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الملخص 

السيميائية,  النظرية  مكونات  من  التداولية  تعد 

وتهتم  ومستعمليها  العالمات  بين  العالقة  فتدرس 

ــار فــي إنــتــاج  ــ ــا يــكــون لــهــا مــن آث بــقــوانــيــن الــلــغــة ومـ

المنطوقات وتفسيرها، واستمدت جوهرها من فلسفة 

اللغة والسيما من نظرية أفعال الكالم، ولرصدها في 

 � يوسف  النبي  قصة  نتخذ  الــقــرآنــي  الــخــطــاب  

التحليلي  المنهج  على  وباالعتماد  تطبيقيا،  مجاال 

للتحليل,  إجرائية  وسيلة  اتخذناه  الــذي  الوصفي، 

فقدمنا بعد المقدمة مدخال لتوضيح أبعاد الموضوع, 

مثل  األول  مبحثين,  على  الــدراســة  قسمنا  ثم  ومــن 

اإلطار النظري وكان بعنوان: )أفعال الكالم بين النشأة 

بعنوان:  وكان  اإلجرائي  اإلطار  كون  والثاني   ،) والتنظير

)أفــعــال الــكــالم فــي ســـورة يــوســف(، ومــن ثــم ختمنا 

وأخيرا  النتائج,  أهــم  فيها  عرضنا  بخاتمة  البحث 

قائمة بمصادر الدراسة.

تحليل  إمــكــانــيــة  تــحــديــد  ــن  م ــة  الـــدراسـ تنطلق 

الخطاب الروائي ضمن المقاربة التداولية التي تهدف 

ئمة  للتواصل واالتصال بقراءة دالالتها وبيان مدى مال

اكتشاف  عبر  الروائي  للتحليل  التداولية  المقوالت 

المنهج  آليات  توظيف  طريق  عن  اشتغالها  قواعد 

التداولي في تحليل التفاعل الكالمي في المحادثات 

والتواصل الحواري، فحددت الباحثة مشكلة البحث 

وفقا  القرآني  الخطاب   دراسة  نستطيع  هل  بالسؤال، 

للمنهج التداولي؟ أو ماالبعد التواصلي والحواري في 

الخطاب القرآني؟ تظهر أهمية البحث بوصفه إطاللة 

معرفية على النظرية التداولية والتواصلية في جانبيها 

ــراز النص   إبـ فــي  أهــدافــه  وتــبــدو  النظري واإلجـــرائـــي، 

القرآني مرجعا مناسبا للقراءة التداولية للحوار أو فن 

المحادثة المتخيلة. 

Summary:

The deliberative theoretical semioticscom-

ponents Examines the relationship between 

signs and users interested and have the effects 

in the production of oracles and interpreting the 

laws of language, derived essentially from the 

philosophy of language, particularly against acts 

of speech theory, and monitored in Quranic dis-

course we take the story of Prophet Yusuf )AS( 

area applied, drawing on the analytical descrip-

tive approach, we have taken means procedural 

analysis, Vqdinma yet provided input to clarify 

the dimensions of the subject, and then we di-

vided the study on two sections, the first such 

theoretical framework was entitled )actions 

speak between origination and endoscopy(, and 

the second that the procedural framework was 

entitled )acts of speech in Surah Yusuf(, and 

then search Khtmana conclusion offered in the 

most important results, and finally study the list 

of sources.



تداولية أفعال الكالم في سورة يوسف � �

64     |   م. د. إشراق كامل كعيد

المقدمة

اللغة  تـــدرس  استعمالية  نظرية  الــتــداولــيــة  تعد 

األدب  إلــى  اللغة  مجال  مــن  وبانتقالها  المنطوقة، 

موضوعها  فأصبح  األدبية  بالتداولية  تنعت  صارت 

دراسة النصوص وتحليلها، وتنماز التداولية بالتعدد 

وتحليل  والتواصل  الــقــراءة  ية  نظر مع  عالقات  ولها 

في  سنعتمدها  التي  الكالم  أفعال  ونظرية  الخطاب 

يوسف  ســورة  في  والمتمثل  القرآني  النص   تحليل 

قصص  مــن  تشتمله  لما  عليها  اختيارنا  وقــع  التي 

غنية  خطابية  مدونة  وألنها  السابقة،  األمــم  وأخــبــار 

بالقضايا التداولية وأهمها نظرية أفعال الكالم. 

النص   قراءة  إمكانية  تحديد  من  دراستنا  تنطلق 

االستعمال  عــن  للتعبير  نــمــوذجــا  بوصفه  الــقــرآنــي 

الت، وتتركز مشكلة  اللغوي عبر قراءة المعاني والدال

ومدى  الكالم  أفعال  نظرية  أهمية  بيان  في  الدراسة 

التحليل  عملية  عبر  القرآني  النص   لقراءة  كفايتها 

البحث  أهــداف  وتظهر  االشتغال،  قواعد  كتشاف  وا

للقراءات  مناسبا  مرجعا  الــقــرآنــي  الــنــص   إبـــراز  فــي 

النقدية والتحليلية المختلفة، فاعتمدنا في دراستنا 

الوصفي  التحليلي  وبطرائق  التداولي  المنهج  على 

المقدمة  هــذه  بعد  فقدمنا  لــلــدراســة،  األنــســب  ألنــه 

النشأة  بين  )التداولية  بعنوان:  األول  كــان  مبحثين؛ 

ونشأته  المصطلح  فيه  وضحنا   ) والــتــطــور والتنظير 

الكالم  أفعال  عن  وتحدثنا  وعربيا،  عالميا  وتطوراته 

وتطورها، وجاء المبحث الثاني ليدرس)أفعال الكالم 

بخاتمة  البحث  ختمنا  ثم  ومــن  يوسف(  ســورة  في 

تلتها قائمة بمصادر الدراسة. 

* * *
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المبحث األول 

التداولية بين النشأة والتنظير والتطور 

1- التداولية المصطلح والنشأة.

االنجليزي  المصطلح  حــول  الباحثون  يختلف 

إلــى  بتعريبه  بعضهم  فيكتفي   )pragmatique(

يترجمه  اآلخر  وبعضهم  براجماتية،   أو  البراغماتيك 

والسياقية  والــمــقــامــيــة  ــعــيــة  والــذرائ )الــنــفــعــيــة  إلـــى 

والوظيفية والتداولية(، فالمصطلح متنوع التسميات، 

يعد  و التداولية،  هي  شيوعا  كثر  األ التسمية  ولكن 

المتوكل(  ود.احمد  الرحمن  عبد  )د.طــه  الباحثان 

العربية)١(،  اللغة  فــي  المصطلح  استعمال  مــن  أول 

ي( هذا المصطلح، واتفق  يفضل)د.جميل حمداو و

ميدان  فــي  الــدارســيــن  بين  لشيوعه  ــك،  ذل فــي  معه 

التفاعل  على  يحيل  وألنـــه  جــهــة؛  مــن  اللسانيات 

والحوار والتخاطب والتواصل والتداول بين األطراف 

يجد الباحثون صعوبة  المتحاورة من جهة أخرى)٢(.و

اللغوي:  البحث  في  جديدة  آفاق  احمد:  محمود   : ينظر  )١(
، د. ط ، ٢006 : ١١.  دار المعرفة الجامعية، مصر

: ينظر أيضا: عبد الحكيم سحالية: التداولية النشأة والتطور و
www.mohamedrabeea.com/books/book1_18504.pdf.
األدب  في  التداولية  المقاربة  ي:  حمداو جميل   : ينظر  )٢(

والنقد:
h t t p : / / a l m o t h a q a f . c o m / i n d e x . p h p / q a -
daya2009/58914.html

تنماز  ألنــهــا  لــهــا،  ومــانــع  جــامــع  تعريف  تحديد  فــي 

بالشمولية )3(، وتعنى بالتواصل وتتعامل مع المعاني 

اإلجــابــة عن  وتــحــاول  الـــداللـــة،  عــلــم  أهملها  الــتــي 

األسئلة، من يتكلم، ولماذا، وماذا يقول، وماذا نصنع 

عندما نتكلم)٤(.

تعني لفظة تداول لغًة التناقل والتحول، والتداولية 

اصطالحا هي »مجموعة من النظريات نشأت متفاوتة 

من حيث المنطلقات، ومتساوقة في النظر إلى اللغة 

األبعاد،  متعدد  سياق  ضمن  يمارس  نشاطا  بوصفها 

وعلى الرغم من عدم الوضوح الذي يكتنف التداولية 

والتساؤالت–  والــمــالحــظــات  األفــكــار  مجمل  فــان 

منها  والبنيوية  اللسانية  الــمــدارس  تتمكن  لم  التي 

هــذا  فــي  سبيلها  وجـــدت  قــد  عنها–  اإلجــابــة  مــن 

ظاهرة  بوصفها«  اللغة  إلــى  تنظر  فهي  االتـــجـــاه«)5(، 

المعنى  إلنتاج  مكرسة  اجتماعية،  تواصلية  خطابية 

: الجياللي دالش: مدخل إلى اللسانيات التداولية:  )3( ينظر
 ، الجزائر الجامعية  المطبوعات  ديوان  يحياتن،  محمد  ت، 

.١٩٩٢: ١١
من  الشعري  والــنــص  السياق  ــان:  أوشـ آيــت  :علي  ينظر  )٤(
البيضاء،  الدار  الجديدة،  النجاح  القراءة: مطبعة  إلى  البنية 

المغرب، ط ١، ٢000: 56- 5٧. 
:عندما نتواصل نغير مقاربة تداولية  : عبد السالم عشير ينظر و
المغرب،  أفريقيا الشرق،  التواصل والحجاج:  معرفية آلليات 

ط١، ٢006: 6١.
)5( د. مؤيد عبيد: التداولية النشأة والمفهوم: مج أقالم، دار 
األول،  تشرين  أيلول،  ع5،  بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون 

 .35 :٢008
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«)١(. وهي »حقل لساني  والداللة والعالمة في هذه األطر

يطرح إشكاليات معقدة من حيث حدوده وفرضياته 

ومجاالته وأدواته، وهي بال شك حقل ملتبس وغائم 

فيه كثير من التعميم والغموض«)٢(.

سبيل  فعلى  للتداولية،  عــدة  تعريفات  هنالك 

من  »مجموعة  أنها  بالنشيه(  يرى)فيليب  المثال، 

الدراسة  كذلك  وهــي  اللسانية  المنطقية  البحوث 

التالؤم  بقضية  وتهتم  اللغة  باستعمال  تعنى  التي 

والمقامية  المرجعية  والسياقات  الرمزية  التعابير  بين 

دالش  الجياللي  يعرفها  و يــة«)3(،  والــبــشــر الحديثة 

الناس  استخدام  كيفية  ــدرس  ي لساني  »تخصص 

وخطاباتهم،  أحاديثهم  صلب  فــي  اللغوية  لــألدلــة 

لتلك  يلهم  تأو بكيفية  أخــرى  جهة  مــن  يعني  كما 

الخطابات واألحاديث«)٤(.

2- تطور التداولية غربيا وعربيا.

