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 :ممخصال
في مقالو )المنطؽ  اعتنى البحث بدراسة االستمزاـ الحوارّي المعّمـ عند غرايس 

 التداوليةلبياف األغراض النفعية وذلؾ  ؛دراسة تطبيقية في القرآف الكريـ والمحادثة(
التي نّص  ةبوساطة دالالت التنكير الثالثفي الحوار القرآني عّبر عنيا المتكمـ التي 

 .مييا غرايس في نظريتو في ىذا االستمزاـع

 نوايا مضمرة تنطوي عمىأو الوجوه الدالالت تمؾ  لى أّف كؿّ وتوصؿ البحث إ 
إّما تعجب أو  :األوؿالوجو  في ؛النوايا مف تمؾ ما وجدناه في الحوار القرآنيو  ،لممتكمـ

إّما  :الثالثي وف ..إّما إيياـ أو إقناع :لثانيوفي ا ،استعطاؼ أو مساعدة أو إعالـ
ّف ىذا الغرض النفعي يتعيف بحسب االستراتيجية  ..أو التعظيـ اإلساءة أو التشكيؾ وا 

يا غرايس التي جاء عمييا النص الحواري عمى وفؽ مطابقتو لممعاني الثالثة التي نصّ 
ّف وجو االختالؼ بيف الدراسة المغوية لى أإتوصمنا أيًضا و  ،نظريتولػ )س( في 
)س( نكرة وغير  األولى ُتعنى ببياف أفّ أّف في داللة التنكير دراسة التداولية والمسانية وال

عمى وفؽ ما يحدده  لتمؾ النكرة والثانية تعتمد في تفسيرىا ،معروؼ بالنسبة لممتكمـ
 .المخاطب في تفسير )س(
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Abstract: 
 This research is concerned with the study of generalized 

conversational implicature in Grice in his article (Logic and 

Conversation) as an applied study in the Holy Qur’anic to show the 

pragmatic beneficial purposes expressed by the speaker in the Quran 

conversation indirectly by the three indefinite indications which are 

written by Grice in his theory in this implicature.  

 The research finds that all these aspects have intended implied 

intentions for the speaker; what we found in this qur’anic conversation 

of these intentions in the first: either exclamation, metaphor, 

assistance or informing. In the second, inspiration or persuasion. In 

the third, either the offense or the doubt and glorification. This 

beneficial purpose is selected according to the strategy of the 

conversational text that match the three meanings which were written 

by Grice for (x) in his theory. The research also finds that the 

difference between the linguistic study and pragmatic study in the 

indefinite is that the first shows (X) as indefinite and unidentified to 

the speaker, whereas the latter depends, in its explanation for the 

indefinite, according to what the addressee determines in the 

explanation of (X).  
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 :المقدمة

 بسم ا الرحمن الرحيم

لو العالميف .. والصالة والسالـ عمى حبيب إ.الذي ال منتيى لحمدهالحمد هلل  
 .وعمى آلو وصحبو المنتجبيف ،محمد

 ...ا بعدأم   

عند  لى دراسة االستمزاـ الحواري المعّمـإ الساحة التداوليةفمم ا وجدنا افتقار  
رأينا  خصوًصا والقرآف الكريـ عموًما في استراتيجيات الحواروضوعية دراسة م غرايس

عمـ منظور القرآني في في الحوار تحميؿ دينامية التفاعؿ التواصمي لى أف نعمد إ
ىذه وكانت  ،ىذا النوع مف االستمزاـالتي وضعيا في غرايس  مولوجيةبابست التداوليات

  :الدراسة قائمة عمى المنيج اآلتي

 في ني التي يمكف انطباقيا عمى ما نّص عميو غرايسنصوص الحوار القرآاستقراء  .ٔ
 .الحوارّي المعّمـاالستمزاـ نظريتو في في التي قّدميا ثالثية المعنى 

والمرسؿ  ،لتحميؿ بتحديد المرَسؿ المعّبر عنو بػ )أ(اعتماد الباحثة منيج ا .ٕ
 .إليو)ب( في بداية كّؿ نٍص حواري

 .مف تمؾ الثالثية وذلؾ بتحديد نوعيا تحميؿ استراتيجية الحوار المدروس .ٖ
أضمر المعنى مف أجمو الغرض النفعي البراغماتي الذي الباحثة  تخرجتاس .ٗ

 .مدروس في نياية كّؿ نصٍ  المباشر
داوليات بما ذىب إليو عمماء الت مف تمؾ األغراضـ استنتاجو ما تّ توثيؽ  .٘

 .القرآنية وبما جاء في تراثنا مف التفاسير ،ما اإلدراكية منياوالسيّ 

راسة فمسفة لى دإ *(Herbert paul Griseىاربت بوؿ غرايس )عندما عمد 
 في المنظور التداولي وضع نظريتو في )االستمزاـ( الحوار بيف المتحاوريف
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((implicatures  )في مقالو المشيور )المنطؽ والمحادثة(Logic and 
conversation)،    واآلخر غير الوضعي ،أوليما: الوضعي ؛إّياه عمى قسميف ًمامقس، 

 (Implicaturesالمعّمـ : االستمزاـ الحواريّ ىما ،عمى قسميف اـ األخير أيضً وقسّ 
Generalized Conversaional)،  ّي المخّصص )واالستمزاـ الحوارParticularized 
conversational implicatures)(ٔ)، واألوؿ منيما ىو محؿ عناية البحث. 

لى معرفة مسبقة خاصة ما ال يحتاج عند حدوثو إ :بأّنو عّرفو التداوليوف 
 ،(ٕ)الثاني بخالؼ ،ورية بؿ يوّلده الشكؿ المغويبسياؽ المفظ لتكويف االستدالالت الضر 

 أّما ،(ٖ)لى المتكمـاه بصمة قريبة إمسمّ  يمت   اـ االسـ النكرة الذي الىو استمز  :وقيؿ
 إّف أيّ  .لمخالؼ ا يكوف البتة مثيرً أرجو أالّ  واقترح مثااًل )) :فعّرفو بالمثاؿ قائاًل  غرايس

ّف أ ايستمـز مبدئيً  ،ىذا المساء( شخص يستعمؿ جممة مف قبيؿ)يمتقي )س( امرأة
 .(ٗ)...((أختو أو وو أأو أمّ  ،ليس زوجة )س( الموعد الشخص الذي سيكوف في

أف  )س( ليس  ايستمـز محادثيً  بػ )س(سمي اإلب ممركّ ل فتمثيؿ غرايس فيما تقّدـ 
في العربية عمى  ىذا في الواقع ينطبؽو  .(٘)لو عالقة قرابة بشخص محدد )المتكمـ( وغيره

