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  أشكر هللا سبحانه على منه وكرمه وتوفيقه

الحمد  رب العالمين وصلى هللا على نبينا دمحم و على آله وصحبه  
من باب العرفـان بالفضل و طيب الصنع أن أفتتح عملي  .أجمعين  

بكلمات شكر و امتنان ألستاذي و معلمي الجليل األستاذ الدكتور  
الذي شجعني على الكتابة في هذا الموضوع الذي    كعواش عزيز

يجمع بين اللسانيات التداولية العربية و الغربية ،فقد ذلَّلَ لي كثيرا  
من الصعوبات،بدأً  بإرشاده في رسم الخطة ، و انتهاء ب اإلشراف و  
التوجيه ،فـله مني جزيل الشكر على ما قدمه من نصح و إسناد طوال  

 .ه هللا عني كل خيراإعدادي لعملي هذا ،فجز 
  
  

 
 



  

 

  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  

 
 



  

 

ـــة   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أ 

 

...  
بســــــــــــم هللا  الــــــــــــذي خلــــــــــــق اإلنســــــــــــان علمــــــــــــه البيــــــــــــان ، ووهبــــــــــــه التمييــــــــــــز و احلكمــــــــــــة و    

ــــــــــــــه ، فأحســــــــــــــن تصــــــــــــــويره ، و الصــــــــــــــالة و الســــــــــــــالم علــــــــــــــى  ــــــــــــــى ســــــــــــــائر  خملوقات كرمــــــــــــــه عل
ـــــــــى  ـــــــــاس دمحم وعل ـــــــــار رمحـــــــــة لن ـــــــــوم آاملخت حســـــــــان لي ـــــــــبعهم  ــــــــن ت ـــــــــه األطهـــــــــار املخلصـــــــــني ،ومـ ل

  .الدين
مـــــــــــــن القـــــــــــــرن املاضـــــــــــــي ،يف اللســـــــــــــانيات التداوليـــــــــــــة اجتـــــــــــــاه ظهـــــــــــــر يف النصـــــــــــــف الثـــــــــــــاين   

العــــــــــــامل الغــــــــــــريب ضــــــــــــمن الدراســــــــــــات اللغويــــــــــــة املعاصــــــــــــرة ،ومل يكــــــــــــن أصــــــــــــحابه مــــــــــــن مجاعــــــــــــة 
ــــــــــــرع جديــــــــــــــد ) أوســــــــــــــتني و ســــــــــــــريل(أكســــــــــــــفورد  يهــــــــــــــدفون مــــــــــــــن خاللــــــــــــــه ســــــــــــــوى إقامــــــــــــــة فــ

للفلســـــــــفة التحليليـــــــــة، ومـــــــــن هـــــــــذه احملاولـــــــــة ظهـــــــــرت التداوليـــــــــة اللســـــــــانية الـــــــــيت تعـــــــــىن بدراســـــــــة 
ـــــــــد اشـــــــــتغل  ـــــــــى  اللغـــــــــة يف االســـــــــتعمال ، وق ـــــــــاحثني العـــــــــرب احملـــــــــدثني عل ـــــــــري مـــــــــن الب عـــــــــدد كب

صيال هلا يف الرتاث العريب    .التداولية ترمجة و نقدا و 
ــــــــــــــة ،يقــــــــــــــوم    ــــــــــــــة مــــــــــــــن املوضــــــــــــــوعات املهمــــــــــــــة يف اللســــــــــــــانيات احلديث فموضــــــــــــــوع التداولي

علـــــــــى معاجلـــــــــة اللغـــــــــة كـــــــــون وظيفتهـــــــــا األساســـــــــية وهـــــــــي التواصـــــــــل، فهـــــــــو اجتـــــــــاه يـــــــــويل عنايـــــــــة  
تكلم و املتلقــــــــــــــي و الغــــــــــــــرض الــــــــــــــذي حتملــــــــــــــه الرســــــــــــــالة كــــــــــــــربى بعناصــــــــــــــر اخلطــــــــــــــاب  كــــــــــــــامل

ـــــل إىل  ـــــــن لـــــــــــــــــدن املـــــــــــــــــتكلم إىل أن يصــــــــــــ ــــــــــز مــــــــــ ـــــــــــــــــذ أن ينجـــــــ ـــــــري األداء اللغـــــــــــــــــوي من ،وتفســــــــــ
ــــــــــة التواصــــــــــل وشــــــــــروط  ــــــــــق بعملي ــــــــــة مــــــــــن اآلليــــــــــات تتعل ــــــــــة مجل ــــــــــذلك قــــــــــدمت التداولي املتلقي،ل

  .جناحها 



  

 

ـــة   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ب 

ــــــــق    ــــــــإن مــــــــن البــــــــاحثني العــــــــرب مــــــــن طب ــــــــداويل ف وإن كــــــــان هــــــــذا هــــــــو املــــــــنهج الغــــــــريب الت
ـــــــــاك  هـــــــــ ذا املـــــــــنهج علـــــــــى الفكـــــــــر اللغـــــــــوي العـــــــــريب القـــــــــدمي مثـــــــــل مـــــــــا يقـــــــــومّ ، ومـــــــــربرهم أن هن

ــــــــن  ـــــــري مـــــــــــن املصـــــــــــادر العربيـــــــــــة الـــــــــــيت عاجلـــــــــــت مباحـــــــــــث و قضـــــــــــا تعتـــــــــــرب يف عصـــــــــــر مـــ كثــــ
كمـــــــــــا ظهـــــــــــر تيـــــــــــار حـــــــــــداثي يبحـــــــــــث يف التداوليـــــــــــة متخـــــــــــذا .صـــــــــــميم اللســـــــــــانيات التداوليـــــــــــة

ـــــــك جـــــــــاء هـــــــــذا البحـــــــــث م ــ ــــــــل ذل ــــــــن العربيـــــــــة مـــــــــادة لـــــــــه ، وألجـــــــــل كـ االجتـــــــــاه «وســـــــــوماً بــــــــــ مـ
  . »التداويل يف اللسانيات العربية

ــــــــــث    ــــــــــني ، فأوهلمــــــــــا علمــــــــــي مــــــــــن حي ــــــــــار هلــــــــــذا املوضــــــــــوع إىل ســــــــــببني اثن ويعــــــــــود  اختي
ت  قيمـــــــــــــة و حداثـــــــــــــة املوضـــــــــــــوع يف ســـــــــــــاحة الـــــــــــــدرس اللســـــــــــــاين ، فالتداوليـــــــــــــة أهـــــــــــــم النظـــــــــــــر

ن ـــــــــــا دراســـــــــــة اللغـــــــــــة الفعليـــــــــــة، و يهمـــــــــــا ذايت اللســـــــــــانية احلديثـــــــــــة إذ يشـــــــــــكل جهازهـــــــــــا و آليا
ملوضوع ذاته   .يتمثل يف الرغبة و امليل ملثل  هذه املوضوعات ،و كذا إعجايب 

ــــــــن    أمـــــــــا املـــــــــنهج املتبـــــــــع يف هـــــــــذه الدراســـــــــة فهـــــــــو املـــــــــنهج الوصـــــــــفي التحليلـــــــــي يتضـــــــــح مـ
ا،وحتليـــــــــــــــل عناصـــــــــــــــرها وقـــــــــــــــد  خـــــــــــــــالل وصـــــــــــــــف قضـــــــــــــــا النظريـــــــــــــــة التداوليـــــــــــــــة يف حـــــــــــــــد ذا

ـــــــــــــــاعدين يف الفصــــــــــــــــل األول و الثــــــــــــــــاين لرصــــــــــــــــد أهــــــــــــــــم  ـــــــــــــــة لتأســــــــــــــــيس  سـ املعلومــــــــــــــــات اخلاصـ
  .وتطور هذا االجتاه

كيـــــــــــف ســـــــــــاهم : و انطالقـــــــــــا مـــــــــــن أمهيـــــــــــة املوضـــــــــــوع ميكـــــــــــن طـــــــــــرح اإلشـــــــــــكالية التاليـــــــــــة  
ــــــــــــة أم  ــــــــــــداويل ســــــــــــواء يف العربيــــــــــــة احلديث ـــــــــــل االجتــــــــــــاه اللســــــــــــاين الت الدارســــــــــــون العــــــــــــرب يف تفعيـ

  يف الرتاث العريب؟ 
  :هي كاأليت ولدراسة هذا املوضوع كان البد من وضع خطة ترسم البحث و

  .مدخل إىل اللسانيات التداولية: الفصل األول
  .مفهوم اللسانيات التداولية و تطورها: املبحث األول  
  .قضا التداولية: املبحث الثاين  



  

 

ـــة   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ج 

  .البعد التداويل من منظور لساين: املبحث الثالث  
  .النشاط التداويل العريب احلديث: الفصل الثاين

ت ال:املبحث األول     )التعريفية(تمهيدية الكتا
ت الرتاثية: املبحث الثاين     .الكتا
للســـــــــــــانيات الوظيفيــــــــــــــة التداوليــــــــــــــة : النمـــــــــــــوذج  العــــــــــــــريب احلــــــــــــــديث: املبحـــــــــــــث الثالــــــــــــــث  

  .عند أمحد املتوكل 
ـــــــــــل إليهــــــــــــــا    ــــــــث خبامتــــــــــــــة متخضـــــــــــــت عــــــــــــــن أهــــــــــــــم النتـــــــــــــائج الــــــــــــــيت توصـــ ــــــــــــت البحــــــ وختمـ

  .البحث
ــــــلني، فقـــــــــــــــد    ــــــث أن يقســـــــــــــــم إىل فصـــــــــ ـــــــــــــد اســـــــــــــــتدعت طبيعـــــــــــــــة البحـــــــــ ــ ــــــــــت يف وق تعرضـــــ

إىل نشــــــــــــأة و مفهـــــــــــــوم "مـــــــــــــدخل إىل اللســــــــــــانيات التداوليـــــــــــــة"الفصــــــــــــل األول الـــــــــــــذي عنونتــــــــــــه 
ــــــــل  ها مثـــــــــــــ ــــــــــــــا ، و إىل قضـــــــــــــــــــــا ــــــــــل تطورهـــــــ ـــــــــــــــــة ، :التداوليـــــــــــــــــــــة و مراحـــــــــــ األفعـــــــــــــــــــــال الكالميــــ

عتبـــــــــــار هـــــــــــذه اآل ـــــــب ،  نواعهـــــــــــا ، ومبـــــــــــادئ التخاطــــ ت  ليـــــــــــات تســـــــــــاهم بشـــــــــــكل  اإلشـــــــــــار
  .ولية إىل حتقيقها كبري يف جناح عملية التواصل اليت تسعى التدا

النشــــــــــــــاط التــــــــــــــداويل العــــــــــــــريب احلــــــــــــــديث :"أمــــــــــــــا الفصــــــــــــــل الثــــــــــــــاين الــــــــــــــذي َوَمستُــــــــــــــه بـــــــــــــــ   
ت التمهيديـــــــــــة و الرتاثيـــــــــــة و الـــــــــــيت ســـــــــــامهت بشـــــــــــكل كبـــــــــــري يف " فخصصـــــــــــته  ألهـــــــــــم الكتـــــــــــا

ـــــــــل مببحــــــــــث أخــــــــــري  إثــــــــــراء اللســــــــــانيات التداوليــــــــــة العربيــــــــــة احلديثــــــــــة ، و ختمــــــــــت هــــــــــذا الفصـ
  .يب ، دراسة ملشروع أمحد املتوكللنموذج اللساين التداويل العر 

  
  
  



  

 

ـــة   مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  د 

    
ــــــــــــي أذكــــــــــــر منهــــــــــــا ا يف حبث ــــــــــــيت اعتمــــــــــــد ــــــــــــدة يف : أمــــــــــــا الدراســــــــــــات الســــــــــــابقة ال ــــــــــــاق جدي آف

البحـــــــــث اللغـــــــــوي املعاصـــــــــر حملمـــــــــود أمحـــــــــد حنلـــــــــة ، و التداوليـــــــــة عنـــــــــد علمـــــــــاء العـــــــــرب دراســـــــــة 
  .لنظرية األفعال الكالمية يف الرتاث العريب  ملسعود صحراوي

ــــــــن    ت  الـــــــــــــيت واجهـــــــــــــت هـــــــــــــذا وال خيلـــــــــــــو أي حبـــــــــــــث مـــــ ـــــــــــن الصـــــــــــــعو ت ، فمــ صـــــــــــــعو
ـــــــــــــــا ،و صـــــــــــــــعوبة  ـــــــــــــداويل و ســـــــــــــــبب ذلـــــــــــــــك تعـــــــــــــــدد منطلقا البحـــــــــــــــث اتســـــــــــــــاع الـــــــــــــــدرس التــ
احلصـــــــــــــول علـــــــــــــى أهـــــــــــــم املصـــــــــــــادر التمهيديـــــــــــــة التعريفيـــــــــــــة الـــــــــــــيت تعـــــــــــــد األوىل يف اللســـــــــــــانيات 
ــــــــن آليــــــــــــات  ت الرتاثيــــــــــــة الــــــــــــيت تناولــــــــــــت جمموعــــــــــــة مــــ التداوليــــــــــــة، و كــــــــــــذلك توســــــــــــع الكتــــــــــــا

ـــــــــــــال الكالميـــــــــــــــة ، و الســــــــــــــــياق ، و اللســـــــــــــــانيات التداو  ليـــــــــــــــة ذات األمهيــــــــــــــــة الكـــــــــــــــربى كاألفعـــ
  .االستلزام احلواري وغريها من القضا التداولية

ــــــــــــــدير    ت الشــــــــــــــــــكر و التقــــ ــــــــــــــى آ ـــــــــــــــن أمســــ ــــــــــري إال أن أعــــــــــــــــــرب عـــ وال يســــــــــــــــــعين يف األخــــــــ
ـــــــــز كعـــــــــواش"لألســـــــــتاذ املشـــــــــرف  ـــــــــى هـــــــــذا العمـــــــــل ، و " عزي ليـــــــــه يرجـــــــــع إالـــــــــذي أشـــــــــرف عل

ــــــــل يف اقـــــــــــــرتاح املوضـــــــــــــوع و  ـــــــــــــه اجلبـــــــــــــارة و معلوماتـــــــــــــه  الفضـــــ ــــــــل جمهدات ـــــــــــــى كـــــ العنـــــــــــــوان، وعل
ـــــــــــا ، فلـــــــــــم يبخـــــــــــل بوقتـــــــــــه وجهـــــــــــده يف قـــــــــــراءة املباحـــــــــــث و تصـــــــــــويبها  القيمـــــــــــة الـــــــــــيت زودين 

  .فجزاه هللا عين كل خري
  
 

 



  

 

  
  
  

  
  

  وتطورها مفهوم اللسانيات التداولية   :المبحث األول
  قضايا اللسانيات التداولية: المبحث الثاني

  البعد التداولي من منظور اللسانيات الحديثة: المبحث الثالث
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  مفهوم اللسانيات التداولية وتطورها: املبحث األول
  مفهوم اللسانيات التداولية:أوال 

  : املفهوم املعجمي
فقد وردت يف لسان العرب البن  )دول(التداول يف اللغة العربية مصدرة اجلذر اللغوي 

لدَُّول وقالوا : تداولنا األمر « ) : ه711ت (منظور  ه  َدواَلَْيَك أي مداوله على األمر : أخذ
م أي دارت ، وهللا يداوهلا بني الناس وتداولته األيدي ...  أخذته هذه املرة ، وهذه : ودالت األ
 )1(».املرة 

«          :على أصلني اثنني) ه 395ت (بن فارس كما جاء يف معجم مقاييس اللغة ال
أما .أحدمها يّدل على حتول شيء من مكان إىل مكان ، واألخر يّدل على ضعف و اسرتخاء 

أندال القوم ، إذا حتوَّلـوا مـــن مكـــان إىل مكـــان ، ومن هذا الباب : فقال أهل اللغــة : األول 
من بعضهم إىل بعض و الَدولة و الُدولة لغتان ، ويقال بل إذ صار : تداَوَل القوم الشيء بينهم 

الدُّولة يف املال ، والَدولة يف احلرب وإّمنا مسيا بذلك من قياس الباب ألنه أمر يتداولونه ، فيتحول 
    )2(» .من هذا الباب إىل ذاك ومن ذاك إىل هذا 

م بني  وهللا« ) : 573ت (وقد وردت أيضا يف معجم أساس البالغة لزخمشري  يداول األ
  .الناس مرة هلم ومرة عليهم ، والّدهر ُدَوٌل وُعَقَب ونَوٌب ، وتداول الشيء بينهم 

، ص  11، مج ) ل.و.د(، مادة  1994دار صادر ، : ، بريوت 3:، ط لسان العربابن الفضل مجال الدين دمحم بن مكرم ابن منظور ،  )1(                                                           
252 . 

ء ،  )2( دار : ، بريوت ، لبنان 1:دمحم عوض مرِعْب ، فاطمة دمحم أمالن ، ط: ، اعتىن به معجم مقاييس اللغةأبو احلسني أمحد بن فارس بن زكر
 .351، ص ) ل.و.د(، مادة  2001ياء الرتاث العريب ، إح
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
  )1(» . يراوح بينهما: واملاشي يداول بني قدميه 

، ال خترج عن مفهوم التحول  و ) ل.و.د(ومن كل ما سبق نالحظ أن داللة اللفظة 
  .والَتبدل , االنتقال

وذلك . ل يف القرآن الكرمي مبعىن نفسه الذي ورد يف املعاجم العربيةوقد وردت كلمة تداو 
﴿ :يف قوله تعاىل               ﴾)2(    

ـــــطلح هـــــــــــو  -التحـــــــــــول واالنتقــــــــــال- ولعــــــــــل هـــــــــــذا املعــــــــــىن ملرتمجـــــــــــني ملصــــــ الــــــــــذي أدى 
)Pragmatique (مبـــــا يقابلــــــه غـــــي اللغــــــة العربيــــــة بــــــ :)ن هــــــذا الفــــــرع  إىل القـــــول) التداوليــــــة

  . من فروع اللغة يهتم بتداول اللغة بني مستعمليها
  :املفهوم االصطالحي 

تشري معظم الدراسات اللسانية احلديثة أن امليالد األول ملصطلح اللسانيات كان يف   
ولية حيث كانت التدا) charles morris(النصف األول من القرن العشرين مع شارل موريس 

ت الثالثة اليت تعاجل اللغة    :أحد املكو
ويعين النحو الذي يقتصر على دراسة العالقات ينب  La syntaxe: علم الرتكيب  -

 .العالمات فيما بينها 
وتُعىن بدارسة العالمات ومدى مطابقتها للواقـع  أو   La semantique: علم الداللة  -

 . ما تدل عليه و هي تعيني املعىن احلقيقي القائم بني العالمات
 

سل عيون الّسود ، ط أساس البالغةأبو القاسم جار هللا حممود ابن عمر بن أمحد الزخمشري ،  )1(                                                            دار الكتب : ، بريوت ، لبنان 1:، حتقيق دمحم 
 . 303، ص  1998العلمية ، 

  . 140: آل عمران  )2(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
وهي دراسة العالقة بني اللغة ومستعمليها وأخذ  La pragmatique: علم التداولية  -

  )1() دراسة ظريف الزمان واملكان ، املقام(احمليط اخلارجي بعني االعتبار 
ال القانوين قبل  ولكن ما جيب اإلشارة إليه هو أن مصطلح الربامجاتية استعمل ووظف يف ا

ال الفلسفي أو األديب أو اللغوي وهذا ما يوضحه  فقبل أن تدخل إىل جمال « :نواري أبو زيدا
ال القانوين وحتديدا يف عبارة  ا استعملت يف ا الدراسات الفلسفية واألدبية فإ

)Pragmatique Sanction ( وتعين املرسوم أو املنشور ، أو حنوه و يهدف إىل تسوية
  )2(».قضية هامة 

ين  Pragmatiqueوتعود كلمة الربمجاتية    "  "Bragmaبراغما"إىل األصل اليو
  )Action . )3ومعناها الفعل أو العمل " براغماطا"أو 

  :التداولية وتعدد املصطلح 
  :اثنني مها التداولية ترمجة ملصطلحني 

- Pragmatique : للغة الفرنسية ،الذي يدل على املعىن احملسوس واملالئم للواقع.  
- Pragmatic  : ا معظم الدراسات املؤسسة التداولية إلجنليزية وهي اللغة اليت ُكتبت 

ألعمال والوقائع احلقيقية   )4( .وهلا معىن ال خيتلف عن املعىن السابق ، وهو ماله عالقة 

، ترمجة سيف الدين دعفوس ، دمحم الشيباين ، مراجعة لطيف الزيتوين ،  التداولية اليوم علم جديد لتواصلر ، آن ربول ، جاك موشال: ينظر )1(                                                           
 . 29، ص  2003دار الطليعة لطباعة والنشر ، : ، بريوت ، لبنان 1:ط

  18ص   2009بيت احلكمة ، : ، سطيف ، اجلزائر 1:، ط تداوليات اخلطاب األديب املبادئ واإلجراءنواري سعودي أبو زيد ،  )2(
  . 16ص , بال:املؤسسة اجلامعية لدراسات ، ت :تونس ، املؤسسة ، تونسبال ، : ، جون ديوي منوذجا ، ط فلسفة اخلربةدمحم جديدي ،  )3(
 .  18،ص 2008,دار احلوار : ، سورية 1:ترمجة صابر احلباشة ، طالتداولية من أونتني إىل غوفمان ، فليب بالنشية ، : ينظر )4(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
ألن هذا األخري له داللة أخرى  Pragmatismوليست التداولية اللسانية ترمجة ملصطلح 

خاصا حبقل الفلسفة العملية أو " Pragmatism "مصطلح « غري داللة املصطلحات األوىل 
  )1(» .لعلم اللسان التداويل " Pragmatics "النفعية ، وجعلو 

لنفعية، ذلك « :أنه" جاك موشالر"و " آن روبول"كما يقر كل من  ينبغي عدم خلطها 
و "   William James"وليام جيمس"األمريكي الذي ميثله أساسا األمريكي  التيار الفلسفي

  )Richard Rorty " «)2ريتشارد روريت "و "  John Deweyجون ديوي "
  Pragmatique Linguistique: ماهية اللسانيات التداولية 

ها ،  ليس من السهل أن جند تعريفًا شامًال مانعًا للسانيات التداولية يُِلُم جبميع قضا
ا على الرغم من هذا التعدد ، إال أن جممل هذه املفاهيم تسعى  وذلك لتعدد مفاهيمها ومنطلقا

  . إَىل معاجلة العالقة بني املتخاطبني والسياق الذي يرد فيه الكالم 
 تشارلز موريسأن أقدم تعريف للتداولية كان للفيلسوف األمريكي  كوفرسواز أرمن وتُعد   

)Charles Morris ( إن التداولية جزء من السيميائية اليت تعاجل  « :بقوله  1938سنة
  )3( »العالقة بني العالمات ومستعملي هذه العالمات

لدراســـــــة أي أن التداوليــــــة ال تقتصـــــــر فقـــــــط علـــــــى دراســـــــة اللغــــــة املنطوقـــــــة بـــــــل تتجاوزهـــــــا 
  .اإلشارات والعالمات اليت يتم من خالهلا عملية التواصل 

    
، ص  2013مكتبة األداب ، : ، القاهرة  1:، طدراسة املفاهيم والنشأة واملبادئ ) التداولية(النظرية الربامجاتية اللسانية حممود عكاشة ،  )1(                                                           

09 . 
 . 29،  28، ص  لالتداولية اليوم علم جديد لتواصآن ربول ، جاك موشالر ،  )2(
ط  املقاربة التداوليةفرانسوار أمنكو ،  )3(  . 11، ص  1986مركز اإلمناء القومي ، : ، ترمجة سعيد علوش ، الر
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
يت وقد رصد للتداولية تعريف آخر جاء به كل من    Francois(فرنسواز ريكا

Ricanati(  ماري ديري  آنو)Anne Marie Diller(  ا تم « هو أ متثل دراسة 
   )1(» .كيد طابعه اخلطايب للغة يف اخلطاب ، وتنظر إىل الوسيمات اخلاصة به ،قصد

تم    )L.Sfez(سفز .لو يرى          أيضا أن التداولية فرع من جمموعة فروع علم الغة اليت 
هي الدراسة أو التخصص الذي يندرج ضمن اللسانيات ويهتم «: يقول.بتحليل عمليات الكالم 

ستعمال اللغة يف التواصل   )2( ».أكثر 
يف تعريف ) Francis Jacque(نسيس جاك فراومن جهة أخرى ينطلق  

فيعتربها ختصصا يتناول اللغة بوصفها ظاهرة تواصلية . اللسانيات التداولية من منطلق وظيفة اللغة 
   )3(. ، تبليغية ، و إجتماعية يف الوقت نفسه 

ـــــــــــري     ـــــــــــــــياق يشـــــ ــــــــــــــــول ويف هــــــــــــــــذا السـ يف كتابــــــــــــــــه  )GeorgeYule(جــــــــــــــــورج ي
"Pragmatics  " ت أن اللســــــــــــــانيات ــــــــــــــني النظــــــــــــــر ــــــــــــــدة مــــــــــــــن ب ــــــــــــــة الوحي ــــــــــــــة النظري التداولي

ملــــــــــــــتكلم والســــــــــــــامع واحملــــــــــــــيط اخلــــــــــــــارجي ل ــــــــــــــتم  ــــــــــب لاللســــــــــــــانية الــــــــــــــيت  التداوليــــــــــــــة « تخاطــــ
ــــــــن  ــــــــــة دراســــــــــة اللغــــــــــة مــ ـــــــــل ، ومتتــــــــــاز عملي ــــــــــيح اشــــــــــرتاك البشــــــــــر يف عمليــــــــــة التحليـ وحــــــــــدها تب

ــــــــاس ، وعــــــــ ــــــــيت يقصــــــــدها الن ــــــــا مــــــــن التحــــــــدث عــــــــن املعــــــــاين ال ــــــــا متكنن ــــــــة  ن خــــــــالل التداولي
م وأهـــــــــدافهم ، ـــــــــا أثنـــــــــاء الـــــــــتكلم  افرتاضـــــــــا ـــــــــواع األفعـــــــــال الـــــــــيت يؤدو ومـــــــــا يصـــــــــبون إليـــــــــه و أن

 : والشكل التايل يبني معامل التداولية عند جورج يول  )4(» .
 . 19 – 18، ص  التداولية من أوستني إىل غومانفليب بال نشيه ،  )1(                                                           

  . 19ص ،، املرجع نفسه  )2(
 2009جدار للكتاب العاملي ، : ، عمان ، األردن  األساسية يف لسانيات النص و حتليل اخلطابمعجم املصطلحات ينظر نعمان بوقرة  ،  )3(

  . 97، ص 
ط 1:،ترمجة قصي العّتايب ، ط Pragmatics، التداولية جورج يول  )4( ، ص  2010الدار العربية للعلوم ، دار األمان ، : ، بريوت ، الر

20     .  



 مدخل إىل اللسانيات التداولية....

                                                                             أسس التداولية عند جورج يول
ـــــذي يفهمـــــه املتلقـــــي  ـــــتكلم وكـــــذلك املعـــــىن ال ـــــذي يقصـــــده امل ملعـــــىن ال ختـــــتص 

حملــــيط اخلــــارجي للخطــــاب ، كمــــا يتطلــــب أيضــــا يف  الطريقــــة الــــيت يــــنظم ــــتم 
 ) .أين ، مىت حتت أي ظرف

ـــــتم بدارســـــة املعـــــىن الضـــــمين الغـــــري املرئـــــي وكيفيـــــة إدراك قـــــدر كبـــــري ممـــــا مل يـــــتم 
لقـــــرب   املـــــادي (املتكلمـــــني ويعـــــين 

 

)د(  
التباعد النسيب دراسة التعبري عن 

7 

................................................

أسس التداولية عند جورج يول يوضح )1( الشكل رقم
ـــــة  ـــــذي يفهمـــــه املتلقـــــي : التداولي ـــــتكلم وكـــــذلك املعـــــىن ال ـــــذي يقصـــــده امل ملعـــــىن ال ختـــــتص 

 .أو السامع ال ما تعنيه الكلمات والعبارات 
حملــــيط اخلــــارجي للخطــــاب ، كمــــا يتطلــــب أيضــــا يف : التداوليــــة  ــــتم 

أين ، مىت حتت أي ظرف(ا املتكلم ما يريد قوله ، وفقا هلوية السامع 
ـــــتم بدارســـــة املعـــــىن الضـــــمين الغـــــري املرئـــــي وكيفيـــــة إدراك قـــــدر كبـــــري ممـــــا مل يـــــتم : التداوليـــــة 

 .قوله على أنه جزء مما مت إيصاله 
 خـــــذ بعـــــني االعتبـــــار املعرفـــــة املشـــــرتكة بـــــني: التداوليـــــة 

 )1() . واالجتماعي أو املفاهيمي

  .20 - 19ص  Pragmaticsولية ، التدا، جورج يول                                          

ـــة التداوليـ

)ج(  
أكثر مما يقال كيفية إيصال 

)ب(  
السياقي دراسة املعىن  يقصده املتكلم املعىن الذي 

 
 

 

........................................الفصل األول
  

 
 
 
 
 
  

ـــــة   .أ  التداولي
أو السامع ال ما تعنيه الكلمات والعبارات 

التداوليــــة   .ب 
ا املتكلم ما يريد قوله ، وفقا هلوية السامع 

التداوليـــــة   .ج 
قوله على أنه جزء مما مت إيصاله 

التداوليـــــة   .د 
واالجتماعي أو املفاهيمي

  
، جورج يول : ينظر )1(                                                          

  
 

)أ(  
يقصده املتكلم املعىن الذي 
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
وهناك من الدارسني َمْن اعَتَمد يف تعريفه للسانيات التداولية انطالقًا من التمييز بني الداللة 

وهذا ما . التخاطب  اليت تدرس املعىن مبعزل عن السياق ، والتداولية اليت تدرس املعىن يف سياق
دراسة كيف يكون للمقوالت معاِن يف « : ا )G.Leech(جيغري ليتش يكشف عنه 

  )1(» .املقامات التخاطبية 
ا" ليتش" مذهب  فليب بالنشيه كذلك يذهب : يف حتديده ملفهوم اللسانيات التداولية 

تم بقضية التالؤم بني التعابري الرمزية والسياقات ا«  ستعمال اللغة و ملرجعية و الدراسة اليت تعين 
  )2( ».املقامية و احلديثية و البشرية

هو اآلخر يويل أمهية كبرية  (Livinson)ليفنسون  كما جند الباحث اللساين والتداويل
موعة من املفاهيم يف   -اللسانيات التداولية–هلذا االجتاه  ويتضح هذا االهتمام من خالل عرضه 

  )3(: سنذكر منها Pragmaticsكتابه 
الذي يقوم به األشخاص هلم  Language usageدراسة لالستعمال اللغوي : التداولية  .1

 . معارف خاصة ووضعية اجتماعية معينة 
دراسة العالقات بني اللغة والسياق ،أو هي دراسة لكفاية مستعملي اللغة يف : التداولية  .2

ا اخلاصة   . ربطهم اللغة بسياقا
من غري فصلها عن  Aspect of Meaningىن دراسة كل ظواهر املع: التداولية  .3

 . النظرية الداللية 

 . 13، ص  2004دار الكتاب اجلديد ، : ، بريوت ، لبنان 1:، ط مقدمة يف علمي الداللة والتخاطبدمحم دمحم يونس علي ،  )1(                                                           
 . 18، ص  التداولية من أوستني إىل غوفمانفليب بالنشية ،  )2(
جدارا للكتاب العاملي ، عامل : ، عمان ، إريد ، األردن 1:طاألسس اإلبستمولوجية والتداولية لنظرية النحو عند سيبوية ، إدريس مقبول ، )3(

  . 264، ص  2006الكتب احلديث ، 
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دراسة لظواهر بنية اخلطاب اللغوي من تضمينات أو اقتضاءات أو ما يسمى : التداولية  .4

.                                                                                                Speech actsفعال اللغة 
 - اللغة والسياق(يتضح من خالل هذه املفاهيم وما تكرر فيها من ألفاظ ذات معاين متقاربة 

ا يف جمملها جتمع يف وجهني) االقتضاءات - التضمينات -االستعمال اللغوي الداللة : أ
                                                                           )1(. واالستعمال 

ويشري إدريس مقبول يف موضع آخر أن هذه املفاهيم غري منسجمة وسبب ذلك تنوعها من  
إن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا االهتمام يف حد ذاته ليس منسجما « : حيث املنطلق

  )2(» .ة املختلفة موحدا ألنه يتنوع بني جماالت التداولي
ال من يفضل رسم حدود ملوضوع اللسانيات التداولية بدل  غري أن بعض الدارسني يف هذا ا

  .أن يقدم هلا تعريفا قد ال يشمل مجيع مظاهر التداولية 
سلسلة من األسئلة  اليت جيب أن  Funl Kollegيف كتابه  فيندليش ومييل إىل هذا الرأي 

ل اللساين    :تشغل 
 تربط العالقة مع األشخاص اآلخرين بواسطة القول ؟ كيف  -
 كيف نسهر على بقاء عالقات موحدة سلًفا ؟ -
 كيف ميكننا التأثري على نشاط و آراء األشخاص اآلخرين ؟ -
 إىل أي مدى ميكن اعتبار التلفظات اللغوية كيفيات خاصة للعمل ؟  -
 ماهي الشروط اخلليقة جبعل عمل ما خيفق أو ينجح ؟  -

 .  265، ص األسس اإلبستمولوجية والتداولية لنظرية النحو عند سيبوية إدريس مقبول ،, ينظر  )1(                                                           
، ص  2001عامل الكتب احلديث  : ،إربد ، األردن 1:ط -نظرية املعىن والسياق يف املمارسة الرتاثية –ق التداويل األفإدريس مقبول ،  )2(

09 . 
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 العامل أو املقام، وكذا واقع اإلحالة داخل التلفظات على سياق النشاط يتم كيف -

تمع وسريورة العمل الذي يتم نقله بواسطة التقاليد والرتبية واخلربة؟ ) الطبيعية(                   )1(وا
ـــــــــــري إليـــــــــــــــه         ـــــــــــــذا مـــــــــــــــا تشــــ ـــــــــــــــا علـــــــــــــــى أن  فرســـــــــــــــواز أرمنكـــــــــــــــووهــ يف مقدمـــــــــــــــة كتا

ــــــن األســـــــــــئلة اللســـــــــــانيات التداوليـــــــــــة حماولـــــــــــ مـــــــــــاذا نضــــــــــــع « : ة لإلجابــــــــــــة علـــــــــــى جمموعـــــــــــة مــــــ
ــــــــــب مــــــــــن جــــــــــار حــــــــــول  ــــــــــتكلم؟ ملــــــــــاذا نطل لضــــــــــبط حــــــــــني ن ــــــــــتكلم؟ مــــــــــاذا نقــــــــــول  حــــــــــني ن

بينمـــــــــــا يظهـــــــــــر واضـــــــــــًحا أن يف إمكانـــــــــــه ذلـــــــــــك؟ فمـــــــــــن يكلـــــــــــم . املائـــــــــــدة أن ميـــــــــــد بكـــــــــــذا؟ 
ــــــن أجـــــــــل مـــــــــن؟ مـــــــــاذا  ـــــــن؟ ومـــــــــن يـــــــــتكلم ومـــ إذن؟ و إىل مـــــــــن يـــــــــتكلم؟ ومـــــــــن يـــــــــتكلم ومـــــــــع مــ

ـــــــــام عـــــــــن اجلملـــــــــة أو أخـــــــــرى؟ مـــــــــاذا يعـــــــــين الوعـــــــــد؟  علينـــــــــا أن نعلـــــــــ م حـــــــــىت يرتفـــــــــع علينـــــــــا اإل
كيـــــــــف ميكننــــــــــا قـــــــــول شــــــــــيء آخـــــــــر غــــــــــري مـــــــــا كنــــــــــا نريـــــــــد قولــــــــــه؟ هـــــــــل ميكــــــــــن أن تــــــــــركن إىل 
املعــــــــىن احلــــــــريف لقصــــــــد مــــــــا؟ مــــــــا هــــــــي اســــــــتعماالت اللغــــــــة؟ أي مقيــــــــاس حيــــــــدد قــــــــدرة الواقــــــــع 

   )2(».اإلنساين اللغوي؟ 
   :أسباب تعدد املفهوم 

ــــــــــــــة ويعــــــــــــــود  لقــــــــــــــد تعــــــــــــــددت اآلراء والتصــــــــــــــورات حــــــــــــــول مفهــــــــــــــوم اللســــــــــــــانيات التداولي
  )3(: هذا التعدد إىل أمرين مهمني مها 

ا(مدخل إىل اللسانيات التداولية  جياليل دالش ، )1(                                                            : ، بن عكنون ، اجلزائر بال:، طدمحم حيياتن : ترمجة, )لطلبة معاهد اللغة العربية وآدا
 . 43بال ، ص : ديوان املطبوعات اجلامعية ، ت

 .  3، ص  املقاربة التداوليةفرنسواز أرمنكو ،  )2(
دار : ، لبنان ، مصر، تونس 1:ط  -مقاربة لغوية  تداولية  –منزلة معاين الكالم يف النظرية النحوية  ، معاذ بن سليمان الدخيّل :ينظر )3(

  . 19، ص  2014دمحم علي ،  التنوير، دار
  
 



 
 

 11 
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  :تداخلها مع كثري من العلوم  .1
أي أن مجلة من العلوم قد أسهمت يف تشكيل هذا االجتاه مما أدى إىل تعدد روافده املعرفية  

أن احلقل «  فليب بالنشيهها ، وهذا ما يكشف عنه اليت قد أمدت جبملة من املفاهيم املستقرة في
 ً ... غامًضا  الذي فتحه هذا االختصاص العلمي املسمى تداولية ضخم وتـُْلَقى عموًما بوصفه كيا

: ومن بني هذا العلوم )1(».توضع فيه األعمال اهلامشية اليت ال تنتمي إىل االختصاصات املؤسسية
  .تماعي، الفلسفة التحليلية، اللسانيات، وغري ذلك من العلوم علم اللغة النفسي، علم اللغة االج

ت اليت تشكلت منها  .2  :                                      تنوع النظر
ت اليت ظهرت داخل احلقل التداويل  نظرية أفعال الكالم (تداخلت وامتزجت جمموع النظر

ت ، االقرتاض املسبق  ت يوجه .) ..ونظرية احملادثة ، اإلشار مما جعل الباحث داخل هذه النظر
ا. التداولّية حنو النظرية اليت ينطلق منها  التداولية « : وهذا ما تؤكده مقولة فرنسواز يف مقدمة كتا

تقع التداولية أكثر الدروس حيوية ، يف ... درس جديد وعزيز ، إال أنه ال ميتلك حدوًدا واضحة 
  )2(» .للسانية مفرتق طرق األحباث الفلسفية وا

  نشأة اللسانيات التداولية و تطورها: نيا
ا       بل نشأت شيًأ فشيًأ حىت ،التداولية كغريها من العلوم مل تنشأ دفعة واحدة بكل نظر

  .وصلت إىل ما هي عليه اليوم 
لضبط و ) أوستني وسريل(يعتقد الكثري أن ظهور التداولية كان على يد فالسفة أكسفورد      

  .و لكن ما تثبته الدراسات أن هلا جذور فلسفية قبل هؤالء.مع نظرية أفعال الكالم
  : اجلذور الفلسفية للسانيات التداولية

 . 17، ص  التداوليّة من أوستني إىل غوفمانفليب بالنشيه ،  )1(                                                           
  . 4، ص  املقاربة التداوليةفرنسواز أرمنكو ،  )2(
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  )1(:إىل أن ظهور اللسانيات التداولية يعود إىل عاملني مها حممود عكاشةيشري   

  Pragmatic  Semiotics)(السيميائية الربمجاتية : العامل األول
اية القرن التاسع عشر إىل غاية النصف األول من القرن العشرين     متتد فرتة هذه املرحلة من 

وهي املرحلة اليت ظهرت فيها املالمح األوىل للسانيات التداولية و كانت على يد جمموعة من 
  : الفالسفة نذكر منهم

  :  )Sandres peirece)1839-1914: تشارلز ساندرس بريس .1
لقد كان للعامل السيميائي « فيلسوف يساهم يف نشأة الفلسفة التداولية يعد أول   

و تظهر  )2(»بريس اليد الطوىل يف املنعطف احلاسم الذي حصل صوب اللسانيات التداولية.س.ش
ته              م بعنوان1870صدر له كتاب سنة  :مالمح التداولية اللسانية يف بعض كتا

فقد اهتم .  1884 سنة" فلسفة اإلشارات"ب آخر بعنوان و كتا" اإلشارات وصف نظام"
   .فاملعىن عنده إشارة تعود إىل موضوعها الذي أنتج املعىن ، لوظيفة املنطقية لإلشارة

 How to Mak Our"(كيف جنعل أفكار واضحة"كما نشر له مقال بعنوان   
Démasclera. ( هو امتداد ملقال و " الفعل اللغوي"مظهر من خالله مفهوم 1878سنة

  )3(.م1877يف سنة ).The Fixation of Relief"(تثبيت املعتقد" آخر بعنوان 
                                         )Morris )1901-1979موريس  .2

البحث السيميائي  الذي ظهر من خالله مصطلح ، واصل الفيلسوف األمريكي موريس  
عرفها  و عد التداولية أحد هذه األقسام,علم الرموز إىل ثالثة حني قسم،التداولية كما أشر سابقا 

، و )Oh !أوه(  أن كلمات التعجب مثل«فالحظ . ا دراسة اللغة و مستخدمي هذه اللغة 
، و )(Good morning، و تعابري مثل صباح اخلري  )come here(األوامر من أن يقال 

   27ص,  )التداولية(النظرية الربمجاتية اللسانية , حممود عكاشة  )1(                                                           
  8ص ,  مدخل إىل اللسانيات التداولية, جاليل دالش )2(
 . 27ص, ) التداولية(النظرية الربامجاتية  ,ينظر حممود عكاشة  )3(
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أمور . حتت ظروف خاصة حمددة ,أساليب بالغية و شعرية متعددة تصدر عن مستخدم اللغة 

  )1( ».اللغوية تطرح حىت اليوم يف جمال الرباغماتية 
  Philosophie analytique( الفلسفة التحليلية: عامل الثاينال

تعترب الفلسفة التحليلية املنبع الثاين بعد التيار السيميائي الربمجايت، فكانت مبثابة األرضية   
دية النجار فــي  قوهلا . اليت نبتت فوقها التداولية وإذا ما حاولنا البحث « : و هذا ما توضحه 

وهو اجتاه "تحليليةالفلسفة ال"عن اجلذور األوىل لتداولية فيمكن تلمسها يف االجتاه التحليلي يف 
وحاول ، رئيس يف فلسفة اللغة أو التيار الغالب يف الفلسفة املعاصرة الذي ركز على موضوع اللغة 

  )2(».تغيري مهمة الفلسفة و موضوعها و ممارستها
 : مفهوم الفلسفة التحليلية

  
العقد الثاين من القرن العشرين على «يشري هذا املصطلح إىل الفكر الفلسفي الذي ظهر يف       

يف كتاب أسس ) Gottlob Frege )1848-1925 جتولب فرجيهيد الفيلسوف األملاين 
  )Les .fondements de l'arithmétique. «)3.علم احلساب

وتبدو مالمح التداولية يف هذا الكتاب من خالل بعض القضا اللسانية اليت عاجلها الكاتب      
أو الطبيعية  فاألوىل ضرورية يف الربهنة  اللغة العاديةو  اللغة العلميةأنه فرق بني :ضمنه نذكر منها

اللغة العادية أما .وليس هلا سوى وضع حقيقة ، وجيب أن تكون أحادية املعىن صرحية,احلسابية

                                                           
 . 12ص , 2011,عامل الكتب احلديث:األردن,اربد, 1:ط,نظرية املقام عند العرب يف ضوء الرباغماتية ,سيد النجار"دمحم هشام"منال )1(
 ، 2013، مؤسسة احلورس الدولية :، اإلسكندرية ، مصر1:، طاالجتاه التداويل و الوسيط يف الدرس اللغويدية رمضان النجار ،  )2(

 .11ص
دار : ، بريوت ، لبنان 1:، ط دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث العريب"التداولية عند علماء العرب  مسعود صحراوي ، )3(

  .18، ص2015الطليعة ، 
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دية وظائفها التواصلية  يئ هلا  فيجب أن تكون متعددة املعاين كي تتمتع بثراء املمكنات اليت 

  )1( .بشكل مالئم
فاألول يتحدد يف ضوء السياق و «  املرجعو  املعىن كما ميز جتولب فرجيه بني مصطلحي  

مشاهدته و التحقق منه يف صلب فمعىن اجلملة احلقيقي فيما يكمن ...تصاعد احلقيقة املشروطة 
املوضوع ذاته الذي نتكلم عنه بواسطة تعبري « أما الثاين   )2( ».املمارسة اليومية أللعاب اللغة

  )3( ».لساين
مربزا يف  "احملول االمسي"و  "اسم العلم"ومن جهة أخرى يفصل بني مقولتني لغويتني مها        

األساسية السم العلم هي إشارته إىل شيء فردي معني،  الوظيفة « :ذلك التمييز وظيفة كل منهما
أي على جمموع اخلصائص اليت تسند ، بينما الوظيفة األساسية للمحمول هي داللته على التصور

فال                   )4(».إىل لفظ آخر ليتم معناه، و احملمول حيتاج إىل اسم علم ليعطيه معىن
لنسبة للمحمول االمسي .أو كل دمحم بل قد يفسد معناه,بعض دمحم:جيوز يف اسم العلم إن نقول أما 

  .بعض الناس، أو كل الناس : فنقول. فيجوز ذلك 
 Ladwig لوديفغ فنتغنشتاينالفيلسوف النمساوي " فرجية"وقد سار على درب         

Wittgenstin )1889-1901 .( و أسس " الوضعانية املنطقية"انتقد مبادئ « فقد
قوامها احلديث عن طبيعة اللغة و طبيعة املعىن يف  ,"فلسفة اللغة العادية"اجتاها فلسفيا جديدا مساه 

 وذلك بعد انضمامه إىل فالسفة أكسفورد قصد دراسة اللغة)5(».العادي) اإلنسان(كالم الرجل

                                                           
  . 182،  2013مكتبة اآلداب ، : بال ، القاهرة : ، ط  املعاصرةاملدارس اللسانية نعمان بوقرة ،  :ينظر )1(
  45ص ،)التداولية(النظرية الربامجاتية اللسانية حممود عكاشة ،  )2(
 .182، ص املدارس اللسانية املعاصرةنعمان بوقرة ،  )3(
  .19ص,  التداولية عند علماء العرب ,مسعود صحراوي  )4(
  .20ص, املرجع نفسه )5(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
وتقوم فلسفته على ثالث  )1(».مشكلة الغموض و الوقوع يف التناقض املعنوي فعاجل فيها« العادية 

  ).الداللة، القاعدة، ألعاب اللغة(:مفاهيم أساسية هي
  )2(:اهتمامات و مطالب الفلسفة التحليلية يف ثالث نقاط هي "مسعود صحراوي"يلخص 

 .امليتافيزيقي ضرورة التخلي عن أسلوب البحث الفلسفي القدمي و خصوصا اجلانب  .1
 ".التحليل اللغوي"إىل موضوع " نظرية املعرفة"تغيري بؤرة االهتمام الفلسفي من موضوع  .2
و الظواهر اللغوية " الداللة" جتديد و تعميق بعض املباحث اللغوية و السيما مبحث  .3

 .املتفرعة
  )3(:تنقسم إىل ثالث فروع أو اجتاهات كربى هي :أقسام الفلسفة التحليلية

   positivisme logique: انية املنطقيةالوضع .1
ب  هو اجتاه يهتم بدراسة اللغات الصورية ) .Rudolf Carnap(بزعامة رودولف كار

ب يعد املنطقي الوحيد الذي يشري   «و املصطنعة، بدال من اللغات الطبيعية أو العادية  كار
بشكل مباشر إىل تكون حدث اللغات االصطناعية اليت يدرسها بطريقة أصبح معها السياق 

 )4(».التداويل إلنتاج مجلها دون أمهية تذكر
   phénoménalogie du langage :الظاهرتية اللغوية .2

مل يكن اهتماما جبانب ).Edmund Husserl( ادموند هوسرلبزعامة 
لكنها جاءت مببدأ جد مهم للسانيات . االستعمال للغة وال للمحيط اخلارجي لعملية التواصل

الذي استثمره الفيلسوف أوستني يف  intentionnalitéالقصدية « وهو مبدأ، التداولية 
                                                           

  .45ص  ، )التداولية(النظرية الربامجاتية اللسانية , حممود عكاشة  )1(
  .  21ص ، التداولية عند علماء العرب, مسعود صحراوي )2(
  .22ص ، املرجع نفسه )3(
  .187ص ، املدارس اللسانية املعاصرة ،نعمان بوقرة  )4(



 مدخل إىل اللسانيات التداولية....
معيارا أساسيا  وقام تلميذه سريل بنفس الصنيع حينما اختذه

 Philosophie du Langage Ordinaire        
ويف أحضان هذا الفرع األخري نشأت ظاهرة األفعال 

  )2( ».احلقيقية إال بعدما تبناه فالسفة أكسفورد

 يوضح قواعد الفلسفة التحليلية 
 

16 

................................................
وقام تلميذه سريل بنفس الصنيع حينما اختذه، "األفعال الكالمية"

 )1(»".القوى املتضمنة يف القول
 Philosophie du Langage Ordinaire:فلسفة اللغة العادية

ويف أحضان هذا الفرع األخري نشأت ظاهرة األفعال  ،"فيغنشتاين"بزعامة الفيلسوف 
 ".سريل"و " اوستني

احلقيقية إال بعدما تبناه فالسفة أكسفوردتراث فيتغنشتاين مل يكتسب مكانته 
   :و الشكل التايل يوضح قواعد الفلسفة التحليلية 

  
يوضح قواعد الفلسفة التحليلية ) 2(الشكل رقم 

  .23ص,  التداولية عند علماء العرب,                                          
22.  

