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 بسم الله الرحمن الرحيم
 خالصة البحث

ية في تراكيب القرآف الكريـ ىي : االقتضاء تناوؿ ىذا البحث قضية جوىر 
وىو ثراء دالالت المنطوؽ الوارد  ،الذي يجمي جانبَا ميمَا مف جوانب اإلعجاز ،التداولي

ذلؾ أف النصوص القصصية في القرآف الكريـ كانت عينة  ،في سياؽ معيف ومقاـ خاص
رب االقتضاء كما تناوؿ البحث تطبيقات عمى أض ،كاشفة لمبعد الخطابي التداولي

 فضال عف تطبيقات مبادىء ،والتخاطبي ،والعرفي ،والخاص ،وىي: العاـ ،التداولي
 ،وىي تسمى بمبادىء التعاوف وىي مبدأ الكمية ،عمى تراكيب القرآف الكريـ( غرايس)

  .والييأة ،والترابط ،والكيفية

نصػوص وتوصؿ البحث إلى أف لمبعد الخطابي التداولي أىميػة بالةػة فػي تفسػير ال
كمػا أف لممفسػريف تحمػيالت تداوليػة  ،القرآنية وربطيا بمقاماتيا الخارجية وىي أسباب نزوليػا

 ،مدىشػػة فػػي ثنايػػا تفاسػػيرىـ والسػػيما مػػف خػػالؿ وقػػوفيـ عمػػى العالقػػات الداخميػػة فػػي الػػنص
   .عؿ بيف النص وسياقاتو الخارجيةإلقامة التفا

 
 املقدمة
ـ، أونسػػؽ مسػػتقؿ عػػف اإلنسػػاف والثقافػػػة لػػـ يعػػد ينظػػر إلػػى المةػػة أنيػػا مجػػرد نظػػا

والتاريخ، بؿ ىي كما عّرفيا ابف جني ))أصػوات يعبػر بيػا كػؿ قػـو عػف أغراضػيـ((، فيػي 
فعػػؿ لةػػوي اجتمػػاعي، تتجػػاوز نسػػؽ الجممػػة إلػػى مسػػتوى الػػنص الػػذي يتوجػػو إلػػى ا خػػريف 
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مقاصػد. فالتداوليػة فتكوف خطابًا، فيو عناصر المقاربػة التداوليػة، والسػيما السػياؽ والمقػاـ وال
تتجاوز محػددات الداللػة إلػى دراسػة إمكانيػة الكشػؼ عػف قصػدية المػتكمـ، مػف خػالؿ إحالػة 
المنطوؽ إلى السياؽ لمعرفة مدى التطابؽ بينو وبيف ظروؼ السػياؽ، لمكشػؼ عػف القػوانيف 

 العامة التي تتحكـ في تحديد داللتو. 
ف بػؿ مبػدأيف الينفصػالف ىمػا ومف ىنا نرى أف الخطاب القرانػي تػوّفر عمػى عنصػري

وُتعنػػى بيػػا  –ومػػف أدواتيػا الحجػػاج واإلقنػاع  –)األدبيػة( وتعنػػى بيػا األسػػموبية، والمقصػدية 
 التداولية، وبناًء عمى ىذا، فإنو الفصؿ بيف بالغة الحجاج، وبالغة األسموب. 

لقػرآف )االقتضاء التداولي وأبعاده الخطابية في تراكيػب ا ػونسعى في بحثنا الموسـو ب
الكريـ( إلى أف نجمي جماليػة القػوؿ، وقيمتػو خػارج العػالـ المسػاني، وىػذاف عنصػراف اىتمػت 
بيما البالغة العربية، وتمّبثت األسموبية عند األوؿ منيما، ونظرت التداولية في قيمػة الثػاني 

 منيما. 
 ويركز البحث عمى قضية جوىرية في تراكيب القراف الكريـ ىػي االقتضػاء التػداولي،
الذي يجمي جانبػًا ميمػًا مػف جوانػب اإلعجػاز، وىػو ثػراء دالالت المنطػوؽ الػوارد فػي سػياؽ 

 معيف ومقاـ خاص 
ومػػف الالفػػت لمنظػػر أف النصػػوص القصصػػية فػػي القػػرآف الكػػريـ كانػػت عينػػًة كاشػػفًة 
لمبعػػػد الخطػػػابي التػػػداولي، لمػػػا تكتنفػػػو القصػػػة مػػػف أحػػػداث، وفضػػػاء، وشخصػػػيات، وحػػػوار، 

 ري األدبية والتداولية وأدواتيما. وسرد تستوعب عنص
وظيرت النصوص التي تتناوؿ جوانب العقيدة كّايات الصفات واليـو ا خر ىي 
األخرى ممثمة لمبعد الخطابي التداولي واقتضاءاتو لما يتمثؿ فييا مف عناصر الحجاج 

 واإلقناع. 
 

 Pragmatic Implicature االقتضبء التداويل
 وطئةت

فػػرع مػػف فػػروع المسػػانيات التطبيقيػػة، تػػدرس تمػػؾ األشػػكاؿ ( Pragmaticالتداوليػػة )
لممعػػػػاني التػػػػي ال يمكػػػػف ضػػػػبطيا عػػػػف طريػػػػؽ االقتضػػػػاءات الدالليػػػػة، وتتعامػػػػؿ مػػػػ  كيفيػػػػة 
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، أي تتعامػػػػؿ مػػػػ  نشػػػػاطات الفعػػػػؿ (ٔ)اسػػػػتعماؿ المةػػػػة بةيػػػػة الوصػػػػوؿ إلػػػػى معنػػػػًى مقصػػػػود
فػي التفسػيرات المةويػة الكالمي، والتي تحدث في حاالت خاصة أو سياقات خاصة، وتػؤثر 

القرآنيػػػة، وىػػػذا أوثػػػؽ دليػػػؿ عمػػػى أف "التداوليػػػة تتجػػػاوز محػػػددات الداللػػػة إلػػػى ( ٕ)لمنصػػػوص
دراسػػػة مػػػدى إمكانيػػػة الكشػػػؼ عػػػف قصػػػدية المػػػتكمـ مػػػف خػػػالؿ إحالػػػة الجممػػػة إلػػػى السػػػياؽ 
لمعرفة مدى التطابؽ أو عدـ التطابؽ بيف داللة الجممػة لسػانيًا وظػروؼ السػياؽ... لمكشػؼ 

 .  (ٖ)مجموعة القوانيف العامة التي تتحكـ بتحديد داللة المنطوؽ سياقيًا" عف
قػدمت عػددًا ( Pragmatic Linguisticوتجػدر اإلشػارة إلػى أف التداوليػة المةويػة )

ممحوظػػػًا مػػػف النظػػػرات العميقػػػة عػػػف التواصػػػؿ المةػػػوي، إلػػػى جانػػػب تقػػػديميا قواعػػػد خاصػػػة 
 . (ٗ) باستخداـ الوحدات المةوية في سياؽ معيف

والبالغػػة،  ولمتداوليػػة عالقػػات وطيػػدة تربطيػػا بمختمػػؼ العمػػـو المسػػانية كعمػػـ الداللػػة،
واألسموبية، بيد أف ىناؾ فرقًا بيف األسموبية والتداولية عمى الرغـ مف أف كمتييما مػني  مػف 
منػػػاى  التحميػػػؿ المةػػػوي، ومػػػف الفػػػروؽ الدقيقػػػة التػػػي تميػػػز التداوليػػػة مػػػف األسػػػموبية ىػػػي أف 

بية تقػػؼ عنػػد حػػدود جماليػػة القػػوؿ، أمػػا التداوليػػة فتنظػػر فػػي قيمػػة ىػػذا القػػوؿ خػػارج األسػػمو 
 .(٘)العالـ المساني

 
 ممّيزات االقتضاء التداولي

إلػػػى ( Pragmaticيعػػػّد االقتضػػػاء مػػػف أبػػػرز المفػػػاىيـ التػػػي تقػػػـو عمييػػػا التداوليػػػة )
مميػػزات متعػػددة  ، ولالقتضػػاء(ٙ)جانػػب اسػػتنادىا إلػػى مبػػادئ عامػػة تقػػ  خػػارج تنظػػيـ المةػػة

منيػػا: أنػػو يقػػدـ تفسػػيرًا صػػريحًا لمقػػدرة المػػتكمـ عمػػى أف يعنػػى أكثػػر ممػػا يقػػوؿ بالفعػػؿ، أي 
أكثر مما يعبر عنو بالمعنى الحقيقي لأللفاظ المستعممة، فعمى سبيؿ المثاؿ إذا سػألت أحػدًا 
 عػػػف السػػػاعة فقػػػاؿ: )لقػػػد أّذف العصػػػر(، فػػػالجواب الحقيقػػػي ىػػػو أف يجيػػػب بقولػػػو: السػػػاعة

)لقػػػد أّذف العصػػػر( فيػػػو جػػػواب تػػػداولي فيػػػو  ػالخامسػػػة، أو السادسػػػة مػػػثاًل، أمػػػا الجػػػواب بػػػ
؛ وألّف وقت األذاف معمػـو عنػد كػؿ (ٚ)اقتضاء؛ ألف الجواب )لقد أّذف العصر( جواب تقريبي

شخص إلى جانب أف الشخص ربما لـ يكف عنده ساعة حتى يجيب، ولكف لػـ يجػب إجابػة 
 يحمؿ اقتضاًء تداوليًا.  صريحة، وعمى ىذا فالجواب
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ومػػػػػػػػػػػػػػػػػف أمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػز وجػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ: 
[  

   
   

] (ٛ) فا يػػة تحمػػؿ اقتضػػاء؛ ألّف "تعميػػؽ التقػػوى بػػذات الػػرب يقتضػػي ،
اء مخالفتػو أو عقابػو أو نحػو ذلػؾ؛ ألف التقػوى ال تتعمػؽ بالػذات، بداللة االقتضاء معنى اتق

بؿ بشأف ليا مناسػب لممقػاـ، وأوؿ تقػواه ىػو تنزييػو عػف النقػا ص، وفػي مقدمػة ذلػؾ تنزييػو 
 .  (ٜ)عف الشركاء باعتقاد وحدانيتو في اإلليية"

 ويتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءى االقتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء أيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: ]
   

    
   

](ٔٓ) فػػػ "اقتضػػت ا يػػة نفػػي أف يكػػوف القػػرآف شػػعرًا وىػػذا االقتضػػاء ،
 والمشركيف.  (ٔٔ)قد أثار مطاعف لمممحديف"

وجػػدير أف ننػػّوه بػػأف االقتضػػاء التػػداولي اسػػتنادًا إلػػى عػػدد ضػػ يؿ مػػف المبػػادئ قػػادر 
فسير كثير مف األمور إلى جانب تقديمو تفسيرًا صػريحًا لتوضػيا العبػارات أكثػر ممػا عمى ت

يعبػػػػػر عنػػػػػو بػػػػػالمعنى الحقيقػػػػػي لأللفػػػػػاظ المسػػػػػتعممة فضػػػػػاًل عػػػػػف عػػػػػدـ المباشػػػػػرة لألقػػػػػواؿ 
 .(ٕٔ)والكالـ

والقػػرآف الكػػريـ حافػػؿ باالستشػػيادات التطبيقيػػة عمػػى ىػػذه الحقيقػػة، منيػػا قولػػو تعػػالى: 
[   

   
   

  
   

    
 ](ٖٔ)  . 

 ميف: ( : إف اهلل يػػأمركـ بػػذبا بقػػرة، أجػػاب قومػػو قػػاعميػػة السػػالـفعنػػدما قػػاؿ موسػػى )
[  واالسػػػتيزاء ىػػػو ،]
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 السػػػػػػػخرية واالسػػػػػػػتخفاؼ، وقولػػػػػػػو تعػػػػػػػالى: ]
"وذكػر (ٗٔ)[ بمعنى "أتجعمنا مكاف ىزو أو أىؿ ىزو أو ميزوًا بنػا ،

[  أف قولػػػو تعػػػالى: ]
الت أخػػػػػرى كاإلنكػػػػػار، واالسػػػػػتيزاء، فيػػػػػو اسػػػػػتفياـ اقتضػػػػػى الخػػػػػروج عػػػػػف حقيقتػػػػػو إلػػػػػى دال

، "وقيػػػػؿ ىػػػػو اسػػػػتفياـ حقيقػػػػي، لػػػػيس فيػػػػو إنكػػػػار، لظػػػػنيـ أف األمػػػػر بػػػػذبا بقػػػػرة (٘ٔ)والتنبيػػػػو
 . (ٙٔ)لالستبراء مف دـ قتيؿ كالمعب"
( االقتضػػػاء المعػػػّوؿ عمػػػى الجػػػواب غيػػػر المباشػػػر عميػػػة السػػػالـوفػػػي إجابػػػة موسػػػى )
   عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدما أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيـ ]

   فموسػػػػػػػػػػػػى ،]
( لػػػـ يػػػردىـ بإجابػػػة مباشػػػرة: )ال اسػػػتيزيء بكػػػـ(؛ "ألّف فػػػي اليػػػزء مزحػػػًا مػػػ  عميػػػة السػػػالـ)

اسػػتخفاؼ واحتقػػار لمممػػػزوح معػػو عمػػى أف المػػػزح ال يميػػؽ فػػي المجػػػام  العامػػة والخطابػػػة، 
منػو موسػى بػأف نفػى (، ولذا تبرأ صمى اهلل عميو وسمـفضاًل عف أّنو ال يميؽ بمقاـ الرسوؿ )

 . (ٚٔ)اف يكوف مف الجاىميف كناية عف نفي المزح بنفي ممزومو"
وبعبارة أخرى أف االنشةاؿ باالسػتيزاء ال يكػوف إال بسػبب الجيػؿ ومنصػب النبػوة ال 

( مػػف الشػػيء نفسػػو، عميػػة السػػالـيحتمػػؿ اإلقػػداـ عمػػى االسػػتيزاء، لػػذلؾ لػػـ يسػػتعذ موسػػى )
ه إليػػو، لكنػػو اسػػتعاذ مػػف السػػبب الموجػػب لػػو كمػػا قػػد يقػػوؿ ألنػػو ال يميػػؽ بمقامػػو، الػػذي نسػػبو 

الرجػػؿ عنػػد مثػػؿ ذلػػؾ: أعػػوذ بػػاهلل مػػف عػػدـ العقػػؿ وغمبػػة اليػػوى، وفػػي ا يػػة إطػػالؽ اسػػـ 
، وجػػواب موسػػى عميػػو السػػالـ كػػاٍؼ ليػػـ، (ٛٔ)السػػبب عمػػى المسػػبب مجػػازًا وىػػو أبمػػ  وأقػػوى

 .  (ٜٔ)أمر اهلل عمى لساف نبّيو ليتوبوا عف ما اقترفت أنفسيـ، ويرجعوا إلى ربيـ وينفذوا

( عػػػػدـ االسػػػػتيزاء بيػػػػـ مػػػػ  وصػػػػفيـ عميػػػػة السػػػػالـوىكػػػػذا تتضػػػػمف إجابػػػػة موسػػػػى )
بالجاىميف، ألف قوميـ، نعوذ باهلل، أرادوا االستيزاء بنبّييـ، لشناعتيـ وتعّنػتيـ عنػدما حػاولوا 

، أي أنيػـ فػي ( أف يبّيف ليـ نوعية البقرة ولونيا، وحجميػاعمية السالـأو طمبوا مف موسى )
   كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة يقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف: ]
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 ...](ٕٓ ) وىػػػػػػذا الجػػػػػػداؿ بحػػػػػػد ذاتػػػػػػو
 . (ٕٔ) ء أصالً مبني عمى االستيزا

 
ومػػا سػػبؽ دليػػؿ عمػػى أف االقتضػػاء يحمػػؿ دالالت إضػػافية تفيػػـ مػػف سػػياؽ الكػػػالـ 

، وىػذا مػا يسػمى بانتيػاز مبػدأ التػرابط (ٕٕ)وقرا ف األحواؿ المفضية إلػى إثػراء الفكػرة والتػأثير
 بإذف اهلل تعالى. ( *)أو كسره كما سيأتي تفصيؿ ذلؾ

، (ٖٕ) أنػػواع االسػػتدالالت التداوليػػة" وعميػػو فػػإف االقتضػػاء "مصػػطما عػػاـ يشػػمؿ كػػؿ
 .  (ٕٗ)وىو يكّوف الحجر األساس لمنظرية التداولية

أو بنظريػػة أفعػػاؿ ( Utteranceويتعمػػؽ االقتضػػاء التػػداولي بػػالممفوظ أو المنطػػوؽ )
، ألف "الوصوؿ إلى المقتضى ال يػتـ إاّل مػف بعػد معرفػة المعنػى (ٕ٘)(Speak actsالكالـ )

، ىػذا مػف جيػة، كمػا (ٕٙ) عتبار السػياؽ وتطبيػؽ قواعػد التخاطػب"الحرفي، وكذلؾ مف بعد ا
مف جية أخرى، وىو ما ال يصػّرح  (،Presuppositionيتعمؽ االقتضاء بمبدأ االفتراض )

نمػػا يمحػػظ ضػػمنًا فػػػي الكػػالـ لمتعبيػػر عػػف أمػػر مػػا ، ومػػف أمثمػػػة (ٕٚ)بػػو المػػتكمـ باأللفػػاظ، وال
 لسػػػػػػػػالـ: ]االفتػػػػػػػػراض قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى حكايػػػػػػػػة عػػػػػػػػف إبػػػػػػػػراىيـ عميػػػػػػػػو ا

   
   

   
   
  
](ٕٛ)  . 

