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 أ
 



تعددت الدراسات اليت خاضت فيها ادلعرفة اإلنسانية احلديثة و ادلعاصرة، ومن أىم اجملاالت       

، ألهنا تعترب من أحدث االجتاىات اللغوية  اليت "جمال اللسانيات التداولية"اليت انطوت حتتها 

برزت على ساحة الدرس اللساين، فكانت زلور اىتمام الدارسني والباحثني، على اختالؼ 

مرجعياهتم الفكرية، فقد توجهت عناية ىؤالء للعملية التواصلية على وجو العموم، فاىتموا ابدلتكلم 

أي اجلانب . ومقاصده، مع مراعاة حال السامع، وادلقام الذي جيري فيو احلدث الكالمي

 .االستعمايل للغة وىو قطب الرحى يف الدراسات التداولية

  والتداولية من التيارات اللسانية اليت عنيت بتقسيم األفعال الكالمية من حيث داللتها، 

ومعانيها داخل السياؽ، والعالقات اليت يُبىن عليها اخلطاب، من أجل الوصول إىل مقاصد 

 . ادلتكلمني

وأىم ما مييز الدرس التداويل حتديده دلا يعرؼ ابلوظائف التداولية للغة، ومن أمهها وظيفة 

التواصل ادلتعلقة ابلبىن اإلخبارية يف اخلطاابت وعالقة مضامينها ابلبىن ادلقامية اليت تنجز فيها، 

 .وىي مرتبطة ابدلقام والسياؽ ومبدى إجنازىا يف واقع التواصل واإلبالغ

إن ادلتكلم ينجز خطابو وفق ظروؼ مقامية، وسلاطب يفرتض فيو أن يكون طرفا فاعال يف 

 .العملية التواصلية
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  ب
 

لعل ىذه األمهية اليت حتتلها التداولية ىي ما دفعنا إىل تطبيق ىذا ادلنهج على بعض 

اخلطاابت السياحة إلذاعة الزيبان اجلهوية، اليت تعترب ادلنتج الرئيسي ذلذه اخلطاابت، فكان عنوان 

 .األبعاد التداولية للخطاب السياحي، يف إذاعة الزيبان: ادلوضوع

 :وقد سعت الدراسة لإلجابة على مجلة من األسئلة لعل أمهها

ما األبعاد التداولية اليت جتعل من اخلطاب السياحي خطااب تداوليا؟ وما مقومات بناء الفعل 

 التواصلي يف اخلطاب السياحي عامة؟

 :ولعل من أىم األسباب اليت دفعتنا الختيار ىذا ادلوضوع نذكر على سبيل ادلثال ال احلصر

 .الرغبة للولوج إىل أمهية التداولية وربط ذلك ابجلانب السياحي .1

 ؟-حتديًدا-زلاولة الوقوؼ على أىم مقومات بناء اخلطاب السياحي يف إذاعة الزيبان .2

وال خيفى . االىتمام ابخلطاب السياحي ألنو من اخلطاابت اليت تندرج ضمن ادلمارسة الثقافية .3

 .على ذي نظر الدور الذي تلعبو السياحة يف سبيل تنشيط اجلانب االقتصادي

وإلجناز ىذا البحث قمنا بزايرة إلذاعة، الستحضار مناذج للدراسة التطبيقية لوكاالت 

سياحية تعرض فيها خدماهتا يف إطار خطاابت سياحية خاصة ابلرحالت  وأخرى خاصة ابحلج 

 .والعمرة وغريىا

 .يتماشى وطبيعة ادلوضوع: أما ادلنهج ادلعتمد يف الدراسة فهو ادلنهج التداويل ألنو
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  ج
 

مقدمة، وفصلني وخادتة وملحق متعلق ابخلطاابت السياحية : وقد وزعت مادة البحث على

 .ادلدروسة

خصص الفصل األول دلفاتيح العنوان تعرضنا فيو دلاىية التداولية وزلاورىا، وللخطاب 

مقومات بناء الفعل التواصلي يف : أما الفصل الثاين فكان بعنوان. السياحي دلقوماتو وأنواعو

اخلطاب السياحي، وقسم إىل مبحثني، خصص األول للفعل التواصلي والوظائف الناتج عنو،  أما 

الثاين فللخطاب السياحي والقيمة احلجاجية لو، وذيل خبادتة كانت مبثابة حصيلة ألىم النتائج 

 .ادلتوصل إليها

ومن العوائق وادلشكالت اليت واجهتنا يف سبيل إجناز ىذا العمل ترجع إىل موضوع 

التداوليات يف حد ذاتو ابعتباره موضوعا واسعا، فكان من الصعب اإلدلام جبميع رلاالتو، إىل 

جانب أن ختصص اللسانيات والسياحة ختصص جديد فلم يكون لنا احلظ يف االطالع على 

مناذج تطبيقية لدراسات سابقة متعلقة ابدلوضوع، وذلك لعدم توفرىا يف كثري من ادلكتبات، وضيق 

 .الوقت وتشعب أطراؼ ادلوضوع الذي جيمع بني حقلني معرفيني مها التداولية والسياحة

 :أما ادلراجع ادلعتمدة يف ىذا العمل فهي

آفاؽ جديدة يف البحث اللغوي ادلعاصر حملمود أمحد حنلة، ولسانيات اخلطاب لنعمان بوقرة، 

وكتاب التداولية من أوستني إىل غوفمان لفيليب بالنشيو، وإسرتاتيجيات اخلطاب لعبد اذلادي بن 

 .ظافر، وغريىا من ادلراجع



 مقـــــــــــــــــدمــــــــــــــــــــة
 

  د
 

ويف األخري ال يسعنا إال أن أتوجو خبالص الشكر، والتقدير، واالحرتام، دلن أانرت طريقنا 

بنور ادلعرفة، وسبل العلم األستاذة الفاضلة الدكتورة ليػػػػػػػػػػػػػػػػلى كػػػػػػػػػػػػػػػادة، اليت اتبعتنا يف كل خطوة من 

 .خطوات إجناز ىذا العمل من خالل مراجعاهتا، وتصحيحاهتا، وتوجيهاهتا

وختاما أنمل أن نكون قد جئنا  يف ىذا العمل ادلتواضع مبا خيدم البحث اللغوي العريب، أو 

يفتح آفاقا جديدة، وال ندعي أنو بلغ درجة الكمال، ولكنو زلاولة متواضعة، وما توفقنا إال على 

 .هللا تعاىل وحنمده وعليو توكلنا وإليو ننيب
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    الفصل األول
التداولية واخلطاب : مفاتيح العنوان
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. ماهية التداولية و أهم حماورهــــــــــــــــا : ادلبحث األول 

 : ماهية التداولية  -1

من الصعوبة على الباحث أف يقف على تعريف شامل ك دقيق للتداكلية ، إذ تعددت 

. تعاريفها تبعنا الختالؼ الباحثُت يف دراستها 

 : لغـــــــة 1-1

تستوقفو مجلة من ادلعاين تُصب يف قالب ال  (ؿ.ك.د)إف الباحث يف ادلعاجم العربية دلادة 

تكاد زبرج يف دالالهتا ذلذا اجلذر اللغوم عن معٌت االنتقاؿ ك التحوؿ ك التبدؿ، حيث صلدىا يف 

تداكلنا األمر، أخذانه ابلدكؿ دكاليك، أم مداكلة على األمر،  [...] » يقاؿ لساف العرب ،

. 1«كدالت األايـ أم دارت، كهللا يداكذلا بُت الناس، كتداكلتو األيدم أخذتو ىذه مرة كىذه مرة 

دالت لو الدكلة كدالت األايـ بكذا، كأدؿ هللا » : كليس ببعيد فقد جاء يف أساس البالغة

، كتداكلوا الشيء [...]بٍت فالف من عدكىم، جعل الكثرة ذلم عليو  ، كالدىُر دكؿه كعقبه كنوبه

.  2«بينهم، كادلاشي يداكؿ بُت قدميو، يراكح بينهما 

 

                                                           
 .(ؿ.ك.د)، مادة 253،252، ص11ـ،ج1994، 3لبناف،ط- ابن منظور، لساف العرب، دار صادر، بَتكت 1
 .303،ص1ـ،ج1998، 3لبناف، ط- الزسلشرم، أساس البالغة، منشورات دار الكتب العلمية، بَتكت 2
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: 1كاجتمعت ىذه الدالالت كذلك يف مقاييس اللغة لتدؿ على ىذين األصلُت

:   على ضعف ك اسًتخاء، فقاؿ أىل اللغة:الثاينربوؿ الشيء من مكانو إىل آخر، ك: األول

تداكؿ القـو إذنا ربولوا من مكاف إىل آخر، كمن ىذا الباب تداكؿ القـو الشيء بينهم، إذ صار » 

بل الدكلُة يف ادلاؿ كالدكلَة يف احلرب، كإمنا ُُسيا : بعضهم إىل بعض، كالدكلَة كالدكلُة لُغتاف، كيقاؿ

. «بذلك من قياس الباب ألنو أمره يتداكلونو، فيتحوؿ من ىذا إىل ذاؾ كمن ذلك إىل ىذا 

 : 2يف أغلبها ال زبرج عن ادلعاين اآلتية (ؿ.ك.د)أف مادة : كخالصة ىذه ادلفاىيم اللغوية

.  التحوؿ من مكاف إىل آخر1

.  من حاؿ إىل حاؿاالنتقاؿ 2

. أيدم ىؤالء إىل ىؤالءمن تناقل ادلاؿ  3

: أما كركد مصطلح التداكلية يف ادلعاجم الغربية فتعود يف أصلها األجنيب 

pragmatique))  إىل(pragma)  كمعناىا الفعل(Action)  مث صارت الكلمة بفعل

الالحقة تطلق على كل ما لو نسبة إىل الفعل أك التحقيق العملي، كيف كقت متأخر تسللت 

ىذا تفكَت عملي، أك ىذا شخص عملي، للداللة  : الكلمة إىل اللغة ادلستعملة يف عبارات مثل

 
                                                           

 .426،ص1ـ،ج2008، 2لبناف، ط- ،مقاييس اللغة،دار الكتب العلمية،بَتكتابن فارس 1
ـ، 2009، 1اجلزائر، ط- خليفة بوجادم، يف اللسانيات التداكلية مع زلاكلة أتصيلو يف الدرس العريب القدًن،بيت احلكمة للنشر كالتوزيع، العلمة 2

 .148،147ص
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.  1على أف شخصا ما مياؿ إىل إجياد احللوؿ العلمية كالواقعية دلا قد يطرح من إشكاالت

النظرية اليت ترل أف عمليات ادلعرفة ك مواردىا تتخذ » أف التداكلية ىي كيف موضع آخر صلد 

يف حدكد االعتبارات العلمية ك العرضية، فليس ىناؾ زلل للقوؿ أبف ادلعرفة تتحدد يف حدكد 

. 2 »االعتبارات النظرية التأملية الدقيقة، أك االعتبارات الفكرية اجملردة

طه عبد الرمحن  دلصطلح التداكلية، ىو الذم جعل الباحث ادلغريب كلعل ىذا الثبوت

: ألكؿ مرة للعربية، يقوؿ ((pragmatique يف ترمجتو دلصطلح " اجملاؿ التداكيل  "يستحدث 

ألنو يويف ادلطلوب حقو ابعتباره جامعنا :  على مصطلح التداكليات1970كقد كقع إختياران منذ 

 معنا، يعٍت تداكؿ الناس فيما بينهم التفاعلأك التواصل ك االستعمال :  يف دالالتو بُت اثنُت مها

من تبادؿ الكالـ أك نقلو عن قائليو ك ما يدكر على األلسن فهذا يسمى استعماؿ أك تواصل 

. 3بينهم، ك ىذا يستلـز   حركة بينهم  ك ىذا يسمى تفاعال

 

 

                                                           
 .18ـ، ص2009، 1اجلزائر، ط- سطيف-نوارم سعودم أبو زيد، يف تداكلية اخلطاب األديب ادلبادئ كاإلجراء، بيت احلكمة للنشر ك التوزيع 1
 .41ـ، ص1984، 2دمحم مهراف رشواف، مدخل إىل دراسة الفلسفة ادلعاصرة، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ط 2
 كيقصد بو تعدد ادلعاين كالدالالت للكلمة :الثبوت.  
. 28،صـ2،2000الدار البيضاء ػ ادلغرب،ط ادلركز الثقايف العريب، طو عبد الرمحاف،أصوؿ احلوار ك ربديد علم الكالـ،: ينظر 3
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: اصطالحا 1-2

تعترب التداكلية نظرية لسانية جديدة، هتتم بدراسة اللغة كعالقتها دبستخدميها كتكشف عن 

معٌت ادلتكلم كمقاصده يف السياؽ احملدد، إذ  يعود الفضل إىل الفيلسوؼ األمريكي تشارلز موريس  