 
 

 

........................................الفصل األول
"دراسة ظاهرة 

القوى املتضمنة يف القول"لتصنيف 
فلسفة اللغة العادية .3

بزعامة الفيلسوف 
اوستني"الكالمية مع 

تراث فيتغنشتاين مل يكتسب مكانته « 
و الشكل التايل يوضح قواعد الفلسفة التحليلية 

 
 
  
  
  
  
  
  
 

                                                          
, مسعود صحراوي )1(
22ص، نفسهاملرجع  )2(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
من " الظاهرتية اللغوية"و " الوضعانية املنطقية"وهذا املخطط يوضح خروج كل من الفلسفة       

ا جتاهلت العناصر اليت تقتضيها التداولية  السياق، : (االهتمامات التداولية و سبب ذلك أ
لتايل مل يبق إال تيارً ) أغراض املتكلمني، االستعمال اللغوي التداولية و  خيدم اللسانيات اواحدً  او

  )1(.فلسفة اللغة العادية"هو تيار 
  :                         التداولية عند أوستني و سريل 
ميكن القول أن الظهور الفعلي للسانيات التداولية كان يف النصف الثاين من القرن العشرين      

 Jhon"( جون سريل"و) Jhon Austin( "جون أوستني" على يد الفالسفة اللغويني
Cearl.(  

سيس اجتاه فلسفي جديد      . يف البداية مل يفكر هذان يف بناء نظرية لسانية، بل كان هدفهما 
، مل يكن يفكر )1955(عام " حماضرات وليام جاميس"عندما ألقى الفيلسوف جون أوستني «

سيس اختصاص فرعي للسانيات سيس اختصاص فلسفي جديد هو .يف  فلقد كان هدفه 
وجنح يف ذلك بيد أن حماضرات وليام جاميس ستكون بوتقة اللسانيات ,اللغة العادية فلسفة

        )2(».التداولية
سيس التداولية من خالل بعض كتابته      فقد صدر له كتاب : وتتضح إسهامات أوستني يف 

لكلمات " نطرية األفعال الكالمية العامة "بعنوان    Who to do"أو كيف ننجز األشياء 
things whith word" » وكان الكتاب عبارة عن جمموعة من احملاضرات يعتربها صاحبها

  )3( ».ثورة يف جتديد الفكر الفلسفي واللساين بوجه عام 
                                                           

 .22ص،  التداولية عند علماء العرب مسعود صحراوي، : ينظر )1(
 .29ص,التداولية اليوم علم جديد لتواصل,جاك موشالر .آن  روبول  )2(
لكلمات" نظرية أفعال الكالم العامة ،  أوستني )3( ،  1991بال ، إفريقيا الشرق ، : عبد القادر قنيين ، ط: ترمجة ، " كيف ننجز األشياء 

  . 5ص
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
ومن خالل هذه احملاضرات اليت يف أصلها ردة فعل على الفلسفة املنطقية اليت ترى أن وظيفة      

لكن اللغة يف نظره ال تقتصر على الوصف أو نقل , اللغة وصف العامل اخلارجي بعبارات إخبارية 
ا,األخبار  لكلمات اليت ننطق  فهوم ومن هنا يتشكل لديه م. بل وظيفتها تكمن فيما نفعله 

اللغة يف التواصل ليس هلا أساسا وظيفة «. العمل اللغويمهم جدا يف اللسانيات التداولية و هو 
بل هلا وظيفة عملية فإذا نستعمل اللغة فإننا ال نصف العامل بل حنقق أعماال هي ،  وصفية

لداللة على عمل لغوي أحد برامج الب, األعمال اللغوية  حث فكان وجود ظواهر لغوية خاصة 
  )1(».األوىل اليت اعتمدها اللسانيون

فنجده هو اآلخر  Jhon Searl" جون سريل"وقد سار على دربه تلميذة الفيلسوف        
إال أنه أجرى عليها بعض التعديالت .يويل أمهية كبرية لنظرية أفعال الكالم فقد تبىن آراء أستاذه 

الجنيزية، و 1969در عام  الذي ص Speech acts االفعال اللغويةكتابه « وذلك يف
مشدًدا على " أوستني"فقد تبىن بشكل من األشكال اقرتاحات . 1972ترجم إىل الفرنسية سنة 

  )2(».ال ميكن حتققه من دون قوة اجنازيه" فعل القول"أن 
   : أهم أفكار سريل حول نظرية أفعال اللغة 

يسعى سريل إىل ربط عالقة بني نظرية أفعال اللغة و علم الداللة و نظرية التواصل و      
يف  عياشي أدراويو هذا ما أوجزه . االستعمال اللغوي، و اهلدف من هذا تطوير البعد التواصلي

  : مخسة نقاط هي
ألفعال اللسانية .1  .التكلم بلغة ما يعين حتقيق أفعال لغوية: ارتباط اللغة 

عز الدين جمدوب ، مراجعة خالد :إشراف,، ترمجة جمموعة من األساتذة و الباحثني  القاموس املوسوعي للتداوليةآن روبول ، جاك موشالر ،  )1(                                                           
  .22، ص2010دار سيناترا ، : ، تونس 2:ميالد ، ط

ط 1:، ط االستلزام احلواري يف التداول اللساينعياشي أدراوي ، )2(   . 88، ص2011منشورات االختالف، : دار األمان  :اجلزائر ،، الر
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
, التواصل أداء للرمز و اللفظ و اجلملة: التواصل اللغوي مبنية على الفعل اللغويقاعدة  .2

 .حلظة حتقيق فعل لغوي معني) Emission(أو بثها
 théorie deنظرية اللغة جزء من نظرية الفعل : ارتباط نظرية اللغة بنظرية الفعل  .3

l'action. اعدعبارة عن السلوك اخلاضع للقو  –بكل بساطة –الن التحدث . 
ال الداليل .4 ال ميكن التسليم بوجود دراستني دالليتني : ارتباط نظرية أفعال اللغة بنظرية ا

وعليه فان . خمتلفتني، إحدامها تدرس اجلملة و داللتها، و الثانية موضوعها إنتاج أفعال اللغة
بع   .، لداللة اجلملة املعينة)Fonction(فعل اللغة عبارة عن 

كل مجلة حتمل معىن ): تداوليا(عن معىن أفعال اللغة ) دالليا( اجلملة عدم استقالل معىن .5
ا نفسها سلسلة من األفعال اللغوية اخلاصة  و ... حمددا، فانه ميكن أن نستعمل بدالال

هلذا فان دراسة داللة اجلملة، و دراسة أفعال اللغة ال يشكالن جمالني مستقلني بل جماال 
 )1(.واحدا

اأنواع التداولية    :و درجا
لقد ظهرت نتيجة هذه التطورات الكبرية يف جمايل الفلسفة و اللسانيات جمموعة من          

فال غرابة إذن أن نصادف العديد من « : إىل هذا يف قولة سعيد علوشالتداوليات يشري 
ني  ، تداولية اللساني لوجيني سوسيو تداولية البالغيني اجلدد، تداولية السيكو:التداوليات

، كما أن التداولية شديدة االتساع  و تداخلها مع كثري من  )2( »تداولية الفالسفة و املناطقة
ا، فهناك من يقسمها إىل    :العلوم، أدى ذلك إىل تعدد تصنيفا

 .تتجه حنو السياقات اجلزئية :  تداولية صغرى .1
 .تتجه حنو السياقات االجتماعية :تداولية كربى .2

  88.89ص, االستلزام احلواري يف التداول اللساين,عياشي أدراوي  )1(                                                           
  .2ص, املقاربة التداولية, فرنسواز أرمنكو  )2(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
فامليادين املفضلة لدى التداولية هي , اليت تتجه حنو وعي الناس التداويل: ما وراء التداولية .3

        ويف عالقات املساعدة ) حيث اللغة يف الوقت ذاته وسيلة و موضوع(الرتبية 
ت اإلعالمية و املناورات ..) الطبيب و املريض يف علم النفس العالجي( السياسية و (اخلطا

ت العلمية )اإلشهار و وسائل اإلعالم   )1(.و اخلطا
  :فقد ميز بني ثالث تداوليات أساسية متجاورة هي أورشيوينأما 
أو لسانيات التلفظ مع  Enonciative Pragmatique:التداولية التلفظية  .1

تم بوصف العالقات املوجودة بني بعض املعطيات الداخلية للملفوظ و ,شارل موريس اليت 
املرسل املتلقي وضعية ( enoncitatif dispositifبعض خصائص اجلهاز لتلفظي 

 .، اليت يندرج ضمنها امللفوظ)التلفظ
، أو نظرية أفعال اللغة مع            Illocutoire pragmatique:التداولية التخاطبية .2

اليت تتخصص لدراسة القيم التخاطبية  داخل امللفوظ، واليت تسمح له ) أوستني و سريل ( 
 .خاصالشتغال كفعل لغوي 

اليت نتج   Conversationnelle pragmatique:التداولية التحاورية  .3
تصورها احلديث جدا عن استرياد احلقل اللساين لألفكار املؤسسة أصال من لدن 

تم بدراسة اشتغال هذا النمط من . االنثربولوجيني و اثوميتودولوجي التواصل وهي 
ما متبادال بني املتكلم و املتلقي تقتضي عتبارها كال) احلوارات(التفاعالت التواصلية 

 )2( .خصوصيتها أن تنجز مبساعدة دوال لفظية، و لفظية موازية
  :كما ظهرت فروع أخرى متأثر مبجاالت علمية اليت تداخلت مع الدرس التداويل هي

 .186، ص التداولية من أوستني اىل غوفمان فليب بالنشييه، )1(                                                           
  .9، ص التداويل نظرية املعىن و السياق يف املمارسة الرتاثيةاألفق  إدريس مقبول ،: ينظر )2(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
وهي اليت تعىن بدراسة على  General pragmatics :التداولية اللسانية العامة )1

ا وسيلة تبليغية تواصلية   :وتقسم بدورها إىل قسمني  )1(.أساس أ
تم بدراسة  Linguistic pragmatics): اللغوية(التداولية اللسانية )أ هي اليت 

بناء اجلملة يف ضوء املقامات اخلطابية فتنطلق من السياق اللغوي إىل السياق اخلارجي  و 
  )2(.معينة لنقل أفعال اجنازيه معينةتستخدم لغة 

تم بدراسة شرائط االستعمال pragmatic  Socio: التداولية االجتماعية)ب
  )3(.اللغوي املستنبطة من السياق االجتماعي

 
ا) 1(اجلدول   )4( يبني أركان التداولية العامة و مكو

                                                           
  .15،ص  2002بال ، دار املعرفة اجلامعية ، : ، ط آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصرينظر حممود أمحد حنلة ،  )1(
 81ص,  )التداولية(النظرية الربمجاتية اللسانية ,  حممود عكاشة  )2(
 15ص, آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر ,حممود أمحد حنلة )3(
 2009بيت احلكمة : ، سطيف، اجلزائر 1:ط ،"تبسيط التداولية " من أفعال الكالم إىل بالغة اخلطاب السياسي اءالدين دمحم مزيد ،  ) )4(

       .    78، ص 
 

  وظيفة التواصل  نوع التواصل  جماله  أسس الصدق
متثيل الواقع و تبادل   معريف موضوعي  العامل اخلارجي  احلقيقة

  املعرفة
املتكلم أو مفتح اخلطاب   األمانة

البوح مبا يشعر به املتكلم   تعبري ذايت  ،الذات املشاركة يف التواصل
  ومبا يعتد

تمع   املواءمة   تفاعلي توافقي  اجلماعة/ ا
سيس عالقات 

اجتماعية مقبولة مبا حيقق 
  القيم و املواقف
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
 اليت تعىن مبشكالت التواصل يف Appilied pragmatics  :التداولية التطبيقية )2

املواقف املختلفة و خباصة حني يكون لالتصال يف موقف معني نتائج خطرية كاالستشارة 
  )1(.الطبية، و جلسات احملاكمة

لقصد نظرية غي ذهنية ل) التداولية(اليت ترى أن اللسانيات : التداولية اإلسرتاتيجية )3
  .اخلطايب

ا األداة املتميزة يف حتقيق املشروع الفلسفي، وتنحو حنوا :  التداولية املتعالية )4 اليت ترى أ
  .أخالقيا

وهي تدرس لغة املتعلم غري األصلية، وتعاجل فهم األجنيب اللغة اليت  :التداولية التعليمية )5
 )2(.تعلمها، و جتعل من املعلم واملتعلم يتبدالن األدوار

  ) Hansson (:التداولية عند هانسون أقسام
جما شبه متكامل حاول أن مييز فيه بني ثالث درجات أو 1974سنة         م شكل هانسون بر

ت ذات صبغة تداولية   : مستو
ضمن ) أي التعابري املبهمة حتما(هي دراسة للرموز اإلشارية :  تداولية الدرجة األوىل .1

 ) .أي سياق تلفظها(ظروف استعماهلا 
ا يف : تداولية الدرجة الثانية .2 جلمل املتلفظ  ، يف ارتباطها  فهي دراسة طريقة تعبري القضا

 .، إذ على القضية املعرب عنها أن تتميز عن الداللة احلرفية للجملة  احلاالت اهلامة

 15ص, آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر, حممود أمحد حنلة )1(                                                           
 .82ص ,  )التداولية(النظرية الربامجاتية اللسانية , عكاشة  حممود )2(
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وهي نظريه أفعال اللغة، و يتعلق األمر مبعرفة ما ّمت من خالل : تداولية الدرجة الثالثة .3

و اإلشارة إىل ما أجنز ... عمال بعض األشكال اللسانية، فأفعال اللغة مسجلة لسانيا است
 )1( .فعال عرب هذا املوقف التواصلي

  :اجتاهات البحث التداويل
إىل أهم اجتاهات الدرس اللساين التداويل يف كتابه  G.Leechجيفري ليتش يشري         

  :فيقسمها كاأليتprinciples of pragmatics " مبادئ التداولية"
 Semantis : االجتاه الداليل .1

وهـــــــــــو تيـــــــــــار خيتـــــــــــزل التداوليـــــــــــة يف الداللـــــــــــة و جيعلهـــــــــــا مبنزلـــــــــــة اجلـــــــــــزء الـــــــــــذي ال انفصـــــــــــال و 
 .ال استقالل عن الكل

  Complementarism :االجتاه التكاملي .2
ـــــــــــــد ـــــــــــــه تكامـــــــــــــل املســـــــــــــتويني الت ــــــــــــرف في اويل و و تتخـــــــــــــذ هـــــــــــــذا التوجـــــــــــــه موقفـــــــــــــا وســـــــــــــطا يعـ

 .الداليل
  Pragmatism: االجتاه التداويل .3

ــــــــن  و يــــــــــذهب هــــــــــذا التيــــــــــار علــــــــــى نقــــــــــيض مــــــــــن االجتــــــــــاه  األول إذ تصــــــــــبح الداللــــــــــة جــــــــــزء مــ
  )2(.التداولية و هذا رأي  جون روجرر سورل

 

   

  38ص ,  املقاربة التداولية, فرينسواز ارمينكو )1(                                                           
 .267ص,  األسس االبستومولوجية و التداولية لنظر النحوي عند سيبويه ,إدريس مقبول  )2(
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  اجتاهات البحث التداويل عند جيفري ليتش

أحضــــــــان الفلســــــــفة وبقيــــــــت حمافظــــــــة علــــــــى طابعهــــــــا الفلســــــــفي إىل 
ــــــك أن أعالمهــــــا و روادهــــــا كلهــــــم  ــــــك و دليــــــل علــــــى ذل علــــــى حــــــد تعبــــــري فــــــان داي
ـــــوع يف مفاهيمهـــــا و  ـــــة إىل التن ـــــة التداولي لنظري وضـــــمن هـــــذا احلقـــــل اجتاهـــــات عـــــدة ممـــــا أدى 
ــــــا  تعريفتهــــــا عنــــــد أهــــــل االختصــــــاص ، إال أ
ـــــة  ـــــم يبحـــــث يف ضـــــمان جنـــــاح العملي ـــــا عل ـــــة تبحـــــث عـــــن املعـــــىن يف االســـــتعمال أو أ تبقـــــى نظري
وممـــــا ســـــبق ذكـــــره مـــــن تعريفـــــات التداوليـــــة ميكـــــن القـــــول أن التعريـــــف 

  .مات  التخاطبية كيف يكون للمنطوقات معاين يف املقا
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اجتاهات البحث التداويل عند جيفري ليتش) 3(الشكل رقم 

أحضــــــــان الفلســــــــفة وبقيــــــــت حمافظــــــــة علــــــــى طابعهــــــــا الفلســــــــفي إىل إن التداوليــــــــة نشــــــــأت يف 
ــــــك أن أعالمهــــــا و روادهــــــا كلهــــــم  ــــــك و دليــــــل علــــــى ذل علــــــى حــــــد تعبــــــري فــــــان داي
ـــــوع يف مفاهيمهـــــا و  ـــــة إىل التن ـــــة التداولي لنظري وضـــــمن هـــــذا احلقـــــل اجتاهـــــات عـــــدة ممـــــا أدى 

ا وأنواعهــــــا ا وتقســــــيما ــــــا  وإن اختلفــــــت، مصــــــطلحا تعريفتهــــــا عنــــــد أهــــــل االختصــــــاص ، إال أ
ـــــة  ـــــم يبحـــــث يف ضـــــمان جنـــــاح العملي ـــــا عل ـــــة تبحـــــث عـــــن املعـــــىن يف االســـــتعمال أو أ تبقـــــى نظري

وممـــــا ســـــبق ذكـــــره مـــــن تعريفـــــات التداوليـــــة ميكـــــن القـــــول أن التعريـــــف .التواصـــــلية بـــــني املتحـــــاورين 
كيف يكون للمنطوقات معاين يف املقا: األمثل هلذه النظرية هو 

 
 

 

........................................الفصل األول
  
  

  
  

  : خالصة
إن التداوليــــــــة نشــــــــأت يف     

ــــــك أن أعالمهــــــا و روادهــــــا كلهــــــم   يومنــــــا هــــــذا ــــــك و دليــــــل علــــــى ذل علــــــى حــــــد تعبــــــري فــــــان داي
  . فالسفة

ـــــوع يف مفاهيمهـــــا و      ـــــة إىل التن ـــــة التداولي لنظري وضـــــمن هـــــذا احلقـــــل اجتاهـــــات عـــــدة ممـــــا أدى 
ا وأنواعهــــــا ا وتقســــــيما مصــــــطلحا

ـــــة  ـــــم يبحـــــث يف ضـــــمان جنـــــاح العملي ـــــا عل ـــــة تبحـــــث عـــــن املعـــــىن يف االســـــتعمال أو أ تبقـــــى نظري
التواصـــــلية بـــــني املتحـــــاورين 

األمثل هلذه النظرية هو 
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  قضا اللسانيات التداولية: املبحث الثاين

  
تقوم اللسانيات التداولية على العديد من القضا و املفاهيم، كثريا ما تناوهلا الدارسون    

نظرية األفعال الكالمية، و نظرية ( املعاصرون، ويكاد يتفقون على أن البحث التداويل يقوم على
و سوف نفصل احلديث يف كل ...) و االفرتاض املسبق، و األقوال املضمرة احملادثة، و اإلشارات، 

  :جانب من جوانبها فيما يلي 
  ) (théorie  actes de parole :اللغوية / نظرية األفعال الكالمية: أوال

ا نظرية ولدت من رحم       " فيغنشتاين"على يد  " فلسفة اللغة الطبيعية"لقد أشر سابقا إىل أ
ن اللغة نشاط و عمل ينجز أي أن املتكلم ال خيرب و ال « و يعترب أوستنيوتبناها  أول من قال 

 يبلغ فحسب بل أنه يفعل أي يعمل، يقوم بنشاط مدعم بنية و قصد يريد املتكلم حتقيقه من جراء
                                                                            )1(.»بقول من األقوال  تلفظه

وغريه من الرباغماتيني بتطوير هذه John.R.Searle جون سريل « قام  فيما بعد تلميذه 
وكما تطلق على هذه النظرية عدة تسميات منها  )2(».النظرية أثناء السبعينيات و الثمانينيات 

  . الكالمية و األفعال اللغوية و النظرية اإلنشائيةنظرية األفعال 
 Acte de(أو فعل الكالمي) (Acte de langage :مفهوم الفعل اللغوي  -1

parole (أو الفعل اخلطاب )Acte de discours .(وهو أساسي يف اللسانيات 
اليت و املقصود به الوحدة الصغرى « التداولية عموما، ونظرية األفعال الكالمية خصوصا 

  .غايته تغيري حال املخاطبني...) األمر، طلب، تصريح، وعد(بفضلها حتقق اللغة فعال نعنيه 
 .161، ص  2006دار القصبة ، : ، اجلزائر 2:، ط مبادئ يف اللسانياتخولة طالب اإلبراهيمي،  )1(                                                           

  .34ص  2004عامل الكتاب اجلديد، : ، بريوت ، لبنان1:ط, مقدمة يف علمي الداللة و التخاطب، دمحم دمحم يونس علي  )2(
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لطابع  coénonciateurإن املتلفظ املشارك  ويل هذا الفعل إال إذا اعرتف  ال ميكنه 

 )1(».القصدي لفعل املتلفظ
  :وقسم أوستني الفعل اللغوي إىل ثالثة أفعال فرعية هي 

ا  :اللفظي فعل القول  .أ  هو عملية النطق بكالم مفيد خاضع لقواعد اللغة و مستو
 ) .الصويت و الرتكييب و الداليل(

ما « وهو احلدث الذي يقصده املتكلم من العبارة أو هو: )2(الفعل املتضمن يف القول  .ب 
ينبغي أن يفهم عليه القول يف احلال كأن يكون نصحا أو استفهاما أو حنواها، وهو نظري 

الوظائف اللسانية « و قد مساه أوستني مبصطلح آخر هو)3( »معاين الكالم يف الرتاث العريب 
 )4( ».الثاوية خلف هذه األفعال ، القوى االجنازية

دمحم هو ما حيققه القول من أثر يف املتلقي و هذا ما يشري إليه  :الفعل الناتج عن القول   .ج 
وهو التأثري الذي  perlocutionary actالفعل املرتتب عن النطق «: علي  يونس

لنصيحة، أو التصديق املتكلم أو  يكون للحدث اللغوي يف املتلقي طاعة األمر، اإلقناع 
  )5(».تكذيبه 

   

شرون، : اجلزائر. ، بريوت، لبنان1:ط: دمحم حيياتن:ترمجة ، املصطلحات املفاتيح لتحليل خطابدومينيك مانغو نو،  )1(                                                            الدار العربية للعلوم 
  .7، ص2008منشورات االختالف ،

  .الفرق بينه و بني الفعل القويل هو أن األول منجز يف الواقع و احلقيقة  الثاين وهو الفعل الذي يكون على مستوى اجلملة  )2(
  . 41ص -وليةمقاربة تدا- منزلة معاين الكالم يف نظرية النحو العربية, معاذ بن سليمان الدخيل  )3(
 .61ص ,  )التداولية(النظرية الربامجاتية اللسانية , حممود عكاشة  )4(
 .35، ص  مقدمة يف علمي الداللة و التخاطبدمحم دمحم يونس علي،  )5(
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  )1( أقسام الفعل اللغوي عند أوستني

ــــن خـــــــــــالل مثـــــــــــال واحـــــــــــد " آن روبـــــــــــول مـــــــ
عنــــــــــــدما يطلــــــــــــب األب مــــــــــــن ابنــــــــــــه أن ينظــــــــــــف 
لنعـــــــــاس فـــــــــاالبن وهـــــــــو جييـــــــــب ينجـــــــــز ثالثـــــــــة أعمـــــــــال  ال أشـــــــــعر 

لنعــــــــــاس و العمــــــــــل املت جلملــــــــــة ال أشــــــــــعر  ــــــــق  ضــــــــــمن يف وهــــــــــي العمــــــــــل القــــــــــويل عنــــــــــدما ينطــ
ــــــــل  ـــــــريا ينجـــــــــز االبـــــــــن عمـ ـــــــــة يف النـــــــــوم، وأخــ القـــــــــول املتمثـــــــــل يف إخبـــــــــار أو إثباتـــــــــه عـــــــــدم الرغب
ــــــــــف  ــــــــــه لتنظي مهال ــــــــــه  ــــــــــاع أبي ــــــــــه يســــــــــعى إىل إقن ــــــــــاع، مبــــــــــا أن ــــــــل يف اإلقن ــ لقــــــــــول املتمث ــــــــــأثري  الت
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أقسام الفعل اللغوي عند أوستني) 4(الشكل رقم 
  

ــــــــن  آن روبـــــــــــول"و" جـــــــــــاك موشـــــــــــالر"يوضـــــــــــح كـــــــــــل مـــ
عنــــــــــــدما يطلــــــــــــب األب مــــــــــــن ابنــــــــــــه أن ينظــــــــــــف . يشــــــــــــرح فيــــــــــــه األفعــــــــــــال الكالميــــــــــــة الثالثــــــــــــة

لنعـــــــــاس فـــــــــاالبن وهـــــــــو جييـــــــــب ينجـــــــــز ثالثـــــــــة أعمـــــــــال «: أســـــــــنانه فيجيـــــــــب االبـــــــــن ال أشـــــــــعر 
لنعــــــــــاس و العمــــــــــل املت جلملــــــــــة ال أشــــــــــعر  ــــــــق  وهــــــــــي العمــــــــــل القــــــــــويل عنــــــــــدما ينطــ

ــــــــل  ـــــــريا ينجـــــــــز االبـــــــــن عمـ ـــــــــة يف النـــــــــوم، وأخــ القـــــــــول املتمثـــــــــل يف إخبـــــــــار أو إثباتـــــــــه عـــــــــدم الرغب
ــــــــــف  ــــــــــه لتنظي مهال ــــــــــه  ــــــــــاع أبي ــــــــــه يســــــــــعى إىل إقن ــــــــــاع، مبــــــــــا أن ــــــــل يف اإلقن ــ لقــــــــــول املتمث ــــــــــأثري  الت

 )2(» .أسنانه، مبا أن النعاس مل يداعب أجفانه بعد
 .43، صالتداولية عند علماء العربمسعود صحراوي،                                          

  .32 ص, التداولية اليوم علم جديد لتواصل ,جاك موشالر 

 
 

 

........................................الفصل األول
    .د 

ــــــــن   يوضـــــــــــح كـــــــــــل مـــ
يشــــــــــــرح فيــــــــــــه األفعــــــــــــال الكالميــــــــــــة الثالثــــــــــــة

أســـــــــنانه فيجيـــــــــب االبـــــــــن
لنعــــــــــاس و العمــــــــــل املت جلملــــــــــة ال أشــــــــــعر  ــــــــق  وهــــــــــي العمــــــــــل القــــــــــويل عنــــــــــدما ينطــ

ــــــــل  ـــــــريا ينجـــــــــز االبـــــــــن عمـ ـــــــــة يف النـــــــــوم، وأخــ القـــــــــول املتمثـــــــــل يف إخبـــــــــار أو إثباتـــــــــه عـــــــــدم الرغب
ــــــــــف  ــــــــــه لتنظي مهال ــــــــــه  ــــــــــاع أبي ــــــــــه يســــــــــعى إىل إقن ــــــــــاع، مبــــــــــا أن ــــــــل يف اإلقن ــ لقــــــــــول املتمث ــــــــــأثري  الت

أسنانه، مبا أن النعاس مل يداعب أجفانه بعد
مسعود صحراوي،  )1(                                                          

جاك موشالر . آن روبول  )2(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
 : األفعال الوصفية و األفعال االجنازية  -2

تشري معظم الدراسات احلديثة إىل أن أوستني انطلق من مالحظة بسيطة مفادها أن بعض  
األقوال ذات البناء اخلربي ال خترب عن حالة األشياء يف كون الواقعة أو بصدد الوقوع أو ستقع وال 
لصدق أو الكذب وإمنا هي إذ تلقى  لغايه اجناز عمل و حتقيقه يف  يصح أن حنكم عليها عليها 

  )1(الواقع 
 وهي األقوال اليت تصف )Constatine:(األفعال الوصفية أو التقريرية   - أ

لصدق أو الكذب  ضمن اجلمل اخلربية « .شيئ أو شخص ما، و ميكن احلكم عليها 
و ميكن احلكم ,اليت تصف الكون" ينزل املطر"أو " القط فوق احلصري"توجد مجل من قبيل 

لصدق و الكذب   )2(».عليها 
وهي عكس الصنف األول ال  )Performative:(األفعال االجنازية أو األدائية  - ب

نوع آخر يتشابه مع « فهي , الصدق و الكذبوال ختضع ملعيار , وال متثل, تصف وال خترب
ا هذا النوع  لوظيفة اليت يقوم  ا ظاهر يف البنية غري أنه ال يقوم  أي , النوع األول تشا

  )3( ».مل اخلارجيتقرير أو تصوير العا
لفعل ال تستعمل هذه اجلمل لوصف « و لكنها تساوي بني اللفظ وما حيققه يف الواقع  و 

الواقع بل لتغيريه، فهي ال تقول شيء على احلالة  الراهنة أو السابقة، و إمنا تغريها أو تسعى إىل 
 : وتندرج  ضمن األفعال اللغوية ما يلي )4(».تغيريها
  نصف مايل إىل مرضى السرطانأوصي ب: الوصية.  

، ص 2010دار الكتاب اجلديد املتحدة ، : ، بريوت ، لبنان 1:،ط ,دائرة األعمال اللغوية مراجعات و مقرتحاتينظر شكري مبخوت ،  )1(                                                           
124.  

  .30ص , التداولية اليوم علم جديد لتواصل,جاك موشالر ,آن روبول )2(
  .137ص, 1993, دار التنوير : لبنان , بريوت, 1:ط, التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد, صالح إمساعيل عبد احلق )3(
 .   30ص , التداولية اليوم علم جديد لتواصل,جاك موشالر ,آن روبول )4(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
 أعدك حبل املشكل: الوعد.  
  مسيته دمحم : التسمية.  
 أنت طالق: الطالق.  
  لصمت: األمر  .أمرك 

تقوم األفعال األدائية على شروط لتحقيقها قسمها أوستني إىل :  شروط األفعال االجنازية  -3
  نوعني، ويلخصها دمحم عكاشة يف 

  .جراء عرفيا مقبوال اجتماعيا كالزواج و الطالقأن يكون اإل:  الشروط التكوينية  .أ 
  أن يتضمن اإلجراء نطق كلمات معينة من طرف أشخاص معينني يف ظروف معينة  -
  .أن يكون الشخص املنجز مؤهال الجناز الفعل وأن يكون تنفيذه  صحيحا كامال -

فليست الزمة ألداء الفعل بل هي مكملة له لتحقيق صورة مثالية :  الشروط القياسية  .ب 
  :اخلالية من العيوب و اإلساءات و هي 

ه  -   .أن يكون املشارك يف الفعل صادقا يف أفكاره و مشاعره و نوا
  )1(. أن يلتزم مبا يلزم به نفسه -
  :دائي وهييقرتح أوستني مخسة أصناف للفعل األ: األفعال االجنازية عند جون أوستني -4

« أو احلكيميات أو التشريعية على حد قول أوستني ) (verbictive :أفعال األحكام  .أ 
و ، فتتعلق مبمارسة السلطة و القانون و النفوذ، و إصدار األوامر التفسريية يف املذكرات

 )2(».القريبة من النصح و التحذير إعطاء التوجيهات التنفيذية
أو السلوكيات و تتمثل يف السلوك الذي يتفاعل بيه ) Behabitves: (أفعال السلوك  .ب 

وختتص مبجموعة منتشرة ال ميكن حصر أطرافها بسهولة ولكنها كلها « املتكلم مع غريه 
  .62-61ص, )  التداولية(النظرية الربامجاتية اللسانية , حممود عكاشة  )1(                                                           

 .174ص ,  نظرية االفعال الكالم العامة, أوستني  )2(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
تمعية وأمثلتها االعتذارات والتهاين، والتعازي، و  ب السلوك و األعراف ا تندرج حتت 

 )1(».القسم، وأنواع السباب، والذقف و التحدي
ت وتقتضي متابعة أعمال مثل الطرد، ) (Exercitives: ال القراراتأفع  .ج  أو التنفيذ

ام،  التوصية،  االستقالة،  التوسل  )2(...العزل،  التسمية، اال
ت أو االلتزميات، وتتمثل يف ألفاظ )  (Commissives:أفعال التعهد  .د  أو الوعيد

 )3(لقيام بتصرف فهي ألفاظ  تلزم املتكلم . العهد و الوعد و املوافقة
أو العرضيات أو التبينيات و ومتثلها األفعال الكالمية ) Expositives:(أفعال اإليضاح  .ه 

         )4( .أثبت،  نفي، والحظ التأكيد، والشهادة و النقل، و التوضيح والتفسري: التالية مثل
القائلة بوجود فبعد رفضه لألطروحة «  :فكر أـوستني بقوله جاليل دالشيف األخري يلخص 

على عكس مفهوم األقوال ...أقوال صادقة و أخرى كاذبة، اقرتح مفهوم األقوال اإلنشائية 
التقريرية، وبعد حتليل عميق خلص إىل أن أي قول موسوم داخل سياق وأن القول هو كيفية من  

  )5( ». كيفيات العمل
  :أفعال الكالم عند جون سريل  -5

سار الفيلسوف األمريكي سريل على درب أستاذه يف دراسة األفعال الكالمية وعمل على        
على أساس أن ما قدمه أوستني غري كاف للقيام بنظرية متكاملة لألعمال القولية، فأعاد . تطويرها

  :تقسيم الفعل االجنازي إىل مخسة أصناف هي

  .174ص ,  االفعال الكالم العامةنظرية , أوستني  )1(                                                           
 .26ص,  التداولية من أوستني إىل غوفمان, فليب بالنشييه  )2(
  .املرجع نفسه : ينظر )3(
  .67ص,  القاموس املوسوعي لتداولية, جاك موشالر, ينظر آن روبول  )4(
 24، ص مدخل اىل اللسانيات التداولية,جاليل دالش،  )5(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
خالهلا املتكلم أن جيعل املتلقي أو املوجهات يسعى من )Dirextives: (التوجيهات  .أ 

وهي تعبري عن ما يريده املتكلم و تتخذ أشكال أوامر و تعليمات و «يقوم بفعل شيء ما
 :طلبات ومقرتحات ميكن هلا أن تكون اجيابية أو سلبية 

  .أريدها قهوة صافية .أعطيين كو من القهوة -
  .هل لك إن تعريين قلما رجاء -
  )1(. ال تلمس ذلك -

أو املعربات وهدفها التعبري عن احلالة النفسية للمتكم و  (Expressives): برياتالتع  .ب 
فاملتكلم ال حياول أن جيعل الكلمات مطابقة للعامل وال العامل « ال ختضع ملبدأ مطابقة العامل

  )2(»...وتدخل فيها الشكر و التهنئة و االعتذار و املواسات ،مطابق للكلمات 
  .اعتذر منك  -
  .متأسفأ  -

ومتثلها األفعال اليت حتدث تغريات فورية يف منط  )Spatial deictics: (االعالنيات   .ج 
إلطالة طقوس التنصري،  األحداث العرفية اليت تعتمد غالبا على طقوس غري لغوية تتسم 

 )3(....الزواج، أفعال الطرد، إقالة العمل
  .أنت مطرود   -
  اآلن أعلنكما زوجا و زوجة -

  .90، ص pragmatics التداوليةجورج يول،  )1(                                                           
  .50، ص  فاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصرآحممود أمحد حنلة ،  )2(
 .107، ص  )التداولية(النظرية الربامجاتية اللسانية حممود عكاشة،  )3(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
و غرض االجنازي فيها وصف املتكلم واقعة معينة من  (Assertives) :التمثيالت  .د 

و  ، وأفعال هذا الصنف كلها حتتمل الصدق و الكذب propositionخالل قضية 
  )1(.اجتاه املطابقة فيها من الكلمات إىل العامل

ت  -  ه أو االلتزاميات ويعين إلزام املتكلم نفسه بتحقيق  )Commissives:( الوعيد
واجتاه املطابقة فيها من العامل إىل الكلمات وشرط اإلخالص هو « عمل ما 

  )2(».ويدخل فيها الوعد و الوصية inentionالقصد
  

  )3(:واجلدول التايل يلخص وظائف أفعال الكالم
  .احلالة=ص/املتكلم=س  العملية  نوع فعل الكالم

ت   س بسبب ص  الكلمات تغيري العامل  اإلعال
  س يؤمن ص  جعل الكلمات تالئم العامل  املماثالت
  س يشعر ص  )4(جعل الكلمات تالئم العامل  املعربات

  س يريد ص  جعل العامل يالئم الكلمات  املواجهات
  س ينوي ص  جعل العامل يالئم الكلمات  امللزمات

  
  )1979(العامة اخلمسة ألفعال الكالم عند سريليبني الوظائف ) 2(اجلدول رقم  

  :األفعال املباشرة و األفعال غري مباشرة عند سريل
                                                           

 .49، صآفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصرحممود أمحد حنلة،  )1(
  .املرجع نفسة  )2(
 .91ص ,  pragmaticsالتداولية   ,جورج يول  )3(
 .يقصد جورج يول به عامل األحاسيس )4(
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 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
يلحظ أنه مل يستطع التخلص « األفعال الكالمية إىل مخسة أصناف " سريل"بعد تقسيم      

  كالتداخل بني األصناف، وعدم وضوح احلدود " أوستني"الكامل من مآخذه على 
  .هلذا اقرتح تقسيما آخر ميز فيه بني األفعال االجنازية املباشرة وأخرى غري مباشرة  )1( ».بينها 

  Diriect speech act: األفعال اللغوية املباشرة .1
هي األفعال الواردة يف العبارة أو اجلملة و تكون صرحية دون مراوغة يف املعىن و يرى     

ا  هي ا االجنازية «  :سريل أ   )2( ».مراد املتكلم فيطابق ما يعنيهاليت تطابق قو
  indiriect speech act   : األفعال اللغوية غري مباشرة .2

ا االجنازية قصد املتكلم،  فينقل هذا األخري إىل املتلقي        هي األفعال اليت ختالف قو
املتلقي،  أكثر مما حتمله العبارات على أساس املعرفة املشرتكة بينهما أو اخللفية املعرفية لدى 

  :فإذا قال رجل لرفيقه على املائدة 
  "هل تستطيع يدك أن تصل إىل املّالحة؟"«      
ـــــن فضـــــــــلك"فـــــــــإنين أعـــــــــين مـــــــــا أقـــــــــول، كمـــــــــا أعـــــــــين       ويف هـــــــــذه احلالـــــــــة ." ولـــــــــين امللـــــــــح مــــ

جتـــــــــــد القـــــــــــوة األساســـــــــــية لتعبـــــــــــري هـــــــــــي طلـــــــــــب شـــــــــــيء مـــــــــــا، يف حـــــــــــني أن القـــــــــــوة الثانويـــــــــــة أو 
  )3(».ميةاحلرفية هي اجلملة االستفها

   

 .51ص , منزلة معاين الكالم يف النظرية النحوية العربية, معاذ بن سليمان الدخّيل  )1(                                                           
 .108ص ,)التداولية(النظرية الربامجاتية اللسانية , حممود عكاشة  )2(
 .52، ص 1992، شركة أبو هالل لنشر : ، القاهرة1:، ط األساليب و حتليل خطاباالجتاهات احلديثة يف علم علي عزت ،  )3(
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   :شروط األفعال الكالمية عند سريل 

يعين أن يكون للكالم معىن قضوي من خالل قضية تقوم على املرجع : احملتوى القضوي  .أ 
  متحدث عنه

  .ويكون احملتوى القضوي هو املعىن األصلي للقضية  .ب 
  .و يتحقق إذا كان املتكلم قادرا على اجناز الفعل : الشرط التمهيدي  .ج 
  .يتحقق إذا كان املتكلم خملصا يف أداء الفعل و : شرط اإلخالص  .د 
                                                                                                          )1(.و يتحقق حني يؤثر املتكلم يف املتلقي: الشرط األساسي  .ه 

