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 التّعّلـم دافـأه

 

 

 

   :علمتّ ال أهداف

من  رـاستمانية نة الث  الس   ة " لمستوىـداولي"الت   مقياسة ـالهدف من تعليمي

ما  معرفة كل   في ، نحجرهدراسات أدبية ونقدية/ لسانيات تطبيقية صتخص   خالل

  .ا، وخطابا(اله)نص  داولي وآليات اشتغالت  رس الد  ق بيتعل  

 ظروف انسجام اتفي كيفي البحثجاهدة الكشف و حاولت داوليةالت   ألن  

جازية إن ةمشترك ألفعالكمبادئ أيضا كفعل إنجازي، و سانيةالملفوظات الل  نجاح 

 .معين يةقف سياقامو طارإفي  اتمع الخطابتواصلية 

 الب على تحقيق بعضأن يقدر الط   في نهاية المقياسوبواسطاته يمكن 

 غراض نجملها في اآلتي:األ

 الغرض المعرفي:  -أ

، للحقل ق بهذايتعل  ما  ص وكل  على الخطاب والن   والمباشر ريحص  ال عرفالت  

ها متداوليلغة ول  إلى دراسة العالقات الموجودة بين اتهدف داولية الت   هاعلى اعتبار أن  

 .اطقين بهامن الن  

 ةلماد  ا بدراسة متهت   طالبية وكفاءات إطارات ، يمكننا تكوينالوصف وبهذا

 .صالن  و الخطاب بناء أداة بوصفهاالكالم  في دائيةاأل المنظومة داخل غويةالل  

 الغرض المهاري:  -ب

 قعميوت ، وذلك بإرساءداولية في تحليل الخطاباستعمال آليات الت   اتقان

 .لكالماذي ينتج فيه المقام ال  انطالقا من  المناقشةآداب مبادئ وأصول الحوار و

 :لوكي والوجدانيالغرض الس   -ت

 ةداوليالت   سم الجمالية لمقيانواع الخطابات، وااللتزام بالقي  أفريق بين الت  

 .غويالل   لوكالس   تحليل في وإسهاماتها

 المسبقة المطلوبة: المعارف

ن من ـك  يتم كية ـالقاعديالمعارف المسبقة  جملة منالى  الباج الط  ـيحت

يات، نسامن قبيل: النحو، والبالغة، والفقه، والل   علماتهذه الت  فهم مواصلة 

 صية...سانيات الن  والل  

 الوسائل البيداغوجية:

 من ةامعة في الجـكنولوجية المتاحالوسائل البيداغوجية والت   الل كل  ـاستغ

، جهزة كومبيوترأنحو:  .صالاإلعالم واالت   ة فيتكنولوجي مخابر وتجهيزات

، ومن خارج الجامعة: كالجامعات وطابعات، وناسوخ، ومصور، وعارض... 

 واوين...   بة، والمعاهد، والمدارس، والد  القري



 التّعّلـم دافـأه

 

 

 

 :طريقة التقييم 

 ... أعمال شخصية، وهةأعمال موج   ،مراقبة مستمرة، امتحانات



 مــــة ّمقــــد
 



 مقـّدمــة

 

 أ

 

 مـن الّرحيـالّرحم هللام ـبس

 به نستعين وعليه نتوكل

 

 الوعد ادقد الص  الم على سي دنا محم  الة والس  والص   ،العالمين الحمد هلل رب

نا منا ما يْنفعهم عل   الل  ، ك أنت العليم الحكيمما علَّْمتنا إن   هم ال علم لنا إال  الل  األمين، 

لما، وواْنف ْدنا ع  نا الحق  عنا ب ما علَّمتنا وز  نا الباطلباعه، وت   ا واْرزقنا احق   أَر  ال أر   باط 

لنه، ون يْستمعون القول فَيَتَّب عون أْحسنوارُزقنا اْجتنابه، واْجعلنا مم    ك فيـا برْحمتأدْخ 

 الحين، وبعد:عبادك الص  

 ال، أيستعمغوي أثناء االالل  ها دراسة المنجز داولية بأن  ف الت  تعر  غالبا ما 

ا، مستعمليهغة بالل  علم يهتم بعالقة ؛ فهي اأو تأويلهاستعمالها غة عند الل  دراسة 

تج ني لتيا بقات المقامية المختلفةالط   طارإ في لحوارا وأصول مبادئ قصديتها خلق

 لفظتج لمن مل  ا صادرا من متكمحد د بوصفها جهازا كالميا أثناء الت داول الكالم هافي

ة، ليض تواصاغرألتحقيق   محد دإلى مخاطب  هن وموج  معي   في مقاممضبوط  محد د

 خاطب.والت   م والمخاطب شريك في عملية الخطابمن المتكل   كل   ألن  

وضوعات ذات الم ةسانيالل   اتخصصت  من الالت داولية  د  تع بهذه المعطيات،

ل تحاو يثحبليغ؛ الت  عملية للملفوظات وقت  اإلنجاز و الستخدامبوساطة ا دة د  المح

 انيةمع امك اتهموخطاب غوية أثناء حواراتهمالل  مين لألدلة فية استعمال المتكل  كي دراسة

 غة.الل  من قبل مستعمل  نةاقة معي  في ظروف سي  الخطابات  هذهتأويل 

 شاربهمد ذلك إلى تعد   بس، ومرد  الل  و ضغمونعته بالون كتب فيه فكثير مم  

 أن   ماوالسي   ؛ي انبثق منهحقل معرف مركزيةمفهوم من مفاهيمه ال ولكل   ،ومصادره

 لمنطقوا صالاقتحم مجاالت العلوم االجتماعية والقانونية وعلوم االت   ،هذا العلم

 .وغيرها اواألنثروبولوجي

غة على الل  فيها انفتاح  رية الت داولية الت ي يتم  ـالن ظفإن  ، هذا األساس و على

 John Lang) أوستين ل:ت في أعماضوابط ترتبط بأغراض المتكل مين ومقاصدهم تجل  

Shaw Austin) وسيرل ،  ( John Searle) وفان دايك ، ( Virgil van Dijk)؛ ...، وغيرهم

حيث ارتبطت نظرتهم لل غة بالمقام، ال ذي يولي أهمية بالغة للن ظام الت واصلي أين 

غة وظيفيتها من رصد العالقات القائمة بينها وبين متداوليها انطالقا من الل  تستمد 

 .الظ روف المقامية المحيطة بإنتاج المعنى 

ل تجيب عن مجموعة أسئلة، نراها جوهرية تتمث   نتحاول هذه المطبوعة أ

 في اآلتي: 



 مقـّدمــة

 

 ب

 

  الت داولية ؟ مفهوم ما 

  غة؟الل  بالت داولية ما عالقة 

  ي؟ الت داول الد رسفاهيم الت ي يدور حولها أهم األسس والمما هي 

 ها الت داولية ؟توما أهم القضايا التي تناول  

سانيات ل  الفي  دروس) بـ اهـوسمنذي ال   اـعملنده في ـوف نرصـس ذا ماـهكل  

ستهدفت مقاصد ووظائف مركزية، الها  الن ظريةأن هذه  اعتبار(، على الت داولية

ئق رالط  افنا بمختلف عر   حيث؛ ة(وأدبي ةولساني ةغوجيوبيدا ةمعرفي) مجاالت عديدة

 بها في نـتعيكما نسص، مهما كانت طبيعته الخطابية. الن   عليهاتي يبنى ات ال  ـواآللي

ة ـسانيل صوص وتنميطها وتجنيسها وتصنيفها، وفق مقاييس وقواعدالن  بيان جمالية 

، رهـغين عص ن  ا الـبه ينمازي تات ال  ـمزات والس  ـفنا بمختلف الممية. كما تعر  ـونقدي

 ص عن الخطاب.ـ  ز النوما يمي  

لى إرع ـتا، يـا تحليليـ، منهجا وصفيهذه الد روسا، في ـبعنفقد ات   ه،ـوعلي

لى إلت عرف اصد ق الت داولية الت اريخي ال ذي استثمرناه في الت قصي والمتابعة للمفاهيم

لبة والباحثين الط  ن بغية تقريبه م بأسلوب تعليمي واضح وبسيط جذورها

 .سينوالمدر  

 علميةال حاث العلي القدير أن يكون عملنا في رتب األبللا  رجوه من نما  وكل  

 اجيا منتها، ر، وأن يسد ثغرة ما في مكتباغويالل  بالد رس ع إلى الن هوض الت ي تتطل  

من نقص  عملالا ا في هذعم   الوقرة البحثةكما نستسمح والت وفيق والس داد،  العون للا  

 .نسيان وأتقصير  وأ

سول األمين وعلى آله و  تعالى على سي  للا  و صل ى  من حبه وصدنا محمد الر 

 ته...آمين. ك بسن  دعا بدعوته وتمس  

 

 



 

 الـّدرس الأّول

 ( مفاهيم)ة ــالّتداولي

 

 تمهيـد 

 التداولية مفاهيم 
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 تمهيد:

ضمنّّويةغلةّالل ّاسّلألد ّصّلسانيّيدرسّكيفيةّاستخدامّالن ّداوليةّتخصّ الت ّ

ّوخطاباتهم ّ أحاديثهم ّحيث ّالسّ  تطورتاليومية، ّ،العشرين القرن من بعيناتفي

ّ ّساعية ّالخطابّإلىبذلك ّحدود ّتأسيسّتجاوز ّعامّ ّنحو ّوالن ّنظرية ّللفعل اطّشة

ّطريّاإلنساني ّالل ّّقـعن ّالمقـغدراسة ّفي ّال ّة ّام، ّبما ّيهتم لونّستعمالمّيصنعهذي

ّ اظـباأللف ّإطار ّمن دامحد ّ اـكالم بوصفها ةـالمتباين ةـالمقامي اتـالطبقفي  صادرا

ّ.ةالعامّ  ضدّلتحقيقّجملةّمنّاألغرامحد ّ مقام فيوّن،معي ّ بلفظ مخاطب، إلى مـمتكل ّ

 :مفاهيم

ّتتحد ّّفهي ّال تي ّالمعاني ّبدراسة ّمعتهتم ّومقامات ّمواقف ّفي ّنةي ّد هيّو،

ّتليسّينالمعاّهاّتشيرّإلىّأنّ الت واصل؛ّألن ّّياالستعمالّأوّفّفيّالل غةّتدرسّبذلك

ّتت حد،ّوالّبالمتكل م،ّوالّالّباأللفاظصالّمت ّّأمرا بينّّغةاولّالل ّتديّفّبالمتل قيّوإن ما

ّالحاصل.وصوالّإلىّالمعنىّّمعاّالس ياقّوّوالمتل قيالمتكل مّ

ّالت داوليو ّتجاـمفهوم ّالكثيـذبتة ّالمختلفـه ّـرّمنّالمصادرّالمعرفية ّ»فهية،

ّّعتقاط ّاكتنفه1«لمصادرّأفكارّوتأمالتّمختلفةّيصعبّحصرها ّلما ّنظرا منّّ،

موقعّداخلّمالبساتّتاريخيةّعس رتّمنّظهورهّونشأته،ّوبخطىّوئيدةّضابطةّالت ّ

ّالل ّ ّالمنظومة ّبتأسيسها ّسانية ّذات ّنظرية ّالخمرجعيات ّمقاربة ّفي ّطابفكرية

ّبمختلفّأبعادهّوأدواتهّاإلجرائيةّضمنّجهازّمفاهيميّداخلّشبكةّالت واصل.

ّ ّذلك ّإلى ّزيادة ّالت ّّ»كان ّهذا ّنتيجة ّوات ّمن ّالت داوليةّداخل، ّمجاالت ساع

ّأصبحّمنّالعسيرّوضعّتعريـعهوتنوّ  عددّمنّّاعـاستطّوقد،ّعـمانّجامعّلهافّـا

فّسلمّمنّالمآخذّعليه،ّـليةّليسّمنهاّتعريداواتّكثيرةّللت ّـواّتعريفـمالباحثينّأنّيقد ّ

ّرصدّإلىّيسعىّعريفاتالت ّّشموليةّفيّداخلالت ّّوهذا،2ّ«وقدّيناقضّبعضهاّبعضاّ

ّالمجاالتّكافةشعبّال ذيّاستهدفّوالت ّّراءالث ّانمازّبّولذلك،ّالعلمّهذاّأصولّآليات

ّ.المعرفية

حظّسةّساهمتّبثالثةّعواملّرئيّمحمود أحمد نحلةفيّهذاّالس ياق،ّأدرجّ

امعّوال تيّيصعبّمعهاّوضعّتعريفّشاملّجّوافرّفيّضبابيةّمصطلحّالت داولية،

ّمانعّلها.

                                                             
1 -Maingueneau (Dominique)ّ : Pragmatique pour le discours littéraire, Collection : (Lettres Sup) 

Dunod, Paris, DL 1997,p:1. 
ص:ّ،2002ّالمعاصر،ّدارّالمعرفة،ّاإلسكندرية،ّّمحمودّأحمدّنحلة:ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّالل غويّ-2ّ

11. 

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=pragmatique%2Bpour%2Ble%2Bdiscours%2Blitt%C3%A9raire%2Bde%2Bdominique%2Bmaingueneau&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDcQFjAC&url=http%3A%2F%2Flivre.fnac.com%2Fa1729485%2FDominique-Maingueneau-Pragmatique-pour-le-discours-litteraire&ei=L7nlUZ_LBtGI7AbI2IHgAw&usg=AFQjCNFfuy1vuXY2NJGG8PfMeoiCkISDqw
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ّ:1ّّفيّالعواملّاآلتيةّّانجملّذكره

غيرهاّ،ّككذلةّالد ورّالبارزّفيّـلمّتكنّنشأتهاّلسانيةّبحتة،ّبلّكانّللفلسف -أ

ّالمصطلح ّالفلسفـأتّفيّأحضـاتّال تيّنشـمن ّفتـان ّما ّثم  يّتّفـتّأنّشاعـئة،

ّس.ّّيكيّبيرألمرالد راساتّالل سانيةّنحو:ّالس يميائيةّال تيّنشأتّعلىّيدّالفيلسوفّا

ّة.عروفلمّتكنّالت داوليةّفرعاّمنّفروعّومستوياتّالت حليلّالل سانيّالم -ب

ّقدّالّتنضويّتحتّعلمّمنّالعلومّال تيّلهاّعالقةّبالل غة،ّ -ت غمّلىّاعإن ها لر 

 لعلومّفيّبعضّجوانبّالد راسة.منّتداخلهاّمعّهذهّا

ّّاومهم ّفإن  ّالث قافّلغويّات جاهpragmatiqueّlaّالت داوليةّيكنّمنّأمر، ّةوليد

ّوهي ّالغربية، ّّالل غوية ّللمصطلحين ّّ»ترجمة pragmaticsّّّاإلنجليزيالمصطلح

تعرفّبهّهذهّالمقالة،ّوالمصطلحّّالت واصليّالجديدّال ذيّبمعنىّهذاّالمذهبّالل غوي

ّالفر pragmatiqueّ laّنسي ّلمصطلح ّترجمة ّوليس ّالمعنى، pragmatismeّleّبنفس

ّ.)2(«يعنيّالفلسفةّالن فعيةّالذ ارئعيةّالفرنسيّال ذي

ّالد راساتّالل سانيةّوالت داولية ّللت ّّ»ّحقلّمنّحقول ّجديد ّيسمحّعلم واصل

ّوتحليل ّبوصف، ،ّ ّالمتكل مينّفيّظروفالت ّّتاستراتيجياوبناء ّخاطبّاليوميّبين

ّملموسةّ)3(«مختلفة ّكالمية ّألفعال ّإنتاجهم ّالن اسّعبر ّتواصل ّيدرسّكيفية ّألن ه ،

ّالظ روف هّواألسيقة،ّّأط رتها ّاألمرّيقر  ّصالح فضل وهذا ّمنّذلكّّ»فيّقوله: لها

نّمنّمجموعةّالعلومّالل غويةّال تيّتختصّبتحليلّعملياتّالكالمّالفرعّالعلميّالمتكوّ 

ّ ّاألقوال ّووظائف ّخاصة، ّالت واصلّبصفة ّإجراءات ّخالل ّوخصائصها الل غوية

ّتركّ )4(«بشكلّعام ّألن ها ّبمختلفّّالس ياقيّالوظائفيزّعلىّالجانبّ، لل غةّوعالقاته

ّ.ّفيّآنّمعاّالمّوالت واصلّـاإلنسانيةّمعّتحليلّعملياتّالك جوانبّالحياة

ّالح ّكانت ا ّالن حـولم  ّهذا ّعلى ّالت داوليـال ّأضحت ّالل غـو، ّتدرس ّفيّـة ة

ّوالّـاالستعم ّبالكلمات، ّال ّليسّبمت صل ّالمعنى ّأن  ّتعد ّألن ها ّالت واصل؛ ّفي ّأو ال

ّتداولّ بالمتكل م،ّوالّبالمخاطب،ّبلّإنتاجّالمعنىّيتشك لّفيّشبكةّمتكاملة،ّيتمّفيها

                                                             
 .10ص:ّ،ّمرجعّنفسهالينظر:ّّ-1ّ
2ّ-ّّ ّصحراوي: ّالطّ مسعود ّدار ّالعرب، ّالعلماء ّعند ّللطّ الت داولية ّطليعة ّبيروت، ّوالن شر، ،1ّباعة

 .15،ّص:2005ّأوت

ينّدغفوس،ّومحمدّالشيباني،ّبيروت،ّدارّالت داوليةّاليوم،ّتر:ّسيفّالد ّّبول:يآنّرّ،ّورلجاكّموشّ-3ّ
ّطالطّ  1ّليعة، ّص:2003، ّدايك55، ّفان ّو ّالد ّالن ّّ:. ّالخطاب ّفي ّالبحث ّاستقصاء الليّصّوالس ياق

 .13،ّص:2000رق،ّالقادر،ّالد ارّالبيضاء،ّأفريقياّالشّ  داولي،ّتر:ّقنينيّعبدوالت ّ
 .10،ّص:1992ّص،ّعالمّالمعرفة،ّالكويت،ّأغسطس،ّبّوعلمّالن ّبالغةّالخطاّ:صالحّفضلّ-4ّ
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الل غةّبينّالمتكل مّوالمخاطبّضمنّأسيقةّمعين ةّ)مادية،ّواجتماعية،ّولغوية(ّقصدّ

 المند سّفيّالكالم.ّالوصولّإلىّالمعنى

ّ ّّالت داوليةإذاً، ّعلى ّقائمة ّجوهرها ّفي ّثنائية:مبدأ الل غة/ّ»رفض

 Ferdinand)ّدوسوسيرالحديثةّّال تيّنادىّبهاّرائدّالل سانياتّ (Langue/parole)الكالم

de Saussure)ّّ.الل غة(ّوحدهاّدونّ)الكالم(،ّهيّالجديرةّبالد راسةّالعلمية(ّ القائلةّبأن 

ّ)الت داوليوعلىّذل ّبينّالل غةـكّفإن  ّتعنىّبالبحثّفيّالعالقاتّالقائمة ومتداوليهاّّة(

ّتحليلّعملياتّالكالمّووصفّوظائفّاألقوالّ ّفتأخذّعلىّعاتقها منّالن اطقينّبها.

ّالل غوي ّالت واصل ّلدى ّوخصائصها ّالعالقةّ)1(«الل غوية ّتلك ّعلى ّفعل ّرد ة ّفهي ،

ّفا ّبينّالد الّوالمدلول; ّالل سانيةّاالعتباطية ّالجماعة ّتتخاطبّبها ّلغوية لد الّعالمة

ّاعتباطيةّناحيلت ّعرفية ّعالقة ّوفق ّالمدلول ّالمدلولّ.على ا ّّ،أم  ّلغويّفهو معنى

ّ.متعارفّعليهّمنّلدنّهذهّالجماعة

ّالقولّبأنّ   استعمال دراسةعلىّّرك زداوليةّالت ّ مفهومّونتيجةّلذلك،ّيمكننا

ّّّ.ّ)2(لّنظاماّمنّالعالماتوصفهاّتمث ّبّلسانياتذيّأهملتهّال ّال ّّ غةالل ّ

                                                             
ّزيادّعزّالدينّالعوف،ّ"مجلةّاآلدابّ،الت داوليةفرناندّهالين:ّّ-1ّ األجنبية"،ّمجلةّفصليةّتصدرّ تر:

http://www.awu.sy/ّ،15/05/2021ّ ،1ّ،ّص:2006 ،ّشتاء125ابّالعربّبدمشق،ّعّحادّالكت ّعنّات ّ

ّ.23:40على:ّ
ّوالباحثين األساتذة من مجموعة تر للتداولية، الموسوعي القاموس ريبول، وآن موشلر ينظر:ّجاكّ-2ّ

ّمنشورات ّالمجدوب، الدين ّعز   ، 2010 تونس، للترجمة، الوطني المركز سيناترا، دار بإشراف

  .21ص:

http://www.awu.sy/
http://www.awu.sy/
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 : اريخيةالمنطلقات التّ  .1

لت داولية، حيث مث  الت   ور المركزي في نشأةات الد  حليل بالذ  ة الت  ـلفلسف كان

لغة باعتماده ال  اهتماماته على  كل   ذي صب  ال   غة المعاصرة،الل   فلسفة جاه في هذا االت  

غة الت الفلسفية منشؤها من الل  ـالمشك غة الفلسفية، ألن  طريقة جديدة في تحليل الل  

 ، ولذا يجببيعية مصدر الخطأ وسوء الفهمغة الط  الل   وإن    ومن استعماالتها السيئ،

   .(1)استبدالهاتغييرها و العمل على

حقل  إلى الت داولية كحقل لغوي بمذهب الفلسفة البرجماتية ويعزى ارتباط

سعى ولى تألة؛ فاكالت رجمة االستعمالي ، لما في ذلك من أوجه الت القي بينهما:رجمةالت  

تها ريديى تنقلها من تجباحثة عن أطر تنفذ بها إلى االستعمال العملي لل غة حت  

ا األخيرة ا؛وصوريتها إلى واقعيته  عملي تحاول ترجمة األفكار إلى واقعف ،أم 

بصفة انتشرت واكتسحت الحقول المعرفية لتنهل من مواردها، و ذلكوبعد ملموس، 

ئي Philosophie Analytique أدق الفلسفة الت حليلية  س لها.ال تي تعد المنبت الر 

ي الت  للفلسفة  ئيسالر  غة هو العمل حليل يعتبرون تحليل الل  فالسفة الت  ألن  

 عناصر تحليل و توضيح، بحكم وظيفيتها في األلفاظ والمعاني على مسائلز ترك  

 ليلتق هو حليلالت   من الغرض أن   يعني وهذا خاص، قصد جلأ من نمعي   موضوع

، منها بتترك   تيال   دةاألجزاء المتعد   إلى االنتباه بتوجيه اتالمركب   في الغموض درجة

 .(2)عامل معهايسهل فهمها والت  كي 

نا بالن مسا، العقد الث اني من القرن العشرين في فيي   »نشأت هذه الفلسفة فيقد ل

في  (Gottlob Frege 1848 – 1925 هـوب فريجـغوتل)على يد الفيلسوف األلماني 

: مثل الل غوية من بعض الت حليالت فيه وال ذي أجرى ،"الحساب أسس علم" كتابه

 أساس يعد ان الل ذان المحمول واالسم العلم اسم: هما لغويتين مقولتين بين تميي زه

 إسناد أي ؛ (concept)الت صور بوظيفة يقوم المحمول أن   بي ن القضية الحملية، حيث

 إلى العلم اسم يشير حين العلم، في السم الوصفية الوظيفية من الخصائص ةـمجموع

 مجموع على الد اللة وهي األساس للمحمول مقابل الوظيفة معي ن، في فرد

 بين مي ز قد نجده هذا ة إلىـالعلم، إضاف اسم إلى بعضها، وال تي تسند أو الخصائص

                                                             

ينظر: الزواوي باغورة: الفلسفة والل غة )نقد المنعطف الل غوي في الفلسفة المعاصرة(، دار الط ليعة  - 1

 .202، ص:2005، 1ط للط باعة والن شر، بيروت، لبنان،

 .287، ص:2004، 2وزيع، عمان، طوالت   شرللن   وائل ربية، دارالت   فلسفات :إبراهيم ينظر: ناصر - 2
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عن رؤيته الد اللية،  ينم اإن م الفلسفة الل غوي في الت جديد أيضا، وهذا والمرجع المعنى

 .(1)الحديثة والفلسفة القديمة الفلسفة بين قطيعة إبستيمية أحدث وبذلك

 اتّجاهاتها: .2

 :(2) ات جاهات هيثالثة تبلورت فلسفة الت حليل في  

  : Positivisme logiqueالوضعانية المنطقية .1.2

يار هذا الت   فالسفة ، حيث إن  (Rudolf Carnap) كارناب رودولف لهايمث  

رون واعتباطية، إساءة وغموض بسبب ما فيها من  )(بيعيةغات الط  الل  من  متضج 

 غرات ال تي تتيح صياغة تلك الل غةعن الث   باحثين يتفحصونها جعلهم األمر ال ذي

لغة منطقية صارمة )مثل لغة ، فاستبدلوها ببيعيةغات الط  المصطنعة بديال عن الل  

 .ياضيات( الر  

 :Phénoménologie du Langage اهراتية اللّسانيةالظّ .2.2

 ة علىـوم هذه الفلسفـتق، Edmund Husserl))رلـد هوسـا إدمونـلهيمث  

د من ليس ثمة موضوع الموضوع والذ ات، حيث إن ه  دة من مجر  وال ذات ، ذات مجر 

الوصول إلى وهي دعوة صريحة غايتها  .وجهان لعملة واحدة فهماموضوع، 

 ظ واهر.بر الالجواهر ع

 :Philosophe du Langage Ordinaire العادية فلسفة اللّغة .3.2

، والفلسفة عنده (Ludwig Josef Johann Wittgenstein) فتجنشتينلها يمث  

ليست بنظرية كتلك الن ظريات ال تي تنطوي عليها العلوم الط بيعية، فهي ال تصل بك 

ة نهدف من ـما هي نشاط أو عملية توضيحية إلى مجموعة من الن تائج، وإن  ـفي الن هاي

ة أن يدركوا أن  كل  ـة، وعلى الفالسفـة الغامضـار المختلطـورائها إلى حصر األفك

ي، ـمهماتهم هي تحليل)المقال المنطقي( ال ذي نصطنعه في وصف العالم الخارج

                                                             

ينظر: ماري آن بافو، جورج إليا سرفاتي: الن ظريات الل سانية الكبرى)من الن حو المقارن إلى  - 1

اضي، المركز الث قافي العربي العربية، بيروت،  ة، مركز دراسات الوحدالذ رائعية(، ترجمة: محمد الر 

 .351، ص:2012، 1لبنان، ط

 المطبوعات يحياتن، ديوان محمد :الل سانيات الت داولية، ترجمة إلى مدخل دال ش: الجياللي ينظر: - 2

 .18 -17، ص. ص:1992نوفمبر عكنون، الجزائر،  الجامعية، بن
 -   تي يمكن لألطفال اكتسابها الل غة البشرية ال   هايقصد ب الل سانياتبيعية هو مصطلح في علم الل غة الط

تختلف  ، وهياس كلغة أميهم بشكل عفوي دون تعليم أو إرشاد وأن يتعامل معها الن  أومرب   والديهممن 

واصلية الموجودة ، أو عن الوسائل الت  لغات البرمجةأو  كليةغات الش  الل   :ت االصطناعية مثللغاعن ال  

، /https://ar.wikipedia.orgويكيبيديا،  ةالموسوعة الحر   لدى الحيوانات من ناحية أخرى. ينظر:

 .20:25على  2/03/2015

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/
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ت خلي عن ل هي القضاء على الفلسفة أو الـة في نهاية الت حليـوبهذا تكون مهمة الفلسف

 كل  فلسفة. 