((Charles Morris ، ـ، انطالقا من اىتمامو بتحديد اإلطار 1938الذم استخدمو عاـ

: 1العاـ لعلم العالمات، أك السيمائية من خالؿ سبيزه بُت ثالثة فركع، ك ىي

 .كيدرس العالقات القائمة بُت العالمات: علم الرتكيب -1

كيدرس عالقة العالمات ابألشياء، من أجل ربديد ادلعٌت احلقيقي ادلوجود بُت : علم الداللة -2

 .ىذه العالمات ك ما تدؿ عليو

 .الذم يهتم بدراسة عالقة العالمات دبفسريها ك دبؤكليها: علم التداولية -3

التداكلية جزء من السيميائية : كيَعترب الدارسوف أف أقدـ تعريف للتداكلية، ىو تعريف موريس

كمن خالؿ ىذا التعريف يتضح لنا أف . اليت تعاجل العالقة بُت العالمات كمستعملي ىذه العالمات

 موريس يتجاكز بو اجملاؿ اللساين الذم تنحصر فيو التداكلية، ليشمل اجملاؿ السيميائي غَت 

.  2لساين

 

 

                                                           
 .09ـ،ص2002،(ط.د ) مصر، -اإلسكندرية زلمود أمحد ضللة، أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ادلعاصر، دار ادلعرفة اجلامعية،: ينظر 1
 .12ـ،ص1987، 1سعيد علوش، ادلؤسسة احلديثة للنشر كالتوزيع، ط:فرانسواز أرمينيكو،ادلقاربة التداكلية،تر:  ينظر2



  التداولية واخلطاب السياحي:مفاتيح العنوان                                        الفصل األول

9 
 

 

حيث تتباين كتتعدد تعاريف التداكلية حسب زبصصات أصحاهبا كتنوع خلفياهتا ادلعرفية، 

:  1كمن التعاريف اليت تصادفنا يف ىذا الصدد نذكر مايلي

أك ىي دراسة لكافة مستعملي اللغة يف . دراسة للعالقات بُت اللغة كالسياؽ: التداوليـــــــــــــــــــة -

فهي دراسة لظواىر بنية اخلطاب اللغوم من تضمينات، . ربطهم اللغة بسياقاهتا اخلاصة

 (.(speek Actsكإقتضاءات، أك ما يسمي أبفعاؿ اللغة 

ىي دراسة اللغة أثناء عملية استعماذلا يف سياؽ التخاطب، مع مراعاة كل ما : فالتداكلية

حييط هبذه العملية للتحقيق ادلراد كالوصوؿ إىل ادلعٌت ادلناسب، كمالءمة اخلطاب للموقف التواصلي 

. 2بُت قصد ادلخاطب، كحاؿ  السامع لو

دراسة كل جوانب ادلعٌت الىت هتملها النظرايت الداللية، فإذا اقتصر علم »  إف التداكلية ىي 

، فإف truth conditionsالداللة على دراسة األقواؿ الىت تنطبق عليها شركط الصدؽ 

. 3«التداكلية تعٌت دبا كراء ذلك شلا ال تنطبق عليو ىذه الشركط 

                                                           
 .165ـ،ص2006، 1األردف،ط-إدريس مقبوؿ،األسس األستمولوجية كالتداكلية للنظر النحوم عند سيبويو،عامل الكتب احلديث،عماف 1
اجلزائر،رللة ادلخرب،أحباث يف اللغة كاألدب -التداكلية كالبالغة العربية،كلية اآلداب كاللغات،جامعة دمحم خيضر،بسكرة>ابديس ذلوديل : ينظر 2

 .<155ـ،ص2011، 10اجلزائرم، العدد
 .12زلمود أمحد ضللة،أفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ادلعاصر،ص 3
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حقل لساين يهتم ابلبعد : ك ىناؾ كذلك من حيصرىا يف مفهومها الضيق ادلتمثل يف كوهنا

يعٍت أف ىذا ادلفهـو يلفت اإلنتباه بضركرة أف أنخذ بعُت . االستعمايل أك اإلصلازم  للكالـ

. 1اإلعتبار ادلتكلم، كادلتلقي، كالسياؽ 

إنزايح ابلقياس إىل معيار التواصل اللساين، حيث تشكل نسقنا من » إف الصور التداكلية ىي

حيث ميز بُت الداللة الىت هتتم بتحديد  .«أشباه أفعاؿ الكالـ، أم من أشكاؿ صورية للتواصل 

ادلعٌت ك دراستو كالتداكلية اليت هتتم بدراسة العالمة كعالقتها دبستخدميها كالسياؽ الذم كردت فيو 

. 2من أجل ضماف التواصل

 إف موضوع التداكلية ىو اللغة، كما يؤكد فالسفة اللغة احملدثُت، ك يقًتح ىانسوف 

(Hansson) ثالثة مستوايت للتحليل التداكيل خاضعة للمؤشرات السياقية اليت تتطلبها عملية 

: 3التأكيل ك ملخصها يف اآليت

كتُعٌت (La pragmatique du premier degré) : تداولية الدرجة األوىل -1

بدراسة رلموعة الوحدات اليت يتنوع فيها ادلرجع مع تنوع سياؽ االستعماؿ، فتهتم بوصف 

العالقات ادلوجودة بُت بعض ادلعطيات الداخلية للملفوظ، ك بعض خصائص اجلهاز التلفظي 

 ".لسانيات التلفظ  أكالتلفظية التداولية"، كيسميها بعض الدارسُت (مرسل،ُمتلِق،كضعية التلفظ)
                                                           

 .07ـ،ص2012، 1قدكر عمراف،البعد التداكيل كاحلجاجي يف اخلطاب القرآين،دار الكتب احلديث،األردف،ط 1
، تر:  كينظر173ـ،ص2001،(ط. د) أككاف،اللغة كاخلطاب،دار أفريقيا الشرؽ،ادلغرب،عمر 2 سيف :آف ركبوؿ،جاؾ موشالر، التداكلية اليـو

 .29ـ،ص2003، 1لبناف،ط-الدين دغفوس كدمحم الشيباين،ادلنظمة العربية للًتمجة،بَتكت
 .08،07دكر عمراف،البعد التداكيل ك احلجاجي يف اخلطاب القرآين،صؽ: ينظر 3
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هتتم  (La pragmatique du deuxième degré) :تداولية الدرجة الثانية -2

ابلكيفية اليت يتكوف هبا معٌت ادللفوظ، ك ذلك دبساءلة التأكيالت ادلنبثقة عنو ك اليت مل ُيصرح هبا 

 ". متضمنات القول "حرفينا يف ادللفوظ، ىذه الدراسة تعرؼ على كجو العمـو دبا يسمى 

تتعلق   (La pragmatique du troisième degré):تداولية الدرجة الثالثة -3

دبعاجلة األبعاد الفعلية للغة شلثلة يف نظرية أفعاؿ الكالـ، ك بذلك زبتص بدراسة القيم التخاطبية 

" ادلضمنة داخل ادللفوظ ك اليت تسمح لو ابالشتغاؿ كفعل لغوم خاص، ك البعض يطلق عليها 

 ". (الكالمية)التداولية اإلجنازية 

: كيكاد الباحثوف يتفقوف على أف البحث التداكيل يقـو على دراسة أربعة جوانب ىي

األفعاؿ الكالمية، كاإلفًتاض ادلسبق، كاالستلزاـ احلوارم، كنظرية ادلالءمة كسوؼ نفصل احلديث 

.  عنها يف العنصر ادلوايل

:   حماور التداوليــــــــــــــة 2

  Speech acts: أفعال الكـــــــــــــــــــــــــالم21

تنوعت مصادر الدرس اللساين ادلعاصر، إذ كاف لكل مفهـو من مفاىيمو حقل معريف 

مفهـو تداكيل منبثق من مناخ فلسفي ىو الفلسفة : 1فاألفعاؿ الكالمية. يستمد منو مادتو العلمية

                                                           
1

مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكالمية يف الًتاث اللساين ادلعاصر، دار الطليعة للطباعة : ينظر 
 .10ـ، ص2005، 1لبناف، ط-كالنشر، بَتكت
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كتسعى ىذه الدراسة إىل تبياف األساليب اليت طبقت عليها نظرية األفعاؿ الكالمية، ك  ليةالتحلي

 ادلؤسس ذلذه النظرية كالواضع ألساسها، (J.Austin)يعترب الفيلسوؼ ادلعاصر جوف أكستُت 

، فكاف أكسنت مهتمنا (J.Searle)كاليت طورىا كتبناىا بعده تلميذه  الفيلسوؼ جوف سَتؿ 

كمركزنا كثَتنا يف نظريتو ىذه على توفر ادلقصدية يف كالـ ادلتكلم، كمراعاة الغرض الذم حيملو ىذا 

. اخلطاب، يف ربليل العبارات اللغوية

كأفعاؿ الكالـ ىي الفكرة األكىل اليت انبثقت منها اللسانيات التداكلية،كمن أىم مراجعها بل 

ديكن التأريخ منها للتداكلية، حيث ارتبطت اللغة إبصلازىا الفعلي يف الواقع، فهي تسمية اقًتحت 

 قبل أف تكوف مقبولة  من طرؼ سريلك استأنفت من طرؼ  أوستني يف سنوات السيتينات من 

كقد مرت ىذه النظرية خالؿ نشأهتا كتطورىا دبرحلتُت . 1اللسانيُت الذين يعتدكف ابلنظرية ادللفوظة 

: أساسيتُت مها

     أوال: 

أف اللغة :  كديثلها أكستُت الذم يتلخص فكره يف نقطتُت مهمتُت مها:مرحلــــــــــــة التأســــــــــيس 1

مهما كانت تصف كقائع العامل بطريقة إخبارية كمهما كانت  ىذه األخَتة ربتمل الصدؽ أك 

الكذب، فإنو ال ديكن أف يُعتد هبا ألنو ىناؾ عبارات كصفية تشبهها كال ديكنها أف تكوف تصويرا 

                                                           
  ىي السبب يف نشوء اللسانيات التداكلية، كىي أكؿ ينبوع معريف تداكيل كىي األفعاؿ الكالمية، ألهنا األفعاؿ الكالمية إنبثقت :الفلسفة التحليلية

 .من قلب التحليل الفلسفي
 .86،87ليفة بوجادم، يف اللسانيات التداكلية، صخ: ينظر 1



  التداولية واخلطاب السياحي:مفاتيح العنوان                                        الفصل األول

13 
 

ك يُقر أبف كل .للواقع كال ربتمل الصدؽ أك الكذب، لذا فهو يُنكر كيرفض ثنائية الصدؽ كالكذب

. 1قوؿ ىو عبارة عن فعل أك عمل، ألف القوؿ ىنا ديثل الفعل أك جزءنا منو 

: ذلذا ميز يف مرحلتو ىذه بُت نوعُت من األفعاؿ 

تكوف تصويرا للواقع اخلارجي كاليت ديكن احلكم عليها دبعيار الصدؽ أك : أفعال إخبارية .1

 . الكذب كىي خاصية تتميز هبا، حيث أُساىا ابألفعاؿ الوصفية

ال تصف الواقع اخلارجي ك ال ديكن كصفها ابلصدؽ أك الكذب ألهنا تعود : أفعال أدائية   .2

إىل فعل شيء ما دبجرد التلفظ هبا، ك ألهنا ال تصف أعماالن بل ىي يف حِد ذاهتا أعماؿ، ك أطلق 

، ك ُمسند إىل ضمَت  عليها اسم األفعاؿ اإلنشائية ألهنا تتأسس غالبنا على أساس فعل مبٍت للمعلـو

.   2ادلتكلم

رغم اجلهود اليت قاـ هبا أكستُت للتميز بُت األفعاؿ الصرحية ك األفعاؿ اإلنشائية، إال أنو مل 

يقتنع هبذا التقسيم ك تبُت لو أف احلدكد بينهما غَت كاضحة، مث عدؿ أكستُت عن نظرية ادلنطوقات 

األدائية إىل األفعاؿ الكالمية، اليت تدكر حوؿ كيفية أداء األفعاؿ ابألقواؿ، فرأل أف الفعل 

 :  3الكالمي مركب من ثالثة أفعاؿ ك ىي

                                                           
 .61،62زلمود أمحد ضللة،آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ادلعاصر،ص: ينظر 1
،تر: ينظر 2  .31،30سيف الدين دغفوس ك دمحم الشيباين، ص:آف ركبوؿ،جاؾ موشالر،التداكلية اليـو
، ط 3  .43،42ـ،ص2013-ق1474، 1اندية رمضاف النجار،االذباه التداكيل ك الوسيط يف الدرس اللغوم،الدار العربية للعلـو
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كىو يتكوف من أصوات لغوية منظمة يف : (Acte locutoire) الفعل اللفظـــــــــــي أ

