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متمثلة يف رسائل  األكادمييةنماذج من البحوث نقدية ل دراسة موضوع البحث هو      

مدى كفاية املقاربة التداولية يف مقاربة اخلطاب التحقق من  �دف، الدكتوراه ومذكرات املاجستري واملاسرت

إىل  -خبصوص النماذج اليت كانت قيد الدراسة  - خلص البحث.نظرية أفعال الكالم من خالل القرآين

ال لتبلغ مستوى قراءة ، ةقد مجعت بني موروث املفسرين ومفاهيم ومصطلحات التداوليات أن هذه املقارب

وإمنا هو تكرار يف نسق جديد أثبت ، فهم جديد كشف عنه املنهج التداويل اخلطاب القرآين بإضافة

 . املنحى التداويل يف كتب التفسري

  .البحوث –مقاربة  –القرآن -أفعال الكالم –التداولية : الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 The research is a critical study of models of academic research 

represented in doctoral theses and master's with the aim of examining the 
adequacy of the Pragmatics approach in the approach of Qur'anic discourse 
through the theory of speech acts.The research concluded that this approach 
has combined the legacy of the interpreters with the concepts and terms of 
Pragmatics, not to reach the level of reading the Qur'anic discourse by 
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adding a new understanding revealed by the Pragmatics approach, but rather 
a repetition in a new format that proved the Pragmatics orientation in the 
books of interpretation. 

Keywords: Pragmatics- Qur'an- interpretation- critical- academic. 

 
 :مقدمة

متمثلة يف رسائل الدكتوراه  -يسعى البحث إىل دراسة مناذج من البحوث األكادميية

�دف إىل معرفة كيفية استثمارها للمقاربة التداولية يف  دراسة نقدية-ومذكرات املاجستري واملاسرت

اليت القت رواجها عند هذا الصنف من ، قراءة اخلطاب القرآين من خالل نظرية أفعال الكالم

يف الوقت الذي اهتمت فيه الكتابات غري األكادميية برتمجة الكتب األجنبية للتعريف ، البحوث

ولقد اخرتنا على .اولة تأصيلها انطالقا من كتب الرتاث املختلفةبالتداولية والتنظري هلا من خالل حم

على ، وجه اخلصوص نظرية أفعال الكالم إلقبال الباحثني عليها يف مقاربة اخلطاب القرآين

حيث انطلقوا من مبدأ أن هذه النظرية موجودة يف حقيقتها يف كتب ، اختالف درجا�م العلمية

فمدار حبثهم كان قسيما بني جهود الرتاثيني وما أنتجته املقاربة التداولية وبالتايل ، الرتاثيني املختلفة

  .من مفاهيم

هل املقاربة التداولية متمثلة : وبناء على ما تقدم نطرح أسئلة إشكالية البحث فيما يأيت 

يف األفعال الكالمية كما حياول الباحث األكادميي تطبيقها بإمكا�ا أن تقدم إضافة جديدة يف 

ما  أم أ�ا جمرد تدريب تعليمي يكشف به الباحث متكنه من هذا املنهج؟، ءة اخلطاب القرآينقرا

يف فهم اخلطاب القرآين إذا كان مبدأ التطبيق يعتمد يف األغلب على  أمهية هذا النوع من املقاربة

مدونات ولإلجابة عن هذه األسئلة قمنا بدراسة ثالث  الرصيد الرتاثي من حيث التنظري والتطبيق؟

ومل يسعنا البحث لذكر تفاصيل ، متثل كل واحدة منها مستوى من مستويات البحث األكادميي

وعليه فقد عمدنا إىل تقدمي ما ميكنه أن يكون إجابة مقنعة ملا أثبتناه يف خامتة ، ما ورد فيها

 .البحث

  :نظرية أفعال الكالم -أوال

اعتربها مستوى  إذ" تشارلز موريس"  إىل الفيلسوف يعود الفضل إىل التعريف بالتداولية

يتوىل الطريقة اليت يستعمل من خالهلا املتلقي  فاملستوى التداويل، من مستويات الدراسة السيميائية
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وال يرتبط ، ويف هذا إشارة إىل أن املعىن ليس شيئًا متأصًال يف الكلمات وحدها 1.هذه العالمة

ثل يف تداول اللغة بني املتكلم والسامع يف سياق وإمنا يتم، وال السامع وحده، باملتكلم وحده

مبا أن التداولية هي البحث  2.وصوًال إىل املعىن الكامن يف الكالم) لغوي، اجتماعي، مادي(حمدد

ذلك أن كل عبارة متلفظ �ا ينبغي أال توصف فقط من وجهة تركيبها . "عن املقاصد اخلفية

إىل  التام اإلجناز املؤديينظر إليها كذلك من جهة الفعل واملعىن احملدد هلا بل ينبغي أن ، الداخلي

ألن البشر يتواصلون باللغة  3."هذا القبيلإنتاج تلك العبارة ووصف هذا املستوى التداويل من 

خطابية ، بوصفها ظاهرة"لذا تدرس التداولية اللغة، بوصفها أفضل وسيلة لتبليغ مقاصدهم

وهذا ما جيعلها ملتقى عدة علوم كالفلسفة واللسانيات  4".وتواصلية واجتماعية يف نفس الوقت

   .إخل...وعلم االتصال وعلم االجتماع وعلم النفس

جون كورة األعمال الرائدة يف جمال البحث التداويل ملؤسسها ا تعد نظرية أفعال الكالم ب

جرد مب املتكلم فهي أفعال ينجزها، أوستني وما قدمه من أفكار مهمة حول هذه األفعال النشو

عند اللغة وظيفة  نأل، تأثرييةوغايات  اجنازيه أغراضا �اليحقق ، التلفظ �ا يف سياق مناسب

يف ظل الناجح بني املتخاطبني هي وسيلة للتواصل  بل، فقط واإلخبارليست للوصف  أوستني

ظام نبل ، فحسبأو مجال حنوية فعًال تصويتياً ليست  الكالمية فاألفعالوعليه ، مجلة من الشروط

تعد جوانب خمتلفة ، كالمي مركب من ثالثة أفعالالفعل ألن ال 5.جنازي تأثرييإشكلي داليل 

