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 املقدمة:

اإلجراءات و احلديثة مجلة من النظرايت  مو لقد أفرز الفكر اللساين املعاصر يف سياق تفاعله مع خمتلف العل

وتعّلمها  هاوبطرائق تعليم ل اليت هتتم ابللغة البشرية،و خاصة تلك احلق ،ل املعرفية اإلنسانيةو اليت غزت مجيع احلق

  .بني البشر

شكالت ل املإىل ح نظرا لسعيها ،املعرفية مو الكربى بني بقية العليمهية األ التطبيقيةللسانيات  نكاومن هنا  

يف طرائق تعليم  إبعادة النظر كلما تعلق األمرا  وتزداد أيمهيته ،اللغة اليت تعرتض جماالت القدمية واملستجدةاللغوية 

 املعاصرة.والتواصلية وتعلُّم اللغة األم يف ضوء اإلجراءات النظرية واللسانية 

أحد املشكالت اجلامعية داخل املنظومة التعليمية والطالب  ستا انعدام التواصل املعريف بني األيعد و 

من  لكثري مواستيعاهب معدم فهمه ى إىلأد الذيو  املستجدة اليت تقف حاجزا أمام ايصال املادة املعرفية للطالب،

أثناء -سواء الكتابية منها أو الشفهية-املتكررة ميف إخفاقاهت ويظهر  لك ،املفاهيم واملصطلحات املعرفية التعليمية

حبوث  ،االمتحاانت التطبيقات، احملاضرات،) يف الوضعيات التعلمية املختلفة استثمار املعرفة محماولته

 .(التخرج...اخل

 ،لكشف عن أسباب هذه املعضلةمن حماوالت ل بعض الباحثنييف هذا السياق لفت انتباهي ما كتبه و 

عمال اللغوي بني االست"، لتمام حسان "تعليم النحو بني النظرية والتطبيق " :وتقدمي مقارابت وحلول انجعة

واقع احملتوى النحوي يف " ،للزعر خمتار "املفاهيم النحوية، مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربيةو 

 ،املغيلي ديرخ "للغة العربية وآداهبا يف اجلامعةتعليمية النص التعليمي "وكذلك  ، مد صاريحمل "املقررات املدرسية

وغريها "...معضلة تلقي املصطلحات البالغية والنقدية لدى طلبة التدرُّج" نور الدين دمحاينابإلضافة إىل ما كتبه  

 .اجلزائريةف اللسانية يف اجلامعة الرتقاء بتدريس املعار إىل االيت هتدف  من اإلنتاجات الفكرية



 ب
 

سواء من جهة  ،اخلطاب اجلامعيتعليمية اجه و ت التنا الستكشاف العقبات اليتو من هنا جاءت حماو 

 الطالب،بعض تدين مستوى التحصيل العلمي لدى نظرا ملا نلحظه من  ملفاهيم أو املصطلحات أو املناهج،ا

داخل املنظومة التعليمية التعليمي إلجراءات املتعلقة ابلدرس او ض املفاهيم واملصطلحات بعتوظيف  وعجزهم عن

 .اجلامعية

ليت هتدف إىل او  ،اجلامعيالتواصلية املعتمدة يف الوسط التعليمي اللسانية و اإلجراءات النظرية  هذه يف ظلو 

 عديدةوتساؤالت إشكاالت طرح ت   لعربية فهما واستيعااب ال حفظا وتلقينا،تكوين جيل من الطلبة يتقنون اللغة ا

يف يقرب األستا  مفاهيم كمبعىن   ،وضعية اخلطاابت التعليمية ومناهج تعليمها يف املنظومة اجلامعية بشأن

املتبعة يف تواصلية الهل اآلليات  :ولعل اإلشكال املطروح هنا ومصطلحات اخلطاب التعليمي إىل  هن الطالب؟

تنمية قدراته اإلدراكية يف أفضل صورة فرصة تعليمية اخلطاب املعريف اجلامعي هي آليات انجعة تتيح للطالب 

لتحسني كفاءة التعليم اجلامعي يف الوضع الناجعة لول احلما هي و  كن قحقيق  لك؟ويف ظل أي منهج مي ممكنة؟

  .ب اجلامعي؟الطاللدى  واللغوياألداء املعريف قحسني يف ي والبالغ يالنحو الدرس سهم يدى مأي  إىلو  ،؟الراهن

واقع الوقوف على توصيفه و بغية  البحث،وقع اختياران على موضوع  وغريها،واِنطالقاً من هذه التساؤالت 
يف ا ستعانة هباالالواجب  التواصليةالبحث عن اآلليات ومن مث  تعليمية اخلطاب التعليمي يف منظومتنا اجلامعية،

 وااِلرتقاء ابملتعلمني إىل مصاف التعلم اإلجيايب يف خمتلف ميادين املعرفة. ،تيسري تعليمية هذه اخلطاابت

 طريقي أثناء عملية البحث منها: اعرتضتأعرتف بوجود صعوابت و 

 قلة املصادر واملراجع املتعلقة هبذا املوضوع. -

وغريها من ثر من اعتماده على اجلانب النظري...هذا النوع من البحوث يعتمد على اجلانب التطبيقي أك إن-

غم  لك حاولت ولوج هذا احلقل مبا توفر لدي من إمكانيات ر و  اليت واجهتين يف إجناز هذا البحث، تابو الصع

 كتشجيع األستا  املشرف وغريها إىل أن أكملت عناصره بتوفيق من هللا.  مادية ومعرفية ومعنوية،



 ج
 

قائمة املصادر و  خامتة،مقدمة ومدخل وثالثة فصول و  مشتمال على: ناحبثقحقيقا هلذه الغاية جاء و 
 بواألسبا ،عن عناصر املوضوع وأيمهيتهفيها أوجزت احلديث فقد قدمة امل أما .واملراجع وفهرس املوضوعات

يف خاصة  ،املعاصرةإمياان مين أبيمهيته يف الدراسات اللسانية  والدوافع اليت جعلتين أقتحم أغوار هذا احلقل املعريف،
يف تناولت و  عن اللغة بني التقعيد واالستعمال،تعرضت إىل احلديث يف املدخل و  .جمال اللسانيات التطبيقية

حلديث عن مفهوم نظرية التواصل يف اللسانيات العربية بدءا اب ،ألول مفاهيم حول التواصل وعناصرهالفصل ا
 ضبط اآلليات التواصلية.لت و حايف األخري و  ه،أشكال التواصل ومعيقات تدمث حد والغربية،

كما تناولت يف املبحث   ها،عليمية وعناصر أما الفصل الثاين فخصصته يف البداية للحديث عن مفهوم التو 

اصلية يف تعليمية اخلطاب و أما يف املبحث الثالث فقد أشرت إىل األبعاد الت ،ليمي اجلامعياخلطاب التعواقع الثاين 

 ابحلديث عن املناهج التعليمية يف تدريس اخلطاب اجلامعي. وختمته اجلامعي،

تطرقت فيها إىل إجراء مقابلة مع أساتذة قسم اللغة  ؛تطبيقيةالدراسة ليف حني خصصت الفصل الثالث ل

بعض  وعّرجت على ،يال لفحوى املقابالتمث عرضت قحل حددت فيها جمال الدراسة، ،العربية جبامعة مستغامن

 تناولت تعليمية اخلطاب النحوي والبالغي بني الواقع واملأمول،مث  درس النحو والبالغة،يف املقررات التعليمية 

 ...اخل.املراجعو املصادر وقد اعتمدت يف  لك على جمموعة من  .ي ابحلديث عن أهم نتائج الدراسةوختمت حبث

وأملي أن يلتمس يل القراء العذر الذي  املقابلة،على و ي والتحليل يالوصفمعتمدا على املنهج  وكان حبثي

وحسيب أين  ،وأرجو أن أكون قد أضفت شيئا جديدا إىل جهود األساتذة الكبار يرفع عين حرج القصور أو اخلطأ،

فلله  ،صواب فهي من هللامن وما كان فيها  فما كان يف هذه الرسالة من هفوات فهي مين، بذلت ما استطعت،

 وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت وإليه أنيب. وعلى ما فتح وأهلم، ،أنعم وأكرماحلمد على ما 

حاج علي خدجية الطالبة:  

م40/40/0402األحد:  
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يف بوتقة واحدة إثر خاصة بعدما كانت تدور  الدراسات اللسانية ردحا من الزمن، حالة الركود الزمتلقد 

 علىقد ألقى بظالله التوجه العلمي الذي سلكته مؤخرا  أن ، إال (1)يف ذاهتا وألجل ذاهتا" دراسة اللغة" تبنيها ملبدأ

 .العلمي املعريف على سري البحثوأثر  اللغويالبحث  قفزة نوعية يف جمالبذاك  ث، فأحدالفكري اإلنتاج

األنثروبولوجي الفرنسي « وهذا ما تنبأ به اللسانيات مركزا مهما بني العلوم املعرفية االنسانية،بذلك لتتصدر 

جسرا  عندما أشار إىل أن اللسانيات حبكم توجهها العلمي ستصبحCaude livistrauss سرتوس ليفيكلود 

وهذا  وأدب...(يف حماولة لتحصني مواقعها ونتائجها. وفلسفة، واتريخ، اإلنسانية)علم اجتماع، مجيع العلومتعربه 

إليها كل العلوم  التجأت ،(2)»إبطالقفقد غدت اللسانيات رائدة العلوم اإلنسانية  ما حصل ابلفعل يف الغرب؛

 ملقاربة الظواهر اللغوية.اخل  واملنهجية...ازات مادهتا النظرية املعرفية الستخالص حصيلة افر 

وهكذا جند أن حركة احلصيلة العلمية املعرفية اليت تقودها اللسانيات اليوم ال تقتصر على الدراسة املوضوعية 

إىل تسليط أضواء البحث  تنظريها وسعتبل جتاوزت ذلك إىل النظر يف أتصيل املناهج ووضع طرائق  للغة فقط،

 التحليل. من الدرس اللغوي موضوع تواختذ اجملتمع،املعريف على مكانة دراسة اللسان البشري يف 

يعد علم و  ،للتطبيق لكن هذه املستجدات النظرية والنتائج العلمية اليت طرحها الدرس اللساين املعاصر حتتاج

يستثمر نتائج علوم أخرى كثرية تتصل ابللغة من جهة  علم متعدد اجلوانب، «اللغة التطبيقي العلم األنسب ألنه

اللسانيات  مبعىن أن (3)»يةوتربو  واجتماعية، ونفسية، لغوية، ألنه يدرك أن تعليم اللغة خيضع لعلوم كثرية؛ ما؛

جتارب...اخل و  ونظرايت،أدوات ية النظرية من النتائج اليت توصلت إليها املعرفة العلمل كالتطبيقية تسعى الستثمار  

 م اللغة يف خمتلف اجملاالت.ياليت تواجه تعل ةعاجلة املشكالت اللغويمل

                                                 

 Ferdidinnad de Saussure, Cours de linguistique,p21 (1) 
 اجلديدة املتحدة بريوت، دار الكتاب قدية يف قضااي التلقي وإشكاالته،دراسة حتليلية ن ات يف الثقافة العربية املعاصرة،اللساني حافظ إمساعيلي علوي،(2)

 .55:م،ص9922، 1ط
 .9:ص ،م1225 السكندرية،ا دار املعرفة اجلامعية، تعليم العربية،اللغة التطبيقي و علم  الراجحي، هعبد(3)
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وينبغي أن نشري إىل أن التعليمية تعد أهم اجملاالت الرائدة اليت تعىن ابلبحث عن الطرائق الناجعة لتعلم 

فاملكانة العظيمة اليت حظيت هبا بني الباحثني والعلماء  ."اللغة البشرية" هي اللغة ألن مادة حبثهاوتعليم 

من حيث إهنا اجملال املتوخى لتطبيق احلصيلة املعرفية  مركز استقطاب بال منازع يف الفكر اللساين املعاصر،«جعلتها

البحث اللساين النظري يف ترقية طرائق تعليم اللغات  وذلك ابستثمار النتائج احملققة يف جمال اللسانية،للنظرية 

 .(1)»للناطقني هبا ولغري الناطقني

كزت عليه اللسانيات التعليمية هو تغيري النظرة العلمية ألمهية الدراسات اللغوية من أهم ما ر و لعل أبرز و 

ل من خالل االنتفاع جب اللغة األمخاصة تعلم  سعيها لالرتقاء بطرائق تعليم اللغة وتعّلمها،ومن جهة أخرى  جهة،

 وظيفة اللغة يف اجملتمع.وأخر ما توصل إليه البحث العلمي املعريف اإلنساين حول  النتائج واإلجراءات املعرفية،

فيه اللساين والنفساين  بل هي اجملال الذي يشرتك ال هتم الباحث اللساين فحسب، «ن التعليميةكما أ

الكفاية اللغوية  ومن مث حتقيق جهودهم للنهوض مبستوى النصوص التعليمية،وذلك ابسرتفاد  ،والرتبوي

النظام واليت تتمحور حول: النفساين والرتبوي، العلمية لكل من اللساين، استغالل كل اجلهود، عرب (2)»للمتعلم

رصد األخطار وضف إىل ذلك كل ما يعني على  ،وكيفيات استعمال اللغة يف خمتلف العمليات التلفظية اللغوي،

بعمليات فهم كيفية التعليم واالهتمام بكل القضااي املرتبطة  اليت هتدد تعليم اللغة يف العملية التعليمية التواصلية،

 والتعّلم.

 وسيلة معرفية ومنهجية ضرورية لتحديد اجملال اإلجرائي للعملية التعليمية،«توسع الفكري اللسايناليعد و 

والعوائق من جهة أخرى فتطبيق  وتذليل الصعوابت واألهداف البيداغوجية من جهة،وذلك بتوضيح الغاايت 

                                                 
 ،د حساينأمح كذلك:  وينظر .92:ص م،9919، 1،طالرابطمان،دار العربية للعلوم ودار األ ،اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية حممد األوراغي،(1)

 .130:ص يف اللسانيات التطبيقية، دراسات
 م،9919 اجلزائر،،8ات،العددالدراسجملة الواحات للبحوث و مقال  اجلامعة، تعليمية النص التعليمي للغة العربية وآداهبا يف املغيلي، خدير(2)

 .269:ص
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األستاذ ألحدث النظرايت اللسانية يعينه على إدراك وحتليل األبعاد التلفظية للطالب حىت يتمكن من صياغة اللغة 

 .(1)»املتحدث/املستمع(اللسانية املناسبة)اخلطاب التعليمي(املوجه له)الطالب/

 قداإلشارة هنا إىل أن توسع الفكر اللساين وطرحه لنظرايت جديدة وجتاوزه للدراسة املوضوعية للغة وجيدر 

الطالب واألستاذ أثر بشكل مباشر على طبيعة أدوار عناصر العلمية التعليمية التعلمّية التواصلية اليت تتكون من:

حني يعد األستاذ  يفور العملية التعليمية التواصلية. حم الطالب والطريقة. فأصبح )املادة املعرفية( اخلطاب التعليمي

 هدفه صياغة اخلطاب التعليمي األنسب لطبيعة الطالب من حمتوى الكم املعريف الذي ميتلكه،املوجه واملرشد 

 ليتحقق الفهم واالستيعاب الكلي للمفاهيم اللغوية.

حيسن استخدام اللغة املناسبة واملفهومة  لكي م طبيعة املمارسات الكالميةوابلتايل البد على األستاذ أن يفه

حبيث تقوم  ،خدمنا لغتنا على وجه تواصلي سليملو است«ألننا ثناء العملية التلفظية التعليمية،يف انتاجاته اخلطابية أ

 نسبة إذ أن ،(2)»ملا نشأت لدينا مشكالت لسانية وغموض إفهامية تذكر ألفاظها وعباراهتا بوظيفة قصدية كاملة،

 كتابيا(،  )شفواي،جيعله ينتج خطااب مالدى األستاذ وجود قصد  جناح التواصل بني املتكلم واملتلقي يتوقف على:

يقوم هذا األخري ابستقباله وأتويله يف شكل  ،ويرسله ابجتاه الطالب كييب وصريف(تر  يصوغه يف قالب)حنوي،

يتوصل من خالهلا  الفهم واإلفهام واالستيعاب،وفق اسرتاتيجية بيداغوجية تقوم على عملية  خطاب من جديد،

وال يتأتى هذا إال من خالل التحكم يف اللغة املستعملة يف العملية من اخلطاب، الطالب إىل فهم مقصود األستاذ

 التعليمية التواصلية.

جمل ابلتحّكم يف اللغة كأداة للتواصل إمكانية القراءة والكتابة لل-وبكل وضوح هنا-ليس املقصود«ولكن

عن  أو فهم بسرعة وإنتاج آليا مجل صحيحة يف جواب بصورة صحيحة مثلما دّرسو لنا ذلك يف التعليم التقليدي،

                                                 
 .149:ص،م9992اجلزائر،  ،ديوان املطبوعات اجلامعية،-حقل تعليمية اللغات-يف اللسانيات التطبيقية دراسات،حساين أمحد(1)
 جلة كلية العلوم اإلسالمية،مبمقال .772-778ص:عند ابن جين يف كتابه)اخلصائص(، مالمح من النظرية الوظيفية التواصلية هيثم حممد مصطفى،(2)

 م.9914-ه1425، (15/9) العدد ،8اجمللد
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ولكن الغاية هي أن منتلك القدرة على فهم وإنتاج  بعض املنّبهات األساسية مثلما نتعلم ذلك يف خمترب اللغات.

ألن  .(1)»موافقة ملقام التفاعل-أيضا-وتكون دث التواصل،تراكيب أفعال اللغة املناسبة ملقصدية املشاركني يف احل

 التعلمات:تلقني قواعدها النظرية وحفظها واسرتجاعها أثناء  قتصر على املفهوم التقليدي الضيق؛تعليم اللغة ال ي

صحيحا ة استعماال بل يتعدى ذلك إىل إدراك أمهية امتالك القدرة على استعمال اللغة املناسب فقط،قراءة وكتابة 

 يف خمتلف املواقف التواصلية. )األستاذ/الطالب( بني املتخاطبني

خيل من امتالك امللكة اللغوية نظرية بعيدا عن االستعمال الفعلي وهبذا املعىن فإن اتقان الطالب للقواعد ال

ي معرفُة قوانني هذه امللكِة صناعة العربيَِّة إمنا ه«ألن والتواصلية وال حيقق األهداف املرجوة من تعليمية اللغة العربية،

وإمنا هي مبثابِة من يعرُف صناعًة من  فليست نفَس امللكِة، ال نفُس كيفيٍَّة. ومقاييسها خاصًة فهو علم بكيفيٍَّة،

وهنا يتجلى لنا بوضوح الفرق بني من يعرف قوانني امللكة اللغوية وبني من  ،(2)»وال حُيكمها عمالً  الصنائِع علماً،

احلاكم الفصل يف حصول امللكة هو  حبكم أن األداء التعليمية التواصلية،حيسن استعمال تلك القوانني يف املواقف 

 .لدى الطالب

الضيقة ملفهوم اللغة لعقود  من هذا املنطلق يتضح لنا أن املناخ الفكري اللساين الذي ترعرعت فيه النظرة

قد جردها حىت أصبحت ال معىن هلا يف  ،حبصرها يف العبارات واأللفاظ اجلامدة يف القواميس من الزمن؛

 ويف حقيقة األمر هي صيغ ينتجها املتكلم لتؤدي وظائفها التواصلية املختلفة، املمارسات الكالمية احلياتية اليومية.

ليت يستخدمها املتكلم لتبليغ مقاصده إىل املخاطب وللتأثري فيه حبسب هذه أداة من أقوى األدوات ا «وهي

 فهمًا وعماًل، ،وبقدر ما تكون هذه األسباب مألوفة للمخاطب وموصولة بزاده من املمارسة اللغوية املقاصد؛

                                                 
 .199ص: ،6العدد معامل، تعليم الكفاية التواصلية، عزوز، أمحد ترمجة إيدي رويل،(1)
 .589-572:ص ،2ج م،9919، -لبنان–بريوت  للطباعة والنشر، الفكردار  ابن خلدون، املقدمة،(2)
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لكي يبلغوا  التخاطبية،وقد تفطن مفكرو االسالم إىل ضرورة العمل هبذه احلقيقة  يكون التبليغ أفيد والتأثري أشد؛

 .(1)»مرادهم يف اإلفادة واإلقناع

-للغة سابقاابعد جتاوزه النظرة الضيقة اليت الصقت مبفهوم -لقد جنم عن هذا التصور الفكري اجلديد للغة

كالنظرية التداولية، نظرية حتليل اخلطاب، اللسانيات   :هتتم بدراسة الظواهر اللغوية ظهور نظرايت جديدة

فإن ميدان البحث  يتسع ليشمل دورها يف التواصل، «للغةا ن اختصار القول أن مفهوموميك االجتماعية...اخل،

وجيد هذا املوقف سنده لدى عدد من  بل القدرة التداولية أيضا. اللساين أصبح يشمل ال القدرة النحوية فقط،

وكلهم جيمعون على أن التواصل هو  أمثال سورل وكرايس وشرتاوسن. "مبنظري التواصل" للغة ُعرفوافالسفة ا

 .(2)»وعلى عدم ورود الفصل يف دراستها بني البنية والوظيفة الوظيفة األوىل للغة،

قد ساهم يف تدارك مجيع  اهلام الذي شهدته الدراسات اللسانية، وهكذا يتبني لنا أن التحول الفكري

 فقد قدم خدمات كثرية للغة بصفة عامة وللغة العربية بصفة خاصة القضااي واملسائل اللغوية اليت تواجه تعلم اللغة،

 وأعطاها وظيفتها األساسية اليت تستحقها. حيث اخرجها من القوقعة اليت حصرت فيها،

إجرائية قائمة على مبدأ هي أعمال  مؤخرا،اللسانية اليت طرحتها النظرايت واملناهج األحباث  كما أن

على كيفية استعمال اللغة يف قضاء بد أن ندّرب املتعلم ال «وتنص على فكرة أنه االستعمال قبل كل شيء،

 .(3)»ال أن منأل دماغه بقواعد يكّد ذهنه يف حفظها وختزينها دون أن يدرك سبل توظيفها أغراضه،

من القضااي اليت ال - يف قضاء أغراضه )تنظريا واستعماال( اكساب املتعلم كيفية استعمال اللغة- إن قضية

من املادة  تمّكنهف بل وحىت األستاذ مكلف هبذه املهمة. هتم الباحث اللساين واملنظومة التعليمية اجلامعية فقط،

 خيوله وال ال يكفيه لتقدمي درسه بفعالية يف الوضع التعليمي اجلامعي، املعرفية وامتالكه للكفاية اللغوية فقط،

                                                 
 .998ص:،9ط البيضاء،الدار  املركز الثقايف العريب،جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، طه عبد الرمحن،(1)
 .21ص:م،9919، 1ط ،-لبنان-بريوت تبة لبنان انشرون،مك ل اللغوي مقاربة لسانية تداولية،التواص البوشخي،عز الدين (2)
 م.9914،جانفي2جلة املوروث،العددمبمقال ،115:صأثر طبيعة اللغة العربية وطرق تعليمها يف عملية التواصل التعليمي، عبد اخلالق رشيد،(3)
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األدوات اليت تساعد مستعمل اللغة على االنتقال من «فهو مكلف بتوفري لتحقيق األهداف التعليمّية املسطرة.

من خالل  .(1)»ويعمل على جتديدها حىت تظل كافية وصفياً وفنياً ومنهجياً  معرفة غري واعية للغة إىل معرفة واعية،

اللغة)الطالب(على إدراك وفهم واستيعاب أكثر للمفاهيم واملضامني اخلطابية ضبطه لآلليات اليت تعني مستعمل 

 املعرفية.

يكون حذق املتعلم يف  جودة التعليم وملكة املعلمعلى قدر «: حينما قال وهذا ما أشار إليه ابن خلدون،

وابلتايل االستعمال  فقط،الناجتة من كيفية اتقانه الوصول للحقيقة وليس جرد احلقائق  (2)»الصناعة وحصول امللكة

 الصحيح للغة يف خمتلف السياقات التفاعلية التواصلية.

إذا حنن سلمنا أبن كل من اللسانيات التعليمية ونظرية التواصل تبحثان يف طبيعة العالقة التواصلية بني 

يستدعي من  التطبيقية...اخلاحملاضرة أو احلصة  فإن الوضع التعليمي الطالب(. املرسل إليه/)و األستاذ( )املرسل/

املعارف واملفاهيم اخلطابية يف الوضعية  )تبسيط/توضيح/شرح( األستاذ امتالك آليات تواصلية تبليغية تعينه على

وقد  حتتل موقعا أساسيا يف العلمني. -خاصة اللفظية منها- عملية إبالغ الرسائل« ألن التعليمية التعّلمية،

وفق .(3)»وخمتلف آليات اإلبالغ والتلقيالتواصل اللساين  اذج جتسد عناصرتوصلت اللسانيات إىل صياغة من

 يف األخري اىل الفهم واإلفهام هتدف، بني األستاذ والطالب دوار()تبادل األ عملية تواصلية تفاعلية تكاملية

 .أثناء التحصيل املعريف )اكتساب االستخدام الصحيح للغة(

من أجل ذلك ابدران ابلبحث يف طبيعة العالقة التواصلية املعرفية بني طريف اخلطاب داخل املنظومة التعليمية 

اآلليات التواصلية يف تعليمية اخلطاب اجلامعي حال استعماله وقد وجدان يف عن هذه « حلقل اللسانيات التطبيقية

هّنا تبحث يف آليات التواصل لتخدم التعليم كعملية يكفي أ اللسانيات التداولية ما ميكن أن يفيدان يف ذلك،

                                                 
 .تصدير1م،ص:1285، 1،ط-املغرب-الدار البيضاء دار توبقال للنشر، ركيبية داللية،اللسانيات واللغة العربية مناذج ت عبد القادر الفاسي الفهري،(1)
 .494ص: املرجع السابق، املقدمة،(2)
 .96:ص،1طم،9992،-الالذقية-سوراي دار احلوار، اكوبسن منوذجا،جاللسانيات ونظرية التواصل رومان  عبد القادر غزايل،(3)
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مستندة على اسرتاتيجيات احِلجاج من روابط /-إقناع-تعليم )تواصل، تواصلية ابلدرجة األوىل تنهض على ثالثية

 .(1)»(-اقتناع-تعّلم/وعالقات وسالمل

حال االستعمال على  إدراك األستاذ للمعىن احلقيقي للمنهج التداويل القائم على دراسة اللغةيتوقف 

ن وليضم مقصوده وحيقق غرضه التواصلي،،ليبلغ  )اللسانية وغري اللسانية( االحاطة جبملة من اآلليات التواصلية

األمر الذي جيعلنا فيما بعد التوقف عند بعض الضوابط اإلجرائية املتخذة يف  ترُسخ املعارف يف ذهن الطالب.

بشىت الطرق الناجعة يف الوسط التعليمي الذي اخرتانه قسم اللغة العربية جبامعة  تعليم اخلطاابت املعرفية اجلامعية،

 مستغامن.

توصف اجلامعة أبهنا مؤسسة علمية اجتماعية هتتم ببناء وتكوين الطالب وإعدادهم ألداء وظائفهم 

ة يف التحصيل املعريف آخر عتب -كما هو معلوم-ويعد املستوى التعليمي اجلامعي املستقبلية يف شىت ميادين احلياة،

بل هو املستوى األنسب إلدراك اخلطاابت التعليمية من حيث املفهوم واملصطلح واملنهج. وهو ما  لدى الطالب،

انهيك عن مسامهته يف تكوين  يساهم يف ختريج جيل ذي كفاءة قادٍر على جتسيد األهداف البيداغوجية املسطرة،

 واملتوسط والثانوي. تدائي،أجيال األطوار التعليمية الثالثة: االب

إن اهلدف األمسى من العملية التعليمية التعلمية هو أن ميتلك الطالب رصيدا من الكفاايت النحوية 

وتؤهلهم لطرح ومعاجلة القضااي  اليت متكنهم من التواصل مع االخرين، واالسرتاتيجية...اخل، التواصلية واملعرفية

 آرائهم يف معرتك احلياة ابلبيان واحلجة.اللغوية واملعرفية والدفاع عن 

غري أن ما يعانيه طالب أقسام اللغة العربية وآداهبا جبامعة مستغامن من تفشي ظاهرة االضطراب املعريف ينبئ 

يربز هذا االضطراب جليا يف مستوى و  عن وجود معضلة ال ميكن جتاهل خطورهتا على النظام التعليمي اجلامعي،

ويف ، من خالل تفاعلهم يف حصة احملاضراتالليسانس واملاسرت  فهي والكتايب لدى طلبةالتحصيل العلمي الش

                                                 
 .م9914جانفياجلزائر، ،2جلة املوروث العددمبمقال .242:صبية يف ضوء اللسانيات التداولية،اللغة العر  عبد هللا بوقصة،(1)
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ويف مجيع  ويف االمتحاانت وكذا البحوث األكادميية املنجزة بصفة عامة، العروض املقدمة يف احلصص التطبيقية،

 .(1)املقاييس على امتداد فرتة دراستهم اجلامعية

من تغييب للضابط اإلجرائي الوظائفي  املطلوبة أثناء عملية التدريس،ولعل مرد ذلك إىل غياب الفاعلية 

مما يؤدي إىل عدم وضوح الرؤية لدى الطلبة فيما خيص فهم  لغالبية املفاهيم املعرفية املقدمة يف اخلطاب التعليمي،

ريف داخل احلصة واستيعاب بعض املفاهيم واملصطلحات واإلجراءات املتعلقة ابلدرس أثناء عملية االكتساب املع

 .(2)التعليمية

وهذا ما دفع ببعض الباحثني واملهتمني بتدريس اخلطاب التعليمي إىل البحث عن حلول للحد من تفاقم 

وذلك من خالل إجياد آليات تواصلية تساهم يف تيسري اخلطاابت  هذه الظاهرة يف الوسط التعليمي اجلامعي،

واللسانيات التطبيقية  تقتضيه طبيعة احلقل املعريف للسانيات عموما،التعليمية وتقريبها من ذهن الطالب حسب ما 

 على وجه أخص.

بني املتخاطبني  (3)»كل ملفوظ/مكتوب يشكل وحدة تواصلية قائمة الذات« يقصد مبصطلح اخلطاب

على إذ ال يقتصر أتثريها  اإلفهام واإلبالغ،ستجيب ملقتضيات هتدف إىل توصيل الغرض اإلبالغي بينهما، وت

بل يتعدى ذلك إىل حماولة األستاذ التأثري يف  )الطالب(، وشرحها للمخاَطب )األستاذ( توضيح فكرة املخاِطب

 املتلقي وتبين فكرته وفق اسرتاتيجيات خطابية معينة.

 معجم...وغريها( النحو، الصرف، البالغة، يشمل اخلطاب التعليمي مجيع املقاييس املستهدفة)اللسانيات،

سلط الضوء على لذلك سن نا للتطرق لكافة املقاييس،ألن املقام ال يسع هذا البحث ال خنوض يف مجيعهالكننا يف 

إمنا خوف منا يف من ذلك بل على العكس  وهذا ال يُنقص من أمهية املقاييس األخرى، بعض املقاييس املدرسة،
                                                 

 م.9914 ،،اجلزائر 4مبجلة املوروث،العدد مقال.975ص: معضلة تلقي املصطلحات البالغية والنقدية لدى طلبة التدرج، ور الدين دمحاين،ن نظر:ي(1)
.مقال مبجلة املوروث، 82،68:صبني االستعمال واملفاهيم النحوية مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية وآداهبا، لزعر خمتار، نظر:ي(2)

 م.9914،اجلزائر،جانفي2العدد
 .94م،ص:9919-ه1،1421دار األمان،الرابط،ط العربية دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط،اخلطاب وخصائص اللغة  أمحد املتوكل، ينظر:(3)
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طبيقية على البحث عن اآلليات حصر الدراسة التلذلك سن على اآلخر من حيث الدراسة.انقاص أحقية بعضها 

ن للوصف ابعتبارمها مادتني علميتني قابلتا-االجرائية املتخذة يف تعليم اخلطاب النحوي واخلطاب البالغي

 .والتحليل من جهة

ونتيجة هلذا  ،ومن جهة أخرى لألمهية اليت يتميز هبا كال العلمني يف صون اللغة العربية من اللحن واالحنراف

مث  لكوهنما أحد العلوم الغائية املسخرة خلدمة غريها. ،اآلونة األخرية اهتماما كبريا من قبل الباحثني اللغوينيلقيا يف 

 أحدد مدى متاشيهما مع الطبيعة االستعمالية للغة حبكم أن اللغة ظاهرة اجتماعية.

نظرا لتعدد  ة يف الطرح،من أكثر املوضوعات صعوبذة اللغة العربية أن هاتني املادتني يعتقد غالبية أسات

األمر الذي شكل صعوبة لدى الطالب املتلقي يف فهم واستيعاب  املصطلحات وكثرة التفريعات املفاهيمية،

كما يواجه اخلطاابن املعرفيان على   فضال عن التمثيل هلا يف عامل االستعمال. املعارف والرتاكيب النحوية والبالغية،

 أمرا بعيد املنال.ما يعين أن السبيل إليصاهلما للطالب اليزال  مستوى تعليمهما مشكالت مجة،

كما أن الواقع احلقيقي ملالبسات تعليمية اخلطاب النحوي والبالغي يف الوسط اجلامعي يشري إىل أن النسق 

ة واللغوية القاعدي املرصود الذي اكتسبه الطلبة يف الوضعية التعليمية التعلمية مل يكن كفيال برصد الكفاايت املعرفي

بل هو مسألة تعىن  تعليم اللغة مل يعد جمرد مسألة تعىن بتلقني الطلبة القواعد اجملردة،« ألن والتواصلية لديهم،

ومن هنا تظهر أمهية املمارسة االستعمالية يف تعليم  .(1)»بتوظيف تعلم القواعد هذه يف حياة الطلبة ممارسة وسلوكا

 اخلطاب التعليمي لدى الطالب.

فالغاية إذن من تعلمية اخلطاابت هي فهم واستيعاب الوظائف اليت تؤديها املفاهيم التعليمية لكل مقياس 

وليس التصور املتوارث لدى غالبية الطالب واألساتذة يف أن املقاييس املدرسة  بغية تسهيل عملية إنتاج الكالم،

                                                 
 .182ص:م،1/1/9919ألمل للنشر والتوزيع، دار ا علم اللغة التعليمي، يف استيتية،مسري شر (1)
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لتختفي بعد  انت أو يف احلصص التطبيقية فقط،حفظ وختزين القواعد واستظهارها يف االمتحا تتعلم لذاهتا أي؛

 ذلك من الذاكرة.

وهذا ما  ومن هنا يتوجب على األستاذ مراعاة سالمة أدائه أثناء إلقاء وإنتاج اخلطاابت الشفهية والكتابية،

 لك القوانني،واملهرِة يف صناعة العربية احمليطنَي علما بت كثريا من جهابذة النحاة،  إن« أقرّه ابن خلدون حينما قال:

أخطأ فيها الصواَب  إذا سئل يف كتابة سطرين إىل أخيه أو ذي موّدتِه أو شكوى ظالمٍة أو قصٍد من قصودِه،

أي أن اإلملام بقواعد اللغة اجملردة وقوانينها ال يؤدي ابلضرورة إىل استعمال اللغة وإنتاج  .(1)»وأكثر من اللحنِ 

 الكالم.

احلديثة البد لألستاذ من استثمار احلصيلة املعرفية للسانيات النظرية والتطبيقية وكذلك من الوجهة اللسانية 

خاصة مع ظهور مقاربة لسانية تداولية جديدة أبدواهتا وآلياهتا تعاجل املواقف التعليمية  يف احلقل التعليمي،

د من الصعوابت اليت تعرتض وللح لالرتقاء بتدريس املعارف النحوية يف اجلامعة اجلزائرية، االتصالية املختلفة

 من انحية املصطلحات واملفاهيم طبعا. الطالب اجلامعيني يف إدراك حمتوى حماضرات مقياس النحو،

كما البد عليه أيضا من اختاذ اإلجراءات الالزمة لتيسري وتقريب تعليمية مادة النحو والبالغة من نفوس 

اليت مجدت املعرفة النحوية وأخرجت  ريقة التعليمية املعهودةمن خالل إعادة النظر يف الط الطلبة فهما وإدراكا،

من واجب ما ميليه الضابط « رغم أنه وابلتايل سببت للطلبة نفورا من تعلمها، اللغة من منطقها االستعمايل،

العربية عن طريق التوجيهي أن حنبب املادة املعرفية للطالب اجلامعي وخباّصة إذا كنا يف سياق تعليم اللغة  التعليمي/

 .(2)»ما تقوم عليه من مبادئ وضوابط حنوية يرتكز عليها من يريد التكلم هبا وكتابتها كتابة صحيحة

                                                 
 .589-572ص: ملرجع السابق،ا خلدون، املقدمة، ابن(1)
 .72ص:املرجع السابق، مقاربة تداولية يف تعليمية النحو يف لقسام اللغة العربية وآداهبا، واملفاهيم النحوية،بني االستعمال اللغوي  لزعر خمتار،(2)
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لذلك نريد التوقف عند تعليمية مادة النحو والبالغة من خالل االطالع على الربانمج املتبع يف شأن 

ءات النظرية اللسانية حسب اإلجرا ومنهجيا( مفاهيميا، )مصطلحيا، كيفية تعليمهما للطالب  تدريسهما أي؛

واليت أضحت منهجا لتحليل اخلطاابت التعليمية التواصلية بني طريف  اليت تعّد أساس املقاربة التداولية،والتواصلية 

 )األستاذ والطالب اجلامعي(. اخلطاب

وذلك  ني األستاذ والطالب(،مث حناول تقدمي رؤية نقدية تنطلق من خلفية ألسنية تواصلية )التواصل املعريف ب

للخروج مبنهج عملي حيد من العقبات والصعوابت اليت الصقت بتعليم اللغة العربية يف حّد ذاهتا حىت أصبحت 

 وعلى طالهبا بصفة خاصة. مستعصية على أهلها بصفة عامة،

عاجلة سوء الفهم ينبغي البدء مب وللحد من هذه العقبات اليت تواجه الطالب وحتول دون حتصيلهم املعريف،

العمليات العقلية األخرى من « ألنالعملية التواصلية،واالستيعاب لدى الطالب ملختلف املفاهيم اخلطابية أثناء 

نستخلص . (1)»االعتماد على قدرة الفهم واالستيعاب حتليل وتطبيق وتركيب وتقومي ال ميكن هلا أن تنمو من دون

ال يتأتى دون  )االستنباط والتحليل والبناء والرتكيب( العقلية العملياتمن هذا أن إيصال الطالب ألعلى مراتب 

 بلوغه مرتبة الفهم واإلدراك املعمق ملختلف مفاهيم املادة النحوية املدروسة.

وابلتايل  (2)»وجودة استعداد الذهن لالستنباط حسن تصور املعىن،« أن الفهم هو وهلذا يرى بعض الباحثني

خالل عملية الربط  ملختلف املعارف اخلطابية يتم من للمرحلة النهائية الكامنة يف االستيعاببلوغ الطالب فإن 

الذي نفهم  يليها الرتكيب وأخريا التقومي الصحيح، التدرجيي: اإلدراك والفهم واالستيعاب مث التحليل مث التطبيق،

 من خالله أن الطالب قد استوعب كافة املعارف التعليمية املقدمة له.

 :مصادر الدراسة اللغوية
                                                 

مستوى  .نقال عن أوريدة قرج،41-41:،ص8002ائر،اجلز  ديوان املطبوعات اجلامعية، تماع،حماضرات يف املنهجية لطالب علم االج جازية كريان،(1)
 .82، مذكرة التحرج لنيل املاجستري، ص-موضوعات النجو أمنودجا- التخرجالتحصيل من خالل مذكرة 

 .818ص: الفهم(،)فهم، مادة قاموس الرتبية احلديثة، ن تريدي،بدر الدين ب(2)
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 فهي ثالث مصادر: الدراسة أما فيما يتعلق مبصادر

 معينا وجتعل منه أبعمال قيمة تضعه يف مصاف الفكر العاملي اخلالد، حيفل« الذيأ/الرتاث العريب القدمي 

برصد وإقامة نظرايت وحتاليل جديدة تفي  يستلهم منه الباحثون ما يعينهم على معاجلة إشكاالت لسانية متعدد،

من زوااي  دراساته اللغوية سنلمس عدة زواايفإذا ما رجعنا إىل اتريخ تراثنا وتصفحنا  ،(1)»اللغوية وتفسريها الظواهر

 املناهج املتبعة. النظرايت أو التصورات أو املصطلحات، سواًء من انحية املفاهيم أو الطرح

أهل اللغة الحقا حصرت عالقة كل من علمي النحو والبالغة ابلنظام اللغوي لكن النظرة الضيقة لبعض 

اليت  )عالقة اللغة ابخلطاب واجملتمع والتواصل( وأمهلت اجلانب االستعمايل على اجلانب القاعدي للغة فقط،

 اجلاحظ، ابن جين،أمثال:  اللغويني علماءاليت خلفها بعض ال واملعارف اللغوية اجلهود العلمية اجلبارة اأشارت إليه

 أثناء التخاطب. يف اخلطاب أو اللغةابن خلدون وغريهم واملتمثلة يف دراسة 

 ،وأشادوابني املخاطبنيأداة للتواصل تكمن وظيفتها األساسية يف التبليغ والتخاطب  اعتربوا اللغةفقد 

لتقوم اللغة  )السياق(، بضرورة اجلمع بني دراسة النظام اللغوي الداخلي وبني دراسة النظام اللغوي اخلارجي

فتدب فيها احلياة بكل  وأشكال يبدعها املتكلم أو املنشئ،«ألهنا صيغ بوظيفتها التواصلية على أكمل وجه،

 .(2)»حىت لو كانت يف املعجم التعبرييةالطاقات  حتمل عباراٍت مسكوتًة، مضامينها وليست

بعض الكتب احلديثة إن هذا البناء التصوري اخلاطئ أدى ابلباحثني احملدثني إىل إعادة النظر فيما خلفته 

 ،طرح مضامني هذا النظام للمتعلمنيومن كيفيات ل نظام لغوي مفاهيمي جتريدي،من  املعتمدة يف التعليم اجلامعي

رت عن قام هبا هؤالء الباحثني يف كتب علماء الرتاث العريب ابملناهج احلديثة أسف مث إن عملية البحث العلمي اليت

حيث  ،يف مؤلفات اللغويني القدامى وجود دراسات متعددة للظاهرة اللغوية يف: تولد تصور فكري جديد متمثال
                                                 

 .7ص: املرجع السابق، التواصل اللغوي مقاربة لسانية وظيفية،(1)
مقدمة  بشار إبراهيم،نقال عن .141-149:صم،9997، 1طالشروق،عمان،األردن،دار  العريب، ى لسانية يف نظرية النحورؤ  حسن مخيس امللخ،(2)

 .4:بسكرة)اجلزائر(صم،9919،جوان7االجتماعية، العددالعلوم اإلنسانية و لغة ابلنصوص، جملة كلية اآلداب و نظرية يف تعليمية ال
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لغويني الهبا  نمعينة قد استعاآليات تواصلية  عن وجوددراسة أسفرت كل و  ركزت كل دراسة على جانب معني،

 هتم اللغوية أثناء العملية التعليمية.مادوتبليغ يف حتليل 

يف إطار تطوير  تواصليةثة أشارت إىل ضرورة االستعانة آبليات كما أن الدراسات واملناهج اللسانية احلدي

لعلمائنا من أثر السبق إىل  ويثبت ملا أصيلة،وهذا إن دل فإمنا يدل على وجود لسانيات عربية  ،طرق تعليم اللغة

 فهومها املعاصر.مثل هذه القضااي اليت تبنتها اللسانيات مب

إىل حبوث أسالفنا لنستقي بعد هذا االحرتاز أن نعود  ولنا«: وهذا ما أشار إليه صبحي الصاحل حينما قال

نطاق علم أفنوا فيه حياهتم وطبقوا حيُصروا بسببه أحًدا يف  وملفيه يف كل موطن مل ينحصروا  "أصول األلسنية" منها

مناهجه اخلاصة أو ُخيِّل إليهم أن يف وسعهم تطبيقها وتعميمها على املنهج اللغوي العام. وحينئٍذ سنفاجأ أبطراف 

اآلراء وأدّق التعريفات اليت أوضح نفر منهم عن طريقها طائفة غري يسرية من اجلوانب املميزة للغة يف طبيعتها 

 .(1)»تصّور التعابرياليت تنقل األفكار و  االجتماعيةوظيفتها ويف  ي مادهتا الطبيعية،الصوتية اليت ه

تطلب منا األمر الوقوف وقفة أتملية وعرض أهم األعمال اليت خلفها النحاة واللغويني األوائل أخص لذلك 

واإلشكال يسيطر على كيفية خلطاب النحوي والبالغي اليت ال زال الغموض املتعلقة ابابلذكر املعارف اللغوية 

وذلك لغزارة اإلنتاج  كما أن البحث يف هذه القضية قدمي قدم التاريخ العريب،  تدريس مفاهيمهما للمتعلمني،

 الكتايب.

ومناهجها  ابجتاهاهتا املختلفة، :الدراسات اللسانية احلديثة شري إىل ما قدمتهب/ومن جهة أخرى ن

أصبح « حيث ويف تعليمية اللغة العربية خاصة. يف جمال تعليمية اللغات عامة، اليت أحدثت ثورة الكثرية واملتنوعة

 املربون املنشغلون بتعليم اللغات يتأثرون ابلنظرايت اللسانية ويقتنعون أبمهيتها القصوى يف ميدان اختصاصهم

                                                 
 .64:ص العلوم اإلنسانية، األلسنية أحدثمقال مبجلة  صول األلسنية عند النحاة العرب،أ صبحي الصاحل،(1)
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مبنية على نظرايت وهي مناهج  وهكذا أدى التأثر املتزايد إىل ظهور العديد من املناهج يف تعليم اللغات،

 .(1)»لسانية

إال أهنا تسعى لتطوير اللغة من خالل البحث عن حلول والنظرايت تعدد اجتاهات هذه املناهج  رغمو 

املنهج  نظرية حتليل اخلطاب، لسانيات االجتماعية،ال على سبيل املثال: للمشكالت اليت تواجهه تعليمية اللغة.

لرؤيتنا املستقبلية املتعلقة  حماوالتنا التأسيس« وآخرها املنهج التواصلي وبعده التداويل الذي يعد أساس الوظيفي،

استنادا إىل التواصلية واحلجاج وأفعال  إبمكانية تطبيق هذا املنهج يف منظومتنا الرتبوية لرتقية تعليمية اللغات،

 .(2)»الكالم وغريها

تؤمن مببدأ القاعدة املعيارية وإمنا مببدأ الذوق اللغوي الذي مهّه الوحيد هو  ال« ومبا أن النظرية التداولية

بني  ألهنا جتمع نهج املناسب لدراسة اللغة،فإهنا امل (3)»حتقيق عملية تواصلية إبالغية بني طريف احلدث الكالمي

 ،لوظيفة اليت تؤديها يف اجملتمعابربط اللغة وابلتايل ت دراسة اجلانب البنيوي واجلانب االستعمايل التواصلي للغة،

 وابملقامات والظروف اليت تنجز فيها.

دراسة اللغة -املنهج التداويل أرسى معامل الدراسة اللغوية اليت اندى هبا بعض علماء الرتاث العريبكما أن 

ىل كل ،حيث ركزت هذه الدراسة على ضبط فعل التواصل من خالل التطرق إ-أثناء التخاطب أي يف االستعمال

للتواصل مع املرسل إليه  )األستاذ( حتديد االسرتاتيجيات اليت يوظفها املرسلو  ،عنصر من عناصره ابلتوضيح والبيان

لتسهيل عملية االستيعاب وتبليغ  اإلجرائية البحث عن األدوات واآللياتو  العملية التعليمية التواصلية، يف)الطالب(

اليت متيل  كتسابية للطالبحبكم الطبيعة اال  لوضعية التعلمية.يف ا والبالغية()املفاهيم النحوية  املعارف اللغوية

 الستعمال ال للقاعدة.ل
                                                 

 .7جامعة بشار،ص: للسانيات التطبيقية،اضرات يف احم لطفي بوقربة،(1)
 .229:صاملرجع السابق، ،لتداوليةاللغة العربية يف ضوء اللسانيات ا(2)
 .194:صاملرجع السابق، ،اوآداهبمقاربة تداولية يف تعليمية النحو يف لقسام اللغة العربية  بني االستعمال اللغوي واملفاهيم النحوية،(3)
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لتيسري تعليمية  من حناة وابحثني ومنظرين ولغوينيج/وصوال إىل استعراض حماوالت احملدثني املعاصرين 

وتعددت اآلراء واالجتاهات  خمتلفة،سلك الباحثون مسالك انطلقت ارهاصات التيسري  مااخلطاب اجلامعي. فعند

 والضوابط اإلجرائية يف جمال الدرس اللغوي. حول حتليل وتفسري الظواهر اللغوية،

يدعوا إىل ضرورة التأييد الكلي لكل ما تنص به  االجتاه األول: ثالث اجتاهات: وميكن حصر هذه اآلراء يف

أصحاب الرأي املعارض الذي يدعوا  ابلة جند االجتاه الثاين:ويف اجلهة املق .راسات الغربية دون تصفيةاملناهج والد

ونقل أفكارهم ومفاهيمهم  بالغية، وأإىل ضرورة عدم املساس ابملوروث اللغوي وما حيتويه من قضااي حنوية 

 وتعريفاهتم كما هي.

وذلك  ،بينما يرى أصحاب االجتاه الثالث أبحقية إعادة النظر يف املوروث النحوي والبالغي لتيسريه

وعلى كل حال فإن اجلهود اليت بذلت لتيسري تعليمية اخلطاابت  ابالستعانة ببعض املناهج والدراسات الغربية.

 التعليمية مست احملتوى املعريف فقط وطعنت أحياان يف قواعده ونظامه.

ة الرتاثيأصحاب االجتاه الثالث إىل ضرورة اجلمع بني الدراسات بعض الباحثني العرب من  يف حني اجته

فبحثوا يف الفكر الرتاثي العريب عن املفاهيم واملناهج املتخذة من قبل الرعيل األول  ،العربية وبني الدراسات الغربية

 الستعمالية املتبعة يف مجع اللغة،وحددوا طريقتهم ا دراساهتم للسان البشري،يف كيفية  من النحاة واللغويني

والنظرايت اللسانية استخلصوا ما يتوافق و  يف تيسري تبليغ املعارف تعّلما وتعليما،استنبطوا اآلليات والطرائق املتبعة و 

 .ء األحباث الرتبوية والنفسية واالجتماعيةوخرجوا مبنهاج جديد يف ضو  يف حتليل اللغة.املعاصرة  الغربية

تزاوج بني فهم عميق لرتاثنا يف جمال حتليل اخلطاب واستيعاب واسع للمناهج  مقاربة« اعتمادواقرتحوا 

وهكذا اجته اختياران  والنظرايت اليت عاجلت اخلطاب اإلنساين مع االقتدار على تطبيق آلياهتا وتقنياهتا ومناهجها.
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ابملعارف والتقنيات قصد حل إشكالية ظراي ومنهجيا اليت زودت الدرس التعليمي ن (1)»إىل املناهج التداولية املعرفية

كما ختتص   دراسة حنوية تعىن ابلرتكيب والتحليل وحتفل بدالالت اجلمل،« توصيل مفاهيم اخلطاب للوصول إىل

 .(2)»ببيان املقاصد والغاايت اليت تصاحب األداء انطالقاً من أمناط املقامات اليت تنجز فيها

 

                                                 
 .8-7م،ص:9996املغرب، أفريقيا الشرق، عندما نتواصل نغري مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج، عبد السالم عشري،(1)
 م.9991، 9د،العد16للبحوث والدراسات،اجمللد مؤتةمقال مبجلة  .58ص:الرتاكيب النحوية من الوجهة التداولية، عبد احلميد السيد،(2)



 

 

 

  ولاألل ـالفص
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 متهيد

قد عرفتها و  ،تبليغ املعارفل ةليأهم وس وصفهاب تحليل والتفسريبكثري من الفحص والاللغة حظيت لقد 

  des languesأهنا الكفاءة املالحظة لدى كل الناس للتبليغ بواسطة أو من خالل ألسن «على اللسانيات

ووسيلة لتبادل ،(1)»وهي جمموعة كل األلسن أو اللغات اإلنسانية املأخوذة بعني االعتبار يف مزاجهم املشرتك

 .ع بعضهم البعض يف حياهتم اليوميةيتواصل هبا األفراد م،وفهم املعاين ونقل اخلرباتاألفكار 

يبقى الغرض املتأصل واهلدف املتضمن يف  النظر إىل اللغة يف حالة االستعمال أو يف التواصل  «وعليه فإن

 (2)»السيما إذا كان التواصل يف النهاية وسيلة وظيفية مهمة الكتشاف مقاصد املتكلم كل إجناز معريف عن اللغة،

  .وحاجاته املتعددة تداوليةال أغراضهو أهدافه تحقيق لو 

هو التفاعل املتبادل بني ف،(3)أبرز الوظائف األساسية للغةمن  communication يعد التواصلإذن 

الصوت والصورة واحلركة  ي:والتواصل غري اللفظ اللغوي التواصل اللفظي ويشمل ،طريف العملية التواصلية

 .اخل ...رةواإلشا

وما جيدر بنا اإلشارة إليه أوال هو التمييز بني التخاطب والتواصل)مفهوما واصطالحا(بسبب الطرح 

فالعملية التخاطبية تتم بني املتكلم  لسانية متعددة يف حتديدمها وضبطهما،الذي تقع فيه جماالت  االلتباسي

 أما ابلنسبة للغة املستعملة فقد تكون لفظية)منطوقة أو مكتوبة(، ويف مقام معني، واملستمع بواسطة قناة معينة،

ملستمع فهم ا أي التخاطب الذي يفضي إىل تواصل معني؛و  اخل،أو احلركات... اإلشارات، وغري لفظية كالصور،

 يؤدي ابلتايل إىل حدوث تواصل انجح بني املتخاطبني. شفرتهوفك  ملقصود املتكلم من اخلطاب

                                                 
 .32ص: م،3002، 1اجلزائر،ط للطباعة والنشر، دار هومه الشفهي والكتايب، اللغة والتواصل إقرتاابت لسانية للتواصلني: عبد اجلليل مراتض، (1)
 .772:ص املرجع السابق، )اخلصائص(، عند ابن جين يف كتابه )التواصلية( مالمح من النظرية الوظيفية (2)

 Holland. Amsterdam,-North Fonctionnel Grammaire, Simon Dik:(3) 1978- ينظر يف هذا اجملال ما كتبه:
 .32-32ص ص: قضااي ومقارابت، الرتكيبيات الوظيفيةكل و املتأمحد  وأيضا:
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ابت كاالضطرا  ميس أحد عناصر عملية التخاطب بسبب خلل ما التخاطب الذي ال يفضي إىل تواصل أما

أو اختالف األداة  ،اخلطاباستخدام لغة غري مفهومة من أحد طريف  وأ ،النطقية لدى أحد طريف اخلطاب

 ،إىل حدوث تواصل انجح بني املتخاطبنييف النهاية ؤدي ت الاليت  وغريها من االضطراابت ،ة بينهما...التواصلي

 وما وما هي عناصره، مفهوم التواصل؟ وهفما  عكس غري صحيح.وال وابلتايل نستنتج أن كل تواصل هو ختاطب

 هي آلياته؟ وما هي أشكاله ومعيقاته؟
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  املبحث األول
 عناصرهو مفهوم التواصل 

 /مفهوم التواصل:1
 أ/لغة:

ويطلق  ضد االنفصال، «وهو ،دفاهلالذي يعين الصلة واالتصال وبلوغ  "وصل" مشتق من الفعل التواصل

هنا نستنتج أن  .من(1)»واثنيهما كون الشيء يتحرك حبركة شيء آخر أحدمها احتاد النهاايت، :على أمرين

 ويعين االرتباط والتبادل...إخل. التواصل ضد اهلجران

 ب/اصطالحا:

تبادل كالمي بني  «يف معجم اللسانيات على أنه "جون ديبوا" يعرفه حيث للتواصل تعريفات عديدة،

وذلك املتكلم الذي ينتج ملفوظا أو قوال موجها حنو متكلم آخر يرغب يف السماع أو إجابة واضحة أو ضمنية 

ونقل هذا النبأ يكون بواسطة  ،والتواصل حدث ونبأ ينقل من نقطة إىل أخرى تبعا للنموذج الذي أصدره املتكلم،

وفق يتم  ،نشاط تفاعلي بني املتكلم واملستمع وهالتواصل ، إذن (2)»مرسلة استقبلت عددا من الرسائل املفكوكة

 .مات مثالو ة كنقل املعلض معيناغر يصدره املتكلم أل منوذج معني

إنه يتضمن كل رموز  اإلنسانية وتتطور، الذي بواسطته توجد العالقات امليكانزمي «أنهويعرفه البعض على 

 واحلركات ويتضمن أيضا تعابري الوجه وهيئات اجلسم، وتعزيزها يف الزمان، الذهن مع وسائل تبليغها عرب اجملال

 وكل ما يشمله آخر ما مّت من فون،يوالتل والقطارات والتلغرافونربة الصوت والكلمات والكتاابت واملطبوعات 

والتواصل غري  ...وغريها، ةالكتاب يضم التواصل اللفظي: عام وهو تعريف.(3)»االكتشافات يف املكان والزمان

 اخل.، ...الصوت احلركات، :اللفظي

                                                 
 .272ص: م،1227بريوت،  مكتبة لبنان، بطرس البستاين، حميط احمليط، (1)

John Dubois, Dictionnaire de linguistique, librairie Larousse, paris 1973, p96. (2) 
 .12،ص:1221ط  والنشر، ،دار اخلطايب للطباعة10-2عدد  سلسلة علوم الرتبية، الرتبية،معجم علوم  عبد اللطيف الفارايب وآخرون، أنظر: (3)
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التبادل عرب استعمال عالمات  ويتم هذا تبادال تفاعليا بني شخصني على األقل،«:اآلخر البعض تربهويع

وهنا إشارة إىل أهم مسة من مسات ،(1)»واستقبال الرسائل ويتناوب األشخاص على إنتاج لفظية وغري لفظية،

يصبح املتكلم يث حب ،األدواريف أداء  نيتناوابحيث  العملية التواصلية،طرفا التفاعل املتبادل بني  هيو ؛التواصل

 .والعكس صحيح امتلقي

تبادل لغوي داليل يف شكل رسالة مرتمجة إىل كلمات أو إشارات أو نصوص «ويقصد ابلتواصل أيضا كل

منطوقة أو مكتوبة أو مصورة بني املرسل واملتلقي عن طريق وسيلة أو أكثر من الوسائل اليت تعمل كقنوات 

حداث إو  ملعلومات واألفكار،ل اآلراء واللتوصيل بغرض التفاهم أو التأثري يف رأي أو فعل اآلخرين أو تباد

 ،الفهامالفهم وا املتمثل يفو  ،ليتحقق القصد من التواصل (2)»التجاوب وإشراك املستقبل يف استيعاب املعلومات

 .مع املرسل اوبه يف تبادل األفكاروابلتايل الـتأثر والتأثري الذي يظهر على املستقبل من خالل جت

 ،العملية اليت جتري بني البشر بواسطة الفعل الكالمي هو«التواصليف هذا السياق يقول صاحل بلعيد و 

 (3)»الدال واملدلول والقصد لتحقيق دائرة الكالم ولكي يتصل فيه القول البد من استعراض منظورات ثالثة عنه:

 استمرارها.ضمان لو 

ما ميكن أن يصدر عن اإلنسان من كالم وأقوال اختذت مع تطوره أشكاال  كل«التواصل هووعليه ف

فتعددت هذه األشكال وانفرد كل منها عن اآلخر مبميزات)ترتبط  ،لغاايت وأهداف معينةتبعا وأجناسا متعددة 

 ابهلدف منها(ختتلف من جنس آلخر حسب طبيعته وحسب القضااي اليت يطرحها واألدوات اليت يتوسل هبا.

مبعىن أن ، (4)»وللقصة معايريها وقضاايها وللخطبة تقنياهتا وتفاعالهتا مع اآلخرين وسائله وقضاايه وأدواته، فللشعر

                                                 
  ,Sophie Moirand, Enseigner à communiquer en langue étrangère, Hachette Paris, 1990نظر:أ (1)

p:10 
 .12ص: م،1222، 14العدد امل الكتاب،مقال جملة ع الكتاب وسيلة اتصال، حممد عبد العايل، ينظر: (2)
 .13ص: م،3000اجلزائر،  ،ديوان املطبوعات اجلامعية،-حقل تعليمية اللغات-دروس يف اللسانيات التطبيقية صاحل ابلعيد، أنظر: (3)
 .40-22ص: املرجع السابق، واحلجاج، عندما نتواصل نغري مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل (4)
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كما أن األدوات والتقنيات املتوسل هبا يف تبليغ األفكار واألقوال ختتلف   تلف من فرد آلخر،ختالغاية من التواصل 

 ابختالف نوع اخلطاب.أيضا 

التواصلية بني  العالقة كل أشكال وسريورات ومظاهر«يف حني يعرف معجم علوم الرتبية التواصل على أنه

أو بني  إنه يتضمن منط اإلرسال اللفظي وغري اللفظي بني مدّرس)أو من يقوم مقامه(والتالميذ، املدّرس والتالميذ.

وهو يهدف إىل تبادل أو تبليغ ونقل اخلربات  والزمان.كما يتضمن الوسائل التواصلية واجملال   التالميذ أنفسهم.

 العالقة التواصلية بنيفإن  ابلتايلو ،(1)»واملعارف والتجارب واملواقف مثلما يهدف إىل التأثري على سلوك املتلقي

بل  فقط، هاتبليغرف و اعتبادل امل ال هتدف إىل، احلصة التعليمية أو بني الطالب أنفسهم يف األستاذ والطالب،

 يف املتلقي أيضا.التأثري إىل 

يتبادالن من خالهلا خرباهتم  بية عملية خارجية تتم بني شخصنيالتواصل يف نظر علماء الرت مبا أن و 

يتم  عملية ذاتية داخلية، واصل هو الت-علماء النفس عند-السيكولوجيةفإنه من الناحية  ومعارفهم وأحاسيسهم،

 .(2)وجتاربهفيها االتصال بني الفرد وأحاسيسه 

عاقد الكالم ال يسمى متكلما إال «ويتفق غالبية التداوليني على أن التواصل هو الوظيفة األساسية للغة ألن

طبا إال إذا كان قاصدا التوجه بسمعه إىل اومتلقي الكالم ال يسمى خم خماطب، إذا كان قاصدا التوجه بكالمه إىل

التواصلية إذا كانت تعين من جانب (ف...)مسعه صدفة ال يسمى خماطباإذ السامع الذي يقع يف الكالم يف  املتكلم،

 .يف نفسه (3)»فهي من جانب املخاطب أن يكون هلذا الكالم قيمة املتكلم أن يكون للكالم معىن،

فأان عندما أتواصل أُحّول العناصر الصوتية ، عماًل فكراًي جسداًي وخيضع لرغبة ولضرورة«يتطلب التواصل

 ة؛وفق عملية تفاعلية تبادلي(4)»إصغاء وحتداًث وقراءة وكتابة أفك رموزها وأعيد تكوينها، إىل معىن، والفكريةواحلركية 

                                                 
 .11:ص املرجع السابق، مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، معجم علوم الرتبية: عبد اللطيف الفرايب وآخرون، (1)
 .10ص: م،3002اجلزائر،  التفاعل والتواصل يف الوسط املدرسي،املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني مستواهم، اتعوينات علي، ينظر:(2)
 .131ص: م،3011األردن،  إربد، حلديثة،منشورات عامل الكتب ا اللغة،علم استعمال  التداوليات: حافظ امساعيلي علوي، (3)
 بتصرف.113-111-110ص: م،3004-ه1137، 1لبنان،ط دار النهضة العربية، تعليمية اللغة العربية، انطوان صياح وآخرون، (4)
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من  املستقبل ودور ،معىنوتية والفكرية واحلركية إىل من خالل حتويل عناصره الص أيخذ املتكلم دور املرسل مبعىن

تفعيل كل املهارات اللغوية  ابلتايلو  يف آن واحد، برد الفعلخالل فك رموز الرسالة وإعادة تكوينها أو ما يعرف 

 .ملية التواصلع أثناء

فالتفعيل هو الدفع  تفعيل قوى التلقي لدى املتعلم، وهذا ما ذكره البعض يف أن أمهية التواصل تكمن يف

انفعال املتعلم أي تفاعله يف حني يقتصر التلقي على  بينما يقصد ابلقوى القدرات السمعية والبصرية، والتحريض،

 .أثناء احلصة التعليمية التعلمية (1) ذاتيا أو مع املعلم

ويتضح من خالل التعريفات السابقة أن التواصل هو التفاعل املتبادل لألفكار والتجارب واخلربات واملعارف 

تغيري مقصود يف  ة إحداثإىل درجاملتكلم من خالله قد يصل  بني األشخاص املشاركني يف احلدث الكالمي،

ختتلف ابختالف املواقف اصلية و تآليات  مبساعدةويتم هذا اإلجراء العملي  ،آلخرقف الطرف اسلوك ومو 

 التواصلية واألطراف املتواصلة فيها.