(، عندما افترض في ىذا الحػوار أنػو عمية السالـيتراءى االفتراض في قوؿ إبراىيـ )
وغيػػر مػػؤمف، وجوابػػو هلل سػػبحانو بأنػػو قػػد آمػػف فػػي قولػػو: )بمػػى( ىػػو تقريػػر لمواقػػ  غيػػر نبػػي 

بػػدليؿ قولػػو ( ٜٕ)أنػػو مػػؤمف حقيقػػة، ولكػػف ىػػذا ال يتعػػارض مػػ  تجػػرده االفتراضػػي مػػف الػػديف
[، "ليزيػػػد  تعػػػالى: ]

أسػكف لمقمػوب، وأزيػد سكونًا وطمأنينة بمضامة عمـ الضرورة عمـ االستدالؿ وتظاىر األدلة 
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لمبصػػيرة واليقػػيف، ألف عمػػـ االسػػتدالؿ يجػػوز معػػو التشػػكيؾ بخػػالؼ العمػػـ الضػػروري، فػػأراد 
، وىػػذا مػػا يسػػمى ب )االسػػتدالالت (ٖٓ) بطمأنينػػة القمػػب العمػػـ الػػذي ال مجػػاؿ فيػػو لمتشػػكيؾ"

التػػي تػػنص عمػػى أف المتحػػدث ىػػو الػػذي يتواصػػؿ عػػف طريػػؽ االقتضػػاءات، ( ٖٔ)التداوليػػة( 
، (ٕٖ) متعػػددة المتمقػػي ىػػو الػػذي يشػػخص تمػػؾ المعػػاني الموصػػمة عػػف طريػػؽ افتراضػػاتوأف 

عنػد البػػاحثيف ( Conversational Implicatureوىػذا مػا يسػمى باالقتضػػاء التخػاطبي )
 .(ٖٖ)الةربييف

 أنواع االقتضاء التداولي
 ينقسـ االقتضاء التداولي إلى أربعة أقساـ:

وىػو يحصػؿ مػف دوف أف يوجػد ( Generalized Implicatureأواًل: االقتضػاء العػاـ ) -
بالضػػرورة سػػياؽ حػػالي معػػيف، وتكتسػػب المقتضػػيات العامػػة أىميػػة خاصػػة بالنسػػبة لمنظريػػة 

 Semanticalالمسانية، ألنو مػف العسػير تمييػز ىػذه المقتضػيات عػف المضػموف الػداللي )

Content )بػػارات التػػي لأللفػػاظ، ومػػف قبيػػؿ ىػػذا الصػػنؼ المقتضػػيات التػػي تحصػػؿ بػػيف الع
مف األكثر إلى األقػؿ بحيػث إف السػابؽ يسػتمـز الالحػؽ، ( Scalarتتدرج عمى نحو سّممي )

ففػػي ىػػذه الحالػػة يقتضػػي األقػػؿ سػػمب األكثػػر، فمػػثاًل بالنسػػبة لمػػزوج المرتػػب بحسػػب الكثػػرة 
، ومف األمثمة التطبيقيػة عمػى ذلػؾ فػي (ٖٗ) )كؿ، بعض(، يقتضي إثبات البعض سمب الكؿ

  آنيػػػػػػػة قولػػػػػػػو تعػػػػػػػالى: ]النصػػػػػػػوص القر 
] (ٖ٘) يقتضػػي )لػػـ يمتقطػػو كػػؿ السػػيارة(، والمقصػػود ،

 . (ٖٙ) ببعض السيارة "بعض األقواـ الذيف يسيروف في الطريؽ"
  ومػػػػػػػػػػػػػػػف أمثمػػػػػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ أيضػػػػػػػػػػػػػػػًا قولػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػالى: ]

  * 
    

] (ٖٚ)ػ، فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ [  
  .يقتضي أف بعض مف عمييا فاف أيضًا ] 
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، بحيػػػث إف المةػػػة ليػػػا (ٖٛ)و "ىػػذه األمثمػػػة توضػػػا العالقػػة بػػػيف االقتضػػػاء والمنطػػؽ"
 منطقيا الخاص يسما ألشياء معينة أف تتضمف أبعد مف تمػؾ التػي ذكػرت بصػورة واضػحة

 نوع مف االقتضاء يتناسب م  االقتضاء العرفي. ، وىذا ال(ٜٖ)
وىػػو الػػذي يحصػػؿ بوجػػود سػػياؽ ( Special Implicatureثانيػػًا: االقتضػػاء الخػػاص ) -

  حػػػػػػػػػػػػػػالي معػػػػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػػػػف أمثمػػػػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػػػػػؾ قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػالى: ]
    

   
    

    
   

] (ٗٓ) . 
( باّتيامػػات كاذبػػة اقتضػػى السػػياؽ عميػػة السػػالـعنػػدما اتيمػػت امػػرأة العزيػػز يوسػػؼ )

  توكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بجممتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف مؤّكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتيف ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ]
[ ،]  

( :اقتضػػػػػاء لكذبػػػػػو، [؛ "ألّف قولػػػػػو )فصػػػػػدقت
، وكػاف دااًل عمػى الشػرط، بمعنػى فػرض الوقػوع (ٔٗ)وقولو تعالى: )فكذبت( اقتضػاء لصػدقو"
، وفػي ذلػؾ اسػتدالؿ بكيفيػة تمزيػؽ القمػيص الػذي (ٕٗ)في الماضي فضاًل عػف تحقػؽ وقوعػو

نشػػػأ عػػػف ذكػػػر امػػػرأة العزيػػػز وقػػػوع تمزيقػػػو وأراد أف تجعػػػؿ ذلػػػؾ حّجػػػة عمػػػى أنيػػػا أمسػػػكتو 
اّل فمػف أيػف عمػـ الشػاىد تمزيػؽ لتعاقبو ، ولوال ذلؾ مػا خطػر ببػاؿ الشػاىد أف تمزيقػًا وقػ ، وال

القميص؟!، والظاىر أف الشاىد كػاف يظػف صػدقيا فػأراد أف يقػيـ حجػة ودلػياًل عمػى صػدقيا 
 .  (ٖٗ)(عمية السالـفوق  عميو ذلؾ كرامة ليوسؼ )

معػػاني إضػػافية فػػي وىكػػذا تعػػّوؿ السػػياقات القرآنيػػة عمػػى االقتضػػاءات التػػي تجعػػؿ 
 عمميػػػػػة التحميػػػػػؿ المةػػػػػوي، وتفضػػػػػي ىػػػػػذه الحقيقػػػػػة إلػػػػػى "تعمػػػػػؽ االقتضػػػػػاء بمػػػػػا وراء المةػػػػػة 

(Extra Linguistics إذ يزودنػػػا بوضػػػ  إطػػػار شػػػامؿ وأسػػػس مفيػػػدة ومثمػػػرة لعمميػػػة ،)
 . (ٗٗ) التحميؿ المةوي"

 ومف االستشيادات التطبيقية عمى ذلؾ قولو تعالى: ]
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*   
 ] (ٗ٘) فإتياف الكتاب باليميف ،

يقتضي الفرح والسرور، ألنو عمـ أنو مف الناجيف، ومف الفا زيف بالنعيـ األبدي، والمراد 
   بقولو تعالى: ]

  ىو اليقيف االستداللي، وكؿ ما ]
، (ٙٗ)ثبت باالستدالؿ التداولي، فإنو ال ينفؾ مف الخواطر المختمفة، فكاف ذلؾ شبييًا بالظف

ويعود سبب سعادة اإلنساف في ذلؾ اليـو إلى "أنو اعتقد بالمسؤولية والحساب، وسمؾ في 
 . (ٚٗ) ي يقتضي ىذا االعتقاد فكاف صالحًا محسنًا"حياتو السموؾ الذ

   أمػػا قولػػو تعػػالى: ]
  
   

 ] (ٗٛ) فػػال شػػؾ فػػي أف إتيػػاف الكتػػاب ،
إلى جانػب "تػأّوة النػدـ وتفّجػ   ،(ٜٗ) بالشماؿ يقتضي الشـؤ وسوء العاقبة والعذاب في ا خرة

 . (ٓ٘) الحسرة"
وىػػػو يركػػػز عمػػػى معػػػاني ( Conventional Implicatureثالثػػًا: االقتضػػػاء العرفػػػي ) -

الكممات مباشرة بداًل مف مبادئ المحادثة، أي ال ينجـ عف مبادئ تداولية كميًا كحكػـ قواعػد 
 التفػػػػػػػػػػػاؽ التخاطػػػػػػػػػػػب، بػػػػػػػػػػػؿ إنػػػػػػػػػػػو يعػػػػػػػػػػػود إلػػػػػػػػػػػى المفػػػػػػػػػػػردات المعجميػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالعرؼ أو با

(By Convention)(٘ٔ) :واألمثمػػػػة عمػػػػى ذلػػػػؾ كثيػػػػرة فػػػػي القػػػػرآف منيػػػػا قولػػػػو تعػػػػالى ،
[  

    
 

  
   ] (ٕ٘) ،

 غير معّولة عمى المباديء التداولية في فيميا. فمعنى ا ية الكريمة واضحة ومباشرة 
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: يػػػؤدي االقتضػػػاء ( Conversational Implicatureرابعػػػًا: االقتضػػػاء التخػػػاطبي ) -
، ويتعمػػػؽ بنظريػػػة كيفيػػػة اسػػػتخداـ (ٖ٘) التخػػػاطبي دورًا ر يسػػػًا فػػػي النظريػػػة المةويػػػة التداوليػػػة

تخػاطبي مػف حاجتنػا فػي التواصػؿ، ، ويزيد "االقتضاء ال(ٗ٘) المةة، ودراسة بنية تركيب المةة
 . (٘٘) لنجعؿ تمفظاتنا أكثر ُمالَءمًة، ووضوحًا، ومرتبة"

واالقتضاء التخػاطبي ىػو اقتضػاء ال عرفػي مرتكػز عمػى الحكػـ والمبػادئ التخاطبيػة 
 Theوىػو معػروؼ بالمبػدأ التعػاوني أو بمبػادئ التعػاوف )( Griceالتػي وضػعيا غػرايس )

Cooperative Maxims)(٘ٙ)وىػػػي مبػػػادئ (ٚ٘)تػػػي "تشػػػير إلػػػى االقتضػػػاءات فقػػػط"، ال ،
، (ٛ٘)ميمة لمتحقؽ "بيف مقتضيات القوؿ ومقتضيات استجابة النػاس أو التػأثير فػي نفوسػيـ"
، (ٜ٘)وتستعمؿ في تحميؿ المحادثات التي تػنص عمػى فيػـ الكػالـ بصػورة صػحيحة ومال مػة

، (ٓٙ)لةػػػرض منػػػووذلػػػؾ لنجػػػاح الخطػػػاب وانسػػػجامو وترابطػػػو عمػػػى الوجػػػو الػػػذي يقتضػػػيو ا
حسػب ( ٔٙ)واالقتضاء التخاطبي يعّوؿ "في تفسيره عمى مًدى واس  مػف المعمومػات السػياقية"

 المقتضيات التداولية فمكؿ آية في القرآف الكريـ أسباب نزوليا الخاص بيا. 
يمكػػف ( Griceوقبػػؿ التطػػرؽ إلػػى مبػػدأ التعػػاوف جػػدير أف ننػػّوه بػػأف مبػػادئ غػػرايس )

 ذكر الحكيـ، والمبادئ ىي:تطبيقيا عمى أسموب ال
 :( The Maxim of Quantityمبدأ الكمية ) -1

يػنص ىػػذا المبػػدأ عمػى أف عمميػػة التخاطػػب يجػػب أف تكػوف مفيػػدة، ويجػػب أف يكػػوف 
الخطػػػاب دااًل عمػػػى المطمػػػوب، أي ال يفيػػػد أكثػػػر ممػػػا ينبةػػػي، كمػػػا اتفػػػؽ عمػػػى ذلػػػؾ معظػػػـ 

الكػػالـ البشػػري مثممػػا يتحقػػؽ فػػي القػػرآف ، وال يتحقػػؽ ىػػذا المبػػدأ فػػي (ٕٙ) البػػاحثيف المحػػدثيف
 الكريـ، الذي ال مثيؿ لو، إذ يمثؿ طبقة خاصة مف الكالـ المعجز. 

، ليكػوف الكػالـ (ٖٙ) ويزودنا ىػذا المبػدأ "بػبعض االقتضػاءات القياسػية األكثػر أىميػة"
 . (ٗٙ) أكثر فصاحة وبالغة

اسػػػػػػتةالليا بيػػػػػػا، أو ( Floutingوقػػػػػػد يسػػػػػػتياف بمبػػػػػػدأ الكميػػػػػػة عنػػػػػػد االسػػػػػػتخفاؼ )
(Explotation،) لمتوصػػؿ إلػػى اسػػتدالالت (٘ٙ) ويحػػدث ذلػػؾ أيضػػًا القتضػػاءات متعػػددة ،

متتابعػة إلػى المقتضػى الػذي ُيقصػد إبالغػو، واالسػتخفاؼ بمبػدأ الكميػة يحصػؿ عنػدما يػػأتي 
 ( ٙٙ)النص بشكؿ غير صريا، عف طريؽ الكناية، والتمويا، والرمز، واالستعارة.... 
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تطبيقية في أسػموب القػرآف الكػريـ نجػد أف االقتضػاءات الكنا يػة ومف االستشيادات ال
تػػػػػػأتي، غالبػػػػػػًا لتحديػػػػػػد دالالت كثيػػػػػػرة بأسػػػػػػاليب تأديبيػػػػػػة، مػػػػػػف أمثمػػػػػػة ذلػػػػػػؾ قولػػػػػػو تعػػػػػػالى: 

[   
    

    
   
 ] (ٙٚ) . 

  فمػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػف المقصػػػػػػػػػػػػود ب ]
 نمػػػػا [ ىػػػػو المعنػػػػى الظػػػػاىر، أي: أكػػػػؿ الطعػػػػاـ، وال

ىناؾ اقتضاء لمعًنى كنا ي آخر جاء بصورة تيذيبية وتأديبية، فأراد سبحانو وصؼ عيسػى 
نمػػػا يقصػػػد عمميػػػة مػػػا وراء الطعػػػاـ ( بصػػػفات بشػػػرية ولػػػيس بأكػػػؿ الطعػػػاـ عميػػػة السػػػالـ) وال

، وفػػي ذلػػؾ (ٛٙ)كاليضػػـ والػػنفض... فمػػا أبػػدع ىػػذا المنطػػؽ ومػػا أروع أسػػموب القػػرآف الكػػريـ
 .  (ٜٙ)يتراءى اقتضاء التعبير عف ذلؾ المستقبا بأسموب الكناية

 ومػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػاب التعػػػػػػػػػػريض أيضػػػػػػػػػػًا قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى: ]
   

 
 *  

   
   

 ] (ٚٓ)( ال عميػػػػة السػػػػالـ، فػػػػإبراىيـ )
ثباتػو ليػا عمػى  نمػا قصػد تقريػره لنفسػو وال يقصد أف ينسب الفعؿ الصػادر عنػو إلػى الصػنـ، وال

، وأعقػػب التعػػريض (ٕٚ)مػػف إلزامػػو الحجػػة والبرىػػاف يبمػػ  فيػػو غرضػػو( ٔٚ) أسػػموب تعريضػػي
 بسػػػػػػػػػخرية واسػػػػػػػػػتيزاء بعقػػػػػػػػػػوليـ فػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػو: ]

    فيػػػو يريػػػد بػػػأف يبمػػػ ]
العابػػديف لألصػػناـ بػػأف األصػػناـ إذا لػػـ تسػػتط  الػػدفاع عػػف أنفسػػيا فػػي ىػػذا الحػػدث العظػػيـ 

 . (ٖٚ) فكيؼ تستحؽ لمعبادة مقاـ اإللو
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كػػػػذا يػػػػتممس ألسػػػػموب القػػػػرآف الكػػػػريـ اقتضػػػػاءات تعبيريػػػػة يحتمػػػػو األدب القرآنػػػػي، ى
وتدعو إليو لةتػو الراقيػة الميذبػة، تقويمػًا لمخمػؽ وصػونًا لمػنفس البشػرية مػف الةػيط، والعبػث، 

 .  (ٗٚ) واإلشارة المؤذية غير المستساغة
 ومػػف أمثمػػة التعػػريض أيضػػًا قولػػو تعػػالى: ]

   
   
 ] (ٚ٘)( عميػػػػة السػػػػالـ، فقػػػػاؿ عيسػػػػى : )

إف السالـ خػاص عمػّي وعمػى أتبػاعي وفػي ذلػؾ تعػريض بالمعنػة عمػى متيمػي مػريـ )عمييػا 
 السػػػػػػػػػالـ(، ونظيػػػػػػػػػر ذلػػػػػػػػػؾ قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالى: ]

   
] (ٚٙ) ففي ا ية اقتضاء التعريض بأف المعنػة والعػذاب عمػى ،

 .  (ٚٚ)كؿ مف كذب وتوّلى، ألف المقاـ ىو مقاـ المعاندة والمناكرة
وىكذا، فإّف اقتضاء التعريض فػي أسػموب القػرآف الكػريـ يحمػؿ دالالت كثيػرة كالػذـ، 

كثػػػػر مػػػػف ، بحيػػػػث تحمػػػػؿ آيػػػػة واحػػػػدة أ(ٛٚ)واإلىانػػػػة، والتػػػػوبيخ، والتبكيػػػػت، ودالالت أخػػػػرى
 . (ٜٚ) اقتضاء تعريض؛ "ألّنو أبم  مف التصريا بموغًا لممراد وتمّطفًا في الةاية"

وقػػػػػػػػػػػد يعّبػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػالرمز عػػػػػػػػػػػف أسػػػػػػػػػػػػموب الكنايػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػالى: 
[   

    
](ٛٓ) اقػػتص اهلل تعػػالى مػػف محاججػػة موسػػى ،

(؛ ألنػػو عميػػة السػػالـ( مػػ  فرعػػوف، وحػػرارة الحػػزف صػػادرة عػػف قمػػب موسػػى )عميػػة السػػالـ)
ىانػة النػاس،  تدور في ذىنػو الحػوادث التػي مػرت بقومػو كاسػتحياء النسػاء، وقتػؿ الرجػاؿ، وال
وذبػػػا أبنػػػا يـ...، لػػػذلؾ فقػػػد حػػػرص القػػػرآف الكػػػريـ عمػػػى التعبيػػػر عػػػف جميػػػ  ىػػػذه المعػػػاني 

 .  (ٔٛ)البشعة بأسموب الرمز المعجز
متعػػددة فػػي النصػػوص ( ٕٛ)وتعػػد االسػػتعارة متجػػاوزة لمبػػدأ الكميػػة، و"ليػػا اقتضػػاءات"

 القرآنيػػة، وتػػؤدي دورًا جوىريػػًا، إذ تػػربط بػػيف كػػؿ تحققػػات بنيػػة اسػػتعارية واحػػدة لتصػػوٍر مػػا

(ٖٛ) . 
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 ٚٗ 

واقتضػػت السػػياقات القرآنيػػة التعبيػػر باالسػػتعارة فػػي مواضػػ  كثيػػرة منيػػا قولػػو تعػػالى: 
[    

   
   

   
] (ٛٗ) . 