 .(طفؿ مف فوؽ السياجر نظ) ( ػػفي حديقة ذات يـو اكنت جالسً ): نحو)االسـ النكرة( 
 .لى المتكمـ وغير معمومة لديوّف الحديقة والطفؿ ليست عائدة إأفاستمـز قولو ىذا 

إّني )) :قاؿ ،معافٍ  ةأف يضع ثالثفي ىذا النوع مف االستمـز حاوؿ غرايس  
ثة لى وجود ثالعتبار أّف ال أحد سيصغي بانتباه إلى فيمسوؼ ما ُيشير إلى اأميؿ إ
ما عمى شيء  ا. أّما المعنى األوؿ فتدّؿ فيو تقريبً رد فييا عبارة )س(لصيغ ت معافٍ 

 ني فتدّؿ فيو عمى وجو التقريب أفّ أّما المعنى الثا .يستوفي شروط تحديد العبارة)س(
 ،ما بشخص يحدده السياؽ اتربطو إال عالقة غير وثيقة نوعً  )س( )بالمعنى األوؿ( ال

بالمعنى األوؿ تربطو عالقة  ما )س( اخصً نى ثالث مفاده أّف شويوجد مع ذلؾ مع
 .(ٙ)((وثيقة بشخص يحدده السياؽ
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تطبيؽ  القرآف الكريـ فيالحوارية  جذالنما إف شاء اهلل تعالى في ىذهنحاوؿ سو 
 :تمؾ المعاني

  :ىاألول الوحدة الحوارية

ۋ ۅ ۅ ۉ  ) :(ٚ)نبي ا سميمان )عميو السالم(قال تعالى عمى لسان )ا( 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ىۉ ې ې ې ې 

(ۇئ ۇئ ۆئ
(ٛ)

.  

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ) :اليدىااادقاااال تعاااالى عماااى لساااان  )ب(

  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ حئ
(ٜ). 

لتمس بيا اليدىد وسيمة ا أ وممكتيا بمقيس عف طريؽ اليدىدسب نقؿ خبر إفّ  
العذاب أو  ( بالقتؿميو السالـه )عبعد أف توعد( ميو السالـسميماف )علغيابو عف  اعذرً 

 .تاه بحجة قوية تبرر غيابوإال إذا أ

وىذا  ،نكرة ﴿اْمرََأًة﴾ الرمز البراغماتياستعماؿ مى قد انطوى ىذا الخبر عو  
إذ  ؛مف قبؿ اعمومً يعرؼ تمؾ المرأة  ال أّف اليدىد عند غرايس في دائرة الحوار يستمـز

 وقوميا كانت ،آنذاؾ (ميو السالـليست مف األقواـ التي يحكميا سميماف )ع ّنياإ
الذي حاوؿ غرايس أف يضعو  ذا موافؽ في الواقع لممعنى األوؿوى ،يعبدوف الشمس

أّما المعنى األوؿ فتدّؿ )) :قائاًل غ التي ترد فييا عبارة )س( في تقسيمو الثالثي لمصي
اليدىد حاوؿ  مع أفّ ف ،(ٓٔ)عمى شيء ما يستوفي شروط تحديد العبارة)س( افيو تقريبً 

مؾ المُ قرينة  بوساطة اتقريبً  ة تمؾ المرأةتحديد شخصيشروط ي قولو فأف يستوفي 
تمؾ المرأة  أّما المستوى المساني فيتمثؿ في كوف ػػػ الخارج لسانيو  المساني بالمستوييف

كما يطمؽ  فيو ()المحوركانت مف ناحية الوظيفية التداولية التي تؤدييا في ىذا الحوار 
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الذات التي تشكؿ موضوع حمولة المعمومات )) :أي ،(ٔٔ)عميو أحمد المتوكؿ
 ..أي النفسي أو االجتماعيالمستوى الخارج لساني أّما و  ،في الخطاب (ٕٔ)الواردة((

أف تكوف المرأة  آنذاؾ اإذ لـ يكف معيودً  ؛بالتعجب االتنكير متمبسً بصيغة  ىنا مصوغف
لمبتدأ في جواز مجيئو حكـ االمفعوؿ بو األوؿ الذي أخذ تقديـ  يؤيده ،في قوميا اَمِمكً 

أىمية الخبر لى ( إشارة إ)إفّ الجممة بػ  رتصدّ عف أّف  فضاًل  ،إذا أريد بو التعجبنكرة 
ال  تمؾ المرأةال ينفي استمزاـ كوف ذلؾ   أفّ الّ إػػ  (ٖٔ)بذلؾ التعجب امتمبسً  وتأكيده

النفعي مف الغرض  ومنو ُيعمـ أفّ  ،لذا عّبر عنيا بالنكرة ؛ليدىدعالقة با ةتربطيا أيّ 
 .النكرة ىنا ىو التعجب ءمجي

  :ةالثاني وحدة الحواريةال

ڀ ) :صمى ا عميو وآلو وسمم()مخاطًبا النبي األعظم محمد  ا تعالىقال  ( أ)

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 .(ٗٔ)(ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
 .النبي محمد )صمى ا عميو وآلو وسمم( )ب(

تعالى في ىذا الحوار اهلل التي استعمميا لتمميحية االستراتيجية الو تأممنا في  
عظـ محمد )صمى اهلل عميو وآلو لنبيو األ سارًدا نكرة ﴾ڤ  ﴿ لفظةمجيء  بوساطة
نو أف م و استمـزأنّ لنجد شعيب )عميو السالـ(  قصة موسى )عميو السالـ( مع ابنتي وسمـ(

بالنسبة  اف كميً مجيولتيكانتا وأّنيما  ،تيفالمرأف ىاتيعميو السالـ( لـ يعرؼ )موسى أفّ  فيـيُ 
))وىو سؤاؿ عف قصتيما وشأنيما إذ  ،؟﴾ڦ ڦ  ﴿ :(ميو السالـقولو )ع يؤيدهُ  ،لو

الذي  اأيضً  لممعنى األوؿ وىذا موافؽ ،(٘ٔ)((ماء ولـ يقتحما عميو لسقي غنميماحضرا ال
 د  مركبرُ ويجب أف نَ )) ىذا ،(ٙٔ)قد أشرنا إليوو  ،حاوؿ غرايس أف يضعو في تقسيمو الثالثي

لى بعض ما يسميو بارت الشفرة اإليحائية( إ أقصدالخصائص التي تقترف بالشخصيات )
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أو شفرة المييمنة فالشفرة اإليحائية  ،(ٚٔ)((يا القصة نفسياطُ المجممة التي تنشّ السمات 
لخصائص وا ،(المساعدةشفرة ىي )ىنا السرد القصصي  يفاألفعاؿ كما ُيطمؽ عمييا 

متسمتيف  (بنتيفا وجود)التي تنشطيا ىذه القصة تتمثؿ في شخصيات المقترنة بالبة المركّ 
وىذا االجماؿ أو االختصار ))القـو  ا مف مورد الروي إال بعد أف يفرغقتربت بالحياء ال