  6 :وهي، وال يفصل أحدها عن اآلخر، لفعل كالمي واحد

ويراد به التلفظ بقول ما استنادا إىل مجلة من القواعد الصوتية والرتكيبية اليت :فعل القول

  .تضبط استعمال اللغة

كالوعد واألمر ،  يراد به القصد الذي يرمي إليه املتكلم من فعل القولو :وفعل اإلنجاز

  .واالستفهام والتحذير

ويراد به التأثري الذي حيدثه فعل اإلجناز يف املخاطب فيدفعه للتصرف بطريقة :وفعل التأثير

، وقاً قوليًا لفظيًا منط فإ�ا تنجز فعالً )الكلب يعض:(حني تقول أم لطفلها: فعلى سبيل املثال.ما

وحني خيتار ، وحني تقول األم هذه اجلملة فإ�ا تنطق حتذيراً يف الوقت نفسه أي تنجز فعًال إجنازياً 

  .الطفل طريقاً آخر فإن ذلك هو النتيجة واألثر للمنطوق نفسه



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد                    
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  235 - 219: ص 

 

222 

  University of Tamanghasset - Algeria                                  اجلزائر -تامنغست جامعة

، التنفيذية، وقد صّنف أوسنت األفعال الكالمية على أساس قو�ا اإلجنازية إىل احلكمية 

فاعترب كل تواصل لغوي  ستاذهاستكمل جون سريل عمل أ 7.السلوكيات، العرضية، التعهدية

، فقدم تصنيفًا بديالً 8.يستدعي أفعاال كالمية؛وهي الوحدات األساسية أو الدنيا للتواصل اللغوي

  9:تضمن اآليت

وهذه األفعال ، الغرض اإلجنازي فيها هو وصف املتكلم واقعة معينة:اإلخباريات– 1

  .واجتاه املطابقة فيها من الكلمات إىل العامل ، بحتتمل الصدق والكذ

غرضها اإلجنازي حماولة املتكلم توجيه املخاطب إىل فعل شيء معني :التوجيهات–2

  .واجتاه املطابقة فيها من العامل إىل الكلمات، األمر والطلب:مثل

اه واجت، وغرضها اإلجنازي هو التزام املتكلم بفعل شيء يف املستقبل:االلتزامات-3

  .املطابقة فيها من العامل إىل الكلمات

وغرضها اإلجنازي هو التعبري عن املوقف النفسي تعبريا يتوافر فيه شرط :التعبيريات- 4 

  . اإلخالص وال يوجد فيه اجتاه مطابقة 

إعالن :تؤدى بنجاح إذا طابق حمتواها القضوي للعامل اخلارجي مثل:اإلعالنيات-5

واجتاه املطابقة فيها من ، غيريا يف الوضع القائم وتقتضي عرفا لغوياوميز�ا أ�ا حتدث ت، احلرب

  .الكلمات إىل العامل ومن العامل إىل الكلمات 

  :نقد نظرية أفعال الكالم : ثانيا

انتقدت هذه النظرية كغريها من النظريات لكن الباحثني املنشغلني باستثمارها يف قراءة 

ما فيه من أمهية تبني حمدودية هذه النظرية يف بلوغ مقاصد اخلطابات ال يهتمون �ذا النقد على 

يد أفعال الكالم والثاين بأمهية نذكر هنا أمرين أساسني األول يتعلق بصعوبة حتد.اخلطاب

  .تصنيفها

أدت للقول بوجود معىن واحد يف  تعترب اللغة أ�ا شفافة للغة رؤية ترميزية سريلإن رؤية 

وبالتايل فإنه أقصى جانبا من التداولية وهو ذلك ، ن على الدوامالّنّص واخلطاب وهذا غري ممك

 "10.املتصل بالعمليات االستداللية واللجوء يف تأويل اجلمل إىل السياق واملعلومات غري اللغوية

نظرية أفعال الكالم تفرتض أن املعىن جاهز ومقدم من خالل التصنيفات وأ�ا بالفعل ذلك أن 

لذلك فهي تستقي معناها العملي من حقيقة أن .الكالم واخلطاب ميكنها أن تقف على داللة
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هذه األعمال نفسها إمنا توجد األشكال واإلشارات العرفية للنص اليت يكون وجودها سابقا 

تام  بشكل حمّدد غري سياق يف شفافًا فاعتبار القصد 11."بالفعل الستخدام املتكلم واستعماله هلا 

ن يكون جمرد جتريد نظري ال يسعفنا بالقول بإنتاجية أفعال الكالم غري ممكن وال يعدو أ، و�ائي

 معناه ألن اخلاّصة؛ داللته خارج يقع ما على حييل أن يستطيع ال " اإلجنازيّ  وعليه فإن القول

 احلدث داللة وصف إنّ .شامل سياق يف تامّ  فعل أو أنّه حدث لو كما ذاته يف حمصورًا يبقى

 أمور وهي وجود 12."أخرى داللية حقيقة يهمل مادام، دائًما ناقًصا يبقى)الكالم فعل( األدائي

نظر  يف للسياق انغالق وعليه ال يوجد، الّضّيق املقاميّ  أو، الّلساينّ  الداليل السياق خارج أخرى

 .اللغة  صميم من التشويش نقاوة اإلجناز ألن عن البحث من جدوى وبالتايل فال، ديريدا

نوع (القوة املتضمنة يف القول  ال الكالمية أمهيتها ألن معرفةتفقد مسألة تصنيف األفع

" سأحضر غدا"فقولك .ليس دائما حامسا يف تأويل القوة أو يف جناح العمل)الفعل الكالمي املنجز

وبالتايل فإن حتديد نوع الفعل ، اخل..إثبات أو وعد أو �ديد أو تكهن :ميكن أن تتعدد معانيه 

وعليه فإن عدم احلاجة إىل حتديد قو�ا املتضمنة يف القول ، أويل القولالكالمي غري ضروري يف ت

وهذا بالفعل ما أثبته تطبيق نظرية أفعال الكالم يف اخلطاب  13.يبطل فائدة هذه التصنيفات

