلفين باالقتضاء
ً
هم املكلف )املتلقي( للخطاب الشرعي يعد  شرط

 وليتحقق الفهم الكامل لديه البد أن يكون الخطاب معلوًما وواضًحا له حتى يستطيع تصور القصد منه. ،تكليفه

                                                                    

 .190، ص3ابن القيم، بدائع الفوائد، ج (42)

 .499البعد التداولي عند األصوليين )ابن القيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد( أنموذًجا، ص (43)

 . 55،54األصوليين، صينظر: مبادئ التداولية في تحليل الخطاب الشرعي عند  (44)

 . 55ينظر: محمود طلحة، مبادئ التداولية في تحليل الخطاب الشرعي عند األصوليين، ص (45)

 .104ينظر: طه عبد الرحمن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقل، ص (46)

 .32سورة اإلسراء، اآلية:  (47)

 .25ينظر: عبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، ص (48)

 .23بد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، صع (49)
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 القرني, بابصيل (113) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

د األصوليون ضرورة اتباع معهود العرب في كالمهم؛ لفهم األحكام الشرعية
َّ
"وهم العرب الذين نزل  ،كما أك

وإن لم يكن لهم  ،فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر فال يصح العدول عنه في فهم الشريعة ،سانهمالقرآن بل

وإذا كان كذلك  ،وهذا جاٍر في املعاني واأللفاظ واألساليب ،عرف فال يصح أن يجري في فهمها على ما ال تعرفه العرب

يه وسلم أن يتكلف فيهما فوق ما يسعه لسان فال يستقيم للمتكلم في كتاب هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عل

 .(50)العرب"

والعرف اللغوي يعد  من جملة عناصر املعرفة اللغوية املشتركة التي تنص التداولية على ضرورة أن يستند 

وعليه فإنَّ بناء التواصل اللساني القصدي لن يتسنى له النجاح في ظل  ،إليها املتكلم لضمان إيصال قصده للمتلقي

ها تشكل املعرفة املتبادلة بين طرفي الحوارغيا تضمن تجنب املتلقي  والتي ،ب العوائد االستعمالية في الكالم؛ ألنَّ

 اإلشكال في الفهم.

لذا ذهب  ،وكما هو معلوم فإنَّ الناس يتفاوتون في مدارك فهم الخطاب القرآني مع تفاوت مدارك عقولهم

وبدالالت واضحة يستطيع العامة  ،امه مجملة في صورة قوانين عامةالشاطبي إلى أنَّ القرآن الكريم جاءت أحك

 ،وعليه فأحكام الدين محمولة في وعاء اللغة العربية التي اختارها هللا ملقاصد منها: كفاية االعتبار في الفهم ،فهمها

نَّ  ،(51)والتعبير الحسن عن املعاني وأدائها َيَتاَمٰى  ولهذا فإنَّ األمة قد فهمت "من قوله تعالى: ﴿إِّ
ْ
ْمَواَل ال

َ
وَن أ

 
ل
 
ك
ْ
يَن َيأ ذِّ

َّ
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ًما﴾
ْ
ل
 
َما  كما فهمت من قوله تعالى: ﴿ ،جميع وجوه االنتفاع من اللبس والركوب والسكنى...وغيرها (52)ظ ه 

َ
ْل ل ق 

َ
 ت

َ
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َ
ف

﴾
 

ٍف
 
وحتى يستطيع املكلف أن يتقبل الفعل املطلوب منه  ،(54)إرادة النهي عن كل أنواع األذى بالقول والفعل" (53)أ

كقوله  ،فقد استخدم الخطاب القرآني في سياق حديثه عن املقاصد الجزئية أسلوب تعليل العبادات واملعامالت

﴾ رِّ
َ
نك

 ْ
اءِّ َوامل

َ
َفْحش

ْ
ْنَهٰى َعنِّ ال

َ
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َ
ة

َ
ال نَّ الصَّ  ۖ إِّ

َ
ة

َ
ال مِّ الصَّ قِّ

َ
التداولية من جهة ضرورة أن  وهذا الفهم يلتقي مع ،(55)تعالى: ﴿َوأ

وذلك بواسطة الفعل القولي الداللي التركيبي الذي يستند  ،تبنى الكلمات والجمل على قصد يمثل فكر املتكلم ومراده

فاهلل عز وجل  ،وهذا ما كان القرآن الكريم يتبعه في خطابه ،على األعراف اللغوية املتفق عليها وسط الجماعة اللغوية