.. .(ٛٔ)((عمى ىذا المستوى مف التحميؿ في العممية التأويمية االداللي ىو الجانب الحاسـ جدً 
 ؛ّنو أراد بسؤالو مساعدتيماأال إ ،(ميو السالـ)س( غير معروؼ لدى موسى )عإفّ : بمعنى
النسبة لمدلوؿ بالنسبة لمتواصؿ أكثر منو ب اواعدً ػػ تحميؿ غرايس ػػ في نظر دافيس  لذا ُيعد
أّف المستمع يستعمؿ نوايا المتكمـ لفيـ عمى  التأكيد يرى مف األىميةّنو إ :بمعنى ...المتكمـ

 اشرطً  حسب دافيسبالتعرؼ عمى قصد المتكمـ  ُيعدّ ف ،المتكمـلقوؿ أكثر منو لفيـ مدلوؿ ا
لى استعماؿ النكرة وكأّنو تعالى عندما عمد إ ،(ٜٔ)أكثر منو وسيمة لفيـ المتكمـ لفيـ القوؿ 

 اىو تقديـ المساعدة عمومً ونيتو موسى )عميو السالـ(  مف التعريؼ أراد أّف قصد ا بداًل ىن
ربما قد عندىـ ّف المساعدة إذ إ ؛ىو متعارؼ في البشر بخالؼ ما ،نوبعي تشخيص فرددوف 

لى وفيو إشارة إ .ألجؿ تحقؽ مصالح دنويةأو بالمخاطب تنحصر بما لو عالقة شخصية 
 مرأتيفلو عّرؼ القرآف الكريـ ىاتيف ال إذ ؛واالقتداء بيـسمو خمؽ األنبياء )عمييـ السالـ( 

 .لفيـ السامع غير ذلؾ شعيب )عميو السالـ( وبّيف أّنيما ابنتا

 :ةالثالثالوحدة الحوارية 

 :(ٕٓ) مخاطًبااا بنااي إساارا يل ماان آل فرعااون قااال تعااالى عمااى لسااان رجاال مااؤمن )أ(
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )

 .(ٕٔ)(  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
 .سرا يلبنو إ )ب(

عوف ليس قريب ّف مؤمف آؿ فر أ مفادهُ  اتمميحً ﴾ چ ﴿ االسـ يوّلد تنكير
شخصو لى إفي السياؽ لنجد أّنو ألمح نا لو تأممنا إال إنّ  ،(ميو السالـالصمة بموسى )ع
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إذ إّف اعتناؽ االيماف باهلل لـ يكف  ؛بتوحيد اهلل تعالى هجير  بوساطة)عميو السالـ( 
ف اعتن مف بؿإال مف قِ  ُيعرؼ يسمؾ ىذا الطريؽ ال فمف ،آنذاؾ اومّطردً  اشائعً  قو وا 
إال أّف  ،ومنو ُيعمـ أّنو كاف عمى معرفة بو )عميو السالـ( ،لديومف غير المقربيف كاف 

ذي وضعو غرايس في الالثاني وىذا موافؽ لممعنى تمؾ العالقة لـ تكف عالقة وطيدة 
))أّما المعنى الثاني فتدّؿ فيو عمى وجو التقريب أّف )س(  :قائاًل ستمزاـ تقسيمو ليذا اال

 ؛(ٕٕ)((ما بشخص يحدده السياؽ اتربطو إال عالقة غير وثيقة نوعً  )بالمعنى األوؿ( ال
 فعدؿ بذلؾ مف المعرفة ،عمى نفسو مف القتؿ اخوفً إال مؤمف آؿ فرعوف وما قاؿ ىذا 

وُيطمؽ  ،أماميـوأنو ليس مف أتباعو  ايعرفو شخصيً  لى النكرة حتى يوىميـ أّنو ال
ؿ عنصر بناء أساسي لغاز( التي تمثعمى ىذه الشفرة عند بارت )شفرة التأويؿ أو األ

ف يجيب عف تجعؿ القارئ يحاوؿ أالطريقة ىذه  والظاىر أفّ  ،(ٖٕ) ....لمسرد القصصي
وىو ما  ؟ا مدى قرابة ذلؾ الرجؿ لممتكمـمالتي منيا و  ،سئمة التي يثيرىا ىذا النصاال

 .كما بيناابتغاه مؤمف آؿ فرعوف 

 :ةالرابع الوحدة الحوارية

ڈ ڈ ) :(ٕٗ)لباقينين امخاطبأخوة يوسف بعض مى لسان قال تعالى ع ( أ)

ڳ ڳ ڳ ڳ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ

 .(ٕ٘)(ڱ
 .بعضيم اآلخر ( ب)

 استعماؿ العالمةب أخوة يوسؼ الدينامية الحواريةاختيار  فّ نمحظ ىنا أ 

في بؿ  ا،عمومً أرضيـ بليست ستمـز أف تكوف ىذه األرض نكرة ي ﴾ڱ ﴿البراغماتية 
وىذا موافؽ  ،مكاف موطنيـوال ب صمة ليـبال تمت  ،(ٕٙ)منفى بعيدة نائية مقطوعة

األرض وىي  استيفاء المعنى لتحديدمع ف ،(ٕٚ)لغرايس في ىذا االستمزاـ لممعنى األوؿ
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ر تاروا ىذه االستراتيجية إال لمتأثيوما اخ ،ت تمؾ األرض مجيولة نكرةيبق ،ئيةكونيا نا
إذ إّنيـ لو طرحوه في  ؛نجاح مخططيـمف باب التأكيد عمى  ابعضً وس بعضيـ في نف
نمط مف ّف المغة ومنُو ُعمـ أ ،ف بيـأىميـ أو المحيطو  ـعمى فعمي معال يطّ  نائية أرضٍ 

 ،(ٕٛ)اال تممؾ وظيفة فكرية فحسب بؿ تأثيرية أيضً  توأّف العالما ،فعؿ والتفاعؿال
أوجو التراكيب المغوية فتُفّسر  ،التداولية تدرس المغة مف وجية نظر وظيفيةف عميوو 

كثر مما تّدؿ التالي تمكننا مف تبميغ المعاني أوب ،(ٜٕ)لى عوامؿ غير لغويةباإلشارة إ
 بوساطةالممموسة في السياؽ  لموضعيةأّف فعّما سبؽ  فضاًل  ،(ٖٓ)بقوؿ مف األقواؿ

مقاصد تخص المكاف والزماف وشخصية المتحاوريف وكؿ ما نحتاج إليو مف أدوات 
تجمي المعنى والوقوؼ عمى قصدية كذلؾ و  ،(ٖٔ)ما ُيقاؿ في تقويـ اتحميمية أثرً 
البراجماتي وبناًء عميو ُعمـ أّف القصدية أو الغرض النفعي  ؛االستعماؿ فيالمتحاوريف 

