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Abstract: The present reserch aims to identify the relationship between pragmatics 

and grammar or structure and the aspects of similarity and difference between the 

two. Pragmatics largely overlaps with linguistics or its various levels, especially with 

semantics and grammar.  

Morever it overlaps with several scientific and linguistic branches, for this field of 

study is not specialized in nature and can serve different disciplines. the most 

important of which are philosophy and linguistics . The focus of the present study is 

on the linguistic pragmatics as it constitutes a part of the grammatical description.  
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 المقدمة 

الحمُد هلل ربِّ العالمين ، والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسللين ، بيلا الساسلم دحملد واللي ال يبلين  

 ال اهرين ، وبصحايي المنتجبين . 

 بدا يعُد ... 

ِ  للمسللتسبل علللى بصلل) ت يشلل     للي ل الللدرا الليلل)ا  حالنحلل)م ، كيمللً  يبيللرة  أللا تا صلليل بدتتنسللا العرييللً وتاست

لم اللِّسانيات  ن  دظاهرت ايتما  عت عللى التلرا ت الل يل)ا  السلديم يدرسل)نسي ،  ع ف)احالتداوليًم ، إذ الماضا ، ولسد يان دت

انيَّات حديثلً ، ولسلد اتلرت  هتم أا إترساءت دعائم لتسس ألا يحثلا هل،ا ، بن  بريليس يلين تُراتتنلا الل يل)ا  ويستلهم)ن أيي دا يُس 

هسا حالتداوليًم ، وكد تخصص ه،ا البحل  العرياِّ حالنح)م ، وال ظاهرة األيرز أا الدراسات اللِّسانيً المعاصرة إّل  وس

أا العالكً يين النح) والتداولي لً عللى و لي الت)األإل وافخلتالك ، ويلان هل،ا  لدءا  دلن دراسلتا أسلال  علن دراسلً 

م ألا سل)رة افنسلان واّلسلتلدام الحل)ارا المعنى وبتره أا س)رة افنسان أا دبحثلين هملا الدّلللً الددنيلً للن حيلان

، ون مح بن  ي )ن ه،ا البح  دساهمً   ديدة  ، وتاييدا  فد انيلً ت بيلإل الملنهل النحل)ا وت بيساتي أا س)رةت افنسان 

عللى سلل)رة افنسللان التلا ندلسللن  ألا لللان بهلل الرسلل)  حعللليهم والتلداولا علللى الخ لاب السرانللا ، أ)كلا األختيللار 

المم ، والتا تدع) إلى الت ادل والسلم) حتلى تبللر در لً األيلرار ، الل،ين تصلبر لخصليتهم الفل،ة صلفً الصالة والس

ال)أاء يالن،ر ، والخ)ك دن ي)م السيادً وافيثار والترأا عن له)ة المدح وحبِّ التسلي عللى اخخلرين ، وكلد اللتمل 

 البح  على تال  دباح  : 

الت)األلإل وافخللتالك ، والمبحلل  الثللانا : يللان ودّللتهللا أللا الللنص السرانللا ، المبحلل  األو  : النحلل) والتداوليللً يللين 

والمبح  الثال  : اّلستلدام الح)ارا وت بيساتي أا س)رة افنسلان ، و لاء هل،ا البحل  ألا ال شلل علن المعنلى ألا 

 س)رة ت افنسان ، وي،لك ال شل عن العالكً يين النح) والتداوليً . 

 

 

 

 

 

 المبحث األول 

 والتداولية بين التوافق واالختالف  النحو

 التوافق :  -
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الصلرأيً ، وهل) دلا يلإدا إللى بن  ي لل)ن  )هريً يني)يلً يلين ال)حلداتننننننننلنات  نلنننن" النحل) يشلمل عالك 

ال)صل النح)ا خاليا  دن عدد يبيلر دلن المعلايير المن سيلً بو المالدلح الدّلليلً التلا علسلن يلي دلن ديراتلي التسليلدا 

دراتلب  –دلثال   –أعنلددا يسلا النحلاة ، ودا ذلك دن الصعب استبعاد  ميا السيم الدّلليً دن دجلا  النحل)   العريإل 

دثل المبنا للمعل)م دسايل دبنا للمجه)  ، بو درتبً دسايل المثنى والجما أإن  عليهم بن  ياخ،وا يعين اّلهتملام  انلب 

عادً  أان  النح) يظل يحتل د انا  يسبح وألول)يً السايسً نفسها ، لي يدر ً االمعنى أا تحليلهم ، وإن  يان)ا يحتفظ)ن 

 .  م1ح"يين الصرك والدّللً

إن  النح) يس)اعدهت وخصائصي غير دنس ا الصلً عن التداوليً " أالجملً يحسب الس)اعد ّل تمثل إّل ترييبلا   

ين الجملللً ترييبللا  ّليللدَّ بن  ت) للد يللي هلل،هت السللانييم لن أللا إهللاره تخ لليي ال)حللدات الدّلليللً والتداوليللً ، ويعللد  يعلل  

لن الصلفات المنسل)يً إللى الجمللً  ال)حدات ، غير بن  الممارسً تهدم دع)ى اّلستسال  المدع)م للنح)   ألنَّ ال ثير دت

 .  م2حتنتما أا ال)اكا إلى ال)حدات الدّلليً والتداوليً " 

لً دعا  ، ويتمثل ذلك ألا بنَّ عللمس النحل) يهلتم يدراسلً ودن  انب اخر تتصل التداوليً يعلم النح) وعلم الدّل 

ا علم الدّلللً أهل) يخلتص يدراسلً العالكلات السائملً  يلين الماهيلات اللي)يَّلً الخصائص الش ليً والبناءات اللي)يً  ، بدَّ

انا   ألن  المعنى الدّلليً والعالم الخار ا ، والتداوليً لانها لان علم الدّللً ّل تت)انى عن الي)ص أا دتاهات المع

ا يسل)م ننلنالتا كام خاللها المتحدِّ  يناء الجملً ، أحينهريسً نيس رنا أا يع  الصير اللي)يً  إلى الع)دة لدراسً ال 

لن   إللى واكلا بو إللى حاللً –للننا  بم بيينلا –المتحد  يلفظ  مللً دعينلً ، أإن لي يحيلل  التلا األللياء بو الم)ضل)عات  دت