خ  بظهور مدارس جديدة نشأت في أحضان الفلسفة  الت حليل فلسفةليؤر 

 إنجلتراما ساد في  لعل   »اليونانية، وبأكثر تحديد الن ظرة األرسطية إلى الل غة

: الفلسفة ـانية تيار وسم بحدة األمريكية منذ الحرب العالمية الث  والواليات المت  

القائمة على االنطالقة  ية هو امتداد و نقد للن ظرة األرسطية إلى الل غةالت حليلية والل سان

امي إلى عقلنة الكون...، والل غة  Propositionمن القضية  أداة كفيلة  في الت حليل الر 

ج ـتنبئ وتساعد في عملية فهم المدركات، وبما أن ها ترضى الت حليل، فتستنت نبأ

ال تي  سانية أسرارا كثيرة كانت تختفي في كيان الل غةبوساطة الفلسفة الت حليلية والل  

 .)1(«ورتظل المحتفظة األمينة على المتص  

من  رائدة في تناول الل غة (Oxford)ورد ـأكسف مدرسة تعد   ،في هذا المنحى

الل ساني و الفلسفي، وهي ال تي ينتسب  :بين المجالين زاويتها الفلسفية محدثة جسرا

اسخ(John Lang Shaw Austin)جليزي إليها الفيلسوف اإلن ة في ـ، صاحب القدم الر 

 .(2)ةلة في الكالم من زاوية فلسفية تحليلية غير معقد  العادية الممث   دراسة الل غة

قا فا معم  داللة وتركيبا، فأولت اهتماما مكث   ألن  محور فلسفة الت حليل هو الل غة

بها مع الد عوة إلى تجديد شحنات األلفاظ، وذلك بتجلية جوان ،في تبيان الد اللة الل غوية

ة الت حليل من دعاة الد قة ـفالسف » ، فكانواوتحليل العبارات قصد الوصول إلى البيان

وعب روا على أن  أغلب مشكالت الفلسفة نابعة من عدم فهم  والوضوح، اهتموا بالل غة

ها في رعية تنفس  ألن  الفلسفة تتعامل مع المطلق، ولذا وجدت ش؛ (3)«منطق الل غة

 تعدها لم اهتمام الفالسفة، غير أن   محط   كانت الل غة ؛ فلرب ماعلى نية اإلطالق الل غة

ت حل  أداة  هاأن   اعتبار ىالعشرين علفي القرن  إال  في الفلسفة  محورياموضوعا 

 في مختلف فروع الفلسفة. العديد من المشكالت

 اد علىالعتماازداد ، ةـأبداه الفالسفة المعاصرون بالل غ ام ال ذيـهذا االهتمو

 رة عنالمعب  اظ ـاأللفاستخدام  آليات ا، وإرساء رؤى تنم علىـميكانزماته تحليل

 .ن الفكرعبير عأداة ت ما هي إال   القديمة بأن الل غة الن مطيةظرة الن   ألن  ، األفكار

                                                             
سة رسالن، ى المصطلحات(، دار ومؤس  يوسف مقران: المصطلح الل ساني المترجم )مدخل نظري إل - 1

 .33 -32: .ص، ص2007، 1دمشق، ط
 .35، ص: المرجع نفسهينظر:  - 2
، ص: 4ط مصر، محمد علي أبو ريان: الفلسفة ومباحثها، دار المعرفة االجتماعية، اإلسكندرية، - 3
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ال تي نستطيع  يةمعرف أداة الت حليل و موضوع الل غة في ضوء فلسفة

، الفلسفة الكالسيكية به جاءت ما بذلك صحيحا، ضاربة فهما الكون فهم بواسطتها

 الد رس من يستحق ه تعطه ما إليه، ولم تلتفت ال ذي لم الط بيعية مبدأ الل غات وخاصة

 البحث صميم من الت حليلية، وال ذي يعد الفلسفة به ال ذي اهتمت والبحث، وهو المبدأ

 .( 1)يالت داول

ئيس لفلسفة كان اس،ـوعلى هذا األس  ة؛ـلت داولينشأة ا في الت حليل الملمح الر 

 الد راسات عن كانت غائبة هامة ةـمشكلة منهجي أثارت ةـالط بيعي لل غة اـإذ بتحليله

 ةختلفة مرتبطم سياقات استعمال الل غة في قواعد الس ابقة، تمث لت في دراسة الل سانية

 المخاطبين وظروف الخطاب. وأغراضهم وأحوال ينبمقاصد المتكل م

 ل غةفي الفحوص عن ألعاب ال فتجنشتاين()حينما تحدث  ،ومن هذا المنطلق

language gamesغة، الل   ، الظ اهر أن ه لم يجد بونا بين الط ريقة ال تي توظف بها

 .ماهكليفة لالقواعد الموظ   والط ريقة ال تي نلعب بها لعبة، والش به الوحيد هو

بل  ألعاب الل غة » ل:ـبالت ماث في هذه النظرية يصطلح عليه ر،ـاألمهذا  

يحكي أن ه ذات يوم كان يسير في حقل حيث كانت تدور مباراة في كرة القدم، وبعد 

نكتشف قضية  ،ومن هنا؛ (2)«لحظات من الت أمل رأى أن نا نلعب ألعابا مع األلفاظ

نعزوه إلى مخالفة القواعد ال تي تبنى  ال ذي الل غة م واستخدامسوء تعل   تستهدفمية تعل  

وع في مشكالت ـيقودنا إلى الوق ة منطق الل غةـفهم خاطئ لحقيق عليها الل غة، وكل  

ابطة لها.تتعل    ق بادراك القواعد الض 

ا الحظه  إلى الفلسفة بوصفها  نيفتجنشتاعن نظرة  مهران محمدو مم 

لغة منطقها  ة أن  تبحث عن إجابات ألن  لكل  نشاطا عالجيا، فليس من شأن الفلسف

ا من ـهي صورة من صور الحياة وما تتضمنه از به، فألعاب الل غةـتنم الخاص ال ذي

 رمز لغوي في الحياة باالستعمال ال ذي د معنى لكل  أساليب عديدة للكالم، حيث يتحد  

 .)3(نسوقه فيه

ذي ال   اآلتي كلالش   في  الثةالث   جاهاتاالت   من داوليةموقع الت   حيوضت ناويمكن

 :)4(اقترحه مسعود الصحراوي

                                                             
 . 2:مسعود صحراوي: الت داولية عند العلماء العرب، )م.س(، ص ينظر: - 1
، 1998 القاهرة، باعة والن شر والت وزيع،دراسات في فلسفة الل غة، دار قباء للط   محمد مهران رشوان: - 2

 )م.س(،والزواوي باغورة: الفلسفة والل غة )نقد المنعطف الل غوي في الفلسفة المعاصرة(،  .107ص:

 .198ص:
 .108)م.س(، ص:  دراسات في فلسفة الل غة، ينظر: محمد مهران رشوان: - 3
 .24ص: مسعود صحراوي: الت داولية عند العلماء العرب، )م.س(،  - 4
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 حليليةالتّ  الفلسفة

 

 

 غويةاللّ  اهراتيةالظّ 

 إطارها في غةالل   تدرس

 الوجود :منها مأع   الوجودي،

حق والوجود غة،لل   ابقالس    الال 

 .لها

 العادية غةاللّ  فلسفة

كما  اليومية الل غة تدرس

 .العادي الش خص يتكل مها

 

 : المنطقية الوضعانية

 وريةالص   غاتالل   تدرس

 بديال خذوتت   نعة،المصط  

 .بيعيةالط   غاتالل   عن

 

 

)األفعال  داوليةالتّ  صميم في داوليةالتّ ب معنية غير

 (الكالمية

 بالتّداولية معنية غير

بيعية الط   غةبالل   االهتمام وجوب ركيز علىالت   هم  هذه الفلسفة وإجماال، فإن  

 ن البحثال يكوو، ر هذه المسائل الفكريةوتدب  إلى فهم  بيل األهم  الس   بوصفها اديةالع

 .غة شكال ومضموناإذا امتطى الل   فيها إال  الفلسفي 



 

 الـّدرس الّثالـث

 (عند الغـربة ـالّتداولينشـأة 

  ّشأة الغربيةالن 

 تشارلز موريس(Charles Morris) وتوزيع الرموز اللغوية  
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 :النشأة الغربية

 Charles)تشارلز موريس وضع مصطلح التّداولية الفيلسوف األمريكي

Morris) أي من  ؛اـ، حيث كانت تعني له تلك العالقات بمستخدميه1938ة ـسن

من  اللّغةبيجري فيه التّواصل، وبشكل أعم التّبليغ، وما يصنعه المتكلّم  المقام الّذي

ة إلى ـخالل إبالغ مرسل رسال يل المعاني من، والّتي يتم بوساطتها توصأفعال

 العالماتتتشابك  فيه، إلى العامّ  الخاصّ  ينطلق من ،رتيبهذا التّ  ؛)1(رهامستقبل يفسّ 

على مراجعها  اإلحالةمرحلة  وبعد ذلك تأتي،  أنظمتها الّلغويةغوية فيما بينها وفق اللّ 

حي بمقصديات موضوعية األصلية شريطة توافر عنصر التّركيب المنسجم، الّذي يو

معاني تحيلنا إلى التّداولية، وإالّ صارت هذه االحاالت مشوّشة ومضطربة ومفسدة لل

   المقصودة.

انب موز اللّغوية حسب الجوع هذا الفيلسوف دراسته للرّ وزّ نتيجة لذلك 

 اآلتية: الثاّلثة

 : (Syntax) أو التّركيبي النّحوي الجانب -أ

جموعة إطار م يالجملة فوبنية  ببعض ية بعضهااللّغو موزالرّ  بعالقة يهتم

للّغة اعمل حوية، بنية أن تكون مقبولة من قبل مستحة النّ قواعد ضابطة لعملية الصّ 

ّّ هذه الخطابات مع الحرص على ما تفرضه اللّ فة في الموظّ  ها غة من أنظمة لّّ

 .نات الجملةبين مكوّ  قائمة اقيةوسيّ  وظيفية عالقة

 وانبغة الوظيفية المحيلة إلى جق إنجازية اللّ قّ وفي هذا المستوى، تتح

 واصل بين البشر.بليغ والتّ ة عمليات التّ تداولية محققّ 

 :  (Semantics) الّداللي الجانب -ب

ع في ـلواقاعليها في  الّتي تدل اءـباألشي اللّغوية وعالقتها موزبالرّ  ويعنى

بس للّ ا من اـات خوفوي، مع الحرص على توظيف اإلحاالت واإلشارـاق لغـإطار سيّ 

في  غويةللّ اات ـغوي والعالمظام اللّ حدود النّ وفيه يجب التزام  ،ل وسوء الفهمـأويوالتّ 

 آن معا

  :(Pragmatics)  البراغماتي الجانب -ت

فسية وبالّظواهر النّ  اللّغوية بالمتلّقي موزالرّ  بعالقةينّصب اهتمامه 

حيث تهتم توظيفها في الخطاب؛ و موزهذه الرّ  الستعماالت واالجتماعية المرافقة

العالمات باستعماالتها، هذه أي دراسة عالقة ريها، بدراسة عالقة العالمات بمفسّ 

                                                           
يق إخراج و تنقيح توف  ،تصدير إبراهيم مدكور ،المعجم الفلسفي :ينظر: مجمع اللّغة العربية - 1

محمود أحمد  . و39، ص: 1983/ 1403ة لشؤون المطابع المصرية سعيد زايد، الهيئة العامّ  الّطويل،

 .9المعاصر، )م.س(، ص:  نحلة: آفاق جديدة في البحث الّلغوي
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نة تساعد واالستعمال يكون وليدا من ظروف معيّ ؛ )1(ومقاماتها، وأطرافها التّداولية

هة من م في خطاباته الموجّ على إنتاجه وطبقات مقامية مختلفة، يستخدمها المتكلّ 

 .بكّل إخالص قصديته إليصال المعنى المستهدف إلى المتلقي

جرى إطالقها على العقيدة الّتي بمصطلح الذّرائعية الّتي  ارتباطهاأّما مسألة 

، 1893سنة  ل"ـ"الفعفي كتاب  (Blondel Maurice)ل بلوند موريسعرضها 

خّطى تتف ، وما يعاني من ردود فعل،القائم على إظهار حقيقة من خالل الفعل

رورة إلى االنتقال من المسألة ـل بالضّ ـا الكامـي تحليلهالّظاهرة العادية، و يؤدّ 

العلمية إلى المسألة الميتافيزيقية، كائنا ما كان تفكيرنا وعزمنا وتنفيذنا، فإّن في 

ل ـ، هي الفعوباستمرار الية األكثر عقالنية، أو األكثر مادية واقع على الدّوامالفعّ 

من ردود  جّراء ذلك ات، وما يعانيـقى من معون، وما يتلّ (Action) ا"ـ"البراغم

را بحيث إّن التّركيب البشري يجد نفسه مطوّ  ل،ـحد مبادرة الفاعحيث تتّ  ،أفعال

مع امكانية بأن يفترض لها  عضويا، وكأنّه من صنيع فعله عينه، بوصفه فعال ناجزا

 .(2) راسةموضوعا يصلح للدّ 

ظائفية الو المعانيارسة د الوقوف عندة هي ـيداوللتّ ا : إنّ ة القولـوخالص

 عيّنةم اميةظروف مقو ات مختلفةاقيّ اس في سه النّ يعنيما  مع بيان وتفسير ةاقييّ الس

 مع التّركيز على المعاني غير الّظاهرة.

 

 

 

 

                                                           
 باعةللطّ  الفكر دار، الّسمانتيكية والبراغماتية في اللّغة العربية الداّللة علم: الحسن شاهرينظر:  - 1

 .15 7: ص، 2001، 1طعمان، والّنشر، 
د و إشراف أحمد ينظر: أندريه الالند: موسوعة الالند الفلسفية، تعريب خليل أحمد خليل، تعهّ  - 2

 .1014، ص:2001، 2ط ،2مجلد عويدات، منشورات عويدات، بيروت،



 

 الـّدرس الرّابع

 (عند العـربة ـالّتداولينشـأة ) 

 

 عند العـرب 

 جهود العـرب 
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 عند العـرب:

ّيترب ّيـويّالعربـغراثّالل ّةّفيّالت ّـداوليت ّالموضوعّّإنّ  رّمنّلكثياعّعلىّ،

حضاريةّيةّواقاتّثقافيةّوزمنضمنّسي ّّاتّالكتباريخيةّفيّأمّ الحقولّالمعرفيةّوالت ّ

ّوأثرّدهمقاصوّحاةّبالكالمالن ّّاتاهتمامّىّذلكّفيّالكثيرّمن؛ّحيثّتجل ّمختلفةّحينئذ

وظروفّّالمقامبأهلّالبالغةّمدىّعنايةّوّيه،فيّتلق ّّيودورّالمتلقئهّمّفيّإنشاالمتكل ّ

ّالت ّ ّإلى ّاضافة ّخاطب، ّاألصولوقوف ّّعلماء ّفهمهم ّإطار ّالكتابّلفي نصوص

ّكلّ ّ،ةـريحوغيرّالصّ ّةـريحالصّ ّوالمعاني،ّةوالظاهرّةالمنطوقّالمعانينةّعلىّوالسّ 

ّفيّهذاّالمضمار.ّوالتمنّالصّ ّدـالعديربّكانتّلهمّـالعّبأنّ هذاّيوحيّ

 جهود العرب:

المقابالتّالت رجميةّللت داوليةّإلىّالث قافةّالعربية،ّّمنوعلىّهذاّاالساسّنجدّ

ّمنذ وقع»ّفيّقوله:ّالرحمن عبد طهنذكرّترجمةّ  مصطلح على 1970 اختيارنا

ّالغربي مقابال "الت داوليات" ّالمطلوب ألن ه "براغماتيقا "للمصطلح حق ه،ّ يوفي

 الحين ذلك منذ ولقيّ.معا " الت فاعل "وّ "االستعمال" معنيي التهّعلىدال باعتبار

ّ.(1)«أبحاثهمّ في يدرجونه أخذوا ال ذين الد ارسين لدن قبوالّمن

حولّمنّحالّالمتكل مّبالت ّ )(آخر،ّألفيناهّواصفاّالفعلّ"ّدول"ّّموضعوفيّ

ّإلىّحالّأخرىّلدىّالمتلقي؛ّحيثّ ّيفيد ّبينهم ّالن ّتداولّالن اسّكذا اسّمعنىّتناقله

ّمفهومّالن ّّ،وأداروهّبينهم ورانّمستعمالنّفيّنطاقّقلّوالد ّومنّالمعروفّأيضاّأن 

ّمستعمـالملفوظّالل غة ّهما ّكما ّنطـة ّفي ّالت ّـالن ّ"نقلّاق ّفيقال: ّالمحسوسة، جربة

،ّالكالمّعنّقائليه"ّبمعنىّرواهّعنه،ّويقالّدارّعلىّاأللسنّبمعنىّجرىّعليها...

علىّمعنىّالت واصلّوفيّاستخدامهماّّاستخدامهماّالل غويّد ورانّيدال نّفيفالن قلّوال

ّبينّاثنينّهما:ّالت ّ ّفيكونّالت داولّجامعا جريبيّعلىّمعنىّالحركةّبينّالفاعلين...،

ّ.ّ(2)ّداولّإذنّأنّيكونّالقولّموصوالّبالفعلفمقتضىّالت ّّ،الت واصلّوالت فاعل

                                                             

ّفي عبد طهّ- 1 ّالمركز علم وتجديد الحوار أصول الرحمن: ّالعربي الث قافي الكالم، ّط، ّ،2المغرب،

ّ.27 ص:،2000ّ
ّ-ّّأَيّتَداُوال ّمرّّعلىّاألاَولَة ّفيّالل سانّقوله:ّتداولناّاألمر:ّأخذناهّبالدُّول.ّفقالوا:ّدَواليك؛ّأيّمدّجاء

ة ّهخذتهّأّيداولهاّبينّالناس.ّوتداولتهّاأليدي؛ّأيّ.ّودالتّاأليام؛ّأيّدارت،ّوهللابعدّتداول ،ّوهذهّذهّمر 

ة.ّوالماشيّيداولّبينّقدميه؛ّأيّيراوحّبينهما.ّ ّالعُْقبةّمر  ّوالدُّولةُ بَّسواءّوقيلّلّوالَحرّْيّالمافالدَّْولةُ

ّيضمانّ ّسواءّفيهما ّبالفتحّفيّالحربّوقيلّهما ّفيّالمالّوالدَّْولةُ ّبالضم ّنحايفتوالدُّولةُ ارّصيقالّ.
ّوالجمعّدُوالتّودَُولّ  ّلهذا ّومرة ّلهذا ة ّيَتَداَولونهَّمرَّ ّالفيءّدُولةّبينهم ّالدُّّ. يُتداولّّال ذيّسمّالشيءاولة

ّكرم(:حمدّبنّمينّمجمالّالد ّّابنّمنظور)أبوّالفضلّ.ّ"ينظر:والدَّْولةُّالفعلّواالنتقالّمنّحالّإِلىّحال
 دول(".):ّمادة:ّ،ّ)د.ت(1طّشر،ّبيروت،باعةّوالن ّلسانّالعرب،ّدارّصادرّللطّ 

باط،ّالمغرب،ّ الث قافي الت راث،ّالمركز تقويم في المنهج تجديد حمن:الرّ  عبد ينظر:ّطهّ-2ّ العربي،ّالر 

 .244،ّص:2ّ،2005ط
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ّارتسمتّّوجهد ّعنّسابقه، ّلأحمد المتوكمعالمهّفيّدراساتّآخرّالّيقل 

ّالعلومّالل غويةّالعربيةّالقدـالوظيفي ىّنبنتّعلايمةّة؛ّحيثّدافعّفيّمشروعهّعلىّأن 

ّالقدمـأسسّمعرفي ّوأن  ّانطالقـة، ّالل غة ّوليسّمنـاءّدرسوا ّمنّنصوصّ، ّجملّا

باّتركيوّارفبنيةّالل غةّمعجماّوص دةّمنفردة،ّاألمرّال ذيّجعلهمّرابطينصوريةّمجرّ 

ّبوظيفةّالت واصل.