لكن من يتابع الكتابات حول نظرية أفعال الكالم وتطبيقا�ا على خمتلف أنواع اخلطابات ، القرآين

قد جاءت بفتح عظيم يف حتليل اخلطاب وفهمه لكثرة تطبيقها على املدونات  حيسب هذه النظرية

  .هلا الرتاثية واملعاصرة على حد سواء من دون فحص مدى كفايتها أو النظر يف النقد املوجه

  :دراسة نقدية في تطبيق المنهج التداولي:ثالثا

  ):رسالة دكتوراه(يةدراسة تداول -سورة البقرة- األفعال الكالمية في القرآن الكريم.1

التحليل وفق التقسيم اخلماسي الذي وضعه سريل ألصناف  انطلق الباحث يف إجراءات

تتضمن فعال كالميا واحدا أو ، األفعال الكالمية حيث اعترب كل جزء من املدونة وحدة خطابية

أسباب مستعينا بظروف إنتاج اخلطاب متمثلة يف ، أكثر حسب املوقف اللغوي والوحدة اخلطابية

فعمل على حتديد أطراف اخلطاب يف بعض األحيان ، النزول والظروف احمليطة باملوقف الكالمي

 –فعل القول(مستويات الفعل الكالمي  وكذا احلال مع، وليس دائما ألن ما صرح به غري ما طبقه

مي إىل مث صّنف بنية الفعل الكال -)الناتج عن القول(الفعل التأثريي  -الفعل املتضمن يف القول

مباشر أو غري مباشر وذكر قوته اإلجنازية من خالل حتليل دور الوسائل اللغوية املستعملة يف 



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة    2021 :السنة 2: عدد 10: مجلد                    
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  235 - 219: ص 

 

224 

  University of Tamanghasset - Algeria                                  اجلزائر -تامنغست جامعة

شروط (إضافة إىل ذلك اهتمت الدراسة بتوضيح الشروط القياسية لنجاح الفعل .تعديل هذه القوة

باملنهج  قارب �ا اخلطاب القرآيناليت هذا ملخص للكيفية  14.وقضايا تداولية أخرى) املالءمة

  فهل بالفعل التزم الباحث �ذه اخلطوات ؟ ، التداويل

اختص الفصل األول والثاين باجلانب النظري ، توزع موضوع الباحث على سبعة فصول

أما  .عرض يف األول تعريف التداولية والثاين اهتم بأفعال الكالم وتصنيفها عند أوستني وسريل

يف أفعال الكالم خّص كل فصل بصنف من هذه الفصول اخلمسة املتبقية فقد اختصت بتصن

التداولية (وقد اعترب السورة بأكملها فعال إجنازيا كبريا هو الدعوة إىل اإلسالم هللا تعاىل .األصناف

بعد أن عّرف باملدونة وأهم املواضيع اليت  15.وحتته تندرج األفعال الكالمية الصغرى) الكربى

  ل تصنيفه ألفعال الكالم ؟فهل استطاع أن يثبت ذلك من خال.تضمنتها

لقد سار الباحث يف استخراجه ألفعال الكالم وحتديد قو�ا اإلجنازية  :اإلخباريات-1-1

مستندا على ما قدمته كتب التفسري سواء صرح بذلك ووثقه وهو الغالب على حبثه أو جتاهله يف 

موحدة فتارة يستخرج  وما يالحظ على عمله يف هذا الفصل أنه مل يتقيد بطريقة.16مواضع قليلة 

فمثال ذلك ما ورد يف وصف ، من اآليات القوة اإلجنازية الصرحية واملستلزمة وأخرى ال يذكرها

فلم يلتزم الباحث بتحديد الفعل املباشر وغري املباشر  17.املتقني والكافرين يف بداية السورة

  . لق باإلخبارياتبل حاله مذبذب بني ذلك خاصة ما تع، كمنهجية وعد �ا مع مجيع اآليات

، رصد الباحث أفعال الكالم يف اإلخباريات على اعتبار انفصال اآليات عن بعضها

[ مثال ذلك اآلية، فلكل آية فعلها حىت لو كان املعىن ال يكتمل إال باآلية اليت قبلها أو بعدها

ِإَذا ِقيَل َهلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن وَ ) 12(﴿ َأَال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن َال َيْشُعُروَن ] 12-13

فلم حيدد إن  18.﴾النَّاُس قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َكَما آَمَن السَُّفَهاُء َأَال ِإنـَُّهْم ُهُم السَُّفَهاُء َوَلِكْن َال يـَْعَلُموَن 

هي أفعال كالمية ] 12اآلية [ألن ما حدده يف ، كان الفعل الكالمي مباشرا أو غري مباشر

كما أن .والفعل غري املباشر سيظهر يف التكملة وهو الذم والتسلية، يان حال املنافقنيمباشرة ب

ويف مواضع أخرى ، يكتفي يف بعض املواضع مبجرد ذكر أفعال الكالم من دون شرح الباحث

يف قوله  19فعل االعرتاض:مثل. يكون الشرح غري كاف لتوضيح مناسبة الفعل الكالمي للسياق

  .بالكافرين﴾ ﴿واهللا حميط:تعاىل
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إىل اآلية ] 21[متجاوزا اآلية ] 20[لقد انطلق الباحث من البسملة إىل غاية اآلية 

و�ذا ال يستفيد القارئ من املقاربة التداولية لتقصي 20، ذلك أنه صنفها ضمن اإللزاميات] 22[

ا متصلة يف السياق مب] 20[فاآلية . املعىن بقدر ما هي عملية تصنيف بعيدة عن هدف حمدد

﴾ متعلق بسياق اإلخبار عن يَا أَيـَُّها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكمُ  ﴿:قبلها من آيات فالنداء واألمر يف قوله

  .أصناف الناس

اختلفت مقاربة الباحث للقصص القرآين بعض االختالف الشكلي عن ما تقدم من 

فكان أول ما ، كالميالقصص إىل أجزاء حماوال أن حيدد لكل جزء فعله الالباحث قّسم إذ آيات 

بدأ به قصة البقرة وإن كانت هذه القصة قد وردت يف سياق احلديث عن بين إسرائيل مع نبيهم 