. ىن زلدد ك ىو ادلعٌت األصلي كلو مرجع حُييل لوعتركيب ضلوم صحيح، كينتج عنو ـ

كىو ما يؤديو الفعل اللفظي من معٌت  :(Acte illocutoire)الفعل اإلجنازي  ب

. إضايف يكمن خلف ادلعٌت األصلي، أك يُعٌت بو زلاكلة ادلتحدث إصلاز غرض تواصلي معُت

كيُقصد بو األثر الذم حُيدثو الفعل  :(Acte perlocutoire)الفعل التأثريي  ج

. اإلصلازم يف السامع

: كديكن تلخيص ما سبق يف اخلطاطة اآلتية

 

الفعل الكالمي عند 
 أكستُت

 الفعل التأثَتم

 الفعل اإلصلازم

 الفعل اللفظي
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لكن أكستُت صب اىتمامو على الفعل الكالمي،ك اعتربه ُلب نظريتو ك من ىنا قاـ بتصنيف 

: 1، إىل مخسة أصناؼ ك ىي"  قوهتا اإلجنازية "األفعاؿ الكالمية إسنادنا إىل ما أُساه 

كتقتصر ىذه األفعاؿ على إصدار حكم ما، مثل : (Verdictive)أفعال األحكام  1

. التربئة، كاإلدانة، كإصدار قرار، كالفهم كغَتىا

كتتمثل يف تطبيق القانوف كالسلطة كتنفيذ احلكم، مثل : (Exercutive)أفعال القرار  2

. الطرد، كالعزؿ، كالتوصية، كاإلذف كغَتىا

كتتمثل ىذه األفعاؿ يف إلتزاـ ادلتكلم بفعل الشيء : (Commissive)أفعال التعهد  3

. الذم يقولو كالقياـ بو، مثل الوعد، كالتعاقد، كالقسم، كالضماف كغَتىا

 فهي تعرب عن مدل التفاعل مع سلوؾ الغَت كتعترب (:(Behabitiveأفعال السلوك  4

. كرد فعل مباشر، مثل التهنئة، كالتحية، كالتعزية، كاإلعتذار كغَتىا

 كىي أفعاؿ زبتص بتوضيح كجهات النظر كتبُت :(Expositive)أفعال اإليضاح  5

. احلجة، مثل اإلثبات، كاالعًتاض، كالتفسَت، كالوصف كغَتىا

 

 

                                                           
 .62ـ،ص2007، 1صابر احلباشة،دار احلوار للنشر كالتوزيع،ط:فيليب بالنشيو،التداكلية من أكستُت إىل غوفماف،تر: ينظر 1
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 :1ك ديكن تلخيص تقسيم أكستُت ألفعاؿ الكالـ  يف ادلخطط ادلوايل

 

  اثنــــــــــــــــــــــــــــيا: 

، كاضع األسس ادلنهجية لنظرية (J.Searle)يُعد جوف سَتؿ : مرحلـــــــــــــــــــة البنــــــــــــــــاء 1

طور ألفكار أكستُت ك تقـو أفكاره على ادلبادئ التالية
ُ
:  2أفعاؿ الكالـ،ك ادل

. يُعد الفعل ادلتضمن يف القوؿ اإلصلازم ىو الوحدة الصغرل لإلتصاؿ اللغوم 1

. الفعل الكالمي ال يقتصر على مراد ادلتكلم بل يرتبط ابلعرؼ اللغوم كاإلجتماعي 2

                                                           
1

 .43مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكالمية يف الًتاث اللساين ادلعاصر، ص: ينظر 
،أشغاؿ ادللتقى اجلزائر،رللة األثر،العدد اخلاص-،جامعة قاصدم مرابح،كرقلة<نظرية احلدث الكالمي من أكستُت إىل سَتؿ> العيد جلويل 2

 .61،صالدكيل الرابع يف ربليل اخلطاب

األفعال الكالمية 
 عند أوستني 

 أفعال األحكام أفعال القرار أفعال اإللتزام أفعال السلوك أفعال اإليضاح
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 قاـ سَتؿ بتقسيم األفعاؿ اللغوية إىل مخسة أقساـ : تصنيف سريل لألفعال اإلجنازيــــــــــــــــــة-2

ا يف ذلك على األبعاد اليت ربققها ىذه األفعاؿ اإلصلازية كىي  : 1معتدن

 أك اإلخبارايت كتتضمن يف تقدًن إثبات صريح (:Assertives) األفعال التأكيدية 12

. للمستمع عند تقبلو حلقيقة ما أك خرب، مثل األكصاؼ الطبية ، كاألحكاـ التقريرية

 كتكوف يف شكل أكامر توجيهية للمستمع من :(Directives) األفعال التوجيهية 22

. النصح، كاإلذف، كطلب فعل شيء ما:قبل ادلخاطب من مثل 

كتتمثل يف إلتزاـ كتعهد ادلتكلم ابلقياـ بفعل : (Commissives) األفعال اإللتزامية 32

. كغَتىا... ما، مثل الوعود كالنذكر

كغرضها التعبَت عن ادلواقف النفسية كالشعورية :(Expressives) األفعال التعبريية 42

. ادلكبوتة داخل الذات،مثل التهنئة، كالتعزية، كاالعتذار

كيكوف اذلدؼ منها ىو إحداث كاقعة حبيث :(Déclarations) األفعال اإلدالئية 52

. يكوف مضموهنا يتوافق مع العامل اخلارجي 

 

 
                                                           

،ط: جوف سَتؿ،العقل ك اللغة كاجملتمع،تر: ينظر 1 فيليب بالنشيو،التداكلية من : كينظر.217ـ، ص1،2006سعيد الغاين،الدار العربية للعلـو

 .66صابر احلباشة،ص: أكسنت إىل غوفماف،تر
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: 1كديكن تلخيص ما سبق يف ادلخطط اآليت

 

 

يُعد االستلزاـ احلوارم من أىم كأبرز مبادئ التداكلية، كيعترب :  االستلزام احلواري 22

من صاغ تصوراتو األساسية، إذ ترجع نشأتو إىل احملاضرات اليت دعى إليها يف    (Grice)غرايس

. ـ1967جامعة  ىارفارد عاـ 

كقد قامت ىذه النظرية على تعدد ادلعاين اليت تنتج عن اخلطاب إذ ينشأ العبارة معنياف، 

أحدمها ظاىر كاثنيهما ابطن، فعندما ننجز مجلة ما، فيمكن حسب ادلقاـ الذم أصلزت فيو أف 

                                                           
1

 .67،68ادلرجع السابق، ص 

األفعال الكالمية 
 عند سريل

 األفعال التوجيهية األفعال اإللتزامية األفعال التأكيدية األفعال التعبريية األفعال اإلدالئية



  التداولية واخلطاب السياحي:مفاتيح العنوان                                        الفصل األول

19 
 

األكؿ فعل مباشر دالالتو مباشرة، كالثاين فعل غَت مباشر دالالتو غَت : تقـو على فعلُت لغويُت

 قوله تعاىل: كيتضح ذلك من ادلثاؿ اآليت. 1مباشرة

 »                            

»  ُيستدؿ عليهما بقرائن بنيوية ىي . األمر كالنهي: فاآلية الكردية تنجز فعلُت لغويُت مباشرين

، كىذا ما يسميو غرايس ابلقوة اإلصلازية احلرفية كىي يف نظره القوة (افعل)كصيغة  (الناىية2ال )

ادلدركة من سياؽ اجلملة، غَت أف يف السياؽ العاـ الذم كردت فيو اآلية، فعالن لغواين غَت مباشر 

، كيسميو القوة اإلصلازية 'الدعاء'يتمثل يف ادلعٌت ادلشتق من ادلعنيُت األصليُت، كنعٍت بو معٌت 

. 3ادلستلزمة كىي القوة اإلصلازية ادلدركة مقامينا، كاليت تستلزمها اجلملة يف سياقات مقامية معينة

كاف ما يشغل غرايس ىو كيف يكوف شلكننا أف نقوؿ شيئنا كنقصد شيئنا آخر؟ كسعينا إلجياد 

 مبدأ التعاونحل ذلذا اإلشكاؿ كإلدراؾ ىذه االستلزامات، يقًتح  أكؿ مبدأ تداكيل للتحاكر كىو 

: 4كينهض ىذا ادلبدأ على أربعة قواعد ىي 

ا عن اإلجياز:قاعدة الكـــــــــــــم 1 .  أف يكوف الكالـ غنينا ابدلعلومات اإلخبارية، بعيدن

                                                           
 .249ـ،ص2000،(ط. د)عبد القادر قنيٍت،الشرؽ،ادلغرب،: فاف دايك، النص ك السياؽ،تر: ينظر 1
2

  
 .97،96ـ،ص2011-ق1432، 1عياشي أدراكم،االستلزاـ احلوارم،دار األماف،الرابط،طاؿ 3
 .108ـ،ص1،2012لبناف،ط-نعماف بوقرة،لسانيات اخلطاب مباحث يف التأسيس ك اإلجراء،دار الكتب العلمية،بَتكت: ينظر 4
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ك القصد منها أف ال يُورد ادلتكلم من العبارات سول اليت يعتقد أهنا مفيدة : قاعدة الكيف 2

. كجدية، دكف أف يفقد الربىنة على ذلك

كتنص على التزاـ الوضوح يف الكالـ، شلا يعٍت االبتعاد عن الغموض كربر : قاعدة اجلهـــــــــــــة 3

. الًتتيب يف عرض ادلعومات كاإلجياز

كمفادىا مالءمة كموافقة الكالـ للسياؽ التخاطيب، أم كجوب تعلق الكالـ : قاعدة ادلالءمة 4

. ابدلقاـ

إف ىذه القواعد يف رأم غرايس تستهدؼ غاية كاحدة، تتمثل يف ربديد ك ضبط مسار 

. احلوار، االستلزاـ احلوارم ىو نتيجة خرؽ ىذه القواعد احلوارية األربعة أك أحدىا

كما كضع غرايس تنميطنا للعبارات اللغوية كاليت تقسم الداللة الًتكيبية إىل معاين صرحية 

 : 1كمعاين ضمنية 

:  كىي ادلدلوؿ عليها بصيغة اجلملة ذاهتا كتشتمل مايلي:ادلعاين الصرحيـــــــــــــة 1

 كىو رلموع معاين مفردات اجلملة مضمـو بعضها لبعض يف عالقة :احملتوى القضوي       أ

. إسناد

كىي القوة الداللية ادلشار ذلا أبدكات تصبغ اجلملة بصيغة : القوة اإلجنازية احلرفية    ب

.  اإلستفهاـ، كاألمر، كالنهي، كالتوكيد، كالنداء كغَتىا: أسلوبية ما، مثل
                                                           

 .34، 35مسعود صحراكم، التداكلية عند العلماء العرب دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكالمية يف الًتاث اللساين العريب، ص: ينظر 1
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كىي ادلعاين اليت ال تدؿ عليها صيغة اجلملة ابلضركرة، كلكن للسياؽ دخل : ادلعاين الضمنية 2

: يف ربديدىا كالتوجيو إليها كتشمل مايلي

كىي الدالالت اليت ترتبط ابجلملة ارتباطا أصيالن، كتالـز اجلملة مالزمة يف : معاين عرفية أ   

. مقاـ معُت

. كىي اليت تتولد طبقنا للمقامات اليت تنجز فيها اجلملة: معاين حوارية ب

:  اإلفرتاض ادلسبق23

اإلفًتاض ادلسبق ىو شيء يفًتضو ادلتكلم يسبق التفوه ابلكالـ، أم أنو موجود عند 

. 1ادلتكلمُت كليس يف اجلمل

كتعددت نظرة الباحثُت يف ضبط مفهـو اإلفًتاض ادلسبق، حيث إنو عند كل عملية من 

كىذه اإلفًتاضات . عمليات التبليغ، ينطلق ادلتخاطبوف من معطيات أساسية معًتؼ هبا كمعركفة

ادلسبقة ال يصرح هبا ادلتكلموف، كىي تشكل خلفية التبليغ الضركرية لنجاح العملية التبليغية، كىي 

.  زلتواة يف القوؿ سواء تلفظ هبا إثباًتن أك نفينا

:  كلتوضيح ذلك نسوؽ ادلثاؿ التوضيحي اآليت

.  أغلق الباب    أ

                                                           
،بَتكت،ط 1  .83ـ،ص2010، 1قصي العتايب،التداكلية عند جورج يوؿ،الدار العربية للعلـو
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.  ال تغلق الباب  ب

. 1إف اإلفًتاض ادلسبق ىنا ىو َكوف الباب مفتوحنا

كيف ىذا يوجود مربر يدعو إىل إغالؽ الباب، ك إف ادلخاطب قادر على احلركة كإف ادلتكلم يف 

خاطب
ُ
ألجل ذلك كانت دراسة . منزلة اآلمر، ككل ذلك موصوؿ بسياؽ احلاؿ كعالقة ادلتكلم ابدل

اإلفًتاض ادلسبق زلور اىتماـ الباحثُت كالدارسُت منذ كقت ُمبكر من العقد السابع من القرف 