يجلب بن  ياخل،س يعلين افعتبلار سليا  ي )ن ه،ا ال)اكا دمثال  يالسرورة   أا الجملً ، ودن تلم  يتحد  عنها دا وكد ّل

 .  م3حالمتحد  اللفظ والعناصر الداخلً أا ترييب الجملً   ل ا يتمَّ دن أهم دن ) 

 االختالف :  -

ا يلل  اختصلاص وه التا يعتنلا يهلهردان ياريي" دباح  النح) ودباح  التداوليً حسب الشروكد صن ل " 

لا التداوليلً أتعنلى يشلروه ال فايلً ، با السل)ة ألا أالنح) يهتم يشلروه الصلحً بو السلالدً بو السلالدً النح)ي لً " ، بدَّ

بو التعاون أا دسايل الصحً ، ويالمسب)ليلً ألا دسايلل النح)يلً إللى غيلر ذللك دلن األزوا  دسايل المحت)ى ، يالتفاعل 

ألا دسايلل النل)اة التلا يهلتم يهلا النحل)   لل،لك ينبيلا ،هت الرؤيا تشد  إلى دور الملحلإل األص الحيً ، أالتداوليً وأإل ه

لن  يلرى التداوليلً ّل  م4حاعتماد تص)ر تجريدا دساد تعد  التداوليً أيي كاعدة دددجً للنح) بو النظريً اللسانيً " ، ودس

ح)ي لً بم دّلليلًم يملا بن هلا ّل تمثلل دسلت)ى تنتما إلى با دن دست)يات الدرا اللي)ا  حص)تيً يانلن بم صلرأيً بم ن

ووحدات تحليليً تمثلل هل،ا المسلت)ى دلا أهلا ّل تستصلر عللى بيسا  إلى ه،هت المست)يات   لعدم و )د بنماه تجريديً 

 .  م5حدراسً  انب دحدد دن  )انب الليً ، يل دم ن بن تست)عبها  ميعا  

ً ألا حلين يتنلاو  النحل) ييانلات لل،ا يحصلل ألا د)اكلل دعيَّنلاألداء اتتناو  التداوليلً األأعلا  اللفظيلً بو  

دة دثل الجمل إذا  ، أالتداوليً تتعادل ل) والدّلللً  دجرَّ دا الليً على دست)ى بيثر دلم)سليًَّ دلن الن حت
، ويملا تظهلر  م6ح

ً والمساديَّلً التلا بهميً التداوليً أا تجاوز النظلر الليل)ا أيهلا دسلت)ى الجمللً إللى اللنص ي للِّ   المع يلات السلياكيَّ 

التداوليً علم استعما  الليً أا حيد اّلسلتعما    أتجلاوز حلدود ، م7ح علتي يرد يتلك الص)رة   ضمانا  للفهم وافأهام

د أسلي ، وّل  ضا األصلا ، وإن  يان يثنا عليي ال) وذلك   ألن  دساصد المتخلاهبين ّل يمثلهلا ال)ضلُا الليل)اَّ المجلرَّ

د دساصلد المت لملين ، يسلنُد أيلي يم ن ال)ص)  إليها  د ، يتجلد  ، إّل  دلن خلال  أهلم الل يلً ألا سليا  اّلسلتعما  المتجلدِّ

) خلص ألا النهايلً إللى بنَّ النحلون، م8حالمتخاهب)ن إلى ال)ضا الل ي)ا  ، ويتجاوز وزني تلبيي لمساصدهم وبغراضهم

ا  الجيدة ، وتهتم  الدّللً يالشروه التلا تجعلل والس)اعد التا تسمن صياغً األك)يعنى يت)ضيح الشروه المحددة ، 

ي)ي لً دسب)للً ونا حلً األك)ا  دفه)دً وكايلً للتفسير ، يينما تعنى التداوليً يالشروه الالزدً   ل ا ت ل)ن األكل)ا  الل  

 .  م9حودالئمً أا الم)كل الت)اصلا ال،ا يتحد  أيي المت لم

 المبحث الثاني 

 القرآني كان وداللته الزمنية في النص 

ذهب بيثلر النحلاة إللى بن  " يلان " لليِ أيهلا عنصلر الحلد  وإن ملا تجلردت لللددن أسلي ، كلا  ايلن يعلي   

ا ي)نها ناكصً ه 346حت م أإن لي يلد   عللى دلا م ، " وبد  بس لرس أإنَّ الفعل الحسيسا يد  على دعنلى وزدلان نحل) ك)لكحضس

دلا   على دا دعنى دن الددان أسي  وحي )نم تد  عللى دسى دن الددان ، وعلى دعنى السرب ، و" يان " إن ما تد

لا  ا نسصلن دّللتهلا يانلن ناكصلً ... إّل  بن هلا لمَّ بنن أيي ، بو على دا ياتا دن الددان ، أها تد  على زدان أسي ، ألم 

تللتم  ألل،لك ّل ;)ض دلن الحلد  نننننننننلندخللن عللى المبتلدب والخبلر ، وبألادت الددلان ألا الخبلر ، صلار الخبلر يالع

انيها دلن المصلادر ننننننننننلن، وكيل : " ألن هلا سللبن دع م10حاتا يالمنص)بننننننننننننننائدة يمرأ)عها ، حتى تنننننننننننالف

ا ال م11حددن المجرد " نننننننننننننندالً على الويسين  هم أربها عبارة علن و ل)د الشلاء ألا 865ددخشرا حتننننن، بد 

وللللليِ أيللللي دليللللل  علللللى عللللدم سللللايإل وّل انس للللا  هللللار  ، ودنللللي ك)لللللي زدللللان دللللاضي علللللى سللللبيل افيهللللام 

انس تعالى:حح يس ُ  وس ا ّللاَّ فُ)ر  امم غس يم  حت  .  م13حعلى اّلستمرارهم أسد ربى دّللتها 376، بدا اين دالك حت م12ح م63حالنساء :رس

 ِمن شواهد كان في القرآن الكريم : 
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انت حت ححكا  تعالى :   نسس ت لسى اف  امم حافنسان : اخيً هسل  بستسٰى عس ُي)ر   ، ي ن ا دَّ نس الدَّه رت لسم  يسُ ن لس  م . 1ين  دِّ