وبالتايل فإن القصة ال تبدأ فقط من اآليات اليت ، موسى عليه السالم ضمن أحداث كثرية

لبقرة من اآلية مث تبدأ قصة ا 66إىل غاية اآلية ] 40[تضمنت قصة البقرة وإمنا بدءا من اآلية 

ومّثل اجلزء اخلامس ، متثل أحداث ووقائع القصة، قّسمها إىل مخسة أجزاء فقد، 73إىل  67

ليحدد بعد ذلك ، وإظهار قدرة اخلالق على اإلحياء، وهي التعرف على القاتل، الوضعية النهائية

بعد املوت وإقناع  ترسيخ عقيدة اإلحياء" الفعل اخلتامي للقصة والفعل الكالمي املركب متمثال يف

وينتقل بعدها خلصائص التحاورات  21".كما تتدعم املتوالية السردية خبامتة وعظية،  املخاطبني �ا

ونشري إىل أن الباحث وقف عند ، وقوانني اخلطاب فتحدث عن مبدأ التعاون والتأدب واإلقناع

آدم عليه قوانني اخلطاب يف بعض احملاورات وجتاهلها يف مواضع أخرى مثل قصة خلق 

بصورة غري واضحة  وهذا ما يفسر انتقائية الباحث غري املربرة يف تطبيق املنهج التداويل22.السالم

ما أمهية تقسيم القصة إىل أجزاء مبا أن أساس عمله يعتمد على استخراج أفعال ف.وال موحدة

  . الكالم من اآليات؟خاصة وأن التقسيم اختلف من قصة ألخرى

وقد قسمها إىل ستة مباحث متضمنة األحكام الشرعية متمثلة :أفعال التوجيه -1-2

وما قلناه يف .)الصيام واجلهاد واحلج وأسئلة الصحابة واألسرة واملعامالت املالية(يف أحكام

وحتديد ، مثل عدم متييزه بني الفعل املباشر وغري املباشراإلخباريات ينطبق بعضه على التوجيهات 

الصغرى جامعا بني الفعل املباشر وغري املباشر ويشرح بعضها  الفعل الكلي مث ذكر األفعال

بعض اآليات يف وقد صنفت . 23]21[مثل ما هو موجود يف اآلية، وبعضها اآلخر يذكره فقط

وهذا ما يؤكد  24].103[واآلية ]102[اإلخباريات وأعيد تصنيفها يف التوجيهات مثل اآلية 
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لكن الباحث اعترب هذا التداخل إحدى .الواقع بينها إشكالية الفصل بني أنواع األفعال والتداخل

  .نتائج حبثه

كان للباحث يف هذا القسم عودة جديدة لتكرار ما ذكره يف النوعني :التعبيريات-1-3

، وقد وردت يف اإلخباريات ليستخرج الفعل الكالمي نفسه] 19[فقد عاد إىل اآلية ، السابقني

بل إن كل أفعال التهويل اليت سبق ذكرها يف 25. ]213[ةوكذلك اآلي، التهويل ويعيد الشرح ذاته

  . اإلخباريات عاد إليها يف التعبرييات

، كثر برت اآليات عن سياقها واالهتمام فقط باجلزء الذي سيستخرج منه الفعل الكالمي

ذكر منها فقط اجلزء الذي حدد منه فعل الكالم وهوُ﴿أولَِٰئَك يـَْلَعنُـُهُم ] 159[مثال ذلك اآلية

ِعُنوَن﴾ وهو السخط واإلبعاد ، وهذا البرت لآلية يفوت معرفة املقصود بأولئك 26.اللَُّه َويـَْلَعنُـُهُم الالَّ

وما بعدها اليت ستستثين هؤالء من ]160[ خاصة وأن معىن اآلية مل يتوقف هنا بل تتمته يف اآلية

ِإالَّ الَِّذيَن تَابُوا َوَأْصَلُحوا َوبـَيـَُّنوا َفُأولَِٰئَك ﴿:يف قوله تعاىل، السخط واإلبعاد إن هم تابوا إىل اهللا

  . السخط واللعن ملن ميوت كافرا] 161[﴾وتؤكد اآلية  َوأَنَا التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ  ۚ◌ أَُتوُب َعَلْيِهْم 

على شروط املالءمة خاصة ما  ومن أفعال الكالم اليت صنفها يف التعبرييات وهي ال تتوفر

تعلق بشرط عدم وجود املطابقة الذم والتحذير والتعريض والغضب يف مواضع كثرية نذكر منها 

وإمنا الغرض ، فهذه األفعال يف حقيقتها ليست �رد التعبري27].168[و] 213[و]102[اآلية 

الكلمات إىل العامل غرضه وبالتايل توجد مطابقة من ، منها واضح فالذم مثال القصد منه التوبيخ

ألن اهللا غين عن ، وهو توجيه وليس جمرد تعبري عن مشاعر، هنا االنتهاء عن الفعل أي الزجر

والغرض منها واضح هو �ي املخاطب وزجره عن قبيح صنعه أو فساد معتقده وأن يتعظ ، ذلك

ولعنه أمر عظيم ينبغي فغضب اهللا ، إضافة إىل أ�ا حتمل معىن التحذير، املستمع واملتلقي للخرب

وهناك من األفعال الكالمية التعبريية اليت مل يقف عندها الباحث ونعتقد أنه مل حيصيها .اجتنابه

  . بشكل جيد سنجد بعضها يف البحث الثاين من هذه الدراسة

مرة أخرى تتكرر أفعال الكالم يف مواضع كثرية نذكر منها اآلية :اإللزاميات-4- 1

وقد صنفت اآلية يف اإلخباريات وتكرر الشرح هنا منسوخا ، مي هو الوعيدالفعل الكال] 178[

بل إن ما .وأغلب ما ورد يف الوعد والوعيد مكرر حرفيا يف مواضع أخرى 28.حرفيا يف اإللزاميات

-217[اآليتني تصنيف  مثال ذلك، صنف ضمن التوجيهات سيصبح يف اإللزاميات وعدا
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مع أن صيغتها التحذير والتبشري غري املباشر هو  فعلالأن  اعتباريف التوجيهات على ] 218