 .قناعتأثير أو اإلىو ال

 :الوحدة الحوارية الخامسة

ہ ہ ھ ھ  ) :مخاطًباا أخوتاو (مياو الساالميوساف )عقال تعالى عمى لسان  )أ(

 .(ٕٖ) (ھ ھ

  .أخوة يوسف)ب( 

يوسؼ نمحظ أّف استعماؿ  ةىذه الوحدة الحوارية بيف اإلخو في  نا قمياًل تأمملو  

 يعرؼ أخاه أّنو المنو استمـز  ﴾ہ ھ  ﴿ :بقولوالتنكير  سموبأ (ميو السالـ)ع
ولكّنو حاوؿ  ،بو والحؽ أّنو عمى معرفة تامة ،ليس بينيـ صمة قربى وأّنو ،)بنياميف(

 فرصة)ب(  تترؾ لممخاطب بعد القصدي لديو بالطريقة التي الأف يتمكف مف إخفاء ال
في ىذا  نى الثالث الذي وضعو غرايسوىذا يتوافؽ مع المع ،اكتشافو والتعرؼ عميو

بالمعنى ما )س( ) ى ثالث مفاده أّف شخًصاويوجد مع ذلؾ معن)) :االستمزاـ قائاًل 
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يؤيده أّنو ابتعد حتى عف  ،(ٖٖ)عالقة وثيقة بشخص يحدده السياؽ((األوؿ( تربطو 
و ولو يدري مف ى و الظيار عدـ معرفتو ليـ كأنّ مبالغة في إ))وذلؾ لمػ ؛)بأخيكـ( :قوؿ

لؾ الغالـ  اغالمً  ؿْ أرسِ  :أضافو اقتضى معرفتو إلشعار االضافة بو ومف ىنا قالوا في
وعميو  ،(ٖٗ)((وفي أرسؿ غالمؾ معروؼ بينؾ وبيف مخاطبؾ عيد فيو، غير معروؼ
 :عمى عامميف اثنيف عمى وفؽ غرايس ))يتوقؼتأويؿ الممفوظات  فّ يمكف القوؿ إ

ومنُو ُيعمـ أّف المعنى المضمر الذي  ،(ٖ٘)نتاجو((معنى الممفوظ والسياؽ المقامي إل
 .ياـأراده يوسؼ )عميو السالـ( ىو اإلي

 :ةالسادس الوحدة الحوارية

 :الرساول األعظام محماد )صامى ا عمياو وآلاو وسامم( مخاطًباا تعاالى البااريقال  )أ(
 .(ٖٙ)(  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

 .(مى ا عميو وآلو وسممالرسول األعظم محمد )ص )ب(

آلية  استعماؿأّف حواري سنجد الميتاالنص  فؾ شفرات ىذا لىعمدنا إ لو 

يوجد صمة بيف اهلل ورسمو الذيف  لى أّنو اليستمـز ويؤوؿ إ ﴾ٻ  ﴿ في لفظةالتنكير 
 والواقع ،(تعالى عف ذلؾ)لديو  غير معروفيفـ أّنيأو بتعبير آخر  بعثيـ مف قبؿ

 )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ(قبؿ محمد  بمف أرسؿ أعمـّف اهلل تعالى إذ إ ؛خالؼ ذلؾ
وىذا موافؽ لممعنى الثالث الذي  ،يعمـ بيذا اأيضً ( )صمى اهلل عميو وآلو وسمـوالرسوؿ

نّ  ،(ٖٚ)ـذىب إليو غرايس في ىذا االستمزاـ الحواري المعمّ   ﴿ُرُسٌل﴾بػ ما جاء تعالى وا 
نكير مف الداللة عمى تعظيـ أولئؾ الرسؿ زيادة عمى جانب صفة ))لما في التّ  امنّكرً 

وىذا ما  ،(ٖٛ)((يـ أقواميـيـ ومع ذلؾ كذبّ الرسالة مف جانب كثرتيـ وتنوع آيات صدقِ 
قاه مف بسبب ما ال ؛ويخفؼ عنو آالموز ىمة النبي األعظـ في أداء رسالتو يعزّ 
 ،بالتالي تعظيـ منزلتو وميمتو في الرسالة)صمى اهلل عميو وآلو وسمـ(و  ،عاداة قريشم
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يحتضف خصائص  اتواصميً  الحوار يتضمف مف الناحية العممية تفاعاًل عمـ أّف منو يُ 
أّما األولى منيما فمبنية في األساس عمى مقتضيات  ،تداوليةتواصمية وخصائص 

ك ننا مف إفراز خصائص تفاعمية تحتضنيا التواصؿ االستداللي الذي بدوره يم
الذي يجعؿ  عمى التعدد السياقية فمبنيّ  وأّما الثانية ،الخطاطات الميتاحوارية الدقيقة

سياقية  لى معافٍ ذلؾ إ يقفوف عند القصد اإلخباري لألقواؿ بؿ يتعدوف القائميف ال
واصمية بيف اهلل الخصائص التفموال  ،(ٜٖ)ة تحكـ العالقة بيف أطراؼ الخطابتداولي

)صمى اهلل عميو وآلو ف ا تمكّ لمّ تعالى ورسولو المقتضية التفاعؿ التواصمي االستداللي 
ـ حكِ الذي أُ  ػػ تعظيـ منزلتوىو و ػػ  التداوليالمعنى السياقي  لىمف الوصوؿ إوسمـ( 
 .عالقة بيف اهلل تعالى ورسولوال بوساطة

 :(ةالسابع الوحدة الحوارية)

ے  ) :مخاااطبين بعضاايم اآلخاار بعااض كبااار قااري مااى لسااان قااال تعااالى ع ( أ)

 .(ٓٗ)(  ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ 
 .اآلخربعضيم  )ب(

)صمى اهلل  التي واجييا النبي محمد كيةمف الحوارات المضرب ىذا الحوار 
و وجداليـ بالباطؿ التوىـ في تعنتيـ ورفضيـ لرس ،( مع مشركي قريشعميو وآلو وسمـ
 ،اتيموه بالرجؿ المسحور عقمو ّنيـأ، فكانت مف تمؾ المطاوالت وتطاوليـ عميو

ّف استعماليـ وفي الواقع أ ،يقولو الطبيعيوف مف الناس! ال يقوؿ كالًما غريًبا :بمعنى

يعرفوف شخص  إّنيـ والحؽ ،لدييـ ّنو رجؿ غير معروؼنكرة يستمـز أ ﴾﮴  ﴿لمفظ 
ف لـ تكف ليـ صمة وثيقة منزلتو يعرفوف و  ا،جيدً  (صمى اهلل عميو وآلو وسمـ)الرسوؿ  وا 