يــكــا في  ــيــة فــي أمــر ظــهــرت الـــدراســـات الــتــداول

الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  وتطورت  القرن)١٩(م، 

آراء  فكونت  الفلسفة،  حقل  عبر  وتــطــورت  فنشأت 

أقالم،  مج  تداولية:  مقاربة  في  محاولة   : جبر الستار  عبد   )١(
ع5، أيلول، تشرين األول،  دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

.٢: ٧١008
)٢( عبد العزيز إبراهيم: التداولية إشكالية التعريف ومقاربة 
ع١،  العامة، بغداد،  الثقافية  الشؤون  أقالم، دار  التمثيل: مج 

 .١5 :٢0١٢ ، كانون الثاني، شباط، آذار
إلى غوفمان: ت،  التداولية من أوستن  )3( فيليب بالنشيه: 

يا، ٢00٧: ١8-١٩. صابر حباشة، دار الحوار الالذقية، سور
)٤( الجياللي دالش: مصدر سابق: ١6. 

يتضح إطارها في  فالسفة اللغة إرهاصاتها األولى)5(، و

ومستعمليها  العالمة  بين  القائمة  للعالقة  دراستها 

أي  يتداولها،  من  مصلحة  عبر  العالمة  قيمة  وتحدد 

جذب  إلى  وتهدف  للمعنى،  العملي  البعد  دراســة 

المخاطبات  تفسير  أهمية  إلــى  الباحثين  اهتمام 

لذلك  المتداولة؛  العالماتية  واألشكال  فعال  الواقعة 

وصفت بأنها فهم اللغة الطبيعية وبهذا استقلت عن 

والرافد  الموجه  تعد  كانت  التي  البرغماتية  الفلسفة 

األساس لها)6(. 

ــع الــفــيــلــســوف  ــدأ االهـــتـــمـــام بـــالـــتـــداولـــيـــة مــ ــ بـ

والسيمياء،  بالمنطق  ربطها  الذي  األمريكي)بيرس( 

وعدها البعد الثالث من أبعاد السيمياء، وهي عنده 

تصال، بينما  وسيلة لنقل الواقع والمعرفة ووسيلة لال

تفسير  كيفية  تــدرس  أنها  يس(  )مور الفيلسوف  يرى 

والتركيبية  النحوية  البنى  عبر  للعالمات  المتلقي 

في  ومـــقـــاصـــده  الــمــتــكــلــم  الت  دال عـــن  لــلــكــشــف 

ي  دراساتهم للغة الطبيعية، وقام الفيلسوف النمساو

التحليلية  الفلسفة  محور  بإسقاط  )فيتغنشتاين( 

على اللغة، فكانت البداية لتطورها، وتبنى عمله هذا 

وجون  أوستن،  أي)جــون  اوكسفورد  مدرسة  فالسفة 

اللغة  فلسفة  حقل  جعلوا  إذ  غرايس(،  وبــول  سيرل، 

وتحليل  التداولية  بــكــري:  بــو  خفيف  راضــيــة  أ.   : ينظر  )5(
اتحاد  األدبــي،  الموقف  مج،  نظرية:  مقاربة  األدبي  الخطاب 

. 6 :٢00٤ ، ع ، 3٩٩، تموز الكتاب العرب ، دمشق،
يلي وسعد البازعي: دليل الناقد األدبي:  : ميجان الرو )6( ينظر
 :٢000 ط3،  المغرب،  البيضاء،  الدار  العربي،  الثقافي  المركز 

.١6١-٩6٧
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العادية نواة لتأسيس التداولية)١(.

على  هانسون،  الباحث  بتصور  التداولية،  تقسم 

وتسمى  األولــى  الدرجة  تداولية  هي؛  درجــات  ثالث 

وتسمى  الثانية  الدرجة  وتداولية  الحديث،  بنظرية 

وتسمى  الثالثة  الدرجة  وتداولية  الخطاب،  بقوانين 

أن  مفادها  مسلمة  من  وتنطلق  الكالم  أفعال  بنظرية 

وضعيات  ضمن  المتكلمين  عن  الــصــادرة  األقـــوال 

اجتماعية)٢(،  أبعاد  ذات  أفعال  إلى  تتحول  محددة 

وهذه الدرجة هي األهم في بحثنا ألنها النظرية التي 

نبغي تطبيقها في دراستنا.

يشير كالمنا المذكور في أعاله إلى نشأة التداولية 

فيرى  عربيا،  أما  الغرب،  في  وتطورها  الكالم  وأفعال 

المعاصرة  الغربية  التداولية  بوجود  العرب  الباحثون 

والنقدي واألصولي ولكن  والبالغي  اللغوي  تراثنا  في 

منضبطة  غير  وبطريقة  محددة  غير  بمصطلحات 

الــحــالــيــة، فتصدى  يــة واإلجــرائــيــة  الــنــظــر بــصــورتــهــا 

ــتــراث بحثا عــن جــذورهــا، أو  ــدراســة ال الــبــاحــثــون ل

مبثوثة  ورودهــا  إلى  فتوصلوا  لدينا،  وجودها  إلثبات 

ثنايا  فــي  متفرقة  ومــعــالــجــات  ــارات  ــ إشـ و صـــور  فــي 

يــمــكــن االســـتـــدالل عــلــى وجــود  الــكــتــب الــعــربــيــة، و

والجرجاني  الجاحظ  كتابات  في  مفاهيمها  بعض 

سابق:  مصدر  الــبــازعــي:  وسعد  يلي  الرو ميجان   : ينظر  )١(
. ١6١- ٩6٧

الظواهر  بعض  دراســة  إلى  مدخل   : بلخير عمر  د.   : ينظر  )٢(
نموذجا:  المسرحي  الخطاب  العربية  اللغة  في  التداولية 

.http://insaniyat.revues.org/9668

كثير  القدامى  نقادنا  فعرف  وغيرهم)3(،  والقرطاجني 

واألفعال  الكالم  بتقسيمات  المتعلقة  المقوالت  من 

الــكــالمــيــة والســيــمــا فــي بحثهم عــن الــمــعــنــى، وفــي 

على  واإلنــشــاء(  )الخبر  مــوضــوعــات  بين  تمييزهم 

وأيضا في بحثهم عن  والكذب،  الصدق  وفق معيار 

الظاهر  لمقتضى  الكالم  ومطابقة  المتكلم  مقاصد 

تقوم  التداولية  والن  وغيرها)٤(.  والمقام  عنه  خرج  وما 

على التواصل بين المتحاورين فقد عرفها الجرجاني 

عندما حدد معاني الكالم بالمباشرة وغير المباشرة، 

من  أو  الجملة  بنية  من  تفهم  التي  باألولى  يقصد  و

عبر  إال  تفهم  ال  التي  بالثانية  يقصد  و الكالم،  ظاهر 

يعني  ألنه  المتكلم  قصد  ومعرفة  السياق  استحضار 

كثر مما يقول أحيانا)5(.  أو يقصد أ

البالغة  عالقة  لهويمل(  )باديس  الباحث  درس 

وتعالج  اإلبالغ  على  تدل  البالغة  أن  فرأى  بالتداولية 

المقاصد  وبيان  إقناعه  و األخــر  في  التأثير  »كيفية 

من  يعد  وهــذا  تحقيقها  إلــى  الباحث  يهدف  التي 

علم  في  اإلعجاز  دالئــل  الجرجاني:  القاهر  عبد   : ينظر  )3(
الخانجي،  مكتبة   : كــر شــا محمد  محمود  ت،  الــمــعــانــي: 
ي:  ينظر أيضا: مسعود صحراو القاهرة، ط 5، ٢005: ٤0 -٤٢، و
األفعال  تداولية لظاهرة  العرب دراسة  العلماء  التداولية عند 
للطباعة  الطليعة  دار  العربي:  اللساني  التراث  في  الكالمية 
د.  أيضا:  ينظر  و  .١٧٢  :٢005  ،١ ط  لبنان،  بــيــروت،   ، والنشر
صحيفة   :)3( والتصور  المفهوم  التداولية  الرقبي:  رضــوان 

ع، 3٢06 ، ١6/٢0١5/6. المثقف، 
ينظر  : عبد القاهر الجرجاني: مصدر سابق: ١٧3. و )٤( ينظر

أيضا: د رضوان الرقبي: مصدر سابق.
)5( عبد القاهر الجرجاني: مصدر سابق.
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صميم البحث التداولي«)١(. 

قد  العرب  »أن  الخليفة(  الباحث)هشام  ويــرى 

في  نظريتهم  وكانت  أبعادها،  بكل  التداولية  عرفوا 

أصول  كتب  في  متناثرة  لكنها  متكاملة،  اإلطار  هذا 

الفقه وكتب علماء الكالم واللغويين والبالغيين )..( 

األصــول«)٢(،  علماء  هم  لها  األوائــل  المكتشفين  وأن 

يعد مصطلح المقام »من أبرز المفاهيم التي ارتبط  و

متينا  منهجيًا  ــًا  ــاس وأس  )..( بالبالغة  استعمالها 

 ، والتأخير التقديم  مــثــل:  كثيرة  بالغية  لمباحث 

وغيرها،  والنفي  التوكيد  وأساليب   ، الخبر وأضــرب 

تحليل  في  التعويل  عليها  إجرائية  أداة  اعتبر  مما 

يلها )..( وفي الدرس اللساني المعاصر  النصوص وتأو

ضمن  خاصة  البالغ  االهتمام  المقام  مصطلح  نال 

في  أعمق  أبعادا  وأخــذ  التداولي،  الوظيفي  االتجاه 

باالستعمال  اللغة  عــالقــة  فــي  التحليل؛  مــســارات 

ي،  صحراو )د.مسعود  الباحثان  يعد  و وبالداللة«)3(. 

االتجاه  هــذا  درس  من  أهــم  من  المتوكل(  ود.احــمــد 

وأضاف فيه.

: باديس لهويمل: مصدر سابق: ١65-١66. )١( ينظر
)٢( د.حميد حسون: التداولية بين العرب والغرب: 

http://brahmiblogspotcom.blogspot.com/2011/05/
blog-post_9323.html 
المقام  الرحمن براهمي: داللة مصطلح  إبراهيم بن عبد   )3(
التداولي  الوظيفي  والتصور  العربي  البالغي  الـــدرس  بين 

: المعاصر
 http://brahmiblogspotcom.blogspot.com.
مدخل  التداولية  في  الحجاج  الحباشة:  صابر  أيضا:  ينظر  و

إلى الخطاب البالغي: مج ثقافات، ٢0١١: ٢05.

. 3- أفعال الكالم بين النشأة والتنظير

يــة أفــعــال الــكــالم أوال فــي الــنــقــاش  نــشــأت نــظــر

الفلسفي الذي ساد جامعة اوكسفورد في األربعينيات 

حول صالحية اللغة العادية بوصفها أداة للتعبير عن 

الدعوة  متزعمين  على  والمنطقية  الفلسفية  القضايا 

الفيلسوف)جون  نظرية  فجاءت  المثالية  اللغة  إلى 

فاللغة  الوضعيين،  الفالسفة  لموقف  ردا  أوســتــن( 

هي  بل  والوصف  لإلخبار  أداة  مجرد  ليست  عنده 

وسيط لبناء الواقع والتأثير فيه، فميز بين االستعمال 

له  مثل  الذي  الخاص  واالستعمال  للغة  االعتيادي 

بالكتابة الشعرية والنثرية اإلبداعية)٤(. 