ت :نيا   Deiscis  :اإلشار
ت الدرس  تتمثل يف الضمائر و الظروف  الزمنية و املكانية و , التداويلهي أحد مكو

و غريها، و هذه العالمات ال يتحدد معناها إال يف سياق اخلطاب احلقيقي، ...أمساء اإلشارة 
ا كافة، و الكلمات جزء « : يف قوله  الشهري وعرب عن ذلك للغة يف مستو يتجسد اخلطاب 

ىل مدلول معني،  إال أن بعضا منها يوجد يف املعجم الذهين دون من نظام اللغة فتحيل كل كلمة إ
خلطاب يف سياق معني  بت، فال يتضح مدلوله إال من خالل التلفظ    )2(».ارتباطه مبدلول 

هداف و مقاصد املتكلم، فيتم اختيار نوع معني من اإلشارات دون غريها  تعىن اإلشارة 
ألصل  على أساس ما يقصده املتكلم و ما يفهمه السامع،  قد تصبح الضمائر اليت وظيفتها 

شريية  جحة ولكن عندما يكون ) أنظر إليه) (خذ هذا: مثال(تعابري  شارة  وافية لإلتيان 
  : عسريا ميكن اللجوء إىل استعمال عبارات امسية أوسع مثال) أو التعريف(التحديد 

 .48، ص  آفاق جدجية يف البحث اللغوي املعاصرحممود أمحد حنلة ، : ينظر )1(                                                           
 .79ص  ،-تداولية لغوية  مقاربة–اخلطاب  اتإسرتاتيجي،  عبد اهلادي ظافر الشهري )2(
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فبهذه التحديدات يتضح مقياس اللسانيات سنة كذا ، األستاذ الذي درسنا يف اجلامعة أتذكر 

  )1(.لدى املتلقي املعىن املقصود
ت    :أنواع اإلشار

و "مكانية "و " زمنية" و" شخصية"يشري بعض الدارسني إىل أن أنواع اإلشارات ثالثة   
ا مخسة "االجتماعية"منهم من يضيف نوعا آخر هو اإلشارات  و يف األخري يكاد يتفق على أ

ألفاظ دالة على عناصر غائبة حاضرة، حصراها « : بقوله بوقرة ومييل إىل هذا الرأي نعمان. أنواع 
ت اجتماعية،  : ون يفليفنس ت مكانية، إشار ت زمانية  إشار ت شخصية، إشار إشارا

ت خطابية   )2(».إشار

ت الشخصية  .1   personal deictics:اإلشار
ت الشخصية ومتثل الضمائر و األلفاظ   الدالة على املتكلم و حده أو مع غريه « اإلشار

و الغائب ..) أنت ، أنتما  أنتم (و املخاطب ) أ ، حنن(أي ضمائر املتكلم  )3( » )حنن/أ(مثل 
من الناحية التقليدية بدائل عن االسم كما يوضح املصطلح « ألن الضمائر ..) هو ، هي ، مها(

prônon  =4( ». القائم مقام االسم( 
ياق الذي و مدلول اإلشارة الشخصية ال يتحقق إال مبعرفة حقيقة احملادثة أو الس

  :   فإذا قلت . استخدمت فيه، ألن الضمري وحده غري كاف إليصال املعلومة
   

  .39ص، pragmatics التداوليةينظر جورج يول ،   )1(                                                           
  . 87، ص  املصطلحات األساسية يف لسانيات النص و حتليل خطابنعمان بوقرة ،  )2(
 .املرجع نفسه  )3(
دار الشؤون الثقافية العربية ، : العراق .، بغداد1:يوئل عزيز ، ط: ، ترمجة عباس صادق ، مراجعة اللغة  و املعىن و السياقجون الينز ،  )4(

 .252، ص 1987
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ليس من «:مربزا يف ذلك أمهية السياق يف حتديد هوية املتكلم  أمحد حنلةوهذا ما يوضحه        
لكن السياق الزم , و حنومها له داللة يف ذاته على املتكلم "أنت"و " أ"الشك يف أن الضمري 

  )1( ».ملعرفة من املتكلم أو املخاطب الذي حييل إليه الضمري
جحة فأضاف لكن مرجع الضمري و سياق اخلطاب غري كاف للحصول ع         لى إشارة 

: فإذا كانت اإلشارة غري مطابقة للواقع   فهي كاذبة مثال " الصدق"فالسفة اللغة بعًدا آخر وهو 
بليون : قالت امرأة «  فليس بكاف مطابقة املرجع الضمري هو تلك املرأة ، بل البد , أ أم 

بليون فع ن تكون هي أم  وأن تكون اجلملة قيلت يف , الالتحقق من مطابقة املرجع للواقع ، 
  )2(».الظروف التارخيية املناسبة

   Temporal deictic : اإلشارات الزمنية  .2
" بعد"، " ساعة"، "صباحا""،  "عندئذ"  "اآلن"تشمل ظروف الزمان بصفة عامة مثل  

فلكل « و ال يتحدد مدلوهلا إال من خالل معرفة السياق الذي و ردت فيه . و غريها"... قبل"
, حتيل اآلن  إىل زمن تعرفه األ يف هذه اجلملة" أ اآلن أقرأ"فعل أو حدث آنيته فحني نقول 

﴿: حني نقرأ         ﴾ )3( ... إىل زمن يوسف عليه السالم  ال " اآلن"حتيال
   )4(».زمانك أنت مبا تقرا ، وال زماين أ مبا أكتب

 .18، ص آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصرحممود أمحد حنلة ،  )1(                                                           
  .املرجع نفسه  )2(
  . 51: يوسف )3(
 .72ص  ،- تبسيط التداولية–من أفعال اللغة إىل بالغة اخلطاب السياسي اء الدين دمحم مزيد ،  )4(

  أ أقول نزل املطر
 الرجل        املعلم       الطفل          األب     
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    ساعة سأعود بعد:  مثال  

    ً فيختلف مرجعها إذا قلتها اليوم، أو غدا أو بعد أسبوع فما يناسب زمان قد ال يناسب زما
  )1(».بغض النظر عن حتقق الوعد ، فإنه يلزم معرفة حلظة التلفظ كي يبين توقعه عليها« آخر ، 

، فاألول حييل إىل املاضي و املضارع و املستقبل، كوينو آخر  زمن حنوي: و الزمن نوعان 
م و الساعات  ويشري إىل هذا التمييز ... و الثاين حييل إىل الفصول و السنوات و األشهر و األ

  . النحوي زمن اجلملة « :يف قولة حممود عكاشة بني الزمنني 
ء الوقت و الزمن اليت يكون مثل الظروف و أمسا: و الكوين الظروف اليت حتيل إىل العامل اخلارجي 

  )2(».تقديرها يف العامل اخلارجي 
قد يتطابق النوعان يف سياق اخلطاب، وقد خيتلف الزمن النحوي عن الزمن الكوين، فتأيت 

 ﴿ :مثال صيغة املاضي لداللة على املستقبل ففي قوله تعاىل             
            ﴾ )3( فزمن التكلم جاء وقت بعثة النيب عليه الصالة و 

  )4(.املستقبل   إال أن الزمن النحوي رغم كونه يف صيغة املاضي إال انه دال على. السالم 
ت املكانية .3     Spatial deictces: اإلشار
هي العناصر و األلفاظ الدالة على مكان املتكلم وال يتحدد معناها إال من خالل السياق الذي    

«        : فيقول  هي  عكاشةيعرفها . وردت فيه ، الن كل لفظ حيدث ضمن سياق مكاين 
 .83ص  -مقاربة تداولية–إسرتاتيجية اخلطاب عبد اهلدي ظافر الشهري ،  )1(                                                           

 .85ص،)التداولية(النظرية الربامجاتية اللسانية  ،حممود عكاشة  )2(
  1:النحل  )3(
  .92ص ، االجتاه التداويل و الوسيط يف الدرس اللغوي ،دية رمضان النجار  )4(
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ت املكانية اك، هنا ، هن, هذا و ذاك: اليت حتيل إىل املواضع اليت تفاعل الواقع معها، ومن االشار

و تدخل فيها أمساء األماكن، وهي تدل على أشياء يف العامل اخلارجي، وهي مبنزلة ... فوق، حتت 
   )1(».التعيني و التوثيق

أحب أن أعمل (فال ميكن تفسري اسم اإلشارة إال مبعرفة املكان الذي يقصده املتكلم، مثال
تكلم، فهل يعين هذه املؤسسة، وحدها ليست كافية لتوضيح ما يقصده امل" هنا"فاإلشارة ).  هنا

  ....اجلامعة، البالد 
  .السيارة وراءالكرة :الحظ إذا قلت 

غامضا، لو استعمل وحده ، و لكن حتديده هنا مرتبط مبعرفة ) وراء(فيظل مرجع اللفظ 
   )2().السيارة( الشيء الدال

هو اآلخر يويل أمهية كبرية لسياق الزماين و املكاين، ويؤكد على أن  جون الينزكما جند 
سياق اخلطاب هو الوسيلة الوحيدة يف مجيع اللغات اليت ميكن من خالهلا التعرف على ظريف 

  )3(.الزمان واملكان وما يعادهلما 
   Social deixis: اإلشارات االجتماعية  .4

ا األلفاظ اليت تشري إىل   وقرةلنعمان ب" معجم املصطلحات "جاء يف        عالقات «أ
  )4( ».اجتماعية بني املتكلمني ، من حيث هي عالقات ألفة و مودة ، أو عالقة  رمسية 

   
  85ص ,  لنظرية الربامجاتية اللسانية التداوليةا,حممود عكاشة  )1(                                                           

 .85ص-تداوليةلغوية مقاربة -اخلطاب  اتاسرتاتيجي ,عبد اهلادي ظافر الشهري )2(
 .245ص, اللغة و املعىن و السياق,جون الينز : ينظر )3(
  .87ص , معجم املصطلحات األساسية يف لسانيات النص و حتليل خطاب  ,نعمان بوقرة  )4(

 



 
 

 39 

 مدخل إىل اللسانيات التداولية................................................الفصل األول
  Formal: العالقة الرمسية  .أ 

جورج و اليت يسميها ...) السن ، السلطة (هي العالقة اليت تضع فروق للمكانة االجتماعية     
ملبجالت «: ملبجالت يف قوله يول تسمى التعابري اليت تشري إىل املكانة العليا 

Honorifice.«)1(  فمثال ضمريtu" " للمفرد و"vous " للجمع يف اللغة الفرنسية، ولكن
قد ُيستعمل األول مكان الثاين أو العكس حسب املكانة االجتماعية لكل من املتكلم و 

  .املخاطب
للمفرد املخاطب تبجيال له ، أو مراعاة للمسافة « " "vousفتستعمل مثال صيغة 

كذلك يف اللغة العربية خماطبة املفرد   )2(».االجتماعية بينهما أو حفاظا للخطاب يف إطار رمسي 
قرر ، (و املفرد املعّظم لنفسه بصيغة اجلمع حنن ...) حضرتكم ، سادتكم (بصيغة اجلمع انتم 
يف اللغة " عقيلته"«: كما توجد ألفاظ دالة على هذه العالقة   مثل ،  ... ) اختذ ، استعملنا 

لنسبة لكلمة    )3(»".زوجته"العربية املعاصرة عالمة على الطبقة االجتماعية املتميزة 
الظافة إىل هذه الصيغ تشمل العالقة الرمسية معظم األلقاب اليت تضع املشار إليه يف        

السيدة ،  ، حضرتكم ، مسو األمري، جاللة امللك ، أستاذ الفاضل: ل مكانة اجتماعية متميزة مث
  ....اآلنسة ، السيد 

  Intinacy:عالقة األلفة و املودة   .ب 
و هي عالقة عكس األوىل ال تويل أمهية للفوارق االجتماعية بني املتخاطبني وهذا ما يشري 

فظال عن ...من مجيع هذه القيوداالستعمال غري الرمسي فهو منفك  «: يف قوله  أمحد حنلةإلية 
  )4( »...صباح العسل ،صباح الفل  ،صباح اخلري:التحيات اليت تندرج من الرمسية إىل احلميمية مثل

  .29ص  ,pragmaticsالتداولية , جورج يول  )1(                                                           
 .23ص,  البحث اللغوي املعاصر آفاق جديدة يف, حممود أمحد حنلة  )2(
 . 71ص, 1998, عامل الكتب احلديث : القاهرة , 1:ط,  علم الداللة, أمحد خمتار عمر  )3(
 .26ص, أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر ,حممود أمحد حنلة  )4(
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ت اخلطابية .5   disourse deictics:اإلشرا

وهذا ما أدى بكثري من الدارسني / و هي اإلشارات اليت ال حتيل إىل ما حتيل إليه الضمائر
إلحالة إىل « رفضهم هلذا النوع من اإلشارات لتداخلها مع اإلحالة  تلتبس إشارات اخلطاب 

ت cataphoraأو الالحق  anaphoraالسابق   )1( ».لذلك أسقطها البعض من اإلشار
" هللا"حتيل اىل لفظ اجلاللة " هو"فالضمري ) قل هو هللا(حتيل إىل مرجع الضمري  فاإلحالة هي اليت

خرى قال « إما اإلشارة فتحيل إىل مرجع جديد تلك قصة : فإذا روى شخص قصة تذكره 
                                             )2(» .أخرى 

« : يعرف كل منهما مربزا يف ذلك الفرق بينهما علي جند دمحم يونسويف هذا السياق 
هي عالقة اللفظ : و اإلحالة.هي العالقة بني اللفظ وما يشري إليه يف املقام املستخدم فيه: فاإلشارة

  ملفهوم العام الذي حييل عليه يف ذهن املخاطب بغض النظر
  )3(».عن املقام أو السياق اخلاص الذي وردت فيه

  اإلحالة  اإلشارة
  الوضع  االستعمال

  اللغة  الكالم
  املعىن  القصد
  اجلملة  القول
  اللفظ  السياق

  
  )4( يبني الفرق بني اإلشارة و اإلحالة) 3(جدول رقم
  . 24ص، أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر حممود أمحد حنلة ، )1(                                                           

  . 87، ص  معجم املصطلحات األساسية للسانيات النص وحتليل اخلطابنعمان بوقرة ،  )2(
 .19، صمقدمة يف علمي الداللة و التخاطب دمحم دمحم يونس علي يونس، )3(
 .19، صاملرجع نفسه : ينظر )4(
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  conversational implicature  :االستلزام احلواري: لثا 

الذي ألن هذا األخري ُمييز بني معنيني املعىن ,يعد أحد أهم مبادئ اللسانيات التداولية
وهذا موضوع االستلزام التخاطيب، وقبل إن . يقصده املرسل، و املعىن الذي يستنتجه املرسل إليه

  .نفصل احلديث فيه نشري أوال إىل ظروف نشأته 
 تشري الدراسات اللسانية املعاصرة إىل أن ظهور هذا املفهوم يعود إىل الفيلسوف جرايس      

Paul Grice Herbert) ( على ما يسميه  1975املقال املنشور سنة « من خالل
  )1( ».ويسجل هذا املقال تطور يف مفهوم الداللة غري الطبيعية " منطق احملادثة"صاحبه 

فحاول من خالل هذه احملاضرات البحث عن املعىن يف سياق اخلطاب ، بدال من املعىن      
أنه ينبغي السماح مبستوى «: إىلفنبه جرايس . الداليل الذي يبدو ظاهرا على العبارات و اجلمل

لسياق ومع ذلك فان املتلقي يف احلالتني، يطور . آخر من املعىن الناتج عن آليات داللة مرتبطة 
الستدالل   )2(» .حسا دالليا مرتبطًا 

فتعد هذه النقطة األوىل اليت انطلق منها جرايس يف دراسة احلوار و خصائصه  فقد يبيح 
قد يراوغ يف كالمه كأن يقول أكثر مما يقصده ، أو يقصد أكثر مما  ،مباشرة املتكلم مبا يقصده 

  فجعل كل مهه إيضاح االختالف بني ما يقال ، وما يقصد، فما « . يقوله
وما يقصد هو ما يريد املتكلم إن يبلغه  ،يقال هو ما تعنيه الكلمات و العبارات بقيمتها اللفظية 

                                    )3( ».السامع على حنو غي مباشر
يقدم تعريًفا دقيًقا هلذا املبدأ حتت مصطلح آخر هو  دمحم يونس عليويف هذا السياق جند 

عالوة على النسبة اخلارجية اليت تشري -كل استنتاج من قولة ما«  :فيقول" وم التخاطيب املف"
  .54، ص التداولية اليوم علم جديد لتواصلآن روبول و جاك موشالر،  )1(                                                           

فو  )2( : ، بريوت ، لبنان1:دمحم حيياتن ، ط: ترمجة  ،ت اللسانية الكربى من النحو املقارن اىل الذرائعيةالنظر جورج اليا سرفايت ، . ماري إن 
 .368، ص 2012املنظمة العربية لرتمجة ، 

 .33ص , آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر, حممود أمحد حنلة  )3(
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لرجوع إىل امل العتماد على أصول التخاطب، وليس  عاين الوضعية ، أو االستنتاجات إليها 

ويقوم املفهوم التخاطيب على افرتاض مفاده أن إسهامات املتخاطبني مرتابطة بعضها . املنطقية
  )1( ».بعضا

  :ومييز جرايس بني نوعني من االستلزام احلواري
قائم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة من استلزام بعض األلفاظ بعينها : االستلزام العريف .1

ا السياقات ال      )2(.و الرتاكيب,تنفك عنها مهما اختلفت 
      )3(.فهو متغري دائما بتغري السياقات: االستلزام التخاطيب .2

  : مبادئ نظرية احملادثة 
تذكر الدراسات جمموعة من املبادئ اليت تندرج ضمنها لكن سنذكر أمهها وهو مبدأ 

  :حكام اليت تضبط احلوار بني املتكلمنيالذي يتضمن جمموعة من القوانني و األ" التعاون"
  :مبدأ التعاون  

يعد هذا املبدأ ركيزة من الركائز اليت تقوم عليها التداولية ، ألنه يسعى إىل تفسري قصد   
ويقصد به ذلك املبدأ الذي « : يف قوله ظافر الشهريو هذا ما يبينه . املتكلم وفهم املخاطب 

ويله و فهمهيرتكز عليه املرسل لتعبري عن قصد   )4(» .ه، مع ضمانه قدرة املرسل إليه على 
  :يشرح جرايس هذا املبدأ مقرتحا أربعة مبادئ فرعية

                                                           
 .48ص ,مقدمة يف علمي الداللة و التخاطب, دمحم دمحم يونس علي  )1(
 83ص, املصطلحات األساسية يف لسانيات النص و حتليل خطاب  ,نعمان بوقرة  )2(
 .33.ص,  آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر, حممود امحد حنلة )3(
 .96، ص -تداولية لغوية  مقاربة –اخلطاب  ياتاسرتاتيج، عبد اهلادي ظافر الشهري )4(
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لقدر الذي يضمن و حيقق الغرض  quantité: الكم .1 يقول املتكلم ما هو ضروري 

 :مثال.املطلوب 
  هل قلمت األشجار و حرثت األرض ؟  .أ 
 .قلمت األشجار  .ب 

  )1(كايف من حيث الكمية، وقد يستنتج السائل أن األرض مل حترثواضح أن اجلواب هنا غري  
فكن « ، "الصدق"ويطلق عليها تسمية أخرى تشاركها الصفة وهي :  qualityالكيف .2

الصدق "صادقا وال تقدم معلومات خاطئة أو معلومات ال تستطيع الربهنة على صحتها 
 )2(»يزية كما تقول احلكمة االجنل" األمانة أفضل الطرق"  " منجاة

يراعى فيها الوضوح و الدقة و ترتيب األفكار و مراعاة اخللفية  :manner الطريقة .3
 :يف أي من القرآن الكرمي وردت اآلية الكرمية : مثال. املعرفية للمتخاطبني

     ﴿          ﴾ )3 (.  
اجلــــــواب  الحــــــظ أن...هــــــذه اآليــــــة مل تــــــرد يف ســــــورة البقــــــرة ، وال يف ســــــورة آل عمــــــران ، وال يف  

وردت هــــــذه اآليــــــة الكرميــــــة : ملقارنــــــة فــــــان اجلــــــواب املثبــــــت ...املنفــــــي يــــــؤخر املعلومــــــة املطلوبــــــة 
  )4( .يف سورة النحل

 . أن يكون اخلطاب مناسبا لسياق املوقف  relation:املالئمة .4
ألن يف نظرهم  . بل أظيف هلا مبادئ أخرى. احملادثة مل تقف عند مبدأ التعاون فقطنظرية لكن 

جلانب التبليغي و أمهل جوانب أخرى أخالقية و اجتماعية    .    أن جرايس اهتم 
 .171،ص 2001دار الفكر،:، عمان1:ط,علم الداللة السيمونتيكية و الرباجاتية  يف اللفة العربية شاهر حسن،  )1(                                                           

 .40,  من أفعال اللغة إىل بالغة اخلطاب السياسي تبسيط التداولية ,اء الدين دمحم مزيد )2(
 . 53: النحل  )3(
  .172ص , الداللة السيمونتيكية و الربامجاتية يف اللغة العربيةعلم , شاهر حسن  )4(
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 يتنبه إىل اجلانب التهذييب قد يكون هو األصل يف خروج العبارات عن إفادة املعاين احلقيقية و مل«

         )1(» .املبشرة
  :ومن املبادئ اليت جاءت بعد جرايس نذكرك

يف مقال ) (ROBIN –LAKIFFهو مفهوم صاغته روبني اليكوف " التأدب"مبدأ     
التعفف، التودد، (يتضمن هو اآلخر بعض القوانني و القواعد هي"  منطق التأدب"هلا بعنوان 
و ) (brawnpظهر هذا املصطلح على يد كل من براون "التواجه "ومبدأ الثاين ) . التشكيك
  " .ظاهرة التأدب: "يف عمل مشرتك بينهما بعنوان ) (levensonليفينسون 

لث يعتربه " مبادئ التداولية"يف كتابه ) (G. leechيف حني يقرتح جفري ليتش    مبدأ 
دئ على مسلمات و قواعد يقوم كغريه من املبا" التأدب األقصى"مكمال ملبدأ التعاون  وهو مبدأ 

 )2(.)الباقة ، السخاء ، االستحسان، التواضع ، االتفاق ، التعاطف(هي 
  :أنواع املعىن عند جرايس 

  :يفرق جرايس بني نوعني من املعىن املنطوق و املفهوم  
حمتواها الداليل الذي يشمل جمموع « وهو املعىن احلريف للجملة أو  :املنطوق أو الوضعي -

 )3(».و املعاين املعجمية اليت تتضمنها )الصرفية و النحوية(املعاين القواعدية 
                      .أي أن معناه مفهوم بغض النظر عن سياق التخاطب الذي وردت فيه

  .131ص,  االستلزام احلواري يف التداول اللساين, عياشي أدواري  )1(                                                           
 .121- 118املرجع نفسه، ص:ينظر )2(
  .41، ص مقدمة يف علمي الداللة و التخاطب دمحم دمحم يونس علي ،  )3(
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املعىن املنطقي «و  هو املعىن املستنتج من سياق اخلطاب و يشمل :  املفهوم أو املنطقي -

implication 2(». )1(نوعني من املعين مها التضمني و االفرتاض(  
  présupposéاالفرتاض املسبق  : رابعا

يعىن بتفسري ، االفرتاض املسبق هو احد ركائز التداولية اللغوية، ويعترب مصدر تواصلي آخر
ومدى فهم املتكلمني بعضهم  البعض برغم الغموض الذي قد يبدو ظاهرًا على عملية التخاطب 

ا املتكلم عالقة « كما حيدد جورج يول مفهوم االفرتاض على أنه . اجلملة و العبارات اليت ينطق 
  )3( .»بني افرتاضني

خذ بعني اخللفية املعرفية أو املعرفة املشرتكة  للمتلقي ومن هنا   « ألن املتكلم يف خطابه 
لغ األمهية يف عملية التواصل، واجناز األفعال اللغوية حبيث يتم افرتاض وجود  فاالفرتاض املسبق له 

ي للوصول إىل يعتمد عيه املرسل يف بناء خطابه و ينطلق منه املتلق, أساس سابق لدى املتلقي 
  )4( ».غاية املرسل

  .أغلق النافذة : الحظ املثال 
، ضجيج السيارات،  الربد(يفرتض أن النافذة مفتوحة ، و أن هناك سبب يدعو إىل غلق النافذة 

و هذا ال يتحقق إال يف .، إن املتلقي قادر على اجناز الفعل الذي طلب منه ...)أشعة الشمس
  . املتكلمنيسياق اخلطاب و العالقة بني 

األول هو شيئ يفرتضه املخاطب قبل عملية الكالم أما الثاين يفهم منطقيا مما قيل يف : رتاض و االستلزامفرق جورج يول بني مصطلحني االف )1(                                                           
  .)51ص التداولية ,ينظر جورج يول .(الكالم  فاألول حيتويه املتكلمون و الثاين حتتويه اجلمل

 45، ص  مقدمة يف علمي الداللة و التخاطب دمحم دمحم يونس علي ، )2(
  . 52،ص  Pragmaticsالتداولية جورج يول ،  )3(
عامل الكتب , عامل الكتب احلديث: األردن , 1:ط, النظرية التداولية وأثرها يف الدراسات النحوية املعاصرة, أمحد فهد صاحل شاهني  )4(

   .20ص, 2015, احلديث
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              .متيـــــــــــز الدراســـــــــــات احلديثـــــــــــة بـــــــــــني نـــــــــــوعني مـــــــــــن االفـــــــــــرتاض  :أنـــــــــــواع االفـــــــــــرتاض املســـــــــــبق
ــــــــداليل ــــــــرتاض املســــــــبق ال ــــــــزه عــــــــن االســــــــتلزام التخــــــــاطيب  :االف ــــــــوع بشــــــــرط ميي حيــــــــدد هــــــــذا الن

ـــــــــت القضـــــــــــية األوىل صـــــــــــادقة وجـــــــــــب إن تكـــــــــــون الثانيـــــــــــة  وهـــــــــــو شـــــــــــرط الصـــــــــــدق ، فـــــــــــإذا كانــ
ـــــــت القضــــــــــــية األوىل صــــــــــــادقة وجــــــــــــب إن  صــــــــــــدقال فــــــــــــإذا كــــــــــــان قولنــــــــــــا صــــــــــــادقة فــــــــــــإذا كانـــــ

ــــــــة صــــــــادقة ــــــــا  تكــــــــون الثاني ــــــــت حصــــــــا(فــــــــإذا كــــــــان قولن ــــــــا ) رأي ــــــــزم إن يكــــــــون قولن صــــــــادقا ، ل
  )1(.صادقا أيضا ) رأيت حيوا(

ال يشـــــــــــرتط فيـــــــــــه عنصـــــــــــر الصـــــــــــدق و الكـــــــــــذب و حيـــــــــــدد : االفـــــــــــرتاض املســـــــــــبق التـــــــــــداويل
  )négagtion  test de«.)2بواسطة اختبار النفي«  عادة
  : مثال

  .حمفظيت جديدة   .أ 
 .حمفظيت ليست جديدة   .ب 

إلثبـــــــــــات نالحـــــــــــظ أن  يف كلتـــــــــــا احلـــــــــــالتني يبقـــــــــــى االفـــــــــــرتاض املســـــــــــبق نفســـــــــــه ســـــــــــواء 
   .أو النفي وهو أن صاحب املقولة ميتلك حمفظة 

ــــــن االســـــــــتلزام تظهـــــــــر لـــــــــه أنـــــــــواع أخـــــــــرى خيتصـــــــــرها  ـــــــــولوحتـــــــــت هـــــــــذا النـــــــــوع مـــ يف  جـــــــــورج ي
  :اجلدول التايل

  
  .28ص , آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر, حممود أمحد حنلة :ينظر  )1(                                                           

  .105ص ,  املصطلحات املفاتيح لتحليل خطاب,دومينيك مانغونو  )2(
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 )1(االفرتاض املسبق التداويليبني أنواع ) 4(جدول رقم 

  
  )2(األقوال املضمرة: اخامس

تعترب األقوال املضمرة موضوع آخر من مواضيع التداولية اللسانية، هو األفكار اليت تتضمنها     
اجلملة أو العبارة فال تظهر على سطح ولكن يستنتجها املتلقي ، وينقل مسعود صحراوي عن 

 القول املضمر هو كتلة املعلومات  اليت ميكن للخطاب أن حيتويها، ولكن« :أوركوين قوهلا أن 
  )3(».حتقيقها يف الواقع يبقى رهن خصوصيات سياق احلديث

                                                           
 .58ص ,    pragmatics التداولية, جورج يول )1(
التداولية ,ينظر مسعود صحراوي(و الثاين وليد مالبسات اخلطاب , هو أن األول وليد السياق الكالمي , الفرق بينه وبني االفرتاض املسبق  )2(

 .)32ص,العربعند علماء 
  .املرجع نفسه )3(

  
  

  االفرتاض املسبق  املثال  النوع
  )موجود(>>   )س(أل   وجودي
  )غادرت(>>   ندمت على مغادريت  واقعي

لسعادة  غري واقعي   مل يكن سعيدا>>   تظاهر 
  حاول اهلروب>>   متكن من اهلروب  معجمي
  توفيت>>   مىت توفيت ؟  بنيوي

  أ مريض>>   ....لو مل أن مريضا  مناقض للواقع
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  :خالصة

وممـــــــــــا ســـــــــــبق يتضـــــــــــح أن اللســـــــــــانيات التداوليـــــــــــة ال تقـــــــــــوم علـــــــــــى آليـــــــــــة واحـــــــــــدة ، إمنـــــــــــا 
هلـــــــــــا عـــــــــــدة آليـــــــــــات لتحقيـــــــــــق غايتهـــــــــــا وهـــــــــــو الوصـــــــــــول إىل املعـــــــــــىن احلقيقـــــــــــي ولـــــــــــيس املعـــــــــــىن 

ـــــــــــــــة هــــــــــــــــي  ــــــــــــــريف للعبــــــــــــــــارة وآليـــــــــــــــات النظريــــــــــــــــة التداولي ـــــــــــــال الكالميــــــــــــــــ(احلـ ة اللغويــــــــــــــــة ، األفعــ
ت، االســــــــــــتلزام التخــــــــــــاطيب، مبــــــــــــادئ التخاطــــــــــــب األقــــــــــــوال املضــــــــــــمرة ـــــن هنــــــــــــا ) اإلشــــــــــــار ومـــــــ

ـــــــن البحـــــــــوث اللســـــــــانية الـــــــــيت جـــــــــاءت تبحـــــــــث عـــــــــن وظـــــــــائف  ـــــــــا جمموعـــــــــة مــ ميكــــــــن القـــــــــول أ
  .   امللفوظات وخصائصها يف عملية التواصل
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 البعد التداويل من منظور اللسانيات احلديثة: املبحث الثالث 

  
ا نظرية شاسعة تُعَىن بدراسة اخلطاب و السياق  لتداولية أمهية كبرية يف الدراسات اللسانية ،كو
الذي ورد فيه، و االهتمام بكل جوانب التواصل من إنتاج اخلطاب  وحتديد مقاصد املتكلم فيه ،و 

سبقتها سواء عن  األثر الذي يرتكه املتكلم يف السامع، و هي جوانب أمهلتها الدراسات اللسانية اليت
  .قصد أو عن غري قصد

ا لسانيات احلوار أو امللكة التواصلية ،قدمت الكثري من املفاهيم واألفكار و  ومن هنا يتضح أ
الستعمال اللغوي ،لذلك مسيت بنظرية االستعمال ،أو النظرية  اإلشارات و املعاين ،وكل ماله عالقة 

ا تدرس شروط التواصل و التبليغ الذي حيتكم إليه املتكلمون لل وصول إىل أهدافهم التخاطبية ، أل
  )1(من وراء هذه العملية التواصلية 

إذن اللسانيات تقوم على اجتاهني اثنني ،اجتاه يعىن بدراسة نظام اللغة  بعزله عن السياق 
الذي ورد فيه ، أما االجتاه الثاين فهو اجتاه تواصلي يدرس اللغة يف مقامها التخاطيب أو يف  يالتواصل

ما دام التخاطب قائم على تبادل ) اجلملة(احلوارية تتجاور نظام اللغة فاللسانيات سياق معني، 
  .الكالم

ا اجنازات من عقل بشري، كذلك  ا قابلة للتعديل والتطوير واملراجعة ، أل ما مييز العلوم أ
الدراسات اللسانية، مبنية على التعديل والتطوير، من دي سويسر إىل تشوميسكي إىل أوبتني 

ا املبحث سنحاول أن نقدم عرضًا موجزاً ألهم الروابط و االختالفات  بني التيارين وسريل ويف هذ

  . 49، ص 2015اجلزائر ، جامعة تزي وزو، ، 1جملة سيمات ، العدد ،  إشكالية النص يف اللسانيات التداوليةذهبية محو احلاج ، : ينظر )1(                                                            
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التيار األول بشقيه البنيوي والتوليدي والتيار الثاين التداويل موضحني يف ذلك أمهية وغاية البحث 

  .التداويل 
  :التداولية ردة فعل على اللسانيات 

، ظهرت يف الستينات من القرن املاضي،  ىالتداولية هي أحد االجتاهات اللسانية الكرب 
ألن هذه األخرية ) البنيوية والتوليدية التحويلية(حماولة سد ثغرات املدارس اللغوية اليت سبقتها 

ا من املتكلم واملتلقي و أثر الضروف احلدث الكالمي    . أخذت تدرس اللغة بعزل ها عما حييط 
ا علىالتداولية عن حديثها وهذا ما توضحه فرنسواز ارمنكو يف  تطرح موضوع  نظرية أ

  : الدراسات اللسانية اليت سبقتها وهي  تساؤل عدداً من املبادئ اليت يقوم عليها
  .أسبقية االستعمال الوصفي والتمثيلي للغة  -
 .أسبقية النظام والبنية على االستعمال  -
 .أسبقية القدرة على االجناز  -
 )1(. أسبقية اللغة على الكالم  -

ت اللغة  الصويت ، والصريف ، (فاملنهج البنيوي جعل كل اهتمامه حول املادة اللغوية أو مسو
بعيدا عن السياق الذي وردت فيه هذه املادة ، اللغوية ، وعن هذا يقول ) النحوي ، الداليل
 إىل جماالت) الشكل و الداللة(البعد التداويل يف دراسة اللغة يتجاوز منوال  «خليفة بوجادي 

أخرى ال حيكمها هذا املنوال ، حنو امللفوظية ، واحلجاج ، ومظاهر اإلستدالل يف اللغة والتضمني 
  )2( ».واإلقتضاء وغريها لوصف عالقة أشكاهلا مبعانيها 

  . 9، ص  املقاربة التداوليةفرنسواز ارمنكو ، : ينظر )1(                                                           
صلية يف الدرس العريب القدمي خليفة بوجادي ،  )2( ص  2012بيت احلكمة ، : ، اجلزائر 2:، طيف اللسانيات التداولية التداولية مع حماولة 

101 . 
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ت داخل " لشكلية الصورية"وعادة ما توصف اللسانيات    ألن اهتمامها وظائف املكو

ال إلفتقادها القواعد . هيمي مفتقرًا إىل التعيني واإلحالة جعل جهازها املفا «اجلملة ضعيفًأ مما 
  .لقد زادوا يف قيمة الضرائب : اإلحالية والتغريية كامللفوظ اآليت

أما يف ) ...زاد(ملفوظ ال تقدم اللسانيات البنيوية يف أي تغيري للضمري الذي أسند إليه الفعل 
  )1( ».مري وتعيني املرجع يف الواقع اخلارجيالتداولية فتوجد آلية أو عدة آليات تغيري هذا الض

  
  
  
  

ومما سبق يتضح الدور الذي تلعبه اللسانيات يف بلورة النظرية التداولية اللغوية ، وذلك 
طالب خولة بسبب امهاهلا عنصر املعىن احلقيقي ، الوارد يف سياق اخلطاب وهذا ما توضحه 

ينبغي أن نسجل التداولية نشأة كرّدة فعل للتوجيهات البنيوية ، فيما افرزته من  «: اإلبراهيمي
  )2( ».تصورات صورية 

لقد عمد الباحثون إىل هذا املنهج  «: الرأي بن ظافر الشهري يف قوله إىل هذا وميل
، أي يف  ليمدهم برؤى متعددة نتيجة الدراسات الشكلية وامهاهلا ملقاربة اللغة يف حتليلها احلقيقي

  )3( ». االستعمال التواصلي بني الناس 
  

                                                           
 . 29، ص  التداولية عند العرب مسعود صحراوي ، )1(
 .  177، ص  مبادئ اللسانياتخولة طالب االبراهيمي ،  )2(
  . 21ص  ،-مقاربة لغوية تداولية –اخلطاب  اتإسرتاتيجيعبد اهلادي بن ظافر الشهري ،  )3(

 

  لقد زادوا يف قيمة الضرائب      
  السلطة           احلكومة         االدارة          الدولة
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  : الفرق بني البنيوية والتداولية 

تشري بعض الدراسات إىل أن الفرق بني البنيوية والتداولية يكمن يف املنهج والغاية فاألوىل   
ا"تقوم على مبدأ  ا ومن أجل ذا يف حني أن التداولية تقوم على دراسة قيد " دراسة اللغة لذا

دية رمضان النجار وختتصره يف اجلدول التايل   )1(: االستعمال وهذا ما تفصل فيه 

  
  اللسانيات البنيوية واللسانيات التداوليةيوضح الفرق بني ) 5(اجلدول رقم 

  
  

                                                           
  16، ص  االجتاه التداويل والوسيط يف الدرس اللغويدية رمضان النجار ،  )1(

  اللسانيات التداولية  اللسانيات البنيوية
جلمل مللفوظات  تم    تم 

ا البنيوية  الصويت (االنتاجية اللغوية يف مستو
  )، الرتكييب ، الداليل

تم مبختلف االستقامات التأويلية اليت يفرزها 
  األداء

ملرجع واألدوات اليت تنتج اخلربالثابت ألدوات اليت   تم    تنتج القصدتم 
  البحث عن الكفاية التواصلية  البحث عن الكفاية اللغوية

بت تم بقصد املتكلم ، ودرجة اقناعه اخلربي الذي   تم يف املرجع الثابت املؤدي إىل خرب 
  تبلوره العملية التواصلية وحتكمه املقامات

توظيف آليات الكفاية اللغوية الرمزية لتحديد 
  اخلرب يف اللغة

ف آليات املكون البالغي املعرب بشكل توظي
بت   بت عن مرجع غري 

تتخذ اجلملة يف أقصر حدودها التوزيعية الوحدة 
ها إىل  مسند (األساسية يف اللغة مقسمة ا

  )ومسند إليه
تدخل يف اعتبار قضا صوتية وجتعلها تتخذ 

  امللفوظ منطقها األساسي
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  :  الفرق بني الداللة والتداولية

" األداء"و " الكفاءة"فكرة  «كثريًا ما مييز الباحثون بني الداللة والتداولية انطالقًا من   
نفاق علم الداللة ضمن القدرة  أما التداولية تصنف ) معرفة اللغة(حيث يصنف علماء اللغة 

  )1( ». الثاين املتضمن لألداء واالجناز واستخدام اللغة  ضمن السياق
على الرغم من أن كل التداولية والداللة يسعى إىل دراسة املعىن إال ان دمحم دمحم يونس علي   

م عن املقام  )2(السيمونتيكية «: يفرق بينهما يف قوله رد يف معزل  بينما ...تعاجل املعىن الوصفي ا
  )4( ».اللغوية تتوىل املعىن ضمن اطار املقام احملدد املعامل واملقاصد  )3(الربامجاتية 

  )5(: واجلدول التايل يوضح الفرق بني املعىن الداليل واملعىن التداويل 

  
 يبني الفرق بني املعىن الداليل واملعىن التداويل ) 6(اجلدول رقم 

  
ومن جهة أخرى تربط الدراسات اللغوية احلديثة بني الداللة والتداولية يف كون الثانية   

  :نوعني من املعىن مكملة لألوىل ، وحينها نواجه 
  ) .الداللة(معىن يسعى إىل حتديد املعىن احلريف للجملة وهو جمال  .1

صيلية يف الدرس العريب القدميخليفة بوحادي،  )1(                                                              . 103، ص  يف اللسانيات التداولية مع حماولة 
 .السيمونتيكية مصطلح يقابل علم الداللة  )2(
 .الربامجاتية مصطلح يقابل التداولية  )3(
 . 160، ص 2001دار الفكر، : ، عمان 1:، طعلم الداللة السيمونتيكية والربامجاتية ، يف اللغة العربية شاهر حسن ،  )4(
 . 107املرجع نفسه ، ص  )5(

  املعىن التداويل   املعىن الداليل 
ء  ء يف حاجة إىل تطهري وغسل   ولغ الكلب يف اإل   ...فاإل
لشراء  اللوحاتوددت لو استطعت شراء كل    اللوحات كلها جيدة وجديرة 
  احذرو  مستمعني   يف البيت كلب شرس 
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ه وهو جمال  .2 ين وراء املعىن احلريف وذلك مرتبط مبقاصد املتكلم ونوا   ) .التداولية(معىن 

لنسبة للسانيات    :منزلة التداولية 
والتداولية يظهر تياران اثنان ، التيار بعدما مت الكشف عن الفروق الواضحة بني اللسانيات   

الذي ال يعتد مبا هو خارج نظام اللغة ، و تيار ) البنيوي ، و التوليدي التحويلي(األول بشقيه 
  .يعتد بسياق انتاج اخلطاب ) التداويل(ين 

لنسبة اللسانيات فمنها من    لكن يبقى اخلالف بني أهل االختصاص حول منزلة التداولية 
ا مكمل لدرس اللساين  يرى أن . جزء ال يتجزء من اللسانيات ، يف حني يرى البعض اآلخر أ

التداولية تسعى إىل أن تكون مندجمة  «: وهذا ما يكشف عنه كم من آن روبول وجاك موشالر
جلزء ال يتجزء منها    )1( ».يف اللسانيات ال تكملة هلا 

ا  )2(" سلة مهمالت" "صندوق القمامة"ألن يف بداية األمر كانت التداولية توصف بـ    أل
فبعد تطورها ...) املتكلم ، الصياغ ، املتلقى(تعاجل كل القضا اليت أمهلتها الدراسات اللغوية قبلها 

  .مع سريل و أوستني حاولت أن تفرض نفسها على اللسانيات 
رسني العرب يرى أن أقرب حقد للتداولية هو اللسانيات مسعود صحراوي هو أحد الدا  

:    حممود عكاشةومييل إىل الرأي الدكتور  )3(. وإن تداخلت مع غريها من العلوم الغري اللسانية 
للفظ دون املعىن   « الربادماتية اللسانية اختزلت اللغة يف اإلستعمال السياقي ، والبنيوية اعتدت 

  )4(».  ، ومها وجهان ال ينفصالن ، وليستا متضادينواللفظ الحق على املعىن

 . 47، ص  ليوم علم جديد لتواصلالتداولية اآن روبول ، جاك موشالر ،  )1(                                                           
أنظر القاموس املوسوعي لتداولية            (هي استعارة جارحة أوكلت إليها املهام املستنهجة اليت جتنبتها األخت األكرب بكل حرص معاجلتها  )2(

 ) .535ص 
 . 15، ص التداولية عند علماء العربمسعود صحراوي ، : ينظر )3(
 . 79، ص  )التداولية(رية الربامجاتية اللسانية النظحممود عكاشة ،  )4(
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ما  جاك موشالر و آنربولومن جهة اخرى يقدم    القاموس "حًال وسطا يف كتا

هو أن التداولية ليس علما لغو حمًصا "والتداولية اليوم علم جديد املتواصل " املوسوعي للتداولية
التداولية اليت وصفاها إىل حد اآلن على  «لذلك هي مكمل لدرس واللساين ليست  مندجمة فيه 

ا شريك للسانيات ، وعلم مكمل هلا      )1( ».أ
املنظومة اللغوية تقدم مداخل للمنظومة  «:ويؤيد هذا الرأي يف موضع أخر بقوهلما 

  )2( ».التصويرية ، وتبدأ حينئذ املعاجلة التداولية للقول 
  :التداولية والعلوم األخرى 

فبعد أن استثنيت التداولية من احلقل اللساين عند بعض اللسانيني ، اجتهت إىل جماالت   
اء الدين دمحم مزيد تطورت التداولية   «: أخرى هي أقرب هلا من اللسانيات ، وعن هذا يقول 

ت اللغوية من بينها حتليل احلوار  ،  Conversation Analysisضمن جمموعة من املقار
 Discourse Analysisوحتليل اخلطاب أو الكالم  Texte Analysisحتليل النص 

نذكر من بني هذه  )Fernctional Crammar « )3بوصفها امتداًدا طبيعًيا لنحو الوظيفي 
  :العلوم 