لـ ّنيـ أ عف فضاًل  ،ال إساءة لشخصو الشريؼإالتداولية استراتيجيتيـ ىذه في وما  ،بو
يقولو غير  في الوقت ذاتو تشي بشعورىـ الداخمي بأف ما)) أّف مقولتيـ ىذهيدركوا 
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 ،(ٔٗ)((..شر.مستوى البىو مف  ىو مف عادة البشر وال وال ، مألوؼوال ،طبيعي
 ف  يدركوف أ يعرفونو ولكف في الوقت نفسو ال ّنيـ ادعوا أّنيـ الالقوؿ إ نستطيع :بمعنى

التداولية  ومنُو ُعمـ أفّ  ،ؼ داخميـ بمنزلتو ومنزلة رسالتولى اعترايشير إ انىكالميـ 
 ،نفسية واالجتماعية واإليديولوجيةابعادىا ال تواصمية في كؿ  العممية ال))بػالحوارية ُتعنى 
ذي قدمو ال لممعنى الثالث وىذا الحوار مطابؽ (ٕٗ)((بيف المغة والسياؽ وبدراسة العالقة

)صمى اهلل فعمى الرغـ مف تحديد السياؽ لشخص الرسوؿ ،(ٖٗ)غرايس في ىذا االستمزاـ
يـ تجاىموه قاصديف فإنّ  بطريقة غير مباشرةبما تعجبوا بو مف صفاتو عميو وآلو وسمـ( 
 .اإلساءة كما نوىنا

 :(ةالثامن وحدة الحوارية)ال

ڱ ڱ ڱ ں ں  ) :وارد المػػاء الػػذي أرسػػمتو القافمػػػةقػػاؿ تعػػالى عمػػى لسػػػاف )أ( 

(ٗٗ)(  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
. 

 .يارة(أفراد القافمة )السّ  )ب(

 استعماؿ لى أفّ ىذا الحوار يرمز إ بستمولوجيةالتفاعؿ التواصمي الممحوظ في إّف إ 

ميو )عسؼالقافمة( التي وجدت يو )ػػ يارة بعض الس   نكرة مف ﴾ڱ﴿ العالمة المغوية
والحؽ  ا،عمومً يعرفونو  ليـ بصمة وال يقرب ال ذلؾ الغالـ فّ إػػ إذ ( في الجب السالـ

 ألّنيـ لو ؛(٘ٗ)عند غرايس األوؿخر مف مصاديؽ المعنى وىذا مصداؽ آ ،ىو كذلؾ
في كما  حقيقةأو  ،عمى ما أشار إليو غرايس في المعنى الثاني اتقريبً  وكانوا يعرفون

مالمح ىذا عمى الرغـ مف توفر شروط تحديد  ،اكتفوا بذلؾ في قوليـ ما المعنى الثالث
 أّنو بعيد كؿ إالّ  ا،غالمً  كونو :بمعنى ،المائز العمري وىوحسب غرايس ىنا )س( 

ہ ہ ہ ھ ھ ) :تعالىقولو  يؤيد ذلؾ ،البعد عف المتكمـ
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ف وجاىمو  ،بحقيقة أمرهف ستدؿ منو أّنيـ جاىمو إذ يُ  ،(ٙٗ) (ھ ھ ے ے 
 اذا لمّ ول ؛ا باعوه بثمف بخسمإذ لو كانوا يعرفوف ذلؾ  ؛ف الغيببما أودع فيو مف خزائ

والبّد  ،(ٛٗ)...(ٚٗ) (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ) :فلمنسوة بعض األمر قمكشؼ 
ال يقصد بو الداللة عمى أّف استعماؿ )ىذا( المفيدة لمتعريؼ ىنا ))لى إىنا شارة مف اإل

ؿ شيٌء فرح بو غير ذات معّينة مرئية بؿ يقصد بو إشعار السامع بأنو قد حصَ 
 ة أو لؤلؤةا غزاؿ وكما يقوؿ الغائص: ىذه صدفىذ :كما يقوؿ الصائد لرفاقو ،مترقب

ال لو رأوه بذاتو  ،(ٜٗ)((ىذا الماء :ويقوؿ الحافر لمبئر ريؼ لى التعما احتاج ذلؾ إوا 
وذلؾ  ،د مف الجبرأوا شبح يوسؼ قبؿ أف يصعده الوار  أّنيـ والظاىر ،بأّنو غالـ
ـ ال تحدده المعمّ الحواري المعنى في تداولية االستمزاـ  عمـ أفّ يُ  ومنو ،وؽ تنكيرتنكير ف

 التداوليةالغاية الخطابية أّف و  ،المقاـ حدده طريقة إنجاز الممفوظ فيقواعد لغوية بؿ ت
ؤيد ذلؾ ذىاب ي ،فقطالمستعممة في لغة ىذا الحوار القرآني ىي غاية إعالمية 

تكاد تخمو مف  المتخاطب في الطبيعة االجتماعية الكمية ل اتالغاي أفّ لى إالتداولييف 
أو أخالقية أو فنية  ،يديولوجيةأو أ ،أو دينية ،جتماعية بأنيا نفسية أو إعالميةسمة ا

مالة  ،وبناًء عمى ما تقّدـ ،(ٓ٘) فإّف المعنى المتضمف في االستمزاـ ىو االستعطاؼ وا 
 .قمب فرعوف وعطفو عمى زوجو

  :(ةتاسعال رية)الوحدة الحوا

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ) :مخاطًباا فرعاون امارأة فرعاونقال تعالى عماى لساان  )أ(

 .(ٔ٘) (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
 .فرعون )ب(

 ال الكالـإّف إذ  ؛غة االنساف وغيره ىي )المقصدية(المميز األساسي بيف لّف إ 
ومف  ،(ٕ٘)بؿ ىي منطمؽ الدينامية ،وحركة دينامية وألّنيا تكسب ؛يايخمو من
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 ،(Parretبارت ) اجذرىا صراحًة أو ضمنً ))مف قصرىا عمى ما ورد فيو الباحثيف
منيـ مف جعميا ميكانيكية موجية و  ،(Greimasكريماص ومنيـ مف جعميا مسبقة )

تقتصر عمى المتكمـ  بيد أّنيا ال (searleوسورؿ  ،Griceوغرايس  ،Austinأوستف )
 اميمً  امقصدية ركنً الذي أولى لىو غرايس ، وما يعنينا (ٖ٘)((ابؿ تشمؿ المخاطب أيضً 

 ،فمسفة المغة في إطار فمسفة الفعؿ وفمسفة العقؿ ناقشنظرية المعنى( و في نظريتو )
تأثير  فّ بألى القوؿ إ ...john Searle ((1923بجوف سيرؿ  ولعؿ ىذا مما حدى))
يعيد صياغة الكثرة الكثيرة مف المشكالت في تيف المتأخر وأوستف وغرايس اجنشفن