نارتو وانتشاره في الشعر وفشػوه فيػو وأخػذه  قد "ّشبو الشيب بشواظ النار في بياضو وال
ارة، ثػػـ أسػػند االشػػتعاؿ إلػػى مكػػاف منػػو كػػؿ مأخػػذ، باشػػتعاؿ النػػار، ثػػـ أخرجػػو مخػػرج االسػػتع

. واالستعارة مكنيػة فػي ا يػة الكريمػة، إذ شػبو الػرأس بػالوقود، (٘ٛ)الشعر ومنبتو وىو الرأس"
ثػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو وىػػو )الوقػػود(، وُرمػػز إليػػو بشػػيء مػػف لوازمػػو وىػػو )اشػػتعؿ( بوسػػاطة 

ف مقتضػيات أسػػموب ، وعميػو فػإف بنيػة االسػتعارة مػ(ٙٛ)القرينػة، وىػي إثبػات االشػتعاؿ لمػرأس
 .  (ٚٛ)القرآف الكريـ

، ولػػو (*)ويعػػّد المجػػاز أيضػػًا تجػػاوزًا لمبػػدأ الكميػػة، وىػػو مػػف مقتضػػيات الػػنظـ القرآنػػي
 عالقػػػػػػػػػػػػػػات كثيػػػػػػػػػػػػػػرة، مػػػػػػػػػػػػػػف أمثمتػػػػػػػػػػػػػػو قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػالى: ]

] (ٛٛ) فيػػذا مػػف بػػاب مجػػاز االختصػػار، ألف القريػػة ،
نما ُيسأؿ أىميا، وعمى ذلؾ  . (ٜٛ) يكوف مجازًا مرساًل عالقتو محمية ال ُتسأؿ وال

ويػػػػرتبط بػػػػاب اإليجػػػػاز واإلطنػػػػاب والمسػػػػاواة بعمػػػػـ التػػػػداوؿ، وال سػػػػيما بتجػػػػاوز مبػػػػدأ 
الكميػػػة، ارتباطػػػًا وثيقػػػًا، ألنػػػو يػػػرتبط بظػػػروؼ أحػػػواؿ المخػػػاطبيف، "وتتمثػػػؿ مطابقػػػة الكػػػالـ 

طنػاب، حيػث إّف لكػؿ مػف ا إليجػاز واإلطنػاب لمقتضى الحاؿ أيضًا فيو القا ػؿ مػف إيجػاز وال
مقاماتػو التػي تقتضػػييا حػاؿ السػػام  ومػواطف القػوؿ، فالػػذكي الػذي تكفيػػو الممحػة أو اإلشػػارة 

، ويقتضػي (ٜٓ)يحسف لو اإليجاز والةبي أو المكابر يجمػؿ عنػد خطابػو اإلطنػاب فػي القػوؿ"
السياؽ استخداـ إيجػاز، أو إطنػاب، أو مسػاواة وفػؽ مػا يقتضػيو المقػاـ، فمكػؿ منيػا مواضػ  

 .  (ٜٔ)محددة
واإليجػػػاز ىػػػو التعبيػػػر عػػػف المقصػػػود بمفػػػظ أقػػػؿ مػػػف المتعػػػارؼ عميػػػو وىػػػو نوعػػػاف: 
يجػػػاز الِقَصػػػر، فإيجػػػاز الحػػػذؼ إّمػػػا يكػػػوف بحػػػذؼ الفعػػػؿ كقولػػػو تعػػػالى:  أيجػػػاز الحػػػذؼ، وال

[   
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  ](ٜٕ) أو ،
 بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ المضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: ]

] (ٜٖ) :أو بحػػػػػػذؼ المضػػػػػػاؼ إليػػػػػػو كقولػػػػػػو تعػػػػػػالى ،
[   

  ] (ٜٗ) والتقػػػػدير: مػػػػف قبػػػػؿ ،
 ذلػػػػػػػػػػؾ ومػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػؾ، أو بحػػػػػػػػػػذؼ الصػػػػػػػػػػفة كقولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى: ]

   
  ] (ٜ٘ ) والتقػػػػػػػػػػػدير: كػػػػػػػػػػػؿ

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػفينة صػػػػػػػػػػػػػػػػػالحة، أو بحػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ الموصػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: ]
 ] (ٜٙ) ،أي: دروعػًا سػابةات ،

  أو بحػػػػػػػذؼ الشػػػػػػػػرط كقولػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى: ]
  

  
    

   
  ] (ٜٚ ) أي: إف أرادوا أوليػػػػػػػػػػػػاء، أو

  بحػػػػػػػذؼ جػػػػػػػواب الشػػػػػػػرط كقولػػػػػػػو تعػػػػػػػالى: ]
   

] (ٜٛ) :أو بحػػػػػػػػػػػػػػػذؼ جػػػػػػػػػػػػػػػواب القسػػػػػػػػػػػػػػػـ كقولػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػالى ،
[*  

 *  
 *  

  *    
  ] (ٜٜ) ،أي: لُتَعّذُبّف يا كّفار مكػة ،

  أو بحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ الجممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: ]
  



 االقتضاء التداولي وأبعاده الخطابية في تراكيب القرآف الكريـ
 إسماعيؿ النجارأ. ـ. د. عماد عبد يحيى الحيالي / د. أشواؽ محمد 

 ٚٙ 

](ٔٓٓ)نفمؽ، أو بحػػػػذؼ الجمػػػػؿ، أي: فضػػػػرب فػػػػا (ٔٓٔ) ،
   كقولػػػػػػو تعػػػػػػالى:]

   
   
  * 

  
   
 ] (ٕٔٓ) . 
َصػػر فيػػو مػػا يػػراد بػػو إكثػػار المعنػػى مػػف غيػػر أف يكػػوف فػػي التركيػػب أمػػا إيجػػاز القِ 

  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؼ كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى:]
  

  
](ٖٔٓ) فقػػػد جمعػػػت ىػػػذه ا يػػػة الكريمػػػة الكثيػػػر ،

األخػذ بمبػدأ مف مكاـر األخػالؽ، وكػريـ الخصػاؿ، ففػي العفػو يػتممس الصػفا عمػف أسػاء، و 
التساما، وفػي األمػر بػالمعروؼ صػمة الػرحـ والعطػؼ عمػى ذوي القربػى، وصػوف الجػوارح، 

 . (ٗٓٔ) و اإلعراض عف الجاىميف بالصبر واألناة وكظـ الةيظ

ـُ مف السػياؽ اختصػارًا" ، ولكنػو (٘ٓٔ) وعميو، فإف "إيجاز الكالـ يقتضيو حذؼ ما ُيفَي
كػػؿ كتػػاب، بػػؿ لكػػؿ مقػػاـ مقػػاؿ، ولػػو كػػاف  "لػػيس بمحمػػود فػػي كػػؿ موضػػ ، وال بمختػػار فػػي

 . (ٙٓٔ) اإليجاز محمودًا في كؿ األحواؿ لجّرده اهلل تعالى في القرآف"

( عميػة السػالـوقد يقتضي الموقؼ اإلطناب كما في قولو تعالى حكاية عػف موسػى )
[ :   

 *   
  
    
   

 ] (ٔٓٚ) . 

 ِِ َعَصاَى( في غير ىػذا المقػاـ ىػو الجػواب الكػافي، ولكػف  قد يكوف الجواب ب )ىَى
اقتضى الموقؼ البسط والتفصيؿ رغبة منو فػي أف يطيػؿ الحػديث فػي مناجاتػو لرّبػو، ليػزداد 
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، ولػـ يكتػؼ بػذكر المسػند إليػو بػؿ (ٜٓٔ) ، أي: لمتمذذ بالكالـ م  ربو(ٛٓٔ) فضالً بذلؾ شرفًا و 
 ، نحػو: ](ٓٔٔ) أعقبو بذكر أوصاؼ لػـ يسػأؿ عنيػا

    
   

   .] 
حة عمػػػػػى أف المةػػػػػة ال تقتصػػػػػر فػػػػػي وبنػػػػػاًء عميػػػػػو، فػػػػػإف ليػػػػػذا الحػػػػػوار "داللػػػػػة واضػػػػػ

عّمػا  (،عميػة السػالـاسػتخداميا عمػى نقػؿ األفكػار والمشػاعر، فػاهلل عػّز وجػؿ يسػأؿ موسػى )
فػػي يمينػػو، وىػػو يعمػػـ حقيقتيػػا أكثػػر مػػف عمػػـ موسػػى نفسػػو، وموسػػى ال يقتصػػر فػػي إجابتػػو 

 .  (ٔٔٔ)عمى المطموب في السؤاؿ، بؿ يزيد عمى ذلؾ، إلطالة الحديث م  الحضرة اإلليية"

ذا كػػاف المػػذكور فػػي الكػػالـ مػػف أجػػؿ  إذف، فاإلطنػػاب يػػرتبط بظػػروؼ المخػػاطبيف، وال
التفسػػػػػػػػير واإليضػػػػػػػػاح فعند ػػػػػػػػذ ال يّعػػػػػػػػد مػػػػػػػػف بػػػػػػػػاب اإلطنػػػػػػػػاب كمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى: 

[    
*  
] (ٕٔٔ)الفعػػػػػؿ  ، فػػػػػال تعػػػػػد ىػػػػػذه ا يػػػػػة مػػػػػف اإلطنػػػػػاب؛ "ألّف اسػػػػػتيفاء

متعمقاتػػػو لػػػيس مػػػف بػػػاب اإلطنػػػاب، واإّل لكانػػػت الجممػػػة الفعميػػػة كميػػػا منػػػو، القتضػػػاء الفعػػػؿ 
ذا ذكرت كػاف مفسػرًا بيػا" ذا تركت كاف الفعؿ مبيمًا، وال  مقتضيات مف المفعوالت وغيرىا، وال

(ٖٔٔ) . 

أما المساواة فيي تأدية المعنى بمفظ مساٍو لو مف غير زيادة عميو وال نقصاف، وىػي 
، (٘ٔٔ)؛ ألّنيػػا "مػػف مقتضػػيات األحػػواؿ"( ٗٔٔ) ال يمكػػف االسػػتةناء عنيػػا األسػػاليب التػػيمػػف 

  ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أمثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى: ]
   

](ٔٔٙ)، [ :وقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى 
  ] (ٔٔٚ).  
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مبدأ، مف مباديء التعاوف لمتخاطب، ينص عمى أف الكالـ يجب أف يكػوف صػحيحًا 
 إطالقًا.  عزوجؿ(،، وال نجد كالمًا أصا وأصدؽ وأدؿ مف كالـ اهلل، )(ٛٔٔ)صا باً 

، ويمكػف "جمػ  االسػتعارة (ٜٔٔ)أو لممػزاح(، Satire) وُيتجاوز مبدأ الكيفية إما لمتيكـ
التػػداولي، ومػػف األمثمػػة ( ٕٓٔ) مػػى ذلػػؾ مسػػتويات مػػف االقتضػػاء"مػػ  الػػتيكـ، بحيػػث يترتػػب ع

  التطبيقية عمى ذلؾ في القػرآف الكػريـ قولػو تعػالى: ]
 *  
 *  
   * 
  *  

   
 *   

    
 *   

  ] (ٕٔٔ).  
 لقػػػػػػد سػػػػػػبؽ أف االقتضػػػػػػاء التػػػػػػداولي يحتػػػػػػاج إلػػػػػػى ربػػػػػػط ا يػػػػػػات بأسػػػػػػباب نزوليػػػػػػا

(Occasions Revenlations )والمقػػػاـ الخػػػارجي  ؛ ألّنيػػػا توضػػػا السػػػياقات التداوليػػػة
  لمخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب القرآنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، فا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الكريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ]

   ]
"نزلػػػت فػػػي عػػػدو اهلل أبػػػي جيػػػؿ وذلػػػؾ أّنػػػو قػػػاؿ: أيوعػػػدني محمػػػد؟ واهلل ألنػػػا أعػػػّز َمػػػف بػػػيف 

ؿ فقػاؿ أبا جيػ( صمى اهلل عميو وسمـجبمييا، فأنزؿ اهلل تعالى ىذه ا ية.... وقيؿ لقي النبي )
أبػػو جيػػؿ: لقػػد عممػػت أنػػي أمنػػ  أىػػؿ البطحػػاء وأنػػا العزيػػز الكػػريـ قػػاؿ: فقتمػػو اهلل يػػـو بػػدر 

   وأذلػػو وعّيػػره بكممتػػو ونػػزؿ فيػػو: ]
 "] (ٕٕٔ) . 

، أو بمعنػى العزيػز الكػريـ عنػد قومػؾ، أو (ٖٕٔ) فالعزيز الكػريـ بمعنػى الػذليؿ الميػاف
، (ٕٗٔ)ألنػػو مػػف سياسػػة البيػػاف أف يعتقػػد اإلنسػػاف شػػي ًا، والحقيقػػة تكػػوف خػػالؼ ذلػػؾ بزعمػػؾ،
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، واإلنكػػػػػار (ٕ٘ٔ)وظػػػػػاىر ا يػػػػػة التكػػػػػريـ، أمػػػػػا حقيقتيػػػػػا فيػػػػػي لمتحقيػػػػػر واالسػػػػػتيزاء والػػػػػتيكـ
، و )ذؽ( فعػػػؿ أمػػػر (ٕٙٔ)والتبكيػػػت، كػػػؿ ذلػػػؾ يفيػػػـ مػػػف خػػػالؿ السػػػياؽ والموقػػػؼ الكالمػػػي

معنػػًى مجػػازي لمداللػػة عمػػى التسػػخير، واإلىانػػة، اقتضػػى الخػػروج مػػف معنػػاه الحقيقػػي إلػػى 
والػػػتيكـ، ألف مػػػف كػػػاف يتعػػػزز ويتكػػػـر عنػػػد قومػػػو، يعتقػػػد أنػػػو لػػػـ يخمػػػؽ مػػػف ىػػػو أعػػػز منػػػو 
وأشػرؼ وأعظػـ، فػإذا أعيػدت عمػى مسػامعو كممػات العػزة، والكرامػة، والكبريػاء، طعنػت قمبػو 

 .  (ٕٛٔ)دية التيكمية()االستعارة العنا ػ، وىذا ما يسمى ب(ٕٚٔ)بخنجر مف األلـ المسمـو

 ] ومػػػػػػػف األمثمػػػػػػػة التطبيقيػػػػػػػة عمػػػػػػػى ذلػػػػػػػؾ قولػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:
  
    

   
   

  
  

  
](ٕٜٔ)  . 

( كثيػػػر الصػػػموات، وكػػػاف قومػػػو إذا رأوه يصػػػمي تةػػػامزوا عميػػػة السػػػالـكػػػاف شػػػعيب )
وتضاحكوا، فقصدوا بقوليـ: )َاَصموُتَؾ تَْاُمُرَؾ( السخرية والػتيكـ، وأرادوا أف ىػذا الػذي يػدعو 

راد ( مػػف تػػرؾ عبػػادة األوثػػاف باطػػؿ ال وجػػو لصػػحتو، لػػذلؾ فػػالمعميػػة السػػالـإليػػو شػػعيب )
، أي شػػػبو السػػػفو والةػػػي بػػػالحمـ والرشػػػد، ثػػػـ اسػػػتعير الحمػػػـ (ٖٓٔ)بػػػالحميـ ىػػػو السػػػفيو الةػػػوي

والرشػػد لمسػػفو والةػػي، واشػػتؽ منيمػػا حمػػيـ ورشػػيد بمعنػػى سػػفيو وغػػوي عمػػى سػػبيؿ االسػػتعارة 
 .  (ٕٖٔ)ىػ( ىذا مف باب )المقموب(ٕٙٚالعنادية، وجعؿ ابف قتيبة )ت ( ٖٔٔ)التبعية التيكمية

، و "لمػػا (ٖٖٔ)ـ ىػػو ذو العقػػؿ، والرشػػيد ىػػو حسػػف التػػدبير فػػي المػػاؿوالمقصػود بػػالحمي
تقدـ في ا ية ذكر العبادة وتاله ذكر التصرؼ في األمػواؿ اقتضػى ذلػؾ ذكػر الحمػـ والرشػد 

 .  (ٖٗٔ)عمى الترتيب، ألف الحميـ يناسب العبادات، والرشيد يناسب األمواؿ"
ألف ىػػػؤالء األقػػػواـ لةػػػتيـ وال يعػػػد ىػػػذا األسػػػموب غريبػػػًا عمػػػى الرسػػػؿ أف يسػػػتمعوه، 

 .  (ٖ٘ٔ)وأفعاليـ كميا مبنية عمى االستيزاء والتيكـ
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 ٛٓ 

مػف مبػػدأ الكيفيػة، القتضػػاء الموقػؼ، ألف اهلل )جػػؿ وعػال( لػػـ  وقػد انػػزاح ىػذا التعبيػػر
يرد وصؼ نبّيو بصفة السفو والةّي، حتى عمى لسػاف قومػو، ألنػو ال يميػؽ بنبّيػو، فعمػى ىػذا 

 ية ووصفو بصفتي الحميـ والرشيد. اقتضى الخروج عف مبدأ الكيف
 ومػػػػػػف أمثمػػػػػػة ذلػػػػػػؾ أيضػػػػػػًا قولػػػػػػو تعػػػػػػالى: ]

 ](ٖٔٙ) ففػػي ا يػػة نجػػد انزيػػاح ،
مبػػدأ الكيفيػػة، إذ أمػػر اهلل نبّيػػو لينػػذر الكػػافريف بعػػذاب ألػػيـ، ألف البشػػارة تكػػوف فػػي الخيػػر، 

رة ال اإلنػػذار قصػػدًا إلػػى الػػتيكـ بيػػـ عمػػى وبشػػر بمعنػػى أنػػذر، واقتضػػى السػػياؽ ورود البشػػا
، أو بعبػارة أخػرى شػبو اإلنػذار بجػام  إدخػاؿ السػرور (ٖٚٔ)سبيؿ االستعارة التيكمية العنادية

فػػي كػػؿ قمػػب، ثػػـ اسػػتعير التبشػػير لمنػػذار واشػػتؽ منػػو الفعػػؿ بّشػػر بمعنػػى أنػػذر عمػػى سػػبيؿ 
، أي لتوكيػػد وقػػوع العػػذاب (ٜٖٔ)، وذلػػؾ "مبالةػػة فػػي المعنػػى"(ٖٛٔ)االسػػتعارة التبعيػػة التيكميػػة

 .  (ٓٗٔ)مف دوف أي شؾ
، وميمػا (ٔٗٔ)وذكر أف في ىذه ا ية مجازًا مرساًل عالقتو تسمية الشػيء باسػـ ضػده

يكػػف مػػف أمػػر ففػػي اقتضػػاء السػػياؽ )بشػػرىـ( ال )أنػػذرىـ( تناسػػب وتػػالـؤ مػػ  عقػػوؿ ىػػؤالء 
 ستيزاء. الكفار الذيف يعّولوف في مخاطباتيـ عمى أسموب التيكـ والسخرية واال

 ومػػػػػػػػػػف أمثمػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػؾ أيضػػػػػػػػػػًا قولػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػالى: ]
 ](ٕٔٗ) ،عّبػػر بػػاألنؼ عػػف الوجػػو ،

وىػػذه الصػػورة تحمػػؿ فػػي تضػػاعيفيا كراىيػػة ومقتػػًا شػػديدًا، إذ تعػػد مػػف أبشػػ  صػػور اإلذالؿ، 
ع وفػي ذلػؾ والتحقير، والسخرية، والػتيكـ بالوليػد بػف المةيػرة، ولفػظ الخرطػـو يسػتعمؿ لمسػبا

، وىذا في غاية اإلبداع، ألف الوليد بػف المةيػرة مػف الػذيف يسػخروف (ٖٗٔ)استيانة واستخفاؼ
لذلؾ يستحؽ الّرد بسخرية تناسب عقمو وىو "فػي عػرؼ القػرآف ( صمى اهلل عميو وسمـ) بالنبي

، ونجػػد فػػي ا يػػة اسػػتيفاء صػػفاتو (ٗٗٔ)لػػيس مجػػرد إنسػػاف شػػرير فقػػط، بػػؿ ىػػو حيػػواف حقيػػر"
 .  (٘ٗٔ)عف تعييف اسمو عمى سبيؿ االستعارة التيكمية المذمومة

 ىكذا تنزاح مبادئ التعاوف مف أجؿ اقتضاءات محددة في سياقات معينة. 
 