فــوضــع أوســـتـــن مــصــطــلــح الــفــعــل الــكــالمــي في 

سيرل  تلميذه  وفــاتــه  بعد  نشرها  الــتــي  مــحــاضــراتــه 

يقصد  و الــكــلــمــات(،  األشــيــاء  تفعل  بعنوان)كيف 

نظام  عــلــى  ينهض  مــلــفــوظ  »كـــل  الــكــالمــي  بالفعل 

ماديا  نشاطا  يعد  وهذا  تأثري  ي  انجاز داللي  شكلي 

ية  إنجاز أغراضا  لتحقيق  قولية  أفعاال  يتوسل  ونحويا 

تأثيرية  وغايته  والوعيد  والــوعــد  واألمــر  الطلب  مثل 

ــيء«)5(،  شـ انــجــاز  ثــم  ومــن  المتلقي  قبول  أو  لرفض 

داللي  شكلي  نظام  على  ينهض  ملفوظ  كل  هو  أو 

النقد  في  ومنزلتها  التداولية  أمحمد:  ــرور  رخ د.   : ينظر  )٤(
: الحديث والمعاصر

 www.mohamedrabeea.com/books/book1_272.docx 
)5( د.عبد الزهرة إسماعيل: الفعل الكالمي في القرآن الكريم 
كاديمي، عدد  دراسة في قصة إبراهيم �: مج، الباحث األ
 ،٢5-٢٤ ع  المستقبل(: علم  )السيميائية  بعنوان  خــاص 

نيسان - أيلول ، ٢0١٤ : ١55. 
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يتوسل  نحويا  مــاديــا  نشاطا  يعد  و تأثيري،  ي  إنــجــاز

الطلب  مثل  ية  إنجاز أغــراض  لتحقيق  قولية  أفعال 

، وغايات تأثيرية تخص ردود فعل المتلقي مثل  واألمر

الرفض والقبول، ومن ثم فهو فعل تأثيري أي يكون ذا 

تأثير في المخاطب اجتماعيا أو مؤسساتيا، ومن ثم 

االستعمال  أن  دايك(  )فان  ويؤكد  مــا)١(.  شيئا  إنجاز 

« انجاز حدث اجتماعي معين في  اللغوي للكالم هو

كثيرة ننجزها  الوقت نفسه وعلى هذا توجد أحداث 

من خالل نطق جملة أو نص ما، أي باللغة:التهديد 

والتبرئة  واالتــهــام  والنصح  والــســؤال  والــزعــم  والــرجــاء 

والتمني والشكوى«)٢(.

مجردة  مضامين  تنقل  ال  اللغة  أن  أوســتــن  يــرى 

ونمطية بل تختلف باختالف السياق والمتكلم، وان 

كثر مما تعبر  األفعال اللغوية تعكس نمطا اجتماعيا أ

الجمل خبرية  كل  وليست  الكذب،  أو  الصدق  عن 

القول،  عبر  أفعاال  لتنجز  تستعمل  جمال  هناك  بل 

ثة  ثال على  وقسمها  القول  عبر  أفعاال  ننجز  إننا  كد  وأ

أنواع وهي كاآلتي:

ــو إطـــالق األلــفــاظ فــي جمل  الــكــالم: وه 1- فعل 

مفيدة سليمة التركيب وذات داللة تحمل في طياتها 

ية، أي تشتمل على مستوى  إخبار حموالت قضوية و

صوتي وتركيبي وداللي، مثل:)أشكرك يا احمد(.

يكبيديا: : تداوليات: موسوعة و )١( ينظر
 . https://ar.wikipedia.org/wiki 
ــل  ــداخ ــت ــل م ــدخـ ــنـــص مـ الـ لـــغـــة  ــان دايـــــــك: عـــلـــم  ــ فـ  )٢(
القاهرة  دار  بــحــيــري،  حسين  سعيد  ت،  االخــتــصــاصــات: 

للكتاب، القاهرة ، ١١8-١١٩.

ينجز  عمل  وهو  الكالم:  في  المتضمن  الفعل   -٢

يسمى  بالقول، أو القيام بفعل ضمن قول شيء ما، و

ألنه  النظرية،  هــذه  فــي  ــم  األه وهــو  ي  اإلنــجــاز الفعل 

يربط بين قصد المتكلم ومعرفة السامع لهذا القصد، 

يحدد الغرض المقصود بالقول، مثل صيغة األمر في  و

قولنا: )أقرأ الكتاب الجديد(.

3- الفعل الناتج عن الكالم: وهو ما يتركه الفعل 

كان هذا التأثير  ي من تأثير على السامع سواء أ اإلنجاز

يا)3(، فغاية المتكلم حمل السامع على  جسديا أم فكر

عن  فعله  رد  معرفة  أو  فيه  التأثير  أو  ما  موقف  اتخاذ 

والتثبيط)٤(،  اإلرشـــاد  أو  التضليل  أو  اإلقــنــاع  طريق 

الكالمي  للفعل  ثة  الثال المستويات  هــذه  وتحضر 

جميعها في الوقت نفسه وبدرجة متفاوتة وهي التي 

تجعل هذا الفعل الكالمي كامال، ومن ثم قسم أوستن 

األفعال الكالمية على خمسة أصناف هي:

واقع  على  إحكام  إطــالق  وتعني  الحكميات:   -1

وحسب،  فهم،  مثل:  به  القطع  يصعب  بما  قيمة  أو 

وحلل، وحذف.

أو  الحق  استعمال  على  وتــقــوم  االنــقــاذيــات:   -2

القوة، مثل: عين، واستقال، وأمر ، ونهى، وصوّت.

بفعل  القيام  المتكلم  إلــزام  وهي  الوعديات:   -3

معين، مثل: وعد، واقسم، وراهن، وعقد، وابرم.

: الجياللي دالش: مصدر سابق: ٢5. )3( ينظر
:المصدر نفسه: ٤0.  )٤( ينظر

األفعال  نظرية  الطبطبائي:  هاشم  سيد  طالب  أيضا:  ينظر  و
العرب:  والبالغيين  المعاصرين  اللغة  فالسفة  بين  الكالمية 

مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، ١٩٩٤: 8-١١. 
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سيرة  أو  سلوك  عن  اإلفصاح  إي  السلوكيات:   -٤

، ومدح، ودعا. المتكلم، مثل: هنأ، وشكر

بالمحادثة،  أقوالنا  عالقة  وتوضح  التنبيهات:   -5

واستنبط، وصنف، ووصف،  واعترض،  اثبت،  مثل: 

وأجاب )١(.

اإلنجازي  الفعل  بوصفه  أوستن  نظرية  سيرل  طور 

للقوة  أن  ويــرى  اللغوي،  تصال  لال الصغرى  الــوحــدة 

ــجــازي  ــة دلــيــال يــوضــح لــنــا نـــوع الــفــعــل اإلن ي ــجــاز اإلن

ووضــع  الفعل،  وصيغ  والتنغيم  النبر  عبر  الــمــؤدى 

ئمة الفعل الكالمي وقسمه على أنواع هي  شروطا لمال

يات، والتوجيهات، والتعبيرات، واالعالنيات،   )اإلخبار

فقسمها  ية  اإلنجاز األفعال  بين  وميز  وااللــزامــيــات()٢(، 

على الحرفية أو المباشرة، واألفعال غير الحرفية أو غير 

ية لألفعال المباشرة  المباشرة، وهو يرى أن القوة اإلنجاز

األفعال  أما  المقامات،  مختلف  في  لها  مالزمة  تبقى 

المتكلم  قصد  إلــى  فيها  القوة  فترجع  المباشرة  غير 

هل  كقولنا:  فــيــه)3(،  إال  تظهر  وال  المقام  وخصوصية 

ية مباشرة  تذهب إلى المكتبة؟ فالجملة بها قوة إنجاز

ية غير مباشرة هي الطلب،  هي االستفهام وقوة إنجاز

: د. رضوان الرقبي: النظرية التداولية المفهوم والتصور  )١( ينظر
ع 3٢0٤ ، ١٤/ 6/ ٢0١5.  )٢(: صحيفة المثقف: 

ينظر أيضا: د.عبد الزهرة إسماعيل: مصدر سابق:١56.  و
ينظر  و ســابــق:35-30،  مصدر  الطبطبائي:  طالب   : ينظر  )٢(
على  التداولي  المنهج  تطبيق  مدقن:آليات  د.هاجر  أيضا: 

النص التراثي:
 http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php

: محمود احمد: مصدر سابق:60. )3( ينظر

وقد يختار السامع الرفض فيلغي قوة الفعل اإلنجازي 

غير المباشر أي الطلب، ويبقي قوة الفعل اإلنجازي 

المباشر أي االستفهام، وترجع أهمية أفعال الكالم إلى 

عنايتها بمقاصد المتكلم وبحثها عن المعنى المستتر 

للكالم الذي غيب عن الدرس اللغوي زمنا طويال وعدم 

اكتفائها بالمعنى الحرفي للكالم، كقولنا: )أنا عطشان( 

التي تعني)اجلب لي كوبا من الماء( وال تعني األخبار 

كثر مما يقول في  بالعطش، الن المتكلم يعني ويقصد أ

كالمه، وهنا يأتي دور السامع في فهم مقاصد المتكلم 

وأغراضه ومعانيه ليتحقق الفهم والتواصل بينهما في 

عملية التخاطب الشفوي والنصي.

* * *
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المبحث الثاني

أفعال الكالم في سورة يوسف

1- حول القص  القرآني 

متنوعة  سياقية  مقاصد  القرآني  النص   يتضمن 

على  األشــكــال  مــن  بشكل  يــدل  فيه  يوجد  مــا  فكل 

فليس  مباشرة،  وغير  مباشرة  ومعاني  تداولية  أدوار 

السياقية  بالمعاني  الداللة  ترتبط  بل  زائد،  هو  ما  فيه 

القرآني ليس  الت الظاهرة بالمضمرة، فالنص   والدال

مجرد خطاب لتبادل األخبار واألقوال واألحاديث، بل 

ية  اإلنجاز واألفعال  األقــوال  من  مجموعة  عبر  يهدف 

أو  معتقداته  نظام  تغيير  أو  المتلقي  وضع  تغيير  إلى 

سلوكه عن طريق ثنائية افعل وال تفعل)١(. 