،ي)ري نننننننلنهم ألا هل،ا المعنلى : " للم ي لن  للينا  دل،ي)را  يللى يلان للينا  غيلر د1671األل)سا حتلسد ذير  

ي يلل د بن ي إلى السيد والمراانيً بصال  با غير دعروك يها على بنَّ النفا را ا نننننننننننيافنس دعنننننندوم لم ي) د ينفست

ا ّل يسمى  إنسانا  ، وّل يعرك يعن)ان افنسانيً ، وه) دادتلي البعيلدة بعنلا العناصلر بو يننننننننننان الم) )د بصلي دم 

ن  األغ،يً المخل)كً دن العناصلر ... " المت)س ً ، وها األغ،يً  بو السريبً ، وها الن فً المت)لدة دت
ر ، وكلد ذيل م14ح

هم هل يسر  يل  إنساني د) )د بن لي يلان دعلدودا  زدانلا  هل)يال  أللم ي لن للينا  يل،ير ، با للم ي لن 1666اين عال)ر حت

 . م15حيسمى وّل يتحد  عني ي،اتي " 

  

م أا اخيلً الماضلا المنس لا ، وهل) ألا الياللب عليهلا ، وهل) ضلرب  يلراُد يلي بن لي   يبدو دجاء الفعل حي ن 

م الل،ا بألاد  اءت يي دا ، وبغلب  م16حن  وصفا  تايتا  حصل درة  ، ولم ي  أا اخيً داّل  على المعنلا المنس لا حللم ي لن 

م دا ه) بيثر لمعنى اخيً .   المعنا المنس ا و اء الفعل الناكص حي ن 

اأُ)ر    اُ هسا يس دس انس دت اي يس
ا  ن يس يُ)نس دت رس ارس يسش  سي رس ن ذلك بيسا  ك)لي تعالى:"ححإتنَّ األ   م . 8" حافنسان : اخيً  اممودت

يرى ال ثيلُر دلن المفسلرين : " إن  للشلراب بهلل الجنلً رائحلً وهيبلً يرائحلً ال لاأ)ر ، ونسل)  نحلن : إنَّ  

يل،لك ، أخملرة اللدنيا ت) لب الصلدا  ، المد  يال اأ)ر أا الدنيا يريها  ، أليِ دلن السلرورا بن  ي ل)نس ألا الجنلً 

أُ)نس " حالصاأات : اخيً ّلس واألو ا  ، وخمرة الجنً"  ن هسا يُندس ّلس هُم  عس )    وس  .  م17ح م47أتيهسا غس

وي،ير اين عال)ر:"وإكحام أعل حيانم أا  ملً الصلفً يس)لليت:حيان ددا هلا يلاأ)را م فألادة بن  ذللك ددا هلا ّل      

، ويللرى الللديت)ر أاضللل  م18ح " يفاركهللا إذ يللان دعتللاد الن للاا أللا الللدنيا نللدرة ذلللك المللدا  ليللالء تمنللي وكلللي و دانللي

 ا" حيانم دن ياب تنديل المستسبل يمندلً الماضا ، لبيان دحسإل ال)ك)  ، وبن ي يمندلً دالسادرائا هنا أا ه،هت اخيً 

بن  الل،ا وكلا وحصلل ّل  رانس يثير  دا يخبلر علن دلا دسلى ، أ ملادسى وأرغ دني ، وه،ا أا السران يثير ، أان  الس

 . م19حلك أيي " 

وبيسللا  ك)لللي  للدّللللً علللى اّلسللتمرار والتحسللإل ،ل للن حيللانم علللى بلللياء داضلليً وولللن داتلللً وعالسللً د 

امم ير  تس ت هُ ُدس  ر  انس لس ا يس د  اأُ)نس يس)  يسخس رت وس
 م . 7"حس)رة افنسان : اخيً تعالى:"ححيُ)أُ)نس يتالنَّ، 

ألنَّ دللن  ;)اأر علللى بداء ال)ا بللات ووصللفهم يللالتهم : " وال)أللاء يالنلل،ر دباليللً 865يسلل)  الددخشللرا حت 

وأ ى يما بو بي ه) على نفسيت ل) ي ّللا يان يما بو بي ّللا عليي بوأى حدست يرا م أاليا  دنتشرا  ياليلا  بكصلى المبلالر " 
 . م20ح

هلم وذير اين عال)ر : " ووصل الي)م يانَّ لي لرا  دست يرا  وصفا  دشعرا  يعلً خل)أهم إيلاه ، ألالمعنى : بن   

، ويل،ير بيسلا  "  م21حيخاأ)ن لرَّ ذلك الي)م أيتجنب)ن دا يفسا يهم إلى لره دن األعملا  المت)علد عليلي يالعسلاب " 

ذير أعل حيانم للدّللً على تم ن الخبر دن المخبر عني وإّل  أإن  لر ذلك الي)م ليِ واكعا  أا الماضلا ، وإن ملا يسلا 

 . م22حتعبير عن المستسبل يلفظ الماضا تنبيها  على تحسإل وك)عي يعد دستسبل يعيد ، ويج)ز بن  يجعل ذلك دن ال

امم  ارتيرس انسلن  كس)س ابي يس ل)س ي 
بس ًي وس ل لن أتسَّ ًي دِّ لسلي هتم يتينتيسل يُ سلاُك عس م ، 18يلً حافنسلان : اخوبيسا  ك)لي تعلالى : " ححوس

ا مو اء أا ك)  األل)سلا "  ارتيرس انسلن  كسل)س ارتيرس  " حيس ا م ،  ملا " كلارورة " وهلا إنلاء ركيلإل دلن با تللك األيل)اب حكسل)س

ي)ضا أيي األلريً ونصبي على الحا  أان  " يان " تادً ، وه) يما تس)  : خلسن كل)اريرا  ، وك)للي تعلالى : الد ا  

حكل)اريرا  دلن أسللًم يلد  وال لالم علللى التشلبيي البليللر ، ألالمراد ت )نلن  ادعللً يلين صلفاء الد ا للً وللفيفها ولللين 