 .(56)بلسانها وفق ما تعرفه من معانيهاالعرب  قد خاطب

عرف تارة من عموم  ،والعلم بقصد داللة النصوص متوقف إما على اللفظ أو املعنى ففهم "مراد املتكلم ي 

وعلى الثاني أوضح ألرباب املعاني والفهم  ،والحوالة على األول أوضح ألرباب األلفاظ ،وتارة من عموم علته ،لفظه

القيم كذلك إلى أنَّ تناول األلفاظ في التفسير ال يكون إال ملعرفة ما تؤدي إليه من معاٍن  وذهب ابن ،(57)والتدبر"

ما هي أدلة يستدل بها على مراد  ،ودالالت للكشف عن مقاصد الشارع منها فيقول: "األلفاظ لم تقصد لذواتها وإنَّ

 .(58)ووضح بأي طريقة كان عمل بمقتضاه" ،فإذا ظهر مراده ،املتكلم

                                                                    

 .131، ص2الشاطبي، املوافقات، ج (50)

 .366. ص3ينظر: ا الشاطبي، ملوافقات، ج (51)

 .10سورة النساء، اآلية:  (52)

 .23سورة اإلسراء، اآلية:  (53)

 .385، 384، ص2ابن القيم، إعالم املوقعين عن رب العاملين، ج (54)

 .45اآلية: سورة العنكبوت،  (55)

 .51محمد إدريس الشافعي، الرسالة، ص ينظر: (56)

 .387، 2ابن القيم، إعالم املوقعين عن رب العاملين، ج (57)

 . 219، ص1ابن القيم، إعالم املوقعين عن رب العاملين، ج (58)
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 القرني, بابصيل (114) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

فهذا ابن القيم يرى أنَّ املراد من الخطاب هو  ،حرص الخطاب القرآني في أساليبه على فهم املتلقيولقد 

وتمكن السامع من  ،وهذا موقوف "على أمرين: بيان املتكلم ،وفهم املقصود من الخطاب ،بيان الكالم إلفهام السامع

ن املتكلم مراده  ،لم يحصل مراد املتكلم ،فإذا لم يحصل البيان من املتكلم أو حصل ولم يتمكن السامع ،الفهم وإذا بيَّ

فال بد من تمكن السامع من  ،لم يحصل له البيان ،باأللفاظ الدالة علي مراده هو ولم يعلم السامع تلك األلفاظ

ده التداوليون في حديثهم عن الكيفية التي يمكن بها وصف الفعل  ،(59)وحصول اإلفهام من املتكلم" ،الفهم
َّ
وهذا ما أك

ه قصدي  ملوضوع الخطاب الذي  ،الكالمي بأنَّ
ً
وذلك عبر الوسائل اللغوية التي يسعى املتكلم إلى انتخابها وبلورتها تبعا

ي فاشل ٍوخاٍل من القدرة في التأثير أي أنَّ عملية التواصل اللساني قد تكون ذات طابع كالم ،يحدده القصد التواصلي

أو السامع القادر على  ،في حال افتقدت للمتكلم الذي يستطيع عرض محتواه اللغوي بالشكل الصحيح ،على املتلقي

 فهم قصد املتكلم.

ا ما يتعلق بمبدأ التعاون التداولي الذي يرتكز عليه املتكلم للتعبير عن قصده لضمان قدرة املتلقي على  أمَّ

ها مهمة ،مهفه ويجب أن تراعى من قبل  ،فقد ظهر في الخطاب القرآني في حديث ابن القيم عن املبادئ التي يرى أنَّ

ه ينبغي على املتكلم أن يراعي قواعد التخاطب فال يقول ما ال يعتقد بصحته ،املتكلم في خطابه وال يطلب من  ،ومنها: أنَّ

ب ما ال يليق به
َ
نَّ  :ر قوله تعالىوعلى هذا األساس فسَّ  ،املخاط هَ  ﴿إِّ

َّ
  الل

َ
ب   ال حِّ

يَن﴾ ي  ْعَتدِّ
 ْ
بأنَّ " االعتداء في الدعاء  ،(60)امل

وتارة بأن يسأل ما ال يفعله هللا كتخليده ليوم  ،تارة بأن يسأل ما ال يجوز له سؤاله كاإلعانة على املحرمات

فهو اعتداء  ،أو يتضمن خالف ما أمر به ،أو يتضمن مناقضة شرعه ومراده ،القيامة...فكل سؤال يناقض حكمة هللا