ــاب عـــام هو  ــط ــف تــحــت خ ــوس ــورة ي ــ تـــنـــدرج س

ترتيب  في  الــرقــم)١٢(  السورة  وتحتل  الكريم،  القرآن 

ــورة هـــود وقــبــل ســورة  الــمــصــحــف، إذ نــزلــت بــعــد سـ

ماعدا  المكية  السور  من  وهي  وآياتها)١١١(،   ، الحجر

اآليات )١، ٢، 3، ٧( فمدنية. وتحمل السورة بعدين: 

األول تعريفي عبر األخبار بقصة وسيرة النبي يوسف 

الت حياته ورسالته في قومه، وهي من أنباء  � ودال

والبعد  الخالق،  إلوهية  و الرسول  نبوة  كيد  لتأ الغيب 

الثاني مستقبلي عبر التأثير في المسلمين من زمنهم 

والعمل  القرآن  آيــات  الستذكار  الحاضر  الزمن  والــى 

ي: مصدر سابق . : جميل حمداو )١( ينظر

بتوجيهاته، فالهدف من السورة وصف الماضي عبر 

والحاضر  الواقع  تغيير  إلى  والطموح  القص،  عملية 

عن طريق األفعال الكالمية التي تذكر بالوعيد واليوم 

اآلخر وفيها ترغيب للمؤمنين وترهيب للمشركين.

يــم  تــظــهــر األحـــــداث الــكــالمــيــة فــي الـــقـــرآن الــكــر

والحاضرة  الماضية  اإلحــداث  على  شاهدا  بوصفها 

وفعاليته  االقناعية  قوته  يكتسب  و والمستقبلية، 

ال  ية  اإلنجاز فقيمته  السردية،  خاصيته  من  التداولية 

تتحدد بزمن أو مكان معين وذلك ألنه يكتسب صفة 

له  القائلة  اإللهية  بالذات  الرتباطه  والقداسة  الخلود 

فيصلح بذلك للفضاءات كافة. 

التلميح  عــلــى  الـــقـــرآنـــي  الـــنـــص   ــرد  ســ يــعــتــمــد 

واإليجاز والتكثيف وهي من متطلبات تداولية الكم 

ــري  دائ بــنــاء  ذات  بقصة  أشــبــه  فــالــســورة  الخطابي، 

قصت  التي  يا  الرؤ بتحقق  بدايتها  نقطة  عند  تنتهي 

في أولها وقالت بسجود إخوة يوسف له، بينما تنتهي 

يته  رؤ ربه لتحقق  النبي يوسف  القصة عندما حمد 

والتذكير  بالوعظ  كاملة  السورة  وتنتهي  معا،  ونبوءته 

ونبذ  سبحانه  لعبادته  للتوجه  والمسلمين  للرسول 

الشرك وعبادة األصنام. 

المباشرة  بين  السورة  في  الكالمية  األفعال  تتراوح 

أي الصريحة، وغير مباشرة، وان غلب األخير عليها، 

يمكن  ضمنية  يــة  إنــجــاز معاني  ــســورة  ال فتتضمن 

متعددة  ية  اإلنجاز أغراضها  وان  المقام،  من  فهمها 

وسبب  سبحانه،  الخالق  ومقاصد  السياق  حسب 

المباشرة  غير  أو  المضمنة  ية  اإلنجاز المعاني  كثرة 

المرسل  ثقة  المباشرة هو  أو  الصريحة  المعاني  على 
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)اهلل(�، بكفاءة وقدرة المتلقين للقرآن على الفهم 

زمانه  الرسول � في  والتأويل، والسيما أن معجزة 

إن  الخالق  تحداهم  الذين  العرب  ألن  كالمية،  هي 

والبيان  الفصاحة  قمة  فــي  كــانــوا  الــقــرآن  بمثل  يــأتــوا 

إثبات  التحدي  مــن  سبحانه  غرضه  وكــان  ــذاك،  آنـ

ونبوة  الخالق  بإلوهية  ــرار  اإلقـ عبر  لــإلســالم  الــدعــوة 

وبما  القرآن،  بمثل  اإلتيان  عن  بعجزهم   � رسوله 

كما  األنبياء  وقصص  السالفة،  األمم  أخبار  من  أورده 

في قصة النبي يوسف �.

2- تقسيم أوستن ألفعال الكالم. 

ــالث  ــى ثـ ــلـ ــم أوســــتــــن أفــــعــــال الــــكــــالم عـ ــسـ قـ

في  المتضمن  والــفــعــل  الــكــالمــي،  أصــنــاف)الــفــعــل 

في  سنعتمده  ما  وهــو  التأثيري()١(،  والفعل  الكالم، 

تحليل السورة وبالشكل اآلتي:

القول فنجده على  بفعل  يسمى  و الكالم:  أ- فعل 

ِبيِه 
َ
أل ُيوُسُف   

َ
َقال }ِإْذ  تعالى:  قوله  المثال، في  سبيل 

َقَمَر 
ْ
َوال ْمَس 

َ
َوالّش َكْوَكًبا  َعَشَر  َحــَد 

َ
أ ــُت  ْي

َ
َرأ ــي  ِإّنِ بِت 

َ
َياأ

ْيُتُهْم ِلي َساِجِدين{)٢(، ففعل القول هو اآلية نفسها، 
َ
َرأ

نفسها  القصة  أي  الكالم  محتوى  هو  رأيــت(  )إنــي  و

التي سردها المرسل)اهلل(، وبدأت من اآلية المذكورة 

آَتْيَتِني  َقــْد  }َرّبِ  تعالى:  بقوله  القصة  وتنتهي  آنفا، 

َفاِطَر  ــِث  ــاِدي َح
َ
األ يــِل  ِو

ْ
ــأ َت ِمــن  ْمَتِني 

َّ
َوَعل ِك 

ْ
ُمل

ْ
ال ِمــَن 

ِني 
َ
ُنَيا َواآلِخَرِة َتَوّف

ُ
ي ِفي الّد نَت َوِلّيِ

َ
ْرِض أ

َ
َماَواِت َواأل الّسَ

استراتيجيات  الشهري:  ظافر  بــن  الــهــادي  عبد   : ينظر  )١(
الخطاب مقاربة لغوية تداولية: دار الكتاب الجديد، بيروت، 

ط١، ٢00٤: ١55.
)٢( اآلية: ٤.

كل  استغرقت  إذا  اِلِحين{ )3(،  ِبالّصَ ِحْقِني 
ْ
ل

َ
َوأ ُمْسِلًما 

محتوى  عن  خرجت  التي  ــات  اآلي بعض  إال  الــســورة 

)الــرســول(؛  أي  الثاني  المرسل  خطاب  إلــى  القصة 

ألن الهدف من القص هو تقديم العبر للناس لعلهم 

يتركون الشرك ويهتدون إلى اإلسالم، وفيها  يتعظون و

التكلف  أفعال  انجاز  سبيل  في  بالدعوة  أمــر  أيضا 

قوله  فــي  لرسوله  سبحانه،  خطابه،  فــي  بــدت  التي 

َنْا 
َ
ى َبِصيَرٍة أ

َ
ى اهلِل َعل

َ
ْدُعو ِإل

َ
تعالى: }ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أ

ُمْشرِِكين{)٤(، 
ْ
ال ِمَن  َنْا 

َ
أ َوَما  اهلِل  َوُسْبَحاَن  َبَعِني 

َ
اّت َوَمِن 

سبيال  كالهما  يعد  و والقص،  بالتذكير  الدعوة  فتاتي 

للرشاد والهداية.

بالفعل  ويسمى  الكالم:  في  المتضمن  الفعل  ب- 

بالمتكلم  الفعل  مــن  الــنــوع  هــذا  ويتعلق  اإلنــجــازي 

وهو وحده المعني في االتصال فيقول المتكلم شيئا 

فعال  أدى  فــانــه  افــلــح  فـــإذا  للسامع،  إيصاله  يــحــاول 

إال فال، فتتجسد األفعال الكالمية على سبيل  يا و انجاز

َغْيِب ُنوِحيِه 
ْ
نَباء ال

َ
المثال، في قوله تعالى:}َذِلَك ِمْن أ

ْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُرون{
َ
ْجَمُعوْا أ

َ
َدْيِهْم ِإْذ أ

َ
ْيَك َوَما ُكنَت ل

َ
ِإل

به  العظيمة ويحصل  الفائدة  الخبر ذو  فالنبأ هو   ،)5(

علم شيء ما، وأن فعل الكالم يتجسد في اآلية نفسها، 

ومعناه  )نوحيه(  هــو  الــكــالم  فــي  المتضمن  والفعل 

المباشر  غير  أو  اإلنجازي  ومعناه  التبليغ،  المباشر 

اإلرشاد والهداية للناس، وفاعل التكليف بالكالم هو 

لرسوله  سبحانه  منه  موجه  الخطاب  الن  )الــرســول(؛ 

)3( اآلية: ١0١.
)٤( اآلية: ١08 .
)5( اآلية: ١0٢.
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أو  األول  فالمرسل  اإللــهــيــة،  الــرســالــة  الــنــاس  بتبليغ 

الذي  الثاني)الرسول(  والمرسل   � )اهلل(  المتكلم 

يدل  وهــذا  الناس،  إلى  النبأ  بإيصال  تتحدد  مهمته 

على غياب الرسول عن مضمون النبأ الذي يحيلنا إلى 

مرجع ماضي وهو قصة النبي يوسف �، والمرسل 

الثاني ال يخبر إال عن طريق )اهلل( �، وفي التالوة ال 

يتبع إال قول الوحي لذا يتم التركيز على الرسول؛ ألنه 

الوحي؛ لذلك  القرآن عن  وتالوة  اإلنباء  المسؤول عن 

وأخرها؛  السورة  أول  في  عليه  الخطاب  سبحانه  ركز 

ألنه الوسيط بينه وبين العباد. 

ويــســمــى بالفعل  الــكــالم:  الــنــاتــج عــن  الــفــعــل  ج- 

على  ــرا  أثـ يــتــرك  ــذي  الـ الفعل  بــه  ويقصد  الــتــأثــيــري، 

القرآني  النص   مع  المتلقي  تواصل  فيظهر  المتلقي، 

)رومــان  الناقد  بــرأي  تعد،  التي  التأثيرية  الوظيفة  عبر 

كبسون(، أحدى وظائف اللغة وتقوم على تحديد  جا

جالله،  )اهلل(جـــل  المرسل  بين  الموجودة  العالقات 

إثارة انتباههم  والمتلقي )الناس(، بهدف تحريضهم و

بذلك  فتتحقق  والترهيب،  الترغيب  عبر  إيقاظهم  و

اإلنــجــازي  الفعل  يسير  للتواصل.  الــذاتــيــة  الوظيفة 

بالتوازي مع الفعل التأثيري المرتبط بالمتلقي، فالقرآن 

إصالح وهدفه تغيير وضع المتلقين له  كتاب هداية و

ومعتقداتهم عبر عملية الحجاج والبراهين والقصص 

والتذكير والوعظ، فتنطلق التوجيهات من )المتكلم/

اهلل( إلى )السامع/ الناس( بهدف فعل شيء ما بنية 

، فيبدو الفعل  النصح أو االستعطاف أو اإلقناع أو األمر

التأثيري في خطابه سبحانه لرسوله � بقوله تعالى: 

َدْيِهْم ِإْذ 
َ
ْيَك َوَما ُكنَت ل

َ
َغْيِب ُنوِحيِه ِإل

ْ
نَباء ال

َ
}َذِلَك ِمْن أ

ْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُرون{)١(، أي ما كنت عند أخوة 
َ
ْجَمُعوْا أ