 :التداولية وحتليل اخلطاب  .1
لتداولية ، تصل إىل حد التداخل فمن الدارسني من  لتحليل اخلطاب عالقة وطيدة 

علي عزت اجتاه حديث لتحليل  -التداولية–بعتبارمها مصطلحني ملفهوم واحد ، وقد عدها 
وقد تطلب هذا االجتاه اجلديد أن يتجاوز الدرس حدود اجلملة إىل الرتاكيب ، أو  «اخلطاب 

 . 539، ص  القاموس املوسوعي لتداوليةآن روبول ، جاك موشالر ،  )1(                                                           
 . 75، ص  التداولية اليوم علم جديد لتواصلآن روبول ، جاك موشالر ،  )2(
 . 20ص  ، - التداوليةتبسيط –من افعال اللغة إىل بالغة اخلطاب السياسي اء الدين دمحم مزيد ،  )3(
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ملة و أن يقوم بدراسة الضوابط اليت تدخل يف إطار األسلوبيات وعلم الوحدات االكرب من اجل

   )1( ».الداللة أكثر منها يف علم النحو ، مما يعرف اآلن بربامجاتية حتليل خطاب 
ووجه العالقة بينهما تكمن يف أن التداولية علم استعمال اللغة لغاية تواصلية ، كذلك 

ال تكمل جناعته إال يف استعماله ، وجتمع بينهما جمموعة و . اخلطاب يدخل يف إطار مقام احلديث 
عالقة  «: وهلذا يقول عباس حشاين ) املتكلم ، املتلقي ، الزمان ، املكان ، اخلطاب(من العناصر 

  : عناصر اخلطاب والتداولية احلديثة حتكمها ثالث عناصر تداولية
قدرة ، كفاء لغوية لتوظيف قواعد اإلنتاج ، اخلطاب ، (وتلزمه القدرة اخلطابية : املتكلم  -

 .اللغة 
وتلزمه القدرة اإلستقبالية التفكيكية إلستقبال اخلطاب وتفكيك رموزه وشفراته ، : السامع  -

 .لبلوغ مرام املتكلم من إنتاج هذا اخلطاب 
وتلزمه شروط نفعية ألن الغرض من اخلطاب التواصل ، مبعىن يشرتط فيه القدرة : اخلطاب  -

  )2( »ليت تتحقق مبدى تداولية هذا اخلطاب واستعماله  التواصلية وا
 :التداولية وعلم لغة النص  .2

تساهم التداولية يف عملية حتليل النصوص األدبية وفهمها ، ألن كل منها يقوم على أساس 
ويتطور علم لغة النص املوجه على أساس نظرية  «: تواصلي ، ويتبني هذا يف قول كالوس برينكر

التواصل مستنًدا إىل الربامجاتية اليت حتاول أن تصف وتشرح شروط الفهم اللغوي واالجتماعي بني 
  )3( ».شركاء التواصل يف مجاعة تواصلية 

 .  47، ص  االجتاهات احلديثة يف علم األساليب وحتليل خطابعلي عزت ،  )1(                                                           
ديس األديبعباس حشاين ،  )2(   47، ص  2014عامل الكتب احلديث ، : ، إربد ، األردن:  ، ط خطاب احلجاج والتداولية يف إنتاج ابن 
: ، القاهرة 1:سعيد حسن لبحريي ، ط: ، ترمجة غلى املفاهيم األساسية ، واملناهج التحليل اللغوي لنص ، مدخلكالوس برينكر ،   )3(

 . 25، ص  2005مؤسسة خمتار ، 
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ويتضح الدور الكبري الذي تلعبه التداولية ، يف حتليل النصوص مع نظرية األفعال الكالمية 

إلطار التواصلي ، كون ال يت وحدت ترحيًبا خاًصا يف جمال اللسانيات النصية حبكم اهتمامها 
َوجب أن  «النص يربط العالقة بني املتلقي والكاتب ، والتداولية حتاول تفسري وشرح هذه العالقة 

تكون مهمة البحث النصي إذا ما كان من املمكن نقل الرؤى األساسية اليت ُطورت يف نظرية 
الفعل الكالمي ، واآللية املنهجية يف حتليل النصوص أيضا ، زإذا ما كان من املمكن تبًعا لذلك 

  )1( ».أن تنسب إىل النصوص خاصية الفعل الكالمي 
 تفاعل نتيجة حيدث وذلك ، للمتلقي املعىن وصول مبسألة يهتم ما لنص كاتب أي نإف

، فالتداولية جاءت  لرتد مفهوم الشكل الواحد للمعىن برفض فكرة االعتماد والنص القارئ بني
  )2(.على امللفوظ اللساين كعنصر وحيد لتشكيل النص و حتليل بنيته و فهمه من قبل املتلقي

  :التداولية والتعليمية 
للغة "إسهام كبري يف تغيري املنهج التعليمي ، سواء تعلقت العملية التعليمية لنظرية التداولية ، 

ويكشف الكتاب أن التداولية مهمتها أن تفيد الدرس اللغوي يف " اللغات األجنبية"أو " األم
  :املدرسة املعاصرة من جوانب شىت أمهها 

. جح بني املعلم واملتعلم ألن عملية التعليم يف أجنح يبلها هي تواصل : تواصلية تعليمية  -
 ...حبيث يساهم كل منهما يف العملية التعليمية يف خلق عنصر التشويق واإلقناع والتأثري

فال بد للمعلم أن ميرن ُمَعِلميه على التمييز بني األفعال التقريرية و اإلجنازية : أفعال الكالم  -
 )3() . الكمية والنوعية و اهليئة(يف التواصل التعليمي املرتبطة بقواعد التداولية الثالث 

،  2004مكتبة زهراء الشرق ، : ، القاهرة 1:سعيد حسن لبحريي، ط: ، ترمجة مدخل إىل علم لغة النصقولفجابح هاينة مان ديرت فيهقر،  )1(                                                           
 . 56ص 

 .50ص،  النص يف اللسانيات التداولية إشكاليةحلاج، ذهبية محو ا:ينظر )2(
األكادميية للدراسات اإلجتماعية و اإلنسانية ، قسم األدب و  -مقاربة تداولية -تعليمية اللغة العربية يف اجلزائر، "عبد هللا بو قصة ،  )3(

 .  4-3، ص  2014، جوان  12الفلسفة العدد 
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ـــــــــــة  ويف هـــــــــــذا الســـــــــــياق نـــــــــــرى أن خليفـــــــــــة بوجـــــــــــادي هـــــــــــو األخـــــــــــر يوضـــــــــــح دور التداولي
ـــــــــــق الظــــــــــــــــروف  ــــــــــــــارات ، والتمــــــــــــــــارين وفـــــ ــــــــــــاذج اإلختبــ يف مراجعــــــــــــــــة املنــــــــــــــــاهج التعليميــــــــــــــــة ومنــــ

  )1(. السابقة و عّد البعد التداويل للغة أحد أهداف اللسانيات التعليمية 
ـــــــــــــــة بــــــــــــــــنيَ  ــــــــــــــه العالقـ ـــــــــــــا أن وجــ ـــــــــــــة و التداوليــــــــــــــــة  كمـــ ــــــــق  ;التعليميـــ ـــــــــــــــة تتعلــــــــ أن التداوليـ

املـــــــــــــتكلم (بتحليـــــــــــــل خطـــــــــــــاب ، كـــــــــــــون اخلطـــــــــــــاب يقـــــــــــــوم علـــــــــــــى عنصـــــــــــــرين أساســـــــــــــني مهـــــــــــــا 
ــــــــم  ) واملتلقــــــــي ــــــــة املعل ــــــــى ثنائي ــــــــيت تعتمــــــــد هــــــــي أيًضــــــــا عل ــــــــة ال ــــــــك شــــــــأن اللســــــــانيات التعليمي ذل

  )2(.كمرسل واملتعلم كمتلقي على التوايل والتبادل والتداول 
تلقــــــــــــني شــــــــــــرح ، (  املنــــــــــــاهج القدميــــــــــــة أن يكــــــــــــون املعلــــــــــــم ملقيــــــــــــا واألمــــــــــــر املعتــــــــــــاد يف  

ولكـــــــــن بعـــــــــد التعـــــــــديل الـــــــــذي طـــــــــرأ علـــــــــى ...) فهـــــــــم ، حفـــــــــظ(واملـــــــــتعلم متلقيًـــــــــا ) والتفســـــــــري
  .املنهج ، فيصبح كل من املتعلم و املعلم يتبادل األدوار 

  )3(: واملخطط التايل يوضح القصد   
  
  
  
  
  
  

                                                           
صلية يف الدرس العريب القدمييف اللسانيات خليفة بوجادي ،  )1(  . 107، ص  التداولية مع حماولة 
 . 07ص  –مقاربة تداولية  –، تعليمية اللغة العربية يف اجلزائر عبد هللا بوقصة : ينظر )2(
 . 7املرجع نفسه ، ص   )3(
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  يوضح البعد اللساين التداويل يف تعليمية اللغة ) 5(الشكل رقم 
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  :احلجاج والتداولية 

من املفاهيم اليت تبنتها النظرية التداولية ، كون النص احلجاجي يقوم على أبعاد )1(احلجاج   
وقد وردت له جمموعة من املفاهيم والتعريفات توضح ...) أفعال الكالم ، السياق (تداولية مثل 

ماس "فاحلجاج عند « : أنه فعال لغوً ، أو عملية اتصالية ، أو نوع من أنواع اخلطاب التفاعلي
Maas " هو سياق من الفعل اللغوي تعرض فيه فرضيات أو ادعاءات خمتلفة ، يف حني يعرفه

على أنه جنس من اخلطاب تبىن فيه جهود األفراد دعامة ملواقفهم اخلاصة "  Schiffrinشفرين "
فيعتربه عملية اتصالية تعرض " Viehvegerفيفجر "و " Heinemannهاينمان "، أما 

  )2(» .الفرضيات  فيها الرباهني اليت تعلل
ومن جهة أخرى يكشف عباس حساين يف مقدمة كتابه أمهية النظرية احلجابية يف الدرس 

يقع احلجاج حتت اهتمام األحباث التداولية بشكل خاص ملا توليه من أمهية كربى  كونالتداويل  
    )3(. ية خاطبالعملية الت عناصرل

  : التداولية والنحو الوظيفي 
" Simon Dikسيمون ديك "نظرية ظهرت يف السنوات األخرية مع اللغوي اهلولندي 

ملنهج التداويل « وهي ) 1940-1995( ثرت  مما أدى ببعض  )4(» .يف األصل نظرية بنيوية 
  .مصطلحني ملفهوم واحد  -الوظيفية –التداولية –أن يعتربمها  االختصاصالدارسني و أهل 

ت اللغات م وهي نظرية لسانية 1973منذ سنة " ديكور"نظرية وضع أساسها اللغوي الفرنسي : احلجاج  )1(                                                            مكا تم بوسائل اللغوية و 
 . 107دية رمضان النجار، اإلجتاه التداويل والوسيط يف الدرس اللغوي ، ص ، الطبيعية ، اليت تتوفر عند املتكلم 

عامل الكتب احلديث ، : ، يف البالغة اجلديدة ، اربد ، األردن احلجاج مفهومه وجماالته ، دراسات نظرية وتطبيقيةحافظ امساعيل علوي ،  )2(
 . 4، ص  4، ج 2010بال ، :ط

ديسعباس حشاين ، : ينظر )3(  . 1، ص  التداولية والتداولية دراسة يف انتاج ابن 
اشة ،  دمحم )4( ةع ة اللسان ة البراجمات ة(النظر   . 73، ص  )التداول
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 أن سيمون ديك أشار مرارا و تكراراً  إىل إدراج النحو الوظيفي  يف ويشري أمحد املتوكل إىل

ت يف اجلملة إطار أعم كان يسميه النظرية التداولية الوسعى  هي نظرية تعىن بوظائف املكو
أمحد (وتستند إىل البعد التداويل للغة ، ومن العرب من ألف و أبدع يف هذه النظرية ومن أبرزهم 

  .ديث عنها يف الفصل التايل وسنفصل احل) املتوكل
  )1(:تتلخص يف النقاط التالية : مهام التداولية اللسانية 

ا نظرية تتعدى دراسة اللغة مبعناها " بنية اللغة"استعمال اللغة اليت تدرس "دراسة  .1 ا كو ذا
الضيق مع البنيوية إىل دراستها حني استعماهلا يف الطبقات املقامية لتحقيق غرض تواصلي 

 .معني يشرتك يف حتقيقه كل من املرِسل واملرسل إليه 
ن العمليات االستداللية يف معاجلة امللفوظات .2 ا تعطي أمهية وعناية : شرح كيفية جر كو

دية رمضان  للمتغريات اللغوية ودواعيها ، وحالة املتكلم ، واخللفية املعرفية ملتلقي ، تقول 
زالة ال «: النجار  غموض عن عناصر التواصل اللغوي وشرح طرق التداولية تقوم 

 )2(» .االستدالل ومعاجلة امللفوظات 
 .بيان أسباب افضلية التواصل غري املباشر ، وغري احلريف على التواصل احلريف املباشر  .3
 .شرح أسباب فشل املعاجلة اللسانية البنيوية الصرف يف معاجلة امللفوظات  .4

موعة   :األسئلة واإلستفسارات  وعليه فإن التداولية حتقيق 
ن االستدالالت التداولية غري معقلنة  .1 كيف نصف االستدالالت يف عملية التواصل ، علًما 

 ، ورمبا كانت غري مقنعة يف كثري من األحيان ؟ 
 ) أهو الرتميز أم االستدالل ؟(ما هو منوذج التواصل األمثل ؟  .2

                                                           
 . 26، ص  داولية عند علماء العربالتمسعود صحراوي ، : ينظر )1(
  . 110، ص  اإلجتاه التداويل والوسيط يف الدرس اللغويدية رمضان النجار،  )2(
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 )1(لغة والتواصل و اإلدراك ؟ ال: ماهي العالقة بني األنشطة االنسابية اآلتية  .3

  : نقد النظرية الربامجاتية اللغوية 
ت مل تسلم من النقد رغم أمهيتها يف الدرس اللغوي ، ومن بني  التداولية كغريها من النظر

  : هذه اإلنتقادات نذكر 
ا .1 ا مازالت الربامجاتية اللسانية يف مراحل النضج ، والتطوير والتنظري والتطبيق ، و أ  أ

دة والتبديل   .مازالت قابلة للز
ا ليس هلا منهج واضح أو جمال حبثي معني ، وهناك توجه يف الدراسات املبكرة إىل دراسة  .2 أ

 .موضوعات خاصة 
أن الدراسات الربامجاتية تتسع حلقول معرفية ، وتستخدم بعض أسسها ومنهجها ، وأكثرها  .3

ثر الدارسون بعلم الر ضيات ، ومن مث ليس هلا منهج واضح يف أثرًا علم املنطق ، و
 )2( .التحليل 

 La Poubelle De" قمامة اللسانيات"أو " بصندوق القمامة"يصفها بعض النقاد  .4
Linguisstique  استعارة جارحة من صنع أحد االيطاليني ولتحفيف من الطابع « وهي

أن  Qatherine Krbrat Orecchioniالقدحي ، ترى كاترين كربرت أورشيوين 
 Aabergeالوصف األقرب واألقل جترًحيا هو اعتبار التداولية مبثابة مأوى اسباين 

Espagnal  للسانيات قابل ألن يستقبل يف فضائه خمتلف اإلشكاالت األكثر أو األقل ،
 )3( ».اختالطًا 

ا تتطلب منا فهم الناس و ما يف عقوهلم  .5 ا ميدا دراسًيا حمبطًا أل ، يصفها جورج يول 
 : ويضرب مثال ليوضح هذا 
                                                           

 . 27، ص  التداولية عند علماء العربمسعود صحراوي ،  )1(
اشة ،  دمحم ) )2( ةع ة اللسان ة البراجمات ة(النظر  . 115، ص  )التداول
ةاألسس ادرس مقبول ،  )3( ة للنظر النحو عند سيبو ة والتداول ستمولوج  .266، ص اال
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  إًذا هل فعلت ؟ : هي 
  .طبعا ومن يفعلها : هو 

   برغم من أنين مسعت ما تلفظ به كل من املتكلم واملتلقي إال أنين بقيت جاهال مبا مت .6
  )1(. ايصاله 

ا تفتقر إىل القواعد العامة واملبادئ اليت تعني أساسها ، وما تطرحه من مبادئ ال تضع  .7 أ
دقيًقا لتفسيلر الربامجاتية ، واألسس العامة للسياق ال تكفي يف تفسري كل السياقات تصورًا 

  .وأمناط اخلطاب 
ا ال ُمتثل منهًجا مستقًال ويتنازعها البالغة وعلم اللسان ، وهي عند من يعدها يف علم  .8 أ

 )2() .اجلانب الصويت والصريف والنحوي من البحث(اللسان أمهلت بعض العناصر اللغوية 
  

  : خالصة
ــــــــــا ليســــــــــت علمــــــــــا  رغــــــــــم أن التداوليــــــــــة اســــــــــتثنيت مــــــــــن الدراســــــــــات اللســــــــــانية لعلــــــــــة أ
ـــــــــا علـــــــــم مكمـــــــــل هلـــــــــا فهـــــــــي نظريـــــــــة جتـــــــــاوزت معاجلـــــــــة اللغـــــــــة كنظـــــــــام ، وتســـــــــعى  لغـــــــــو إال أ
قات الــــــــــيت ورد فيهــــــــــا ، فلتداوليــــــــــة أمهيــــــــــة ودور كبــــــــــري  إىل دراســــــــــة هــــــــــذا النظــــــــــام وفــــــــــق الســــــــــا

ــــــل امللفوظـــــــــــات ســـــــــــواء شـــــــــــفوية أو مكتوبـــــــــــة ، لـــــــــــذلك فقـــــــــــد تـــــــــــداخلت مـــــــــــع العلـــــــــــوم  يف حتليـــــ
ـــــــــــــنص، واحلجـــــــــــــاج، والنحـــــــــــــو الـــــــــــــوظيفي، واللســـــــــــــانيات  منهـــــــــــــا حتليـــــــــــــل اخلطـــــــــــــاب، وعلـــــــــــــم ال

  .التعليمية 

  . 20، ص  Pragmaticsجورج يول ، التداولية  )1(                                                           
 . 116، ص  )التداولية(النظرية الربامجاتية اللسانيةدمحم عكاشة ،  ) )2(



  

 

  

  
  ).التعريفية(الكتابات التمهيدية  : المبحث األول

  .الكتابات التراثية :المبحث الثاني
النموذج العربي الحديث اللسانيات الوظيفية التداولية  : المبحث الثالث

  عند أحمد المتوكل
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  )التعريفية(ديةــيـــمهــات التــباكتــال: ث األولــــبحــامل

  
لدرس التداويل يف  الثقافة العربية ،فبعد تشكو الدراسات العربية احلديثة من قلة االهتمام 

و الكشف عن مصادرها ،املنطق و الفلسفة  ، تتبع مصطفى غلفان مسرية اللسانيات التداولية
ت احلديثة استنتج، لدراسات التداولية العصرية يف  أيغياب « وبعض النظر اهتمام حقيقي 

  )1(».الوحيدة اليت وقف عليها هي حماولة طه عبد الرمحن احملاولةالثقافة العربية،و 
إىل طه عبد الرمحان  إضافةمن الدارسني   جمموعة ىلإويف هذا السياق يشري نعمان بوقرة 

، سعيد لبحريي ، دمحم  اإلبراهيمي، خولة طالب  ، صالح فضل دمحم حيياتن مثل عبد القادر قنيين،
ذا احلقل املعريف  « ممنلطفي الزليطي و غريهم  ، وممارسة نقدية ، لقد تشكل  ، وترمجة ليفاً عين 

لفكر  عرب فرتة الثمانينيات و التسعينيات من القرن العشرين منوذج خلطاب لساين متهيدي مؤطر 
ت هؤالءويف هذا املبحث سن )2( »التداويل   :ورد ما تيسر لنا من كتا

  :طه عبد الرمحان: أوال
لفكر التداويل ،لذلك تشري  حاولواالذين واألوائل ،  العربأحد املفكرين   معظمالتعريف 

أول من جاء مبصطلح التداولية يف مقابل املصطلح الغريب الدراسات العربية أنه 
pragmatique ، جماالت  ةظهر  من خالل تقسيمه للسانيات إىل ثالث وقد:  

  )الصوتيات ،الصرفيات ، الرتكيبات(و متثلها العلوم الثالث املشهورة  :الداليات
 ممنشورات االختالف، الدار العربية للعلو : لبنان، اجلزائر، 1:، طقضا ابستمولوجية يف اللسانيات  ، مساعيل علوي، أمحد املالخإحافظ  )1(                                                            

 .29، ص 2009الناشرون ، 
  .112ص دار الكتب العلمية ،: بال ، بريوت ،لبنان:ط ،لسانيات اخلطاب مباحث يف التأسيس و اإلجراء  نعمان بوقرة ، )2(
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ا سواء اعتربت تصورات يف الذهن أو أعيا يف : الدالليات وجتمع بني الدوال الطبيعية و مدلوال
  .اخلارج

ا(و ) الدوال( وهي العالقات اليت جتمع بني: تداوليات و أبواب هذا  . او بني الدالني ) مدلوال
  )1(:القسم األخري ثالثة 

  .الكالم ب أغراض  -أ 
  .ب مقاصد الكالم   -ب 
 .ب قواعد التخاطب  -ج 

، مقابال للمصطلح الغريب  1970 منذ" التداوليات"ومن هنا وقع اختياره ملصطلح         
" التفاعل"و " االستعمال "يويف املطلوب حقه ، كونه يدل على معنيني مها  ألنه" براغماتيقا "

فالتداولية هي اخليط الناظم ملشروع طه  )2(.العربية ومنذ ذلك احلني شاع يف البحوث و الدراسات 
ال التداويل )3(،فهي ركيزة يف و خمتلف مساراته عبد الرمحن  ، و يتمحور فكره ضمن مصطلح ا

 )4( ».حمل التواصل و التفاعل بني صانعي الرتاث إذنهو  «:الذي يعرفه قائال 

االت األخرى  ال التداويل و ا     : بني ا
ال التداويل و التخاطيب .1 ال التداويل كون  : ا ال التخاطيب أخص من ا  األولويرى أن ا

ال الثاين بظروفمقيد    :، خيلو منها ا
 ال التخاطيب حمدود من جهتني ،من جهة عدد عناصر التداولية املستعملة ، ومن جهة  ا

  .زمان هذا االستعمال ، وهو الوقت الذي تستغرقه املخاطبة
 .28، ص 2000لثقايف العريب ، املركز ا:، بريوت 2:، ط ، يف أصول احلوار و جتديد علم الكالمطه عبد الرمحن  )1(                                                           

 .املرجع نفسه  :ينظر )2(
، سنه 2اجلامعة ، العدد اإلنسانية، جملة كلية الدراسات  املنهج التداويل يف فكر طه عبد الرمحن ،  إبراهيم، دمحم محزة  األعرجستار جرب محود  )3(

 .173، ص 2012
 .244بال، ص:املركز الثقايف ، ت: ، بريوت2:، ط جتديد املنهج يف الرتاث العريبطه عبد الرمحن ،  )4(
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 ال التداويل ا كل دين ، فهو يشمل  خيلو من هاذين القي ا كل عناصر التداولية ، وميد 
  )1(مقامات الكالم يف مجيع أزمنتها وأمكنتها 

ال التداويل و االجتماعي الثقايف .2 ال  : ا ال التداويل أخص من ا يبني طه عبد الرمحن أن ا
الثقايف االجتماعي ،فاألول يتناول من الثقافة إال ما دخل يف حيز التطبيق ،وأثره يف اجلانب 

ال يقبل إال الصنف الذي ثبت استعماله ، و مت انتشاره بني أفراد  «العملي للحياة اليومية 
ال االجتما تمع ،على خالف ا عي الذي يضم كل التصورات واالعتقادات  سواء منها  ا

الستعمال أو بقيت على حال    )2( ».اإلمهالتلك اليت رسخت 
ال لتداويل و اإليديولوجي .3 إن كان يشرتك معه يف بعض اخلصائص مثل القيم فال يتخذ  : ا

ال التداويل إال ما كان مبنيا على حقائق مستندا إىل الواقع  ال الفكري ال  «منها ا فا
ال : خذ إال من اجلانبني املكونني للوجود  التحقيق و التقومي إال التقومي وحده، بينما ا

  )3( »التداويل يراعي التحقيق على قدر مراعاته لتقومي
ال التداويل عند طه عبد الرمحن  تقوم كلها  ند طه عبد الرمحنعناصر التداولية ع :عناصر ا

ملعرفة ويشرحها محود االعرجي و لنقلة و احلركة  لعقيدة أو  للغة و  ما حتقيق العمل  ويعين 
  :دمحم محزة إبراهيم كالتايل

بوصفها أقوى األدوات إليصال املقاصد إىل املخاطب و التأثري فيه ، فكلما كانت اللغة  :اللغة
  .فيه أشدأقرب إىل فهم املتلقي كلما كان التأثري 

  .هي احللقة االقوى يف املمارسة الرتاثية ،فلوال العقيد ملا كان الرتاث هذه السعة و الثراء :العقيدة
  )4(.فال تواصل وال تفاعل إال مبعرفة اللغة و العقيدة :املعرفة

 . 244، ص  جتديد املنهج يف الرتاث العريبا طه عبد الرمحن ،  )1(                                                           
 . 244 ، صاملرجع نفسه )2(
 .247 ص املرجع نفسه، )3(
 .178، ص املنهج التداويل يف فكر طه عبد الرمحنستار عبد اجلبار محود ، دمحم محزة إبراهيم ، :ينظر  )4(
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ال التداويل ويشرتط هلذه العناصر خاصيتني أو اعتبارين      :حىت يصح إدراجها يف ا
ذلك أن كل قسم من هذه األقسام ال تتعني وظيفته التداولية حىت يقع االستعمال وال : االستعمال

  .التواصل و التفاعل  استعمال بغري
لقسمني اآلخرين  فال استكمال بغري اجتماع   :االستكمال كل قسم ال تكتمل وظيفته حىت يتعلق 

  :اجلدول التايل كما هو مبني يف  )1()العقيدة و املعرفة و اللغة(العناصر الثالثة
  أنواع القواعد التداولية

  قاعدة األصل املعريف  قاعدة األصل اللغوي  قاعدة األصلي العقيدي
  االتساع  اإلعجاز  االختيار
  االنتفاع  اإلجيار  اإلمتار
  اإلتباع  اإلجناز  االعتبار

 
  يبني أنواع القواعد التداولية) 7(جدول رقم 

ا ختص الدرس اللغوي ويعين القاعدة الثانية  هنا وما يهمنا    :كو
 إلتيانيعجز البشر  )القرآنيةالقراءات ( ، بوجوه وطرق خمتلفة و القران الكرمييف ورود  :عجازإلا

  )2(.مبثلها 
املقاصد على الوجه الذي  هذه مقاصدك مؤدلتسلك مسالك االختصار يف العبارة عن  :اإلجياز

مليستهل ب   ارف املشرتكةعه وصلها 
م يف  ألساليبال تنشئ من الكالم إال ما كان موافقا :  االجناز  التبليغ العرب ، وجار على عادا

.)3(  
 .248، ص جتديد املنهج يف الرتاث العريبطه عبد الرمحن ،  )1(                                                           

 .255ص.املرجع نفسه )2(
 . املرجع نفسه )3(
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   :فيما يلي وضع طه عبد الرمحن شروطاً لتداول اللغوي ميكن أن نلخصها: شروط التداول اللغوي
طقا حقيقيا إال  :املنطقية  الصرف و صيال كافيا لقواعد حصل حت إذاال يكون احملاور 

  .و أساليب التعبري و التبليغ ،و أوجه الداللة اللفظية ،النحو
ه مشاركته  :االجتماعية  ه على ما يعتقد مطالبا إ يوجه املتكلم خطابه إىل غريه مطلعا إ

  .اعتقاداته وهنا يتضح البعد االجتماعي الذي يقوم على مبدأ التعاون عند جرايس
سبًال استداللية متنوعة  جتر الغري جرا إىل االقناع برأي تتبع يف حتصيل غرضها : االقناعية 

  احملاور
يقتنع برأي الغري إال اذا اعتقد أن هذا الرأي مقبول ، وأن عناصر الدليل الذي : االعتقادية 

ا مقبول هو بدوره و أقامه عليه مقبولة   )1(.أن تدليله 
 :مبدأ الصدق و قواعده 

بعد أن قدم طه عبد الرمحن نقدا ملبدأ التعاون احلواري جلرايس،كونه جعل تركيزه على 
الجتماع  ،و يكمل القيمة التهذيبية  واألخالقاجلانب التبليغي ، مهمال اجلانب التعاملي املتصل 

امس  أما املبدأ التداويل اخل«:التصديق و يبني هذا يف قوله اقرتح مبدأ خامس وهو مبدأ.الكالم  يف
  )2(».صور خمتلفة اإلسالميفهو ما نسميه مبدأ التصديق و قد اختذ هذا املبدأ الراسخ يف الرتاث 

  : قواعد التواصل املتفرعة على مبدأ التصديق 
  .يف اجتالب نفع أو دفع ضرر إما إليهينبغي للكالم أن يكون لداع يدعو   -أ 
  .فرصته  إصابةه يت املتكلم به يف موضعه و يوخي بينبغي أن   -ب 
  .ينبغي أن يقتصر من الكالم على قدر حاجته  -ج 
  .جيب أن يتخري اللفظ الذي به يتكلم  -د 

 .38ص  يف أصول احلوار و جتديد الكالم،طه عبد الرمحن،  )1(                                                            
 .249، ص1668مركز الثقايف العربية ، : ، بريوت 1:، طاللسان و امليزان أو التكوثر العقلي طه عبد الرمحن ، )2(
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  :قواعد التعامل املتفرعة على مبدأ التصديق  
  لتكن صادقا فيما تنقله إىل غريك :قاعدة الصدق  -أ 
  لتتفقد صدقك يف قول تلقي به إىل الغري  :قاعدة القصد  -ب 
  )1( لغري متجردا عن أغراضكلتكن يف توددك مع ا :اإلخالصقاعدة   -ج 

   عند النحاة احملدثنيالتداولية : نيا 
ال التداويل من يذهب  أمحد فهد صاحل شاهني من الباحثني العرب ، و املهتمني 

أن النحاة العرب احملدثون أمثال "التداولية وأثرها يف الدراسات النحوية املعاصرة "خالل كتابه 
لدرس ابراهيم أنيس و مهدي  املخزومي و أمحد املتوكل و متام حسان ، هلم دور كبري يف النهوض 

ت األوىل للممارسة التداولية يف  «ت هؤالء اكانت كت  عاصرة إذلثقافة العربية املالتداويل يف ا البدا
به يف تصنيفهم ألقسام الكالم العريب من ى النحاة احملدثني من خالل ما جاؤا  الدرس النحوي لد

  )2(».ث الشكل الوظيفي لعناصر الرتكيب اللغويحي
 املعىن ، الصيغة  و(ث معايري هي ثالإىل الكالم  ألقساماعتمد يف حتديده   :ابراهيم أنيس .1

  )3()وظيفة اللفظ يف الكالم 
  )أمحد ، حامت ، دمحم(اسم العلم   

  ) شجرة ، كتاب ،مدينة ،إنسان(اسم عام           السما
  )كبري ، أمحر ( الصفة   

  
 .250- 249، ص  اللسان و امليزان أو التكوثر العقلي طه عبد الرمحن ، )1(                                                           

 .107، ص التداولية وأثرها يف الدراسات النحوية املعاصرةأمحد فهد صاحل شاهني ،  )2(
  .281، ص1978مكتبة اجنلو املصرفية، : ، القاهرة 1:،ط من أسرار العربيةإبراهيم أنيس ، )3(
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  )هذا ، تلك، هؤالء(اإلشارة        

  )أ ، أنت، حنن، هو (الضمري        الضمري          
  )اليت، الذين الذي،( املوصوالت  
  )1("رجل و رجل ورجل"ثالث رجال يغين عن قولنا (العدد   

  .هو إفادة احلدث يف زمن معني : الفعل 
  حروف اجلر، حروف العطف(، حروف املعاين من أجزاء الكالم و يضم وهي قسم أخري :األداة

  )2(.و الظروف الزمنية و املكانية) أو االستفهام أو النفي
للكالم على هذه الشاكلة و على أساس الوظيفة اليت فمن خالل تقسيم إبراهيم أنيس        

األخرية تتالقى مع تقسيم إبراهيم أنيس تؤديها الكلمة يف اجلملة ،توحي مبالمح التداولية ،ألن هذه 
ت التداولية و كذلك الظروف الزمانية واملكانية و  على سبيل املثال يف اإلشارة و هي أحد مكو

ملعىن و مقاصد املتكلم تم   .غريها من العناصر اليت 
ته التالية :متام حسان .2 اللغة "تظهر مالمح التداولية عند اللغوي العريب متام حسان يف كتا

دراسة  األولفالكتاب " لغويةاجتهادات "بعنوان  آخرو كتاب " العربية معناها و مبناها 
حيث قسم املعىن إىل  ، يسعى من خالهلا الوصول إىل املعىن الذي جعله غاية الدرس اللغوي

ملعىن احلريف أو املعىن  « ونبه إىل أن االكتفاء) وظيفي، معجمي، اجتماعي أو مقامي(
  )3( ».أو معىن ظاهر النص يعترب دائما سببا يف قصور الفهم املقام

  . 288-282، ص من أسرار العربية  إبراهيم أنيس ، )1(                                                           
 .294-293،ص  املرجع نفسه: ينظر )2(
  .372 ، ص1994دار الثقافة ، : بال ، املغرب:ط اللغة العربية معناها و مبناها،متام حسان،  )3(
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رة إىل         رة إىل املعىن و  م اعتمدوا يف تقسيم الكالم  و ينتقد متام حسان القدماء على أ
املبىن ، بل مها ثنائية متكاملة ومها األسس اليت قام عليها تقسيمه للكلم،ومن هنا تشكلت لديه 

       .          فكرة القرائن اللفظية و القرائن املعنوية

التضام ، الرسم ، اإللصاق، الرتبة، الصيغة ، اجلدول ،  اإلعرابيةالصورة : هياللفظية القرائن 
  .اإلمالئي

    )1(.التسمية ،احلدث، الزمن ، التعليق، املعىن احلملي:  القرائن املعنوية
جاء تقسيه على سبعة أقسام هي االسم ، الصفة، الفعل،  : أقسام الكلم عند متام حسان

  :نكتفي بذكرها و التمثيل هلاو  ،األداةالضمري ، اخلالفة ، الظرف، 
  )إشارةالتكلم، اخلطاب ، (ضمري احلضور        الضمري

  )2()شخصية ، موصولة(ضمري غيبة        
  )كاألعالم و األجسام و األغراض(االسم املعني        
  )اسم املصدر، اسم اهليئة، املصدر (اسم احلدث   االسم

  )إنسان ، رجل، ابل ،عرب(اسم اجلنس   
  )امساء الزمان، وامساء املكان، و امساء اآللة( امليمات  
  )3( )، املكاييل ، املقاييس األعداد( االمساء املبهمة   

 88- 87، ص اللغة العربية معناها و مبناه متام حسان،  )1(                                                           
 .109املرجع نفسه، ص : ينظر )2(
   . 91-90املرجع نفسه ، ص  : ينظر )3(
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الصفة املشبهة  و  ،اسم املفعول، وصيغ املبالغة  اسم الفاعل ،(وهي قسم آخر يضم فيه : الصفة 
  )1()اسم التفضيل

حيدد متام حسان املستوى الصريف و النحوي، األول من خالل شكل الصيغة و الثاين من : الفعل 
يت من املستوى النحوي من جمرى السياق ،أن الزمن وظيفة السياق «: جمرى السياق فيقول الزمن 

قد يدل يف سياق على مستقبل ،  )فـََعلَ (ألن الفعل الذي على صيغة .وليس وظيفة صيغة الفعل 
  )2(.ى صيغة املضارع قد يدل فيه على املاضيوالذي عل
ا : اخلوالف فصاحية أي يف األساليب اليت إكلمات تستعمل يف أساليب   «عرفها متام حسان 

و ميكن القول من خالل تعريفها  )3( »عنه اإلفصاحتستعمل للكشف عن موقف انفعايل ما و 
ا تطابق أحد أصناف الفعل االجنازي عند سريل وهو التعبريات   أربعةويقسمها متام حسان إىل .أ

  )و الذم املدحالصوت ، خالفة  خالفة، خالفة التعجب،  اإلحالةخالفة (أنواع 
لضرورة بني أجزاء خمتلفة من اجلملة  :األداة وهي العالقة اليت تعرب عنها األداة و هي أن تكون 

احملولة  األداةو ) حروف ذات معاين كحروف اجلر و العطف( األصلية األداة :وتنقسم إىل قسمني
ا(   )4()كم ، كيف، كان و أخوا

غري املتصرفة، و ميثل هلا   املبيناتيرى متام حسان أن الظروف مباين تقع يف نطاق : الظرف
ن، مىتإذا،  إذا، إذ( بظرف الزمان   )5()أين ، أين ، حيث( و ظرف املكان )، ملا، أ

ل املعىن   أقسامقسمت هذه الدراسة إىل "  لغوية  اجتهادات" اآلخرأما يف كتابه    وقد 
، وهذا ما سعت إلية التداولية ناول فيه بعض قضا املعىن تحظه يف الباب الثاين من الكتاب  

االتصال يتم بواسطة اإللقاء و التلقي ، ويسعى املتلقي دائما « :ك بقولهذلوهو يشري إىل اللسانية 
                                                           

 . 99، ص اللغة العربية معناها و مبناه متام حسان،  )1(
 . 104املرجع نفسه ، ص  )2(
 . 113ص  املرجع نفسه ، )3(
 . 125املرجع نفسه ، ص : ينظر )4(
 . 119املرجع نفسه ، ص : ينظر )5(
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مقاصد امللقي ، وقد تقوم العقبات يف سبيل إدراك هذه املقاصد فيكون ذلك سببا يف  إلدراك
القضا اليت تساهم بعض وقد عاجل )1(». ما عن غفلةإما عن عمد و إ...فشل مشروع االتصال 

أمها على سبيل  يف الوصول إىل املعىن الذي جعله غاية و ركيزة تفكريه ومن بني هذه القضا نذكر
  .املثال ال احلصر

  سياق النص و سياق املوقفنوعني ويقسمه إىل :  السياق 
املقصود ال املعىن الظاهر و ميثل لذلك  وهو يشمل قرينة تساهم يف فهم املعىن:سياق النص 

ت  ﴿ :تعاىل قال : الكرمية التالية آل                
                             
             ﴾ )2(   الكرمية اآليةويف: ﴿            

        ﴾ )3( 

" على خالف بعض املفسرين الذين عدوا  اآليتنييف هاذين " ما"فيشرح متام حسان داللة 
 اآلية، ولكن القرينة السياق يف  من مثره الذي عملته أيديهم ليأكلواليكون املعىن  املوصلية" ما 

عد لنفسه طعاما ، مث أكله فهو غري أ إذا اإلنسانن الثاين  تدل على معىن النفي ، أل و األوىل
لشكر   )4(.مطالب 

  

                                                           
 .149، ص 2007عامل الكتب ،: ، القاهرة1:،ط اجتهادات لغوية، متام حسان  )1(
 . 60: النمل )2(
 . 53: يس )3(
 . 156ص ، اجتهادات لغوية، متام حسان  :ينظر )4(
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ومصطلح السياق هو األنسب يف نظر متام حسان ،ألنه يدل على املمارسة الفعل اللغوي 
خلطاب ،بداية من حلضة إعمال الذهن يف إنتاجه مما يضمن حتقيقه الذي يتجاوز جمر  د التلفظ 
  )1(.للمناسبة التداولية

فقد عرف هذا النوع يف الرتاث العريب مبصطلحات أخرى : و النوع الثاين سياق املوقف
على سبيل  خنتار منها األمثلةويورع العديد من "املقام "و " سياق احلال"و" النطق ظروف"مثل 

 ﴿ :املثال ،قوله تعاىل يف سورة يوسف                  
      ﴾ )2(  يبني متام حسان أنه لوال معرفة تفاصيل املوقف لفهمنا تصرف يوسف

شوق (: عليه السالم ليتناسب مع نبوته، ويورد الدالالت اليت حيملها سياق املوقف يف هذه اآلية
 إحضارهبعد  خيه، رغبة يف االحتفاظ حضاره ألبيه إخوته، مطالبة  يوسف إىل أخيه الذي رفعه

  )3()، وغريها من الدالالت
، ويستند إليةلينتج نصا حمكما ليصل إىل ما خطط للوصول ويتصل القصد بنية املتكلم : القصد

املتكلم و املتلقي إىل مبدأ جرايس لتعاون يف سبل اخلطاب ، فكليهما يساهم يف عملية 
  )4(.التواصل
ا االتفاق بني تكوين النص وبني الطرق : املناسبة ا احملافظة على مستوى النصية  التيتمويقصد 

  )وهي متثل أحد قواعد مبدأ التعاون(

 .43، صاخلطاب مقاربة لغوية تداولية اتإسرتاتيجي عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،: ينظر )1(                                                           
 .76: يوسف )2(
 .175- 165، ص  اجتهادات لغوية، متام حسان : ينظر )3(
  .389ص املرجع نفسه، :ينظر )4(
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ظروف مناسبة للوصول إىل  إجياديتوقف التأثري على أن يرتك النص انطباعا قو وعلى : التأثري
اليت وغريها من القضا )1(.غرض فيظهر عمقا جتريبيا مبعىن االستعمال اللغوي لوسائل االنتباهال

احلذف، احتماالت التقدمي و التأخري، احتماالت الفصل و الوصل،  احتماالت(عىن مثل ختدم امل
  )احتماالت املعىن املعجمي  وغريها

ب السياق الواقعي يذكر متام حسان مفهوم التداولية بقوله       « : ويف هذا السياق و حتت 
لتداولية داللة عناصر املوقف الذي حدث فيه الكالم من املتكلم و السامع و نص ما  املقصود 

  )2(». قيل، ومن أثر تركه يف بيئة االتصال، كل ذلك يعني على فهم داللة النص
ت املـــالكت: لثا    ةــمــرتجــا

ا التارخيية أثر يف البحوث العربية ،فقد  لعل ظهور اللسانيات التداولية يف الغرب و تطورا
ت تقريب النظرية التداولية للقارئ العريبحاولت بعض  العرب فحاول جمموعة من الدارسني  الكتا

دف  ال  ، ةاملكتبة العربي إثراءأن يقدموا سلسلة من األحباث و الدراسات املرتمجة  أو توسيع ا
  :ومن أشهر هذه الرتمجات نذكر ما يلي .الثقافة العربية املعاصرة يفغوية لاملعريف لدراسات ال

  : سعيد حسن لبحريي
  .شيجلار هاردر هل 1970تطور علم اللغة منذ عام :ترمجة كتاب   .أ 

تداويل ، فقد ترجم أهم املؤلفات  ترجم العديد من الكتب نذكر أمهها وما خيص االجتاه ال 
جلارهارد هليش " 1970تطور علم اللغة منذ عام "التمهيدية لنظرية التداولية وهو كتاب بعنوان 

بني ، وكان القسم اقسم هذا  االجتاه "هو القسم املخصص لـ الثاين الكتاب إىل قسمني أو 
  .وهو بدوره مقسم إىل ستة مباحث " الربمجايت –التواصلي 

                                                           
 .381، ص اجتهادات لغوية، متام حسان  )1(
  .252املرجع نفسه ، ص )2(
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ذا االجتاه التداويل الذي بدأت مالحمه تتضح يف الستينات  فكان املبحث األول التعريف 
فيعرف االجتاه التداويل  بوصفه تغريا يف  يف السبعينات ، ،مث اكتمل نضجه وبلغ قمة ازدهاره

فقد «:النموذج ، موضحا أن الدراسات السابقة اقتصرت على دراسة الشكل و الداللة فيقول
تقريبا ، واستبعد إىل حد بعيد مسائل استخدام النظام اقتصرت على النظام اللغوي الداخلي فقط 

  )1(»اللغة اللغوي يف عمليات تواصل حمددة بوصفها كالما من علم 
قائم على  ، كونه جمال لغوي جزئي للربامجاتيةوقد متت ترمجة املصطلح للربامجاتية ،  

نظرية  التواصل يساوي برامجاتية الفعل ، وما هو معروف حتت مصطلح نظرية الفعل الكالمي أو
هو ما يزال أحدث اجتاه لغوي معاصر ، وأكثر  « :يقول سعيد حسن لبحريياحلدث اللغوي ، 

جتاهات أخرى فهو مرجع أساسي ال ميكن االستغناء عنه ويف  ثرا  يف الدرس اللغوي وأعقبه 
  )2(»األساس األرسخ األعمقرأيي مل يكن  من املستساغ  أن أترجم األحداث وأترك 