  فهل التحذير والتبشري وعد أم توجيه؟، وقد أصبحت هذه األفعال ضمن الوعديات، خربية

بعد التعريف �ا وتقدمي أنواعها رصد األفعال اإليقاعية معتمدا هذه :اإليقاعيات-1-5

هنا أيضا بعض اآليات اليت صنفت من قبل وقد تكررت ، املرة على ما قدمه األصوليون والفقهاء

مثال ذلك آية الوصية مدرجة ضمن التوجيهات أل�ا تضمنت فرض الوصية إذ اعتربها الباحث 

مث يصنفها مرة أخرى ، قد استوىف شروط املالءمة، أمرا يتضمن التحريض واحلث على الوصية

على عباده وليس املقصود  لكن الباحث نسي أن الوصية هنا فرض من اهللا 29.ضمن اإليقاعيات

أن اهللا هو الذي يوصي حىت يعتربها فعال إيقاعيا ومبا أنه فرض فهو أمر وبالتايل حني صنفها يف 

  .التوجيهات كان أصوب له من اإليقاعيات وإال ستتحول كل أفعال التوجيهات إىل إيقاعيات 

ت تؤهله لتحليل مجيع أكد الباحث أن املنهج التداويل رغم انتقاده فهو منهج ميتلك آليا

ولكن ما قدمه الباحث ال يكفي إلثبات هذه النتيجة ، أنواع اخلطابات مبا فيها اخلطاب الديين

  .ألن تصنيفه ألفعال الكالم مل يسفر عن أية إضافة جديدة لفهم اخلطاب القرآين

ة الصرحية وقد فسر الباحث غلبة القوة اإلجنازية الضمنية يف سورة البقرة على القوة اإلجنازي

وهذا 30.ويف كفاءته على التأويل والفهم على حد تعبريه، بثقة املرِسل يف الكفاية التداولية للمتلقي

أبعد احتمال يرجى من هذه النتيجة ألن اخلطاب القرآين ال يتسىن للقارئ العادي فهمه 

وما ، لعلماءوال حىت تفسريه أو تأويله لذا تصدى هلذه املهمة جهابذة ا، واستيعاب كل ما فيه

والتفسري الذي نراه مناسبا هو أن ، اعتماد الباحث على جهد هؤالء يف عمله إال دليل على ذلك

ز كل بليغ فهو الكتاب الذي حتدى العاملني بأن يأتوا مبثله يبالغة اخلطاب القرآين جاءت لتعج

كما أن املوىل عز وجل أراد لكتابه أن يكون محال أوجه يف تفسري معانيه حىت ،  فعجزوا، ولو آية

  .تنتفع به األجيال على اختالف األزمنة واألحوال

كل ما استنتجه الباحث خبصوص تصنيف األفعال الكالمية أن ذكر القوة اإلجنازية 

تضجر والتحقري الرجاء وال:وما ذكره خبصوص أفعال الكالم، املباشرة املستلزمة لكل صنف

مل يرد يف حبثه منه شيئا وفعل االمتنان الذي ظهر يف إحصاء نعم  31، واإلشفاق ضمن التعربيات

السياقات تفيد املّن بل أحيانا هي إلقناع املخاطب ومن باب إقامة  مل تكن مجيع اهللا على خلقه

مما جيعل فعل وقد أرجع سبب تداخل األقسام اخلمسة لألفعال الكالمية إىل السياق .احلجة
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فما اإلضافة اليت ، لكنه مل يوضح تأثري ذلك يف تصنيف األفعال 32.احلكم فعل ممارسة والعكس

تضمنها تصنيف األفعال يف القرآن الكرمي وقد ملس صعوبة الفصل وتداخل األصناف؟ فيم تكمن 

   .أمهية التصنيف ومنتهى ما وصل إليه الباحث من النتائج خبصوصها هي ما سبق ذكره

إن الفعل الكالمي الكلي للسورة ال ميكن إثباته �ذا النوع من تصنيف األفعال وهذا ما   

ألن ، كان يطمح إليه الباحث حني افرتض أن السورة تنطلق من فعل كلي هو الدعوة إىل اإلسالم

   .ما قام به جمرد تصنيف تداخلت فيه األصناف

  ):مذكرة ماجستير(قرة أنموذجااألبعاد التداولية في الخطاب القرآني سورة الب -2

أمهية البحث حسب ما صرح به الباحث يف دراسة اخلطاب القرآين بالكشف عن  متثلت

معانيه ومقاصده من منظور تداويل وحماولة تتبع أبعاده التداولية من خالل دراسة ثالثة قضايا 

بعها يف كل من الدرسني وحماولة تت، واإللتزام احلواري واحلجاج، تداولية متثلت يف أفعال الكالم

وانطالقا من هذا طرح إشكالية البحث يف سؤالني؛األول يتعلق بدراسة ، اللغويني العريب والغريب

والثاين يسعى ملعرفة مدى إسهام دراسة هذه الظواهر ، هذه القضايا يف الدرس الغريب والعريب

البحث يف ثالثة فصول  جاء33.التداولية يف فهم مقاصد القرآن الكرمي يف خطاب سورة البقرة

فكان الفصل األول لدراسة ، خّص كل فصل بدراسة ظاهرة من الظواهر التداولية السالفة الذكر

وعند العرب مث دراستها على مستوى املدونة ليصل إىل ) أوستني وسورل(أفعال الكالم عند الغرب 

ن موضوع حبثنا أفعال وأل.خالصة هي نفسها ستصبح نتيجة يف اخلامتة فيما تعلق �ذه الظاهرة 

لننظر يف الكيفية اليت طبق �ا باحث املاجستري املنهج ، الكالم فقد اقتصرنا على هذا الفصل

ونسجل أن الباحث .التداويل مقارنة بباحث الدكتوراه خاصة وأن املدونة نفسها وهي سورة البقرة

ل بتتبع كل آية على يف الوقت الذي اهتم الباحث األو ، قد اكتفى بدراسة بعض اآليات فقط

الثاين أحيانا يذكر  حثاالبفإن ، حدة بل أحيانا أجزاء من اآليات ليحدد فيها الفعل الكالمي