 وبالغة نحوا مجموعه: في القديم الل غويّالعربي وهوّبذاك،ّوصفّاإلنتاج

ّإلى ّيحتكم ّوتفسيرا... ّعلى(1)وظيفية مبادئ وأصوال ّمجملها ّفي ّتنطلق  معنى ،

 هاموجّ  قوال أو ملفوظا ال ذيّينتج المتكل م بين تبادلّكالميّ»الت واصلّالمؤس سّعلىّ

 لنموذج تبعا ضمنية،ّوذلك أو إجابةّواضحة أو ماعالسّ  في بآخرّيرغ ممتكل ّ نحو

ّ.(2)«ّال ذيّأصدرهّالمتكل م الملفوظ

فعةّىّالمنتجل ّ،ّتداوليواصليّالت ّغةّفيّبعدهاّالت ّلل ّّوبهذهّالوظيفةّالت واصلية

ّالخطابات ّنجاح ّإلى ّالمؤد ية ّوالمخاطب ّالمتكل م ّبين ّالمشتركة ّوصفّبهدف؛

ّاالالخطاب ّمع ّوتأويله، ،ّ ّالل ّوّروف،الظّ بستعانة ّالمحويوالن ّّ،غويةالقواعد شتركةّة

هّيعّأشكالبجمابّـدراسةّالخطبّتهتمّةـداوليالت ّةّـالمقاربّ،ّألنّ المخاطبمّوبينّالمتكل ّ

ّتيّيوردّفيها.ياقاتّال ّفيّإطارّالسّ 

فيّّقتّبينّالخبرّواالنشاءفرّ ّةّالقديمةـراساتّالعربيةّإلىّغالبيةّالد ّـضافإ

ّعلىّتفطّ الن ّ ّكانوا ّفهم ،ّ ّلل ّنّبالجوانبّالت ّحوّوالبالغة، ّدراساتهمّداولية ّفمعظم غة،

ّتمركّ الت ّ ّالت ّداولية ّالعملية ّعلى ّالت ّّواصليةزت ّومقاصدّوالمقامات خاطبية،

ّيقرّ  ّما ّوهذا ّالد ّالمتخاطبين، ّمن ّالحديـداولرسّالت ّبهم ّفإنّ ثـي ّوعليه ّعندّالل ّّ؛ غة

نّهاّلفظّمعي ّماّفهمواّبأن ّدةّفقط،ّوإن ّمنّالقواعدّالمجرّ نحاتناّالقدامىّليستّبمنظومةّ

ّ.(3)تواصليّتبليغينّومقصودّبغرضّمّفيّمقامّمعي ّيهّمتكل ّيؤد ّ

ّالجهة، ّال ّأدركّّومنّهذه ّالعربّالقدامىّعلماء ّّقيمةلغة ،ّانيالمعدراسة

ّـوأولوه ّخاصّ ـاهتماما ّمنهمّ؛اـا ّالفراهيدي،ـالخليّ:و ّأحمد ّبن ّوابوسيبويّل نّه،

ّ.وغيرهمّكثيرّ...،كاكي،ّوعبدّالقاهرّالجرجانيني،ّوالسّ ج

ّالت ّ ّال ّيّلل ّـواصلر،ّنضمنّالغرضّالت ّـقديبهذا ةّمنّـوعقّبمجمذيّيتحق ّغة،

مقامّمخاطبّومّولباتهّالمقاميةّمنّمتكل ّياقّومتطّ داولية؛ّفيحضرّفيهاّالسّ روطّالت ّالشّ 

ّا.والخطابّمعّلغةموقفّكالمي،ّلنتحكمّفيّالقصديةّمنّال ّو

                                                             

1ّ-ّّ ّالوظيفية أحمدينظر: ّالل سانيات ّمنشورات )مدخل المتوكل، ّ نظري(، باط، ّالر  ،1989ّعكاظ،

 .35ص:

ّالل غة يلالجل عبدّ-2ّ ّاقترابات مرتاض: ّدار الش فهي للت واصليين لسانية والت واصل، هومة،ّ والكتابي،

  .93 ،ّص2012الجزائر،ّ

  .49ّّ-13.ص:،ّصمسعودّصحراوي:ّالت داوليةّعندّالعلماءّالعرب،ّ)م.س( ينظر:ّ-3ّ
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 الـّدرس الخامس

 : تصنيفاتهـا و درجاتهـا(ةـالّتداولي) 
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 الّتداولية الّصغرى 

 الّتداولية الكبرى 
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 " نظرية أفعال الّلغة"الّتداولية الّتخاطبية ( Pragmatique Illocutoire ) 
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ية، لغوانطالقا من الحقول المعرفية، والّ  لقد تنّوعت تصنيفات التّداولية

 نذكر أهّمها:والّسياقية، وغيرها...، 

 تصنيفات التّداولية:.1

 . تصنيفات حسب الحقول المعرفية:1.1

ة، ـا في اللّغـب مشاربهـد وخصدّ ـة بتعـات التّداوليـالت الدّراسات مجـسعاتّ 

ر إلى ـى هذا األمأدّ ن، ـمنها بحقل معيّ  ة، اهتم كلّ ت متعددّ ت عنها مساراـعفقد تفرّ 

 :)1(ة تداوليات، نذكر منهاتصنيفها إلى عدّ 

 :Socio pragmatique   التّداولية االجتماعية .1.1.1

 .تماعيالمستنبطة من الّسياق االج تهتم بدراسة شرائط االستعمال اللّغوي

  :Pragmatique linguistiquesالتّداولية اللّغوية  .2.1.1

اه ، حيث تنطلق من اتّجمن وجهة نظر تركيبية تدرس االستعمال اللّغوي

 ي إلىـعتمااق االجـة، فإذا كانت هذه تنطلق من الّسيـة االجتماعيـمقابل للتّداولي

 ماعي.الجتالتّركيب اللّغوي، فإّن تلك تنطلق من التّركيب اللّغوي إلى الّسياق ا

 :Pragmatique appliquéesطبيقية التّداولية التّ  .3.1.1

 صالتعنى بمشكالت التّواصل في المواقف المختلفة وخاصة حين يكون لالتّ 

 ... ، وجلسات المحاكمةفي موقف بعينه نتائج خطيرة كاالستشارة الّطبية

  :Pragmatique généralالتّداولية العامة  .4.1.1

 .صاليااتّ  استعماال غةتهتم بدراسة األسس الّتي يقوم عليها استعمال اللّ 

 

 

 . تصنيفات حسب الّسياقات:2.1

وهذا ما ، الجزئية والكلّية للخطابات ينطلق من الّسياقات ،هذا التّصنيف

 :)2(نادية رمضان النجارلمسناه عند 

 غرى: التّداولية الصّ . 1.2.1

 الّتي تتجه نحو الّسياقات الجزئية للخطابات.

 التّداولية الكبرى:. 2.2.1
                                                             

 .15المعاصر، )م .س(، ص:  محمود أحمد نحلة : آفاق جديدة في البحث اللّغوي - 1
ولية للنّشر سة حورس الدّ ، مؤسّ االتّجاه التّداولي والوظيفي في الدّرس اللّغوي: نادية رمضان النّجار - 2

 .20، ص: 2012 ،1االسكندرية، مصر، طوالتّوزيع، 
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 ي تهتم فيه بالّسياقات االجتماعية للخطابات.الّت

 : ما وراء التّداولية. 3.2.1

 مية،الّتي يقصد بها توجيه وعي النّاس نحو: الخطابات اإلعالمية والعل

 المناورات واإلشهار.

 . تصنيفات حسب البعد االستعمالي للكالم:3.1

بعين  آخذا البعد االستعمالي أو اإلنجازي للكالمينطلق هذا التّصنيف من 

 :)1( تداوليات  متجاورة معا، تجلّى في ثالث االعتبار المتكلّم والّسياق

 Pragmatique) "لسانيات التّلفظ" فظيةالتّداولية اللّ . 1.3.1

Enonciative): 

ة هذا الّصنف، يعنى بوصف العالقات الموجودة بين المعطيات الدّاخلي

س تعك م والمتلقي وصفة للخطابكلّ لفظي؛ أي للمتوخصائص الجهاز التّ  اتللملفوظ

 يس".مور تبّناه "شارل فاعل مع أشكال الخطابات؛ وهذا الطرحمدى قدرتها على التّ 

 

 Pragmatique ) "غةنظرية أفعال اللّ " التّداولية التّخاطبية.2.3.1

Illocutoire) : 

 ل كفعلشتغاوتعنى بالقيم التّخاطبية المضمرة داخل الملفوظ والّتي تسمع باال

 لغوي. و تبناها كّل من أوستين وتلميذه سيرل.

 :Pragmatique Conversationnelle التّداولية التّحاورية .3.3.1

ار؛ حيث ـل مع األفكـة إلى الغوص في التّعامـج تطور التّداوليـوقد نت

 ا وـة. وتبناها علماء األنثروبولوجيـت بالحوارات والتّبادالت الكالميـاشتغل

  .)(اإلثنولوجيا

                                                             
تصدرها جامعة  "، مجلةمجلة أبحاث ميسان، "التّداولية في النّحو العربي مفتن كاظم:فيصل  - 1

 .37، ص: 2006 ،4، ع 2البصرة، العراق، مجلد
 - نثروبولوجيااأل Anthropology  : مشتقة من كلمتين يونانيتين: أنثروبوس)Anthvo pos(عني ، وت

جيا ألنثروبولوراسة، وبهذا يكون معنى اوع أو الدّ ، ومعناها الكلمة أو الموض(Logos)اإلنسان ولوغوس 

ات لثقافمن ا انطالقايدرس البشر في ماضيهم وحاضرهم؛  ، حيثهو دراسة اإلنسان، أو علم اإلنسان

 .عبر التاريخ

عوب هو فرع من األنثروبولوجيا يبحث في أصول الشّ علم األعراق  Ethnology : علم اإلثنولوجيا  -

. ينظر: توزعها وعالقاتها بعضها ببعض، ويدرس ثقافاتها دراسة تحليلية مقارنةالمختلفة وخصائصها و

 . 20:11، على https://ar.wikipedia.org/ ،24/04/2015 ويكيبيديا، ةالموسوعة الحرّ 

https://ar.wikipedia.org/
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 درجات التّداولية:.2

المعارف  من كبيرة مجموعة وتقاطع بامتزاج اتجاه التّداولية الّذي نشأ بحكم

 عم ورات تنسجمـتص 1974سنة ( Hansson )ونـهانس ات، قدّم الهولنديـوالنظري

ن الّذين م، وهو من خاللها توحيد الرؤى للتّداولية للغة، يهدف الطابع االستعمالي

يث ح؛ شكال ومضمونا في تطويره واداولي وساهمساني التّ س اللّ ربالدّ  وااشتغل

ا من نطلقمال ـن األفعم ا مجموعةـة الّتي تدرس اللّغة باعتبارهـراسحصرها في الدّ 

ها صد بدرجة تعدّد الّسياق من جزء إلى آخر؛ أي لفظة الدّرجات عوض األجزاء يق

المرور التّدريجي من مستوى إلى مستوى آخر حسب درجات التّعقيد من حيث 

 الّسياق.

 هذا المعطى، تصور آخر للتّداولية على مستوى االمتداد والتّوسع ضوء في

  :)1(ثالث درجاتمها إلى قسّ 

 :األولى الّدرجة من . تداولية1.2

ات الّتلفظ من الّرموز اإلشارية والتّعبير نظريات مختلف دراسة تشمل

 بين،الغامضة، باعتماد الّسياق الوجودي المرجعي؛ المتمثّل في وجود المتخاط

ن لّزماسياق التلفّظ مع وجود المتخاطبين في إطار ا ومعطيات الّزمان والمكان)

 والمكان(.

 :الثّانية الّدرجة من داولية.  ت2.2

 قة،منطو بجملة عنها بقضية ُمعبّر القول فيه الّذي يرتبط األسلوب تدرس

تنماز  غي أنللملفوظ، وهنا ينب الجانبية الداّللة مع متباينة األخيرة هذه تكون حيث

قوانين  اسةبالدّر للجملة، فهي تتناول الَحْرفية الداّللة عن المعبّر عنها القضيّة

ت في ن دالالة؛ أي دراسة حجم ما يبلغه المتكلّم مـوالّظواهر الّضمنية لّلغ طابالخ

ن موسع أ، ومدى نجاحه أو فشله في التّواصل، وسياقها يكون الملفوظات المستعملة

 ى، إذ يمتد إلى المعتقدات واألعراف ونفسيات المتخاطبين...ـاألول

  

                                                             
، ش، مركز اإلنماء القومي، الّرباطأرمينكو فرانسواز: المقاربة التّداولية، ترجمة: سعيد علوينظر:  - 1

 الدّرس في تأصيلية محاولة مع اللّسانيات التّداولية بوجادي: في خليفةو ،72-41:الّصفحات، 1986
 الحباشة: الحجاج صابرو. 80-79، ص.ص:2009، 1والتّوزيع، ط للنّشر القديم، بيت الحكمة العربي

ت" مجلة علمية محكمة تعنى بالدّراسات الثّقافية، كلية البالغي(، "ثقافا التّداولية)مدخل إلى الخطاب في

 .205، ص: 2011اآلداب، البحرين،
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 : الثّالثة الّدرجة من . تداولية3.2

الّتي أفعال الكالم، و الّتي تدخل في إطار نظريات الدّراسات عجميتشمل 

 معرفةب دّرجةه الفي هذ قتبعا للّسياق المحدّد لجدية التّلفظات؛ ألّن األمر متعلّ تتحقق 

  سيماية، والاللّغوية في مختلف الوضعيات التّواصل تيتّم إنجازه عبر االستعماال ما

 ة يجعل الّسياق أكثر تعقيدا.توظيف األفعال الكالمية غير المباشر



 

 

 الـّدرس الّسادس
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  أوستينAustin نظرية الأفعال الكلامية و  
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ّّبتنكّ  ّـالت داوليالد راسات ّدراسة ّعلى ّّخمسةة ّمركزية، ّنحاولجوانب

ّظريةنّ،ّوهي:واجراءاتّأهمّماّتنضويّعليهّمنّأسسّومفاهيمّفياّـبيانهّاقتضاب

ّالحجاج.،ّوياالستلزامّالحوار،ّواالفتراضّالس ابق،ّوشارياتاإل،ّواألفعالّالكالمية

 :(Speech Acts) األفعال الكالمية ةنظري .1

ّالكالميةّةنظريّتعد ّ ّّ"Speech Acts"ّاألفعال سانيةّالل ّّتياظرالن ّّأهمّ من

ّالت ّ ّوالمنطلقاتّالفكرية ّالد ّال ّأسيسية ّحيثّصارتداوليةراساتّالت ّتيّقامتّعليها ّ؛

دقّأوّفّبالصّ ـتوصّأكثرّمنهاّأقواالاّاجتماعيّااألفعالّالكالميةّتعكسّنشاطنظريـةّ

ّولذلكّعمّ  ّـقّ"ّأوستيبالكذب، ّباالهتمامّفيّّسامؤسّ المفهومّنّ"ّهذا نظريةّجديرة

ّالت ّ ّ"ّ،ةـداوليالمقاربات ّالكالم ّأفعال "ّ ّنظرية ّالكالمّـوالمقصّ،وهي ّبأفعال ود

ّ.(1)اـمعّدموقفّمعطىّومحد ّغةّفيّالل ّمنّقبلّمستعملّّةّفعالـقالمتحق ّاتّـالملفوظ

ّ ّالمفهوم ّأسلفنا-هذا ّّ-كما ّأوستين ّالفيلسوف ّله ّونظريةAustinّنظ ر ،

حىّفيّالد راساتّالل سانيةّالت داوليةّالمعاصرة»األفعالّالكالميةّ ،ّ(2)«هيّقطبّالر 

ّالل غة ّإلىّفرعّفلسفة ّيعود ّال ذيّوالفضل ّاألفعالّّالعادية ّظاهرة ّبينّأحضانه نشأ

ّفركّ (3)ّالكالمية ّالل غة، ّطبيعة ّ ّتبنتّمسألة ّأن ها ّباعتبار زتّعلىّالمعانيّالعاديةّ.

ّقاماتّاألحوال.رّبحسبّمال تيّتتغي ّ

ّالت لفظّبكالمّهوّفعلّكالمي،ّوّإلىّجانبّمعنىّمعينّهناكّ ويقصدّبهاّإن 

ّالل ف ّشحناتّناتجةّعنّفعلّالقولـقوة ّكلّ(4)ّظّال تيّتحملّفيّذاتها ّأن  ّتعد ّولذا ،

الّّ»ن:ـيّدالليّانجازيّتأثيري،ّكماّذهبّإليهّأوستيـوظّينهضّعلىّنظامّشكلـملف

ّاـيمك ّالفعل ّيكون ّأن ّناجحـإلنجن ّتامـازي ّتأثيـا ّيحدث ّأن ّدون ّعلىّـا را

وتتجسدّفيّعمليةّّالفعلّالكالميّيمكنّأنّتتحققّالل غةواسطةّ،ّوب(5)«المخاَطب...

                                                             
الثّوليّالث ّالملتقىّالد ّ،ّراكيبّباإلسنادّإلىّأمثلةّعربيةالبراغماتيةّوعلمّالت ّّ:ينظر:ّعثمانّبنّطالبّ-1ّ

 .126-125.ص:ص،1995ّّونسية،ّتونس،ّالجامعيةّالت ّّسانيات،فيّالل ّ
 .125ق،ّ)م.س(،ّص:ّصّوالس ياالن ّّفانّدايك:ّ-2ّ
3ّ-ّّ ّ)م.س(،ّص: ّالعرب، ّالعلماء ّالت داوليةّعند ّمسعودّصحراوي: ذهبية:ّ الحاج وّحموّ.22ينظر:

ّتعنىّبالد راساتّوالبحوثّ ّمحكمة ّأكاديمية ّدورية ّالخطاب، ّالخطابّفيّالخطابّالت واصلي، قوانين

ّ ّوزو، ّتيزي ّالخطاب، ّتحليل ّمخبر ّمنشورات ّواألدب، ّالل غة ّفي ّعالعلمية ّماي2الجزائر، ،2007ّ،

 .220ص:
ّوالبالغيينّّ-4ّ ّالمعاصرين ّالل غة ّفالسفة ّبين ّالكالمية ّاألفعال ّنظرية ّالطبطبائي: ّسيد ّطالب ينظر:

 .9،ّص:1994ّالعرب،ّالكويت،ّجامعةّالكويت،ّ
5 ّ-ّ Austin (J. L. S.): quand dire c'est faire, p 124. 

" un acte illocutoire n'aura pas été effectué avec bon heur, ou avec succès, si un certain effet n'a pas 

été produit ". 
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ّال ذي ّالعمليةّوفعلّالكالم ّثمةّعالقةّبينّهذه ّالس ياقّّالت لفظّوالخطاب،ّألن  يستلزم

ّ.يتواضعّعليهّال ذي

ّ:كالميةنظرية األفعال ال و (Austin)أوستين  .2

ّتبن ّّلقد ّالمحاضراتّال تيّألقاها ّأوكسفورد اّمAustinّّأوستينتّمدرسة

ّ(1954-1952:)بين ّسنة ّهارفارد ّفي ّوأخرى ،1955ّ ّجمعها ّوال تي ّأرمسون،

Ermssonّّّباسم:1960ّسنة

ّ.How to do things with wordّّ(1)ماذاّنصنعّبالكلمات؟ّ

ّوعينّمنّاألفعال:بينّنAustinّزّأوستينّمي ّوفيّهذهّالمحاضرات،ّ

ّ.)2(أفعالّإخبارية،ّوّأخرىّإنجازيةّّّّّّّّّّ

 ّ: constativeّأفعال إخبارية .1.2

دقّأوّالكذبّتتعل ّ عّقائوقّبوصفّهيّال تيّيمكنّلناّأنّنحكمّعليهاّبالص 

ّالعالمّالخارجي.

 :performativeّّأفعال إنجازية أو أدائية. 2.2

ّتنع ّوال ّتوصفّبالص دق ّال تيّال ّموف ّـبالكّتـوهي ّتكون ّبل ّـقذب، وّأة

ّ...لوعد،ّواح،ّوالن صالت سمية،ّوّالوصية،ّواالعتذارفي:ّغيرّموفقة،ّوتظهرّ

ّقياسية.ّأخرىقّبشروطّتكوينيةّووهذهّاألفعالّتتوف ّ

 : Felicity Conditionsّالّشروط التّكوينية) المالئمة( -أ

  ّّواجّوالط الق....وجودّإجراءّعرفيّمقبولّفيّالمجتمعّكالز

 ّّنط ّاإلجراء ّكلمـتضمن ّأناسّمعي ّدد ّـاتّمحـق ّبها ّينطق ّفـنة يّون

 نة.ظروفّمعي ّ

 .أنّيكونّالت نفيذّصحيحا 

 .أنّيكونّالت نفيذّكامال 

ّلةّإلنجازّالفعل:هيّشروطّمكمّ القياسية ّالّشروط -ب

 .ّكونّالمشاركّفيّاإلجراءّصادقاّفيّأفكارهّومشاعرهّونواياه

 .أنّيلزمّبماّيلزمّنفسهّبه 
                                                             

دارّالحوارّللن شرّ،ّ:ّصابرّالحباشة،ّترجمةالت داوليةّمنّأوستنّإلىّغوفمانّ:ينظر:ّفيليبّبالنشيهّ-1ّ

ّوالت وزيع ّالال ذقية، 1ّطّ،سورية، ّص:2007، ّو32، ّموشّ. ّورلجاك ّرّ، اليوم،ّّالت داوليةّبول:يآن

 .28)م.س(،ّص:ّ
 .44-43:.صالمعاصر،ّ)م.س(،ّصّينظر:ّمحمودّأحمدّنحلة:ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّالل غويّ-2ّ
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ّ:(1)فّمنّثالثةّأفعالّهيلكالميّفيّنظرّأوستينّيتأل ّوالفعلّا

 :Acte locutoireّالفعل اللّفظي) النّطقي( .1

ّيحيلّإلىّقّمعنىسّوفقّنظامّصوتيّمنطوقّوفقّتركيبّنحويّيحق ّـيتأسّ 

 مرجعّمعلوم.

 :Acte Illocutoire الفعل اإلنجازي   .2

ّالمعنيمث ّ ّالكامـله ّاإلضافي ّالمعنـى ّوراء ّالمتضمـن (ّ ّاألصلي ّـى ّيفن

ّالقول(.

 : Acte perlocutoire:الفعل التّأثيري .3

 مع.يحدثهّالفعلّاإلنجازيّفيّالس اّالن اتجّعنّالقولّأيّاألثرّال ذي

ا ّخمسّمسألةّأم  ّاإلنجازية ّقوتها ّحيث ّمن ّالكالمية ّلألفعال ةّتصنيفه

ّ:ّ،ّفهيأصناف

 :Verdictiveّأفعال األحكام -أ

ّاضيّأوّالَحكم.تشملّأحكاماّيصدرهاّالق

 :Exécutiveّّأفعال القرارات -ب

 .لّفيّاتخاذّقرارّكالط ردّوالحرمان...ّتتمث ّ

 :Commissiveّّأفعال التّعهد -ت

ّ.ّالوعد،ّّالقسم...ّكتعهدّالمتكل مّبفعلّشيءّمثل:

 :Behabitiveّّأفعال الّسلوك -ث

ّ.ّ:ّاالعتذار،ّالش كر،ّالت حدي...نحوّتكونّكردّفعلّلحدث

 :Expositiveّأفعال اإليضاح -ج

 ّ.ّاالعتراض،ّالت شكيك،ّّاإلنكار...ّ:لبيانّوجهةّالن ظرّمثل

ّعامة ّالت كلميّ،وبصورة ّالكالميّوالفعل ّالفعل ّفرقّبين ّألنّ ثمة مفهومّّ،

ّال ذيّ»الفعلّالكالميّعند نحققهّعبرّقولّشيءّما،ّّأوستينّعكسّالفعلّالت كلمي،

ّالفعل :"جورجّسيأتي"ّّفبالت لفظّبالجملةالكالميّهوّبالذ اتّفعلّقولّشيءّما:ّ فإن 

ّجورجّسيأتي)إّ:أقول ّأهد ّّن  ّفإن يّقدّأحذر،ّاستنتج، ّوّبقوليّهذا د،ّفعلّكالمي(،

"،ّفإن يّأقولّلكّ:ّّمّإذند ّـتقّ"ّـي(،ّوبالمثل،ّفبالت لفظّبـمتكل ّ فعلّأّ)أستخلصّأوّأتنب ّ
                                                             

وّّ.46ّ-45:ّ.صالمعاصر،ّ)م.س(،ّصّينظر:ّمحمودّأحمدّنحلة:ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّالل غويّ-1ّ

ّّالملفوظية،ّسيرفوتي:ّجان ّالمقداد،"دراسة"، ّقاسم ّات ّّتر: ّمنشورات ّالعرب،الكت ّحاد ّاب

1998، http://arareaders.com/booksّّ،ّ:23:14على01ّ،15/02/2014ّّص.ّ

http://arareaders.com/books%20%20K
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ا،ّأوّنصيحة،ّأوّـنرا،ّإذـدرّلكّأمـيّقدّأصـفإن ّّ:يّذاكـي(،ّوبقولـفعلّكالمّم)تقد ّ

ّ.ّ )1(«فعلّتكلميّ)ّأعرضّعليكّالتماسا،ّأوّأتحداك

                                                             
1ّ-ّAustin (John Lang Shaw): quand dire c'est faire, traduction française de:gilles lane, postface de: 

François récanati, éditions du seuil, Paris, 1970, p:109.  
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  :نظرية األفعال الكالمية و Searleسيرل  .2

له دور ال ينكر في تطوير  -تلميذ أوستين - John Searleسيرل جون 

رها من حيث األبعاد أعاد تناول نظرية أوستين وطو  » نظرية األفعال الكالمية، فلقد

والمقاصد و المواضعات، ويمكن اعتبار األعمال الل غوية والجمل ال تي تنجز بها 

، و ما أضافه سيرل هو معنى المتكل م، (1)«مقاصدها... عن عبيريلة تواضعية للت  وس

 ؛امع أن يصل إلى هذا المعنى المراد من خالل مبدأ الت عاون الحواريويمكن للس  

وتنغيم  صل بها من نبرلة في نظام بناء الجملة وما يت  فأبرز أثر القوة اإلنجازية المتمث  

 :(2)  المالئمة ال تي وضعها أوستين جاعال منها أربعةر شروط غ فعلية، وطو  وصي  

 :  Contenue Propositionnelleالمحتوى القضوي شروط .أ

ث لى حدعإذا كان داال  ،دـة في فعل الوعـي األصلي للجملـهو المعنى الحرفو 

 في المستقبل يلزم به المتكل م نفسه.

 :Préparatoireالتّمهيدي  الّشرط .ب

عند  على أداء الفعل وقت الفعل، لكن ال يكون واضحاق بقدرة المنجز يتحق  

 المتكل م والمخاَطب.

 :Sincertiveشرط اإلخالص  .ت

 عتقد.ما ي فال يقول غير ،الفعل إنجازيكون المتكل م مخلصا في  وفي هذا الش رط

 :Essentielle الّشرط األساس .ث

 يتحقق حين يحاول المتكل م الت أثير في الس امع لينجز الفعل.