 يقتضي التواصل مرسال ومستقبال ورسالة وقناة. عناصر العملية التواصلية: /2

 املرسل: أ/

إذ يعترب  وعن اختيار القناة املناسبة لتوصيل الرسالة املشفرة، إرسال الرسائل،هو الطرف املسؤول عن عملية 

لذلك  مة،و مفه (2)»الباعث األول على إنشاء خطاب يوجه إىل املرسل إليه يف شكل رسالة«يف العملية التواصلية

ويعيها املتلقي بكل ينبغي على املرسل استعمال اللغة الواضحة اليت تكشف عن املعارف واألفكار حىت يدركها «

ألن غياب  أداة تصريح أو أداة إخفاء حسب املوقف التواصلي. كما ميكن أن تكون هذه اللغة املستعملة؛  سهولة

                                                 
 ،34، اجمللد3دالعد دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،مقال مبجلة جامعة  )السمعية والبصرية(، طرق االتصال الرتبوي نصار أسعد نصار، ينظر:(1)

 .132ص: م،3010، دمشق
 .31:ص م،3007، 1ط منشورات االختالف، ،مقاربة حتليلية لنظرية رومان جاكبسون التواصل اللساين والشعرية الطاهر بومزبر، (2)
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متكن ابإلضافة إىل  مستقبل،وجود فالتواصل يتطلب  بني األفراد، (1)»التواصل يؤدي إىل انعدام السلوك اإلنساين

 تعينه على تبليغ رسائله على أكمل وجه.املرسل من معرفة لغوية وتداولية 

 الرسالة: ب/

املرسل من األفكار  وغهاصي للمرسل إليه، اهي احملتوى اللغوي الذي يتكون من املادة املعرفية املراد إيصاهل
يف شكل قالب كالمي)شفهي أو كتايب(أو إحيائي أو عن طريق  واملعلومات واملعارف املتواجدة يف خمزونه اللغوي،

كما ينبغي على   ،املسطرة فاهدمن حيث املصطلحات واأل اوالبد أن يكون مضمون الرسالة واضح اإلشارة.
 لغة سليمة تتناسب وقدرة املستقبل لضمان وصوهلا وفق مقصديته. ماستخداملرسل ا

     القناة ج/
ونوع  ابختالف طبيعة املستقبلملستعملة وختتلف القناة ا هي الوسيلة اليت يعتمدها املرسل يف إرسال رسالته،   

الرسالة من نقطة معينة إىل تصل «ةفمن خالل القنا ...اخل،رمزيةرسالة  ،كتابيةرسالة   لفظية،رسالة  منها: الرسالة،

 مستهدفة ومقصودة.(2)»نقطة أخرى

 املستقبل: د/

فك شفرة حمتوى تقع على عاتقه عملية  هو الطرف الثاين يف العملية التواصلية وهو مستقبل الرسالة،

 مث يعيد بعثها من جديد. ،وفق اسرتاتيجية مناسبة ذلك على خمزونه الثقايف وجتاربه الرسالة وأتويلها مستعينا يف

 السنن: ه/

ألن ،(3)»والذي بدونه ال ميكن للرسالة أن تفهم أو تؤّول نسق القاعدة املشرتكة بني الباث واملتلقي،«هو

على  ستقبلد سنن مشرتكة بينهما تعني املستدعي وجو تالتواصلية بني املرسل واملستقبل ضمان استمرارية العملية 

القانون املنظم للقيم اإلخبارية واهلرم «تعترب أيضاو  ،يال صحيحاو أت أتويل رسالتهعلى و  ،فهم مقصدية املرسل
                                                 

سلسلة  مقال جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، واملصطلح،النظرية التواصلية املفهوم  رضوان القضماوي وأسامة العكش، ينظر: (1)
 .111ص: م،3007، 1العدد ،32اجمللد اآلداب والبحوث اإلنسانية،

 .12ص: م،3000املغرب،  إفريقيا الشرق، اللغة واخلطاب، عمر أوكان، (2)
 .12:ص ،السابقاملرجع  اللغة واخلطاب، (3)
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نظم ن الو يكيث ،حب(1)»منط تركييب التسلسلي الذي يُنتظم عرب نقاطه التقليدية املشرتكة بني املرسل واملرسل إليه كل

 أثناء العملية التواصلية مالءمتها للغرض التواصليمدى انتقائها و كيفية واجلمل و  الكلمات والعبارات،ى و على مست

 .)الكتابية أو الشفهية(

 السياق: و/

رسل امل خاللهمن يتوصل  هو جمموعة املواقف الثقافية والفكرية واالجتماعية اليت تنتج يف خضمها الرسالة،

 .هماالتواصل بينعملية سريورة  ابلتايلو  ،رسلد املو قصإىل فهم م إليه

 التغذية الراجعة)دورة التخاطب(: ي/

حمتوى الرسالة  إنتاجعند ال يتوقف دور املتكلم ف ؛تلقيواملتكلم مرارية عملية التواصل بني املقصد هبا استي

ردود من خالل مراقبته لذلك تم وي مت فهمها فهما صحيحا، قد رسالتهبل عليه التأكد من أن  ،تلقيوإرساهلا للم

وأتويلها يف شكل خطاب  الرسالة ابستقبال فإن قام هذا األخري ،جتاه مضمون الرسالة ياملتلق الفعل اليت يبديها

هذه العملية تسمى و  ،هذا مؤشر على إمتام العملية التواصلية بنجاحفإن  ،جديدحنو املتكلم من  ابعثهمث  جديد،

 .املتلقي متكلما واملتكلم متلقيافيها  يصبح،بني طريف اخلطاب( تبادل األدواررة التخاطب)و د

 (2)وميكن جتسيد عناصر دورة التواصل التخاطبية يف النموذج التايل:

                                                 
 .28ص: املرجع السابق، التواصل اللساين والشعرية مقاربة حتليلية لنظرية رومان جاكبسون، (1)
 .42ص: م،3004، 1ط مطبعة رويغي، األغواط، لم اللسان،مفاهيم يف ع التوايت بن التوايت، (2)
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 املبحث الثاين

 النظرية التواصلية بني الدراسات الغربية والعربية
 والدراسات اللسانية الغربية:النظرية التواصلية  /1
 :يةنشأة النظرية التواصل -/أ1

حتليل أثناء  اركز فقد ،(1)"روارين ويف"و "كلود شانون" الرايضينيارتبطت نشأة نظرية التواصل بنموذج لقد 

كي   على قياس رايضي جربي للمعلومة كوحدة ميكن تقليصها إىل حدها األدىنللنموذج  اخلطاب التنظريي

 الرسالة، ،به اجلهاز املرسل ،املرسل :اصل يف ست عناصر هيالتو  اددحو  ،تكلفة نقلها عرب التلغراف تنخفض

 .املرسل إليهأخريا هدف املعلومة و  ،ستقبلاجلهاز امل ش،يمصدر التشو 

البعد  وقد ساهم رومان جاكبسون يف تعميم هذا النموذج على كافة أشكال التواصل حىت تلك البعيدة كل

كما جزأ   م النص األديب،ئواحتفظ ابلعناصر الست للتواصل وأعاد تسميتها لتال التلغرايف التقين، عن األصل

كاشفا بذلك عن نزعته البنيوية املعتمدة بشكل   التواصل ككل إىل وحدات أولية كفيلة حبصر الدليل وضبطه،

بل طال جمموع   مغاير للتواصل. ليطغى بذلك هذا النموذج على كل تصوُّر مغرق يف الستينات من القرن املاضي،

 الصور الفوتوغرافية، املسرح، كالسينما،  بل حىت األكثر تركيبا: كل أفعال التواصل كالنقاش اليومي الشفهي،

 كما وجد له منربا يف اجلامعات وأصبح يدرس به كوسيلة منهجية ملقاربة األدب،اخل،  اإلعالانت اإلشهارية...

من دون االنتباه إىل أصله التلغرايف اآليل غري املالئم حلاجة احمللل نفسه يف  ،اخل والبيداغوجيا... واإلعالن، والفّن،

 .(2)التواصل اليومي

                                                 
   م، 3000اجلزائر،  ديوان املطبوعات اجلامعية، ،-حقل تعليمية اللغات-التطبيقية دراسات يف اللسانيات أمحد حساين، ينظر يف ذلك ما كتبه:(1)

 .74ص: 
 الشبكة العربية لألحباث والنشر، إبشراف حممد عابد اجلابري، "يف غمار السياسة فكرًا وممارسة"، الكتاب الثالث ال وعي التواصل، حسن مسرت، (2)

 بتصرف.13-11ص: م،3010، 1ط لبنان، بريوت، ،13-10-2األعداد  سلسلة مواقف:
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  واستبداهلا برؤية أكثر إنسانية؛ ،املنهج النسقي وقدم انتقادات لتجاوز الرؤية التلغرافية للتواصلجاء مث 

غريغوري " من الدراسات األنثروبولوجية اليت قام هبا اأساسية مستفيدوما ذا قيمة علمية فرزت دراساته مفهفقد أ

 ن النموذج التلغرايف اآليل ينظر:،أل(3)"ابتيسون

ويعترب اللغة الوسيلة الوحيدة للتواصل مغيبا بذلك كل  إىل اخلطاب التواصلي على أنه كتايب يف األصل،-«

 املكوانت غري اللغوية االخرى.

وهذا التصور حيذف إمكانية رجوع  هدفه نقل معلومة ما من نقطة)أ(إىل نقطة)ب(،كما أنه منوذج خطي -

 وفعل التواصل ال يكتمل مبجرد قول شيء لشخص آخر فنسقط هاهنا يف تصور آيل لفعل ما. املعلومة،

حىت  احملّدد،وال ينبع من تفاعل األفراد وال من السياق  ويفرتض أن املعىن ينبع من اخلطاب املوجه إىل املستقبل،-

 عندما استعمل رومان جاكبسون السياق استعمله من معناه الضيق.

 "العالقة" بينما هناك أمناط أخرى من التواصل تنبين على يعطى أمهية كربى للرسالة كوهنا غاية للتواصل، -

رات اليت بنيت و التصغريها من .و (4) »ومعناها ال يفرزه سوى فهم هذه العالقة والطقوس االجتماعية والعرف...اخل

 اصل اإلنساين.و عليها الرؤية التلغرافية االتصالية املناقضة متاما للت

 )الشكلية(: الدراسات البنيوية -/ب1

العالقة «أهناعلى  اخلطاب انطالقا من تعريفة للغة بني طريفدورة التخاطب  "دي سوسريفردانن "لقد حدد 

 اصلية:و العملية التساسية يف األعناصر الهنا إشارة إىل و .(5) »بينهما)أ( و)ب(ومها يتبادالن حديثهما فيما  بني

 القناة.الرسالة،  ،املستقبل ،رسلامل

                                                 
 .13ص: املرجع السابق، سلسلة مواقف، إبشراف حممد عابد اجلابري، "يف غمار السياسة فكرًا و ممارسة"، الكتاب الثالث ال وعي التواصل، ينظر: (3)
 بتصرف.12-13ص: ،نفسهاملرجع  "يف غمار السياسة فكرًا و ممارسة"، الكتاب الثالث ال وعي التواصل، (4)
 .12م، ص: 3011، اجلزائر، 4مه، طو سانيات التطبيقية، دار هس يف اللو صاخل ابلعيد، در  (5)
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 :التايللتواصل يف الرسم البياين ا خمططميكن جتسيد و 

 (6) 

كان بداية   "دي سوسري"فردانن أن النموذج التبسيطي الذي قدمه  من خالل هذا الشكل يتضح لنا

أن دورة التخاطب تبتدئ من تصور لدى املتكلم يرتمجه يف شكل  حيث يرى للتفسري اللساين للعملية التواصلية،

قوم هذا األخري بتحويل الصورة السمعية امللتقطة إىل ي ،صورة كالمية تنتقل إىل مسع املتلقي يف شكل صورة مسعية

 ارسال تصوره من جديد إىل املتكلم يف شكل صورة مسعية أيضا. ويعيد تصور مطابق لتصور املتكلم الذي أرسله،

لكلود )من النظرية االتصالية الرايضيةفقد استلهم النظرية التواصلية  اكبسون"ج"رومان  العامل اللغوي أما

 املرسل، :ساسيةحمددا بذلك عناصر التواصل الستة األاللغوي وطبقها على النظام اللساين م(1212شانون 

الوظيفة  أخرى غريئف وظاارتباط هذه العناصر فيما بينها يولد إن  .السنن القناة، السياق، الرسالة، إليه، رسلامل

بل هناك ست وظائف أخرى فصل رومان جاكبسون  تقتصر على التواصل فقط، ألن وظيفة اللغة ال، التواصلية

 (7)القول فيها حينما أسس لنظرية التواصل وهي:

                                                 
 .2ص: املرجع السابق، الشفهي والكتايب، إقرتاابت لسانية للتواصلني: اللغة والتواصل (6)
 بتصرف.21-20-32-32ص: م،1222، 1املغرب،ط دار توبقال للنشر، ترمجة حممد الوايل ومباركة رضوان، قضااي الشعرية، اكوبسون،جرومان (7)
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 : fonctoin expressive ou emotiveالتعبريية أو االنفعاليةالوظيفة  /1

فهي تظهر بوضوح عندما تتخذ الرسالة اللغوية من املرسل  حتدد هذه الوظيفة العالقة بني املتكلم والرسالة،

وهتدف إىل تقدمي  ،اء كافة القضااي اليت يتكلم عنها)الرسالة(موقف املرسل إز فتتضمن من خالهلا ،مركزا مباشرا

بشعا أو  ،اادعخمانفعال أو انطباع معني من شخص إىل شخص حبيث حيس به الطرف الثاين سواًء كان صادقا أو 

 مجيال.

 : fonctoin conativeالوظيفة اإلفهامية أو الندائية /2

ث و من حد غايةال ألن أمريهوظيفة تضمينية أو  ي، وههحتدد هذه الوظيفة العالقة بني الرسالة واملرسل إلي

 التأثري عليه.املتلقي من خالل إاثرة انتباهه و رد فعل أو استجابة من لدن  حصول وه تواصلعملية ال

 : fonctoin référenteilleالوظيفة املرجعية /3

املرجع املشرتك بني املرسل واملرسل إليه وهتدف إىل اإلشارة إىل العالقة إذ أهنا حتدد  هي أساس كل تواصل،

 ختتلف املرجعيات ابختالف السياق اخلطايب الذي حييل إليها.و  ،لة وحمتوى املوضوعبني الرسا القائمة

 :fonctoin phatiqueالوظيفة االنتباهية  /4

املرسل من خالل لفت انتباه  ،املرسل إليهو املرسل هتدف هذه الوظيفة إىل ضمان حتقيق عملية التواصل بني 

 أفهمت؟؟ أتسمعين ألو! من مثل: ا على عبارات ومفردات واصفة للغةمبينهتعتمد الرسائل املستخدمة و  ،إليه

ما تؤدِّّي ك  تؤكد هذه التبادالت على أن املرسل إليه ال يزال مصغيا وابلتايل مواصلة احلوار، استمع إيلَّ!...اخل.

 واألحاديث متنوِّعة. اخلطب، ،حتفاالتاالو األعياد  :الصالت االجتماعية مهمَّة ابرزة يف كافَّة أشكال
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 : fonctoin métalinguistiqueالوظيفة البيانية أو ما وراء اللغة /5

 ففي كل مرة يرى املرسل أو املستقبل أنّه من تقوم هذه الوظيفة بدور أساسي يف لغة التخاطب اليومي،

حيزا  كافة استعماالهتا شرح  يشغل كما   ،والتأكد من صالحية القناة الضروري التحقق من استخدام الرامزة نفسها

 .تظهر وظيفة تعدي اللغة فيها فالرسائل اليت تتمحور حول اللغة نفسها ،خلطابكبريا من ا

 :fonctoin référentielleالوظيفة الشعرية  /6

ووصفها هو ما حيدد  ،بصفتها رسالةتوجه الرتكيز على الرسالة و  العالقة بني الرسالة وذاهتا،حتدد هي اليت 

 تعترب الوظيفة اجلمالية للخطاب حينما يهيمن شكل الرسالة يف اللغة األدبية.كما أهنا   ،الشعرية للغةالوظيفة 

اليت مفادها أن كل وظيفة تتحدد ابلعالقة بني كل عنصر من  (1)اكبسون نظرية وضائف اللغةجقد قدم ل

 .)القانون(السنن-الرسالةقناة -السياق)املرجع(-الرسالة-املرسل إليه-املرسل عناصر التواصل التالية:

يف وهي الوسيلة اليت تسمح ملستعمليها الدخول  إحدى وظائف اللغة االتصال، أن«مارتيينبينما يرى 

إال أن  ظائف اللغة عديدة،و ،مبعىن أن (2)»وهي اليت تضمن التفاهم املتبادل بينهم بعض،عالقات مع بعضهم 

 من أهم وظائفها. تربالتواصل يع

مفادها « التواصل من وجهة نظر سلوكية دمفيبلو يف حني عاجلت النظرية السلوكية)االجتاه التجرييب(بقيادة 

 ن العملية التواصلية تبىن على مقومات ثالثة هي:أ

اليت حترك إحساس  ...اخل،ةسمياجل ،نفسيةالؤشرات املونقصد هبا احلافز الناتج عن  الوضعية اليت تسبق الكالم: أ/

 حنو عقد عملية التواصل. املتكلم

                                                 
حتدد العالقة بني  حتدد العالقة بني املرسل والرسالة، الوظيفة االنتباهية: الوظيفة التعبريية: حتدد العالقة بني الرسالة واملستقبل، الوظيفة اإلفهامية: (1)

حتدد نظام الرموز املستعمل بني املرسل  اللغة:الوظيفة البيانية أو املا وراء  حتدد العالقة بني الرسالة واملوضوع، الوظيفة املرجعية: املرسل واملستقبل،
 حتدد العالقة القائمة بني الرسالة وذاهتا. الوظيفة الشعرية:  واملستقبل،

 .11-10ص: املرجع السابق، الشفهي والكتايب، اللغة والتواصل إقرتاابت لسانية للتواصلني: (2)
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على  تهرغم قدر  تمثل يف الطلب املباشر من شخص آخر أن ينفذ له رغبته،وهو رد فعل املتكلم وامل الكالم: ب/

 تنفيذ طلبه.

.وهكذا (1)»تتمثل يف رد فعل الطرف اآلخر واندفاعه جتاه تنفيذ طلب املتكلم الوضعية اليت تلي فعل الكالم: ج/

يقدمه املتكلم   اطالقا، رتبط ابلتفكرييال يرى أن التواصل هو عبارة عن أداء فعلي كالمي  يتنب لنا أن بلومفيد

 .ز اجتماعي أو نفسي أو بيئيكاستجابة للمثريات اليت ختضع حلاف

أما االجتاه التوليدي التحويلي الذي ميثله نعوم تشومسكي فقد قدم منوذجا معرفيا إلدراك الوقائع اللغوية 

 ة كيفية استعمال الكفاية اللغويمبعىن وقد اهتم ابألداء الكالمي؛ ،من العوامل العقلية والنفسيةذلك منطلقا يف 

حد تعبري أمحد املتوكل يف  على  يف حني نظر إىل اللغة على أهنا جمرد تعبري عن الفكر ال أكثر ،هبدف التواصل

 لوظيفي يف الفكر اللغوي العريب.كتابه املنحى ا

(لغوية متّثل استعداًدا فطراّيً Compétenceميتلك قدرة)«واملتكلم املثايل يف نظر تشومسكي هو الذي

حيوز رصيدا من اإلواليات التوليديّة  وبقدر أكرب، فإنّه أيضا، لتمّثل بنيات الوحدات اللسانية غري احملدودة،

 والتواصلية والفكرية، القدرة اللغوية، القدرات الثالث:ا تفاعلت وإمن التواصلّية تّؤهله إلنتاج عملية تواصلية أولية.

إلنتاج  ىسعتالتوليدية التحويلية  النظريةإذن  ،(2)»الشرتاكها املندمج يف بلورة املسار التوليدي للنشاط اإلنساين

 .املنجزة يف الواقع حدات اللسانيةضع تفسري وتعليل للو و ل و حتامث  عدد ال متناه من الرتاكيب واجلمل،

 الدراسات التواصلية التداولية: -/ج1

، "ديل هاميز" يف بداية السبعينات من القرن العشرين على يد األنثروبولوجي اللغوياالجتاه التواصلي نشأ 

اليت ال تدعوا إىل  قيق الكفاية اإلجرائية التواصليةوسعى إىل حت الذي درس اللغة بوصفها نظام تواصلي اجتماعي،

إلبالغ  بل على أساس أهّنا وسائل يستخدمها املتكلم ،موضوعات منعزلة«اللغوية انطالقا من كوهناتعليل العبارات 

                                                 
 .23-21ص: م،1227، 1الدار البيضاء،)املغرب(،ط الثقافة،دار  يف السيميولوجيا، حماضرات حممد الرغيين، ينظر: (1)
 .42ص:إبشراف حممد عابد اجلابري، يف غمار السياسة فكرًا و ممارسة"، "الكتاب الثالث األبعاد الرابطة بني اللُّغة العربية والتواصل، رفيق لبوحسيين،(2)
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 ، (1)»وموقف حتدده الوسائط األساسية ملوقف التخاطب ،معىن معني يف إطار سياق حتدده العبارات السابقة

 ابلنظام اللغويفقط واهتمت  عي،االجتمامتصداي بذلك للنظرية التوليدية التحويلية اليت عزلت اللغة عن حميطها 

 لمعطيات واملعارف اللغوية.ل هوفهمه إدراكعدم خلال لدى املتلقي متمثال يف (حمدثة بذلك القدرة اللغوية)

اللغوية الصرفة وحدها بل تتضافر فيها قدرات أخرى  لقدرةاب«عملية التواصل ال تنهضكما نعلم فإن و 

ابإلضافة إىل  فمستعمل اللغة الطبيعية يستخدم أثناء عملية التواصل؛ منطقية ومعرفية واجتماعية وإدراكية وغريها.

أمهية االجتاه لنا ظهر يهنا و  ،(2)»ملكات ذات طبيعة غري لغوية تسهم يف إجناح هذه العملية ملكته اللغوية،

 عناصر السياق...اخل. ظروف إنتاج اخلطاب، عناصر التخاطب، التداويل يف دراسة التواصل بشكل عام؛

ماذا  من يقول؟ إجابته عن األسئلة التالية«خالل ظاهرة التواصل منLaswell) ) "الزويل" وصف قدل

 من ظاهرة التواصل،كل من هذه األسئلة تساعد على حتديد قطب   أبّي مؤثرات؟ أبّي وسيلة؟ إىل من؟ يقول؟

القواعد  غري استخدام األفراد للغة حتكمأخرى  قواعدإىل أن هناك  وتشري ،(3)»وكذا حقل التحرك الذي يناسبه

يعين التمكن من القواعد اللغوية فقط)صوتية وإمالئية «الدراسات التداولية ال ترى أن التواصل نفإ ابلتايلو ، اللغوية

فال ميكننا  ،ومعايري ختاطبية تستحضر جوانب ثقافية واجتماعية وإمنا يعرج على قواعد،وتركيبية ومعجمية وداللية(

 ارد فيه.و ال (4)»عزله عن السياق االجتماعي

الصرحية منها واملعارف والتجارب كما أن عملية إنشاء الكالم ال هتدف إىل اإلخبار عن املعلومات 

لتواصلية نطلق ،وهذه التجربة ا(املتكلم واملتلقي)العملية التواصلية بل إىل التأثري والتأثر بني طريف ،فقط والضمنية

 .الصحيح واملطلوب من الطرف اآلخر عملية التواصل يفهم ويؤول املقصود من طرف ل؛مبعىن كعليها اسم التبليغ

                                                 
 .41ص: م،3004، 1ط املغرب، الرابط، مان،دار األ واالمتداد(، )األصول املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب أمحد متوكل، (1)
 .12ص: م،3002ط الرابط، املغرب، دار األمان للنشر والتوزيع، الوظيفة بني الكلية والنمطية، أمحد متوكل، (2)
 .44ص: املرجع السابق، ،األبعاد الرابطة بني اللُّغة العربية والتواصل(3)
، 32العدد مقال مبجلة األثر، الشفوّي والكتايّب من التعبري إىل التواصل قراءة يف منهاج اللغة العربية)السنة الرابعة متوسط(، مليكة بوراوي،(4)

 .22ص: م،3012ديسمرب
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لصرحية ألهنا تقتصر على إخبار املعلومات ا ،هذه املرتبةإىل بة النقل اآليل للمعلومات جتر ال تصل يف حني 

 وابلتايل فإن أتويل املتلقي للرسالة ذايت حيادي حبسب أتثر املثريات لديه. ،فقط

 التواصل الناجح ومبادئه:

تتأسس عملية التواصل الناجح بني املتكلم واملتلقي على جمموعة من املبادئ اليت تسمح بسريورة العملية 

لو تكلم  على ذلك:ل امث قائما يف مجيع العمليات التواصلية.والتواصل الفعال ليس  التواصلية واستمرارها بينهما،

يعيد بناء القول على ما قاله املتكلم انطالقا من  املتكلم كالما ادى إىل سوء فهم أتويله من طرف املتلقي الذي

 صل بينهما. او رة إىل عدم جناح عملية التو يؤدي ذلك ابلضر  (1)مل يقصده املتكلم فهم سيء سواء قصده أو

 ،ملتكلم يف تواصله مع املتلقيهنا يعجز املنهج البنيوي عن تفسري كثري من الدالالت واملعاين اليت يقصدها او 

يف صل بني املشاركني اتسهم يف ضبط وإجناح عملية التو (2)فحدد مبادئ عامة إىل هذا الوضع، "جرايس"وقد تنبأ 

 .(3)ومبدأ التأدب التعاون،مبدأ  :ين مهاأوتتمثل هذه املبادئ يف مبد ،احلدث الكالمي

 مبدأ التعاون: /أ

أن يتعاون «ألنه جيب ،يعد من املبادئ األساسية اليت تساهم يف استمرارية العملية التواصلية بني املتخاطبني

قبل  وقد يكون هذا اهلدف حمّددا املتكلم واملخاطب على حتقيق اهلدف املرسوم من احلديث الذي دخال فيه،

وميكن اعتبار هذا املبدأ من الوسائل املعينة لكال طريف  ،(4)»الكالم أو حيصل حتديده أثناء هذا الكالمدخوهلما يف 

 من عملية التواصل. ةالتواصل على الوصول للمعىن والغاية املقصود

 (5)الذي يرتكز على أربع قواعد هي: ويرى جرايس أن التواصل الكالمي حمكوم مببدأ التعاون،

                                                 
 .112ص: م،3001املغرب،  إفريقيا الشرق، احلوار ومنهجية التفكري النقدي، حسان الباهي، ينظر:(1)
 .12ص: املرجع السابق، ث اللغوي املعاصر،آفاق حديدة يف البح ينظر: (2)
 بتصرف.310...322ص: م،1222، 1املركز الثقايف العريب،ط اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرمحن، (3)
 .322ص:املرجع السابق، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، (4)
ابن و  .322ص: اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،طه عبد الرمحن،  .22ص:آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، :ما كتبه ينظر يف هذا اجملال (5)

 .27-24:ص ،ليةو ية تداو مقاربة لغ اسرتاتيجية اخلطابظافر الشهري، 
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 التكلم قدر احلاجة لضمان حتقيق الغرض من التخاطب. مبدأ الكم: /1

 ال تقل كالما خاطئا ال تستطيع الربهنة عليه. مبدأ الكيف: /3

 عين مناسبة الكالم لسياق احلال.ي مبدأ املناسبة: /2

 جتنب الغموض.و  ،جياز يف الكالمالوضوح واإل ينص على مبدأ األسلوب: /1

استقطااب من قبل الباحثني اللسانيني املعاصرين)التداوليني خاصة(،نظرا ملا تقدمه  "جرايس"لقيت نظرية لقد 

قف عائقا وترفع االلتباس الذي ي الذي يكتنف الرتكيب،غموض كشف عن المبادئ تالعملية التواصلية من  لطريف

 إحداث تواصل انجح وفعال بينهما. أمام

 مبدأ التأدب: /ب

 فيها طريفت واليت دع "منطق التأدب"، يف مقالتها الشهرية هذا املبدأقواعد  "روبن الكوف" تلقد أرس

 .(1)وهنما للوصول للغاية من الدخول يف الكالماالتواصل إىل االلتزام يف تععملية 

 مالمح النظرية التواصلية عند علماء العرب: /3

لكن من حيث  حديثة النشأة،ليست -علم قائم بذاتههي -من املعلوم أن نظرية التواصل من حيث التنظري

وظيفة ل همخالل حتديدمن  الرتاث علماء بعض أشار إليها-دراسات متناثرة-االستعمال هي قدمية قدم اإلنسانية

يفهموا من اللغة أهنا منظومة من «ملفهم  ،التخاطب بني طريف اخلطاب أثناءاملتمثلة يف إحداث تواصل  ؛اللغة

فهموا منها أيضا أهنا لفظ معني يؤديه متكلم معني يف مقام معني ألداء غرض وإمنا  القواعد اجملردة فحسب،

 .(2)»تواصلي إبالغي معني

                                                 
 .310ص: املرجع نفسه، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ينظر: (1)
 دار طليعة للطباعة والنشر، ،)دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب(التداولية عند العلماء العرب مسعود صحراوي، (2)
 .171ص: م،3002متوز )يوليو( ،1ط ،ريوتب
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 أو لتثبت وتنفي، أتت لتحكم حبكم،«أن اللغة مل بقولهعبد القاهر اجلرجاين هذا ما كان يقصده ولعل 

ودعوى  بصفة شيء يضعه املتكلم،أو ليس  وأن املرض صفة له، أو ليس بفعل له، فاحلكم أبن الضرب فعل لزيد،

وال منه يف  وليس اللغة من ذلك بسبيل، فهو اعرتاض على املتكلم،( ...)وما يعرتض على هذه الدعوى يدعيها،

جمردة وبني اللغة كاستعمال فعلي للمتكم أثناء  قغة كأنساويف هذا القول توضيح للفرق بني الل.(1)»قليل أو كثري

هي الصالحية و من جهة أخرى يشري عبد القاهر اجلرجاين إىل نقطة مهمة أال و  جهة،هذا من  خاطب،التعملية 

 ...اخل.وجره أ والتامة اليت ميتلكها املتكلم يف  التحكم يف رفع الفعل أ

 للغة والبالغة والبيان،يني و اللغ من خالل تعريفات-الرتاث العريب يف مفهوم التواصل-ويتضح ذلك أكثر

والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك «بقوله: للتواصل من خالل تعريفه للبيان ه(322اجلاحظ)تأشار فقد 

ويهجم على حمصوله كائنا ما كان ذلك  حىت يفضي السامع إىل حقيقته، وهتك احلجاب دون ضمري، ،قناع املعىن

 والسامع إمنا هو الفهم واإلفهام، ألن مدار األمر والغاية اليت إليها جيري القائل ومن أي جنس كان الدليل،، البيان

 .(2)»فذلك هو البيان يف ذلك املوضع فبأيِّّ شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن،

والسامع  القائل، :عناصر العملية التواصليةأفصح عن قد  يتبني لنا أن اجلاحظ من خالل إابنته عن املعاين،

،كما املعىن(،والشفرة)كشف قناع املعىن وهتك احلجاب( والرسالة والقناة)فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن

 الفهم واإلفهام. أن الوظيفة التواصلية اليت تؤديها اللغة يف اخلطاابت مبنية على غاية؛أشار إىل 

 أشار إىل ماحيث  قدر اللفظ وعالقته ابملعىن،-شيخ اجلاحظ–ه(334ر)تمبنّي املعتزيل بشر بن املعتو 

ويوازن  ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين،«:فقال التواصلية بنجاح، هتوظيف يؤديته لينبغي على املتكلم مراعا

 ولكل حالة من ذلك مقاما، فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما، وبني أقدار احلاالت، بينها وبني أقدار املستمعني،

                                                 
 .217،212ص:أسرار البالغة يف علم البيان، حتقيق رشيد رضا،  عبد القاهر اجلرجاين، ينظر: (1)
 .74:ص ،1ج مصر، القاهرة، مكتبة اخلاجني، البيان والتبيني، حتقيق عبد السالم حممد هارون، عمرو بن حبر اجلاحظ، أبو عثمان (2)
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وأقدار املستمعني على أقدار تلك  املقامات،وأقدار املعاين على أقدار  املعاين، رحىت يقسم أقدار الكالم على أقدا

 السياقات اليت ينتج يف خضمها كالمه. و ،مبعىن على املتكلم أن أيخذ بعني االعتبار املقامات (1)»احلاالت

حصر وظيفة اللغة يف الوظيفة حينما -الرتكيز على املتكلم-سنان اخلفاجي وهو تقريبا ما جنده عند ابن

ال حيتاج  ،شروط الفصاحة والبالغة أن يكون معىن الكالم ظاهرًا جلياً « أن منوبنّي  ،اإلفهاميةالوظيفة التواصلية و 

أن الكالم غري مقصود يف نفسه  وأتمل لفهمه)...(والدليل على صحة ما ذهبنا إليه)...( إىل فكر يف استخراجه،

ابإلشارة ان اخلفاجي ابن سنلقد اكتفى .(2)»ويفهموا املعاين اليت يف نفوسهم ا احتيج ليعرب الناس عن أغراضهمإمن

 أثناء التعبري عن أغراضه. فهومة صرحيةملغة واضحة استخدام  له على املتكلمو اصل بقو التعملية إىل شرط جناح 

نلمس من هذا ، (3)»أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم«:أبهناه(223)تفقد عرف اللغة ابن جينأما 

وهذا األمر حييلنا إىل طريقة مجع  املستعملة هي األصوات املنطوقة أو اللغة السمعية،اللغة  أوال: التعريف منطلقني:

 قبل أن حتدد على أهنا نظام من الرموز والعالمات الصوتية. اللغة آن ذاك املتمثلة يف املمارسة الشفهية السمعية،

،وهنا إشارة تواصلية معينةأغراض قصد حتقيق  االجتماعية هحاجاترب هبا املتكلم عن أفكاره و وسيلة يعاللغة  اثنيا:

أداة اجتماعية يوجدها اجملتمع للرمز إىل عناصر «فهي إىل الوظيفة الثانية للغة أال وهي الوظيفية االجتماعية،

 بني أفراد اجملتمع. مبعىن أن اللغة وجدت للتعبري والتواصل ،(4)»معيشتة وطرق سلوكه

كل ما تبلغ به املعىن قلب   هي«:حيدد معىن البالغة يف قوله ه(222العسكري)تيف حني جند أبو هالل 

من خالل هذا ،يتبني لنا (5)»السامع فتمكنه من نفسه كتمكنه يف نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن

                                                 
 .11ص:،السابق،املرجع  البيان والتبينياجلاحظ، (1)
 .331-330ص: ،م1223-ه1103، 1بن سنان اخلفاجي ، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، بريوت، طا(2)
 .22ص: ،1ج دت، بريوت، دار الكتاب العريب، حتقيق علي النجار، اخلصائص، الفتح ابن جين،أبو  أنظر:(3)
 .32ص: م،1221ط املغرب، الدار البيضاء، ر الثقافة،دا اللغة العربية معناها ومبناها، ام حسان،مت(4)
 .12ص: م،1223-ه1271، 1حممد أبو إبراهيم، الناشر: عيسى البايب احلليب، ط علي حممد البيجاوي تح: الصناعتني، أبو هالل العسكري،(5)
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ى متكني السامع من هالل العسكري تتم عرب تركيز املتكلم عل أيبيف نظر  ن العملية التواصلية اهلادفةالتعريف أ

 صورة مقبولة.بمقصده 

بلوغ املتكلم يف أتدية املعاين حّدا له اختصاص بتوفيه خواص «أهناعلى السكاكي البالغة بينما عرف 

يفهم لكي سن تركيب اخلطاب حفاء املتكلم ياستعملية التواصل تستوجب  أنوهذا يعين ،(1)»الرتكيب حقها

 إليه.املستمع مضمون الرسالة املوجهة 

اعلم أن اللغة يف «:إذ يقول ويتفق ابن خلدون مع ابن جين يف كثري من حتديداته للغة ويف بيان وظائفها،

 املتعارف هي عبارة املتكلم عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساين انشئة عن القصد إلفادة الكالم فالبد أن تصري

،وهو تعريف يقرتب كثرياً (2)»ل أمة حبسب اصطالحاهتموهو يف ك ملكة متقررة يف العضو الفاعل هلا وهو اللسان،

 "قصد املتكلم"، كمراعاة  ويكشف عن أهم املبادئ التواصلية اليت اندى هبا املعاصرون، من تعريفات احملدثني للغة،

 "غرضه من اخلطاب التواصلي". أو

يؤديها بعض إىل بعض ترمجان عما يف الضمائر من تلك املعاين  اللغة«: وظيفتها حينما قالبنّي قد و 

فاللغة ملكة  ،(3)»لتحصيل ملكتها بطول املران على ذلك ابملشافهة يف املناظرة والتعليم وممارسة البحث يف العلوم،

املمارسة املتكررة هلا يف خمتلف و الكتايب و حتصيلها من خالل االستعمال الشفهي و يستطيع أي متكلم اكتساهبا 

 املناظرة...اخل. التعليم، اصلية:و اقف التو امل

ال خيفى « يقول السكاكي:إذ  ،التوضيحكما جندهم قد حددوا كل عنصر من عناصر التواصل ابلتحليل و 

ومقام التهنئة يباين التعزية)...(وارتفاع شأن  عليك أن مقامات الكالم متفاوتة فمقام التشكر يباين مقام الشكاية،

                                                 
 .112، ص:م3000بريوت، ، 1حتقيق عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط م،و مفتاح العل ،بو يعقوب السكاكيأ (1)
 .242ص: ،م3010-ه1121 ت، لبنان،و بري ، زيعو التو النشر و فكر للطباعة دار ال ون عبد الرمحن بن حممد، املقدمة،ابن خلد (2)
 .242 ص: املرجع نفسه، املقدمة، (3)



 مفهوم التواصل وآلياته                                                      الفصل األول      

21 

 

 ،(1)»مصادفة الكالم ملا يليق به وهو ما نسميه مقتضى احلالالكالم من ابب القبول واحنطاطه يف ذلك حبسب 

 للمقام وملقتضى احلال. امللفوظ الذي ينتجه املتكلم(مبينا يف ذلك ضرورة مناسبة اخلطاب)

ه وعناصر  على حتديد التواصل تركز مجيع تعريفات علماء الرتاث للغة لنا أن ضحمن خالل ما سبق يت

يرون أن معرفة و  ،أو مقتضى احلال( السياق)املقام ة،القناة)اللغة أو غريها(،الشفر  رب،اخل سامع،ال تكلم،امل :الستة

 ل.لعملية التواصصحة اله تكفل  املعاين( ،البديع علوم البالغة)البيان،لاملتكلم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .142-142، ص:املرجع السابق مفتاح العلوم، (1)
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 املبحث الثالث
 أشكال التواصل ومعيقاته

 أشكال التواصل: /1

بل هناك أشكال متعددة  تعد أفضل وسيلة للتواصلوإن كانت  إن التواصل ال يقتصر على اللغة وحدها

كما ميكننا اجلمع بني شكلني من التواصل يف   ،اخلالصورة واحلركة والكتابة... ،ة، اإلشار :الكلمةالتواصلمن 

الصور  اخلطاب االشهاري، ،مثال على ذلك:األفالم التعليمية،(1)ويعرف ابلتواصل املركب اخلطاب اللغوي الواحد،

 :هي أشكال ةيف ثالث اصلو الت حصر ناوميكن ويتفاوت التأثري بني هذه األمناط تبعا للسياقات التواصلية.واللوحات 

  التواصل اللفظي: -أ/1

 ويعتمد يف ،اخل...مجلو  تكاألصوا  وهو األكثر انتشارا بني املتخاطبني ألنه يتم عرب وسائل لغوية سهلة
 الذي يتيح له سهولة استقبال وإرسال وحتليل املرسالت اللغوية كافة، البيئة اللغوية عينها نسق القواعد نفسه األمر

إذ يعترب هذا النوع من التواصل أفضل . املباشر(2)»وهذا ما حيدث مبدئيا عرب ما نسميه شكل التواصل الكالمي
التأويل الفوري ملتلقي إمكانية ا :تتمثل يف فرصة لكل من املتكلم واملتلقيقدم ألنه ي الطرق إلرسال املعلومات،

 استيعاب املتلقي للرسالة. إمكانية لتأكد منفرصة ا للمتكلم تتيحو  وإبداء رد الفعل حول حمتوى الرسالة،
  التواصل غري اللفظي: -ب/1

يستخدمها اإلنسان أو تصدر عنه هبدف نقل «يتم هذا النوع من التواصل عن طريق وسائل عديدة

 يندرج ضمن وفه،(3)»هبدف املساعدة على نقلها أو الدقة يف التعبري عنهاأو  املعلومات أو األفكار أو املشاعر

األلوان واحللي والفنون  ،يئاتاهلواملالمح واإلمياءات و تمثل يف الصورة واإلشارة واحلركات يو ،سلوكيات االنسان

                                                 
م، 1220 ،21-20الفكر العريب املعاصر،لبنان،العددان: التواصل غري الكالمي بني اخلطاب العريب القدمي والنظر الراهن، حممد اندر سراج، ينظر:(1)

 .21ص:
 .21ص: املرجع نفسه،، التواصل غري الكالمي بني اخلطاب العريب القدمي والنظر الراهن حممد اندر سراج، ينظر: (2)
 .207ص: م،3011، 1ط القاهرة، أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، مكتبة اآلداب، حممود أمحد حنلة، (3)
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دورها يف  وبني،(1)اليت أشار إليها اجلاحظ داللةالمن العالمات ذات  شكيلية والديكورات والزخارف...وغريهاالت

 .تخاطبيةالعملية ال أثناءالداللة على املعاين 

  التواصل الكتايب: -ج/1

يتميز هذا النوع من التواصل ابلتدوين إذ يعتمد على األلفاظ املكتوبة واجلمل الواضحة يف صياغة الرسالة 

 .اخلالكتب والدورايت واجملالت... :ومن أبرز وسائله حنو املستقبل، ةاملوجه

عرب قنوات أخرى كاإلشارة والصورة إاَل أن التواصل عرب هذه القنوات «وخالصة القول ميكن أن يتم التواصل

 .ايبكتالو  سنركز البحث على التواصل اللفظي لذلك،(2)»ال يرقى قَوة ودقة إىل التواصل املتَوسل فيه ابللغة

 معيقات العملية التواصلية: /2

 :عوامل لغوية وغري لغويةهيو  بني املرسل واملستقبلعملية التواصل جناح حتول دون اليت هناك مجلة من العوامل 

 العوامل اللغوية: /أ

 وقد تواصلهم اليومي، أثناء فرادهاأن تفشي ظواهر لسانية بني البيئات العربية على اختالفها م تعاين
سنحاول  التداخل اللغوي واملزج اللغوي. اللغوية،الثنائية  االزدواجية اللغوية، :بـ اصطلح على هذه الظواهر اللغوية

 واملتلقي. تكلمبني املاصل وبيان مدى أتثريها على عملية التو  حتديد ماهيتها،من خالل  اإلشارة إىل هاته الظواهر
  (:Diglossie et Bilinguisme) التعدد اللغوياالزدواجية والثنائية و  1/أ

مصطلح الثنائية على االستعمال «حيث يقتصر ،)الثنائية/االزدواجية(لقد فصل يف حتديد مفهوم املصطلحني

ولكن بعد تعميم مصطلح الثنائية ، دواجية االستعمال اجلماعي للغتنييف حني مشل مصطلح االز  الفردي للغتني،

 .(3)»قرب هذا األخري من مصطلح االزدواجية على اجلماعة اللغوية،

                                                 
 .21ص: املرجع السابق، ،والتبينيالبيان  ينظر: (1)
 .34ص: م،3002-ه1120 ،1ط الرابط، دار األمان، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، حافظ إمساعيل علوي ووليد أمحد العنايت، (2)
 .13ص: م،3012، 1العدد احتاد إذاعات الدول العربية، مقال مبجلة اإلذاعات العربية، يف االزدواجية اللغوية واهلوية العربية، احلبيب النصراوي،(3)
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اليت يستعمل فيها الفرد أو جمموعة من األفراد تنوعني الوضعية  واالزدواجية()الثنائية ويقصد هبذا املصطلح 

فما جنده يف اجملتمعات العربية من تداخل بني الفصحى واللهجات العامية أو  (1)لغويني على مستوى اللغة الواحدة

ا أحياان حتيد عن أهدافها بني العربية الفصيحة واللغة الفرنسية، غدى عامال مؤثرا يف عملية التواصل، وقد جيعله

 املرجوة.

عدد «( عند بعض الدارسني ال خيالف الثنائية اللغوية إال يف Plurilingualismeأما التعدد اللغوي)

وهو يطلق على الفرد الذي يستخدم داخل جمموعة لغوية واحدة عدَّة لغات  اللغات الذي يصبح أكثر من لغتني،

عندما  إهنا متعددة اللغات، فيقال: رمسية...إخل(؛كما يطلق على اجلماعة اللغوية حسب ظروف اخلطاب)عائلية،

 .(2)»تستخدم عّدة لغات حسب أنواع اخلطاب وظروفه

التنوع اللغوي أو اللساين ضمن مستوى اللغة «والثنائية والتعدد اللغوي هي حاالت  االزدواجيةإذن 

العربية الفصيحة أو العربية من اللغة)اللهجات العامية و  توينيالواحدة،ومثال على ذلك استعمال الشخص ملس

ابختالفات على  عن األخرى متيز كل لغةرغم ،(3)»و اللغة الفرنسية(يف خطاابته اللفظية أو الكتابيةالوسطى 

اصلهم مع بعضهم و لدى األفراد أثناء تاألمر الذي شكل صراعا لغواي ، النحوي والصويت والداليل والرتكييبى املستو 

 بعض.

                                                 

 :504. Dictionnaire dedidactique des langue, (1976)Hachette, paris, p.D .Coste  .R .Galisson(1) 
 .13ص: ،السابق  املرجع يف االزدواجية اللغوية واهلوية العربية،(2)
 م،3011 -ه1124، 2اجملمع،العدد. مقال مبجلة 13-11ص:االزدواجية اللغوية يف اللغة العربية، ما كتبه عباس املصري وعماد أبو حسن، ينظر:(3)

، 1العدد،1جلة احتاد اجلامعات العربية لدآداب،اجمللد،مقال مب142ص:االزدواجية اللغوية يف األدب مناذج شعرية تطبيقية، مهى حممود العتوم، وأيضا:
 .م3007
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 هلذه الظاهرةبينما ينظر البعض  اجملتمعات العربية،بعض الظاهرة معضلة لغوية تعاين منها هذه  صبحلت 

الذي  واالستقرار اللساين الضامن لنجاعة التواصل بني الشعوب،«االزدواجية اليوم هيأن  نو بنظرة إجيابية، فري 

 .(1)»أمثرت يف العاملسمح ابالستفادة من نتائج العلوم أينما ي

 (:L’interférence Linguistique) التداخل اللغوي /2أ

بعض خصائص  تسرب،ك(2)»دخول شيء يف شيء آخر بال زايدة حجم ومقدار«التداخل عبارة عن

أخرى أثناء االستعمال  (لنظام لغة معينة وتسللها إىل لغةالرتكيبية أو املعجمية األلفاظ أو الصفات (العناصر اللغوية

 .(3) املستوى املعجمي من أكثر املستوايت تعرضا حلدوث ظاهرة التداخل اللغوي ويعد ،واملمارسة

 (:L’alternance de codes le mélange linguistique) االنتقال واملزج اللغوي /3أ

االنتقال االستعمايل للمتكلم وتعين  اجملتمعات اجلزائرية،ظاهرة لغوية منتشرة بكثرة يف «املزج اللغوي هوإن 

ظهرت هذه الظاهرة)التنوعات املزجية(كابتكار فردي ومجاعي ضروري نتيجة لعدم  اللغتني العربية والفرنسية، بني

ل نظام اللغة الثانية املكتسبة استعمإىل هاته الظاهرة)ا كلمجأ املتفل،(4)»إجادة استعمال اللغة الفرنسية)لغة احملتل(

 .التواصلعملية  أثناء ستمعللمأفكاره توصيل لته حماول يف(يتعذر عليه إفهام فحوى رسالته بنظام لغته األوىلعندما 

يعّد من  دق ،هذا اخلليط اللغويّ «إىل االنتقال بني مستوايت اللغة لتبليغ رسالتهاملتكلم يضطر ابلتايل و 

أسباب ضعف التحصيل يف اللغات خاّصة الفرنسية والعربية...إضافة إىل ما قد ينجّر عنه من اضطراابت نفسّية 

                                                 

.14-Mackey williams f : Bilinguisme et. contact des langues, p.p. 13 (1) 

 2نقال عن احلبيب النصراوي، يف االزدواجية اللغوية، ص:
 .24ص: ابب التاء، م،3000مكتبة لبنان انشرون،  كتاب التعريفات،  علي بن حممد الشريف اجلرجاين، (2)
مقال  منوذجا، و"اجلديد اليومي" اليومي"والشروق  "اخلرب اليومي" واقع الصافة اجلزائرية املكتوبة يف ظل التعددية اللغوية عبد اجلميد بوترعة، ينظر: (3)

 .301، ص:م3011سبتمرب ،2العدد اسات والبحوث االجتماعية،جملة الدر 
Les Algériens et leur(s) Langue,p115  ،Khaoula Taleb Ibrahimi(4) 
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 ول دون تلقيه الصحيححي لغواي مما يسبب لديه غموضا،(1)»قد تؤثّر سلبا يف النمو اللغوي والعقلي عند املتلقي

 .للغة الثانية

 غوية:اللغري العوامل  /ب

 النفسية، العوامل: السلوك البشري الذي يعد من أصعب الدراسات لتأثره مبجموعة من صلواالتيدرس 

 البيان. و امل بشيء من التفصيل و الع بعض هذهقف عند و ل التو ، سنحاغريها من العواملوالثقافية...و  االجتماعية،

 العوامل النفسو جسمية: /1ب

 اه،االنتب :ىو على مست اضطراابت منها: املتكلم أو املستقبل، االضطراابت اليت يعاين منها هي كافة

 ضعف القدرة السمعية أو عيوب النطق، احلواس:ى و على مستواضطراابت  االنفعال...اخل، الذاكرة، ،التفكري

من  اليت قد يكتنفها نوع رايت العملية التواصلية اللغويةثر سلبا على جمؤ العقلية...وغريها من االضطراابت اليت ت

 .ل الرسالة للمتلقي ابلشكل الصحيحوابلتايل عدم وصو  يش الناتج عن عدم ترابط األفكار،التشو 

 العوامل االجتماعية: /2ب 

 ،ولكنها حصيلة التفاعالت االجتماعية بني أفراد جمتمع ما إن العملية التواصلية ال ميكن أن حتدث لذاهتا،

وأي خلل يف هذا البناء اللغوي  يسهم يف إحكام التواصل وإجناحه، فعرف النظام اللغوي السائد بني مجاعة لسانية

عالقة اجتماعية مع الغري من أجل التأثري يف خماطبنا «نفنحن نتواصل مع بعضنا لنكوّ  ،يؤدي إىل انقطاع التواصل

أو  أو تصرفاته أو من أجل إحداث بعض اآلاثر على إحساسات خماطبنا أو أفكاره، لتغيري منظومته الفكرية،

فاملتكلم يعمل دوما من أجل التأثري يف خماطبه وذلك ابستحداث اسرتاتيجيات خطابية حمكمة ختتلف  أعماله،

 .بينهما (2)»ابختالف الوضعية التواصلية

                                                 
 املرجع السابق، منوذجا، اليومي" و"اجلديد والشروق اليومي" "اخلرب اليومي" واقع الصافة اجلزائرية املكتوبة يف ظل التعددية اللغوية عبد احلميد بوترعة، (1)

 .301ص:
 م،3007، 1،ط top éditoinنشوراتم املغرب، الدار البيضاء، الكفاايت التواصلية اللغة وتقنيات التعبري والتواصل، عبد السالم عشري،(2)

 .37ص:
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 لعوامل الثقافية:ا/ 3ب

 من واألفكار اليت متيز كل جمتمع عن غريه تشمل كافة العقائد والعادات واألعراف والتقاليد والطقوس

 الكّلّي من املفاهيممن  ذلك اجملموع الكّلّي لذلك النسق« أبهنا" ابنزيو" إذ يعرفها اجملتمعات األخرى،

 .رغباهتاو  (1)»والتنظيمات واملهارات واألدوات اليت تتعامل هبا البشرية مع البيئة إلشباع حاجاهتا واالستعماالت،

الكّل املتكامل الذي يتكّون من اخلصائص البنائية ملختلف اجملموعات  ذلك«أما مالينوفسكي فريى أبهنا

 .بينهم املشرتكة (2)»االجتماعية من األفكار اإلنسانية واملعتقدات واألعراف واحلرف واألدوات

حيث تتطور هذه البنية  ثر يف تكوين أفراده سلوكيا وإدراكيا،ؤ وعليه فإن البنية الثقافية لنظام جمتمع ما ت

هذه الرتكيبة الثقافية لكل ثر ؤ وت ،تعرف بثقافة األفراد كل جمتمع املعرفية لدى كل فرد لتشكل مهارات متداولة يف

ومبا أن منط الثقافات  ألن احملتوى الفكري للرسالة يتشكل من املخزون الثقايف لكل فرد، عملية التواصل؛ على فرد

عدم دراية كل طرف بثقافة  عند واملستقبل يشوهبا خلل ال حمالة لفإن عملية التواصل بني املرس بني البشر خيتلف،

 الطرف اآلخر.

 عملية التواصل على العوامل النفسية والثقافية واالجتماعية لكل منهما، وخالصة القول إن اطالع طريف

ألن األفراد  ،تواصلال عمليةجياب على ابإليؤثر  أثناء وضع وتبليغ خطاابهتما،-توظيفهاأي -وأخذها بعني االعتبار

 بطبيعتهم يعيشون ملء تطلعاهتم اإلنسانية والثقافية.

 

 

 

                                                 
، 13العدد بسكرة،  أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، جملة املخرب، الّلغوي والّسياق الثقايف،كفاءة معّلم الّلغة العربّية بني التواصل   فطيمة داود،(1)

 .324ص: م،3014
 .324ص: املرجع نفسه، كفاءة معّلم الّلغة العربّية بني التواصل الّلغوي والّسياق الثقايف،(2)
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 املبحث الرابع
 اآلليات التواصلية

    علمية كانت  ،كيف ميكن للغة  «لقد أشران سابقا إىل أن ما يهمنا هو دراسة اللغة أثناء االستعمال أي

انطالقا من  كيف تنتج اللغة أتثريا ما داخل سياق تواصليمبعىن آخر  و  مي(أن تنتج املعىن؟و )الكالم الي عادية وأ

منطقية...(اهلادفة إىل  معرفية،لسانية، اآلليات التواصلية)ذهنية، يفإىل البحث  دفعت إهنا أسئلة ؟يو االستعمال اللغ

أصبحت تشكل حتداي لكل نظرايت التواصل والقطاعات العلمية اليت يكون التواصل  واليتإحداث التأثري واإلقناع،

 ندعجز و قف بشكل مو البد أن نت ،ةاصليو قبل التطرق إىل كيفية اشتغال هذه اآلليات التو ،(1)»حقال من حقوهلا

  خباصية اآللية. م بتميزهو اصها اليت على أساسها ميكننا احلكم على أي علم من العلو خ مث حنددم اآللية و مفه

  فهي اصل أكثر من معرفة ما يتم إيصاله،معرفة كيف يتم التو من  نظرية التواصل اللساين تنطلق«فكرةن إ

ومن مث فهي تطل على  ،تفتح اباب مهما ملعرفة الطرائق واآلليات والتقنيات اليت تتم هبا صياغة األقوال رغم ذلك،

والتأثري هبا يف  لرتتيب األفكار والتعبري هبا عن املشاعر واملعتقدات، غل هبا الذهن البشري،تالكيفية اليت يش

اشتغال الذهن البشري أثناء كيفية ات اليت حتكم  اخللفيتركز على التواصل اللساين أي أن نظرية ، (2)»اآلخرين

  والتداولية. واملنطقية واملعرفيةيات اللغوية وتتمثل هذه اخللفيات يف جمموعة اآلل ،املستمعو املتكلم بني املعرفة تبادل 

عدة آليات منطقية وغري «املتكلم أن يستعمل داصل، البو الت عمليةأثناء مفادها أن  وهذا حييلنا إىل حقيقة

لما أفلح الفرد كو (...)تفاعالهتم مع حميطهم اخلارجيو انطالقا من جتارب األفراد  ،وأتويله كالمالإنشاء يف  منطقية

اعا. إذ تعمل امت أو اأو إقناعيف حسن اختيار ما يناسب من هذه اآلليات كان خلطابه وقع على خماطبيه: استمالة 

تغيري نظرة  وأ الدفع إىل عمل، و، أسلوكتغيري أو قف و متسريع عملية تعديل على  مجيعها )إذا أحسن استعماهلا(

                                                 
 .32-33ص: املرجع السابق، ج،عندما نتواصل نغري مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجا  (1)
 .12ص: املرجع نفسه، عندما نتواصل نغري مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج، (2)
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يف اصلية و التاآلليات مبعىن كلما أحسن املتكلم استخدام ،(1) »فكرة وشخص، أ وحدث، أ وع ما، أو ضو اجتاه م

 .قع إجيايب على متلقيهو كان خلطابه   علمية وأ اجتماعية وكانت أثقافية   تنوعةامل تهخطاابتوجيه و صياغة 

 تعريف اآللية: /1
 ،"اآللة" كمرادف للفظب استعماهلا  الذي غل "الوسيلة" لفظ«ـب-يف املناهج احلديثة-يعرف مصطلح اآللية

ويف املقابل .(2)»"املقاصد" بدل علوم "الغاايت" علوم يف املقابل، وقيل، "اآللة"، بدل علوم "الوسائل" فقيل علوم
"اآلليات ـهذه الوسائل والكيفيات اللغوية املنطقية املنتجة للمضامني ب« ـالرمحن خيتار تسمية ل جند طه عبد

 .(3)»اآلليات التحتية"" أو األصلية""اآلليات  أو االنتاجية"
"العلوم  يف صيغة املفرد أو "العلم اآليل" فيقال ابلعلم؛«بينما ورد مصطلح اآللية يف الرتاث العريب مرتبطا

 أو قل والعلم اآليل هو عبارة عن العلم الذي ال يكون مقصودًا لذاته، يف صيغة اجلمع؛ أو "علوم اآللة" اآللية"

ومىت كان  وحبيث ال يُنال هذا الغري إال بواسطته، حبيث ال يطلب إال من أجل غريه، حد ذاته،ليس هو غاية يف 

لكونه  نزل منزلة العلم األسبق)مثال املنطق(،ونزل هذا اآلخر منزلة العلم األشرف، العلم اآليل يتعلق به غريه،

 العلوم املتعارف عليها تنقسم إىل صنفني:النص أن هذا تبني لنا من خالل .ي(4) »)مثال الطب( مقصودًا لذاته

 (5)وهذا التقسيم أشار إليه ابن خلدون وعلوم هي وسيلة آلية كاملنطق، ،لطبكعلم ا  علوم مقصودة ابلذات،

 ل والبيان يف احدى فصول املقدمة.ابلتفصي

أعم ومعىن معىن  أما فيما خيص مفهوم خاصية اآللية فنجدها يف الرتاث تنحصر يف معنيني اثنني مها:

 فهو أن تكون اآللية خاصية إضافية تلحق كل علم يشرتك يف حتصيل غريه، األعم" اآللية"معىن «أما، أخص

هة وهكذا تكون اآللية صفة تعرض للعلوم من ج(...)فيكون كل علم دخل يف علم آخر مبنزلة آلة من آالته

 فيكون بذلك كل علم ما مقصودة لذاهتا؛صارت علو  حبيث لو صرف عنها هذا االستخدام، استخدامها يف غريها
                                                 

 .22ص: ،السابقاملرجع  ندما نتواصل نغري مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج،ع (1)
 .24ص: املرجع السابق، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، (2)
 .11ص: املرجع نفسه، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، (3)
 .21-22ص: املرجع نفسه، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، (4)
 .222ص: املرجع السابق، املقدمة، أنظر: (5)
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فهو أن تكون صفة ذاتية لبعض  "اآللية األخص" وأما معىن آلة لغريه. ومن جهة أخرى مقصودًا لذاته، من جهة

حبيث ال ميكن أن يصرف عنها وصف االستخدام لغريها حىت لو  أي صفة ختتص هبا دون غريها، العلوم،

وحبيث  القصد أن ننظر يف هذا االستخدام لكي نزيد يف تصحيحه وضبط قوانينه،ألن غاية هذا  قصدانها لذاهتا،

 .(1)»ال ينتقل هذا الوصف اآليل عنها حىت ولو مل يقع التوسل هبا يف حتصيل علوم أخرى

 أن:التعريف نستنتج انطالقا من هذا و 

وختتفي هذه الصفة  من العلوم،مبجرد استخدامها يف حتصيل غريها م تضاف لبعض العلو  "اآللية األعم" صفة /1

 عن هذه العلوم فور صرف هذا االستخدام عنها.

 لذاهتا. صد استخدامهاوقُ  خاصية اآللية قد تالزم بعض العلوم حىت لو صرفت عنها وظيفة حتصيل علوم أخرى،/3

 املتباينة املقاصد.بل تتصف هبا كل العلوم  صفة اآللية ليست حكرا على حقل من احلقول املعرفية دون غريها،/2

 ينبغي على مستعملها التمكن منها، فإنه إىل حتصيل العلوم املقصودة ابلذات،هتدف العلوم اآللية مبا أن و 

فاملتكلم الذي يتوسل ابلعلوم اآللية لتوضيح وتبسيط معىن  وضبط قوانينها لكي يستخدمها استخداما صحيحا،

الذي يُبدي  ه وشرحه ذا أتثري قوي على ذهن املتلقي،ئإلقا تكون طريقة معني خيص مضمون العلوم املقصودة،

 من فهمه واستيعابه حليثيات املضمون اإلنتاجي الذي قدمه املتكلم. اجتاواب وانفعاال انبع

مبعىن اآلليات اليت تسهم يف تبسيط وتيسري حمتوى  هذه العلوم دور اآلليات التواصلية؛ ؤدييف هذه احلالة تو 

املشكالت اليت كانت تقف عائقا  وابلتايل تقضي على أثناء عملية التلفظ،-املتكلم واملتلقي نيب-املضمون اخلطايب

 أمام جناح عملية التواصل بينهما.

                                                 
 .21ص: املرجع السابق، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، (1)
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فإن كل املصطلحات  عملية التواصل، مبا أن وظيفة اآللية هي تبسيط وتيسري احملتوى الكالمي بني طريف

تدخل يف هذا -حتصيل العلوم املقصودة وهلا غاية واحدة؛-الوظيفةواليت تؤدي نفس  املتعددة يف خمتلف املناهج،

 .اخلاألدوات... التقنيات، الوسائل، هناك:-إضافة ملصطلح اآللية-ومن هذه املصطلحات ،الباب

فإن هذه اآلليات التواصلية ابلتايل و  يف حبثنا هنا هو)احلقل التعليمي(،دراسته ن احلقل املقصود واملراد إ

 وذلك )اخلطاب التعليمي(،تقدمي إيضاحات وشروحات معمقة حول موضوع الدرس األستاذ علىتساعد 

 يف اإليضاح وسائل استعمال ضرورة املربون إىل دعا ذلك أجل منو «للطالبلرصيد املعريف واللغوي ا لتحسني

 .(1)»حقيقية تصورات على مبنية معرفة بناء على التالميذ وتساعدهم اهتمام توقظ ألهنا ،التدريس

 على املعينة الوسائل اإليضاح، وسائل: متعددة منها بتسميات التعليم يف املستخدمة الوسائل قد مسيتل

 وسائل املتعددة، احلسية الوسائل التعليمية، الوسائل البصرية، السمعية الوسائل التدريس، معينات التدريس،

 الوسائل هذه االختيارية)تستعمل الوسائل التدريس، أو التعليم تكنولوجيا التعليم، وسائط التعليمية، االتصال

 الوسائل للمنهج(، الرتبوية األهداف لتحقيق استخدامها جيب اليت وهي)األساسية الوسائل إضافية(، كأنشطة

والطالب األستاذ  يستعمله ما على تدلاليت  وهي ،الوسيطة الوسائل ،املواقف( من يتجزأ ال ءاً جز   املعيارية)متثل

  .(2) ...اخلووسيطة له معينة هي وإمنا ،نفسه التعلم من جزءا ليست أهنا مبعىن ،التعلم إحداث يف للمعاونة نفسه

بل حىت  ،فقط ال تنحصر يف الوسائل التكنولوجية امللموسة ابليد اآلليات التواصليةفوفضال عن ذلك 

وهذه احلقيقة  .لفلسفة هي آليات تواصلية إجرائيةوا-العقل-واملعتقداتواألفكار  املمارسات النظرية كاملنطق،

املواقف اخلطابية خمتلف  يف اليت تسببت يف بناء القولجيب أن ال يغفلها كل من يروم اخلوض يف دراسة اآلليات 

                                                 
 .21ص: م،3002، 1ع/ بن،ردمك،ط مطبعة: يس ابلكفاءات،قاربة التدر م خري الدين هين، (1)
احلاسوب وتكنولوجيا  :عدد خاص مقال جملة العلوم االنسانية واالجتماعية، دور الوسائل التعليمية يف إثراء املوقف التعليمي ابجلامعة، ،ايمنة امساعيلي(2)

 بتصرف.231-332ص: املعلومات يف التعليم العلي،
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معرفة اتمة ابألداة تطلب من كليهما ياملتكلم واملستمع بطبيعة احلال  ألن فهم األقوال اخلطابية بني ،التواصلية

 املستعان هبا أثناء القول.