يف مقابل علم اللغة ويف الفصل الثاين قدم فيه عرضا مفصال لالجتاه التواصلي الربامجايت   
و خصص املبحث الثالث لنظرية النظامي  التقليدي أو علم اللغة الربامجايت  يف مقابل علم اللغة ا

ا مصطلح مرادف ملصطلح االفعال الكالمية ،  بتحديد منطلقات نظرية الفعل الكالمي على أ
ا نقيض اللغة و ا نوية أو النظام ،لذلك يُنظر إليها على ألكالم عند دي سوسري أي أ ا نظرية 

نظرية الفعل اللغوي صار مصطلح ومفهوم «:هامشية ،ولكن الكاتب يقف خمالفا هلذا الرأي بقوله
رد )الفعل الكالمي(    )3(». على حنو مضاد أساسا و حمور يف مقابل النظام ا

ريس بريس و مو (التمهيدية اليت سبقت فالسفة أكسفورد مثل  األفكارفبدأ بعرض بعض   
فعال اللغوية غري املباشرة، و األ امات كل من أوستني وسريلو لفيتجنشتاين، مث العرض السه

للسانيات التوليدية التحويلية وكذلك عالقتها بتحليل  ونظرية االفعال الكالمية و عالقتها 
  .ها من القضا اليت ختص نظرية االفعال الكالمية وغري .النصوص

 .25، ص2007، القاهرة ، مكتبة زهراء الشرق ،1:سعيد حسن لبحريي ط:، ترمجة 1970تطور علم اللغة منذ  جار هاردر هلبش ، )1(                                                           
 .15، ص املرجع نفسه )2(
 . 267املرجع نفسه ، ص  )3(
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  لفان ديك" علم لغة النص مدخل متداخل االختصاصات"ترمجة كتاب   .ب 
االختصاصات  علم لغة النص مدخل متداخل"ترمجة أخرى يف لسانيات النص بعنوان 

، و  األسلوبيةيك قدم من خالله جمموعة من القضا أمهها حتليل النص ،النحو، البالغة، لفان د"
  .و قد استعمل يف هذه الرتمجة أيضا مصطلح الربمجاتية التداولية ، وهذه األخرية حمل اهتمامنا 

وجاء يف الفصل الثالث من الكتاب حديثه عن التداولية من خالل ربط العالقة بني النص 
لربامجاتية اللغويةيف هذا الفصل « :و األفعال اللغوية و السياق فيقول قرتب هنا و ن سنسعى 

ً  بوجه خاص ، ا هومن القضا التداولية اليت قدم)1(»ا من الوصف النحوي لنصوص شديدً اقرتا
اللغوية، وهي أن الفعل الذي يعد ركيزة لنظرية االفعال "احلدث و التفاعل"ديك يف هذا املؤلف 

و النص و  براز منطوق لغوي فحسب وإمنا اجناز حدث واقعي اجتماعي يف الوقت نفسه ،ليس إ
  .السياق، و االفعال الكالمية و التفاعل التواصلي

  :مصطفى توين
اللغة و علم "يف ترمجة كتاب بعنوان  توين مصطفى اجتهد من املرتمجني العرب ،وهو 

ويف هذه الرتمجة جند التداولية حتت  1987ظهر الكتاب سنة  جون ليونزللغوي الغريب " اللغة
، فيعرف ويعين مبعىن القول  نظرية األفعال اللغوية " معىن اجلملة و معىن القول"عنوان آخر هو 

ينطبق املصطلح يف علم اللغة على دراسة اللغة من وجهة نظر  « :جون ليونز التداولية  بقوله
ا عند مستخدميها ، وعلى األخص االختيارات اليت يقومون  ا و القيود اليت يواجهون 

م االجتماعية   )2(»استخدامهملها يف صيال
ويفصل يف هذا الباب الكثري من قضا التداولية بشكل متسلسل فال يفصل بني قضا 

نظرية االفعال الكالمية املباشرة ، االفعال الكالمية غري املباشرة ، والعالقة بني الكلمة ومقصودها (
، 2001دار القاهرة للكتاب، : ، القاهرة1:، ترمجة ك سعيد حسن لبحريي طعلم لغة النص مدخل متداخل االختصاصاتفان دايك ،  )1(                                                           

 115ص 
 .226، ص 1987مصطفى توين ، القاهرة دار النهضة العربية ، :، ترمجة  اللغة و علم اللغةجون ليونز ،  )2(
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ت ، االفرتاض ، و املعرفة "الذاتيةالداللة " لعامل اخلارجي ، و اإلشار و الكلمة و عالقتها 
  .املشرتكة ، و السياق املقامي للخطاب  وغريها من عناصر التواصل أو قضا التداولية

  :سعيد علوش
لفرينسواز أرمينكو  "املقاربة التداولية"قد عريب مغريب ساهم يف هذا االجتاه برتمجة كتاب 

سيسي تعريفي ظهر سنة  الوظائف "كتاب وهي السنة نفسها اليت ظهر فيها   1985وهو كتاب 
ألمحد املتوكل،و افتقار ملثل هذه الدراسات يف املكتبة العربية كان دافعا هلذا العمل ،وهو "التداولية 

هذه احليثيات ، هي ما حفز ولعل «:النقدي العريب و هذا ما يتبني يف قوله األفقمؤمن بتوسيع 
 إشكايلعلى اخلوض يف ترمجة فرنسواز أرمينكو الذي نتوخ من خالله ترمجة الطرح الضمين لسؤال 

لبنيوية الشكلية–الزائد احملدود كيفيا خيص ظهور االهتمام العريب    )1( ». كميا 
  :عبد القادر قنيين 

لتداولية ، ومن بني الكتب املرتمجة له دور يف ترمجة جمموعة من الكتب منها ما يتعلق 
ترمجها عبد القادر قنيين سنة " نظرية االفعال الكالمية " اليت حتصلنا عليها نذكر حماضرات أوستني

لنسبة للقارئ العريب لكي يقتحم  «:يبني هذا قائال لتبسيط هذه النظرية للقارئ العريب 1991
ا هذا النمط من التفكري ، الغىن له عن قراءة  نظرية أفعال الكالم ألوستني و إىل الرتمجة اليت أجنز

  )2(»امنا كانت تستهدف متابعة هذا التيار اجلديد للفكر التداويل 1991له سنة 
بعض ولشرح هذه النظرية و إيصاهلا يف أحسن صورة للقارئ العريب حاول أن يستعري 

مقتضى احلال، اخلروج من مطابقة  اخلرب و اإلنشاء، مطابقة:املصطلحات من الرتاث العريب مثل 
و البحث عنها يف الرتاث البالغي و وهو يؤكد على طلب هذه املصطلحات  ،مقتضى الظاهر 

  .النحوي، وأصول الفقه يف اللغة
                                                           

 .1ص ، املقاربة التداولية أرمينكو،فرينسواز  )1(
: بال ، املغرب ، بريوت ،لبنان:عبد القادر قنيين ، ط: ، ترمجة النص و السياق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل و التداويل فان دايك ، )2(

 . 11، ص  2000افريقيا الشرق ، 
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أن أنواع األفعال و التصرفات و مفهوم  يبني يسعى عبد القادر قنيين يف هذه الرتمجة ألن
سواء عند علماء أصول الفقه أو البالغة ، أو عند  « الفعل و اإلنشاء و اخلرب يف الرتاث العريب

 أفعال الكالم العامةعلماء الكالم ال تتضح وال تنكشف  قيمتها من جديد إال يف ضوء نظرية 
أنه مشرتك بني معنيني ووجب أن يفرق و بية موضحا مفهوم الفعل يف اللغة العر  )1(»عند أوستني

لفعل ونقصد به الوقوع و احلدث لفعل و نقصد به الصيغة وننطق    . بينهما ،فننطق 
  )verb(الصيغة  الفعل             

                    act Acton)(احلدث و الوقوع                     
ملا حيمله هذا  " النص و الساق" يك بعنوان أخرى لكتاب فان د ترمجةلعبد القادر قنيين و   

يك يف القسم الثاين من هذا يسعى فان د حيث درس اللساين التداويلالكتاب من أمهية يف ال
حياول  « :يشري إىل هذا عبد القادر قنيين بقوله ، و الكتاب إىل التفصيل يف نظرية أفعال الكالم

اليت جتمع سائر ظواهر اللسان وخترج إىل احمليط السياقي و أفعال الكالم أن يوحد النظرية اللسانية 
  )2( ». مكانلرمبا العمليات الذهنية مع أحداث العلم الواقعي و عامل اإل و

يك على السياق التواصلي أو مقام التلفظ الذي يكشف عن ومن جهة أخرى يركز فان د
هو الذي يهيئ شروطا  نهاملستوى التداويل  الشروط اليت مت فيها اجناز الفعل الكالمي ووصف

ويصري تركيبها مناسبا حامسة لغاية للقيام بضروب التواضع و االتفاق مما جيعل العبارات مقبولة 
لنظر إىل السياق التواصلي   )3( .ملقتضى احلال 

بنية اوز كما يربط العالقة بني علم النص وحتليل اخلطاب والتداولية وأن هذه األخرية تتج
التواصل أو سياق اخلطاب والظروف  و، وتربط العالقة بني الفعل واملقام اجلملة يف النص واخلطاب

إن املركب التداويل ينبغي أال خيصص الشروط املناسبة للجمل ومقتضى  «اخلارجية اليت تؤثر فيه 
                                                           

 .7صنظرية أفعال الكالم،   أوستني ،  )1(
 .9، صالسياقالنص و فان دايك،  )2(
 .19املرجع نفسه،ص:ينظر  )3(
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السامية هلذا أغراض حد ركب ضروب اخلطاب أيضا ، إذن فإن أاحلال فيها بل خيصص هذا امل
  )1( ». بني النص والسياق التداويل  االطرادالكتاب هو اإلعراب واإلفصاح عن العالقات املتسقة 

  : قصي مهدي العتايب 
   .جلورج يول من الكتب القيمة يف هذا االجتاه  Pragmaticsمرتجم لكتاب التداولية 

بدوره إىل تسعة فصول قسم صاحب الكتاب إىل أربعة أقسام وكان القسم األول مقسم 
مفهومها ، أفعال الكالم ، التضمني االفرتاض املسبق ( يعرض فيها مجيع قضا التداولية 

يتضمن جمموعة من املقتبسات اخذها ) قراءات(، و القسم الثاين بعنوان )،االستلزام احلواري 
اليت اعتمدها يف فخصصه لسرد املرا جع ) املراجع(جورج من أمهات الكتب ، أما القسم الثالث 

يضم فيه معظم و يف القسم املصطلحات ) سرد املصطلحات (ليف هذا الكتاب ، وقسم أخري 
ثرت عند ترمجة هذا القسم آقد «:اليت وردت يف  الكتاب  ،وعن القسم األخري يقول قصي العتايب 

  )2(».اإلبقاء على املرادف اإلجنليزي إضافة إىل ترمجة العربية إمتام الفائدة 

ـــــطلح   ـــــــــــل ترمجـــــــــــــــــــة املصــــــــــــــ ــــــــــــــــد فضــــــــ ــــــــــت  pragmaticsوقـــ ـــــــــــــــــة و ليســـــــــ إىل التداوليــ
ــــــــــــك بقولــــــــــــــه  ــ ألن التداوليــــــــــــــة يف رأيــــــــــــــي  « :الربامجاتيــــــــــــــة أو املقاميــــــــــــــة أو الســــــــــــــياقية مــــــــــــــربراً ذل

ــــــــــــي املكــــــــــــــافئ  ـــــــــــــني االعتبــــــــــــــارهــ ،  pragmaticsأن  األنســــــــــــــب خصوصــــــــــــــا إذا أخــــــــــــــذ بعـ
ألساس دراسة اللغة    )3( »بني مستعمليها"تداوهلا"من منظور هي 

  :  دمحم حيياتن
للغة الفرنسية بعنوان  مدخل إىل اللسانيات ، لطلبة املعاهد اللغة "مرتجم لكتاب ألف 

االعربية  ال على الرغم لصاحبه "  وآدا جاليل دالش ، ملا حيمله هذا الكتاب من أمهية يف هذا ا
                                                           

 .20،ص النص و السياقفان دايك،  )1(
 .14، صpragmaticsالتداولية جورج يول ،  )2(
  . 15املرجع نفسه، ص  )3(
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أما عن سبب «:من صغر حجمه ، وقد صرح املرتجم عن سبب اختياره هلذا الكتاب بقوله
  )1(».اختيار هلذا الكتاب  فمرده إىل أنه يعاجل ختصصا لسانيا حديثا هو اللسانيات التداولية

املصطلحات املفاتيح " دومينيك مانغونو "املصطلحات املفاتيح لتحليل "وله ترمجة أخرى بعنوان 
ون بتحليل أن طلبة مجيع التخصصات الذين هم مطالب «لتحليل خطاب ، وكان هدف الرتمجة 

ا أو ال يعرفون  النصوص الشفوية أو املكتوبة  جيدون يف األدبيات املتخصصة  مصطلحات جيهلو
  )2(»داللتها معرفة جيدة

  :دمحم الشيباين / سيف الدين دغفوس 
خر من آمؤلف )3(" آلن روبول ، وجاك موشالر " التداولية اليوم علم جديد لتواصل " 

" سيف الدين دغنوس" الدكتوراملؤلفات اليت ترمجة إىل اللغة العربية ، ويعود الفضل يف ترمجته إىل 
سيسي تعريفي لنظرية " لطيف الزيتوين"وراجعه الدكتور " دمحم الشيباين"والدكتور  وهو كتاب 

لتفصيل ، االجتاهذا  يتعلقالتداولية اللسانية ، يبسط فيه كل ما   أصحاب الرتمجة أن ويبني، و
ولعل منزع التصنيف هذا  «يف عملية التعريب  املكتبة العربية ، ملثل هذه الكتب كان سبًبا افتقار

خذ بيد الباحث أستاًذا كان  عزيز يف املكتبة العربية عموًما واجلامعية بصفة خاصة ، فهو كتاب 
  )4( ».أم طالًبا إىل بعض القضا اللسانية ومسائلها 

ت اليت تعود إىل املصطلح ، وتثبيته وقد  حاول أصحاب الرتمجة أن ييسروا من الصعو
. فوا جمموعة من املفاهيم اليت عرضتهم خالل عملية الرتمجة لغتني العربية والفرنسية ، وقد وظل

ليفية  «فرتمجوا بعضها ، وتصرفوا يف البعض األخر مربرًا ذلك يقوهلا  حاولنا أن تكون أحيا 
                                                           

 .1، ص مدخل إىل دراسة اللسانيا التداوليةجاليل دالش ،  )1(
 5، صاملصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطابدومينيك مانغونو ،  )2(
  يف الفلسفة من جامعة جونيف  الدكتوراهحازت على درجة ) 1956ولدت سنة (متخصصة يف اللسانيات :Anne Reboulآن روبول  )3(

جامعة جنيف  يدرس علم الداللة والتداولية يف) 1954ولد سنة (دكتور متخصص يف اللسانيات :  Jacques Moeschlerجاك موشالر 
 )241ص  ،لالتداولية اليوم علم جديد لتواص(
 . 7املرجع نفسه ، ص  )4(
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أن جتعل املختصني جيمعون مفهوًما ، و أن تعرف  ، ر قليال القراءة ، وحنن على وعىي بصعوبةتيسّ 
  )1( ».عليه يف ضل تعدد املدارس اللسانية 

  : شكري مبخوت 
القاموس "التداويل وهو  االجتاهأشرف شكري مبخوث على ترمجة أهم و أغىن كتاب يف 

وقد ساهم يف تعريبه جمموعة من األساتذة كلهم من جامعات تونسية منهم ، " تداوليةلاملوسوعي ل
وغريهم واهلدف من ترمجة هذا القاموس هو ... غز الدين جمدوب ، دمحم شيباين ، توفيق قريرة 

ال لشدة اتساعه وتنوع روافده ، لذلك يوضح عز  حث عريب يف هذا ا ت لكل  تذليل الصعو
الدواعي اليت جعلتنا نـُْقِبل على ترمجة هذا الكتاب أنه يقدم عرًضا وافًيا وخمتصرًا  « :الدين جمدوب

   )2( ».على الصعيد العاملي  1994ملا آلت إليه البحوث التداولية إىل حدود 
للغة العربية، و اقرت حملافظة على شواهد الكتاب األصليوقد متت ا ، مىت  حوا بدهلا شواهد 

جاء زيد ، ليس مستقيما يف عمله ، أخربوك هناك مبا (فق لنص األصلي مثل كان هذا األخري موا
لنسبة إىل بعض الوحدات اللغوية  «: ولكن هذا ليس قاعدة ألن ...) سأقوم به  التحليل املقدم 

ا    )3(».ال ينطبق على اللسان الفرنسي وأن العربية حتتاج إىل وصف خاص 
                                                                                       :  صابر احلباشة
أحد النقاد والباحثني العرب اشتغل على الدرس التداويل كثريًا فكان مرتمجًا ومطبعا هو 
 La: التداولية من أوستني إىل غوفمان "العريب ، فقد ترجم مؤلف لفليب بالشنية على الرتاث 

Pragmatique d'Austin Goffman   

                                                           
 . 8، ص  التداولية اليوم علم جديد لتواصل، آن روبول ، جاك موشالر )1(
 . 7، ص  قاموس املوسوعي للتداوليةآن روبول ، جاك موشالر ،  )2(
  . 8املرجع نفسه ، ص  )3(
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لدافع الذي جعله يرتجم مثل هذا الكتاب بقوله إن النصيب  «: ويقر صابر احلباشة 
ن يدفعنا إىل الغرية على هويتنا  الذي ُوضع لنا مقلدين  ومستهلكني إلنتاج غري العلمي أحرى 

تتغلغل يف  فينا و حتيااليت ب الروح ر احلضارية ، فنهب مشاركني منتجني جمتهدين عسا نقا
  )1( ».وجداننا 

هل  من مثل عبد الرزاق مجايعي ،  االختصاصوقد استعان يف مراجعة هذه الرتمجة 
  .والدكتور شكري مبخوت 

ت المناذج : رابعا    : التداولية عربيةمن الكتا
  : دمحم خطايب

ى يسع 1992ظهر سنة " ىل انسجام النص حتليل خطاب مدخل إ" له كتاب مشهور 
اث و انسجامه ألنه حيتل موقعا يف األحب من خاله دمحم خطايب إىل دراسة اتساق النص و

حد عشر  فصال ، وكانت ت حتليل اخلطاب ، قسم كتابه إىل أالدراسات اليت تندرج يف جماال
  . التداولية ضمن الفصل العاشر من هذا الكتاب

خصائصه ، وكذلك املعرفة اخللفية مبينا حيدد من خالل هذا الفصل مفهوم سياق النص و 
ويله، ويبني أمهية السياق املقامي يف حتديد املعىن املراد و الذي يقصده  دورمها يف فهم النص و 

     :اليت تشكل سياق اخلطاب أو النص هي األساسيةالعناصر  «:الكاتب أو الشاعر فيقول 
ة ، املقام ، السنن ، جنس ، الرسالة ، احلدث ، املتكلم، املخاطب ، املشاركون ، املوضوع ، القنا

الرسالة ، الزمان ،  ، املتكلم ، املخاطب:ا يلي حسب براون ميكن االكتفاء مبو ... املقصد 
   )2( ».املكان، نوع الرسالة 

                                                           
 . 5، ص  التداولية من أوستني إىل غوفمانفيليب بالنشيه ،  )1(
 .297، ص1991، املركز الثقايف العريب :، بريوت1:، طنص مدخل إىل انسجام اخلطابلسانيات الدمحم خطايب ،  )2(
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 أمساءألن هناك حدود لغوية تتطلب معلومات سياقية أثناء عملية التأويل مثل الضمائر و 
ا نصوص ال تروى معزولة عن حميط  اإلشارة ، كا يورد أمثلة من الشعر القدمي ، اليت يرى أ

 .إنتاجها بل تضع كل نص أو مقطوعة ، يف سياقه حىت أصبحت النصوص أحدا تؤرخ ألحداث
  :سياق خطاب ما يقتضي طرح االسئلة التالية إنشاءوقد نقل دمحم خطايب عن جفري ليتش أن 

  )ب ، ومن هو املتلقي، ؟من هو الكات(من هم املشاركون ؟ .1
  )أو منطوقة؟ وما هي وسيلة نقلها؟ هل رسالة مكتوبة(ي وسيلة مت التواصل ؟ .2
  التواصل عما موضو  .3
  )1( )اإلقناعاإلخبار، التعليم، (ما هي وظيفة التواصل  .4

  :هي فدمحم خطايب يف هذا الفصل  إليهاالنتائج اليت توصل أما 
  يؤطر النص متكلما ، و متلقيا  ) لنص شعريلنسبة (يصعب احلديث عن سياق مباشر

  .زما ، مكا
  أن املهتمني بسياق النص األديب ، يلحون على ضرورة املسافة بني اخلطاب العادي ، و

  .اخلطاب الشعري املعتمد على التخيل 
 أن سياق النص قد يكون ممتدا وراء نصوص سابقة يف نفس الديوان مثال.  
 األمرلنصوص ، تتحكم فيه املعرفة اخللفية، سواء تعلق أن النص الشعري كغريه من ا 

لتلقي إلنتاج   .أو 
 أن املعرفة اخللفية تساهم بشكل فعال يف تكسري العالقة بني القارئ و بني النص  ،

مكان ال لتايل جتعله يشعر   )2(.فهم و التأويل و
  
  

                                                           
 . 303، ص إىل انسجام اخلطابلسانيات النص مدخل دمحم خطايب ،  )1(
 .336املرجع نفسه ، ص  )2(
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  :بن عيسى ازاييط
يطرح صاحب املقال من " من تداوليات املعىن املضمر"بعنوان1992له مقالة نشرت سنة  

ا خاصية متميزة يف اخلطاب اللغوي   األقوالخالهلا قضية من قضا التداولية وهي  املضمرة  كو
القصد ، الفهم ، (فعال لسانيا مشرتك بني املتحاورين وفق أسس تداولية  ألنهبصفة عامة ، أو 

البحث عن القضية يف الرتاث العريب و هذا واضح وهو ال يسعى إىل ) التأويل و الواصل و غريها
نريد أن نتطرق يف هذا املدخل لورود مبدأ املضمر من معاين يف الرتاث الفكري العريب  ال «:يف قوله

للغة العربية أميا بل نريد ... أن نشري إىل هذا املبدأ مالزما لذات املتكلم العربية ومن هنا ارتبط 
ويوضح مفهوم املضمر الذي يستنبط عرب وسائل االستدالل من املنطوق ويورد امثلة  )1( »ارتباط

  : عديدة توضح ذلك
  يف جواب كم الساعة            لقد أذن العصر       

  )خياف(               فالن يرجتف       
ا(  أقلع زيد عن ضرب زوجته         )يقتضي أنه كان يضر

ك           )استفهام إنكاري(               أتشتم أ
                                                                   )العز(                     نؤوم الضحى

وقد  هو ذلك املعىن غري املصرح به يف عبارة لغوية ، « :تعريفا للمعىن املضمر وهومقدما 
استتار مقصود يعرف من املتكلم اإلرادة له و االلتفات  هو أيضا و...يرادف املعىن احملذوف

  :وحيدد أزييط أسباب ظهور املعىن املضمر يف النقاط التالية .)2(».إليه
 فضل الكالم و حشوه االحرتاز عن التطويل و اجتناب.  
 االقتصاد يف التعبري وهذا ما يقابل عند النحاة العرب اإلجياز.  
 مكانه  أن يستدل عليه ملعىن املضمر أو  ن املخاطب عامل    )3(.اعتقاد املتكلم 

                                                           
 .53، ص1992،  4،سلسلة ندوات  إمساعيلجامعة املوىل :، مكناس اللسانيات و اللغة العربية بني النظرية و التطبيقبن عيسى ازييط ،  )1(
 .56المرجع نفسه، ص )2(
 .57، صاملرجع نفسه )3(
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   : عبد اهلادي بن ظافر الشهري
ليف كتاب قيم التداولية وحتليل خطاب ،  حث سعودي اجتهد   بن ظافر الشهري يف 
وقد أشار صاحب الكتاب إىل سبب التأليف يف " اخلطاب مقاربة لغوية تداولية إسرتاتيجية"بعنوان 

اخلطاب و إن كانت يف اإلطار اللغوي التداويل فهي مل تلق العناية ومل  إسرتاتيجية «: مقدمة كتابه
  )1(».يف اللغة العربية تربز خصائصها وُتظهر دقائقها حتظ بدارسة مستقلة 

حيتوي الكتاب على مقدمة ومتهيد وضح فيه الدرس اللغوي بشقيه الشكلي والتواصلي   
عند العرب والغرب ، مركزًا على املنهج التداويل حيث قدم هلا جمموعة من املفاهيم من وجهات 

ا  إن  «: اللغوي فيقول االستعماليدرس  -اخلطابالتداولية و –نظر خمتلفة مبينا أمهيتها كو
طار التواصل وليس مبعزل عنه ، ألن اللغة ال إالدرس التداويل اللغوي يدرس املنجز اللغوي يف 

تؤدي وظائفها إال فيه ، فليست وظائف جمردة ، ومبا أن الكالم حيدث يف سياقات فمن املهم 
ثري هذه السياقات على نظام اخلطاب امل   )2( ».نجز معرفة 

بني    :وقد قسمت الدراسة إىل 
مفهوم اسرتاتيجية اخلطاب ومعايري تصنيفها والعوامل املؤثرة فيها ، (حتت عنوان  : الباب األول 

  :وهذا الباب قسم بدوره إىل ثالث فصول 
اسرتاتيجية اخلطاب وقد عرض فيه جمموعة من املفاهيم مثل اخلطاب عند العرب : الفصل األول 

السياق النصي ، السياق الوجودي ، السياق املقامي ، سياق (والغرب ، مفهوم السياق و أنواعه 
  )3(.موضًحا عناصره املرسل واملرسل إليه ، والعناصر املشرتكة ) الفعل ، السياق النفسي

 طريف اخلطاب واملرسل واملتلقي وهذا ما يوضحه تناول فيه معايري العالقة بني: الفصل الثاين 
  :جلدول التايل ا

                                                           
 .24ص ،  اخلطاب مقاربة لغوية تداولية اتاسرتاتيجيعبد اهلادي بن ظافر الشهري ،  )1(
 . 22املرجع نفسه ، ص  )2(
 . 84-35املرجع نفسه ، ص : ينظر )3(
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    معايري العالقة بني طريف اخلطاب  

معيار العالقة بني طريف 
  معيار هدف اخلطاب  معيار شكل اخلطاب  )قواعد التخاطب(اخلطاب 

  أمهية هدف اخلطاب  املستوى الصريف  مبدأ التعاون
  أولوية هدف اخلطاب  املستوى الداليل  مبدأ التأدب
  اخلطاب يف أفعال اللغةهدف   املستوى الرتكييب  مبدأ الوجه

    التنغيم  
   معايري العالقة بني طريف اخلطابينب) 8(جدول رقم 

لعوامل املؤثرة يف : الفصل الثالث اخلطاب وضح من خالله مفهوم  إسرتاتيجيةاملوسوم 
  : املصطلحات التالية 

خر مأمور ، وعلى مر واآلآاخلطاب لكل منها دوره ، فأحدمها ضرورة توفر طرفني يف : السلطة 
طالب ، /مريض ، معلم/الطبيب(املناسبة اليت تقتضيها سلطته  اإلسرتاتيجيةأن خيتار املخاطب 

  )1() ولد/والد
مث . هو بلورة املعىن كما هو عند املرسل ، إذ يستلزم من مراعاة كيفية التعبري عن قصده : املقاصد 

  .ربط العالقة بينهما 
هذا الباب أنواع اسرتاتيجيات اخلطاب وقد قسمه إىل أربعة فصول  وشرح من خالل: الباب الثاين 

التشبيه ، اإلستعارة ، الكناية ، ( ومن هذه االسرتاتيجيات نذكر .مقابل أربعة اسرتاتيجيات 
التهكم ، التعريض ، االستلزام ، اإلشارة ، األمر ، االستفهام ، النداء ، التخصيص و العرض ، 

  ) .وغريها من االسرتاتيجيات... النداء اإلغراء ، النهي ، 
  

                                                           
 . 222-221، ص  اخلطاب مقاربة لغوية تداولية اتاسرتاتيجيعبد اهلادي بن ظافر الشهري ، : ينظر )1(



 النشاط التداويل العريب احلديث.... 

  اسرتاتيجيات اخلطاب عند عبد اهلادي بن ظافر الشهري

حياول من خالل هذا املؤلف أن " 
لت  داولية أو النفعية أو الذرائعية الرافضني ملصطلح املرتجم 

الوضع عند علماء الذي يتفق متاًما مع مصطلح 
 االستعمالبعلم  Pragmaticsإن تسمية 

أفضل ترمجته بعلم التخاطب وهي ترمجة تراعي ما صدق 
ملعىن املنطقي للمصطلحني ، حيث يقصد مبباحث  ، ما يدخل يف  االستعمالاللفظ ال مفهومه 

ً لتأليفه ، والغاية منه سد حاجيات كتب كان سبا
الطالب العرب الذين يسعوا يف البحث عن هذين العلمني املتداخلني ، لذلك كانت منهجية 

 

اسرتاتيجية اإلقناع اسرتاتيجية تلميحية 

........................................ ....
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اسرتاتيجيات اخلطاب عند عبد اهلادي بن ظافر الشهري يوضح) 6( الشكل رقم
  : دمحم دمحم يونس علي 

" مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب"بعنوان له كتاب 
لتيفرق بني الداللة والتداولية ، وهو من  الرافضني ملصطلح املرتجم 

الذي يتفق متاًما مع مصطلح  االستعمالألنه مصطلح يفسره الغربيون بعلم 
إن تسمية  «األصول والبالغيني العرب ويشري إىل هذا قائال 

أفضل ترمجته بعلم التخاطب وهي ترمجة تراعي ما صدق  أفضل من غريها مما ذكر ، و إن كنت
ملعىن املنطقي للمصطلحني ، حيث يقصد مبباحث  اللفظ ال مفهومه 

  )1( ».إطار املباحث التخاطبية متاًما 
ً لتأليفهاملكتبة العربية ملثل هذه ال  كتب كان سبا

الطالب العرب الذين يسعوا يف البحث عن هذين العلمني املتداخلني ، لذلك كانت منهجية 
 . 5، ص  مقدمة يف علمي الداللة والتخاطبدمحم دمحم يونس علي ،                                          

اسرتاتيجيات اخلطاب
اسرتاتيجية تلميحية  اسرتاتيجية التضامنية   اسرتاتيجية توجيهية

  

 

...........الفصل الثاين
  
  
  

الشكل رقم
دمحم دمحم يونس علي 

له كتاب 
يفرق بني الداللة والتداولية ، وهو من 

ألنه مصطلح يفسره الغربيون بعلم 
األصول والبالغيني العرب ويشري إىل هذا قائال 

أفضل من غريها مما ذكر ، و إن كنت
ملعىن املنطقي للمصطلحني ، حيث يقصد مبباحث  اللفظ ال مفهومه 

إطار املباحث التخاطبية متاًما 
 وافتقار

الطالب العرب الذين يسعوا يف البحث عن هذين العلمني املتداخلني ، لذلك كانت منهجية 
دمحم دمحم يونس علي ،   )1(                                                          

اسرتاتيجية التضامنية 
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معظم  «:إىل أمهية هذا الكتاب يف قوله  الكتاب تقتضي توضيح الفروق اجلوهرية بينهما وهو يشري
الب الدراسات العليا عات الكتاب مناسبة لطالب الدراسات األولية يف اجلامعات ، فإن طو موض

 أما أساتذة... يف البحث ، ومادة غنية من املعارف اللسانية احلديثة سيجدون فيه أفاق جديدة 
، واملزاوجة بني الرتاث والدراسات اللسانية اجلامعات فسيجدون فيه من التنوع، والثراء الفكري

  )1( »احلديثة 
وم كل من علم الداللة وعلم التخاطب مفه: ومن بني القضا اليت عاجلها يف هذا الكتاب 

ت الداللية اإلشارة النظرية السياقية ، نظرية احلقول الداللية ، نظرية : (، والفرق بينهما ، النظر
ويف األخري تطرق ) ابن احلاجب(وعند العرب ) جرايس(أنواع املعىن عند الغرب ) أفعال الكالم

) اد ، الرتادف ، الداللة اإلدراكية والداللة اإلحيائيةاملشرتك اللفظي ، األضد(ملشكالت املعىن مثل 
.  

  : حممود أمحد حنلة 
وقد استهل هذا الكتاب بدراسة عامة " جديدة يف البحث اللغوي املعاصر آفاق" له كتاب        

" صرااالجتاه التداويل يف البحث اللغوي املع" بعنوان  األولحول النظرية التداولية و جعل الفصل 
فبعد أن وضع اجلذور .و ذلك ألمهيتها يف الدرس اللساين ، وقد استقر عنده مصطلح التداولية 

لعلوم األخرى ، قدم هلا جمموعة من املفاهيم  ا ، و عالقتها  التداولية هي دراسة  (الفلسفية لنشأ
ت الداللية ، التداولية هي دراسة جوانب  السياق ، التداولية كل جوانب املعىن اليت أمهلتها النظر

ويف هذا القسم تطرق ) هي فرع من علم اللغة يبحث يف كيفية اكتشاف السامع مقاصد املتكلم
اإىل مجيع القضا التداولية ، مقابال  للغة األجنبية، حماوال يف األخري أن ينحو نظرية  مصطلحا

  )2(. عربية ألفعال الكالم
                                                           

 . 6، ص  مقدمة يف علمي الداللة والتخاطبدمحم دمحم يونس علي ،  )1(
  . يف البحث اللغوي املعاصر آفاق جديدةحممود أمحد حنلة ، : ينظر )2(
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  :صابر احلباشة 
لقد أشر سابقا على أنه أكثر املشتغلني على الدرس التداويل فباإلضافة إىل الرتمجة اليت سبق       

كون احلجاج " التداولية و احلجاج ، مداخل ونصوص"حتت عنوان  آخرأن تطرقنا هلا ، له كتاب 
يف هذا يعد احلجاج  رئيسيا  يف املباحث التداولية ، وحناول  « :أحد أركان التداولية فيقول

ت احلجاج دون تكرار ما ورد يف الدراسات األكثر مشوال و تشعبا  االقرتابالعمل     )1( ».من نظر
ال على الدارسني و الباحثني و هذا        ليف هو التيسري و تبسيط أفكار هذا ا وكان سبب 
لقد اشتغلنا على التداولية اشتغاال حثيثا ، سواء يف البحث اجلامعي «: ا يتضح يف متهيد الكتابم

وقد تكون لدينا رصيد جعلنا ال نرتدد على تيسري هذا ... احملاضرةأم يف التعريب أم يف التدريس و 
، و تبسيط بعض الفرضيات  و تعريب  األفكاراملبحث على طالبه ، و من خالل عرض بعض 

  )2( ». ا الباببعض النصوص الواردة يف هذ

   :عكاشة حممود 
دراسة املفاهيم و النشأة و  )التداولية(النظرية الربامجاتية اللسانية "نشر له كتاب بعنوان        
و أرى الذين استبقوا  «:وقد اعتمد صاحب الكتاب مصطلح الربمجايت مربرا ذلك بقوله " املبادئ

وهو أصل " لنفع العملية "على تسميها األصلية الربامجاتية مصيبون ، وكذلك الذين ترمجوها 
لشيوعها يف الرتمجات و البحوث و املؤلفات ،وال سبيل يل يف رد "التداولية " معناها  وقد انتشرت 

عند علماء األصول ألن هذا األخري اللسانية الربامجاتية ما هي إال علم املقاصد  و  )3(».شيوعها 
يكشف أبعادها  « علم شاف واف و حيتاج إىل اعادة تنظيمه وفق الدراسات اللغوية احلديثة كونه

  )4(». اللغوية التداولية و التأثريية و االقناعية يف التعبري عن القصد
                                                           

 . 7، ص2008صفحات لدراسات و النشر، : ، سورية 1:، ط ، التداولية و احلجاج مداخل و نصوصصابر احلباشة  )1(
 .املرجع نفسه  )2(
 . 6 ، ص)التداولية( النظرية الربامجاتية اللسانيةحممود عكاشة ،  )3(
 . 7ص ، املرجع نفسه  )4(
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من ترجم هلذه ن يف النظرية التداولية ، املوقف األول يوافق فيه موقفا حممود عكاشة له  
يعارض فيه   آخر عن وجوه املنافع فيها ، و موقف ظرية إىل الدراسات لغرض  املطالعة و البحثنال

صيل التداولية ها على النحو و البالغة ألن يف الرتاث العريب و إسقاط قضا كل من يسعى إىل  
امهلذا االسقاط أثر سيئ يف تراثنا فسوف يرتتب عليه « لضيق إن مفسري النصوص  ا البالغة 

  )1( »ين آحرفيني و اخلطورة يف تطبيق هذا املنهج هو النص القر 
ويف األخري ينتهي إىل نتيجة مفادها أن التداولية ال تستوعب إال جزء يسريا من اللسانيات    
امجاتية و أما حمتوى الكتاب فقد تطرق إىل اجلذور الفلسفية للمصطلح و كذلك مفهوم الرب .العربية 

ا ، لعلوم األخرى  نشأ النظرية املعرفية ، الفلسفة التحليلية (موضحا العالقة اليت تربط التداولية 
جلهاز امل ت ، نظرية اإل(فاهيمي للربامجاتية اللسانية،علم الداللة ،حتليل خطاب ،كما عرف  شار

  . االفعال الكالمية ، االستلزام احلواري
  :أمني اخلويل 

، تظهر من خالل هذا املؤلف  2001الذي نشر سنة " علم الداللة وعلم املعىن "يف كتابه   
امالمح التداولية ،وإن مل تكن  الغربية ، فيحدد أمني اخلويل هدف ووظيفة اللغة  مبصطلحا

إن اهلدف الرئيس للغة هو نقل  ...عندما نستخدم اللغة يف واقع احلال بغرض االتصال، «:بقوله
وهذا الغرض الذي تسعى إىل  )2(». من املتكلم إىل السامع أو من الكاتب إىل القارئاملعاين

  حتقيقه التداولية وهو جناح عملية التواصل بني املتكلمني،
وهو املعىن الذي تدل عليه ( املعىن  اجلملة :ويقسم أمني اخلويل املعىن إىل ثالث أنواع  

ويل أو رجوع إىل نوا أو ظروف القول  وهو املعىن ( معىن املتكلم ،)اجلملة يف ظاهرها دون 
و املتكلم  فاجلملة تعين شيئاً  :الذي يقصده قائل اجلملة ، هذا املعىن قد يتناقض مع معىن اجلملة 

مالمح الوجه، : على فهم معىن املتكلم مثلتساعد  وحيدد الكاتب العناصر اليت) يعين عكسه متتماً 
                                                           

 . 7ص ، )التداولية( النظرية الربامجاتية اللسانيةحممود عكاشة ،  )1(
 . 14 ، ص2001دار الفالح لنشر و التوزيع ، : ، عمان  بال:، ط)علم املعاين(علم الداللة،  أمني اخلويل )2(
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و النوع  )1(نظرات عينيه ، الظروف احمليطة اليت جيري فيها اخلطاب ، نغمة الصوت  وغريها 
يسمع أحٌد مجلة  عندما «:،فيقول الكاتب عن هذا النوع األخري معىن املخاطبالثالث هو 

ملاذا :موجهة إليه من املتكلم ، فقد يغضب ، ويستغرب املتكلم من ردة فعل املَخاَطب ،ويقول 
  )2(.غضبت ؟أ مل أقصد ما فهمت 

وقسم املعىن من جهة أخرى إىل معىن حريف و معىن جمازي ،األول يفهم من نظام اجلملة و   
ملة الواحدة تتعدد معانيه حبسب املوقف الذي ، فمثال اجل الثاين من السياق الذي وردت فيه

ألمثلة التالية    :وردت فيه و يوضح ذلك 
  )معىن حريف(حشره يف الزاوية و ألقى القبض عليه
  )جمازي(حشره يف الزاوية ومل يستطع اإلنكار 

ية فاألوىل كان الشرطي يطارده حىت ألقى القبض عليه يف الزاو  «: فيقول أمني اخلويل عن اجلملتني 
ملعىن  مما مكنه من القبض عليه ،يف اجلملة الثاين مل تكن هناك مطاردة وال زاوية ، ، وال حشر 

احلريف ، بل كان هناك نقاش ، فسئل صاحبنا سؤاال ووجهه حبجة جعلته  ال يستطيع أن يناور 
   )3(». أكثر فضاقت به السبل اعرتف

  :خالصة 
ت األوىل لــــــــــــــــدرس  ــــــــــــــــدا ـــــــن القــــــــــــــــول أن الب ــــــــــــــــة،  و ميكـــــــــ التــــــــــــــــداويل يف الثقافــــــــــــــــة العربي

ــــــــري لــــــــــــه الفضــــــــــــل يف وضــــــــــــع  كــــــــــــان للفيلســــــــــــوف العــــــــــــريب طــــــــــــه عبــــــــــــد الــــــــــــرمحن ،وهــــــــــــذا األخــــ
العربيــــــــــة بعــــــــــده ،وقــــــــــد ســــــــــاهم  مصــــــــــطلح التداوليــــــــــة ، الــــــــــذي شــــــــــاع و انتشــــــــــر يف الدراســــــــــات

املرتمجـــــــــون بشـــــــــكل كبـــــــــري يف إرســـــــــاء معـــــــــامل هـــــــــذا االجتـــــــــاه عنـــــــــد العـــــــــرب ،ومـــــــــا ذكـــــــــر يف هـــــــــذا 
نهم مثــــــــــل ســــــــــعيد حســــــــــن لبحــــــــــريي ، و عبــــــــــد القــــــــــادر قنيــــــــــين ، املبحــــــــــث جمموعــــــــــة قليلــــــــــة مــــــــــ

ـــــــــــــى  ـــــــري أصـــــــــــــبح الدارســـــــــــــون العـــــــــــــرب يشـــــــــــــتغلون عل ـــــــريهم و يف األخــــــ وســـــــــــــعيد علـــــــــــــوش ،وغــــــ
  .االجتاه التداويل كثريا و يف هذا املبحث ذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر

                                                           
 . 15، ص )علم املعاين( علم الداللة،  أمني اخلويل: ينظر )1(
 . املرجع نفسه )2(
 . 17ص  ، املرجع نفسه )3(
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ت الرتاثية: املبحث الثاين   الكتا

 
ه تظهر مالحمه يف الدراسات العربية الرتاثية ، ملا أوال احلديث عن عملية التواصل قدمي ،

،و الرسالة ،و الغرض الذي حتمله ) املرسل و املتلقي( علماء العربية من أمهية لعناصر اخلطاب
الرسالة ،و السياق أو مقام التخاطب، و األثر الناتج عن عملية التواصل وغريها مما يشابه قضا 

البالغة، (األخرية تتالقى مع مجلة من امليادين اللغوية العربية مثل اللسانيات التداولية ،فهذه 
  )النحو، علم األصول ، التفسري 

فمن الدارسني من يعد البالغة و التداولية مصطلحني ملفهوم واحد وخاصة علم املعاين يف  
ا أن البالغة تداولية يف صميمه« :فقد نقل نعمان بوقرة عن لينتش قوله ،اللغة العربية  ا إذ أ

ممارسة االتصال بني املتكلم و السامع حبيث حيالن إشكالية عالقتهما مستخدمني وسائل حمددة 
نفعان يف اعتمادمها على اللغة كأداة لذلك فإن البالغة و التداولية ي، تأثري على بعضهما لل

   )1(».للممارسة الفعل على املتلقي
أثر يف البحوث اللسانية احلديثة ويف هذا املبحث سنقدم بعض من  لبالغةلذلك كان ل

هذه األحباث إلعطاء تصور حول األثر الذي تركته التداولية الغربية يف الدراسات العربية احلديثة 
،فقد حاول اللغويون العرب إعادة قراءة أو وصف الرتاث اللغوي العريب ، لضرورة ربط مبادئ 

لفكر اللغوي العريب القدمياللسانيات التداولية ا  .حلديثة ،
ت التداولية الرتاثية إىل مسارين مها   :وقد قسم معاذ بن سليمان الدخّيل الكتا

                                                           
ة المعاصرةنعمان بوقرة،  )1(  .170، ص المدارس اللسان



  

 

 النشاط التداويل العريب احلديث.... ........................................الفصل الثاين

95  

مسار يعتمد على مبادئ االجتاه التداويل إلعادة وصف العربية ،وعادة ما يستعمل   -أ 
عند  أفعال الكالم(و )االستلزام احلواري عند عياشي أدراوي (مصطلحات غربية مثل 

  ) مسعود صحراوي 
ومسار يبحث يف الرتاث العريب عن اجلوانب اليت ميكن أن تناظر املبادئ التداولية ،   -ب 

وتستعمل مصطلحات عربية كاملقام و االفعال الكالمية و اخلرب و اإلنشاء و هو االستعمال 
أن تسقط  األكثر جناعة علمية ألن البحث يف التنظري يقتضي أن تتناول الرتاث مبصلحاته ال 