 وجعلها الكالمية األفعال تصنيف صياغة بإعادة سيرل لذلك، قام وتبعا

 :)3(هي أصناف خمسة

قل تي تنال   األقوال: وهي  (Assertives)اإلثباتياتأو  اإلخباريات .1

قرير، الت   :أمثلتها ومن دق أو الكذبصباحتمالها ال  يز أفعالها وتتم  ، األخبار

 . ..وصف،وال شخيص،والت   واإليضاح، نبؤ،والت   عم،والز  

التي تهدف إلى حمل  األقوالوهي  :(Directivesالتوجيهات) .2

. بةغوالر   اإلرادةاألساس وشرطها  نأو عمل معي   فعلعلى أداء  المخاطب

 عاء...والد   ،واإلرشاد ،جاءوالر   ،واألمر ،لبمن قبيل: الط  

                                                             
 .33الت داولية اليوم، )م.س(، ص:  بول:يآن ر ، ورلجاك موش - 1
 .48المعاصر، )م.س(، ص:  محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث الل غوي - 2

 .50-49 :.ص، صالمعاصر، )م.س(،  الل غوي أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث دينظر: محمو - 3
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هو التزام  األفعال: والغاية من هذه (Commissives)االلتزاميات .3

 واعيد،الم نحو: .المستقبلبأداء الفعل في الزمن الحاضر أو  نفسه المتكلم

 ...ماناتوالض   والعقود، هون،ذور، والر  والن   والعهود،

 مالمتكل  عن حالة  عبير: والغرض منها الت  (Expressives)التعبيريات .4

لقول، ل مضمون اتي تمث  والوقائع ال   المواقفجاه ت  نفسي( موقف أو )شعورية

ى، كووالش   عزية،والت   ، واالعتذار،هنئةوالت  كر كالش   اإلخالصوشرطها 

 …حية،والت   رحيب،والت  

ث والغرض منها هو إحدا: (Declarations)االيقاعيات  أو االعالنيات .5

د القضوي بمجر   المحتوىتغيير في العالم الخارجي، بحيث يطابق العالم 

. غويةلغير  ساتؤس  إلى م باالستنادذلك  ، ويتم  الكالمياجح للفعل الن   اإلنشاء

 معلنة. فالحرب أداء ناجحا الحرب إعالن فعل يتأد   مثل: وإذا

واألفعال  يز بين األفعال اإلنجازية المباشرة،قدر على الت مي   ،سيرل وكذلك

 .اإلنجازية غير المباشرة

 :Directاألفعال اإلنجازية المباشرة  -أ

ل ا يقامم، وهو أن  ال تي تطابق قوتها اإلنجازية مراد المتكل  األفعال هي 

 مطابق لما يعنى.

 :Indirectاألفعال اإلنجازية غير المباشرة  -ب

هي ال تي تخالف فيها قوتها اإلنجازية مراد المتكل م نحو قول شخص آلخر: و

فهذا فعل إنجازي غير مباشر، إذ قوته  ؛هل تستطيع أن تناولني الملح؟

إلى جواب، وهو مصد ر  يحتاج اإلنجازية األصلية تدل على االستفهام ال ذي

بدليل االستفهام )هل(، لكن االستفهام غير مراد المتكل م، بل هو طلب مهذ ب 

 .)1(يؤدي معنى فعل إنجازي مباشر هو: ناولني الملح

له خال من هذه الد ائرة االستفهامية، يشكل المتكل م المركز ال ذي فيو

ن  بيا يمكن أن نحدد مسألة اإلنجازية أو غير اإلنجازية ال تي هي نسبية في

م لمتكل  ليه ايرمي إ ألن  الت داولية تقوم على دراسة المعنى ال ذي؛ مقاصد الخطاب

 مخاَطبى الال لألفعال الكالمية ال تي تقع علـمن خالل ما يقول، و أثر االستعم

 تبليغه. حتى يصل إليه المعنى المراد

                                                             

 .51)م.س(، ص: المعاصر، ينظر: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث الل غوي - 1
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 :وتشابههالمصطلح  تداخل

نفعية، براجماتية،  داولية:المصطلح وتداخل كما وقع للت   اضطرب

، مقامية، علم المقاصد، دراسة استعماليه، ذريعيات، براكمتية، سياقية

 الذ رائعي، مذهب الذ رائع، الل سانيات الذ رعي، علم الل غة تداوليات، علم الل غة

يوجد نوع من الت داخل المصطلحي في الثقافة الل سانية الغربية الت داولية، أيضا 

ة المهمة لم يقع اتفاق على ترجمتها ـإذ يبدو على المصطلحات الت داولي؛ نفسها

ة ذاتها، فقد اختلف الل غويون في فرنسا على ترجمة ـفي الل غات األوربي

 مية مثل:، أدى إلى ظهور مقابالت ترج(Speech acts) المصطلح اإلنجليزي

(Les actes de langage)، و (Les actes de parole)و ، (Les actes de 

discourse)د في ترجمة هذه المصطلحات إلى العربية فقد نجم عن ذلك تعد   ، و

أعمال  ترجمت على الت والي إلى: أفعال لغوية، أفعال كالمية، أفعال خطابية،

هب بعض الد ارسين العرب إلى ة، ويذـة، أعمال خطابيـة، أعمال كالميـلغوي

 .)1(إمكان استعمال األعمال القولية واألعمال الكالمية

                                                             
- سب حويات تعرف الذرائعيات بعلم الس ياق، وهو تمي ز فيه بين أنماط مختلفة أو تشير إلى مست

بيعة طمان، مباشر للفاعلين )الفضاء، الز  ، وهو يوافق المحيط العادي الالّسياق الظرفي -الس ياق:

 د معاييرم تحدييتوافق مع المحيط الث قافي للخطاب، وبواسطته يت الّسياق الوضعي -الت واصل وبنيته(.

في ثقافة  ير الئقةغن ها للص حة)هناك تعابير ينظر إليها باعتبارها تعابير عادية في ثقافة معي نة، ويتبي ن أ

ت، ، حركايحد د صور الخطاب ونسق العالمات المصاحبة له)دور الكالم فاعليالّسياق التّ  -أخرى(.

المتكلميشمل مجموع المعتقدات والقيم المشتركة بين ا الّسياق المعرفي أو التضمني -إشارات(.  ين، إم 

 يةالل سان ظرياتقبليا )قبل البناء(أو بعديا)البناء(". ينظر: ماري آن بافو، جورج إليا سرفاتي: الن  

 ".353 )م.س(، ص:الكبرى)من الن حو المقارن إلى الذ رائعية(، ترجمة: محمد الراضي، 
نعمان عبد الحميد بوقرة: الكتابة الل سانية العربية، وإشكالية المصطلح الت داولي، مجلة علوم ينظر:  - 1

 ،2008، خريف 39دد، عالس نة الس ادسةإنسانية، مجلة دورية إلكترونية محكمة تعنى بالعلوم اإلنسانية، 

WWW.ULUM.NL، 09/01/2014  13:51على. 

http://www.ulum.nl/
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 :(Déictiques) اإلشاريات.1

ّاإلشارةتتمث ّ ّأسماء ّفي: ّاإلشاريات مائرّ،ل ّالموصول،ّّ،والض  وأسماء

ّمنّالعالمـمانّوالمكروفّالزّ ـوظ ّال تيّالّيتحد ّـاتّالل غويـان، ّمرجعهة ّإال ّـد فيّّا

ّكانّالعربّ ّلذلكّفقد ّمنّأيّمعنىّفيّذاتها، ّخالية ّألن ها سياقّالخطابّالت داولي،

ّ.)1(يطلقونّعليهاّالمبهمات

ّالمحد داتّ ّفيّات ّتسمىّالمعيناتّأو ّالد اللةّهيّتساهم ساقّالخطابّوانسجام

مّمعّـةّال تيّترتبطّبسياقّالمتكل ّـاتّهيّتلكّاألشكالّاإلحاليـاإلشاريّ»وعليهّتكون

ّالت عبيراتّ ّمقابل ّالمتكل م ّمن ّالقريبة ّاإلشارية ّالت عبيرات ّبين ّاألساس الت فريق

ّ.(2)ّ«اإلشاريةّالبعيدةّعنه

ّالل غةّواإلشاريات ّفي ّتستخدم ّالل بسّتقرّ ّال تي ّعنه ّفتزيل ّالمتلقي، ّمن بها

لغويّيكونّناجحاّإذاّعلمّالمخاَطبّقصدّوّإحالةّالعبارة،ّّ فعل »والغموض،ّوكلّ 

،ّوفيّ(3)ّ«لّالمخاَطبّهذهّالمعرفةهّأنّيشكّ ـمّغرضّينبغيّبموجبـنّللمتكل ّ وإذاّكا

ّتقعّفيهّ.ّدّمواطنّالقربّوالبعدّفيّالخطابّوفقّالس ياقّال ذيبابّاإلشارياتّتتحد ّ

 :أنواعها. 1.1

 :((Déictiques Personnels . اإلشاريات الّشخصية1.1.1

ّاالحاضر،ّالمقصودّبهّهيّالعناصرّاإلشاريةّالد الةّعلىّشخص،ّضمائر

مائرّالش خصية ّوحدهّالض  ّعلىّالمتكل م ّنحن،ّالد الة ّمثل: ّغيره ّومعه ّالمتكل م ّأو ّأنا

مائرّالد الةّعلىّالمخاَطبّمفرداّأو  .)4(مثنىّأوّجمعا،ّمذكراّأوّمؤنثاّوالض 

مائرّفيّتحديدّتحيلناّإلىّ،لذلك  والمخاَطب،ّّالمتكل مّضمائر إنّ »ّّالجهةّالض 

ّبها منها صلالمت ّ ّيقصد ّجهةّوالمخاَطب المتكل م والمنفصل، ّوهي على ّالت حديد،

 على تدل لسانية وحدات حيثّإن ها اإلشارة،ّمن أسماء مع الخاصيةّهذه في تشترك

ّ.)5(«الكالمّ فعل عملية حاضرّأثناء شيء أو شخص

                                                             
ّالشهري:ّ-1ّ ّالهاديّبنّظافر ّعبد ّالكتابّّإستراتيجياتّينظر: ّدار ّتداولية(، ّلغوية الخطابّ)مقاربة

 .80،ّص:1ّ،2004الجديد،ّبيروت،ّط
 .81المرجعّنفسه،ّص:ّّ-2ّ
 .266داولي،ّ)م.س(،ّص:ّالليّوالت ّصّوالس ياقّاستقصاءّالبحثّفيّالخطابّالد ّالن ّّفانّدايك:ّ-3ّ
 .17(،ّص:ّالمعاصر،ّ)م،ّسّينظر:ّمحمودّأحمدّنحلة:ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّالل غويّ-4ّ
ّعبدّ-5ّ ّإفريقيا الل ساني الفكر في اللةوالد ّ المرجع القادر: قنيني ّالبيضاء،ّالشّ  الحديث، ّالد ار رق،

 .4 ،ّص:2000ّ،المغرب
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ّالخاصية وبهذه ّكلّ ، ّيشيرّإلىّوضعية ّالمتكل م توظيفها والمخاَطبّأثناءّّمن

مائرّوحينماالفعلّالكالمي،ّ فيّالملفوظّالل سانيّالواحدّّيقعّااللتباسّفيّتداخلّالض 

ّاإلنجازية ّالقوة ّبمستوى ّرصده ّّيمكن ّاقترحه ّكما مائر ّالض  ّإحاالت أحمد في

ّّ» :المتوكل دخلّخالدّالقاعةّفرأىّبكراّجالس اّورآهّبكرّفابتسمّلهّوصافحه...،ّألن 

الض ميرّعلىّخالدّأوّعلىّبكر،ّفالقالبّالن حوي_ّالبنيةّالت حتيةّّإحاليةّالل بسّيقعّفي

ّ.(1)ّ«_ّهيّال تيّتأمنناّمنّالل بس

 :(Déictiques Temporelles)  الزمانية . اإلشاريات2.1.1

ّيحدد ّّكلمات ّهوّتدلّعلىّزمان ّفزمانه ّالمتكل م، ّالس ياقّبالقياسّإلىّزمان ه

مانيةّمركزّاإلشارةّالزّ ّللكالم،ّفإذاّلمّيعرفّزمانّالت كلمّأومانيةّمركزّاإلشارةّالزّ 

ّّ(ّبعدّأسبوعّ)ّ،ّفقولك)2(التبسّاألمرّعلىّالس امعّأوّالقارئ يختلفّمرجعها،ّألن 

ّدانّالمقصودّباألسبوع.زمانّالمتكل مّوسياقهّهماّالل ذانّيحد ّ

ّبعضّاستعماالتّالل غةّويلحظ انيةّملزّ رةّاالّينفكّعنّاإلشاّبعضّالباحثينّأن 

باحّوّكبعضّأنواعّالت حياتّمثل:ّصباحّالخير،ّفهيّالّتقالّإال ّ ّلمفارقةاتقعّفيّالص 

ّاإلشارياتّالزّ  ّفهذه ّقيلتّفيّالمساء، ّالل غإذا ّقواعد ّالّتضبطها أعرافّّبلّةمانية

ّاالستعمال.

 : (Déictiques Espace)اإلشاريات المكانية. 3.1.1

ّالمكاند ّـيتح ّالمرجع ّـد ّوقت ّوالجهاتّللت ّي ّاألمكنة ّبمعرفة رفّإلىّـعالت لفظ

ّالجامعّ،الموقع ّتقع ّيمينـكقولك:" ّعلى ّيلزمنّ،ي"ـة ّالل ساني ّالملفوظ ّعلى:ّـفهذا ا

ّ"،ّيظلّمرجعّمعرفةّمكانّالت لفظّوات ّ ّوراءّالس يارة ّالمتكل م،ّولوّقلت:"ّالكرة جاه

يدهّمرتبطّبمعرفةّالد الّالل فظّ"وراء"ّغامضا،ّولوّاستعملهّالمتكل مّوحده،ّولكنّتحد

ّ.)3(عليه)ّالس يارةّ(

ّالملمح، ّهذا ّفيّضوء ّّو ّأن ّنقلّّ»عيتمت ّينبغي ّبخيار ّالكت اب ّأو المتكل مون

ّالزّ  ّاإلطار ّإلى ّاإلشاري ّال ذيالمركز ّالمكاني ّالس امعّماني ّفيه ّالقارئ،ّّيطلع أو

                                                             
ّالمتوكل:ّ-1ّ ّالل سانياتّأحمد ّفي ّالعربية ّالل غة ّالت ّّقضايا ّالت ّالوظيفية)البنية ّأو ّالد ّحتية الليّمثيل

باط،ّداولي(،ّدارّاألمانّللن شرّالت ّ  .144،ّص:1995ّوالت وزيع،ّالر 
 .42ص:ّأرمينكوّفرانسواز:ّالمقاربةّالت داولية،ّترجمة:ّسعيدّعلوش،ّ)م.س(،ّّ-2ّ
 .84الخطاب،ّ)م.س(،ّص:ّّاستراتيجياتينظر:ّعبدّالهاديّبنّظافرّالشهري:ّّ-3ّ
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ّالمتعارف ّبمركزها ّتحتفظ ّإللحاقّفأدواتّاإلشارة ّّعليه مكانيةّخاصياتّزمانية

ّالقصديةّمنهاّالمساهمة،ّ(1)«باألقوال ّمعرفةّمواقعّاألشياء.ّفيّألن 

 :(  (Déictiques Discoursifs إشاريات الخطاب. 4.1.1

مثل:ّّكل مفيّالعباراتّال تيّتذكرّفيّالن صّمشيرةّإلىّموقفّخاصّبالمتّلتتمث ّ

ّّ.وغيرهامهماّيكنّمنّآخر،ّلكن،ّبل،ّفضالّعنّذلك...،

ّ ّبعضّالباحثينّمنّهذاّّتلبسوقد ّولذلكّأسقطها بإشارياتّالزمانّوالمكان،

الماضيّيمكنّأنّيقال:ّالفصلّالماضيّمنّالكتابّّأقوالنا:ّاألسبوعنحوّالص نف،ّ

ّفإشارياتّالزّ  ّالن صّأوّتلكّالقصة، ّأوّهذا أيّالس ابق، مانّوالمكانّتستخدمّأوّالر 

ّ.(2)إلشارياتّالخطابّوتعدّمنّخواصّبناءّالخطاب

 :(Déictiques Social)اإلشاريات االجتماعية. 5.1.1

وهيّألفاظّوتراكيبّتحيلناّإلىّبيانّعالقاتّاجتماعيةّبينّالمتكل مّوالمخاَطبّ

ّوصداقة ّألفة ّعالقات ّأو ّرسمية ّعالقات ّهي ّحيث ّمن ّتحددهاّ، ّالعالقات وهذه

ّ ّوهذه ّومكانا، ّاإلمواقفّالخطابّزمانا ّالت داولية ّبين ّالل غةشارياتّمشتركة ّوعلم

ّ.(3)االجتماعي

ّ ّالعموم، ّوجه ّاإلّإنّ وعلى ّالملفوظات ّهذه ّبمثل ّمليئة ّاليومية ةّشاريالحياة

ّالسّ  ّايحدد ّوضيحّللكثيرّمنّالمسائلّفسيرّوالت ّاميةّفيّالت ّلمنزلتها لفظيّاقّالت ّيلسّ ها

43ّ.تردّفيهذيّال ّ

اّ)نصّ فيّمقطعّخطابيّّغويةّالواردةّالل ّّأردناّأنّنفهمّمدلولّالوحداتماّّإذاو

مكانيةّللموقفّالكالميّاستلزمّعليناّمعرفةّالمتكل مّوالمتلقيّواألطرّالزّ ّ،أوّخطابا(

ة ّ.(4)بصورةّعام 

                                                             
 الملك جامعة،ّالتريكي منير و الزليطي لطفي محمد  :الخطاب،ّتر تحليل : يول براون،ّج. ب.جّ-1ّ

ياض،ّ)د.ط(،ّ  .64،ّص:1997ّسعود،ّالر 
 .24المعاصر،ّ)م.س(،ّص:ّّينظر:ّمحمودّأحمدّنحلة:ّآفاقّجديدةّفيّالبحثّالل غويّ-2ّ
 .25،ّص:ّالمرجعّنفسهينظر:ّّ-3ّ

4ّ-ّّ ّبلخيرينظر: ّعمر ّالن ّ: ّالخطابّالمسرحيّفيّضوء ّالت ّتحليل ّةداوليظرية ّ،االختالفمنشوراتّ،

 .35ص:ّّ،1ّ،2003طّالجزائر،
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 :(Pré-supposition) االفتراض المسبق أو الّسابق .2

وهو تلك المعطيات المعرفية الّسابقة لدى المتخاطبين ليتحقق بها التّواصل، 

ول كف عن ـب » ي:ـكما في الملفوظ اآلت ؛)1(التّداولية اإلضماراتويطلق عليه 

قة بين . نقول إّن هذه الجملة: بول كان يشرب سابقا، مفترضة مسب(2) «الّشرب

 .المتحاورين

يوجه المتكلّم حديثه إلى المخاَطب على أساس مما  »ى ال يفشل الخطابوحتّ 

يفترض سلفا أنّه معلوم له، فإذا قال شخص آلخر: أغلق النّافذة، فالمفترض سلفا أّن 

ادر على ـب قـرا يدعو إلى إغالقها، وأّن المخاطَ ة، وأّن هناك مبرّ ـذة مفتوحـالنّاف

 .)3(«هذا موصول بسياق الحال، وعالقة المتكلّم بالمخاَطب الحركة، وكلّ 

 الكالم الّتي تحكم القواعد» مالبسات في عملية التّواصل إذا ما وقعت و 

 المتكلّم أعلى لرسالة تفسيره يكون وأن المتكلّم نوايا استنتاج ع منـالّسام والّتي تمكن

الكالم  فهم في الكبرى الّصعوبة أوتنش .ةـاللّغوي سالةالّسطحي للرّ  مجرد التّفسير من

 أحد المصدرين الكالم، ويرجع لعملية اليقين المصاحب وعدم للخطأ نـمصدري من

 ترجمة أثناء من األخطاء كثير وتحدث . الّسامع إلى اآلخر يرجع بينما. المتكلّم إلى

 . )4(«المتكلّم أفكاره 

ي ة فة المتضمنـينلجأ إلى مبدأ االضمارات التّداول ،ةـو في هذه الوضعي

ذ ذاك سئلة، إمن األ ما ينفك أن يصاحبه الكثير النّاس الّذي التّواصل بينقصد  القول

مي بين التّكرار والتّوضيح، ويستوجب االشتراك في أسس الفعل التّكل منا يتطلب

ب ..حتى نتجنّ قافية والمعرفية.والخلفيات الثّ ، واالفتراضات، الّطرفين من حيث القيم

 بسات ونتوجه بالموقف الكالمي إلى قصدية تساهم في توجيهه.هذه المال

 : ضمارات التّداوليةاإل.  مواصفات 1.2

                                                             
 .30ينظر: مسعود صحراوي : التّداولية عند العلماء العرب، )م.س(، ص:  - 1
دومنيك مانقونو: المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب، ترجمة: محمد يحياتن، منشورات  - 2

 . 92، ص: 2005، 1االختالف، الجزائر، ط
 .26المعاصر، )م.س(، ص:  محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللّغوي - 3
فرغلي، سلسلة" عالم  صبري كاء االصطناعي)واقعه مستقبله(، ترجمة: عليّّ الذّ   آالن بونيه - 4

، 1993قافي للفنون واآلداب، الكويت، أفريل ّّ المعرفة"، سلسلة ثقافية شهرية يصدرها المجلس الثّ 

 .67ص:
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ادرة على ـة القـة اللّسانيـة تتواضع عليها الجماعـالتّداولي اراتـاإلضم

رصيدا من االفتراضات المسبقة)يضم  »التّواصل لبناء خطاب تبليغي يحمل

ل من ـزء المكتمـال، والجـة، وسياق الحـلعامّ ة اـمعلومات( مستمدة من المعرف

طرف من أطراف الخطاب، رصيد من االفتراضات  الخطاب ذاته، فلدى كلّ 

 ، ومن)1(«ابـة الخطـدم عمليـمع تق دـد في تزايـة، ويظل هذا الّرصيـالمسبق

بليغ ال يصرح بها المتكلّمون وهي تشكل خلفية التّ » مواصفاتها أن تكون ضمنية

 .(2) «عمليةلنجاح ال

ة في القول، و ــة متضمنّ ـة معروفـارات التّداوليـضمون اإلـرط أن تكـويشت

هو تلك المعلومات الّتي لم يفصح  »:Orecchioni أركيونيفي هذا الّشأن تقول 

يتضمنها أصال بغض النّظر عن  ة في القول الّذيـة مدرجـعنها، فإنّها وبطريقة آلي

 .)3(«خصوصيته

 

  :(L'implication Conversationnelle)لحواري ا االستلزام.3

ألصقها  ؛ فهو)4(«أحد أهم مفاهيم الدّرس التّداولي »الحواري االستلزام يعد

 المحاضرات إلى نشأة البحث فيه ترجع و االلتباس، عن أبعدها و فيه، البحث بطبيعة

يها م؛ حيث قدّم ف 1968سنة  هارفارد جامعة في Grice جرايس  الّتي ألقاها 

 .)5(الّتي يقوم عليها المنهجية واألسس تصوره لهذا الجانب

ي ذ أإارات؛ ـي من إيحاء العبـن المعانـأ على تبايـي ينشـيسمى المحادثو

  .ملفوظ يتوزع على مستويين، مستوى ظاهر، وآخر قضوي يستلزمه الخطاب

د داولية و من فالسفة أكسفور_ أحد المنظرين للتّ  Griceأّسس له غرايس  

الّطبيعية _تظهر قيمته في إيضاح االختالف بين ما  المتخصصين في دراسة اللّغة

ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمها اللّفظية، وما يقصد  فما يقال هو: يقال، وما يقصد;

ما يريد المتكلّم تبليغه إلى الّسامع على نحو غير مباشر، اعتمادا على أّن الّسامع  هو:

                                                             
 .96ج.ب. براون، و ج. يول: تحليل الخطاب، )م.س(، ص:  - 1
 .33التّداولية، )م.س(، ص:  الجياللي دالش: مدخل إلى اللّسانيات - 2
باعة والنّشر والتّوزيع، لفظ وتداولية الخطاب، دار األمل للطّ نقال عن: ذهبية حمو الحاج: لسانيات التّ  - 3

 .124، ص: 2005ي وزو، الجزائر، منشورات مخبر تحليل الخطاب، جامعة تيز
4  - François Récanati  : les énonces reformatifs, les éditions de minuit, 1979,p 141: . 

 .23المعاصر، )م.س(، ص: ينظر: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللّغوي - 5
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إلى مراد المتكلّم بما يتاح له من أعراف االستعمال، ووسائل قادر على الوصول 

ة من ـح وبين ما تحمله الجملـنتيجة لهذا كان يفرق بين المعنى الّصري دالل.ـاالست

 .)1(معنى متضمن فنشأت عنده فكرة االستلزام

 . ضرباه:1.3

العرفي: قائم على ما تعارف  على ضربين: عرفي، وحواري؛ فاالستلزام يرد

من استلزام بعض األلفاظ دالالت بعينها ال تنفك عنها مهما  عليه أصحاب اللّغة

زم أن يكون ما ـ(، فهذا يستل نـلك ) نحو:ب. ـرت التّراكياختلف بها الّسياقات وتغيّ 

ر تغيّ ه بخيل. أّما الحواري: فهو ملكنّ  بعدها مخالفا لما يتوقعه الّسامع. مثل: زيد غنيّ 

ة ؟ فإّن مقصد المتكلّم يختلف ـكم الّساع فحين يقال: فيها.الوارد ات ـلّسياقا لـتبع

وردت فيه الجملة، فقد يكون سؤاال، وقد يكون توبيخا  حسب الّسياق الّذي

 .)2(للتأخر...

 : Griceمات مسلّ . 2.3

مات تقوم على أربع مسلّ Grice هذه االستلزامات كما اقترحها 
)3(Maximes: 

  :Quantitéقاعدة الكم أو القدر  -أ

وب لمطلاقدر  بها على للمساهمة ن من المعلومات اإلخباريةمعيّ  يبنى على كمّ 

  مع اإليجاز.

  :Qualité قاعدة الكيف  -ب

 جعل قولك صحيحا وال يحتاج إلى توفير الدّليل.