اليت اختصت و  ةآيات مفردة وأخرى يتتبع مقاطع بأكملها كما فعل مع اآليات األوىل من السور 

  . اتوقد صنفت ضمن اإلخباري، بعرض الفئات الثالث من الناس وموقفهم من الدين

فحدد األفعال الكالمية ، بدأ بوصف القرآن الكرمي واملؤمنني به:اإلخباريات-2-1

اإلجنازية من قوله تعاىل﴿ذلك الكتاب﴾يف التنبيه والوصف والتقرير واإلخبار اعتمادا على ما 

فاعترب الفعل الكالمي هنا جمرد ]4و3[وأعقبها بصفات املتقني يف اآلية ، وجده يف الكشاف
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مشريا إىل  فقد تقرر قرار يقضي من اهللا سبحانه �داية وفالح هذه الفئة، سب سورلاإلخبار ح

إذا   34.أسلوب االلتفات الذي أحدثه اسم اإلشارة ﴿ أولئك﴾ واعتربه وعدا وبشارة من اهللا تعاىل

وكذلك .كان األمر هو قرار وقضاء قد قضاه اهللا فإنه سيصنف يف اإلعالنيات وليس اإلخباريات

فعل إخباري تضمن قوة إجنازيه هي الوعيد لينتقل إىل ]7و6[ات الكافرين يف اآليتنيفعل مع صف

فحدد الفعل اإلجنازي فيها يف الوعيد أيضا مشريا إىل أنه من ] 9-8[وصف املنافقني يف اآليات

  .فهو غري مهتم بالفصل بني األصناف 35.فئة االلتزامات

ف وتشمل مجيع الصيغ الطلبية  متثلت يف أفعال التكلي:)الطلبات(التوجيهات-2-2

ليشرع يف التعريف �ا وبيان أمهيتها مث اكتفى مبثال أو اثنني ، كاألمر والنهي واالستفهام والنداء

يَا أَيـَُّها وهو أول نداء يف السورة ﴿ ] 21[عن كل نوع مثال ذلك فعل النداء املوجود يف اآلية

ألول تأثريي نداء متثلت قوته اإلجنازية يف تنبيه املخاطبني ﴾ فعليني كالميني االنَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكمُ 

و�يئتهم لتلقي اخلطاب والثاين غرضه اإلجنازي أمر وقوته اإلجنازية تتمثل يف دعوة املخاطبني إىل 

 إجنازيا اكالمي  ﴾ فعالَفَال َجتَْعُلوْا لِلَِّه أَنَداًدا ﴿:حدد يف قوله تعاىل] 22[ومن اآلية . عبادة اخلالق 

وقد اختار األمثلة اليت مجعت بني األمر والنهي على اعتبار أ�ما يرتبطان .متثل يف النهي الصريح 

ليخلص إىل أن األفعال التوجيهية تتحقق مبجرد التلفظ �ا ، ببعضهما بعضا يف اخلطاب القرآين

  .ليتحقق قصد املخاطب والغرض التواصلي

لى أفعال الوعد والوعيد وكذا أفعال وتشتمل ع):الوعديات(األفعال االلتزامية -2-3

كما تتضمن ،   تعاىل لعباده املتقني يف اجلنةالبشارة وحنوها الرتباطها باجلزاء والنعيم الذي أعده اهللا

ومن أمثلة ذلك الوعد والبشارة باخللود يف اجلنة .أفعال العقاب والعذاب الذي توعد به الكافرين

�وَ  ]38[اآلية ْ�ِ�ْم
َ
�َعل

ٌ
ْوف

َ
�خ

َ
ال

َ
�﴾﴿ف وَن

ُ
�َيْحَزن �ُ�ْم

َ
والوعيد بالعذاب يف النار  ال

  .مكتفيا ببعض األمثلة 36].39[اآلية

مثل لذلك بأمثلة مل يتطرق هلا الباحث األول ):اإلفصاحيات(األفعال التعبيرية-2-4

﴿َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصِربَ َعَلى ] 61[لكن بعضها يستحق املراجعة والتصويب مثل اآلية

َلْن َنْصِربَ َعَلى طََعاٍم  ﴿:﴾ ففي قوله تعاىل..َعاٍم َواِحٍد فَادُْع لََنا َربََّك ُخيْرِْج لََنا ِممَّا تـُْنِبُت اْألَْرضُ طَ 

والدعاء ، ﴾ فعل كالمي لفظي تعبريي تتمثل قوته اإلجنازية يف تذمر القوم ونفاذ صربهمَواِحٍد 

﴾ ففيه تضرع وحرص على اإلجابة وهذا غري َنا َربَّكَ ادُْع لَ  ﴿:الذي ضمنه فعل األمر يف قوله تعاىل
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، صحيح أل�م ليسوا هم من يدعوا بل طلبوا الدعاء من نبيهم وعليه يصنف الفعل يف التوجيهات

﴿َوقَاُلوا قـُُلوبـَُنا :كما عربوا عن استكبارهم ومتردهم يف قوله.وال ميكن إدراجه ضمن التعبرييات 

﴿َوقَاُلوا قـُُلوبـُنَا :ففي قوله تعاىل] 88[ُه ِبُكْفرِِهْم فـََقِليًال َما يـُْؤِمُنوَن﴾ُغْلٌف َبْل َلَعنَـُهُم اللَّ 

ُغْلٌف﴾فعل كالمي لفظي قوته اإلجنازية تتمثل يف اإلعراض والرفض وعدم قبول بين إسرائيل دعوة 

َلَعنَـُهُم  ﴿ بَلْ :النيب صلى اهللا عليه وسلم فاستحقوا اللعن الذي اعتربه الباحث دعاء يف قوله تعاىل

فكيف يكون دعاء واهللا يقر ويؤكد ، وهذا أيضا غري صحيح 37اللَُّه ِبُكْفرِِهْم فـََقِليًال َما يـُْؤِمُنوَن﴾

  .وبالتايل فهو فعل السخط والغضب، هلم اللعن مبا كفروا

ُمثَّ َعَفْونَا َعْنُكْم ِمْن بـَْعد ﴿] 52[ من أمثلة ذلك اآلية):التصريحات(اإلعالنيات-2-5