 ،(ٗ٘)..((.ي بصفة عامةنسانبر لمناقشة الفعؿ والسموؾ اإلفمسفة المغة في السياؽ األك
 ىيالمحرؾ األساس فيو دينامية النص أو لنجد أّف  ولو تأممنا في معمارية ىذا الحوار

لى أّف لتحريؾ النص واالشارة إ نكرة إّنما كاف مجيئوف ،﴾ا﴿َوَلدً  غماتيةالعالمة البرا
بدليؿ استعماليا  )عميو السالـ(موسىقصدت عدـ الصمة بينيا وبيف  ة فرعوف)أ(مرأا

 فضاًل  ،االتخاذ يعني أّنو ليس مف صمبيـف ،لنا انصّيره ولدً  :بمعنى ،﴿َنتَِّخَذُه﴾ الفعؿ
ىذه نفسو يمثؿ الفضاء الزماني الذي تتحرؾ فيو ىذا الفعؿ المستقبمي عف أّف 
 مصاديؽ المعنى األوؿ وىذا مف ،لى ما شاء اهللسيكوف االتخاذ إ :بمعنى ،الدينامية

إّف ف عف أّنيما ال يعرفاف )س( فضاًل ف ،(٘٘)و غرايس في ىذا االستمزاـ الذي وضع
وبالتالي يمكف  ،ولد مجيوؿ عمى أّنو اس( دّؿ أيضً شروط تحديد ) لمستوفيالمعنى ا

 في إمالة قمب فرعوف وعطفوأثر وظيفي  استعماؿ ىذه الدينامية كاف لو إفّ  :القوؿ
بعد ما  ،مرأتوحمت بو يد القدرة عمى فرعوف قمب ا))اقت سبحاف اهللف ،عمى زوجو

ال بالسالح  .ذلؾ الستار الرقيؽ الشفيؼ .لقد حمتو بالمحبة ،اقتحمت بو عميو حصنو
 وتحدت بو قسوة فرعوف ،مرأةحمتو بالحب الحاني في قمب ا ،ماؿلوال بالجاه وال با

ائؼ الحوار التواصمي ّف أىـ وظومف ىنا تبيف لنا أ، (ٙ٘)((تو وحرصو وحذرهوغمظ
ـّ  ،(ٚ٘)لممتمقيتغير في الموقؼ الفكري والعاطفي  إحداث ))فالمرأة قبؿ كؿ شيء أ

ـّ بالقوة وىذه العاطفة مف جية أخرى ، وعاطفة األمومة جزء مف طبيعتيا ،بالفعؿ أ
  .(ٛ٘)بالعالـ كمو(( اليست معنية بطفميا عمى سبيؿ الحصر بؿ ىي معنية أيضً 
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 :لخاتمةا

 :لى ما يأتيتوصؿ البحث إ 
ـ ضمف المعمّ  في االستمزاـ الحواريّ  لى دراسة التفاعؿ التخاطبيّ رمى غرايس إ .ٔ

ية وخارج لغوية التي بيف متنوعة مف المستمزمات المغو  مقومات استيدفت الجمع
وكذا القدرات العقمية واالستداللية التي  ،يتقاسميا كؿ مف المتكمـ والمخاطب

 .يتوفراف عمييا

لػ )س( التي نّص  ةالثالثدالالت التنكير  إّف االستمزاـ الحوارّي المعّمـ المتوّلد مف .ٕ
ض غر ينطوي عمى  امعنى ضمنيً  ابالغ المتكمـ المخاطبقائـ عمى  عمييا غرايس

 .مقصود ماتيبراج

 يتعيف بحسب ىذا االستمزاـ فيفي الحوار القرآني الغرض النفعي البراجماتي إّف  .ٖ
لممعاني الثالثة وفؽ مطابقتو  عمىالتي جاء عمييا النص الحواري  االستراتيجية
 اإّما تعجبً  ؛نوايا مضمرة أّما )المعنى األوؿ( فوجدنا فيو ،غرايسالتي نصيا 

كرسي  مف تسنـ المرأة امتعجبً ي اهلل سميماف )عميو السالـ( نب معاليدىد  حوارك
ّما  ،الممؾ في مممكة سبأ حوار امرأة فرعوف مع فرعوف عندما ارادت ك ااستعطافً وا 

ّما ،قرة عيف ليما ى )عميو السالـ(اتخاذ موس كحوار اهلل تعالى مع  مساعدة وا 
موسى )عميو قصة و ل االرسوؿ األعظـ محمد )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( ساردً 

ّما  ،)عميو السالـ(شعيب  مع ابنتي السالـ( بعض السيارة مع حوار ك اإعالمً وا 
فيو ف (المعنى الثاني)ّما وأ ،بعضيـ اآلخر عندما وجدوا يوسؼ )عميو السالـ(

عندما  مؤمف آؿ فرعوف مع بنى اسرائيؿحوار ك إّما إيياـ ؛نوايا مضمرة اأيضً 
ّما  ،سالـ()عميو الفكروا في قتؿ موسى عميو )حوار أخوة يوسؼك اوتأثيرً  اإقناعً وا 

 ،ى ترؾ يوسؼ في منأى عف ديارىـلمع بعضيـ عندما عمدوا إ السالـ(
خر كحوار بعض كبار قريش مع بعضيـ اآل إلساءةالمعنى الثالث( فقد يأتي ل)ّماوأ
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د وق ،متيمينو بالسحرو )صمى اهلل عميو وآلو وسمـ( متجاىميف معرفة النبي محمد 
معرفة متجاىال ً  مع أخوتو )عميو السالـ( كما في حوار يوسؼ اأيضً  يأتي لإليياـ

رسولو األعظـ محمد )صمى اهلل ، أو لمتعظيـ كحوار اهلل تعالى مع بنياميفأخيو 
 اليمتو وتعظيمً  اتعزيزً  مف قبمولو تعالى معاناة الرسؿ  اعميو وآلو وسمـ( ساردً 

  .لمقامو وشأنو

األولى ُتعنى ّف والدراسة التداولية أ والمسانية بيف الدراسة المغويةوجو االختالؼ . ٗ
 عمى تعتمد في تفسيرىا والثانية ،وغير معروؼ بالنسبة لممتكمـنكرة )س(  ببياف أفّ 
 .)س( يحدده المخاطب في تفسير وفؽ ما

 فتُفّسر أوجو التراكيب المغوية ،التداولية تدرس المغة مف وجية نظر وظيفية.٘ 

كثر مما تّدؿ بقوؿ التالي تمكننا مف تبميغ المعاني أوب ،لى عوامؿ غير لغويةشارة إباإل 
 .مف األقواؿ
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 اليوام 
تأثر  ،لى مدرسة أكسفوردفيمسوؼ لغوي، ينتمي إ :(Herbert paul Griseىربولت بوؿ غرايس )* 