 :Modalitéقاعدة الجهة  -ت

ب تجنّ اللتباس(، والتّعبير)ا ب إبهامالّشرط فيها الوضوح والبيان أي تجنّ 

 اإلطناب مع انتظام األفكار.

 :Pertinenceقاعدة المالئمة أو المناسبة  -ث

                                                             
 .33، ص:م. نينظر:  - 1
 .121الخطاب، )م.س(، ص:  تيجياتاستراينظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري:  - 2

، 1طوزيع، مصر، شر والتّ مكتبة اآلداب للنّ ،  اللة والنّحوالدّ : ينظر: صالح الدين صالح حسنين - 3

 .213:ص
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 أي تكون موضوعيا ومشاركتك مالئمة.

مرتبط بالّسياق وبالخلفية المشتركة بين المعنى القول ب األمر يتعلّق وما دام

ان ـبها ضمغرايس بوضع عدد من القواعد الّتي أراد  Griceقام   ؛المتكلّم والّسامع

د أو النّصائح تنبثق ـة، وهذه القواعـي للمحادثـي( البراغماتـة المعنى )الّضمنـمعرف

ع أن ـم والّسامـاون، أي على كال الّطرفين المتكلّ ـة، هي قاعدة التّعـمن قاعدة عامّ 

يتعاونا في توضيح المراد من الكالم، فعلى األول أن يتأكد بأّن كالمه واضح وخال 

 .)1(ما في وسعه لفهم المراد من كالم المتكلّم اني أن يبذل كلّ وعلى الثّ  من الغموض،

 

                                                             
هـ، موقع 1428الب المنتظمين والمنتسبين()للطّ  اللةالمعجم وعلم الدّ  سالم سليمان الخّماش:ينظر:  - 1

 .10:15، على http://www.angelfire.com/tx4/lisan. 20/12/2013لسان العرب، 

http://www.angelfire.com/tx4/lisan.%2020/12/2013
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 : (Argumentation)الحجاج  نظرية .4

اإلحاطة بها؛ لما يكتنفها  ضبطها و من المصطلحات الّتي يصعب  الحجاج

 األدبيات الفلسفية والمنطقية، والبالغية متواترا في  «نجده من ضبابية وتداخل حيث

والخطابية  والنّفسانية اللّسانية الدّراسات القانونية والمقاربات التّقليدية، وفي

ة ـة تنطلق من تقديم جملـة إقناعيـة ذات قصديـعملية فكري ارهـباعتب )1(«رةـالمعاص

ة إلى الجدل إلى ـول بدء من الّسفسطـاط القـدة في أنمـن المجسّ ـج والبراهيـمن الحج

 الخطابة. 

بين  تباينعليه داللة "الِحجاج" هو وجود ئيس الّذي تتمركز ابط الرّ الضّ 

اني بوجهة نظره، وية والمتلقِّي لها، ومحاولة األّول إقناع الثّ سالة اللّغالمرسل للرّ 

ليل على ذلك. فالِحجاج انتهاج طريقة معيّنة في االتِّصال، غايته بتقديم الحّجة والدّ 

)2(الي إقناعهم بمقصد معيّنأثير فيهم، وبالتّ استمالة عقول اآلخرين والتّ 
 . 

ه تّأثيرية يبقى حدبها االقناعية الومادام الحجاج آلية مرتبطة باللّغة وبأسالي

بعين االعتبار  اواجتماعي, آخذ الفكري مقاميالفعّال التّداولي الجدلي ألّن طابعه 

هادفا وتوجهات ظرفية،  ات الحال من معارف مشتركة و مطالب إخباريةـمقتضي

وهو أيضا بحسب الّضرورة،  هةمعرفة عملية موجّ  الجماعي لبناء راكإلى االشت

وأغنى من البنيات  بلوغ صور استداللية أوسعة على قائم ةإقناعي قصديته نّ جدلي أل

تائج، وأن لكثير من النّ أو  ة، وهو أن تطوى في انتقاالته الكثير من المقاماتـالبرهاني

قدرة المخاطب على  ب معان غير تلك الّتي نطق، تعويال علىـم المخاط  ـم المتكلّ ـيفه

 .)3(المتكلّم لما انتسب إلى مجال تداولي مشترك مع اأو إنكار ااستحضارها إثبات

 . الحجاج والفعل الكالمي:1.4

الّتي هي  -كما أسلفنا سابقا –الحجاج آلية رئيسة من نظرية األفعال الكالمية 

 وباطنيا ظاهريا يخضع« قائال:حبيب أعراب من صميم التّداولية، وهذا ما يبّرره 

                                                             
 النّاشر واللّسانية، دار لمنطقية و البالغية الدّراسات خالل من الحجاجية النّظرية : طروس محمد - 1

  .6 ، ص:2005، 1النّجاح الجديدة، الدّار البيضاء، ط مطبعة، للثّقافة
، "البيان الحجاجي في إعجاز القرآن الكريم "سورة األنبياء نموذجا  : سىينظر: عبد الحليم بن عي - 2

نيسان ، ادسة والعشروننة السّ ، السّ 102حاد الكتاب العرب، العدد راث العربي، دمشق، اتّ التّ  مجلة

  .22:11، على www.awu-dam. Org ،13/12/2008، 1427، ربيع الثاني 2006
  .65)م.س(، ص:الكالم،  علم وتجديد الحوار لأصو الرحمن: في عبد طهينظر:  - 3
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 مكانة فيه تبرز حجاجي خطاب كلّ  إنّ  بارة أخرىوالتّلقي، وبع القول لقواعد وشروط

 .)1(«المتخاطبة الذّوات ومكانة أفعال قيمة القصدية والتّأثير والفعالية، وبالتّالي

وهذا التّوجيه الحجاجي لألفعال الكالمية، يجعله منتميا إلى مجال التّداوليات 

 Les mots du"ز الكتاب المعنون بيركّ  «في قولها: حمو ذهبيةكما ترجمته 

discours " حيث  ...، حتما، زد على، لكنّ أجد أنّ  مثل: على الكلمات أو عبارات

كن استعمال . لوجيه الحجاجي للملفوظاتهي خدمة التّ  ديكروالوظيفة األولية حسب 

ث عن الحجاج. نقرأ في مقال له ه الكلمات أو العبارات ليس بضروري حتى نتحدّ ذه

الجمل:  -على األقل-وجيه الحجاجي الزم لمعظمتّ ال :"خالصتنا أنّ 1979صادر في

داللتها تحتوي على توجيه مثل: بتلفظنا لهذه الجملة نحن نحاجج في صالح استنتاج 

 .  )2(«نمعيّ 

 يةعملية تواصل خلق حيث إنّها تريد وهذا ما تسعى إليه التّداولية من

وّجه من مي فعل ـج، ألّن الفعل الحجا)المتكلّم، المتلقي(طرفي الخطاب مشتركة بين

 قبل المتكلّم كي يضمن حوارية ناجعة وناجحة في آن معا.

                                                             
 دورية مجلة، الفكر نظري(، عالم استقصاء الحجاجي)عناصر واالستدالل الحجاج أعراب: حبيب - 1

 .101: ص، 2001 ، سبتمبر1ع، الكويت، محكمة
 ،ظيةتصدر عن الجاح التّبيين مجلة، ذهبية الحاج حمو تر:، سرفوني: اللّسانيات والتّداولية جون - 2

. وقدور عمران: البعد التّداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، عالم 76، ص:2002، 19ع، الجزائر

 .26، ص:2012، 1الكتب الحديث، إربد، األردن، ط
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وم بعل مع الكثير من العلوم اللّغوية المرتبطة أساسا التّداولية تقاطعت

 نّ أل ،ةبيايجا صفةوهذا االمتزاج  ؛لة باللّغة تقاطعا معرفيا ومنهجياذات الصّ  اإلنسان

فهي  كامل بينهما,عاون والتّ , فيحصل التّ تتخّصب وتغنىالمعارف عندما تتقاطع 

ح يتي يدايا جدباعتبارها علما تواصل واالجتماعيةسانية والفلسفية ملتقى األبحاث اللّ 

لى نى إة في خطاباتنا المعاصرة قصد توصيل المعـالعديد من الّطاقات التّعبيري

، أصيلهتالبسات م من يكتنفها غم ممّ على الرّ  خاطبعبر التّ  تفعيل اللّغةالمتلّقي هادفا 

االت مجو هاهتماماتمحل  اللّغوية الّتي هي العلوممجموعة من  فقد أمكن تعيين

 تخصصاته.

غنية  مفترق طرق التّداولية في كون أرمينكوما يعّزز هذا التّقاطع، ما رأته 

 الّلسانيين، المناطقة، الّسيميائيين، الفالسفة، الّسيكولوجيين، لتداخل اختصاصات

 )1(للتّداخل وللتّباين  نظام التّقاطعات هو والّسوسيولوجيين، وعلماء االتّصال، فنظام
. 

لتغذّي  لوم،انطالقا من هذه المعطيات، فإّن التّداولية تمّصلت بكثير من العو

ي فشاركها يس ذيالّ ، ةـاللالدّ  منحو: عل ةـالّتي لها عالقة باللّغرى ـبدورها علوما أخ

ات لعالقأثر ا تبيانتتشارك معه في االجتماعي الّذي  دراسة المعنى، وعلم اللّغة

س لنّفا، وعلم همامن تب كلّ اوموضوعه ومر الكالمفي  بينالمتخاط االجتماعية بين

يل ئهم، وتحلفي أداالمؤثّرة  المتخاطبيناالهتمام بقدرات في  هايشاركالّذي  اللّغوي

مات ع المعلويطريقة توزوفي االهتمام بتحليل الحوار،  الّذي يقاطعهاالخطاب 

  في جمل ونصوص.اإلخبارية 

 ، فهيوضه الكثير من الغميكتنفالتّداولية  مفهومع، جعل ـكّل هذا التّقاط

نبا في أي من المستويات وال تدرس جا تصنيفهاحليل، ال يمكن على مستوى التّ 

 .بل تستوعبها جميعا دا في اللّغةمحدّ 

فكرة  من نـة اآلتية منطلقيـال بعض العلوم اللّغويـنذكر منه على وجه اإلجم

  التّكامل فيما بينها:

 ": Linguistiqueسانيات" التّداولية واللّ .1

من  اـتخصصد ـة تعـالتّداوليات على أّن ـة الدّراسـع غالبيـتكاد تجم

يدرس الّذي و، ان سبعينات القرن العشرينسانية الّتي تطورت إبّ اللّ  التّخصصات

اس وإنتاجهم لفعل تواصلي أو فعل كالمي في إطار موقف كالمي كيفية فهم النّ 
                                                             

 .11ينظر: أرمينكو فرانسواز: المقاربة التّداولية، )م.س(، ص: - 1
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د من مجال ـالم الّذي هو غير اللّسان، المبعـيهتم بالك »معا، فهو دملموس ومحدّ 

بدراسة جميع لغات  ، فتهتماللّسانياتأّما ، )1(«ر ـدراسة علم الّلسان في نظر سوسي

 .بأصولها وتطورها وبنائهاالدّراسة على اللّغة كنظام مهتمة  وتنحصرالبشر، 

ورها في كّل ومثلما أسلفنا في عد التّداولية قاعدة للّسانيات يتجلى حض

تحليل لساني، فبمجرد أن ينتهي عمل اللّساني من دراسة البنية، يشرع التّداولي في 

 .)2(قراءة أبعاد هذه البنية في أطر اجتماعية، وثقافية، ونفسية داخل منظومة الخطاب

لماضي رن اوهذا األمر، يدعونا لنفنّد به المقولة الّشائعة في ستّينات الق 

 لّ كفي حل  وتنحصر مهمتها اللّسانيات ( قمامةدوق ب ) صن  اوليةالتّدوالّتي تنعت 

 .في معالجتها الهامشية الّتي ترغب اللّسانيات والقضايا المشكالت

المشهورة في  )المـالك /اللّغة (أّما ما ذهب إليه دي سوسير انطالقا من ثنائية

،  )3(«مستقلة دارسته بصورة يمكن شيء أنها في الكالم عن اللّغة تختلف » :قوله

ة مستقلة عن ـلغة ذات طبيعأية  الم على أساس أنّ ـوالك ةـبين اللّغ ماق فرّ  حيث

ولكن الواقع اللّغوي يثبت لنا تحقّق اللّغة إالّ يعد منتجا فرديا شخصيا،  الكالم الّذي

بواسطة الوسط الكالمي الّذي يوجدها بقوة التّوظيف ويضمن لها الدّيمومة 

 الرتباطها يالمعرفي والحضار البشرر نشاط يتعذّ  ن اللّغةوبدوواالستمرار، 

وال يمكننا أن نتصور لغة من دون ، في بنى لغويةتصاغ  النّاسفكير؛ فأفكار بالتّ 

ة في االستعمالية ـات المتمثّلـات والتّداوليـع العالقة بين اللّسانيـكالم، ومن هنا نتوق

 والتّواصلية .

 :"Sémantique" اللةالتّداولية وعلم الدّ .2

تتقاطع التّداولية مع علم الداّللة في دراسة المعنى واالختالف المصطنع 

ل مع ـبين الحقلين في التّعام ة إلى حد أنّنا ال نفرق ماـات الدّراسـبينهما في مستوي

إّن التّمييز  » ا على هذا التّداخل في قوله:ـمعلّق شاهر الحسنتحليل المعنى، فنجد 

ية والبراجماتية ينطوي على ظالل رمادية في التّطبيق العملي حيال بين الّسيمانتيك
                                                             

)م.س(، القديم العربي لدّرسا في تأصيلية محاولة مع اللّسانيات التّداولية بوجادي: في خليفة - 1

 .123ص:
 للنّشر : في تداولية الخطاب األدبي المبادئ واإلجراء، بيت الحكمةدنواري سعودي أبو زيينظر:  - 2

 .21، ص:2009، 1والتّوزيع، ط
عزيز، مراجعة النّص العربي مالك  يوسف يوئيل :العام، ترجمة اللّغة علم دي سوسير:  دفردينان - 3

 .33، ص:1988، )د.ط(، الموصل، بغداد، العراق والنّشر، بيت للّطباعة الكتب دار يوسف المطلبي،
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 ، ألّن علم الداّللة علم وصفي تحليلي ينطلق)1( «اتـتحليل المعنى الّذي تؤديه اللّغ

من تحليل الكلمة إلى اكتشاف أوسع للعالقات الّتي تربط بين الوحدات اللّغوية 

إلى األبعاد غير اللّسانية على خالف وال تلتفت  تركز على المنطوق يفهالمختلفة، 

 ية فـاللالمنتجة للدّ ة لهذه العالقات ـة الّتي تبحث في االستخدامات التّوظيفيـالتّداولي

وظروف سانية من مالبسات الموقف سانية وغير اللّ اللّ  االجامعة لعناصرهصورتها 

 الخطاب.

للدّرس الداّللي  هذا االختالف، يعد ترابطا عالئقيا بينهما، يجعلها امتدادا

 . )Latraverse( )2( الترافارسعلى نحو ما ذهب إليه 

وهذا التّداخل، يعزى إلى تحليل المعنى الّذي هو عصارة التّواصل، على 

، أو عبارة، أو جملة، ال ةنية أّن علم الداّللة، كما التّداولية تقارب بيان معنى كلم

تكلّم أو المتلقي، وكذا الموقف الّذي يمكن بحال من األحوال أن نجّرده من مقاصد الم

 .)3(يقع فيه الكالم

إضافة إلى هذه الّصلة الوثيقة الّتي تربط العلمين معا والمجّسدة في المعنى، 

يتّصل الفرق بين علم الداّللة،  »: محمد يونسيظهر الفرق بينهما الملموس في قول 

ناشئ عن التّمييز بين الّلغة، بالفرق بين الجملة والقولة، وهو فرق  )(وعلم التّخاطب

والكالم، فبينما تنتمي الجملة )الّتي هي كيانات لغوية مجّردة( إلى اللّغة، تنتمي 

؛ )4(«القوالت الّتي )هي تجليات فعلية وتحقّقات وتجّسدات عملية للجمل( إلى الكالم

فالجملة تحمل في كيانها عناصر صوتية وصرفية وتركيبية وداللية تضبطها داخل 

التّركيب، فال قيمة لها دون عملية التّجسيد في الواقع اللّغوي االتّصالي المؤدي 

                                                             
ماري و . 160 ، )م.س(، ص:الّسمانتيكية والبراغماتية في اللّغة العربية الداّللةم عل: الحسن شاهر - 1

 يدييباني، سعبدالقادر فهيم الشّ  ، ترجمة:المصطلحات المفاتيح في اللّسانيات :نوال غاري بريور
 .82، ص:2007، 1بلعباس، الجزائر، ط

2- François Latraverse: La pragmatique histoire et critique(Philosophie et langage), Editeur, Mardaga, 

Bruxelles, Belgique, 1987, p:43.  
 .22 ص:، )م.س(، : في تداولية الخطاب األدبي المبادئ واإلجراءدنواري سعودي أبو زيـينظر:  - 3
 " علم التّخاطبpragmatics مقامات يعرف هذا العلم بأنّه دراسة كيف يكون للقوالت معان في ال

، بيروت، لبنان، ةدار الكتاب الجديد المتّحد، مدخل إلى اللّسانيات :التّخاطبية". محمد محمد يونس علي

 .18، ص: 2004، 1ط
، بيروت، دار الكتاب الجديد المتّحدة، التّخاطبمحمد محمد يونس علي: مقدمة في علمي الداّللة و - 4

 .14 ص:، 2004، 1لبنان، ط
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كلها، ذلك أن التّواصل يمكن أن  و ليست اللّغة شكل من أشكال اللّغة القولوللمعنى، 

رقى إلى مستوى ي في سياقه وال يبقى محدوداأنّه  يتم بأشكال غير كالمية إالّ 

 .الّذي بواسطته تتحدّد وظيفة اللّغةالتّواصل االستعمال و

وعطفا على ما سبق، تتكئ التّداولية على ما توّصل عليه عالم الداّللة؛ حيث 

ضمن  الكالمية فشل األفعال أو نجاح تربط مقاصد المتكلّم بالمقام مراعية شروط

ق والّسيا النّص بين اهتمت بدراسة العالقات الّذي وظفت فيه، ألّن الداّللة الّسياق

 اللّغةبين مستعملي  اللةالدّ وإنتاج االنسجام والتّواصل   اتعملي، ولكي تحصل )1(فقط

  الموقف الكالمي. ربد من توفر عناص ال خاطبيةفي عالقاتهم التّ 

  ": Grammaire fonctionnelle"  التّداولية و النّحو الوظيفي.3

 Simon سيمون ديك )ساني الهولنديالوظيفي مع اللّ  نشأت نظرية النّحو

cornelis dikالنّحو الوظيفي '' كتابه  خالل ( منfonctional grammarأواخر " في 

 الدّراسات من ، والّذي حوى مجموعة1978سنة  الماضي، في القرن من الّسبعينات

 مختلفة. لغات الداّللة، والتّداول، والمعجم، والتّركيب في استهدفت

 ياترصد لمعط، وبيعيةغات الطّ للّ  القدرة التّواصلية تفسير هو هاوموضوع

قصد إنتاج وتأويل  فاعل الكالميي التّ تواصلية ف غراضغات ألاللّ  هذه استعمال

التّعابير اللّغوية، والّتي بواسطتها يتم التّواصل بين النّاس عبر خطابات تتأّسس وفق 

، اإلدراكيةغوية، والكفاية المعرفية، والكفاية اللّ  الكفاية مجموعة من الكفايات منها:

 .)2(وغيرها والكفاية المنطقية... 

حث، أّن الّذي نقل هذه النّظرية وقولب مقوالتها وكما ال يخفى على أّي با

العربية باعتبارها لغة كسائر  دراسة اللّغةإلى تراثنا اللّساني، وانصاعت جهوده إلى 

غات األخرى من مناهج. مهما لما تخضع إليه اللّ ، وهي تخضع غات البشريةاللّ 

ق عليها من ـبغات األخرى وينطاللّ  بقيةفهي تبقى لغة بشرية ك، اـخّصت خصائُصه

الّذي جمع في  أحمد المتوكل  مثلما صنع ةـيبيعغات الطّ اللّ ق على ـالمناهج ما ينطب

 دراساته ما بين النّحو والتّداولية. 

                                                             

 بحيري، دار حسن االختصاصات، ترجمة: سعيد متداخل النّص، مدخل ديك: علم  نينظر: فا - 1

 .116  ص:، 2001، 1 للكتاب، مصر، ط القاهرة
أليف شورات الجمعية المغربية للتّ ينظر: أحمد المتوكل: الوظائف التّداولية في اللّغة العربية، من - 2

 .10-9 :.ص، ص1985، 1قافة، الدّار البيضاء، المغرب، طوالتّرجمة والنّشر، دار الثّ 
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النّحو  في المتوكل أحمد ى اإلجراءات الّتي أحدثهاوفي هذا الّسياق، تتجلّ 

 رسوخ من الّزمن، تمّكن من ضوئها، بفضل عقدين على مدة تربو خالل العربي

 اللّغوية الحديثة، من للنّظريات يعابهاللّغوي العربي، وحسن است التّراث في قدمه

 علمية نظرية حديثة، شّكلت ومصطلحات العربية، بمفاهيم النّحوية الدّراسات إثراء

النّحوية  للنّظرية معاصرا بديال تكون ألن غيرها من أكثر متماسكة، وهي مرّشحة

 بنية وبفضل والتّطبيقية...، والنّفسية والنّمطية التّفسيرية كفاياتها القديمة، بفضل

 .)1(والمرونة بالدّقة جهازها الواصف الّذي ينماز أو نحوها

 هفيمكن استنتاج ،الوظيفي بين التّداولية والنّحو ما بطالرّ ة ـعن مسألأّما 

 وصلت إليه التّداولية من مبادئتا كثيرا ممّ  على مستوى الوظيفة؛ حيث أفاد

ة، ـالّطبيعي ظواهر اللّغةفّسرت و الّتي وصفتالمقاربات وإجراءات تمثّلت في تلكم 

ها تابعة لتلك على أساس أنّ ، ودرست هذه البنية بوظيفتها التّواصلية تهابنيإذ ربطت 

سليل  وبهذا التّعالق يمكننا عدّ النّحو الوظيفي بأنّه .الوظيفة التّواصلية إلى حد كبير

واصلية كخاصية تعطي ، والمتمظهر في إدراج وظيفة اللّغة التّ )2(وامتداد لها التّداولية

لمستعمل اللّغة الّطبيعية إمكان التّواصل، وإمكان توظيف العبارات في المقامات 

 المناسبة لتحقيق وجودها وديمومتها.

                                                             
 ةيفيالوظ اللّسانيات في دكتوراه العربي، أطروحة حوللنّ  ةيفيوظ ةينظر نحو :شيطيبع حييينظر:  - 1

 .77:، ص2006 نةيمنتوري، قسنط جامعة غات،واللّ  اآلداب ةيبوخلخال، كل هللا عبد ثة، إشرافيالحد
 .9 ص:)م.س(، ينظر: أحمد المتوكل: الوظائف التّداولية في اللّغة العربية،  - 2
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 :Rhétorique)) البالغة و التّداولية .1

خاصة وغة أجمعت الدّراسات على أّن األبعاد التّداولية بارزة بقوة في البال

 ولة:مقمن الخطاب انطالقا من  الّسياق والمقام والغرض الّذي يتوخاه المخاطب

 مقتضى عاةمرا مع له بالمقام المناسب "، والّتي يرتبط فيها المقالمقام مقال لكلّ "

 الحال.

 ( مؤكدا على أنّ Geoffrey N. Leechجيفري ليتش )في هذا الّشأن، نجد 

 المتكلّم والّسامع، بحيث االتّصال بين ممارسة أنّها إذ صميمها؛ في » البالغة تداولية

فإّن  بعضهما، ولذلك محدّدة للتّأثير على وسائل عالقتهما، مستخدمين إشكالية يحالّن

 الفعل لممارسة اللّغة كأداة على في اعتمادهما راغماتية، تتّفقانالب والتّداولية البالغة

فكالهما يهتم بعملية االتّصال والتّلفظ في سياقات معيّنة القصدية ، )1(«المتلقي  على

 منها التّأثير واإلقناع والتّبليغ.