َ
أ

يوسف عندما القوه في الجب، وهذا دليل على نبوة 

الرسول �، فلله غايات وأهدف يريد تحقيقه عن 

َقْد َكاَن ِفي 
َ
طريق سرده لهذه القصص، كقوله تعالى: }ل

ِكن 
َ
َباِب َما َكاَن َحِديًثا ُيْفَتَرى َول

ْ
ل

َ
ْوِلي األ

ُ
ِ
ّ

َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة أل

َوُهًدى  َشــْيٍء   
َ

ُكّل َوَتْفِصيَل  َيَدْيِه  َبْيَن  ــِذي 
َّ
ال َتْصِديَق 

َقْوٍم ُيْؤِمُنون{)٢(، وأيضا قوله تعالى:}َنْحُن َنُقّصُ  ِ
ّ
َوَرْحَمًة ل

القرآن  ا 
َ

َهذ ْيَك 
َ
ِإل ْوَحْيَنا 

َ
أ ِبَما  َقَصِص 

ْ
ال ْحَسَن 

َ
أ ْيَك 

َ
َعل

في  فالتأثير  َغاِفِلين{)3(، 
ْ
ال ِمَن 

َ
ل َقْبِلِه  ِمن  ُكنَت  ِإن  َو

المتلقين عبر إقناعهم بصدق القصص  القرآني مما 

الرسالة  يقودهم لإليمان باإلسالم ورسوله وهذا هدف 

أيضا،  المتلقين،  في  التأثير  نجد  والــقــرآن.  السماوية 

ْيِهّنَ 
َ
ْت ِإل

َ
ْرَسل

َ
ا َسِمَعْت ِبَمْكرِِهّنَ أ ّمَ

َ
في قوله تعالى:}َفل

يًنا  ِسّكِ ْنُهّنَ  ّمِ َواِحــَدٍة   
َ

ُكّل َوآَتــْت   
ً
َكأ ُمّتَ ُهّنَ 

َ
ل ْعَتَدْت 

َ
َوأ

ْيِدَيُهّنَ 
َ
ْعَن أ ْكَبْرَنُه َوَقّطَ

َ
ْيَنُه أ

َ
ا َرأ ّمَ

َ
ْيِهّنَ َفل

َ
ِت اْخُرْج َعل

َ
َوَقال

َكرِيم{)٤(،  ٌك 
َ
َمل  

َ
ِإاّل ا 

َ
َهذ ِإْن  َبَشًرا  ا 

َ
َهذ َما  هلِلِّ  َن َحاَش 

ْ
َوُقل

في  كما  عليه  ويؤثر  بالسامع  التأثيري  الفعل  يتعلق 

كبرنه وقطعن(، أي في تقطيع النسوة أليديهن  األفعال)أ

عند رؤيتهم للنبي يوسف، وهن يحسبن إنهن يقطعن 

فكانت  رؤيته،  عند  ذهلت  قد  عقولهن  الطعام؛الن 

امرأة العزيز تقصد من تلك الدعوة فضحهن بتقطيع 

أيديهن كما فضحنها بالكالم عنها)5(. 

)١( اآلية: ١0٢.

)٢( اآلية: ١١١.
)3( اآلية: 3.

)٤( اآلية: 3١ .
ج٤،   ، التفسير علوم  في  المسير  زاد  ي:  الجوز ابن   : ينظر  )5(
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3- تقسيم سيرل للفعل اإلنجازي.

ــم بنظر ســيــرل؛ ألنــه  ي األهـ يــعــد الــفــعــل اإلنـــجـــاز

في  وأهدافها  النظرية،  محتوى  إدراك  في  األســاس 

والنصي  الشفاهي  اإلنساني  التواصل  عملية  فهم 

والضمنة  الصريحة  معانيه  بتوضيح  اهتم  لذا  معا، 

الته، وذلك عبر تطويره لتقسم أوستن؛ لذا سنتبع  ودال

ي  النــجــاز الفعل  بأصناف  المتعلق  ســيــرل  تقسيم 

والسلوكيات،  ــات،  ي ــار واإلخــب )الــتــوجــيــهــات،  وهــي 

االيقاعيات، والعرضيات( وعلى النحو اآلتي:

ية وتسمى  أ- التوجيهات: وهي من األفعال اإلنجاز

السامع  حث  وغرضها  الحكم،  أفعال  أو  الطلبيات 

ية  لفعل شيء ما أو التأثير فيه)١(، وتظهر القوة اإلنجاز

ــداء(  ــن ، والــنــهــي، واالســتــفــهــام، وال فيها عــبــر )األمــــر

وسنوضحها بالشكل اآلتي:

ــزام  واإلل االستعالء  وجــه  على  طلب  هو   : ــر األم  -1

َزُهم  ا َجّهَ ّمَ
َ
، كقوله تعالى: }َول يأتي غالبا بصيغة األمر و

ّنِي 
َ
َن أ اَل َتَرْو

َ
ِبيُكْم أ

َ
ْن أ ُكم ّمِ

َّ
ٍخ ل

َ
 اْئُتوِني ِبأ

َ
ِبَجَهاِزِهْم َقال

فالفعل)ائتوني( ُمنزِِلين{)٢(، 
ْ
ال َخْيُر  َنــْا 

َ
َوأ َكْيَل 

ْ
ال وِفي 

ُ
أ

هو  ضمني  ي  انجاز معنى  إلى  األمر  معنى  من  خرج 

الكالم،  سياق  من  يفهم  ما  وهو  وااللتماس  الطلب 

ْن 
َ
ل  

َ
}َقال تعالى:  كقوله  القسم،  معنى  إلى  يخرج  وقد 

 
َ
ِإاّل ِبِه  ِني  ُتّنَ

ْ
َتأ

َ
ل اهلِل  َن  ّمِ َمْوِثًقا  ُتْؤُتوِن  ى  َحّتَ َمَعُكْم  ُه 

َ
ْرِسل

ُ
أ

 
ُ

ى َما َنُقول
َ
 اهلُل َعل

َ
ا آَتْوُه َمْوِثَقُهْم َقال ّمَ

َ
ن ُيَحاَط ِبُكْم َفل

َ
أ

المكتب اإلسالمي، بيروت، ط3، ١٩8٤: ٢١٩.
: الطبطبائي: مصدر سابق: 3١. )١( ينظر

)٢( اآلية:5٩.

إلى  األمــر  مــن  خــرج  بــه(  الفعل)لتأتنني  َوِكـــيـــل{)3(، 

الالم جواب  إرجاعه وهذه  القسم، أي تقسمون على 

لمضمر معناه)واهلل لتأتيني به()٤(.

الفعل على وجه  الكف عن  هو طلب  النهي:   -2

يأتي بصيغة المضارع المقرون بال  االستعالء واإللزام، و

 َياُبَنّيَ اَل َتْقُصْص 
َ

كقوله تعالى:}َقال الناهية الجازمة، 

ْيَطاَن 
َ

الّش  
َ

ِإّن َكْيًدا  َك 
َ
ل َفَيِكيُدوْا  ِإْخَوِتَك  ى 

َ
َعل َياَك  ُرْؤ

ِبين{)5(، خرج النهي)ال تقصص( إلى  ِلإِلنَساِن َعُدّوٌ ّمُ

الكالم  سياق  يفهم  ما  وهــو  واإلرشـــاد  النصح  معنى 

تــعــالــى:}َوَمــا  كقوله  فــي  وكــذلــك  المتكلم،  ومقصد 

ِمين{)6(، 
َ
َعال

ْ
ل ِ

ّ
ل ِذْكــٌر   

َ
ِإاّل ُهَو  ِإْن  ْجــرٍ 

َ
أ ِمْن  ْيِه 

َ
َعل ُهْم 

ُ
ل

َ
َتْسأ

 
َ

ّن
َ
َوأ َغْيِب 

ْ
ِبال ُخْنُه 

َ
أ ْم 

َ
ل ّنِي 

َ
أ َم 

َ
ِلَيْعل وكقوله تعالى:}َذِلَك 

َخاِئِنين{)٧(. 
ْ
َكْيَد ال اهلَل اَل َيْهِدي 

يكن  لــم  بــشــيء  العلم  طلب  هــو  االســتــفــهــام:   -3

الفهم)8(،  طلب  أو  االستخبار  هو  أو  قبل  من  معلوما 

وأدواته الهمزة وهل، وله أسماء عدة يطلب بها التصور 

االستفهام  يخرج  وقــد  وغيرها،  ومــا  وكيف  من  مثل 

الــكــالم مثل:  مــعــانــي أخـــرى تفهم مــن ســيــاق  إلـــى 

 ، واألمر  والوعيد،  والتنبيه،   ، واإلنكار  ، والتقرير النفي، 

)3( اآلية:66.
:الكرباسي: إعراب القرآن: ج٤، منشورات دار مكتبة  )٤( ينظر

الهالل، بيروت، ط١، ٢003: ٢53.
)5( اآلية:5.

)6( اآلية:١0٤.
)٧( اآلية: 5٢.

: البالغة  : د. احمد مطلوب، د. كامل حسن البصير )8( ينظر
والتطبيق: مطابع بيروت الحديثة، ط١، ٢00٩: ١3١.
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َ

نَت ُيوُسُف َقال
َ
َك أل

َ
ِإّن

َ
وْا أ

ُ
والنهي)١(، كقوله تعالى: }َقال

ِق  َيّتَ َمن  ــُه 
َ
ِإّن ْيَنا 

َ
َعل اهلُل  َمّنَ  َقْد  ِخي 

َ
أ ا 

َ
َوَهــذ ُيوُسُف  َنــْا 

َ
أ

ُمْحِسِنين{)٢(، )أإنك( 
ْ
ال ْجَر 

َ
أ اَل ُيِضيُع   اهلَل 

َ
َفِإّن ِيْصِبْر  َو

له  يوسف  أخــوة  ســؤال  فجاء  االستفهام،  بها  يــراد  ال 

بسبب تعجبهم من الحال التي أصبح عليها ولعدم 

معرفتهم إياه، فسؤالهم خرج من معنى طلب اإلثبات 

أو النفي إلى معنى التعجب، وهو المعنى المتضمن 

بالكالم، وقد يخرج االستفهام إلى معنى اإلرشاد كقوله 

ْيِهم 
َ
ِإل وِحي 

ُ
ّن ِرَجــااًل   

َ
ِإاّل َقْبِلَك  ِمن  َنا 

ْ
ْرَسل

َ
أ تعالى:}َوَما 

َكْيَف  َفَينُظُروْا  ْرِض 
َ
األ ِفي  َيِسيُروْا  ْم 

َ
َفل

َ
أ ُقَرى 

ْ
ال ْهِل 

َ
أ ْن  ّمِ

ِذيَن 
َّ
ل ِ

ّ
َداُر اآلِخَرِة َخْيٌر ل

َ
ِذيَن ِمن َقْبِلِهْم َول

َّ
َكاَن َعاِقَبُة ال

ون{ )3(، فخرج )أفلم( إلى معنى الوعظ 
ُ
َفاَل َتْعِقل

َ
أ َقوْا 

َ
اّت

الكفار  عاقبة  عن  السؤال  ليس  المراد  الن  واإلرشــاد؛ 

أنفسهم بل تذكير المؤمنين بعاقبة الكفر وهي الهالك 

ليتجنبوها، وحمل االستفهام معنى الوعيد والتهديد 

عبر  الترغيب  ومعنى  لكفرهم،  بالهالك  للمشركين 

الوعد بالحسنى للمؤمنين لتمسكهم باإليمان.