 ( The Maxim of Relevanceمبدأ الترابط ) -3



 مجمة جامعة تكريت لمعمـو اإلنسانية
 (ٕٛٓٓ) الثانيكانوف (                     ٔالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٛٔ 

مبدأ آخر مػف مبػادئ التعػاوف ينبنػي عميػو التخاطػب والتواصػؿ، ويرتكػز "عمػى مػًدى 
، ويؤكػد ىػذا المبػدأ (ٚٗٔ)، وسمي فيما بعد بمبػدأ الوثاقػة(ٙٗٔ)واس  مف االقتضاءات السياقية"

، أي يكػػػػوف الكػػػػالـ ذا دالالت (ٛٗٔ)أف يكػػػوف الكػػػػالـ مناسػػػػبًا لموضػػػػوع الحػػػػوار ومال مػػػػا لػػػػو
 مباشرة صريحة. 

وبمػػا أف المبػػادئ قابمػػة لمتجػػاوز، فػػإف ىػػذا المبػػدأ أيضػػًا قابػػؿ لمكسػػر والخػػروج عنػػو 
لمتػػأدب الػذي ىػو الػداف  الػر يس لحػدث الكػالـ غيػػر عنػدما يكػوف الكػالـ غيػر مباشػر، نظػرًا 

المباشػػػػػر فػػػػػي تفػػػػػوه الطمػػػػػب والرجػػػػػاء، وأف التػػػػػأدب يأخػػػػػذ حّيػػػػػزًا واسػػػػػعًا فػػػػػي االقتضػػػػػاءات 
 .  (ٜٗٔ)التداولية

ابنػػو بأسػػموب غيػػر مباشػػر  ومػػف األمثمػػة التطبيقيػػة عمػػى ذلػػؾ منػػاداة نػػوح ربػػو لنجػػاة
  نظػػػػػػػػػػػػػػرًا لمتػػػػػػػػػػػػػػأدب فػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػالى: ]

    
    
   

 ] (ٔ٘ٓ) يتػػػػراءى فػػػػي ،
قػػػوؿ نػػػوح عميػػػو السػػػالـ اقتضػػػاء النجػػػاة البنػػػو مػػػف اليػػػالؾ والضػػػياع المحقػػػؽ بصػػػورة غيػػػر 

   مباشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة، وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ]
 خبػر مسػػتعمؿ فػي االعتػػذار والتمييػد، ألنػػو يريػد أف يسػػأؿ سػػؤااًل" :]

ال يػػدرى قبولػػو، ولكنػػو اقتحمػػو، ألف المسػػؤوؿ لػػو مػػف أىمػػو فمػػو عػػذر الشػػفقة عميػػو، وتأكيػػد 
 . (ٔ٘ٔ) )إّف( لالىتماـ بو" ػالخبر ب

ويعػػد ىػػذا انزياحػػًا لمبػػدأ التػػرابط فػػي االقتضػػاء التػػداولي، ألف األصػػؿ ىػػو أف يقػػوؿ 
( : "أنت ولّي اإلحساف واإلنعاـ فأحسف عمػّي وأنعػـ ونػّ  ابنػي ممػا ينتظػره عمية السالـنوح )

( مػ  مػا بعػده مػف اقتضػاء (ٕ٘ٔ) مف الضياع" ، ومعنى "نداؤه رّبو: دعاؤه لو، وىو قولػو )رب(
 . (ٖ٘ٔ) وعده في تنجية أىمو"

 ( أسػػػػموبًا تعريضػػػػيًا وضػػػػربًا مػػػػفعميػػػػة السػػػػالـواقتضػػػػى المقػػػػاـ كػػػػوف أسػػػػموب نػػػػوح )
( عميػة السػالـ، ومّما يؤكد التػأدب فػي أسػموب نػوح )(ٗ٘ٔ) ضروب التأدب والتردد في اإلقداـ

   قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: ]
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 ٕٛ 

  
( واألسػػػػػموب غيػػػػػر المباشػػػػػر ،]Indirect 

style،)  أحيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا، أوثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة وأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموب المباشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
(Direct style )(ٔ٘٘).  

 الحديثػػػػػػػػػػػة، الكفػػػػػػػػػػػاءة التداوليػػػػػػػػػػػة  وىػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػا يطمػػػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػػػو، فػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػانيات
(Pragmatic competence ) التي تنص عمى "المقدرة عمػى اسػتخداـ المةػة فػي سػياقاتيا

فػػػػي االقتضػػػػاءات التداوليػػػػة، وىػػػػذا يعنػػػػي أف الجمػػػػؿ ليسػػػػت ليػػػػا ( ٙ٘ٔ)الفعميػػػة التػػػػي تتجمػػػػى"
، ويطمػػػؽ (ٚ٘ٔ)وصػػػيؿ المعرفػػػة والتواصػػػؿدالالت مباشػػػرة قصػػػدًا، وليػػػا صػػػيةيا وطريقتيػػػا لت

عمى مثؿ ىذه األساليب في عمـ البػدي  )براعػة الطمػب(، إذ يشػير الطالػب إلػى مػا يريػد مػف 
، وتؤكػػػػد ىػػػػذه الحقيقػػػػة المةويػػػػة التقػػػػاء عمػػػػـ البالغػػػػة مػػػػ  الدراسػػػػات (ٛ٘ٔ)دوف التصػػػػريا بػػػػو

 التداولية الحديثة في جوانب متعددة. 
ابط إذا كػػاف األسػػموب غيػػر مباشػػر، وىػػذا النػػوع يتضػػا انزيػػاح التعبيػػر عػػف مبػػدأ التػػر 

 ، كمػػػا فػػػي قولػػػو تعػػػالى: ](ٜ٘ٔ)مػػػف األسػػػموب "يحتػػػوي عمػػػى االقتضػػػاء"
   
   
   
    
   

 
 

  
  

   
   
] (ٔٙٓ) . 

( عنػدما طمػب قومػو منػو أف يػدعو عميػة السػالـيتراءى االقتضاء في جواب موسى )
( لػـ يػرّدىـ عميػة السػالـفـو والعدس والبصؿ.... فموسػى )ليـ بأنواع مختمفة مف الطعاـ كال

بصورة صريحة أي لـ يردىـ بعبارة )ال أدعو لكـ(، لكف يحمػؿ كالمػو اقتضػاء ىػذا المعنػى 
 .  (ٔٙٔ)إلى جانب اكتناؼ جوابو معاني أخرى كاستبداليـ الشر بالخير
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 (ٕٛٓٓ) الثانيكانوف (                     ٔالعدد ) (                  ٘ٔالمجمد )

 ٖٛ 

"التنبيػػو  الخػػروج مػف معنػػاه الحقيقػي إلػػى معًنػى مجػػازي داؿ عمػى واقتضػى االسػتفياـ
، والتػػوبيخ، ألف فػػي اسػػتبداؿ األدنػػى بالػػذي ىػػو خيػػر دليػػؿ عمػػى حمػػاقتيـ (ٕٙٔ)عمػػى الخطػػأ"

 . (ٗٙٔ) ، لكوف الطعاـ األوؿ أفضؿ مف الثاني(ٖٙٔ)وسوء اختيارىـ
وما سبؽ دليؿ عمى تضمف النصوص القرآنية دالالت اقتضػا ية تداوليػة متعػددة فػي 

 سياقات متباينة. 
 مػػػػػػى ذلػػػػػػؾ أيضػػػػػػًا قولػػػػػػو تعػػػػػػالى: ]ومػػػػػػف األمثمػػػػػػة التطبيقيػػػػػػة ع

   
    

] (ٔٙ٘ ) يػػػػوحي سػػػػياؽ ا يػػػػة تشػػػػخيص جيػػػػنـ وعرضػػػػيا بصػػػػورة حّيػػػػة
وكػػأف ليػػا مشػػػاعر إنسػػانية، فيوّجػػػو ليػػا الخطػػاب، وتسػػػمعو وتجيػػب عميػػػو تعظيمػػًا ألمرىػػػا، 

[ داٌؿ عمػى   فػي ]، و )ىػؿ( (ٙٙٔ)وتيوياًل لشأنيا
، وجػػواب جيػػنـ (ٚٙٔ)االسػػتفياـ المقتضػػي معنػػى التمنػػي، أي تمنػػي جيػػنـ لمزيػػد مػػف الوقػػود

[   بمثابػػة )ال( إلػػى جانػػب اقتضػػا و لمزيػػد مػػف ]
 .  (ٛٙٔ)الوقود

[   وُذكػػػػػػػػر أف االسػػػػػػػػتفياـ الػػػػػػػػوارد فػػػػػػػػي ]
، أو قػد (ٜٙٔ)ويفيـ إلػى ىػذا السػؤاؿ عمػى وجػو التعػريضمستعمؿ في تنبيو أىؿ العذاب وتخػ

يدؿ عمى السعة بحيػث يػدخميا كػؿ مػا أراده اهلل وفييػا موضػ  لممزيػد، أو قػد يكػوف اسػتكثارًا 
لمػػداخميف فييػػا، واسػػتبداعًا لمزيػػادة عمػػييـ لفػػرط كثػػرتيـ، أو طمبػػًا لمزيػػادة غيظػػًا عمػػى العصػػاة 

 .  (ٓٚٔ)والطةاة
[   ى: ]وممخػػػص الكػػػالـ: فػػػي قولػػػو تعػػػال

 قوالف: 
األوؿ: عنػػدما يمقػػى المعػػّذبوف فػػي جيػػنـ ال يممؤىػػا شػػيء، وتطمػػب المزيػػد، حتػػى ال يبقػػى  -

مػػف أىػػؿ النػػار أحػػد خارجيػػا، وىػػي تقػػوؿ: )َىػػْؿ ِمػػْف َمزيػػٍد(؟ طالبػػًة الزيػػادة، ألف اهلل قػػد وعػػد 
مييػػا، فينػػزوي بعضػػيا بػػأف يمألىػػا مػػف الجنػػة والنػػاس أجمعػػيف، عند ػػذ يضػػُ  الجبػػار قدمػػو ع

 إلى بعض، وتقوؿ: قط قط، أي قد امتألت وال مكاف فّي ألحد. 
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والثػػاني: )َىػػْؿ ِمػػْف َمزيػػػٍد( اسػػتفياـ معنػػاُه النفػػػي أي ال مزيػػد، ولػػـ يبػػػؽ فػػّي محػػؿ ألحػػػد،  -
 . (ٔٚٔ)ويكوف ذلؾ بعد أف يض  الجبار قدمو عمييا

 وغيرىمػػا عػػف النبػػي ولعػػّؿ األرجػػا ىػػو القػػوؿ األوؿ بػػدليؿ مػػا ثبػػت فػػي الصػػحيحيف
أنو قاؿ: )إف جينـ ال يػزاؿ يمقػى فييػا وتقػوؿ: )َىػْؿ ِمػْف َمزيػٍد(، حتػى  (صمى اهلل عميو وسمـ)

 .  (ٕٚٔ)يض  رب العزة فييا قدمو فينزوي بعضيا إلى بعض وتقوؿ قط قط(

فيذه األمثمة ستؤلؼ محورًا ر يسًا مف محاور الدراسة لالقتضاء التػداولي، والػذي يػنـ 
مػف التصػػورات النمطيػة السػا دة عػف فػػروؽ المكانػة وعالقتيػا بشػكؿ الخطػػاب  عػف مجموعػة

وتأويمو عمى مستوى عالقة المتكمـ بالمخاطب، ليس عمى مستوى العالقة بػاهلل فحسػب، بػؿ 
 .  (ٖٚٔ)أيضاً  عمى مستوى البشر فيما بينيـ

 
 ( The Maxim of Mannerمبدأ الهيأة ) -4

ف يكػػػػوف مرتبػػػػًا، ومنظمػػػػًا، وخاليػػػػًا مػػػػف يػػػػنص ىػػػػذا المبػػػػدأ عمػػػػى أف الكػػػػالـ يجػػػػب أ
، وقػد يختػّؿ ىػذا المبػدأ (ٗٚٔ)الةموض واإلبياـ كما اتفؽ عمى ذلؾ معظـ البػاحثيف المحػدثيف

بيػػاـٌ  ، فمػػف أمثمػػة ذلػػؾ فػػي القػػرآف الكػػريـ، الحػػروؼ (٘ٚٔ)عنػػدما يكػػوف فػػي الكػػالـ غمػػوٌض وال
مػاء أسػرار الحػروؼ المقطعة في أوا ؿ السػور بمثابػة شػفرات ورمػوز إلييػة، وقػد اسػتخرج عم

والمفسػريف مػف ىػذه المقطعػات أسػرارًا كثيػرة، وقػػد وجػدوا مػف الحقػا ؽ الجميمػة مػا ثبػت لػػدييـ 
 .  (ٙٚٔ)أف المقطعات معجزة باىرة بحد ذاتيا

وتجػػػدر اإلشػػػارة إلػػػى أف ىػػػذه الحػػػروؼ المقطعػػػة جػػػاءت حسػػػب اقتضػػػاءات محػػػددة 
مػػى حسػػب نزوليػػا لفيػػـ طبيعػػة فالمتػػدّبر لسػػياؽ كػػؿ السػػور المفتتحػػة بيػػا يجػػدىا "مفتتحػػة ع

 .  (ٚٚٔ)المقاـ الذي اقتضى إيثارىا بيذه الفواتا"
وقػػد نقػػؿ )ابػػف قتيبػػة( اخػػتالؼ المفسػػريف فػػي تفسػػير الحػػروؼ المقطعػػة فمػػنيـ مػػف 
جعميػػا أسػػماء لمسػػور، ُتعػػرؼ كػػؿ سػػورة بمػػا افتتحػػت بػػو منيػػا، ومػػنيـ مػػف جعميػػا أقسػػامًا، 

 تعػػالى، ومػػنيـ مػػف جعميػػا حروفػػًا لمتنبػػو ومػػنيـ مػػف جعميػػا حروفػػًا مػػأخوذة مػػف صػػفات اهلل
 .  (ٛٚٔ)عمى افتتاح الكالـ، ومنيـ مف جعميا أسماء لمقرآف
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وقيؿ: "إف ىذه الحػروؼ ذكػرت لتػدؿ عمػى أف القػرآف مؤلػؼ مػف الحػروؼ التػي ىػي 
ث( فجػػاء بعضػػيا مقّطعػػًا، و جػػاء تماميػػا مُوّلفػػًا ليػػدؿن القػػـو الػػذيف نػػزؿ القػػرآف  -ت -ب-)أ

ييـ أنػػػو بػػػالحروؼ التػػػي يعقمونيػػػا، فيكػػػوف ذلػػػؾ تقريعػػػًا ليػػػـ، وداللػػػة عمػػػى فيمػػػا بػػػيف ظيػػػران
عجػػػزىـ عػػػف أف يػػػأتوا بمثمػػػو، بعػػػد أف أعممػػػوا أنػػػو منػػػّزؿ بػػػالحروؼ التػػػي يعرفونيػػػا، ويبنػػػوف 

 . (ٜٚٔ) كالميـ منيا"

، ألنػػو مػػف غيػػر المستسػػاغ (ٓٛٔ) ويمكػػف أف تجعػػؿ ىػػذه التػػأويالت كميػػا تػػأوياًل واحػػداً 
 ، القتضاء ىذه الحروؼ كؿ تأويؿ مف التأويالت التي ذكرت سابقًا. ترجيا أحد التأويالت

يتضا مػف جػؿ مػا تقػّدـ: أف المبػادئ التػي تقػدـ ذكرىػا ىػي مبػادئ أساسػية توجيييػة 
إذ تعػػّد مػػػف أىػػـ المبػػادئ التػػػي ، (ٔٛٔ) تفضػػي إلػػى نجػػػاح عمميػػة التواصػػؿ الكالمػػػي الفاعػػؿ

يعػػّوؿ عمييػػا االقتضػػاء التػػداولي المسػػاني المتعمػػؽ بعمػػـ مفػػاىيـ الكػػالـ، وأف مػػا قػػّدـ غػػرايس 
(Grice ) مف مبادئ التعاوف يمكف تطبيقيا عمى النصوص القرآنية التي ىػي نصػوص فػي

 قمػػػػػة البالغػػػػػة والفصػػػػػاحة عمػػػػػى اإلطػػػػػالؽ، ألف جميػػػػػ  أسػػػػػاليب عمميػػػػػة التواصػػػػػؿ المةػػػػػوي
 واالجتماعي والعممي مراعاة فيو، لكونو معجزة إليية خالدة إلى يـو الديف. 