 املنهج. العمل، اخلدمة، تتميز اآللية ابخلاصيات الثالث: أوصاف اآللية: /2
  اخلدمة: /أ2

اخلادم هو ما كان آلة من اآلالت  العلم«كما أن   ،عن بقية العلوم األصلية ليةتتميز هبا العلوم اآلهي صفة 

فيكون املنطق حبسب هذه اآللة أكثر العلوم  اليت يتوصل هبا العلم املخدوم إىل تقرير أحكامه واستخراج مسائله،

 .للعلوم املقصودة حسب درجة فاعلية هذا العلم كآلة واصفة(1)»يليه يف ذلك علم اللغة مث األمثل فاألمثل آليًة،

 العمل: /ب2
نبنائها على امن جهة  أوال:، خباصية الصبغة العملية اليت تظهر يف احلاالت الثالث العلوم اآلليةتتميز 

حيث تتحدد قيمة كل إجراء ابلنتائج اليت ترتتب عليه والفوائد اليت  االجراءات أو ابألحرى تعلقها بكيفيات عمل،
إضافة للتمييز بني اخلري  ،بني الصدق والكذب فوظيفة اآللية التمييز من جهة تقوميها للسلوك؛ اثنيا: أييت هبا،

البد أن تنتقل من جمرد مستوى  فكل معرفة عقلية انفعة، من جهة إقامتها للعلم على العمل، مث اثلثا: والشر،
وابلتايل فإن العلم اآليل  ،(2) ولو كانت لغة أو منطقًا أو حساابً  ،التمييز النظري إىل مستوى التخلق السلوكي هبا

  .األخرى كغريه من العلوم  التطبيق العملييتميز بصفة 
 املنهج: /ج2

كغريها من   العلوم اآلليةتصف ت ،(3)»توصل هبا إىل نتائج معينةمجلة الطرق واألساليب اليت يُ «قصد بهي
يكون يف  إن ما« :وهذا ما أشار إليه التهانوي يف قوله خباصية منهجية جيب إدراكها وصياغتها،األصلية العلوم 

مبعىن أن العلوم  ،(4)»البد أن يكون متعلقا بكيفية حتصيله فهو متعلق بكيفية عمل حد ذاته آلة لتحصيل غريه،
 .هاكيفيات عمل  حيدد ية متعلقة مبنهجاآلل

 

                                                 
 .21ص: املرجع السابق، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث،(1)
 بتصرف.24-22ص: ،نفسهاملرجع ، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث(2)
 .24ص: ،نفسهاملرجع جتديد املنهج يف تقومي الرتاث (3)
 .24:ص جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، نقال عن طه عبد الرمحن، .4-2ص: ،1ج كشاف اصطالح الفنون،  التهانوي، (4)
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 :صطلحا ومفهوما(م)استخدام الدراسات العربية والغربية لآلليات /3
 الدراسات العربية: أ/3

نزعة التوسل ابلعلوم  مطغت عليه ئهأن تفكري غالبية علماالحظ ة يالرتاثية العربيإن الدارس لإلنتاجات 

وإذا ما حاولنا معرفة ، توضيح مضمون النصوص فهما وتفهيماوذلك من أجل  اآللية يف نشاطاهتم العلمية،

  :لسبنب مهاأسباب نشأة أو ابألحرى استعانة الثقافة العربية هبذه اآلليات يف التفكري جندها راجعة 

جاهزة الثقافة العربية يف أول أمرها على كثرة النصوص وتشعبها اليت حالت دون تقدميها حلوال  اعتماد أوال:

 ،ما أثر عن اليوانن من نظر عقلي مل يكن هو النموذج الوحيد للتفكري اثنيا:، للمشكالت اليت تعرتض الناس

بل إن النموذج الذي استعان به العلماء يف  ،يعتقد البعضط عقلي مهما كان كما حبيث ال خيرج عن إطاره نشا

كان املنطق الطبيعي الذي كان نتاج تكوين العقل اإلنساين الذي   لب ،التفكري يف بداايهتم مل يكن منطق أرسطو

 هلذين السببني األصل يف ارتداء النشاط الثقايفقد كان ، ل(1) منحه هللا للعرب واليوانن وسائر األمم والشعوب

الجتهاد على مناهج وأصول يقوم هذا ا ثحبي ،ين على االجتهاد العقليالعريب نعمة التفكري املنطقي الطبيعي املب

 مضبوطة.

ل متام حسان يف هذا و يق ، العريب هو أتثره ابلفكر اليوانينريفكتولعل من أهم املؤاخذات اليت ألصقت ابل

تهم متاما من التأثر ابملنطق األرسطي وإن كان أتثرهم ال ئنستطيع ترب  ال«نكاد جنزم ذلك على املعتزلة ألننا  الصدد:

ولكي  .(2) »الذي رمسناه ملسار الفكر العريب خيرجهم يف مرحلة متقدمة من اتريخ الثقافة العربية من اإلطار العام

واليت   العربية آنذاك،نفهم األشياء يف سياقها البد أن نطلع على األسباب اليت أدت إىل هذا التحول يف الثقافة 

 كانت وراء أتثر طائفة من العلماء ابلفكر اليوانين.

                                                 
-ه1130 عامل الكتاب، ،القاهرة أمرية للطباعة، بالغة،–فقه اللغة -ألصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو متام حسان، (1)

 بتصرف.14،12،ص:م3000
 .21ص: بالغة املرجع نفسه، –اللغة  فقه- األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو(2)
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حول  إىل فحوى اخلالفات اليت دارت بني فالسفة اإلسالم وبني املسيحيني يُرجع متام حسان هذا التأثر

وابألحاديث اليت  عدم اقتناع حيي الدمشقي جبدوى االحتجاج ابلنصوص القرآنية ك  املسائل اجلدلية املثارة آنذاك

ويطالبهم ابستعمال  كان يستشهد هبا املسلمون يف االستدالل أثناء املناقشات اليت كانت تدور يف البالط األموي،

الدافع األول  لتكون هذه اجملادالت فيما يبدوا يف أوساط بين جلدته من السراين، طرق املنطق وبراهينه كما شاع

بعضهم هبذا النظر  تَ تَ فافـ   ليتمكنوا من الرد على أبناء الدايانت األخرى، نطق،لعلماء العقائد إىل التسلح هبذا امل

ولفقوا بني املنهج اإلسالمي القائم على املنطق الطبيعي وبني طرق املنطق الصوري)من خالل تعاطي  ،العقلي

 الثقافة العربية بكل فروعها ليتحول بذلك جمرى سري، ة النقلية(ومسوا أنفسهم املعتزلةاألدلة العقلية إىل جانب األدل

 .(1) من طابع النقل إىل طابع النقل والعقل معا

كانت وراء تطبع أغلبية األعمال الفكرية للفالسفة والنحاة اليت  األسباب تعد اخلالفات اجلدلية من بني 

القوالب االستداللية  او فقد اعترب  واملنطق الصوري، والبالغيني ابلصفة العلمية اليت ميتاز هبا املنهج الرايضي الربهاين،

 الربهانية اليت يقدموهنا معيارا تقومييا ملشروعية إعجاز أي نص.

  ابلفكر اليوانين يف اجملاالت التالية: النحاة العرببعض أتثر  لقد

 إذ حاول النحاة أن يقدموا ألبواب النحو حبدود صورية تعتمد على تعريف النوع /جمال احلدود والتعريفات،1«

 الصوري من شروط لبناء التعريفات أو رسوم تعرفة ابجلنس واخلاصة على حنو ما يفرض املنطق ابجلنس والفصل،

كأن يدعي أن به دورا أو تسلسال أو   ،إال إذا اعرتض أحدهم على تعريف جاء به غريه انقشه نقاشا منطقيا صرفا

 .أنه غري جامع أو مانع أو أنه خالف صورية التعريف على حنو ما

وقد يكون أحد طريف القسمة ال وجود له  ،اعتماد بعض النحاة يف عرضهم مسائل النحو على القسمة العقلية /3

 ذلك ويثبت الطرف اآلخر.إىل شري النحوي ييف النحو ف

                                                 
 .21ص: ،السابقاملرجع  بالغة،–ه اللغة فق-إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحواألصول دراسة  ينظر: (1)
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تعليقات الشراح وأصحاب احلواشي على عبارات املتون والشروح تشتمل على إشارات إىل األقيسة املنطقية  /2

 .(1)»ها اليت تعرف هبا يف متون املنطقئاحملددة وأمساأبشكاهلا 

كل جسم قسم إىل أنواعه أو  «كقول اجلزويل:  تالتقسيمااستعمال مصطلحات املنطق يف عرض املسائل ويف  /1

فاسم املقسوم صادق على األنواع واألشخاص وإال فليست  ،إىل أشخاص أنواعه أو نوع قسم إىل أشخاصه

 .(2)»أبقسام له

اقتباسات من األصول البن  «من كتاب ريو الص حاة ابملنطقأتثر بعض الناليت تبني  بعض النماذج ردو سن

 السراج:

"فتفهم هذه األصول والفصول قد أعلنت يف هذا الكتاب أسرار النحو ومجعته مجعا حيضره وفصلته تفصيال  أ/

 40ص يظهره ورتبت أنواعه وصنوفه"

 .47ص "وابخلرب يقع التصديق والتكذيب" ب/

 ويقول: فتقول حجر، الدينار ما هو؟ يقول القائل: "وخرب املبتدأ يكون جواب ما وأي وكيف وكم وأين ومىت، ج/

لى تدل عغريها من النماذج اليت و ، (3) »77ص فتجيبه بنوع من ذلك اجلنس" أي احلجارة هو؟ فنقول ذهب،

 .ملؤثرات اليواننيةاب النحو العريبأتثر 

ويؤخذ  من منطقها وأخضعوها ملنطق عقلي جمّرد، يف أحيان كثرية، اللغة جرد النحاة«قد بصنيعهم هذا و 
منه نستنتج و  ،(4)»هذه النزعة التجريدية املطلقة يف إقامة احلدود بني اللغوي والعقلي على الباحثني العرب خاصة،

بعلوم  حناتهبعض اليت كانت نتاج أتثر  تقعيديةالضوابط العايري و املن حتدد له قبل أ النحو نشأ استعماليا،أن 
 أخرى.

                                                 
 .22-23السابق، ص:املرجع  ،بالغة–فقه اللغة -ألصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو ا(1)
 .22ص: ،–فقه اللغة -د العرب النحواألصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عن متام حسان،نقال عن  الورقة األوىل،–النسخة التيمورية للقانون(2)
 .22 ص: املرجع نفسه، بالغة،–فقه اللغة -األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو (3)
نقال عن بني االستعمال  .22ص:، م1224 ،10ع بريوت، جملة الفكر العريب املعاصر مركز اإلمناء القومي لبنان، الزمن النحوي. مالك املطليب: (4)

 .71ص: مقاربة تداولية يف تعليمية النحو يف لقسام اللغة العربية وآداهبا، مقال مبجلة املوروث، اللغوي واملفاهيم النحوية،
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بل   سواء ضبطوها أم مل يضبطوها، مبا اتفق هلم من الوسائل، «علماء الرتاث مؤلفاهتمينشئ بعض مل كما 

فيعملون على تبني أوصافها ومتلك  على خالف ذلك يتخريون هذه الوسائل حبسب أغراضهم العلمية، كانوا

 بل ميارسون نقدها وتنقيحها، قدراهتم فيها، ويتنافسون يف حتصيلها وتوسيع االشتغال هبا،أسرارها قبل الدخول يف 

ومبختلف  ،(1)»املدلل ومبقتضيات النظم املعللفتأيت خطاابهتم قائمة بشرائط العرض  إظهارا لرسوخ معرفتهم هبا،

 .داتة واحلجج واالستشهااألدل

د األصوليني من و جه «العربية قدميا ما نلمسه يف اللغوية يف الدراسات-استخدام اآلليات-ومن أبرز مالمح

لعل رأي األصوليني يف دالالت ل فو فإذا اخرتان مثاال ملا نق إخل الفقهاء استدالال وقياسا وتعليال وداللة ألفاظ

، واالقتضاء العموم واخلصوص، :األلفاظ جُيزئ يف هذا املقام إذ نصادف اعتمادهم يف التقسيم على عالقات مثل

الستنباط واليت تعني على ا اليت تتضمنها األساليب العربية، ها من القواعد األصوليةوغري  (2)»واملخالفة ،والزم املعىن

 .الصحيح لألحكام اللغوية

بل استعانوا أيضا ابلوسائل التوضيحية  ،اآلليات النظريةاستخدام علماء العرب على  كما مل يقتصر

 يف طالبه اهليثم مع بن احلسن«، مثاال على ذلكة التعلمية لوصف الظواهر اللغويةممارساهتم التعليميامللموسة يف 

 أما،واملاء( الكثافة)اهلواء خمتلفي يف وسطني وضعت ما إذا منكسرة تبدو أن األشياء كيف يريهم املسجد فناء

 التعليمية. املمارسةية الشكل أثناء و األرضية كر  أن الكرة ليبنّي (3)»الفضة من أرضية كرة أول نقش فقد اإلدريسي

تذكرة املتكلم يف آداب -وقد أمساها يف كتابه استخدام الوسائل يف التعليم، «"على "ابن مجاعة حث كما
استخدام الوسائل التواصلية امللموسة يف الدراسات اللغوية العربية ليس أمرا إن ،(4)»وسائل التشبيه-العلم واملتعلم

َشّكل اجملال التعليمي آنذاك دافعا قواي البتكار وسائل تواصلية تصويبية تعني الطالب على فقد  العهد،حديث 
 الفهم واالستيعاب.

                                                 
 .22:ص املرجع السابق، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، (1)
 .12ص: املرجع السابق، بالغة، –فقه اللغة - غوي عند العرب النحواألصول دراسة إبستيمولوجية للفكر الل(2)
 .117ص: م،3014ديسمرب ،34العدد مقال مبجلة األثر، دور الوسائل يف العملية التعليمية، سهل ليلى، (3)
 .3ص: السابق، املرجع احليلة، حممود حممد(4)
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آليات إنتاجية «يسلم طه عبد الرمحن أن اآلليات اليت استحكمت مضمون النص الرتاثي استحكاما هي

آلليات حبيث ال ميكن فهم هذا النص الرتاثي حق تدل على أن واضع هذا النص متمهر يف هذه ا ومتنوعة، دقيقة

يف  هوهذا ما جيب أن نلمس، (1)»الفهم وال تفهيمه حق التفهيم بغري معرفة اتمة أبصول وفصول هذه اآلليات

اليت يستعني هبا يف الشرح  ات التواصليةمترس األستاذ يف أصول وفصول اآللي مضمون اخلطاابت التعليمية اليوم؛

 هلا. صحيحاالستخدام ال نضميل مترس،والتحليل حق 

متنوعة األصناف ومتفاوتة  اليت تولدت وتكاثرت هبا مضامني الرتاث،الوسائل اإلنتاجية «نفإوابلتايل 

مثل الوسائل التسديدية  طرف اآلليات املادية، هذه األصناف واملراتب اليت حيصرها طرفان متباينان مها: املراتب،

مع العلم أن إمهال اآلليات املنطقية كان أظهر  مثل الوسائل اللغوية واملنطقية، وطرف اآلليات الصورية، والتأنيسية

 بني أساليبت عندارسي الرتاث وقصورهم  عند وأقوى يف أعمال التقومي املنجزة بسبب تدهور القدرة املنهجية

 .اخلطاابت الرتاثية(2) »هبا بلغتاليت  االدعاء واالعرتاض

املستوى املنطقي واملنهجي الذي حصَّله املتكلمون يف امتالك « مطالبون بتحصيلنيالباحثني احملدث أنكما 

والبد لنا من اسرتجاع بعض حمتوايت علم الكالم واستعادة  وضبط املناهج العقلية ابلتقومي من األدلة املنطقية.

من و  من جهة،(3)»ل الدراسات النظرية احلديثةألن ذلك كفيل إبثراء قدرتنا على متث بعض اجلوانب املنهجية فيه،

 اإلنتاج الفكري.عملية  يفنا ئراك كيفية اشتغال ذهن علماإدجهة أخرى 

 م العقلية اليتإىل إعمال ملكاهتنقد إنتاجات بعضهم البعض( و)صنع إنتاجاهتم الفكرية أفقد رجعوا يف ذلك

  التعليل...اخل.و  دعم عقوهلم لالستنباط، مما ابلفلسفة اليواننية وما يتصل هبا من املنطق، تثر أت

                                                 
 .23ص: املرجع السابق، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، (1)
 .23ص: املرجع نفسه، ،جتديد املنهج يف تقومي الرتاث (2)
 .132-137ص: م،3000، 3ط الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، طه عبد الرمحن، (3)
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الفلسفة أداة لتفكيك األفكار واملعتقدات الرائجة وحماكمة الفكر «اذاختإىل  "هابرماسإليه " دعىما هذا و 

 الفلسفة الواعية أبصوهلا الطبيعية والتداولية اليت ندعو إليها ال تبغي مبسالك احلجاج بديال،«ألن،(1)»الوضعاين

وهذا يعين .(2)»الكفيلة يف إطار جمال التداول ومقتضياته التفاعلية أبن حتصل اإلقناع وتدفع إىل العملألهنا وحدها 

 .العقلية حتتاج دوما ملنطق يضبطهااملعرفة  أن

 الدراسات الغربية: ب/3
نف األول متثله النظرايت الشكلية الص صنفت الدراسات اللسانية الغربية بنظرايهتا املتعددة إىل صنفني:

مهمته اكتشاف القواعد وتصنيفها وتفسريها  املنهج التوليدي التحويلي، املنهج البنيوي، مبناهجها املختلفة:
 أما الصنف الثاين فيمثله ابستعمال اآلليات العقلية الصورية اجملردة، ا أثناء دراسة الظواهر اللغوية،هلوالتمثيل 

داويل الذي يدعو من وجهة نظر منطقية طبيعية إىل ضرورة إيالء العناية الكافية لظروف السياق أصحاب املنهج الت
 التواصلي املناسب عند استعمال اللغة.

أو ابألحرى اآلليات اليت تبناها كل اجتاه يف  ،سنورد بعض النماذج من التصورات اليت دعا إليها كل اجتاه

 دراسة ووصف وتفسري وحتليل الظواهر اللغوية.

 :االجتاه الشكلي  
قد دعا هذا ل ،على ذلكيف دراسة اللغة كمثال  صاحب املنهج التوليدي التحويلي أنخذ تصور تشومسكي

وإفراز مفهوم  العامل من العناية بتغطية املواد واملعطيات إىل العناية بغور وعمق التفسري، اهتمام«األخري إىل حتول
فما هي اآلليات الدقيقة واألجهزة .(. ..)عقالين ينمَّى على أساس جتريديدال للغة يصبح موضوع حبث 

هذا ما .(3)»ملتبنون هلذا األسلوب؟املنطقية منها واإلبستمولوجية واألنطولوجية اليت يستعملها اللسانيون ا التصورية،
 سنحاول تبيانه من خالل عرض أهم املبادئ والتصورات اليت اندى هبا تشومسكي ومناصريه.

 :عتمد تشومسكي يف تفسريه للظواهر اللغوية على ثالث آليات أساسيةلقد ا

 فالبحث ذو األسلوب الكليلي يقتضي بناء مناذج جمردة. التجريد: /1«

                                                 
 .22ص: املرجع السابق، اجلابري،عابد إبشراف حممد  "يف غمار السياسة فكرًا و ممارسة"، الكتاب الثالثهابرماس ومسألة التقنية، (1)
 .44ص: املرجع السابق، يف أصول احلوار و أفعال الكالم، (2)
 .31-32ص: املرجع السابق، اللسانيات واللغة العربية مناذج تركيبية داللية، (3)
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 .هذه النماذج اجملردة ذات طبيعة رايضية الرايضية:الطبيعة  /3

. (1)»من اإلحساسات العادية للعلماء ،/املرونة اإلبستيمولوجية:هذه النماذج الرايضية اجملردة أكثر واقعية،إىل حد2

على  ليبنز،منذ ،برانمج عقالين يراهن إطار«تصور تشومسكي يصنف ضمنتبني لنا من خالل هذا النص أن ي

 يو الدارس اللغ اليت تساعدو ،(2)»جمموعة من القواعد الصورية اليت ينبغي أن خيضع هلا عامل البنيات املمكنةإجياد 

 ية.و اهر اللغو على تفسري الظ

اختذ من األنساق اللغوية ميداان تطبيقيا قد  أن تشومسكي نستنتج  ر املفاهيمي،و تصانطالقا من هذا ال

يتم و  ،ابعتبارها)البنيات الذهنية للعقل(آليات مساعدة ملمارسة التفاعالت البشرية البنيات الذهنية للعقل،لدراسة 

 من خالل بلورة مناذج قائمة على قواعد ومبادئ لتحليل املعرفة اللغوية وتفسريها.ذلك 

أن أحناء اللغات «أن تشومسكي أنشأ كل أعماله على فرضية مضموهنام(1274) "كروس" يقولو 

مبعىن أن تكون قواعد النحو قواعد إلعادة  شبيهة أبنساق املنطق الرايضي، الطبيعية ينبغي أن تكون أنساقًا صورية،

ن العديد م-الظواهر اللغويةيف دراسة  ضرورة إدخال بنية املنطق الرايضي الصوري-التصور كد هذايؤ و  ،(3)»الكتابة

يف تقنني قواعدهم رية و الصآلليات العقلية اب اواستعانو ، هذا التصور كمنهج نظري واتبن ني، حيثالباحثني اللسان

 .مهتم الفكرية وإثبات صحة تعليالهتوتقعيد إنتاجا

 مخسة مبادئ هي:«يف متعلم(مبادئ نقل وتبليغ املعارف للThomas)وقد حدد توم

 .التسلسل من املعلوم إىل اجملهول -1

 .ومن البسيط إىل املركب -3

 .ومن املادي احملسوس إىل اجملرد -2

                                                 
 .31ص: ملرجع نفسه،ا، اللسانيات واللغة العربية مناذج تركيبية داللية (1)
 .32ص: املرجع السابق، لسانية وظيفية، التواصل اللغوي مقاربة (2)
 .32ص: ،السابقاملرجع  لتواصل اللغوي مقاربة لسانية وظيفية،ا (3)
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 .ومن الشيء املالحظ إىل تعليل وجوده -4

 من املعرفة القبلية املكتسبة أثناء عرض املادة التعليمية األستاذ أن يتنقل  ، مبعىن البد(1)»ومن الكل إىل اجلزء -2

 )القاعدةمن الكلو  املركبة، يتدرج يف عرض املعارف من البسيطة إىلو  لة،و إىل املعرفة اجمله الو صو لدى الطالب 

 يف ذهنه أكثر. عبها الطالبو اعد الفرعية( لكي يستو )القالعامة(إىل اجلزء

  اصلي:و االجتاه الت

منطلقني يف ذلك  إىل جتاوز النظرة التجريدية الضيقة للغة،أصحاب االجتاه الثاين)التواصلي( يف حني يسعى

 ،التواصلعملية للغة البشرية لضمان جناح ا ة يف دراسةالطبيعيمن تصورهم الداعي إىل تبين اآلليات املنطقية 

عرفية بل تساهم فيها قدرات أخرى منطقية وم ،بعملية التواصل القدرة اللغوية الصرف وحدها تنهض ال«ألنه

 اللغوية،ابإلضافة إىل ملكته  فمستعمل اللغة الطبيعية يستخدم أثناء عملية التواصل؛ .واجتماعية وإدراكية وغريها

 .(2)»ملكات ذات طبيعة غري لغوية تسهم يف إجناح هذه العملية

 "kominiu " كومنيوس «ـفقد كان ل التعليمية امللموسة،التواصلية  الوسائل أما فيما خيص استخدام

 بداية ويف احلواس خالل من األشياء بتعليم اندى التعليمية،حيث الوسائل تطور يف م أمهية1400عام  يف وأعماله

 طريق عن التعليم عن دافع الذي"John pistalozi "بستالوزي جون"أبفكار التعليم أتثر حقل م 1800عام

،ألن طبيعة اإلنسان (3)»حقيقية شياءأب صلة ذات كانت إذا معىن ذات الكلمات تكون أن اعتقد حيث احلواس،

 حل املشكالت اليت يعاين منها اجملال التعليمي.يف سائل و هذه التساهم ابلتايل و س أكثر من اجملرد، و متيل إىل احملس

 القرن بداايت يف احلركة مولد كان دقة ولكن األكثر البصرية، السمعية التعليمية احلركة بداية كانت هكذا

 التعليم"يدعى كتاب بطبع شركة قامت عندما ،املرئي التعليم مصطلح م1908عام استعمل يف حيث العشرين،

                                                 
تعليمية النص  خدير املغيلي،نقال عن .310ص:  م،1222، 1دار املسرية، األردن، ط التصميم التعليمي نظرية وممارسة، حممد حممود احليلة، (1)

 .241ص: جبلة الواحات للبحوث و الدراسات،مقال  وآداهبا يف اجلامعة،التعليمي للغة العربية 
 .12ص: املرجع السابق، الوظيفة بني الكلية والنمطية، (2)
 .33ص: م،3001، 1ط عمان، دار املسرية، أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية، احليلة، حممود حممد(3)
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اصلية األكثر و سائل التو تعد هذه التقنية من الو .(1) التعليمية لألفالم كتالوج أول طبع مت م1910عام ويف ،"املرئي

 .ةقف التعليميااملو  خمتلف التقنيات يفهذه مثل توظيف سن حيمن  األستاذ الناجح هوو جناعة يف التعليم عن بعد، 

ملعرفة او لغوية كافية لفهم وأتويل الُبىن الويف األخري نشري إىل أن العلوم املقصودة لذاهتا مل تعد وحدها  

تقف على ظروف  ستعانة لآليات تواصلية توضيحيةوابلتايل فإن املتكلم يف حاجة ماسة إىل اال ،اخلطابية

 .هملقاصد الصحيحستيعاب االفهم و للالوصول  لمتلقيللكي يتسىن  ،ومالبسات إنتاجية اخلطاب الكالمي

 كيفية اشتغاهلا:/حتديد اآلليات التواصلية و  4

 اآلليات العقلية واملنطقية، لقد بيّنا أن اآلليات اليت استحكمت الدراسات اللغوية العربية والغربية هي:

 واآلليات التداولية. اآلليات التكنولوجية واآلليات اللسانية،

 آلية العقل: أ/ -4

 .(2) »ومعقول عقاًل، يعقل، مصدر عقل،«العقل

 ويناجي هبا يصرفها يف فكره،و  ومجيع الكالم معان ينشئها اإلنسان يف نفسه، "اخلرب" أن«ويقول اجلرجاين

بل يزنه يف  أن املتكلم ال ينشئ كالما عبثا، ،مبعىن(3)»وتوصف أبهنا مقاصد وأغراض ويراجع فيها عقله، ،هقلب

الضرورية اليت حتمل يف جنبيها بعد حتكيم العقل يصل املتكلم للعلم واملعرفة و ،نفسه وقلبه وتفكريه السوي)عقله(

 املقاصد واألغراض اليت يريد تبليغها.

قوانينه األساسية البديهية اليت ال حتتاج « له أو هو أداة للتفكري، ومنه ميكننا القول أن العقل هو التفكري،

 ،ومن تركيبهولكنها من بنية العقل فليست هذه البديهيات من عمل العقل  برهان على صدقها ألهنا ضرورية، إىل

وجدان أن املرء ال يفتقر إىل منهج أرسطو ليعرف  ،وهفإذا نظران مثال إىل قانون اهلوية الذي يقضي أبن الشيء هو 

                                                 
 .33:ص املرجع نفسه، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية،أساسيات  احليلة، حممود مدحم ينظر: (1)
 .122ص: ،11ج ابن منظور، لسان العرب، (2)
 .232ص: ،م1242طحتقيق عبد املنعم خفاجي، القاهرة،  دالئل اإلعجاز، اجلرجاين، (3)
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وإذا نظران إىل قانون عدم التناقض الذي يقضي أبنه ميتنع أن يكون  ،البديهيات من وهو (...)أن يده هي يده

وكذلك إذا  عقولنا فلسنا حباجة إىل اجتالب ذلك من كتب اليوانن،الشيء هو وال هو وجدانه جزءا من تركيب 

ال هو وال اثلث هلما أدركنا أن أبسط  إن الشيء إما أن يكون هو أو نظران إىل قانون الثالث املرفوع الذي يقول:

أن هناك قوانني  ستنتجنابلتايل و  .(1) »العقالء من العوام يفكر هبذه الطريقة وال عالقة بينه وبني قدماء اليوانن

العمليات اليت يقوم هبا العقل واليت حتيلنا وقوانني أخرى عملية تعد من عمل العقل ك بديهية تعد من بنية العقل،

 للمعرفة. ةيإلدراك التصورات احلقيق

 كيفية اشتغال العقل:
طه عبد  وعلى أهداف حددها يقوم املنهج العقلي على مبادئ حلل املشكالت العلمية وتربير وجودها،

 هي: ةالرمحن يف ثالث
ان  ،وإمنا أن تظفر ابحلقائق وُتكثر منها أن تقتفي أثر التناقض لتقطع دابره، ليس هدف العقالنية /1 « فلو خريِّّ

لكنا أقرب إىل العقالنية  بني قدر قليل من املعارف خيلو من التناقض وآخر كبري خيالطه شيء من التناقض،

 ابلتناقض من اختياران القليل اخلايل منه.ابختيار الكثري املشوب 

 ، وملمن العقالنية أن نعمل مبجموعة غري متسقة من القضااي إذا توافرت لنا الدواعي لقبول كل واحدة منها /3

 متهلنا الضرورة العملية النتظار الكشف عن سبيل حلذف بعض عناصرها حىت حيصل االتفاق فيها أو يُعاد إليها.

توافرت هذه الضوابط يف قضااي  ، ومىتالعقالنية سوى توافر القواعد واملعايري الضرورية للتربير والقبولليست  /2

جين  العقالنية تدعوا إىل:طه عبد الرمحن يرى أن .نستنتج أن (2)»حرج يف التمسك هبا فال ،عدم االتساق يعرتيها

 قبول كل القضااي حىت لو كانت غري متسقة،كما تعمل على   أكرب عدد من احلقائق حىت لو خالطها التناقض،

 واليت تتوافر على قواعد تربيرية. تناسقةوتدعو أيضا إىل التمسك بكل القضااي حىت تلك غري امل

 
                                                 

 .17-14ص: السابق، ،املرجعبالغة –فقه اللغة -األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو(1)
 .12ص: املرجع السابق، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، (2)
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 آلية املنطق: ب/ -4
يقع الفصل والتمييز بني ما  آلة هبا«املنطق :يقول أبو حيان التوحيدي على لسان أيب سليمان السجستاين

هو صدق أو كذب  وبني ما يقال وبني ما يقال هو خري أو شر فيما نفعل، ابطل فيما نعتقد،هو حق أو  يقال
فتح اجملال تكمن يف آلية املنطق أي أن أمهية  .(1)»هو حسن أو قبيح ابلفعل وبني ما يقال ،فيما يطلق ابللسان

 الصحيحة من اخلاطئة.األفكار واألقوال واألفعال مييز لعقولنا للتفكري الصحيح الذي يقودان لت
آلة عقلية تكمل هبا النفس الناطقة التمييز بني احلق «بينما يعرف أبو احلسن العامري املنطق على أنه

املتكلم و ، عقليةالقوانني يعد من الاملنطق ف،(2)»وبني اخلري والشر يف األبواب العملية والباطل يف األبواب النظرية،

 .صحيحةالنتائج القائق و احلإىل التفكري للوصول عملية أثناء مطالب ابالستعانة به 

فاستعانت به خمتلف  وتشعبت أبوابه وتعددت مستوايته واتسع جماله،«تدققت وسائل علم املنطق لقد

واستفادت منه العلوم اإلنسانية على وجه اخلصوص طرقًا يف البحث  العلوم يف ضبط مناهجها وتنسيق نتائجها،

وذلك الرتدائه ألبسة  ر علم املنطق مؤخرا قائمة العلوم البحثية اإلنتاجية،فقد تصدّ  ،(3)»الدقيق والوصف احملكم

 ألبسة هي: ةوحتدد يف ثالث تسهم يف حتليل اخلطاابت،لسانية ميدانية 

تتحدد على مستواه صحة االستدالل إبمكان اشتقاقه من مسلمات خمصوصة بطريق قواعد  لباس تركييب: أ/«

 خمصوصة.

ة إليه داخل بنية تتحدد على مستواه صحة االستدالل إبمكان صدقه يف مجيع التأويالت املسند داليل:لباس  ب/

 ابمتناع التعرض له ابلنقض.  آخرو بتعبريأ ،داللية خمصوصة

تتحدد على مستواه صحة االستدالل إبمكان حتصيل مدعيها من املتحاورين طريقة مشروعة  لباس حواري: ج/

"الدرس  توثقت الصالت بينه وبني وبفضل اللباس األخري الذي اكتساه املنطق منذ السبعينات، إللزام خصمه.

                                                 
 .22ص: يف أصول احلوار و أفعال الكالم، طه عبد الرمحن،نقال عن  .110ص  ،33رقم  املقابسات، (1)
 .22ص: يف أصول احلوار و أفعال الكالم، طه عبد الرمحن،.نقال عن  22اإلعالم مبناقب اإلسالم،ص (2)
 .31ص: املرجع نفسه، يف أصول احلوار وأفعال الكالم، (3)
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الذي اكتساه املنطق  مؤخرا  واريلقد كان للباس احل .(1)»منه على وجه اخلصوص و"مبحث اخلطاب" اللغوي"

تنسيق و حتليل و صف و فاستفاد منه مبحث اخلطاب يف  آلية املنطق،و ي و را يف ربط الصلة بني الدرس اللغو د

 نتائجه. 

يستعني هبا  وإنتاج املعرفة جعلت منه أداة إجرائيةاللغة إن ما اكتسبه املنطق من معايري ضرورية ملعاجلة 

اآلراء اليت تصاغ ابللغة فإهنا مجيعا ختضع لنفس هكذا فأاي كانت و  «ملختلف اآلراء العلمي شرحالباحث يف ال

فإن اآلراء املختلفة تستخدم  ،كما تستخدم اللغة للتعبري عن اآلراء املختلفةو  املنطق،قوانني الفكر ولنفس مبادئ 

 املتعارف عليها. (2)»هي أيضا نفس قوانني الفكر واملنطق

العلمي أاًي كانت فهو ميدها من جهة أبدوات الستكشاف «لقد أفاد املنطق يف مجيع حماوالت الوصف

بوسائل الختبار الكفاية التنظريية ألجهزة الوصف والنماذج النظرية اليت  ومن جهة أخرى الظواهر اليت تبحثها،

ننا راعينا خصوصيات إف وإذا كنا استفدان من املنطق على هذين املستويني يف وصف اخلطاب الطبيعي، تصطنعها.

اطا معايري فلم نقيده بشروط املنطق الصوري ومل نسقط عليه إسق هذا اخلطاب وإمكاانته املضمونية املتكاثرة،

واحنبس يف متوالية على غري  "ال خطاب" وانقلب إىل ولو فعلنا النقطع اخلطاب عن وظائفه،(...)الربهان اآليل

لظواهر استفادة املتكلم من آلية املنطق يف وصف ا .هذا النطق اإلنساين الذي حيدد صالحية(3)»النطق اإلنساين

خر آوهذا األمر حييلنا لتصور  ،روط نطق اخلطاب اإلنساين الطبيعيومناسبة قوانني املنطق لش ارتباطاللغوية مبدى 

 .وهو ضرورة التفريق بني املنطق كأداة للوصف وبني املنطق كواصف هلذه األداة

 املنطق الصوري.و  طبيعي،املنطق املادي أو ال وننوه إىل أن هناك نوعني من املنطق:
 

                                                 
 .33-31ص: ،نفسهو أفعال الكالم، املرجع  يف أصول احلوار (1)
 .22-22ص: عندما نتواصل نغري مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل و احلجاج، املرجع السابق، (2)
 .32-33ص: املرجع السابق، الكالم، طه عبد الرمحن، و أفعال يف أصول احلوار (3)
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 الفرق بني املنطق الطبيعي واملنطق الصوري:
للخروج جبملة من الفوارق انطالقا من مبدأ ذلك و  حتديد املفهوم اإلجرائي لكل منهما،يف البداية سنحاول 

 .الوظيفة
  :املنطق الطبيعي أو املادي أ/

وما فيه  ،تركيب العقل نفسه مبا فيه من قوانني الفكر األساسية)اهلوية وعدم التناقض والثالث املرفوع( هو

مث ما فيه من  ،وما فيه من إدراك العالقات)وهو طريقنا إىل التصديق( ،طريقنا إىل التصور(من إدراك األشياء)وهو 

كما حنتكم فيه   ويعىن بتطابق العقل مع الواقع. قدرة العقل على االنتقال من حكم إىل حكم آخر)االستدالل(،

فيعرف من عالقات اجلمل بعضها  ،تألن ابملنطق الطبيعي يدرك املرء العالقات بني التصديقا إىل التجربة العلمية،

 ،مبعىن أن(1) ببعض عالقات مثل الرتادف واالستلزام والتعارض وحتصيل احلاصل واالقتضاء واإلخراج واإلحالة

-من خالل املالحظة والتجريب-املنطق الطبيعي ميثل جمموعة القوانني واملعتقدات اليت حيتكم إليها الذهن البشري

ويُقّوم املنطق الطبيعي الفكر بقوانينه ليتوافق العقل مع الواقع وال يناقضه بغية الوصول  لتوجيه فكره حنو الصواب؛

 لتفكري صحيح.

  املنطق الصوري: ب/

نظام من املفاهيم غري املادية أو نسيج من الصور اجملردة اليت قوامها التصورات  وه املنطق الصوريإن 

 والذي حتكمه قوانني البناء الصوري املساوية للرايضيات خاصا، والتصديقات واألحكام والقواعد املرتبة ترتيبا

 .(2) كما يعىن بتطابق العقل مع نفسه بواسطة قواعد عامة وأشكال حمددة  "اخلالصة"، و "اجملردة"

                                                 
 .14ص: املرجع السابق، ،بالغة–فقه اللغة -األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو ينظر: (1)
إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب األصول دراسة  متام حسان،وأيضا  .33ص أصول احلوار وأفعال الكالم، يف طه عبد الرمحن،كل من   أنظر: (2)

 بتصرف.14،12ص: ،بالغة–فقه اللغة -النحو
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ضبط حدود أن األحكام املتحصل عليها من خالل -من بينهم أرسطو-يعتقد أصحاب هذا التوجهو 

 ألهنا ُخضعت ملنهجية)قوانني وقواعد( أحكام صائبة خالية من اخلطأ والتناقض،هي  وماهيات وقضااي علم ما

 وااللتزام هبا ليتطابق العقل مع ذاته. وابلتايل جيب احرتامها وتصديقها، املنطق الرايضي املسلم به،

إمهاله و  ،الوصول للحقيقةاملتمثلة يف  ريما يعاب على املنطق الصوري اهتمامه بطريقة التفكغري أن 

،كما أن القوالب الربهانية املنتجة انبعة عن ذات )كيفية جرد احلقائق(حتليلهو  املضمونكيفيات إنتاج هذا ل

أن احللول  مبعىن؛ حبكم عدم اتفاقية أفراد جمتمع ما عليها فرغم دقتها إال أهنا تقبل الصواب أو اخلطأ، متجردة،

وابلتايل ال حيصل  والتحقيق واإلضافة واحلذف هي حلول قابلة للتغيري،املقرتحة عن الربهنة الرايضية بعد املالحظة 

 .(1)»الصفة الربهانية يف القول ليست شرطاً كافياً لتحصيل االقتناع العملي«ألن مع هذه احللول اقتناع املستمع،

واألصل يف املنطق الربهاين أن يقدم حلوال للمشاكل النظرية املعرفية واللغوية وليس املفهوم املتعارف)جتريد 

 املعارف(والتفريق بني االستدالل الصحيح والفاسد.

فإن كان غرضه من  وابلتايل نستنتج أن املتكلم هو من ميتلك القدرة على التوظيف الصحيح هلذه اآللية،

ألن القول اخلطايب  ،فهذه العملية فاشلة ال حمالة ،صحة كالمهاملنطق الربهاين الصوري هو إثبات استعمال آلية 

 هو قول طبيعي.

وإمنا كان التفريق بينهما  ذكران سابقا أن املنطق يتميز مبستويني أحدمها منطق طبيعي واآلخر منطق صناعي،

هو فرق ما بني السلوك واحلكم على «فالفرق هنا منهما،تعود إىل بؤرة اهتمام كل  من وجهة نظر إجرائية منهجية،

لكن هذا الفرق قد غاب على  .(2)»أو فرق ما بني العقل ونقد العقل أو فرق ما بني االستعمال واملعيار، السلوك،

فاعتقدوا أن ما حيتويه املنطق الصناعي من  ،والتبس األمر بصدده على بعض املعاصرين بعض قدماء الفالسفة،

فقاسوا هبا  قوانني صورية ومسائل جمردة هي نفسها القواعد اليت نفكر هبا عمليا والدعاوي اليت نتعامل هبا يوميا؛
                                                 

 .42ص: املرجع السابق، يف أصول احلوار و أفعال الكالم،(1)
 .14ص: ،بالغة–فقه اللغة -األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو متام حسان،(2)
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وصنفوا املتكلمني به فئات خطابية حبسب درجات التزامهم املزعوم  مقتضيات اخلطاب الوارد ابللسان الطبيعي،

 .(1) ابلقوانني املنطقية الصناعية

القائم على مبدأ مطابقة العقل للواقع يصبو إىل جعل اللغة  ن املنطق الطبيعي الفطريوهذا ما يؤكد على أ

 ال أكثر.والتقعيد عكس املنطق الصوري الذي يدعو إىل جعل الظواهر اللغوية حبيسة العقل  قيد االستعمال،

 انجتة عن تكوين-بديهيةقوانني منطقية طبيعة  نستعمل أثناء أحاديثنا اليوميةيف حياتنا  ويف حقيقة األمر؛

 على ذلك قول القائل مثاال، االستلزام واإلحالة...اخلك العالقات داللة على فهمنا وإدراكنا ملختلف-بنية عقولنا

ذلك هو املنطق الطبيعي الذي ال  إىل كتاب يف يده ملا يف ذلك من اإلحالة. مشريا "أريد أن أؤلف هذا الكتاب"«

وإمنا يعتمد إىل نوع من االستدالل الطبيعي على حنو ما استدل ،يعرف األشكال واألقيسة الصورية واألدلة الصورية

 .(2)»ويقوم دليال عليها-ومسوه شاهدا-فأوردوا من املسموع ما يشهد بصدقها ،به النحاة ابلسماع على القاعدة

الكثري من كما سامهت عالقة االستلزام وغريها من العالقات يف وضع   أيضا لقد سامهت عالقة الشاهد

فتهافتت  لتصبح هذه العالقات االستداللية املنطقية موضة عصرهم، ،(3)التقدير يف النحو وعن أحكامه األخرى

 احملافل اجلدلية. أو جماهبة لغريهم يف هم وأفكارهم،ئالقتنائها والتسلح هبا دفاعا عن آرايني و اللغو عقول النحاة 

مقصور  املتسلح بكل صنف من صنوف أسلحة املنطق،«ابلتايل ال ُُنطُئ كل من يظن أن التفكري النحويو 

وحرام على حناة البصرة وحناة  بل شامل لكل حبث ولكل مسألة، أو مسألة دون مسألة، على حبث دون حبث،

كما ال ميكننا التسليم ابحلقيقة املزعومة حول أتثر ،(4)»الكوفة أن ال خيتلفوا يف كل صغرية وكبرية من قواعد اللغة

                                                 
 . 33ص:أصول احلوار و أفعال الكالم،يف  :طه عبد الرمحن،من ينظر: كل(1)
 .12ص: ،املرجع السابق،بالغة–فقه اللغة -األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو(2)
 .12-17:ص ،املرجع نفسه بالغة،–فقه اللغة -حواألصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب الن ينظر: (3)
، املؤمتر الثالث لكلية اآلداب ،22العدد مقال جملة آداب البصرة، بني الواقع واملأمول،يف التعليم اجلامعي مناهج النحو العريب  ،القادرأجمد كامل عبد  (4)

 .12ص: م،3011
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االستداللية املنطقية هي  بعض العالقات أنإذ  ، )املنطق الصوري(منهج الثقافة العربية ككل ابملنطق اليوانين

 اليومية،يدركها اإلنسان ويستعملها منذ األزل يف حماداثته  عالقات بديهية)انبعة من تكوين العقل أو من عمله(،

 وال حيتاج لقواعد املنطق الصوري ليثبت صحتها.

 دراك التصورات هي جزء من عمل العقلإ فكما نعلم أن ،سنورد بعض األمثلة اليت تثبت صحة كالمناو 

        لذلك ال ينبغي أن ننسب كالمهم، أو مركبا وما كان كليا أو جزئيا الذي يدرك حبكم تركيبه ما كان مفردا

طبق على التفريق بني احلسي نوالكالم نفسه ي اجلزء والكل إىل أثر املنطق اليوانين على منهجهم، عن -العرب-

 ذا من جهة.ه ،(1) فهو أمر من عمل العقل أييت حبكم تكوينه الطبيعي ،واجملرد

أرسطو وحدد على نطاقها  )املقوالت العشر(اليت وضعهاالتايل لو نظران إىل التقسيم ،ومن جهة أخرى

ولو سألت  ،األعرايب الذي أييت يف كالمه ابجلمل الصحيحة وال يعرف من قواعد النحو شيئا«وأتملنا ،التفكري

ولو سألت اإلنسان املشار إليه عن اجلوهر والكم والكيف ما درى مما تقول  ،عرايب عن الفعل والفاعل ألنكرمهااأل

ابلتايل و ،(2)»مس إذ جيري إدراك املرء لعالقتها وال يدرى من أمر تنظريها شيئاكذلك ابلنسبة للكليات اخل  شيئا.

صفة الفطرية")الطابع "ال قضي علىي ،اليت رمسها املنطق الصوري لنظام اللغة لتفكري يف إطار احلدود التنظرييةافإن 

 الذي تتميز به اللغة والفكر معا. االستعمايل(

يستعملها املتكلم لشرح الظواهر  اليت تعترب مبثابة معطيات معرفية وظيفية،كذلك األمر ابلنسبة للتصورات 

ميكن للمرء أن يلمح الرتادف والتضاد واالشرتاك «فبإدراكها، ايصال األفكار واملفاهيم للمتلقياملالحظة بغية 

 و"صغري" و"أكرب" "كبري" وإبدراك العالقات التدرجيية يستطيع أن يفرق بني اللفظي والعموم واخلصوص.

قات التقابلية وابلعال ،"ابن" و "أب" وإبدراك العالقات االنتسابية يستطيع أن يفرق بني لفظي، و"أصغر"

                                                 
 .17:ص ،املرجع السابق،بالغة –فقه اللغة - األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو ينظر:(1)
 .17ص: املرجع نفسه، ،بالغة –فقه اللغة - األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو(2)
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 ،(1)»"أنثى"و "ذكر" وكذلك،"مجاد"و"نبات"ووابلعالقات التصنيفية"حيوان" "فوق"و"حتت"،"جنوب"وبني"مشال"

 ا أن الولوج يف كيفياتكم  .ألنه من عمل العقل إثبات أو نفي: وهذا اإلدراك ال يعرتيه حكم مهما كان نوعه

 يف العامل اخلارجي. اال مصداقية هل اثهو حد

ختضع  ،متسلسلة يف الذهن بطريقة معينة«قدم ارسطو رؤية مغايرة للتصورات تتمثل يف كوهناويف هذا الشأن 

إليه هذه التصورات من واقع وهو يربط بني هذه التصورات بغض النظر عما تشري  لقواعد عامة يسري عليها العقل.

والقضااي احلملية هلا  فهذه التصورات ترتابط أوال مكونة القضااي احلملية منها والشرطية، خارجي خاضع للتجربة.

ولكل من هذين النوعني  كما أن القضااي الشرطية متصلة وأخرى منفصلة،  صور هي صورة املوضوع واحملمول،

وهو  ذا ما انتقلنا إىل ربط هذه القضااي فإننا جند أنفسنا أمام القياس األرسطيوإ صورته وقواعده العقلية العامة.

 .(2)»وله قالب يصب فيه هو قالب املقدمتني والنتيجة بدوره له شروطه وقواعده وصوره،

ميكن منطقيا استنتاج وإثبات -يف إدراكه-واليت مبوجها النظرة التحليلية العملية اليت قدمها أرسطوتعد 

انطالقا من تصورات معينة)التصورات هي مدركات معرفية بديهية يف الذهن(،هي اإلجراء  قضااي معينة،صحة 

 .الشكلية التقعيديةالعملي الذي قامت عليه جل النظرايت 

فبالتفكري  ،وجنمل القول بضرورة استخدام آليات املنطق والعقل معا بشكل متكامل يف العملية التواصلية

فعاال بني  ،نضمن تواصاللفكرية وتصويبها(ضبط املعارف ا أثناء)السليم واالحتكام إىل قوانني املنطق الطبيعي

ة التعلمية يف العملية ينرفع مستوى الفهم واالستيعاب ملختلف املقاصد اخلطابية التعليمو  ،الطالبو األستاذ 

فرتض يف كل قول خطايب أن ي ؛ة احلديثةغالبية الدراسات التداولية املعرفي بهوهذا ما اندت بينهما،  التواصلية

 وأن يؤدي فائدة جديدة للمتلقي. حيمل قصدا،

                                                 
 .17ص: املرجع نفسه،، بالغة –فقه اللغة - األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو(1)
األصول دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند  متام حسان،نقال عن  أسس املنطق الصوري ومشكالته، حممد علي أبو راين وعلي عبد املعطي،(2)

 .12ص: بالغة،–فقه اللغة -العرب النحو
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ة تتمثل هذه اآلليو  وأتويله، طابإنشاء اخلأثناء اصلية و كآلية ت  نطقامليستعمل املتكلم  كيفية اشتغال آلية املنطق:

 واخلارجية.ببنياته الداخلية يف االستدالل 

 االستدالل:مفهوم  

ينتقل  وابلتايل هو منهجية عقلية منطقية، لقوانني العقلية إلثبات معلومة أو قضية ما،ااستثمار  نقصد به

 االستقراء، القياس، ويتميز الذهن البشري بقواعد استداللية تتمثل يف: فيها املتكلم من معلومة إىل أخرى،

 االستنباط. املشاهبة،

 لبنيات االستداللية الداخلية)القياس(:ا /1

إن -أاي كانت الصيغة التعبريية اليت يرد هبا)القياس(«و آلية أساسية من آليات الذهن البشري القياسمبا أن 

مجلة من اخلصائص املشرتكة أساس  ىالربط بني شيئني عليف قوم يفإنه -غريها واستعارة أ وتشبيها أ ومقارنة أ

 .إىل استنتاج ماللوصول  (1)»بينهما

ألنه يتحكم يف بناء اخلطاب  ،أكثر إجرائية يف اللغة من القياس الصوري الربهاين القياس الطبيعييعترب و 

 (2)خطابية موحدة افيما بينها لتنشئ قطعاجلمل إذ به يتماسك اخلطاب وترتكب  ،يف تكاثر النصو  ،الطبيعي

 ومفهومة لدى املتلقي.

ألنه  يف اخلطاب اليومي ليست هي بنية القياس الصوري اليت يستخدمها املتكلمكما أن البنية االستداللية 

ويرتك استعمال قواعد املنطق ، ارها حسب ما تقتضيه مقامات القوليستدل مبقدمات خيتار إظهارها أو عدم إظه

القياس من كيفما كان اخلطاب ليس من الضروري معرفة و  الشكلي الكامل أو اجلزئي لبعض احلاالت اخلاصة،

                                                 
 .22ص: املرجع السابق، علم الكالم، يف أصول احلوار وجتديد (1)
 .بتصرف320ص: ،السابقاملرجع  اللسان و امليزان أو التكوثر العقلي، (2)
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وإمنا اهلدف من إنتاج أقوال  ،(1) كما أنه ليس من الضروري معرفة اللسانيات من أجل الكالم  أجل التفكري،

 سياق املقام ومقتضى احلال.ل خاضعةاولية خطابية هو عرض مفاهيم ومعلومات ألغراض تد

أداة وظيفية فعالة لتوليد يتبني لنا أن القياس  القياس،تقنية لعمل املنهجية  الكيفية من خالل عرضو 

بنقل الصفات أو إثباهتا أو نفيها سواء تعلق األمر مرتبط  طةيبسيف صورته ال«ملا كان و  اخلطاب الطبيعي ومتاسكه،

استحق أن يكون ابلفعل آلية تشتق هبا األقوال بعضها من بعض،وتتألف بعضها  ابلقول اجملازي أو القول احلقيقي،

إهنا آلية تشتغل إىل جانب آليات أخرى يف تثبيت  مقبولة ومتسقة ومرتبطة فيما بينها،ن تراكيب ببعض لتكوّ 

 .(2)»،كما تتحكم يف بناء اخلطاب اعتمادا على دواعي فكرية أو لسانية أو حجاجية أو تداولية وإحلاق الصفات

 التحليلية للغة(وأعمال كرايسوستني وسورل)األعمال أاملنبثقة من أعمال  إن الدراسات اللسانية التداولية

 )القواعد احلوارية(اليت حبثت يف ميادين عديدة خاصة ابللغة كدراسة أنواع أفعال الكالم وتسلسلها يف اخلطاب،

)واضحة(،أو  الوسائل اللسانية اليت ميتلكها املتكلم من أجل إبالغ فعل الكالم الذي يتحقق بصورة مباشرة«وكذا

 أي التعرف املناسب من قبل املؤول على قصد املتكلم، مباشرة)ضمنية(انطالقا من أتويل فعل التكلم،بصورة غري 

 .قدمت نظرة جديدة ملفهوم القياسقد  (3)»أو عن طريق سياق القول املرتبط حبضور العالمات اللسانية،

نتميان تتني ظاهرتني أو فكر أو  )املقيس واملقيس عليه( بني موضوعني معجتممارسة استداللية  اعتربته فقد

وحيافظ على االختالف بني الطرفني ويثبت وجود مظاهر  ويتصف ابملغايرة ال ابجملانسة، ،إىل جمالني متباعدين

بل ترجع فائدته إىل  التشابه بينهما وفائدة القياس التداويل ال تكمن يف محل اخلرب ونقله ملن ال يعلمه نقال مستقال،

 يبديه املتلقي فعل تجلى يف ردت (4) ملخاطِّب على االستفادة من القياس استفادة سلوكية معينةحماولة املتكلم محل ا

 احتكامه لعقله. بعداملوافقة أو املعارضة إما 

                                                 
 بتصرف.22-23ص: املرجع السابق، غري مقاربة تداولية آلليات التواصل و احلجاج،اصل نعندما نتو  (1)
 .21ص: املرجع السابق، مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج،غري عندما نتواصل ن (2)
 .22ص: املرجع نفسه، احلجاج،مقاربة تداولية آلليات التواصل و غري عندما نتواصل ن (3)
 بتصرف.113...107ص: املرجع السابق، الم،فعال الكيف أصول احلوار وأ (4)
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نظرية املعرفية آللية آلية القياس متتلك تقريبا نفس الوظائف اليت أسندهتا الأن  عبد السالم عشرييرى و 

ميكننا االستعانة فإنه  (1) ميكنه املزاوجة بني القياس واالستنباط دون أي صعوبةمبا أن الذهن البشري و  االستنباط،

 يتني يف نفس الوقت أثناء حتليل اخلطاابت.لآلاب

 :بنيات الوقائع اخلارجية()واملثل استخدام آلية النموذج والشاهد والتمثيل / 2

 ،ذات القيم اجملتمعية هي ترمجان للتجارب اإلنسانية املاضيةالشاهد والتمثيل و إن كل من املثل والنموذج 

الناطق على «اإلدراك املتعذر ريفالتع شرح وتبسيط ؛مافهاإلعملية ل تهأثناء ممارس تعني هبا املتكلم يف خطابهسي

اللفظ اليت متثل مدلول  "العيِّّنات" وإمنا كل ُوسعنا أن نستحضر بعض يف اجملال التداويل، العادي وال يفيده

 "مناذج مثلى" نه ليس يف اإلمكان إدراك اللفظ إالَّ بواسطةإأو قل  وخصائص هذا املدلول أحسن متثيل،

  .(2)»ونصطلح على تسميتها ابلشواهد ننتقيها من جمموعة األعيان املقرتنة مبدلول اللفظ؛ أو"حسىن"

مراعيا يف  توظيفا حمكما،يف شرح درسه هبا األدوات التبليغية اليت يستعني  األستاذ يوظفأن -إذاً -البد

وتتمثل هذه األدوات فيما يعده  وظائفها التداولية على أكمل وجه.(األدوات التبليغية)لتؤدي ذلك السياق واملقام

 ؟فما هي هذه العينات وما ينتقيه من عينات. ،وما يصوغه من وضعيات تطبيقية األستاذ من األسئلة التوجيهية،

 :(Modele)والنموذج املضاد (Anti modeleالنموذج:) -/أ2

 ،يستعملها املتكلم كمقدمات األفكار، وأ اجلماعاتاد أو سلوك األفر  تقنية تعبريية مستمدة من النموذج

اليت  به،والطريقة شيء مستوحى من النموذج واالقتداءإىل فعل األمر  يستخلص منها السامع نتائج معينة أو يدفعه

تستعمل  النموذج(فهو تقنية تعبريية الفةأما النموذج املضاد)خم قيق قيمتها.تتصور هبا النماذج هي اليت تضمن حت

 .(3) ةمقامية معينة إىل اهلزل والسخري وحيوله يف جماالت عندما يفقد النموذج األصلي قيمته وفعاليته،اخلطاابت يف 

                                                 
 .113ص: املرجع السابق، غري مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج،عندما نتواصل ن ظر:أن (1)
 .101ص: املرجع السابق، احلوار وجتديد علم الكالم، أصول (2)
 بتصرف.24-22ص: املرجع السابق، غري مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج،عندما نتواصل ن (3)
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 الشاهد: -/ب2

شاهد ال يكمن يف تعويض فالغرض من ال موضوع القول، تضمن تقوية وأتكيدهو طريقة أما الشاهد فو 

نقل أو تعديل موضوع  بل يكمن)عمل الشاهد(أساسا يف حتريك املخيلة لتجسيد الفكرة أو مللموس فقط،اباجملرد 

اهد على ه للشئلذلك جيب أن يعتمد املتكلم يف انتقا، وأتكيد حضورها يف الذهن من جمال إىل جمال آخر، القول

  .(1) للتأثري يف املخاطب وتسهيل عملية الفهم لديه معينة شروط

استشهاد على شيء ما من قرآن أو حديث أو شعر أو مثل أو خرب مروي «أن الشاهد هواجلاحظ يرى و 

  سابقةمعرفة « لمتكلمأن تكون ل البدابلتايل و ،(2)»هبدف إثباته أو انكاره أو االحتجاج له أو بطالنه أو حنو ذلك

 جه.و لتتم عملية اإلفهام على أكمل (3)»ودراية بوجود أثره يف جمال التداول وقدرة على تصوره ،املقصود ابلشاهد

 :(EXEMPLE)املثل: -ب/2

نوع من االستدالل يقوم بنقلة نوعية «كما أنه  ،ة لإلفصاح عن املعلومات واحلقائقأما املثل فهو تقنية انجع

ت قيمية حيث يستعمل كقيمة رمزية أو مبثابة مسلماواملشاهبة عن طريق احلدس،اجلمع بني االستقراء خالل 

 وأ ،هبدف التدليل على قضية ما أو العكس، عن طريق املرور من العام إىل اخلاص تستجيب للقضااي املطروحة

معينة...ويتبني إىل أطروحة  املسامهة يف أتسيس قاعدة خاصة تكون مبثابة حالة جمردة جتعل املستمع يستند خالهلا

ابإلضافة إىل  ،حدات قوليةو  وأ قوية درجة التصديق بقاعدة أو فكرة أو أطروحة معلومةتأن اهلدف من املثل هو 

رسطو قد عرف أيف حني جند أن  على عالقة املشاهبة بقصد،  قيامهيف طشرت يو  ،(4)»متكينها يف ذهن املستمع

 أثناء عملية التخاطب. (5)»وقعت لتأكيد موضوع القولاإلخبار عن كل األحداث اليت «املثال على أنه

                                                 
 بتصرف.27-24ص: ،السابقاملرجع  غري مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج،عندما نتواصل ن(1)
 . 1/24ص:  ملرجع السابق، البيان والتبيني،ا (2)
 . 111ص: املرجع السابق، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،(3)
 .21ص: اصل واحلجاج، املرجع السابق،تداولية آلليات التو غري مقاربة عندما نتواصل ن (4)
 .22ص: املرجع نفسه، غري مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج،عندما نتواصل ن (5)
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 تضرب العرب األمثال إلبراز جليات زايدة يف الكشف وتتميما للبيان،«األمثال أما الزخمشري فيؤكد أن

والغائب كأنه  واملتوهم يف صورة املتيقن، حىت تريك املتخيل يف صورة احملقق، ورفع الستار عن احلقائق، املعاين،

 .ضيح املعىنو ت رو ص غريها منو (1)»وقمع لسورة اجلامح األيب تبكيت للخصم،مشاهد وفيه 

 تصور املعاين بصورة األشخاص ألهنا أثبت يف األذهان،«بينما يرى السيوطي أن الغرض من املثل هو

 للمعاين يةو تق (2)»والغائب ابملشاهدومن مث كان الغرض ابملثل تشبيه اخلفي ابجللي  ابحلواس،الذهن فيها  الستعانة

 أثناء التعبري عنها.

 التمثيل:-ج /2

 منبع للمعارف اجلديدة،كما أنه   عمل على حتريك الذهن،ت هو وسيلة استداللية طبيعية إبداعية ختييلية،

  :يلي ميكن حصرها فيما عناصر مميزة للتمثيل،ة أربع "رويريو" وضع«وقد  الفكرة وإفهامها. الغرض منه نقلو 

 التمثيل على استدعاء صور حتكي أحدااث من أجل نقل أفكار مرجعية ذات قيمة رمزية. رتكزي-1

 تقوم العالقة فيه على مماثلة تتحقق بني عناصر أو بنيات تنتمي إىل جماالت خمتلفة.-3

 وإبداعية.مما يتطلب معاجلة دينامية  يتجه حنو خميلة اإلبداع ويتجاوز اللغة وحدود الواقع،-2

نستنتج من التعريف أن .(3) »إن األساس يف التمثيل يكمن يف العالقة بني املوضوع واحلامل)وجه الشبه(-1

 .ي لثراء امللكة اللغوية وتنوعهاالناطق الرمس وهالتمثيل 

جاء يف مما اتفق العقالء عليه أن التمثيل إذا اعلم أن «: ويذهب عبد القاهر اجلرجاين يف ذكر مزاايه فيقول

ورفع من  أعقاب املعاين أو برزت هي ابختصار يف معرضه ونقلت عن صورها األصلية إىل صورهتا كساها هبالة.