، ويرى اين عال)ر : " وأعل " يانن " هنا تشلبيي يليلر ، والمعنلى إن هلا دثلل : السل)ارير ألا  م23حا .. الفسً ويياضه

لفيفها ، وكرينً ذلك ك)لي : " دلن أسلً " ، با هلا دلن  لنِ الفسلً ألا لل)ن السل)ارير   ألن  ك)للي " دلن أسلً " 

 .  م24ححسيسً ، أان ي كا  كبلي : يانيً دن أسً"

اممحافنسلان : اخيلً وي،لك ك)لي تعالى :   ُ )ر  ش  يُُ م دَّ لع  انس سس يس اء  وس دس انس لسُ م   س ا يس ،س ، وبللار ايلن  م66" ححإتنَّ هسٰ

عال)ر " والمسص)د دن ذلك الثناء عليهم يما بسللف)ا دلن تسل)ى ّللا وت لردتهم يل،لك وتنشليي بنفسلهم يلانَّ دلا بنعلم يلي 

 لداء ّل دن لا  علليهم يملا للم يلان " للدّلللً عللى تحسيلإل ي)نلي  عليهم ه) حإلٌّ لهلم  لداُء عللى عملهلم ، وإكحلام أعلل "

م ويديلل عنلي دلا يعلارض دلن يستحس)ا ، أان  دن تمام افيرام عنلد ال لرام بن  يتبعل)ا يلرادتهم يسل)  ين شلي للي الم لرس

اضلا ويلراد يلن " يلان " اّلتصلاك يالحلد  ألا اللددن الم   م25حخجل ونح)ه ، با ه)  داء  حسا  دباليلً ألا ذللك " 

يه،ه الصفات على و ي الثبل)ت حيان دحمد  لاعرا م وحيان)ا بلد  دن م ك)ة م با دتصفين :    على و )ه الثب)ت نح) 

تد  على دا دسى دن الددلان أسلي با الددلان المتحسلإل وحيانم هنا أا ه،هت اخيً  ، م26ح، وه،ا إذا يان خبرها بسما  

 . حالماضا المنس ام 

لاودن الش)اهد ك)لي تعا  لا حس تيم  لتيم  لانس عس س يس ُ إتنَّ ّللاَّ اءس ّللاَّ اُءونس إتّلَّ بسن يسشس ا تسشس دس مم حسل)رة افنسلان :  لى : " ححوس

 م . 61اخيً 

 

 اء أا تفسير ال الل : " إن  ّللا يان عليملا  ح يملا  علليم يلاح)ا  عبلادهت ح ليم ألن لي ّل يلادرهم إّل  يملا أيلي  
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ا أيي الشر والفساد ، يلدخل دلن يشلاء ألا رحمتلي ، الملراد يالرحملً هنلا الجنلً ، الخير والصالح ، وّل ينهاهم  إّل  عم 

 .  م27حتي بن  ّل يدخل الجنً بحدا  إّل  يالجدِّ والعمل" وكد اكتسن ح متي تعالى ودشين

، وذيلر  م28حهم : " دّللً " يان " يمعنى األز  با اّلستمرار أا  ميا األزدنً " 611وكا  السي)ها حت 

لن  يلرى " وأعلل " يلان " يلد  عللى بن  وصلفي  م29حالنحاا : المعنلى " دا  عللى اّلسلتمرار التجديلدا "  ، ودلنهم دس

تعالى يالعلمت والح مً وصل ذاتا   ألنهملا وا بلان للي " 
، و" يلان" ت) لب بن  ي ل)ن ّللا عليملا  ح يملا  يصل)رة  م30ح

 دستمرة عبر األزدنً . 

 

 المبحث الثالث 

 واري في الفكر اللغوي العربي القديم االستلزام الح

واهرة األستلدام الح)ارا دن الظ)اهر التا تنبي لها العلرب ألا دراسلاتهم وكلد ل)حظلن ألا علل)م النحل)  

،هت نننننننننننننننلللندسلللت)ى المالحظلللً   له تتعلللدَّ للللم ات نننننننننننننلللنوالبالغلللً ، وعللللم األصللل)  ، غيلللر بنَّ هللل،هت المالحظ

رة دا وضا المص لحات تختلل ياختالك العل)م ، واألغراض التا تخر  إليها األساليب ألا : دّلللً اهنننننننننننالظ

دنا األسلتلدام نننننننننننننلنرا  العريلا و ننننننننننننننا التنننننننننننننننن، وإذا تتبعن م31حالمفه)م الفرعا ، والمعنى المسادا 

هم : " إنَّ اللفظ إذا وضا لمسمى انتسل دن المسمى إللى 313زا حتالح)ارا بصيل أا الترا  العريا   إذ كا  الرا

هم أا يتايي دفتاح العل)م ، وكام ي)صلل هل،هت الظلاهرة وتحليلهلا تحلن 363حت ااينننننننن، ورصد الس  م32حّلزدي " 

اتً دهملً نننننننننننننلنتفايي المفتلاح النننننننننننننننننننلن، ويعلد  دلا ورد ألا يت م33حدسميات يثيرة عدة تشير إلى المسلم)ن 

ألا )د هل،هت الظلاهرة نننننننننننلنلتحليل واهرة األستلدام الح)ارا أا الترا  العريا ، وهناك بيثر دلن دليلل عللى و 

ألا يلاب " اللفلظ والمعنلى " إذ يعلد  ال لالم هم 471تراتنا العريا ، ويإيد ه،ا دا بلارس إليي عبلد السلاهر الجر لاناحت

ن تصللل دنلي إلللى اليلرض يدّللللً اللفلظ وحللده   وذللك إذا كصللدت بن  تختبلرس عللن زيلد دللثال  : ضللرب  بنلريين ننننلنض

أسلللُن " عمللرو دن لللإل " ، وعلللى هلل،ا السيللاا  " عمللرو" سلللُن حخللر  زيللُدم افن للال  عللن يللالخرو  عللن الحسيسللًس أ

ال،ا تستسليي د)ضل)عي وضرب اخر بنن ّل تصل دني إلى اليرض يدّللً اللفظ وحده ، ول ن يدلك اللفظ عن دعناه 

أا الل يً ، تم نجد ل،لك المعنى دّللً تانيً تصل يها إلى اليرض  ددار هل،ا األدلر عللى ال نايلً واّلسلتعارة والتمثيلل 
 .  م34ح