، أو ىػػػػػػي "قاعػػػػػػدة كػػػػػػؿ (ٕٛٔ)والتداوليػػػػػػة "ىػػػػػػي مسػػػػػػاحة متنوعػػػػػػة لمدراسػػػػػػة المةويػػػػػػة"
معّولػػة فػػي ذلػػؾ عمػػى نجػػاح عمميػػة التواصػػؿ المةػػوي، إلنتػػاج الكػػالـ أكثػػر ( ٖٛٔ)المسػػانيات"

 . (ٗٛٔ)فصاحة وبالغة

يػػػة االقتضػػاء التػػػداولي فػػػي تفسػػػير التراكيػػػب القرآنيػػػة، جػػّؿ مػػػا سػػػمؼ دليػػػؿ عمػػػى أىم
وربطيػػػػا بمقاماتيػػػػا الخارجيػػػػة أي بظروفيػػػػا التػػػػي قيمػػػػت فييػػػػا، أي بأسػػػػباب نزوليػػػػا حسػػػػب 
مقتضياتيا الخارجية، إلى جانب تقديـ المفسريف تحميالت تداولية مدىشة مف خػالؿ كشػفيـ 

 القرآني وسياقو الخارجي.  عف العالقات الداخمية في النص، إلقامة التفاعؿ بيف النص
 

 نتبئج البحث
إف االقتضػػاء مػػف أبػػرز المفػػاىيـ التػػي تقػػـو عمييػػا التداوليػػة، ألنػػو خػػارج المنطػػوؽ، وقػػد  -

 قّدـ تفسيرًا صريحًا لمتراكيب القرانية ولما لـ تصرح بو. 
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لقد سػبؽ العممػاء المسػمموف الػداللييف الةػربييف المحػدثيف بقػروف عػّدة فػي دراسػة السػياؽ  -
خارجي في تفسػيرىـ لمػنص القرانػي واسػتنباط األحكػاـ الشػرعية فػي بحػثيـ عػف أسػباب ال

 نزوؿ ا يات وربطيا بمقاماتيا الخارجية. 

واشػػػػػتمؿ البحػػػػػث عمػػػػػى تطبيقػػػػػات تناولػػػػػت أنػػػػػواع االقتضػػػػػاء التػػػػػداولي، وىػػػػػي : العػػػػػاـ،  -
( عمػػى Griceوالخػػاص، والعرفػػي، والتخػػاطبي. كمػػا تنػػاوؿ تطبيقػػات مبػػادىء غػػرايس )

موب الذكر الحكيـ، وىي : مبدأ الكمية الذي أظير فاعميتو عندما يأتي الػنص بشػكؿ أس
غيػػر صػػريا عػػف طريػػؽ الكنايػػة، والتعػػريض، والتمػػويا، والرمػػز، واإلشػػارة. كمػػا ظيػػرت 
فاعميػػة اإليجػػػاز واإلطنػػػاب والمسػػاواة فػػػي البعػػػد الخطػػػابي التػػداولي، ألنػػػو يػػػرتبط بػػػأقواؿ 

 المخاطبيف. 

عػػػف أّف التراكيػػػب القرانيػػػة تتجػػػاوزه لمػػػتيكـ أو ألغػػػراض ومقاصػػػد وكشػػػؼ مبػػػدأ الكميػػػة  -
أخرى. وظيرت فاعمية مبدأ الترابط في التراكيب الحواريػة، والػذي كػاف قػاباًل لمكسػر فػي 
حػػػدث الكػػػالـ غيػػػر المباشػػػر فػػػي الطمػػػب، والرجػػػاء، والتػػػأدب. وانػػػزاح مبػػػدأ الييػػػأة فػػػي 

بياـ.   التراكيب القرانية المشتممة عمى غموض وال

انتيػػػى البحػػػث إلػػػى نتيجػػػة كميػػػة تبػػػّيف أىميػػػة االقتضػػػاء التػػػداولي فػػػي تفسػػػير التراكيػػػب و  -
 القرانية وربطيا بمقاماتيا الخارجية وىي أسباب نزوليا. 

 
 شماهلوا

                                                 

(1) Linguistics-Jean Aitchison / 93.  

(2) Principles of Pragmatics - Geoffery Lench / 14, An Introduction to 

Language-Vectoria Formkin / 239.  

(، ٛ٘)بحػث منشػور فػي جريػدة األديػب، العػدد ) ٕٕد. معف الطا ي/  -( التداولية منيجًا نقدياً ٖ)
، ووصػؼ المةػة العربيػة ٖٖٙ/ ىدسػوف-ـ(، وعمـ المةة االجتماعيٕ٘ٓٓلمسنة الثانية، بةداد 

 . ٔٔد. محمد محمد يونس/ -داللياً 
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مػني  تكػاممي فػي  –، وينظػر: منػازؿ الرؤيػة ٕٙٛكارؿ ديتربػونت /  –المدخؿ إلى عمـ المةة  (ٗ)
بنيػة  –، ودراسات في المسانيات العربية ٖٔٔ، ٗٔٔد. سمير شريؼ استيتية/  -قراءة النص

 . ٜٔٔد. عبدالحميد السيد/  -الجممة العربية )التراكيب النحوية والتداولية( 
)بحػػػث متػػػاح عمػػػى شػػػبكة اإلنترنيػػػت عمػػػى الموقػػػ   ٓٙصابرالحباشػػػة/  -ليػػػة( األسػػػموبية والتداو ٘)

 ?http:/ / ofuq. com/ today/ modules. phpا تي( :

 )بحث منشور(. ٔٗٔد. عادؿ فاخوري/  -االقتضاء في التداوؿ المساني (ٙ)
(ٚ) Pragmatics –Levinson/ 97, 98. 
 (. ٕٕ) مف سورة الح  ٔا ية  (ٛ)
 .ٖٙٔ/ ٚٔمحمد الطاىر بف عاشور:  -لتنويرالتحرير وا (ٜ)
 (.ٖٙمف سورة يس ) ٜٙا ية  (ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ ٕٕالتحرير والتنوير:  (ٔٔ)
 )بحث منشور(. ٖٗٔاالقتضاء في التداوؿ المساني/  (ٕٔ)
 (.ٕمف سورة البقرة ) ٚٙا ية  (ٖٔ)
 . ٗٚ/ ٔ، وينظر: ٓ٘ٔ/ ٔالزمخشري:  -( الكشاؼٗٔ)

 . ٙٗ٘/ ٖالرازي:  -( مفاتيا الةيب٘ٔ)

 . ٘ٔٗ/ ٔأبو حياف األندلسي:  -، وينظر: البحر المحيطٖٓ٘/ ٔ( التحرير والتنوير: ٙٔ)
، ٖٖٓ/ ٔالقرطبػػػػػػي:  -، وينظػػػػػػر: الجػػػػػػام  ألحكػػػػػػاـ القػػػػػػرآفٖٓ٘/ ٔ( التحريػػػػػػر والتنػػػػػػوير : ٚٔ)

 . ٚٗد. نذير حمداف/  -والظاىرة الجمالية في القرآف الكريـ
 . ٙٗ٘/ ٖ( مفاتيا الةيب: ٛٔ)

 . ٓٔٔد. صالح الديف عبدالتواب/  -الصورة األدبية في القرآف الكريـ( ٜٔ)
 (. ٕمف سورة البقرة ) ٜٙ( ا ية ٕٓ)
 . ٕٛ٘، ٔٛ٘د. فضؿ حسف عباس/  -( قصص القرآف الكريـٕٔ)
)أطروحة دكتػوراه مقدمػة  ٛٚرسوؿ حمود حسف الدوري/  -( أسموبية الحوار في القرآف الكريـٕٕ)

 ـ(. ٜٜ٘ٔعة بةداد لمسنة جام -إلى كمية ا داب
 ( تنظر الصفحة )( مف ىذا البحث*)

 )بحث منشور(.  ٗٙٔ( االقتضاء في التداوؿ المساني/ ٖٕ)
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(24) Linguistic terms and concepts-Geoffery Finch / 149.  

 . ٜٛٔ، وينظر: عمـ المةة االجتماعي/ ٛٛٔ، ٜٛٔ/ جوف الينز -( المةة والمعنى والسياؽٕ٘)
 )بحث منشور(.  ٔٙٔقتضاء في التداوؿ المساني/ ( االٕٙ)
 . ٜ٘، ٓٙجومسكي/  -تأمالت في المةة -( ينظر محاضرات ودفٕٚ)
 (. ٕمف سورة البقرة ) ٕٓٙ( ا ية ٕٛ)
 . ٖٓ، ٖٔد. عبدالحميـ حفني/  -( أسموب المحاورة في القرآف الكريـٜٕ)

البيضػاوي:  -تنزيؿ وأسػرار التأويػؿ، وأنوار الٜٖٓ/ ٕ، والبحر المحيط: ٖٓ٘/ ٔ( الكشاؼ: ٖٓ)
ٔ /ٖ٘ٙ ،ٕ٘ٙ . 

 )بحث منشور(.  ٗٙٔ( االقتضاء في التداوؿ المساني/ ٖٔ)
(32) Pragmatics – Yule / 40.  

(33) Pragmatics-Levinson / 118, Principles of Pragmatics / 91, Semantic 

a course book- Jeames. R. Hurford, 288, Linguistic terms and 

Concepts / 167,168.  

نحػو تحميػؿ  -)بحػث منشػور(، وينظػر: النقػد والداللػة  ٗٙٔ( االقتضاء في التداوؿ المساني/ ٖٗ)
 . ٖ٘/ محمد عزاـ -سيميا ي لألدب

 (. ٕٔمف سورة يوسؼ ) ٓٔ( ا ية ٖ٘)
 /ٕٔ، والتحريػػػػر والتنػػػػوير: ٕٙٚ/ ٖ، وأنػػػػوار التنزيػػػػؿ وأسػػػػرار التأويػػػػؿ: ٖٓٗ/ ٕ( الكشػػػػاؼ: ٖٙ)

 . ٔٙٔد. إبراىيـ السامرا ي/  -، ومف بدي  لةة التنزيؿٕٚ
 (. ٘٘مف سورة الرحمف ) ٕٙ، ٕٚ( ا يتاف ٖٚ)

(38) Semantic a course book/ 288, Essentials of Grammatical Theory – D. 

J. Allerton / 266.  

(39) Linguistic terms and concepts / 149.  

 ( ٕٔة يوسؼ )مف سور  ٕٙ، ٕٚا يتاف  (ٓٗ)
/ ٕٔالطبػػػري:  -، وينظػػػر: جػػػام  البيػػػاف عػػػف تأويػػػؿ آي القػػػرآفٜٕٛ/ ٘( البحػػػر المحػػػيط: ٔٗ)

 . ٜٖ/ ٔابف قيـ الجوزية:  -، وبدا   الفوا دٕٕٛ
 . ٖ٘ٓابف كماؿ باشا/  -، وينظر: أسرار النحوٕٓٔ/ ٗابف الحاجب:  -( شرح الكافيةٕٗ)

سػيد  -، والتصػوير الفنػي فػي القػرآفٔٗٗ/ ٕشاؼ: ، وينظر: الكٓ٘/ ٕٔ( التحرير والتنوير:ٖٗ)
 . ٙٙٔ، ٚٙٔقطب/ 
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(44) Linguistic terms and concepts / 150, Linguistics- David Crystal / 

257.  

 (. ٜٙمف سورة الحاقة ) ٜٔ، ٕٓ( ا يتاف ٘ٗ)
 . ٜٖٔ/ ٛ، والبحر المحيط: ٜٓ٘/ ٗ، وينظر: الكشاؼ: ٕٛٙ/ ٖ( مفاتيا الةيب: ٙٗ)

 . ٖٚ، ٔٗ، وينظر: ٕٖد. محمد المبارؾ/  –دراسة أدبية لنصوص مف القرآف ( ٚٗ)

 (. ٜٙمف سورة الحاقة ) ٕ٘( ا ية ٛٗ)
 . ٜٖٔ/ ٛ، وينظر: البحر المحيط: ٖٓٙ/ ٖٓ( مفاتيا الةيب: ٜٗ)
 . ٚٛ، ٗٔٔ، والتصوير الفني في القرآف/ ٗٛٔسيد قطب/  –( مشاىد القيامة في القرآف ٓ٘)

(51) Principles of Pragmatics / 11, Linguistic terms and Concepts / 167.  

 (. ٖٖمف سورة األحزاب ) ٔ( ا ية ٕ٘)
(53) Pragmatics – Levinson / 118,119, Understanding Pragmatics- Jef 

Verscheren / 35.  
(54) Pragmatics – Levinson / 162.  
(55) Linguistic terms and concepts / 167, Language- Bloomfield / 183.  
(56) A Dictionary of Discourse Analysis- Nastaran Jafari / 112, What is 

Conversation Implicature/ 1 (Internet) :http:/ / www. Sil. org / Lingustics / 
Glossary of Linguistics terms/ What is Conversational Implicature. htm.  

(57) Semantic etc/ 2/ (Internet) http:/ / Semantics on Line. org/ block 2004/ 11/ 
back on Implicature.  

 . ٖٔد. مصطفى ناصؼ/  -( المةة بيف البالغة واألسموبيةٛ٘)

(59) (An Encyclopedic Dictionary of Language & Languages – David Crystal/ 

48, Contrastive Liguistics and the Language teacher- Jeack Fisiak / 58, 59, 

An Introduction to Socio Linguistics- Ronald. W. Haugh / 283, Logic and 

Conversation P. -Grice / 57-73.  

، والمسػاف والميػزاف أو ٖٗٔد. محمػد مفتػاح/ -استراتيجية التنػاص -( تحميؿ الخطاب الشعريٓٙ)
 . ٖٕٛعبدالرحمف/ د. طو  -التكوثر العقمي

(61) Linguistic terms and concepts / 167.  
(62) Understanding Pragmatics/ 32, Lingustics-Jean/ 93, Grices 

Implicature and Literary interpretation- Back Round- Mechael 
Hancher / 5 (Internet) http/ / rnh.cla. umn-edu/ grice. Html 

، ومقدمػػة فػػي المةويػػات ٜ٘ٗ، والػػنص والخطػػاب واإلجػػراء/ ٕٓٓبػػالمر/  –داللػػة عمػػـ ال وينظػػر:
 .ٕٔٔد. شحدة فارع واخروف/  -المعاصرة

(63) Pragmatics - Levinson / 106. 

 -، والمقاربػػػة التداوليػػػةٔٗٔ، ٕٗٔاسػػػتراتيجية التنػػػاص /  –تحميػػػؿ الخطػػػاب الشػػػعري  وينظػػػر:
 .ٗ٘/  فرانسواز أرمينكو



 االقتضاء التداولي وأبعاده الخطابية في تراكيب القرآف الكريـ
 إسماعيؿ النجارأ. ـ. د. عماد عبد يحيى الحيالي / د. أشواؽ محمد 

 ٜٓ 

                                                                                                                         
(64) Principles of gramatics/ 11.  

اسػػتراتيجية التنػػاص/  -، وينظػػر: تحميػػؿ الخطػػاب الشػػعريٜٚر. تراسػػؾ/  -( أساسػػيات المةػػة٘ٙ)
عمػى الموقػ  ا تػي: ( )بحػث متػاح عمػى شػبكة اإلنترنيػت ٚفرناند ىاليف/  -، والتداولية ٖٗٔ

http:/ / www. fikrwanakdaljariabed. com 

 )بحث منشور(.  ٕ٘ٔ( االقتضاء في التداوؿ المساني/ ٙٙ)
 (. ٘مف سورة الما دة ) ٘ٚ( ا ية ٚٙ)
، ٓٔٗ/ ٕٔ، وينظػر: مفػػاتيا الةيػػب: ٖٖٚ، ٖٗٚ/ ٙ( جػام  البيػػاف عػف تأويػػؿ آي القػػرآف: ٛٙ)

 . ٜ٘ٗ/ ٕسيد قطب:  -، وفي ظالؿ القرآفٜٓٗ

 . ٖٔٔد. أحمد مختار عمر/  -دراسة إحصا ية –( االشتراؾ والتضاد في القرآف الكريـ ٜٙ)
 (. ٕٔمف سورة األنبياء ) ٕٙ، ٖٙ( ا يتاف ٓٚ)
 . ٗٔٔعبدالقاىر الجرجاني/  -( دال ؿ اإلعجازٔٚ)
د. عبػدالفتاح  -، والمعاني فػي ضػوء أسػاليب القػرآفٖٖٓ، ٕٖٓ/ ٙ( ينظر: البحر المحيط: ٕٚ)

 . ٙٚٔالشيف/ 

 )أطروحة دكتوراه(.  ٖ٘( أسموبية الحوار في القرآف الكريـ/ ٖٚ)
 . ٜٔٔد. محمد حسيف عمي الصةير/  -رؤية بالغية معاصرة -ياف العربي( أصوؿ البٗٚ)
 (. ٜٔمف سورة مريـ ) ٖٖ( ا ية ٘ٚ)
 (. ٕٓمف سورة طو ) ٚٗ( ا ية ٙٚ)

 . ٕ٘ٔفخر الديف الرازي/  -( ينظر: نياية اإليجاز في دراية اإلعجازٚٚ)
د. فضػػؿ حسػػف عبػػاس /  -، وينظػػر: إعجػػاز القػػرآف الكػػريـٗٔٗ( مػػف بالغػػة الػػنظـ القرآنػػي/ ٛٚ)

ٚٔ ،ٚٓ . 

 . ٜٔٔبسيونى عبدالفتاح فيود /  -رؤية بالغية معاصرة -( أصوؿ البياف العربيٜٚ)
 (. ٕٙمف سورة الشعراء ) ٕٕ( ا ية ٓٛ)

 . ٖٕٔرؤية بالغية معاصرة/  –، وأصوؿ البياف العربي ٔٔ/ ٚ( ينظر: البحر المحيط: ٔٛ)
 . ٜ٘ٔاليكوؼ/  جورج -( االستعارات التي نحيا بيإٛ)
 . ٘ٗٔ، وينظر/ ٔٔ( المصدر نفسو/ ٖٛ)
 (. ٜٔمف سورة مريـ ) ٗ( ا ية ٗٛ)
 . ٜٓ٘/ ٕٔ، وينظر: مفاتيا الةيب: ٗ/ ٖ( الكشاؼ: ٘ٛ)

، واإلعجػػػػاز البالغػػػػي فػػػػي القػػػػرآف ٕٚٔد. عبػػػػدالقادر حسػػػػيف/  –( القػػػػرآف والصػػػػورة البيانيػػػػة ٙٛ)
 . ٘ٚٔمحمد حسيف سالمة/  -الكريـ
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 . ٖٜٖدال ؿ اإلعجاز/  ( ينظر:ٚٛ)
 ( ال ضرورة لذكر عالقات المجاز المرسؿ والمجاز العقمي. *)

 (. ٕٔمف سورة يوسؼ ) ٕٛ( ا ية ٛٛ)

 . ٕٚٗ/ ٖسيبويو:  -( ينظر: الكتابٜٛ)

 . ٖٓد. عبدالعزيز عتيؽ/  –( عمـ المعاني ٜٓ)

د. أحمػػػد  -معػػػاني، ونحػػػو الٖٔد. عبػػػدالقادر حسػػػيف/  –( أثػػػر النحػػػاة فػػػي البحػػػث البالغػػػي ٜٔ)
د. يوسػػؼ أبػػو العػػدوس/  -مقػدمات عامػػة -، والبالغػػة واألسػػموبية ٖٙٔعبدالسػتار الجػػواري/ 

ٗٙ . 