                                                 
 .22ص: غري مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج،عندما نتواصل ن ،نقال عن عبد السالم عشري،1/301الكشاف،  (1)
 .22ص: عندما نتواصل نتغري مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج، ،نقال عن عبد السالم عشري،3/47علوم القرآن، اإلتقان يف  (2)
 .22ص: ،نفسهاملرجع  غري مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج،عندما نتواصل ن (3)
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 وإن كان حجاجا كان برهانه أنور، ،فإن كان مدحا أهبى أقدارها وضاعف من قوامها يف حتريك النفوس هلا،

 س.و يف النف(1)»وبيانه أهبر وسلطانه أقهر،

 االستنتاج(: ،االستنباط )الفرضيات، املعرفيةاآلليات -ج/4
 :الفرضية /أ

 اتالت اليت تعرب عنها الرغبحتدد مواقف اجتاه التمثّ  ،هي معلومات يستعملها املتكلم كمقدمات يف القياس

يولد  ضيات القدمية واجلديدة يف قول ماكما أن التفاعل بني الفر ،  القائمة يف هندسة العقل البشري تاواالعتقاد

لكن ميكن  ،)مسلمات برهانية(إذ ال ميكن الربهنة عليها رة فرضيات حقيقةفرضيات جديدة ليست ابلضرو 

 متثل خطاطة الفرضيات املوجودة يف ذاكرة املتكلم،و  ،من شأهنا بعادها والتقليلأتكيدها ودعمها أو رفضها واست

ظاهرة معرفية وليست نظام قواعد استنباطية و ، لفرضيات ابعتبارها أشكاال منطقيةذاكرة مفهومية ألكرب عدد من ا

 .(2) منطقية صورية

يقدمها هذا األخري انطالقا مما  يف تقدمي املؤشرات حول القصد اإلخباري للمتكلم، تالفرضيايكمن دور 

الذين تعج ذاكرة كل واحد  ،نييف شكل أقوال إلاثرة اإلبداع اخليايل للمتخاطب ه واستنتاجه من ذاكرته،ؤ يتم بنا

 ويبقى االختيار املناسب مسألة ضرورية تعود للسياق. منهم لآالف الفرضيات،

 االستنباط: /ب

م عل)بعد تبنيه لنتائج العلوم اإلنسانية املختلفة-يف اآلونة األخرية إن التطور الذي شهده االجتاه املعريف

ر لكسمنه وقدم مقارابت جديدة يف حماولة  أطروحات املنطق التقليدي،جتاوز قد -(النفس املعريف والرايضات...اخل

واللزوم  اليت غلب على مقدماهتا الطابع األنطولوجي املبين على منطق احلدود واملاهيات، هيمنة النماذج التقليدية

ز على آلية يكنطلق هذه النظرية املعرفية يف الرت تل وما تناسل عنها من نتائج. والضرورات والثبات والعليات،

                                                 
 .22:ص م،1222، 3ط بريوت، لعصرية،املكتبة ا حتقيق حممد الفاضلي، عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، (1)
 بتصرف.102-107-104-102، ص:املرجع السابق غري مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج،عندما نتواصل ن عبد السالم عشري،(2)
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واليت تقوم مبعاجلة تلك الفرضيات يف سياق فرضيات أخرى  االستنباط ابعتبارها احلساب اآليل جملموع الفرضيات،

اليت  واالستنباط(، خطاطة الفرضيات أو الفرضيات احملفوظة يف الذاكرة، فك الرتميز، مبصادرها األربعة)االدراك،

 .(1)ي أصبح عنصرا من االستدالل غري الربهاين يف أتويل اخلطابختضع يف تسلسلها لقواعد االستنباط الذ

وحدها فيه تقليص للقدرات العقلية «االحتكار على القواعد االستداللية يف العمليات االستنباطيةإن 

 وآلية ،االستقراءكآلية القياس وآلية   وفيه تغييب لدآليات األخرى اليت يشغلها الذهن البشري، والفكرية لإلنسان،

وقد يكون هلذا احلصر أسباب حسابية ترجع إىل كون هذه العملية االستنباطية  .ابعتبارها آليات تداولية املشاهبة،

يف مقابل القياس واالستقراء واملشاهبة اليت تكون حمكومة ابألبعاد  حمكومة بقواعد الضبط والدقة احلسابية،

وعن  استداللية أجنع يف عمليات التخاطب داخل سياق معني،ولذلك تكون هلذه اآلليات فعالية  التداولية.

 أحسن توظيف. (2)»طريقها يتم توظيف االستنباط

ألن  ،فالعقل البشري حيتوي على عمليات استداللية ال تستطيع العمليات االستنباطية املنطقية توضيحها

و إثبات صحتها يف احلياة أ التسليم هباو تلك العمليات االستداللية ال حتتاج ال حلجة وال لدليل لقبول نتائجها 

كلما كانت اخلطاابت والنصوص تستند إىل مناذج الصور االستداللية جمتمعة)القياس واالستقراء واملشاهبة و  ،اليومية

 ألغراض اإلخبارية.ل اأقرب إىل اإلفهام الستفائه تكانو  ،ةال برهاني ةاحتجاجي تابخطا تُعد ،واالستنباط(

 االستنتاج: /ج

ية املوجودة يف األقوال يشتغل هبا الذهن للوصول إىل أتويل التضمينات واملعاين اخلف ةهو عبارة عن آلي

ذلك أن الذهن البشري ميتلك آليتني يستعمل «ل عقدها وضمان فهمها على الوجه الصحيح، بغية حاخلطابية

مثال أبن  تتميزآلية حل الرتميز ، فاالشتغالمن حيث نظام إال ختتلفان ال و الثانية لالستدالل و ىل حلل الرتميز و األ

آلية االستنتاج تتميز كما   conceptulleاليت ترتبط بني العالمات ليست ابلضرورة متثيالت مفهوميةالتمثيالت 

                                                 
 بتصرف.102،102،102ص: ،السابقاملرجع  غري مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج،عندما نتواصل ن(1)
 .102ص: ملرجع نفسه، غري مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج،نتواصل نعندما  (2)



 مفهوم التواصل وآلياته                                                      الفصل األول      

12 

 

الذهن منه نستنتج أن و .(1)»هذه العالمات ليست ابلضرورة قواعد استداللية تربط اسطتها و ببكون القواعد اليت 

 األخرى. احدة منهاو  كل  تكمل ،لآليتنياقع و يف اليشتغل البشري 

إن االستعانة ابآللية االستداللية واالستنتاجية لفك شيفرة النص ابت أمرا ضروراي أثناء بناء القول وعليه ف

ألن النص عبارة عن عدد معني من اجلمل تربط  أو أتويله لضمان الفهم الصحيح للمضمون الكالمي، اخلطايب

 .لعكسعالقات استداللية تتدرج يف صورة جمموعة من املقدمات وصوال إىل النتيجة أو ابني عناصره 

قد تكون ظاهرة أو مضمرة حسب نوعية  ،أما فيما خيص الصور املنطقية اليت تبني بنية النص االستداللية

يات استداللية آل كما أن القول اخلطايب املبين على التواصل الفعال بني املتكم واملستمع يعتمد على  اخلطاب،

فهو يعتمد على  ،اه واحد من املتكلم إىل املتلقيعكس القول اخلطايب الذي يعتمد على اجت ،واستنتاجية طبيعية

كيفية تشغيل اآلليات االستداللية واالستنتاجية من على  رة املتكلم القدميتلك و  ،الصورياالستدالل واالستنتاج 

 الطبيعي.خالل اكساهبا الطابع الصوري أو 

 اآلليات التداولية: -/د4
 املفهوم اإلجرائي للتداولية:

إىل تبين املبادئ والقضااي اليت فية من خمتلف اجملاالت لقد اجتهت مؤخرا العديد من الدراسات واحلقول املعر 

ملتكلم، ا اصلية:و املتعلقة بعناصر العملية التالقضااي تلك ، خاصة اه التداويل على الساحة العلميةطرحها االجت

 املقام.و  السياقسيلة، و ، الاخلطاب، املتلقي

 أهم االجراءات املعرفية والفكرية اليت تروم التداولية اخلوض فيها هي:ومن 

املعىن ر املسامهة يف العناصأكثر ابلبحث يف  تموهت املقصود واملعىن احلريف، املعىن االستعمايل أ/حتديد املعىن بنوعيه:

 .االستعمايل

 .اء اخلطاب وظروف ومالبسات اخلطابصده واملتلقي وحالته أثنااملتكلم ومق ب/دراسة عناصر العملية التواصلية:

                                                 
 .12ص: املرجع السابق، غري مقاربة تداولية آلليات التواصل واحلجاج،عندما نتواصل ن(1)
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ملا وذلك ،(1)»أكثر الدروس حيوية يف مفرتق طرق األحباث الفلسفية واللسانية«منيل و الدرس التداعد ي

 األفعال الكالمية، واملتمثلة يف العناصر التالية:ة اللسانييمية يف حتليل اخلطاابت قدمه من أدوات إجرائية مفاهي

 االجرائية.ات و األد...وغريها من (2)مبدأ التعاون واحلجاج القصدية متضمنات القول، السياق،

 األفعال الكالمية: /1
تتعلق وغاايت  تتعلق ابملتكلم،حيقق أغراضا  يرى أوست أن األفعال الكالمية هي كل قول إجنازي أتثريي،

 (3)كما صنفها إىل مخسة تصنيفات هي:  فعل املتلقي،برد 

 .التشخيص...اخل الوصف، التصنيف، الفهم، مثل: تقوم على احلكم، أ/احلكميات:

 .الطرد...اخل العزل، التوسل، مثل: تقتضي إصدار قرارات وأحكام، ب/التنفيذايت:

 .الوعد...اخل التعاقد، مثل: أو االلزاميات تلزم املتكلم إبجناز فعل معني، ج/الوعدايت:

 .اإلجابة...اخل اإلنكار، التأكيد، وعرض مفاهيم هدفها: ،ختتص بتبسيط وتوضيح املوضوع د/العرضيات:

 .والتعزية...اخل التهنئة، ،االعتذار كالشكر،  ،بداء رد فعل جتاه سلوك معنيإهي  ه/السلوكيات:

 القول اإلجنازي فقط، يفمفهوم األفعال الكالمية قد حصر أوست نالحظ من خالل هذا التصنيف أن و 

 الغرض اإلجنازي، :وانطلق من أسس منهجية تلميذه إىل هذا التصنيف على أنه غري كاٍف، "سورل" بينما نظر

 (5)املتمثلة يف: إلعادة تصنيف األفعال الكالمية (4) شرط اإلخالص اجتاه املطابقة،

 .حمتوى إخباري معنيتلزم املتكلم بصحة  التوكيدات: أ/

 .هدفها التأثري يف فعل املستمع التوجيهات: ب/

 اإللزاميات: تلزم املتكلم إبجناز فعل ما يف املستقبل. ج/
                                                 

 .7ص: م،1224الرابط، املغرب،  مركز اإلمناء القومي، سعيد علوش،ر: ت فرنسوار أرمنيكو، املقاربة التداولية، (1)
 .وما بعدها14ص: املرجع السابق، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ينظر: (2)
 .43ص: م،3007، 3ط سورية، دار احلوار، ت:صابر حباشه، فيليب بالنشيه، التداولية من أوست إىل غوفمان، ينظر: (3)
 .12ص: املرجع السابق، وي املعاصر،آفاق جددة يف البحث اللغ ينظر: (4)
 .بتصرف23،20ص: الكويت، طالب هاشم الطبطبائي، األفعال الكالمية بني فالسفة اللغة املعاصرين والبالغيني العرب، نظرية(5)
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 هدفها التعبري عن حالة نفسية حمددة. التعبريات: د/

 هتدف إىل حصول تناظر بني احملتوى والواقع. اإلخبارايت: ه/

 األفعال الكالمية املباشرة وغري املباشرة كاآليت:يف وميكن تلخيص هذه التصنيفات 

دالة على قصده بنص املرسل أن ينجزه مطابقة اتمة و  ملا يريد«ونقصد هبا مطابقة املعىن أ/األفعال الكالمية املباشرة:

 .(1)»اخلطاب

عن شيء آخر غري  بشكل ضمين،«تتمثل يف كل األقوال اليت يعرب هبا املتكلم /األفعال الكالمية غري املباشرة:ب

 .(2)»مثلما هو الشأن يف التلميحات والسخرية واالستعارة وحاالت تعدد املعىن املعىن احلريف؛

حيث ينقسم  ومنه نستنتج أن اخلطاب الكالمي حيمل يف طياته معاين ذات طابع خربي وأخرى إنشائي،

أما  ،وخرب جمازي حبسب مقصدية املتكلم خرب حقيقي إىل قسمني:لعبارة اخلربية ما يعرف اب وأخلطاب اخلربي ا

 الطليب وغري الطليب.اإلنشاء  نقسم إىل قسمني أيضا:تف العبارة اإلنشائية وأ ئياإلنشااخلطاب 

 :Les Implicites)متضمنات القول) /2

 ،كها من املظهر احلريف للملفوظات(معاين صرحية)ندر  تضمني يدور بني املتكلم واملتلقي يالكالم الذ إن

"أثناء العملية التعليمية  كمثال توضيحي:،  ستنتاج الناتج عن املعىن احلريفوأخرى ضمنية نتوصل إليها من خالل اال

تلقائيا يتبادر إىل ذهن  ؟هل فهمتم قائال: يسأل الطلبة وبعد االنتهاء ذ بشرح نقطة معينة،يقوم األستا التواصلية،

 مدلوالت ميقدتواصلة إكمال بقية نقاط الدرس أو وذلك مل ،(الطالب أن األستاذ يريد جوااب صرحيا)نعم أو ال

 أخرى تعني على الفهم.

 

 

                                                 
 .127ص: ،م3001مارس ،1ط ليبيا، ،دار الكتاب اجلديد املتحدة لغوية،اسرتاتيجية اخلطاب مقاربة تداولية  عبد اهلادي بن ظافر الشهري، (1)
 .42ص: املرجع السابق، التداولية من أوست إىل غوفمان، (2)
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  ب ضمنية وخفية من قواننيرصد مجلة من الظواهر املتعلقة جبوان«وتكمن مهمة متضمنات القول يف

 ،املضمر املعىن اخلفي للقول وذلك إلابنة ،(1)»حتكمها ظروف اخلطاب العامة كسياق احلال وغريه اخلطاب،

ولكن حتقيقها يف الواقع يبقى  كتلة املعلومات اليت ميكن للخطاب أن حيتويها،«أبنّه ل املضمر(و )الق الذي يعرفو 

    ابقة أو املخالفة للمعىن احلريف.والذي حيتمل املط الذي يتشكل فيه القول،(2)»رهن خصوصيات سياق احلديث

 االفرتاض املسبق والقول املضمر. تقوم إابنة متضمنات القول على نوعني:و 

 االفرتاض املسبق: -أ /2

فقد  يهتم االفرتاض املسبق ابالفرتاضات واملعلومات واملعطيات املشرتكة واملعرتف هبا بني املتكلم واملتلقي،

 االفرتاض ."ءأعطين قارورة املا" مثال على ذلك:، (3)»على أنه العنصر الداليل اخلاص ابلقول « عرفه ديكرو

على  املتكلمرغم قدرة  احضار قارورة املاء، من املتلقي مربر يستدعيوابلتايل هناك ، قارورة املاء موجودة :السابق

على الدارسني التمييز إذن  ،لو ارد فيه القو ال (4)ولسياق احلالجع لعالقة املتكلم مع املتلقي ار وهذا  إحضارها،

 .(5)»احلياة اليومية واالستعمال االصطالحي يف الدرس التداويلاالستعمال العام للفظ االفرتاضي يف لغة «بني

 (6)ن بني نوعني من االفرتاضات املسبقة مها:و لقد ميز الباحث

فإن اجلملة أو  صادق، "أ" إذا كانت اجلملة أو املوقف املبين على العالقة التالية: االفرتاض املنطقي املسبق: /1

 والعكس صحيح.املفرتض صادق أيضا  "ب" املوقف

                                                 
 .20ص: ملرجع السابق،ا )دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب(، التداولية عند العلماء العرب (1)
 .23ص: ملرجع نفسه،ا اللساين العريب(،)دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث  التداولية عند العلماء العرب (2)
 .112ص: م،3002، 1ط حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، منشورات االختالف، عمر بلخري، (3)
 .34ص: املرجع السابق، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ينظر: (4)
 .37ص: ملرجع نفسه،ا للغوي املعاصر،آفاق جديدة يف البحث ا (5)
 بتصرف.37ص: املرجع نفسه، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،(6)
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فإذا قدمت مجلة صحيحة مث  ،أو النفي والصحة ال يتأثر ال ابلصدق وال ابلكذب، االفرتاض التداويل املسبق: /3

 "سياريت ليست جديدة". :قلت مث "سياريت جديدة". لو قلت: :مثال نفيتها فإن االفرتاض املسبق يبقى قائما،

 لديك سيارة. :فاالفرتاض املسبق يف احلالتني

 األقوال املضمرة: -ب /2

 ،(1)»ها يف الواقع يبقى رهن االستعمالميكن للكالم أن حيتويها ولكن حتقيق ل املعلومات اليتك«نقصد هبا 

به قول املتكلم ما يرغب فيه دون أن  قصدون له نفس املفهوم وهو التلميح، منه ميكننا استخدام مصطلح قريبو 

 يصرح بذلك.

يكمن يف كون االفرتاض املسبق يولده  أن الفرق بني االفرتاض املسبق واألقوال املضمرة، علىمل القول وجن

 .(2)يف حني تتولد األقوال املضمرة من مالبسات اخلطاب السياق التواصلي،

على و  قدرة املتلقي على فهم اخلطاب الذي يوجهه إليه،لتواصلي يعتمد على معرفة املتكلم إن جناح الفعل ال

املتمثلة يف  "متضمنات القول" من خالل تعرفه على أداة اجتهاد املتلقي يف إدراك مآل أقوال املتكلم،مدى 

وتظهر أمهية هذه األداة  ،د بتعدد السياقات اليت تنجز فيهاواألقوال املضمرة اليت تتعد االفرتاضات املسبقة بنوعيها،

 أكثر يف مستوايت خاصة يف دروس البالغة.

 التعاون:مبدأ  /3

اندفاعك يف الكالم على «ونعين به يعد مبدأ التعاون بني املتكلم واملتلقي من أساسيات قيام التواصل،

يف احلوار ابلقدر «،كما يساهم مبدأ التعاون(3)»الوجه الذي يقتضيه االجتاه املرسوم للحوار الذي اشرتكت فيه

                                                 
 .112ص: املرجع السابق، التداولية، حتليل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية (1)
 .23ص: السابق،املرجع  اين العريب(،)دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللس التداولية عند العلماء العرب ينظر: (2)
 .102ص: املرجع السابق، علم الكالم،أصول احلوار يف جتديد  (3)
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،من هنا يتبني (1)»أو االجتاه الذي جيري فيه ذلك احلوار يه،ومبا يتوافق مع الغرض املتعارف عل الذي يتطلبه احلوار،

 املتلقي.عند فعل التأويل ق يقيف حتو  يف بناء فعل اإلنتاج لدى املتكلم، تكمن يف املسامهةهذا املبدأ أمهية لنا أن 

 (2)ويتحدد هذا املبدأ يف أربعة عناصر:

 )املتكلم/ التواصل تتجاوز مسامهة طريفنقصد به أال  :Principle of quantity)) مبدأ الكم أ/

 القدر املطلوب من الكالم دون زايدة أو نقصان. املتلقي(

عن الكالم  بتعداو  أن يكون كالمك صادقا صحيحا، (:(Principle of quality مبدأ الكيف ب/

 الذي ال متلك عليه حجة أو دليال.

ومناسبا له من حيث  يف صلب املوضوع،اجعل كالمك  (:Principle Relevance) مبدأ املناسبة ج/

 الوقت.

 أن يكون كالمك ملتزما ابلشروط التالية: البد (:principle of manner) مبدأ الطريقة د/

عن كل أنواع اللبس والغموض وعدم اإلطالة قدر كل البعد بعيد  و  التنظيم، الوضوح، ،اإلجياز ،االختصار

 اإلمكان.

الوضوح  ذه املبادئ السابقة الذكر واليت ميكن إجيازها يف:هبرسالته أتدية كلما استعان املتكلم يف وابلتايل  

ارتباط الكالم ابملوضوع املتناول واالبتعاد  ان،صاستخدام القدر املطلوب من الكلمات دون زايدة أو نق والصدق،

ذلك القصد يف الفهم  منواألهم  ،للمتلقيمراعاة اجلانب النفسي والثقايف واالجتماعي  عن االطراد واحلشو،

 جيد من املتلقي التعاون يف العملية التواصلية اصغاًء وانتباها وتركيزا. واإلفهام،

 

 

                                                 
 .131ص: املرجع السابق، ولية لغوية،اسرتاتيجية اخلطاب مقاربة تدا (1)
 .بتصرف22ص: م،3002، 1ط لبنان، بريوت، نشر،دار الطليعة للطباعة وال آن ربول جاك موشالر، التداولية اليوم علم جديد يف التواصل،(2)
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 السياق: /4
 اليت ،الثقافية والفكرية...اخل هتا:هو كل املواقف االتصالية مبكوانو  ،يقابله مصطلح املقام يف الرتاث العريبو 

اإلطار العام الذي يسهم يف ترجيح أدوات بعينها «هوو  ،لتواصلية بني املخاطِّب واملخاَطبسريورة العملية ا اتتم هب
فمن عناصره  .وذلك من خالل عدد من العناصر واختيار آليات مناسبة لعملية اإلفهام والفهم بني طريف اخلطاب،

 ااختياراته. كمولذلك فعدم وجودها يُعدُّ توجيها للمرسل يف  العالقة بني املتخاطبني سواء أكانت سلبّية أم إجيابّية،
وما  فما يصلح لزمان قد ال يصلح آلخر، أن الزمان واملكان اللذين يتلّفظ فيهما املرسل خبطابه من عناصره اهلاّمة؛

االستدالل فمعرفة عناصر السياق تسهم يف عملّية التعبري عن املقاصد و  يناسب مكااًن قد ال يناسب مكااًن آخر؛
وعليه فإّن اختيار األدوات واآللّيات اللغوية يعّد انعكاسًا للعناصر اليت تشّكل يف جمموعها سياقًا معيناً  إلدراكها.

 ،(1)»ومبعرفته ميكن تفكيك هذه اللغة للوصول إىل املعىن املقصود أو الغرض املراد يربز من خالل لغة اخلطاب،
 داللة اخلطاب.يف ر ثؤ لتاحمليطة بعملية التواصل تتكاثف  القرائن اخلارجيةو  ،املالبسات والظروف فكل من

كما أتيت أمهيته أيضا يف كون   وتكمن أمهية السياق يف أتطري اخلطاب التواصلي بنوعيه الشفهي والكتايب،
عدم «وإن إمهاله سيؤدي إىل العديد من امللفوظات ال ميكن حتديد معناها بدقة إال مبعرفة السياق الذي وردت فيه،

فكلما كان التصور للمقام دقيقا كان إدراك النص أيسر  ،متكني املتلقي من إدراك بعض ألوان املقام الذي قيلت فيه
 .معا(2)»وفهم عالقته متاحة للدارس والناقد

 القصدية)االستلزام احلواري(: /5
ال يتكلم املتكلم مع «حيث أثناء التواصل والتبليغ،يستقي مفهوم القصدية شرعية وجوده يف نوااي املتكلمني 

يف وضوح املعىن  مكانيةإب سمح)القصد(داللة تيكتسب امللفوظ من خالله ،(3)»غريه إال إذا كان لكالمه قصد

 املتلقي.ذهن 

دراسة التخلي عن «إىل-سريل...( فالسفة اللغة العادية)أوست،-ويدعوا أصحاب نظرية االستعمال اللغوي

أي أنه  ،فاملتكلم يريد حتقيق مسعى معني كبنية وعن دراستها كرتاث من أجل اختزاهلا إىل األفعال القصدية،  اللغة

فاملفردات  وحينما يتعرف القارئ والسامع على مراد املتكلم يكون قد توصل إىل فهم لغته، يقصد شيئا بكالمه،

                                                 
 املقدمة.1:ص املرجع السابق، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، (1)
 .201ص: م،1221، 1ط مصر، الشركة املصرية للنشر لوجنمان، حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، (2)
 .23ص: املرجع السابق، غوي املعاصر،آفاق جديدة يف البحث الل (3)
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اصد ا املتكلم حتمل يف طياهتا مقالكالمية اليت يبديهال و األقو أن األفعال أي  ،(1)»اجملردة عن القصد جمرد لغو

 .املتكلمغاية لتتضح له يها، حياول املتلقي التعرف عل ،معينة

 وفه ا يتعلق بتحليل اخلطاب اللغوي،أمهية كبرية يف العملية التواصلية خاصة فيم )املقصدية(إن هلذا املبدأ

لقي ملعىن اخلطاب املوجه إليه ،ألن فهم املت(2)اإلجنازي للمتكلمدعوا إىل إظهار األداء الفعلي يو  ،ابلسياق مرتبط

 .جتنبا لغموض املعىنل العبارات الغريبة استعمطالب بعدم ام هذا األخريو  بوضوح مقصدية املتكلم،مرتبط 

هو األحوال و  ،املركز يف بيان اجلاحظ ومعاين السكاكيفهو القصد مدار البحث عند البالغيني لقد كان 

كان حمور   إذ ،عبد القاهر اجلرجاين من أكثر علماء الرتاث الذين استعملوا مصطلح القصدكان قد  و  واملقاصد،

أن القصد يتجاوز كثرية يف أحيان  بل كان يرى  أشار يف مواطن عديدة أبن القصد هو املعىن،و  ،عنده النظم ةنظري

 .(3)إثباته وتقريره ةاملعىن إىل طريق

 احلجاج: /6

 شكل من أشكال التواصل واخلطاب ألنه اإلبالغي املناسب بني املتكلم واملتلقي، احلجاج النموذجيعد 

بل موضوعاته هي قضااي تشمل كل املعارف  ال يتبع منطا معينا وليست له موضوعات حمددة، والنقاش واحلوار،

حىت تلك اليت تعد برهانية ال  عملية،واملطالب اإلخبارية والتوجهات الظرفية إلنشاء معرفة  شرتكة،املاإلنسانية 

وهو كل  فلسفية وغريها(. لسانية ومعرفية، تداولية، ختضع حلدود تفصلها عن كل العلوم اإلنسانية)منطقية،

وأدلته  نها ما يالئم بناءه ويؤسس قواعدهيوظف م واملعرفية والواقعية، الرمزية، املنطقية الصورية، األشكال:

إنه يتمحور بني شكل  هذه األشكال فإنه يُكيفها وال خيرج عنها وال يتجاوزها. يوظفوهو بقدر ما  وحججه،

                                                 
 .32ص: م،3002املغرب،  دار البيضاء،ال أفريقيا الشرقـ، تطور مباحث الداللة يف الفلسفة النمساوية، الظاهراتية وفلسفة اللغة، عز الدين احلكيم، (1)
 .301:ص املرجع السابق، التداولية عند العلماء العرب، ينظر: (2)
 .301ص: املرجع السابق، ولية لغوية،اسرتاتيجية اخلطاب مقاربة تدا :نظرأ (3)
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وحيتكم للطابع الفكري .(1) لة الفلسفية(ءالعلم املعريف)القوالب واألنظمة الذهنية(وبني العقل املتكلم)يف نظرية املسا

 يهدف إىل اإلقناع أبكرب عدد ممكن من الصور االستداللية.و  ي،االجتماع

وأن جيعل  استمالة املتلقي ملا يعرض عليه،«يهدف إىل و، فهمن األساليب اإلقناعية التعليميةيعد احلجاج 

، (2)»وأن يزيد يف درجة إذاعتها ابعتماد وسائل التأثري يف عواطفه وخياالته وإقناعه العقول تدعى ملا يطرح عليها،

 دراكا.إوابلتايل ترتسخ املعرفة يف ذهن املتلقي استيعااب و 

 اجملازية:اآلليات  -هـ/4

 وحدهاللفظ تصل منه إىل الغرض بداللة  ضرب أنت الكالم على ضربني، «:اجلرجاينعبد القاهر ول يق

ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي  خر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده،آوضرب  ،زيد""خرج 

الكناية واالستعارة  :هذا األمرومدار  املعىن داللة تصل هبا إىل الغرض،مث جتد لذلك  يقتضيه موضوعه يف اللغة،

على  يد غرضك الذي تعين من جمرد اللفظفإنك ال تف "نؤوم الضحى" :أوال ترى إذا قلت يف املرأة(...)التمثيلو 

  غرضك،مث يعقل السامع من ذلك املعىن على سبيل االستدالل معىن اثنيا هو  املعىن الذي يوجبه ظاهره،

القيمة ن أضح اجلرجاين و ،ي(3)»إهنا مرتفة خمدومة هلا من يكفيها أمرهايف املرأة  "نؤوم الضحى" كمعرفتك من

 االستدالل واإلقناع والتأثري احدى شروطفهي  أشكال التعبري اجليد عن الفكرة،من  شكل هي كالماليف  اجملازية

 اصلي.و اليت يصل من خالهلا املتكلم إىل غرضه الت

العالقة التشبيهية من  اجلمع بني شيئني أو فكرتني انطالقا منعلى جمازا تقوم  هاابعتبار  االستعارة«مبا أن و 

وتكون أمجل وأبدع حني تثري انتباه  صورة جديدة أو خمرتعة تتدخل فيها عملية التخييل واإلبداع، أجل تقدمي

                                                 
أصول احلوار يف  وطه عبد الرمحن، .13ص:  عندما نتواصل نغري مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج، عبد السالم عشري،كل من   ينظر: (1)

 .42ص: وأفعال الكالم،
 .24ص: املرجع السابق، ت التداولية،يف اللسانيا (2)
 .343ص:، م1242املنعم خفاجي، القاهرة، طحتقيق عبد  دالئل اإلعجاز، اجلرجاين، عبد القاهر (3)



 مفهوم التواصل وآلياته                                                      الفصل األول      

12 

 

فإننا  أدبية إبداعية ساحرة.(1)»اجلمع بني املختلفني واملتباعدين يف لوحة من خالل مشاعرهم اآلخرين وتالمس

 .عربية والغربية بشكل مفصلالدراسات ال يعرف ابآللية اإلقناعية يف تقدمي مفهوم يوضح االستعارة أو ما سنحاول

يف أي  استقرارا يف املفهومومل يعرف هذا املصطلح  تعد االستعارة من الصيغ التعبريية اليت يرد فيها القياس،

 يصعب معها مقاربتهفقد تعرض النتقادات وإضافات ، هذا رسطو إىل يومناأمن العصور ابتداء من عصر  عصر

غري أن بعض االجتاهات اهتمت ابالستعارة وأولتها عناية خاصة يف حتليل اخلطاابت ابعتبارها   ،(2)مقاربة مشولية

 .(بناء اخلطاب احلجاجي من خمتلف النواحي احلجاجية)االستدالل والتأثري واإلقناع كباقي اآلليات تساهم يف

 :االستعارة من املنظور العريب)بني األصوليني والبالغيني( أ/
 فنظروا إىل  يقوم على االستعمال،والدالالت اللغوية من حقل تداويل فهم املعىنيف لقد انطلق األصوليون 

  حقيقتني:الظاهرة اللغوية من خالل 

  وهي اللفظ املستعمل أوال فيما وضع له. احلقيقة الوضعية:-«

 وهو يعين لقوا عليه مصطلح اجملاز.فأط وهي اللفظ املستعمل فيما وضع له يف عرف االستعمال، احلقيقة العرفية:-

لقد  .(3)»هذا التعلق إىل اجملاورة أو املشاهبة رد اآلمدي ملا بني املعنيني من تعلق، كل انتقال من معىن إىل آخر،

الوضعية واحلقيقة احلقيقة  مها: لحقيقةل للمعىن وداللته على وجود صنفني األصوليون من خالل دراستهم بنّي 

 عند البالغيني ابجملاز. العرفية أو ما يعرف

 التصورية(:االستعارة من املنظور الغريب)بني النظرية الداللية والبنية  ب/

وتتميز عن عمليات  متثل خصوصية منطقية ليست دائما كاذبة، تركيب لساين سليم،«االستعارة هي

بكوهنا متغريا خيتلف من كما تتميز   املماثلة لكوهنا تلتزم بوجود خصوصية مشرتكة للقضااي املطروحة، املشاهبة أو
                                                 

 .111-112ص: ،السابقاملرجع  مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج، عندما نتواصل نغري، (1)
 بتصرف.113ص: ،نفسهاملرجع  مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج، عندما نتواصل نغري،(2)
مقاربة تداولية معرفية آلليات  نقال عن عندما نتواصل نغري، .111-1/130وص ،1/24ص يف أصول األحكام،اإلحكام  سيف الدين اآلمدي،(3)

 .112-113ص التواصل واحلجاج،
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حملها(ألهنا أصال تستعمل يف احلاالت اليت ال وال ميكن االتيان مبعادل معناها)حيل  ،)االنفراد(شخص آلخر

 اصل.و أثناء عملية الت(1)»يستطيع قول آخر أن يؤدي نفس املعىن ونفس التأثري

 واملناهج الوضعية اجلديدة اليت النظرايت املعاصرة)إيكو ابخلصوص(املنهج الوضعي األرسطي«لقد طعنت

ومبادئ مسبقة وقواعد جاهزة كانت تصف هبا القول اجملازي انطالقا من مرتكزات  مفهوم االستعارةتعاملت مع 

مما مسح إبنتاج استعارات ميتة  ،وتعاجله وتقيمه انطالقا من أحكام جاهزة تعتمد على الصالت املادية بني األشياء

أن اهلدف  ن هذا التعريفملنا يتضح . (2) »مع أن األصل يف االستعارة هو اخللق أو اإلبداع األصيل أو عادية

إنتاج استعارات ميتة أو عادية  وليس ،األفكار إنتاج من استخدام آلية االستعارة يف القول اخلطايب هو اإلبداع يف

 عو إليه املنهج الوضعي األرسطي.تصف وتعاجل وتقيم القول اجملازي كما يد

لدى النظرايت وتشعبت زوااي الطرح املفاهيمي التداويل يف وصف االستعارة وتفسريها  تعددت األفكارقد ل

، ملثرية للجدل يف دراسة االستعارةااألساسية القضية  حلريف واملعىن التداويلفكرة الفرق بني املعىن ا تعدو  الغربية،

 .صفيةو  كوف وفق رؤيةالبنية التصورية لليو النظرية الداللية لسريل وإيكو ل هذه القضية عند كل من و تنال و سنحا

 النظرية الداللية عند سورل وإيكو:  -1ب/
قصد املتكلم أساسا  يتخذلتمييز بني املعىن النحوي واملعىن التداويل الذي ااالستعارة من خالل  عاجل سورل

 اتسرتاتيجيالا عة من و استعمال جمم احلريف واخلطاب االستعاري يتطلب ر إىل أن التمييز بني اخلطاباشأو « له

معىن قول املتكلم ومعىن  ين منطني ملفهوم املقارنة يفسر ويؤكد هبايف حتليله لالستعارة ميز و  للوصول لقصد املتكلم،

النمط ، مالئمة ول أو يتضمن بشكل أو لآخر مقارنةداليل يركز على أتكيد معىن الق النمط األول: ومها: اجلملة

أتويل االستعارة مير عرب إجراء مقارين ال خيتلف عن االجراء الذي حيقق مقارنة تداويل يركز على  الثاين:

                                                 

. p152 ,terpretationnLimites i و .p60 ,de la pragmatique ,Encyclopédique ,Dictionaries (1) 
 .112-111:صعرفية آلليات التواصل و احلجاج،مقاربة تداولية ملسالم عشري، عندما نتواصل نغري، انقال عن عبد 

153.-Limites de Linterprétatoin p152 (2)  
 .112ص: حلجاج،االتواصل و عندما نتواصل نغري، مقاربة تداولية معرفية آلليات  نقال عن عبد السالم عشري،
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إن ف ،مايقصده املتكلم عندما ينتج خطااب إىل ما هي قول حيتمل التأويل للوصول االستعارة ، فبما أن (1)»مالئمة

 املعىن النحوي هو معىن اجلملة أما املعىن التداويل فهو معىن قول املتكلم أي قصده.

 :(2)إىل ثالثة أنواع هي وميضي سورل يف تقسيمه للمنطوق االستعاري

متثل قصد املتكلم  تقوم االستعارة فيه ابستبدال حمدد لكلمة ملفوظة أبخرى مضمرة، أ/املنطوق االستعاري البسيط:

 اجملازي أساسا يف املعاجلة.

 كلمة ملفوظة بعدة ملفوظات مضمرة غري حمددة،تقوم االستعارة فيه ابستبدال   ب/املنطوق االستعاري غري احملدد:

 مبعىن حيمل البعد اجملازي االستعاري عدة دالالت جمازية.

 .ليكون املعىن اجملازي االستعاري هو امللفوظ يهمل املعىن األصلي للملفوظ، االستعارة امليتة:ج/

أن االستعارة  على«وأكد اإلبداعية،عن االستعارة على املستوى األديب والفين حينما دافع إيكو بينما ركز 

أو من أتثري العوامل اخلارجية اليت حتدد طبيعة  ،خاصةاالنفعال الذايت الذي يتولد عن طريق حاالت  تنتج إما من:

 .استمالتهو (3)»االستعارات قصد التأثري يف الغري

من  سواءً  الفهم الداليل تستدعي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة مقارنة ما، يف«أن االستعارةمنه نستنتج و 

أو عن طريق افرتاض عملية مقارنة لبعض  التكافؤ الداليل الذي تربزه االستعارة داخل القول،خالل 

 .(4)»االستعارات

 

 

                                                 
 بتصرف.114:ص املرجع السابق، التواصل واحلجاج، عندما نتواصل نغري، مقاربة تداولية معرفية آلليات(1)
األدب جملة املخرب أحباث يف اللغة و ،-أمنوذجا-مرثية متمم بن نويرة "لنص الراثء" تداولية االستعارة احلجاجية مة،وشن دالل وحلمادي فطو  ينظر:(2)

 .121-122ص: م،3002، 2العدد سكرة،جامعة ب اجلزائري،
 .112-111ص:  املرجع السابق، مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج، عندما نتواصل نغري، (3)
 .114ص: املرجع نفسه، مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج، عندما نتواصل نغري، (4)



 مفهوم التواصل وآلياته                                                      الفصل األول      

12 

 

 مستوى التواصل والتفاعل البشري(:البنية التصورية عند اليكوف) -2ب/

الذي ينشأ من خالل اليت ترتكز على التجربة والتفاعل ابلعمليات «فو رية عند اليكو التصترتبط البنية 

جتاه على العالقة ومن خالل االستعمال التأويلي تراهن االستعارة يف هذا اال واحلسية، الذهنية تشغيل القدرات

على أن العالقة التأويلية تقوم على أتويل عالقات  اليت ميثل هلاالقضوي للقول والفكرة،الشكل  التأويلية بني

احلجاجي  طاباخل ول أو يف القة االستعارة وظيف،ألن (1)»وليس املطابقة والتماهياالختالف على املشاهبة القائمة 

 عكس القول احلريف الذي يتضمن معىن اجلملة فقط. ،حتريك خميلة السامعمن خالل  صور جديدة اعدتاب هي

بني املتكلم كآلية من آليات التواصل يف عملية التخاطب   دورها ابمتياز االستعارة أدتلقد وخالصة القول 

بل قد  فكرتني،ألن اآلليات االستعارية يف القول احلجاجي ال تقف عند حدود التمثيل أو املشاهبة بني  ،والسامع

على اخلطاب ابالعتماد حتول البناء احلجاجي إىل بناء استعاري يستدعي فيه املعىن األول معىن اثنيا لتشكيل 

 .(2) التداوليةاملقام واملستمع ومقتضيات تداولية إىل جانب اآلليات اللسانية املنطقية  املقومات األساسية:

 اآلليات اللسانية: -و/4

الفصل  ،التعريف والتنكري ،التقدمي والتأخريك  املعينة على توضيح الرسالة،األدوات اللسانية يف تتمثل 
 غريها من اآلليات اللسانية.و ...والوصل

  التقدمي والتأخري:أ/ 
الكالم من إن الغرض من استخدام التقدمي والتأخري يف إنتاج املقوالت وحتليلها ال ينحصر يف إبراز الفائدة 

 تكلماليت تدور يف ذهن املاين اجلديدة واملختلفة التداولية كمعني على متييز املع وظيفتهبل تكمن  أو عدم الفائدة،

 واليت يريد إيصاهلا للمستمع.

يف إنتاج هتا قو  بنيو  ،اجلرجاين هبذه اآللية اللسانية وأبرز وظائفها السياقية والتداولية يف القول وقد اهتم

قصد املتكلم، مثاال على ذلك من خالل ربط املعىن ابلسياق اخلارجي يفهم ، الذي املتلقييف  تأثرياليف و ، الكالم
                                                 

 .122ص:  ، املرجع السابق،-أمنوذجا-" لنص الراثء" مرثية متمم بن نويرة تداولية االستعارة احلجاجية (1)
 بتصرف.124ص: ،نفسه، املرجع -أمنوذجا-بن نويرةلنص الراثء" مرثية متمم " تداولية االستعارة احلجاجية(2)
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داللة على (1)خطاب االستفهام ابهلمزة الذي ينجزه املتكلم مستفهما عن شك خياجله فيقدمه يف صدر اخلطاب

 .ايصاله للمتلقي رادأمهية املعىن اجلديد )الشك الذي خياجل صدره(امل

  املبتدأ أو اخلرب:ف والتنكري يف ب/التعري

 كقصد املبالغة،  أوال: معينة:يستخدم املتكلم آلية التعريف والتنكري للداللة على معاين ومقاصد تداولية 

وال  ،إقرار املخرب عنه يف جنس غري جنسه دون أن ينكره أحد اثلثا: ختصيص جنس املعىن كالوقت واحلال، :اثنيا

كاملعاين   ،حتصيل معىن جديد للمخرب عنه مل يسبق للسامع علمه رابعا: ،ايشك فيه شاك ألنه أدى معىن تداولي

 .لم اإلفصاح عنهاغريها من الدالالت اليت يريد املتك،و (2)التداولية

  :الوصل والفصل ج/

وهي أدوات ال تقوم  ....اخلحىت و حيث ومث و وعن طريق أدوات وحروف لسانية كالوا« الوصل يتم

أما الفصل (، ...)فالفاء تقوم ابلربط والرتتيب يف نفس الوقت وظائف أخرى داخل القول،بل تؤدي  ابلربط فقط،

تعني املتكلم على صل و الو أي أن أداة الفصل  ،(3)»للوصل بدون حرف أو أداة خرآفهو طريقة أو وجه 

 د.و كما تعني املستمع على إدراك املعىن املقص  االسرتسال يف احلديث،

 التعريف والتنكري، لمقامات املتصلة بكل من:ل وقد أشار  علماءان األوائل أنعلى ل و يف األخري جنمل القو 

ومقتضيات اخلطاب اليت تربط بني  تكل الدالالإىل  و  ،وغريها من األدوات ...الفصل والوصل التقدمي والتأخري،

 .مؤلفاهتم الرتاثية يف املقام

 

 

                                                 
واسرتاتيجية  .72-71ص: املرجع السابق، مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج، عندما نتواصل نغري، :من كل  ما كتبه ينظر يف هذا اجملال(1)

 .303ص: داولية لغوية،اخلطاب مقاربة ت
 بتصرف.72-72ص: املرجع نفسه، لتواصل واحلجاج،قاربة تداولية معرفية آلليات ام عندما نتواصل نغري، (2)
 .20ص: املرجع نفسه، لتواصل واحلجاجقاربة تداولية معرفية آلليات ام عندما نتواصل نغري،(3)
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 اآلليات التكنولوجية: -/ي4

يف إجناح عملية التقليل من أمهيتها اليت ال ميكن و  ،والتقنيات املخرتعة حديثاهي كل الوسائل واألدوات 

أصبح لزاما على ومن هنا ، على مستوى املعرفة العلمية ،الذي يشهد ثورة تقنية هائلةخاصة يف عصران  ،واصللتا

االكتفاء بوسيلة الكتب الورقية عدم و  ،انتقاء هذه الوسائل واستعماهلا يف شرح حمتوى اخلطاابت لتعليماباملعنيني 

 .لوحدها يف أداء هذه الوظيفة

 ،(1)»ل األدوات اليت تساعد التلميذ على اكتساب املعارف أو الطرائق أو املواقفك«هناأبيعرفها البعض و 

 توضيح معاين كلمات الدرس؛لو  م،أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها املدرس لتحسني عملية التعليم والتعلّ «هيو 

 .عند الطالباملعريف توسيع اإلدراك بغية  ،(2)»لتوضيح املعاين أو شرح األفكار

املعريف(،وهي  يستعملها األستاذ يف تعليمية اخلطاب)احملتوى اليت كما ميكن تسمتها أيضا ابآلليات الرتبوية

األستاذ بنفسه لزايدة قد يعدها  أو فقد تكون هذه الوسائل يف صلب املنهج أو جزءا منه،، جمرد وسائل مساعدة

 .(3) وأجهزة التسجيل السمعية املخترب اللغوي، الفهم واإلدراك واالستيعاب يف ذهن الطالب كاحلاسب اآليل،

هي جمموع التصاميم واإلنتاجات املستخدمة يف عملية التعليم التقنيات إن -بناء على ما تقدم-وميكن القول
مية اليت تواجه عملية إيضاح حلل املشكالت التعلّ  الدراسات التعليمية واللسانيةها ؤ والتقوميات املستحدثة اليت تنش

 صلية يف الوسط التعليمي اجلامعي.املعرفة أثناء العملية التوا
 التكنولوجية: الوسائل)اآلليات( تصنيف
 .(4)وسائل التفاعل وسائل األشياء، وسائل عرض، صنف اآلليات التكنولوجية إىل:ت

                                                 
  107ص: ،املرجع السابق ،-حقل تعليمية اللغات-تطبيقية دروس يف السانيات صاحل ابلعيد، (1)
اجلزائر،  املؤسسة الوطنية للكتاب، ويف تعليم اللغة العربية لألجانب خاصة، ل التعليمية يف علم التعليم عامةأمهية الوسائ حممد وطاس،أنظر كل من: (2)

 .32ص: املرجع السابق، التعليمية، الوسائل وإنتاج تصميم ،أساسيات احليلة حممود وحممد .27م،ص:1222
 .17ص: املرجع السابق، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، لطفي بوقربة، ينظر: (3)
 بتصرف.121ص: املرجع السابق، دور الوسائل يف العملية التعليمية، (4)
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 العرض إىل شكل حسب قسمت وقد خمتلفة، أبشكال املعلومات بث وعرض كيفية هبا يقصد :العرض وسائلأ/

 .وتصوير ورسم ومتحركة، ساكنة

 والكتلة والوزن والشكل احلجم :مثل منها جزءا املعلومات تكون وسائل عن عبارة وهي األشياء: ب/وسائل

 .بناء لعبة كأداة  مصنوعة، وأشياء ومجادات حّية طبيعية، أشياء ومنها واللون،

 شيئا يكتب معها،كأن ليتفاعل املتعلم تدفع نفسه الوقت ويف معلومات، تعرض وسائل وهي :التفاعل ج/وسائل

 .من الوسائل وغريها واملختربات احلاسوب، املربجمة الكتب منها املعطاة، للمادة استجابة ما، شيئا أو يذكر ما

 ويف زايدة قابليته الستيعاب املفاهيم أكثر ،التحصيل املعريف للطالب فعاال يفتسهم هذه الوسائل اسهاما 

كما تساعد األستاذ على التحكم يف عرض ،  وابلتايل حتسني جودة التعليم ،هنهها من جديد يف ذئبنايف و  ،فأكثر

التقليدي يف يتحرر من دوره ف فبالوسائل يصبح الطالب مشاركا فعاال يف العملية التعليمية التواصلية، ،درسه

 االستماع واستظهار املعلومات فقط.

 أنواع الوسائل التكنولوجية:
 أ/الوسائل السمعية:

واإلذاعة  هي الوسائل اليت تتطلب حاسة السمع يف استقبال مضموهنا كاللغة اللفظية املسموعة)احملاضرات(

اللغات ابستخدام وسائل مسعية وتكون عبارة عن غرف تربيد صغرية لتعليم «هي و  إضافة ملختربات اللغة التعليمية،

حبيث ال يسمع الدارس ما ينطق به زميله  ،هذه الغرف أو القاعات مصنوعة جدراهنا من مواد عازلة للصوت

 جيلس الطالب داخل الغرفة الصغرية،و  ،وكل منها مزود جبهاز تسجيل والقطة الصوت ومساعة اجلالس جبواره،

وخيتلف عدد  له وعن طريق القطة الصوت يستطيع االتصال ابملعلم،حيث يستمع إىل الربامج اليت تسمع 
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 مللكة السمعية،االطالب  كسابا الوسائل يف ع من و كمن أمهية هذا النت ،(1)»الوحدات ابختالف سعة املخترب

 .(2)»السمع أبو امللكات«يعد  ما نعلمفك

 الوسائل السمعية البصرية:ب/

سعى لذلك ي ،يف استقبال املعارف التعلميةمعا بصر السمع والهي األدوات اليت تعتمد على حاسيت 
 هاستخدام، عرب اور ومناقشستنتج وحمممن متلقي للمعلومات إىل  إىل رفع مستوى الطالب اجلامعياألستاذ 

 يف احملاضرات التعليمية. لألجهزة السمعية البصرية
فهو يسمح إبمكانية  ،منهجيا فعاال يف إضفاء الطابع التقين على النصوص التعليمية أساسا«عد احلاسوبويُ 

وتوفري التفاعل املباشر للطالب مع النص  ،برجمة احملتوى التعليمي للنصوص بصورة متتابعة سيكولوجيا ومنطقيا

تقدمي حماضرات تعليمية ألنه يساعد على ،(3)»احلاسوب أقرب إىل دور املعلم اخلصوصيدور املفرع مما جيعل 

قدراهتم وتليب مع هذه الوسائل وفق الطريقة اليت تناسب ن يتفاعلو  ،يف مكان تواجدهمو  مباشرة ومفردة إىل الطلبة،

 .حاجياهتم املختلفة

كاألنرتنت اليت غدت موسوعة   إضافة للحاسوب هناك الربيد االلكرتوين والقنوات اإللكرتونية احلديثة،

لألقمار  إضافة ة(املادة اخلطابي)املعرفةتطوير جمال لالستفادة منها يف  طالب واألستاذ،من اللكل ضخمة وضرورية 

الذي  املضغوطالقرص ،ك(4) وأقراص الكمبيوتر واسطواانت الليزر، الصناعية اليت تبث الربامج التليفزيونية املتنوعة،

 وى املعريففهم وإدراك احملتل فرصة للطالبيقدم  وفه تعليمية،من الوسائل السمعية البصرية ال يعد

 . لطلبةاملعرفة لوتصويب  ضالغمو  لتوضيحفرصة لألستاذ  يتيحو ، وحتليله ومناقشته

 ابلشرح والبيان. هابعض حتديد ئل توضيح املادة العلمية كثرية ومتعددة سنحاولإن وسا
 

                                                 
 بتصرف.214ص: املرجع السابق، دور الوسائل التعليمية يف إثراء املوقف التعليمي ابجلامعة، (1)
 .431ص: املرجع السابق، املقدمة، (2)
 .334ص: م،3000، 1ط األردن، والنشر، دار الفكر للطباعة الوسائل التعليمية واملنهج، حافظ سالمة، (3)
 . 322ص: املرجع السابق، العربية، اللغة مهارات تنمية ينظر: (4)



 مفهوم التواصل وآلياته                                                      الفصل األول      

17 

 

 /القرص املضغوط:1ب
 بتحميل املادة العلمية اجملمعة حول موضوع ماهو وسيلة كغريه من الوسائل السمعية البصرية يسمح 

أو فيديو مصور ، PDFأو كتب يف شكل وي القرص املضغوط على دروس واملوجودة أصال يف األنرتنت،كما حيت

 يتناقشون ويتحاورون حول حمتوى احملاضرة. بوجود األستاذ وجمموعة من الطلبة حول درس ما يف قاعة احملاضرات،

كحالة   طريف العملية التعليمية،وسيلة مساعدة لو  كتبات،للكتب الورقية املوجودة يف رفوف امل البديويعترب 

توضيح الدرس  على ائل األخرىتعذر الوسحالة  كما أنه يف  وجود األستاذ يف مدينة والطالب يف مدينة أخرى،

 .واالستيعابفهم السهل للطالب عملية ألهنا ت ،مبثل هذه الوسائل ستعاني

رفع مستوى األداء  ومنها هألن اهلدف  ،يبقى حمدودااألقراص املضغوطة  جا نتإو  وضععملية غري أن 
عرض حمتوى الدرس أثناء االعتناء ابللغة املستعملة  لذلك جيب ،لديه واإلهبامالغموض  وإزالةللطالب اللغوي 

والرتكيز على األداء السليم  اجملامع لعلماء النحاة وأساتذة خمتصني يف وضع األقراص، إشراك«يتطلبذلك و  ،عريفامل
 .(1) »وعلى التعبري السليم من حيث النحو والصرف واألداء الصويت

 :الشفافيات عرض /جهاز2ب
 تكون أن املعلم يضمن إذ املهنة، يف اجلدد املعلمني والسيما للمعلمني جدا مفيدا اجلهاز هذا«يعترب

أكثر من مرة، بفضل (2)»طالبه مع املعلومات هذه قراءة ميكنه وابلتايل ،الشفافية على موجودة الدرس معلومات
 * .الشفافية على دوجو ل املو ع املتناو ضو ل املو حالبياانت و ضيحات و التعرض إمكانية إعادة تكرار 

 
 الفيديو التعليمي: /3ب

 يف مرونة من به يتصف ملا وذلك فاعليته، وزايدة التدريس مستوى حتسني«يف الفيديو التعليمي ملقد ساه

إاتحة الفرصة  ذلك من خاللو ، (1)»أيضا التعليمية الربامج اختيار وكذلك التعليمي، العرض وزمان مكان انتقاء

 .يف أي مكانو قت و يف أي  من جديدموضوع الدرس شاهدة معادة إل

                                                 
  املمارسات اللغوية يف اجلزائر،منشورات خمرب ،-احملتوى واألهداف-على العملية التعليميةاخلاص بتعليم اللغات ملضغوط أتثري القرص ا فازية تيقرشة، (1)

 .122ص: م،3010 ديسمرب 2-2-7التعليمية والتعلمية،  أبعمال ملتقى املمارسات اللغوية: العدد اخلاص: جلزائر(،ا) تيزي وزو
 .214راء املوقف التعليمي ابجلامعة،ص:دور الوسائل التعليمية يف إث عواطف مام، ايمنة امساعيلي و.نقال عن 14:ص م،1222الفرا، عمر هللا عبد (2)
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 :الوسائل البصرية ج/
وسيلة أساسية ال «اليت تعد كالسبورة  ،للطالب فهم احملتوى املعريف رسالبصر وتيختاطب حاسة هي أدوات 

وهو ال حيسن استعمال  إن املدرس الذي يدخل الفصل،" بقول بعض املربني:ويف ذلك  يستغين عنها املدرس.

السبورة التقليدية  :نوعانوهي  من اللوحات التعليمية،تعترب  رةو السبألن  ،(2)»يساوي نصف مدرس السبورة،

 ،بورة احلديثة البيضاء اليت يكتب عليها ابألقالم الكحوليةسوال ،اخلشب واليت يكتب عليها ابلطبشوراملصنوعة من 

 .وغريها فة إىل اجملالت والكتبإضا

يف رفع مستوى هم ايس ،اخلطاابت التعليميةشرح مضامني ليات التواصلية أثناء لدآ ذاإن استخدم األست

ستغالهلا كلها أو افرصة  ألستاذل تيحي لتكنولوجيةعدد الوسائل اكما أن ت  ،اجلامعيب الطالتحصيل املعريف لدى ال

 ة لدى الطالب.ي،وابلتايل الزايدة يف الفاعلية التواصلتبسيط موضوع ماأثناء  هابعض

وقد يوظف جمموعة  فتؤدي وظيفتها بشكل اتم، قد يقتصر األستاذ على آلية واحدة يف تبسيطه لدرسه،و 

من  أثناء عملية التواصل ولطبيعة الطالب ،األستاذ من جهة التعليمية اليت يضعها لالسرتاتيجيةتبعا  ،من اآلليات

اخلط  فإن مناذج من هذا كان الدرس يف اخلط العريب مثال لبيان أمهيته ومجاله واهتمام الناس به.«إذاف ،جهة أخرى

قرب املفهوم أكثر.ي(3)»فلما يصور الزخرف اإلسالميأو  ،يعرضها املعلم على تالميذه

.120ص: ،السابقاملرجع  ،دور الوسائل يف العملية التعليمية يف إثراء املوقف التعليمي ابجلامعة (1)
 .14ص: املرجع السابق، حماضرات يف اللسانيات التطبيقية، (2)
.121ص: املرجع السابق، ف التعليمي،التعليمية يف إثراء املوقور الوسائل يف العملية د (3)



 

  ثانيالل ـالفص
 

تعليمية اخلطاب 

اجلامعي؛املفاهيم 

 واملناهج
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 متهيد

 بل على املتعلم ،فقط منصبا على املعرفةمه يعد اهتمافلم  ؛كبية  تاتغي  التعليمي عالقطا  شهدلقد 

الذي أصبح -ذه العمليةر هلؤط  املوجه واملبوصفه -األستاذو  ،ة التعلميةحمور العملية التعليمي)الطالب(الذي أصبح 

وتسهيل  لتبسيط املعرفةاملناسبة تواصلية اآلليات ال اختيار بل ،ابملعارفالطالب عقول الشاغل ليس ملء  شغله

 التعلمية.نشطة رها يف خمتلف األتصبح مع الوقت مهارة يستثمو  ،يصاهلا للطالب لترتسخ يف ذاكرتهإ

عن من جهتهم الطالب يعرب إذ  الفع ال بني األستاذ وطلبته،على التواصل التعلمية تقوم العملية التعليمية 

اهم بنقاشات وحوارات مهارية رفع مستو تفعيل جهودهم و على من جهته وحيرص األستاذ  ،همئوآرا أفكارهم

إسهامات النظرية اللسانية يف «اطالعه على انطالقا من تلفة،خمكفاايت تواصلية إىل  كفاية اللغوية احملضة تجاوز الت

 .(1)»البشريةوهو التحليل الذي يعمق معرفتنا ابللغة  جمال وصف اللغة اإلنسانية وحتليلها،

 ،الطالبو  األستاذ :ناصره األساسيةأوال اإلملام بكل ع؛يف امليدان التعليميالفعال لتواصل حتقيق ايتطلب و 

ولقد متخض هذا االهتمام عن  التعليم،مبا يسمى بنظرايت «واثنيا االهتمام ،الطريقة والوسائل التعليمية، املعرفة

جيب أن يعتمد  أو أي منوذج تعليمي طوأن بناء أي من ،إجياد ما يسمى بنماذج أو أمناط التعليم املتطورة إىل حد ما

 األصول املعرفية، واألصول السيكولوجية متعددة منها: على أصول سيكولوجية ذات عالقة وثيقة ابلتعلم.

 .(2)»وأخيا األصل التوفيقي واألصول االجتماعية، صول اإلنسانية،واأل واألصول السلوكية،

ما  وأ ،لو األستاذ اإلملام بكل هذه األصذج التعليمي الناجح يتطلب من و فإن حتقيق النممن هذا املنطلق و 

ى و احملتو  املتعلماملتعلقة بكل من (...اخلالثقافية كية،و السل املعرفية، االجتماعية، )النفسية،ةاخلارجي اتيعرف ابلسياق

 . ايت التعلميةو يف خمتلف املست صياغة خطاابت تعليمية واملعريف أثناء إنتاج أ

                                                 
 .041ص: السابق،املرجع  دراسات يف اللسانيات التطبيقية، أمحد حساين، (1)
 .041:ص م،1111ه_0441األردن،  عم ان، ،0ط دار املسية، طرائق التدريس العامة، ود احليلة،توفيق أمحد مرعي وحممد حمم (2)
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من فلسفة تربوية واضحة يشتق  التعليمية األخرى البد له ايتو ستالتعليمي اجلامعي كغيه من امل ىو ستوامل

 التعليمية (1) من ترتيب وتنظيم األهداف مصنوعة بطريقة علمية سليمة متكنه منها أهدافا حمددة،مث سياسة تعليمية

 وذلك ابحلد من تدخل األستاذ، تسعى املناهج اجلديدة إىل تغيي نظرهتا املتبعة يف كيفية التعليم، ،لذادةو املنش

 . التفاعلو  على املبادرة وتشجيع الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .00-01ص: ،1ج م،0111، أفريل -الرابعاملؤمتر العلمي -مستقبل التعليم يف الوطن العريب بني اإلقليمية والعاملية جامعة الدول العربية، ينظر: (1)
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 املبحث األول

 مفاهيم عامة حول التعليمية.

 :/مفهوم التعليمية1

والت عليم)مفهوما التعل م، يف حماولتنا لتحديد مفهوم التعليمية اقتضى منا األمر اإلشارة أوال إىل املصطلحني:

 مصطلح الت عليمي ة. ديحدلتتطرق فيما بعد الباشر مبصطلح التعليمية،مث امل التصاهلماوموضوعا(،

 :Apprentissage)أ/الّتعّلم)

وضح الفرق يف املنزلة بني الذين يعلمون والذين ال يعلمون،وعلم  لقد علم هللا آدم األمساء كلها،كما

هذه املشاهد «كل،"قاببل" كيف يواري سوءة أخيه  "هاببل" بعث ابلغراب كقدوة ليعلمإذ االنسان مامل يعلم؛

 .(1)»القرآنية تبني مدى مرونة التعلم وحتوله من تعلم صدمي إىل تعلم توقعي إىل تعلم فعال وتعلم متجدد وتشاركي

وعلى  دينامكية قائمة أساسا على ما يقدم للطالب من معلومات ومعارف،«التعلم هو عمليةفإن  ابلتايلو 

 وتوظيفها يف خمتلف العمليات التعليمية.(2)»ما يقوم به الطالب نفسه من أجل اكتساب هذه املعارف وتعزيزها

اكتساب املعلومات واملهارات وينتج عن يتم بفضلها «اليت عمليةالهو ف لتعلملتقدمي تعريف آخر ميكن و 

وعن رغبة يف التطور،يؤدي إىل تشكيل  يتقبله عن رضى وطواعية، نشاط التعلم حصول تغي دينامي داخل الفرد،

انطالقا من إدراكه واستقباله  متاثالت،وخلق تصورات جديدة لديه عن الواقع،هلا قدر من االنسجام والث بات،وذلك

 عىنوهذا ي.(3)»ملختلف االحساسات واملثيات البيئية،ومن تفاعل املعطيات الداخلية واخلارجية،ومن وعيه مبحيطه

                                                 
ص:  امللتقى األول حول تعليمية املواد يف النظام اجلامعي، معىن التعلم وإشكاالت التعليم يف ظل التحوالت احمللية والرهاانت املستقبلية، زردزمي حمد، (1)

 م.1101أفريل  خمرب تطوير املمارسات النفسية والرتبوية، ،10-11
جامعة  دد األلسن،خمرب تعليمية الرتمجة وتع مقال مبجلة املرتحم،، 011ص: لوسط التعليمي املتعدد األلسن،حضور اللغة العربية يف ا أمحد حساين، (2)

 م.1111، 1العدد وهران،
نقال عن معوقات العملية  .04ص:  م،0110مارس ،1ط البليدة، قصر الكتاب، العملية التعليمية، س،مدخل إىل علم التدري حممد الدريج، (3)

 .1ص:  مذكرة ماجسرت، بوصوار صورية، الوسط التعليمي،يف التلفظية 
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املعرفية ته حصيل على ثرؤ من التعلم تاخلربة اليت يكتسبها من مث فو  ،أن عملية التعلم مرتبطة ابملتعلم نفسه

 .الوظيفي واملعريف مستقبال مستوى أدائه علىو  ،السلوكيةو 

إكساب املتعلم معلومات وخربات جديدة تؤهله «واملتمثل يف ويف ضوء ذلك ميكن حتديد املعىن من التعلم،

ومن  تهال يتجزأ من كينون اجزء  هذه احلقائق تعد ،(1)»ملواجهة التحدايت ومنافسة اجملتمع على أساس حقائق علمية

 ثقافته الفكرية.