بعد ، ﴾ تضمن ملفوظ ﴿عفونا عنكم ﴾ قوة إجنازيه تتمثل يف إعالن العفو عن قوم موسى كَ َذلِ 

  .وقد اكتفى ببعض النماذج فقط 38.أن عبدوا العجل اآلية

ويف خالصة هذا الفصل توصل الباحث إىل غلبة اإلخباريات على السورة مث التوجيهات 

وكيدا ونفيا مراعاة ألقوال املخاطبني وحتقيقا وقد اختلفت هذه األفعال من درجة قو�ا اإلجنازية ت

  .ملقاصد وغايات اخلطاب القرآين يف السورة والنتيجة ذا�ا تكررت يف اخلامتة 

  ):مذكرة ماستر(أفعال الكالم في سورة مريم- 3 

صاغت الطالبتان إشكالية حبثهما يف أسئلة تناولت اجلانب النظري والتطبيقي اكتفينا 

اليت حتتاج إىل إجابة أما ما تعلق باجلانب النظري فإجابته موجودة يف الكتب  أل�ا هي، باألخرية

وبالتحديد سورة مرمي؟ هل لألفعال ، كيف يتجسدا لفعل الكالمي يف القرآن الكرمي" ، واملراجع

اإلجنازية دور يف فهم اخلطاب القرآين؟ كيف ترد اآليات القرآنية بأسلوب ما ونفهم منه شيئا 

حىت أسئلة اجلانب التطبيقي كانت بعيدة عن الصياغة العلمية اليت متثل موضوع  ولكن 39"آخر؟

فالسؤال عن دور األفعال الكالمية يف فهم خطاب السورة وهو أهم سؤال يف البحث ال ، البحث

توجد إجابته يف اخلامتة ألن أكثر ما تضمنته هو اإلجابة عن األسئلة اخلاصة باجلانب النظري وما 

نب التطبيقي يصب يف إطار البديهيات كاعتبار أسلوب السور قد زاوج بني األسلوب تعلق باجلا

، معاين ضمنية خمتلفة لكّننا نفهم من ورائه، وأّن اآليات القرآنية ترد بأسلوب ما، اخلرب واإلنشائي

وتنوع األغراض اإلجنازية لكل من ، وهذا ما يعرف باألفعال املباشرة وغري املباشرة عند سريل

تنوعت "وحدها النتيجة اليت مفادها .مع أن التداولية ال تدرس األساليب. خباريات والطلبياتاإل
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 40 ."إذ تعّد األفعال الطلبية واألفعال اإلخبارية األكثر حضورا، األفعال الكالمية يف سورة مرمي

    .نان السابقاوهي النتيجة ذا�ا اليت توصل إليها الباحث، متثل اجلانب التطبيقي

دراسة  " ُخص الفصل الثالث بالدراسة التطبيقية ُوسم ب، من البحث ثالثة فصولتض

مت التعريف بالسورة وتبيان أهم أغراضها وأهم القصص  إذْ ، "تطبيقية ألفعال الكالم يف سورة مرمي

استعانت الطالبتان .مث حتديد األفعال الكالمية يف السورة وفق تقسيمات سريل، الواردة فيها

وُوضع فيها نص ، واحدة للفعل الكالمي تتكون من خانتني.دتا فيها أفعال الكالمجبداول حد

أل�ما ستعودان لنص اآلية ، مل يكن هلذه اجلداول أمهية كبرية تذكر.اآلية والثانية للغرض اإلجنازي 

أل�ا تتضمن نص ، كما أن تسمية اخلانة األوىل بالفعل الكالمي غري مناسب،  من جديد بالشرح

أما الفعل الكالمي فيفرتض أن حتدداه ضمن نوع الفعل الكالمي ، ت وبالتايل تسمى بامسهااآليا

، التعبرييات، اإلخباريات، اإللزاميات، الطلبيات(إحدى األنواع اخلمسة لتصنيف سريل

  .الذي ميثل الفعل اإلجنازي، مث يأيت الغرض اإلجنازي، كما رتبتها الطالبتان )اإلعالنيات

بالطلبيات ال لتتبعها على مدار السورة كما فعل الباحث األول وإمنا  انبدأت الطالبت 

االستفهام مث النهي وبعده  وقفتا على بعض أنواعها متمثلة يفإذ ، سارتا على منهج الباحث الثاين

مل .األمر أعقبت اجلداول بشرح بسيط ملعىن الغرض ضمن اآلية يؤكده ما اقتبس من كتب ومراجع

مل مجيع األفعال بل هي جمرد مناذج وفيها ما يستحق املراجعة كفعل التكوين يف تكن الدراسة لتش

َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكونُ  خرج ، ﴾قوله تعاىل﴿َما َكاَن لِلَِّه أَْن يـَتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحانَُه ِإَذا َقَضى أَمراً فَِإمنَّ

وهنا يصبح فعال مباشرا  41.التكوينفعل األمر كن عن غرضه األصلي ليؤدي غرضا إجنازيا وهو 

وليس فعال غري مباشر كما ذكرت الطالبتان والفعل غري املباشر التبكيت كما ورد يف روح املعاين 

﴿ َماَكاَن لِلَِّه أَْن يـَتَِّخَذ ِمْن َوَلٍد ُسْبَحانَُه ﴾أي ما صح وما استقام له جل " يف تفسري قوله تعاىل

﴿ :ارى وتنزيه له عز وجل عما افرتوه عليه تبارك وقوله تعاىلشأنه اختاذ ذلك وهو تكذيب للنص

َا يـَُقوُل َلُه ُكْن فـََيُكوُن﴾ تبكيت له ببيان أن شأنه تعاىل إذا قضى أمرا من األمور  ِإَذا َقَضى أَْمراً فَِإمنَّ

أن يوجد بأسرع وقت فمن يكون هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له ولد وهو من أمارات 

إلبطال شبهة النصارى إذ "وعليه فاملقصود هنا أن اهللا قد أفحمهم باحلجة  42"نقصاالحتياج وال