 (. ٜٗمف سورة الحجرات ) ٘( ا ية ٕٜ)

 ( سبؽ تخري  ا ية. ٖٜ)

 (. ٖٓمف سورة الرـو ) ٗ( ا ية ٜٗ)

 (. ٛٔمف سورة الكيؼ ) ٜٚ( ا ية ٜ٘)

 (. ٖٗمف سورة سبأ ) ٔٔ( ا ية ٜٙ)

 (. ٕٗمف سورة الشورى ) ٜ( ا ية ٜٚ)
 (. ٕٖمف سورة السجدة ) ٕٔ( ا ية ٜٛ)

 (. ٜٛمف سورة الفجر ) ٘-ٔ( ا يات ٜٜ)

 (. ٕٙمف سورة الشعراء ) ٖٙ( ا ية ٓٓٔ)

د.  -وما بعدىا، ومحاضرات فػي البالغػة العربيػة ٖٙٗ( المعاني في ضوء أساليب القرآف/ ٔٓٔ)
  .ٖٖٔ، ٕٖٔمصطفى الحموة/ 

 (. ٕٚمف سورة النمؿ ) ٜٕ، ٕٛ( ا يتاف ٕٓٔ)

 (. ٚمف سورة األعراؼ ) ٜٜٔ( ا ية ٖٓٔ)

 . ٚٚراجي األسمر/  –( عمـو البالغة ٗٓٔ)

 . ٔٛٔ/ ٔالةرناطي:  -( مالؾ التأويؿ٘ٓٔ)

 . ٘ٔابف قتيبة /  -( أدب الكاتبٙٓٔ)

 (. ٕٓمف سورة طو ) ٛٔ، ٚٔ( ا يتاف ٚٓٔ)

 -، ومفتػػػاح العمػػػػـوٖٛركػػػف الػػػديف الجرجػػػاني/  -يػػػات فػػػي عمػػػـ البالغػػػػة( اإلشػػػارات والتنبيٛٓٔ)
 . ٗٔٔد. عبدالعزيز عتيؽ/  -، وعمـ المعانيٖ٘ٙالسكاكي/ 

، وينظػػر: مواىػػب ٕٔٙابػو زكريػػا األنصػاري/  -( فػتا الػػرحمف بكشػؼ مػػا يمتػبس فػػي القػػرآفٜٓٔ)
 -ة فػي القػرآف، ودراسػات لةويػٕ٘ٛ/ ٔابف يعقوب المةربي:  -الفتاح ضمف شروح التمخيص

 . ٕٔد. أحمد ماىر البقري/ 

 . ٕٚٗ، ٕٙٗد. محمد عبدالمطمب/  -( البالغة واألسموبيةٓٔٔ)

 . ٜٙٔ، ٛٙٔ، وينظر: نحو المعاني/ ٜٗ( وصؼ المةة العربية دالليًا / ٔٔٔ)
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 (. ٕٓمف سورة طو ) ٕٙ، ٕ٘( ا يتاف ٕٔٔ)

د. أحمػػػػػد  –أسػػػػػاليب بالغيػػػػػة  ، وينظػػػػػر:ٕٙٔ( اإلشػػػػػارات والتنبييػػػػػات فػػػػػي عمػػػػػـ البالغػػػػػة/ ٖٔٔ)
 . ٖٕٔمطموب/ 

 . ٔٛ، وينظر: عمـو البالغة/ ٖٗٔ( المصدر نفسو/ ٗٔٔ)

 . ٕٚٗ( أساليب بالغية/ ٘ٔٔ)

 (. ٖ٘مف سورة فاطر ) ٖٗ( ا ية ٙٔٔ)

 (. ٘٘مف سورة الرحمف ) ٕٚ( ا ية ٚٔٔ)

(118) (Pragmatics –Yule / 37, Understanding Pragmatics / 132, 

Understanding Semantics – Sebastian Lobner / 209, 

 .ٜٙٗ، والنص والخطاب واإلجراء/ ٕٓٓبالمر/  -وينظر: عمـ الداللة
(119) The Cambridge Encyclopedia of Language- David Crystal / 117.  

 )بحث منشور(.  ٗ٘ٔ( االقتضاء في التداوؿ المساني/ ٕٓٔ)
 (. ٗٗمف سورة الدخاف ) ٜٗ-ٖٗ( ا يات ٕٔٔ)

 . ٕٓٔالواحدي/  -( أسباب النزوؿٕٕٔ)

، ٕٛ/ ٕابػػػف جنػػػي: -، وسػػػر صػػػناعة اإلعػػػرابٙٛٔابػػػف قتيبػػػة/  -( تأويػػػؿ مشػػػكؿ القػػػرآفٖٕٔ)
 . ٜٖٖ/ ٕ٘والتحرير والتنوير: 

أبػػو البقػػاء  -، والتبيػػاف فػػي إعػػراب القػػرآفٚ٘ٔ/ ٕ٘( جػػام  البيػػاف عػػف تأويػػؿ آي القػػرآف: ٕٗٔ)
 . ٓٗ/ ٛحيط: ، والبحر المٖٓ٘/ ٕالعكبري: 

د. فاضؿ السامرا ي/  -، والجممة العربية والمعنىٗٗٔ/ ٔالخطيب القزويني:  -( اإليضاحٕ٘ٔ)
 . ٖٙٔ، ٖ٘ٔد. ىادي نير/  -، والتراكيب المةويةٗٙ

، وشػػرح كتػػاب سػػيبويو المّسػػمى )تنقػػيا األلبػػاب فػػي شػػرح ٔٓٔ/ ٔابػػف جنػػي: -( المحتسػػبٕٙٔ)
 . ٛٛٔابف خّروؼ/  -غوامض الكتاب( 

، والمعػػػػاني الثانيػػػػة فػػػػي األسػػػػموب ٓٗ/ ٛ، وينظػػػػر: البحػػػػر المحػػػػيط: ٕٗٚ/ ٗ( الكشػػػػاؼ: ٕٚٔ)
 . ٖٛٚد. فتحي أحمد عامر/  -القرآني

، والوصػؼ فػي القػرآف ٖٛٔ/ ٕبيػاء الػديف السػبكي:  -( ُعرس األفراح في تمخيص المفتػاحٕٛٔ)
 . ٘ٙيونس حاتـ /  -الكريـ

 (. ٔٔمف سورة ىود ) ٚٛ( ا ية ٜٕٔ)

 . ٖٗٙ، ومف بالغة النظـ القرآني/ ٖٕ٘/ ٘، والبحر المحيط: ٜٜٕ/ ٕاإليضاح:  (ٖٓٔ)
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د. محمػد أبػو موسػى/  -دراسػة تحميميػة لسػورة األحػزاب -( ينظر: مف أسرار التعبير القرآنػئٖٔ)
ٕٖ . 

 . ٜٛد. عبدالعزيز عتيؽ/  -، وينظر: عمـ المعاني٘ٛٔ( تأويؿ مشكؿ القرآف/ ٕٖٔ)

 ٜٜ، وأسػػػػموبية الحػػػػوار فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ/ ٖٗٔ، ٖٖٔ/ ٔٔوالتنػػػػوير: ( ينظػػػػر: التحريػػػػر ٖٖٔ)
 )أطروحة دكتوراه(. 

 . ٗٓٗ/ ٕالسيوطي:  -( معترؾ األقرافٖٗٔ)

خصا صػػػو  -، وخطػػػاب األنبيػػػاء فػػػي القػػػرآف الكػػػريـٕٙٗ، ٔٙٗ( قصػػػص القػػػرآف الكػػػريـ/ ٖ٘ٔ)
 . ٖٗٔ، ٕٗٔعبدالصمد عبداهلل/ -التركيبية وصوره البيانية

 (. ٖمف سورة آؿ عمراف ) ٕٔية ( ا ٖٙٔ)

، ٜٖٓالخطيػػػػػػب القزوينػػػػػػى/  -، وينظػػػػػػر: التمخػػػػػػيصٜٖٕ/ ٔالفػػػػػػّراء:  –( معػػػػػػاني القػػػػػػرآف ٖٚٔ)
د. -، ولةػػػة المنػػػافقيف فػػػي القػػػرآفٜٚ، ٛٚ/ ٗومختصػػػر التفتػػػازاني عمػػػى تمخػػػيص المفتػػػاح: 

 . ٖٔٔ، ٖٓٔ/ ٔعبدالفتاح الشيف: 

 . ٖٓٔد. بسيوني فّيود/  -( عمـ المعانيٖٛٔ)

، وينظػػػر: مػػف أسػػرار حػػػروؼ الجػػر فػػػي ٖٖٔ/ ٘الفيػػػروز ابػػادي:  -( بصػػا ر ذوي التمييػػزٜٖٔ)
 . ٕٓٙد. محمد اميف الخضري/  -الذكر الحكيـ

 .ٖ٘ٔحمد حسيف عمي الصةير/ د. م -( مجاز القرآف خصا صو الفنية وبالغتو العربيةٓٗٔ)

د. أحمػد محمػد  -مسانيات، وينظر: مبادىء الٖٖ٘د. أحمد مطموب/  -( البالغة والتطبيؽٔٗٔ)
 . ٜٖٔقدور/ 

 (. ٛٙمف سورة القمـ ) ٙٔ( ا ية ٕٗٔ)

 -، والبرىػػػػػاف فػػػػػي عمػػػػػـو القػػػػػرافٖٙٓ/ ٛ، والبحػػػػػر المحػػػػػيط: ٚٚ٘، ٙٚ٘/ ٗ( الكشػػػػػاؼ: ٖٗٔ)
، واإلعجػػاز البالغػػي فػػي ٛٔٗ، والمعػػاني الثانيػػة فػػي األسػػموب القرآنػػي/ ٕ٘ٙ/ ٕالزركشػػي: 

 . ٖ٘ٙالقرآف الكريـ/ 

حػػػاورة فػػػي القػػػرآف ، وينظػػػر: أسػػػموب المٜٙد. عبػػػداليادي عبػػػدالرحمف/  –الػػػنص ( سػػػمطة ٗٗٔ)
 .ٙٗ، ٚٗالكريـ/ 

 . ٖٕٖ، ٕٕٖابف فارس/  -، وينظر: الصاحبيٜٗٓٔ/ ٕ( مالؾ التأويؿ: ٘ٗٔ)

(146) Pragmatics –Levinson/ 107.  

 (147) Understanding Pragmatics / 32, Understanding Semantics / 209.  
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، والػػػػنص ٕٓٓبػػػػالمر/  -، وينظػػػػر: عمػػػػـ الداللػػػػةٕٔٔمقدمػػػػة فػػػػي المةويػػػػات المعاصػػػػرة/  (ٛٗٔ)
 . ٜٙٗوالخطاب واإلجراء/ 

 )بحث منشور(.  ٜٔ( التداولية بوصفيا منيجًا لتحميؿ النص األدبي/ ٜٗٔ)

 (. ٔٔمف سورة ىود ) ٘ٗ( ا ية ٓ٘ٔ)

 . ٜٕٕ/ ٘، وينظر: البحر المحيط: ٜٕٙ/ ٔٔ( التحرير والتنوير: ٔ٘ٔ)

د. عبػػػدالعظيـ  -منػػػاى  تطبيقيػػػة فػػػي توظيػػػؼ المةػػػة -( دراسػػػات جديػػػدة فػػػي إعجػػػاز القػػػرآفٕ٘ٔ)
 . ٜٕ٘إبراىيـ/ 

 . ٖٔ، ٕٖ/ ٜ، وينظر: الجام  ألحكاـ القرآف: ٖٖٛ/ ٕ( الكشاؼ: ٖ٘ٔ)

، وينظػػػر: ٜٕٚ( خطػػػاب األنبيػػػاء فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ خصا صػػػو التركيبيػػػة وصػػػوره البيانيػػػة/ ٗ٘ٔ)
 . ٚٗٔة في القرآف الكريـ/ الصورة األدبي

 )بحث منشور(.  ٜٔ( التداولية بوصفيا منيجًا لتحميؿ النص األدبي/ ٘٘ٔ)

 . ٕٚٔ( وصؼ المةة العربية دالليًا/ ٙ٘ٔ)

(157) The Story of Speech and Language – Sir Alan Cordiner: 2/ 195, 

Linguistics-Jean/ 94,95.  

 . ٖٕٔ( عمـو البالغة/ ٛ٘ٔ)
(159) The Study of Language- George Yule / 146.  

 (. ٕمف سورة البقرة ) ٔٙ( ا ية ٓٙٔ)

 . ٜٓٔ/ ٔالقرآف: ألحكاـ ، والجام  ٖٓٙ/ ٔ( جام  البياف عف تأويؿ آي القرآف: ٔٙٔ)

 . ٕٗ، وعمـو البالغة/ ٜ٘أحمد الياشمي/  -( جواىر البالغةٕٙٔ)

 . ٜٖ٘/ ٔحر المحيط: ، وينظر: البٙٓ٘/ ٔ( التحرير والتنوير: ٖٙٔ)

 . ٖٙٔد. فايز عارؼ/  –( التقابؿ والتماثؿ في القرآف الكريـ ٗٙٔ)

 (. ٓ٘مف سورة ؽ ) ٖٓ( ا ية ٘ٙٔ)
، والمعػػػػاني الثانيػػػػة فػػػػي ٛٛٔصػػػػالح عبػػػػدالفتاح الخالػػػػدي/  -( البيػػػػاف فػػػػي إعجػػػػاز القػػػػرآفٙٙٔ)

 . ٕٖٗاألسموب القرآني/ 

 . ٘ٛٔالمعاني في ضوء أساليب القرآف/ ، و ٕٗٙ/ ٕٙ( ينظر: التحرير والتنوير: ٚٙٔ)

 . ٙٙٔبرجستراسر/  -( ينظر: التطور النحوي لمةة العربيةٛٙٔ)

 . ٚٚ، وينظر: مشاىد القيامة في القرآف/ ٕٗٙ/ ٕٙ( التحرير والتنوير: ٜٙٔ)
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 .ٜٖٚ/ ٗ، والكشاؼ: ٖٔٔ، ٕٔٔرآف/ ( ينظر: تأويؿ مشكؿ القٓٚٔ)

، وقواعػػػد ٕ٘ٙ، ٖ٘ٙ/ ٚالشػػػنقيطي:  -لقػػػرآف بػػالقرآف( أضػػواء البيػػػاف فػػػي تفسػػير إيضػػػاح أٚٔ)
 . ٖٗٔ، ٖ٘ٔعبدالرحمف الميداني/ -تأمالت -عزوجل( التدّبر األمثؿ لكتاب اهلل )

، كتاب الجنة وصفة نعيميا وأىميا، باب النار يدخميا ٕٛٛٔ/ ٗ( رواه مسمـ في صحيحو: ٕٚٔ)
 (. ٕٛٗٛالجباروف، رقـ الحديث )

 . ٖٔٔطارؽ النعماف/  -البالغة والتفكيؾ( مفاىيـ المجاز بيف ٖٚٔ)

(174) Understanding Pragmatics / 32, Linguistic Criticism – Roger 

Fowler / 136, Pragmatics- Yule / 37, Understanding semantics / 209, 

، والػػػػنص ٕٓٓبػػػػالمر/  -، وعمػػػػـ الداللػػػػةٕٗٔاسػػػػتراتيجية التنػػػػاص/  -تحميػػػػؿ الخطػػػػاب الشػػػػعري 
 . ٕٕٔ، ومقدمة في المةويات المعاصرة/ ٜٙٗواإلجراء/ والخطاب 

 )بحث منشور(.  ٙ٘ٔ، ٘٘ٔ( االقتضاء في التداوؿ المساني/ ٘ٚٔ)

 . ٕٙسعيد النورسي/  -( المعجزات القرآنيةٙٚٔ)

، وينظػر: إعجػاز القػرآف ٙٔد. عا شة عبدالرحمف/  -( مف أسرار العربية في البياف القرآنيٚٚٔ)
 . ٕٔٗالكريـ/ 

 . ٕٖ/ ٔالنحاس:  -، ومعاني القرآفٜٜٕ( تأويؿ مشكؿ القرآف/ ٛٚٔ)

 . ٘ٚٔ/ ٔ، والبرىاف: ٗٙٔ( الصاحبي/ ٜٚٔ)

 . ٘ٙٔ، ٗٙٔ( الصاحبي/ ٓٛٔ)

، ومقدمػػػػة فػػػػي المةويػػػػات ٛٚ، وينظػػػػر: أساسػػػػيات المةػػػػة/ ٖٕٗ( المةػػػػة والمعنػػػػى والسػػػػياؽ/ ٔٛٔ)
 . ٖٕٔالمعاصرة/ 

(182) Linguistic Terms and Concepts / 150.  

 . ٖٗ( المقاربة التداولية/ ٖٛٔ)
(184) Principles pf Pragmatics / 11.  