 :Enseignement)التعليم) ب/

التغيي شبه الدائم يف األداء ويف سلوك اإلنسان،واكتساب هو «:امحد حساين التعليم بـقولهلقد عرف 

 ،حمليط الطبيعي واالجتماعيابعميقة ومعرفة ،مستمر خلربات ومهارات جديدة تؤدي ابلضرورة إىل إدراك جديد

مع مراعاة ،لى جمموعة من األساليب التنظيميةاألستاذ ععملية يعتمد من خالهلا  فهو،(2)»الذي يعيش فيه

 على إدراك الواقع اخلارجي الذي ينتمي إليه. الطالب اليت تعني سية واالجتماعية والعلميةالنف فو ظر ال

أي  بشكل كبي عن والدة التعلم،وال يتوقف التعلم خالل توقف فعل التعليم، يعد التعليم املسؤولمن هنا و 

أما  ،لي يهدف إىل تسهيل عملية التعلمنشاط عمالتعليم  ألن (3) .م يف االستمراريةالتعليم يبدأ التعل  عندما ينتهي 

 فهي مرتبطة بطبيعة الفرد املتعلم. ية التعلماستمرار  عمليةضمان 

توجيه وضبط نصل إىل نتيجة مفادها أن عملية التعليم ماهي إال ختطيط و السابقني من خالل التعريفني و 

 أو بعبارة أخرى إن عملية التعلم هي حمصلة لعملية التعليم. ،لعملية التعلم وتنشيط

                                                 
 .12:ص املرجع السابق، انت املستقبلية،معىن التعلم وإشكاالت التعليم يف ظل التحوالت احمللية والرها (1)
 .41ص: ،املرجع السابق،-عليمية اللغاتحقل ت-دراسات يف اللسانيات التطبيقية (2)
 .11ص: املرجع السابق، ت املستقبلية،التعليم يف ظل التحوالت احمللية والرهاانمعىن التعلم وإشكاالت  ينظر: (3)
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 صفات كل من الطالب واألستاذ، :مثل كما أن فاعلية التعلم والتعليم تتأثران مبجموعة من العناصر

جناح أمام  ثرةتقف حجر عالبيئة التعليمية...وغيها من العوامل اليت  املستوى التعليمي، خصائص املادة التعليمية،

 التعليم والتعلم.عملية 

 :Didactique)) ج/التعليمية

 التعليمية ،الطالب،املادةاألستاذ عناصر العملية التعليمية:إن التعليمية هي النظام العلمي الذي يهتم بدراسة 

قيق والطالب بغية حتتركز على التواصل التفاعلي بني األستاذ فهي  .والوسائل التعليمية)اخلطاب(،طرائق التعليم،

فة إىل مساعدة جمموعة اجلهود والنشاطات املنظمة واهلاد«تعرف التعليمية أبهناو ،غاايت وأهداف تعليمية مسطرة

قدراته وموارده يف العمل على حتصيل املعارف واملكتسبات واملهارات والكفاايت وعلى  املتعلم على تفعيل

هتدف إىل و  ،تفعيل قدرات املتعلمبهتتم التعليمية أن هذا معىن و .(1)»املتنوعةاستثمارها يف تلبية الوضعيات احلياتية 

 ا نشطا متفاعال يف العملية التعلمية. و جعله عض

 وبعالقاتوتنظيمها، نتخاب املعارف الواجب تدريسها،ومعرفة طبيعتهاا«يف أيضا اوتتمثل اهتماماهت

، هبا وبنائها،وتوظيفها يف احلياةواالسرتاتيجيات الناشطة والفاعلة الكتسا املتعلمني هبذه املعارف من حيث التحفيز،

فيعرف املتعلمون ما يتعلمونه وكيف يعرفون،وملاذا يتعثرون يف معرفته،وكيف يعيدون النظر يف مسارهم 

ت العلمية خر املستجداكذا آو  ،على حصيلة النتائج املعرفية للنظرايت اللسانية عتمادااوذلك ،(2)»لتصحيحه

 مية.الفعالة يف الوضعية التعل  التطبيقية 

فيه أشار  الذيه(212ابن خلدون)ت سنقتصر على عرض مفهومالعريب مالمح التعليمية يف الرتاث تتب ع لو 

وقليال  التدرج شيئا فشيئاعلى إذا كان  إمنا يكون مفيدا اعلم أن تلقني العلوم للمتعلمني «:قالإذ إىل طريقة التعليم 

ينتهي إىل آخر  حىتمسائل من كل  ابب...ويقر ب له يف شرحها على سبيل اإلمجال...أوال عليه  ىيلق قليال،

                                                 
 .41:ص ،1ج م،1112لبنان،  بيوت، دار النهضة العربية، تعليمية اللغة العربية، وان صياح،أنط (1)
 .04ص: ،0ج م،1111بيوت،  دار النهضة، ة،تعليمية اللغة العربي أنطوان صياح، (2)
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الطريقة  أن نو خلد يرى ابن.(1)»وخيرج عن اإلمجال...الفن...مث يرجع به إىل الفن اثنية فيفعه يف التلقني

أثناء تلقني املعارف من األعم إىل األخص(التدرج)االنتقال الصحيحة للتعليم هي تلك اليت تسي وفق مبدأ 

وهي طريقة ال ختتلف كثيا عما ، االستيعابالفهم و ذهن املتعلم من انحية على أثر ابلغ من  هلاوذلك ملا  ،للطالب

 تطرحه النظرايت اللسانية احلديثة بشأن مسألة التعليم املفيد.

 عناصر العملية التعليمية اجلامعية: /2

 .األستاذ،الطالب،املادة التعليمية،الوسائل التعليمية تتكون العملية التعليمية اجلامعية من:

 أ/األستاذ:

يف شكل رسالة مثية خطاب التعليمي للنش  املصمم و امل فهواملوجه واملسي للعملية التعليمية،يعد األستاذ 

 من أجل التعبي عن مقاصد معينة، هو الذي يتلف ظ به اخلطاب؛ألن ه الذات احملوري ة يف إنتاج«هوو ،ملفكرة التعل  

وبغرض حتقيق هدف فيه.وجيس د ذاته من خالل بناء خطابه،ابعتماده اسرتاتيجية خطابية متتد من مرحلة حتليل 

ف  ؛بتوظيذاتيةالسياق ذهني ا  واالستعداد له،مبا يف ذلك اختيار العالمة اللغوي ة املالئمة،ومبا يضمن حتقق منفعته ال

ب ابعتماد آليات يصال املعرفة العلمية للطالإليسعى كما ،(2)»كفاءته للنجاح يف نقل أفكاره بتنو عات مناسبة

 .بسلوكياهتمالسابقة  لغوية وغي لغوية قائمة على معرفته تواصلية

رتاتيجية يف خطابه مع سااستعمال أكثر من «على األستاذيفرض منط اخلطاب التعليمي وهلذا الغرض فإن 

تقدميه  أثناءيلجأ ،فقد (3)»،الختالفهم يف التكوين ولتعد د ميوهلم،ودرجة استيعاب كل منهم يف الفهمطال به

حدث أبيف ذلك عينا حملاضرات مقياس معني إىل اعتماد املنهج التعليمي املناسب لطبيعة اخلطاب التعليمي،مست

                                                 
 .444-444 ص: املقدمة، (1)
 .04ص: املرجع السابق، داولية لغوية،اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة ت (2)
 املقدمة. 1ص: املرجع نفسه، تداولية لغوية، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة (3)
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س ة اخلاصة ابملقياس املدر  علميبغية تبسيط املفاهيم واملصطلحات ال،املختلفةوطرائق التعليم  النظرايت اللسانية

 يف حصص األعمال املوجهة أو يف االمتحاانت.(عملياتثمرها)يستوعبها ويسحىت يتسىن له أن ،للطالب

كيفية تبليغ معارفه على  تعينه ،تاذ شروطا تكوينية لغوية ومعرفيةيتطلب الوضع التعليمي من األسهبذا و 

 (1)وميكن إجياز هذه الشروط فيما يلي: للطالب يف حصة احملاضرة بطريقة مثلى.

 التعلم والتجدد الدائم ملواجهة التغي الذي يشهده اجملتمع لصاحل ِاهتمامات وتطلعات املتعلم)الطالب(. /0

 حتديد كفاايت التعلم املطلوبة مع التحديد الدقيق لكل كفاية من خالل كل حصة تعليمية. /1

 وحتفيزه،وتعديل مواقفه. ء معارفه ومهاراته وقدراته ودفعهإدارة تعلم املتعلم)الطالب(:من خالل إحيا /4

 /القدرة على حتويل ونقل املعارف العلمية إىل معارف تعليمية قابلة لإلدراك والتمثل من قبل املتعلمني)الطالب(.4

تقدمي تفسيات هج ومضامني الكتب،و كبة حمتوايت املنااملنتجات احلديثة للعلوم املرجعية ملوا االعتماد على  /0

 مقنعة.

 استثمار التقومي يف عملية التعلم ملساعدة الطالب على إدراك مكامن جناحه وإخفاقاته. /1

االعتماد على املمارسة التعلمية املفكرة احملكومة ابلتفكي املتمهل،واليت تستدعي حلوال انبعة من التأين يف  /7

 .يات التعلميةدراسة الوضع

 كفاية نقد املفاهيم اللغوي ة السائدة يف الكتب للتأكد من صحة املفاهيم اللغوية ورضوخها ملعايي النقد الصارم.  /2

 يف العملية التعليمية. د الثقافية واحلضارية واستثمارهااطالع األستاذ على األبعا /1

  .الطالب،فاملتعلم ال يتعلم بشغف إال إذا أحب ما تعلمهوأتصيله يف  زرع شغف حب اللغة العربية /01

من يتم ذلك  ،لتحقيق تعلم انجح ن إدارة دفة التواصل واحلوارالكفء هو الذي حيس إن األستاذف عليهو 

 .املعرفية معاو  صلية واللغويةعلى كفاايته التوا هعتمادا خالل

                                                 
 املرجع السابق، املدرسي،يف الوسط التفاعل والتواصل و  .44...42 ص: ،1ج ،0ط تعل مية اللغة العربية، أنطوان صي اح وآخرون، كل من:  ينظر: (1)

 .001 ص:
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 :الطالب)املتعلم( ب/

مث  يستقبل ما يوجهه إليه األستاذ من معارف، ،التعليمية التعلمية التواصليةية العمل حمورهو الطرف الثاين و 

مكوان أساسيا يف العمليات التخاطبية والتواصلية وموجها «يقوم بتفكيكها اعتمادا على رصيده املعريف السابق،ويعد

اجلانب التعليمي)األكادميي(  ضروراي لطبيعتها وأهدافها،مما يتطلب معاجلة نظرية وتطبيقية يف نفس الوقت،إلبراز

 للمادة العلمية املقدمة له.(1)»واجلانب التداويل)العملي(

 ،طابيسهم يف حركي ة اخل«ابلتايلو ،عليه أن يتحكم يف أنظمة اللغة،يتمكن من فهم رسالة األستاذلكي  و

يف العملية (2)»خطابه.وهذا جالء لدورهبل يسهم يف قدرة املرسل التنويعي ة،ومينحه أفقا ملمارسة اختيار اسرتاتيجية 

 التعليمية التعلمية 

يتطلب منه امتالك كفاايت تساعده على استقبال اصلية و التإن اخنراط الطالب)املتعلم(يف احلصة التعلمية 

 (3)املعرفة والتفاعل معها،ومن هذه الكفاايت:

متكنه من التعبي السليم والفصيح الذي يراعي فيه قواعد النحو  معرفته الكافية بنظام اللغة:الكفاية النحوية /0

 وصيغ الصرف،وداللة األلفاظ واألساليب.

القدرة على استخدام اللغة وتبادل املعلومات،واملشاركة مع اآلخرين حسب السياق :الكفاية اللغوية االجتماعية /1

 االجتماعي الذي يتم من خالله التواصل.

عماله يف إنتاج اخلطاابت متكن الطالب من تكوين رصيد معريف منتظم حيسن ِاست اخلطاب:كفاية حتليل   /4

 وطرق التعبي عن املعىن.وذلك من خالل فهم بنية الكالم،وإدراك العالقة بني عناصره،،حتليلهاو 

                                                 
 .11ص: املرجع السابق، عندما نتواصل نتغي مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج، (1)
 .00ص: املرجع السابق، داولية لغوية،اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة ت (2)
 .074ص: م،1114-ه0410، 0ط القاهرة، صعوابهتا،املهارات اللغوية مستوايهتا تدريسها  رشدى أمحد طعيمة، ينظر: (3)



 تعليمية اخلطاب اجلامعي؛املفاهيم واملناهج                                  الفصل الثاين     

010 

 

معينة معارف  قدرة الطالب على فهم العبارات اللغوية وإنتاجها،واشتقاق نقصد هبا :الكفاية االسرتاتيجية /4

واختيار األساليب واالسرتاتيجيات املناسبة ،ويل العبارات اللغويةواستحضارها يف أت وختزينها يف الشكل املطلوب

وغيها من االسرتاتيجيات املهمة ...ه اآلخرين له،وحتويل مسار احلديثللبدء ابحلديث أو ختامه،واالحتفاظ ابنتبا

 .نجاحب إلمتام عملية التواصل

 عني هباال تقتصر على الكفاية اللغوية فقط،بل تساهم فيها كفاايت أخرى يست-إذن-التواصليةلية إن العم

 سواء يف األعمال املوجهة)البحوث(،إبداعية إنتاجاتاستثمارها يف خلق عرفية و املطاابت استقبال اخلعلى الطالب 

 تحاانت أو يف خمتلف مواقف حياته.أو يف االم

القضااي و  الوضعيات التعلميةتوظيفه يف خمتلف ال ،و زاده املعريف مالال حيسن استعإن الطالب الذي وهكذا ف

إظهار  لىد القدرة على التعبي عن ذاته وعوابلتايل يفق،خيلق له فجوة معرفية بينه وبني لغته وتليب حاجاتهاليت هتمه 

 .واجملاالتواقف املخمتلف قدراته وإمكاانته الذهنية يف 

من هنا وجب االهتمام بكيفية اكساب الطالب القدرة على فهم العبارات اللغوية،واشتقاق املعارف و 

يف خمتلف السياقات جديدة إنتاج خطاابت معرفية قصد تأويل،عملية اليف عند احلاجة استحضارها ،مث وحتزينها

 التواصلية.

 :املادة التعليمية ج/

 ،هي كل األجزاء اليت يتناوهلا فعل التعلميف العملية التعليمية اجلامعية،ف اأساسي مكوانتعد املادة العلمية 

 ،هذه األجزاء يف املعارف النحوية والصرفيةمثل د عليها الطالب الكتساب الكفاايت السابقة الذكر،وتتمتعواليت ي

 .اخلوالعلمية... السلوكية

 ،ا اليت تتناوهلا عملية التعليم والتعلمهتاوموضوعهي أيضا كل املعارف مبفاهيمها ومصطلحاهتا ومضامينها و 

ال يدرك كل هذا األخي ينتقيها األستاذ وفق معايي حمددة،ويوزعها يف شكل برامج)مقررات(تقدم للطالب،ألن 
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املضامني املتعلقة ابلدرس)مفهوما واصطالحا(مجلة واحدة انطالق ا من قراءته للمؤلفات اخلاصة مبحتوى املقياس 

يعيد تركيبها وبناءها على الوجه (مع أستاذ املادة أو أساتذة قسم اللغة العربية)الدائمة هحوارات،بل من خالل رساملد  

 الصحيح فهما واستيعااب.

األستاذ حنو من ،أي إن املسار الذي دأبت عليه العملية التعليمية التعلمية عقدا من الزمن)يف اجتاه واحد(

لكن اليوم ومع ظهور نظرية التواصل وتبين .التنظيية وجعلها حبيسة الكتب العلميةاملادة  الطالب،أثر على داللة

اجملال التعليمي لتقنيات التواصل يف منظومته التعليمية،أصبحت املعارف التعليمية ختضع للكم والكيف أثناء 

 تعلمية.على أسلوب التحاور وتبادل األدوار أثناء العملية ال بىنكما أهنا تها،ئصياغتها وإنشا

 الوسائل التعليمية: د/

 كل وسيلة تتدخل ملساعدة املعلم يف حتقيق األغراض التعليمية والبيداغوجية أثناء«يعرفها أمحد حساين أبهنا

 .ة التعليمهبدف حتسني كفاء (1)»تعامله املباشر مع مادته من جهة،ومع املتعلم من جهة أخرى

واليت ،ميةملادة العلاملتعلقة اب االيضاحات والشروحات يف تقدمي وابلتايل فإن أمهية الوسائل التعليمية تكمن

منها  السمعية؛ايصاهلا للطالب.وما يزيد من أمهية هذه الوسائل التعليمية تصنيفاهتا املختلفة نيعجز األستاذ ع

لية،وقبل ذلك عليه أثناء العملية التعليمية التواص اينبغي على األستاذ االستعانة هبلذا ،والبصرية والسمعية البصرية

ليمية املرجوة من حيقق األهداف التعو ،أن يتعرف على أصوهلا وفصوهلا،ويتقن استعماهلا استعماال يثمر نتائج إجيابية

 املادة العلمية.

  الطريقة: د/

املرحلة اجلامعية يقوم على عاتق  ففي،املبين على نظرايت وإجراءات عمليةو هي املنهج املتبع يف التعليم،

 الوظيفي التدرج على أساس«املبينو األستاذ مهمة تبليغ املعارف التعليمية للطالب وفق املنهج املناسب للعرض،

                                                 
 .001ص: املرجع السابق، اللغات، تعليمية حقل التطبيقية، اللسانيات يف دراسات (1)
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يصبح السؤال:ماهي حبيث ال يصبح السؤال:ماهي القواعد اللغوية اليت ينبغي تعليمها للتالميذ؟وإمنا  التواصلي،

استخداما صحيحا ينم (1)»ينبغي تعليمها للتالميذ حىت يتمكنوا من استخدام اللغة يف احلياة؟الوظائف اللغوية اليت 

 إدراكهمعن و -فهما وادراكا واستيعااب ال حفظاها و ألهنم اكتسب-املعرفيةعن فهمهم واستيعاهبم ملختلف املفاهيم 

  .استعمالية مفهومةستاذ يف صورة التدرج يف حتصيل املادة اللغوية اليت يقدمها األلكيفيات 

املرتكزات العلمية،فلسفة اللغة،ونظرايت تعلمها واألبعاد االجتماعية :لطرائق التدريس احملد دة يف نإوهكذا ف

يف مساعدة  ادور ، (2) واألبعاد الثقافية وغيها التواصلية للغة واألبعاد النفسية،وطبيعة املتعلمني)الفروق الفردية...(

حتديد اآللية املناسبة لعرض حمتوى  يستطيع اصليةو بعاد التاأل ذههل هتمعرفبف األستاذ على تبسيط املعارف لطالبه؛

 الدرس.

تحضي املسبق ملوضوع الدرس من قبل الطالب قبل ولوجه للحصة التعليمية ال يضمن له الفهم كما أن ال

يف حصة احملاضرات مع أستاذ املكتسبة تلك املعارف ل ئهخالل إعادة بناوإمنا من  واإلدراك الكامل حملتوى الدرس،

 وهذا ما يعرف ابلتواصل الفع ال النشط بني أطراف العملية التعليمية الت علمية. املادة واألساتذة املختصني يف اجملال،

الرتكيز على املتعلم أو  إىل أن الكثي من النظرايت اللسانية املعرفية احلديثة قد دعت إىلنشي يف األخي و 

ويكون ذلك بضرورة الوعي ابنشغاالت  وليس على املادة اللغوية معزولة عنه، مبعىن أصح احتياجات املتعلم،

ابإلضافة إىل الرغبات ذات الصفة  ،وبتحليل رغباهتم املتعلقة حبياهتم العملية املتعلمني ذات الصفة املوضوعية،

 التعليمية التواصلية.العملية  لضمان جناح (3) الذاتية

                                                 
 .44ص: املرجع السابق، ات التطبيقية،حماضرات يف اللساني (1)
اإلسكندرية،  مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلعدادية والثانوية، احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني: االجتاهات حسىن عبد البارى عصر،ينظر: (2)

 .001ص: م،1111
 ص: ئر،ااجلز  ديوان املطبوعات اجلامعية، ،2العدد  جملة اللغة واألدب، خولة طالب اإلبراهيمي، ترمجة: للسانيات وتعليم اللغات،ا لويس دبن، ينظر: (3)

158. 
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 وجود هدف تقوم على:-يف العملية التعليمية-القول أن عملية التواصل الفع ال بني األستاذ والطالبمجلة و 

حيث ينتج األستاذ خطااب تعليميا يف موضوعات ذات محولة  ،الفهم واالستيعاب لكافة املفاهيمأال وهو  واضح،

ويف املقابل يقوم الطلبة  ،لطلبته ا، كتايب(يلقنهوالشواهد...يف قالب)شفهيمعرفية تضم املفاهيم املعرفية والنظرايت 

يصبح األستاذ متلقيا ف(،...اخلحصة التطبيقات ،االمتحاانت)عرفية بطريقة صحيحة يف خطاابهتمبتأويل احلمولة امل

إىل جانب الكفاية التواصلية عن  غىن للطالب اجلامعي ه الكما أن  ،تبادليةلب متكلما يف عملية تواصلية والطا

 تني.يض على الطالب امتالك هاتني الكفالكفاية املعرفية حبكم الواقع التعليمي الذي يفر ا
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 املبحث الثاين

 مفاهيم عامة حول اخلطاب التعليمي اجلامعي

منهجا  وهو يف استفاضة دائمة: النشأة، حديثهو موضوع  الدراسات اللغوية يف ن موضوع اخلطابإ

 قد ساهم طرفاه)املتكلم واملستمع(بشكل فعال يف تكوينه وجعله خطااب متماسكا ومتشابكا.فما،و مفهوموضوعا،و 

 /تعريف اخلطاب:1

حسب اجملال الذي ُيستخدم فيه،كما أن وضع اخلطاب من ،لف مفهوم اخلطاب من تيار إىل آخرخيت

(وما (Discoursتدرجييا من معىن كلمة خطاببدل أن أقلص «يقول ميشال فوكو:،إذ النص ال يزال يف جدل

أعتقد أنين يف حقيقة األمر أضفت هلا معاين أخرى مبعاجلتها أحياان كمجال عام لكل ،هلا من اضطراب وتقلب

وأحياان كمجموعة من العبارات اخلاصة،وأحياان أخرى كممارسة منظمة تفسر وتربر العديد من ،العبارات

من املصطلحات (Discours)املقابل لهو ذلك راجع لصعوبة حتديد املصطلح املناسب لعل .و (1)»العبارات

 امللفوظ...وغيها من املصطلحات.و الكالم،النص  التالية:

مثرة آتلف العناصر الثالثة)املخاِطب،واملخاط ب والسياق(،ففيه تربز األدوات اللغوية واآلليات  يعد اخلطاب

ومع  ليت يتعامل هبا املخاِطب مع ذاتهخالل تتبع خصائصه التعبيية ميكن معرفة الكيفية ا اخلطابية املنتقاة،ومن

مقاصد معينة وحتقيق إىل التعبي عن  خلطاب من خالل وظيفته التعاملي ةيسعى ا املخاط ب،ومن جهة أخرى

تظهر فيغدو اخلطاب  إذ يربز يف اخلطاب مقاصد كثية؛قد تظهر مباشرة من شكل اخلطاب،وقد ال،أهداف حمد دة

لنظري واإلجناز اللغوي الذي يرى عندها عالمة على جمموعة من هذه االنتظامات اليت تعرب  عن التفكي ا

املخاِطب أن ه األمثل من بني اإلمكاانت اليت تتيحها اللغة يف مجيع مستوايهتا،وذلك لالرتفاع أبداء القول وحتقيق 

 .(2)ما يريده يف خطابه

                                                 
 .0ص: م،1114، ، اجلزائرقسنطينة جامعة متنوري، منشورات خمرب الرتمجة يف األدب واللسانيات، يوسف بغول، ترمجة: اخلطاب، سارة ميلز،(1)
 ، بتصرف.املقدمة0 -4:ص املرجع السابق، داولية لغوية،اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة ت(2)
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جزاء مرتابطة ومتعلقة اخلطاب وسيلة لتوصيل األغراض اإلبالغية بني املتخاطبني،فهو حيتوي على أوعليه ف

 :يف داخليايتمثل هذا الرتابط و ،(نظرية النظم)رجاين يف نظريتهكما وضح ذلك عبد القاهر اجل،بعضها ببعض

والسياق ،ب ومعتقداته وغاايته وافرتاضاته وجتاربهاملخاطِ  :وخارجيا،.والرتكييب..النظام الصويت،والصريف والنحوي،

يعرب  ،لكيتوى اخلطاباملتكلم حمل ة تشكيلطبيع يفالعوامل اليت تؤثر ...وغيها من اخلطابخضمه يف لد و تالذي 

 .د املتكلم(و )مقصوهو أال  عن معىن واحداخلطاب 

فال ميكن فهم اخلطاب دون ،الطرفنياخلطاب موج ه)من وإىل(أحد «يرى طه عبد الرمحن أن  ويف هذا السياق 

 (1)»استحضار صاحبه وكذا املو جه إليه،فهما يعتربان ركنني أساسيني ومظهرين مهمني يف احلاالت التكل مية

 .لعملية التواص ةلسيور و  املضمون اخلطايبلتبادل ضروراي أمرا  مهاويعد حضور  التفاعلية.

 واخلطاب:/الفصل يف اطالق الرتادف بني مصطلح اجلملة 2

 امصطلح اجلملة مرادفكثي من الغموض واللبس،حينما يعتربون   عند بعض النحاة مصطلح اخلطابيشوب 

من حيث املفهوم  نيصطلحيز بني املمتاحلديثة اليت النظرايت اللسانية خبالف ،وم الكالم)اخلطاب(ملفه

 أما اخلطاب بوصفه ما يتجاوز اجلملة،«:إليه عبد اهلادي بن ظافر الشهري حينما قالذهب والوظيفة.وهذا ما 

 وأ طاب أعم من اجلملةاخل اعترب م،فرق بني اخلطاب واجلملةقد ف،(2)»فهو املفهوم الغالب يف الدراسات احلديثة

 .أصغر وحدة يف اخلطابهي اجلملة  بعبارة أخرى

منتظمة فيما و مرتابطة (3)»ملفوظ طويل أو متتالية من اجلمل«اخلطاب هو أن هاريس رىيكما 

توكل يف هذا الصدد:لقد متت املقابلة بني اجلملة واخلطاب يف النظرايت الصورية،كالتوليدية امليقول أمحد و بينها.

تركيبية صورية شأهنا يف الصورية شأن املفردة واملركب،وعدت هبذا -التحويلية اليت اعتربت اجلملة مقولة صرفية

                                                 
 ، 0جامعة حممد اخلامس،املغرب،ط رابط،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ابل  الدالالت والتداوليات، والسميائي،البحث يف اللساين  محن،طه عبد الر  (1)

 .411ص: ،م0110
 .47ص: املرجع السابق، وية تداولية،اسرتاتيجية اخلطاب مقاربة لغ (2)
 .07ص: م،1110، 4ط لبنان، يف العريب،املركز الثقا حتليل اخلطاب الروائي، سعيد يقطني، (3)
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للجملة  تعديهويني.بينما يتميز اخلطاب عن اجلملة التسامه بسمتني:التحديد موضوع الوصف والتفسي لدى اللغ

وعلى هذا األساس أدرج اخلطاب يف ، لغوية داللية وتداولية وسياقيةمن حيث حجمه ومالبساته خلصائص غي

وأقصي  بذلك من  "حتليل اخلطاب"، أو "لسانيات اخلطاب" حيز اإلجناز واعترب من مواضيع الدرس اللساين ومسي

 .(1)يف حيز القدرة اللغوية هدراجالعدم  "لسانيات اجلملة" الدرس اللساين الصرف

أما املعرفة ،(...اخلية،صرفية،حنو يةمعجم)أن املعرفة اللغوية اليت تتضمنها اجلملة هي معرفة نسقية عينوهذا ي

 كمالبسات،دالليةو سياقية و معرفة تداولية كوهنا هي معرفة نسقية،ابإلضافة إىل  فاللغوية اليت يتضمنها اخلطاب 

 ....اخلإنتاج اخلطاب وأتويله

 الفرق بني اخلطاب والنص: /3
ح يتوضمن خالل وذلك ؛ملفاهيم اإلجرائية لكل منهماإىل اي أن نشالفرق بني اخلطاب والنص البد  عرفةمل
 .بينهماوجودة امل اتختالفلكافة االالتطرق و ،نوعاليت يتميز هبا كل والس مات  اخلصائص

يف الداللة على ارتباط البنية النصية  أن مصطلح"اخلطاب"مرادف ملصطلح"النص"نييرى بعض الباحث

بينما اندى آخرون بضرورة التمييز بينهما انطالقا من شكل .(2)بسياقها التواصلي أثناء عملية الدراسة والتحليل

 من اخلطاب والنص على حدى. كل    ايؤديه يتالظيفة و الو املضمون 

مبعىن أن النص هو كل  ،كل خطاب مثبت بواسطة الكتابة  وه النصأن بول ريكو  رىيويف هذا السياق 

 االتساق، هي: أن تتوفر له سبعة معايي للنصية حدث تواصلي يلزم لكونه نصا وهأو  ،خطاب مكتوب

 .(3)اإلعالمية ،التناص ،املقامية املقبولية، القصدية، االنسجام،

                                                 
-10ص: م،1101-ه0440، 0الرابط،ط منشورات االختالف، اخلطاب وخصائص اللغة العربية دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط، توكل،املأمحد (1)

 ، بتصرف.11
 /.01م،ص1111،سنة  0 ط املغرب، الدار البيضاء، أفريقيا الشرق، عبد القادر قنيين، :ترمجة النص والسياق، :يكفان دتون.أ. :ذكر منهمن(2)

،مدخل إىل :حممد خطايب./4م،ص:0112عامل الكتب، القاهرة، متام حسان، ت: النص واخلطاب واالجراء، روبرت: بوجراند، دي لسانيات النص 
 0ص: م،1111، 1ط لبنان، بيوت، عريب،املركز الثقايف ال انسجام اخلطاب،

 بتصرف.01...1 ص: دي بوجراند روبرت، نقال عن: السابق، املرجع مقدمة نظرية يف تعليمية اللغة ابلنصوص،(3)
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احتوى تلك الصفات وحقق تلك الغاايت فهو نص،وهذا ما دأبت عليه بعض «كل مكتوبابلتايل فو 

 هاحدودحدة معرفية تتمثل و مبعىن أن النص ،(1)»الفقرة من الكتاب نص وموضوع الدرس نص التقاليد الغربية:

 النصية يف األلفاظ والفقرات اليت تتسم بصفة الكتابة فقط.

هذا  ،اللفظ كوسيلة لنقل الرسالة من املرسل إىل املستقبلالذي يستخدم فيه «احلدث وه بينما اخلطاب

هو ما ،و (2)»وقد تكون اللغة اللفظية مكتوبة ،يصل إىل املستقبل فيدركه حباسة السمع االلفظ قد يكون منطوق

، (3)»يعد خطااب كل ملفوظ/مكتوب يشكل وحدة تواصلية قائمة الذات«ذهب إليه أحد الباحثني العرب بقوله:

 بة.و اللغة املكتو ظة و اللغة امللف :مها شرطني له فرو نه خطااب أن يتو اصلي يلزم لكو احلدث الت مبعىن أن

من هذا املنطلق دخل و  ،آن واحدما منطوقا ومكتواب يف وابلتايل فإن اخلطاب هو ما كانت لغته كال

يقدم فيه رأيه أو رأي  طلبته،ألنه عبارة عن نص يكتبه األستاذ ليلقيه على  التدريس اجلامعي يف دائرة اخلطاب،«

ظ و ملفو  )املرجع(، بو يشتمل اخلطاب التعليمي اجلامعي على نص مكتو ،(4)»غيه يف املوضوع الذي يدرسه

 للنص املرجع. عارضةامل وآراء غيه املؤيدة أ ويبدي فيه آراءه أ ،ةق يتخيه كل أستاذ على حدو منط

يكتسي طابعا تداوليا جيعل النص «نهو كيف   التعليمي النصن اخلطاب التعليمي يتميز عن ابإلضافة إىل أ

ولغة  أي بني لغة الوضع الدالة على املعاين اجملردة،.(5)»اللغة املرجعية واللغة التعليمية التعليمي بني لغتني،

 االستعمال الدالة على املعاين املقصودة.

 

                                                 
قال عن .ن0ص: م،1997املغرب،-وجدة األول، حممد جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية منشورات النص، مفهوم مساءلة مفتاح، حممد (1)

 .410:ية النص التعليمي للغة العربية وآداهبا يف اجلامعة،صتعليم
مصر،  سكندرية،إ املكتب اجلامعي احلديث، رؤية نظرية علمية وواقعية، أبعاد العملية االتصالية، الصديقي وهناء حافظ بدوي،سلوى عثمان (2)

 .007ص:  م ،0111
 .14ص: املرجع السابق، والبنية والنمط،اخلطاب وخصائص اللغة العربية دراسة يف الوظيفة  (3)
 www.aljahidhiya.asso.dz،.2005/01/21اخلطاب التعليمي، بوعياد، نوارة (4)
 .410ص: املرجع السابق، يف اجلامعة،تعليمية النص التعليمي للغة العربية وآداهبا  (5)
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 خلطاب:اامللفوظ و الفرق بني  /4

وعند األول هدف التأثي على الثاين  ،تلفظ يفرتض متكلما ومستمعاكل «نهست اخلطاب أبنييعرف بنف

 .وامللفوظ هو موضوع التلفظ أن التلفظ هو فعل ذايت، :،أي(1)»بطريقة ما

امللفوظ هو أن  مبعىن،(2)»هو كل جزء من أجزاء الكالم يقوم به املتكلم«بقوله امللفوظ هاريس قد عرفو 

هو قول يتطلب مراعاة السياق أثناء عملية -كما ذكران سابقا-اخلطابلكن  إجناز كالمي يقوم به املتكلم،

 .تلفظقام التواصل الذي يرد فيه المل امللفوظ وميش اخلطابفوابلتايل  التواصل،

 حتليل اخلطاب: /0

ن اخلطاب املتماسك سواء كان مكتواب أو منطوقا، و عملية إجرائية تسعى لتفكيك مضم التحليل هوإن 

فمعاجلة  ،املتكلم ابإلضافة إىل مقاصد املرجعيات املعرفية واخللفية والنظرية اليت سامهت يف إنتاجه،معرفة قصد 

 القراءة والشرح والتفسي والتأويل. بعد التحليلحيث يتم هذا  لتحليل،لكيفيات اخلطاابت تتطلب  

 :القراءةأ/ 5

من وصف وتركيب له فاعلية على  كما أن ما يقوم به يعترب القارئ مستهلكا ومنتجا يف نفس الوقت،

بوصفها تبديدا ونشرا ملتجاورات ال يتأتى حتليلها إال  النصوص اليت تتميز ابلعمق والتعقيد يف الشكل واملعىن،

ومن خالهلا يركب كل قارئ نصا خمتلفا عن  إذ ترتك االرتباطات الباطنية والتداعيات خليال القارئ، بوعي وإدراك؛

تعترب لذلك ، نصته اخلاصة به للغور يف سرب اللكل قارئ اسرتاتيجيف ،ن قراءةحيتمل أكثر م نصألن ال ،(3)اآلخر

 التأويل.فالشرح مث التفسي  عنللدخول إىل عامل املعىن الناتج القراءة بوابة الفهم 

 

                                                 
 .01ص: املرجع السابق، حتليل اخلطاب الروائي، (1)
 .07ص: املرجع نفسه، اب الروائي،حتليل اخلط (2)
 .11ص: م،0111، 0مصر،ط لوجممان، الشركة املصرية العاملية للنشر، التفسي،النص الشعري ومشكالت  عاطف جود نصر، ينظر: (3)
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 الشرح: /ب5

الشيء:فتحه وشرح  بينها، وشرح مسألة مشكلة: أوضحه، :شرح فالن أمره أي يقال الكشف،«به نقصدو 

 هو ممارسة عملية لإلابنة والتوضيح والكشف.فالشرح وابلتايل  ،(1)»وشرحت الغامض إذا فسرته ،وبينه وكشفه...

 التفسري: /ج5

 يتعدد املعىن يوجد التفسي يثماوح ،للظاهرةيقوم على فك شفرة املعىن احملتجب  يعترب التفسي عمال للفكر

،ويعد التفسي من الضرورايت الواجب املرور عليها للوصول (2)وتتكشفالذي جيعل هذه املعاين تتجلى 

ويرى البعض أن ال فرق بني الشرح والتفسي ألن ، فهم القارئ حملتوى اخلطاب املفسرأنه يعرب عن  كما  ،للتأويالت

 هلما نفس املقصدية واهلدف.

 التأويل: /د5

 ،وال يصح إال ببيان غي لفظه الذي ختتلف معانيه، تفسي الكالم وهالتأول والتأويل «يرى ابن منظور أن

وقد أولته أتويال مبعىن،والتأويل املرجع واملصي.وأتوله)أوله(:فسره والتأويل واملعىن  وأولته تفسي ما يؤول إليه الشيء،

 يقوم.و (4)اخلطابت يف حدود معطيا القارئ أبكثر من معىن ،فالتأويل هو اجتهاد غايته إمداد(3)»والتفسي واحد

 .قارئالكامنة عند كل القدرة اإلدراكية عن هذه العملية تكشف لنا و  ،انطالقا من رصيده املعلومايت(القارئ) به

تندرج ضمنها جماالت ودراسات  تعملها القارئ يف حتليل اخلطاابتالكيفية اليت يس ويف األخي نشي إىل أن  

األستاذ(لتربير إليها القارئ)الطالب/  يلتجبل هي مرجعيات  عديدة تسهم يف بلورة التأويل النهائي للخطاب،

                                                 
 .401ص: اجمللد الثالث، ن العرب،سال ابن منظور، (1)
 .42ص: املرجع السابق، الشعري ومشكالت التفسي، النص ينظر: (2)
 . 044ص:  اجمللد األول، العرب، سانل ابن منظور، (3)
 71العدد: م،0111بيوت،  مركز اإلمناء القومي، نقد النص(، )نص النقد/ الفكر العريب املعاصر ،النص وتفسي النص صدوق نور الدين يف ينظر: (4)
 .14ص: ، 77 /
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لقضااي اليت ليت هتتم ابا اللسانيات النفسية نظرايت أو مناهج أو علوم منها:مبثابة هي و  ،وتفسياته هدوافع شروحات

 .اخل...االجتماعياليت هتتم ابلتفاعل  يةاللسانيات االجتماع ،تربط اللغة ابإلدراك

اعتمدان يف مقاربتنا لتحليل اخلطاب على مقاربة لسانية " قول األستاذ:ومن األمثلة الدالة على ذلك 

متخصص أو أنه  ،اقتصر على املقاربة اللسانية النفسيةإما أنه األستاذ القارئ املؤول أن  يتبادر إىل ذهن ."نفسية

 يف اللسانيات النفسية...وغيها من التأويالت.

 اخلطاب:أمناط  /6

 (1)البنية اآللية، املوضوع، تصنف اخلطاابت انطالقا من املعايي الثالثة:

 أيديولوجي. علمي، سياسي، خطاب ديين، يتم تصنيف اخلطاب إىل: :من حيث املوضوع أ/

 واخلطاب الوصفي. اخلطاب احلجاجي، ز بني اخلطاب السردي،يمييتم الت :من حيث اآللية ب/

 القصة، إىل: بداعي،األديب("اخلطاب الفين")اإل فتصنف اخلطاابت داخل ما يسمى :أما من حيث البنية ج/

 الرواية. ،القصيدة

 اخلطاب التعليمي: /7

بني األستاذ والطالب يف التعلمي ة واللغوية يف العملية التعليمية  علميةاخلطاب التعليمي احلصيلة اليشكل 

لسان اآلخرين أو على لسان األستاذ الذي حياول تبسيطه سواء على  ،خطاب قيل من قبل«وهو الوسط اجلامعي،

 ،(2)»عن علم املعرفة-كما نعتقد-عليم يف اجلامعة ال ينفصل بسهولة(.ففعل التوجعله يف متناول الطلبة)املتلقني

 يف شكلغها األستاذ و يص جديدة، أفكار ومفاهيمو  معارف ومعلوماتعملية مستمرة تؤدي إىل اكتساب ألنه 

 .ويسر لةو بكل سهالطالب  هاكدر لي ،...اخلركيبةحنوية وت، لغويةالب: و ق

                                                 
 .10رجع السابق،ص:امل اخلطاب وخصائص اللغة العربية دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط، ينظر: (1)

  Berne, A.A. BOUACHA, Le discours universitaire (La théorique et ses pouvoirs) peter lang (2) 
P64,detoi 1984   .410:تعليمية النص التعليمي للغة العربية وآداهبا يف اجلامعة،ص نقال عن 
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فهو أساس  ،من املرسل امتالك آليات التبليغ واالختزال لنقلها إىل املتلقي«كما يستدعي اخلطاب التعليمي

، (1)»أهدافهإال أنه ال يزال يعاين قصور ا معرفيا ولغواي كان عائقا أمامه لتحقيق  جوهري ال ميكن االستغناء عنه،

آليات تواصلية لشرح وتبسيط اخلطاب التعليمي)املضمون  متالكمن األستاذ االوضع التعليمي ضي تيقلذلك 

 .دريسعملية التأثناء املعريف واللغوي(

جيب أن يبىن على مقاصد ذا وهل ،من مكوانت العملية التعليمية اأساسي مكواناخلطاب التعليمي يعد و 

عبارة عن خطاب يتم فيه «حبكم أنه ،(الفهم واإلفهام)من التعليم التواصلياملتوخى الغرض للطالب حتقق نفعية 

وهي ميزة  ،وهو أيضا خطاب يتكرر فيه خطاب اآلخر ذات طابع تعليمي. حتويل املادة العلمية إىل مادة)خطاب(

الفردية أو -شخصية قد تعرب عنوهي عالمات  "حنن"، أو "أان" واملتمثلة يف الضميين،(2)»خاصة ابلعمل الرتبوي

أو يف تقدمي أفكار  يف اختيار التفاسي والتعليقات، أو يف حتديد وضبط املفاهيم،يستعملهما األستاذ  -الثنائية

 .ون فحوى القول امللقى على الطلبةوآراء جديدة حول نظرة مغايرة ملضم

قتضي أن ت ،الطالب يف ذهناك والتمثل لإلدر حتويل املعارف العلمية إىل معارف تعليمية قابلة إن عملية 

املعضالت حل  و  ،تلف املفاهيمخممن قدرة الطالب على استيعاب  تواصلية تزيداسرتاتيجية على األستاذ يعتمد 

  .علقة ابملادة املدر سةاملت

إىل ما إلضافة اب ،إذا اشتمل على جمموعة من املفاهيم والتعميمات«يكون حمتوى اخلطاب التعليمي هادفاو 

 يستمدها األستاذ من خمتزن اإلشارات والرموز عنده، التارخيية،و  النظرية(3)»يتضمنه من احلقائق واملعلومات

 .لفظية وغي لفظية مةو مفه بلغةو  شفهي، وأ كتايب  يف قالبو  ،اسرتاتيجيات حمددة غها وفقو ويص

                                                 
 .411ص: السابق،املرجع  ، تعليمية النص التعليمي للغة العربية وآداهبا يف اجلامعة (1)

)2(L.DABENE et AL, Variation et rituels en classe de langue, P52, Paris, Hatier. Credif, juin 
1990. .410ص: تعليمية النص التعليمي للغة العربية وآداهبا يف اجلامعة، نقال عن   

 .017ص: املرجع السابق، النص التعليمي، أساسيات (3)
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وإمنا تعليم لغة معينة يهدف  واحدة،تعليم النظام اللساين بكل مشوليته دفعة «وال نعين بتعليمية اخلطاب

 ،كمهارة التحدث، االستماع،(1)»ابألساس إىل إكساب املتعلم املهارات الضرورية اليت هلا عالقة ابلبىن األساسية

يف خمتلف  يةرفعمكتسباته املجتسيد اليت تعني الطالب على  ،األدائية واللغويةغيها من املهارات و ...الكتابة القراءة،

فنوااي  ال اخلطاب للوصول إىل اكتساب املهارة اللغوية،حل«األستاذ ال يتأتى ذلك إال مبراعاةو  املواقف احلياتية.

 .التعليمية املستعملة(2)»املتكلم ومقاصده تطفو على سطح اخلطاب على شكل إشارات لسانية تنصهر يف اللغة

أيخذ يف عني االعتبار  الختيار علمي دقيق،«كما جيب أن خيضع اخلطاب التعليمي املقرر تدريسه للطلبة

ويستند هذا االختيار بصورة خاصة على املبادئ اللغوية اليت أقرهتا النظرايت اللغوية  ،مجلة من العوامل اخلارجية

 . (3)»املعاصرة

أن حيقق يف كل درس من الدروس اكتفاء  لغواي البد له مما سبق أن اخلطاب التعليمي اجلامعي لنا  يتضح

دراسته  ميكن للطالب أن يتجاوز أثناء«الألنه  .اهليئة النوعية، الكمية، :من خالل مراعاة اجلوانب الثالثة ومعرفيا

حماضرة من احملاضرات اليت يتلقاها ينبغي أن بل ويف كل  ،أقصى من املفردات والرتاكيب ادحللغة يف مرحلة معينة 

قد مينعه من مواصلة دراسته اجلامعية  ،بل حصر عقلي خطي ،وإال أصابته ختمة ذاكرية ،يكتفي فيه بكمية معينة

 .دفعة واحدة الكلماتو املفردات كل   ستيعابعلى ا-ذاكرته-هيعقلال تهدية قدر و دحملذلك و  ،(4)»للغة

 اخلطاابت اجلامعية:اسرتاتيجية تعليم  /2

حيتاج األستاذ إىل وضع طريقة أو اسرتاتيجية لتقدمي املعلومات اللغوية واحلقائق النظرية املتعلقة مبوضوع 

 خيتار املؤلف املادة اللغوية املناسبة للنصحيث  إكساب الطلبة امللكة اللغوية األساسية؛ هبدف ذلكو ،الدرس

                                                 
 .01ص: م،0124بيوت،  وتعليم اللغة،مباحث يف النظرية األلسنية  ميشال زكراي، (1)
 .138ص: ،م 1986دط، تونس، للنشر، الدار التونسية اللسانيات وأسسها املعرفية، عبدالسالم املسدي، (2)
 .042ص: م،4011، 0العدد اجلزائر، جامعة معهد اللغة العربية وآداهبا، جملة اللغة واألدب، مدخل إىل علم تعليم اللغات، عبد اجمليد ساملي، (3)
 .40:ص املرجع السابق، أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي اللغة العربية، (4)
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مسطر برانمج فق و  التعليمي،(1) واملدرس يقوم بتطبيق ذلك يف امليدان ،الذي حيمل املضمونالتعليمي اجلامعي 

 ةاملعرفييتضمن كل من املادة  وفه ،خلطاب التعليمياب يعرفء العملي اإلجراهذا إن  حمددة. أهداف تعليميةو 

 معينة.دالالت يف شكل  قصد األستاذ وحيمل ة،واللغوي

 :هامن ة من األسباب أثناء تقدميه لدرسهجمموعبعني االعتبار أن أيخذ (األستاذعليه)ابلتايل و 

 ،اخلربة التعليمية وطرائق التعليمابإلضافة إىل  ،الوسائل التكنولوجية احلديثة واخلربة املعرفية اللسانية« ـب االستعانة /0

عاجزا عن هذا األخي الذي يبقى  ،وذلك لتخطي العائق الذي يعرتض إيصال املادة اللغوية وحتليلها إىل الطالب

، ويف الواقع  حتويل هذه املفاهيم واملصلحات اللغوية إىل إجراء عملي يتجسد من خالل التمارين املقدمة إليه أوال 

يساعد الطالب  ،اخلطاابت وحتليلها عرضأثناء عريف امل هرصيدإن حسن استعمال األستاذ ل.(2)»االجتماعي اثني ا

اجلانب يف املعرفة املكتسبة ابلتايل حيسن استثمار و  ،الدرسعناصر إدراك العالقة بني على و  ،فهم بنية الكالمعلى 

  .التطبيقي

 ربانمج املقرتحطبيعة الووفقا ل ،التنويع يف استخدام اآلليات التواصلية حسب مقتضيات احملتوى املعريف /1

اترة أخرى و  ،قدرات إنتاجية إبداعية فائقةابآلليات اليت تنمي يف الطالب  اترة يستعنيأن عليه ومن هنا ، دريسللت

بل  لكي ال يضطر الطالب للحفظ فقط، ،دف جتاه تعلم املفاهيم اخلطابيةشعر الطالب هبحتفيزية تُ يصطنع مواقف 

 .وتفكيه اإلبداعي ابلدرجة األوىلك خميلته ير يسعى إىل حت

ينبغي «وهذا ما أشار إليه اجلاحظ حينما قال: ،التعليميةبني الطلبة يف خمتلف املواقف  مراعاة الفروق الفردية /4

فيجعل لكل طبقة من  ،ويوازن بينها وبني أقدار املستمعني وبني أقدار احلاالت ،للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين

ويقسم أقدار املعاين على  ،ولكل حالة من ذلك مقاما حىت يقسم أقدار الكالم على أقدار املعاين ذلك كالما

                                                 
 .047ص: املرجع السابق، جملة اللغة واألدب، تعليم اللغات،مدخل إىل علم  ينظر: (1)
 .411ص: السابق،،املرجع تعليمية النص التعليمي للغة العربية وآداهبا يف اجلامعة (2)
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ن عن بعضهم البعض و ألن الطالب)املتلقني(خيتلف.(1)»وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت ،أقدار املقامات

ق الفردية اليت ينبغي و من الفر غيها و ...نسبة الذكاء،و  ف االجتماعية،و الظر و  االستيعاب،و من انحية درجة الفهم 

 .املستهدف التعليميعية اخلطاب و نو طبيعة  ضوئهاأن حيدد األستاذ على 

 بدءا  إباثرة املعارف السابقة املكتسبة ؛يف طرح التساؤالت حول مقياس الدرس الطريقة الصحيحة داعتما /4

أن يتحدث ابللغة ال أن يدرس قوانينها من «أيضا عليه ينبغيكما   الدرس احلايل،وربطها ابملعارف املسطرة يف 

اخل التعبي عن املشاعر...أو  أو تبادل األفكار، أو تسجيل املعلومات، توجيه األسئلة، خالل استخدام اللغة مثل:

اصلية و ألن مثل هذه املواقف التعليمية تنمي امللكة اللغوية والت ،(2)»وبعبارة أخرى جعل املبادرة يف زمام املتعلم

 .ال احلفظ اآليل لدى الطالب كوهنا تقوم على مبدأ االستعمال واملمارسة

 ؛أطرا  معينة البد أن يستجيب هلا عليه«وأهداف األستاذ تتنوع بتنوع العناصر السياقية اليت تفرضإن مقاصد  /0

وإن كان هدفه السيطرة  فإن كان هدفه اإلقناع فإن ه خيتار من األدوات اللغوي ة واآللي ات اخلطابي ة ما يبل غه مراده؛

 ،ىت ضروهبا يف شكل اخلطاب وآلياتهوتنعكس هذه العوامل بش فإن ه يعتمد إىل األدوات اليت تكفل حتقيقها. ،مثال  

حتقيق يف  فعالةيساهم مسامهة  السياقابلتايل فإن و  ،(3)»وتصبح عنصرا  فع اال  يف حتقيق اخلطاب آاثره ونتائجه

 يف ضبط شكلو  ،ع اآللية املستعملةو حتديد نرا أساسيا يف و د ؤدييألنه  ،املسطرةاخلطاب ألهدافه التعليمية 

 اخلطاب املناسب.

يهدف إىل ملء عقل الطالب ابملعارف اللغوية كي خيزهنا يف الذاكرة الذي عن التعليم التلقيين  بتعاداال /1

مهمة اللغة ذات  جعل«ألن التقدم العلمي واملعريف فرض على مربجمي مناهج التعليم ويستثمرها وقت االمتحاانت،

 استعمالية يف اجملتمع.(4)»إعطاء املعارف املدرسية داللة من خالل وظيفية متارس يف احلياة اليومية،

                                                 
 .041ص: املرجع السابق، ،البيان والتبيني (1)
 .40ص: املرجع السابق، ت التطبيقية،حماضرات يف اللسانيا (2)
 املقدمة4ص: املرجع السابق، ،مقاربة لغوية تداولية اسرتاتيجيات اخلطاب (3)
 م.1101 اجلزائر، غليزان، ،0العدد األفق يف اللغة واألديب، مقال مبجلة، 01ص: تعليم اللغة العربية من األهداف إىل الكفاءات، رافعي عبد هللا، (4)
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 املبحث الثالث

 األبعاد التواصلية يف تعليمية اخلطاب اجلامعي

 ميكن اعتبار التعليم هو فن االتصال«فإنه ،العملية التعليمية هي عملية تواصلية ابلدرجة األوىلكانت   إذا

سالمة عملية االتصال الرتبوي يف املوقف التعليمي الصفي صفاته أكيدة لذا فإن التأكد من  ،بني األستاذ والطالب

حصة أثناء طالبه و بني األستاذ وهادف  تواصل فعالاملتمثلة يف إحداث و  ،(1)»لتحقيق أهداف ذلك التعليم

 املوقف التعليميابلتايل فإن و (، اخلالكتابة... التحدث،)يةو تسهيال لعملية اكتساهبم للمهارات اللغذلك و  ،احملاضرة

تتقاطع فيما بينها  ...(منهجية ،نفسية)ية انطالقا من أسس وأبعاد معرفيةاألستاذ بناء خطاابته التعليمتطلب من ي

 .املطلوبة الرسالةوتساهم يف تقدمي  ،لتشكل احملتوى التعليمي

ذلك ملا هلا من انعكاسات و  ،الشغل الشاغل لعلوم الرتبية والتعليمحتديد أبعاد التواصل  عمليةتعد وهلذا 

نفسية السالفة الذكر) األبعاد التواصلية هلاتهاألستاذ  دراكإإن  .(2)على فهم العملية التعليمية خدمة لتعلم املتعلم

حتديد إىل  بفضلهايتوصل اليت  حدث النظرايت اللسانيةاستعانته أبمن خالل  إال تميال (ومعرفية ومنهجية

 أثناء عرضه للمحاضرة.(التعليميةاملعرفية احلصيلة )ت اللسانية للخطاباملكوان

عرب تفاعلهما وتواصلهما النشط يف احلصة  املؤطرة من قبل األستاذ والطالب إن العملية التعليمية التعلمي ة

 تتطلب مجلة من الشروط منها: التعليمية،

 العلم ابلتحوالت والتطورات احلاصلة فيه.معرفة  متكنه من  معرفة األستاذ ابحمليط الطبيعي واالجتماعي للمتعلم،-«

 أن يكون األستاذ على وعي عميق مبضمون الرسالة.-

                                                 
 .114ص:م،0117، ديسمرب014، العدد11اجمللد املوقف التعليمي الرتبوي، هندسة االتصال البشري وأثرها يف سامل عيد اجلبار آل عبد الرمحان،(1)
 .47-41ص: املرجع السابق، العربية، تعليمية اللغة أنطوان صياح وآخرون،ظر:ين (2)
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.وغيها من الضوابط اليت تفضي إىل (1)» التأكد من التجانس التام يف النظام التواصلي بني األستاذ واملتعلم -

 جناح التواصل يف العملية التعليمية.

يعتمد على مرجعيات معينة أثناء بناء  البد عليه أنف للخطاب التعليمي املوجه واملنتجمبا أن األستاذ هو و 

اللسانيات النفسية)جانب سيكولوجي(،اللسانيات االجتماعية)عالقة  كاللسانيات النظرية،  ،يف التعليميالقول املعر 

اليت  ابألبعاد التواصليةيعرف  ماوهذا  .(اخلتقنيات التدريس... بوية)املناهج،واللسانيات الرت  التعليم ابجملتمع(،

 واملتمثلة فيما يلي: يقتضي الوضع التعليمي منه مراعاهتا أثناء تعليمية اخلطاب اجلامعي،

 :البعد النفسي والرتبوي/ 0

خلطاب ان أومبا  ،تعلم وحاجاته واستعداداتهلقد توصلت دراسات علم النفس إىل مبادئ حول طبيعة امل

الرتاكيب واجلمل والكلمات متوافقة و  املادة املدرسة يف اجلامعة كالنصوص والتمارينيعرب عن حماولة جعل  التعليمي

قابلية الطالب «البد على واضعي املناهج مراعاة،ف(2) مع حاجات الطلبة وميوهلم وخرباهتم ومستوى إدراكهم

 .ميةلتعل  ا (3)»ية إذ أن جتربة الطالب هي األساس يف جناح العملية التعليم واستجابته للعملية التعليمية؛

 البعد املعريف: /1

ملا حيمله من املعاين واملعتقدات  ،املعريف العلمي واللغوي أهم مصادر اإلدراك اإلنساين يعترب اخلطاب

 نتيجة حملاوالته املتكررة لفهم الظواهر ،واألحكام واملفاهيم والتصورات الفكرية اليت تنشأ لدى اإلنسان املتعلم

ألهنا  ذا أمهية ابلغة يف صياغة مضمون اخلطاب التعليمي، فلسفة املعرفة إن معيارابلتايل فو  ،(4) بهاحمليطة واألشياء 

 اهر احمليطة به.و الته لفهم الظو حما يفضها اإلنسان)املتعلم(و حصيلة التجارب املتكررة اليت خي تعترب)املعرفة(

                                                 
 .77املرجع السابق، ص: ،-حقل تعليمية اللغات -دراسات يف اللسانيات التطبيقية (1)
تعليمية النص التعليمي للغة نقال عن .م0121ديوان املطبوعات اجلامعية،  حماضرات وتطبيقات يف علم النفس اللغوي، خي هللا عصار، ينظر: (2)
 .410ص: اجلامعة،عربية وآداهبا يف ال
 .041ص: املرجع السابق، ،-حقل تعليمية اللغات-دراسات يف اللسانيات التطبيقيةـ (3)
 .011ص: املرجع السابق، أساسيات النص التعليمي، ينظر: (4)
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لبناء املصدر الوحيد  ابعتباره يقتصر على كتاب معني فال ،مصادر املعرفةإلملام بكل االستاذ اإذن على 

املتعلم اتباع أسلوب سهل وبسيط يتالءم مع قدرات  ابإلضافة إىل ،أثناء صياغة اخلطاب التعليمياملعلومة 

 .مارسةاملو  من انحية التنظي (1) مما جيعل اللغة التعليمية امللفوظة تساير اللغة املكتوبة ومرحلته،

 املنهجي:البعد  /4

ن مقياس معني للطلبة فهما و يتمثل البعد املنهجي يف اإلجراء العملي الذي ينتهجه األستاذ لتبسيط مضم

 ،وحدة مقسمة إىل جمموعة من الدروسوحدات تعليمية وكل من التعليمي  ون مقياس النحو يتكمثال ف استيعااب،و 

رفع إىل  املناهج التعليمية ىسعت لذلك. للطالب تقدميهرس من األستاذ اسرتاتيجية معينة أثناء يستدعي كل دو 

حتقيق ثقافة نظرية إىل  وتدعأهنا ما ك  ،ئل التقنية يف العملية التعليميةالوساإدخال من خالل  ى التعليمو مست

لكنها تغاضت عن البحث يف جانب اآلليات التواصلية اليت  ،التواصل يف اجلانب املعريف والوجداين واحلس حركي

 .للطالب اخلطاابت التعليميةتبسيط هم يف اتس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .011ص: ،السابقاملرجع  أساسيات النص التعليمي، ينظر: (1)



 تعليمية اخلطاب اجلامعي؛املفاهيم واملناهج                                  الفصل الثاين     

003 

 

 املبحث الرابع

 املناهج التعليمية يف تدريس اخلطاب اجلامعي

 مفهوم املناهج:/ 1

 لغة:أ/ 

وضح واستبان وصار هنجا بينا  طريق هنج بني  واضح وهو النهج...وأهنج الطريق:«املنهج واملنهاج هو

 لكافة الناس.(1)»واضحا

 اصطالحا:ب/ 

م شامل من خالل ما كتب و مفه استخالص ميكنناو  تعددت تعريفات املنهج من الناحية االصطالحية،لقد 

وسيلة حمددة توصل إىل غاية معينة...،املنهج العلمي خطة منظمة «هواملنهج ف بعض الباحثني يف هذا الصدد.

نظام  وهالعلمي أي أن املنهج ،(2)»لعد ة عمليات ذهنية أو حسية بغية الوصول إىل كشف حقيقة أو الربهنة عليها

 والكشف عن احلقائق أ أثناء عملية ات عملية متسلسلةو فق خطو يسي و  ،عة من العناصرو دقيق يتشكل من جمم

  دة.و املنش الغاايتو  ألهدافل لو صو بغية ال الربهنة عليها

املسائل واليت يصلون الطرق اليت يسي عليها العلماء يف عالج  «أي يقال مناهج البحث،ويف هذا الصدد 

الذي يتم عملي الجراء اإلهي مناهج البحث فإن ابلتايل و  ،وعلمية فكرية (3)»بفضلها إىل ما يرمون إليه من أغراض

  .هادفة معرفيةعلمية دراسة نظرية فقه و 

 

 

                                                 
 مادة هنج. م،0114، 1مج ،4ط بيوت، دار الفكر، ،لسان العرب ابن منظور، (1)
 مادة هنج. ،1ج م،0171معجم الوسيط،  جممع اللغة العربية، (2)
 .44ص: م،0171، 7دار النهضة،مصر،ط علم اللغة، علي عبد الواحد وايف، (3)
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 املنهج التعليمي عند العرب القدامى: /2

أفواج كثية  لو دخو دولة اإلسالمية رقعة الومع اتساع  يذكر الباحثون أن  العرب يف عصر صدر اإلسالم،

إىل ذلك أدى  ط هؤالء ابملسلمني يف األمصار اليت وصل إليها الفتح،واختال من غي العرب يف دين هللا،

ة فخشي املسلمون على لغ وفصاحة ألسنتهم، إىل ألسن القوم على حنو أثر يف سليقتهم اللغوية، تسرب)اللحن(

 .(1)ويعرتيها الضعف،مما دفعهم إىل وضع ضوابط تصون لغة القرآن من اللحن فيها الفساد،أن يدب  القرآن الكرمي

فينغلق القرآُن واحلديُث على  خشي  أهُل العلوِم منهم أن تفُسد  تلك امللكُة رأسا  ويطول  العهُد هبا،«كما

يقيسون  عليها سائر   ليَّاِت والقواعِد،شبه  الك فاستنبطوا من جماري كالمهم قوانني  لتلك  امللكِة مطردة ، املفهوم؛

مث رأوا تغير   واملبتدأ مرفوٌع. مثل أنَّ الفاعل  مرفوٌع واملفعول  منصوٌب، أنواِع الكالِم ويلحقون  األشباه  ابألشباِه.

عامال  وأمثاِل وتسميِة املوجب لذلك التغيرِ  فاصطلحوا على تسميتِه إعرااب ، الدَّاللة بتغي حركاِت هذه الكلماِت،

واصطلحوا على  فقيَّدوها ابلكتاب وجعلوها صناعة  هلم خمصوصة ، وصارت كلها اصطالحاٍت خاصة  هبم، ذلك.

ن األوائل من خالل وضعهم و الغاية اليت سعى إليها النحاة واللغوين أمن هذا  ،نستنتج(2)»تسميتها بعلِم النحوِ 

 .فاظ على القرآن الكرمي من اللحناحل غاية نبيلة تتمثل يف هيللبنة األوىل للنظام اللغوي العريب 

أواخر يف قواعد تضبط احلركات اإلعرابية وضع و  وهداهم إىل اكتشافاللغويني األوائل هللا  أعانقد ف

 عاملالإن فوابلتايل  ،(عاين القرآنم استيعاب)وفهما على تعلم اللغة العربية قراءة   لتعني غي العرب ،الكلمات

 هو العامل الديين.وبقية علوم اللغة والدافع األول لوضع النحو العريب 

لظواهر االجتماعية والسياسية والتمدن والتطور احلضاري وفتوحات الدولة اإلسالمية دورا يف لكما كان 

ثالثة عوامل أدت إىل وضع علم النحو وبقية العلوم  ويرى أغلبية الباحثني أن هناك تطور العلوم مع الزمن،

                                                 
 .40ص: م،1110-ه0411، 4بد،األردن،طدار األمل،ار  املدارس النحوية، خدجية احلديثي، ينظر: (1)
 .011:ص املرجع السابق، املقدمة، ابن خلدون، (2)
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إىل ممن اعتنقوا االسالم -غي العربمن -نو املسلم حيث سعى،(1) والسياسية والقومية، الدين، وهي: وتطورها،

يف الدولة  راتبمإىل الوصول رغبة يف  ،إلجادة العربية الفصحى وإتقان نطقهاذلك و  ،العلوم العربيةضع و 

 لغتهم ألغراض تواصلية. ادرسو  نيماملسل هذا إن دل فإمنا يدل على أنو آنذاك، اإلسالمية 

 :مجع اللغة وتدوينهاآلية  أ/ 2

يف صدره حىت يتمكن معها تدوين الرتاث اللغوي ال قبل اإلسالم و ال منتشرة عند العرب الكتابة  مل تكن

 ،دون)أوال (وهو كتاب هللا الكرمي على مامن االعتماد  كان البد  حني جاء وقت التدوينلذلك  واألديب هلم.

 .(2)على ما وعته ذواكر أهل اللغة )اثنيا( وحديث رسوله صلى هللا عليه وسلم مث

فقد تعرضوا  ء،قد كانت اللغة موضوع البحث يف مؤلفات علماء الرتاث اللغويني والنحويني على حد سوال

مبا « على الرواية واملشافهة والسماع يف مجع ونقل املادة اللغويةواعتمدوا  ،كل مبا جادت قرحيته  هلا من زوااي كثية

فكانوا جيمعون املختلف ويقارنون بعضه ببعض ومبا ورد يف القرآن الكرمي  ،فيها من اضطراب وتباين واختالف

 م اللغة. و إلرساء معامل عل ىلو اال ةاإلجراءات العملية البادر  تلكلتصبح بذلك ،(3)»واحلديث

-السماع -أثرت طريقةلقد  ،(4) »اإلنسان ال يعلُم حىت يكثـُر  مساعه...«:الصدد يقول اجلاحظويف هذا 

وهذا ماال نلمسه عند اجليل األول من النحاة ذوي  .النحو وبقية العلوم األخرى وأتصيلأثناء التدوين على تواضع 

يُؤثر عنهم أهنم بنوا «لمـف ،وحيي بن يعمرنصر بن عاصم  األسود الدؤيل وأصحابه وتلميذيه: السليقة الفطرية كأيب

                                                 
. 00-01ص: خدجية احلديثي، النحوية، املدارس وما بعدها. 14ص: جية للفكر اللغوي عند العرب،األصول دراسة إبستيمولو  ينظر كل من: (1)

 .04،00ص: م،0112دار املعارف،  القاهرة، شوقي ضيف، واملدارس النحوية،
 ه،0402 مكة املكرمة، جامعة أم القرى، الدراسات اللغوية عند ابن مالك بني فقه اللغة وعلم اللغة، الينبعاوي،غنيم غامن عبد الكرمي ينظر: (2)

 .114ص:
 .00-04ص: م،0111 -ه0421، 0،طاملكتبة األهلية،بيوت،لبنان نظرات يف اللغة والنحو، طه الراوي، (3)
 .00ص: ،0ج ،0142القاهرة،  احلليب، .ط عبد السالم هارون، تح. احليوان، حظ،اجلا (4)
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وإذا كان هلم نظر أكثر من الكشف عن أقسام الكلم فال بد  عمال على مشافهة األعراب أو الرحلة إىل الصحراء.