 

 األستلزام الحواري عند الغربيين : 

غلرايِ " عنلددا  يعد  اّلستلدام الح)ارا ه) بحد المجاّلت اللسانيً التداوليً المهمً التلا ُعنلا يهلا " يل)  

لن  أ لرة " بن  الن لاا ألا حل)اراتهم كلد يس)لل)ن دلا 1637يان يلسا دحاضراتي أا  ادعً هارألارد سلنً  م ، دن لسلا  دت

ا يس)ل)ن ، وكد يسصدون ع ِ دا يس)ل)ن ، أاراد بن  يسيم يين دا يحملي  مَّ الس)  دلن يسصدون ، وكد يسصننندون بيثرس دت

لا نشلا عنلي أ لرة األسلتلدام الحل)ارا " دعنى صريح ودا يحملي الس)  دن  م  براد ال)كل)ك عللى  م35حدعنى دتسمن دت

ح يي ، وييل للمتلسا بن  يعا دا يس)للي الملت لم ، ودلاذا يُلراُد يلي ، وهل،ا دلن دسلتلددات  الس)  المتسمن غير المصر 

، أهل) بلصلسها ي بيعلً البحل   الح)ار   ل،لك " أاّلستلدام الح)ارا يعد  واحدا  دن بهم الج)انب أا الدرا التلداولا

، ويم لن  م36حأيي ، وبيعدها عن اّللتباا يمجاّلت الدرا الدّللا ... خالأا  ل ثير دن د)ض)عات البح  التلداولا " 

بن  يسا س " األستلدام الح)ارا ه) اين الليً الحيً المستعملً ، وّل يم ن ال)ص)  إليي إّل  عن هريإل استحسار البينً 

، ويجلدر ينلا بن  نل،يرس بنَّ  م37ح، والمسصد دن ب لي  اء على ه،هت الصل)رة بو ال)ويفلً دلن ب لهلا الليلً التا ولد أيها 

األستلدام الح)ارا بحد بريان التداوليً وهر دا " ي)  غرايِ " ، وألا هل،ا الصلدد كلد بللارس " بحملد المت)يلل" إذ 

المسادلات تلد   عللى دعنلى غيلر المعنلى الل،ا  ال بيعيلً يم لن ، ألا يعل يس)  : " ّلحلظ غلرايِ بنَّ  ملل الليلات 

 .  م38حي)حا يي دحت)اها الفس)ا بو دعناها الحرأا " 

، نفهم بن  العبارات اللي)يً  كد تختفا وراء دلف)وات تل)حا يحادتلً بو صلفً دتعلسلً يهلا دون بن  نل،يرها و 

يا  دن الفاعليلً العسليلً التلا تسلتهدك وتس)م نظريً غرايِ أا اّلستلدام على النظر إلى استعما  الليً ي)صفها ضر

 . م39حتحسيإل اّلتصالين يين الن اا ، وه،ا اّلتصا  دح )م يمبدب التعاون ال،ا ك)ادي بريا دس)ّلت 

لا يلان يشليل غلرايِ هل) ييلل  ويالحظ بنَّ السيا  لي األتر الرئيِ أا تحديد درادا المعنى بو الهدك المنشل)د ودم 

م لينا  ويفهم لينا  اخر ، وكد و د حال  له،هت افل اّلت أيما بسماه دبدب التعاون يين المت لم ي )ن دم نا  بن  يس)  المت ل

 والمخاهب ، وه) دبدب ح)ارا عام يشمل دباد  أرعيً " 

 

 ( : Quantityمبدأ الكم ) -

 ب عل إسهادك أا الح)ار يالسدر الم ل)ب دن دون بن  تديد عليي بو تنسص دني .

 

 ( : Qualityمبدأ الكيف ) -
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 ّل تسل دا تعتسد بن ي غير صحيح ، وّل تسل  دا ليِ عندك دليل عليي . 

 

 ( :  Teleranceمبدأ المناسبة ) -

 ب عل يالدك ذا عالكً دناسبً للم)ض)  . 

 

 مبدأ الطريقة :  -

 م40حين واضحا  ودحددا  أتجنب اليم)ض وتجنب اللبِ وبو د ورت ب يالدك " 

 

 ي في سورة اإلنسان شواهد االستلزام الحوار

اممتعالى : "كا   ير  ُرونسهسا تسف جت ت يُفسجِّ بساُد ّللاَّ ُب يتهسا عت رس ي ن ا يسش  هم 845ويل،ير ال برسلا حتم ، 3حس)رة افنسان : اخيً ححعس

تم با بولياءه وذير اين عباا : با ه،ا الشراب  بساُد ّللاَّ ُب يتهسا عت رس ي ن ا يسش  ن  عيني يشرب يها ب: " حعس لهم دت وليلاء ّللا وخص 

 يان هم عباد ّللا تشريفا  وتبجيال  ...

ا  ير  ُرونسهسا تسف جت والتفجيلر  دبا يس)دون تلك العين حي  لاؤوا دلن دنلازلهم وكصل)رهم ، وعلن دجاهل"  " يُفسجِّ

ا  بن  يجلرا نهلرا  خلي خ لتشسيإل األرض يجرا الماء ، وكا  وبنهار الجنلً تجلرا يييلر بخلدود ، ألإذا براد الملإدن 

وذيللر ايللن عاللل)ر ،  م41ح"عللب تللم وصللل سللبحاني هللإّلء يللاأليرار، ويجللرا يييللر تأنبللا المللاء دللن ذلللك الم)ضللا 

هم : أا ه،ه اخيً إخبار عن وصل حا  المإدنين أا اخخرة ، أسد وصلفهم سلبحاني وتعلالى يلن حعبلاد ّللام 1666حت

شلريل لهلم ، ووضلا لهلم عينلا  ألا الجنلً يشلرب يهلا والمراد يهم : األيرار والعب)ديً إلى ّللا تعالى تعنلا إضلاأً وت

هم يان هم عبادةت ّللا تشريفا  وتبجيال  لهم  .  م42حبولياء ّللا وخص 

ُرونسهسللا   تم وحيُفسجِّ بسللاُد ّللاَّ ُب يتهسللا عت للرس ي ن للا يسش  للا كالللي المفسللرون : إن  العبللارات اللي)ي للً أللا الللنص حعس ويتسللح دم 