وهذا االستواء بين العلمين، قد يرد إلى علم االستعمال الّذي يسيّق عملية  

ا من ـر اللّغوي في جوانبها المتعددة، وكيفيات تحديد المعاني القضوية وتقريبهـالّتفسي

 . )2(المتلقي المنسجم مع الفعل الكالمي ضمن دائرة نظرية التّخاطب واالقتضاء

أّما على مستوى تراثنا اللّغوي، فيمكننا رصد تجاور مالمح األبعاد التّداولية 

التّداولية،  سؤال المناسبة المقامية ارتبط »:ريمحمد العمفي البالغة العربية في قول 

 الجاحظ عند(جهة خطابية من فعالية علمية إقناعية عن صّوره، بالبحث أجلى في

 النّظم نظرية ضمن العبارة للمقاصد أخرى، بمالءمة جهة ارتبط، من ، كما)مثال

 المنطقية مقابل التّداولية في تداولية لسانية ندعوه أن يمكن ما أو ( اإلعجازية:

 تقوم كالسيكية ذوقية بالغة عن بالبحث جهة ثالثة من ، وارتبط)النّصية اإلقناعية

دور المخاطب ؛ فالجاحظ يرّكز على )3(«مثال سنان ابن الّصحة والمناسبة، عند على

والثّقافية  ةهنيذّ الو ةجتماعيالواته اللّغوية مراعاة حاالمع الخطاب  إنجاحفي 

وبناء  اإلقناع ةساس في عملييحتل المخاطب المركز األوهو بذلك ، ةوالنّفسي

فهو في حسن أدائها للمعاني، العبارة وأّما الجرجاني، فيشدّد على جمالية  الخطاب؛

                                                             
 .89ص:)م.س(، صالح فضل: بالغة الخطاب وعلم النّص،  - 1
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 .78 ، ص:2005، )د.ط(، القاهرة، والتّوزيع النّشر
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كي يتم ما ربط بينهما ربطا وثيقا لم يقف عند األلفاظ وحدها أو المعاني وحدها, وإنّ 

ابن  وأّما ؛معانيال يوتالق ةاللدّ التناسق أي بواسطة  المحقّق للمقاصد االنسجام

سنان، فجعل المناسبة اللّفظية متمثّلة في ألوان البديع الّصوتي لغة تعبيرية وجدانية 

تأثيرية بحسب الحاالت الّشعورية المعبّر عنها دون عزل القيم الّصوتية لهذه األلفاظ 

. 

ور ووفق هذه األبعاد، تجاورت البالغة العربية مع التّداولية في محا

 زية منها: أحوال المخاطبين، عناصر المقام، آليات التّواصل والظروفمرك

 المحيطة به ...

    :(Stylistique)األسلوبية  التّداولية و .2

( Ferdinand de Saussure)فرديناند دي سوسيريؤّرخ لألسلوبية بأعمال 

ناقص  لّغةلسان هو اللّ انطالقا من مقولته الّتي تعد ا والكالم بين اللّغةيوم فّرق 

 يوظفهانتاج اجتماعي لملكة اللّغة، فهو مجموعة من األعراف الّتي  لسانالّ ، والكالم

، هذه المفاهيم استوعبها و تمثلها تلميذه األفراد لدىهذه الملكة  لتكريسالمجتمع 

قواعد األسلوبية المعاصرة ابتداء من ليرسي بذلك  (Charles Ballyشارل بالّي )

ب عنده يظهر في مجموع الّصيغ اللّسانية المؤثّرة في المتلقي، ، واألسلو1902سنة 

كالخوف والشدّة وعدم الدقّة، ليحجر بذلك غاية األسلوبية في رصد واكتشاف القيم 

 . )1(التأثيرية بواسطة دراسة ظواهر تغيّر الكالم

" سنة فون دير قابلنتزظهر على يد "  »أّما عن مصطلح األسلوبية، فقد 

" :" األسلوب هو بيفوننظرية في األسلوب ترتكز على أسس مقولة "، وهي 1875

الّرجل نفسه"، والمنطلقة من فكرة العدول عن المعيار اللّغوي، موضوعها دراسة 

هذا و، )2(«األسلوب من خالل االنزياحات اللّغوية والبالغية في الّصناعة األدبية

عبير للتّ  توظيفهايمكن  هائلةكانات يقدم للمتكلم إم نظام اللّغة على أنّ  قائمصور التّ 

 ت اختيارية ينوعها األسلوب.عن حاال

فإذا  » :قائالمعالم األسلوبية وأصولها الكبرى  عبد السالم المسديويجمل 

، فإّن هذه اللّسانيات نفسها قد ولدت باليكانت لسانيات سوسير قد أنجبت أسلوبية 

                                                             
، 1994، 2القومي، لبنان، ط اإلنماء بيير جيرو: األسلوبية، ترجمة: منذر عياشي، مركز ينظر: - 1

 .  57ص:
، (ط)د.األسلوبيات وتحليل الخطاب، مديرية النّشر، جامعة باجي مختار، عنابة،  :رابح بوحوش - 2

 .12:ص(، ت)د.
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عا شعرية "جاكبسون" وإنشائية البنيوية الّتي احتكت بالنقد األدبي فأخصبا م

"تودوروف" وأسلوبية " ريفاتار ". ولئن اعتمدت كّل هذه المدارس على رصيد 

لساني من المعارف فإّن األسلوبية معها قد تبوأت منزلة المعرفة المختصة بذاتها 

واتّكاء على هذا التّأصيل، ترد منطلقات األسلوبية إلى ، )1(«أصوال ومناهج 

)شارل بالي( أفاد من مقوالت أستاذه في إدخال دراسة الكالم المتّصل اللّسانيات؛ ف

في  المتجلية  (جاكبسون)شعرية  بجانبه الذّاتي المتغيّر إلى ظروف المتلقي، وأّما

لق غايات تواصلية مقصودة من كّل المفضية إلى خعر لسانية لوظيفة الشّ راسة الّ الدّ 

رسالة لغوية، وأّما إنشائية  )تودوروف( الّتي يرى فيها أّن كّل العلوم تساهم في بناء 

، والّذي األسلوبية البنيوية ضمن شعرية الخطاب األدبي، وأخيرا )ريفاتار( المّصنف

 .بنية نصية تثير رد فعل لدى القارئ تشكل موضوعا لألسلوب كلّ يعد 

منشأ ي الفحاولنا ترّصد بعض التّقارب بينها وبين التّداولية نتقّراه  ولئن

من  المتلقيبتها ا، ينضاف إلى ذلك اهتمامهما باللّغة في عالقاتها وتحوالـالّلساني لهم

 أّما استعمالها أثناء اللّغة حيث الجمالية والتّأثيرية. والتّباين بينهما؛  التّداولية تدرس

 مثال. كاالنزياح الجمالية للّغة الجوانب دراسةب األسلوبية، فتهتم

 :(Poétique)التّداولية و الّشعرية  .3

في  هـ" الّذي وّظف أرسطو"  إلى ( Poetics) ةـعريمصطلح الشّ ود أولية ـتع

الخصائص الفنية لألجناس  اءاستقصقيامه ب ق.م, حين 322 سنة عر(فن الشّ  كتابه )

شعرية،  :أجناسوالمصنفة في  ا في عصرهزاألدبية الّتي شكلت حضورا متميّ 

 . )2( ملحمية، درامية

بسبب اختالف التّرجمات والتّصورات، فكّل  )(تكاثرت مصطلحات الشعرية

واحد يعّربه ويفهمه بحسب خلفياته الفلسفية واللّسانية إلى درجة تقلق القارئ المبتدئ 

 في تمثّل معناه.

ت الّشعرية في الخطاب األدبي الّتي وما يهمنا في هذا المقام، هو رصد تجليا

العمل  » ليس تصنع نوعيته وفراديته المتمثّلة في استقصاء خصائصه الممكنة، ألنّ 

                                                             
(، ت)د.، 3األسلوبية واألسلوب، الدّار العربية للكتاب، ليبيا، فرع تونس، ط :عبد السالم المسدي - 1
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 . 11، ص:1994، 1ط، العربي
  ّية عر، نظرن الشّ فظم، رية، األدبية، علم األدب، الفن اإلبداعي، فن النّ اععرية، اإلنشائية، الشّ الش
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األدبي في حد ذاته هو موضوع الّشعرية، فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب 

دة النّوعي الّذي هو الخطاب األدبي. و كّل عمل عندئذ ال يعتبر إالّ تجليا لبنية محدّ 

وعامة، ليس العمل إالّ إنجازا من إنجازاتها الممكنة. ولكّل ذلك فإّن هذا العلم ال يعنى 

باألدب الحقيقي بل باألدب الممكن، وبعبارة أخرى يعنى بتلك الخصائص المجردة 

، ويقترب من هذا الوصف ما دعا )1(«الّتي تصنع فرادة الحدث األدبي، أي األدبية

ّشعرية مقاربة أدبية تعتمد الخطاب األدبي وحده المصدر في عدّ ال حسن ناظمإليه 

الّرئيس لها لتكريس الجهد الستقصاء خصائص الخطاب األدبي بوصفه تجليا لبنية 

عامة ال يشكل فيها هذا الخطاب إالّ ممكنا من ممكناتها، ولهذا تبحث الّشعرية في 

 .)2(الممكنات األخرى 

ة في ـا اكتشاف مواطن الجمال الدّفينة الّتي تستهدفها من وراء هذـوالقصدي

الّتي تقوم  –الدّراسة المنهجية  » على ملة بواسطة نظام لساني قائالنّص األدبي متسلّ 

لألنظمة الّتي تنطوي عليها النّصوص األدبية، فهدف  –على نموذج علم اللّغة

النّصوص،  األدبية" أو اكتشاف األنساق الكامنة الّتي تحدد أدبية الّشعرية هو دراسة"

واكتشاف األنساق الكامنة الّتي توجه القارئ في العملية الّتي يتفهم بها أدبية هذه 

معنى خاص يتّصل بالخصائص  –إلى جانب المعنى البنيوي العام –النّصوص 

ولعّل أهمية هذه العالقة يمكن أن ، )3(«األدبية عند مدرسة، أو حركة، أو أديب

هميّة هذا في طرحه أل صالح فضللما ذهب إليه  جلية في مجاراتناتستكشف بصورة 

ه التّداولية من حيث اهتمام كالهما بالخطاب بعدّ  عريات واللّسانياتبين الشّ ما القاسم 

موضوعا خارجيا يفترض وجود فاعل منتج وعالقة حوارية مع مخاطب، وهنا 

 . )4(الخطابفي  التّداولية في ضرورة متابعة تحوالت اللّغة تبرز أهميّة اللّسانيات
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 :(Linguistique Textuelle)التّداولية ولسانيات النّص أو نحو النّص .1

من القرن  دراسات تستهدف النّصوص في بداية الّسبعيناتظهرت 

 ضاءاتفالجملة إلى  قيودساني من الدّرس اللّ ، كان لها الفضل في خروج العشرين

ا ص محورمن النّ ، إذ جعلت صيةالنّ  اللّسانيات، والّتي تّصنف في اتّجاهات صالنّ 

 .إليهص وينتهي ساني، فهو يبدأ من النّ حليل اللّ للتّ 

 دراسة في االنطالقة الحقيقية » النّص على أنّ  لسانيات وقد اتّفق علماء

 من الثّاني النّصف بدايات معZ.Harris  هاريس جـزيلبأعمال  تبدأ ةـاللّسانيات النّصي

الملفوظ  بنوعيه المتماسك الخطاب لتحليل منهجا هاريس قدم فقد العشرين. القرن

 أسلوب فيه استخدم ((Discourse analysisالخطاب"  عنوان "تحليل والمكتوب تحت

 . )1(«1952 عام في اللّسانيات النّصية، وذلك

 Van)ديك  فان كبار أمثال: علماء أيدي ولكن ازدهرت في الثّمانينات على

Dijk) ، ودي بوجراند (De Beaugrande) نحو األسس العامة لنظرية وضعا الّلذين 

باستيعابها النّصوص جاعلة منها ميادين لغوية متجاوزة فيها حدود  الحديث النّص

 . )2(الجملة وقواعدها الموضوعة لها مؤّسسة بذلك كيانا لغويا مستقال

حجة بية صاهرة النّ الظّ وبهذا المنظور، أقاموا نحوا مغايرا في تعاملهم مع 

 تي فتحتالّ  ص هيمقولة النّ  ص في سلسلة من الجمل، وال شك أنّ النّ أنّهم ال يختزلوا 

ية للّغواانصبت جهودهم على النّص رابطين بنيته مقولة الخطاب عندما  طريقهم إلى

 تقوالم أساسا تعد نشأته، وهي تكتنفوالمالبسات الّتي  يرد فيه بالّسياق الّذي

 .  لخطابتحليل ا تنحو بنا إلى تأسيس نظريات في تداولية 

هما تعددت دالالتونظرا للّبس الّذي أصاب مصطلحي النّص والخطاب، ف

هو  بحتى صرنا نعتقد أّن النّص هو خطاب، والخطا عند اللّسانيين والمعجميين

 نص، وأحيانا الخطاب أعم، وأخرى بالتّقاطع والتّكامل.

                                                             
 اللّغة في األردنية المجلة ، "النّص ونحو الجملة نحو بين العربي النّحو :عليان سليمان يوسف - 1

 ، محرم1، العدد7المجلد، دنمؤتة، الكرك، األر جامعة"، مجلة محكمـة تصدر في  وآدابها العربية

 .188م، ص:2011ي جانف / هـ 1432
، 1، طالقاهرة، مكتبة زهراء الّشرقرس النّحوي، جاه جديد في الدّ ص، اتّ : نحو النّ أحمد عفيفيينظر:  - 2

 .32 ، ص:2001
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ها مع ملاة في تعـة والفلسفية لكّل مدرسـد ذلك، إلى المنطلقات الفكريرّ ـوم

ت لتأويال بعات والمفهوم والماصدق، أو إلى طبيعة اللّغة من حيث النّطق أو الكتابة، أ

 الباحثين في هذا الحقل.

ل على ـم هذه الثّورة العلمية اللّسانية نستأنس بمقاربة أحمد المتوكـفي خض

 الجمل متتالية من كلّ  صالنّ  اعتبار قربها من حقلنا الوظائفي الّسياقي، والّتي تعد

 سابقة جملة في وارد رجملة بعنص عنصر من يرتبط كأن بعالقات بينها فيما ترتبط

الخطاب أيضا  ، فإنّ أو الحقة كاملة سابقة ومتتالية عنصر بين لها، أو الحقة أو

ص، وإن تجاوزه يختلف الخطاب عن النّ  سلسلة من الجمل المنطوقة، وهكذا ال يكاد

غة، بكونه ليس مجرد سلسلة لفظية للّ  الستخدام الفعلياللة على االستعمال واأكثر للدّ 

، كما ال نغفل المنطلقات )1( روف المقاميةبها قوانين لغوية، فهو كذلك يهتم بالظّ 

النّصية وعلى رأسها قدرة اللّغة الوظيفية التّواصلية باعتبارها وحدة لغوية تساهم 

 .ور المتلقيدون إهمال الّسياق ود بحظ وافر في االتّساق واالنسجام

ية المقام كّل هذه المالمح النّصية المتمثّلة في ربط النّص بالّظروف

 ظائفي.   تقربنا مما يدعو إليه الدّرس التّداولي الو -كما أسلفنا  -والّسياقية

  : (L 'analyse du Discours )الخطاب  وتحليل التّداولية .2

ه جال من خالل بحث( في هذا الم1952كما أسلفنا، إن ريادة "هاريس" )

الموسوم ب "تحليل الخطاب"، إنّه أول لساني )أمريكي( حاول توسيع حدود 

 موضوع البحث الّلساني بجعله يتعدّى الجملة إلى الخطاب .

 والّذي يسمه بمجموعة من المتواليات تربطها عالقات معيّنة خاضعة لجملة

 إميل بنفنيستإليه فيه، على خالف ما ذهب  الجمل تنتظم بموجبها القواعد من

(Émile Benveniste إذ يرى في الخطاب هو ،) و متكلما يفترض كّل مقول 

 األولوية الثّاني بصورة ما، حيث أعطى في التّأثير نية األول لدى تكون مستمعا، و

 الحيوي (، وهو الفعلEnonciationمفهوم التّلفظ) للّغة، فأدخل التّواصلية للوظيفة

 من الّذي انتهى الموضوع باعتباره (Enonce)مقابل للملفوظ  وه ما، و نص إنتاج في

ليس  و التّلفظ هو عنده الدّراسة فموضوع المنجزة، وبالتّالي فاستقل عن الذّات إنجازه

                                                             
إلى  قضايا اللّغة العربية في اللّسانيات الوظيفية )بنية الخطاب من الجملةينظر: أحمد المتوكل:  - 1

 .81، ص:2001، 1، المغرب، طالّرباط، دار األمان للنّشر والتّوزيع، النّص(
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ألّن حيوية اللّغة و حركيتها أو تداولها بين المتخاطبين هي الّتي تضمن ، )1(الملفوظ

 لها األفعال التّأثيرية التّواصلية .

 شامال عنوانا بوصفه (Analyse du discours)الخطاب  صطلح تحليلوم

 الّسيميائية، واألدبية، والنّقدية و التّداولية، و األنشطة: من واسعة لمجاالت

 من اإلجراءات منظومة متّسقة وغيرها، فهو ... االجتماعية، والنّفسية، واألسلوبية

 اللّغوي في االتّجاه هما: ين كبيريناتّجاه ازدهار إلى هـمنطلقات رد المنهجية، يمكن

 اوزـداخلي يتج مستوى على النّص ببحث عالقات امـاالهتم بدأ تحليل النّصوص، إذ

 ويـالبني تحديدا، واالتّجاه ونـاألمريكي ونـالنّقاد الّلغوي قد مارسه دة، وـالواح الجملة

 فضال عن ذلك )... بروب(  بعد الّروسية تحليالت المدرسة الفلكلورية ل فيـالّذي تمثّ 

، ألجل هذا استلهمت هذه المنظومة )2(الّسيميولوجي التّحليل استثمار إمكانات

 حليلية من المقاربة البنيوية وما بعد البنيوية.ظرية والتّ األدوات النّ 

والّضابط الّذي يتحكم في الخطابات والّذي يستأنس على ضوئه محلّل 

تعملة لنقل المعلومات المتعلّقة بالوقائع واألقوال، الخطاب هو اللّغة التّعاملية المس

 يحصر أن يمكن ال، للّغة في االستعمال. لذلك تحليل بالّضرورة الخطاب تحليل »ألنّ 

 الّتي وضعت األغراض أو الوظائف عن لألشكال اللّغوية بعيدا الوصف المجّرد في

 الخصائص بتحديد مهتمين اللّسانيين بعض كان وإذا النّاس. لتحقيقها بين األشكال هذه

 «أجله  اللّغة من تلك تستعمل ما في بالبحث ملزم الخطاب محلّل الّشكلية للّغة، فإنّ 

مسموعا،  أو، أو مقروء، كان منطوقاأ سواء  الخطابوإذا ما سلّمنا جدال بأّن  ؛)3(

اللّغة الّتي  بواسطة ممارسة لغوية، وال يمكن تصور إنتاجه أو فهمه إالّ  يكّرس

متعلّق بتلكم ، بل في سياق دمن الالّموجوال يتم إنتاجها وتداولها  اللّغةّكله. كذلك تش

 الوقائع .

بسبب ما يحمله الخطاب من معان  االستراتيجيةونظرا لعدم ضبط هذه 

الخطاب وتحليله،  ؛ فال توجد إستراتيجية واحدة ضابطة لفهمودالالت متنوعة

ق في ـقارئ الح وأكثر من تأويل. ولكلّ ، ةراءـأكثر من ق يحتملد ـفالخطاب الواح
                                                             

بيار أشار: سوسيولوجيا اللّغة، تعريب: عبد الوهاب ترو، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ينظر:  - 1

 .21، ص:1996، 1ط
 و للدّراسات الجامعية الحديث، المؤّسسة العربي النّقد في األسلوبية الحربي: بدري فرحانينظر:  - 2

 .48:ص، 2000، 1ط لبنان، ،التّوزيع و النّشر
 . 1ج.ب. براون، و ج. يول: تحليل الخطاب، )م.س(، ص: - 3
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بحكم مرجعياتهم اللّغوية  عبير عن وجهة نظره وطريقته في فهم الخطاب وتفسيرهالتّ 

 حتّى البالغي  –اللّغوي أدائهم و أساليبهم في يتفاوت المتكلمون »، حيث ةوالفكري

د ـره، وقـغي مستوى عن الواحد المعنى عن رـالتّعبي و م في األداءـبعضه يتفوق

ة في ـالف وخاصيـدن، بل لمجرد اختـوق أو تـوب دون تفـز األسلـيتمي

 .)1(«األسلوب

وهذا التّفاوت في استقبال وتلقي الخطاب حسب أشكاله كأن نوّظف  

نتج معيه الحواس نحو الّسمع والبصر، أو في صّوره الكالمية. وهنا، ينبغي أن يرا

 اإلخفاقليه ببينه وبين المتلقي وإالّ يحكم عالخطاب حتى يضمن الّرسالة التّواصلية 

 والفشل.  

 ن، وماحقليإّن غالبية هذه االعتبارات، تحملنا على التّقاطع المعرفي بين ال

 واصل معلتّ اة منه ـي القصديـة هو الخطاب ومنتجه بالمفهوم البراغماتـيهم التّداولي

، تواصليةلغوية ة باعتباره ممارس ص خطابا إالّ حيث ال يكون النّ المخاطب، 

 .خاطبعناصر وأغراض عملية التّ  كلّ ينضوي على 

 البد من حضور عناصر مهمة نحو: عملية التخاطبولكي تكتمل 

المخاطب)بكسر الطاء(، والمخاطب)بفتح الطاء(، والخطاب، والمساق؛ ألّن نجاح 

فعلية لهذه الفعل التّخاطبي مشروط باالنسجام والتّفاعل فيما بينها مع تكييف اللّغة ال

ي المتجلي في ـوي إلى الواقع الخطابـر قصد إخراجها من حيز النّظام اللّغـالعناص

 . )2(االستعمال

                                                             
 البالغ دار، في مستويات البنية اللّغوية ( ةاللّغة )دراسة تمهيدية منهجية متخصص في شامية: أحمد - 1

 . 111الجزائر، ص: ،2002، 1ط، والتّوزيع للنّشر
دار المدار ، المعنى وظالل المعنى)أنظمة الداّللة في العربية( :محمد محمد يونس عليينظر:  - 2

 .151، ص:2007طبعة مزيدة ومنقحة، ، 2طاإلسالمي، 
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  :(Psycholinguistique)اللّغة النفسي  وعلم التّداولية.1

تفرعة ة المفسية( حقل من حقول المعرفلغويات النّ ي أو)الّ ـفسالنّ  علم اللّغة

 الملكة دراسةل طبيقية( الّتي تسعىالتّ  طبيقية أو) اللّسانياتغويات التّ عن علم اللّ 

ات لغلم الّ تع، اكتساب اللّغة نحو: اللّغوية دراسة علمية تجريبية وذلك بمعالجة مسائل

 ، أمراض الكالم، لغة اإلشارة، لغة الحيوانات، وغيرها ... .األجنبية

 ولم تستقل معالمه تتبلور الّتي لم الحديثة؛ العلوم من يعد اللّغة النّفسي وعلم

 االتجاه إثر ظهور العشرين، وذلك القرن من الثّاني صفالنّ  في استقالال تاما إالّ 

 اللّغة وعلم علم الحقيقي بين ءااللتقا اللّغة الّذي يعد ثمرة علم في رفي الفطريالمع

اللّغة،  النّظرة إلى طبيعة النّفسي في المعرفي لالتّجاه العقالني إحالال النّفس؛

اللّغة  بعلم المرتبط النّفسي الّسلوكي محل االتّجاه وتعليمها وتعلّمها اكتسابها وأساليب

 .)1(البنيوي

جورج نشأته في نهاية الخمسينات عندما بدأ عالم النّفس  جون ليونزدد ويحّ 

   .)2(التّعاون مع تشومسكي في دراسة بعض الجوانب النّفسية من اللّغة ميللر

ونظرا الرتباط هذا العلم باللّغة ارتباطا وظيفيا، ال نعدم القول بأّن التّداولية 

لنّفسية وخاصة في انسجام قدرات تعتمد في دراستها على الكثير من المقوالت ا

( لضمان نجاح الخطاب التّداولي وقت االستعمال، وهو يالمتخاطبين)المتكلّم والمتلق

يشترك معها في االهتمام بقدرات المشاركين الّتي لها أثر كبير في أدائهم مثل  »بذاك

د مستويات ، وهذه القدرات المستهدفة بال شك تحدّ )3(«االنتباه، والذّاكرة، والّشخصية

شخصيتهما ودرجة ذكائهما وقدرات انتباههما بقصد بناء خطاب تواصلي يساعد 

على تركيب لغوي فعلي في إطار موقف كالمي معين ألّن توصيل المعنى متعلّق 

المتلقي وشخصيته من جهة بنفسية أيضا ، ومن جهة هيتوشخصالمتكلّم بنفسية 

، ينبغي مراعاة ذلك حتى إيجابا وأسلبا  اتأثيرمؤثرة ، فهناك ظروف نفسية أخرى

 . قصديتهويحقق  الخطابينتج 

 :( Sociolinguistique) اللّغة االجتماعي وعلم التّداولية.2

                                                             
اسية في علم اللّغة، ترجمة: علي حاكم صالح وحسن ناظم، رومان ياكبسون: االتّجاهات األس ينظر: - 1

 . 75، ص:2002، 1المركز الثّقافي العربي، الدّار البيضاء، المغرب، ط
الثّقافة الجامعية  ة)مناهجه ونظرياته وقضاياه(، مؤّسس فسيعلم اللّغة النّ جالل شمس الدين:  ينظر: - 2

 . 11، ص:2003، 1ج، 1للّطبع والنّشر والتّوزيع، اإلسكندرية، ط
  .11المعاصر، )م.س(، ص: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في البحث اللّغوي - 3

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=psycholinguistique&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPsycholinguistique&ei=w-3xUcnoJMbiPLO_gfgL&usg=AFQjCNEIkDO5ipuv8Rgp5X1ZzyFrvDh68g&bvm=bv.49784469,d.bGE


 الّرابع ّدرسـال

 عشر

 ة ـالتّداوليـة والعلوم الّلغوي
 تعليمية -الّلغة االجتماعي علم -فسيالّلغة النّ  )علم

 ّلغات(ال
 

70 

 