 .يةو اللغ النابعة من سليقتهم (1)»أن يكون ذلك مبنيا على املالحظة الذاتية

ابإلضافة إىل طرح األسئلة املباشرة  ،القبائل على السماع والروايةيف مجع املادة اللغوية من اعتمد الرواة  لقد

ويبدو واضحا  لكن اخلالف بني املدرستني)الكوفة والبصرة(كان واضحا يف حصر مفهوم الفصاحة، وغي املباشرة.

حني  يف (،وطيءأسد  قيس ومتيم،)تشدد البصريني يف السماع واألخذ من القبائل املعروفة ابلفصاحة دون غيها

عراب أ-راب البادية النازحني إىل الكوفةتتسع دائرة الفصاحة عند الكوفيني لتشمل القبائل السابقة الذكر وأع

جيوز األخذ أبقواهلم والقياس عليها يف وضع  ال الذينبصريني أبصحاب الشواذ والنادر املعروفني عند ال-احلواضر

عكس الكوفيني الذين بنوا على بعض أشعار املتحضرين على  شرط صحة الكثرة لعدم توفر ،القاعدة النحوية

 .(2)"قواعد التوجيه"

االقتصار على قبائل دون غيها يف مجع املادة -ويُعيب متام حسان على النحويني واللغوين صنيعهم هذا

عمر أن النحاة واللغويني قد خمتار يف حني يرى آخرون أمثال  .ضيقوا جمال الظواهر اللغوية ذلك قدألهنم ب-اللغوية

 وهي شرط من شروط القياس، ،لتوفر الكثرة االستعماليةوسعوا يف أخذهم من القبائل اليت حصروا هبا جمال اللغة 

 ضرمي يف جتريد القياس والتأسيس لنظام قواعدي على يد البصريني ابعتماد تقنية االستقراء.إليه اخلا دععكس ما 

 مرحلة التقعيد: ب/2

أييت دور علماء النحو والصرف مث  ،م الراوي جبمع األلفاظ والكلماتو قفي ،التقعيدمرحلة  ما خيصفيأما 

وأما النحوي فشأنه أن يتصرف  ،اللغوي شأنه أن ينقل ما نطقت به العرب«ألن للنظر ووضع القواعد الشاملة،

كل   ن اللغوي والنحويعملية مجع املادة اللغوية ساهم فيها كل م نفإوابلتايل ، (3)»فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه

                                                 
 .41ص:، املرجع السابق بستيمولوجية،صول دراسة ااأل (1)
 .00ص: املرجع السابق، واللغة العربية معناها ومبناها، .41-11املرجع السابق،ص: تيمولوجية،األصول دراسة ابس ينظر كل من: (2)
 .121ص: ،1ج ،01ط دت، لبنان، بيوت، يب،دار الكتاب العر  ضحى اإلسالم، أمحد أمني، (3)
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يتمثل يف دور النحوي ف أما دية ونقل ومجع اللغة مشافهة،فقد جتلى دور اللغوي يف التنقل إىل البا يقوم بدوره،

 تصنيف وحتليل ومراجعة وهتذيب املادة اللغوية اجملمعة.

أتصيل وضبط اللغة العربية أدت إىل ظهور مدارس خالفية بني إن عملية التهذيب والتقنني والتصنيف يف 

النحويني واللغويني يف فرتة كان ميتاز فيها البحث اللغوي العريب ابحليوية واالندفاع والدقة يف التعبي والسعة والبالغة 

 .(1)يف التصوير والقدرة على تكييف املعىن

 :اللغة العربية مو علاضع و أثر اللهجات يف ت ج/2

استقى منها علماء  ان الختالف املفردات والعبارات واللهجات آنذاك دوٌر يف اختالف املصادر اليتكلقد  

يف كتب النحو  ة مبا فيها من اضطراب وعدم تناسقاعتمدوا عليها يف تدوين اللغفقد  ،اللغة والنحاة معارفهم

 .(2)فجاءت قواعد اللغة مضطربة ،واملعاجم

ألن النحويني  لة الواحدة،أيف املس«يةو لغو  هور اختالفات حنويةظ يف املتعددةسامهت اللهجات  كما

ونظروا إليها على أهنا صور  القدماء حني قع دوا قواعدهم أقحموا اللهجات العربية بصفاهتا وخصائصها املتباينة،

 وأأبقوال العرب من نثر  مدعمة ،مرهقة شديدة ومضطربة همأحكامفجاءت ،(3)»خمتلفة من اللغة املشرتكة

 .شعر...اخل

اتسعت اخلالفات فيما بعد و  وال املخالفة والر د عليها،يف بداايهتا املذاكرة واألق ىمل تتعدوهذه اخلالفات 

ح عن العصبية وحب النيل كتلك اليت جرت بني األصمعي والكسائي يف صفقد جرت بني املدرستني مشادات تف

                                                 
 .41ص:  املفاهيم النحوية،عن  .نقال41:صم، 0101اجلامعة األمريكية،  بيوت، تبسيط قواعد اللغة على أسس جديدة، أنيس فرحية، :ينظر (1)
 .بتصرف40...11ص:  م،0114اسات العربية، معهد الدر  القاهرة، داللة األلفاظ العربية وتطورها، مراد كامل، (2)
 .10ص: م،1104كانون األول  لبنان، وت،بي  دار الفارايب، النحو العريب يف ضوء اللسانيات احلديثة، جنان التميمي، (3)
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لتتحول مع الوقت إىل خالفات  ئ األمر عبارة عن اجتهادات شخصيةكانت يف ابدفالقواعد   ،(1)حضرة الرشيد

 مذهبية تتضارب على وضع األحكام.

كل   من وتبعهم يف صنيعهم هذا الالحقون ،(مصطلحاته ومفاهيمه)نهجهملابلتحيز  ذهبكل مقد متيز  و 

التعقيدات والتعليالت والقواعد املتضاربة سواء كثرة بسبب   وأاثرا  سيئة على اللغة العربية مما خلف انقساما ،مدرسة

كان من نتاج هذا التقسيم املعياري التقعيدي أن احنرف النحو عم ا كان عليه يف «قدو  .على نية التعليم أو التعلم

تتمثله مل تعد ُتسيغه األفهام أو و  ،األمر الذي أسلمه إىل اجلمود والتحجر فابتعد عن معانيه احلقيقية؛ مبدأ نشأته؛

حيددون معىن النحو على أن ه علم يُعرف به أحوال أواخر الكلم إعرااب  أه ل من غالبية النحاة ما وهو العقول...

دون ريب تضييق من وهو  علم اإلعراب، :خي من الكلمة حىت مس اه بعضهمفيقصرون حبثه على احلرف األ وبناء؛

 .ةيو اللغالدراسة  عمليةيف  (2) »ا هو منوط بهوحصر له يف جزء صغي مم شديد لدائرة الدرس النحوي،

للتباين والشذوذ والندرة والتحول مما يصعب معه ضبطها « تعرض املفرداتإىل نظر ابل هويرى البعض أن

ليتمكن الباحثون من إحكام  ،ب السابقةو مربأة من العي علم إىل جتريد أطر فكرية اثبتةجلأ ال وإحكام التعبي عنها،

وهكذا تصبح الثوابت عوان على  ،وعدم اطرادها العلمية دون أن تتناقض هذه العبارة مع سلوك املفرداتالعبارة 

اليت ، يف وضع القواعد العلميةالتجريد االعتماد على  أي؛ ن النظرة الوجوديةأويعين هذا  .(3)»االطراد والشمول

  .من تناقضات واضطراابتفيما بعد مربأة مما حلق ابلنحو واللغة جلأ إليها النحاة واللغويني األوائل 

اللغة العربية كما «جعلهم يدرسونفالواقعي فرض نفسه على النحاة واللغويني و السياق املعريف ابلتايل فإن و 

اللغة األمر الذي دفع الكثي منهم إىل ركوب هذا الشطط من تركهم منطق  ال كما شاءوها هم؛ ،شاءهتا هي بذاهتا

                                                 
 .بتصرف021...017ص: م،0114-ه0404 اجلامعية،مديرية الرتبية واملطبوعات  سعيد األفغاين، يف أصول النحو، (1)
 .77ص: املرجع السابق، تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية وآداهبا،بني االستعمال اللغوي واملفاهيم النحوية مقاربة  (2)
 .02-07ص: املرجع السابق، صول دراسة ابستيمولوجية،األ (3)
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جيردها من  (1)»إىل منطق القياس متغاضني عن كون روح اللغة تقدم االستعمال اللغوي على كل منطق )السماع(

 .عمال()االستوظيفتها الوجودية

كثٌي من املتأخِ رين إىل اختصار الطرِق «ولعل من أهم املؤاخذات اليت ألصقت ابللغة العربية ما اجته إليه

 يف كل علٍم يشتمُل على حصِر مسائلِه وأدلَّتها، يولعون هبا ويدوِ نون  منها برانجما  خمتصرا   واألحناِء يف العلوم،

فصار ذلك خمالًّ ابلبالغة وعسيا  على  ،ابختصار يف األلفاِظ وحشِو القليل منها ابملعاين الكثيِة من ذلك الفن

كما فعله   فاختصروها تقريبا  للحفِظ، للتفسي والبيان؛ ورمبا عمدوا إىل الكتِب األمَّهاِت املطوَّلة يف الفنونِ  الفهم.

يف التعليم وفيه وهو فساٌد  ابن احلاجِب يف الفقه)وأصول الفقه(وابن مالٍك يف العربيِة واخلوجنير يف املنطق وأمثاهلم.

 يستعدَّ لقبوهلا بعُد،وهو مل  وذلك ألنَّ فيه ختليطا  على املبتدئ إبلقاء الغاايت من العلم عليه، ،إخالٌل ابلتحصيل

 املعياريلمنهج م اللغة لو من عل راسات النحوية واللغوية...وغيهاكل من الد  الذي أخضع(2)»وهو من سوء التعليم

 .(3)علمي معريفاستعمايل حتقيقا لغاايت معينة بعدما نشأت يف ظل منهج وطابع التقعيدي 

ا إىل و اجتهمث  ة،اللغ ةدراس يف نحويعلى اجلانب ال هتميف بدااي واملسلمني اعتمدالعرب  لنا أنمنه يتضح و 

نشأ ما يعرف بعلم فيف أسلوبه  اتعمقو ، فابإلعجاز القرآين معقوهل تانبهر ، فرآنيف دراسة الق فقهياجلانب ال

 البالغة.

 املدارس العربية: /د2

، املطروحةية و اللغ املسائل ىو على مستاملنهج و ى و على مست ختالفاتابالرتاث علماء مؤلفات  لقد متيزت

 .(4)املصريةالكوفية والبغدادية واألندلسية و البصرية و  إىل مخس مدارس هي:ها تعددو انقسام املذاهب مما أدى إىل 

 يف مجعه وشرحه وختريج مسائله،«ألفوا كتبافقد  ،وقد كان لعلم النحو أمهية ابلغة لدى علماء العربية آنذاك
                                                 

 .71-70ص: ،املرجع السابق بني االستعمال اللغوي واملفاهيم النحوية مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية وآداهبا، (1)
 .000ص: م،1101 ،-لبنان-بيوت الفكر،دار  املقدمة، ابن خلدون، (2)
 .12-17ص: املرجع السابق، ند العرب،األصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عينظر: (3)
 .1ص: املرجع السابق، ،ينظر: املدارس النحوية (4)
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واستقلت كل مدرسة يف آرائها عن  كالبصرية والكوفية،  من املدارس النحوية، وظهرت هناك العديد والتعليل فيها،

 .علمي األجيال الالحقةتعلى م (1)»مما أدى إىل تعقيده وصعوبته وظهرت مذاهب كثية يف النحو، األخرى،

 املدرسة البصرية: -1 /د2

وكان أنس ابن مالك  ،وكانت معسكرا جلند املسلمني ،نشأت البصرة عاصمة يف عهد عمر ابن اخلطاب

كما كان لتوسع الثقافات يف   .ال يعي لصغر سنه وقلة رواايته داثفقد كان غالما ح أشهر من وفد على البصرة،

أثر يف توجيه ثقافة وأفكار أهل البصرة إىل النقل والعقل معا  ،غيهمو  ويهود وسراين نبط، فرس، البصرة من عرب،

الذي ساهم إسهاما ابرزا يف األمر  ،(2)العقلي والفلسفي املنطقي على ثقافتهاوظهور االعتزال فيها وغلبة الطابع 

 .والعلوم األخرىالنحو علم أصول وحتديد توجيه عقول البصريني إىل السبق يف التفكي لتقعيد 

 منهجهم:

ابن يقول «حيث ،لقد كان لعلماء البصرة السبق يف حتديد الضوابط اإلجرائية لوضع لبنة النظام النحوي

فقد شهد القرن األول اهلجري  ،(3)»"أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل" إن ابن أيب اسحاق سالم:

وبدأ حيدد لنفسه منهجا وجيرد أصوال حىت اكتملت القواعد يف أيدي النحاة وأصبحت يف نظرهم آلة  ،ميالد النحو

-ت واختاروا منهاطبقوا هذه القواعد حىت على القراءاووصل شغفهم ابلقياس أن  حنوية ومعيارا للصواب واخلطأ،

 .(4)ما يتناسب وقواعدهم رغم علمهم أبن القراءة سنة متبعة ال حتكم عليها القاعدة -القراءات

مع ما سنه يف منهجه القياسي  محىت الشعراء لعدم توافق كالمه ابن ايب اسحاق يسلم من طعنمل كما 

قد غيبوا هذا  مبتوجههو  تالمذته،بعض  ذلك تبعه يفو  ،كل مسموع من العربمتغاضيا بذلك عن   ،لتقعيد النحو

                                                 
 .42-47ص: املرجع السابق، ،واملأمولمناهج النحو العريب يف التعليم اجلامعي بني الواقع  (1)
 .11ص: املرجع السابق، عند العرب، أصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي ينظر: (2)
 .44ص: املرجع نفسه، غوي عند العرب،األصول دراسة ابستمولوجية للفكر الل (3)
 .بتصرف44-44ص: ،نفسهاملرجع  ند العرب،األصول دراسة ابستمولوجية للفكر اللغوي ع(4)
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واحتفوا ابستعمال العلل والعوامل لتثبيت صحة  ،هم أثناء مجع املادة اللغوية لضبط النحوئعنصر السماع يف استقرا

عليه املصادر أن النحو والذي جتمع  عراب وقواعده حىت مت هلم مع الزمن هذا الفن،فشرعوا يتكلمون يف اإل«همئآرا

ابن ايب اسحاق  :املدرسة البصرية أشهر علماءن .وم(1)»نشأ ابلبصرة وهبا منا واتسع وتكامل وتفلسف

 ه(021يونس بن حبيب)ت ه(،021سيبويه)ت ه(،004)ت وأبو عمر بن العالء ،ه(007)تضرمياحل

 .وغيهم

حبيث يصبح ما خيرج  القواعد إىل أقصى حد،وظالله مهيمنة على كل  ،ا  قانون القياس عام« ليصبح بذلك

 ،وحُيمل عليها محال ،يسمع عن العربوحبيث تفتح األبواب على مصاريعها ليقاس على القاعدة مامل  عليها شاذاًّ،

 املؤلفني...اخل.و ختطئة الشعراء  ويب أو تصل (2)»فهي املعيار احملكم السديد

هبذا املوقف رغبة منهم يف الوصول ابلنحو إىل مرتبة «متسكهموكان  ،البصريون ملنهج القياس نتصرالقد 

حدمها انقص أغي أن االستقراء من نوعني «فاعتمدوا يف ذلك على االستقراء ،(3)»الصناعة أو العلم املضبوط

ال إجراء املالحظة على منوذج خمتار من مجلة الظواهر املدروسة اليت  الناقص:ابالستقراء واملقصود  ،والثاين اتم

هو العد واالحصاء كالذي حيدث عند تعداد فأما االستقراء التام .واالكتفاء ابلقليل عن الكثي... ،حصر هلا

علماء اللغة البصريني اعتمدوا على االستقراء  إال أن. (4)»سكان البالد أو عند إحصاء الكلمات الدخيلة يف اللغة

 .د الدراسة)ضبط الفصاحة(على منطقة جغرافية معينةو ا حدو ألهنم حصر  ،يةالنحو اعد و القوضع أثناء  الناقص

كانت تلك األصول   طيبة مستخلصة من استقراء املسائل واجلزيئات واآلراء.«قدموا جهودا   رغم ذلك فقدو 

ومن جهة أخرى  هذا من جهة، ،(5)»اليت درسوها نتيجة ذلك االستقراء بقدر ما أدى إليه اجتهادهم وفهمهم

                                                 
 .011ص: املرجع السابق، يف أصول النحو، (1)
 .11ص: املدارس النحوية، شوقي ضيف، (2)
 .41املرجع السابق، ص: أصول دراسة ابستيمولوجية، (3)
 .01ص: ،نفسهاملرجع  ي عند العرب،أصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغو  (4)
 .114ص: ،السابقاملرجع  وعلم اللغة، فقه اللغة الدراسات اللغوية عند ابن مالك بني (5)
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وحقائق الصناعات  حقائق املعارف موضوعات لالستيعاب؛«التغاضي عنها وهي:هناك حقيقة ال جيب 

 لالستيعاب. اتيف أصلها موضوعكما نعلم واملعارف اللغوية  . (1)»موضوعات للقياس

وعن لغة  النتيجة املنطقية لكل ذلك هي انفصال النحو عن احلياة،«يرى خليل كلفت أنويف هذا اإلطار 

النحو عن لغة احلياة وتعاليه عليها مع إقفال كل ابب لالجتهاد إىل خلق و ْهم مؤداه أن ويؤدي انفصال  احلياة؛

إىل إعادة النظر يف  الو  ،(2)»النحو علم ُعلوي ال يتصل ابجلماعة اللغوية وال حيتاج إىل العودة املتواصلة إليها

 أحكامه املقننة.

 ،صبغت هذه الصناعة بصبغتها املعياريةو  ،الواضحةنحو ابجتاهاهتا العقلية وهكذا سبقت البصرة إىل حقل ال

: فلم يكن أمامهم إال أن خيتاروا بني أمرين جاء الكوفيون وجدوا البناء قائما مكتمال والطريق معبدة مطروقة،«فلما

ويقفوا من البصريني موقف التالميذ متناسني الفارق بني  أن يقبلوا النحو البصري كما تلقوه عن شيوخ البصرة،

أو أن يكونوا أمناء على طابعهم النقلي فيخالفوا البصريني يف بعض  نزعة البصرية العقلية والنزعة الكوفية النقلية،ال

لقد اختار الكوفيون طريق األصالة  ويف الفروع واملسائل املبنية على هذه األصول. األصول اليت أيابها هذا الطابع،

 التايل.ضحه يف العنصر و هذا ما سنو  .(3)»واخلالف

 املدرسة الكوفية: -2د/ 2

وقد رزق  ،من حفاظ القرآن ورواة احلديثكان و ،الكوفةبن مسعود أشهر من وفد على لقد كان عبد هللا 

فركزت  ،النقل الكوفية إىل وهذا ما أثر يف توجيه الثقافة ،وصحسن الفهم يف استخراج األحكام الفقهية من النص

                                                 
 .11ص: املرجع السابق، صول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب،أ (1)
 .07:ص املرجع السابق، النحو العريب يف ضوء اللسانيات احلديثة، (2)

 .47-41:ص املرجع السابق، األصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، (3)
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فكان يف منتصف القرن الثاين و وقواعده حأما بوادر االلتفات إىل الن ،رواية األشعارءات القرآنية وعلى على القرا

 .(1)جرياهل

والتعريف ووضع كان ينقصها الشيء الكثي من التعميم و  ،لقياس والرأي واالجتهاد يف النحوشاعت اأقد و 

الرواية والقياس فقاست على فتوسعت يف  ،ابلتحري والتثبيت فيما مجعت من أشعار مل تعىنو  ،القواعد الكلية

 .(2)ه(117الفراء)ت،ه(021الكسائي)ت :ئهاأشهر علمامن  الشاذ والنادر.

 منهجهم:

لذلك أخذوا من أعراب البادية وقاسوا على أقواهلم  ،النحاة الكوفيني للفصاحة ال ترتبط ابجلغرافيا ةن نظر إ

وهذا -االستعمال تفيد ترك القياس واخلروج عن األصل"كثرة " أعماهلم على مبدأ او أقامو  ،""قواعد التوجيه بعض

البصريني يف أصل منهج خمالفني بذلك  -ماال يقره البصريون حبكم أن أصل القاعدة النحوية هو مبدأ القياس فقط

 .(3)القاعدة النحوية عندهم املبنية على القياس املنافية يف بعض األحيان ملبدأ كثرة االستعمال

جنوحهم عن إتباع «أما ،مصدر من مصادر اللغة عند اللغويني الكوفينييعد السماع ابإلضافة إىل أن 

واإلمعان املنطقي وتعديلهم القواعد حىت تتالقى مع املسموع وتفسيهم النصوص  التأويالت البعيدة املتكلفة،

أحكامهم على القراءات اليت مث بناء كثي من (...)القرآنية والنصوص اللغوية األخرى تفسيا ال يكاد خيالف الظاهر

ألنه استعصى على  سبق للبصريني أن أكرهوا جانبا منها على قبول معىن خاص هدفوا إليه وأبعدوا جانبا آخر؛

طريق األصالة  واختار  نيفيو أن الك اليت تؤكد على الفيةاخلسائل م منغيها و  م،هلو أصو (4)»اخلضوع لقواعدهم

 .اخلالفو 

 

                                                 
 .11ص: املرجع السابق، ي عند العرب،األصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغو  ينظر: (1)
 .10ص: م،0170بيوت، معة االمريكية،اجلا ،ماجستيرسالة  تصنيفها وتطبيقاهتا الرتبوية، املفاهيم النحوية: يوسف قاقيش، ابراهيمينظر: (2)
 .بتصرف41-11ص: املرجع السابق، العرب،ند األصول دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي ع(3)
 .00ص: م،0121بغداد،  افة واإلعالم،دار الشؤون الثقافية العامة وزارة الثق منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث، علي زوين، (4)
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 املدرسة البغدادية: /3د2

يقوم على  ،يف القرن الرابع اهلجري هنجا  جديدا  يف دراساهتم ومصنفاهتم النحوية«هذه املدرسةلقد هنج حناة 

كان من هذا اجليل من يغلب عليه امليل إىل اآلراء ،و االنتخاب من آراء املدرستني البصرية والكوفية مجيعا ...

 والنحوية. ملختلف املسائل اللغوية هممعاجلتأثناء  (1)»الكوفية ومن يغلب عليه امليل إىل اآلراء البصرية

لكنها  ا واالستشهاد رآرائها وأمثلتها،واكثروا من االحتجاج هل ،زع أصحاهبا أوال إىل آراء املدرسة الكوفيةن

 :هائأشهر علما.بواب االجتهاد واخللوص إىل اآلراء املختلفةألبصرة مع فتح متي زت يف النهاية بعالقتها القوية اب

 .(2)ه(411ه(،ابن جين)ت111محد بن كيسان)تأحمم د ابن 

 املدرسة األندلسية: -4د/2

 فيما وانغمست مث اعتنت ابلنحو البصري ث اهلجري،صب ت عنايتها أوال على النحو الكويف حىت القرن الثال

ووفرة يف  ،متي زت ابستظهار آراء النحاة مع اجتهاد واسع يف الفروع املختلفةو  لنحو البغدادي.يف ابعد 

وقد كان حناة القرن السابع ،(3)والنفوذ إىل اآلراء اجلديدة االستنباطات والتعليالت واالحتجاجات،

وإن كان يستدل أحياان   أيخذون من أصول املذهب البصري يف كثي من املسائل النحوية مثل ابن مالك،«اهلجري

 فلم يف بعض املسائل النحوية، رأيلحبسه يف التفرد ابابن مالك رف فقد عُ  ،(4)»يف مسائل جزئية رآراء الكوفيني

يف النظر يف املسائل معا  يالطابع العقلي والنقلعصره  علماء غلب عليه وعلى أكثربل  ،يقتصر على النقل

ه(وابن 011ه(،ابن مضاء القرطيب)ت012ابن الطراوة)ت :املدرسة األندلسية أشهر علماءمن و  النحوية.

 ه(.171مالك)ت

 

                                                 
 .140ص: املرجع السابق، رس النحوية،املدا شوقي ضيف، (1)
 .بتصرف142-147ص: املرجع نفسه، النحوية، املدارس شوقي ضيف، (2)
 .بتصرف111...110ص: املرجع السابق، املدارس النحوية، .وشوقي ضيف،7سابق،ص:املرجع ال خدجية احلديثي، املدارس النحوية، (3)
 .021ص: املرجع السابق، وعلم اللغة،الدراسات اللغوية عند ابن مالك بني فقه اللغة  (4)
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 املدرسة املصرية: 5/د2

مث  توجه بعض علمائها إىل بغداد  لكوفة اثنيا،ابفقد اتصلت ابلبصرة أوال و  عرفت ابلتضارب يف اجتاهاهتا

فشاع  ،ولكنها أخذت فيما بعد متزج اآلراء النحوية املختلفة وتوازن بينها األمر الذي أد ى إىل تالمحها معها،

وابن عقيل  ه(،710وابن هشام)ت ه(،141ابن احلاجب)ت ها:ئأشهر علماومن  ،التضارب يف مسائل حناهتا

 .(1) ه(711)ت

 وتكلم  على احلروِف واملفرداِت واجلمِل، استوىف فيه أحكام  اإلعراِب جمملة  ومفصلة .«ألف ابن هشام كتااب

وأشار  إىل نكِت إعراِب القرآِن كلِ ها  ،"ومساُه ابملغين يف اإلعراِب" وحذف ما يف الصناعِة من املتكر ِر يف أكثر أبواهبا

قدره يف هذه الصناعِة  فوقفنا منه على علم جمِ  يشهد بعلو   وضبطها أببواٍب وفصوٍل وقواعد  انتظمْت سائر ها؛

، وكـأنه ينحو يف طريقتِه منحى حناة أهل املوصلِ  ووفوٍر بضاعتِه منها، واتبعوا مصطلح  الذين اقتفوا أثر ابن جين 

ضعها العلماء و اليت  سائر األحكام على(2)»فأتى من ذلك بشيٍء عجيٍب دالٍ  على قوَِّة ملكتِه واطالعهِ  تعليمِه،

 .قبله ابختالف مدارسهم

اللغة وفق منهج صارم يعتمد على تطبيق قواعد تعصم الالحنني  ودرس  العرب القدامىنياللغويصحيح أن 

أول ما نستحضره يف أعمال النحاة أن منهجهم يف «لكن ،مو بقية العلالنحو و  رسوا من خالله علمأمن اخلطأ 

وأبعادها  والنحوية، قيودها الصرفية، فصلوا فيه: وصف الرتاكيب يف العربية قام من خالل إفراد ابب لكل وظيفة،

اجلانب وأخرى يربز فيها  فمنها ما يربز فيها اجلانب الوظيفي أو الرتكييب، ،املعنوية اليت تتفاوت فيها هذه الوظائف

 .(3)»ووظائف هلا أغراض داللية خمتلفة كما جند وظائف جتمع بني بعدين،  واثلثة يربز فيها البعد التداويل، الداليل،

                                                 
 .440، 7ص: املرجع السابق، النحوية،املدارس  شوقي ضيف،ينظر: (1)
 .017:ص املرجع السابق، املقدمة، ابن خلدون، (2)
 .01ص: الرتاكيب النحوية من الوجهة التداولية، (3)
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راسة دأثناء و  يلنحو اضع لبنة النظام و  أثناء)ا منهجهمو بنن علماء الرتاث أهذا الوصف من نستنتج 

ليس فقط و  ،االستعمالية ظائفو غيها من الو لية...و التدا الرتكيبية، الداللية،)ظيفةو على مبدأ الالرتاكيب العربية(

حاليا  تخدمةيف أغلب الكتب واملس ةتداولامل(توارث جيال عن جيلاملر املتعارف و تص)الالقواعد املعياريةعلى مبدأ 

 .يف التدريس

النحو على املتعلمني فألفوا املختصرات واملنظومات  صعوبة«املتأخرونو  أدرك النحويون القدماءلقد 

اجتناب  و  ولكنها مل خترج عن نطاق الشرح واالختصار والتقريب، حماولة منهم يف تيسي النحو لطالبيه، والشروح؛

وهكذا خلت مؤلفاهتم من اإلسراف يف التفصيل والتفسي والولوع ابالستشهاد  .كثي من املسائل اخلالفية

 ،اوتقعيداستعماال ال حفظا و فهما  (1)»ذلك أن مههم الوحيد هو تقريب النحو من املتعلمني والتعليل؛واالحتجاج 

ما يعاب على هذه لكن و  يف مؤلفاهتم،االختصار واالنتقاء وجتنب اإلطالة والتفريعات ا يف ذلك إىل و فلجأ

 النحو من دائرة التنظي إىل االستعمال.علم رج املختصرات أهنا مل ختُ 

وطرُق التعليم فيها  يف هذا الفنِ  أكثُر من أن حتصى أو حياط  هبا، ليفالتآ«ويف األخي جنمع القول على أن

والكوفيرون  والبصريرون  والبغداديرون  واألندلسيرون خمتلفٌة طرقهم   فطريقة املتقدمني  مغايرٌة لطريقِة املتأخرين . خمتلفٌة؛

اليت كثرة املسائل اخلالفية بسبب   التعليم قد نشأت طرقو  ،الزمانيةو  املعرفيةختالف السياقات اب(2)»كذلك

 .ني ادراكهاعلى املتعلم استعصى

 :بني علماء الرتاث املشاكل اخلالفيةه/ 2

 :العامل النحوي /0ه1

فأخرجوا بذلك الدرس النحوي من منهجه -اللفظي واملعنوي-فكرة العاملوصف لغ النحاة يف لقد اب

اعتمدوا قد ف عقلية، افرتاضاتتعليالت و ابط املط ردة من و الضالقائم على ري و املنطقي الصالتقريري إىل املنهج 

                                                 
 .12ص: املرجع السابق، يات احلديثة،النحو العريب يف ضوء اللسان (1)
 .017-011ص: املرجع السابق، قدمة،امل (2)



 تعليمية اخلطاب اجلامعي؛املفاهيم واملناهج                                  الفصل الثاين     

099 

 

إليه على ولو نظر  وجعلوه من قواعد النحو األساسية وأشغلوا فيه أفكار املتعلمني،،يف كتبهم اعتمادا  كليا  « عليه

ي فكتال ىو ستمالذين ال يصل  (1)»أنه إعمال للفكر يف اللغة ال على أنه من قواعدها لكان خيا  وأفضل للمتلقني

اعد و ن من أزمة فهم القو يعان او أصبحابلتايل و  املعمق لدى مشاخيهم،بعضهم إىل درجة التحليل الفلسفي عند 

 .يف حد ذاهتا يةو النح

فقد جعلوا سبب كل حركة  حول مسألة العامل، املدرستني الكوفية والبصريةكثرت النزاعات بني قد  و 

على معمول  لنيومسألة اجتماع عام كمثال مسألة عامل رفع الفعل املضارع،  ،إعراب عامل لفظي أو معنوي

كما ظهرت   واحتكامهم للعامل اللفظي، أيهما أوىل ابلعمل اليت أوردوا هلا اباب مسوه ابب التنازع يف العمل، ،واحد

فلجأوا إىل كثرة التقديرات وأطنبوا فيها  ،خرى هي صعوبة وجود عوامل لفظية ظاهرة لكل حركة إعرابيةأمشكلة 

 ه من دائرة االستعمال.و أخرجو  (2)ا فزادوا النحو تعقيدا على تعقيدوأكثروا من املسائل اخلالفية حوهل

وأن املقصود منها  ما ينسب هلا من تعقيد،فكرة العامل بريئة من كل «أن بعض الدارسنييف حني يرى 

داخل  (3)»حىت يسهل عليهم الربط بني اللفظ املعني وعالقته ابأللفاظ األخرى التقريب والتيسي على الدارسني؛

 .الكلي ككل بغية فهم املعىن  النصبنية  وبنية اجلملة أ

 العالمة اإلعرابية: /2ه2

مث  ابعتبارها كربى الدوال على املعىن،«لقد أغرق النحاة الدرس النحوي برتكيزهم على العالمة اإلعرابية

بينما هي أداة من أدوات النحو  إعطاؤها من االهتمام الكبي ما دعا النحويني إىل أن يبنوا حنوهم كله عليها،

اإلعرابية حني رأوا النصوص العربية هتمل االعتماد وقد وقع النحويون ضحية اهتمامهم الشديد ابلعالمة  املتعددة.

                                                 
 .40ص: املرجع السابق، التعليم اجلامعي بني الواقع واملأمول، مناهج النحو العريب يف (1)
 .بتصرف14-11-10املرجع السابق، ص: ديثة،النحو العريب يف ضوء اللسانيات احل (2)
النحو نقال عن  .م0111،ماي 71غة العربية،مصر،ججلة جممع الل، مقال مب141:ص النحو العريب بني التطوير والتيسي، السيد عبد الرمحن، (3)

 .11-10ضوء اللسانيات احلديثة،ص: العريب يف
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 اليت(1)»فتضحي هبا ألن املعىن واضح بدوهنا اعتمادا على غيها من القرائن اللفظية واملعنوية ،على احلركة أحياان  

 .ضيح املعىنو يف ت عن قرينة العالمة اإلعرابية أغنت

ندرك املعىن العام الذي ينبين على صالت «أنإبمكاننا وضح أنه وهذا ما ذهب إليه متام حسان حينما 

ألن قرائن أخرى  ،ودون احلاجة إىل داللة العالمات اإلعرابية ،الكلمات بعضها مع بعض دون احلاجة إىل التحليل

ومن هذا نرى فداحة اخلطأ الذي يكمن يف اعتبار احلركات اإلعرابية أهم ما يف النحو  قد أغنت عنها.

 اتو دتعد أداة من األ احلركات اإلعرابيةألن  فهم املعىن العام للنص،لة و عليها يف حما االقتصارو بل ،(2)»العريب

 العريب. وعلم النحالعديدة ل

ألنه مبقدوران  ،االعرابية أواخر الكلمة ال يقتصر على ضبط احلركاتفتحديد وفهم املعىن العام خلطاب ما 
لوظيفة ا«او أمهل نيالنحاة املتأخر  نلك .تربط الكلمات بعضها ببعض موضوع ما انطالقا من القرائن اليتفهم حمتوى 

، كسيبويه الذي كان يُقرن يف كثي من األحيان بني   وهو مامل يفعله الرعيل األو ل من النحاة، اليت تشك ل اللب 
تنادي به أقرب إىل ما  هو وشيخه ومن اهتدى هبديهما فقد كان طبيعة الرتكيب ومقامات الكالم عند العرب،

 ابن جينكما جند .ت فيهدر و الذي  (3)»أال وهو التعامل مع اللغة من خالل السياق االجتاهات اللغوية املعاصرة،
ية تساعد على االعراباحلركات ابلتايل فإن و .(4)»هو اإلابنة عن املعاين ابأللفاظ«بقوله وليس النحو يعرف االعراب 

 .ال أكثر األفكارو املعاين  عنالكشف و ح ا فصاال
 :الشواهد النحوية والتوهم /4ه1

  ،استشهد بعض النحاة يف حمتوى كتبهم النحوية ابلشواهد الشاذة اجملهولة النسب لتعزيز قواعدهم الشاذة

تومها  وجروا غي اجملرورفرفعوا غي املرفوع ونصبوا غي املنصوب  ،كما أثقلوا صفحات كتبهم ابفرتاضات الوجود هلا

 .(5)رد مسألة من املسائل إىل أقيستهممن عجزهم على  اوافرتاضا انبع

                                                 
 .14ص: املرجع السابق، يات احلديثة،النحو العريب يف ضوء اللسان (1)
 .141ص: املرجع السابق، ها ومبناها،اللغة العربية معنا (2)
 . 141ص: ،نفسهاملرجع  ها ومبناها،اللغة العربية معنا (3)
 .40:ص النحو العريب يف التعليم اجلامعي بني الواقع واملأمول، مناهج عن.نقال 0/40خلصائص، ا ابن اجلين، (4)
 .14ص: النحو العريب يف ضوء اللسانيات احلديثة،. 40-44:ص مناهج النحو العريب يف التعليم اجلامعي بني الواقع واملأمول، كل من: ينظر (5)
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 التعليل والتأويل النحوي: /4ه1

،واليت ال (1)اليت تتوافق وقواعدهم النحوية من التعليالت والتأويالت النحويةلقد أطال النحاة يف تقدمي كل 

بعد «توالتأويال خيلو من التعليالت ال العريب نحوالفأصبح  ،طائل منها لتأثرهم ابلعلوم األخرى كالفلسفة واملنطق

 وأكثر النحويون من التفريعات والتأويالت، أن داخلته الفلسفة وكثرت علله حىت ألفت كتب متخصصة يف العلل،

يف ذهن (2)»فتعالت الدعوات بتيسيه وتقريبه ومقته العامة واخلاصة، حىت استعصى على املعلمني قبل املتعلمني،

 .يو اللغاهم و سترفع م بغية متعلميه

بن ىل والثانية فقط كايب بكر بعضهم يقتصر على العلة األو ف ،العلللقد تفاوت النحويون يف اقتصارهم على 

 مثلما جند عند أيب احلسن الور اق. ،يف حني جتاوز بعضهم العلة وعلة العلة إىل العلة الثالثة فما فوقها ،السراج

 ملا رفع الفاعل؟ فيقول: ،ألنه فاعل مرفوع)العلة األوىل( فيقال: الرجُل؟ملا رفع  فيسأل: ."ذهب الرجلُ " مثال:

ألن  ملاذا اختص الفاعل ابلرفع واملفعول ابلنصب؟فيقال: فيقول: ،للفرق بني الفاعل واملفعول)العلة الثانية( فيقال:

 .(3)النصبواملفعوالت كثية فأعطيت األخف الذي هو  ،الفاعل قليل فأعطي األثقل الذي هو الرفع

 :الضرورة الشعرية /0ه1

فللشاعر أن ينصب  فأسا  تكسر به قواعد اللغة،«منهابعضهم  أما فيما يتعلق ابلضرورة الشعرية فقد جعل

اعد اللغة حبجة و أبمثلة الشعراء اليت  جتيز كسر ق(4)»وكتب النحو املنهجية مليئة ،والعكس صحيح ،املرفوع إذا شاء

 رة الشعرية.و الضر 

جعل العلماء يسلكون منهجا  للحن احلاجة املاسة للتواضع على نظام لغوي عريب لغرض التلقني وتفادايإن 

يهدي ابملرء إىل أن  غالبية املفاهيم النحوية مل  "القواعد" خل فه القدامى من املفاهيم النحوية«ماو  ينايف طبيعة اللغة،

                                                 
 .40ص: املرجع السابق، واملأمول،قع مناهج النحو العريب يف التعليم اجلامعي بني الوا ينظر: (1)
 .01ص: املرجع السابق، يثة،النحو العريب يف ضوء اللسانيات احلد (2)
 .بتصرف10-11-01ص: ،نفسهاملرجع  ديثة،النحو العريب يف ضوء اللسانيات احل (3)
 .41ص: املرجع السابق، قع واملأمول،مناهج النحو العريب يف التعليم اجلامعي بني الوا (4)
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زم أبن  جا األمر الذي يؤهلنا سلفا ألن نقر  إقرارا شبه املنهج؛إما يف احلكم أو  ،خترج عن اإلطار التقعيدي املعياري

سواء  ،وهو ما أسقطهم يف كثي من التناقضات ،د غيبوا اجلانب الذوقي من واقع اللغةق-إال من رحم رب ك-النحاة

كثي بمما أدى  ،على نية االكتساب أم على نية التعليم والتوجيه القائم يف غالبية املدارس أو املؤسسات التعليمية

 .(1)»ومن مث اجلوانب اللغوية كلها مجلة وتفصيال  ،أن يكرهوا جانبها النحويإىل من أبناء اللغة العربية 

 كثرة التفريعات:   /6ه2

واختالُف  التأليفعلم أنه مما أضرَّ ابلناس يف حتصيل العلِم والوقوِف على غاايته كثرُة ا«يقول ابن خلدون:

التقسيمات والتفريعات اليت  تلك(2)»التعليِم،وتعدرُد طرقها،مث مطالبة املتعلِ ِم والتلميذ ابستحضاراالصطالحاِت يف 

ملفاهيم النحوية ظيفة او لالضيقة  هتمنظر بسبب  ،متعلمنيليا يف احملصلة املعرفية لضعفا جللد و مما  ها حفظا،و وضع

األصل «كما أن  .لم)األلفاظ(دون البحث يف معانيهاعلى االعراب املعروف حباالت أواخر الكإال  قتصرت الاليت 

لكن اللغويني فصلوا النحو عن املعاين ووضعوا بينهما احلدود  يف اإلعراب أن يضبط املعىن ويدل عليه،

أما دواعي التقدمي والتأخي فمنفصلة عن  وأنت تدرس يف النحو احلكم اإلعرايب للمبتدأ واخلرب املقد م، ،واألسوار...

ظيفته و تتمثل و  جزء  من علم البالغة، يعدالذي هذا العلم  ،(3)»الذي ال يتدخ ل يف اختصاص علم املعاينالنحو 

 حتديد داللة معاين األلفاظ.يف 

 قضية املصطلحات: /7ه2

بسبب اخلالفات اليت نوهنا إليها  ،صطلحات فقد غلب عليها طابع االضطرابأما فيما خيص قضية امل

ومن هذه  وهذا يؤدي إىل اضطراب يف املناهج وتشتيت يف تفكي الطالب، تعاريفها،«تعددإىل اليت أدت و سابقا 

 .(4)»وغيها التمييز، النكرة، اجلملة، االعراب، املصطلحات املتعددة التعاريف:

                                                 
 .71:املرجع السابق، ص بني االستعمال اللغوي واملفاهيم النحوية مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية وآداهبا، (1)
 .047ص: املرجع السابق، املقدمة، ون،ابن خلد (2)
 .011ص: م،0111، )دط(،مصر القاهرة،دار املعرفة لغتنا واحلياة، عائشة عبد الرمحان، (3)
 .04ص: املرجع السابق، قع واملأمول،مناهج النحو العريب يف التعليم اجلامعي بني الوا (4)
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لكن  ،(...)أدى إىل االضطراب وعدم الوضوحمما  والتباسها؛«املصطلحات للمفهوم الواحد فتعدد

مثال  جند عند ف البصريني والكوفيني يف رفضهم ملصطلحات بعضهم جعلت األمر أكثر سوءا .اخلصومة بني 

وسيبويه  ،عند البصرينيسمى)البدل(مبلها تسمى كواملردود( والتكرير، والتبيني، )الرتمجة،وفيني مصطلحاتالك

ويطلقه املفعول ألجله(ويطلق الفراء)التفسي(على ما عرف عند البصريني مبصطلح) يسمي)عطف البيان(بدال.

 احدة.و ملسألة الاملتعلقة ابغيها من االختالفات املصطلحية و  .(1)»أيضا على التمييز

ويبدو هذا «يف التعريف لقد اتسمت تعريفات املصطلحات اللغوية خاصة النحوية منها ابلتناقض والقصور

اقضة أو تصادفها بعض خاطئة أو متنحيث يالحظ أهنا جاءت أحياان   القصور ظاهرا  يف جل كتب النحو،

مما جعلها ترد يف ثوب اصطالحي  ومن احلدود ما تعلق تعلقا  كبيا  ابجلانب املنطقي األرسطي، .االستثناءات

 .ضبطهاو  يف صياغتها ،(2)»وأحياان تفتقر إىل الوضوح والدقة معقد،

ومن  لتداخلهما يف كثي من الكتب النحوية،«وابلتايل جيب إعادة النظر يف املصطلحات النحوية والصرفية

 (3)»وغيها( الصرف واملمنوع من الصرف، اسم املفعول، اسم الفاعل، الفعل الناقص، أمثلة ذلك)النعت والصفة،

 .ويف كتب النح الدالة على االلتباس املصطلحي من األمثلة

 اجتاهات الدرس اللغوي القدمي: /و2

 من خالل البحث والتنقيب يف الفكر اللغوي العريب القدمي إىل وجود احملدثنياللسانيني شار بعض أ

 تربط بني مكوانهتا عالقات صرفية أي جمموعة من اجلمل املقاربة الصورية تعد اللغة موضوعا  جمردا ،«مقاربتني:

 يف حد ذاهتا، تقارب اللغة على أساس أهنا بنية جمردة ميكن أن ُتدرس خصائصها يف هذا املنحى، تركيبية وداللية.

أما املقاربة الوظيفية فتعترب اللغة أداة ُتسخر لتحقيق التواصل  أي بقطع النظر عما ميكن أن تستعمل من أجله.

                                                 
 .11-10ص: املرجع السابق، احلديثة، النحو العريب يف ضوء اللسانيات (1)
 .11ص: ،نفسهاملرجع  يات احلديثة،النحو العريب يف ضوء اللسان (2)
 .04ص: املرجع السابق، الواقع واملأمول،مناهج النحو العريب يف التعليم اجلامعي بني  (3)
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وسائل تستخدم لتأدية  مفردات كانت أم مجال ، تعد العبارات اللغوية، من هذا املنظور داخل اجملتمعات البشرية.

وهذا حييلنا إىل القول أبن الرتاث العريب  ،(1)»البنيوية على هذا األساسأغراض تواصلية معينة وتُقارب خصائصها 

 .ني مقاربة صورية ومقاربة تداوليةتميز مبقاربي

واإلملام بكل  بيان دور املتكلم يف صياغة اخلطاب وإنتاجه،«يفعند العرب تظهر مالمح املقاربة التداولية 

ذلك أن  واملطابقة مع الواقع وعدمه، والكذب يف األساليب والشعر،ومعيار الصدق  العناصر الفاعلة يف اإلبالغ،

واملقام  كالسياق،  (2)»ميزهتا بعض السمات اليت هي من أهم مبادئ التداولية احلديثة دراسة اللغة يف الرتاث العريب،

 األفعال الكالمية...اخل.و 

 داخل اجملتمعات البشرية يف الفكرويتضح مما سبق أن دراسة اللغة ووصفها وتفسيها وبيان خصائصها 

وهو ما أشار إليه دي سوسي بقوله  ا،:منحى شكلي-كما يقول املتوكل-حنا منحينيقد اللغوي العريب القدمي 

يف حني املنحى الثاين يركز على الكفاية  .كفاية لغويةيركز على الى األول فاملنح ،دراسة اللغة يف ذاهتا وألجل ذاهتا

حىت  رايو يعد أمرا ضر (اللغوية والتواصلية)نيتأي امتالك املتكلم للكفاي اجلمع بني هذين االجتاهني؛ إال أن التواصلية.

 .مةو مفه من إنتاج خطاابت تواصلية نتمكي

القول أبن العرب األوائل اعتمدوا املنهج الوصفي االستعمايل يف رصد الظواهر اللغوية   ميكن اختصارو 

هو القياس استقراء  وتقعيدا  ،منهجا مغايرا ونينتهجمث اقتضت الضرورة أن  بتقنية املشافهة والسماع، ستعانةكاال

إال -  من بعدهمنيلكن التابع .وحفاظا على الفصاحة تزايد اللحن، لألحكام اليت تضبط اللغة املستعملة خوفا من

املقاس عليها حىت أخرجوا اللغة من منطقها أوغلوا يف التجريد والتقعيد واألحكام واملعايي  -من رحم ربك

 االستعمايل الذي فطرت عليه.

                                                 
 .11-10ص: ،1111 -ه0،0441الرابط، طدار األمان،  حافظ إمساعيلي علوي ووليد أمحد العنايت، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات التطبيقية، (1)
 .41ص: املرجع السابق، طلح البالغي،اللغة وداللتها تقريب تداويل للمص (2)
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 املتمثلمل تعد حتقق اللغة غرضها الوظيفي  القواعد النحوية من ابهبا الواسع،جتريد يرى البعض أن بسبب و 

والنصوص مساعية تقوم على حماكاة العبارات « ن اللغةأل طاابت شفهية وكتابية صحيحة،خللبة يف إنتاج الط

علماء اللغة إىل  لجأف. (1)»سالئق الناس اللغوية تفسد  يقم علم النحو إال بعد أن بدأتومل السليمة الفصيحة،

 .يو اعد حتمي اللغة من الفساد اللغو ضع قو 

فجاءت القواعد أمينة ملستوى عصرهم  معتمدين أساليب اجلمع واالستقراء واالستنتاج«يةحنو  اكتبا  و فألف

ويف املراحل التالية اتسعت اهلوة بني القواعد واللغة وأصبحت القواعد  وهو مستوى عال، للغة،ومستوى فهمهم 

وأوضح مثل على  ،نو املتعلمو ن و ، ما يعاين منه املعلمولعل هذا ماتعاين منه اللغة والقواعد بناء نظراي  مستقال،

وال  واردها أو واردها قياسها وشواذها،ذلك حال بعض املعلمني واملتعلمني الذين يتقنون القواعد ويستظهرون ش

وهذا ما أكدته الدراسات  .(2)»وال يتحسسون روحها وعبقريتها وال حيسنون التعبي عنها يتقنون اللغة ذاهتا،

اآليل التلقني وليس  ت إىل أن دور اللغة هو الفهم واإلفهام والتبليغ واإلبالغ،ر اللغوية العربية القدمية حينما أشا

 .حاانت من غي فهم وال إدراك هلاواجرتارها وقت االمتللقواعد 

إذا قلنا أن اللغة وليدة اجملتمع جاز لنا التعديل يف كيفية تلقينها ألفرادها حبكم اختالف السياقات ألننا 

 .جيلإىل التواصلية التعلمية من جيل 

 املناهج اللسانية احلديثة)مناهج الدرس اللغوي احلديث(:/ 3

عترب دي سوسي رائد املنهج الوصفي ويُ  بوصف نظام اللغة وحتليل عناصرها،احلديثة اهتمت اللسانيات 

دى هبا ليشيع صيته بني وغيها من اآلراء اليت ان ،أول من وصف اللغة أبهنا نظام من العالماتفهو  ،البنيوي

األسس املنهجية اليت تقوم عليها كل املدارس صبح فيما بعد القواعد واملبادئ اليت أرسى معاملها تو  ،الدارسني

 .ةوصفيال واملناهج اللسانية

                                                 
 .40ص: املرجع السابق، العريب يف التعليم اجلامعي بني الواقع و املأمول،مناهج النحو  (1)
 .40-44ص:  املرجع السابق، مناهج النحو العريب يف التعليم اجلامعي بني الواقع و املأمول، (2)
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ُصنفت النظرايت اللسانية وفق مبدأ الوظيفة إىل نظرايت غي وظيفية ترصد اخلصائص الصورية للغات 

ا عد هتا  ،ةمبعزل عن الوظيف بيعية وتفسرها انطالقا من داخلهاالط ميكن وصفها مبعزل عن  جمردة انساقاأي  أهن 

ا ترى أبن اللغات الطبيعية بنيات  ،أخرى وظيفية تعتمد مبدأ الوظيفية يف دراستها للغةو  ،(1)وظيفتها التواصلية ألهن 

اتبعت كل نظرية لسانية و ،(2)وظيفة التواصل ظروف استعماهلا يف إطار وظيفتها األساسية؛و  حتدد خصائصها

 يف دراسة اللسان البشري. امعين امنهج

الذي  ميثله أصحاب االجتاه الشكلياالجتاه األول  :ومن هنا نرى أن البحث اللغوي اللساين سلك اجتاهني

بدراسة املنجز يف صورته اآلنية بغض النظر عن السياق  تعىنفالبنيوية  يضم كال من البنيوية والتوليدية التحويلية،

ويتم ذلك بتحليل مستوايت اللغة بوصفها كياان مستقال وذات بنية   ،ابملرسل وقصدهجنز فيه أو عالقته الذي أ

 تحليل األصوات والصرف والرتكيب وصوال إىل مستوى الداللة،بإجياد العالقة بني هذه املستوايت بدءا مث  كلية،

 بتفسي الظاهرة اللغوية يف عمقها هتمتفالتوليدية التحويلية أما  ازا فرداي.ويف خضم ذلك أقصت الكالم بوصفه إجن

 .(3)متجاوزة بذلك الوصف من خالل تركيزها على الكفاءة اللغوية مقابل األداء إىل التفسي ،قبل االجناز

املتكلمني بني الذي يراعي يف التبادل اخلطايب ظيفي(و )الأم ا االجتاه الثاين فيمثله أصحاب املنهج التداويل

وحمتوى الكالم وقنوات  ،يشتمله من مقتضيات احلال واملقام)زمن الفعل التواصلي ومكانه(واملستمعني السياق مبا 

وضرورة توافر القصد حىت  طبيعة املرسلة اليت ترتبط مبحتوى الكالم،والسنن و  التبليغ)مشافهة،كتابة أو إشارة(،

 .(4)أن يبسط مرسلته بني يدي شريكه يف احلوار تسىن للمحاوري

 

                                                 
، 0ط املغرب، البيضاء، الدار دار الثقافة، والرتمجة والنشر،منشورات اجلمعية املغربية للتأليف  الوظائف التداولية يف اللغة العربية، أمحد املتوكل، ينظر: (1)

 .2ص: م،0120
 .2ص: م،0120، 4جملة فصول،القاهرة،عدد اهليئة العامة للكتاب، ترمجة سيزا قاسم، سيميولوجيا اللغة، إمييل بينفيست، ينظر: (2)
 رفبتص.2-7ص: املرجع السابق، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، (3)
 .بتصرف21ص: ،0وهران، اجلزائر،ط اخلطاب،خمترب السيميائيات وحتليل  سيميائيات التواصل وفعاليات احلوار، أمحد يوسف، (4)
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 البنيوي:املنهج  /أ3

وحدد  ،والكالم إنتاج فردي إرادي تماعية،إىل اللغة على أهنا نظام ومؤسسة اج "دي سوسي" لقد نظر

من  اواعتربه نظام ،حد ذاتهوركز يف دراسته على اللسان البشري كهدف يف  الفرق بني اللغة واللسان والكالم،

وهكذا جند أن التحليل البنيوي يبدأ من املستوى  يف التبليغ. ااملتواضع عليه(الصوتية والنحوية والداللية) العناصر

 الصويت مث املستوى الصريف وصوال إىل املستوايت اللسانية األخرى.

ابملادة اللغوية فقط جاعال  من الدرس اللساين جمموعة من اخلطوات «اهتم املنهج اللساين البنيويكما 

ضعيفا  بوظائف املكوانت داخل  كما أنه أبدى اهتماما    يد اللغوي،ولومل حيفل بطرائق الت الرتاكيب اللغوية،لوصف 

، (1)»فيه دراسة املنجز يف صورته اآلنية بغض النظر عن السياق الذي أنتجوهبذا تظل مهمة املنهج البنيوي  ،اجلملة

 ،بنية كليةفها كياان مستقال وذات بوصي(و يت،الصريف،النحالصو )م بتحليل مستوايت اللغةتهت يةو أي أن البني

على األجزاء والوحدات املنتظمة ضمن نظام السلسلة الكالمية  ةركز م، جياد العالقة بني هذه املستوايتتسعى إلو 

 ك دراسة السياق اخلارجي.لبذ ةهملم ،)اجلملة( الواحدة

وصالهتا  ،عىن بتصريف الكلماتت ظمة متكاملة،اللغة بنية من«أن كما يعتقد أصحاب الفكر البنيوي

وما  ،من حيث الفصل والوصل مع إبراز الطابع العضوي ألمناط اللغة ،االشتقاقية وصورها اإلسنادية واإلضافية

وهبذا  .(2)»مث الربط بني الصورة والوظيفة اليت تؤديها الصورة يف النظام يرتتب عن ذلك من فكرة املعاقبة يف املوقع،

 .فقط واكتشاف القواعد وتصنيفها والتمثيل هلا ،اللغةتظل مهمة االجتاه البنيوي الشكلي هي وصف نظام 

تقطيع مادة البحث وعزل الوحدات الدالة والوحدات الصوتية «يف تبرع ةالبنيوي نظريةومن هنا نرى أن ال

ت من التعرف على السمات املميزة كنكما مت  ،صلة اليت تشكل مادة البحثالصغرى غي الدالة يف السلسلة املت

إضافة  ،...فيمي أو الفونيمي(تقابل الوحدة كافة الوحدات األخرى الواقعة يف املستوى نفسه)املور اليت بواسطتها 

                                                 
 .74ص: املرجع السابق، ة التداولية،الرتاكيب النحوية من الوجه (1)
 .004ص: م،0117، 0ط املغرب، املناهل،مج  تعليم النحو بني النظرية والتطبيق، متام حسان، (2)
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ويتمثل ، (1)»إىل إنشاء مراتب من الكلمات احملددة بشكل أفضل مما هي عليه أجزاء اخلطاب يف القواعد التقليدية

في على كل تض أصوات الكلمة الواحدةيف كون ة الواحداجلملة هذا النوع من العالقة الرتابطية بني كلمات 

 معىن إضافيا.ة وحدات السلسلة الكالمي

حث اللساين يف حدود ليقف الب ى دراسة السلسلة الكالمية للجملةوظل اهتمام املنهج البنيوي منصبا عل

 ،للسان البشريته دراسيف  سيو اه دي سبن  خيرج يف إطار حبثه عن التصور املفاهيمي الذيابلتايل ملو  هذا النطاق،

لنظام الصويت اصف و )هتتم بدراسة اللغةيف  طريقة وصفية آنيةأن دي سوسي اتبع هو هنا وما يلفت االنتباه 

وما ، ثالكالعنصر الداليل م  ،مستبعدا بذلك بقية العناصر األخرى الداخلة يف نظام اللغة ،(والصريف للغة فقط

احلذف واإلضافة...وغيها من العناصر اليت حتدد متوقع  ،التأخي تتميز به اللغة من ظواهر لغوية كالتقدمي و

 ى الدراسة التعاقبية التارخيية،يعتمد عل-االجتاه البنيوي-كما جنده  ،سلسلة الكالميةالمات والوحدات يف العال

 بلومفيلد رائد املدرسة السلوكية...اخل. أمثال:نفر من اللغويني هذه الطريقة اقتفى أثر و 

 املنهج التوليدي التحويلي: /ب4

الذي يهتم بوصف  املنهج التوليدي التحويلي "وهاريسنعوم تشومسكي " نن اللغوايالقد ابتدع العامل

اخلارجي دون اعتبار البعد عميقة، برد  بنيتها السطحية املنجزة فعال  إىل بنيةوذلك  الظاهرة اللغوية دالليا ؛«

 الظواهر اللغوية تفسي)هذا همنيعصبو ،(2)»والظروف الكالمية اليت تكتنفهاواملخاطب من موقف املتكلم  للظاهرة،

القة علوإمهاله  ،تفسي العالقات بني اجلمل نزه علقصوره وعج يف املنهج الوصفي البنيوي او طعن(قد منطقياتفسيا 

  .التوليد اللغوي

 بني عناصر اجلملة الواحدة، كان يهتم ابلعالقات اليت تنشأحيث   ،اجلانب التحويلي رائد هاريسيعد و 

أما اجلانب التوليدي رائده  والتحويل نعين به قابلية تغي ترتيب عناصر اجلملة الواحدة. وبني مجل النص الواحد،

                                                 
 .01ص: م،0112دط،  الغرب، ب العرب،الكتا احتادمنشورات  قاسم املقداد، تر: امللفوظية، جان سرفوين، (1)
 .74ص: املرجع السابق، ة التداولية،رتاكيب النحوية من الوجهال (2)
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 ابتداع علىكلم قدرة املتخاصية وهذا داللة على  ،تشومسكي فيى أبنه ميكننا توليد عدد ال متناهي من اجلمل

 إنتاج الكالم.أثناء  ةديدج ليد مجلو تو 

تميز به من يوما  هي األداء اللغوي الفعلي، ية،ن مبسألة أساسية يف دراسة الظاهرة اللغو و لقد اهتم التحولي

التحقق الفعلي للقدرة يف مواقف تواصلية معينة إىل وضع  ؤديوي ،للكالمو)البنية العميقة( )البنية السطحية(،

كب املتكلم كالما مستمرا انطالقا من توليد مبعىن كيف يُر  ،(1) الكفاءة اللغويةنظرية ل ةوازيم)األداء(نظرية االجناز

عكس العمليات اليت ت)إىل البنية السطحية(صرا ضروراي إلنتاج اجلملاليت تعترب عن)جلمل وحتويلها من البنية العميقةا

 .يو أثناء عملية األداء اللغ(اهرةالظ الرتكيبية يف عمق

على يف حتديد كيفية متثيل قدرة املتكلم  نطقية الرايضيةابآلليات امل ةالتحويلي ةتوليديال نظريةال تلقد استعان

يف  تفسي الظاهرة اللغويةوصف وحتليل و ب«تاهتمو  ،انطالقا من القواعد النحوية إنتاج مجل جديدة وصحيحة

 .(2)»البنية اللغوية مقابل األداءمن خالل تركيزها على بذلك الوصف إىل التحليل  ةمتجاوز  ،قبل اإلجناز عمقها

النحو عملية آلية تولد الرتاكيب بواسطة قواعد  وتصور أن ،طبق تشومسكي منهجه على النحو كما

 ،(3)حلدوث هذه التحوالت يف مراحل خمتلفة من توليد اجلملةتربير وظيفي  ومل يقدم أو يعطي أي ،حسبفحتويلية 

يتم حتليلها هي يتفرع منها عدد من اجلمل اليت عة من اجلمل ميكن أن و جمم يلي يرى أن اللغةو التحالنحو أن  مبعىن

بذلك  امتجاوز  ،املعىن الرتكيب/ لتحديد العالقة بني الصوت/ واملستوى املعنوية(،يتركيب،ةصوتيايت)مستو إىل أيضا 

 الوصف إىل التفسي والتأويل.

ه اللغة العربية من ا متتاز بنظرا مل ،العريبغي مناسب للدرس النحوي  املنهج التحويلي ا ما جيعلوهذ

جمرد أو  ،ليس علما يدرس يف حد ذاتهو  تعلمها،و م اللغة فهعلى  ساعدت سيلةو النحو  كما أن  ،كثية  ائصخص

                                                 
 .74ص: م،0121)املغرب(،  الرابط، ظ،منشورات عكا اللسانيات الوظيفية مدخل نظري، أمحد املتوكل، ينظر: (1)
 .2-7ص: املرجع السابق، اسرتاتيجية اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، (2)
نقال عن الرتاكيب  .م0171، الكويت، 4ددع ،11مج فكر،جلة عامل ال، مقال مب71ص: االجتاه الوظيفي ودوره يف حتليل اللغة، ينظر:حيي أمحد،(3)
 .70نحوية من الوجهة التداولية،ص:ال
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اإلجرائي ال يساعدان على فهم الكيفية اليت يصل هبا العقل العلمي  التحليل«كما أن.للمتلقي قواعد حتويلية تلقن

ملسايرة  .(1)»وال على فهم كيف ينمو العلم ويتغي الفردي إىل املنتوجات اليت تغذي فيما بعد السطح اإلجرائي،

 .حبكم أن اللغة ظاهرة اجتماعية االجتماعي، اقعو لا

إال أنه  ،توليدي التحويلي يف معاجلة اللغةمن املنهج البنيوي والا كل هباليت مر  ملرحلاكل رغم  و  ،ويف األخي

ال ميكن استعمال «وكما نعلم وقف عاجزا عن تطويرها وجعلها لغة الفكر بسبب جتريدها وعزهلا عن الواقع،

ألصبح وإال  وال ميكن إنتاج اخلطاب وفقا ملا يقتضيه هذان املستواين فحسب، الرتاكيب اجملردة مبعزل عن الداللة،

وكذلك ال ميكن إنتاج اخلطاابت ذات صحة داللية تكتفي  إبمكاننا إنتاج ماال معىن له من توفر صحاه النحوية.

وال ميكن أن ينتجه املرسل يف  ألنه ال ميكن أن ينتج اخلطاب دون مرسل له، بصدق أو كذب قضاايها يف ذاهتا؛

 .الذي أنتج فيهن مراعاة للسياق و ال دو  ،(2)»غموض على املرسل إليه

االقتصار على -بنيوي واملنهج التحويلي التوليديلو توقفنا يف دراسة اللغة عند ما يسنه أصحاب املنهج ال
 ،معيلوقفت لغتنا عاجزة عن تلبية رغباتنا وعن مواكبة التطور اجملت-حدود البنية اللغوية يف دراسة اللسان البشري

وهلم احلق يف املطالبة بلغة بديلة تليب  ،وال جترد منها أهلها مع الوقت التعليمية، صصوال ظلت حبيسة الكتب واحل
فالبحث والتعمق يف سبل إنتاج عدد ال متناهي من اجلمل الصحيحة حنواي واليت ال معىن هلا يف احلياة  أغراضهم.
 ابلطابع االستعمايل.فطراي ز تميي يف حق اللغة العربية اليت تة واليومية هو تقصالتعليمي

 :ظيفيو املنهج ال /ج4
 اتجاوز مالدراسات اللغوية ابملنهج البنيوي والتوليدي والتحويلي ظهر االجتاه الوظيفي ويف ظل اهتمام 

 الكفاءة اللغوية الصرفة اليت سعى االجتاه التوليدي لتحقيقها إىل كفاءة أخرى هي الكفاءة اإلجرائية التواصلية

((Communicative compétence(3). 