 للتنفيذ ،(61)ال يحبه هللا وال يحب سائله"
ً

وهذا ما ذهب إليه فالسفة  ،فالدعاء عنده البد أن يكون صحيًحا وقابال

والتي تتطلب وجود تناسب بين مقوالت  ،وهو أنَّ الفعل الكالمي البد أن يمرر حالة من القصدية ،التداولية أيًضا

وبأسلوب  ،فاملتكلم حين يطلب ما ال يقدر عليه املتلقي ،حتى يستطيع املتكلم التأثير في املتلقي ،داف املتكلمالقول وأه

ه لن يحصل على مراده  وسيفشل الفعل الكالمي. ،غير مناسب فإنَّ

ا تعاونًيا أساسًيا لنجاح الفعل الكالمي
ً
ب وقد شبه األصوليون القصد الكاذ ،ويعد  الصدق في القصد شرط

بقول املنافق )أشهد أنَّ محمًدا رسول هللا(؛ ألنَّ األصل في الخطاب الحقيقة التي يصبح بها اللفظ كالًما يمكن التعبير 

إمَ ا ؛ يكون حقيقةأن َّالفهم إلى كل ما يتبادر في "األصل اآلمدي هذا بقوله: وقد قرر  ،به عن املعاني التي في النفس

إذا  ،و)اقعد( و)كرهت( قد تفيد حكًما (فدالالت بعض األلفاظ مثل )ق ،(62)االستعمال"أو بعرف  ،بالوضع األصلي

 يقصد بها ما يناقض معناها فيما بينه وبين هللا تعالى ،قصد املتكلم بها حكًما ملا جعلت له
َّ
وقد تم  ،شرط أال

 
ً
ة
َ
االستدالل في هذا الباب بصيغة نكاح الرسول صلى هللا عليه وسلم الذي انعقد بلفظ )الهبة( في قوله تعالى: ﴿واْمَرأ

َحَها﴾ نكِّ
َ
ن َيْست

َ
ي  أ بِّ

َراَد النَّ
َ
ْن أ ِّ إِّ

ي  بِّ
لنَّ ْفَسَها لِّ

َ
ن َوَهَبْت ن  إِّ

ً
َنة مِّ

ْ
ؤ ذب في لذا ال يجوز الك ،فهذا اللفظ يدل على النكاح ،(63)م 

 .(64)استخدام لفظ الهبة في األحكام بنية تناقض مراد هللا

ولكن على خالف ما  ،ومن هذا املنطلق ذهب الرازي إلى أنَّ القول الكاذب هو الذي له متعلق في ذهن املتكلم

د مغالطة املتلقي حين يقصد عدم موافقة النسبة اللفظية للنسبة الذ ،في الخارج وبناء  ،هنيةوعليه فإنَّ قائله يتعمَّ

                                                                    

 .79ابن القيم، مختصر الصواعق املرسلة على الجهمية املعطلة، ص (59)

 .87سورة املائدة، اآلية:  (60)

 .13، ص2ابن القيم، بدائع الفوائد، ج (61)

 .16، ص2اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ج (62) 

 . 50سورة األحزاب، اآلية:  (63)

 .320، 319ينظر: أحمد كروم، مقاصد اللغة وأثرها في فهم الخطاب الشرعي، ص (64)
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 القرني, بابصيل (115) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

ا َجاَءَك 
َ
ذ وَن  على ذلك فقد بنى تفسيره لقوله تعالى:﴿إِّ ق  َنافِّ

 ْ
ه   امل

 
ول َرس 

َ
َك ل نَّ  إِّ

م 
َ
ه  َيْعل

َّ
هِّ ۗ َوالل

َّ
ول  الل َرس 

َ
َك ل نَّ  إِّ

َهد 
ْ

ش
َ
وا ن

 
ال

َ
ق

نَّ   إِّ
َهد 

ْ
ه  َيش

َّ
يَن  َوالل قِّ َنافِّ

 ْ
وَن﴾ امل ب  اذِّ

َ
ك

َ
ه " أخبر عن (65)ل ه قول كاذب؛ ألنَّ وملا أنَّ  ،ش يء واعتقد بخالفه فهو كاذب على أنَّ

دَّ املستويان اللفظي والذهني الذي يعبر به املتكلم  ،(66)الكذب باعتبار املخالفة بين الوجود اللفظي والوجود الذهني" ع 

عن الفعل اإلنجازي البد أن يتماش ى مع شروط الصدق؛ حتى يتمكن املتلقي من تحديد الوظائف القصدية للفعل 

 الذي يؤديه املتكلم دون خداع أو كذب.  الكالمي

كما جنح اآلمدي إلى معيار القصد الذي استند إليه التداوليون للتمييز بين الفعلين الوصفي واإلنشائي 