ــزركــشــي، عــلــى نوعين  ــرأي ال  يــأتــي االســتــفــهــام بـ

لحمل  يكون  فالتقريري  ي(  واإلنكار هما)التقريري، 

كقوله  المتكلم،  استقر عند  بأمر  اإلقرار  السامع على 

َكِبيُرُهْم   
َ

ا َقال ُصوْا َنِجّيً
َ
ُسوْا ِمْنُه َخل

َ
ا اْسَتْيأ ّمَ

َ
تعالى:}َفل

تحقيق،  ج٢،  القرآن:  علوم  في  البرهان  الزركشي:   : ينظر  )١(
البابي  عيسى  ومطبعة  مكتبة  إبراهيم،  الفضل  أبــو  محمد 
مطلوب:  احمد   : ينظر و  ،٢٢6  :١٩٧٢ ط٢،   ، مصر الحلبي، 

.١38-١3٧
)٢( اآلية: ٩0.

)3( ااآلية: ١0٩.

اهلِل  ــَن  ّمِ ْوِثًقا  ّمَ ْيُكم 
َ
َعل  

َ
َخــذ

َ
أ َقْد  ُكْم  َبا

َ
أ  

َ
ّن

َ
أ ُموْا 

َ
َتْعل ــْم 

َ
ل

َ
أ

ْرَض 
َ
ْبـــَرَح األ

َ
ــْن أ

َ
طــُتــْم ِفــي ُيــوُســَف َفــل ــن َقــْبــُل َمــا َفــّرَ  َوِم

ــَو َخــْيــُر  ــ ــي َوُه َيــْحــُكــَم اهلُل ِل ْو 
َ
أ ــي  ِبـ

َ
أ ــي  َذَن ِل

ْ
َيــــأ ــَى  ــّتَ َح

لإلقرار  تعلموا(  الم  االستفهام)  فجاء  ِكِمين{)٤(،  َحا
ْ
ال

األداة  بعد  ما  فيكون  ي  اإلنكار االستفهام  أما   ، باألمر

 ، عليه)5(  األمر  بامتناع  السامع  لتعريف  يأتي  و منفي 

أغراض  ضمن  المتكلم  نفسية  عن  التعبير  به  ويراد 

النفي والتقرير وهو آلية من آليات الحجاج اللغوي، 

في  االستفهام  أن  للنفي  الميل  وسبب  النفي  يفيد  و

كان  ولما  التفكير  إلــى  يحتاج  جوابا  يتطلب  أصله 

السؤال  توجيه  كــان  بالنفي  التفكير  بعد  الــجــواب 

من  أفضل  وهــو  النفي  بهذا  اإلقــرار  على  له  حمال  له 

َمَتاَعُهْم  َفَتُحوْا  ــا  ــّمَ
َ
}َول تعالى:  كقوله  ابــتــداء،  النفي 

َنْبِغي  َما  َباَنا 
َ
َياأ وْا 

ُ
َقال ْيِهْم 

َ
ِإل ْت  ُرّدَ ِبَضاَعَتُهْم  َوَجــُدوْا 

َخاَنا 
َ
أ َوَنْحَفُظ  َنا 

َ
ْهل

َ
أ َوَنِميُر  ْيَنا 

َ
ِإل ْت  ُرّدَ ِبَضاَعُتَنا  َهِذِه 

{)6(، )مانبغي( على  َكْيٌل َيِسير َكْيَل َبِعيرٍ َذِلَك  َوَنْزَداُد 

رأي المفسرين لها معنيان:األول: االستفهام أي شيء 

نبغي وقد ردت إلينا بضاعتنا، والثاني: النفي أي ما 

َجاء  ن 
َ
أ ا  ّمَ

َ
تعالى:}َفل قوله  في  وأيضا  شــيء)٧(،  نبغي 

ُكْم 
َّ
ُقل ل

َ
ْم أ

َ
ل

َ
 أ

َ
 َبِصيًرا َقال

َ
ى َوْجِهِه َفاْرَتّد

َ
َقاُه َعل

ْ
ل

َ
َبِشيُر أ

ْ
ال

ُمون{)8(، فـ)ألم (ال يقصد بها 
َ
ُم ِمَن اهلِل َما اَل َتْعل

َ
ْعل

َ
ِإّنِي أ

السؤال، وتفيد اللوم والعتاب- وهو المعنى الضمني 

)٤( اآلية: 80.
: الزركشي: مصدر سابق: 3٢8-33١. )5( ينظر

)6( اآلية: 65.
ي: مصدر سابق: ٢٤١. : ابن الجوز )٧( ينظر

)8( اآلية:٩6.
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لالستفهام- من األب ألبنائه على فعلتهم بأخيهم.

الداعي وأدواته  إقبال المدعو على  هو  النداء:   -4

}ِإْذ  تعالى:  كقوله  وغيرها  وهيا  وأي  يــا  و وأيــا  الهمزة 

َكْوَكًبا  َعَشَر  َحَد 
َ
أ ْيــُت 

َ
َرأ ِإّنِي  بِت 

َ
َياأ ِبيِه 

َ
أل ُيوُسُف   

َ
َقال

ْيــُتــُهــْم ِلــي َســاِجــِديــن{)١(، وداللــة 
َ
ــَقــَمــَر َرأ

ْ
ــْمــَس َوال

َ
َوالــّش

النداء )يا أبت( للتنبيه، وتستعمل الياء لنداء البعيد 

النداء  يكون  و للتوكيد،  القريب  لنداء  وتأتي  مسافة 

من االبن إلى األب )يا أبت( فجاءت )يا( النداء هنا 

للقريب للداللة على العالقة الحميمة بين األب واالبن 

لالبن  األب  يكنها  التي  الحب  معاني  من  فيها  ومــا 

لدعوته.  يستجيب  و نصائحه  ليسمع  يناديه  عندما 

ْعــرِْض 
َ
أ تعالى:}ُيوُسُف  كقوله  النداء  يا  تحذف   وقد 

ــَن  ــِت ِم ــن ُك ـــــِك 
َ
نــِبــِك ِإّن

َ
ا َواْســـَتـــْغـــِفـــرِي ِلــذ

َ
 َعـــْن َهــــذ

يــعــد الــنــداء  ــيــن{)٢(، فــاألصــل يــا يــوســف. و ــِئ ــَخــاِط
ْ
ال

يخرج  لــم  مــا  المباشر  الــكــالم  فــي  يــدخــل  و حقيقيا 

ية  إنجاز معاني  إلــى  اهلل  نـــداء  فيخرج  مــعــنــاه،  عــن 

)رب(  لفظ  مع  والسيما  للدعاء  وهــي  مباشرة،  غير 

ْمَتِني 
َّ
َوَعل ِك 

ْ
ُمل

ْ
ال ِمَن  آَتْيَتِني  َقْد  تعالى:}َرّبِ  كقوله 

نَت 
َ
أ ْرِض 

َ
َواأل َماَواِت  الّسَ َفاِطَر  َحاِديِث 

َ
األ ِويِل 

ْ
َتأ ِمن 

ِحْقِني 
ْ
ل

َ
َوأ ُمْسِلًما  ــِنــي 

َ
َتــَوّف ــَرِة  ــ َواآلِخ ُنــَيــا 

ُ
الــّد ِفــي  ــي   َوِلــّيِ

النداء  واصلها)يارب(وجاء  رب  اِلِحين{)3(،  ِبالّصَ

الدعاء  وهــدف  الدعاء  وهو  ي  انجاز معنى  ليحقق 

الشكر هلل على نعمه.

)١( اآلية: ٤.
)٢( اآلية: ٢٩.
)3( اآلية: ١0١.

وهي  االعالنيات  أيضا  وتسمى  االيقاعيات:  ب- 

بإطار  تنجز  التي  التعهد  بأفعال  المتعلقة  األفــعــال 

العقود  وأفعال  والجواز  المنع  أفعال  مثل  مؤسساتي 

وأفعال التذكير القرارات واألحكام، وتحدث تغييرات 

العقود بمجرد  أفعال  الفعل في  بمجرد لفظها)٤(، يقع 

كيب  الترا من  وهي  مباشرة،  التغيير  توقع  أي  نطقها 

َبْخٍس  ِبَثَمٍن  تعالى: َوَشَرْوُه  كقوله  المتداولة،  النحوية 

)شروه(  اِهِدين{)5(،  الّزَ ِمَن  ِفيِه  َوَكاُنوْا  َمْعُدوَدٍة  َدَراِهــَم 

بمعنى  الشيء  شريت  فنقول  األضـــداد،  حــروف  من 

عبر  يتم  إن  ومنها  شروطه  بتحقق  البيع  يتم  و بعته، 

يقصد بهم الذين باعوا  العاقدان، وهما أوال: السيارة و

، وثانيا: أخوة يوسف،  يوسف بعد أن وجدوه في البئر

البيع،  لعملية  الرفض  يوسف،  أي  عليه  والمعقود 

المتضمن  ومعناه  البيع  هو  المباشر  فمعنى)شروه( 

في القول أو غير المباشر هو ومجلس العقد أي زمانه 

العقد  وصيغة   ، البئر من  بالقرب  مكان  وهو  ومكانه 

وهي القبول أو التعريض والذم.

ــي الــــقــــرآن عـــبـــر صيغ  ــ ــات ف ــ ــي ــ ــالن ــاءت االعــ ــ ــ ج

ـــَك 
َ
ِإّن

َ
أ ــوْا 

ُ
ــال }َق تعالى:  كقوله  والتهديد،  الوعيد  الوعد 

ــّنَ  ِخـــي َقــْد َم
َ
ا أ

َ
ــذ ــ ــوُســُف َوَه َنـــْا ُي

َ
 أ

َ
ــوُســُف َقـــال نـــَت ُي

َ
أل

ْجــَر 
َ
أ ُيِضيُع  اَل  اهلَل   

َ
ــِإّن َف ِيْصِبْر  َو ِق  َيّتَ َمن  ــُه 

َ
ِإّن ْيَنا 

َ
َعل  اهلُل 

وصف  المباشر  معناه  يضيع(  )ال  ــُمــْحــِســِنــيــن{)6(، 
ْ
ال

حـــال الــمــؤمــنــيــن، ومــعــنــاهــا اإلنـــجـــازي وعـــد بالجنة 

والثواب للمؤمنين، وقد تتجسد عبر االستفهام كقوله 

: عبد الهادي بن ظافر الشهري: مصدر سابق: ١58 . )٤( ينظر
)5( اآلية:٢0.