 
 ثبت املصبدر واملراجع

 القرآن الكريم -
 الكتب/ أواًل 
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 دار نيضػػػة مصػػػر لمطبػػػ   ،عبػػػدالقادر حسػػػيف .د -أثػػػر النحػػػاة فػػػي البحػػػث البالغػػػي
  .ط .د ،(ـٜ٘ٚٔ) القاىرة ،الفّجالة ،والنشر

 تحقيػػػؽ:  ،(ىػػػػٕٙٚت) هلل بػػػف مسػػػمـ بػػػف قتيبػػة الػػػدنْيَنْوريأبػػػو محمػػػد عبػػدا -أدب الكاتػػب
   .(ـٖٜٙٔىػ =ٕٖٛٔ) مصر ،مكتبة السعادة ،ٗط ،محمد محيي الديف عبدالحميد

  تراسؾ .ؿ .ر –أساسّيات المةة (R. L. Trask)، ٔط ،ترجمة: رانيػا إبػراىيـ يوسػؼ، 
   .(ـٕٕٓٓ) القاىرة ،المجمس األعمى لمثقافة

 وكالػػػػة  ،ٔط ،أحمػػػػد مطمػػػػوب .د -المعػػػػاني -البالغػػػػة -حةالفصػػػػا -أسػػػػاليب بالغيػػػػة
   .(ـٜٓٛٔ) الكويت ،المطبوعات

 جػػورج اليكػػوؼ -االسػػتعارات التػػي نحيابيػػا (Georges Laekofe)، ومػػارؾ جػػونس 
(Mark Jonson)، الػػػػدار  ،دار توبقػػػػاؿ لمنشػػػػر ،ٔط ،ترجمػػػػة: عبدالحميػػػػد جحفػػػػة

   .(ـٜٜٙٔ) المةرب ،البيضاء
 ( ىػػٜٓٗت ) أحمػد بػف سػميماف المعػروؼ بػابف كمػاؿ باشػا شػمس الػديف -أسرار النحو

 دمشػػػػؽ ،دار الفكػػػػر لمطباعػػػػة والنشػػػػر والتوزيػػػػ  ،ٕط ،أحمػػػػد حسػػػػف حامػػػػد .تحقيػػػػؽ: د
   .(ـٕٕٓٓىػ= ٕٕٗٔ)
 مطػػػػػاب  اليي ػػػػػة  ،ٕط ،عبػػػػػدالحميـ الحفنػػػػػي .د -أسػػػػػموب المحػػػػػاورة فػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ

   .(ـٜ٘ٛٔ) المصرية العامة لمكتاب
 ركػػػػف الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف محمػػػػد  -ات فػػػػي عمػػػػـ البالغػػػػة اإلشػػػػارات والتنبييػػػػ

 ،دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة ،ٔط ،تحقيػػػػػؽ: إبػػػػػراىيـ شػػػػػمس الػػػػػديف ،(ىػػػػػػٜٕٚت) الجرجػػػػػاني
   .(ـٕٕٓٓىػ=ٖٕٗٔ) لبناف ،بيروت

 ٔط ،أحمػػد مختػػار عمػػر .د -دراسػػة إحصػػا ية -االشػػتراؾ والتضػػاد فػػي القػػرآف الكػػريـ، 
   .(ـٖٕٓٓىػ=ٖٕٗٔ) القاىرة ،عالـ الكتب

 دار  ،محمػػد حسػػيف عمػػي الصػػةير .د -رؤيػػة بالغيػػة معاصػػرة -أصػػوؿ البيػػاف العربػػي
   .ط .د ،(ـٜٙٛٔ) العراؽ ،بةداد ،الشؤوف الثقافية العامة
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 محمػد األمػيف بػف محمػد المختػار الشػنقيطي -أضواء البيػاف فػي إيضػاح القػرآف بػالقرآف 
   .ت .د ،ط .د ،بيروت ،عالـ الكتب ،(ىػٜٖٚٔت)
 دار ا فػاؽ العربيػة ،ٔط ،محمػد حسػيف سػالمة -غػي فػي القػرآف الكػريـاإلعجاز البال، 

   .(ـٕٕٓٓىػ= ٖٕٗٔ) القاىرة
 دار الفرقػػاف  ،٘ط ،سػػناء فضػػؿ عبػػاس ،فضػػؿ حسػػف عبػػاس .د -إعجػػاز القػػرآف الكػػريـ

   .(ـٕٗٓٓىػ=ٗٓٗٔ) األردف ،إربد ،لمنشر والتوزي 
 اهلل أبػػػي عمػػػر بػػػف محمػػػد ناصػػػر الػػػديف أبػػو سػػػعيد عبػػػد -أنػػوار التنزيػػػؿ وأسػػػرار التأويػػػؿ

مكتبػػػػػػة البحػػػػػػوث  ،تحقيػػػػػػؽ: عبػػػػػػدالرحمف عرفػػػػػػاف ،(ىػػػػػػػٜٔٚت) الشػػػػػػيرازي البيضػػػػػػاوي
 = ىػػػػػػػٙٔٗٔ) لبنػػػػػػاف ،بيػػػػػػروت ،دار الفكػػػػػػر لمطباعػػػػػػة والنشػػػػػػر والتوزيػػػػػػ  ،والدراسػػػػػػات

   .(ـٜٜٙٔ
 تحقيػؽ: لجنػة مػف أسػاتذة  ،(ىػػٜٖٚت) الخطيب القزويني -اإليضاح في عمـو البالغة

   .ت .د ،ط .د ،بةداد ،مكتبة المثنى ،بالجام  األزىركمية المةة العربية 
 ٔط ،تحقيػػؽ: عػػادؿ أحمػػد عبػػدالموجود وآخػػروف ،أبػػو حّيػػاف األندلسػػي-البحػػر المحػػيط، 

   .(ـٕٔٓٓىػ=ٕٕٗٔ) لبناف ،بيروت ،دار الكتب العممية
 أبػػو عبػػداهلل محمػػد بػػف أبػػي بكػػر الدمشػػقي المعػػروؼ بػػابف قػػّيـ الجوزّيػػة -بػػدا   الفوا ػػد 

 لبنػػػػػاف ،بيػػػػروت ،دار الكتػػػػب العمميػػػػة ،ٔط ،تحقيػػػػؽ: أحمػػػػد عبدالسػػػػػالـ ،(ػىػػػػٔ٘ٚت)
   .ط .د ،(ـٜٜٗٔ= ىػٗٔٗٔ)

 مجدالػديف محمػد بػف يعقػوب الفيػػروز  -بصػا ر ذوي التمييػز فػي لطػا ؼ الكتػاب العزيػز
 القػػػػػاىرة ،عبػػػػػد العمػػػػيـ الطحػػػػاوي ،تحقيػػػػؽ: محمػػػػػد عمػػػػي النجػػػػار ،(ىػػػػػٚٔٛت) آبػػػػادي

   .(ـٕٓٓٓىػ=ٕٔٗٔ)

 مطػػػاب  اليي ػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػػاب ،محمػػد عبػػدالمطمب .د -سػػموبيةالبالغػػة واأل، 
   .ط .د ،(ـٜٗٛٔ) القاىرة

 دار األىميػػة لمنشػػػر  ،ٔط ،يوسػػػؼ أبػػو العػػػدوس -مقػػػّدمات عامػػة -البالغػػة واألسػػموبية
   .(ـٜٜٜٔ) األردف ،والتوزي 
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  لعػػػالي وزارة التعمػػػيـ ا ،ٔط ،حسػػػف البصػػػير .د ،أحمػػػد مطمػػػوب .د –البالغػػػة والتطبيػػػؽ
   .(ـٕٜٛٔىػ=ٕٓٗٔ) العراؽ ،والبحث العممي

 األردف ،عّمػػاف ،دار عّمػػار ،صػػالح عبػػدالفتاح الخالػػدي .د -البيػػاف فػػي إعجػػاز القػػرآف 
   .ط .د ،(ـٜٜٛٔ)
 د –تحقيػؽ  ،(ىػػٕٙٚت) أبػو محمػد عبػداهلل بػف مسػمـ بػف قتيبػة -تأويؿ مشػكؿ القػرآف. 

   .(ـٜٔٛٔ= ىػٔٓٗٔ) لبناف ،بيروت ،دار الكتب العممية ،ٖط ،أحمد صقر
  (ىػػػػٙٔٙت) أبػػػو البقػػػاء عبػػػداهلل بػػػف الحسػػػيف العكبػػػري –التبيػػػاف فػػػي إعػػػراب القػػػرآف، 

دار الكتػػب  ،منشػػورات محمػػد عمػػي بيضػػوف ،ٔط ،تحقيػػؽ: محمػػد حسػػيف شػػمس الػػديف
   .(ـٜٜٛٔىػ= ٜٔٗٔ) لبناف ،بيروت ،العممية

  لبنػػاف ،بيػػروت ،مؤسسػػة التػػاريخ ،ٔط ،محمػػد الطػػاىر بػػف عاشػػور –التحريػػر والتنػػوير 
   .(ـٕٓٓٓىػ= ٕٓٗٔ)
  دار التنػػػوير  ،ٔط ،محمػػػد مفتػػػاح .د –اسػػػتراتيجية التنػػػاص –تحميػػػؿ الخطػػػاب الشػػػعري

   .(ـٜ٘ٛٔ) لبناف ،بيروت ،لمطباعة والنشر
  عّمػػػػاف ،دار اليػػػػازوري العمميػػػػة لمنشػػػػر والتوزيػػػػ  ،ىػػػػادي نيػػػػر .د –التراكيػػػػب المةويػػػػة، 

   .ط .د ،(ـٕٗٓٓ) األردف
 إيػػراف ،دار الكتػػاب اإلسػػالمي ،ٕط ،سػػيد قطػػب -فػػي القػػرآف التصػػوير الفنػػي (ٕٔٗٔ 

   .ط .د ،(ىػ
 برجشتراسػر -التطور النحوي لمةة العربية (G. Bergstrasser)، رمضػاف  .ترجمػة: د

 مطبعػػػػػػػة المجػػػػػػػد ،دار الرفػػػػػػػاعي بالريػػػػػػػاض ،مكتبػػػػػػػة الخػػػػػػػانجي بالقػػػػػػػاىرة ،عبػػػػػػػدالتواب
   .ط .د ،(ـٕٜٛٔىػ=ٕٓٗٔ)
 دار المركػػػػػز  ،ٔط ،فػػػػػايز عػػػػػارؼ القرعػػػػػاف .د -قػػػػػرآف الكػػػػػريـالتقابػػػػػؿ والتماثػػػػػؿ فػػػػػي ال

   .(ـٜٜٗٔ) األردف ،الجامعي لمنشر
 دار  ،تحقيػػؽ: عبػػدالرحمف البرقػػوقي ،الخطيػػب القزوينػػي -التمخػػيص فػػي عمػػـو البالغػػة

   .ت .د ،ط .د ،لبناف ،بيروت ،الكتاب العربي
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 ( ىػػٖٓٔت) يأبػو جعفػر محمػد بػف جريػر الطبػر  -جام  البياف عف تأويؿ آي القػرآف :
 لبنػاف -بيػروت ،دار إحيػاء التػراث العربػي ،ٔط ،عمػي عاشػور ،تحقيؽ: محمػود شػاكر

   .(ـٕٔٓٓىػ=ٕٔٗٔ)
 (ىػػػٔٚٙت) أبػػو عبػػداهلل محمػػد بػػف أحمػػد األنصػػاري القرطبػػي -الجػام  ألحكػػاـ القػػرآف، 

دار الكتػػػػب  ،منشػػػػورات محمػػػػد عمػػػػي بيضػػػػوف ،ٔط ،تحقيػػػػؽ: سػػػػالـ مصػػػػطفى البػػػػدري
   .(ـٕٓٓٓىػ= ٕٓٗٔ) لبناف ،بيروت ،العممية

 دار ابػػػف حػػػـز لمطباعػػػة  ،ٔط ،فاضػػػؿ صػػػالا السػػػامرا ي .د -الجممػػػة العربيػػػة والمعنػػػى
   .(ـٕٓٓٓىػ= ٕٔٗٔ) لبناف ،بيروت ،والنشر والتوزي 

  لبنػػاف ،بيػػروت ،ٕٔط ،أحمػػد الياشػػمي -جػػواىر البالغػػة فػػي المعػػاني والبيػػاف والبػػدي، 
   .ت .د
 عبدالصػمد  .د -خصا صو التركيبية وصوره البيانيػة -خطاب األنبياء في القرآف الكريـ

   .(ـٜٜٛٔىػ=ٛٔٗٔ) القاىرة ،مكتبة الزىراء ،ٔط ،عبداهلل محمد
 عبػػدالعظيـ  .د -منػػاى  تطبيقيػػة فػػي توظيػػؼ المةػػة -دراسػػات جديػػدة فػػي إعجػػاز القػػرآف

   .(ـٜٜٙٔىػ= ٚٔٗٔ) القاىرة ،مكتبة وىبة ،ٔط ،إبراىيـ محمد
 التراكيػب النحويػة والتداوليػة عمػـ  -بنية الجممة العربيػة –عربية دراسات في المسانيات ال

دار الحامػػػػػػد لمنشػػػػػػر  ،ٔط ،عبدالحميػػػػػػد مصػػػػػػطفى السػػػػػػيد .د -النحػػػػػػو وعمػػػػػػـ المعػػػػػػاني
   .(ـٕٗٓٓىػ=ٕٗٗٔ) عّماف ،والتوزي 

  مؤسسػػة شػػباب الجامعػػة لمطباعػػة  ،أحمػػد مػػاىر البقػػري .د –دراسػػات لةويػػة فػػي القػػرآف
   .ط .د ،(ـٕٜٛٔ) ندريةاألسك ،والنشر والتوزي 

 دار الفكػػػر لمطباعػػػػة  ،محمػػػد المبػػػارؾ .د -دراسػػػة أدبيػػػة لنصػػػوص مػػػف القػػػػرآف الكػػػريـ
   .ط .د ،(ـٜٗٙٔىػ= ٖٖٛٔ) دمشؽ ،والنشر والتوزي 

 ( ىػػٔٚٗ ت) أبو بكر عبدالقاىر بف عبدالرحمف بػف محمػد الجرجػاني -دال ؿ اإلعجاز
   .(ـٕٗٓٓ=  ىػ ٕٗٗٔ) لقاىرةمكتبة الخانجي با ،٘ط ،تحقيؽ: محمود محمد شاكر
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 أحمػد رشػدي شػحاتة  ،تحقيؽ: محمد حسف إسماعيؿ ،ابف جني -سر صناعة اإلعراب
 لبنػػػػاف ،بيػػػػروت ،دار الكتػػػػب العمميػػػػة ،منشػػػػورات محمػػػػد عمػػػػي بيضػػػػوف ،ٔط ،عػػػػامر

   .(ـٕٓٓٓىػ=ٕٔٗٔ)
 ط .د ،(ـٜٜٛٔ) دار سينا لمنشر ،ٔط ،عبداليادي عبدالرحمف -سمطة النص.  
 دار  ،ٔط ،إميػػػؿ بػػػػدي  يعقػػػػوب .تحقيػػػػؽ: د ،االسػػػػتراباذي -بػػػػف الحاجػػػبشػػػرح كافيػػػػة ا

   .(ـٜٜٛٔىػ= ٜٔٗٔ) لبناف ،بيروت ،الكتب العممية
 أبػو الحسػف  -( تنقػيا األلبػاب فػي شػرح غػوامض الكتػاب) شرح كتاب سػيبويو المسػّمى

تحقيػػػؽ:  ،(ىػػػػ ٜٓٙت) عمػػػي بػػػف محمػػػد الحضػػػرمي اإلشػػػبيمي المعػػػروؼ بػػػابف خػػػّروؼ
 طػػػػػػرابمس ،منشػػػػػػورات كميػػػػػػة الػػػػػػدعوة اإلسػػػػػػالمية ،ٔط ،يفػػػػػػة بػػػػػػديريخميفػػػػػػة محمػػػػػػد خم

   .(ـٜٜ٘ٔىػ=ٕ٘ٗٔ)
 تحقيػػؽ: أحمػػد صػػقر ،(ىػػػٜٖ٘ت) أبػػو الحسػػف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زكريػػا -الصػػاحبي، 

   .ط .د ،(ـٜٚٚٔ) القاىرة ،مطبعة عيسى البابي الحمبي وشركاؤه بمصر
 تحقيػؽ: محمػد  ،(ػىػٕٔٙت) أبو الحسيف مسػمـ بػف الحّجػاج النيسػابوري -صحيا مسمـ

   .(ـٜ٘٘ٔ= ىػٖٚ٘ٔ) بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،ٔط ،فؤاد عبدالباقي
 دار نوبػػػػار  ،ٔط ،صػػػػالح الػػػػديف عبػػػػدالتواب .د -الصػػػػورة األدبيػػػػة فػػػػي القػػػػرآف الكػػػػريـ

   .(ـٜٜ٘ٔ) القاىرة ،لمطباعة
 سػػعوديةال ،جػػدة ،دار المنػػايرة ،ٔط ،نػػذير حمػداف -الظػاىرة الجماليػػة فػػي القػرآف الكػػريـ 

   .(ـٜٜٔٔىػ= ٕٔٗٔ)

 دار  ،ٗط ،(ىػػػٖٚٚت) بياءالػػديف السكػػبكي -ُعػػرس األفػػراح فػػي شػػرح تمخػػيص المفتػػاح
   .(ـٕٜٜٔ= ىػٕٔٗٔ) لبناف ،بيروت ،البياف العربي لمطباعة والنشر والتوزي 

 بػػالمر .آر .ؼ .أ-عمػػـ الداللػػة (F. R. Palmer)، مطبعػػة  ،ترجمػػة: مجيػػد الماشػػطة
   .ط .د ،(ٜ٘ٛٔ) ةدادب ،العماؿ المركزية
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 ىدسػػف .د -عمػػـ المةػػة االجتمػػاعي (Hudson)، محمػػود عبػػدالةني عيػػاد .ترجمػػة: د، 
 العػػػػراؽ ،بةػػػػداد ،دار الشػػػػؤوف الثقافيػػػػة العامػػػػة ،ٔط ،عبػػػػداألمير األعسػػػػـ .مراجعػػػػة: د

   .(ـٜٚٛٔ)
 ىػػػػػػػػٕٗٗٔ) القػػػػػػػاىرة ،دار ا فػػػػػػػاؽ العربيػػػػػػػة ،عبػػػػػػػدالعزيز عتيػػػػػػػؽ .د -عمػػػػػػػـ المعػػػػػػػاني 

   .ط .د ،(ـٕٗٓٓ=
 بسػػػيوني عبػػػدالفتاح فّيػػػود .د -دراسػػػة بالغيػػػة ونقديػػػة لمسػػػا ؿ المعػػػاني -عمػػػـ المعػػػاني، 

   .(ـٕٗٓٓ= ىػٕ٘ٗٔ) القاىرة ،مؤسسة المختار لمنشر والتوزي  ،ٕط
  ىػػػػػػػػٕٓٗٔ) لبنػػػػػػػاف ،بيػػػػػػػروت ،دار الجيػػػػػػػؿ ،ٔط ،راجػػػػػػػي األسػػػػػػػمر –عمػػػػػػػـو البالغػػػػػػػة 

   .(ـٜٜٜٔ=
 (ىػػػ ٜٙٓت) ى زكريػػا األنصػػاريأبػػو يحيػػ -فػػتا الػػرحمف بكشػػؼ مػػا يمتػػبس فػػي القػػرآف، 

   .(ـٜ٘ٛٔ= ىػ٘ٓٗٔ) دار الصابوني ،ٔط ،تحقيؽ: محمد عمي الصابوني
 ىػػػػػٕٓٗٔ) القػػػػاىرة ،بيػػػػروت ،دار الشػػػػروؽ ،ٓٔط ،سػػػػيد قطػػػػب -فػػػػي ظػػػػالؿ القػػػػرآف 

   .(ـٕٜٛٔ=
 ىػػػ٘ٓٗٔ) بيػػروت ،عػػالـ الكتػػب ،ٕط ،عبػػدالقادر حسػػيف .د -القػػرآف والصػػورة البيانيػػة 

   .(ـٜ٘ٛٔ=
  دار الفرقػػػاف لمنشػػػر والتوزيػػػ  ،ٔط ،فضػػػؿ حسػػػف عبػػػاس .د -آف الكػػػريـقصػػػص القػػػر، 

   .(ـٕٓٓٓ= ىػٕٓٗٔ) األردف ،عّماف
 ٖط ،عبػػدالرحمف حسػػف الميػػداني -تػػأّمالت-قواعػػد التػػدبر األمثػػؿ لكتػػاب اهلل عّزوجػػؿ، 