                                                 
 .02ص: املرجع السابق، يبية داللية،اللسانيات واللغة العربية مناذج ترك (1)
 .11اسرتاتيجية اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، املرجع السابق، ص: (2)
 .70لرتاكيب النحوية من الوجهة التداولية، املرجع السابق، ص:ينظر: ا (3)
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ويتميز  ،حبكم أهنا وسيلة تواصل إىل البعد التداويل للغة،«هذا االجتاه مجيع النظرايت اليت تستندويضم 

الطبقات  وطرقا لالستخدامات اللغوية يف ،مببادئ وقواعد توجيهية (1)»االجتاه الوظيفي من بني االجتاهات األخرى

عية االجتما أغراض املتكلمني واإلفادات اليت جينيها املستهدفون ابخلطاب والشرعية حبسب،املقامية املختلفة

 .(2)للمتكلمني واملخاطبني...إخل

فهي تصور فكري جديد  "الفلسفة التحليلية"، الينبوع املعريف واحلصن الفكري لنشوء املفهوم التداويل هوإن 

وتنقسم الفلسفة  ،فرتة طويلةة الكالسيكية واملثالية ليالدراسات الفلسفجاء ليوجه الثقافة الغربية اليت ساد تفكيها 

 (3)التحليلية إىل ثالثة اجتاهات هي:

"،اليت تشرتط مقياس الصحة والكذب Rudolph Carnap بزعامة"رودولف كارانب أ/الوضعانية املنطقية:

 عن عبارات خربية فقط. وهبذا احلصر أصبحت العبارات اللغوية عبارة للحكم على داللة مجلة ما.

 "Husserl:بزعامة"هوسرل ب/الظاهراتية اللغوية

ظهرت يف أحضاهنا نظرية األفعال  اليت"Wittgnesteinبزعامة"فينغنشتاين  :فلسفة اللغة العادية ج/

 نظرا ملا تقدمه من فوائد للبحث اللغوي. الكالمية كنواة مركزية يف التيار التداويل،

وتعمل مبقتضى مبدأ عام يعترب  الوظيفية، تقوم كل األحناء هذه القاعدة الفلسفية، على«ونتبني من هذا أن

أن (0121)ديكفان  ويعتقد .يف التفاعل االجتماعي للكيفية اليت يتم هبا استعمال الكالم البنية اللغوية انعكاسا

فهم بنية اللغة فهما عميق ا يتوقف على ربطها مبختلف األهداف التداولية اليت تستعمل من أجلها،وأن موضوع 

تلك القدرة اليت متكِ ن املتكلم من التفاعل االجتماعي بواسطة  اللسانيات الوظيفية هو القدرة التواصلية،

                                                 
 .41م، ص:1111، 0العريب)األصول واالمتداد(، دار األمان، الرابط، املغرب، طأمحد املتوكل، املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي  (1)
م، 1111ينظر: مسعود صحراوي، أدوات تداولية يف فهم النص عند األصوليني، مداخلة يف ملتقى علم النص "التداولية توظيف وتطبيق"، اجلزائر، (2)

 4ص:
 .41ص: ة يف البحث اللغوي املعاصر،وآفاق جديد .41-40ص: املرجع السابق، ماء العرب،التداولية عند العل نظر كل من:ي (3)
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املتمثل يف كون  غيت وجهة البحث املعريف الضيق،أن اللسانيات الوظيفية النص هذا خالل ويتضح من .(1)»اللغة

 .االجتماعي التفاعلو صل او سيلة للتراكيب ودالالت إىل اعتبارها و اللغة جمرد ت

تيارات لسانية «انبثقت عنها وقد أفرزت املعرفة احلديثة نظرايت ومفاهيم لغوية متباينة يف األسس املعرفية،

وكيفيات استخدام  وطرق لساين يدرس عالقة النشاط اللغوي مبستعمليه،وهو مذهب  جديدة منها التيار التداويل،

والبحث عن  "اخلطاب"، والسياقات والطبقات املقامية املختلفة اليت ينجز ضمنها العالمات اللغوية بنجاح،

والبحث عن أسباب الفشل يف التواصل  رسالة تواصلية"واضحة"و"انجحة"، "اخلطاب" العوامل اليت جتعل من

جتريد التقليدية) يو البحث اللغ نظرةغي حينما  ،ةللغ ذكرت تاجنازا التداويل التيارلقد قدم  ،(2)»ابللغات الطبيعية

 االستعمال.إىل دراستها حال (اللغة أثناء تلقينها

وآخر  ،ل دراسة ركزت على جانب معنيكو  للغة تعددت منذ األزل إىل يومنا هذا،املتعلقة ابالدراسات إن 

معامل هذه  أرست دوق ،توصل إليه البحث اللغوي العلمي هو دراسة اللغة يف سياقها التواصلي االجتماعيما 

رغم تعدد اجتاهات هذه و  ،جتماعيةاالسانيات الل حتليل اخلطاب، التداولية، منها:تيارات ومناهج خمتلفة الدراسة 

التواصل واسرتاتيجياته اليت يوظفها املرسل للتواصل  اول ضبط فعلحتو  ،التيارات إال أهنا تركز على اجلانب التواصلي

 مع اآلخرين.

 مفهوم التداولية: /1ج3

تتقاسم  ألن هذا التعبي يغطيه العديد من التيارات من علوم خمتلفة، الصعب احلديث عن التداولية،«إنه ملن

 الكثي من علماء االجتماع واملناطقة،بل تعين  ليسوا وحدهم املعنيني ابلتداولية، نو يواللسان عددا من األفكار.

وتطغى على موضوع اخلطاب لتصبح نظرية عامة  وتتجاوز اهتماماهتا مبجموع األحباث املتعلقة ابملعىن والتواصل،

                                                 
 .40ص: م،1101، 0ط لبنان، يوت،ب مكتبة لبنان انشرون، التواصل اللغوي مقاربة لسانية وظيفية، خي،يعز الدين البوش (1)
 .املقدمة0ص: املرجع السابق، ث العريب،لرتاالتداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف ا (2)
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 اصلو تعلوم املعرفية اليت تتخذ من الالعديد من اليل و التيار التدا وهبذه اخلاصية انساقت إىل،1)»للنشاط اإلنساين

 .بحثهال اموضوع اللغةو 

حبيسة آراء  بعدما كانت اجتاه دراسة اللغة، نييو اللغالباحثني  العديد منأنظار  ليةو لقد غيت النظرية التدا

ما طرحته الدراسات إعادة تفحص رة و إىل ضر  فقد دعا التداوليون ،د من الزمنو لعقالنظرية البنيوية الشكلية 

اللغة وإمهاهلا ملقاربة  نتيجة لقصور الدراسات الشكلية، برؤى متعد دة،ليمدهم  يلو ملنهج التداحنو اجه و التو الشكلية 

، على  من الباحثني وغيهم جيمس وسورل وليام،كل من   دعتمالقد  ،(2) أي يف االستعمال يف جتليها احلقيقي 

ل اجلم حتليلنظرا القتصار التيار الشكلي على  ،اخلطاب وللنص أ يةو اهر اللغو يل يف دراسة الظو املنهج التدا

 القاعدة األساسية للممارسات الكالمية.ابعتبارها 

 ،سيلةو ال ،السياق اخلطاب، تلقي،وامل تكلمامل :ل امللفوظ مبكوانتهيف حني هتتم التداولية بدراسة وحتلي
هتتم  لكوهنا ،استقطااباللسانية وتعد التداولية يف اآلونة األخية من أكثر املناهج  .عملية التواصلأثناء  الطريقة،
وال عن  فصل  يتوقف املخطط التواصلي عن التعقيد،«ويبدو هذا واضحا جليا عندما ال والتواصل، ابخلطاب

والتنميط يف  كما يستمر االستعالم عن الصيغ اليت تعني املتلفظ مثل صيغ الزمان والضمائر،  املتكلم عن السامع،
 معينة. امفهومة تليب أغراض (3)»التشكل يف صيغة لغة 

 التداولية لغة: أ/ 
 لتقدمي منهج التقريب التداويل يف دراسة الرتاث االسالمي "اجملال التداويل" لقد اقرتح طه عبد الرمحن مفهوم

كالمهم يف  (4)»، ن الفعل"تداول"يف قولنا:)تداول الناس كذا بينهم(،يفيد معىن)تناقله الناس وأداروه بينهم(إ«:فقال

 يف معامالهتم. وأ

                                                 
 .01ص: م،1101، 1ط،بيت احلكمة للنشر والتوزيع، اجلزائر،مع حماولة أتصيلية يف الدرس العريب القدمي يف اللسانيات التداولية خليفة بوجادي، (1)
 .30-29ص: املرجع السابق،  وية تداولية،اخلطاب مقاربة لغ اسرتاتيجيات ينظر: (2)
 .421ص: م،1112، ماي4تيزي وزو،العدد دار األمل للطباعة والنشر جملة اخلطاب، خطاب اللغات املتخصصة بيي لوراه، مقران،وسف ي (3)
 .144ص: املرجع السابق، ومي الرتاث،جتديد املنهج يف تق (4)
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ما أ ف اء  اَّللَُّ ع ل ٰى ر ُسولِِه ِمْن أ ْهِل اْلُقر ٰى ف ِللَِّه و لِلرَُّسوِل و ِلِذي اْلُقْرَب ٰ « :فسر الزخمشري قوله تعاىل كما

الفيء الذي  ي ال يكونك«قائال: (1) »و اْليـ ت ام ٰى و اْلم س اِكنِي و اْبِن السَِّبيِل ك ْي ال  ي ُكون  ُدول ة  ب نْي  اأْل ْغِني اِء ِمنُكمْ 

ال يكون دولة جاهلية بينهم  جدا بني األغنياء يتكاثرون به. حق ه أن يعطي الفقراء ليكون هلم بلغة يعيشون هبا.

 .(2) »ومعىن الدولة اجلاهلية أن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون ابلغنيمة ألهنم أهل الرايسة والدولة الغلبة...

 اصطالحا:ب/ 

 تتجاوزيف كيفي ة قدرته على إفهام املرسل إليه بدرجة  أو معىن املرسل املعىن التواصلي ،دراسة  التداولية هي

الدرس اللغوي  التداويل  «كما نعلم أنو  ،ملستعملة يف إجناز الفعل الكالميمن خالل دراسة اللغة ا (3) معىن ما قاله

فليست وظائف  فها إال  فيه،ال تؤدي وظائألن  اللغة  وليس مبعزل عنه، يدرس املنجز اللغوي يف إطار التواصل،

فمن املهم  معرفة أتثي هذه السياقات على نظام اخلطاب  ومبا أن الكالم حيدث يف سياقات اجتماعية، جمردة.

حال  ،ملأغراض ومقاصد املتك ،علي الستعمال اللغة أثناء الكالمكظروف ومالبسات الواقع الف (4)»املنجز

 .مجاعة(...اخلاملتلقي)مفرد، 

وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل والتفاعل بني صانعي «بينما يعرفها طه عبد الرمحن أبهنا

 االستعمال.كاللغة حال   ،اصلو التمظاهر لية هتتم بدراسة و فالتدا ،(5)»من عامة الناس وخاصتهم الرتاث

لساين يدرس عالقة النشاط اللغوي بنجاح، مذهب «ألنهلقد جتاوز البعد التداويل الدراسة الشكلية للغة 

عاجل كما ي،(6) »رسالة تواصلية واضحة وانجحةك  اخلطاب والسياقات والطبقات املقامية املختلفة اليت ينجز ضمنها

                                                 
 .7اآلية  رة احلشر،سو  (1)
 .411ص: ،0بيوت، لبنان، ج والنشر، دار املعارف للطباعة التنزيل،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيوب األقاويل يف وجوه  الزخمشري، (2)
 .40املرجع السابق، ص: اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ينظر: (3)
 .41:ص جع نفسه،اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، املر  (4)
 .144ص: املرجع السابق، ومي الرتاث،جتديد املنهج يف تق (5)
 .0ص: املرجع السابق، ساين العريب،دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث الل التداولية عند علماء العرب (6)
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وهذا  واملقامية اليت ينتج يف خضمها اخلطاب،اخلارجية االجتماعية  عالقة بني اللغة)حال االستعمال(وأبعادهاال

 أثناء بناء القول.بكل عناصره كز على اجلانب التواصلي ير يدل على أنه 

أساسا «ارتبطت إذْ  ،تعد التداوليات املعاصرة من بني النظرايت اللسانية احلديثة النشأةوانطالقا من هذا 

حيث أولت اجلانب اإلجنازي مكانة خاصة يف حتليل الكالم)القول(وفق  أبفعال الكالم أو األفعال اإلجنازية،

وهكذا جند .(1)»ت الوضع املقامي واخللفيات النفسية واملعرفية للمتكلم وعالقته ابملستمع ومقتضيات املقاممتغيا

خلفياته)النفسية، و تكلم امل التالية: شكل من العناصرتاملبه و ملتلفظ اختصت بدراسة الكالم اأن التداولية 

ما يكتنفها من تغيات سياقية، و الوضعية التبليغية املنجز،ل و الق و)عالقته ابملتكلم(،اخلطاب أاملتلقي،املعرفية...اخل(

ضعية التعليمية، و ،الالدرس أو احملتوى،الطالب،األستاذوهذه العناصر جندها يف اخلطاب التعليمي متمثلة يف:مقامية.

 .تعليمية للطلبةاملعرفة العلمية إىل حماضرات تبسيط و يقوم بتحويل الذي من قبل األستاذ اآللية التبليغية املتخذة 

 يعىن املنهج التداويل بدراسة التواصل بشكل عام بدءا من ظروف إنتاج اخلطابل و خالصة القو 

التأثيات يف املستمع)الطالب(،عناصر السياق  مقصدية املتكلم)األستاذ(ودوره يف إنتاج اخلطاب، )التعليمي(،

 سليم. تواصلبلوغ رات واضحة املقصدية لوعبا اويتطلب ألفاظ وغيها.

 اسهامات املنهج التداويل يف اخلطاب التعليمي اجلامعي: /2ج3

من كيفية دراسة اللغة أثناء االستعمال كحل للقضية  ةإن ما تقدمه الدراسات الوظيفية وبعدها التداولي

هذه القضااي توج ه اهتمام الد ارسني إىل العناية بكل  «قد غي،يف كنف البنيوينيردحا من الزمن اليت عم رت اللغوية 

 املتعلقة ابلكيفية اليت تستعمل هبا اللغة ابلكيفية اليت تتحقق هبا اللغة ابلفعل عند االستعمال عند التخاطب،

الد راسات والنظرايت تسمى عند أهل االختصاص ابلتداولية واليت  القضااي كل ها يف إطار تي ار من وتندرج هذه

                                                 
 .11ص: السابق، ملرجعا معرفية آلليات التواصل واحلجاج،عندما نتواصل نغي، مقاربة تداولية  (1)
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مبعىن آخر دراسة اللغة  وأ ،(1)»ا اللغة عند احلديث أو يف احلديثتعىن بصفة خاص ة ابلكيفية اليت تستعمل هب

 حال االستعمال.

أو  أو درس ،األستاذ والطالب حول معرفة معينة عملية تواصلية ابلدرجة األوىل بنيالعملية التعليمية تعد 

من هذا املبدأ انطالقا  اخلطاابت.ما ذكران سابقا أن التداولية تعىن بتحليل كو  ،كرة أو حماضرة يف جمملها)خطاب(ف

وذلك ابعتبار التداولية تبحث «ليات حتليل اخلطاب)املادة العملية(ليمده رآ جلأ اجملال التعليمي إىل املنهج التداويل

عن العالئق اليت تربط العالمات اللغوية مبستخدميها  يف كيفية أتويل اخلطاب وكذا يف عالقة امللقي ابملتلقي،وتنقب

 ،(ومتلٍق)املتعلم(ملعلم)املقٍ  السامع(وعملية التعليم تقوم على التواصل بني/عال الكالمية التواصلية)املتكلمأي األف

 .(2)»مم ا جيعلنا نفيد من التداولية كمبحث لساين يف تعليمية اللغة العربية مثال ستغلر املواقف الكالمية،وت

،سواء تعل ق األمر La didactiqueاألثر األكرب يف التعليمية «-إذن-لقد أحدثت اللسانيات التداولية

 يف معاجلة املشكالت اللغويةعلمية معرفية حبوث ه من تقدم نظرا ملا،(3)»بتعليمية اللغة األم أو اللغات األجنبية

 .اجه املتعلمنيو اليت ت

من إفرازات املدارس كما استفاد سابقا   ،يف إثراء التعليم اللسانيات التداوليةمن اجملال التعليمي استفاد  قدو 

على أن  التعليم ال يقوم على تعليم البىن اللغوية دون  لية قد ركزتو إال أن اللسانيات التدا ،الشكليةاللسانية 

ودالالت العبارات يف  ابلتعرف على قي م األقوال وكمي ات الكالم،دانية اليت تسمح للطالب)املتعلم(املمارسة املي

وعد ت البعد التداويل للغة)ممارسة اللغة يف الواقع(أحد أهداف  استخدامها وأغراض املتكلم ومقاصده،جمال 

 .التعلمية الناجحة (4) العملية التعليمية

                                                 
 .002ص: اجلزائر، بة للنشر،ار القصد خولة طالب اإلبراهيمي، مبادئ يف اللسانيات، (1)
 .441ص: املرجع السابق، اللغة العربية يف ضوء اللسانيات التداولية، (2)
 .41ص: اجلزائر، املطبوعات اجلامعية،ديوان  حممد حيياتن، تر: ات التداولية،يمدخل إىل اللسان جياليل دال ش، (3)
 .044ص: املرجع السابق، يب القدمي،الدرس العر يف اللسانيات التداولية مع حماولة أتصيلية يف  ينظر: (4)
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عملية االنتاج النهائي و  يليةو العمليات التأ ألن يل؛و التأ ةرا أساسيا يف عمليو تلعب مقصدية األستاذ د

اإلخبار،  ية:و أي نيته من تبليغ املعرفة اللغ ؛على مقصدية األستاذتبىن )املتعلم(الطالب للخطاابت التعليمية لدى

لب الة اخلطاب تتضمن يف ثناايها القصد املراد ايصاله للطو هكذا فحمو  اإلثبات، التقرير، صف،و ال اإلنشاء،

له انطالقا من كفاايته و مث يؤ  فيفكك اخلطاب، الفهم انطالقا من مدركاته التحليلية،عملية الذي ميارس  املتلقي

 .ابلتايل أيخذ اخلطاب أبعادا متعددة يف جانب التدرجو السابقة، 

 
فهي تساعد الطالب على معاجلة  ؛يلو عملية التأحتقيق را كبيا يف و ل دو تلعب متضمنات القكما 

ما يعرف ابلرتسبات الفكرية  ول أو اليت تتجلى فيها متضمنات الق القبلية يةو مات انطالقا من املعرفة اللغو املعل

يف الدرس )املكتسبة(التداخل مع املعرفة املقدمةو اإلدماج و اليت حتتاج إىل التفعيل و  املخزنة يف الذهن،و املدركة 

 . مرتابطةو رة متسلسلة و فيدركها عقل الطالب يف ص ،ليكمل بعضها البعض

ماذا نقول  من يتكلم، إىل من يتكلم، أكثر يف إجابته على األسئلة التالية: يلو ة املنهج التداتظهر أمهيو 

ليس ابألمر الغريب أن يعد املنهج التداويل املنهج األنسب ،فآخر؟ يئاكيف نتكلم بشيء ونريد ش  ،عندما نتكلم

 بل كل شيء.حبكم أنه حيدد وظائف اللغة من منظور استعمايل ق لتحقيق تواصل فعال يف الوضعية التعليمية،

يف حماولتنا التأسيس لرؤيتنا «وعلى هذا املفهوم ندعو إىل تعليم اخلطاب اجلامعي وفق منهج تداويل خاصة

استنادا إىل التواصلية  املستقبلية املتعلقة إبمكانية تطبيق هذا املنهج يف منظومتنا الرتبوية لرتقية تعليمية اللغات،

 . ليةو داالت اتو األدمن (1)»واحلجاج وأفعال الكالم وغيها

الداللة االستعمالية اليت ال تؤمن مببدأ القاعدة املعيارية وإمنا مببدأ الذوق «ستند علىتلية و مبا أن التداو 

فإهنا املنهج املناسب  .(2)»اللغوي الذي مه ه الوحيد هو حتقيق عملية تواصلية إبالغيه بني طريف احلدث الكالمي

                                                 
 م.1104جانفياجلزائر،، 4لعددا جلة املوروث،، مقال مب441ص:اللغة العربية يف ضوء اللسانيات التداولية،  عبد هللا بوقصة، (1)
 .014:ص املرجع السابق، العربية وآداهبا، مقاربة تداولية يف تعليمية النحو يف أقسام اللغة بني االستعمال اللغوي واملفاهيم النحوية، (2)
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املبادئ اإلجرائية اليت كما أن   درس بنية اللغة انطالقا من وظيفتها التواصلية،فهي ت لتحليل اخلطاابت التعليمية؛

ب الطالب كفاايت اسكا وابلتايل  ،التلقيين أثناء التدريس املعريف األستاذ على جتاوز التعليم ساعدت قوم عليهات

 ه املعريف.ئرفع من مستوى أدات لغوية وتواصلية

لذا كان لزاما على منظ ري الرتبية البحث يف املنهج اللساين «ا التصور العديد من الباحثنيأكد هذقد و 

ومن انحية  .هذا من انحية ،(1)»هو بؤرة هذا البحثالتواصل  إذ إن أصله منهج تعليمي،هو يف الذي التداويل 

وعدت البعد التداويل  ،االمتحاانتاذج أخرى فقد سامهت البحوث التداولية يف إعادة النظر يف مناهج التعليم ومن

 تواصلية .كما قدم هذا االجتاه للعملية التعليمية آليات(2)للغة أي ممارستها يف الواقع أحد أهداف العملية التعليمية

أما فيما خيص تعليمية القواعد النحوية فإنه يقدم العامل الوظيفي للغة  ،لفهم وحتليل اخلطاابت التعل ميةتعني على 

وبذلك يعطي انطباعا للطالب أبن اللغة تتميز ابلطابع االستعمايل يف املقام  القاعدي،على العامل النحوي 

 األول.

مبادئ أخرى من الدرس التداويل الستغالهلا يف تعليمية اللغة  استعارة«أنه ميكنناإىل هنا اإلشارة وجيدر بنا 

قد و  .(3)»اهليئة(املساعدة على ربح الوقت كعنصر أساسي يف عملية التعليم /الكيفية/على غرار ثالثية)الكمية 

شرح وتوضيح أشران إىل هذه املبادئ يف الفصل األول ومسيناها ابآلليات التواصلية التداولية اليت تعني األستاذ على 

 حمتوى الدرس)اخلطاب التعليمي(.

اإلجنازية يف اخلطاب  واألفعال أن مير ن متعلميه على التفريق بني األفعال التقريرية،«كما ينبغي على األستاذ

بني  (4)».اهليئة(بغية جناح الفعل التعليمي للدرس اللغوي النوعية، املت صل بقواعد التداولية الثالثة)الكمية، التعليمي،

 ابالستيعاب والفهم يف ظل سياق اخلطاب التعليمي.وابلتايل تثمر العملية التواصلية  ،األستاذ والطالب

                                                 
 .440ص: املرجع السابق، ة املوروث،جمل اللغة العربية يف ضوء اللسانيات التداولية، (1)
 .444ص:، نفسهملرجع ا العربية يف ضوء اللسانيات التداولية، للغةينظر: ا (2)
 .441ص: ،السابقاملرجع  اللغة العربية يف ضوء اللسانيات التداولية، (3)
 .441:ص ،نفسهاملرجع  اللغة العربية يف ضوء اللسانيات لغوية تداولية، (4)
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يف عملية تدريس  عن آليات تساعد األستاذاحلديثة اللسانية الرتاث العريب ابملناهج  إن البحث يف كتب

تساعد هنا و ك  ،ن ابلنظر واالهتمامو والدارسحثون ابت ضرورة ملحة جيب أن يقف عندها البا اخلطاب التعليمي

التعليم   يف آليات التواصل لتخدم «بحثتمثال منهج  التداوليةاللسانيات ف ،الطالب للوصول إىل فهم املعىن الكلي

مستندة على اسرتاتيجيات احلجاج من  /إقناع-تعليم تواصل، كعملية تواصلية ابلدرجة األوىل تنهض على ثالثية

دراسة اخلطاب  ب هتتمو  ،ة لوظيفة اللغة يف الواقعوتقدم تفسيات مقنع .(1)»(-اقتناع-وسالمل/تعلم روابط وعالقات

 .للطلبة اخلطاابت التعليمية أثناء تلقنيألستاذ اجب اعتمادها من قبل و الوتركز على اآلليات األدائية ككل، 

 :قضية التجديدو لدراسات اللغوية العربية احلديثةا/ 4

يف مجيع معا  األساتذة والطالبقبل ثرة الشكاوي من كو  ،ألحباث اللسانية الغربية وتطورهالظهور القد كان 

 .حماوالت تيسيهأثرا يف بروز الدعاوي املطالبة بتجديد املوروث العريب و املراحل التعليمية خاصة املرحلة اجلامعية 

التجديد؛ فنجد مصطلح اإلحياء ورد برزت على الساحة العلمية مصطلحات عديدة ترادف مصلح قد و 

إلصالح يف يف حني ورد مصطلح ا ،إلبراهيم مصطفى "إحياء النحو" يف الثلث األول من القرن العشرين يف كتاب

واعد اللغة "تبسيط ق ومصطلح التبسيط ورد يف الثلث األول من القرن العشرين مقال بعنوان ،وزارة املعارف املصرية

"جتديد  ومصطلح التجديد ورد يف منتصف القرن العشرين يف كتاب شوقي ضيف ،حلسن الشريف العربية"

 .(2)النحو"

وابب لطرح  ،هذه الفكرة هي ابب املعاجلة ،التجديد أو التيسي هدفه تقريب النحو من نفوس الطلبةإن 

ي ميس طبيعة اللغة والذ ،إليه املستشرقون يف عدة قضااي اوليس التجديد الذي دع التصورات املؤدية لنتيجة فعلية.

 ركائز الدراسة الشكلية لنظام اللغة.  دعموي ،وقواعدها

                                                 
 .444 ص: ،نفسهاملرجع  ية يف ضوء اللسانيات التداولية،اللغة العرب (1)
 .11ص: املرجع السابق، يات احلديثة،النحو العريب يف ضوء اللسان ينظر: (2) 
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تكييف النحو والصرف مع « عبد الرمحن احلاج صاحل أن مفهوم جتديد النحو هو: يرىويف هذا السياق 

فعلى هذا  تعلمني،املقاييس اليت تقتضيها الرتبية احلديثة عن طريق تبسيط الصورة اليت تعرض فيها القواعد على امل

طريقة الكيفية)ى و ن على مستو مبعىن التجديد يك.(1)»ال يف النحو ذاته يف كيفية تعليم النحو، ينحصر التيسي

 .وى بنية نظام النحو ال على مست(التعليم

بل كانت موجودة على وقت النحويني القدماء معاصرة  ليست وليدة العصر احلديث،«إن قضية التجديد

حىت صار الناس  متناثرة يف كتب الرتاث تدعو إىل تيسي النحو وتتذمر منه ومن مسائله العويصة،جندها  هلم؛

 .جعلته مستعصي الفهمو  واليت أثقلت النح (2)»يتندرون على النحويني ويسخرون منهم ومن حججهم

تقنيات العلوم اجملاورة  إىل استخدام جلأ النحويون القدامى على نية التعليم وتبسيط النحو للطالب وللعامة 

املنطق  و ألنه مل يستعن بعلم الفلسفة  ،زاد النحو تعقيدا وصعوبة بعضهم لكن .آنذاك كالفلسفة واملنطق والعقل

مما ادى إىل تزايد الشكاوي من  غل فيهما حىت أخرج اللغة من منطقها االستعمايل،و بل ت ،واصفة للنحو كأداة 

نظر يف تيسي تعليمية القواعد النحوية وتسهيلها لتستمر بذلك دعوات تيسي عادة المطالبتهم إبو  آنذاك، الطالب

خيتلف بكل جزئياته وطبائع ثقافاته عن األجيال جيلنا «ألن ،بل أصبحت من الضرورايت ،النحو إىل يومنا هذا

الرابع أو اخلامس أو هل طالبنا اليوم يتمتعون بتلك العقلية اليت كان يتمتع أبناء القرن  والسؤال هنا، املتقدمة،

 .(3)»ألن أهل تلك العصور كانوا يدركون اللغة بسليقتهم ابلتأكيد إن اجلواب)ال(، السادس اهلجري وما بعده؟

كما أهنا ال زالت حربا على   ال أكثر وال أقل، حماوالت التجديد هو بقاءها حبيسة الكتب، يف حظهما نالو 

تزايد تدين املستوى اللغوي على ذلك وخي مثال  ،مثارهايت تلك اجلهود لكن مل أتُ  مست جوانب متعددة، ورق،

 تعلم اللغة.لفكيف أنمل من هذه الدفعات أن تقدم للمتعلمني القادمني كيفيات  ،واملعريف للخرجيني اجلامعيني

                                                 
 .14-11ص: املرجع السابق، اللغة العربية، أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى مدرسي (1) 
 التقدمي.7ص: املرجع السابق، ديثة،النحو العريب يف ضوء اللسانيات احل (2)
 .44ص: املرجع السابق، مناهج النحو العريب يف التعليم اجلامعي بني الواقع واملأمول، (3)
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ذاتية علم النحو ن الداعية إىل تيسي النحو وإنساب الصعوبة إىل و إضافة إىل أن احملاوالت اليت قام هبا احملدث

وإمنا طريقة تقدميه  أي علم ليس قابال للتسهيل أو التيسي،«ومل حتقق الغاية املنشودة ألن هي أيضا،مل أتيت أكلها 

ما حيتاج إىل فإن وابلتايل . (1)»واملنهج له أثره الواضح والكبي يف ذلك للمتلقي هي القابلة للتطوير والتيسي،

 وكذا اآلليات اإلجرائية املتخذة يف تعليم هذا املضمون الرتاثي. املنهج املتبع يف التعليم،املعاجلة وإعادة النظر هو 

حيث انصرفت أذهان الباحثني وتزايد  إن الوعي أبمهية البحث يف املدونة الرتاثية العربية قد تطور مؤخرا؛

بتطبيق الدراسات اللسانية احلديثة  وبرز االهتمام اإلقبال على دراسة وتصفح البداايت اللغوية عند علماء العرب،

 من بني اجلهود اجلادة يف هذا اجملال. (2)وتعد جهود طه عبد الرمحن على الثقافة العربية،

بلغ مستوى عاٍل يف و  «جرياهليذكر الباحثون أن التطور العلمي واملعريف ظهر مع بداايت القرن الثالث 

التأليف النحوي واشتهر أمرها يف القرن اخلامس والقرون األربعة اليت أواخر القرن الرابع اهلجري فعال شأن حركة 

ليصبح مث تبعهم التابعون بشرح مسائلهم بكثي من التعليل واإلطالة واالطناب  فظهر علماء كثر ألفوا كتبا، (3)»تلته

رغم أنه  .العقلية املعياريةوجماال للفلسفة والقضااي  ،بعدها تدوين القواعد واألحكام من مظاهر احلياة الفكرية

 ليتلقاها ويتقبلها عقل املتلقي ويستوعبها. (4)»جيب أن تكون أحوال القواعد كأحوال أوائله بسيطة سهلة«

سنعرض جانبا من األفكار الرائدة لبعض العلماء احملدثني الذين احتفوا ابلرتاث العريب)كتحديد أصوله و 

ن و اختالف مشارهبم...(وغيها من القضااي اليت أوالها الباحثون احملدث حتديد آراء علماء الرتاث على املعرفية،

                                                 
 .40:ص املرجع السابق، مناهج النحو العريب يف التعليم اجلامعي بني الواقع واملأمول، (1)
فقد استند إىل كل من الفلسفة  ...وغيها من الكتب، "يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم" "جتديد املنهج يف دراسة الرتاث"، يف كتبه املشهورة (2)

 ويرى أن اللسانيات تتكون من ثالثة جماالت: واملنطق واللسانيات يف دراسة الرتاث العريب.
 تتمثل يف العلوم الثالثة: الصوتيات، الصرفيات والرتكيبيات، واليت تعىن بدراسة الدال الطبيعي فقط. الداليات: /0
 قصد هبا كل الدراسات اليت تعىن بعالقة الدوال مبدلوالهتا. الدالليات: /1
 وقواعد التخاطب. صد املتكلم، أغراض الكالم،كمقا  تشمل كل الدراسات اليت تعىن بعالقة الدوال الطبيعية مبدلوالهتا مع الدالني: التداوليات: /4
نقال عن املفاهيم النحوية،  .04:ص م،0111سوراي،  دمشق، مطبعة اجلامعة السورية، فقه اللغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية، حممد املبارك، (3)

 .11ص:
 .41ص: م،0147العريب، القاهرة، ر الفكر دا قيق شوقي ضيف،حت لرد على النحاة،ا طيب،ابن مضاء القر  (4)
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مبعىن أن األفكار اليت عرضها القدماء  ابالهتمام لبيان امتداد بعض املعرفة اللسانية احلديثة يف املدونة العربية.

مثاال  ناهجها املختلفة،والدراسات اليت تناولوها اتسمت ابملبادئ اليت دعت إليها الدراسات اللسانية احلديثة مب

إضافة إىل طريقة  طريقة أداء املخاِطب، االهتمام ابخلطاب، على ذلك ما تطرق إليه بعض العلماء القدامى من:

اض ومآرب وإلشباع حاجات د على ذلك أن اللغة تستعمل ألغر وز  "لكل مقام مقال"، مبدأ ي املخاط ب،تلق

 التفكي التداويل اليوم.وغيها من املسائل الرائدة يف ... معينة

هو  أصول خطابة، نقد، تفسي، بالغة، حنو، :لقد اعترب أمحد املتوكل التفكي العريب القدمي بكل مصادره

 (1)وما يدل على ذلك ما ذكره: تفكي وظيفي

خطاب بقدر ما نظر إليه على أنه  يكن منصبا على اجلملة اجملردة، مل الوصف اللغوي للعلوم املذكورة سابقا، -
 متكامل.

 وبني خصائص اجلملة الصورية منها والتداولية. متيز اإلنتاج اللغوي العريب ابلربط بني املقام واملقال، -
متيزت الدراسات القدمية ابالهتمام خبصائص التداولية أتويال)مطابقة املقام ملقتضى احلال(،على سبيل املثال   -

اخلصائص التداولية ممثال هلا  االهتمام به توليداي؛ ومن انحية أخرى، من انحية، للسكاكي، "مفتاح العلوم" كتاب

 اخل....للجرجاين "دالئل اإلعجاز" يف األساس ذاته،مثل كتاب

 من الداللة احلقيقية إىل دالالت يقتضيها املقام. اهتمام البالغيني والنحاة بدراسة أغراض األساليب، -

وغيها من  أو معاين متعددة. من معىن مفرد اللفظ وما حييل عليه؛اهتمام األصوليني بدراسة العالقة بني  -

وتبني إىل  نا،ئالقضااي اليت تعرضت هلا الدراسات اللغوية العربية واليت تثبت نضجا يف الطرح الفكري لدى علما

 مدى تداخل الدرس اللساين احلديث برتاثنا الفكري اللغوي. حد بعيد

 (2)ما تتناوله الدراسات احلديثة ابلبحث يف ما يلي:الفكر العريب سابقا و قي بني ربز أهم نقاط التالتو 

                                                 
 وما بعدها.40ص: املرجع السابق، ري،مدخل نظ اللسانيات الوظيفية، ينظر: (1)
-47ص:  طه عبد الرمحن، ر وجتديد الكالم،ويف أصول احلوا وما بعدها.24ص: أمحد املتوكل، مدخل نظري، ينظر كل من: اللسانيات الوظيفية، (2)

42. 
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 حتليل العبارات اللغوية حسب نوع إحالتها. -

 دراسة أفعال الكالم. -

هذا ما فعله البالغيون  بط بني البنية والوظيفة.ودراسة جماالت الرتا ربط خصائص البنية ابألغراض املستهدفة، -

 التوكيد...اخل. التقييد، التخصيص، فدرسوا وظائف: اللغة، واألصوليون يف دراسة

 خاصة بلغة بعينها. وبني داللة اتبعة، بني داللة مطلقة تتقامسها مجيع اللغات، األصويلمتييز  -

بنية وعالقتها ابملقامات ن أن موضوع الدراسات اللغوية هو دراسة خصائص الو علماء األصول والبالغي عمجيُ  -

 .املنجزة

يكن معني الطالب غالبا سوى تلك اجملالس اليت كانوا يتحلقون من خالهلا حول شيخ عامل «مل ماك

وتقعيد  يصغون إىل حديثه ومن هنا نفهم سر  إعالئهم شأن السماع حىت عدو ه منهجا لتأصيل املباحث اللغوية،

اليت تناوهلا علماء الرتاث ابلطرح اللغوي ة واألدبية السائدة القضااي أن بعض من ذلك لنتبني  ،(1)»النحو والصرف

وابلتايل فإن الدرس الوظيفي هو امتداد ألصوله اللغوية  هي يف عمقها فكر وظيفي، يف املؤلفات العربية،واملعاجلة 

 العربية.

ما نفسه  وه(ميقة والبنية السطحيةقضية البنية الع)ي يف نظريته التحويلية التوليديةجاء به تشومسكما و 

تشومسكي إىل حتديد الفروق «حيث دعا ،مؤلفاته ردها يفو يف بعض املفاهيم اليت أ اجلرجاينتطرق إليه عبد القاهر 

فجعل النظم  حني فرق بني الن ظم والرتتيب والبناء والتعليق، ،ميق وغي العميق من عناصر اجلملالدقيقة بني الع

أم ا البناء فهو البنية السطحية احلاصلة بعد الرتكيب  وهو متاما البنية العميقة عند تشومسكي، للمعاين يف النفس،

 .(2)»بواسطة الكلمات كما أن التعليق هو اجلانب الد اليل من هذه الكلمات اليت يف السياق

                                                 
، اجلزائر مستغامن، ،4العدد جلة املوروث،مقال مب 177ص: معضلة تلقي املصطلحات البالغية والنقدية لدى طلبة التدررج، نور الدين دمحاين، (1)

 .م1104نوفمرب
 .004ص: م،0117، 0املغرب،ط ملناهل،مج ا تعليم النحو بني النظرية والتطبيق، ،متام حسان (2)
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ليس الغرض ابلنظم أن توالت ألفاظها يف النطق بل أن تناسقت «يف هذا الصدد اجلرجاينعبد القاهر  يقول

فهو إذن نظم يعترب فيه  ب املعاين يف النفس،يوأم ا ترت العقل... اهاقتضداللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي 

إن فكرة نظرية النظم .(1)»حال املنظوم بعضه مع بعض وليس هو النظام الذي معناه ضم  الشيء كما جاء واتفق

ترتيب األلفاظ يف النطق اجلانب الشكلي)بنية سطحية(،  حتيلنا إىل قضيتني مها:اليت جاء هبا عبد القاهر اجلرجاين 

 من بعده.جاء هبا تشومسكي  اليت  املفاهيم نفسهي و  ي )بنية عميقة(،و ترتيب املعاين يف النفس اجلانب معنو 

النظم كما شرحه عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز «يرى حممد الصغي بناين أنو 

اليت تعين بنسق املعاين ونسج  La glossématiqueيشبه يف كثي من جوانبه ما يقول هلمسليف يف نظريته 

 .(2)»الرتاكيب

التلقي والعرض أسبق من قراءة القرآن عن طريق «نا إذا رجعنا إىل اتريخ الدراسات العربية جند أنكما أن

وكان  كان التفسي ابألثر أسبق من غيه من ألوان التفسي وأسبق من التأويل،  وضع كتب حتدد منهج القراءات،

حبيث نراها  ومن هذا التطور العام نستطيع أن نتصور تطور الدراسة اللغوية عند العرب، الفقه أسبق من األصول،

مث دراسة الرتاكيب اللغوية قبل الوصول إىل منهج  حيث مجع األلفاظ وضبطها،من  ابدئة مبا هو عملي)استعمايل(،

الذي نؤيده وهو أن الرتاث و  كلو تاملأمحد  من اإلثبااتت اليت تدعم صحة قول.وغيها (3)»اللغة ةساعام يف در 

 العريب مليء ابلقضااي اللغوية املعاجلة عالجا عمليا استعماليا.

مث مسعت  إذا أاتك القياس إىل شيء ما،«"االقرتاح يف أصول النحو" كتابهوما ذكره أيضا السيوطي يف  

اتبع ما و أي دع ما كنت تقيس عليه ،(4)»فدع ماكنت عليه العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيه،

                                                 
 .00،41ص: دالئل اإلعجاز، اجلرجاين،عبد القاهر  (1)
 .12، ص:م1110اجلزائر،  دار احلكمة، املدارس اللسانية يف الرتاث العريب والدراسات احلديثة، حممد الصغي بناين، (2)
 .44ص: م،0112، ر املعرفة اجلامعيةدا فقه اللغة يف الكتب العربية، عبده الراجحي، (3)
 ،0ط لبنان، ،بيوت دار الكتب العلمية، منشورات حممد علي بيضون، إمساعيل الشافعي،حتقيق حممد حسن  القرتاح يف أصول النحو،ا السيوطي، (4)

 .001ص: م،0112
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ظهر قيمة االستعمال يف هذه األمثلة وغيها تُ  هذا إعالء لشأن السماع يف أتصيل القاعدة،و  مسعته من العرب،

 د بعض النحاة واللغويني القدامى.عن يو داء اللغضبط األحتديد طرق 

أقرب إىل اجلانب العلمي التطبيقي منها إىل «تكان  ةالرتاثي يةر الفكالدراسات وابلتايل يتبني لنا أن بعض 

العربية ابعتبارها هيكال كانت ألصق بضبط النص منها ابلتفكي يف تكوين اللغة و  اجلانب الفكري النظري،

ويظهر ذلك جليا يف اهلدف الذي اكتشفت من أجله احلركات اإلعرابية أال وهو ضبط النص القرآين . (1)»وبنية

عنبسة الفيل ونصر بن عاصم وميمون  فطن أبو األسود و أصحابه:«حيث .ال أكثرللمتعلمني لتوضيح معانيه 

فأصبح  إىل التفكي يف تغي أواخر الكلمات حبسب اختالف املعىن،األقرن وعبد الرمحن بن هرمز وحيي بن يعمر 

وقد كانت مشكلة تدعو إىل اخلروج من طابع العمل إىل طابع  هذا التغي هو املشكلة الكربى يف نظرهم،

  ية.و اهر اللغو يف دراسة الظ (2)»النظر

بسبب ما قام به  تقعيدي،صبح مع الوقت أاستعمايل و -اجليل األول-يف بداايت نشأتهالنحو كان 

أخرجوا اللغة من طابعها الذي ف ،اعد تنظييةو ضع قو باجليل الثاين من النحاة واللغويني   مننيالباحثن من و الالحق

 فطرت عليه.

وأهنا معرفة عملية)استعمالية(تنبين على  املعرفة الرتاثية معرفة خادمة لغيها،«وما ميكننا أن ننوه إليه هو أن

وأهنا معرفة منهجية تقوم على االستقراء  اإلجرائية ومتارس تقومي السلوك وتنقل مضامينها إىل حيز التطبيق،مبدأ 

جند أن طريقتهم تناوهلم للقضااي املعرفية  كيفية  فبتصفحنا لكتب بعض القدامى يف .(3)»واالستدالل واالستنباط

 استنباط األحكام.مث استعمالية وظيفية قائمة على السماع واستقراء كالم العرب 

                                                 
 .40ص: املرجع السابق، ي عند العرب،دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغو  صولاأل (1)
 .41ص: ملرجع نفسه،ا للفكر اللغوي عند العرب، صول دراسة ابستيمولوجيةألا (2)
 .27بق،ص:املرجع السا يف تقومي الرتاث، جتديد املنهج (3)
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، على سبيل املثال ال احلصر ن جيناللغويني األوائل أمثال اخلليل وسيبويه واب«حتليل وخي مثال على ذلك

مما يبني لنا أن املفاهيم  قد حللوا اللغة من منطلقات علمية ابإلمكان اعتبارها متطورة جدا ابلنسبة لعصرهم.

فاملطلوب اآلن هو إعادة النظر جمددا يف طرائق التحليل  الرتاث اللغوي العريب.األلسنية املتطورة ليست دخيلة على 

والسعي إىل إجياد ألسنية عربية تغدو  على ضوء التطور العلمي احلاصل يف جمال األلسنية احلديثة، اللغوي العريب،

بحث عن لسانيات عربية ملا لعلمائنا من أثر السبق إىل مثل ابألحرى الو أ،(1)»قادرة على تفهم قضاايان اللغوية

 الغربية احلديثة.هذه القضااي اليت تبنتها اللسانيات 

املنهج التداويل قبل أن يضيع «انطالقا مما سبق يتبني لنا أن بعض النحاة والبالغيني والفالسفة مارسواو 

 (2)»فقد وظ ف املنهج التداويل بوعي يف حتليل الظواهرصيته بصفته فلسفة وعلما،رؤية واجتاها أمريكيا وأوروبيا،

 ية آنذاك.و اللغ

 

 

                                                 
 م،0121-ه041، 1ط بيوت، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، ميشال زكراي، (1)

 .0ص
 اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، جلة عامل الفكر،، مقال مب40-41ص: حممد سويريت، اللغة وداللتها تقريب تداويل للمصطلح البالغي، (2)

 .م1111، مارس4العدد ،12جملد الكويت،



 

  ثالثالل ـالفص

 

سط ودراسة ميدانية يف ال

قسم اللغة العربية -اجلامعي

-مبستغامن أمنوذجا  
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  متهيد

هذا الفصل الغوقف عند أهم اخلطوات املنهجية واإلجرائية املغخذة يف تعليم اخلطاب اجلامعي حاولنا يف 

تقغضيه طبيعة احلقل املعريف وذلك حسب ما  داخل املنظومة الغعليمية اجلامعية بقسم اللغة العربية مبدينة مسغغام،

ى تعليمية من خالل تسليط الضوء عل واللسانيات الغطبيقية على وجه أخص، ،واملنهجي للسانيات عموما

سواء من جهة املفاهيم أو املصطلحات  ،حسب االجراءات النظرية اللسانية والغواصلية ،اخلطاب النحوي والبالغي

 أو املناهج.

ميدانية وصفية تقييمية لواقع تعليمية اخلطاب اجلامعي يف قسم اللغة العربية جبامعة ولة قمنا جبوهلذا الغرض 

إىل وصول بغية ال ،للطالب اجلامعي املفاهيم املعرفية واملصطلحية سيتدر عن كيفية حبثنا من خالهلا و  ،مسغغام

هدا  املبغغاة لألحتقيقا وذلك  حبثنا،تغماشى وطبيعة الطرح الغصوري اإلشكايل املبلور يف قضية اليت عايري ملحتديد ا

 علميا.مجع البياانت وحتليلها حتليال و  على تقنية املقابلة واملالحظة ذلك معغمدين يف من البحث،

 يف ،نية تواصلية)الغواصل املعريف بني األسغاذ والطالب(اسلمث حاولنا تقدمي رؤية نقدية تنطلق من خلفية 

من حيث -يف الوسط اجلامعي لغحديد مدى جناعة تعليمية حمغوى اخلطاب النحوي والبالغي منا حماولة

الغحدايت للوقو  على وذلك  قدم من قبل أساتذة مادة النحو والبالغة،املو  -املصطلحات وملفاهيم واإلجراءات

 هاكيفية اسغثمار يف  تعيق سبيله لصعوابت اليت وكذا ا ،تلقيه للمادة العلميةأثناء اليت تواجه الطالب اجلامعي 

 .وتطبيقها
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  املبحث األول

 -املقابلة-حتديد جمال الدراسة

 / تعريف املقابلة:1

؛ يف املراقبةو نظام من املساءلة املرنة «هيو ، مجع املعطيات واملعلومات ميدانيا ياتتقنأحد املقابلة  دتع

هذه املنهجية إىل تسهيل الغعبري على املسغجوب بغوجيهه  مغناول املغخصص إذا ما احرتم املعايري الرئيسة... تسعى

 .(1)»حنو مواضيع تعد أولّية للدراسة؛ مع السماح له بشيء من االسغقاللية

نه، و الئك الذين يعيشو اقع املعاش من خالل االحغكاك املباشر أبو هتد  املقابلة إىل الغعر  على الكما 

دوات البحث العلمي يف اجلانب الغعليمي للحصول على بعض البياانت وابلغايل فإنه ميكننا توظيفها كأداة من أ

      املوضوعية.  

 أمهية تقنية املقابلة: /2

أثناء مجع البياانت من األساتذة -عن الغقنيات األخرى ااملقابلة عوضتقنية وقع اخغياري على لقد 

توفر  كما ضيحها،و تو تغيح إمكانية شرح األسئلة و مات دقيقة، و متكن من جتميع معلألن هذه الغقنية -املخغارين

ورمبا يزيد إذا ما قورنت ابالسغبيان بدون  %59إمكانية احلصول على إجاابت من معظم من تغم مقابلغهم بنسبة 

ضمن لنا تسلسل األسئلة إجابة املسغجيب بغسلسل منطقي من سؤال إىل آخر وذلك ألننا ي كما  .(2) مغابعة

 األسئلة... وغريها من املزااي اليت ختغص هبا تقنية املقابلة.نغحكم يف طرح 

 

                                                 
 م.5112، ديسمرب52. مقال مبجلة األثر، العدد519، ص: ث تعليم اللغة العربيةو رؤية منهجية يف حب "املقابلة" ،رو : أمرية منصأنظر (1)
 م،5112، 1ط زيع،دار املسرية للطباعة والنشر والغو  ،واسغخدام مصادر املعلومات الغقليدية وااللكرتونيةالبحث العلمي  جي،عامر قنديل ينظر:(2)

 .178ص:
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ألساتذة الغسجيل الصويت للمقابلة، لبية اانظرا لرفض غ ،صعوابت يف مجع البياانت غنارغم ذلك فقد واجهو 

عمل اسغبيان حبجة إاتحة علينا آخرون واقرتح  دون تسجيل،من فض بعضهم إجراء عملية املقابلة حىت ر بل و 

 الفرصة هلم للغفكري يف اإلجاابت على األسئلة يف البيت.

 حتديد جمال الدراسة: /2

تغم فيه عملية (بشري وزمين ومكاين)جمال دراسة مهما كانت طريقة معاجلغها وطبيعة ختصصهاإن لكل 

 البحث.

 :اجملال البشري-أ2

الذين  ،اللغة العربية جبامعة مسغغامم هو أساتذة قس يف دراسغنا الغطبيقيةإن اجملال البشري الذي اخرتانه 

تبسيط حمغوى يف اليت يسغعينون هبا لآلليات الغواصلية لغزويدان اب وذلك ،الغعليم اجلامعيجمال  يفواسعة لديهم خربة 

لغوسيع االخغصاص جمال كما قمنا ابلغواصل واالسغشارة مع بعض األساتذة خارج   .اخلطاب الغعليمي للطلبة

 .رجوةلغاية املإىل الوصول االسغفادة وا

 :اجملال الزمين-ب2

لغسجيلي يف  انطالقا من العام الثالث ،سنغنيفقد دامت هذه الدراسة  ،أما فيما خيص اجملال الزماين

جبمع املادة النظرية من كغب السابقة)السنة األوىل والسنة الثانية(حيث قمت يف الفرتة ،م5119الدكغوراه سنة 

 .-قسم اللغو العربية مبسغغام أمنوذجا-ومقاالت وملغقيات حول آليات الغواصل يف ضوء تعليمية اخلطاب اجلامعي

 اجملال املكاين:ج_2

وهي إحدى املدن الساحلية  فهو مدينة مسغغام، ،أما ابلنسبة للمجال املكاين الذي أجريت فيه املقابلة

 الغرب اجلزائري.تقع يف اليت 
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 املنهج املستعمل: /3

كز إجراء عملي منظم ير و ومات اجملمعة، فهللمعل(3)الكيفي الغحليلمنهج اعغمدان يف هذه الدراسة على 

على الفهم مع الغحديد الدقيق والواضح لوحدة الغحليل واملالحظة، كما يهغم ابخغيار األدوات املناسبة جلمع 

م على إتباع و يقو املعطيات امليدانية فيما تغناسب وحتقيق هذا اهلد  واملغمثلة يف املالحظة ابملشاركة واملقابلة، 

 .(4)يةاألحكام النهائ وصول إىلخطوات ومبادئ ذهنية وفكرية دقيقة ومنظمة هبد  ال

 أدوات مجع البياانت: /4

واملالحظة الغشاركية)اليت تعغمد على الغفاعل املباشر بني الباحث واألساتذة(، (6)الفردية (5)املقابلة املقننة

من وذلك لغرض مسح آراء القائمني على العملية الغعليمية، وهم األساتذة. أما حمغواها؛ فيكون حمصورا يف عدد 

مع العلم أن مدة كل  األسئلة اليت ختدم موضوع حبثنا قمنا بطرحها على األساتذة املغمثلني يف العينة املخغارة،

 فينا خالهلا كل أسئلة املقابلة بكل ارتياح. و يف أقصى تقدير، اسغ إىل ساعغني،ونصف مقابلة ترتاوح ما بني ساعة 

وذلك إلعطائنا رؤية واقعية واضحة  مرة إىل ثالث مرات،سغاذ تكررت من كما أن عملية املقابلة مع كل أ 

ومن جهة أخرى االطالع على أهم الآلليات  من جهة، حول الواقع املعريف لطلبة قسم اللغة العربية جبامعة مسغغام،

الطالب يف تبسيط وتقريب املفاهيم واملصطلحات اجملردة يف ذهن  -املعنيون ابملقابلة  -اليت يسغعني هبا األساتذة

 فهما واسغيعااب.

                                                 
أنظر:  "يعغرب منهج الغحليل الكيفي أحد أنواع البحوث اليت يغم اللجوء إليها يف سبيل احلصول على فهم مغعمق ووصف مشويل للظاهرة اإلنسانية". (3)

 .9م، ص:5115، 1حممد مسفر القرين، منهج البحث الكيفي واخلدمة االجغماعية العيادية، جامعة أم القرى، السعودية، ط
. مقال 151-151الدراسات السوسيولوجيا يف اجلزائر بني الغحليل الكمي والكيفي)اهلد ، املوضوع، وحدة الغحليل(،ص:  وسلحة،ايناس ب (4)

 . بغصر م5112، جوان54واالجغماعية، العددمبجلة العلوم اإلنسانية 
وضوعات اليت تغصل مبشكلة حبثه، يوجهها لألشخاص امل"املقابلة املقننة: هي املقابلة اليت يلغزم فيها الباحث بغقدمي أسئلة حمددة يف صياغغها، تشمل  (5)

دار لوم االجغماعية، رشيد زروايت، تدريبات على منهجية البحث العلمي يف الع املعنيني ابملقابلة قصد احلصول على املعلومات اليت ختدم هدفه". أنظر:
 .512-515ص:م، 5114الكغاب احلديث، القاهرة، 

األعضاء املخغارين  "املقابلة الفردية: نقصد هبا املقابلة اليت تغم بني الباحث وأحد األعضاء املعنيني ابملقابلة فقط، فالباحث يقوم إبجراء املقابلة مع (6)
 .179خدام مصادر املعلومات الغقليدية وااللكرتونية، عامر قنديلجي، املرجع السابق، ص: واسغللمقابلة كٌل على حدا". أنظر: البحث العلمي 
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 حتديد العينة: /5

 ار عينة الدراسة)جمموعة من األساتذة(عن مقصدية الشرتاكهم يف اخلصائص الغالية:يغابخلقد قمنا 

 سنوات يف الغعليم اجلامعي.9خربة مهنية ومسار تعليمي أكثر من -

 بالغة.النحو وال املقاييس الغالية:صني يف قابلة مع األساتذة املخغاملوقد أجرينا  ،الغخصصمراعاة  -

واليت تعد ذات أمهية كبرية يف احلصول  ،عينة أثناء إجراء عملية املقابلةوعلى هذا األساس جلأت إىل هذه ال

عند أغلبية فقد أشادوا مبا قمنا مبالحظغه  بدراسغه، ع الذي قمناوضو املة حول على معلومات كافية ومسغوفي

منهم األسباب والعوامل املؤدية إىل  تبينتكما راب)املفاهيمي واملصطلحي(،االضطظاهرة  من تفشي ،الطلبة

الآلليات الغواصلية مبخغلف  وزودوين ،أضحت معضلة تواجه النظام الغعليمي اجلامعياليت و  ،تفشي هذه الظاهرة

إطار البحث اللساين وذلك يف  ،للحد من هذه الظاهرة تعليمية اخلطاب النحوي والبالغي سغعينون هبا يفياليت 

 الغطبيقي.

 /جدول املقابالت:6

 نسبة اإلجابة على األسئلة مكان املقابلة خربته املهنية يف الغعليم اجلامعي األسغاذ املعين الرقم

 100% اجلامعة سنوات11 بن/ع 1

 90% اجلامعة سنوات5 ر/ه 5

 100% اجلامعة سنة11 ح/ع 2

 100% اجلامعة سنة12 د/ن 4

 100% اجلامعة سنة11 إ/ب 9
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 100% اجلامعة سنوات 2 بن/ح 2

 80% اجلامعة سنوات 11 ش/ل 7

 95% اجلامعة سنوات 2 غ/ش 2

 100% اجلامعة سنوات 5 ك/أ 5

 90% اجلامعة سنوات 2 س/ح 11

 

 ولقد أجرينا كل املقابالت مع األساتذة املعنيني يف مكان عملهم )جامعة عبد احلميد بن ابديس (كما ه

تسمح اليت و ات اخلاصة ابلبحث الكيفي، و حة اليت تعد من األدو على األسئلة املفغاعغمدان و ل. و ضح يف اجلدو م

سـواء مـن انحيـة املـدة أو مـن انحيـة الغفسريات( و الغعليقات ابلشعور ابحلرية يف إجابغه )تقدمي  للمبحوث

 ضحة قدر املسغطاع.وواع، خمغصرة و ضو امل انبو ن األسئلة شاملة لكل جو حرصنا على أن تككما   ،(7)احملغوى

 /دليل املقابلة:7

مجلة من  والواقع املراد دراسغه، ويغضمنمي ملشكلة البحث و ميثل دليل املقابلة نقطة الغالقي بني البناء املفه
 .(8)مشكلة البحثو األسئلة اليت يغم حتضريها بشكل حمكم؛ متاشيا 

 املعنيني:األسئلة املطروحة على األساتذة 

 ما رأيك يف مسغوى األداء املعريف للطالب اجلامعي بقسم اللغة العربية مبسغغام؟. -

                                                 
 .554ر، املرجع السابق، ص:و ث تعليم اللغة العربية، أمرية منصو ينظر: "املقابلة" رؤية منهجية يف حب(7)
 .554املرجع السابق، ص:ر، و ث تعليم اللغة العربية، أمرية منصو ينظر: "املقابلة" رؤية منهجية يف حب(8)
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 هل يلم الطالب اجلامعي جبوهر املصطلحات واملفاهيم عند شرحك ملوضوع الدرس؟. -

وما مدى امكانية توظيفها  هل تلمس تطورا يف وعي الطالب ملخغلف املصطلحات واملفاهيم النحوية والبالغية؟ -

 واسغثمارها يف قضااي أخرى؟.

مرتبط مبعرفغه للعوامل الغارخيية والفكرية اليت -يف ضوء قضااي معينة-هل فهم واسغيعاب الطالب للمصطلحات -

 نشأ يف ظلها املصطلح؟.

 هل تواجه عقبات أثناء تدريس اخلطاب النحوي أو البالغي من انحية املفهوم واملصطلح؟. -

مباذا ينبئ واقع متثل املصطلحات واملفاهيم النحوية والبالغية والنقدية لدى الطالب من حيث الفهم  -

 واالسغيعاب؟.

 اليت أدت إىل هذا االضطراب املفاهيمي واملصطلحي؟.-يف نظركم-ما هي األسباب -

البالغة.فهل تعد تلك املفاهيم يم تصورية معينة حول مادة النحو أو يغلقى الطالب يف املرحلة اجلامعية مفاه -

 مكملة للمفاهيم اليت تلقاها يف املرحلة الثانوية؟.

 الشواهد اليت تثبت وجود االضطراب املفاهيمي واملصطلحي لدى الطالب أثناء عملية الطرح الغعليمي؟.ما هي  -

 البالغي؟.و ماهي أهم اخلطوات املغبعة يف تقدمي اخلطاب الغعليمي اجلامعي النحوي  -

هل ميكن االكغفاء هبذه الآلليات)املوازنة والضد، الغشبيه الثابت يف احلقل النحوي والبالغي الغجريد،ف -

واملثال(وحدها يف تبسيط الدرس النحوي أو البالغي دون اللجوء إىل آليات أخرى قد تقرب املفاهيم 

 واملصطلحات إىل ذهن الطالب أكثر؟.

إذا كانت اإلجابة ال، فما هي أهم الآلليات الغواصلية األخرى اليت تسغعني هبا كأسغاذ جامعي يف تقريب املادة  -

 اجملردة إىل ذهن الطالب؟.
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 املبحث الثاين

 حتليل فحوى املقابالت

يعد الطالب حمور  مية من:األسغاذ والطالب،املادة العلمية والطريقة.حيثتغكون العملية الغعليمية الغعلّ 

.إن ما نلحظه من اضطراب والغباس يف فهم واسغيعاب واملرشد هلا العملية الغعليمية الغعلمية،واألسغاذ املوجه

وتقومي ،من خالل تغبع مداركهم معرفيا ومنهجيا ،وذلكواسغثمار الطلبة ملخغلف املصطلحات واملفاهيم املعرفية

 خطورهتاال ميكن جتاوز ،(9)يةحقيق عن معضلة ينمّ  ميةالغعليمية الغعليف الوضعية  مسغوى الغحصيل العلمي لديهم

جعلهم يغخبطون يف دائرة  مما،على مسغوى فهم واسغيعاب املفاهيم النحوية البالغية لدى الطلبة من ابهبا الواسع

 ،املشكل العويصيسغدعي األمر من املعنيني السعي الختاذ االجراءات الالزمة للحد من هذا وعليه .عجز املعريفال

 ذهن الطالب فهما واسغيعااب. منولغقريب املعار  الغعلمية 

 إىل: توصلنا املوقرين جاابت األساتذةإل نامن خالل حتليلو 

 .ما رأيك يف مسغوى األداء املعريف للطالب اجلامعي بقسم اللغة العربية مبسغغام؟السؤال األول:

 صنفناها إىل فئغني: وقد،األساتذة عن هذا السؤالتباينت إجاابت 

األساتذة على أن الطالب اجلامعيني بقسم اللغة العربية يعانون من ضعف وعجز  غالبية  قد أمجعلالفئة األوىل:

 .وهذا األمر لألسف الشديد ينذر ابخلطر ،كبري على مسغوى األداء املعريف

خاصة يف اجملال  ،ملحوظوهو يف حتسن  ،بهن مسغوى األداء املعريف للطالب اجلامعي ال أبس أقّرت أب:الفئة الثانية

وحتسني  ،عريفامل همرصيدإثراء اليت متكن الطالب من لغوفر املرجعية)الكغاب،مادة الغخصص،...( نغيجة ،الغنظريي

                                                 
ص  ة وآداهبا،بني االسغعمال واملفاهيم النحوية مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربي من لزعر خمغار،كل   إىل ما كغبهيف ذلك يرجع  (9)

حول واقع متثل . 4جلة املوروث،العددمقال مب579ص:  معضلة تلقي املصطلحات البالغية والنقدية لدى طلبة الغدرج، ونور الدين دمحاين، .72
 املصطلحات واملفاهيم النحوية والبالغية والنقدية يف ذهن طلبة الغدرج من حيث الفهم واالسغيعاب.
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ولغوفر الكفاءة العالية لألساتذة  ،..اخلوالداللة. رية تغعلق ابلنحوثمبناقشة أمور كمسغواهم العلمي الذي يسمح هلم 

 متكن الطالب من الوصول ملخغلف املعار .اليت 

 .هل يلم الطالب اجلامعي جبوهر املصطلحات واملفاهيم عند شرحك ملوضوع الدرس؟ السؤال الثاين:

جبوهر املصلحات  -إال من رحم ريب- عدم إملام غالبية الطلبة وهي اتفق كل األساتذة على إجابة واحدة

األسئلة املباشرة املقدمة يف  احلصص الغطبيقية، أوراق االمغحاانت،تصحيح  من خاللفهم يالحظون  واملفاهيم،

أن غالبية الطلبة يعانون من غموض ومشاكل إفهامية على مسغوى  اخل،مذكرات الغخرج... حصة احملاضرة،

النحوية اهيم واملعار  وهذا انبع من سوء إملامهم وادراكهم واسغيعاهبم ملخغلف املف ،توظيف املصطلحات واملفاهيم

 هم.ئواليت أثرت على حتصيلهم املعريف وعلى مسغوى أدا ،والبالغية

وميلكون امكانيات  ،فهم مولعون ابلقراءة الذين كّونوا أنفسهم أبنفسهم،أي -نيفئة املغميز -القليلةأما الفئة 

 داخلية تسمح هلم ابإلملام مبعظم املصطلحات واملفاهيم أثناء شرح الدرس.