.   2العشرين، حيث ميزكا بُت نوعُت من اإلفًتاض ادلسبق

فهذا النوع من اإلفًتاض ملُزـك بقابلية الصدؽ بُت قضيتُت، فإذا كانت : ادلنطقي أو الداليل 1

إف ادلرأة اليت : قضية صادقة، فإذا قلنا مثالن  (ب  )قضية صادقة، كاف من اللزـك أف تكوف  (أ  )

زيد  :تزكجها زيد كانت أرملة، يعٍت أف ىذا الكالـ صادؽ ك مطابق للواقع فلزِـ أف يكوف الكالـ

. تزكج أرملة مفًتضا سلفا ك ىو صادؽ أيضنا

 كىذا النوع ال عالقة لو ابلصدؽ ك الكذب، كإمنا ديكن أف تكوف القضية : التداويل 2

: مث تقوؿ سيارتنا جديدة :األساسية فيو منفية ك لكنها ال ُتؤثر على اإلفًتاض ادلسبق، مثل قولك

 ففي ِكلتا احلالتُت أف لكم سيارة ال يزاؿ قائم رغم التناقض ادلوجود بُت ،ليست جديدة سيارتنا

. القولُت 

                                                           
 .34،ص(ط. د)اجلزائر،-دمحم حيياتن،مدخل إىل اللسانيات التداكلية،ديواف ادلطبوعات اجلامعية،بن عكنوف: ينظر 1
 .28، 29زلمود أمحد ضللة، آفاؽ جديدة يف البحث اللغوم ادلعاصر، ص: ينظر 2
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ديردر ولسن فهي تعترب نظرية تداكلية معرفية، كيُعترب كل من الربيطاين :  نظرية ادلالءمــــــــــــــــة24

(D.wilson)  ، دان سرببر كالفرنسي(D.sperber)  من صاغ معامل ىذه النظرية ضمن

نظريتهما التداكلية ادلتصلة بعلم النفس ادلعريف، كقواـ ىذه النظرية أف أتكيل األقواؿ يقـو على 

استدالالت تستند إىل السياؽ، كتؤدم إىل نتائج حبيث يكوف القوؿ مناسبنا كلما كاف اجلهد 

 . 1ادلبذكؿ يف أتكيلو أقل، كالنتائج اليت نتوصل إليها أكثر

كدبا أف نظرية ادلالءمة تقـو بتفسَت ادللفوظات كظواىرىا البنيوية يف الطبقات ادلقامية 

ادلختلفة، فإهنا تعد يف نفس الوقت نظرية إدراكية، ألهنا استفادت من النظرية القالبية، كخاصة 

كما استفادت . األمر الذم تعلق برصد اجلوانب الذىنية، كتفسَت طرؽ جرايف ادلعاجلة اإلخبارية

 (مبدأ التعاكف)من نظرية غرايس احلوارية اليت تنص على أف التواصل الكالمي يقـو على مبدأ عاـ 

 الذم خيتزؿ مبدأ ادلالءمةبيد أف نظرية ادلالءمة اقتصرت على . الذم تندرج ربتو قواعد حوارية

. 2مجيع القواعد احلوارية دلبدأ التعاكف

حيث طور كلسن ادلبدأ كجعل منو نظرية كقانوف من القوانُت الذم يلجأ إليها ادلتكلم عند 

.  تفكَته أبم كالـ يريد إصلازه

                                                           
 .274سيف الدين دغفوش ك دمحم الشيباين،ص:جاؾ موشالر،آف ركبوؿ،التداكلية اليـو ،تر: ينظر 1

 .38،37مسعود صحراكم،التداكلية عند العلماء العرب،ص: ينظر 2
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 .ماهية اخلطاب، وأنواعه، ومقوماتـــــــــــــــــــــــه: ادلبحث الثانـــــــــــــــــــــــــــــي 

: ماهية اخلطـــــــــــــــــاب 1

إف اخلطاب من األلفاظ اليت شاعت يف حقل الدراسات اللغوية، كلقيت إقباالن كاسعنا من 

ِقبل الدارسُت كالباحثُت، فاخلطاب ليس ابدلصطلح اجلديد كلكنو كياف متجدد يُولد يف كل زماف 

كالدة جديدة تنسجم كخصوصية ادلرحلة، كىو كمفهـو لساين ديتد حضوره إىل النصوص ادلتعاليات 

من شعر جاىلي كقرآف كرًن، ككذا يف الدراسات األجنبية، حيث سبثل األكديسا كاإللياذة مناذج 

. كخطاابت متعددة بغض النظر عن نوع اخلطاب

:  لغـــــــــــــــــــة11    

الشأف كاألمر، كلكنها ال : العربية بعدة معاين منها يف ادلعاجم (ب.ط.خ)كردت مادة 

: اخَلْطبُ : َخَطبَ : زبتلف يف ربديد معناىا على ذلك، حيث جاء يف لساف العرب البن منظور

ما خطُبَك؟ أم ما أمُرَؾ ؟ : يقاؿ.ىو سبُب األمر: الشأف أك األمر، َصُغر أك َعظَُم، كقيل

األمر الذم تقع فيو ادلخاطبة كالشأُف : ىذا َخطبه َجليله، كَخّطبه يسَته كاخَلطبُ : كتقوؿ

. 1كاحلاؿُ 

. َخاطبُو أحسن اخلطاب، كىو ادلواجهة ابلكالـ: ككرد يف أسرار البالغة، َخَطبَ 
                                                           

 .(ب.ط.خ)، مادة 97ص/5ابن منظور، لساف العرب، ج 1
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خطابو : أحدمها الكالـ بُت اإلثنُت، يقاؿ: اخلاء كالطاء كالباء أصالف» : كما يقوؿ ابن فارس

، كاخلطبة من ذلك  ك اخلطُب يقُع األمُر، كإمنا ُسي بذلك دلا يقع فيو من  [...]خياطبُو ِخطَاابن

   .1«التخاطب ك ادلراجعة 

:  اصطالحـــــــــــا12 

ا من ادلصطلحات اؿ ، اليت مازالت ربتاج إىل تسليط الضوء قدديةيُعد مصطلح اخلطاب كاحدن

عليها للكشف عن استعماالهتا ادلختلفة، على الرغم من تعدد ادلوضوعات اليت يطرحها مفهـو 

اخلطاب كاليت فرضت تعددنا يف التعاريف، كىذا حسب اختالؼ ادلشارب كتعدد اذباىات 

عبارة عن اللغة يف حالة » :يُعرؼ اخلطاب أبنو، (Benveniste)بنفينيست أصحاهبا، فنجد 

. 2«اللغة بُت شركاء التواصل : فعل، أك بوصفو

فاخلطاب إذف نشاط تواصلي، يتأسس على اللغة ادلنطوقة أكالن، كيرتبط ابلتعبَت عن كل نظم 

اإلفادة يف ادلمارسة االجتماعية، فاخلطاب بصورة خاصة ىو حدث تواصلي حقيقي أداتو اللغة، 

. 3أك ىو بصورة أكثر عمومية أم سلوؾ كالمي حيمل معٌت 

 

                                                           
. 198ص/2ابن فارس،مقايس اللغة،ج 1
 .28ـ،ص2009-ق1،1430لبناف،ط-عبد الواسع احلمَتم، ما اخلطاب ككيف ضلللو،رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع،بَتكت 2
، 1عماف،ط- اُساعيلي علوم، منتصر أمُت عبد الرحيم،التداكليات ك ربليل اخلطاب، دار كنوز ادلعرفة العلمية للنشر ك التوزيع، األردفحافظ 3

 .11ـ،ص2014-ق1433
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 رغم أف مفهـو اخلطاب قد انلو التعدد كالتنوع كذلك راجع للدراسات اليت أجراىا الباحثوف 

عليو، إال أنو يف هناية ادلطاؼ يُطلق على أحد ادلفهومُت، األكؿ ما كاف يتداكؿ بو قددينا عند 

: 1العرب، كالثاين على ميزتو كىي حدتو يف الدرس اللغوم احلديث، كىذاف ادلفهوماف مها

ا معيننا: األول . أنو ذلك ادللفوظ ادلوجو إىل الغَت، إبفهامو قصدن

. الشكل اللغوم الذم تتجاكزه اجلملة: الثاين

 كىناؾ من يعترب اخلطاب نصا كالميا ال خيرج عن إطاره التواصلي العاـ، شلا جعل بعض 

اخلطاب كالـ أك كتابة يُنظر إليها من زاكية اإلعتقادات كالقيم اليت » : الدارسُت حيدكنو بقوذلم

جيسداهنا، كسبثل ىذه اإلعتقادات كما إىل ذلك أسلوب نظر إىل العامل كتنظيمنا كسبثيالن للتجربة أم 

اإليدلوجيا، ابدلعٌت ادلوضوعي احليادم، إف سلتلف أمناط اخلطاب ترمز إىل أشكاؿ سبثيل التجربة، 

. 2«كمصدر ىذه األشكاؿ من التمثيل سياؽ اإلتصاؿ الذم يكمن فيو اخلطاب 

 

                                                           
 .37،36ـ،ص2004،(ط.د )لبناف،- اذلادم بن ظافر الشهرم، إسًتاتيجيات اخلطاب مقاربة تداكلية،دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة،بَتكتعبد 1
 .04،ص2004،(ط. د)يوسف بغوؿ،منشورات سلرب الًتمجة يف األدب،جامعة منتورم، قسنطينة،:  مليز، اخلطاب،ترسارة 2
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من خالؿ دراستنا للخطاب صلدىا تستند إىل مقومات :  مقومــــــــــــــــــــات اخلطــــــــــــــــــــــاب13

: 1يبٌت عليها، كنقصد هبا األطراؼ الفاعلة يف ىذا اخلطاب، كاليت ىي كاآليت

دلتعلقة بظركؼ ًترخيية أك بظركؼ ا ىي األشياء احمليطة ابحلدث التواصلي، ك:اخللفيات 1-3-1

 .كتابة النص الذاتية

 كىو الذات احملورية يف اخلطاب، ألنو ىو الذم يتلفظ بو من أجل التعبَت عن :ادلرسل 1-3-2

 .مقاصد معينة، كبغرض ربقيق ىدؼ معُت 

كيف اخلطاب ال بد من إعطاء حملة عن خلقو كأخالقو ابعتمادىا إسًتاتيجية كمرحلة من             

.  مراحل ربديد ميولو، كرغباتو، كإعتقاده 

ىو الطرؼ اآلخر الذم يرسل إليو ادلرسل خطابو، كبناء اخلطاب مرىوف : ادلرسل إليه  1-3-3

 . إىل حد كبَت دبعرفة حالو أك إبفًتاض ذلك احلاؿ 

 كيركز بعض الباحثُت على االتصاؿ كىي نوع النص ادلستخدـ إلكماؿ عملية :الرسالة  1-3-4

طريقة بناء النص كالبالغة ادلستخدمة فيو ، كالسنن ادلبتدع فيو كما إذا كاف مكتواب أـ منطوقا أك 

صرحيا كما قد يكوف ضمنيا، إال  (خطاب)كاف النص سرداي أك جدليا، كقد يكوف زلتول الرسالة 

 اتفاؽأف ىذا األخَت غالبا ما يكوف ىو ادلقصود كلذلك فنجاح العملية التواصلية متوقف على 

  .  2طريف احلوار على معٌت ضمي كاحد

                                                           
 .04صم،1،1993لبناف،ط-فاطمة طباؿ بركة،النظرية األلسنية عند ركماف جاكبسوف،ادلؤسسة اجلامعية للدراسات كالنشر ك التوزيع،بَتكت 1
 . 46، 47عبد اذلادم بن ظافر الشهرم، إسًتاتيجيات اخلطاب، ص 2



  التداولية واخلطاب السياحي:مفاتيح العنوان                                        الفصل األول

28 
 

إف العالقة بُت ادلرسل كادلرسل إليو أم بُت ادلخاطب كادلتلقي ال تتم : ادلقـــــــــــــــــــــام 1-3-5

بشكل إعتباطي، كإمنا تتم حبسب ما يقتضيو ادلقاـ كأحواؿ اخلطاب كظركفو ادلختلفة احمليطة 

أبحداثو كإنتاجو كإرسالو كاستقبالو كما يتطلب ذلك من خصائص لغوية كغَت لغوية نطلق عليها 

الذم يقع " اإلطار أك ادلوضوع : "عصام نور الدينقرائب اخلطاب أك احلديث كىو كما يقوؿ 

ربت احلديث سواء كاف فكاىة أك ركاية أـ خطبة أـ أم مرسلة أخرل، كلكل إطار ُسات سبيزه 

عن بقية األطر كتؤثر لغواي يف ادلوضوع كيف اختيار الكلمات كضركب االستعماؿ كطوؿ الًتاكيب 