فالخبر الصادق  ،وما ال يعلم صدقه من كذبه ،والكاذب الذي يخالفه ،ليضبط الخبر الصادق الذي يطابق الواقع

بنص "حكاية القرآن عن  أما ما ال يعلم صدقه من كذبه فيوضحه ،املخبر عنه أو خالفهوالكاذب عنده هو ما طابق 

﴾
 
ة نَّ هِّ جِّ ْم بِّ

َ
ًبا أ ذِّ

َ
هِّ ك

َّ
ى الل

َ
َرى َعل

َ
ت
ْ
ف
َ
حيث حصروا دعواه النبوة في الكذب  (67)الكفار قولهم عن النبي عليه السالم ﴿أ

ةِّ 
نَّ جِّ

ْ
ه ،َوال ا؛ ،م جعلوها في مقابلة الكذبوليس إخباره بالنبوة حالة جنونه كذًبا؛ ألنَّ

ً
ألنهم لم يعتقدوا صدقه  وال صدق

ٍة ليس بصدق وال كذب" ،على كل تقدير نَّ  .(68)فإخباره حالة جِّ

ر عنها  ،وإن كان جرى الحديث في التداولية عن تعدد املقاصد والنيات في النشاط اللغوي الواحد فقد عبَّ

م اجتماع قصدين فأكثر في فعل واحد؛ ألن َّالنية عندهم ربط ومقصده ،بعض األصوليين بما أسموه "تشريك النية

من ذلك قصد الحج الواجب إذا  ،وقد نظروا في طبيعة القصدين من جهة التوافق والتضاد ،القصد بمقصود معين

وقصد اإلمام  ،وقصد التبرد بالوضوء إلى قصد االغتسال للجنابة والجمعة ،قرنه بقصد عمرة تطوع على سبيل املثال

واالتفاق على قصد واحد في بناء أي حوار أو تواصل إضماري أو  ،(69)الخروج من الصالة والسالم على املأمومين"

ا االختالف الحاصل بين ما يقال  ،(70)أمر ضروري لضمان بناء تواصل قصدي جيد بين املتكلم واملخاطب ،إظهاري  أمَّ

ا ما يقصد فيتحدد على ما يريد املتكلم  ،عنيه األلفاظ في الظاهرفيتحدد في كون ما يقال هو ما ت ،وما يقصد أمَّ

واملتمثلة في األعراف  ،اعتماًدا على أنَّ السامع سيصل إلى غاية املتكلم عبر املعرفة املشتركة بينهما ،إيصاله إلى املتلقي

والذي يوجب على املتكلم واملتلقي  ،وهو من أهم مبادئ التعاون عند غرايس ،واألساليب اللغوية؛ لرفع اللبس واإلفادة

 عن معرفة ما تقوله الداللة الوضعية  ،التعاون لتحقيق الهدف املراد من الخطاب
ً
ففهم األقوال يحتاج فضال

 معرفة مقاصد القائل؛ تبًعا ملالبسات التلفظ. ،املستفادة من الجملة

ايتهم الخطابية في حال وجود ازدواج عند تحقيقهم غ )األدب(وإذا كان التداوليون يلزمون طرفي الحوار 

فقال هللا عز وجل:  ،فإنَّ الخطاب القرآني قد أرشد أصحابه إلى األدب الحسن في املباني واملعاني ،قصدي في الكالم

اب  
َ
رِّيَن َعذ افِّ

َ
ك

ْ
ل وا ۗ َولِّ ا َواْسَمع 

َ
ْرن

 
وا انظ

 
ول

 
َنا َوق وا َراعِّ

 
ول ق 

َ
 ت

َ
وا ال يَن آَمن  ذِّ

َّ
َها ال ي 

َ
﴾﴿ََيا أ يم  لِّ

َ
فنهى هللا املؤمنين عن  (71)أ

واأللفاظ العربية  ،(72) فأبدلهم هللا بكلمة )انظرنا( ،لفظ)راعنا(؛ ألنَّ اليهود كانوا يريدون به معنى آخر وهو السخرية

                                                                    

 .1سورة املنافقون، اآلية:  (65)

 .12ص  ،30فخر الدين الرازي، مفاتيح الغيب، ج (66)

 .8سورة سبأ، اآلية:  (67)

 . 10اآلمدي، اإلحكام في أصول األحكام، ص (68)

 .1214، 1213مقبول إدريس، في تداوليات القصد، ص  (69)

 .1219ينظر: مقبول، إدريس، في تداوليات القصد، ص  (70)

 . 104سورة البقرة، اآلية.  (71)

 .651، ص1عاشور، تفسير التحرير والتنوير، جينظر: ابن  (72)
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 القرني, بابصيل (116) البعد القصدي لتداولية افعال الكالم في الخطاب القرآني 
 

ها تظل خاضعة ملعاي ،ويطرأ عليها ش يء من التغير والتبدل مع مرور الزمن وتغير الناس واألحوال ،تختلف دالالتها ير لكنَّ

 القيم األخالقية والعقدية على مر العصور.