 :ومن هذه البحوث نذكر )1(.املصطلحات احلديثة عليه
  : إدريس مقبول

وقد قسم صاحب  .نظر النحوي عند سيبويهلاألسس االبستمولوجية و التداولية ل: كتاب
ألسس التداولية و ،الكتاب إىل قسمني    :عنده نوعان األسسفكان القسم الثاين متعلق 

لكالم من جهه و ما يعرتيه من اللحن عن ،أطراف  ةوهلا ثالث: الوصفية  -أ  طرف يتعلق 
لتسييق ،خمالفة االعتقاد للواقع  ملنت من جهة اإليراد وما يسميه    .وطرف يتعلق 

إلسناد و  ، طرف يتعلق بعنصري التخاطب،أطراف ةوهلا ثالث:تعليليةال  -ب  وطرف يتعلق 
لقصد النفسي و  ،أساسه التكليمي   يف عملية التواصل يف النظر النحو أثرهوطرف يتعلق 

   )2(.عند سيبويه
مقاربة تداولية لغوية مهمة جدا يف  الدراسات الرتاثية " البعد التداويل يف كتاب سيبويه":مقال

لتداولية احلديثة من خالل النصوص  القدمية حاول فيها الباحث  التطرق إىل قضا املتعلقة  
  :ومن بني هذه القضا نذكر .العربية الواردة يف كتاب سيبوية

 .88-87، صمنزلة معاين الكالم يف نظرية النحو العربية مقاربة تداوليةمعاذ بن سليمان الدخّيل، : ينظر )1(                                                           
  .407ص, األسس االبستمولوجية و التداولية للنظر النحوي عند سيبويه, إدريس مقبول )2(
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ويف نظره اللحن قد , اللحن هو خرق مستوى النحوي أو املستوى الصريف:اللحن التداويل  -أ 
ت و مرجعه يف ذلك تقسيم سيبوية  يعرتي املستوى التداويل التكلمي كغريه من املستو

  )1( .للكالم
  أتيتك أمس  )أ(مستقيم حسن 

  أتيتك غدا   )ب(حمال
  محلت اجلبل  )ج(مستقيم كذب
تيك  )د(مستقيم قبيح   كي زيد 
  سوف أشرب ماء البحر أمس  )و(حمال كذب

  
  الكالم عند سيبويه يوضح أقسام) 9(اجلدول رقم 

حلن التداويل الذي «املستقيم الكذب هو ما) ج(ومن هذا التقسيم يرى أن النمط  نسميه 
النسبة العقليه كما يعرب  ،والنسبة الواقعية اخلارجية ، تنخرم فيه شروط املطابقة بني النسبة الكالمية

  )2(».البالغيون و كذا التداوليون
إلعراب التقديري واإلعراب :اإلعراب التداويل  -ب  عادة ما يعرف يف الدرس النحوي 

حلروف و احلركات غري أن إدريس مقبول يضيف نوعا أخر من اإلعراب ،احمللي واإلعراب 
ملستوى التداويل عالقة وطيدة  وميثل هلذا ، ال سيما عند سيبويه على اخلصوص ملا يربطه 

  . االقرتاح
  )3(:ملخطط التايل

                                                           
-25 ص, 1988, 1ج،مكتبة اخلاجني : القاهرة, 3:ط ،هارون معبد السال:حتقيق , الكتاب ، بشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه وأب )1(

26.  
  .246ص ،2004سبتمرب ،33مج  ،1العدد،عامل الفكر  ، البعد التداويل عند سيبويه، مقبول إدريس )2(
  .املرجع نفسه )3(
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  يبني اإلعراب التداويل
ب ما ينتصب على "سيبويه الكتاب اجلزء الثاين حتت  هذا 

:﴿          
             

ا سيبويه على النصب ألنه يذهب مذهبا تداوليا فيختار  يعر
  
  :األفق التداويل نظرية املعىن و السياق يف الرتاث العريب
نصوص اللغة وكيفية حتقيق داخل يف هذا الكتاب يسعى الكاتب يف البحث عن التواصل 

         . و التأكيد على تقدم املمارسة الرتاثية العربية و اإلسالمية
لذلك اشتغل يف هذا الكتاب على شواهد كثرية من القرآن و احلديث النبوي الشريف ، ويف هذا 
ال يقعان حتت دائرة الرتاث ، ألن الرتاث إنساين 

 التداولية 

........................................ ....
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يبني اإلعراب التداويل) 7( الشكل رقم
سيبويه الكتاب اجلزء الثاين حتت يدعم رأيه مبا جاء يف كتاب 

ت الكرمية التالية)1( "التعظيم و املدح :ويوضحه من خال اآل
               

    ﴾)2( ا سيبويه على النصب ألنه يذهب مذهبا تداوليا فيختار يعر
  )3(. اإلعراب على التعظيم و املدح الن املقام ثناء على املؤمنني

األفق التداويل نظرية املعىن و السياق يف الرتاث العريب
يف هذا الكتاب يسعى الكاتب يف البحث عن التواصل 

و التأكيد على تقدم املمارسة الرتاثية العربية و اإلسالمية عملية التواصل و الفهم ،
لذلك اشتغل يف هذا الكتاب على شواهد كثرية من القرآن و احلديث النبوي الشريف ، ويف هذا 

ال يقعان حتت دائرة الرتاث ، ألن الرتاث إنساين «  يبني أن القران و احلديث النبوي
  .63ص، 2ج                                         
  .251،البعد التداويل عند سيبويه

 االعراب

التداولية الداللة

  

 

...........الفصل الثاين
  
  
  
  
  

يدعم رأيه مبا جاء يف كتاب 
التعظيم و املدح

   
   

اإلعراب على التعظيم و املدح الن املقام ثناء على املؤمنني
األفق التداويل نظرية املعىن و السياق يف الرتاث العريب: كتاب

يف هذا الكتاب يسعى الكاتب يف البحث عن التواصل 
عملية التواصل و الفهم ،

لذلك اشتغل يف هذا الكتاب على شواهد كثرية من القرآن و احلديث النبوي الشريف ، ويف هذا 
يبني أن القران و احلديث النبوي السياق

                                                          
ج ،الكتاب ،سيبويه )1(
  .162:النساء )2(
البعد التداويل عند سيبويه ، مقبول إدريس )3(
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ن آالقر  وهكذا فالرتاث ما نبىن عليهما من فهم و دراسات و حبوث تفسريية ،إذ ، الصنع و املالمح
بدين من الوحي الذي ال خيتلط جبهود احلديث ما يزاالن عند و سابقينا ،إىل أبد اآل و

   )1(».البشر
أيب إسحاق "و " الطاهر بن عاشور" ومن علماء الرتاث العريب خيتار إدريس مقبول 

لتايل يكون هذا الكتاب رحلة مفيدة لدراسة نصوص " ابن العريب"و " سيبويه"و"الشاطيب و 
من منظر تداويل، فيحاول أن يستنتج ) النحو ، أصول، تفسري و غريها(الرتاث اإلسالمي العريب 

التحرير و "تحليل التداويل عند الطاهر بن عاشور ،وذلك بدراسة و حتليل كتابه عناصر ال
  :توصل إىل النتائج التالية ، نذكر منها"التنوير

  .إملام الشيخ طاهر بن عاشور مراتب الداللة و حتليل قضا اللغوية وفق املنهج التداويل   -أ 
ين و تفريقه آاليت بين عليها النص القر املعاين املضمرة و املعاين الصرحية متييز الشيخ بني   -ب 

  .الدقيق بينهما
  .نية و العناية بهآلية القصد وتناسبها يف حتليل النصوص القر توظيفه لآل  -ج 
ا قراءة داللية تداولية  -د  مهية أسباب و مناسبات نزول القران لكرمي ، وقراء   )2(.عنايته 

تهدين يف القشاطيبإسحاق ال أبو اهلجري، حاول إدريس  منرن الثا، هو أحد األصوليني ا
مقبول دراسة كتابه املوافقات و استنباط القضا التداولية اليت يتضمنها الكتاب ،من إعجاز 

ليس من «:ن، ومعرفة مقاصد و نوا املتخاطبني ، ومعرفة مقتضيات األحوال و غريها فيقولآالقر 
عتباره مؤسس علم املقاصد ، وهو علم يبحث يف التداوليات الشرعية  الشك يف إن الشاطيب 

 نآخباصة ، راع أشد ما يكون الوعي بقيمة املعطيات التداولية اليت من مجلتها أسباب نزول القر 

                                                           
 .4،صالتداويل نظرية املعىن و السياق يف الرتاث العريب األفقمقبول،  إدريس )1(
  .47، املرجع نفسه :ينظر )2(
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فريى إدريس مقبول أن الشاطيب لغوي تداويل كبري ، مبا حتمله العبارة من معىن كونه  )1(».الكرمي
  .يعطي السياق األمهية الكبرية على مقصود و مراد املتكلم

كما حول أن يقدم عرضا مفصال يوضح من خالله التداولية يف النحو عامة و عند سيبويه   
ضاق فيه حىت صار تفسريا ،و إعرا ووصفا  لقد أتى على النحو  حني من الدهر«:خاصة فيقول 

ا ، فصار  ا التواصلية اليت هي ماء حيا ا و شواهدها مقطوعة عن مقاما ألمثلة معزولة عن سياقا
لسياق و اإلشارات التواصلية موضحا اهتمام سيبويه  )2(».مادة جامدة بعد أن كان تداوليا

  :شارات التواصل عند سيبويهو اجلدول التايل يوضح أنواع  اإل،ائية اإلم
  مثال  نوع التواصل

  عسل: ذقت طعاما فقلتُ   التواصل الذوقي
  زيٌد وريب:مسعُت صوً فعرفُت صاحب الصوت فقلتُ   التواصل السمعي
  زيدٌ :مسسُت جلدا فقلتُ   التواصل اللمسي
  املسك:مشمت رحيا فقلت   التواصل السمعي
البصرية مثل نظام اخلط و الكتابة و يندرج ضمن الفنون   التواصل البصري

  ارسم و النحت
  

ت التواصلية  عند سيبويه) 10(جدول رقم    يبني اإلشار
وهذه األمثلة توضح أن سيبويه شديد العناية بقضية أشكال التواصل مبختلف أبعادها حىت 

  )3(.أنه يدقق يف بعض التفاصيل التداولية اليت تضبط إجناز عملية التواصل
  

                                                           
 .57، ص التداويل نظرية املعىن و السياق يف الرتاث العريب األفقمقبول،  إدريس )1(
 .77، صنفسهاملرجع  )2(
  .55-83المرجع نفسه، ص:ينظر  )3(
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  .)1( إسالميةالتداولية قبل تداولية قروسطية عربية : بيار الرشي
ميكن القول أنه من أوائل البحوث اليت حاولت أن تكشف عن مالمح التداولية يف الرتاث 

على  ومن مزا عمله أنه مل يقتصر « ودراسته كانت شامله ملعظم العلوم اللغة العربية، العريب 
و أصوله و املنطق و علم  ،مشل البالغة و علوم الفقه ،ه على استقصاءاملصنفات النحوية وإمنا أقام

  )2(».الكالم فربهن على البعد التداويل للتفكري اللغوي يف احلضارة العربية اإلسالمية دون إسقاط
سبقية البعد التداويل يف الرتاث العريب وحعنوان ي قروسطية تداولية تداولية قبلإن كتاب ال ي 
رخيا « حيث التداولية الغربية اإلسالمي على هي النظري  )م.13ق(متثل مقولة اإلنشاء املتأخرة 

أو عمال متضمنا يف القول ) performatif( العريب ملا يسميه أوستني صيغة اجنازيه
)illocutoire (أكثر املفاهيم مدعاة ودهشة.«)3(  

  : طالب سيد هشام الطبطبائي
من الكتب " نظرية األفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرين و البالغيني "يعد كتاب 

الرتاثية العربية التداولية ،انطلق  هشام الطبطبائي من فكرة املزاوجة بني النظرية العربية و النظرية 
كالمية عند الغربية احلديثة ، وهي ظاهرة األفعال الكالمية ،وقبل أن يعرض الكاتب األفعال ال
  . العرب لظاهرة عند الغربيني اللسانيني  املتمثلة يف إسهامات كل من أوستني و سريل 

ذا املوضوع مما تيسر له   أما الفصل الثاين فقد خصصه جلمع النصوص العربية املتعلقة 
لقد وافق  «:من كتب النحو و البالغة ، و أصول الفقه ، و املنطق ، ويف هذا السياق يوضح 

ملناطقة العرب من سبقهم على استبعاد املركبات التامة غري اخلربية عن دائرة حتليلهم الذي قصروه ا
جلمل ألهل النظر يف قوانني  على الرتكيب ألنه وحده النافع يف العلوم ، وترك هذا االهتمام 

                                                           
ودعم ذلك جبملة » اإلخبار و اإلنشاء يف علوم اللغة العربية اإلسالمية«يف البحوث العربية من خالل أطروحته بعنوان  1980قد ساهم منذ  )1(

 . ذه العلوميف ه الربمجاتيةاجلوانب  إلبرازمن الدراسات 
ت اللسانية و الداللية يف النصف الثاين من القرن العشرينإطالالت  ،عز الدين جمدوب  )2( بال :ط ،شكري مبخوت :ترمجة  ،على النظر

مع التونسي للعلوم و اآلداب و الفنون : تونس    .499ص،  2012،  1ج،" بيت احلكمة"ا
  .املرجع نفسه  )3(
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ضمن ، و  )1(»اخلطاب و الشعر ، وهم علماء البالغة حيث ضمنوه القسم املختص بعلم املعاين
الصدق و (هذا الفصل تطرق إىل التقسيمات العربية للخرب و اإلنشاء ومعايري التمييز بينهما 

أما الفصل الثالث فهو حماولة لتمثيل آراء عربية ).الكذب ، النسبة اخلارجية ، إجياد النسبة اخلارجية
    .قدمية يف جوانب نظرية سريل يف األفعال املتضمنة يف القول 

  .نظرية املقام عند العرب يف ضوء الرباغماتية: رمنال سيد النجا
علم يعىن بقصد املتكلم و فهم املتلقي و السياق ما يعرفها كثري من الدارسني أالتداولية ك      

لباحثةهذا مو الذي ورد فيه اخلطاب  اخلوض يف هذا اجلانب و دراسة املقام من  إىل ا أدى 
ه براغماتيا فإننا سنرى أن أفإذا ما قر  «:وجهة نظر تداولية حماولة التأصيل جلذوره العربية فتقول

  )2(».علماء العربية أدركوا بعض قوانيني الرباغماتية
ما يتضح من خالل هذه الدراسة أن الباحثة قد اعتمدت مفهوم السياق و املقام على    أ

األول استعمل يف الدراسات احلديثة و الثاين يف البحوث العربية القدمية  ،مصطلحني ملفهوم واحد
لتحديد علم املعاين ،السيما البالغة   .و 

سيس النظرية التداولية       ،ترى الباحثة أن  العلوم العربية  القدمية كانت هلا دور كبري يف 
جلانب  التواصل ا اهتمت  ا متأثري و التأثر فيلبني املتكلم و املتلقي و الوسائل احملددة ل  يأل

لو اطلع الغرب على النظرية البالغية العربية لكانت « :بينهما ويظهر هذا بوضوح يف قوهلا
إىل سنوات أقل حىت تصل إىل ما وصلت  احتاجتوال  ، الرباغماتية على غري ما هي عليه اليوم

  )3(».إليه اآلن
                                                           

مطبوعات جامعة :بال، الكويت :،طنظرية األفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرين و البالغيني العرب طالب سيد هشام الطبطبائي ،  )1(
 .45، ص 1994الكويت ، 

 ،2011 ،عامل الكتب احلديث: األردن، اربد  ،1:ط ، نظرية املقام عند العرب يف ضوء الرباغماتية ،سعيد النجار " دمحم هشام"منال  )2(
  .19ص

 .23صاملرجع نفسه، )3(
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فاهلدف من هذه الدراسة بيان الداللة التداولية يف اللغة العربية إذ ترى الباحثة أن مفهوم     
بطريقة منهجية منظمة املساحة اليت كان يشار إليها يف البالغة العربية «التداولية جاء ليغطي 

  )1(»).لكل مقام مقال(و هي اليت أنتجت املقولة الشهرية ) مقتضى احلال(القدمية بعبارة 
  التداولية عند علماء العرب : مسعود صحراوي 

أطروحة حاول فيها الباحث دراسة ظاهرة األفعال الكالمية املعروفة يف اللسانيات التداولية       
فعال قد حبثت ظاهرة األ«إلسالمي فيقول ويف مقابل نظرية اخلرب و اإلنشاء يف الرتاث العريب ا

وقد اشتغل ببحثها عدد كبري من  ، نظرية اخلرب و اإلنشاءالكالمية يف تراثنا العريب ضمن 
إلنتاج العلمي للذلك قدم قراءة  ، يف علوم اللغة العربيةه النظرية ظاهرة وأسس هذ  )2(».العلماء

م عمقوا فيها من النحاة و البالغيني و الفقهاء و علماء األصول  لعلماء العرب القدماء أل
  :نذكر منهم من هؤالءطوائف  الكاتب ويعرض

ذي ،السكاكي ،اجلرجاين  ،سيبويه: نو ن و البالغيو النحوي  -أ    .  القزويين ،االسرت
  فخر الدين الرازي  ،ابن رشد القرطيب: نو الفقهاء و األصولي  -ب 
 . قطب الدين الرازي ،ابن سينا ،جنم الدين القزويين  ،نصر الفرايب  وأب:  الفالسفة و املناطقة  -ج 

 ناللسانيو اجتهد مسعود صحراوي من خالل هذه الدراسة يف توضيح املعايري اليت اعتمدها    
ختالف املراحل التارخيية ,العرب القدامى يف تقسيمهم للخرب و اإلنشاء  و وهي معايري ختتلف 

ولكنها كانت متداخلة يف  ،معايري منطقية و معايري تداولية  « نييف نظره تنقسم إىل نوع هي
م تداخال شديدا ومنها يصعب فصل اجلانب التداويل على اجلانب املنطقي  يذكرو  )3(».مصنفا

  :الكاتب هذه املعايري على الشكل التايل 
 .معيار الصدق و الكذب : املعيار األول  -أ 

                                                           
  .5ص .نظرية املقام عند العرب يف ضوء الرباغمايت ،سعيد النجار " دمحم هشام"منال  )1(
  6ص ،التداولية عند علماء العرب ،مسعود صحراوي )2(
 .59ص املرجع نفسه ، )3(



 النشاط التداويل العريب احلديث.... 

  .تبعية النسبة اخلارجية للنسبة الكالمية او الكعس
حتصل من تلك املعايري على عدة تقسيمات للخرب و اإلنشاء وقد نتج عنها ثالث أصناف كربى 

  
التداولية اليت ومن بني القضا  فعال الكالم

جراء املعامالت العامة   .البيع ،و الطالق ،كالزواج  ،ما يتعلق 
ملعىن التبليغي ووظيفته التواصلية و ذلك من ،كبرية 

ن حبثهم ال خيلو أو  النفي ،اإلثبات 

 
 غري طليب

........................................ ....
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 .مطابقة النسبة اخلارجية:املعيار الثاين
 .جية إجياد النسبة اخلار : املعيار الثالث
 .معيار القصد:املعيار الرابع

تبعية النسبة اخلارجية للنسبة الكالمية او الكعس:املعيار اخلامس
حتصل من تلك املعايري على عدة تقسيمات للخرب و اإلنشاء وقد نتج عنها ثالث أصناف كربى 

  )1(.و اإلنشاء الغري طليب ،و اإلنشاء الطليب 

  :النتائج اليت توصل إليها مسعود صحراوي نذكر
فعال الكالمألنظرية أن علماء األصول كانوا من املستثمرين 

جراء املعامالت العامة العرب يف كتب هؤالء ما يتعلق 
ملعىن التبليغي ووظيفته التواصليةالنحاة العرب كانت هلم العناية ال كبرية 

اإلثبات  ، التعيني ،خالل املبحث الذي عرض فيه التقدمي و التأخري 

 . 91، ص  التداولية عند علماء العرب                                          

 الكالم

 االنشاء

غري طليب  طليب

 اخلرب

  

 

...........الفصل الثاين
املعيار الثاين  -ب 
املعيار الثالث  -ج 
املعيار الرابع  -د 
املعيار اخلامس  -ه 

حتصل من تلك املعايري على عدة تقسيمات للخرب و اإلنشاء وقد نتج عنها ثالث أصناف كربى 
و اإلنشاء الطليب  ،هي اخلرب

  
  
  
  
  
  

النتائج اليت توصل إليها مسعود صحراوي نذكرومن بني 
أن علماء األصول كانوا من املستثمرين 

يف كتب هؤالءمتفرقة  وجدها
النحاة العرب كانت هلم العناية ال   

خالل املبحث الذي عرض فيه التقدمي و التأخري 

                                                          
 ،مسعود صحراوي )1(
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قشو  من نظرية االفعال الكالمية من خالل تطبيقهم على ظاهرة اخلرب و اإلنشاء النحاة  افكثريا ما 
  )1(.فعال الكالمية إىل كثري من األ املختلفة خبلفية تداولية فتطرقوااألساليب العربية  العرب

تها تكمن يف أمهيمهمة و  أن العالقة بني التداولية و الرتاث العريب مسعود صحراوي يرى
ميكن أن تكون أداة من أدوات ...التداولية« :االرتباط بني أسلوب التعبري و معناه ووظيفته فيقول

  )2(»يف شىت مناحيه ومفتاحا من مفاتيح فهمه قراءة الرتاث العريب
  :ويهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إىل ما يلي

ا ذات   حماولة قراءة نظرية األفعال الكالمية قراء جديدة تعيدها إىل هويتها اللغوية ،أل
  .طابع فلسفي

يف حماولة تعريف القارئ العريب بنسق حديث ،خللو الساحة العربية  من كتب متخصصة  
  هذا االجتاه

الكشف عن التفكري العريب ،وإثبات أنه حيتوي على مباحث و قضا ذات وجهة  
  )3(.تداولية

  االستلزام احلواري يف التداول اللساين  :عياشي أدراوي
الدراسات اللسانية العربية اليت تبحث عن جذور التداولية يف الفكر العريب القدمي  ىحدهذه إ

مل يكن من أمر هذا العمل إال أنه «  :لذلك يكشف عياشي أدراوي عن دواعي التأليف يف قوله
يروم الكشف عن أشكال قراءة أو إعادة قراءة الرتاث العريب القدمي من منظور متميز من 

  )4( ».يثة التداوليات احلد
                                                           

 . 100 ص، علماء العربالتداولية عند  مسعود صحراوي ،: ينظر )1(
  .املرجع نفسه )2(
 . 12المرجع نفسه ، ص  )3(
ط  ،1:ط ، االستلزام احلواري يف التداول اللساين ،عياشي  أدراوي  )4(  ، 2011  ،منشورات االختالف ،دار األمان  :اجلزائر  ،الر
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صاحب البحث يف إعادة قراءة النصوص العربية وفقا للمالحظة و الشرح و 

عي الفكر اللغوي و إلبراز مدى ،  
البالغة و مثلة و مناذج حمددة يف جمال 

 قسمت هذه الدراسة إىل فصلني لتقريبها و معارضتها ببعض مبادئ تداوليات اخلطاب
فالفصل األول خصصه ملقاربة الظاهرة يف الفكر العريب القدمي و ميز فيه بني ثالث مباحث لكل 

  االستلزام احلواري عند العرب
حماوال أن " مفتاح العلوم"يقوم عياشي أدراوي بدراسة و حتليل كتاب السكاكي املوسوم بـ

  :يقدم مفهموم االستلزام احلواري من خالل بعض القضا نذكر منها

 

 االستلزام احلواري
ال األصويل  )الغزايل(ا

ال النحوي  )ا

........................................ ....
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صاحب البحث يف إعادة قراءة النصوص العربية وفقا للمالحظة و الشرح و  هد
 العرب يف هذه القضية نغويو لّ ال ملا قدمه ،التفسري و التمثيل

مثلة و مناذج حمددة يف جمال  مدعما رأيه العريب القدمي بظاهرة االستلزام احلواري 
  )1( .األصول و النحو

قسمت هذه الدراسة إىل فصلني لتقريبها و معارضتها ببعض مبادئ تداوليات اخلطاب
فالفصل األول خصصه ملقاربة الظاهرة يف الفكر العريب القدمي و ميز فيه بني ثالث مباحث لكل 

  .مبحث منوذج من علماء العربية 

االستلزام احلواري عند العربيبني ) 8(الشكل رقم 
يقوم عياشي أدراوي بدراسة و حتليل كتاب السكاكي املوسوم بـ

يقدم مفهموم االستلزام احلواري من خالل بعض القضا نذكر منها

  .15ص ،  التداول اللسايناالستلزام احلواري يف , عياشي  أدراوي                                          

االستلزام احلواري
ال النحوي  )الزخمشري(ا

ال  ا
)السكاكي(البالغي  

  

 

...........الفصل الثاين
هداجتقد 

التفسري و التمثيل
العريب القدمي بظاهرة االستلزام احلواري 

األصول و النحو
قسمت هذه الدراسة إىل فصلني لتقريبها و معارضتها ببعض مبادئ تداوليات اخلطاب
فالفصل األول خصصه ملقاربة الظاهرة يف الفكر العريب القدمي و ميز فيه بني ثالث مباحث لكل 

مبحث منوذج من علماء العربية 
  
  
  
  
  
  
  

يقوم عياشي أدراوي بدراسة و حتليل كتاب السكاكي املوسوم بـ
يقدم مفهموم االستلزام احلواري من خالل بعض القضا نذكر منها

                                                          
عياشي  أدراوي : ينظر )1(
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فاخلرب ال يقف عند وظيفة اإلخبار بل يتجاوزها ألغراض بالغية :خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر
ت الكرمية   :يتحكم فيها السياق الذي وردت فيه ، كما يف اآل

 ﴿: التوبيخ                ﴾)1(  
 ﴿: اإلرشاد            ﴾)2(  
﴿ :التهديد               ﴾)3(    

فرعي، و أن السكاكي يؤمن أن هناك معىن أصلي ومعىن  :املعىن األصلي و املعىن الفرعي
  :ول إىل الثاين هو املقام كما يف املثال التايل يساعد يف االنتقال من األ

  )التمين(هل يل من شفيع؟  
ه   )4()اإلنكار و الرجز(أتفعل هذا ؟ .ملن يؤذي أ

األصوليون مل ينظروا إىل اخلطاب جمردا من «علم األصول فــــ وبعد ذلك أنتقل إىل جمال 
وعن وجوه العالقات بني صاحب اخلطاب و املخاطب ، بل نظروا إليه يف  ، صاحبه وهن متلقيه

  )5(».نطاق استعماله و تداوله 
و  األمر والنهي عند الغزايل األصوليني تعماالتاسيف ومن القضا اليت عرضها الكاتب 

مثال واحد و هو النهي فقد خيرج هذا األخري عن غرضه األصلي إىل أغراض أخرى  نكتفي بذكر
  :مثل

 12: البقرة )1(                                                           
 16: الرعد )2(
 158:آل عمران )3(
 .34- 30،  االستلزام احلواري يف التداول اللساينعياشي أدراوي، :ينظر  )4(
  .24املرجع نفسه، ص )5(
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 التحرمي: ﴿                     ﴾)1(  
 الكراهة: ﴿                          ﴾)2(  
 اإلرشاد:﴿                           

﴾)3(  
 الدعاء :﴿                      ﴾)4(  

بذكر النموذجني السابقني البالغي و األصويل فأضاف النموذج  ولكن الكاتب مل يكتفِ 
إن هاذين النموذجني بقيا يف نظر قاصرين عن  « :قولهيف ا ما يوضحه ذلزخمشري وهالنحوي 

لث ، حىت يتسع جمال املقارنة  )5(».تقدمي فكرة عامة ُيطمئن إليها ،ما مل يتم تدعيمها بنموذج 
و املعاين و األغراض اليت خيرج إليها تبعا " األمر و النهي"ومن القضا اليت تناوهلا الزخمشري 

  ."املعىن الفرعي"و " املعىن األصلي"للمقام الذي ورد فيه اخلطاب ومن هنا فهو يتحدث عن 
ا قدمه مبأفرده  فقد" االستلزام احلواري يف الفكر اللساين احلديث"أما الفصل الثاين بعنوان     

باشرة املنبثقة عن املغري ة األفعال الكالمية املباشرة و خاص ،ظاهرة حول اللسانيون احملدثون 
  .و عرض ألهم أفكار جرايس مثل مبدأ التعاون و القواعد املتفرعة عنه ،أعمال سريل و أوستني 

موعة من النتائج نذكر منها   :وتوصل الباحث يف ختام دراسته 
  انتبه إىل مبدأ هام ترتكز عليه ظاهرة االستلزام احلواري وهو مبدأ االستدالل أن السكاكسي

  .الذي يساهم يف االنتقال من املعىن احلريف إىل املعىن املستلزم 
                                                           

 .151: األنعام )1(
 .87:املائدة )2(
 .101:املائدة )3(
 . 8:عمران لآ )4(
 .57، ص االستلزام احلواري يف التداول اللساينعياشي أدراوي،  )5(
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  و مطابقة الكالم ملقتضى احلال األمر الذي "اإلفادة "يؤكد السكاكي على التالؤم بني
  .عىن املقامييوضح أمهية املزاوجة بني املعىن احلريف و امل

 فاألول يركز على الشكل و  ،الفرق بني التناول النحوي و التناول األصويل لألمر و النهي
ملعىن أساسا ،البنية اللغوية    .أما الثاين فقد اهتم 

  مل تذكر يف الفكر اللغوي العريب " أفعال اللغة الغري مباشرة"و " أفعال اللغة املباشرة"أن
وإمنا بتسميات خمتلفة  كاألغراض األصلية و األغراض  ،ر القدمي بشكل صريح ومباش

  .الفرعية
  و عليه فاالنتقال " األحوال"أن املعىن االستلزام يؤطره يف الفكر األصويل ما يسمى بقرائن

 .من املعىن األصلي إىل املعىن الفرعي يتحكم فيه مفهوم القرينة
 ىن احلريف إىل املعىن الفرعي يرتكز على و السكاكسي على أن االنتقال من املع،  يتفق الغزايل

نيهما الشروط املوضوعة على  . أوهلما املقام الذي ينجز فيه اخلطاب:عنصرين أساسيني و 
 )1( .كل معىن من املعاين األصلية

  .الرتاكيب النحوية من وجهة نظر تداولية:عبد احلميد السيد
بشكل كبري يف ربط العالقة بني الرتكيب النحوي  واسامه الذين من الدارسني احملدثني      

دراسات "وذلك يتضح من خالل أعماله  عبد احلميد السيد وداللته وما يقابله من معاين تداولية
  ". الرتاكيب النحوية من وجهة نظر تداولية"كما نشر له مقال بعنوان "  يف اللسانيات العربية

بيان املقاصد و و حتليلها  لرتاكيب النحوية وا بيان يسعى من خالل هذه احملاوالت إىل  
ت اليت تصاحب األداء انطالقا م و لتحقيق هذه الغاية أو . ن أمناط املقامات اليت تنجز فيهاالغا

  :يف هذه املعاجلة هي رهاذكنثالث مصادر الكاتب اهلدف حدد 
  لتداولية وما قدموه من يستكنه أنظار النحاة يف الوظائف النحوية ، وأبعادها الداللية و

  .حتليالت لرتاكيب حنوية منجزة يف سياقات مقامة خمتلفة
 .66-62،  االستلزام احلواري يف التداول اللساين عياشي أدراوي ،,ينظر  )1(                                                           
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 لرتاكيب  ،يتوقف عند أعمال البالغيني وخباصة علماء املعاين وأعمال املفسرين املرتبطة 
 .النحوية فهما و حتليال 

  ت بقدر ،ينتفع ونظرته ,ألنظار اللسانية احلديثة وخباصة االجتاه الوظيفي  ما من النظر
 )1(.إىل اللغة) pragmatics(التداولية 

  )2(:الرتاكيب العدوليه اليت ذكرها عبد احلميد السيد وأغراضها التداولية نذكر على سبيل املثال  

  يوضح بعض الرتاكيب النحوية  مقاصدها التداولية) 11(ل رقم دو اجل
                                                           

  .58ص ، 2001 ،6: مج, 2:العدد  ،مؤتة للبحوث و الدراسات  ، الرتاكيب النحوية من وجهة نظر تداولية ،عبد احلميد السيد  )1(    
 . 71-67 ، ص املرجع نفسه :ينظر )2(

  مقاصده التداولية  مظاهر العدول  املثال
لضمري  هو األمري املقبل   تعظيم األمر و تفخيم الشأن  التصرف 
ل و األصل   اشرتيت الكتاب التعريف 

  التنكري
ا كان املخاطب ألنك ال تقوله إال إذ:التعيني

  يعرف الكتاب
ل و األصل   زيد املنطلق التعريف 

  التنكري
  القصر حقيقة

ل و األصل   زيد اجلواد التعريف 
  التنكري

  القصر مبالغة
دة يف املبىن تؤدي إىل (االهتمام و العظيم   الباءة دز  جاء األمري بنفسه ز

دة يف املعىن   ز
أي ختصيص املسند اليه، :التخصيص  تقدمي اخلرب  قائم زيد

زيد إما قائم :قائم زيد ملن يقول : فقولك 
  أو قاعد

إزالة الشك تريد أن حتقق على السامع   تقدمي املسند إليه على الفعل  ما أ قلت هذا 
  .اجلزيل وحب الثناءإعطاء 

رور  له احلمد وله الشكر   االختصاص و احلصر  تقدمي اجلار و ا
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  اإلنشاء يف العربية بني الرتكيب و الداللة دراسة حنوية تداولية:خالد ميالد 
  ويف سنة  1999 عبد القادر ملهريي سنةشرف عليها الدكتور أيف األصل أطروحة دكتوراه 

املدونة «حبث حاول صاحبه دراسة االفعال اإلنشائية يف . نشرت على شكل كتاب  2001
                    اللغوية العربية اليت تشمل مصنفات النحاة و البالغيني واألصوليني و املفسرين 

وتصنيف .املصنفات اليت اهتمت بدراستهومن أهدافه ضبط مفهوم اإلنشاء يف )1(».و الفالسفة
      ورصد حركة نظامها من نظام النحو  األعمال اليت ينجزها املتكلم بواسطة الكالم اإلنشائي ،

  .و معانيه
الباب األول  خصصه لدراسة اإلنشاء عند سيبويه  ،قسمت هذه الدراسة إىل أربعة أبواب

لقسم اخلرب املؤك ،املقابلة بني اخلرب و اإلنشاء ( الدعاء ، درجات االعتقاد يف اإلثبات و النفي،د 
ي والباب الثاين فافرده ملذاهب النحاة بعد سيبويه يف بلورة مفاهيم ...).يف كتاب سيبويه أمر و 

  .وما وضعوه من مصطلحات و حدود،اإلنشاء 
, السفةالباب الثالث تناول فيه دراسة االفعال اإلنشائية عند أهل البيان واألصول و الف

يف األخري ختم هذه األطروحة بباب رابع خصصه   ، ومناهجهم يف ذلك وبيان أصنافه و مراتبه
ت الرتاثية و الغربية  كل من   موضحا يف ذلك أعمال ،ملعاجلة طبيعة اللغة ووظيفتها بني النظر

  .وستني و سريلأ
تتوافق مع بعض  وهي هلذه الدراسة فضل كبري يف الكشف عن اجلوانب املهمة يف تراثنا

ياق املنزع الداليل عملنا ينزل يف س « :بقول الكاتب القضا التداولية السيما األفعال االجنازية
يف اعتقاد اللغوية العربية ، وهو منزع يروم الكثري من االجتاهات  نبتت عليهأالنحوي الذي 

ت لسانية عامة أو خاصةالتداولية و الداللية الغربية احلديثة االخنراط فيه و ترسيخه يف    )2(».نظر
                                                           

 2001 ، املؤسسة العربية لتوزيع :تونس، منوبة  ،1:ط ، يف العربية بني الرتكيب و الداللة دراسة حنوية تداولية اإلنشاء، خالد ميالد )1(
  .15ص

 .16، ص املرجع نفسه  )2(
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  للخطيب القزويين "شروح التلخيص"مغامرة املعىن من النحو إىل التداولية قراءة يف:صابر اجلباشة
الجتاه التداويل كل االهتمام  نشر له كتاب  صابر احلباشة كاتب تونسي ، ومن املهتمني 

 2009سنة "  التداولية يف شروح التلخيص للقزوييناألبعاد "وهو يف األصل أطروحة دكتوراه  بعنوان 
طبع الكتاب نفسه بعنوان  2011حتت إشراف األستاذ أبو يعقوب املرزوقي ، ويف سنة 

  ".مغامرة املعىن من النحو إىل التداولية"آخر
رتاث العريب ،من منظور تداويل و تقف ليف هذه الدراسة حياول الكاتب أن يقدم دراسة ل

تتوجه الدراسة إىل جزء من ذلك الرتاث «:زء من الرتاث و يشري إىل ذلك يف قوله حماولته عند ج
  :وتقوم دراسته على افرتاضني مها  )1("الشروح البالغية "ُعَد كاملهمل عند احملدثني و نعين 

 .أن شروح التلخيص تشمل على أبعاد تداولية، وعليه أن يستخرجها منها 
التداولية ،وعليه أن يسلط على هذا النوع من  أن شروح التلخيص ختلو من األبعاد 

الدراسات الرتاثية أضواء جديدة ، حىت تنحى منحى تداولياً، وهدفه من هذا إثراء املقاربة 
 )2(.الرتاثية

  )3(:وقد اعتمد يف هذه الدراسة علة مخسة شروح  يلخصها يف اجلدول التايل
  إيضاح القزويين

حاشية 
  الدسوقي
  

  شرح سعد التفتزاين
  مواهب الفتاح البن يعقوب العريب  على شرح الّسعد

  عروس األفراح لبهاء الدين السبكي
  "شروح التلخيص" يوضح تقسيم الصفحات ) 12(جدول رقم 

                                                           
صفحات : ، دمشق، سورية1:، ط" قراءة يف شروح التلخيص للخطيب للقزويين"التداولية  إىلمغامرة املعىن من النحو صابر احلباشة ،  )1(

 .9،ص 2011لدراسات و النشر،
 .10ص  املرجع نفسه،: ينظر )2(
  .18املرجع نفسه،ص  )3(
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ب من أبواب البالغة وهو علم املعاين  الكاتب يسعىو  يف هذه الدراسة إىل الرتكيز على 
احلذف، الذكر، ( نذكر بعض أحوال سندومن القضا التداولية اليت أسقطها على هذه املدونة  ،

أللف و الالم لعلمية ،  املعىن النحوي و التداويل، دور السياق يف إنشاء  )التأخري  التعريف 
  .الداللة و حتليلها تداوليا  وغريها 

إيراد املسند إليه على أحوال «:التالية ومن خالل هذه الدراسة يتوصل إىل النتيجة 
ت تداولية صرفة و أخرى ) احلذف و الذكر و التعريف و التأخري(املدروسة  تصنيف حيتوي غا

ب التداولية شديداً  ب النحو و ما هو من    )1(. حنوية مما جعل التداخل بني ما هو من 
احلديث ، خصوصا التداولية و فكان الدراسة عبارة عن مقارنة بني مناهج البحث اللساين 

ا التداولية    .ذلك لتغذية الرتاث البالغي العريب بروافد جديدة  جاءت 
  :خالصة

ــــــــن  ـــــــــة"إن احلـــــــــديث عـ ـــــــــرتاث"أو " اللســـــــــانيات العربي ـــــــــدرج " لســـــــــانيات ال ، ينبغـــــــــي أن ن
ضـــــمنه مجلـــــة مـــــن املؤلفـــــات ،أو الدراســـــات اللســـــانية الـــــيت ألفهـــــا لســـــانيون عـــــرب ،كمـــــا عرضـــــت 

حثـــــون حـــــاولوا التأصـــــيل  لنحـــــو، البالغـــــة ، ا(تداوليـــــة يف العلـــــوم العربيـــــة لليف هـــــذا املبحـــــث،وهم 
وزعمــــــــو أن الســــــــكاكي و ســــــــيبويه، والغــــــــزايل ،  و اجلرجــــــــاين، الزخمشــــــــري،  )التفســــــــري، األصــــــــول

فهــــــي حمــــــاوالت تســــــعى إىل إعــــــادة  كانــــــت هلــــــم أصــــــول ومباحــــــث تنتمــــــي للتداوليــــــة ،وغــــــريهم   
 ،تتقـــــارب مـــــع التداوليـــــة  فمعظـــــم دراســـــات هـــــؤالء الكتـــــاب جديـــــدة بنظـــــرةقـــــراءة الـــــرتاث العـــــريب 

ــــذي و آرائهــــم  تكــــاد تتفــــق علــــى هــــدف واحــــد وهــــو تطعــــي ــــد ال جلدي ــــدرس العــــريب القــــدمي ،  م ال
جــــــاءت بــــــه النظريــــــة التداوليــــــة ،فأســــــقطوا بعــــــض األفكــــــار التداوليــــــة علــــــى الــــــرتاث العــــــريب وهــــــذا 
لضــــــيق و العجــــــز ، كمــــــا يــــــتهم  اإلســــــقاط الــــــذي يرفضــــــه حممــــــود عكاشــــــة كونــــــه يــــــتهم البالغــــــة 

م مل يتوصلوا إىل مناهج صحيحة يف معرفة املق   .اصد و األحكاماملفسرين و الفقهاء أ
                                                           

  .152،ص للقزويينقراءة يف شروح التلخيص للخطيب "التداولية  إىلمغامرة املعىن من النحو صابر احلباشة ،  )1(
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  التداولية  الوظيفية النموذج العريب احلديث اللسانيات:املبحث الثالث

  عند أمحد املتوكل
يف الثلث األخري  سيمون ديكأرسى دعائمها الفيلسوف اهلولندي لنحو الوظيفي نظرية ا  

 املتوكل أمحدمن القرن العشرين ، غايته دراسة العالقة بني الرتكيب و الداللة من منظور تداويل ، و
ت عديدة تصف و تفسر و تشرح كثريً   امن الباحثني العرب احملدثني تبىن هذه النظرية ، وقدم كتا

ا يظهر جليا يف مقدمة أحد مؤلفاته من قضا اللغة العربية منظورا إليها من وجهة وظيفية وهذا م
للسانيات املعاصرة حيث قدم للقارئ العريب منوذجا  أنه قد أسهم شخصيا يف حركة التعريف  

وبين من خالله عدة أحباث وإمكان توظيف ". النحو الوظيفي" لسانيا حديث النشأة ، منوذج 
  .ع عنها من لغات دوارج هذا النموذج يف وصف و تفسري ظواهر اللغة العربية ، وما يتفر 

يعترب الّنحو الوظيفي « :وقد أبرز اختياره لالجتاه الوظيفي دون غريه من االجتاهات بقوله
)Grammar Functional (  ، الذي اقرتحه سيمون ديك يف السنوات األخرية، يف نظر

الّنظريّة الوظيفّية التداولية األكثر استجابة لشروط التنظري من جهة، وملقتضيات الّنمذجة للظواهر 
. اللغوية من جهة أخرى، كما ميتاز الّنحو الوظيفي على غريه من الّنظرّت التداولية بنوعية مصادره

ت لغوية  فهو حماولة لصهر  Grammar) (الّنحو العالقي(بعض مقرتحات نظر
Relational(  حنو األحوال)Grammar Case(  الوظيفّية)Functionalism ( و
ت فلسفية  أثبتت  قيمتها يف ) خاصة( theory acts Speech) (نظرية األفعال اللغوية(نظر

  )1(». احلديث منوذج صوري مصوغ حسب مقتضيات الّنمذجة يف التنظري اللساين
  

   :أهداف املشروع املتوكلي
                                                           

 9، ص ،1985دار الثقافة ،: ، املغرب 1:ط ، الوظائف التداولية يف اللغة العربيةأمحد املتوكل،  )1(
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اعيل العلوي األهداف األساسية ملشروع أمحد املتوكل اليت يسعى إىل حتقيقها إمسيشرح حافظ 
  :وهي

ت احلديثة  -أ  لنظر   .جعل النظرات القدمية يف قالب جديد يسمح مبقارنتها 
ميكن أن تثبت ما قامت علية الدراسات الغربية  بروافد جديدة تزويد النظرية اللسانية احلديثة  -ب 

  .أو ترفضها
عرب القدامى ال إليه لوصف اللغة العربية وفقا ملا توصعى إىل سالبحث عن منوذج عريب ،ي  -ج 

ت الغربية احلديثة   )1(. مراجعة و متحيصا وفقا لنظر
  :عند أمحد املتوكل للمقاربة الوظيفية املبادئ العامة

  :عند املتوكل تقوم على مبادئ عامة نذكر منها  إن املقربة الوظيفية
تمعات البشرية   -أ  ا وسيلة تواصل يف  ا نظرية تدرس اللغة على أساس أ   أ
ملقام التخاطيب  اً وثيق اً ارتباطالنحوي و الداليل ، مرتبط  أن نظام اللغة الصويت و الصريف و  -ب 