 ا ناطقاباعتبارها معبّر في تفاعالتها مع المجتمع ةالواصف لّلغالعلم هو 

اعية الجتمبه مع تبيان أثر العالقات امرتبطة للّظواهر االجتماعية والثّقافية ال

رد كنشأ التها في صناعة الخطاب. وهو فرع من فروع علم اللّغة وطرائق استعما

 لّلغة. البعد االجتماعي  الّتي أغفلت لمدرسة البنيويةعلى افعل مباشر 

يعنى بدراسة الواقع اللّغوي في أشكاله  »بمعناه الواسع  )(هذا العلم

ية مألوفة وغير مألوفة، ويشمل المتنوعة باعتبارها صادرة عن معان اجتماعية وثقاف

كّل ما يتعلق بالعالئق بين اللّغة والمجتمع، مدخال في االعتبار كّل الميادين الّتي نعثر 

، الّذي يدرس اللّغة ال لذاتها وإنّما Ethnologyعليها مع علم األعراف البشرية 

 . )1(«باعتبارها تعبيرا عن ساللة معيّنة، وعن شعب، وعن حضارة 

في عمل  1952العلم، فتعود إلى سنة  اتاريخية ظهور مصطلح هذ أّما عن

في بحث "العالقات بين السلوك اللّغوي والوضع االجتماعي"، ولم  ( Currie) كوري

 (Hymes ) هايمسحين أصدر  1964يتأكد المصطلح على معناه المبدئي إالّ سنة 

لّقة باألهمية االجتماعية المجلد الجامع مع األعمال الّتي نشأت منذ عشرين سنة المتع

لّلغة، ووقتها عقد المؤتمر األول في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجليس بعنوان"علم 

االستعمال  في مجال تجريبي" (Labov) ال بوفاللّغة االجتماعي"، حيث أثبت 

اللّغوي المميز للّطبقات في مدينة نيويورك، التّنوع المنتظم لظواهر لغوية بمقاييس 

  .)2(يةاجتماع

 :(Didactique ) غاتاللّ  تعليمية و التّداولية.3

من تقديم واستثمار وتوصيل  نالتّعليم بواسطتها نتمك فن هيعليمية التّ 

كلمة . و القصدية من عليموالتّ  علمالتّ نظام  يتطلبهحسب ما معارف إلى المتعلمين 

didactique  ّغات األوربية مشتقة من في اللDidaktikos  فلنتعلم، أي  :يتعنالّتي"

                                                             
 -  «ل ء ذلك فهإذن ثمة إطاران لهذا العلم: إطار اجتماعي )سوسيولوجي(، وإطار لساني. وعلى ضو

تصور "؟ إنّني ألّسانيبـ"اللّسانيات االجتماعية" أو بـ"علم االجتماع ال (sociolinguistics)نترجم مصطلح 

و باول بيير. «أن ضّم هذين اإلطارين تحت مصطلح "اللّسانيات االجتماعية" هو االختيار األوفق

 –قافي اب الثّ مجلة الخط "ترجمة وتقديم: محيى الدين محّسب،  :اللّغة والّسياق االجتماعي جيجليولي:

عة ي جامعبي فراث الشّ للهجات و التّ عودية "، مجلة دوريّة محكَّمة, تصدرها الجمعية السّ  -رؤى

 .238ص: ، 04/2010_ 2، ع سعود الملك
  .24، ص:1988، 1هادى نهر: علم اللّغة االجتماعي عند العرب، دار الغصون، بيروت، لبنان، ط - 1
بحيري، مكتبة  حسن ، ترجمة وتقديم: سعيد1970اللّغة منذ  مجرهارد هلبش: تطور علينظر:  - 2

 .356، ص:2007، 1القاهرة، ط زهراء الّشرق،
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ومعناها  didaskein  م بعضنا بعضا" والمشتقة أصال من الكلمة اإلغريقيةيعلّ 

 عليم.التّ 

 على لسانعليم، ة كمرادف لفن التّ ربية أول مرّ استخدمت هذه الكلمة في التّ 

يعد األب الروحي  الّذي (Kamensky or Comenius) كومينوس أو كامينسكي

"،  Didctica Magnaفي كتابه "الديداكتيكا الكبرى " 1657للبيداغوجيا، منذ سنة 

ها ليست فنا بأنّ  عليمية، ويضيفعليم في مختلف المواد التّ فها بالفن العام للتّ حيث يعرّ 

تدل على تبليغ  كومينوسكلمة ديداكتيك حسب  إنّ وربية أيضا. عليم فقط بل للتّ للتّ 

 .)1(اسالمعارف لجميع النّ  وإيصال

أو علم اللّغة  ةلغات، فتعد فرعا من فروع اللّسانيات التّطبيقيأّما تعليمية الّ 

بنجاعة  لغات وتدريسهام الّ ظروف تعلّ  وتطوير تحسينالتطبيقي، والّتي ترمي إلى 

 خاّصة الّلغات وتعليمية عاّمة التّعليمية»سياق آخر بأّن وكذلك يُقَصد من وفعالية، 

 لتطبيق المتوخى ر، من حيث إنّها المجالاللّساني المعاص الفكر في أصبحت

 والمعرفية العلمية باستغالل النّتائج اللّسانية، وذلك المعرفية للنّظرية الحصيلة

 للنّاطقين بها ترقية طرائق تعليم اللّغات في النّظري اللّساني مجال البحث المحققّة في

خبراء التّربية على أّن ، وفي هذا الّصدد، يجمع الكثير من  )2(«بها النّاطقين ولغير

التّعليمية استندت في طروحاتها التّجديدية إلى الدّراسات المحققة في التّداولية؛ إذ بها 

نماذج راجعت طرائق التّدريس، وبنت على ضوئها برامج ومناهج التّعليم، وهندست 

لواصفة الغة لّ  االستعمالي التّواصليالبعد  متوخية في كّل ذلك  ماريناالختبارات والتّ 

 التّعلمية. عليميةالعملية التّ مقاصد أحد الّذي يعد 

وقد حظي المتعلم في إطار تداوليات التّواصل بمكانة مركزية في الفعل 

البرجماتية اهتمت بالّطالب عقليا وخلقيا  »التّعلمي، فهو محور العملية التّعلمية، ألّن 

 نر عـجاته، وتمكنه من التّعبية الّتي تشبع حاـا وتوفير كّل الفرص الممكنـواجتماعي

، وما المعلم  )3(«ذاته وتشدّد على حرية المتّعلم في اتّخاذ القرارات بشأن ما يتعلمه

إالّ مدير لهذه العملية الّتي حّولت هذه االستراتيجية من التّعليم إلى التّعلم، وكّل 
                                                             

سعيد علوش: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، )عرض وتقديم وترجمة(، دار الكتاب  ينظر: - 1

 . 154، ص:1985، 1اللّبناني، بيروت، لبنان، ط
الجامعية،  المطبوعات اللّغات(، ديوان تعليمية حقل ) اللّسانيات التّطبيقية في دارسات حساني: أحمد - 2

  .130، ص:2000، 1جزائر، طال
رؤية نظرية ) عبد الرحمن الهاشمي ومحسن علي عطية: تحليل محتوى مناهج اللّغة العربية - 3

  .51، ص:2009، 1(، دار صفاء للنّشر والتّوزيع، عمان، األردن، طتطبيقية
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لمالحظة األنشطة تنطلق من المتعلم معتمدا وسائل علمية وعمليات عقلية نحو: ا

والتّدبر والبحث واالستقصاء واالستنتاج ...، كي يصل إلى تقرير حقائق وتثبيت 

 مفاهيم وترسيخ رؤى وتصحيح أخطاء وسلوكات وتفنيد أباطيل وترهات.

المقاربة التّواصلية المنبثقة عن اللّسانيات التّداولية في مجال هذه اهتمت 

ت المتعلم التّواصلية وتفعيل مهاراته التّعليم والتّعلم بالتّركيز على تطوير قدرا

التّعلمية وتحقيق طالقته اللّغوية ودرجة تفاعليته مع االستعماالت الوظيفية لّلغة؛ 

حيث ال يكفي أن يكون المتعلم قادرا على قراءة جمل وكتابتها بطريقة سليمة فقط، 

ف هذه الجمل ـاءات تجعله قادرا على استعمال وتوظيـاب كفـبل يجب اكتس

ارات في مواقف تواصلية سياقية، وذلك باالهتمام بسياق االستعمال وأدوار ـالعبو

المتكلّم والمستمع أي نتكلم قصد ربط عالقة محادثة، والّسعي الحثيث إلى التّأثير في 

الّسامع، وبذلك يكون التّحكم في مختلف وظائف اللّغة واستعماالتها في الّسياقات 

تواصلي فعّال بواسطة دراسة  بة التّعلمية لتشكيل خطاالتّداولية المرتبطة باألنشط

عرفت ، وبهذا اع، وشروط تحقيق الخطاب اإلقناعيـأفعال الكالم وأشكال اإلقن

التّعليمية أو صناعة التّعليم ثراء كبيرا بتأثيرات تداولية جاعلة من مهماته تحصيل 

 .)1(كفاءات عالية

                                                             
يب: شيباني الطّ و . ولبوخ بوجملين133، )م.س(، ص:اللّسانيات التّداولية بوجادي: في خليفةينظر:  - 1

جامعة ورقلة، مة تصدر في "، مجلة محكّ األثر، "واصلية في العملية التّعليميةالعناصر التّداولية التّ 

 . 65، ص: 2011_ 10، ع الجزائر
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 : التّطبيق األّول

إِنَّ الذّيَن َكفَُرواْ َسَواٌء َعلَْيِهْم أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرُهْم الَ  ﴿تعالى: قال

يُْؤِمنُوَن، َختََم ّللّاُ َعلَى قُلُوبِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب 

 )1(﴾ عِظيمٌ 

َسَواٌء َعلَْيِهْم (" تأكيد لقوله:" )الَ يُْؤِمنُونَ وله تعالى)ق »يقول الجرجاني:

(، تأكيد ثان أبلغ َختََم ّللّاُ َعلَى قُلُوبِهْم َوَعلَى َسْمِعِهمْ (، وقوله)أَأَنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُنِذْرُهمْ 

من األول، ألّن من كان حاله إذا أنذر مثل حاله إذا لم ينذر كان في غاية الجهل وكان 

، وعليه ال نعدّ هذا التّأكيد الوارد حشوا على اعتبار (2)«ةـا على قلبه ال محالـطبوعم

فقد أضاف  .أنّه أبلغ من األول، بل هذا التّلون المعنوي ساهم في تجلية تجديد المعنى

ة من جديدا إلى المعنى ألنّه يبين استواء اإلنذار بعدمه...وبهذا المعنى وسيلة هامّ 

 .(3) ابوسائل تماسك الخط

ر و يدرك طبيعة الّسياقات الّتي تحيله إلى توظيف   وعلى المتكلِّّم أن يقدِّّ

في  ب ظنّ ـر بأمر ليس للمخاطـفإذا كان الخب» د وخصوصا الذّات المتلقية، ـالتّأكي

ة، وال يكون قد عقد في نفسه أّن الّذي تزعم أنّه كائن غير كائن، وأّن الّذي خالفه البتّ 

 كائن فأنت ال تحتاج هناك إلى إّن، و إنّما تحتاج إليها إذا كان له ظنّ  تزعم أنّه لم يكن

، ألّن المخاَطب موكل إليه الّشك والّظن يلزم المتكلِّّم بأن يفترض )4(«في الخالف

ق في تقديرها ساهم المتلقي في توجيه حسن وإذا ما وفّ  مسبقا نحو هذه المسائل،

 للخطاب.

 ، بل" ليس باعتباطي إنّ  داة النّحوي"في مثل هذه الوضعيات، توظيف األ

لحدث ااطت فرضه الّسياق وعالقة المخاَطب بالمتكلِّّم والعوامل الخارجية الّتي أح

نفسية والة ة المراد توكيده انطالقا من حاللّغوي، فجاءت" إّن " للداّللة على قوّ 

 المخاَطب المقدّرة من لدن المتكلِّّم.

 :التّطبيق الثّاني

                                                           

 .7، 6اآلية  سورة البقرة: - 1
)محمد(، دار الكتاب العربي، شرح وتعليق: التّنجي جرجاني)عبد القاهر(: دالئل اإلعجاز،ال - 2

 .156ص: ، 2005، 1ط لبنان، بيروت،
قافي العربي د خطابي: لسانيات النّص )مدخل إلى انسجام الخطاب(، المركز الثّ ينظر: محمّ  - 3

 .107ص:  ،1991، 1ط المغرب،
 .219الجرجاني )عبد القاهر(: دالئل اإلعجاز، )م.س(، ص:  - 4
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يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الذّيَن ِمن  ﴿ :تعالى قال يَا أَيَُّها الذّيَن آَمنُواْ ُكتَِب َعلَْيُكُم الّصِ

 .   )1( ﴾ قَْبِلُكْم لَعَلَُّكْم تَتَّقُونَ 

ه برسالة إلى المؤمنين بوساطة نداء الغرض منها الخالق عّز وجّل يتوجّ 

 لصة قصد زكاة النّفساألمر بالّصيام، وهو اإلمساك عن الّطعام والّشراب بنية خا

 اختلف أهل التّأويل » وطهارتها من الّرذيلة، وفي تأويل هذا النّص يقول القرطبي:

في القول الّذي وقع فيه التّشبيه بين فرض صومنا وصوم الّذين من قبلنا: كمثل الّذي 

. والقصدية من النّداء (2)«فاق في الوقت والمقداركان عليه النّصارى وقيل: االتّ 

ه _كما هو معروف عند الّسواد األعظم _ وارتباط المنادى به يحيل إلى  ـز التّنبيتجاو

 حتّىاالستجابة  ة، وما على المنادى إالّ ات القدسية المشرفّ الوجوب في االمتثال للذّ 

 ق الغرض.يتحقّ 

وتشويق، ألّن  عفوية ز المخاَطب لقبول الّرسالة بكلّ الفعل الكالمي يحفّ 

القول تَّشخص و أضحى حاضرا في العقل والقلب، والمنادى  ن فيالمعنى المتضمّ 

فيه له وظيفة مركزية في المقام الّذي وقع فيه بداللة التّخصيص الّظاهر في قوله 

ن الدّال على الكائن المنادى في مقام (، تسند إلى المكوّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ تعالى: )

 مضمون تبليغي مصدّر بتنبيه  -ب الّسابقفي التّركي -والمنادى به ،(3)«نمعيّ 

ن الخطاب من المتلقي، وبهذا قصدتيه تموضع لنا الّسياق الّذي وقع فيه حتى يتمكّ 

 يجعلنا في شوق راغبين في استقبال الّرسالة.

منادي ن الوالملمح التّداولي من غرض النّداء يقوم على ثنائيه التّواصل بي 

 ى يحصل القصد منه.والمنادى حتّ 

 :التّطبيق الثّالث

 :(4) إبراهيـم بن هرمـة القرشـي قال

 َكســاعٍ إِلَى الَهيجــا بِغَيِر ِســالحِ   ـهأَخــاَك أَخــاَك إِنَّ َمن ال أَخـاً لَ 

                                                           

 .183سورة البقرة: اآلية  - 1
الجامع ألحكام القرآن، دار الكتب العلمية،  د بن أحمد األنصاري(:القرطبي)أبو عبد هللا محمّ  - 2

 .274)د.ط(، )د.ت(، ص:  بيروت،

 .161ص: أحمد المتوكل: الوظائف التّداولية في اللّغة العربية، )م.س(،  - 3

 -  ي مسكينالّشاعر العراقينسب البيت الّشاعر الجاهلي الّربيع بن ضبع الفزاري، وأيضا إلى 

 ارمي.الدّ 
، ص: 2001، 5 ط األساليب اإلنشائية في النّحو العربي ، مكتبه الخانكى،عبد الّسالم هارون:  - 4

153. 
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ة فثمّ  فظي،لفظة أخاك األولى: هي اللّفظ المغرى به، بينما الثّانية توكيد ل

نف صوفعل التّأكيد وهما من  جمع الّشاعر بين فعلين كالميين: فعل اإلغراء،

 األمريات.

ة رورزها طابع الحذف للفعل الكالمي، أباحته الضّ بنائية األسلوبين يميّ 

رفي الع االستعمالية للّغة مع ترك قرائن معنوية تفهم من الّسياق االجتماعي أو

غيبا( ربا أو تتجنّ أو...إضافة إلى ارتباط معنى التّلفظ وقدرته على التّأثير في المتلقي)

 دية(.ة )القصسالبالحمولة اإلنجازية لدليل على قوة إستراتيجية المتكلِّّم في تبليغ الرّ 

 ذف بقوله:ـة ومنزلة الحي مزيّ ـن لنا عبد القاهر الجرجانأن يبيّ ـفي هذا الشّ 

هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب األمر، شبيه بالّسحر، فإنّك ترى به  »

الذّكر، والّصمت عن اإلفادة، أزيد لإلفادة، وتجدك أنطق ما ترك الذّكر، أفصح من 

، ألّن قصدية الحذف تظهر في هذا التّقليل واالقتصاد في (1)«تكون إذا لم تنطق

نه القول ن من تقريب معانيه إلى المتلقي بسبب ارتباطه بما يتضمّ الكالم لنتمكّ 

 وداللتّه قادرة على التّأثير .

لمحذوف يفهم من الّسياق، فهو وسيلة لإليجاز سبب الحذف مقامي، وا إنّ 

ي قدرة المتكلِّّم على إيصال المعنى  الّذي هو أحد مقاصد النّظرية التّداولية، فهو يقّوِّ

حذف الفعل سواء أكان لإلغراء أم للتّحذير أم للتّعجب مراعيا _ في ذلك »و ،المراد

ة على علم المخاطب؛ فالخفّ ة الّتي نجدها في ـان ووجود القرينـ_ التّخفيف على اللّس

ل اللّسان تساعد على التّبليغ بسهولة ويسر، وعلم المخاطب بهذه الخصائص يسهّ 

ه من المتكلِّّم، ثم إنّه مرتبط بأحوال التّخاطب مثل: حاالت عليه فهم الكالم الموجّ 

اإلغراء والتّحذير، والتّعجب، وغيرها... ؛ أي أّن الخطاب يحدث في مكان وزمان 

 . )2(«أنشطة الحياة اليومية ن كحدث إعالمي تبليغي بحسب ما تقتضيهمعينيّ 

ي غرضا ووظيفة تداولية وْجهها وحذف الفعل الكالمي في األسلوبين يؤدّ 

القضوي في اإلغراء: تقريب المخاَطب من األمر المغرى به، وفي التّحذير: تبعيد 

راء إلى ـر واإلغـتّحذيم الـتقسي »ر منه، وعليه يمكنر المحذّ ـب من األمـالمخاط

ل هو توجيه المرسل إليه بذكر وجهتين، بناء على لفظ الخطاب المنجز؛ فالقسم األوّ 

ر منه أو المغرى اني، هو توجيه بذكر )المحذّ ر أو المغرى(، والقسم الثّ )المحذّ 

                                                           

 .106ص:  الجرجاني )عبد القاهر(: دالئل اإلعجاز ، )م.س(، - 1
ة "التّراث ني العربي ، مجلّ ساتجلياته التّربوية في التّراث اللّ  بليغ وبعضإبرير بشير: مفهوم التّ  - 2

 ، 2003، جوان 23، الّسنة  90دمشق، ع  اب العرب،اد الكتّ اتحّ  ة فصلية تصدر عنمجلّ  العربي"،

 .2ص:



  ـةــة وتطبيقيـهأعمال موجّ  امس عشرالخ الـّدرس
 

77 

 

، وهذا اللّون من الخطابات ، يتأّسس على ثنائية المقابلة بين القيام بالفعل (1)«به(

 ة كثيرا ما تطبع النّفوس.هي عن الفعل المفيدة إلى إثبات ونفي سلوكات معينّ والنّ 

 التّطبيق الّرابع:

 مرية ال الّذي الّصدوق الخبير حدّثني  :دمنة قال »:(2)د هللا بن المقفّعـقال عب

 لي يسـول الثّور؛ سمن يـأعجبن قد وجلسائه: أصحابه قال لبعض دـاألس أنّ  قوله في

 وعرفت القول، هذا بلغني فلما .لحمه أصحابي من ومطعم آكله فأنا ٌجة،حا حياته إلى

 .«حقّك ألقضي إليك أقبلت عهده؛ ونقض غدره

"دمنة " نفس اآللية  بأنّه وّظف (3)في هذا الّسياق، تعقب أسماء حمبلي

الوارد في  ه سمع من خير صدوقفقال له بأنّ  غدرا،األسد ينوي  ور بأنّ إلقناع الثّ 

شديد الذكاء في إقناع الثور بعدم إخالص األسد وتبليغ  " فكان "دمنة ، قول األسد

. فبدأ  "حجته له على أحسن طريقة حجاجية تقنعه وال تجعله يشك في كذب "دمنة

ية مطابقة للواقع أن يتفق عليها كل من المتكلم والمخاَطب، ثم انطلق إلى ة قوّ بحجّ 

األسد ليس له  وكانت تلك الحجة هي أنّ ة أضعف، لها بحجّ  الحجة األقوى بعدما مهدّ 

ت ه ميّ ور بأنّ ا بد أ يثير شكوك الثّ ه، ممّ ه وال تضرّ ـور فهي ال تنفعة في حياة الثّ حاجّ 

األخيرة واألقوى وهي أقوى  ة"دمنة " شكوكه عندما ذكر الحجّ د له أكّ  ة، ثمّ ـال محال

 الحجاجي اآلتي:خذ في ذلك السلم الحجج، واتّ 

  أصحابي أنا كله ومطعم. 

 ليس لي إلى حياته حاجة.  

  ّورأعجبني سمن الث. 

 الخامس: التّطبيق

 ،ال اثنين يريد واحدًا في العدد (أتاني رجل) :جليقول الرّ  » :سيبويه قال

: فيقال ،ال امرأة )أتاني رجل أتاك أكثر من ذلك، أو يقول (أي ؛ما أتاك رجلٌ : فيقال

                                                           

 .355الخطاب، )م.س(،ص:  استراتيجياتعبد الهادي بن ظافر الّشهري:  - 1

 ،1، طبيروت، العربي دار الفكر ،محمد أمين فرشوخ تحقيق:كليلة و دمنة،  عبد هللا بن المقفعا -2
 .39 :ص، 1990

رة دكتوراه مذكّ  بالغة الخطاب في كليلة ودمنة البن المقفع )مقاربة تداولية(، أسماء حمبلي: ينظر: - 3

، 2016، الّسنة الجامعية )، الجزائرغات، جامعة العربي بن مهيدي أم البواقيّّ واللّ  اآلدابلية ك، علوم

 .201 :ص (،2017
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فتقول:  ته نفاذه،تاني اليوم رجل؛ أي في قوّ ويقول أ .تتكأأي: امرأة ؛ (أتاك رجل ما(

 .(1)«عفاءما أتاك رجل؛ أي أتاك الضّ 

ملة ج بأنّه حويركيب النّ على مستوى التّ  كبريّ الّسيد حمروس ه ما سجلّ 

غير  لياللدّ اها على المستوى لكنّ  -األولوع النّ  -إلى تقدير محذوف ال تحتاج ة،تامّ 

ي داوللتّ اعنى ق المليتحقّ  الليالدّ على المستوى  وسيعمفيدة؛ لذا لجأ سيبويه إلى التّ 

لمإذا  ه يصبح مفيداغوي لهذه الجملة غير مفيد، لكنّ المعنى اللّ ؛ ألّن المراد ه ا أوَّ

له به سيبويه؛ بإضافة معلومات جديدة ليست موجودة  لكالمافي  المتلقي بمثل ما أوَّ

لك ذمن  لية أكثر اتساعاتي توصل إليها سيبويه معان تداوالمنطوق. فالمعاني الّ 

 .المعنى اللغوي لمنطوق الجملة

م لمتكلّ ا أنّ المتلقي يلجأ إلى مثل ذلك التوسيع اعتمادا على افتراضه المسبق ب

غير  المبكم ه لم يرد أن يتكلّ وأنّ  -عندما نطق بمثل تلك الجملة-أراد معنى تواصليا 

وسائل ال كلّ  ذستنفاإذا  إالّ  حالة()اإلمفيد؛ إذ ال يلجأ المتلقي إلى الحكم بعدم الفائدة 

 .مه من فهم قصد المتكلّ تي تمكنّ داولية الّ التّ 

ياق ّّ مؤشرات السّ  خاللابق من داولي السّ وسيع التّ ق التّ وكذلك يتحقّ 

ث عنه؛ وذلك ما أشار إليه ن وقوف المستمع على حال المحدّ ي تتضمّ المقامي، والتّ 

ة مرّ  تأويلها في كلّ  فواختال، (ا أتاك رجلم)ادرة عن المستمع سيبويه بالجملة الصّ 

 جل العدد، كان معناها: أتاك أكثر منتبعا لمقصود المتكلم؛ فإذا ما قصد المتكلم بالرّ 

رجل...  الجل، كان معناها: أتتك امرأة جل جنس الرّ م بالرّ ذلك. وإذا ما قصد المتكلّ 

 فتراضه المسبق بأنّ مبنيا على ا للكالمة يكون توسيع المتلقي مرّ  وهكذا في كلّ 

ياق المقامي من جهة ّّ معنى تواصليا من جهة، وعلى السّ  بكالمهم يريد المتكلّ 

 .(2)أخرى

 : الّسادسالتّطبيق 

فظ شريكان، ونعم العون هي له، ونعم الترجمان اإلشارة واللّ » :قال الجاحظ

اإلشارة  تعدوفهل بعد  . وفظ، وما تغني عن الخطّ هي عنه. وما أكثر ما تنوب عن اللّ 

أن تكون ذات صورة معروفة، وحلية موصوفة، على اختالفها في طبقاتها 

رف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير وفي اإلشارة بالطّ  ودالالتها.