، جعلوا تكوين إنسان بأمر التكوين عن غري سبب معتاد دليال على أن املكون ابن هللا تعاىل
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إضافة إىل ما حيمله  43"فأشارت اآلية إىل أن هذا يقتضي أن تكون أصول املوجودات أبناء هللا 

  . يع وتوبيخ للنصارى التبكيت من تقر 

قَاَل َربِّ ِإينِّ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشْيًبا وَملَْ َأُكْن ِبُدَعاِئَك  ﴿:وكذلك قوله تعاىل

 لتستشهدا بقول سيد قطب 44.اخلرب كما أفادت الطالبتان إلظهار الضعفف، ]4[﴾ َربِّ َشِقي�ا

وبالتايل فالفعل ، إىل اهللا يعرض فيه حاله وهو أعلم بهالذي أثبت شكوى زكريا اليت رفعها 

وإظهار الضعف ليس ، ن إظهار الضعف متضمن فيهاأل، الكالمي اإلجنازي هنا هو الشكوى

خاصة وأن تكملة اآلية ﴿ومل أكن ، مقصودا يف ذاته بل القصد الشكوى عسى أن يرمحه اهللا

  . بدعائك ريب شقيا﴾

دميية اليت كانت قيد الدراسة أ�ا انطلقت يف تطبيقها خالصة القول يف البحوث األكا 

للمنهج التداويل على اخلطاب القرآين من املبدأ ذاته وهو أن نظرية أفعال الكالم هلا ما يقابلها يف 

، الرتاث وهي ما ميكن تسميته بنظرية األغراض واملقاصد عند الرتاثيني على اختالف مشار�م

التداولية لن حيتاج منهم سوى التنسيق بني ما حفلت به هذه الكتب  وبالتايل فإن تطبيق املقاربة

الطلبيات من دون تفسري  وعليه كانت النتيجة واحدة وهي غلبة اإلخباريات مث، ومفاهيم التداولية

  .أو تعليل

  :خاتمة 

لقد بذل باحث الدكتوراه جهدا أكرب من غريه يف حماولة مقاربة اخلطاب القرآين باملنهج 

أما طلبة املاسرت فقد غلب اجلانب النظري على ، يل وبشكل أقل باحث املاجستريالتداو 

مدة إجناز البحث اليت ال  وقد يرجع هذا إىل مستوى الباحثني العلمي واملعريف أوال مث.التطبيقي

  . تسمح خبوض جتربة حبثية حقيقية ال يتعجل فيها الباحث قطف الثمرة حىت تنضج

 إذ، البحوث األكادميية تأثريا سلبيا على اجلانب التطبيقيللجانب النظري يف  كان  -

ما كان ، يضيع اجلهد يف تتبع نظرية األفعال الكالمية يف الرتاث مع أن هذا عمل مستقل بذاته

ألن عملهم باألساس ، ينبغي ال أن يطرح ضمن اإلشكالية وال يبحث له عن إجابة ضمن اخلامتة

  .مقاربة اخلطاب القرآين

البحوث اليت  يف  قاربة التداولية متمثلة يف أفعال الكالم على اخلطاب القرآينطبقت امل -

حياول ، كآليات وإجراءات هدفها األساسي تصنيف األفعال الكالمية قيد الدراسة كانت
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منه وتفحص مدى كفايته يف  على تطبيق املنهج دون متكنهم الباحثون من خالله إثبات قدر�م

لذا اختصرت نتائج حبوثهم يف حتديد الصنف ، النظر يف النقد املوجه لهدراسة اخلطابات أو حىت 

وبالتايل ال جديد  ، الغالب على السور املدروسة دون تبيان أمهية ذلك يف فهم اخلطاب القرآين

وإمنا هو جمرد تكرار وإعادة تدوير يف نسق جديد أثبت املنحى ، كشفت عنه هذه الدراسات

ن جهدهم متثل يف التنسيق بني مادة هذه املراجع ومفاهيم أل.التداويل يف كتب التفسري

ال يسمح بالكشف عن وما شاكله وهذا النوع من الدراسة ، ومصطلحات نظرية أفعال الكالم

 .مدى كفاية املنهج التداويل يف مقاربة اخلطاب القرآين

 اوطإن اخلطاب القرآين خيتلف عن اخلطاب البشري واإلقبال على دراسته يتوجب شر  -

ترتبط  وبالتايل، وهي شروط موضوعية يغيب توفرها يف باحث اليوم، قد أّلف فيها األوائل

وعلومها وقدرته يف   القرآنيةالباحث بالدراسات  إملاممبدى من هذا النوع من املقاربات  االستفادة

خلطاب وتتضح أمهيته يف مقاربة ا، املنتظرة منه األهدافكيفية تطبيق املنهج التداويل ليحقق 

  .كما وجدناه يف البحوث اليت كانت قيد الدراسة ال تصبح نتائج البحوث متكررة حىت، القرآين

  

  :هوامش

                                                           

 ،1ط ، لبنان، املغرب، املركز الثقايف العريب، سعيد بن كراد:ترمجة، العالمة حتليل املفهوم وتارخيه:أمربتو إكو

 1 56ص ، 2007
  .14ص،، دت، دط، الرباط، مركز اإلمناء القومي، سعيد علوش: تر، املقاربة التداولية: فرانسوازأرمنكر -  2
، عبد القادر قنيين إفريقيا الشرق:تر، استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل–النص والسياق : فان ديك3

 . 19ص ، 2013، املغرب
  .19ص ، املرجع نفسه -4

.40ص ، 2005، 1ط، لبنان، للطباعة والنشر دار الطليعة، التداولية عند العلماء العرب:مسعود صحراوي  5
  

 . 90ص ، السابقاملرجع 6
 . 90ص، املرجع نفسه:أنظر 7
ص :2015، 1ط، تونس، دار سيناترا، أمرية غنيم:تر، حبث يف فلسفة اللغة–األعمال اللغوية :سورل.جون ر8

39 . 
  . 50- 49ص، 2002، مصر، دار املعرفة اجلامعية، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر:حنلة حممود أمحد9
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دار ، حممد شيباين -سيف الدين دغفوس:التداولية اليوم علم جديد يف التواصل ترمجة:آن روبل وجاك موشلر10
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