نفس األخالقي وعمـ ـ السيامات في عمدراسة فمسفة المغة العادية، ولو إبأوستف الذي ُيعنى ب
 :ومف أىـ مصادره، النفس الفمسفي

 Logic and conversation: the wilam James Lechures , 1967, , The meaning 

1957  
 ،سيؼ الديف دغنوس ،د الشيبانيمحم :ترجمة ،بوؿ غرايس :المنطؽ والمحادثة )مقالة( :ينظر (ٔ)

 .ٛٔٙ :ٕ طالالت عمى النظريات المسانية والدالليةإ
ترجمة بسمة  :االستمزامات الخطابية الوضعية والمحادثية ،ٕٚ :جورج يوؿ :ينظر: التداولية (ٕ)

 .ٕٚٙ :القاموس الموسوعي لمتداولية ،بمحاج رحومة الشكيمي
 .ٓٗ:عادؿ فاخوري :ينظر: محاضرات في فمسفة المغة (ٖ)
طالالت إ ،وسيؼ الديف دغفوس ،يمحمد الشيبان :ترجمة ،غرايس :المنطؽ والمحادثة )مقالة( (ٗ)

 .ٖٖٙ :ٕعمى النظريات المسانية والداللية 
القاموس  ،محمد الشيباني :ترجمة ،وفرضيات المحادثة ،حكـ المحادثة ،ينظر: قوانيف الخطاب (٘)

 ٖٕٔ: جاؾ موشمر ػ آف ريبوؿ :الموسوعي لمتداولية
 .ٖٗٙػػ  ٖٖٙ :ٕسانية والداللية إطالالت عمى النظريات الم :المنطؽ والمحادثة )مقالة( (ٙ)
 ،)أ( اهلل تعالى بمساف سميماف )عميو السالـ( فمـ أقؿ ،ص المتكمـ بمسانو نفسولى نقؿ نعمدُت إ (ٚ)

فال يكوف لمحوار منيجية تطبيقية  ،لى تكرار المرِسؿ؛ ألف ذلؾ يؤدي إو)ب( اهلل تعالى مثاًل 
أف  ولذا اخترتُ  ؛وار بيف طرفيف مستقميفوال يكوف لو أثر في نفس المتمقي كأثر الح ،واضحة

 .يكوف منيج عرض الحوار بيذه اآللية في جميع األطروحة
 .ٕٔػػ  ٕٓ :سورة النمؿ (ٛ)
 .ٖٕػ ٕٕ :سورة النمؿ (ٜ)
  ٖٖٙ :ٕطالالت عمى النظريات المسانية والداللية إ :المنطؽ والمحادثة )مقالة( (ٓٔ)
 .ٛٙػ  ٚٙ :متوكؿالأحمد  :العربيةينظر: الوظائؼ التداولية في المغة  (ٔٔ)
  .ٕٕٔ :نعيمة الزىري :تحميؿ الخطاب في نظرية النحو الوظيفي (ٕٔ)
 .ٕٕ٘: ٜٔينظر: التحرير والتنوير: ابف عاشور  (ٖٔ)
 .ٖٕاآلية  :سورة القصص (ٗٔ)
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 .ٓٓٔ :ٕٓالتحرير والتنوير  (٘ٔ)
  ٖٖٙ :ٕانية والداللية طالالت عمى النظريات المسإ :المنطؽ والمحادثة )مقالة( (ٙٔ)
 .ٖ٘ٔ :روبرت شولز :السيمياء والتأويؿ (ٚٔ)
 .المصدر والصفحة نفساىما (ٛٔ)
 .ٔٚػ ٓٚ :يحيى حمداي :ترجمة وتقديـ ،فرانثيسكويوس راموس :لى دراسة التداوليةمدخؿ إ (ٜٔ)
 :ينظر ،مى نفسوع اوكتـ إيمانو ليعمؿ بالتقية خوفً  ،قيؿ إّنو ذو قرابة مف فرعوف بقرينة )آؿ( (ٕٓ)

 .ٜٕٔػ  ٕٛٔ :ٕٗالتحرير والتنوير 
 .ٕٛاآلية  :سورة غافر (ٕٔ)
  ٖٖٙ :ٕطالالت عمى النظريات المسانية والداللية إ :المنطؽ والمحادثة )مقالة( (ٕٕ)
 .ٛٙٔ :روبرت شولز :السيمياء والتأويؿ :ُينظر (ٖٕ)
  .ٕٛ٘ :ٔالزمخشري  :الكشاؼ :ينظر (ٕٗ)
 .ٜ ػ ٛ :سورة يوسؼ (ٕ٘)
 .ٖٜٚٔ :ٗينظر: في ظالؿ القرآف: سيد قطب  (ٕٙ)
  ٖٖٙ :ٕطالالت عمى النظريات المسانية والداللية إ :المنطؽ والمحادثة)مقالة( (ٕٚ)
 .ٕ٘ػ  ٜ :منتصر أميف عبد الرحيـ .د :ترجمة ،آفاؽ تداولية :تأريخ التداولية )بحث( :ينظر (ٕٛ)
 .ٙٔ :سعيد عموش .د :ترجمة ،رمينكوفرانسواز أ :وليةاينظر: المقاربة التد (ٜٕ)
 :القاموس الموسوعي لمتداولية ،شكري المبخوت :ترجمة ،التداولية والمسانيات والعرفاف :ينظر (ٖٓ)

ٕٕ. 
 .ٜ :ينظر: المقاربة التداولية (ٖٔ)
 .ٜ٘اآلية  :سورة يوسؼ (ٕٖ)
  ٖٗٙ :ٕية طالالت عمى النظريات المسانية والداللإ :المنطؽ والمحادثة )مقالة( (ٖٖ)
 .ٓٔ :ٖٔاآللوسي  :روح المعاني (ٖٗ)
إعداد  ،التداوليات عمـ استعماؿ المغة ،سماعيمي عمويعبد السالـ إ :بحث ؟ما التداوليات (ٖ٘)