ام  ير  ، والحل)ار  سلد دبلدب حال لمم   م43حت ت)حا يحادتً بو صل دتعلسً يها دون بن  ت،يرها دتخفيً وراء دلف)واتسف جت

يتسلح لنلا يلان  ال،ا يعد  دخالفا  لمبدب التعاون عند " غلرايِ " إذ تجلاوز الحل)ار دبلدب الفائلدة دلن ال لالم والرؤيلا ، و

 .  م44حً أا ذهن المت لم وحسب بهميتها عنده المت لم براد بن  يتمَّ نسل المعانا دن بلفاوها إلى المتلسا ، وها درتب

ا  ير  بسست ا وس يستتيم  س  تين ا وس لسٰى ُحبِّيت دت امس عس ُم)نس ال َّعس يُ  عت  م . 5حس)رة افنسان : اخيً مم        كا  تعالى : " ححوس

ّللا تعلالى هم : " بعلم إنَّ دجادا ال اعات دحص)رة أا بدلرين: التعظليم ألدلر 314ر الرازا حتنننننننننذي 

سً علللى خلسللي وإليللي افلنننننننننننننللنارة يس)لللي " فيننننننننللن)أ)ن يالنلل،رت" والشللارة يس)لللي " نننننننننننننننننننننللن، وإليللي افل

امس " ُم)نس ال َّعس يُ  عت وس
إذ كلا  : " والتصلريح يلفلظ ال علام دلا بن لي هم 1666، وأا ه،ا المعنى ذير اين عالل)ر حت م45ح

لن  دعنلى  دعل)م دن أعل حي عم)نم   أان ي ل) كيل : وي عم)ن دس ينا  ويتيما  وبسيرا  لفلات دلا ألا ك)لليت حعللى حبِّليم دت

ايثار المحاويل على النفِ ... ، والمعنى : بنهلم ي عمل)ن هعادلا  هلم دحتلا )ن إليلي ودجلاء " عللى " يمعنلى حدلام 

ستلدام  يش  ل يعدا  تداوليا  يمثل دسصلد الملت لم غيلر وأا ه،ا النص السرانا ا،  م46حنالاء عن تمجد أا اّلستعالء " 

بحد دبلاد  الحل)ار حدبلدب ال لمم يلاتا تبعلا  لماليسلات الحل)ار دلن السليا  التلداولا المتلفظ يي ، أه) كد ياتا انحراك 

 .م47حوداليسات ال الم

: تحصيل رضا ّللا ، ال الم غير المتلفظ ه) بن  األيرار يحسن)ن إلى هإّلء المحتا ين   ليرضين بحدهما  

 . الثانا األحتراز دن خ)ك ي)م السيادً 

اممحس)رة افنسان:اخيً ا كسم  سرتير  بُ)س  ا عس د  يِّنسا يس)  ن رَّ اُك دت  م.11وبيسا  ك)لي تعالى:"ححإتنَّا نسخس

، ووصلل اليلل)م يللالعب)ا هم ، أللا هل،ا المعنللى : " با د فهللرا  تعلبِ أيللي ال) لل)ه 845كلا  ال برسللا حت  

ا أيي دن الشدة ، وه،ا يما يسا  : ي)م صائم وليل كائم ، كا  اين عباا : يعبِ أيي ال لاأر حتلى يسليل دلن ت)سع ا  ، لتمس

ا " با صعبا  لديدا  علن بيلا عبيلدة والمبلرد ، وكلا  الحسلن : سلبحان ّللا دلا يين عيني عر  دثل الس ران  " كسم  سرتير 

ن  بسمي بلد وكيل : السم   الجبلاه ودلا يلين األعلين دلن للدتي علن  ير الل،ا يسللص ال) ل)ه ويسلببلد  بسمي ، وه) دت

 .  م48حكتادة " 

ح يي حالمتسمنم أا ا تناب ه)ى النفِ ويثرة المحردات ، وإيثلار   ويشير النص إلى الح)ار غير المصر 

، ويفهلم  ي)م السيادلًخ)أا  دن ي)مي عصيب عب)اي كم ريري واألد)ا  دايال  ودلبسا  ، وعدم إهاعً ّللا سبحاني وتعالى 

دن اّلستلدام يان  للمرسل بيثر دن هريسً يم ن بن  يسلك بحدهما ليصل إلى غايتي " وهنا يت)صل المرسلل إليلي إللى 

غير المبالر ويالرغم دن بن ي دت)اري وراء الهدك الجدئلا يسً اّلستدّل  رإدراك الهدك ال لا دن خ اب المرسل ي 

 . م49حم ه) ال،ا  اء الخ اب لتحسيسي " إّل  بن ي يظل هدك الخ اب األه

 

 ومن الشواهد األخرى : 

اإححتعالى:ك)لي   فُ)ر  ا يس إتدَّ ا وس ايتر  ا لس بتيلس إتدَّ ي نساهُ السَّ ح يلي م 6: اخيًحس)رة افنسان ))نَّا هسدس وأا ه،ا المعنى صر 

دتلردد بدلره يلين بحلد هل،ين ال)صلفين  هم إذ كا  : " والمعنى : إن ا هلديناه السلبيل ألا حاللً بن لي1666اين عال)ر حت
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وصل ل ر ، ووصل يف)ر ، أاحد ال)صفين على الترديد دسارن  لحا  إرلاد إللى السلبيل ، وهلا دسارنلً عرأيلً ، 

يان للايرا  ، وإن  بعلرض يلان يفل)را  يملن للم ياخل، يافرللاد دلن يهديلي با عسب التبلير والتادل ، أإن  بخ، يالهدى 

،ا ال الم نداء على بن  ّللا برلد افنسان إلى الحإلِّ ، ويتسح بن  الرسلالً يانلن واضلحً  عنلد أا ه،  م50حال ريإل .. "

ينا البشر ، ويعرك دسصدها   ل،لك " وضا غرايِ لرهين بساسيين لتحسيلإل الدّلللً المسصل)دة ، بوّل  : بن  ي ل)ن 

سلالتي ، وتانيلا  : بن  يثبلن المرسلل رسلالتي المرسلل ألا رسلالتي ، وتانيلا  : بن  يثبلن المرسلل رالمتلسا ددريا  لمسصلد 

، أال)ص)  إلى المعنى المراد ّليد  بن  يمرَّ يخ )ات ، لتحسيإل التعلاون يلين  م51حيسصد إحدا  تاتير دعين أا المتلسا 

 المت لم والمتلسا . 