 . اللغوية أك قصرىا 

كمن خالؿ عنصر ادلقاـ تتحقق الوظيفة ادلرجعية للمرسل كللمتلقي شلا حيمالف من 

. 1خصوصيات لغوية أك غَت لغوية 

ك اخلطاب يتنوع بتنوع الطرؽ اليت يتخذىا ادلتكلموف أك الكتاب كذلك :  أنواع اخلطاب 1-4

: حبسب مواقف إجتماعية، كثقافية زلددة، فتنتج بذلك أنواع كثَتة من اخلطاابت نذكر منها 

كىو بناء لغوم، كالبحث فيو يكوف يف الوظائف كاألشكاؿ اخلاصة : اخلطاب األديب  1-4-1

ابألنظمة اإلعتباطية للرموز النصية، كزلاكلة ربديد داللتها كمعانيها ككل لغة ىي ذاهتا إصلاز مجعي 

                                                           
،زلاضرات ادلتقى الوطٍت الثاين السيمياء ك النص،جامعة دمحم خيضر بسكرة،كلية <بالغة الصورة ك فاعلية التأثَت يف اخلطاب>بشَت ابرير  :ينظر 1

 . 65،ص2002 أفريل،16 15اآلداب ك اللغات،قسم األدب العريب،منشورات اجلامعة،
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للتعبَت كالتواصل، كال ديكن أف يكوف اخلطاب األديب إال توسيعا لبعض خصائص اللغة 

 .1كاستعماذلا

كيتميز ىذا اخلطاب عن ابقي اخلطاابت يف نقاط كثَتة ابعتباره نصا مغلقا كذلك أف منتج 

اخلطاب من معدف آخر أفسح لذاتو تعامال مع الكتابة كاللغة، ال يشبو يف عمقو التعامالت 

. 2السائدة كادلتعارؼ عليها

 

كيقـو اخلطاب األديب على خصائص مجالية، كأسلوبية، كبنوية، كظيفية متنوعة، كاستثمار 

. 3األدلة الصوتية يف السياؽ الشعرم ك اخلطاب األديب

كىو أحد األنواع الرئيسية يف اخلطاب عموما، كيتميز خبلوه من : اخلطاب العلمي  1-4-2

اإلحياء، ك تراكم الداللة، كطاقة اإلخبار فيو مهمة كىو غَت قابل لإلشًتاؾ  الًتادؼ، كما أف 

ًتركيبو غَت مكررة، كتتميز ابلدقة يف استعماؿ ادلصطلح اخلاص ابحلقل العلمي الذم تغوص فيو 

كيعتمد على ادلنطقية يف عرض موضوعو ككصفو كربرم  ادلوضوعية كالدقة كادلنهجية يف كصف 

  .4الظواىر اليت يتناكذلا ابلدراسة كالتحويل

                                                           
 .21نعماف بوقرة، لسانيات اخلطاب، ص 1
، 33، رللة ثقافية زلكمة، تعٌت ابلسيميائيات ك الدراسات األدبية احلديثة ك الًتمجة، ادلغرب، العدد <احلد بُت النص ك اخلطاب> ربيعة العريب2

 .42، ص2010
 .21 نعماف بوقرة، لسانيات اخلطاب، ص3
 .21،20ادلرجع السابق، ص 4
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إف اخلطاب القرآين خطاب إذلي متفرد عن غَته من اخلطاابت، يف  :القرآيناخلطاب  1-4-3

 .كل مستوايتو الصوتية، كادلعجمية، كالًتكيبية، كاإليقاعية، كالتداكلية

كأىم ما دييز ىذا النوع من اخلطاب ىو مرجعيتو فاهلل سبحانو كتعاىل ىو ادلرِسل، ألف كلمة 

هللا نزلت على رسوؿ هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، فهي الكلمة اليت ربمل كل صفاتو على خالؼ األنواع األخرل 

.  من اخلطاابت اليت تفرض عليها بعض النظرايت ادلعاصرة

اخلطاب القرآين ال هنائي الداؿ أك ادلدلوؿ أك الًتكيب، كدييل إىل مرجعية ثالثية، فهناؾ 

مرجعية الداؿ، كيكوف النص على مثاؿ مرسلو كىناؾ مرجعية ادلدلوؿ كيكوف النص فيها على مثاؿ 

ادلتلقي، كىناؾ مرجعية النص نفسو مع نفسو، ك يكوف النص فيها داال كمدلوال خالقا لزمانو 

. 1اخلاص كدائرا مع زمن ادلتلقُت يف كل العصور

يعد اخلطاب اإلشهارم يف ىذا العصر صناعة إعالمية كثقافية : اخلطاب اإلشهاري  1-4-4

دبعٌت الكلمة، ألنو يلقى إىتمامات كبَتة جدا خاصة يف الدكؿ ادلتطورة دبا يتميز بو من قدرة عالية 

على صناعة الرأم العاـ قبل اخلاص كتشكيل الوعي، كأتسيسو، كلو أتثَت على الثقافة بكل أبعادىا 

 .األخالقية كالفلسفية

إف اخلطاب اإلشهارم دكف غَته من اخلطاابت األخرل يتميز ببناء زلكم خاص تتظافر 

  سلتلف مكوانتو التعبَتية لتبليغ رسالة زلددة، ألف اخلطاب اإلشهارم مفهـو عاـ حييل إىل أنواع 

                                                           
 .4عمر أككاف، اللغة كاخلطاب،ص 1
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كما ديثل يف الوقت نفسو إلتقاء مجيع .1سلتلفة ابختالؼ الوسائط اإلعالمية ادلستعملة

. 2اخلطاابت ك تشاكلها مجيعا يف مراسلة إشهارية تسعى إىل ربقيق رلموعة غاايت لدل ادلشاىد

يعترب ىذا اخلطاب من األنشطة احلضارية ك اإلقتصادية ك يعتمد : اخلطاب السياحي 1-4-5

يف موضوعو ك أدكاتو على كسائل اإلتصاؿ ك ذلك ألف اخلطاب السياحي يسعى إىل بناء صورة 

ذىنية إجيابية لدل أكرب قدر من اجلمهور عرب كسائل اإلتصاؿ ادلختلفة ك احلفاظ على إستمرارية 

 .3ىذه الصورة

فاخلطاب السياحي سواء أكاف مكتواب أك منطوقا ىو إصلاز كالمي تتحكم فيو منظومة 

كشبكة معقدة من القوانُت اللسانية كالعالقات اإلجتماعية كالثقافية، سبارس سلطتها على ادلتلقي 

. لغرض اإلقناع

حيث صلد اخلطاب السياحي لو تقنيات تواصلية خاصة تعمل على ربقيق بالغة اإلقناع 

. لتدفع ادلتلقي ضلو ادلقاصد، كاألغراض اليت يؤمها صاحب اخلطاب

: كخالفا ذلذه األنواع من اخلطاابت اليت ذكرانىا سلفا، تتموقع ابقي اخلطاابت األخرل مثل 

 .السياسي، كالتارخيي، كالفلسفي، كالنقدم كغَتىا من اخلطاابت 

                                                           
، 1،سلرب التغَت اإلجتماعي كالعالقات العامة يف اجلزائر،ط<سيميولوجيا الصورة االشهارية>بلقاسم سالطنية، عبيدة صبطي، فؤاد شعباف  1

 .142ـ،ص2013ق،1434
 .103ـ،ص2010،ادلركز اجلامعي،سوؽ أىراس،<ذبليات ادلوركث يف اخلطاب االشهارم العريب مقاربة سيميائية> خشاب جالؿ 2
عماف، -ىباس بن رجاء احلريب، سعود السيف السهلي، اإلعالـ السياحي مفاىيمو ك تطبيقاتو، دار أسامة للنشلر ك التوزيع، األردف 3

 .31،صـ1،2012ط
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نصل يف ختام ىذا الفصل إىل مجلة من ادلالحظات، لعل أبرزىا مركوز يف النقاط 
 : اآلتية
 يعد مفهوم التداولية منهج جديد يف التواصل اإلنساين، ومن أىم ادلناىج العلمية احلديثة. 
  تعدد وتنوع مصادر الدرس اللساين ادلعاصر، حيث إن لكل مفهوم منها حقل معريف

 .تستمد منو مادهتا العلمية
  تعد نظرية األفعال الكالمية، أىم حمور يف الدرس التداويل، وضعت أسسها الفلسفية

وضوابطها ادلنهجية، على يد أوستني وتلميذه سريل فهما اللذان أعطيا ىذه النظرية 
 .بعدىا الفلسفي  والعلمي

  قسم كل من أوستني وسريل األفعال الكالمية إىل مخسة أقسام، حيث إن: 
أفعال األحكام، وأفعال القرار، وأفعال التعهد، : الفعل الكالمي عند أوستني ينقسم إىل .1

 .وأفعال السلوك، وأفعال اإليضاح
األفعال التأكيدية، واألفعال التوجيهية، واألفعال : الفعل الكالمي عند سريل ينقسم إىل .2

 .اإللتزامية، واألفعال التعبريية، واألفعال اإلدالئية
  يعترب غرايس من صاغ التصورات األساسية لنظرية احلوارية، واليت تقوم على مبدأ تعدد

 .ادلعاين اليت تنتج عن اخلطاب
  إن التنوع والتعدد الذي يعرتي مفهوم اخلطاب كمصطلح حديث، يعود إىل الدراسات

 .اليت أجراىا الباحثون عليو
  ،يستند اخلطاب على مجلة من ادلقومات اليت يبىن عليها وىي ادلرسل، وادلرسل إليو

 .والرسالة، والسياق الذي جيري فيو احلدث الكالمي
 



 
 
 

 الفصل الثاين
 

مقومات بناء الفعل التواصلي يف 
 اخلطاب السياحي 
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 الفعل التواصلي :  ادلبحث األول

يعد الفعل التواصلي بُت األفراد كاجلماعات منطلق لدراسة العالقات التواصلية اليت ال زبتزؿ 

 .يف كوهنا رلرد تبادؿ ألخبار أك ادلعلومات أك ادلعطيات بواسطة اللغة 

حيث ال يقـو الفعل التواصلي على تبادؿ ادلعلومات فقط ضمن سياؽ أك ظركؼ إجتماعية 

معينة، بل يقـو على أتكيل ما ػلدث ألنو يساىم يف بناء العامل ادلعاش، القائم على التفاىم بُت 

 1.األفراد

 كللحديث عن مقومات اخلطاب السياحي، فإننا أماـ صبلة من التساؤالت توجب علينا أف 

 :صليب عنها، لعل أعلها 

ىل إىل فئة معينة أك إىل )من أنتج ىذا اخلطاب السياحي ؟ كإىل من يوجو ىذا اخلطاب 

 ؟ كما ادلقاصد الناصبة عنو ؟ كىل ىناؾ أتثَت قوم لو على ادلتلقي ؟ (عامة الناس

لإلجابة عن ىذه التساؤالت اليت سبثل زلور الطرح التداكيل، قمنا ابستحضار ظلاذج خلطاابت 

 .سياحية تبثها إذاعة الزيباف اجلهوية عرب األثَت، كاليت تقدمها خدمة لوكاالت سياحية متعددة 

                                                           
 .  12/04/2015،09:07كيكبيداي ادلوسوعة احلرة،: اإللكًتكينادلوقع 1



 الفصل الثاني                             مقومات بناء الفعل التواصلي في الخطاب السياحي
 

35 
 

إف عملية التواصل ىي تفاعل بُت شخصُت أك أكثر، كنسمى ىذه األخَتة ابلعناصر ادلكونة 

ادلخاِطب، كادلخاَطب، كادلقاصد كالسياؽ، كسوؼ نتطرؽ إليها : للفعل التواصلي كادلتمثلة يف

 .ابلتفصيل إلسقاطها على نوعُت من اخلطاابت السياحية يف إذاعة الزيباف 

 : ادلخاِطب1

يعد دبثابة ادلصدر الرئيسي الذم تقـو عليو عملية التواصل، ألنو منتج اخلطاب، فحُت يبدأ 

حديثو البد أف يكوف لو ما يستند عليو من زلفز، كمعرفة لكيفية استعماؿ اللغة، إهنا ادلعارؼ اليت 

تشكل الكفاية اللغوية الصرفية، ادلتمثلة يف ثراء الرصيد ادلعجمي عند مستعملي اللغة، ككضوح 

خطابو كىدكءه يف كالمو كسبهلو يف منطقو عوف لو على إبالغ رسالتو للمتلقي كالتأثَت فيو كإقناعو، 

الصويت، كالصريف، كالنحوم،  )كعليو ؼلتار ادلخاطب من النظاـ العاـ الذم ػلكم اللغة يف جانبها 

 ال يكوف احملاكر انطقا حقيقيا إال إذا تكلم لساان طبيعيا، كحصل ربصيال كافيا »فػػػػػػػػػػػػ  (كالداليل