 .ٕٔ :سماعيؿ عمويحافظ إ :وتقديـ
 .ٗسورة فاطر: اآلية  (ٖٙ)
  ٖٗٙ :ٕية طالالت عمى النظريات المسانية والداللإ :المنطؽ والمحادثة )مقالة( (ٖٚ)
 .ٕٙ٘ :ٕٕالتحرير والتنوير  (ٖٛ)
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 .ٛػ  ٚ :محمد نظيؼ .د :ينظر: الحوار وخصائص التفاعؿ التواصمي (ٜٖ)
 .ٛاآلية  :سورة الفرقاف (ٓٗ)
 .ٕٗ٘٘ :٘في ظالؿ القرآف  (ٔٗ)
 ٚٔ :التداوليات عمـ استعماؿ المغة ،سماعيمي عمويعبد السالـ إ :بحث ؟:لتداولياتما ا (ٕٗ)
  ٖٖٙ :ٕطالالت عمى النظريات المسانية والداللية إ :نطؽ والمحادثة )مقالة(الم (ٖٗ)
 .ٜٔاآلية  :سورة يوسؼ (ٗٗ)
  ٖٖٙ: ٕطالالت عمى النظريات المسانية والداللية إ :المنطؽ والمحادثة )مقالة( (٘ٗ)
 .ٕٓ :اآلية :سورة يوسؼ (ٙٗ)
 .ٖٔاآلية  :سورة يوسؼ (ٚٗ)
 .ٛٛ:ٖٔروح المعاني  :ينظر (ٛٗ)
 .ٕٕٗ :ٕٔالتحرير والتنوير  (ٜٗ)
 .ٖٛ :محمد محمد يونس عمي :تحميؿ الخطاب وتجاوز المعنى :ينظر (ٓ٘)
 .ٜاآلية  :سورة القصص (ٔ٘)
نجاز()ينظر: دينامية النص  (ٕ٘)  .ٜٖ :محمد مفتاح :تنظير وا 
 .ٖٛ :دينامية النص (ٗ٘)
 .ٖٓ :صالح اسماعيؿ :نظرية المعنى في فمسفة بوؿ غرايس (ٗ٘)
  ٖٖٙ :ٕطالالت عمى النظريات المسانية والداللية إ :المنطؽ والمحادثة)مقالة( (٘٘)
 .ٜٕٚٙ :٘في ظالؿ القرآف  (ٙ٘)
  .ٖٖٔ :عمر أوكاف :ينظر: المغة والخطاب (ٚ٘)
 .ٚٗ :بيير داكو :المرأة بحث في سيكولوجية األعماؽ (ٛ٘)
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 :المصادر والمراجع

 * القرآن الكريم

منتصر أميف عبد الرحيـ، دار  .د :ترجمة ،دراسات وبحوث مختارة( الجزء األوؿ)* آفاؽ تداولية 
 .ـٕٙٔٓىػ ػػ ٖٚٗٔ ،ٔط ،كنوز المعرفة ػػ عماف

ترجمة مجموعة  :* إطالالت عمى النظريات المسانية والداللية في النصؼ الثاني مف القرف العشريف
  .ـ ٕٕٔٓ ،بيت الحكمة ػػ تونس ،عز الديف مجذوب :إشراؼ وتنسيؽ ،مف االساتذة والباحثيف

 .ت( د.) ،دار سحنوف ػػ تونس ،ـ(ٖٜٚٔمحمد الطاىر ابف عاشور)ت  :* التحرير والتنوير

 ،ٔط ،دار كنوز المعرفة ػػ األردف ،محمد محمد يونس عمي .د :* تحميؿ الخطاب وتجاوز المعنى
 .ـٕٙٔٓىػ ػ ٖٚٗٔ

عالـ الكتب الحديث ػػ  ،سماعيمي عمويحافظ إ :إعداد وتقديـ :اؿ المغة* التداوليات عمـ استعم
 .ـ ٕٔٔٓػػ  ىػٕٖٗٔ ،ٔط ،األردف

 .ـٕٓٔٓىػ ػػ ٖٔٗٔ، ٔط ،دار األماف ػػ الرباط ،د. قصي العتابي :ترجمة ،جورج يوؿ :التداولية* 

 ،د. محمد نظيؼ (:الحوار وخصائص التفاعؿ التواصمي )دراسة تطبيقية في المسانيات التداولية* 
 .ـٕٓٔٓ ،لشرؽ ػػ المغربأفريقيا ا

نجاز()* دينامية النص   ٕٓٔٓ ،ٗط ،المركز الثقافي العربي ػػ المغرب ،د. محمد مفتاح :تنظير وا 
 .ـ

دار  ،ىػ(ٕٓٚٔالسيد محمود اآللوسي )ت :تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني * روح المعاني في
 .ـ ٖٕٓٓػػ  ىػٖٕٗٔ، ٔط ،بيروت ػػ لبناف ،الفكر

 ،المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،سعيد الغانمي :ترجمة ،روبرت شولز :ء والتأويؿ* السيميا
 .ـٜٜٗٔ، ٔط ،بيروت ػػ لبناف

 ـ  ٕٗٓٓػػ  ٕ٘ٗٔ ،ٖٗط ،دار الشروؽ ػػ القاىرة ،السيد قطب :* في ظالؿ القرآف
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والباحثيف مجموعة مف األساتذة  :ترجمة ،جاؾ موشمر ػ آف ريبوؿ :* القاموس الموسوعي لمتداولية
 ،دار سيناترا ػػ تونس ،خالد ميالد :مراجعة ،عز الديف المجدوب :بإشراؼ ،مف الجامعة التونسية

 .ـ ٕٓٔٓ ،ٕط

محمود بف عمر الزمخشري )ت  :* الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ وعيوف األقاويؿ في وجوه التأويؿ
 ،ٔط ،يروت ػ لبنافب ،دار إحياء التراث العربي ،د. عبد الرزاؽ الميدي :تصحيح ،ىػ(ٖٛ٘
 .)د.ت(

 .ـٕٔٔٓ ،ٔط ،دار رؤية ػػ القاىرة ،عمر أوكاف :* المغة والخطاب

 ،ٔط ،دار الكتاب الجديد المتحدة ػػ بيروت ،عادؿ فاخوري .د :* محاضرات في فمسفة المغة
 .ـٖٕٔٓ

 ،اموسفرانثيسكويوس ر  :)مبدأ التعاوف ونظرية المالءمة والتأويؿ( لى دراسة التداولية* مدخؿ إ
 ـ ٕٗٔٓ ،ٔط ،ديوانية ػػ العراؽ ،دار نيبور ،يحيى حمداي :ترجمة وتقديـ

منشورات وزارة الثقافة  ،وحيد أسعد :ترجمة ،بيير داكو :* المرأة بحث في سيكولوجية األعماؽ
 .ـٖٜٛٔ ،واإلرشاد القومي ػػ دمشؽ

 .)د.ت( ،األنفاء القوميدار  ،وشسعيد عم .د :ترجمة ،فرانسواز أرمينكو :ة* المقاربة التداولي

 ،الدار المصرية السعودية ػػ القاىرة ،صالح اسماعيؿ :* نظرية المعنى في فمسفة بوؿ غرايس
 .ـٕ٘ٓٓ

 ـٜ٘ٛٔىػ ػػ ٘ٓٗٔ ،ٔط ،دار الثقافة ،أحمد المتوكؿ :* الوظائؼ التداولية في المغة العربية
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