   .(ـٕٗٓٓ= ىػٕ٘ٗٔ) بيروت ،الدار الشامية ،دمشؽ ،دار القمـ

  تحقيػؽ: عبدالسػالـ محمػد  ،(ىػػٓٛٔت) قنبػر أبو بشر عمػرو بػف عثمػاف بػف –الكتاب
 بيػروت ،مطػاب  األميريػة العامػة لمكتػاب ،عالـ الكتب لمطباعة والنشر والتوزي  ،ىاروف

   .(ـٜ٘ٚٔ)
 أبػػو القاسػػـ  -الكشػػاؼ عػػف حقػػا ؽ غػػوامض التنزيػػؿ وعيػػوف األقاويػػؿ فػػي وجػػوه التأويػػؿ

محمػد عبدالسػالـ تحقيػؽ:  ،(ىػػٖٛ٘ت) جار اهلل محمود بف عمر بف محمد الزمخشري
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 لبنػػػػاف ،بيػػػػروت ،دار الكتػػػػب العمميػػػػة ،منشػػػػورات محمػػػػد عمػػػػي بيضػػػػوف ،ٖط ،شػػػػاىيف
   .(ـٖٕٓٓ= ىػٕٗٗٔ)
 المركػز الثقػافي العربػي ،ٔط ،طػو عبػدالرحمف .د -المساف والميزاف أو التكوثر العقمي، 

   .(ـٜٜٛٔ) الدار البيضاء
 النػػػػػادي األدبػػػػػي مطبوعػػػػػات  ،مصػػػػػطفى ناصػػػػػؼ .د -المةػػػػػة بػػػػػيف البالغػػػػػة واألسػػػػػموبية

   .ط .د ،(ـٜٜٛٔ) المممكة العربية السعودية ،جّدة ،الثقافي
 لبنػاف ،بيػروت ،دار الرا د العربػي ،ٔط ،عبدالفتاح الشيف .د -لةة المنافقيف في القرآف 

   .(ـٜ٘ٛٔ= ىػ٘ٓٗٔ)
 جػػػوف الينػػز -المةػػة والمعنػػى والسػػياؽ (John Lyons)، عبػػاس صػػػادؽ  .ترجمػػة: د

 ،بةػػداد ،دار الشػػؤوف الثقافيػػة العامػػة ،ٔط ،و يػػؿ يوسػػؼ عزيػػزي .مراجعػػة: د ،الوىػػاب
   .(ـٜٚٛٔ) العراؽ

 لبنػاف ،بيػروت ،دار الفكػر المعاصػر ،ٕط ،أحمد محمػد قػّدور .د -مباديء المسانيات، 
   .(ـٜٜٜٔىػ=ٜٔٗٔ) سورية ،دمشؽ ،دار الفكر

 ٔط ،محمػد حسػيف عمػي الصػةير .د -مجاز القرآف خصا صو الفنية وبالغتو العربية، 
   .(ـٜٜٜٔىػ=ٕٓٗٔ) لبناف ،بيروت ،دار المؤرخ العربي

 عّمػػاف ،المكتبػػة الوطنيػػة ،ٔط ،مصػػطفى الحمػػوة .د -محاضػػرات فػػي البالغػػة العربيػػة، 
   .(ـٖٜٜٔ) األردف

 تقػػػديـ: نعػػػـو جومسػػػكي ،تػػػأمالت فػػػي المةػػػة -محاضػػػرات ودف (Naom Jomsky )
دار الشػػػؤوف الثقافيػػػة  ،ٔط ،عبػػػدالجبار محمػػػد عمػػػي .د ،ترجمػػػة: مرتضػػػى جػػػواد بػػػاقر

   .(ـٜٜٓٔ) العراؽ ،بةداد ،العامة
 تحقيػػؽ: عمػػي  ،ابػػف جنػػي -المحتسػػب فػػي تبيػػيف وجػػوه شػػواذ القػػراءات واإليضػػاح عنيػػا

لجنػػػة إحيػػػاء التػػػراث  ،المجمػػػس األعمػػػى لمشػػػؤوف اإلسػػػالمية ،النجػػػدي ناصػػػؼ وآخػػػروف
   .ط .د ،(ـٕٗٓٓىػ =ٕٗٗٔ) القاىرة ،مصر ،مطاب  األىراـ التجارية ،العربي
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  مختصػر العالمػة سػعدالديف التفتػازاني عمػى تمخػيص المفتػاح لمخطيػب القزوينػي ضػمف
 ،دار اليػػػػادي ،دار البيػػػػاف العربػػػػي لمطباعػػػػة والنشػػػػر والتوزيػػػػ  ،ٗط ،شػػػػروح التمخػػػػيص

   .(ـٕٜٜٔىػ=ٕٔٗٔ) لبناف ،بيروت
 كػػارؿ ديتربػػونتخ -المػػدخؿ إلػػى عمػػـ المةػػة (Karl Dieter Bunting)، ترجمػػة: د. 

 ىػػػػػػٕٗٗٔ) القػػػػػاىرة ،مؤسسػػػػػة المختػػػػػار لمنشػػػػػر والتوزيػػػػػ  ،ٔط ،حسػػػػػف بحيػػػػػريسػػػػػعيد 
   .(ـٖٕٓٓ=
 ت .د ،ط .د ،إيراف ،دار الكتب اإلسالمي ،سيد قطب -مشاىد القيامة في القرآف.   
 منشػأة المعػارؼ  ،الناشػر ،فتحػي أحمػد عػامر .د -المعاني الثانية في األسػموب القرآنػي

   .(ـٜٙٚٔ) القاىرة ،مطبعة أطمس ،باألسكندرية
 مكتبػة األمويػة لمطباعػة  ،ٗط ،عبػدالفتاح الشػيف .د -المعاني في ضوء أساليب القػرآف

   .(ـٖٜٛٔ) والنشر والتوزي 
 القػػػػػاىرة ،دار الحػػػػػديث ،تحقيػػػػػؽ: يحيػػػػػى مػػػػػراد ،أبػػػػػو جعفػػػػػر النحػػػػػاس -معػػػػػاني القػػػػػرآف 

   .ط .د ،(ـٕٗٓٓ= ىػٕ٘ٗٔ)
 مطبعػػة األميػػر د ،ٔط ،(ىػػػٕٚٓت) أبػػو زكريػػا يحيػػى بػػف زيػػاد الفػػّراء -معػػاني القػػرآف. 

   .ت .د ،ط
 دار الفكػر  ،تحقيؽ: عمػي محمػد البجػاوي ،السيوطي -معترؾ األقراف في إعجاز القرآف

   .ط .د ،(ـٜٜٙٔ) العربي
 مطبعػػػة  ،ٔط ،ترجمػػػة: إحسػػػاف قاسػػػـ الصػػػالحي ،سػػػعيد النورسػػػي -المعجػػػزات القرآنيػػػة

   .(ـٜٜٓٔىػ=ٓٔٗٔ) بةداد ،الرشيد
 دار إحيػػاء التػػراث  ،ٗط ،(ىػػػٙٓٙت) الفخػػر الػػرازي -( كبيػػرالتفسػػير ال) مفػػاتيا الةيػػب

   .(ـٕٔٓٓىػ= ٕٕٗٔ) العربي لمطباعة والنشر والتوزي 

  دار ميريػػػػت لمنشػػػػر  ،ٔط ،طػػػػارؽ النعمػػػػاف –مفػػػػاىيـ المجػػػػاز بػػػػيف البالغػػػػة والتفكيػػػػؾ
   .(ـٖٕٓٓ) والمعمومات
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 ت) أبػػو يعقػػوب يوسػػؼ أبػػي بكػػر بػػف محمػػد بػػف عمػػي السػػكاكي -مفتػػاح العمػػـو ٕٙٙ 
 = ىػػػػ ٕٓٗٔ) بةػػػداد ،مطبعػػػة دار الرسػػػالة ،ٔط ،تحقيػػػؽ: أكػػػـر عثمػػػاف يوسػػػؼ ،(ىػػػػ

   .(ـٕٜٛٔ
 فرانسواز أرمينكو -المقاربة التداولية (Francoise Armingaud)، سػعيد  .ترجمػة: د

   .ت .د ،ط .د ،مركز اإلنماء القومي ،عموش
  وا ػػػؿ لمنشػػػردار  ،ٕط ،شػػػحدة فػػػارع وآخػػػروف .د –مقّدمػػػة فػػػي المةويػػػات المعاصػػػرة، 

 ،(ـٖٕٓٓ) األردف ،عّماف
  مػػػالؾ التأويػػػؿ القػػػاط  بػػػذوي األلحػػػاد و التعطيػػػؿ فػػػي توجيػػػو المتشػػػابو المفػػػظ مػػػف آي

تحقيػػؽ: سػػعيد  ،(ىػػػٛٓٚت ) أحمػػد بػػف إبػػراىيـ بػػف الزبيػػر الثقفػػي الةرنػػاطي -التنزيػػؿ
   .(ـٖٜٛٔىػ=ٖٓٗٔ) دار الةرب اإلسالمي ،ٔط ،الفالح

 محمػػػد أبػػػو موسػػػى .د -دراسػػػة تحميميػػػة لسػػػورة األحػػػزاب -مػػػف أسػػػرار التعبيػػػر القرآنػػػي، 
   .ط .د ،(ـٜٙٚٔىػ=ٜٖٙٔ) مطبعة السعادة ،الناشر: دار الفكر العربي

 مكتبػػة  ،ٔط ،محمػػد أمػػيف الخضػػري .د -مػػف أسػػرار حػػروؼ الجػػر فػػي الػػذكر الحكػػيـ
   .(ـٜٜٛٔىػ=ٜٓٗٔ) القاىرة ،وىبة

 دار  ،(بنػػت الشػػاطيء) الرحمفعا شػػو عبػػد .د -مػػف أسػػرار العربيػػة فػػي البيػػاف القرآنػػي
   .ط .د ،(ـٕٜٚٔ) بيروت ،األحد البحيري

 دار  ،ٔط ،سػػمير شػػريؼ اسػػتيتية .د-مػػني  تكػػاممي فػػي قػػراءة الػػنص -منػػازؿ الرؤيػػة
   .(ـٖٕٓٓ) األردف ،عّماف ،وا ؿ

 دار الفرقػػػػاف لمطباعػػػػة والنشػػػػر  ،ٔط ،إبػػػػراىيـ السػػػػامرا ي .د -مػػػػف بػػػػدي  لةػػػػة التنزيػػػػؿ
   .(ـٜٗٛٔىػ=ٗٓٗٔ) األردف ،عّماف ،سالةمؤسسة الر  ،والتوزي 

 مطبعػػػػػػة الحسػػػػػػيف  ،ٔط ،بسػػػػػػيوني عبػػػػػػدالفتاح فّيػػػػػػود .د -مػػػػػػف بالغػػػػػػة الػػػػػػنظـ القرآنػػػػػػي
   .(ـٕٜٜٔ= ىػٖٔٗٔ) القاىرة ،اإلسالمية

 دار البيػػػاف  ،ٗط ،ابػػػف يعقػػػوب المةربػػػي -مواىػػػب الفتػػػاح فػػػي شػػػرح تمخػػػيص المفتػػػاح
   .(ـٕٜٜٔىػ= ٕٔٗٔ) لبناف ،يروتب ،دار اليادي ،العربي لمطباعة والنشر والتوزي 
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 المكتبػة  ،مطبعػة المجمػ  العممػي العراقػي ،أحمد عبدالسػتار الجػواري .د -نحو المعاني
   .(ـٜٚٛٔىػ=ٚٓٗٔ) الوطنية بةداد

 روبػػػرت دي بوجرانػػػد -الػػػنص والخطػػػاب واإلجػػػراء (Robert De Baugrand)، 
   .(ـٜٜٛٔىػ= ٛٔٗٔ) القاىرة ،عالـ الكتب ،ٔط ،تماـ حّساف .ترجمة: د

 منشػػػورات وزارة الثقافػػػة ،محمػػػد عػػػّزاـ -نحػػػو تحميػػػؿ سػػػيميا ي لػػػألدب -النقػػػد والداللػػػة، 
   .ط .د ،(ـٜٜٙٔ) دمشؽ ،مكتبة األسد

 إبػػراىيـ السػػامرا ي .تحقيػػؽ: د ،فخرالػػديف الػػرازي -نيايػػة اإليجػػاز فػػي درايػػة اإلعجػػاز، 
   .(ـٜ٘ٛٔ) األردف ،عّماف ،دار الفكر لمنشر والتوزي  ،حمدي بركات

 سػػػػػػورية ،دمشػػػػػػؽ ،دار المكتبػػػػػػي ،ٕط ،يػػػػػػونس حػػػػػػاتـ -الوصػػػػػػؼ فػػػػػػي القػػػػػػرآف الكػػػػػػريـ 
   .(ـٜٜٜٔىػ=ٕٓٗٔ)
 دراسػػة حػػػوؿ المعنػػػى ) وصػػؼ المةػػػة العربيػػة دالليػػػًا فػػي ضػػػوء مفيػػػـو الداللػػة المركزيػػػة

منشػػورات جامعػػة  ،دار الكتػػب الوطنيػػة ،محمػػد محمػػد يػػونس عمػػي -( وظػػالؿ المعنػػى
   .ط .د ،(ـٖٜٜٔ) الجماىيرية العظمى ،الفاتا

 
 الرسائل الجامعية/ ثانيًا 
 أطروحػػػة دكتػػػػوراه  ،رسػػػػوؿ حمػػػود حسػػػف الػػػػدوري -أسػػػموبية الحػػػوار فػػػػي القػػػرآف الكػػػريـ

   .(ـٜٜ٘ٔ) جامعة بةداد ،كمية ا داب ،ماىر ميدي ىالؿ .بإشراؼ: د
 البحوث المنشورة في الدوريات/ ثالثًا 
  المجمػد ،مػة عػالـ الفكػرمج ،عػادؿ فػاخوري .د –االقتضاء في التػداوؿ المسػاني (ٕٓ)، 

   .(ـٜٜٛٔ) الكويت ،(ٖ) العدد
 جريػػدة األديػػب ،مجيػػد الماشػػطة .د -التداوليػػة بوصػػفيا منيجػػًا لتحميػػؿ الػػنص األدبػػي، 

   .(ـٕ٘ٓٓ) شباط ٜ ،بةداد ،(ٛ٘) العدد ،السنة الثانية
  ًالعػػدد ،السػػنة الثانيػػة ،جريػػدة األديػػب ،معػػف الطػػا ي .د -التداوليػػة منيجػػًا نقػػديا (٘ٛ)، 

   .(ـٕ٘ٓٓ) شباط ٜ ،بةداد
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 البحوث المنشورة في اإلنترنيت/ رابعاً 
 مجمة أفؽ الثقافية: ،صابر الحباشة -األسموبية والتداولية 

http//ofouq.com/today/modules.php? 

 ترجمة: ُوّبا محمد ،فرناند ىاليف -التداولية.   
http://www.Fikrwanakd.aljariabed.com/n24-21. 

 
 الكتب األجنبية/ خامساً 

 A Dictionary of Discourse Analysis-Nastaran Ali Shahbaze, 

Edited by: Ali Bahrami M. A., Rahnama, Publications, (1999).  

 An Ensyclopedic Dictionary of Language and Languages- 

David Crystal, First Published in Usa, printed in Grerat Britain 

by Hartnolls Ltd, cornwall, (1992).  

 An Introduction to Language- Vectoria Formkin, Robert 

Rodman, Fourth Edition, Printed in the United Stated of 

America, Copyright© (1988.)  

 An Introduction to Socio Linguistics- Ronald Wardhaugh, 

Copyright© Ronald Wardhaugh, printed in Great Britain by 

Bros, First published (1986).  

 Contrastive Linguistics and The Language teacher- Jeacher- 

Jeack Fisiak© 1981, Pergaman press Ltd. Reprinted (1985).  

 Essentials of Grammatical Theory –D. J. Allerton, British 

Library Catologuing in publication on Data (1979).  

 Language- Leonard Bloomfield, printed in Great Britain, 

London (1969).  

 Linguistic criticism –Roger Fowler, Second Edition, printed 

in Great Britain, © Roger Fowler (1996).  

 Linguistics –David Crystal, penguin book, printed in Great 

Britain by Hazell Watson (1971).  

 Linguistics- Jean Aitchison British Library © 1978.  

 Linguistic Terms and Concepts- Geoffery Finch, First 

published 2000 by Macmillan press (2000).  

http://www.fikrwanakd.aljariabed.com/n24-21
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 Logic and Conversation –in Basic Topics in the philosophy of 

Language-  

 Grice, P, Editor by. R. M, Harnish, Newyork (1994).  

 Pragmatics- George Yule, © Oxford University press (1996).  

 Pragmatics- Stephen C. Levinson, © Cambridge university 

press, printed in Great Britain, Cambridge, British Library 

cataloguing in publication Data., First published (1983).  

 Principles of pragmatics- Geoffery Leech, printed in 

Sangapore, © Longman Group Limited (1983).  

 Semantic a course book- James. R. Hurford, Bendan Heasley, 

Cambridge university press, First published printed in Great 

Britain (1983).  

 The Cambridge Ensyclopedia of Language- David crystal, 

Library of congres cataloguing in publication Data, First 

published (1987).  

 The study of language- George Yule, Cambridge university 

press, published by the press Sundicate of the university of 

Cambridge, second Edition, First published (1996).  

 The Story of speech and Language- Sir Alan cardiner, 

Reprinted Lithographically, at the university press, Oxford 

(1951).  

 Understanding pragmatics- Jef verscheren, First published in 

Great Britain, Library of congress cataloguing in publication 
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ABSTRACT 
The present paper deals with an essential issue in the 

structure of the Holy Koran, namely the pragmatic exigency which 

represents one of the miraculous aspects of the Holy Koran. The 

pragmatic exigency means the polysemous nature of words in some 

specific context. This is but one example of the pragmatic 

dimension of a discourse.  
The paper also studies the types of pragmatic exigency, the 

general, the special, the conventional and the discoursal, in addition to 

applying the principles of Grice on the Holy Koran. These principles are 

also called the 'Cooperative Principles'. These are the principles of 

quantity, manner, relevance, and form.  

The paper reached the conclusion that the pragmatic dimension of 

discourse plays a great role in the exegesis of the Holy Koran and 

interpreting its verses. Furthermore, it is this dimension that connects the 

Holy Koran with the outside text factors, like the reason behind the verse. 

The interpreters of the Holy Koran have some fantastic pragmatic 

analyses for the verses of the Holy Koran, especially as regards the 

internal relations in the text and their role in establishing a correlation 

between the text and its external contexts. 
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