 .1«صيغو الصرفية كقواعده النحوية كأكجو دالالت ألفاظو كأساليبو يف التعبَت كالتبليغ 

إف منتج اخلطاب ىو الذات احملورية كاألساسية يف إنتاج اخلطاب ألنو من يتلفظ بو، كإذاعة 

الزيباف ىهنا ىي منتج يف ىذا اخلطاب ألهنا تعمل على بث رلموعة كبَتة من اإلعالانت كالربامج 

ادلتضمنة لنص خطايب معُت، كمتنوع ادلضموف، كادلقاصد، فمنها ما ىو متعلق ابلرحالت، 

 .كاألسفار من جهة، كابحلج كالعمرة من جهة أخرل 

                                                           
1

 .45،ص1،2008،مج1أنطواف صياح،تعليمية اللغة العربية،دار النهضة للطباعة كالنشر كالتوزيع،ط 
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تنشط إذاعة الزيباف عدة نشاطات منها تقدمي إعالانت لوكاالت سياحية متنوعة كسلتلفة، 

 :1كمن بينها نذكر مايلي

 :النموذج األول

 ألجل رحالتكم كأسفاركم، كإلكتشاؼ العامل كاإلستمتاع أبسرار الكوف، ككالة نوميداي »

، خبربهتا كبرصيد طاقمها كشبكة عالقاهتا، تقًتح عليكم رحالت منظمة خالؿ serviceطرابلس 

شـر الشيخ دبصر، كديب، كادلغرب، كتونس، كتركيا، كماليزاي، أبسعار جد :هناية السنة ادليالدية اذباه 

 ىي الفرصة اليت ال تفوت، سارعوا من serviceتنافسية ال مثيل ذلا، مع ككالة نوميداي طرابلس 

 :اآلف إىل احلجز، دلزيد من ادلعلومات أرقامنا اذلاتفية يف اخلدمة

60-23-87-031  

  031-87-13-7ك 

  031-87-14-93ك 

 . قسنطينة–هنج سي عبد هللا، القصبة : أك على العنواف

 .«الثقة، كاإلحًتافية كادلتعة : serviceنوميداي طرابلس 

 :النموذج الثاين

 ككالة مناين للسياحة كاألسفار، تعلن كافة زابئنها عن إنطالؽ التسجيالت لعمرة عطلة »

الربيع، يف رحالت مباشرة من اجلزائر إىل ادلدينة ادلنورة، أبسعار مدركسة كخدمات شليزة كفنادؽ 

                                                           
1

 .09:25، على الساعة 08/04/2015إذاعة الزيباف اجلهوية، : ادلصدر 
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قريبة من احلرمُت، يرافقكم فيها مرشدين سلتصُت خلدمتكم كالسهر على راحتكم، ألداء زايرتكم 

ادلباركة، عركض شليزة ألماكن زلدكدة، رحلة إلمارات ديب تعرضها عليكم ككالة مناين، زايرات إىل 

َرُة smartمسجد الشيخ زايد، برج اخلليفة، ديب : أصبل األماكن ، برج العرب، مدينة اجلَُميػْ

كسفارم يف صحراء ديب، بربانمج ثرم فيو الكثَت من ادلفاجآت الرائعة، ؽلكنكم التعرؼ عليها من 

خالؿ تقربكم من ككالة مناين للسياحة كاألسفار، طريق العريب بن مهيدم أك اإلتصاؿ على أحد 

 :األرقاـ التالية

15- 15-73-033  

«   مناين عيوف دكما ترعاكم 05-55-02-26-2ك 

 :(ادلتلقي) ادلخاَطب 2

يعترب ادلخاَطب عنصرا مهما يف العملية التواصلية فال يكتمل التواصل إال بو، إذ يكوف ىو 

، فهو عند دارسي اللغة كالبالغة خاصة لو 1الطرؼ اآلخر الذم يوجو إليو ادلخاطب خطابو عمدا

 ففي النموذج البالغي للتواصل »أعلية قصول، الذم لو ال كجود كجهة خلطابو ما كاف ليكوف،

 .2«ػلتل متلقي اخلطاب ادلقاـ األكؿ بدكف منازع 

                                                           
1

 .47 اذلادم بن ظافر، إسًتاتيجيات اخلطاب، صعبد 
2

 .38ـ،ص2،1999دمحم العمرم،إفريقيا الشرؽ،ادلغرب،ط: ىنرم بليث،البالغة كاألسلوبية،تر 



 الفصل الثاني                             مقومات بناء الفعل التواصلي في الخطاب السياحي
 

38 
 

فادلتلقي ىو الذم يقـو ابستقباؿ ادلعلومات كالرسائل من ادلخاِطب، فهو يعترب مكمل لدائرة 

 .1التواصل، حيث يعمل على تفكيك كل أجزاء الرسالة

كلكن ػلدث يف حالة العالقة التحاكرية بُت ادلتكلم كادلتلقي تبادؿ للوظائف، كعلى ىذا 

، ليتحوؿ ادلتلقي نفسو إىل سلاِطب (السنن)األساس يبٌت التواصل بينهما كلكن عرب نفس الوضع 

ك ادلخاِطب إىل متلقي، كىذا خالؿ عملية اإلرساؿ ك االستقباؿ، كىنا تكتمل عملية التواصل من 

خالؿ تبادؿ الوظائف بُت الطرفُت، إذ يصبح ادلتكلم مستمعا بعد إلقائو سؤاال أك استفسارا يف 

 .2حُت يعمل ادلتلقي متكلما عند الرد أك اإلجابة، كعملية اإلستجواب مثال

كادلخاطب يف اخلطاابت السياحية اليت تقدمها إذاعة الزيباف نيابة عن الوكاالت السياحية، 

، الذم تنظم فيو (1)يكوف حسب طبيعة اخلدمة ادلقدمة كمضموهنا، فإذا كاف حسب النموذج

 رحالت استكشاؼ، كاستمتاع، كسياحة، تقدمها كتوجهها لفئة serviceككالة نوميداي طرابلس 

الشباب إاناث كانوا أك ذكورا، دلن أراد الًتكيح عن نفسو كقضاء كقت شلتع كأفضل من أجل راحة 

 .أعصابو كجسده

، الذم تنظم فيو ككالة مناين للسياحة كألسفار، رحالت (2)أما ادلخاطب حسب النموذج

مباشرة إىل البقاع ادلقدسة ألداء مناسك احلج كالعمرة، فهي تقصد بذلك عامة الناس، دلن إستطاع 

إليو سبيال، من أجل تطهَت أنفسهم كختم آخر ركن من أركاف اإلسالـ، كتنظم كذلك رحلة إىل 

                                                           
1

،بَتكت،طالطاىر بومزبر   .25ـ،ص1،2007،التواصل اللساين كالشعرية، منشورات االختالؼ كالدار العربية للعلـو
2

 .150ـ،ص2005،(ط. د)اجلزائر،-ذىبية ضبو احلاج،لسانيات التلفظ كتداكلية اخلطاب،دار األمل للطباعة كالنشر،تيزم كزك: ينظر 
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اإلمارات، كديب كزايرات إىل أصبل األماكن هبا، فهي تعرضها لفئة الشباب ادلولع ابالكتشاؼ 

 .كاستمتاع

 :  ادلقاصد3

ال كجود ألم تواصل عن طريق "تعترب ادلقاصد شبرة العملية التواصلية بُت الطرفُت، ألنو 

العالمات دكف كجود قصدية كراء فعل التواصل، كدكف كجود إبداع أك على األقل كجود توليف 

، كتعد ادلقاصد احملرؾ ك ادلعتمد ك اآللية الرئيسية ألم فعل كالمي، ألهنا ىي اليت 1"للعالمات

ربدد كتسيطر على ظلط اخلطاب يف حاالتو كأنواعو كلها، أم أف األداء اإلستعمايل ادلتغَت للًتكيب 

يكوف كفق احلاالت القصدية ادلناسبة، كتكوف الصيغة التداكلية للخطاب ضمن ىذا األداء ذات 

 .2صيغة إنتاجية متفاعلة، كتؤدم ادلقاصد خالؿ ذلك الدكر اذلادؼ كادلنسق يف البٌت اإلصلازية للغة

 :لنتأمل الفركؽ بُت ىذه اجلمل

 ىال سبر علي الليلة. 

 غلب أف سبر علي مساء. 

 أسبٌت رؤيتك غدا. 

                                                           
1

 .183 عبد اذلادم بن ظافر،إسًتاتيجيات اخلطاب،ص 
2

 .240ـ،ص1،1994سعيد حسن حبَتم،مؤسسة ادلختار للنشر ك التوزيع،لبناف،ط: كارؿ ديًتبونتج،ادلدخل إىل علم اللغة،تر: ينظر 



 الفصل الثاني                             مقومات بناء الفعل التواصلي في الخطاب السياحي
 

40 
 

فحُت النظر يف ىذه اخلطاابت كالًتاكيب النحوية ادلختلفة، صلد أف صبيعها تتمحور كتصب 

يف موضوع كاحد كمشًتؾ، إال أف ىذه اخلطاابت تعددت كتنوعت يف أظلاطها التداكلية، كأف القوة 

 .اإلصلازية كالتأثَتية اليت سبتلكها ىذه اخلطاابت ىي أيضا متنوعة 

كإذا ما ربطنا ىذه ادلقاصد ابخلطاابت اليت تقدمها إذاعة الزيباف اجلهوية كادلتعلقة ابلرحالت 

كاألسفار كابحلج كالعمرة، فإف اذلدؼ ىو جذب أكرب قدر شلكن من ادلستمعُت األكفياء ذلا، كىنا 

تقـو بتقدمي صبيع إمكانياهتا كصبيع عركضها كاستخدامها لنغمات موسيقية أك لرموز صوتية من 

 .أجل توفَت معلومات زبدـ ادلستمع كأتثر يف سلوكو

يؤكؿ ادلستمع ىذه اخلطاابت حبسب السياقات الواردة فيها أك حبسب ادلقامات اليت مت من 

 .خالذلا إصدار ىذه اخلطاابت

 : السياق أو ادلقام4

يعد السياؽ أحد الركائز اليت تستند عليها اللسانيات التداكلية يف دراستها للغة أثناء 

االستعماؿ، فهو يؤدم دكرا ىاما يف كشف مقاصد ادلتلفظ ابخلطاب، كتوضيح نواايه اخلفية من 

 .1أجل إفادة السامع معٌت يتوخاه من خطابو

يف قاموس اللسانيات كعلـو اللساف على أنو  رلموع  ( J.Dubois)كيعرفو جوف ديبوا 

الشركط االجتماعية اليت تؤخذ بعُت اإلعتبار لدراسة العالقات ادلوجودة بُت السلوؾ االجتماعي 

                                                           
1

 .17ـ،ص1،2000ادلغرب،ط-علي آيت أكشاف،السياؽ كالنص الشعرم من البنية إىل القراءة،مطبعة النجاح اجلديدة،الدار البيضاء: ينظر 
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كاستعماؿ اللغة، فهي ادلعطيات ادلشًتكة بُت ادلرسل ك ادلرسل إليو، كالوضعية الثقافية كالنفسية 

 .1كالتجارب كادلعلومات القائمة بينهما 

ػلدد السياؽ احلدث الكالمي الذم ػلدثو ادلخاِطب، كيستند الكالـ ادلنجز إىل معطيات 

السياؽ كادلقاـ كال عجب يف ذلك، فالتداكلية تبحث يف ادلنجز اللغوم كتربطو دبالبسات القوؿ 

كتربز مكانة كمنزلة ادلشاركُت يف ىذا اخلطاب، كهتتم ابإلطار ادلكاين كالزماين لو كىذاف األخَتاف 

 .2يلعباف دكرا أساسيا يف عملية التأكيل،  دكرا أساسيا يف عملية التأكيل

إف السياؽ يعترب أداة من أدكات الكشف عن ادلعٌت، إذ يشمل العالقة بُت الكلمات فيما 

بينها كىو ما يسمى ابلسياؽ اللغوم فتفهم الكلمة يف إطار العالقة ادلوجودة بُت الوحدات 

ادلعجمية، كما أف العوامل غَت اللغوية مثل ادلكاف، كالزماف، كحاؿ ادلخاطب، كحركاتو، كإشارتو، 

ذلا الدكر ادلهم للوقوؼ على ادلعٌت ادلراد، كىو ما أدركو القدامى من بالغيُت كمفسرين إذ رددكا 

ال زبفى عليك أف مقامات الكالـ »:، كصلد ذلك يف قوؿ السكاكي«لكل مقاـ مقاؿ»عبارة 

، كارتفاع شأف (...)متفاكتة، فمقاـ التشكر يباين مقاـ الشكاية، كمقاـ التهنئة يباين مقاـ التعزية 

الكالـ من ابب احلسن كالقبوؿ كاضلطاطو يف ذلك حبسب مصادقة الكالـ دلا يليق بو كىو ما 