  الذي تتحكم يف التعامل بني املتخاطبني
التواصل تكمن يف اختيار العبارات و الرتاكيب اللغوية املوافقة لسياق أن أحسن طرق   -ج 

  .املقامي و املقايل يف عملية التخاطب
اإلخبار، االستفهام  (أن النظام اللغوي يساعد يف تشكيله الفحوى القضوي و الغرض منه   -د 

 . و قصد املتكلم من الفحوى القضوي
قدرة لغوية من تشكيل تراكيب لغوية سليمة،  ما ميكن أن ميتلكه املرسل و املرسل إليه من  -ه 

تيار النحو التقليدي و تيار النحو الوظيفي، فاألول : ومفهوم القدرة خيتلف بني التيارين

االته حاف اسماعيل علو ، : ينظر )1(                                                            ا التلقي و إش ة في قضا ة نقد ة المعاصرة ،دراسة تحليل ات في الثقافة العر ،بيروت 1:،اللسان
 .383، ص2009دار الكتاب الجديد ،:
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جيعلها حمصورة يف القواعد الصرفية و الرتكيبية و الداللية، فهي قدرة لغوية ،ويضيف التيار 
 )1(.ال ينفصالن ومها قدرتن متالزمتني. الثاين القدرة التداولية 

  :مراحل قراءة الفكر اللغوي العريب القدمي عند أمحد املتوكل 
ا قراءة الرتاث العريب اعتمادا ألطروحة التطور يف  يوضح املتوكل أن املراحل اليت مرت 

  :ثالثة هي )2(مقابل أطروحة القطيعة 
  .لداللة لاستخالص من خمتلف علوم اللغة العربية أهم مقومات التنظري العريب القدمي  .1
ت اللسانية احلديثة، الحدد املعامل املنهجية  .2 لنظر عامة ملقارنة النظرية الداللية العربية القدمية  

ت املوجهة تداوليا مثل   فيما يسمى فلسفة اللغة" نظرية االفعال اللغوية"خاصة النظر
لرتكيز على نظرية  ،يف النظرية التحولية التوليدية "الفرضية االجنازية "العادية  و منوذج 

 .النحو الوظيفي
ت اليت  .3 ت عقد حوار معريف بني النظرية الداللية العربية و النظر حاول استكشاف إمكا

ا لها يف اللغة العربية مثل االستلزام احلواري و االفعال اللغوية غري مباشرة ، وما يقاب.قورنت 
خري، و حذف، االستثناء ، توكيد  )3(...... من تقدمي و 

  :كتبات أمحد املتوكل
لقد صدر له جمموعة من املؤلفات  يسعى من خالهلا أن يكون للغة العربية حنوا وظيفيا   

  :وهي 
  )1985.(ةالوظائف التداولية يف اللغة العربي  -أ 
  )1987.(اللسانيات الوظيفية مدخل نظري   -ب 

                                                           
 .29-27، ص20012دار جرير، : ،عمان،األردن1:،طحنو اللغة العربية الوظيفي يف مقاربة أمحد املتوكل عبد الفتاح احلموز ، : ينظر )1(
سبقه راج يف بعض الوقت يف أدبيات اللسانيات  البنيوية خاصة فكرة أن اللسانيات احلديثة علم جديد يباين مباينة القطيعة املعرفية ما : القطيعة  )2(

، 1:طشهادات ،  –مراجعات -دراسات–آفاق اللسانيات هيثم سرحان، (من دراسات حنوية تقليدية، من ضمنها الفكر اللغوي العريب القدمي
 ).36، ص2011مركز الدراسات للوحدة العربية ، : بريوت،لبنان

 .37املرجع نفسه، ص:ينظر  )3(
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  )1995.(قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية  -ج 
  .احملموالت الفعلية املشتقة يف اللغة العربية: قضا معجمية   -د 
ـــاجلملة امل  -ه  ـــركبة فــــ ـــي اللغـــــ ـــة العـــ   .ربيةــ
  .رية النحو الوظيفي ــــديدة يف نظـــآفاق ج  - و 
  .دراسات يف حنو اللغة العربية الوظيفي   -ز 
  )2003.(الوظيفية بني الكلية و النمطية  -ح 
  )1997.(من البنية احلملية إىل البنية املكونية   - ط 
ـــضا الــــــمن ق  - ي  ـــة العــــــربط يف اللغــــــ   .ربيةــ
 .قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية  - ك 
 )2006.(األصول، و االمتداد:املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب القدمي  -ل 
ت  -م   )2005.(الرتكيبات الوظيفية قضا و مقار
 )2012( دراسة التنميط و التطوير–ت الوظيفية املقارنة اللسانيا  -ن 
 )2010.(دراسة يف الوظيفة و البنية و النمط–اخلطاب و خصائص اللغة العربية   -س 
  .قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية   -ع 

ت، أو التمثيل الصريف  .1   )1995. (الرتكييب بنية املكو
 .التداويل-أو التمثيل الداليل  البنية التحتية ، .2
 )1998.(بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص .3

  : قضا وظيفية تداولية يف اللغة العربية يف مشروع أمحد املتوكل
ن مشروع أمحد املتوكل مبثابة نظرية تكامل فيها النحو واللسانيات التداولية دراسة تـَْنَصُب إ

على الوظيفة  األساسية للغة أال وهي التواصل لذلك يعد النحو الوظيفي اإلطار األمثل الذي 
جلانب الوظيفي للغة الطبيعية فقد عاجل  ت   «حيدد مسار الدراسات اللسانية املهتمة  املتوكل كتا

ت " متابعة"اليت تنم عن  دقيقة لتطورات النحو الوظيفي الذي وضعه سيمون كما تتسم كتا
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صول اللسانيات الوظيفية ، وتكييفها مع معطيات  املتوكل بوحدة الرؤية النظرية واملنهجية احملددة 
  )1( ».اللغة العربية 

  :الوظائف الداللية : أوال
الي، حول ما  اللغة العربيةوهي حتليالت تدور يف فلك  تعد وهي مفردات شتقاق عرف 

أصوال لالشتقاق بواسطة جذر اللغة الذي يتألف من ثالث أصول ساكنة يف وزن من األوزان  
  )2(:كما يف املثال التايل) ك ت ب(مثل 

  فعل                        كتب  
  ُكتب                        فُعل                              

  كاتب                      َفاعل)                 ك ت ب(
  مكتوب                    مفعول                              

  كتابة  فاعلة                                                  
  مكتب                     مفعل  

التحليل السابق استطاع املتوكل أن يكشف النسق االشتقاقي يف اللغة العربية ا إىل استنادً 
وأن حيدد خصائص املتمثلة يف االشرتاك يف األوزان وترادفها ، مع وجود ثغرات يف هذه السلسلة  

ت املتوكل   )3(.كما بينت كتا
  

                                                           
 . 292، ص  مولوجية يف اللسانياتقضا ابس علو ، أحمد المالخ ،حاف اسماعيل  )1(
 184،ص 2010دار الكتاب اجلديدة املتحدة ،:،بريوت ،لبنان2:طاللسانيات الوظيفية مدخل نظري،أمحد املتوكل،  )2(
  .349، صاللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة ، دراسة نقدية يف لقضا التلقي و إشكاالتهحافظ إمساعيل علوي،  )3(
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  :الوظائف الرتكيبية: نيا
ـــــل و حيــــــــــــــدد أمحــــــــــــــد املتوكــــــــــــــل وظيفتــــــــــــــني تــــــــــــــركيبيتني يف ال    لغــــــــــــــة العربيــــــــــــــة مهــــــــــــــا الفاعـــــــــ

ــــــــق منهــــــــــــــا  «:فيقــــــــــــــول املفعــــــــــــــول  ويطلــــــــــــــق علهــــــــــــــا الوظــــــــــــــائف الوجهّيــــــــــــــة  و الوجهــــــــــــــة املنطلــــــ
ــــــــــان نــــــــــوي: منظــــــــــوران اثن ــــــــــيس ومنظــــــــــور  ــــــــــز ، تســــــــــند  منظــــــــــور رئ ــــــــــى أســــــــــاس هــــــــــذا التميي عل

وظيفـــــــــــة الفاعـــــــــــل إىل احلـــــــــــد الـــــــــــذي يشـــــــــــكل املنظـــــــــــور الرئيســـــــــــي  يف حـــــــــــني تســـــــــــند وظيفـــــــــــة 
 ً نو   )1(».املفعول إىل احلّد املتخذ منظورا 

ا تلعب دورا يف االربط :  وظيفة الفاعل .1 ا وظيفة واردة يف اللغة العربية اذ أ يرى املتوكل أ
املنفذ  :ية الرتكيبية ، وتسند إىل احلدود اليت حتمل الوظائف التالية بني البنية احلملية و البن

    )2(:موضح يف اجلمل التالية هو كما.املكان ، املتموضع ، احلائل املُتَـَقّبل ، املستقبل ، 
  منفذ(انطلق خالد(  
 قوة( دوى الرعد(  
  متموضع(اتكأت هند على األريكة(  
  حائل(َهزُلت زينب(  
 فاعل يف النحو العريب،متقبل يف الغالبئب ( بُنيت الدار(  
  مستقبل(ُسلبت زينب أمالكها(  
  حدث(سري سري حثيث(  
 زمان( صيم يوم االثنني(  
 مكان( سري أربعة فراسخة( 

  
                                                           

ط، اجلزائر ، لبنان 1:،  ط قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفيةأمحد املتوكل ،  )1( دار األمان ،منشورات االختالف ، منشورات : ، الر
 .551، ص2013الضفاف ، 

  .210،ص  اللسانيات الوظيفية مدخل نظريأمحد املتوكل ، :ينظر )2(
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يت من حيث الرتبة بعد الفاعل و يالزم خالة : وظيفة املفعول .2 املفعول يف النحو الوظيفي 
مفهوم املفعول عند ال يطابق  « :املتوكل يقولالنصب كما يف النحو العريب و، لكن أمحد 
  )1(». مفهوم املفعول به عند النحاة العرب القدماء

مربرا ذلك أن ما يطلق يف النحو العريب مفعول به خيتلف دالليا عن مفعوالت أخرى مثل 
لوظيفي، ، أما يف النحو ا)املفعول ألجله، املفعول املطلق، املفعول فيه، ظريف الزمان و املكان (

املستقبل :"فيجوز أن تسند وظيفة املفعول يف اللغة العربية إىل احلدود احلاملة للوظائف الداللة مثل 
فاملفعول املطلق مثال حد " .املكان"و " الزمان"و " املفعول املطلق"و " احلدث"و " املتقبل" و"

  )2(.حامل للوظيفة الداللية احلدث
  :العربيةوظائف التداولية يف اللغة : لثا

ــــــــل يف كتابـــــــــــــه جممـــــــــــــل وظـــــــــــــائف التداوليـــــــــــــة يف اللغـــــــــــــة العربيـــــــــــــة ،  قـــــــــــــدم أمحـــــــــــــد املتوكـــــ
ـــــــث دراســـــــــــــة «:وهــــــــــــو يشـــــــــــــري إىل هـــــــــــــذا يف مقدمـــــــــــــة الكتـــــــــــــاب بقولـــــــــــــه موضـــــــــــــوع هـــــــــــــذا البحــــــ

ــــــــــــــــدأ ــــــــــــــــة ،املبت ت املســــــــــــــــندة إليهــــــــــــــــا الوظــــــــــــــــائف التداولي ــــــــــــــو و " thème" خصــــــــــــــــائص املكــ
ــــــــــــــــؤرة " tail"الــــــــــــــــــــــــذيل  ــــــــــــــور fours"و البــــــــ ـــــــــــــــادى" topis"واحملــــــــــ  )vocative"«)3" واملنـــــــــ

ـــــل مــــــــــن خــــــــــالل كتابــــــــــه  بوصــــــــــف "الوظــــــــــائف التداوليــــــــــة يف اللغــــــــــة العربيــــــــــة"حيــــــــــث قــــــــــام املتوكـــــ
وظــــــــائف داخليــــــــة  ؛ ، وميــــــــز بــــــــني نــــــــوعني مــــــــن الوظــــــــائف العربيــــــــة مــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر تداوليــــــــة

  :و أخرى خارجية كما هو موضح يف الشكل
  

                                                           
 .66، ص1987الدار البيضاء، : بال ،ا ملغرب:، ط لبنية املكونية ، الوظيفة املفعول يف اللغة العربيةمن البنية احلملية إىل اأمحد املتوكل ،  )1(
 .املرجع نفسه: ينظر  )2(
  .7، ، ص الوظائف التداولية يف اللغة العربيةأمحد املتوكل،  )3(
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  يبني الوظائف التداولية
  الوظــــــــائف الداخــــليـة                                                        

ا املكون احلامل للمعلومة  يعرف أمحد املتوكل البؤرة كما يقرتح مسون ديك أ
ا  املعلومة األساسية  األكثر أمهية و بروز يف العبارات واملواقف التخاطبية ،والذي يعتقد املرسل  أ

لنسبة  يوضح أمحد املتوكل يف موضع آخر أن ما جاء بيه سيمون ديك 
استدللنا بعد ذلك أن وظيفة واحدة ال تكفي لرصد كل 

البؤرة "فقسم البؤرة إىل نوعني  )2(
وحتت كل نوع تندرج وظائف  ، بتصحيح معلومة املستمع أو تعديلها أو تعويضها

طبنية اخلطاب من اجلملة إىل النص   116، ص  2001،  دار األمان: ، الر

 

البؤرة
احملور
املبتدأ
الذيل
املنادى

........................................ ....
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يبني الوظائف التداولية )9(الشكل رقم 
الوظــــــــائف الداخــــليـة                                                        

ــــؤرة ا املكون احلامل للمعلومة  :وظيفة البـــــــــــ يعرف أمحد املتوكل البؤرة كما يقرتح مسون ديك أ
ا  املعلومة األساسية األكثر أمهية و بروز يف العبارات واملواقف التخاطبية ،والذي يعتقد املرسل  أ

  )1(. اليت جيب أن تضاف إىل املخزون املعريف للمرسل إليه 
ــــؤر  ــــــواع البــــ لنسبة : ةأنـــــــ يوضح أمحد املتوكل يف موضع آخر أن ما جاء بيه سيمون ديك 

استدللنا بعد ذلك أن وظيفة واحدة ال تكفي لرصد كل «:لوظيفة البؤرة غري كايف مربرا ذلك بقوله 
(».خصائص الرتاكيب البؤرية يف اللغة العربية و لغات أخرى

بتصحيح معلومة املستمع أو تعديلها أو تعويضها 
ملعلومة اليت جيهلها املتلقي" البؤرة اجلديدة   :وتتعلق 

بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص –قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية                                          
 . 28المرجع نفسه ، ص 

التداوليةالوظائف 
الداخلية

اخلارجية

  

 

...........الفصل الثاين
  
  
  
  
  
  

  

الوظــــــــائف الداخــــليـة                                                         -1
ــــؤرة وظيفة البـــــــــــ

ا  املعلومة األساسية األكثر أمهية و بروز يف العبارات واملواقف التخاطبية ،والذي يعتقد املرسل  أ
اليت جيب أن تضاف إىل املخزون املعريف للمرسل إليه 

ــــؤر  ــــــواع البــــ أنـــــــ
لوظيفة البؤرة غري كايف مربرا ذلك بقوله 

خصائص الرتاكيب البؤرية يف اللغة العربية و لغات أخرى
 تتعلق "املقابلة
البؤرة اجلديدة"و.فرعيه 

  
                                                          

قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية أمحد املتوكل ،  )1(
. 
المرجع نفسه ، ص : ينظر )2(
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  يبني أنواع البؤرة عند أمحد املتوكل
  :هي  فرعية

تسند للمكون احلامل للمعلومة يف خمزون املخاطب يراها املتكلم غري واردة 

تستند إىل املكون احلامل للمعلومة اليت تعوض املعلومة اليت يراها املتكلم غي 

ا  تسند إىل املكون إىل املكون احلامل للمعلومة اليت يضيفها املرسل ليكمل 
 .طنجةال مل يذهب خالد إىل تطوان فحسب بل كذلك إىل 

 

........................................ ....
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يبني أنواع البؤرة عند أمحد املتوكل) 10(الشكل رقم 
فرعيةبدورها تتفرع إىل مخسة أنواع : "البؤرة املقابلة

تسند للمكون احلامل للمعلومة يف خمزون املخاطب يراها املتكلم غري واردة :بؤرة اجلحود
  :وترد عامة يف سياق النفي مثل

  .ذهب دمحم إىل احلج
  .احلج  يذهب دمحم إىل

تستند إىل املكون احلامل للمعلومة اليت تعوض املعلومة اليت يراها املتكلم غي :بؤرة التعويض
  : واردة مثال

  .يقطن خالد يف لندن 
 .ريسبل يقطن يف 

ا : بؤرة التوسيع تسند إىل املكون إىل املكون احلامل للمعلومة اليت يضيفها املرسل ليكمل 
قصة مثال ا    :معلومة املتلقي اليت تظهر أ

ال مل يذهب خالد إىل تطوان فحسب بل كذلك إىل 

  

 

...........الفصل الثاين
  
  
  
  
  
  
  

البؤرة املقابلة"النوع األول
بؤرة اجلحود  -أ 

وترد عامة يف سياق النفي مثل
 ذهب دمحم إىل احلج
 يذهب دمحم إىلمل 

بؤرة التعويض  -ب 
واردة مثال

يقطن خالد يف لندن  
بل يقطن يف  

بؤرة التوسيع  -ج 
قصة مثال ا  معلومة املتلقي اليت تظهر أ

ال مل يذهب خالد إىل تطوان فحسب بل كذلك إىل  
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معلومة ينتقيها املتكلم من بني جمموعة من املعلومات يرتدد املخاطب يف أيها :بؤرة االنتقاء  -د 
  :وارد مثال

طأم إىل  تطوان ذهب خالد أم إىل طنجةإىل     ؟الر
 .ذهب خالد طنجةإىل  

هي معلومة واردة لدى املخاطب و يعدها املتكلم غري واردة و عادة تكون و :بؤرة احلصر  -ه 
دوات االستثناء   : عادة ما تكون 

 )1( .الدراسةذهب إىل  بل  يذهب دمحم إىل العمرة و احلجمل -
  :و تشمل طبقتني مقاميتني:  الطبقات املقامية للبؤرة املقابلة

  :مقامني  مها و حيدد هلا املتوكل:الطبقة املقامية األوىل 
يتبدى من خالل هذا املقام أن املخاطب لدبه جمموعة من املعلومات و يشك يف احدامها ،  -

  .فيزول الشك عندما ينتقي املتكلم املعلومة اليت يراها صحيحة 
يت على شكل الطلب ، يطلب من خالله  - و يربز هذا املقام يف حالة االستفهام الذي 

  .ملعلومة الصحيحةاملتكلم من املخاطب إبالغه 
يظهر يف هذه الطبقة أن املتكلم يصحح ما لدى املخاطب من معلومات : الطبقة املقامية الثانية 

  )2(.خاطئة
هي اليت تسند إىل املكون احلامل للمعلومة جلديدة اليت جيهلها  :"البؤرة اجلديدة"النوع الثاين

  :املتكلم أي غري موجودة يف خمزون املخاطب، وتكون عادة يف حالة االستفهام، مثال
 

                                                           
 .120- 119ص،  بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص–قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية  محد املتوكل ، أ: ينظر )1(
جامعة دمحم ،جملة كلية األدب و اللغات  – قراءة يف منوذج النحو الوظيفي-"سيمون ديك"مفهوم الوظيفية عند أمحد املتوكل ودمحم بودية ،  )2(

  . 257 ، ص2013جانفي  ،12العدداجلزائر ، خيضر، بسكرة ،
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 ماذا شربت هند ؟  
  1(.جنا من القهوةشربت هند( 

  :ويطابق هذا النوع من البؤرة طبقة مقاميه تشمل مقامني يذكرمها أمحد املتوكل
ها - أو يعترب املتكلم أن (جيهل املخاطب املعلومة اليت يقصد املتكلم إعطاءها إ

  .)املخاطب جيهلها
ها يف حالة االستفهام -   )2(. جيهل املتكلم املعلومة اليت يطلب من املخاطب إعطاؤه إ

  : أنواع البؤرة اجلديدة 
ليست موجودة يف خمزون تسند إىل املكون الذي حيمل معلومة ": بؤرة الطلب"النوع األول 

ا   . املتكلم و يطلب من املخاطب أن يزوده 
تسند إىل املكون الذي يكون يف بؤرة الطلب، أو ما يكون جوا  :"بؤرة التتميم"النوع الثاين 

  : السم االستفهام و املثال التايل يوضح أنواع البؤرة اجلديدة
  )بؤرة طلب( ستعود هند؟ مىت 
  )3() تميمبؤرة ت( غًدا ستعود هند 

ـــــالوظيفة  هو نوع الثاين من الوظائف الداخلية ، و يعرف حسب سيمون ديك و : ورــــمحــــــ
نه  إىل املكون الدال على ما يشكل احلدث عنه داخل  topicتسند وظيفة احملور «املتوكل 

ويقرتح أمحد املتوكل جمموعة من اجلمل يوضح من خالهلا مكان )predication« )4احلمل 
  : إسناد وظيفة احملور 

                                                           
ط1:، طالمتداداملنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب األصول و اأمحد املتوكل ، :ينظر )1(  .94،ص2006دار األمان، : ، الر
 .29، ص وظائف التداولية يف اللغة العربيةأمحد املتوكل ،  )2(
 119،ص بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص–، قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية محد املتوكل ، أ: ينظر )3(
 .69ص العربية ،الوظائف التداولية يف اللغة أمحد املتوكل ،  )4(
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               ؟                          دــــزيع ــــــىت رجـــــم -
              .                       ارحة ـــالب دــزيع ــــرج -
  ؟داــــــــزي من قابل -
  .عمرو زيداقابل  -
  . زيد البارحةرجع  -
  ؟ زيدا الكتابمن أعطى  -
 .عمرو  زيدا الكتابأعطى  -

رزة يف هذه العبارات هو الذي أسندت إلية الوظيفة التداولية    فما هو مكتوب حبروف 
  )1( الداخلية احملور

يشاطر جزء كبري منه «ويف هذا السياق نشري إىل أن أمحد املتوكل يف حديثه عن وظيفة احملور
ن كانت يف اجلملة االمسية و الفعلية فإ القدماء عن املسند و املسند إليهحديث النحاة العرب 

ن املبتدأ ال يتم معناه وال يعطي فائدة حمددة إال إاجلملة االمسية تتكون من املبتدأ و اخلرب، ف
ن فعلها يبقى قاصرا يف ذاته ما مل يتم إسناد فعل له يبني إأما يف اجلملة الفعلية ف...إلخبار عنه

لفعل ويكون بذلك املسند إليه قي من حيث داللة الفاعل على من  هحمدث عند" الفاعل"امهم 
لفعل    )2( »قام 

ـــةال -2 ــــف اخلـــــارجيـــ   :وظائــ
  :بقوله" ديك"، ينقل أمحد املتوكل تعريف املبتدأ عن  هو أحد الوظائف اخلارجية: وظيفة املبتدأ

                                                           
هو حمور الفرق بني الوظائف الداخلية البؤرة و احملور هو أن األوىل موضع استفسار أو استفهام من قبل املتحاورين ، بينما احملور ليس كذلك بل  )1(

  285ص ، "و سيمون ديك"مفهوم الوظيفية عند أمحد املتوكلدمحم بودية، : ينظر.(احلديث ، وال حيمل أية وظيفة تداولية أخرى
  .113، ص النظرية التداولية وأثرها يف الدراسات النحويةأمحد فهد صاحل شاهني ،  )2(
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الذي يعترب احلمل  univeise of deisourseهو ما حيدد جمال اخلطاب  themeاملبتدأ «
  )relenant «)1لنسبة إليه واردا

  .قام أبوه زيد  : مثال   
  مبتدأ      محل         

يشرتك مع  «:و يربر أمحد املتوكل اعتبار املبتدأ وظيفة من وظائف تداولية مبربرين مها أنه    
احملور، و الذيل، و البؤرة، يف اخلاصية اليت متيزها كل من األدوار "الوظائف التداولية األخرى 

ملقام ، ا مرتبطة  طار معارف إو حتدد هذه العالقة يف ...الداللية و الوظائف الرتكيبة وهي أ
من الوظائف إال املتوكل يف  ورغم اشرتاك وظيفة املبتدأ مع غريها )2( ».املتكلم حول العامل اخلارجي

الفرق األساسي بني املبتدأ و احملور هو أن املبتدأ  «:موضع آخر مييز بني املبتدأ و احملور بقوله
 »أي وظيفة من الوظائف اليت تنتمي إىل احلمل وظيفة خارجية، يف حني أن احملور وظيفة داخلية ،

و الوظائف  التداولية األخرى مثل احملور  البؤرة كما يضيف الكاتب فروقاً أخرى متيز بني املبتدأ   )3(
  :نذكرها فيما يلي

أن  يكون له الصدارة يف اجلملة ، بينما وظيفة املبتدأ يلزم أن تلحق بشرط احملور ليس  
  .املكون الذي يتصدر اجلملة

البؤرة حتمل معلومة جديدة غري موجودة يف خمزون املخاطب يف حني أن املبتدأ يشّكل املعرفة  
 )4(.املشرتكة يف املتحاورين 

  ليشمل اللغة  غريهذيل غري كاف ، حيتاج إىل ليرى املتوكل أن تعريف ديك ل: وظيفة الــــــــــذيـــــــل
                                                           

 .115، ص الوظائف التداولية يف اللغة العربيةأمحد ملتوكل ،  )1(
 . 116ص  ، املرجع نفسه )2(
 . 132املرجع نفسه ، ص )3(
  . 261 ، صسيمون ديك مفهوم الوظيفة عند أمحد املتوكل ودمحم بودية ، : ينظر  )4(
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حيل الذيل املعلومة اليت توضح معلومة داخل احلمل ، أو 

 :   ويقرتح أمحد املتوكل جمموعة من اجلمل يوضح من الذيل

  )2(يبني أنواع الذيل يف عملية انتاج اخلطاب

 

 :ذيل التصحيح
ا ليست املعلومة املقصود يعطي املتكلم املعلومة مث ينتبه   حتل حملها قصد التصحيحاعطاؤها فيضيف معلومة أخرى اىل أ
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حيل الذيل املعلومة اليت توضح معلومة داخل احلمل ، أو  « هو آخرفيقرتح له مفهما 
ويقرتح أمحد املتوكل جمموعة من اجلمل يوضح من الذيل )1(».تعدهلا ، أو تصححها

  .زيدأخوه مسافر  
  عمروقابلت اخاه ، 
  . الطالبانجنحا  
  الطلبةتغيبو  
  عمرو بل زارين خالد 
  .مكث يف البيت بلسافر زيد يف البيت ، 
 .سلوكهساءين زيد  

يبني أنواع الذيل يف عملية انتاج اخلطاب) 11(الشكل رقم
 .147ص الوظائف التداولية عند العرب،                                         

 .148- 147صاملرجع نفسه ،

 الذيـــــــــــــــــل
 :ذيل التعديل

ا ليست املعلومة املقصود يعطي املتكلم معلومة مث يالحظ   ليعدهلااعطاؤها فيضيف معلومة أخرى أ

 :ذيل التوضيح
ا ليست واضحة يعطي املتكلم معلومة ،مث  ام الوضوح الكايف فيضيف معلومة يالحظ أ  أخرى ليزيل اال

  

 

...........الفصل الثاين
فيقرتح له مفهما  العربية ،

تعدهلا ، أو تصححها

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                          
الوظائف التداولية عند العرب،أمحد املتوكل ،  )1(
املرجع نفسه ،:ينظر )2(

ذيل التوضيح
ا ليست واضحة يعطي املتكلم معلومة ،مث  ام الوضوح الكايف فيضيف معلومة يالحظ أ أخرى ليزيل اال
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ما جاء به النحاة العرب  يف النحو الوظيفي يقابل " لذيلا"وميكن القول أن مصطلح   
 بني الوظائف الثالثبعدما قارن  صاحل شهنيوهذا ما يكشف عنه "البدل" وهو القدماء
 البعض منبدل "و " بدل املطابق"، و أنواع البدل "التصحيح" و"التعديل "و"التوضيح"للذيل
  )1(:وقد وصل إىل النتيجة التالية "االشتمالبدل "و"الكل 
 قوله تعاىل:ذيل التوضيح يقابل بدل املطابق :﴿         

    ﴾ )2( 
 قوله تعاىل:ذيل التعديل يطابق بدل البعض من الكل ﴿            

                        ﴾ )3(  
 ذيل التصحيح يقابل بدل االشتمال :﴿              

     ﴾ )4(  
ــــمنــــادى إىل الوظائف التداولية اليت اقرتحها ديك  وظيفة تداولية خارجية أضافها املتوكل : وظيفة الــ

ويرى أن من الوارد،أن تضاف إىل الوظائف التداولية  سابقة الذكر و املقرتحة يف إطار النحو 
و  ال ميكن أن يغفل املكون إسقاطها لورودها يف املنادى  الوظيفي وظيفة خامسة وهي وظيفة

  )5(. سائر اللغات، وغىن خصائصها يف اللغة العربية
                                                           

 .118-117،صلتداولية وأثرها يف البحوث النحوية املعاصرةأمحد فهد صاحل شاهني،ا:ينظر )1(
أ  )2(  . 32-31: الن
 .97: آل عمران )3(
 .217:البقرة )4(
  .160،صوظائف التداولية يف اللغة العربيةأمحد املتوكل، : ينظر  )5(
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املنادى وظيفة تسند إىل املكون الدال «:ويقرتح أمحد املتوكل تعريفا لوظيفة املنادى بقوله  
  )1(»على الكائن املنادى يف مقام معني

" هيا"و " "و"أي"و "أ"فما هو معروف عند حناة العرب أن أدوات النداء مثانية هي   
 ثة أدوات مهمة مستعملة يف  اللغةأما أمحد املتوكل فريى أن ثال"  أ"و" وا"و " آ"و " آي"و

يستحسن نظر أن يقلص عدد   « :ك بقولهمربرا دي" أ"و "  "و " أيها: "العربية املعاصرة وهي 
  )2( ».الوظائف إىل أقل عدد فبعدد ما يقلص عدد الوظائف يرقى النحو...

  :و حيدد أمحد املتوكل لكل أداة من تلك األدوات الثالثة عمل  داخل اجلملة
ألدوات التالية ًمالَ لوظيفة املنادى عَ إذا كان املكون احلامل    :                      فانه يسبق 

  .زيد أعطين امللح 
  .خالد اقرتب  
  .زيد زر اخاك أ 

  .زيد اقرتبأيها  :الميكن أن تدخل على املنادى العلم أداة النداء أيها فال نقول
داة النفي الصفر،إذا كان املكون املنادى مركب إضايف  والميكن أن " أ" ،" "أو فانه يسبق 

داة النداء   :مثال ذلك " أيها "يسبق 
  .صديق زيد، أقبل 
  .صديق زيد ،أقبل 
 .صديق زيد ،أقبلأ 

داة النداء  أللف و الالم، فانه ال يسبق إال    :مثال"أيها"إذا كان مكون املنادى خمصص 
                                                           

 .161،ص وظائف التداولية يف اللغة العربيةأمحد املتوكل،  )1(
 .163املرجع نفسه،ص  )2(



  

 

 النشاط التداويل العريب احلديث.... ........................................الفصل الثاين

129  

 .الرجل اقرتب أيها 
داة النداء  إذا كان املكون أللف و الالم فانه ال يسبق إال    :مثال"  "غري خمصص 

  .تكلم  رجالً   
 .تكلم رجلُ   

ملوصول  داة النداء "من"اذا كان املكون املنادى مجلة موصولة  واذا   "أ"أو األداة " "فانه يسبق 
داة النداء إف" لذيا"كان املوصول    مثال" أيها"نه يسبق 

 نه قد وصلإمن ينتظر زيد   
  نه قد وصلإمن ينتظر زيد أ 
 قد وصلنه إالذي ينتظر زيد  أيها 

ويف األخري ميكننا توضيح استعانة املتوكل يف شرح الوظائف التداولية إىل الرتاث العريب القدمي       
سنقرتض ويف وصفنا هلذه الوظائف كلما دعت احلاجة إىل ذلك ،حتليالت و مفاهيم  « :فيقول

من الفكر العريب القدمي حنوه و بالغته ،ويف هذا الصدد نشر إىل أننا وضعنا اللبنة األوىل ملنهجية 
  )1(متكن من إعادة قراءة الفكر العريب القدمي

  :منوذج القوالب يف استعمال اللغة الطبيعية:رابًعا 
قوالب تقوم عليها قدرة استعمال اللغة الطبيعة التواصلية التفاعلية، وهي "سيمون ديك"يقرتح   

القالب "و "القالب املعريف"و" القالب االجتماعي"و " القالب اإلدراكي"و " القالب النحوي"
حتدث ديك يف عرضه لتكوين منوذج  «:و هذا ما يوضحه حافظ إمساعيل علوي بقوله" املنطقي

عملي اللغة الطبيعة ، و للقوالب اليت يتضمنها ، وعن كيفية اشتغال النموذج ، وعن نوع مست
ويلها    )2(».العالقات اليت تربط بني خمتلف قوالبه أثناء عملييت إنتاج العبارات اللغوية و

                                                           
 .10، صالوظائف التداولية يف اللغة العربيةأمحد املتوكل،  )1(
 .378ص املعاصرة دراسة حتليلية  نقدية يف قضا التلقي و إشكاالته،اللسانيات يف الثقافة العربية حافظ إمساعيل علوي ،  )2(
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  :وهي قوالب مخسة تتوىل امللكات اخلمسة اليت يشرحها املتوكل بقوله

ويل عبارات لغوية معقدة و متباينة  هي ملكة متكن املتحاورين من إنتاج و
وهي اليت تتيح للمتكلمني حتصيل خمزون معريف و االحتفاظ به و توظيفه 

عماهلا يف حني احلاجة ، وقد متكنهم كذلك من اشتقاق معارف من عبارات لغوية ، مث است
اليت يستخلصها من إدراك  املعارفمن خالهلا يتمكن املتكلم من توظيف 

واليت بواسطتها يشتق املتحاورين معارف إضافية من معارف أخرى 
  .د استداللية حتطمها مبادئ املنطق االستنباطي

اليت متكننا من استعمال  فهي جممعة القواعد و املبادئ االجتماعية
وضع املتلقي، املوقف التواصلي ، الغرض الذي يسعى إىل 

  )2(يبني منوذج مستعملي اللغة الطبيعية عند ديك

 .37- 36،ص بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص
 .379ص  لقي و اشكاالته،

 

 القالب املعريف

 القالب االجتماعي

........................................ ....
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وهي قوالب مخسة تتوىل امللكات اخلمسة اليت يشرحها املتوكل بقوله
ويل عبارات لغوية معقدة و متباينة : اللغوية هي ملكة متكن املتحاورين من إنتاج و

  .يف عدد كبري من املواقف التواصلية
وهي اليت تتيح للمتكلمني حتصيل خمزون معريف و االحتفاظ به و توظيفه : امللكة املعرفية

حني احلاجة ، وقد متكنهم كذلك من اشتقاق معارف من عبارات لغوية ، مث است
  .ويل و استدالل على عبارات لغوية أخرى

من خالهلا يتمكن املتكلم من توظيف : امللكة اإلدراكية
  .حمليطه وإنتاج وفهم العبارات اللغوية

واليت بواسطتها يشتق املتحاورين معارف إضافية من معارف أخرى  :امللكة املنطقية
د استداللية حتطمها مبادئ املنطق االستنباطيمستخدمني قواع

فهي جممعة القواعد و املبادئ االجتماعية: امللكة االجتماعية
وضع املتلقي، املوقف التواصلي ، الغرض الذي يسعى إىل (لغوية يف مقام التخاطب 

 )1(  

يبني منوذج مستعملي اللغة الطبيعية عند ديك) 12(الشكل رقم 
بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص–قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية  أمحد املتوكل ،                                         

لقي و اشكاالته،اللسانيات يف الثقافة العربية دراسة حتليلية نقدية يف قضا التحافظ امساعيل علوي، 

                                    

 القالب االدراكي

القالب االجتماعي  القالب املنطقي
 القالب النحوي

  

 

...........الفصل الثاين
وهي قوالب مخسة تتوىل امللكات اخلمسة اليت يشرحها املتوكل بقوله  

اللغويةامللكة   -أ 
يف عدد كبري من املواقف التواصلية

امللكة املعرفية  -ب 
حني احلاجة ، وقد متكنهم كذلك من اشتقاق معارف من عبارات لغوية ، مث است

ويل و استدالل على عبارات لغوية أخرى
امللكة اإلدراكية  -ج 

حمليطه وإنتاج وفهم العبارات اللغوية
امللكة املنطقية  -د 

مستخدمني قواع
امللكة االجتماعية  -ه 

لغوية يف مقام التخاطب عبارات 
 .)حتقيقه

  
  
  
  
  

الشكل رقم 
                                                          

أمحد املتوكل ،: ينظر )1(
حافظ امساعيل علوي،  )2(
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ويقرتح أمحد املتوكل تصورات للعالقة اليت تنظم التفاعل بني هذه القوالب يف أثناء عملية التأويل 
  : ألن مسون ديك مل يفّصل يف كيفية اشتغال هذا النموذج ، ويشرح ذلك من خالل املثال التايل

  '' هات دالئل اإلعجاز من املكتبة''       
ردها إىل بنيتها التحتية إلدراك معناها إال أن عملية التحليل هذه ال توصل إال : القالب النحوي

  .ضافية إإىل املعىن اللغوي لذلك جيب اللجوء إىل قوالب أخرى متد مبعارف 
ت ، ومن بني هذه أن مثة : املفروض أتتوافر املعلومات التالية : القالب املعريف لغوي عريب له كتا

ت مؤلفا امسه    " .دالئل اإلعجاز"الكتا
لتعرف على هذا الكتاب بكيفية أدق بواسطة لون الغالف  اإلدراكيوقد يلجأ إىل   

ملعرفة ما حتيل إليه  معاأو مها املعريف و القالب  اإلدراكيوالدار اليت طبعته ،وقد يلجأ إىل القالب 
  )1(.هذا السياق لفظة املكتبة يف

إضافة قوالب فرعية تندرج حتت هذه القوالب  أمحد املتوكلومن جهة أخرى يقرتح    
وهذا األخري يتوىل العالقة "املنطق النصي"األساسية ، مثل تزويد القالب املنطقي، بقالب فرعي هو 

هي  االستداللية بني نص و نص آخر ، و إضافة للقالب االجتماعي ثالثة قوالب فرعية  و
"  قالب العناصر االجتماعية الثقافية العامة"،و "قالب العناصر االجتماعية الثقافية اخلاصة:"
  )2(."قالب العناصر االجتماعية الثقافية الكلية"و

لنموذج ديك يف هذه القوالب اخلمسة وهو القالب  املتوكل ومن التعديالت اليت أضافها  
االفرتاض «:الشعري على أساس أن امللة الشعرية أحد فروع القدرة التواصلية وهذا ما يتضح يف قوله

يكمن أن يكون وارًدا حني يتعلق األمر بعبارة تندرج يف اخلطاب الشعري إال أنه يف هذه احلالة  
تدخل القوالب األخرى ، وهو يضطلع يف التفاعل مع يكون تدخل القالب الشعري أقوى من 

 .62، صبنية اخلطاب من اجلملة إىل النص–قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية أمحد املتوكل، : ينظر )1(                                                           
 .86، صحنو اللغة العربية الوظيفي يف مقاربة أمحد املتوكلعبد الفتاح احلموز ، : ينظر )2(
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ويلها وميكن توضيح األدوار )1(»القوالب األخرى ، برصد اخلصائص الشعرية الصرفة للعبارة املراد 
ا القوالب ، و العالئق القائمة بينها يف حاالت اشتغال مجيعها عن طريق الرسم  اليت تقوم 

  )2(:التايل
  

  
  
  
  
  

  يبني منوذج مستعملي اللغة الطبيعية عند أمحد املتوكل) 13(الشكل رقم 
  :يفرتض منوذج القوالب عموما أمرين مها :  وظائف القوالب

ته   -أ    أن يستقل كل قالب عن القوالب األخرى من حيث موضوعه ومن حيث أولو
أن يصل يف نفس الوقت منفتحا على القوالب حبيث يتفاعل معها يف وصف ظاهرة معينة   -ب 

لنسبة جلميع  إال أن هذا التفاعل ال حيصل بطريقة آلية كما أنه ال يتم بنفس الطريقة 
  : القوالب يلزم أن جنيب على األسئلة الثالثة اآلتية القوالب  ولتحديد طريقة التفاعل بني

 مىت تشتغل كل القوالب ،ومىت ال يشتغل إال بعضها ؟  
 هي وظيفة كل قالب؟ ما 

                                                           
 .63،ص بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص–لسانيات الوظيفية قضا اللغة العربية يف الأمحد املتوكل ،  )1(
 .85صاللسانيات و البيداغوجيا منوذج النحو الوظيفي األسس املعرفية و الديداكتيكية،علي ايت أوشان،  )2(

 القلب النحوي

 القالب املنطقي
 ويالقالب النح

  القالب اإلدراكي القالب الشعري

 القلب املعريف



  

 

 النشاط التداويل العريب احلديث.... ........................................الفصل الثاين

133  

  هل مجيع القوالب متساوية من حيث األمهية أم ال حتمل العالقات القائمة بينها
  )1( سليمة معينة؟

اجلملة يف النحو الوظيفي نوعان ، كما يف النحو العريب  :أنواع اجلملة يف النحو الوظيفي: خامسا
  .مجلة بسيطة وأخرى مركبة ، )2(عبد الفتاح محوزعلى حد تعبري 
 «:أمحد املتوكلوهلذه اجلملة يقرتح سيمون ديك مستويني،ويتنب ذلك يف قول : اجلملة البسيطة

و املستوى " البنية التحتية "تسمية ميثل للجملة يف النحو الوظيفي مستويني داليل تداويل مبصطلح 
  )3(» "البنية املكونية"الصريف الرتكييب يسمى 

لسيمات التالية  )املستوى الداليل التداويل:(البنية التحتية  -1   :و متتاز 
متثل هذه البنية املعلومات املتعلقة بكل من اخلصائص الداللية و اخلصائص النحوية و   -أ 

  .اخلصائص التداولية
  :  ةاملتوفر يف هذه البنيات عناصر ثالثالعناصر   -ب 

  مفردات اللغة موضوع الوصف:( وحدات معجمية(  
 مؤشرات خلصائص الصرفية و الرتكيبية : ( خمصصات(  
 داللية تركيبة و تداولية( وظائف( 

احلمل املركزي،احلمل املوسع، القضية، الطبقة :(طبقات اجلملة عند الوظيفيني أربعة  -ج 
 :توضح هذه القوالب لتاليةاألمثلة او )4( االجنازية

 
الثقافة ، الدر البيضاء، ، دار 1:ط اللسانيات و البيداغوجيا منوذج النحو الوظيفي األسس املعرفية و الديداكتيكية،علي ايت أوشان،  )1(                                                           

 .82ص ،1998
ل عبد الفتاح حموز ،  )2( ة أحمد المتو في في مقار ة الوظ  . 317-314، ص نحو اللغة العر
 .63،ص بنية اخلطاب من اجلملة إىل النص–قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية أمحد املتوكل ،  )3(
ط ، اجلزائر ، لبنان1:ط، قضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية أمحد املتوكل،:ينظر )4( منشورات  ،، منشورات االختالفاألماندار : ، الر

  .41، ص2013ضفاف، 
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  )املكان(يف الكلية قابل خالد صديقه                            
   )زمان(صباح اليوم احلمل املوسع        سافر خالد       

  )علة(ملهامجته أخاهأّّنب خالد بكرا                             
 
  فعالً  سافر خالد                         

  ، زارين خالد البارحة احقً              القضية    
  ، حىت الناعق أصبح يـَُغّين  اعجبً                      
        

  ، ال يعجبين أسلوب بكر يف الكتابةبصراحة                            
  ، أمتىن أن يفوز خالدبصدق      االجنازية الطبقة

  ليك بكر مالكإلن يعيد مانة،                             
  لقد قرأت روايتك دون أن أملدون جماملة،                            

  )1(، أو فضالت تبىن على معاين أحواال يشر الكاتب إىل أن هذه اللواحق تعد يف النحو العريب
يت دور هذه البنية بعد إعداد البنية ) التمثيل الصريف ،و الرتكييب :(البنية التكوينية  -2 و

  : وتشمل قواعد التعبري الثالثة اليت تندرج حتتها ) الداللية، التداولية(التحتية 
القواعد الصرفية و الرتكيبية و تشتمل على احملموالت الرئيسة و الفرعية املشتقة منها و  -