)6( اآلية: ٩0 .
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ْو 
َ
أ اهلِل  اِب 

َ
ــذ َع ــْن  ّمِ َغاِشَيٌة  ِتَيُهْم 

ْ
َتأ ن 

َ
أ ِمُنوْا 

َ
َفأ

َ
تعالى:}أ

)أفامنوا(  ــْشــُعــُرون{)١(،  َي اَل  َوُهــْم  َبْغَتًة  اَعُة  الّسَ ِتَيُهُم 
ْ
َتأ

فالغرض اإلنجازي لالستفهام ليس السؤال بل التوبيخ 

العذاب،  بمجيء  وعدهم  عبر  للمشركين  والتهديد 

العزيز  ــرأة  امــ لــســان  على  تعالى  بقوله  أيــضــا   ويــأتــي 

ُه 
ُ
َقْد َراَودّت

َ
ِني ِفيِه َول ْمُتّنَ

ُ
ِذي ل

َّ
ِلُكّنَ ال

َ
ْت َفذ

َ
للنساء:}َقال

ُيْسَجَنّنَ 
َ
ل آُمُرُه  َما  َيْفَعْل  ْم 

َّ
ل ِئن 

َ
َول َفاَسَتْعَصَم  ْفِسِه 

َ
ّن َعن 

تهديد  فيها  )ليسجننه(  اِغرِين{ )٢(،  الّصَ ــَن  ّمِ َيُكوًنا 
َ
َول

ووعيد بالسجن في حال عصيان يوسف ألمرها وهذا 

ما حصل الحقا عندما حققت زوجة العزيز وعيدها. 

ُسُل  َس الّرُ
َ
ى ِإَذا اْسَتْيأ ويأتي التهديد  بقوله تعالى: }َحّتَ

َشاء َواَل 
َ
َي َمن ّن ُكِذُبوْا َجاءُهْم َنْصُرَنا َفُنّجِ ُهْم َقْد 

َ
ّن
َ
وْا أ َوَظّنُ

ُمْجرِِمين{)3(، )ال يرد( فيها وعد 
ْ
ال َقْوِم 

ْ
ال ُسَنا َعِن 

ْ
َبأ ُيَرّدُ 

بالثواب للمؤمنين وتهديد باالنتقام من المشركين.

به  يقصد  و التذييل،  عبر  والوعيد  الوعد  يأتي  قد 

ضرب  وهو  عنه،  زائــدة  بألفاظ  المعنى  عن  التعبير 

كماله  إ و المعنى  إفهام  وظيفة  ويــؤدي  كيد،  التأ من 

أو  حقيقة،  كيد  تأ وغرضه  فهمه،  عن  قصر  من  عند 

التذييل  يأتي  وقد  التنبيه،  أو  التهديد،  أو  الترغيب، 

لذكر فضائل الخالق، وصفاته)٤(، وهو قليل في السورة 

)١( اآلية: ١0٧ .
)٢( اآلية: 3٢.
)3( اآلية:١١0.

الكريم  القرآن  في  الكالمية  األفعال   : مــدور محمد   : ينظر  )٤(
سورة البقرة دراسة تداولية: أطروحة دكتوراه، إشراف د. جودي 
كلية اآلداب واللغات، جامعة الحاج لخضر باتنة،  مرداسي: 

.٢88 :٢0١٤ ، الجزائر

ًدا  ُه ُسّجَ
َ
وْا ل َعْرِش َوَخّرُ

ْ
ى ال

َ
ْيِه َعل َبَو

َ
كقوله تعالى: }َوَرَفَع أ

ي  ّبِ َها َر
َ
َياَي ِمن َقْبُل َقْد َجَعل ِويُل ُرْؤ

ْ
ا َتأ

َ
َبِت َهذ

َ
 َياأ

َ
َوَقال

ْجِن َوَجاء ِبُكم  ْخَرَجِني ِمَن الّسِ
َ
ْحَسَن َبي ِإْذ أ

َ
ا َوَقْد أ

ً
َحّق

َبْيَن ِإْخَوِتي  ْيَطاُن َبْيِني َو
َ

زَغ الّش
َ
ن ّن

َ
َبْدِو ِمن َبْعِد أ

ْ
َن ال ّمِ

َحِكيم{)5(، 
ْ
ال َعِليُم 

ْ
ال ُهَو  ُه 

َ
ِإّن َيَشاء  َما  ِ

ّ
ل ِطيٌف 

َ
ل ي  ّبِ َر  

َ
ِإّن

للناس  اهلل  صفات  إعالن  بها  يراد  الحكيم(  )العليم 

الناس  وحــث  اهلل  بعظمة  تذكير  ي  اإلنــجــاز وغرضها 

على اإليمان.

الكالمي  الفعل  أنــواع  احد  وهي  يات:  اإلخبار ج- 

هي  الخبر  فوظيفة  بالمحكيات،  وتسمى  ية  اإلنجاز

ال  بما  المتلقي  تعريف  هو  اإلخبار  وهــدف  الحكاية 

يات  لإلخبار المباشرة  ية  اإلنجاز والقوة  إلفادته،  يعلم 

يــة غير  ــا الــقــوة اإلنــجــاز ، إمـ ــتــقــريــر هــي الــوصــف وال

والذم  والمدح  الترغيب  التمني  فهي  لها  المباشرة 

ي في القرآن صادق دائما؛  وغيرها)6(، والفعل اإلخبار

ألنه صادر من )اهلل( �، وهذا يضمن للفعل الكالمي 

أخبار  قص  على  السورة  فتقوم  الواقع،  مع  المطابقة 

وسيرة حياة النبي يوسف �، وهي من أخبار األمم 

ِكَتاِب 
ْ
َك آَياُت ال

ْ
السالفة، فبدأت بقوله تعالى: }الر ِتل

 ) )الر ون{)٧(، 
ُ
َتْعِقل ُكْم 

َّ
َعل

َّ
ل ا  ِبّيً َعَر ُقْرآًنا  َناُه 

ْ
نَزل

َ
ُمِبين اناأ

ْ
ال

هو  مباشر  كالمي  فعل  تتضمن  مقطعة  حــروف  هي 

على  التنبيه  هو  مباشر  غير  كالمي  وفعل   ، التقرير 

يدل  آيات(  )تلك  المعجز)8(،  اهلل  كالم  هو  القرآن  أن 

ينظر أيضا:6 و٩0 و٩٩ و83 و٩8 . )5( اآلية: ١00. و
: مصدر سابق: 6٧.  : محمد مدور )6( ينظر

)٧( اآلية: ١-٢ .
: مصدر سابق: ٧١. : محمد مدور )8( ينظر
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كيد على أن القرآن  على قوة متضمنة بالقول هي التأ

معجزة لن تأتي العرب بمثله أبدا، ووصفه )اهلل( � 

اآلية  وتدل  فيها،  الشك  حقيقة  أنه  كيد  لتأ بالمبين، 

وفعل   ، والتقرير  ، اإلخبار كالمي مباشر هو  على فعل 

في  ــاءت  ج ألنها  المؤمنين؛  أرشـــاد  هــو  مباشر  غير 

يأتوا  سياق مخاطبة الخالق للعرب ألنه تحداهم أن 

الذي  فالمقام  ذلــك،  عن  فعجزوا  القرآن  من  بسورة 

لمنزلة  والتعظيم  التحدي  مقام  هو  اآليــة  به  جــاءت 

القرآن، فهو عربي ومبين ولعل العرب يعقلون منزلته.

أو  يــات  الــتــعــبــيــر وتـــشـــمـــل  الـــســـلـــوكـــيـــات:  د- 

والتمني،   ، االعـــتـــذار بصيغة  وتــأتــي  االفــصــاحــيــات 

َتــاهلِل  ــوْا 
ُ
ــال }َق تعالى:  كقوله  وغيرها،  والــنــدم  والــرجــاء، 

َخاِطِئين{، وقوله تعالى 
َ
ل ا  ُكّنَ ِإن  َو ْيَنا 

َ
َعل اهلُل  آَثَرَك  َقْد 

َ
ل

ْرَحُم 
َ
ُكْم َوُهَو أ

َ
َيْوَم َيْغِفُر اهلُل ل

ْ
ْيُكُم ال

َ
يَب َعل اَل َتْثَر  

َ
:}َقال

على  بندمهم  ــوة  األخ اعــتــراف  وفيها  اِحــِمــيــن{)١(،  الــّرَ

اعتذارهم  يــوســف   وقــبــول  أخيهم،  بحق  أخطائهم 

ودعوته اهلل أن يغفر لهم، وفي ذلك داللة على السلوك 

يظهر  و أخوته،  أفعال  سلبية  أمــام  ليوسف  االيجابي 

الندم كذلك في طلبهم االستغفار لذنوبهم من أبيهم 

ا  ُكّنَ ــا 
َ
ِإّن ُذُنوَبَنا  َنا 

َ
ل اْسَتْغِفْر  َباَنا 

َ
َياأ وْا 

ُ
}َقال تعالى:  بقوله 

َخاِطِئين{)٢(، وفيه داللة على معنى صريح وهو طلب 

، ومعنى ضمني وهو االعتذار عن سلوكهم  االستغفار

إحساسهم بالندم. السيئ و

)١( اآلية: ٩١-٩٢.
)٢( اآلية: ٩٧.

األفعال  وهي  التنبيهات  وتسمى  العرضيات:  هـ- 

الــتــي تــهــدف إلـــى الــحــجــاج والــنــقــاش مــثــل اثبت 

ْفِسي 
َ
ّن َعن  َراَوَدْتــِنــي  ِهَي   

َ
}َقــال تعالى:  كقوله  وبرهن، 

ُقُبٍل  ِمن   
َ

ُقّد َقِميُصُه  َكاَن  ِإن  ْهِلَها 
َ
أ ْن  ّمِ َشاِهٌد  َوَشِهَد 

َكاَن  ِإْن  }َو الَكاِذِبين{وقوله تعالى:  ِمَن  َوُهَو  َفَصَدَقْت 

اِدِقين{، وفي  َبْت َوُهَو ِمن الّصَ
َ

 ِمن ُدُبرٍ َفَكذ
َ

َقِميُصُه ُقّد

ُه ِمن 
َ
 ِإّن

َ
 ِمن ُدُبرٍ َقال

َ
ى َقِميَصُه ُقّد

َ
ا َرأ ّمَ

َ
قوله تعالى:}َفل

ثبات أو نفي التهمة   َكْيَدُكّنَ َعِظيم{)3(، فإل
َ

َكْيِدُكّنَ ِإّن

اعتداء  العزيز  زوجــة  فيها  ادعــت  التي  الحادثة  في 

النبي يوسف � عليها، اتخذوا من القميص دليال 

َما  َبْعِد  ــن  ّمِ ُهم 
َ
ل ــَدا  َب ــّمَ  }ُث تعالى:  قوله  في  للتحقيق 

التحقيق  فبعد  ِحين{)٤(،  ى  َحّتَ ُه  َيْسُجُنّنَ
َ
ل اآلَياِت  ُوْا 

َ
َرأ

يفتضح أمرها  والنظر باألدلة والبراهين، وبعد ثبات و

وهذا ما حصل الجرم عليها وبراءة  النبي يوسف � 

منه، قرروا وضعه في السجن لنفي التهمة عن الزوجة 

حتى ال تشوه سمعتها الحقا. 