 وِمَن الشواهد األخرى : 

انس "كا  ّللا تعالى :  يس اء  وس دس انس لسُ م   س ا يس ،س اححإتنَّ هسٰ ُ )ر  ش  يُُ م دَّ ع  ،  اء م 66: اخيً حس)رة افنسان         مم سس

ن)ص)ك ألا اخيلات السلايسً ، والمسصل)د نلأا تفسير اخيً : افلارة إلى دا ي )ن حاضرا  لديهم دن بلل)ان النعليم الم

هم يانَّ ندن ذلك الثناء عليهم يما بسلف عليهم ه) حإل  لهم دا بنهم  ن)ا دن تس)ى ّللا ويردتهم   وي،لك ي )ن تنشي ا  ألنفست

ا ُ )ر  ش  يُُ م دَّ ع  انس سس يس " عالوة على بينائهم يانَّ دلا بغلد  علليهم يلان   داء  على عملهم ، وع ل على ذلك ك)ليت : " وس

على دا أعل)ه ، ويان النعيم  داء  عليي ، وهل) سلعا دشل )ر ، با دشل )ر  سلاعيي ، أاسلند المشل )ر إللى  داء لهم 

ي ل ُدن عم  السعا على هر يسً المجاز العسلا دثل ك)لهم سس
ن  رؤيً اين عال)ر للنص يتبين لي حسيسً تداوليلً  م52ح ويبدو دت

بن  عالكً األلفاو واسلتجالء دّللتهلا لهلا األتلُر ال بيلر ألا عمليلً اسلتنباه المعنلى وتحسلإل دراديهلا عنلد المتلسلا ، با 

ح يي حاتبا   ادلر ّللا سلبحاني تعلالى ، واأليتعلاد علن المحردلات وتسل)ى بوال)ك)ك على دتسمنات الس)  غير المصر 

، و داء ذلك النعيم أا الدنيا واخخرة م ، أالمتلسا يبس ي المعنى المسص)د ، وهل،ا دلن دسلتلددات ّللا أا يلِّ األد)ر 

 بيعلً البحل  الح)ار   ل،لك " األستلدام الح)ارا يعد  واحدا  دن بهم الج)انلب ألا اللدرا التلداولا ، أهل) بلصلسها ي

 .  م53حأيي وبيعدها عن افلتباا يمجاّلت الدرا الدّللا ... خالأا  ل ثير دن د)ض)عات البح  التداولا " 

 

 الخاتمة 

حاولن الدراسً ال شل عن العالكً يين التداوليً والنح) ، وبو ي التسارب وافختالك ، وبتسح لنا يانَّ النح)  -

لالزدً   صياغً األك)ا  الجيدة ، وتعنى بيسا  التداوليً يالشروه اتتسمن  يعنى يت)ضيح الشروه والس)اعد التا

)يً دسب)لً ونا حً ، ودالئمً أا الم)كل الت)اصلا ال،ا يتحد  أيي المت لم ، وبو ي ل ا ت )ن األك)ا س اللي

الل ي)ي ً بدا التداوليً ، يهتم يدراسً الخصائص الش ليً ، والبناءات التسارب يين التداوليً وعلم النح) ، أعلم النح) 

 أها تختص يدراسً العالكات السائمً يين الماهيات الل ي)يً  والعالم الخار ا . 

افختالك ، التداوليً ّل تنتما إلى با دن دست)يات الدرا اللي)ا  حص)تيً يانن بم صرأا بم نح)يً  بم وبو ي  -

مست)يات   لعدم و )د بنماه تجريديً ، ووحدات تحليليً تمثل دّلليًم يما بن ها ّل تمثل با دست)ى بيسا  إلى ه،هت ال

 ه،ا المست)ى دا ، أها ّل تستصر على دراسً  انب دحدد دن  )انب الل يً ، يل دم ن بن  نست)عبها  ميعا  . 

تجردت يان ودّللتها الددانيً أا النص السرانا ، ذهب بيثر النحاة إلى إن  حيانم ليِ أيها عنصر الحد  ، وإن ما  -

، و اءت يان أا بغلب ايات س)رة افنسان دن ياب تنديل المستسبل يمندلً الماضا ، لبيان دحسإل دن الددان أسي 

 ال)ك)  وإن ي يمندلً دا دعنى وأرغ دني ، وه،ا أا السران يثير . 

ح  يي ، وييل تجعل للمتلسا بن   - اد يي ال)ك)ك على الس)  غير المصر  يعينس دا يس)لي  اّلستلدام الح)ارا ، يُرس

المت لم ، وداذا يُراد يي ، وه،ا دن دستلددات الح)ار ، وواهرة اّلستلدام الح)ارا دن الظ)اهر التا تنبي لها 

تعدَّ ، غير بنَّ ه،هت المالحظات لم ت العرب أا دراساتهم وكد ل)حظن أا عل)م النح) ، والبالغً ، وعلم األص) 

 ثر و )دها أا س)رة افنسان . دست)ى المالحظً ، وه،هت المالحظً ي
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 .  78/151التحرير والتنوير ، ابن عاشور ،  (42)
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم 

سكندرية  ، اإلوّي ، نادية رمضان النجار التداولي والوظيفي في الدرس اللغاالتجاه  .7
 .  7م , ط0171، مؤسسة حورس الدولية ، 

ة تداولية ، عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغويّ  .0
 .  7دار الكتاب الجديد المتحدة ، ط

بي البركات عبد الرحمن بن محمد االنباري ، تحقيق : محمد أسرار العربية ، أل .1
 م . 7881 -هو 111بهجة البيطار ، مطبعة الترقي بدمشق ، 

هو( ، 115بي جعفر أحمد بن اسماعيل النحاس ، )ت ألاعراب القرآن للنحاس ،  .1
 0، ط 1تحقيق : د.زهير غازي زاهر ، عالم الكتاب ، مكتبة النهضة العربية ، ح