 .3«نسميو مقتضى احلاؿ

                                                           
1
  Jean Dubois،Dictionnaire de ligguistique،larousse،paris،1999،p120،121. 

2
 .13ـ،ص2008-ق1،1428دمحم ػلياتن،الدار العربية للعلـو انشركف،ط: دكمنيك مانغونو،ادلصطلحات ادلفاتيح لتحليل اخلطاب،تر: ينظر 
3

،ادلكتبة التوقعية،القاىرةالسكاكي   .169،168،ص(ط.د)مصر،-،مفتاح العلـو
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كىكذا فإف عملية ربليل كدراسة معاين الكلمات تستوجب ربليال للسياقات كادلواقف اليت 

 .ترد فيها

 :بناءا على ما سبق ؽلكننا تقسيم السياؽ إىل

 السياق اللغوي: 

البيئة اللغوية احمليطة ابلفونيم، أك ادلورفيم، أك الكلمة، أك اجلملة، أك ىو »:كيعرؼ على أنو

 .1«النظم اللفظي للكلمة كموقعها من ذلك النظم

كيتضح لنا من ىذا التعريف أف السياؽ اللغوم ىو حصيلة استعماؿ الكلمة داخل نظاـ 

اجلملة ادلتجاكرة، مع الكلمات آخرل، كؽلكن كذلك أف يستخدـ مقياسا للًتادؼ كاإلشًتاؾ 

رحالتكم كأسفاركم، فهنا حرؼ ادليم أضفى إيقاعا موسيقيا لغواي : كغَتىا، كمثل ذلك صلد كلمة

خبربهتا، كبرصيد طاقمها، كشبكة عالقاهتا، إيقاع : على الكلمات، كصلد كذلك يف الكلمات اآلتية

أحدثو حرؼ اذلاء، كىذا ما يعرؼ ابلسجع يف علم البالغة كالذم ال طادلا سعى بو ادلخاطب إىل 

االبتعاد من اخلطاب اجلاؼ إىل اخلطاب الذم فيو حيوية ك تفاعلية بينو كبُت ادلخاطب كذلك من 

 .خالؿ الرسالة

كما صلد بعض الكلمات الواردة يف اخلطاب اخلاص بوكالة مناين كاليت تدؿ على اإلخالص، 

مناين عيوف دكمنا ترعاكم، شلا كرد يف اخلطاب السياحي ادلتعلق هبذه : كالثقة، كاخلربة، فمن ذلك

                                                           
1

 .22ـ،ص2011 ،1األردف،ط-أسعد خلف العوادم،سياؽ احلاؿ يف كتاب سيبويو،دار حامد،عماف 
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تكتشف أك تستمتع أبسرار الكوف، كىي تدؿ على نوع من اإلاثرة كالتأثَت كجذب : الوكالة أيضا

 .السواح إليها

 .كنلمس كذلك يف اخلطابُت كجود تناسق كترابط بُت الكلمات

 السياق العاطفي االنفعايل:  

السياؽ العاطفي االنفعايل ػلدد طبيعة استعماؿ الكلمة بُت داللتها ادلوضوعية، كداللتها 

، كيظهر ىذا السياؽ يف كلمة رحلة 1العاطفية، فهو ػلدد مدل قوة، كضعف، كانفعاؿ ادلخاطب

فهي تدخل يف عاطفة ادلخاطب حيث تعرب عن انبهاره كلوعتو، كىذا صلده خاصة يف كلمة زايرات 

 .إىل أصبل األماكن، فهي سبثل كتعرب عن مدل انفعالو كتعلقو ابدلكاف

 السياق الثقايف: 

كنلمح ىذا النوع من السياؽ يف استعماؿ كلمة زلددة يف مستول لغوم معُت، مثل اجلزائر 

 ادلنظمة الرحالتفهنا يكمن بثقافة ادلخاطب الواسعة اذباه األماكن اليت ذكرىا، كمثل . كادلدينة ادلنورة

 . ضلو شـر الشيخ، كتونس، كتركيا، فهي تدكر حوؿ سياؽ ثقايف معُت

 

 

                                                           
 .356ـ،ص2008-ق3،1429أضبد دمحم قدكر،مبادئ اللسانيات،دار الفكر،دمشق،ط: ينظر 1
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 سياق ادلوقف أو ادلقام: 

كىذا النوع من السياؽ يعترب سياقا خارجيا، تكمن أعليتو يف ارتباطو ببعض العناصر غَت 

، حيث صلد أف كل من اخلطابُت يندرج ربت مقاـ إجتماعي 1اللسانية كاليت ذلا أكثر داللة مقامية

 .يدكر حوؿ رحالت سياحية

 : وظائف اخلطاب التواصلي 

يرل جاكبسوف أف كل عنصر من عناصر العملية التواصلية، يؤدم كظيفة معينة، كملخص 

 2:ىذه الوظائف يف اآليت 

 :الوظيفة التعبريية -1

كتتمحور ىذه الوظيفة حوؿ ادلخاطب، ابعتباره الطرؼ األكؿ الذم يسعى إىل إيصاؿ 

 .ادلعلومة إىل الطرؼ الثاين، فهذه الوظيفة تبُت اتصرؼ ادلخاطب اذباه ما يود التحدث عنو

حيث تقدـ لنا إذاعة الزيباف اجلهوية خدمات لكل من ككالة نوميداي طرابلس، كككالة مناين 

بصورة الئقة كجيدة كذلك دليل على أف ىذه اإلذاعة ذات ثقة عالية،ك زلل صدؽ، ك ضماف 

 .خدمات ككاالت السياحية بفضل خرباهتا ادلهنية

 

                                                           
1

 .99،ص 2010،(ط.د)دمحم نظيف،احلوار كخصائص التفاعل التواصلي،إفريقيا الشرؽ،ادلغرب، 
2

 . 72-69،ص24اتزة،العدد - ،رللة التواصل كاللسانيات،كلية اآلداب< نظرية التواصل يف ضوء اللسانيات احلديثة>دمحم الركيك : ينظر 
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 :الوظيفة الشعرية- 2

كترتبط ىذه الوظيفة ابلرسالة يف حد ذاهتا كمدل قدرهتا على توصيل ادلطلوب، يعٍت كل ما 

ربتويو ىذه الرسالة، أم ما يتعلق ابجلانب اجلمايل، كالبالغي، كيكمن دكر ىذه الوظيفة يف 

اإلعالانت االستثمارية ك السياحية ادلقدمة من قبل إذاعة الزيباف، معربة يف لغة ربمل نوعا من 

التشويق كاإلاثرة للمستمع من خالؿ تنبَت كتنغيم ادلفردات، كالنغمات ادلوسيقية ادلتنوعة كادلعربة 

 .على كل موضع

 :الوظيفة ادلرجعية- 3

كتتمحور ىذه الوظيفة حوؿ ادلرجع أك السياؽ الذم كضع فيو اخلطاب، كتسمى أيضنا 

ابلوظيفة التعينية، توظف ىذه الوظيفة العالقة القائمة بُت العالمات كما ربيل إليو يف العامل 

اخلارجي الذم غلسده ادلرجع أك السياؽ التخاطيب، كصلدىا عند النظر إىل ما تقدمو اإلذاعة من 

إعالانت،  كإرشادات، ك إشهارات، كغَتىا تصبها يف بث عرب األثَت ليصل لكافة ادلستمعُت يف 

 .  ترابط كتناسق يضفي على ادلعٌت خصوصية

 : الوظيفة اإلفهامية–4

كىي اليت تضمن توصيل اخلطاب بُت ادلخاِطب كادلخاَطب، كذلك من خالؿ لفت 

ادلخاِطب انتباه ادلخاَطب، كالتأثَت عليو لغرض إقناعو ابألفكار اليت ربملها اخلطاابت كادللفوظات 
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كىذا يستلـز فعالية لغوية تنظم هبا اخلطاابت لكي يكوف أتثَتىا قواي على ادلتلقي كصلد أف اخلطاب 

 .السياحي الذم تنتجو إذاعة الزيباف مزيج بُت اللغة الفصحى كالعامية

 :الوظيفة اإلنتباهية- 5

كتتمحور ىذه الوظيفة حوؿ ما يسميو جاكبسوف ابلقناة أك الصلة، كهتدؼ إىل إقامة 

كيكمن دكرىا يف أف اإلذاعة من إشعاراهتا غلب أف . االتصاؿ بُت ادلتجاكرين كأف القناة انجحة

 .تكوف ذلا صلة كاتصاؿ مع ادلتلقي 

 :وظيفة اللغة الواصفة- 6

كىذه اخلاصة سبيزىا عن غَتىا من الوظائف  (الشفرة)حيث ترتبط ىذه الوظيفة ابلسنن 

األخرل، فإهنا قادرة عل كصف اللغة نفسها أبهنا لغة مفسرة ككاصفة للغة ذاهتا، حيث يكمن 

 .دكرىا يف شرح، كربليل، كفهم الكالـ، كادلقاصد الناصبة عنو كذلك من أجل استعماؿ السنن

 1:كمن ىنا يتضح لنا أنو

ىي إذاعة الزيباف اجلهوية حيث نشطت يف الوظيفة التعبَتية ما يتضمنو : ادلخاطب/ادلرسل .1

خطاهبا من إاثرة كأتثَت يف ادلتلقي ككل ما ػلرؾ فيو الرغبة ضلو االىتماـ ابدلوضوع كادلشاركة، كىذا 

ما غلعل إذاعة الزيباف تسعى جاىدة إىل أف زبتار ما يكوف مناسبا من كلمات كعبارات مثَتة 

                                                           
1

 ،ملتقى الدكيل اخلامس السيمياء <الصورة يف اخلطاب اإلعالمي دراسة سيميائية يف تفاعل األنساؽ اللسانية كاأليقونية>إبرير بشَت : ينظر 
 .120،ص05اجلزائر،العدد-كالنص األديب،جامعة عنابة
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 الثقة، كاإلحًتافية، serviceككالة مناين عيوف دكما ترعاكم، نوميداي طرابلس : كمتميزة من مثل

 .كادلتعة

 كتكمن كظيفة ادلخاطب ىنا يف تفكيك السنن ادلوجودة يف اخلطاب، :ادلخاَطب/ادلرسل إليه .2

كشفراتو، بغية إداركو كفهمو، حيث تتولد عن ادلخاطب الوظيفة اإلفهامية، إذ يبذؿ قصارل جهده 

إلفهاـ ادلخاَطب فحول اخلطاب، فإذاعة الزيباف تعمل على توصيل اخلطاب كإفهامو للمتلقي 

 .بكلمات معربة كبسيطة

 كتتمثل يف زلتول اخلطاب كادلوضوع ادلطركح كما لو من معلومات كأخبار تود إذاعة :الرسالـــــــــة .3

الربامج ادلتضمنة رحالت إىل أماكن سياحية من أجل ادلتعة : الزيباف تبليغو للمتلقي كإفادتو مثل

كاإلسًتخاء، ككذلك الربامج ادلتضمنة رحالت إىل ادلدينة ادلنورة من أجل أداء فريضة احلج، كىنا 

 .تتحقق الوظيفة الشعرية

 كتعد الوسيط ادلستخدـ يف الربط بُت ادلخاطب كادلتلقي، كتكمن ىنا يف إذاعة :القنــــــــــــــــــاة .4

الزيباف اجلهوية، فهي الوسيط األساسي يف التحقيق اإلخبارم ابدلوضوع، كينتج عن القناة الوظيفة 

اإلنتباىية سواء تعلق األمر ابجلانب ادلعريف أك اجلانب التقٍت، كتعد ىذه الوظيفة من أىم الوظائف 

يف اخلطاب السياحي بصفة عامة، فيوجد ىدؼ من كرائها كىو لفت إنتباه ادلتلقي للظاىرة 

خطاب ككالة مناين كرد يف سياؽ اجتماعي يدكر حوؿ العمرة كاحلج لكل راغب : ادلدركسة مثل

 .يف ذلك من اجملتمع اجلزائرم
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كمن خالؿ الدراسة كادلتابعة اليت قمنا هبا ؽلكن أف نقًتح ادلخطط التواصلي الذم يُلم جبميع 

 :     الوظائف يف اخلطاب السياحي إلذاعة الزيباف

 السياق

 (وظيفة مرجعية)

ادلخاطب                                            اخلطاب  ادلخاطب 

 (وظيفة إفهامية)                   (وظيفة شعرية)                       (وظيفة تعبريية)

 

    القناة                                                 

 (وظيفة إنتباهية)    

 

 السنن                                            
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 .اخلطاب السياحي والقيمة احلجاجية: ادلبحث الثاين

تندرج ىذه الدراسة يف سياؽ الكشف عن خصائص البنية احلجاجية للخطاب السياحي 

من منظور بعض الدارسُت الذين عنوا بتوصيف احلجاج بوصفو عملية لسانية تعتمد على مبدأ 

إستمالة اآلخر، كتركيض مشاعره كفكره لإلقباؿ على ما يهدؼ إليو ىذا اخلطاب، حيث إف إذاعة 