اس من بعض، ويخفونها من الجليس حاضرة، في أمور يسترها بعض النّ  ومعونة

                                                           

 دار الجبل، بيروت، : عبد الّسالم هارون،قيقتح شر عمرو بن قنبر (: الكتاب،سيبويه) أبو ب - 1

 .27 :ص ،1ج، )د.ت(

 ، المؤتمرسيبويه إمام العربية ،التأويل التداولي في كتاب سيبويه: كبريّ الّسيد حمروس : ينظر - 2

 .1061-1060 .ص:ص ،2ج ، 2010 والّصرفحو السادس لقسم النّ  الدّولي
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خاص الخاص، ولجهلوا هذا  اس معنىوغير الجليس. ولوال اإلشارة لم يتفاهم النّ 

 . (1)«ةالباب البتّ 

بة سلنّ أثير بافهية تحمل حوالي خمسة أضعاف من التّ غير الشّ  اإلشارات إنّ 

ر ناصر غية عفهية، فثمّ سالة غير الشّ لون على الرّ اس يعوّ والنّ فهية، إلى القناة الشّ 

 يفرد وما ة كـال أدوات غير لغويـل وذلك باستعمـواصم في نجاح التّ ـلسانية تسه

 .القول

 بليغلفظ ومعينة في آن معا على التّ حركات مصاحبة لكيفيات التّ  وهي 

 طينم رابطة بين وهي ،عيينالتّ  وسائلاإلشارة وسيلة من ألّن  ،واصلوالتّ 

 كامل فيما بينهما.التّ ممثّلة بذلك عالقة ، فظي(فظي وغير اللّ صال)اللّ التّ ا

 :الّسابعالتّطبيق 

أتم من مدارسكم ها أنتم هؤالء تبوّ  : )2(اإلبراهيميد البشير يخ محمّ الشّ  يقول

واحد منكم بطل ميدان، وها أنتم هؤالء  ميادين جهاد، فاحرصوا على أن يكون كلّ 

نيا، ووقفوا أنفسهم إلحدى ين والدّ ذين حموا الدّ غور من سلفكم الّ خلفتم مرابطة الثّ 

تكم من ثغرة يقوم على هيد، فاحذروا أن تؤتى أمّ د، أو موت الشّ ـفاع المجيتين: الدّ خطّ 

كم عاملون، حراستها واحد منكم، فيجلب العار والهزيمة لجميعكم، واعلموا أنّ 

اريخ ومن الجيل ة ومن التّ فمسؤولون عن أعمالكم، فمجزيُّون عنها من هللا ومن األمّ 

 .بوزن ابكيل، ووزن كيالذي تقومون على تربيته الّ 

 المطلوب:

 تحديد اطراف الموقف الكالمي. -أ

 الكالمية الواردة في النّص. األفعالالوقوف عند  -ب

 الكالمية. األفعالدالالت هذه  -ت

 الكالمية. األفعالالحجاجية لهذه الوظائف  -ث

 توظيف وسائل االقناع. -ج

 : الثّامنالتّطبيق 

 :)3(في قصدة وقفة على قبور الّشهداء محّمد العيد آل خليفةيقول 

                                                           

 دار ندوبي،السّ  حسن قهحقّ  والتّبيين، بو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب(: البيان)أ جاحظال - 1
 .84 :ص ،1ج ، 1990تونس المعارف،

، 2الّسلسلة  ،94، العدد (1950-1949مين، البصائر)إلى أبنائنا المعلّ  :د البشير اإلبراهيميمحمّ  - 2
 .3:ص

شر باعة والنّ هداء(، دار الهدى للطّ لى قبور الشّ محّمد العيد آل خليفة: الدّيوان، ثوريات، )وقفة ع - 3

 .398 -397، ص،ص: 2010وزيع، عين مليلة، الجزائر، )د.ط(، والتّ 

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86
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؟ـرى قبـوٌر حوتهــي الثّ ـذه فـه  م      أم قصـوٌر تسمو على الجـوزاءِّ

 ؟اءِّ ـن األوفيـم لميثاقهم مــ       ـتـــل أنـود فهـوا العهـم أوفـإنّه

؟ا من شقاـاَءنـا ســذاٍب     أيـن منّا مـا من عـا ساَمنـن منّا مــأي  ءِّ

 سيلةه وهو أنّ  ،من فعل كالمي في هذه الملفوظات االستفهامية نالحظهما 

يثيات بح قما تعلّ  من الوسائل اللّغوية لمعرفة ما يجول بخاطر المخاَطب وفهم كلّ 

لّتي تسنو االّشهداء  منها من قبيل التّعظيم  لقبور الّسياق من ظروف ومقامات، وما

 .كما ورد في البيت األّول حتى على الجوزاء

فاء بالو الثّاني، يخرج تداوليا إلى األمر والّطلب من المتلقي البيتوفي  

 هامن ة القصديةللعهود، وفي البيت األخير، يخرج ضمنيا إلى استراتيجية حجاجيّ 

ة في ـلمتمثّ ة الـجيار العدو، وذلك بالتّأثير عليه بهذه االستراتيـي باستنكـالمتلق إقناع

 الّشعب الجزائري.   تذكيره بجرائم فرنسا المقترفة في حقّ 

ها ف أمريتوقّ  ة لوظيفة االستفهام الّتي النجازيّ ظهر القّوة اإلت   الوسائلهذه 

م لمستفهِّ اين بلية اه إلى بناء قاعدة حوارية تواصعند حدود إجراء الفهم فقط، بل تتعدّ 

 والمستفَهم عبر أسئلة وأجوبة حسب ما يقتضيه الّسياق.

 التّطبيق التّاسع:

، والتي عارض فيها "أبو تمام وعروبة اليوم"بعنوان  ونيعبد هللا البردقال 

 :(1)1971، منها في ديسمبر اعر حبيب بن أوسالشّ 

هِّ  ب  لـكَ  امـا أَْصدََق السَّْيَف! إِّْن لَـْم ي ْنضِّ  ذِّ

 ه  ـد  َهذَا َصدَاَك اليَـْوَم أَْنـش   "َحـبِّـيب  "

 ـكارى و الـمـنـىهذي الهتافـات السّ 

 َضب  لـغَ  اَوأَْكذََب السَّـْيَف إِّْن لَْم يَْصـد قِّ 

ـي َوتَـكْ  ْن لَِّماذَا تََرى َوْجــهِّ ؟ـئِّ ـتَ لَكِّ  ب 

 حولــي تــنادينـي إلى األنخـــاب

االن على شارة )هذا وهذه( الدّ سيطر اسم اإل ،عريالمقطع الشّ في هذا 

ال اري الدّ ـر اإلشـميفالضّ . .ابـه، وحال اشتغالهم في الخطـالقرب من حال مخاطبي

نبيه بإضافة "ذا" مفتوحة دالة على الة على التّ ف من الهاء الدّ على "القرب" يتألّ 

بدل هذا التّ  ث تارة أخرى، فإنّ ر تارة، و"ذي" مكسورة دالة على المؤنّ المذكّ 

ة بين التذكير والتأنيث، كما أن ـة فارقـل قيمة دالليوتي بين الحركات يمثّ صّ ال

متداوال، والقصدية من ذلك  "هذي" صارت في الوقف "هذه"، وبقي هذا االستعمال

                                                           

 .595 :ص، 2009 ،4، طاليمن، مكتبة األرشاد، )أبوتمام وعروبة اليوم(يوان دّ ال :عبد هللا البردوني -1
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تصوير واستحضار عالقة الشاعر بهؤالء الذين جمعهم الموت به، حتى صار هذا 

 .(1)الموت الحبيب الوحيد كي يلتقي بهم

ع على ألفاظ حبيب بن أوس، وأضاف على معانيه، استلزمتها لقد نوّ 

كانت  لّتيامقتضيات الحال العربية الّراهنة، والتّي تختلف عن تلك الحال المشرقة 

 .في زمن أبي تمام

كّل هذه االستراتيجيات من لغة واستحضار للمعاني القديمة وتوظيف 

ى إل ورـر في تقريب الصّ ـفظ واـدة في الّضمائر، ساهمت بحـات المجسّ ـلإلشاري

 الجمهور ومن خالله الى الذّات المتلقية.

 :العاشرالتّطبيق 

 : )2("شجرة الاللوب" في قصيدة حمن جيليعبد الرّ  يقول

؟  فلم نملك سوى اللّوعةِّ تطفو في رؤى العينِّ

 أهذا أنَت؟ والاللوب  ي فعم ظلَّه الّرمل  

 ؟أهذا أنَت؟ كيف أتيَت في هذا الهجيرِّ المّرِّ 

 أ ما زلنا ن ثير الّشوَق حتّى اآلْن؟

 صديقي: إّن سوق الودِّّ ال ي شرى بها الودُّ، وهل نبتاعها العفّه؟

ن مة هو وسيلة ـات االستفهاميـي في هذه الملفوظـل كالمـما ورد من فع

ياق ات السّ حيثيالوسائل اللّغوية لمعرفة ما يجول بخاطر المخاَطب وفهم كّل ما تعلّق ب

 لغربةومقامات، وما منها من قبيل الحرقة والّشوق إلظهار حدّة ألم امن ظروف 

فرزتها تي أالنّفسيّة، والبوح بنبرات الحزن والّشكوى بواسطة هذه االستفهامات الّ 

 هذه الحضارة المتحّجرة. 

بة مغترونتيجة لذلك، لقد أّسس الّشاعر خطابا تجريديا حجاجيا مع ذاته ال

لذّات )أ هذا أنت ؟( الّذي يعكس تصعيدا ل :الوجودي المنشطرة، فكان التّساؤل

ي هذا ففعلي حجاجية معبّرة عن وجوده ال استراتيجيةالّشاعرة من االنكسار إلى بناء 

 المتلقي من خالل هذا التّساؤل.  الواقع بغية إقناع

وتزداد تصعيدا مع تنامي شدّة القلق والتّعلق باألهل والخالّن في تكرار هذه 

االستفهامية الغرض منها تعدّد االنسجام الداّللي في الّسياق الواحد، ألّن الّصيغة 

الوظيفة التّداوليّة  المعبّر عنها االهتمام بالخطاب، أي لفت أسماع المتلقين إلى أّن »
                                                           

اب العرب، دمشق، د ط، حاد الكتّ اتّ  ،ةيغة اإلفرادياللة اإليمائية في الصّ الدّ  :صفية مطهرري - 1

 .165 :ص ،2003
 هاللدار ال ة ثقافية تصدر شهريا عنمجلّ  حمن جيلي: شجرة الاللوب )قصيدة(، مجلة الهاللعبد الرّ  - 2

   .60-58،، ص، ص: 1968يوليو  01، 07، مصر، ع جورجي زيدان من تأسيس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A_%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86
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لهذا الكالم أهمية ال ينبغي إغفالها، ينضاف إلى هذا أّن انفتاح الخطاب يمنح إمكانية 

 . )1(«التّفصيل

ات اع الذّ إلسم التّكرار، يحيلنا الفعل الكالمي إلى قّوة إنجازيّة مناسبةوبهذا 

 المتلقية وخاّصة في هذا الموقف الكالمي.

ار إنك و في السطر األخير استفهام إنكاري )وهل نبتاعها العفّه؟( قصديته

 الّشاعر للمادّة التي ال يمكنها على وجه اإلطالق شراء العفّة والودّ،

م ستفهاة االمر، كّل هذه الوسائل ت ظهر القّوة اإلنجازيّة لوظيفوفي واقع األ

رية عدة حواء قاالّتي ال يتوقّف أمرها عند حدود إجراء الفهم فقط، بل تتعدّاه إلى بنا

م والمستفَهم عبر أسئلة وأجوبة حسب ما يقتضيه ال ق ّسياتواصلية بين المستفهِّ

 التّداولي المرتبط بهذه الواقعة.

 :لحادي عشرالتّطبيق ا

 قوالة والحكاية في القصّ  اردةالسّ صية الدالة على اندماج واهد النّ من الشّ 

يعقوب العريان يرفض أن يتركني. يرفض أن  " :اآلتيص وتزمينا وتفضية نذكر النّ 

ي، دقيقة واحدة. ى عنّ ياطين؟ يرفض أن يتخلّ قمص. من لي بطارد الشّ ينهي التّ 

رنا، منصف وأنا، أن نترك وعندما قرّ  .يمرّ  يوم لقاء تتضاءل مع كلّ وفرص الّ 

لقاء ستنعدم. كان فرص الّ  الفندق ونفتح متجرا كبيرا في قلب العاصمة، شعرت بأنّ 

، كيف سيراني؟ ومع احتدام اليأس اآلن أملي الوحيد أن يعود إلى الفندق. ويراني.

 أسف، مع ذي تركته، بلون الّ ـأنا موشكة على دخول الجن هل ص.ـقمة التّ زادت حدّ 

 .(2)هادي

الة والمعينات الدّ  راتالمؤشّ  يعقب جميل حمداوي على هذا المقطع على

اوية، مثل: ة وجود ضمائر تحيل على حضور الرّ اردة في القصّ على تجذير السّ 

تركته... كما  -سيراني -يراني -أملي -نفتح -نترك -أنا -ناقررّ  -عني -لي -يتركني

نا رّ رومعينات مكانية: ق ...اآلن، -يوم يمرّ  - واحدة ةدقيقتوجد معينات زمانية، مثل: 

هذه  أن يعود إلى الفندق...كلّ  -نفتح متجرا كبيرا في قلب العاصمة -أن نترك الفندق

وزمانا ومكانا؛  لفظااردة داخل القصة ة على حضور السّ دالّ  اإلشاريةالمعطيات 

  .(3) شخصيةص صيغة ذاتية وهذا ما أكسب النّ 

                                                           

 .179ص:(، )م.سمحّمد خطابي: لسانيات الّنص) مدخل إلى انسجام الخطاب(،  - 1
، 2005 ،2ط، بيروت، لبنان، الّساقيدار  ،بحمن القصيبي: رجل جاء...و ذهغازي بن عبد الرّ  - 2

 .27-26 ،ص:ص
 ،يدار الّريف للّطبع والّنشر اإللكترون، التّداوليات بين النّظرية والتّطبيق: جميل حمداويينظر:  - 3

 .154ص:  ،2019، 1ط المغرب،
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 :عشر ثّانيالالتّطبيق 

 بارد. إّن الجوّ  الملفوظ اللّساني:

  نها:مهذا الملفوظ، يتطلب من المتلقي التفكير في بعض األقوال المضمرة 

 المكوث في المنزل.  

 إشعال المدفأة.  

 ارتداء المعطف...، 
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ف  ظرية ما هي إل  راسة الن  هذه الد   ، يةداولبالت  وجهة بحثية مختصرة تعر 

تي ال   هجيةالفلسفية والمنوالخلفيات  وتقاطعاتها أصنافها،، ووأنواعها، هاومفاهيم

وعة في هذه المطب شكاليةاإلمعالجة من صميم  تي تعد  ، وال  اساهمت في ظهوره

هة لطلبة الماستر  .الموج 

 يانهاب، نجمل تائج المبدئيةلى تسجيل بعض الن  إراسة الد  وفيها خلصت بعد 

  في اآلتي:

 كونها  ديثةالت داولية نظرية لسانية جديدة اكتسحت الد ارسات الل غوية الح

والمنطق،  تغذ ت من روافد معرفية كالفلسفة،ونشأت في أحضان الفلسفة الت حليلية، 

نى المعب.، وبكل  ما له عالقة وعلم الحساب، والقانون، والجتماع، والت صال..

ا نتكل م به؛ حيث تد يفيات رس كموضوعها الل غة ومجالها الستعمال أو اإلنجاز لم 

 ووضعيات استعمال المتكل م لل غة أثناء الخطاب.

 لحوار امبادئ  وتعميق إرساء بنية بمستعمليها،غة هتم بعالقة الل  ت فهي

ا لم ةزياإلنجا ، أوةالستعمالي تالفي المج دةمحد   قاش ضمن طبقات مقاميةوالن  

تى حات، من حيث استخدام الخطاب غويةة الل  مع مراعاة لوضعيات األدل   م بهنتكل  

   في ضوء موقف كالمي. غة من استراتيجيات التأويل ن مستعمل الل  يتمك  

   بليغ الت  ز على البعد العملي للمعنى أي معنى الت واصل والت داولية ترك

ذات  نياتأطراف الكالم، وتسعى الت داوليات جاهدة بحكم كونها لسا والمحاورة بين

ن ماهتمامات وظيفية على وصف فعل الت واصل وتفسيره معتمدة في ذلك مجموعة 

بادئ ن الممالت عاون ومبدأ الحترام، وغيرهما  كمبدأالمبادئ والمفاهيم الوصفية، 

 له منما يحموالكالمي  اصلال تي تضبط الت واصل بين المتكل مين في إطار الت و

 مقامات.

 اخل األلفاظ والعبارات ال تي يوجهها المتكل م د دراسة التركيز على

ضح كي تت   ،سة لها وفق زمان ومكان الت خاطبالس ياق، رابطة الظ روف المؤس  

ة عالقمقاصد المتكل م والمعاني المطلوب إيصالها للمخاطب مع مراعاة نوعية ال

تصال، ال جمع بين المتكل م والمخاَطب، وال تي تبث عبر وسائلالجتماعية ال تي ت

 ة طرق لإلقناع والت أثير واألمر واإلخبار.فيستعمل المتكل م عد  

  لقديمة؛ اة يسانالل   المفاهيمعادة قراءة إلى إة يداولات الت  يسانالل  يعزى فضل

 صلوات  كنظام لل فقط، بل درستها ووصفتها كنظام لسانيغة تي تعاملت مع الل  وال  

 ناعةصفي  ق الخطابياإلقناع وشروط تحق وأنساقأفعال الكالم  بليغ من جهةوالت  

 الموقف الكالمي.
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 علوم سا بمع الكثير من العلوم الل غوية المرتبطة أسا الت داولية تقاطعت

لة بالل غة تقاطعا معرفيا ومنهجيا؛ وهذا المتزاج  اإلنسان  ن  ألة، بيايجا صفةذات الص 

فهي  ،كامل بينهماعاون والت  فيحصل الت   ،تتخص ب وتغنىلمعارف عندما تتقاطع ا

يح يت ديدايا جباعتبارها علما تواصل سانية والفلسفية والجتماعيةملتقى األبحاث الل  

ى ى إلالعديد من الط اقات الت عبيرية في خطاباتنا المعاصرة قصد توصيل المعن

 . خاطبلت  عبر ا تفعيل الل غةالمتل قي هادفا 

  س يدرت  طرائق ال يه وتعديلفي توج جاهاتهابمختلف ات   ةداوليالت  مساهمة

يث ح؛ ةعين  مقات اوسي   في مواقف كالمية استعماليةلغة عامل مع ال  عليم، وذلك بالت  والت  

 مىما يس رفي إطا عليمية في آن معاالت   علميةالت  لعملية لم بؤرة المتعل  من جعلت 

  .مات وظيفيةد الت درج في بناء تعل  قص شطعليم الن  الت  ب

  در القا ان، وعبدام حس  تم   عالم العربية أمثال :أل الت جديدنهيب بجهود

 سببح يةالل غة العربقراءة  ؛ وال تي استهدفت...الفاسي الفهري، وأحمد المتوكل

 م لبناءدعمهومين في مختلف المراحل، احتياجاتنا الت علمية قصد تفعيل قدرات المتعل  

ى عل م قادراأن يكون المتعل   ،ة جملة من الكفاءات أبرزهاأنماذج صالحة محقق  

 استعمال العربية استعمال قصديا غرضيا في مختلف المقامات، أي على نحو

 .وظيفية الل غة العربية الت ي تعد كسائر الل غات األخرى

عالى ت ونحمده الكريم، خالصا لوجهه عملنا يجعل أن هللا األخير، نسأل وفي

 أول الفضل صاحب فهو وسداده، وعونه وتوفيقه تيسيره على حمدا يليق بمقامه

سول األمين د الر  وصل ى هللا تعالى على سي دنا محم   العالمين رب هلل وآخرا، والحمد

 وعلى آله و صحبه و من دعا بدعوته وتمس ك بسنته ... آمين. 
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 الّصفحة اتـالمحتوي
  البسملة

ية انلمستوى الّسنة الثّ  التّداولية برنامج مقياس اللّسانيات

 ماستر

 

  اهداف التعلم

 ب -أ  مقّدمـة

 (مفاهيم)التّداولية                    الّدرس األّول                 

 11 تمهيد

 11 ةالتّداولي مفاهيم

 )فلسفة التحليل(ية التّداول                        الثّاني               الّدرس

 15 المنطلقات التاريخية.1

 16 .اتجاهاتها2

  لتّداولية عند الغربنشأة ا                               الثّالث          الّدرس

 21 النشأة الغربية

 22 و توزيع الرموز اللغوية( Charles morrisشارل موريس )

 ية عند العربنشأة التّداول                           الّرابع      الّدرس

 24 عند العرب

 24 جهود العرب

 درجاتهاو: تصنيفاتها التّداوليةالخامس                          الّدرس

 27 تصنيفات التّداولية

 27 تصنيفات حسب الحقول المعرفية

 27 تصنيفات حسب الّسياقات

 28 سب البعد االستعمالي للكالمتصنيفات ح

 29 درجات التّداولية
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 ((Austinيننظرية األفعال الكالمية عند أوست           الّسادس    الّدرس

 Les Acts de Language 32نظرية األفعال الكالمية 

 33 نظرية األفعال الكالمية  ((Austinأوستين

 ((searleيرلسعال الكالمية عند نظرية األف                  بعالّسا الّدرس

 Searle)) 37األفعال الكالمية عند سيرل

 39 تداخل المصطلح وتشابهه

 ةالتّداولي اتساالّدر أسس            الثّامن الّدرس

 (اإلشاريات)

 

 Déictiques 41اإلشاريـات 

 41 أنواعها

 Déictiques Personnels 41 . اإلشاريات الّشخصية1.1.1

 Déictiques Temporelles 42  مانيةالزّ  اإلشاريات .2.1.1

 Déictiques Espace  42 اإلشاريات المكانية. 3.1.1

 Déictiques Discoursifs   43 إشاريات الخطاب. 4.1.1

 Déictiques Social 43  عيةاإلشاريات االجتما. 5.1.1

م الستلزاا ،قاالفتراض المسب) ةالتّداولي اتساالّدر أسس  التّاسع الّدرس

  (حواريال
 Pré-supposition 45االفتراض المسبق أو الّسابق  .1

 45  ضمارات التّداوليةاإل.  مواصفات 1.1

 L'implication Conversationnelle 46 االستلزام الحواري .2

 47 . ضرباه1.2

 Grice  47 ماتمسلّ . 2.2

 ية الحجاج()نظر ةلتّداوليا اتساالّدر أسس                  العاشر الّدرس

 Argumentation 50نظرية الحجاج  .1



 اتـرس الموضوعـفه
 

 

97 

 

 50 . الحجاج والفعل الكالمي1.1

لوم اللّغوية التّداولية والع                           الحادي عشر الّدرس

 األخرى

 النّحو الوظيفي( -علم الداّللة -)اللّسانيات
 Linguistique " 53" .التّداولية واللّسانيات1

 Sémantique" 54"اللة .التّداولية وعلم الدّ 2

 Grammaire fonctionnelle " 56" .التّداولية والنّحو الوظيفي 3

لوم اللّغوية التّداولية والع                         عشر  الثّاني الّدرس

 الّشعرية( -األسلوبية  -)البالغة األخرى 

 Rhétorique" 59"والبالغة  . التّداولية1

 Stylistique "   60". التّداولية واألسلوبية 2

 Poétique" 61"التّداولية والّشعرية  .3

وم اللّغوية التّداولية والعل                        عشر  لثالثّا الّدرس

  الخطاب( تحليل -)لسانيات الّنصاألخرى 

 Linguistique Textuelle" 64"التّداولية ولسانيات النّص أو نحو النّص .1

 L 'analyse du Discours "  65 "الخطاب  وتحليل التّداولية .2

ولية والعلوم التّدا                       عشر             الّرابع الّدرس

 اللّغوية األخرى

 اللّغات( تعليمية  -اللّغة االجتماعي  علم -اللّغة النّفسي )علم

 Psycholinguistique"  69"فسي اللّغة النّ  وعلم .التّداولية1

 Sociolinguistique " 69"اللّغة االجتماعي  وعلم .التّداولية2

 Didactique" 70 "غات اللّ  تعليمية و .التّداولية3

 74 أعمال موجهة وتطبيقيةعشر          الخامس الّدرس

 85 خاتمـة

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=rh%C3%A9torique&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.etudes-litteraires.com%2Frhetorique.php&ei=DPLxUb-KL8K5O727gKgF&usg=AFQjCNGARHBKQ4-kiVUyjf2bV9PLNDy-XA&bvm=bv.49784469,d.bGE
http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=psycholinguistique&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FPsycholinguistique&ei=w-3xUcnoJMbiPLO_gfgL&usg=AFQjCNEIkDO5ipuv8Rgp5X1ZzyFrvDh68g&bvm=bv.49784469,d.bGE
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