 .الوظائف الرتكيبية 
ا :القواعد املوقعة  -  تتوىل ترتيب عناصر اجلملة و مكو
حمور اجلديد،  بؤرة (وتشمل قاعدتني الّنرب و التنغيم ،األول خاص بـ: قواعد التطريز  -

لقوة االجنازية ) جديدة ، بؤرة مقابلة اإلخبارية ، االستفهامية ، األمرية ( و الثاين خاص 
 .)وغريها

 
 .316- 315، صحنو اللغة العربية الوظيفي يف مقاربة أمحد املتوكلعبد الفتاح احلموز ، : ينظر  )1(                                                           
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رتاح املتوكل هي اجلملة اليت يتكون أحد حدودها مجلة أخرى أوهي اليت على حد اق:اجلملة املركبة 
  :تتضمن أكثر من مجلة واحدة وهذا ما يتبني يف األمثلة التالية 

  )محل مدمج :يعود خالد(أن يعود خالد متنت هند  
  )محل مدمج:من زار البارحة( من زار البارحةقابلت اليوم  
  )محل مدمج:كي يعود خالد ساملا( كي يعود خالد ساملاسأدعو هللا  

ألنه ما عده  ، ويبني عبد الفتاح احلموز أن امحد املتوكل خيتلف مع النحويني العرب  
لتأويل وهذا التأويل يكمن يف أن   :مجلة  يعد عندهم مفردا 

  .مصدر مؤول يعرب مفعول به   -أ 
  .اسم موصول على أن اجلملة بعده صلة   -ب 
الوظيفي يكون للوصول و صلته، أما يف النحو العريب مفعول له ، فاإلعراب يف النحو   -ج 

  )1(. فيكون اإلعراب فيه للموصول على أن اجلملة بعدة ال حمل هلا من اإلعراب

  :يف النحو الوظيفيللجملة بنية النموذج العامة : سادسا
البنية احلملية ، (تتكون اجلملة العربية يف النحو الوظيفي  من ثالث  بنيات متتالية هي  

وتقوم هذه البنيات على ثالث انساق من القواعد هي )  البنية الوظيفية، و البنية املكونية
و املخطط التايل يوضح ) األساس، قواعد إسناد الوظائف الرتكيبية و التداولية ، قواعد التعبري(

  )2(:العالقة بينهم
  
  

 .318- 317،ص اللغة العربية الوظيفي يف مقاربة أمحد املتوكل حنوعبد الفتاح احلموز ، : ينظر  )1(                                                           
  .140، ص اللسانيات الوظيفية مدخل نظريأمحد املتوكل ،  )2(
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  )الصويتما قبل التمثيل 

وقواعد التكوين احملموالت و " املعجم
ومعرفة جمموعة من املفردات  وهو القدرة املعجمية لكل من السامع و املتلقي ،

،ومعرفة نسق ميكنه من تكوين مفردات جديدة مل يسمعها من 
قبل  انطالقا من مفردات األصول، فاألوىل تسمى مفردات األصول ، و الثانية قواعد 

 

قواعد اإلسناد الوظائف الرتكيبية والتداولية 

........................................ ....
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ما قبل التمثيل (البنية املكونية  )14(شكل رقم 
  :و فيما يلي عرض موجز لكل بنية من البنيات التالية 

املعجم"وتنقسم إىل عنصرين اثنني مها  :البنية احلملية
 
وهو القدرة املعجمية لكل من السامع و املتلقي ،:

،ومعرفة نسق ميكنه من تكوين مفردات جديدة مل يسمعها من يستعملها أن يتعلمها قبل 
قبل  انطالقا من مفردات األصول، فاألوىل تسمى مفردات األصول ، و الثانية قواعد 

 )1(. االشتقاق ، و الثالثة مفردات مشتقة

  .140ص اللسانيات الوظيفية مدخل نظري،أمحد املتوكل ،                                          

األساس
إطار محلي

البنية احلملية 
قواعد اإلسناد الوظائف الرتكيبية والتداولية 

بنية وظيفية 
قواعد التعبري 

  

 

...........الفصل الثاين
  
  

  
  
  
  
  

و فيما يلي عرض موجز لكل بنية من البنيات التالية 
البنية احلملية .1

 "احلدود
: ملعجما  -أ 

يتعلمها قبل 
قبل  انطالقا من مفردات األصول، فاألوىل تسمى مفردات األصول ، و الثانية قواعد 

االشتقاق ، و الثالثة مفردات مشتقة
  

أمحد املتوكل ،  )1(                                                          
  
 



  

 

 النشاط التداويل العريب احلديث.... ........................................الفصل الثاين

137  

  :احلدود و احملموالت  -ب 
هي األطر الدالة على واقعة يقوم كل حد من حدود  )1( :يعرفها املتوكل بقوله:  احملموالت 

لنسبة إليها بدور معني ،وتنقسم الوقائع إىل  " أوضاع" و " أحداث"و" أعمال"احملمول 
  "حاالت"

  )عمل(شرب زيد لبناً  
  )حدث(فتحت الريح الباب 
  )وضع(زيد جلس فوق األريكة 
 )حالة(خالد فرح 

عتبار : احلدود  لنسبة للواقعة املدلول عليها إىل قسمني عتبار حدود احملمول    :أمهيتها 
  .وهي اليت تدل على وظائف داللية أساسية يف اجلملة) املوضوعات:(احلدود األوىل -
  .وهي اليت تدل على وظائف غري أساسية يف اجلملة) اللواحق:(احلدود الثانية -

  : وعلى أساس املوضوعات وحدها تصنف احملموالت إىل
  )حمموالت أحادية ذات موضوع واحد( جلست زينب 
  )حمموالت ثنائية ذات موضوعني(شربت زينب شا  
  )2()حمموالت ثالثية ذات ثالثة موضوعات(وهبت زينب هنًدا فستا  

ن احملموالت : قواعد التكوين  -ج  لنسبة للغة العربية يرى أمحد املتوكل الفرضية القائلة 
و تعترب )  فـََعَل ،َفعَل ،فـَُعَل،َفعلل:(األوزان األربعة اآلتيةاألصلية هي احملموالت املصوغة على 

   .هذه احملموالت األصلية مصدر االشتقاق  مقارنة مبحموالت أخرى 
 .13ص  ،الوظائف التداولية يف اللغة العربيةأمحد املتوكل،  )1(                                                           

، دار الثقافة ، الدر 1:ط اللسانيات و البيداغوجيا منوذج النحو الوظيفي االسس املعرفية و الديداكتيكية،علي ايت أوشان، :ينظر )2(
 .56،ص1998البيضاء، 
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  فـََعلَ             
  تـََفعَّلَ     فـَعََّل                  فعل          1  

  فـَُعلَ            
  فـََعلَ     
  تفاعل    فاعل    فعل         2 

  فعل  
من " َكسَّرَ "يتم اشتقاق الفعل  2- 1بواسطة املسطرة االشتقاقية املوضحة يف الرمسني 

من الفعل " قَاَتلَ "يف حني يتم اشتقاق الفعل "  َكَسرَ "من الفعل " َتَكسَّرَ "و الفعل " َكَسرَ "الفعل 
  )1( "قَاَتل" من الفعل " تقاتل"و الفعل " قـََتلَ "قتل
ا بنية تقوم على أساس قاعدتني أساسيتني فيقوليوضح  :البنية الوظيفية  .2  :أمحد املتوكل أ

القواعد  فتنقل البنية احلملية التامة التحديد إىل بنية وظيفية بواسطة إجراء جمموعتني من «
وهو العنصر املؤشر للقوة ) حتديد خمصص احلمل(و قواعد ) قواعد إسناد الوظائف(

  )2(».االجنازية
و جيرى إسناد الوظائف "قواعد إسناد تداولية "و " قواعد إسناد تركيبية :" نوعان قواعد اإلسناد

لدرجة األوىل «:الرتكيبية قبل الوظائف التداولية ، مربرا ذلك بقوله  أن مثة وظائف تداولية تسند 
ت حاملة لوظائف تركيبية  معينة فالوظيفة التداولية  لدرجة "احملور"إىل مكو األوىل إىل مثال تسند 

  )3( »املكون احلامل للوظيفة الرتكيبية الفاعل
                                                           

 .58، ص اللسانيات و البيداغوجيا منوذج النحو الوظيفي االسس املعرفية و الديداكتيكيةعلي ايت أوشان،  :ينظر )1(
 148، صالوظيفية  مدخل نظرياللسانيات أمحد املتوكل ،  )2(
  .15، صالوظائف التداولية يف اللغة العربية أمحد املتوكل،  )3(
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 تسند وظيفة الفاعل إىل احلد الذي يشكل املنظور الرئيسي للوجهة : إسناد الوظائف الرتكيبية
يف حني يسند املفعول إىل احلد الذي يشكل املنظور الثانوي للوجهة ،وهذا ما يتضح يف املثال 

  :التايل
 نو(هذا املساء يف املدرج  أطروحةَ  قش األستاذ   )منظورا 
  1()منظورا رئيسيا(هذا املساء يف املدرج أطروحُة نوقشت( 

 ا :إسناد الوظائف التداولية متتاز الوظائف التداولية عن الوظائف الرتكيبية و الداللية كو
ملقام ، و ال تايل فهذا عالقات تقوم بني عناصر اجلملة على أساس البنية اإلخبارية املرتبطة 

ت حسب  للمعلومات اإلخبارية  اليت حتملها ،و طبقا  النوع من الوظائف يسند إىل املكو
  :للمقام الذي وردت فيه مثال 

  هند                   عشقت عينيها
  )خطاب)         ( جمال اخلطاب (
  )2()محل)                    ( مبتدأ (

 خمصصة للحمل ، ال للجملة ككل وهي ثالثة قوى هي قوة اجنازية : حتديد خمصص احلمل
كما تتضح يف األمثلة ) قوة اجنازية اإلخبار ، قوة اجنازية السؤال ، قوة اجنازية األمر(اجنازية 
  :التالية 
 القوة االجنازية االخبارية( قهوة شربت زينب فنجان(  
 قوة اجنازية السؤال (؟ قهوة هل شربت زينب فنجان(  
  3()قوة اجنازية األمر(قهوة أشرب فنجان( 

                                                           
 150، ص اللسانيات الوظيفية مدخل نظري  أمحد املتوكل،: ينظر )1(
 .151 صاملرجع نفسه، :ينظر )2(
  .156، صاللسانيات الوظيفية مدخل نظري  أمحد املتوكل، )3(
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ا البنية الصرفية و الرتكيبية ، ويتم بناء هذه البنية عن طريق إجراء  :البنية املكونية .3 ويقصد 
وهذه األخرية اليت يتم بواسطتها حتول البنية  )قواعد التعبري( النسق الثالث من القواعد 

  )1(: عد تعبريية الوظيفية إىل البنية التكوينية ، و تشمل هذه البنية مخسة قوا
  مثال ) قواعد إسناد احلاالت اإلعرابية( قواعد صياغة احلدود  -أ 

تهدةقابلت  الفتات                                    .اجلميلة   ا
  3حد      2حد    1احملمول    حد  

مثل إدماج  مؤشر القوة االجنازية يف )قواعد إدماج خمصصات احلدود( :قواعد صياغة احلدود  -ب 
 )2(: اللغة العربية موضحا ذلك يف املخطط التايل

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

 . 12، ص  اللسانيات الوظيفية مدخل نظريأمحد املتوكل ، : ينظر )1(
  . 170املرجع نفسه ، ص  )2(
 

ت الصدور    مكو
  احلدود                                              األدوات 

  االستفهام         
  مؤشرات القوة االجنازية                      معلقات داجمة 

  هل                             أن                   الذي 
  اهلمزة                           إن                    من 

  أو                              كي                   ما
                                                            إن    
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وهي قواعد تنطلق من املعلومات الواردة يف البنية الوظيفية ،حول : قواعد صياغة احملمول   -ج 
رد  ،مثل حممول -اجليهي–احملمول الصيغي  مة للمحمول ا عطاء صيغة صرفية  الزمين 

خذ صيغة املضارع ، املاضي ، أو إضافة أفعال مساعدة     :الفعل 
 ا  عت   )ماضي(هند سيار
 مضارع(خالد كتا يف النحو  يكتب(  
 فعل مساعد(خالدا يكتب كتا يف النحو  كان(  
  فعل مساعد(هند تعشق خالد مازالت(  
 ضيات أصبح   )1()فعل مساعد(خالد يدرس الر

ت  -د  وهي القواعد اليت ترتب عناصر اجلملة مبقتضاها نذكر بعض األمثل :قواعد موقعة املكو
 )2( .و على سبيل املثال ال احلصر

 اسم استفهام( ذهبت هند أين(  
 حمور(قابلت أصدقاء قدامى  يف الشارع(  
  حمور( زيداخلارجي قتل(  
  حمور(زيد اخلارجيمىت قتل(  
 مؤشر القوة االجنازية(هند رحلت غدا  إن(  
  مؤشر قوة اجنازية(ستسافر هند إىل اجلنوبهل(  
  معلق الدامج( حضرت اليوممن سرين(  

 أن النرب و التنغيم يسهم يف حتقيق أمن اللبس بني املتخاطبني:  التنغيمقواعد إسناد النرب و   -ه 
.  

  
                                                           

 .168-167، صاللسانيات الوظيفية مدخل نظري أمحد املتوكل،:نظر )1(
  .177-174املرجع نفسه، ص : ينظر )2(
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   اخلطاب و النص: اسابعً 
من مقرتحات ا مما تبدى لديك انطالقً  ا و تكويناً تعريفً يتحدث املتوكل عن اخلطاب أو النص       

مناط الرتكيب ، املشتقة و املعقدة ، فيقدم املتوكل تصورًا للخطاب  يوضح أهم معامله متعلقة 
لوحدة  «:فيقول  يعد خطا كل إنتاج لعبارات لغوية يكون يف جمموعه وحدة تواصلية ، ونقصد 

التواصلية أن يكون للعبارات اللغوية املنتجة يف مقام معني موضوع معني ، وغرض تواصلي معني 
ها ، وال عددها، وإمنا من الواضح أن ما يـَُؤسس تعريفًا هكذا ليس نوع العبارات اللغوية،وال حجم

    )1(»هو وحدة التواصل اليت تكمن يف وحدة املقام و املوضوع و الغرض
و يبني عبد الفتاح  احلموز من خالل هذا النص املقتبس أنه ال خيتلف حد اخلطاب أو   

النص عما يطالع القارئ من حيث  عناصر اخلطاب ، و املقام و التداولية بكل ما يندرج حتته و 
ته هيلعل أ   :هم مكو
 .الرتاكيب اللغوية مجال بسيطة ، معقدة ، مركبة -
أن هذه الرتاكيب أو العبارات اللغوية البد من أن يكون هلا موضوع ، و غرض تواصلي  -

ته...  )2(.ولعل ما مر ال خيتلف عما جاء يف مظان حنو النصمن حديث عن مكو
عتبار معايري خمتلفة  يقسم أمحد املتوكل  :تقسيم النص يف النحو الوظيفي النص إىل وحدات 

  )3(:هي 
 .ويقسم إىل حمدات موضوعية أو حمورية ،كالفقرات و القطع : من حيث املعىن ، الفحوى .1
مجلة بسيطة ، مجلة :من حيث البنية يقسم إىل ثالث وحدات وفق درجة التعقيد وهي .2

و اجلملة الكربى ) لكربى اجلملة املشتقة و اجلملة ا :اجلملة املعقدة تشمل(عقدة ، ونص م
                                                           

 .79، ص  -من اجلملة إىل النص -من ، قضا اللسانيات  العربية يف اللغة العربية بنية اخلطابأمحد املتوكل  )1(
 .79، ص حنو اللغة العربية الوظيفي يف مقاربة أمحد املتوكلعبد الفتاح احلموز ،  )2(
  .79ص من اجلملة إىل النص -، قضا اللسانيات  العربية يف اللغة العربية بنية اخلطاب منأمحد املتوكل  )3(
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ت اخلارجية اليت حتمل وظيفة (تشمل  اجلملة البسيطة أو املركبة مزيدا عليها مكون من املكو
  .)تداولية كاملبتدأ و الذيل و املنادى 

  اإلحالة : مًنا
ا  «: يعرف املتوكل اإلحالة بقوله: تعريف االحالة .1 اإلحالة يف النحو الوظيفي فعل تداويل أل

ا ترتبط  بعبارة أدق مبخزون املخاطب كما يتصور املتكلم  ترتبط مبوقف تواصلي معني أي أ
أثناء التخاطب، دليل ذلك أن اإلحالة على ذات ما ميكن أن تتم بواسطة ضمري أو اسم أو 

  :وهذا ما يتضح يف األمثلة التالية)1(» .مركب امسي
 أمس هقابلت  
  أمس الرجلقابلت  
  يبحث عن وظيفة أمسالرجل الذي قابلت 

سنعرضها "إحالة تعيني"و " إحالة بناء" يشرح املتوكل نوعني من اإلحالة :أمناط اإلحالة  .2
  :ختصار 

 يرتبط هذا النوع من االحالة بذات ليست يف خمزون املخاطب ولذلك يطلب  :إحالة البناء
  .منه أن يتبناها ، و يدرجها يف خمزونه الذهين

 متوفرة يف خمزون املخاطب ضمن ذوات أخرى ، و يطلب منه أن ينتقي  :إحالة التعيني
(   ليه يف أحد أقسام خمزون املخاطب التالية ، ويندرج احملال إ املقصود من بينها ، و تعيينه

  :مثلة التالية توضح ذلكو األ )2()املعارف العامة ، املعارف السياقية ، و املقامية 
  عامةمعارف (فوائد الشمس ال حتصى(  
 مكانك أن تعرينيه  بلغين أنك   )معارف سياقية (اقتنيت كتا جديدا ،هل 
 معارف مقامية(ولين الكتاب الذي فوق املكتب(  
 معارف استداللية( وددت أن أفتح الباب لكن مل يكن لدي مفتاح(  

                                                           
  572، صاللسانيات الوظيفية قضا اللغة العربية يفأمحد املتوكل ،  )1(
 574املرجع نفسه، : ينظر )2(
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وظيفة  وقد نقل عبد الفتاح محوز عن املتوكل أن مثة عالقة بني اإلحالتني و وظيفة احملور و   
إحالة البناء إىل ذات تشكل احملور اجلديد يف اخلطاب ،وأن إحالة لتعيني تكون إىل «:البؤرة فيقول 

ن جيعله يشمل وظيفيت بؤريت  ب االلتقاء بينهما  ذات تشكل احملور املعطى، وهذا يعد من 
توضيح التالقي بني وميكن  )1(».اجلديدة و املقابلة ، على أن احملال إليه بناء حيمل  بؤرة جديدة

جلدول التايل   )2(:اإلحالتني والوظائف التداولية 
  بؤرة مقابلة  بؤرة جديدة  حمور معطى  حمور جديد  اإلحالة
  -  +  -  +  بناء
  +  -  +  -  تعيني

   
لوظائف التداولية )13(جدول رقم    يبني التقاء اإلحالتني 

  :التخاطب فيما يلييلخص أمحد املتوكل دور اإلحالة يف عملية : دور اإلحالة .3
تسهم اإلحالة يف خلق اتساق اخلطاب و ضمان استمراره ، ويتم ذلك بربط اخلطاب  -

ايته    .بنموذج ذهين واحد من بداية اخلطاب إىل 
ا  ،فمن شروط اخلطاب الناجح أن يكون  - تسهم اإلحالة يف ضمان عملية التواصل ذا

 )3(.للخطاباملتخاطبان متفقني صراحة أو ضمنا على جمال واحد 
اجلدول التايل يوضح بعض القضا اليت : ما اختلف فيه أمحد املتوكل مع النحاة العرب القدامى

 )4(:اختلف فيها احلمد املتوكل مع النحاة العرب
  

 361، ص حنو اللغة العربية الوظيفي  يف مقاربة أمحد املتوكلعبد الفتاح محوز ،  )1(                                                           
 574صقضا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية، أمحد املتوكل ،  )2(
 578-577املرجع نفسه، ص : ينظر )3(
  .43-39،صحنو اللغة العربية الوظيفي يف مقاربة أمحد املتوكلعبد الفتاح محوز، : ينظر  )4(
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  النحو العريب    النحو الوظيفي    املثال  
  عندي كتاب
  يف الدار رجل

عده فاعال ال مبتدأ ، على أن  
اجلملتني كال االمسني يف هاتني 

أسندت إليه الوظيفة التداولية 
  البؤرة

لنكرة  ب االبتداء  عده النحاة من 
  بال مصوغ

  زيد ُضرب
  زيد كرمياً  ُظنَ 

  ئب فاعل  فاعال للحمل
  قائم أخوه زيد

  قائم هوزيد 
يف اجلملتني يعرب مبتدأ حيمل 
وظيفة تداولية خارجية على أن 

الضمري املنفصل و االسم الظاهر 
ن فاعال للمحمول املركب  يعر

  )قائم(الوصفي

يعرب يف النحو العريب يف كلتا اجلملتني 
مبتدأ، على أن الضمري يف اجلملة 

الثانية توكيٌد لفظٌي هلذا الضمري املسترت 
  )أخوه(، وأن فاعله يف اجلملة األوىل 

  زيد قام أبوه
  أبوه مريض

يعد هذا االسم يف النحو الوظيفي 
  )بدل(ذياليف هاتني اجلملتني 

  والبدل وظيفة تداولية خارجية
يعد مبتدأً مؤخراً خربُه اجلملتان الفعلية 

أو االمسية قبله ،وهو إعراب جعل 
م مل حيققوا أمن  املتوكل يسم النحاة 
اللبس يف هذه املسألة بني الوظائف و 

  املركبات االمسية
  زيدأخوه مسافر 

  سلوكهساءين زيد
قابلت اليوم زيد 

  خالدبل

ال حتمل وظيفة تداولية ت عد أذ
  خارجية

  مبتدأ:زيد
  بدل اشتمال: سلوكه

  مفعول به معطوف على زيد: خالداً 
فما يتعلق بزيد فقد 

  سافر إىل اجلنوب
فإنه  أما فيما خيص زيداً 

  شاعر دون شك

أنه يلجأ إىل التعامل مع بعض 
التعابري الواردة يف بعض اللهجات 
العربية املعاصرة السيما املصرية و 

الن معناها : مبتدأ(املغربية  

  
أما يف النحو العريب ال يستساغ أن 

  يكون املبتدأ مجلة
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  )اإلمجايل  أما زيد
  

      
  شبه اجلملة      

مفهومه عند النحاة يشمل اجلار 
رور ، وظريف الزمان و املكان  و ا

  اليت تتعلق مبحذوف يف الغالب
مفهومه يف النحو الوظيفي يشمل 

األلفاظ اليت تكون جوا لسؤال دون 
ا تشكل  أن يقدر احملذوف ، على أ
فعال خطابيا أو نقلة حوارية أو تؤدي 

  .تواصال ما تؤديه اجلملة
  يبني ما اختلف فيه أمحد املتوكل مع النحاة )14(م قاجلدول ر 

  :موقف الدارسني العرب من مشروع أمحد املتوكل 
ت هو أحد الدارس:موقف عبد الفتاح محوز من مشروع أمحد املتوكل .1 ني و املتتبعني لكتا

 :يتلخص موقفه من دراسات املتوكل يف النقاط التاليةاملتوكل و 
  إن أمحد املتوكل تسيطر عليه احلماسة للموروث النحوي القدمي ، ويُعترب مشروع أمحد من

 ب االجتهاد  ،ألن من اجتهد و أصاب فله أجران، ومن اجتهد و أخطأ فله أجر 
  أن حتليالت أمحد املتوكل ليست صورة طبق األصل من دراسات القدامى ، ولكنها ختتلف

 .موضح يف اجلدول السابق  عنها يف بعض املسائل كما هو
   أن الفارق الزمين بني النحاة و املتوكل ال ميكن االعتداد به، أو االطمئنان إليه ،ألن النحاة

يسعى إىل  فمقاربة املتوكل البد منها ،كونهنفسهم  الذين جاءوا بعد سيبويه اختلفوا معه ،
النحاة ، وهو توظيف ال ينُبئ  إجياد حنو وظيفي للغة العربية مستفيًدا مما توصل إلية هؤالء

  )1(.عن أنه جيرت كل ما توصل إليه دون رجع النظر فيه أو يتلقفه كما هو
  :موقف حافظ إمساعيل علوي من مشروع أمحد املتوكل .2

يبني حافظ إمساعيل علوي أن حتليل أمحد املتوكل ال خيتلف عن  حتليل النحاة القدامى        
إال يف الرتمجة املصطلحية ، وإن العودة إىل تفسريات النحاة و حتليالته ، ال يتضح أن هناك تناقض 

                                                           
 .81- 80، ص حنو اللغة العربية الوظيفي يف مقاربة أمحد املتوكلعبد الفتاح احلموز ، :ينظر  )1(
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أو اختالف ،ولكن عندما يعود إىل معطيات النحو الوظيفي يتبدى االختالف واضحا ،و هذا 
ي مادامت أسس التحليل ، ومنطلقاته متباينة ، إذ ال فرق بني أن يقول لنحاة هذا فاعل  طبيع

هذا حمور وتلك بؤرة أو ذيل وغرياها من : وذاك مفعول به ، و ذلك مبتدأ  وأن يقول الوظيفيون 
ت  مقارنة بتحليالفال جيوز أن نفند دراسات الوظيفينياملصطلحات اليت مل ترد يف الرتاث النحوي، 

  )1(.النحاة، وال كما ال جيوز التشكيك يف حتليالت النحاة اعتمادا على آليات االستدالل الوظيفية
  :خالصة         

ــــــــــــــة العامــــــــــــــة        ـــــــــــــة الوظيفي ــــــــــــــد وممــــــــــــــا قــــــــــــــدم يف هــــــــــــــذا العــــــــــــــرض نســــــــــــــتخلص أن البنيـ عن
ــــــــل  ـــــــب ، املتوكـــ ــــ تقـــــــــــوم علـــــــــــى ثـــــــــــالث بنيـــــــــــات، وتتشـــــــــــكل مـــــــــــن ثـــــــــــالث قواعـــــــــــد علـــــــــــى الرتتي

ـــــــــــــري اإلســـــــــــــناداألســـــــــــــاس ، قواعـــــــــــــد  ــــــــــن خصـــــــــــــائص مؤلفـــــــــــــات أمحـــــــــــــد ، و قواعـــــــــــــد التعب ،و مـــ
املتوكـــــــــل أنـــــــــه مييـــــــــل إىل أســـــــــلوب التكـــــــــرار فالقضـــــــــية الواحـــــــــدة يـــــــــدرجها ضـــــــــمن جمموعـــــــــة مـــــــــن 
ـــــــــــارات و هـــــــــــذا ممـــــــــــا  ـــــــــــة و العب ـــــــــــل األمثل ـــــــــــه يســـــــــــتعمل نظـــــــــــام الرمـــــــــــوز يف حتلي املؤلفـــــــــــات ،و أن
ــــــــــــدم  ــــــل ق ــــــــــــري مــــــــــــن دراســــــــــــاته كمــــــــــــا أن أمحــــــــــــد املتوكــــــ ــــــــــث فهــــــــــــم الكث ــــــــــــى الباحــ يصــــــــــــعب عل

ـــــــك مـــــــــــــث ، وظيفـــــــــــــة املنـــــــــــــادى،  ) إضـــــــــــــافة القالـــــــــــــب الشـــــــــــــعري (  إضـــــــــــــافات ملقرتحـــــــــــــات ديــــــ
  .وغريها 

ــــــــن إ       ــــــــــل يف معظـــــــــــــم مؤلفاتـــــــــــــه يقـــــــــــــدم شـــــــــــــواهد بســـــــــــــيطة مســـــــــــــتغنيا عـــــ ن أمحـــــــــــــد املتوكـــ
ـــــــل القــــــــــر   ن أو احلــــــــــديث أو الشــــــــــعر ، كمــــــــــا كــــــــــان يفعــــــــــل النحــــــــــاة العــــــــــرب القــــــــــدامى ،آالتمثيـــ

ـــــــطلحات مل تكـــــــــــن واردة يف النحـــــــــــو  ـــــــــــه يســـــــــــتعمل مصــــ ـــــــــــلو أن ـــــــــــؤرة ، احملـــــــــــور،  ( العـــــــــــريب مث الب
 ....)احملموالت ، احلمل ، احلمل املدمج، احلد 
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ـــــــــــــــ ـــــــــــــوع البحــــــــــــــث املوســــــــــــــوم ب ــــــــــــة"إن موضـ ــ ــــــــــــــداويل يف اللســــــــــــــانيات العربي " االجتــــــــــــــاه الت

  :وصلت فيه  إىل النتائج التالية 
التداوليـــــة ال تقـــــوم علـــــى آليـــــة واحـــــدة بـــــل علـــــى عـــــدة آليـــــات الـــــيت تضـــــمن و ُحتقـــــق جنـــــاح عمليـــــة  .1

ت ، و االفعـــــــــال الكالميـــــــــة املباشـــــــــرة و غـــــــــري املباشـــــــــر ، و االســـــــــتلزام  التواصــــــــل وهـــــــــي اإلشـــــــــار
ـــــا آليـــــات اهتمـــــت بتغطيـــــة جوانـــــب أساســـــية ااحلـــــواري، و مبـــــدأ التعـــــاون و  ألقـــــوال املضـــــمر، كو

 .و السياق و مالبسات اخلطاب لتخاطب وهي الكالم
ـــــطلح أن اللســــــــــــانيات العربيــــــــــــة شــــــــــــهدت حركــــــــــــة ترمجــــــــــــة حثيثــــــــــــة  .2 ــــــــــت " الربامجاتيــــــــــــة"ملصـــــــ خلفــ

" الربامجاتيــــــــــــة"وراءهــــــــــــا جمموعــــــــــــة مــــــــــــن ملصــــــــــــطلحات املعربــــــــــــة هلــــــــــــاذا االجتــــــــــــاه الغــــــــــــريب وهــــــــــــي 
الذرائعيـــــــــــــة، الوظيفيـــــــــــــة ،املقاميـــــــــــــة، التخاطبيـــــــــــــة ،االســـــــــــــتعمالية ، والتداوليـــــــــــــة وغريهـــــــــــــا ويعـــــــــــــد 

ـــــطلح   وأكثـــــــــــر املصـــــــــــطلحات شـــــــــــيوعا عنـــــــــــد أهـــــــــــل االختصـــــــــــاص ،وهـــــــــــ وهـــــــــــ"التداوليـــــــــــة"مصــــــ
 .ثل عناويناً ملختلف املؤلفات العربية مي

ومـــــــــن بينهـــــــــا البحـــــــــث عـــــــــن مبـــــــــادئ يف التداوليـــــــــة كمـــــــــا تنوعـــــــــت جهـــــــــود اللســـــــــانيني العـــــــــرب  .3
ــــن خــــــــالل خنبــــــــة مـــــــــن الدارســــــــني احملــــــــدثني مــــــــن بيــــــــنهم  عبـــــــــد التداوليــــــــة يف الــــــــرتاث العــــــــريب مــــ

صــــــــــابر و  خالــــــــــد  املــــــــــيالدو  عياشــــــــــي أدراوي، إدريــــــــــس مقبــــــــــولو   احلميــــــــــد الســــــــــيد
ـــــــث ركـــــــــزت جـــــــــل حبـــــــــوثهم علـــــــــى الشـــــــــرح و التفســـــــــري و املقارنـــــــــة بـــــــــني  احلباشـــــــــة وغـــــــــريهم ،حيــ

 .النظرية التداولية الغربية  و قضا اللغة العربية
يف إثــــــــــــراء التداوليــــــــــــة العربيــــــــــــة ، جنــــــــــــد طــــــــــــه عبــــــــــــد الــــــــــــرمحن ، و  ونالعــــــــــــرب احملــــــــــــدث ســــــــــــاهم   .4

ــــــــل و  غـــــــــــريهم مـــــــــــن وضـــــــــــع مصـــــــــــطلحات عربيـــــــــــة تقابـــــــــــل مصـــــــــــطلحات التداوليـــــــــــة أمحـــــــــــد املتوكـــ
 .، إضافة إىل الرتمجات الكثرية يف هذا امليدانالغربية
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اللســــــــــانيات التداوليــــــــــة احلديثــــــــــة هـــــــــــي اجتــــــــــاه جديــــــــــد لتفكــــــــــري قـــــــــــدمي ،حيــــــــــث تتالقــــــــــى مـــــــــــع  .5
ــــــــرتاث العــــــــــــريب مثــــــــــــل البالغــــــــــــة و النحــــــــــــو و  :مجلــــــــــــة مــــــــــــن امليــــــــــــادين و العلــــــــــــوم اللغويــــــــــــة يف الــــ

ــــــــري و  األصــــــــــــول، فهــــــــــــذه العلـــــــــــــوم كمــــــــــــا قــــــــــــدمها علمـــــــــــــاؤ األوائــــــــــــل هــــــــــــي التداوليـــــــــــــة التفســــ
  . اليوم

ــــــــــرة البالغيـــــــــــــة ،مقتضـــــــــــــى احلـــــــــــــال أو املقـــــــــــــام،  .6 إن التداوليـــــــــــــة تتقـــــــــــــاطع مفاهيمهـــــــــــــا مـــــــــــــع الفكـــ
ــــــــــت  ألن الـــــــــــدرس البالغـــــــــــي العــــــــــــريب القـــــــــــدمي ال يغفــــــــــــل عـــــــــــن عناصـــــــــــر التواصــــــــــــل الـــــــــــيت تطرقــ

  ).الذي ورد فيه اخلطاباملتكلم ،السامع، السياق (إليها التداولية احلديثة 
ــــــــــني علــــــــــوم  .7 ــــــــــه أوســــــــــتني و ســــــــــريل يف نظريــــــــــة األفعــــــــــال الكالميــــــــــة مــــــــــوزع ب أن مــــــــــا ذهــــــــــب إلي

ــــــــطلحات عربيـــــــــــة  ــــــــــب مبصــ ــــــــرب و  و خاصــــــــــةاللغــــــــــة العربيــــــــــة وضـــــــــــمن متــــــــــون أمهـــــــــــات الكت اخلـــ
لنســـــــــــبة للغـــــــــــة  ـــــــــــوال املضـــــــــــمرة  اإلنشـــــــــــاء و اخلـــــــــــروج عـــــــــــن مطابقـــــــــــة مقتضـــــــــــى احلـــــــــــال،و األق

از ،و اال  .ستعارة ،و الكناية و كل أساليب املراوغة يف املعىنالعربية تقابلها ا
ـــــــــــؤمن   .8 ـــــــــــه ي قـــــــــــدم أمحـــــــــــد املتوكـــــــــــل مشـــــــــــروعاً مهمـــــــــــاً يف معاجلـــــــــــة قضـــــــــــا اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة ،ألن

ــــــــن  ـــــــــــة ،وهـــــــــــذا واضـــــــــــح مـــ ـــــــــــرتاث و اللســـــــــــانيات احلديث ـــــــــــني لســـــــــــانيات ال ـــــــــــة االتصـــــــــــال ب بعالق
 .خالل جمموعة مؤلفاته
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  قائمة املصادر و املراجع
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  الكتب:أوال
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، بريوت ، 1:قصي العتايب ،ط: ، ترمجة  pragmatiالتداولية جورج يول ،  .19
ط  .2010الدار العربية للعلوم ،دار األمان، :الر

، 1:يؤل عزيز، ط:عباس صادق،مراجعة:، ترمجةاللغة، واملعىن،و السياقجون النز ،  .20
 . 1987دار الشؤون الثقافية العربية، :بغداد، العراق



  

 

  قائمة املصادر واملراجع 

154 

 ، القاهرة دار النهضة العربية ، مصطفى توين:، ترمجة  اللغة و علم اللغةجون ليونز ،  .21
1987. 

، 1:، طقضا ابستمولوجية يف اللسانيات ، أمحد املالخ ،علوي حافظ إمساعيل  .22
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، 1:، طاالجتاه التداويل و الوسيط يف الدرس اللغويدية رمضان النجار،  .64
  .2013مؤسسة احلورس الدولية،:االسكندرية،مصر

  نعمان بوقرة  .65
  .2013مكتبة اآلداب، :بال، القاهرة :، ط دارس اللسانية املعاصرةامل 
، صطلحات األساسية يف لسانيات النص و حتليل خطاب دراسة معجميةامل 

 .2009جدار للكتاب العاملي، : ،عمان ، األردن1:ط
دار :بال، بريوت، لبنان:لسانيات اخلطاب مباحث يف التأسيس و اإلجراء،ط 

  .بال:الكتب العلمية، ت
، سطيف، 1:، طتداوليات اخلطاب املبادئ و اإلجراءنواري سعودي أبو زيد،  .68

  .2009بيت احلكمة، :اجلزائر
،بريوت ، 1:،ط - شهادات  -مراجعات -آفاق اللسانيات دراساتهيثم سرحان ،  .69

 . 2011مركز الدراسات للوحدة العربية،:لبنان
تال: نيا   دور

، سبتمرب 33، مج1العدد ،عامل الفكر جملة ، البعد التداويل عند سيبويهإدريس مقبول،  .70
2004. 

 ،1جملة سيمات،العدد، إشكالية النص يف اللسانيات التداوليةذهبية محو احلاج،  .71
  .  2015، جانفياجلزائر،جامعة تزي وزو

،جملة  املنهج التداويل يف فكر طه عبد الرمحنستار جرب محود االعرج، دمحم محزة إبراهيم ،  .72
  .2012، سنة2العددكلية الدراسات اإلنسانية اجلامعة، 

، جملة مؤتة للبحوث و الرتاكيب النحوية من وجهة نظر تداوليةعبد احلميد السيد،  .73
  .2001، 6، مج2الدراسات، العدد
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لة ، مقاربة تداولية-تعليمية اللغة العربية يف اجلزائر  بوقصة ،هللا عبد .74 األكادميية ا
 .2014،جوان 12االجتماعية و اإلنسانية ،قسم األدب و الفلسفة، العدد

جامعة :، مكناساللسانيات و اللغة العربية بني النظرية و التطبيق، عيسى أزييطابن  .75
 .1992، 4املوىل إمساعيل، سلسلة ندوات

قراءة يف منوذج النحو -"سيمون ديك"مفهوم الوظيفية عند أمحد املتوكل و دمحم بودية ، .76
 ،12العددخيضر، بسكرة ،اجلزائر ،جامعة دمحم ،جملة كلية اآلداب و اللغات ، – الوظيفي
 .2013جانفي 
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      :فهــــــــــــرس اآليــــــــات  
رقم   السورة

  اآلية
ـــة   الصفحة  اآليــــــــــــــــــــــــ

  ﴿  12  البقرة              ﴾  106  
  217  ﴿                        

 ﴾  
127  

  ﴿  08  آل عمران                ﴾  107  
  97  ﴿                     

                  ﴾  
127  

  140   ﴿            ﴾  03  
  158  ﴿                ﴾  106  
 ﴿  162  النساء                       

                       
        ﴾  

97  

 ﴿   87  املائدة                    
  ﴾  

107  
  101  ﴿                      

   ﴾  
107  

 ﴿  151  االنعام                 ﴾  107  
﴿      51  يوسف       ﴾  36  
  76  ﴿                       

      ﴾  
75  
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  ﴿  16  الرعد        ﴾  106  
 ﴿  1  النحل                     

   ﴾  
37  

  53   ﴿         ﴾  43  
﴿   60  النمل             

                 
                 ﴾  

74  

﴿   35  يس                   
  ﴾  

74  
-31  النبأ 

32  
﴿               ﴾  127  
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  :فهـــــــــــــرس اجلــــــــــــداول

 
  

اجلدولرقم  املوضوع الصفحة  
ا 21  01 يبني أركان التداولية العامة و مكو
 02 يبني الوظائف العامة اخلمسة ألفعال الكالم عند سريل 32
 03 يبني الفرق بني اإلشارة و اإلحالة 40
 04 يبني أنواع االفرتاض املسبق التداويل 47
بني اللسانيات البنيوية واللسانيات التداولية يوضح الفرق 52  05 
 06 يبني الفرق بني املعىن الداليل واملعىن التداويل 53
 07 يبني أنواع القواعد التداولية 68
 08 ينب معايري العالقة بني طريف اخلطاب 88
الكالم عند سيبويه يوضح أقسام 96  09 
ت التواصلية  عند سيبويه 99  10 يبني اإلشار

 11 يوضح بعض الرتاكيب النحوية  مقاصدها التداولية 109
"شروح التلخيص" يوضح تقسيم الصفحات  111  12 
لوظائف التداولية 144  13 يبني التقاء اإلحالتني 
 14 يبني ما اختلف فيه أمحد املتوكل مع النحاة 146
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  :فهــــــــــــــــــــرس األشـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

  
  

 رقم الشكل املوضوع الصفحة
أسس التداولية عند جورج يوليوضح  7  01 

 02 يوضح قواعد الفلسفة التحليلية 16
اجتاهات البحث التداويل عند جيفري ليتشيبني  24  03 
 04 أقسام الفعل اللغوي عند أوستني 27
 05 يوضح البعد اللساين التداويل يف تعليمية اللغة 59
عبد اهلادي بن ظافر الشهرييوضح اسرتاتيجيات اخلطاب عند  89  06 
 07 يبني االعراب التداويل  97

 08 يبني االستلزام احلواري عند العرب 105
 09 يبني الوظائف التداولية  120
 10 يبني أنواع البؤرة عند أمحد املتوكل 121
 11 يبني أنواع الذيل يف عملية انتاج اخلطاب 126
الطبيعية عند فان ديكيبني منوذج مستعملي اللغة  130  12 
 13 يبني منوذج مستعملي اللغة الطبيعية عند أمحد املتوكل 132
)ما قبل التمثيل الصويت(يبني البنية املكونية  136  14 
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ــرس التحليلــــــي  ــ ـــ   الفهـــــ
  

 الصفحة املوضوع
د-أ  مقدمة  

تداوليةـــسانيات الــل إىل اللـدخــــم:صل األولـــالف  1 
وتطورها مفهوم اللسانيات التداولية :املبحث األول  2 

 2  مفهوم اللسانيات التداولية :أوال
 11  نشأة اللسانيات التداولية و تطورها: نيا 

 14  خالصة
يةــــــتداولــــال تياــسانــضا اللــق :الثاين املبحث  25 

 25 اللغوية /نظرية األفعال الكالمية: أوال
ت:نيا  34  اإلشار
 41  االستلزام احلواري: لثا
 45  االفرتاض املسبق: رابعا

 47  األقوال املضمرة:خامسا 
 78 خالصة

البعد التداويل من منظور اللسانيات احلديثة: املبحث الثالث  49 
 50  التداولية ردة فعل على اللسانيات

 52  الفرق بني البنيوية و التداولية
 53  الفرق بني التداولية و الداللة

لنسبة للسانيات  54  منزلة التداولية 
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 55  التداولية و العلوم األخرى
 61  مهام التداولية اللسانية

 62  نقد النظرية الربامجاتية اللغوية
 63  خالصة

 64  النــشاط التداويل الـــــعريب الــــحديــــث: الثاينالفــصل 
)التعريفية(الكتبات التمهيدية : املبحث األول  65 

 65  طه عبد الرمحن: أوال
 70  التداولية عند النحاة احملدثني: نيا
 76  الكتبات املرتمجة: لثا
 84  مناذج من الكتبات العربية التداولية: رابعا

 93  خالصة
ــراثــــيـــة: املبحث الــثاين الكـــــتبات الــــــــت  94 

 95  إدريس مقبول
 100  بيار الرشي

 100  طالب سيد هشام الطبطبائي
 101  منال  سعيد النجار
 102  مسعود صحراوي

 104  عياشي أدراوي
 108  عبد احلميد السيد

 110  خالد ميالد
 111  صابر احلباشة
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 112 خالصة
النموذج العريب احلديث اللسانيات الوظيفية التداولية عند        : الثالث املبحث 

  أمحد املتوكل
113 

 114  أهداف املشروع املتوكلي
 114 املبادئ العامة للمقاربة الوظيفية عند أمحد املتوكل

 115  مراحل قراءة الفكر اللغوي العريب القدمي عند أمحد املتوكل
ت أمحد املتوكل    115 كتا

وظيفية تداولية يف اللغة العربية يف مشروع املتوكل  116      قضا
 117  الوظائف الداللية:أوال
 118  الوظائف الرتكيبية:نيا

 119     وظائف التداولية يف اللغة العربية:لثا 
 129     منوذج القوالب يف استعمال اللغة الطبيعية:رابعا

 133  الوظيفي أنواع اجلملة يف النحو: خامسا
 135         بنية النموذج العامة يف النحو الوظيفي:سادسا 

 142  اخلطاب و النص: سابعا
 143   اإلحالة:منا  

 144  ما اختلف فيه املتوكل مع النحاة القدامى
 146 موقف الدارسني العرب من مشروع أمحد املتوكل

 147 خالصة
 149 اخلامتة

املراجعقائمة املصادر و   152 
 160  الفهارس
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ت  161           فهرس اآل
 163         فهرس اجلداول

 164 فهرس األشكال
 165  الفهرس التحليلي
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