الزيباف تسعى إلغلاد أساليب ذبعل من إعالانهتا قبوال كبَتا من قبل اآلخرين، كذلك مع تبياف أنواع 

 .احلجج ككيفية بنائها كترتيبها يف اخلطاب السياحي

 إف احلجاج عملية إسًتاتيجية خطابية متميزة من انحية، كنصا منتجا دلقاصد معينة يف 

 .1ظركؼ مقامية زلددة

كرغم تطور كسائل اإلتصاؿ ادلختلفة، كنظرايت التواصل اليت هتتم ابخلطاابت اذلادفة إىل 

اإلقناع حىت تتمكن من الوصوؿ إىل ذىن ادلتلقي، فقد أضحى احلجاج يف رحاب ىذا التحوؿ 

 .كالتطور مطلبا أساسيا يف كل عملية تواصلية تستدعي اإلفهاـ كاإلقناع

حيث بدأ بذلك الباحثوف يف رلاؿ التداكؿ احلجاجي، يهتموف بشىت أنواع اخلطاب، 

فاجلانب التداكيل احلجاجي يظهر من خالؿ استعماؿ بنية لغوية معينة . كاخلطاب السياحي

تتحكم فيها ضوابط خارجية عن ىذه البنية، كتدفع ابدلتلقي إىل فعل معُت سواء على مستول 

 .سلوكياتو، أك على مستول قناعاتو كأفكاره، كابلتايل ترتسم بنية احلجاج يف شكل فعل كالمي 

                                                           
1

 .57ػ،58ـ،ص2006،(ط.د)عبد السالـ عشَت،عندما نتواصل نغَت مقاربة تداكلية آلليات التواصل كاحلجاج،دار إفريقيا الشرؽ،ادلغرب،: ينظر 
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كدبا أف اخلطاب السياحي من اخلطاابت اللغوية اليت ال زبلو من ىذه اآللية اإلقناعية 

كاحلجاجية، كقد اعتمدت إذاعة الزيباف اجلهوية يف إلقائها للخطاب مشافهة على صبلة من 

العناصر األساسية، اليت تستهدؼ التأثَت العقلي، كالعاطفي، يف اجلمهور كإقناعو، كتفاعلو اإلغلايب 

 :1معها كألجل ذلك غلب

 إنتقاء ادللفوظات ادلوحية، كالًتاكيب البسيطة، كإختيار مقدمة للخطاب ذات صوت  .1

 .جذاب

قدمت إذاعة الزيباف عرب أثَتىا، اخلطاابت اإلشهارية السياحية مع إيقاع موسيقي خفيف  .2

 .كموحي

استعماؿ لغة كاضحة ضماان لفاعلية التواصل، للوصوؿ إىل اذلدؼ، كىو إستمالة ادلتلقي،  .3

فالبد إلذاعة الزيباف أف يكوف خطاهبا مقنعا للمخاطب على جهة اإلحتجاج كاإلستدالؿ، ألف 

 .اخلطاب الذم تنتجو أساسا يهدؼ جلذب اجلمهور 

                   ادلخاَطب ادلخاِطب   

 (صبهور ادلستمعُت)                                      (إذاعة الزيباف)    

                         (إقناع  )                                    

 

                                                           
1

،رللة ادلخرب،أحباث يف اللغة ك األدب اجلزائرم،قسم اللغة العربية كآداهبا،جامعة دمحم <دراسة تداكلية يف اإلرسالية اإلشهارية العربية>بلقاسم دفة  
 .10ـ،العدد2014خيضر بسكرة،اجلزائر،
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فاإلقناع ىو ادلطلب األساسي من اخلطاابت، كما يتجسد التواصل كذلك من خالؿ 

 .الفعل، فال إقتناع بال إقناع 

إف إسًتاتيجية اإلقناع تكمن يف اإلعتماد على العاطفة كادلنطق يف اإلقناع ال يتحقق فعال إال 

إذا كاف ادلقنع ؽللك كفاية تواصلية كإقناعية متميزة يكوف نتاجها حسب أتييد اآلخرين لرأيو كما 

 :1يعرضو عليهم، كتتميز ىذه الكفاية ابدلهارات التالية

 مهارة التحليل كاإلبتكار. 

 مهارة التعبَت كالعرض ادلنظم لألفكار. 

 مهارة الضبط اإلنفعايل. 

 مهارة فهم دكافع نقد اآلخر. 

كمن خالؿ الدراسة اليت تطرقنا فيها إىل اخلطاابت السياحية يف إذاعة الزيباف اجلهوية، طللص 

 :إىل أف اإلقناع فيها يكمن من خالؿ

  لغة اخلطاب السياحي يف رلملها ابلعربية، كىذا ما ؼللق دائرة تواصل كاسعة بُت ادلخاطب 

كادلتلقي، كىنا ال غلد ادلتلقي صعوبة يف فهم ىذا اخلطاب كادلشاركة فيو، كال يكوف ىناؾ 

 .حاجز بينو كبُت ادلخاِطب

                                                           
1

 .68عبد السالـ عشَت،عندما نتواصل نغَت مقاربة تداكلية آلليات التواصل كاحلجاج،ص 
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 تستعمل اإلذاعة يف ادلخاطبة أسلوب التعبَت بلساف اجلماعة من أجل تقوية اخلطاب السياحي. 

 عرض موجز جلميع إعالانهتا كخطاابهتا حىت ال ؽلل ادلتلقي حُت اإلنصات إليها. 
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 :التعريف إبذاعــــــــــة الزيبان

م، كان البث التجرييب إلذاعة بسكرة 1999جوان 14يعود اتريخ ميالد إذاعة الزيبان إىل 

بطاقم زلدود العدد، وبتجهيزات قدمية لريفع التحدي وينجح البث عرب أربع ساعات ليليب من 

خالذلا رغبات ادلستمعني، وبعد مسرية طويلة مليئة ابلتحدي واإلرادة للوصول إىل أبعد مدى 

 .ومضاعفة العمل وتوسيع دائرتو من عمل جواري إىل طاقم إذاعي متكامل 

اليوم إذاعة الزيبان اجلهوية تتميز خبدمة إعالمية متميزة بشبكة واسعة من ادلستمعني، عرب 

عدة والايت من الشرق واجلنوب اجلزائريني، وشلا زاد من أتلق ىذه اإلذاعة شبكة برارلية راقية مرنة 

تتجاوب مع تطلعات كل تلك اجلماىري سواء أتعلق األمر ابلشبكة الرئيسية اليت يشرع العمل هبا 

بداية من كل دخول اجتماعي، أو ابلشبكتني اخلاصتني بشهر رمضان، وفصل الصيف من كل 

عام، وىي شبكات تراعي خصوصيات كل فئات اجملتمع وانشغاالهتا، ورغباهتا، واحتياجاهتا، 

 .وطموحاهتا

أثبتت إذاعة الزيبان أهنا األجدر ابىتمام، ومتابعة ادلستمعني، من خالل ما تتمتع بو من 

حرفية متميزة وخري دليل على ذلك حصدىا جلوائز سلتلفة، لعل أبرزىا تتويج اإلذاعة جبائزة مسابقة 

ادليكرفون الذىيب اليت تنظمها اإلذاعة اجلزائرية الختيار أحسن الربامج اإلذاعية وطنيا، ومغاربيا، 

وحتصلت إذاعة بسكرة على جائزة أحسن إخراج، وعلى ميكروفونيني ذىبيني، األول ألحسن 

 .روبراتج والثاين يف التسجيل اإلذاعي النادر



 تتكون اإلذاعة من طاقم مكون من مخسة منشطني ومخسة سلرجني والسادس :األقسام واملصاحل

متعاون ومساعدة للواثئق السمعية يشكلون قسم اإلنتاج الذي يشرف على تنفيذ اإلرسال وكذا 

بررلة احلصص والفقرات اإلذاعية ادلختلفة، أما اجلانب التقين فيها فيسهر عليو ستة تقنيني مهمتهم 

تنفيذ اإلرسال اليومي، كما تتشكل اإلذاعة من أربعة أعوان أمن وثالثة سائقني،  ابإلضافة إىل 

ادلدير بوخروبة ادلشرف على التخطيط وادلتابعة والتوجيو وإطاريني يتكفالن بتسيري األمور اإلدارية، 

 .وادلالية للمؤسسة، وكاتبة، وملحقة جتارية بشؤون اإلشهار

 أما قسم األخبار فيتشكل من مخسة صحافيني يعملون مجيعا على تقدمي نشرة رئيسية 

يومية، وعرضيني إخباريني ومخسة موجزة تتناول مجيعها سلتلف األحداث واألنباء احمللية، ابإلضافة 

 .إىل رلموعة من الربامج اإلخبارية ادلنوعة

 033-73-41-14: اهلاتف

 033-73-18-50: الفاكس

      www.zibanfm.com: الربيد اإللكرتوين

 :تعمل إذاعة الزيبان فإهنا على حتقيق مجلة من األىداف أمهها

 احلفاظ على مكانتها اليت صنعتها لنفسها بني اإلذاعات اجلهوية. 

 البحث عن التألق يف سلتلف ادلواعيد وادلسابقات. 

 تسعى إىل حتسني خدماهتا اإلذاعية دائما. 

http://www.zibanfm.com/
http://www.zibanfm.com/
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 :وما خنلص إليو يف هناية ىذه الدراسة ميكن تلخيصو يف اآليت

  ىذه الدراسة تعد مدخال لسانيا ىاما، ومفتاحا إلدراك ادلقصدية التداولية يف سياق

 .الفعل التواصلي

 التداولية ىي دراسة اللغة يف ضوء االستعمال والتواصل. 

  تدرس التداولية نظرية أفعال الكالم اليت تقسم إىل مرحلة التأسيس ألوستني، ومرحلة

 .البناء والتطور مع سريل

 أفعال إخبارية وأفعال أدائية، إال أنو حاول مراجعة : ميز أوستني بني نوعني من األفعال

وتعديل ىذا التقسيم، فرأى أن الفعل الكالمي مركب من ثالثة أفعال تشكل كياًًن واحًدا 

 .وتؤدى يف الوقت نفسو الذي ينطق فيو ابلفعل الكالمي

 صنف سريل األفعال اإلجنازية إىل مخسة أفعال وىي: 

 .األفعال التأكيدية والتوجيهية والتعبريية واإلدالئية و اإللتزامية

  يُعد االستلزام احلواري من أىم وأبرز مبادئ التداولية ويقوم على تعدد ادلعاين يف اخلطاب

الواحد، يرتكز على مبدأ تداويل للتواصل وىو مبدأ التعاون الذي تنطوي حتتو أربعة قواعد 

قاعدة الكم، وقاعدة الكيف، وقاعدة اجلهة، وأخريًا قاعدة ادلالءمة، إن ىذه القواعد : وىي

 .األربعة غايتها وىدفها ىو حتديد وضبط مسار احلوار

  ًميميل اخلطاب نشااا تواصليا أداتو اللغة ادلنطوقة أوال. 
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 اخللفيات، وادلرسل، وادلرسل إليو، والرسالة وادلقام، كما أن أنواع : مقومات اخلطاب ىي

اخلطاب تتعدد وتتنوع وذلك حبسب مرجعياهتا، بني بينها اخلطاب السياحي الذي يعترب 

 .نشااا لغواي تواصليا حضاراي، ىدفو ىو إقناع ادلتلقي 

  يعترب ادلخاِاب العنصر والطرف الرئيسي يف عملية إنتاج اخلطاب، وادلخاَاب ىو من

وحيدد لنا السياق الظروف احمليط هبذا ، يستقبل ىذا اخلطاب، ويفكك سننو وحيدد مقاصده

 .اخلطاب

  ينتج عن اخلطاب التواصلي عدة وظائف توزع حسب مهام ووظائف كل ارف من

أاراف اخلطاب، وتكمن وظيفة اإلذاعة يف الوظيفة التعبريية مبا أهنا تعترب مبميابة منتج 

 .للخطاب

 احلجاج إسرتاتيجية تواصلية اذلدف منها ىو إستمالة اآلخرين والتأثري فيهم وإقناعهم. 

  اعتمدت إذاعة الزيبان يف إلقائها للخطاب على مجلة من العناصر، يف سبيل التأثري يف

 .اجلمهور

  تكون عملية التواصل ًنجحة إذا خال اخلطاب من كل ما ميكن أن حيول بني ادلخااب

 .وبني أتويلو، وىو مايسعى ادلخاَاب يف حتقيقو

  كانت الدراسة التداولية للخطاب السياحي يف إذاعة الزيبان اجلهوية، مبين على رلموعة

 :من التساؤالت وىي

 من أنتج ىذا اخلطاب؟ -
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 إىل من يوجو ىذا اخلطاب؟ -

 ؟(الغاية واذلدف)وماذا حيمل يف اياتو  -

 وما مدى اتثريه على ادلتلقي؟ -

 

 

 

 