* * *

)3( اآلية:٢6-٢8.
)٤( اآلية: 35.
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الخاتمة
 

وأفعال  بالتداولية  الغرب  اهتمام فالسفة  ١- جاء 

تجسيد  فــي  ألهميتها  التطبيقية  والــيــاتــهــا  الــكــالم 

المعنى انطالقا من السياق التداولي وأثره في التواصل 

تــدرس)عــربــيــا(  ولـــم  المضمنة،  الــمــعــانــي  إدراك  و

إال  تداولية،  الفاظ  وهي  اللغوية  والمقاصد  المعاني 

الحديثة،  الدراسات  في  الكالمية  األفعال  نظرية  مع 

وكان ورودها في كتب علماء اللغة واالصولين العرب 

القدماء على سبيل اإلشارة . 

الــكــالم فــي ســورة يوسف بين  أفــعــال  تــتــراوح   -٢

الكالم،  بنية  مــن  مباشرة  تفهم  التي  وهــي  الحرفية 

ومقاصد  الــســيــاق  مــن  تفهم  الــتــي  أي  والمضمنة 

المرسل، وان غلبت المضمنة عليها، وتنماز األفعال 

ية في السورة بشيوع التوجيهات وااليقاعيات  اإلنجاز

يات والسلوكيات والعرضيات. كبر من اإلخبار بصورة ا

لــلــتــوجــيــهــات عبر  يـــة  اإلنـــجـــاز الـــقـــوة  تــظــهــر   -3

وخرجت  ــنــداء،  وال واالستفهام  والنهي  األمــر  صيغ 

عــن الــمــعــانــي الــمــبــاشــرة لــهــا لــلــداللــة عــلــى القسم 

واإلرشاد  والوعظ  والوعيد  والوعد  والدعاء   والتعجب 

والتوكيد والتنبيه.

صيغ  عبر  لاليقاعيات  ية  اإلنجاز القوة  تبدو   -٤

وخرجت  العقود،  وألــفــاظ  والتهديد  والوعيد  الــوعــد 

يات عن معانيها المباشرة أي الوصف والتقرير  اإلخبار

كيد والوعظ  ية أخرى مثل التنبيه والتأ إلى معاني إنجاز

واإلرشاد، وجاءت السلوكيات بمعنى االعتذار والندم 

فقط للتعبير عن الحالة النفسية للمتكلمين، ووردت 

التنبيهات عبر الحجاج والبرهنة إلثبات حقيقة براءة 

إلى معاني  إليه وخرجت  المنسوبة  التهم  يوسف من 

العرض والتقرير ؛ألنها وردت ضمن اإلخبار القصصي 

لسيرة يوسف.

يــة،  5- تــتــداخــل مــعــانــي أفــعــال الــكــالم اإلنــجــاز

أحيانا، بين المعاني المباشرة، وغير المباشرة، فنجد 

كثر من  صعوبة في الفصل بينها، فضال عن حملها أ

كثر من تفسير وتأويل  التها مما يتطلب أ معني في دال

للجملة الواحدة ؛الن القرآن حمال اوجه.

* * *



تداولية أفعال الكالم في سورة يوسف � �

80     |   م. د. إشراق كامل كعيد

المصادر والمراجع

*القرآن الكريم 

أ- الكتب العربية. 

 : البصير حسن  كامل  د.  مطلوب،  احمد  د.   -١

البالغة والتطبيق: مطابع بيروت الحديثة، ط١، ٢00٩.

ي: زاد  ــجــوز ــن ال ــي الــفــرج جــمــال الــديــن اب ٢- أب

اإلسالمي،  المكتب  ج٤،   ، التفسير علوم  في  المسير 

بيروت  ط3 ، ١٩8٤. 

الــزركــشــي:  اهلل،  عبد  بــن  محمد  الــديــن  ــدر  ب  -3

أبو  محمد  تحقيق،  ج٢،  الــقــرآن:  علوم  في  البرهان 

البابي  عيسى  ومطبعة  مكتبة  ــراهــيــم،  إب الــفــضــل 

، ط٢، ١٩٧٢. الحلبي، مصر

يــة  نــظــر الــطــبــطــبــائــي:  ــم  ــاش ــب ســيــد ه ــال ٤- ط

المعاصرين  اللغة  فالسفة  بين  الكالمية  األفــعــال 

يت،  الكو جامعة  مطبوعات  الــعــرب:  والبالغيين 

.١٩٩٤ يت،  الكو

: عندما نتواصل نغير مقاربة  5- عبد السالم عشير

أفريقيا  والحجاج:  التواصل  آلليات  معرفية  تداولية 

الشرق، المغرب، ط١، ٢006.

6- عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز في علم 

: مكتبة الخانجي،  كر المعاني: ت، محمود محمد شا

القاهرة ، ط5 ، ٢00٤ .

٧-عبد الهادي بن ظافر الشهري: استراتيجيات 

الخطاب مقاربة لغوية تداولية: دار الكتاب الجديد، 

بيروت ، ط١، ٢00٤.

8- على آيت أوشان: السياق والنص الشعري من 

الدار  الجديدة،  النجاح  مطبعة  الــقــراءة:  إلى  البنية 

البيضاء ، المغرب ، ط ١، ٢000.

٩- محمد جعفر الشيخ ابراهيم الكرباسي: إعراب 

القرآن:ج٤، منشورات دار مكتبة الهالل، بيروت، ط١، 

 .٢003

البحث  فــي  جــديــدة  أفـــاق  احــمــد:  محمود   -١0

د.   ، مصر الجامعية،  المعرفة  دار   : المعاصر  اللغوي 

ط ، ٢006 . 

العلماء  عند  التداولية  ي:  صحراو د.مسعود   -١١

في  الكالمية  األفعال  لظاهرة  تداولية  دراســة  العرب 

 ، التراث اللساني العربي: دار الطليعة للطباعة والنشر

بيروت، لبنان ، ط١، ٢005.

الناقد  البازعي: دليل  يلي وسعد  الرو ١٢- ميجان 

البيضاء،  الـــدار  الــعــربــي،  الثقافي  الــمــركــز  ــي:  ــ األدب

المغرب، ط3، ٢000.

ب- الكتب المترجمة .

اللسانيات  إلـــى  مــدخــل  دالش:  الــجــيــاللــي   -١

المطبوعات  ديــوان  يحياتن،  محمد  ت،  التداولية: 

.١٩86 ، الجامعية الجزائرية، الجزائر

متداخل  مدخل  النص  لغة  علم  دايــك:  فان   -٢

دار  بــحــيــري،  حسين  سعيد  ت،  االخــتــصــاصــات: 

القاهرة للكتاب، القاهرة.

إلى  أوســتــن  مــن  التداولية  بالنشيه:  فيليب   -3

الالذقية،  الــحــوار  دار  حباشة،  صابر  ت،  غوفمان: 

يا، ٢00٧. سور
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يح . يات واالطار ج- الدور

١- باديس لهويمل: التداولية والبالغة العربية: مج 

ع   ، الجزائر بسكرة،   ، خضير محمد  جامعة   ، المخبر

.٢0٧، ١١

التداولية وتحليل  بو بكري:  أ. راضية خفيف   -٢

الخطاب األدبي مقاربة نظرية: مج، الموقف األدبي، 

.٢00٤ ، ع ، 3٩٩، تموز اتحاد الكتاب العرب، دمشق،

المفهوم  التداولية  الرقبي:النظرية  رضــوان  د.   -3

 /١٤  ،3٢0٤ ع،  الــمــثــقــف،  صحيفة   :)٢(  والـــتـــصـــور

 .٢0١5 /6

المفهوم  التداولية  الرقبي:النظرية  رضــوان  د.   -٤

 /١6  ،3٢06 ع،  المثقف،  صحيفة   :)3(  والــتــصــور 

.٢0١5 / 6

5- صابر الحباشة: الحجاج في التداولية مدخل 

إلى الخطاب البالغي: مج ثقافات، ٢0١١: ٢05.

في  الكالمي  الفعل  إسماعيل:  الزهرة  د.عبد   -6

مج،   :� إبــراهــيــم  قصة  فــي  ــة  دراسـ الكريم  الــقــرآن 

كاديمي، عدد خاص بعنوان) السيميائية  الباحث األ

ع ٢٤-٢5، نيسان -أيلول، ٢0١٤. علم المستقبل(:

إشكالية  الــتــداولــيــة  ــراهــيــم:  إب الــعــزيــز  عــبــد   -٧

الشؤون  دار  أقــالم،  مج  التمثيل:  ومقاربة  التعريف 

شباط،  الثاني،  كانون  ع١،  بغداد،  العامة،  الثقافية 

 .٢0١٢ ، آذار

: محاولة في مقاربة تداولية:  8- عبد الستار جبر

ع5،  بغداد،  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  أقــالم،  مج 

أيلول، تشرين األول، ٢008.

الــقــرآن  فــي  الكالمية  األفــعــال   : ــدور مـ محمد   -٩

أطروحة دكتوراه،   : تداولية  البقرة دراسة  الكريم سورة 

واللغات،  اآلداب  كلية  مرداسي:  جــودي  د.  إشــراف 

.٢0١٤ ، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر

١0- د. مؤيد عبيد: التداولية النشأة والمفهوم: مج 

ع5، أيلول،  أقالم، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

تشرين األول، ٢008. 

د- المواقع االلكترونية.

١-إبراهيم بن عبد الرحمن براهمي: داللة مصطلح 

المقام بين الدرس البالغي العربي والتصور الوظيفي 

: التداولي المعاصر

 http://brahmiblogspotcom.blogspot.com

يكبيديا:  ٢- بال : تداوليات: موسوعة و

https://ar.wikipedia.org/wiki

في  التداولية  المقاربة  ي:  حــمــداو جميل  3-د. 

األدب والنقد:

http://almothaqaf.com/index.php/qa-

daya2009/58914.html

٤- د.حميد حسون: التداولية بين العرب والغرب: 

http://brahmiblogspotcom.blogspot.

com/2011/05/blog-post_9323.html 

5- د. رخرور أمحمد: التداولية ومنزلتها في النقد 

 : الحديث والمعاصر

w w w . m o h a m e d r a b e e a . c o m / b o o k s /

book1_272.docx 

النشأة  التداولية  سحالية:  الحكيم  عبد  د.   -6

 : والتطور
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w w w . m o h a m e d r a b e e a . c o m / b o o k s /

book1_18504.pdf.

بعض  دراســـة  إلــى  مــدخــل   : بلخير عمر  د.   -٧

ــيــة فــي الــلــغــة الــعــربــيــة الــخــطــاب  ــظــواهــر الــتــداول ال

المسرحي نموذجا: 

http://insaniyat.revues.org/9668

المنهج  تطبيق  آلــيــات  مــدقــن:  هــاجــر  د.   -8

التداولي على النص التراثي: 

http://manifest.univ-ouargla.dz/index.

php/seminaires/archive/facult
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