أالخاتمة والنتائج

ركز مفهوم القصد في تداولية أفعال الكالم على أنَّ الوصول للمعاني املرادة من الخطاب ال يمكن أن يختزل 

ين طرفي في طبيعة القواعد التركيبية والداللية لألفعال الكالمية؛ ألنَّ وظيفة اللغة تتمثل في تحقيق التفاعل ب

وذلك بواسطة األساليب  ،الخطاب وفًقا ملقاصد املتكلم التي من شأنها أن تدفع الفعل اللغوي إلى حيز اإلنجاز الفعلي

 ،أما القصد في الخطاب القرآني فتمثل في كل سورة وآية منه ،اللغوية التي يستعملها املتكلم لتجسيد تلك املقاصد

وتغيير قيمه وسلوكه وأهدافه بما  ،ثيري في املتلقي تعمل على توجيه أفعالهفهو ينهض على أفعال قصدية ذات بعد تأ

وهو ما توجهت تداوليات الخطاب إلى دراسته  ،وذلك وفق مناهج وأسس لغوية محكمة ،يتناسب مع القيم اإلسالمية

 كان اآلتي:  ،ولعل أبرز ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج ،مؤخرا

وإيضاح األساليب والقواعد املتبعة  ،القرآني التداوليين في تناول مفهوم القصدسبق املشتغلون بالخطاب  -1

 لبيان أثره في الخطاب.

عبارة عن فعل تواصلي قصدي من خطاب ال البد أن يستند تناول النصوص بالتحليل على مقاصد املتكلم؛ ألنَّ  -2

 ة األولى.الدرج

3-  
َّ
والتي قد  ،التي يعبر بها املتكلم عما يريد إنجازه من أفعالد الخطاب التداولي والقرآني تعددية املقاصد أك

 تتأرجح بين الصريحة والضمنية.

بناء  نَّ في أ ،تقاطع الدرس التداولي القصدي ألفعال الكالم مع املنظور العربي للمشتغلين في الخطاب القرآني -4

ا تشكل الية في الكالم؛ ألنهَّ التواصل اللساني القصدي لن يتسنى له النجاح في ظل غياب العوائد االستعم

 تضمن تجنب املتلقي الغموض واإلشكال في الفهم. والتي ،املعرفة املتبادلة بين طرفي الحوار

5-  
َّ
 بنوع خاص من املقاصد. ،قولًيا كان أو إنجازًيا أو تأثيرًيا ،ق كل قسم من الفعل الكالميتعل

6-  
َّ
يعد شرطا أساسيا ليصبح به اللفظ كالًما يمكن التعبير الصدق  أنَّ  ،د اآلمدي والرازي إلى جانب التداوليينأك

 به عن املعاني التي في النفس.

دوا ؛املفسرون غرايسسبق  -7
َّ
حتى في  ،عند تحقيقهم غايتهم الخطابية ضرورة التزام طرفي الحوار)األدب( فأك

 حال وجود ازدواج قصدي في الكالم.

أقائمة املراجع

 القرآن الكريم 
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The dimension intentional of the Pragmatic of the acts of speech in the Qur'anic discourse 

Abstract:  This research aimed to highlight the concept of willfulness in the pragmatics lesson of the speech acts in a trial to 

find out its relationship with Arabic pragmatics related to the Qur’anic discourse. It also discusses differences in the Arabic 

and westerns viewpoints about the concept. Results revealed that Arabs had the lead in identifying the concept of 

willfulness and its significance in Islamic discourse analysis. However, results also revealed that both sides pinpointed that 

discourse is primarily a communicative willful act that cannot be achieved without the linguistic tradition. Such linguistic 

tradition constitutes the reciprocal knowledge of the interlocutors. The research also concluded that validity is the core of 

discourse and that turns the articulation into a meaningful speech. 

Keywords:  Pragmatic- Speech Acts- intentionality- Quranic discourse- Islamic legal sources- Linguistic Tradition. 