 . م 7858، 
آفاق جديدة في البحث اللغوّي المعاصر ، محمود أحمد نحلة ، دار المعرفة  .8

 م .  0110الجامعية ، 
البحر المحيط في التفسير ، لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان االندلسي  .5

هو( ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، 181الغرناطي )ت 
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 م . 0118هو ، 7105
هو( 181كشي )ر مام بدر الدين محمد بن عبد اهلل الز في علوم القرآن ، اإل البرهان .1

, تحقيق ، أبو الفضل ابراهيم ، دار احياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي 
 م . 7818هو ،  7115,  7وشركاؤه ، ط

بالغة الخطاب وعلم النص ، د.صالح فضل ، عالم المعرفة ، الكويت ،  .5
 م . 7880هو ، 7171

 
التحرير والتنوير وتحرير المعنى وتنوير العقل الجديد من تعبير الكتاب المجيد ،  .8

المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
 م . 7851( ، الناشر : الدار التونسية ، تونس ، سنة النشر :7181)ت

العالمية للنشر ،  محمد البطل ، الشركة المصرية تحليل الخطاب والترجمة ، د. .71
 .7لونجمان، ط

التسهيل ، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ابن مالك )ابو عبد اهلل جمال الدين(  .77
ه( ، تحقيق : محمد كمال بركات ، العربية المتحدة ، وزارة الثقافة ، 510)

 . 7855ة ، دار الكتاب العربي ، المكتبة المركزي
احمد كنون ، دار النابغة للنشر والتوزيع ، التداولية بين النظرية والتطبيق , د.  .70

 م . 0118هو ،  7115,  7ط
الثامري ، مجلة الموروث ، العدد الثاني  لعادلالتداولية ظهورها وتطورها ،  .71

 م . 0171والثالثون ، بغداد ، العراق ، تشرين االول ، 
 الكبير ، ابو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسني التميمي التفسير .71

هو(  ، دار احياء التراث العربي ،  511تالرازي الملقب بفخر الدين الرازي ، )
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 هو . 7101،  1بيروت ، ط
,  1سالمي ، طواد مغنية ، مؤسسة دار الكتاب اإلالكاشف ، محمد ج التفسير .78

 م . 0111هو , 7105
دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي ، أحمد المتوكل ، دار الثقافة للنشر  .75

 . 7م , ط7855لتوزيع ، الدار البيضاء ، وا
دالئل االعجاز في علم المعاني ، تأليف عبد القاهر عبد الرحمن الجرجاني ،  .71

هو( منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتاب العلمية بيروت ، لبنان  117)ت 
 م .  0117ه , 7100، ط , 

مة أبي الفضل روح المعاني ، تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، العال .75
هو( ، ضبطه وصححه 7011لوسي البغدادي ، )تآلمحمود ا شهاب الدين السيد

,  1علي عبد الباري عطية ، الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط
 م . 0118

هو( : 111مد بن ابراهيم بن سعد اهلل ، )ت حشرح الكافية ، ابن جماعة م .78
 م .  7851هو ،  7115, 7د ، طتحقيق محمد عبد النبي عبد المجي

شرح المفصل ، للشيخ العالمة جامع الفوائد موفق الدين يعيش )ابن علي بن  .01
 7هو( ، عنيت بطبعة ونشره إدارة الطباعة المنيرية ، ط511يعيش النحوي( ، )ت

 ، )د.ت( . 
في أصول الحوار وتجديد علم الكالم  ، طه عبد الرحمن ، المركز الثقافي  .07

 م . 0111,  0دار البيضاء ، طالعربي ، ال
نجازية في العربية المعاصرة ، دراسة مجمعية ومعجم فعال األفي البراغماتية األ .00

 م . 0171راف ، القاهرة ، مكتبة اآلداب ، صي ، علي محمود القسيا
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التأويل تأليف ابي القاسم  هقاويل في وجو لكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األا .01
هو( ، الناشر دار 815الزمخشري الخوارزمي ، )ت جار اهلل محمود بن عمر

 المعرفة للطباعة والنشر ، ببيروت ، لبنان . 
اللسانيات الوظيفية ، مدخل نظري ، احمد المتوكل ، دار الكتاب الجديد  .01

 م . 0171,  0المتحدة ، بيروت ، لبنان ، ط
طبرسي مجمع البيان في تفسير القرآن ، مؤلفه الشيخ ابو الفضل بن الحسن ال .08

ه( ، تحقيق : الحاج السيد هاشم الرسولي المحلالتي ، دار االحياء التراث 815)
 .  7العربي بيروت ، لبنان ، ط

المحصول في أصول الفقه ، محمد بن عمر بن الحسين ، فخر الدين الرازي ،  .05
 م . 7855ه، 7115,  7دار الكتب العلمية ، ط

ديس ، مركز النشر الجامعي ، رات المقامية ، نرجس باديس ، مركز باشيالم .01
 م . 0118

ي ، دار احياء التراث العربي ، معاني النحو ، تأليف : فاضل صالح السامرائ .05
 م . 0111ه ، 7105،  7يروت ، لبنان ، طب
مفتاح العلوم ، تأليف : ابي يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي ،  .08

وي ، منشورات محمد علي ه( حققه وقّدم له فهرسه : د.عبد الحميد الهندا505)ت
 م . 0171ه ، 7118,  7بيضوي ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط

صابر الحباشة ، دمشق ، دار .معنى من النحو الى التداولية ، دمقامرة ال .11
 م . 0177صفحات للنشر ، 

ِمْن أسرار التعبير القرآني في القرآن الكريم ، صفاء الكلمة ، تأليف عبد الفتاح  .17
 م .0170دار الفكر العربي ،  ينالش
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، روبرت دي بوجراند ، ترجمة : د.تّمام حسان ،  جراءالنص والخطاب واإل .10
 م . 7885ه ، 7175,  7عالم الكتب ، القاهرة ، ط

ه( ، 877الجوامع ، جالل الدين السيوطي ) جمع همع الهوامع في شرح .11
بحوث العلمية ، تحقيق : عبد السالم هارون وعبد العال سالم مكرم ، دار ال

 .7818الكويت ، 
 
 

 
 