مدى ما و  ؟تلمس تطورا يف وعي الطالب ملخغلف املصطلحات واملفاهيم النحوية والبالغية هلالسؤال الثالث:

 .امكانية توظيفها واسغثمارها يف قضااي أخرى؟

مغفاوتة  وأمجع الكل على أن قضية الوعي والغوظيف توحدت آراء األساتذة يف اإلجابة على هذا السؤال،

ن يسغوعبون املصطلحات يد جتد يف بعض األفواج طلبة ممغاز فق ،ومن جمموعة إىل أخرى ،من طالب إىل آخر

من بعضهم تنم عن قدرة جيدة على اسغيعاب  إبداعاتوهناك  اللغوية واألدبية والنقدية وحيسنون توظيفها،

 املصطلح واملفهوم وحسن اسغعماله.

مرتبط مبعرفغه للعوامل الغارخيية -يف ضوء قضااي معينة-هل فهم واسغيعاب الطالب للمصطلحات :السؤال الرابع

 نشأ يف ظلها املصطلح؟.والفكرية اليت 
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فمن الضروري أن يغطرق األسغاذ لكافة العوامل الغارخيية  نعم، كل األساتذة اتفقوا على إجابة واحدة وهي:

ذلك زايدة ألن يف  ،البالغية املصطلحات النحوية أو سواء ،والفكرية املرتبطة بظهور أي مصطلح من املصطلحات

 ملسغوى إدراك واسغيعاب الطالب للمصطلح.

 .؟نحوي أو البالغي من انحية املفهوم واملصطلحهل تواجه عقبات أثناء تدريس اخلطاب الالسؤال اخلامس:

 النحوية أو)نواجه عقبات تقف حاجزا أمام ايصال املادة الغعلمية املعرفية،بنعم واكّل األساتذة أجاب

 فيما يلي:هذه العقبات للطالب،وتغمثل (البالغية

،ويفقده القدرة على ضبط الطالبذهن يشغت إن تعدد الرتمجات للمصطلح الواحد ،املصطلح املرتجماشكالية /1

 وفق ترمجة معينة، امثال:يدرس الطالب يف السداسي األول عند أسغاذ ما مصطلحف،املصطلحات وحتديد مدلوهلا

 اسلبي اهذا االخغال  يسبب انعكاسنفسه،لمصطلح لخر ترمجة مغايرة آويف السداسي الثاين يدرس عند أسغاذ 

 على األداء املعريف الطالب.

أو مرجعية موحدة أو مؤسسات تعمل على ،يبقى هذا اإلشكال مسغمرا إىل حني وجود أكادميية موحدةو 

 غفادي االضطراب املفاهيمي واملصطلحي لدى الطالب.ل،ترمجة املصطلح وتوحيده يف املنظومة الغعليمية

غياب الوعي النظري الفلسفي العام الذي يؤطر زاوية تلقي املصطلح واملفهوم عند الطالب،مبعىن كيف يفهم  /2

،فهناك مصطلحات مغداخلة بني النقد فيما بينها املغداخلة(البالغيةو النحوية )الطالب هذه املصطلحات واملفاهيم

 .بينها مييزعن الغالطالب بني النحو والصر  يعجز  أو والبالغة

واقع متثل املصطلحات واملفاهيم النحوية والبالغية والنقدية لدى الطالب من حيث  ئمباذا ينبالسؤال السادس:

 .الفهم واالسغيعاب؟
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ومصطلحي انتج عن عدم  عن فقر مفاهيمي ئة األساتذة أن الواقع الغعليمي اجلامعي ينبيصرح غالب

يف السنوات  سلبيةتولد عنه نغائج ،مما االهغمام بغعليم املصطلحات واملفاهيم يف السنوات املغقدمة األوىل والثانية

 خصوصا املقاييس املشبعة ابملصطلحات واملفاهيم واملوضوعات اجلديدة اليت ال يعرفها الطالب. املوالية،

،ويكون واإلفاضة فيهاال لشرحها)املصطلحات واملفاهيم(النقطة مطو عند هذه لوقو  يضطر األسغاذ لفقد 

 (كلها يف وقغها احملدد.14سغاذ إجناز حماضراته)ألإذ ال ميكن لالربانمج،الوقت و حساب على ذلك 

 .اليت أدت إىل هذا االضطراب املفاهيمي واملصطلحي؟-يف نظركم-هي األسباب ماالسؤال السابع:

 لكن ميكننا حصرها يف ثالث إجاابت: ،السؤالهذا حول بني األساتذة اخغلفت اإلجاابت 

أال وهو الطالب ،يرجع سبب هذا االضطراب املفاهيمي واملصطلحي إىل أحد طريف العملية الغعليميةالقسم األول:

يهضمها نظراي لكن أثناء الغطبيق  الذي يقف حجر عثرة يف عدم احلوار مع النص،وسوء تعامله مع املناهج؛فهو

 يف كيفية الغعامل مع املنهج يف أي نص من النصوص النعدام اخلربة. فقخي

كيف يطبق هذا يف حرية من أين سيبدأ؟ما هو املنهج الذي سيطبقه على النص؟هنا جيد الطالب نفسه 

إىل العلم يلج ن انحية أخرى فهو هذا من انحية،وم،عالمي...اخلاإلعلمي،الديب،األ النصكنص معني؟ علىاملنهج 

ى اجلانب العلمي قبل علت  -فئة قليلة-ة املعرفة اليت يغلقاها إال ملما،وابلغايل ال يركز على طبيعانطالقا من رغبة عملية

 وما نلحظه لدى العام هو الغخرج واحلصول على شهادة.من زاوية معرفية،

املصطلح واملفهوم(إىل الطريقة الغلقينية اليت يلجأ إليها غالبية  على مسغوى)هذا االضطراب ويعز  القسم الثاين:

،وابلغايل جتعل الطالب يشعر ابمللل  الوظيفي واليت تركز على اجلانب املعريف أكثر من اجلانب السلوكي األساتذة،

 .وتثبط اإلبداع فيه فال تغوسع الدائرة املعرفية لديهاسغهالكية، كأنه آلة
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لذلك جيب على كل أسغاذ أن يركز على الوظيفة اليت تؤديها املعار  قبل كل شيء،ألن األسغاذ الذي يركز 

الكلمات يف وال يركز على توظيف هذه ،على العالمات االعرابية )اجلانب الشكلي للكلمات( مثال يف درس النحو

 ه عاجزا عمليا عن اسغثمارها.لكن يرتك،معرفة نظرية وافية كافية يقدم لهو هفمجل من قبل الطالب،

 ،طلبغنا راجع إىل سوء الغسيري البيداعوجيسلوك إن سبب االضطراب املعريف الذي نلحظه يف القسم الثالث:

 أثناءخاصة داخل القاعة،االكغظاظ و مثل:انعدام أبسط الوسائل الغكنولوجية املساعدة على الشرح كالسبورة،

ة تصميم مقررات املقاييس املوضوعوطريقة ،يف كل فوج اطالب(21)احلصص الغطبيقية اليت يفوق فيها العدد أحياان

  احملغوى املعريف. طبيعة ونوعية الكغاب األكادميي املعغمد من انحية،ابإلضافة إىل يف الربانمج السنوي أو السداسي

الطالب يف املرحلة اجلامعية مفاهيم تصورية معينة حول مادة النحو أو البالغة.فهل تعد تلك  :يغلقىالسؤال الثامن

 مكملة للمفاهيم اليت تلقاها يف املرحلة الثانوية؟. املفاهيم

الطرح الغعليمي لبعض املفاهيم النحوية والبالغية بني املسغوى  إناتفق اجلميع على إجابة واحدة وهي:

  انفصال اتم.الثانوي واجلامعي يف

ألنه تعلم يف ا،جديد اقدمت له مصطلحتكون هنا .بني الغشبيه والغمثيل:مّيز فمثال عندما تقول للطالب

يغمثل يف أن الغشبيه الغمثيلي  امفاهيمي اميغلك تصور  فهووابلغايل ،غمثيليالغشبيه الاملغوسط أو الثانوي مصطلح 

 ألن الغشبيه الغمثيلي هو شيء أخر.،األذهانيغه وهذا األمر ال تسغس،يه صورة بصورةهو:تشب

اخلرب هو ما حيغمل  أية جافة؛يف الثانوية بطريق(اخلربي واالنشائي)األسلوبيغعلم الطالب مثال آخر:

لكن أين جوهر ،كرسها املنهج األرسطي  هذه مقوالت منطقية،و ما حيغمل الصدق والكذبهو  واإلنشاء،الصدق

 املفهوم الغحليلي مفرغ من اجلانب البالغي)الغذوق األديب والفين(. هذا،فاألدبية هنا

الشواهد اليت تثبت وجود االضطراب املفاهيمي واملصطلحي لدى الطالب أثناء عملية هي  ماالسؤال التاسع:

 .الطرح الغعليمي؟
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ب لدى الطلبة على مسغوى ضطرااللقد أشار بعض األساتذة إىل جمموعة من الشواهد اليت تثبت وجود ا

 الشائع منها.ذكر سنقغصر على ،و املصطلحاملفهوم و 

 االضطراب على مستوى املفهوم: /1

 تعريف املبتدأ:مثال  أ/1

،ورمبا قد يغصور أن املبغدأ "اسم يقع يف بداية الكالم"أنه  عندما يقدم األسغاذ مفهوم املبغدأ للطالب على

هنم أن أي اسم يقع يف البداية هو اذهإىل أ.فيغبادر اخلاطئمعه الطلبة نفس الغصور  ويغصور،يغواجد يف أول الكالم

مثال  مبغدأ،لكن هناك فرق بني كلمة"األول"و"البداية"،فقد جند كلمة يف بداية اجلملة أو النص وليست مبغدأ،

 يف البداية.وردت مجلة:مفعول به رغم أهنا ف،"قرأت   جملة  "على ذلك:

،ألن املبغدأ يف النحو:هو كلمة "أن ال يكون قبله شيء"الغصور الصحيح ملصطلح"البداية"هو أن يف حني 

الدليل على ذلك هناك كلمات يف و هذا هو معىن البداية،،جمردة من العوامل مبعىن؛الكلمة اليت مل تسبقها العوامل

ن و مجلة تغك،إهنا الحقة.قرأت.؟العوامل،أين هياجمللة قد سبقغها ،"جملة قرأت"املثال السابقالبداية وليست مبغدأ،

 ،العلم مل يغسبب فيه عامل"نورٌ  العلم  :"قرأت،إذن عاملها موجود.لكن عندما نقول ـ،اجمللة منصوبة بمن فعل وفاعل

 )سابق أو الحق(.

 تعريف كان: ب/1

نسغنغج أن  منهو ،ال يوجد فيها حدث؟دلعلى أي حدث ياملاضي.؟يف أي زمنانقص، فعل ماضكان:

الذي ال يغم معناه إال بذكر خربه،ألن اخلرب أبنه   الفعل الناقص:يف حني يعر .عدم وجود احلدثيكمن يف النقص 

ونغوقف)ذكرت الزمن لكن مل تذكر ماذا "كان الولد:"فيه احلدث،وعندما يذكر اخلرب ميكن أن نقف.لكن لو قلنا

 .ااتم اخلرب يعادل فعالوابلغايل كان زائد ،أال وهو مريضا(-احلدث-وقع فيه
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له ألف  اواحد اأحياان جند لفظ،لدينا يف اللغة العربية األلفاظ حمدودة لكن املعاين ممدودة)غري مغناهية(

يف صورة فعل اتم أحياان "كان"بينما أتيتوما بعدها امسها وما بعده خربها.،احغمال،عندما نقول كان فعل انقص

الكارثة،كان:فعل ماض،الغاء:أتنيث ساكنة،الكارثة:فاعل.ألن الفعل"كان"تضمن مثال:تغيب األسغاذ فكانت 

 معىن:فحدث)وقعت الكارثة(ال تدل على الزمن هنا،وابلغايل حلت حمل فعل اتم.

 مفهوم اخلرب: ج/1

الذي أمر هللا بغعلمه وحث عليه  العلم"،مثال:"ما يغم به املعىن مع املبغدأ"إن املفهوم الصحيح للخرب هو 

هنا متت ،"يعد نورا:"لكن عندما نقولهنا الكالم غري اتم.".وكذا... احلكماء واجغهدت األمم يف حتصيله،كذا

 هي اخلرب."يعد نوراوابلغايل فجملة"الفائدة،

دما يفهم الطالب أما املفهوم املغداول اليوم يف الغدريس عن اخلرب هو الذي أييت بعد املبغدأ مباشرة،لكن عن

انطالقا من ده لوحيدركها ،فسمع املبغدأ،فحىت إن مل أعطه صور اخلرب)اخلرب مجلة،شبه مجلة...(املعىن أن اخلرب يغم 

إذن فعلى األسغاذ أن ال يقدم النغائج رب،اخليغم به املعىن يف اجلملة هو  فهمه أبن اخلرب يغم به املعىن،ويسغنغج أبن ما

 فردهم.عليه أن يعطيهم سر اإلنغاج،لكي يسغطيعوا إنغاج مجل مب بل،للطالب

 :مفهوم الفعل املضارع د/1

الفعل الذي يبغدئ أبحد "وحىت األساتذة حول الفعل املضارع هو ،إن املفهوم املغداول عند غالبية الطالب

أما يف ،مفاهيم ابغدائية تقدم للمدارس االبغدائية احلرو "أنيت"،وهو الذي يدل على احلاضر أو املسغقبل،هي

لكن من انحية املعىن قد يدل على ،املرحلة اجلامعية ينبغي للطالب أن يعر  أن الفعل املضارع هو مضارع حنواي

املضارع،رغم أن يف حيضر يف املاضي وليس مل حيضر األسغاذ،مل :كقولك  اجلازمة مثال "مل"ـ حني يسبق ب،املاضي

واملاضي أيضا قد يدل على املسغقبل،مثال يف الدعاء حينما نقول:"وفقك هللا يف مسارك .مضارع فعل ي"حيضر"ه

 ة.يلولكن داللغه هنا داللة مسغقبالدراسي".وفق فعل ماضي،
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 مفهوم البالغة العربية اجلديدة: ه/1

يقع الطلبة وحىت بعض األساتذة يف لبس مفاهيمي يغمثل يف أن مفهوم البالغة اجلديدة هو جتديد البالغة 

 هي نسق معريف غريب يقابل اخلطابة عند أرسطو. العربية الرتاثية،ولكن يف األصل)البالغة اجلديدة(

 مفهوم األسلوبية: و/1

فاألسلوبية تعر  أبهنا األنساق ،جيد الطالب صعوبة يف الربط بني األسلوبية وعلم األسلوب املوجود يف تراثنا

يف أما ،هو تلميذ لدي سوسري(و مؤسسها)شارل ابيل  احلديثة نسبة إىل اجلديدة،وقد نشأت يف رحاب اللسانيات

 مغعلقات الفعل، أحوال اإلسناد اخلربي، املعاين، علمفهناك مظاهر وقضااي تبحث يف علم األسلوب مثل:تراثنا 

لذلك على ال يغجزأ من البالغة العربية، ءجز  األسلوبية هيف.وابلغايل وغريهاواإلطناب...اإلجياز  الغقدمي والغأخري،

 الطالب أن ال يكغفي ابحملاضرة ليدرك الغصور الصحيح ألي مفهوم.

 :"األسلوبية وريثة البالغة"مفهوم  ي/1

األسلوبية هي وريثة ":كتعرتض الطالب اجلامعي بعض االلغباسات يف حتصيل املفاهيم والغصورات كقول

ماتت قد ألن مصطلح وريثة نعين به أن البالغة "،الواجلواب:"هل هذا املفهوم يسقط على تراثنا حنن؟ "فالبالغة

 عجاز،الفصاحة واإلبالغة العربية،بالغغنا  ينطبق على وهذا الترثها، لكي وجاءت االسلوبية،وأخرجنا هلا فريضغها

 بالغة الغربيني.هي بل -العرب-األسلوبية هي وريثة بالغة ليست بالغغنا حننوعليه ف

خر،فالبالغة اجلديدة)قائمة على احلجاج واإلقناع آالبالغة األسلوبية شيء،والبالغة اجلديدة شيء فإذن 

 ،بل هلا عالقة مبا يقابلها عند الغربيني البالغة األرسطية.عند بريمان(،وال عالقة هلا ببالغغنا يف الرتاث

 مجود الدرس البالغي: /ه1

اليت البد أن نعيد النظر البالغة العربية على يد السكاكي"مجود ني األساتذة والطلبة هذه العبارة"يغداول ب

عامل كبري ال حنكم عليه هبذه النظرة اجلاهزة،فقد   ألنه،أو ابألحرى ال ينبغي أن نقول ذلك يف حق السكاكي فيها،
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الذائقة الزمنية واملكانية،والبالغة العربية تعلمها غري العرب يف  كان معذورا بسبب ما وصل إليه اجملغمع العريب يف

 فرتات حدة الذائقة.

بصعوبة األمر على  السكاكي أحسو ،وته املدارس الكالمية واملعغزلةكان الدرس فضفاضا واحغفقد  

 حمث جاء الشرا ،عقد البحث فيها عن البالغة والنحو ،إذ"مفغاح العلوم"قام ابلشروحات الكبرية يف كغابهف،املغعلمني

 ،أكثر من ارتباطها ابالسغعمالابملنطق  وربطوها،البالغة العربية من الغاية اليت كرست ألجلها أفرغواف همن بعد

حّول اخلطاب البالغي من خطاب علمي إىل خطاب تعليمي...وغريها غفالغعليمي،وذلك ملالئمغها ملوضوع الدرس 

 من الشواهد االضطرابية على مسغوى املفهوم.

 :على مستوى املصطلحاالضطراب / 2

سواء يف األعمال الغطبيقية أو  ،مصطلحاتم للأو اسغثماره متلقيهيف يعاين أغلبية الطلبة من اضطراب 

اليت أشار إليها ،و سنعرض لبعض حاالت االضطراب املصطلحي األكثر انغشاراو الغخرج.أثناء إعداد مذكرة 

 .فيما يلي: األساتذة

 :"املصطلحات"و"املفردات" أ/2

 تعاين شرحية كبرية من الطالب من عدم قدرهتا على الغمييز بني اسغخدام"املصطلحات"و"املفردات"أثناء

بعضهم يسغعمل ى رت إعداد مذكرات الغخرج.فأو أثناء  االمغحاانتيف واء س،نصوص الشعريةتكليفهم بغحليل ال

الغمييز وهذا يدل على عدم ،وهم يف الواقع يقصدون"املفردات"،..."مصطلحاتوظف الشاعر ":مثل عبارات

 االسغخدامني،فالشاعر يسغعمل املفردات،بينما يسغعمل األديب أو الكاتب املصطلحات. بنيالصحيح 
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 :النظم والتنظيم ب/2

كما "نظملكلمة"،فاملدلول االصطالحي " أثناء االسغعمالنظم وتنظيملفظي"بني الطلبة كثريا ما خيلط 

لكننا جند بعض ض،ها البع(وتعليقها ببعضعين أتليف الكالم)حروفا وأمساء وأفعاالتعبد القاهر اجلرجاين  افصله

 على معىن نظم الكالم دون أن يعوا مفهومها. سغخدمون لفظة"تنظيم"للداللةالطلبة ي

 :الرؤاي والرؤية ج/2

الرؤاي من شواهد اضطراب املصطلح اخللط الفادح لدى بعض الطلبة أثناء توظيفهم للمصطلحني"

رؤييت اخلاصة  يل"،والثاين الرؤية الذهنية كقولنا:دمها الرؤية البصرية حباسة العنيفالرؤية تغخذ جمالني أح،والرؤية"

 غعلق ابألحالم.يالرؤاي فمصطلح ،أما "حول املوضوع

وابلغايل فإن عدم قدرة بعض الطلبة على الغمييز بني املصطلحني قد حال بينهم وبني وعيهم ابلغصورات 

 املطلوب إدراكها.

 :والبالغة مصطلح الفصاحة د/2

من انحية حنوية،  درسة الكوفية والبصرية بني امل أي،رح مصطلح الفصاحة معرفيا بني األشاعرة واملعغزلةلقد ط  

فمرة "،الصناعغنيسر ه"هالل العسكري يف كغاب حتديد مفهوم مصطلح الفصاحة عند أيبيف بينا  ااخغالفكما جند 

 ."تغعلق ابأللفاظ بينما البالغة تغعلق ابملعاينالفصاحة "يقول:ومرة ،البالغةه مرادفا ملعىن يورد

الفصاحة مقصورة على األلفاظ،أما البالغة مقصورة على :"يقول ،إذابن سنان اخلفاجي-بقرن-مث جاء بعده

 "النظم". أحل حمل الفصاحة مصطلحو اجلرجاين جاء وبعدها "األلفاظ مع املعاين.

وعي واسغثمار املصطلحني  لدى الطالب من انحية املصطلحني اضطرااب االخغال  يف حتديد قد شكلل

 الغصورية.عار  يف خمغلف امل
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 .؟البالغيو النحوي  اجلامعي ملغبعة يف تقدمي اخلطاب الغعليميماهي أهم اخلطوات االسؤال العاشر:

 لقد حصدان ثالثة أنواع من اإلجاابت هي:

شواهد عرض بتعليمهم للقواعد النحوية يسغعني كثري من املغخصصني وأساتذة اللغة العربية يف :اإلجابة األوىل

اعغمادا على األدوات الغالية:املوازنة، أو الضد أو ،شرح مفاهيمها وتوضيحها وتفصيلهاالقيام بمث  ،أوال القاعدة

اليت ال روح والشواهد األمثلة عرض غجنب وينصح ب،وغري ذلك ة أو نصامجلاملثال قد يكون و ،الغشبيه، أو املثال

 ملوضوعات.ا وشرحتبسيط أثناء  فيها

مث أتيت مرحلة  ،(فاهيم)الرتكيز على متكني الطالب من فهم هذه امل ابملعرفة الواسعة مث الفهم بدأن:اإلجابة الثانية

يفككها مث ينغقل  حينهامبعىن أن هذا الكم الذي أخذه يغكون من العناصر كذا وكذا...اخل،،حتليل هذه املفاهيم

إلصدار (ا واليت صعب عليه فهمها فهمه)جنمع وحنصر املفاهيم اليتمث الغقومي،إىل مرحلة أخرى هي الرتكيب

 الحقا.غها عاجلمل االجراءات الالزمة الختاذوذلك ،اخليوجد خلل هنا،يوجد ضعف هنا...الغالية:قرارات ال

نعطي الصور واألدوات وال أحياان  -نقدم صوره وأدواتهبعدها ،"الشرط"مفهوم مثال جنرد املفهوم  اإلجابة الثالثة:

الوقت ال يغسع لنعطي الطالب كل صور الشرط لعدم اتساع الوقت وهذه  املثال: على سبيل-نويف املفهوم حقه

م له املفهوم حىت لو مل نقدم له األدوات الصور إذا وقعت يف االمغحان ال يسغطيع االجابة عليها لكن لو نقد

 أبن هذا جواب شرط وأبن هذه أداة. سيكغشف

طالب كل االحغماالت املمكنة للظاهرة اللغوية وال نعطه وهذا ما يعر  ابلوضعية املشكلة. فأحياان نعطي لل

املفهوم الذي ميّكنه من اكغشا  الصور لوحده، فيقع يف صعوبة وهلذا من املفروض أن نقدم للطالب املفهوم 

فيسغوعبه جيدا وإذا مل يكفنا الوقت لعرض كل صور الشرط مثال فإنه سيسغنغجها يف االمغحان انطالقا من ادراكه 
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وم، كمثال آخر إذا كان يفهم معىن النقص/ الغام فإنه سيعر  الفعل الناقص والغام حىت ولو مل يغمكن من للمفه

 إعراب.

املوازنة )ذه الآللياتهل ميكن االكغفاء هبالغجريد،فالثابت يف احلقل النحوي والبالغي السؤال احلادي عشر:

يف تبسيط الدرس النحوي أو البالغي دون اللجوء إىل آليات أخرى قد تقرب  (وحدهاالغشبيه واملثال ،الضدو 

 .املفاهيم واملصطلحات إىل ذهن الطالب أكثر؟

من الواضح أن احلل األمثل هلذه املسألة ال يغأتى إال ابعغماد األسغاذ على الآلليات الغواصلية املثلى للشرح 

ات من أسغاذ لآلخر تبعا للمنهج املعغمد يف الغعليم،واملبين على والغحليل أثناء تقدميه لدرسه،وختغلف هذه الآللي

اليت تعغرب بوابة المغالك ،و ملخغلف معطيات املعرفة الغعليميةأهدا  وغاايت هنائية،مآهلا االكغساب السليم 

تسلحهم ابلكفاايت اللغوية والغواصلية اليت تعينهم على ممارسة النطق السليم  الطالب للملكات النحوية،وابلغايل

 والكغابة الصحيحة.

أخرى يف  رغم إعادة تكرار السؤال مرة  الضد،ابإلشارة إىل آلية الغشبيه واملثال و اكغفى بعض األساتذة لكن 

أكيد ال ميكن ابة بعضهم بينما كانت إج هل توجد آليات أخرى تسغعني هبا؟ كل جلسة وبصياغة أخرى:

 للطالب اجلامعي. هيم واملصطلحات النحوية والبالغيةاالكغفاء هبذه الآلليات األربع فقط يف تيسري تعليمية املفا

أسغاذ اصلية األخرى اليت تسغعني هبا كفما هي أهم الآلليات الغو  إذا كانت اإلجابة ال، :السؤال الثاين عشر

 جامعي يف تقريب املادة اجملردة إىل ذهن الطالب؟.

سنوجز أهم الآلليات الغواصلية املغبعة اليت ذكرها بعض األساتذة يف توضيح وتبسيط املفاهيم النحوية 

 :إضافة لآلليات السابقة الذكر وهيوالبالغية 

هل ابلضرورة جيب أن نرجع :هذه القضية تطرح معضلة تغمثل يف واملثل والغمثيل والشواهد؛األمثلة النموذجية  /1

،ألن حىت بعض "الواجلواب" سس لعصر جديد؟ؤ وحنن ن إىل شواهد القدامى كاملعلقات من الشعر اجلاهلي
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، وأغلبها منطية من)النصوص البالغية من الشعر والقرآن..(،فهي مفهومة يف زماهنا فقط،األساتذة ال يسغوعبوهنا

نبقى دائما أسرى للشواهد القدمية،بل جيب أن نسوق أمثلة من واقع الطالب)املادي أو أن ال جيب وابلغايل 

 املعنوي(.

أدرس األفعال املزيدة أقابلها ابألفعال الناقصة أقابلها ابألفعال الغامة،مثال أدرس األفعال ؛اسغعمال املقابل /5

 .ملزيد...اخلأقابله اب اجملرد ،أدرسيي أقابله ابألسلوب اخلرب أدرس األسلوب اإلنشائ ،اجملردة

آلية املوازنة:يناط أبسغاذ املادة املوازنة بني الطرح املصطلحي لعدد من الرتمجات املغعلقة مبصطلح معني أو  /2

ومن انحية  هذا من انحية، االكغفاء إبحالة الطالب إىل جمموعة من املصطلحات املوجودة يف الكغب للفهم أكثر،

وفيه صياغة أخرى  ،أان اعغمدت مصطلح كذا":يقول مثال كأناملصطلح لبس،يف أخرى توجيه الطلبة إذا كان 

 لعودة إليها.ابلنفس املصطلح يف مراجع كذا وكذا...،عليكم 

 هناك آليات تواصلية أخرى تساعد على تقريب املفاهيم إىل ذهن الطالب وهي:و 

غقنية ويضع البياانت بالصبورة،على املصطلح  يكغب األسغاذ-على األقل-لشرحا :أثناءالوسائل الغكنولوجية /4

 ."وغريهاابور ابونت"

 تقنية احلوار واألسئلة. /2

ما من  أي؛جعل كل طالب يغعامل مع نص كغاب الآللية البيداغوجية:ويقصد هبا الشرح بغحليل النصوص /9

 الل حتليل مضمونه.خ

أو منها املؤيدة  ب واملراجع املناسبة لغوضيح الآلراءاالحغكاك ابملرجعية أي اإلحالة؛توجيه الطالب إىل الكغ /2

 .موضوع الدرس ملطروحة يفالفكرة لاملخالفة 

 ابلرسومات العلمية واخلطاطات. االسغعانة /7

 .الآلليات اجملازية /2
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لإلثراء فغح اجملال تكوينا وتدريبا هلم،و ،تبعض الطلبة)املميزين(إبلقاء احملاضر  وضع الطلبة حمل الغجربة:تكليف /5

 ملناقشة بني الطلبة.وا

من أين جاءت كلمة  :1البد على األسغاذ أثناء حتضري الدرس أن يفكر يف املفهوم،مثال الآلليات املنطقية: /11

الفرق بني الشرط وضح ،؟مفهوم الشرط فيعود ملعجم املصطلحات مثال للبحث عن معىن الشرط.ما ؟الشرط

 ألهنم ال يفرقون بني السببية والشرطية.،لغغضح الرؤية ألغلبية الطلبة.والسببية

حيغمل الصدق ال ما هو  ،واألسلوب اإلنشائيوالكذب ما حيغمل الصدقهو  :عندما نقول األسلوب اخلربي5مثال

 ال.أكيد لك أن القرآن الكرمي فيه صدق وكذب؟.فهل معىن ذ.وقد ورد األسلوابن يف النص القرآين،والكذب

ألن ثري،فيها الك وهذه املغالطة وقعبشري.النطق املعغمد على لنوع من األساليب كالغشبيه مثال يوهذا ا

أغلب النحاة والبالغيني اسغعانوا ابملنطق للمساعدة على كما أن ،آخر بالغة القرآن شيء وبالغة البشر شيء

 به يف تدريس اجلماليات. واومل يسغعينات والغفريعات اليت أساسها منطقي، يف الغقسيم السيما،الغفصيل فقط

الذي يكغفي  إن الكغب الغقليدية اجلامعية اليت نغرت  منها املعرفة تكرس الغوجيه األرسطي، آلية الغعليل: /11

شبه به به،ويف املكنية ما حذ  اململشبه اباالسغعارة الغصرحيية هي ما صرح  ابلغعريف الغجريدي للمصطلح)مثال:

 يقف عند هذا احلد من اّل أاألسغاذ على ،وابلغايل لغعليلهذا الغعريف يفغقر إىل اإن وكين أبحد لوازمه ويغوقف(.

الغعريف الغجريدي لغقريب "مفهوم االسغعارة" أبنواعها يف ذهن الطالب، بل عليه أن يغجاوز ذلك إىل اسغخراج 

ذهن الطالب أن االسغعارة إىل ليغبادر ،أو من شعر... اخل،وتعليل قصد الكاتب أو الشاعر صورة بيانية من نص ما

 .االسغعمايل ىل البعد الداليلز البعد البياين إتغجاو 

كفلسفة   ربط البحث)موضوع الدرس(بنظرية معينة علمية أو معرفية أو أدبية،من خالل اإلملام بفلسفة العلوم، /15

من انحية  نضجيهمبعىن اإلطار النظري العام الذي يؤطر هذه الفلسفة،ألنه يعطينا نغائج فلسفة النقد؛البالغة،

 االنغاج املعريف.
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يف االسغفادة من خربهتم املهنية  حاولنا من خالل اسغمارة املقابلة املوجهة ألساتذة قسم اللغة العربيةلقد 

 .تعليمية اخلطاابت اجلامعية للطالب ريستيهبا يف  وناليت يسغعينغواصلية الليات الآلحتديد جمال 

الوضع الغعليمي اجلامعي الذي يغميز بغعدد يف طرائق الغدريس)احملاضرة، األعمال املوجهة، الحظنا أن وقد 

يف توصيل مضامني ماديت النحو (الغلقينيةالكالسيكية)يزال يعغمد على الطريقة  األعمال الغطبيقية... وغريها(،ما

 خاصة يف حصة احملاضرة.،للمغلقني)األسغاذ ميلي والطالب يسغمع ويكغب(والبالغة 

اليت يفرتض أن تكون مغنفسا للطالب من  -ما مل تسلم حصص األعمال املوجهة واألعمال الغطبيقيةك

طلبة من طريقة الغعلم الغلقيين اململة. ويغجلى ذلك فيما يقدمه ال -أجل اسغثمار معارفه املكغسبة يف احلصة النظرية

 من حبوث أو عروض جاهزة ختلو من طابعها الغفاعلي اإلبداعي.

ويف ،على الطريقة الغلقينية اململة يف تقدمي الدرس أمر جمحف يف حق الطالب ةذاألساتإن اقغصار بعض 

 .م يف آن واحدحق اللغة اليت تعغرب وسيلة وموضوع تعلّ 

ما الحظناه يف عملية الغدريس أّن غالبية أساتذة مادة النحو ال يغوقفون عند كثري من اإلجراءات « كما أن

وإمّنا اإلدراك ،الوظيفية اليت تساعدهم بدون شك يف تقدمي املفاهيم النحوية يف صورة سهلة ال تعغمد احلفظ

ها بنظرية األفعال الكالمية اليت مهّ وابلضبط فيما يسمى  هو مبثوث يف الدرس الغداويل واالسغيعاب وخباصة ما

على وهو ما يساعد أسغاذ املادة  الوحيد الرتكيز على الفعل اإلجنازي املغلفظ من قبل الباث يف عالقغه بواقع املغلقي

أن يسغقي من ينبوعه املعريف عدة مفاهيم وإجراءات تؤّهله بدون شك أن حيقق ضابطا وظائفيا على غالبية املفاهيم 

 .الغعليمية (10)»املقدمة لدى الطلبة على خمغلف مسغوايهتمالنحوية 

تغعلق ابجلانب على الطلبة يف االمغحاانت معظم األسئلة اليت يطرحها األساتذة أن  ذلك إىلضف 

يف اكغشا  املعرفة  إشراك الطالبوال تدعو إىل ،...اخلوكذا ز بني كذاميّ ،  كذا...وتغمحور حول عرّ ،النظري

                                                 
 .22ص: املرجع السابق، بني االسغعمال اللغوي واملفاهيم النحوية، مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية وآداهبا،(10)
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  ألن الغاية ليست يف طلب القواعد من أجل القواعد،،كان من الواجب اسغهدا  املهارات الغواصليةفقد  .بنفسه

هي اهلد  من االدراك مث مث االسغيعاب فعملية املمارسة يف الغعليم،درجة هي أدىن  تلقني املعار  كما أن 

 وحنن نطلب اإلنغاج ال الوسائل.،وسائلإال القواعد وما ،أهنا تساهم يف عملية إنغاج الكالمحبكم الغعليم،

على  اجلانب الغطبيقيوعدم جتسيدها يف اجملردة، م هائل من النظرايتن إغراق الطالب يف كابإلضافة إىل أ

،اخلطاب كاحلديث،احلكمة،اخلطاب السياسي،اخلطاابت املشغملة على األساليب اليت تثري عواطفه وانفعاالته

على الغلقني والغواكل  د لديه حالة من االعغيادولّ  ممّا،األدبية والدينية والقصص...اخل ،النصوصالشعررتبوي،ال

منوذج الرؤية الفاحصة الناقدة للطالب يف ضوء  جعلت منه مسغهلكا سلبيا)غيابو ،والغنقيب عوض البحث

 كرات الغخرج.إعداد مذ  حىت يفو ،و احلصة الغطبيقية أو االمغحاانتيف احملاضرة أ(اسغعداداته وقدراته 

بعضها صحيح والبعض ،ن ذهن الطالب اجلامعي ممغلئ ابملفاهيم والغصورات واملصطلحات القبليةكما أ

لكن بعض األساتذة عند شرحهم لدرس ما يعغقدون .ها ألعوام من الغعليمؤ واليت مت بنا،خر خاطئ كليا أو جزئياالآل

فهما  ،اليت سيقدموهنا له أثناء حصة احملاضرة ابملفاهيم واملصطلحات لمّ أن ذهن الطالب صفحة بيضاء،وابلغايل سي  

 .وإدراكاواسغيعااب 

 ،حصص األعمال املوجهة واألعمال الغطبيقيةسرعان ما ينصدمون يف اجلانب الغطبيقي)-األساتذة-ولكنهم

املغصور يف ذهن  االضطراب واخللط السافرحالة من ،(...اخلتصحيح أوراق االمغحاانت،إعداد مذكرات الغخرج

 الطالب على مسغوى بعض املفاهيم واملصطلحات.

ازدايد تدين مسغوى األداء املعريف للطالب اجلامعي األسباب اليت ذكرها األساتذة عن الظرو  و أن حقيقة 

ارجعوا )سبب تدين نالحظ من خالل حتليلنا لفحوى املقابالت أن بعض األساتذة إْذ غري كافية، هاولكنصحيحة،

وى املعريف للطالب احملغاألسغاذ كيفية تبليغ كأن  و ،احمليط الغعليميقصور الطالب و مسغوى األداء(إىل عجز 

 .ختلو من هذا العجز والقصورال )الطريقة( 
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إنه ملن النادر أو املسغحيل أن ترى األساتذة وهم يسغخدمون آليات الغواصل العصرية داخل قاعة 

يف تبسيط اخلطاابت الغعليمية اجلامعية،ويف ،وإبراز دورها الآللياتذه تغييب كامل لالسغعانة هب،فهناك احملاضرات

 .،وهو مامل نلمسه عند غالبية األساتذة املعنيني ابملقابلةرفع املسغوى املعريف للطالب اجلامعي الذي ما زال مغعلما

وكأهّنا الآللية ،أسباب الضعف غياب الآلليات الغكنولوجية أن بعض األساتذة قد أشاروا إىل أن من بنيبيد 

الذي يلعب فيه الطالب دور  فيغعذرون بغياهبا وينساقون إىل الغلقني املباشر،الوحيدة لغبسيط اخلطاب الغعليمي

 ة متاما عنيبغموهي ،الآللية الغكنولوجيةاليت جتزي عن  ابلرغم من أن هناك العديد من الآلليات الغواصلية،الآللة

 .االسغعمال الغعليمي

 قبل أساتذة اللغة العربية أثناءمن -من حيث االسغعمال-أن الآلليات املنغشرة واسغنغجناه حظناه وما ال

اليت ال ختلو من صنعة وتكلف،فهي من « كاألمثلة،الآلليات اللغويةعلى  تكاد تقغصرتعليمية اخلطاب اجلامعي،

ا لعمرو وهي أمثلة كما نرى حمدودة .وعمرو مهذب...وهكذا،وزيد منطلق،قبيل:ضرب زيٌد عمر ا،وما أضرب زيد 

ومغكلفة ومصنوعة،وليس هذا بغريب فاملثال أو النص وسيلة.وليست غاية لغثبيت القاعدة عند أصحاب هذا 

ع واحلقيقة أن هذه الطريقة طريقة ال يرجى من ورائها خري أو نف،وابلغايل ال يراعى اخغيارها أو االهغمام هبا،االجتاه

 للغة فهما وقراءة وكغابة(.الطالب مثارها املرجوة)إتقان  يتؤ مل ت طريقةهنا ،أل(11)»لدارس العربية فضال عن غريه

إن ما يعاب يف هذه الطريقة هو النظرة احملدودة ألصحاب هذا االجتاه؛واملغمثلة يف تلقني الطلبة الآلليات 

 ،اهلد  احلقيقي من االسغعانة ابألمثلة هو اعغبارها وسيلة للفهم ا،بينماغاية يف حد ذاهت اللغوية كاألمثلة ابعغبارها

وذلك لغحقيق اهلد  الذي وابلغايل جيب أن تكون مسغمدة من واقع احلياة اليومية للطالب،وسليمة حنواي وتركيبيا،

 قغضيه طبيعة الطرح اللساين يف حق تعلم الطالب اجلامعي.ت

                                                 
 .42املرجع السابق،ص: حماضرات يف اللسانيات الغطبيقية، (11)
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اضرة يف اجلامعة لبية األساتذة هبذه الآللية بكثرة دون غريها من الآلليات،حبجة أن نشاط احملايسغعني غ

وجمموعة من احملاضرات تشكل  حياول من خالهلا األسغاذ اإلملام جبوانب احملاضرة،،ساعة ونصف"ب"اجلزائرية حمدد

 حملاضرات خيغلف من أسغاذ ألسغاذ.الطرح املعريف الغواصلي لذلك املقياس املبلور يف عدد من اف مقياس معني.

 مقارنة حبجم احملغوى العلمي واملعريف للمقياس،مجايل لغعليمية اخلطاابت غري كا   ومبا أن القدر الساعي اإل

 وال يعينه على تقدمي حمغوى الدروس على أكمل وجه،،م الساعي يؤثر على مردودية األسغاذجفإن ضيق احل

وابلغايل يضطر ،وال حىت اسغخدام آلية واحدة على األقل،وابلغايل لن يغمكن من الغنويع يف اسغخدام الآلليات

 لإللقاء ابلطريقة الغلقينية.

ودحض روح ،آلية تبليغ املفاهيم اخلطابية للطالب اجلامعي فلسفة عملية لكبت قدرات الطالب ومنه تصبح

وابلغايل ينشأ ،وهذا كله انبع من نقص الغطبيق يف الغعليم،يف إبداء الآلراء املخالفة اجلرأة يف الطرح الشخصي،وضعفا

 جيل راكد فكراي وعقليا وشخصيا.

اليت يسلكها «ما نريد اإلشارة إليه يف مسغهل حتليلنا للمعطيات املغعلقة بكيفية تعليم اخلطاابت النحويةإن 

ليس من حيث ما متليه القاعدة النحوية من قوانني وضوابط،وإمّنا ما  واقع اللغة وايراع أن أسغاذ املادة النحوية

ل الطالب ال ألن حيفظ بقدر ما املنطق واالسغعمال اللغوي،وهو ما يؤهّ /اشى مع فطرة اللغة عن طريق الذوقيغم

وال يسغوعب ويدرك أبعاد اللغة نظاما ومفهوما وتصورا؛فيلغجئ مباشرة إىل الغحدث هبا وكغابغها بدون قيد 

 .(12)»تعقيد

كما ال يغوقف دور األسغاذ أثناء تقدميه للدرس الغعليمي على الربانمج املغبع فقط،بل يغعداه إىل الغوجيه 

بعض  ويف،سأو املناقضة للمحغوى املعريف املدرّ  املشاهبةالبيداغوجي بشأن الصور االخرى)املفاهيم واملصطلحات(

 ،األحيان ال يسع األسغاذ الوقت للغطرق واإلملام بكل األمور فيقدم إشارة للطالب على وجود تعريفات مغايرة مثال

                                                 
 .59ص: املرجع السابق، مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية، بني االسغعمال اللغوي و املفاهيم النحوية،(12)
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وذلك لغغوضح الرؤية املعرفية احلقيقية للطالب،وال يصطدم بعامل مصطلحايت مفاهيمي واسع إثر حماوالته القراءة 

 والبحث والغنقيب.

جتعله عاجزا عن الربط بني مواضيع يف النقد ،لغالبية املفاهيم اليت يغلقاها الطالبانعدام اخللفية الفكرية إن 

لنحو،وال بني الداللة والبالغة،وال بني املعجمية اب،وال بني علم الداللة وعالقغه مثال هلا عالقة مبواضيع يف البالغة

 كقضية الفصاحة،،يسغثمر وال يوظف مفاهيم البالغة مثال يف النحو وال،علوم اللغة ئفيجز  ...وعلم الصر 

نعغقد أنّه من ابب املنهج «ولكن هلا امغدادات يف البحث النقدي،لذلك،هي مفاهيم بالغية،فوقضية األسلوب

شكال ألسين يف عملية االكغساب املعريف أن يغعامل معلمو املادة املعرفية مبعاملة تليق مبقام املغلقي  السوسيو

ومضموان؛األمر الذي جيعل من املغلقي تكون له القابلية لالسغيعاب واألخذ ومن مث اإلدراك أوال مث احلفظ ال 

 .(13)»العكس

ية كل الناجتة عن ذاتمبنية على تبادل املعار  اللغوية بني األسغاذ والطالب الفعالة إن العالقة الغواصلية 

 األسغاذ أثناء تقدميه الدرس لطلبغه على جمموعة من الآلليات اللغوية واملنطقية واملعرفية والغداولية، فيعغمد،منهما

 بىن على أهدا  وغاايت هنائية لعملية الغعليم.املغبع املنهج املوفق لآلخر،غلف هذه الآلليات من أسغاذ وخت

اخلطاب الغعليمي هو اإلجراء العملي يف العملية الغواصلية بني األسغاذ والطالب،وهو احلصيلة املعرفية إن 

أن االخغال  يف الطرح املفاهيمي  غرياليت تسغدعي آليات تواصلية إبالغيه حمكمة أثناء تقدميها للطالب اجلامعي.

اقم أمرها شيئا فشيئا يف الآلونة األخرية،إذ أصبحنا د صعوبة تفولّ ،لدى دارسي حصيلة املضامني الرتاثية وتبليغها

والذي سيقدمونه  ،نلمس عند الطلبة وبعض األساتذة اضطرااب يف الزاد املعريف واملنهجي الذي يكغسبونه كمغلقني

 كمعلمني وأساتذة مسغقبال.

                                                 
 .75ص: ،نفسهاملرجع  غة العربية وآداهبا،املفاهيم النحوية، مقاربة تداولية يف تعليمية النحو إلقسام اللبني االسغعمال اللغوي و (13)
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مني الرتاثية وقد وضح طه عبد الرمحن أن هذا االخغال  يرجع لآلليات املسغعملة يف دراسة حصيلة املضا

فهي آليات منقولة وقد مساها ابلآلليات االسغهالكية أو الآلليات الفرعية أو ،وتبليغها يف شكل خطاابت تعليمية

يف أوصافها وقواعدها لآلليات األصلية املنغجة للمضمون الرتاثي،وهي  هي آليات ووسائل مغايرةو الآلليات الفوقية،

لرتاث االسالمي العريب.وصنفها يف صنفني:الآلليات العقالنية ا ثقافةمسغمدة من جماالت ثقافية أخرى غري 

 .(14)والآلليات اإليديولوجية أو الفكرانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .52ص: املرجع السابق، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، أنظر: (14)
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  املبحث الثالث

 قررات التعليمية للنحو والبالغة.املنظرة شاملة حول 

يفصح  عصب اللغة واألساس املغني الذي تقوم عليه،ألنه به نفهم املعاين ونغذوقها،وابإلعراب«يعد النحو

هو الركيزة ف(15)»ومن هنا تبدو أمهية اإلعراب ،املرء عن أفكاره ويكشفها وخيرجها إىل الآلخرين،فيغواصل معهم

 .واإلدراك أداة للفهمابعغباره وسيلة واصفة للغة،و األساسية إلتقان اللغة العربية 

معغمدين يف ذلك على ،للنظام اللغوي العريباألساسية لبنة اللقد وضع علماء اللغة من الرعيل األول 

فجاءت القواعد صورة أمينة ملسغوى عصرهم ومسغوى فهمهم للغة،وهو واالسغنغاج،أساليب اجلمع واالسغقراء 

مليئة ،ويف املراحل الغالية اتسعت اهلوة بني القواعد واللغة،بسبب ما ألفه بعض القدماء من كغب مسغوى عال  

،فأصبحت القواعد بناء  نظراي مسغقال،ولعل هذا ما الفكر النحوي فيها عمالقليلة القواعد وكثرية إابحلجج واملنطق،

دت ضوابط الدرس النحوي ككل.فما وضعه النحويون القدامى من مفاهيم حنوية ع  اليوم،و (16)تعاين منه اللغة

 مباحث النحو. فيما بعد وبنيت عليها،مفصلية ال جيوز العدول عنها أبي حال من األحوال

للطالب مسغمدة من الكغب اليت وضعها تعليم هذه املفاهيم النحوية املناهج اليت يعغمدها األساتذة يف إن 

الغقعيد الذي نغج من جلوئهم إىل يف  االضطراب املنهجي«تعاين من مشكلة ب كغ.وهي  وناملغأخر  نحاةال

ركزوا على النظرة املعيارية اليت تعين حماولة الوصول إىل جمموعة من القوانني والضوابط املطّردة،وفرضها  املنطق،إذ

فقد اسغعانوا به يف (....)على أهل اللغة،فاختذوا القياس املنطقي هلم منهجا  وطريقا  من طرائق الغفكري يف النحو

لنصب؛ذكره بعضهم مسغشهدا  بقراءة بعضهم"أمْل تسويغ أحكامهم الشاذة مثل إعطاء)مل(حكم )لن(يف عمل ا

 .(17)» نشرََح"

                                                 
 .29ص: املرجع السابق، املأمول،يف الغعليم اجلامعي بني الواقع و مناهج النحو العريب  (15)
 .44-42ص: املرجع نفسه،مناهج النحو العريب يف الغعليم اجلامعي بني الواقع و املأمول،  ينظر: (16)
 .15-12:ص م،5112، كانون الثاين1ط ،-لبنان-بريوت دار الفرايب، النحو العريب يف ضوء اللسانيات احلديثة، جنان الغميمي، (17)
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عادة النظر فيما إالعربية،عرب حمطاهتا املخغلفة ألدركنا ضرورة ومنه نسغنغج أننا لو تغبعنا الدراسات النحوية 

من حيث املنهج واملصطلح واملوضوع  فيما يغعلق بعدد هائل من األحكام النحوية،وذلك امىقدالنحاة القررّه 

 ،اللغويةملعار  يف ذهن الطالب ملخغلف ااالسغيعاب غسهيل عملية ل سيلةو ي غعلم ابعغباره النحو ف،(18)واملفهوم

ملادة فظ وختزين احليف خمغلف املواقف الغعلمية،وليس  والكغابية القدرة على إنغاج اخلطاابت الغلفظية هامغالكبغية 

 إىل تغيري نظرهتا يف طريقة الغدريس.تسعى  أن املناهجلذلك على املعرفية واسغظهارها يف االمغحاانت،

كإطار ،تطلع بعض علماء اللغة وعلم املعاين بشكل خاص إىل الفلسفة الربامجاتية«ويف هذا الصدد فقد

بعدما عجز معظم علماء اللغة ،يف جماالت احلياة العاّمة ووظائفها،ميكن اسغخدامه لغفسري املعاين اللغوية املخغلفة

الغعامل مع النحو العريب وإخراجه من «يفخالصة نرى جهودا  كما،(19)»عن تناول املعاين بشكل علمي واضح

دائرة املسلمات،وذلك إبخضاعه لدراسة جاّدة وفاحصة يف ظل املنهج الوصفي األصيل القائم على مبدأ اجلانب 

فر منه نفوس تن الغداويل،بعيدا عن املعيارية الغقعيدية،وعن كل ما من شأنه أن ي عّقد النحو أو جيّمده؛ /الوظيفي

 .احفظ القواعد تلقائيا فهما واسغيعااب الحباجة إىل تطبيق تلك  ألهنم.(20)»املغعلمني والدارسني

 ،كفاءات إبداعية يسابق هبا عصره  يمية الناجحة هتد  إىل خلق جيل ذمبا أن العملية الغعليمية الغعلّ و 

الذي يغعامل مع اللغة ليس على نية النظام الذي تنماز به فحسب،وإمّنا على نية «وتعغمد على مبدأ الغواصل

 ذلكم االسغعمال القائم بني ركنني أساسيني مها:املرسل واملرسل إليه؛فإّن املقام املنهجي املوضوعي يقغضي منا أن

نفرد وقفة مغأنية عند حمغوايت الربانمج الذي يدّرس يف مقياس النحو،وهذا حىت نغبني مدى متاشي هذا الربانمج 

 .(21)»وذلك وفق ماله عالقة ابملفهوم واملنهج واملوضوع،مع طبيعة النحو

                                                 
 .77:ص املرجع السابق، املوروث،مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية وآداهبا، جملة  بني االسغعمال اللغوي واملفاهيم النحوية، (18)
 اجمللد السادس، ،55العدد الكويت، جلة العربية للعلوم االنسانية،، مقال مب552ص: ت جديدة يف دراسة املعىن اللغوي،اجتاها حممد سامي أنور، (19)

 .979ص:عبد اهلادي بن ظافر الشهري، نقال عن اسرتاتيجيات اخلطاب، ،م1522ربيع 
 .72-77ص: املرجع السابق، للغوي و املفاهيم النحوية، مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية وآداهبا،بني االسغعمال ا (20)
 .72ص: ،السابقاملرجع  لغة العربية وآداهبا،مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام ال املفاهيم النحوية،بني االسغعمال اللغوي و  (21)
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هنا غري مؤسسة على حبوث علمية ميدانية)رصد أب لنا تبني خالل حتليلنا لواقع منهاج النحو ومقرراتهمن و 

يف حميط الطلبة(،وخري دليل على ذلك حمغوى الكغب النحوية -نطقا وكغابة-األخطاء النحوية الشائعة االنغشار

غموض و النحوية،وكثافة موضوعاهتا، اومصطلحاهت هارة مفاهيماغز تعّج بمازالت مضامينها ،املقررة يف الغعليم

 .(.22)واليت ال يسعها وال يدركها وال يفهمها عقل الطالب،اليت متيل أحياان إىل األلغاز والرموز اتعريفاهت

اسغظهار الآلراء واملسائل اخلالفية اخلطاب النحوي يف احلصص املقررة هي  إذا كانت الغاية من تعليميةف

ذلك سيغحقق وعلى حساب إمكانية إقامة  فإن،وتلقينها للطالب حفظا والغفصيالت اليت يزخر هبا تراثنا النحوي

الطالب جلمل صحيحة أثناء األداء اللغوي الغطبيقي.لكن إذا كان مهنا الوحيد هو اسغخدام الطالب اللغة بشكل 

غأكيد صحة ما وذلك ل،األداء الفعلي للغة الطالبفعلينا املقارنة بني الغوجيهات النحوية و -نطقا وكغابة-صحيح

 الواقع. ويسغعمله يف(23)ينطقه

كيب على تر  هساعدالذي يو ،قواعد اللسانيزود الطالب)املغعلم(ب وما نغكلم عنه هو النحو الغعليمي الذي

ألصحاب  فغرتكأما اخلالفات النحوية وغريها .ه وأفكارهئعن آراهبا عرب وإنشاء فقرات ي،اجلمل الصحيحة

-البد من الغفريق بني النحو العلمي والنحو الغعليمي،وذلك أن بعض النحويني واللغويني«ألنهالدراسات العليا،

صالح تعليمه،خوفا إسرعان ما يعلو صوهتم ابالحغجاج والنكري على أي مسعى لغطوير النحو و -قدماء وحمدثني

ومل يواجهوا ،نحورسوا العلى هذا العلم من أن يداخله فساد،والواقع إن معظم أولئك احملغجني ممن مل يدّ 

 .(24)»مشكالته

هو لة أو تلك وما قالوه يف هذه املسأالغعر  على أسرار النحو،والوقو  على آراء النحاة املخغلفة،وابلغايل ف

يف علم النحو،أما طلبة الدراسات األولية فهم حباجة ماسة إىل اصطناع  نيلدارسني املغخصصاخغصاص امن 

                                                 
تيزي وزو)  منشورات خمرب املمارسات اللغوية، دلولة قادري، ،-منهاج النحو يف اجلامعة منوذجا-لغقعيد النظري واملمارسة اللغويةالنحو بني ا  (22)

 بغصر .925-921:ص ،5اللغوية: الغعليمية و الغعلميةأبعمال ملغقى املمارسات  العدد اخلاص: اجلزائر(،
 .925ص: املرجع نفسه، ،-منهاج النحو يف اجلامعة منوذجا -لغقعيد النظري واملمارسة اللغويةالنحو بني ا نظر:ي (23)
 .45:ص املرجع السابق، مناهج النحو العريب يف الغعليم بني الواقع واملأمول، (24)
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بل تكفيه ،إىل كل ما هو اثبت يف اللغة للغعبري عن أغراضه«الطالب ال حيغاجألن .(25)املنهج النحوي املنشود

 .(26)»وبعض املفاهيم العلمية الفنية أو احلضارية مما تقغضيه احلياة العصرية،األلفاظ اليت تدل على املفاهيم العادية

مبقدار ما يؤديه إىل  وأّما النحو فال تشغل قلب الصيب به،إال«:وهذا ما أشار إليه اجلاحظ حينما قال

األسغاذ وعليه ف،(27)»املعامالت وال يضطر إليه يف شيء جيدي يف السالمة من فاحش اللحن...وعويص  النحو ال

تضمن هلم سالمة النطق يف خمغلف املعامالت  كميةو،مادة النح وىحمغمن  ةمعينكمية مطالب بغعليم الطالب  

 اليومية.

 واالستعمال:النحو بني التقعيد علم /1

علم يعر  به أواخر الكلم إعرااب وبناء،وقد مساه بعضهم «لقد حدد غالبية النحاة مفهوم النحو على أنه 

يف ذلك تضييق لدائرة الدرس النحوي ولعملية االكغساب املعريف لدى الطالب ،و (28)»"بعلم اإلعراب"

خالل حتديد شكل احلركات املغغرية على آخر شكل يف ذهنه أن النحو يعاجل عامل األلفاظ من يغ الذي،املغلقي

 الفعل أو االسم.

أّن مادة الدرس -معّلمني ومغعّلمني-انطباعا عاما عند الدارسني«إن هذا املفهوم الغقعيدي الضيق ترك

اإلعراب  هتغم ببيان األحوال املخغلفة للكلمة من رفع أو نصب أو جّر أو جزم،فصار،النحوي كّلها صناعة لفظية

حتظ ابقي املهارات والعناصر اللغوية األخرى كما  بذلك احملور الذي يدور حوله تدريس النحو،بل تدريس اللغة،ومل

 .(29)»ه عنصر اإلعراب من اهغمام وعنايةحظي ب

                                                 
 .94ص: ملرجع نفسه، ا مناهج النحو العريب بني الواقع واملأمول، ينظر: (25)
 .49ص: املرجع السابق، أثر اللسانيات يف النهوض مبسغوى مدرسي اللغة العربية، الصاحل،عبد الرمحن احلاج  (26)
جملة   مقدمة نظرية يف تعليمية اللغة ابلنصوص، .نقال عن بشار إبراهيم،145صخصائص العربية وطرائق تدريسها، حممود معرو ، انيفأنظر:  (27)

 .9ص: ،بسكرة م،5111، جوان7لعددكلية الآلداب والعلوم اإلنسانية واالجغماعية، ا
 .52ص: م،1527، 1ط القاهرة، إبراهيم مصطفى، إحياء النحو، أنظر: (28)
 . م2511جامعة عنابة اجلزائر، العدد الثامن، جلة الغواصل،مبمقال . 52ص: حتليل ونقد، غوى النحوي يف املقررات املدرسيةواقع احمل حممد صاري، (29)
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 ألن هلا دورا يف نظم الكالم،وليس،واألصل املعريف يف علم النحو أن يكشف عن مدلوالت العبارات

ومل يعر  املبغدأ ،الذي مل يسمع ابلنحو قط«فالبدوي،ة كما خيل إلينا سابقاداالقغصار على معرفة القواعد اجملر 

 لنراه أييت يف كالمه بنظم ال حيسنه املغقدم يف النحو.فقيل إن واخلرب،وشيئا مما يذكرونه ال يغأتى له نظم الكالم.وإانّ 

 يضره أال يعر  أنه مل"الراكب   ر  البدوي الفرق بني أن يقول:"جاءين زيدٌ االعغبار مبعرفة مدلوالت العبارات.فإذا ع

نه صفة جارية على أ"الراكب":وإذا قال،"راكبا"كانت عبارة النحويني فيه أن يقولوا يف"راكب"إنه حالإذا قال:

 .(30)»زيد

 ،املرفوع واملنصوب واجملرور معرفةوبعبارة أدق إن علم النحو ال يكغفي بدراسة احلد اإلعرايب للكلمات؛

ْعَرب،بل يغعدى ذلك إىل مدى أكرب
 
واليت يف خضمها تغآلف ،وهو اسغجالء املعاين اليت يقصدها املغكلم،واملبين وامل

 ،الصحيحة وسيلة لضبط الكالم والكغابة،الغقدمي والغأخري...وغريها،ألن النحو احلذ ،الغنكري:األلفاظ على حنو

 .(31)»الغكلم بكالم العرب على احلقيقة صوااب غري مبدل مغريفائدته الوصول إىل «و

 اكغسابيهإن هذا الغصور الشمويل ملفهوم النحو القائم على مبدأ االسغعمال جيعل الطالب حيقق عملية 

  ،م العرب يف تصرفه من إعراب وغريهانغحاء مست كال«وهي،صحيحة للغة.إذا ما عومل مفهومه مبعاملة تليق به

 .ومما خيغص به علم النح (32)»الغكسري،واإلضافة والنسب،والرتكيب،وغري ذلكو واجلمع،والغحقري،كالغثنية 

 /كان بني التقعيد واالستعمال:2

الواردة يف الكغب النحوية ...(املبغدأ،اخلربمثل:)كان، عن بعض املفاهيم النحويةيف احلديث وض قبل أن خن

بني ما هو موجود وبني ما جيب أن يكون،الأبس أن نشري إىل نقطة مهمة  أي،واملعغمدة من قبل غالبية األساتذة

 أال وهي مفردات الربانمج املقررة يف الغعليم.

                                                 
 .251-251ص: ،5حتقيق رشيد رضا،ط دالئل اإلعجاز، ،عبد القاهر اجلرجاين (30)
 .24:ص ،1ج حتقيق حممد علي النجار،اخلصائص،  ن جين،اب (31)
 .24ص:، املرجع نفسه، اخلصائص (32)
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إن الرؤية الشمولية ذات الفلسفة اللغوية ملوضوعات النحو العريب غائبة متاما عن واضعي"فلسفة املنهج"؛ 

الدراسة،كما أن عناوين الدروس تنغقى انغقاء عشوائيا  وزعوا مفردات الربانمج توزيعا عشوائيا على سنواتفقد 

اليت نرى فيها الغعسف من لدن النحاة  (33)والغقديرات والغخرجيات،فليس من املعقول أن نكثر من العلل النحوية

 ال يقنعونالقدماء لكن النحاة قاعدة، ن،فهاهنا إذانمرفوع انامس واخلرب مثالاملبغدأ « :مثال على ذلك،املغأخرين

املبغدأ رفعه :؟ ففريق من النحاة يقولماخذ ورد،ما الذي رفعهابل ينفقون أكثر من مئة صفحة يف  هبذا

بل اخلرب رفعه االبغداء :إن املبغدأ واخلرب مرتافعان،فذاك يرفع هذا،وهذا يرفع ذاك،واثلث يقول:االبغداء،وآخر يقول

ابملنطق واحلجة  ،ونقض رأي غريه ،عن رأيهع فريق يدفمث يشرع كل  رفعه االبغداء واملبغدأ معاورابع يقول:،وحده

 .(34) »الشاهدوالقياس واسغحضار 

حول كيفية  وجهت هلم سؤاال ،كنت قدمع األساتذة املخغصني يف النحوأجريناها من خالل املقابلة اليت 

أن يكون ثران آاملفاهيم اليت هذه من بني وكانت ،ذهن الطالب تقدمي املفاهيم النحوية يف صورة يدركها ويسغوعبها

 كان"."الناسخ  تعريف،وار حوهلااحل

 شأن تعليمية الناسخبلقد سلك غالبية أساتذة مادة النحو أثناء العملية الغعليمية طريقا معرفيا بيداعوجيا 

اسغيفائه على  لعدم؟ملاذا انقصفعل ماض انقص،هو: "كان"للطالب،واملغمثل يف املفهوم اإلجرائي للفعل"كان"

 الزمن،وابلغايل يرتسخ يف ذهن الطلبة أن الفعل كان هو انقص خبال  األفعال األخرى.

                                                 
 .921ص:املرجع السابق، ،-منهاج النحو يف اجلامعة منوذجا -غقعيد النظري واملمارسة اللغوية النحو بني ال دلولة قادري، ينظر: (33)
  .42ص: ،مناهج النحو العريب يف الغعليم اجلامعي بني الواقع و املأمول (34)
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من خالل األمثلة اليت يسوقوهنا للطلبة ،وذلك لناسخ"كان"ل همو عند تعريفأساتذة مادة النحغبه كيف مل ين

الفعل عندما يكون يف السياق يؤدي  أن الزمن واحلدث قد اسغوىف حقه الوجودي يف الفعل"كان"حلظة تلفظه،ألن

 .(35)وظيفة تداولية عن طريق داللة العناصر اللغوية فيما بينها

 "كان"الفعلأن اسم كان ومشرقة خربها،علما  الشمس عربت،"كانت الشمس مشرقة"مث ملاذا عند قولنا:

العلمي أن  اإلنصا األسغاذ.وليس من شروط الغمام)احلدث والزمن(حلظة إجناز الفعل الكالمي من قبل  اسغوىف

 يرد الفعل مبعزل عن فاعله،كما أن مثة حالة سياق اسغطاع أن حيققها الفعل مع بقية العناصر اللغوية.

ساردا ،صاال انق بينما يغوقف األسغاذ عند بقية احلاالت اليت يرد فيها الفعل"كان"فعال اتم احلدث والزمن

 أماحكم كان من السياق فعل ماض اتم،و ف."إذا كان الشغاء فأدفئوين":كقولهوغريها،...أمثلة من الشعر والقرآن

وال حّل أو جاء...وغريها"، "أقبل أوفاعل،ملاذا كان فعل ماض اتم؟ألهنا وردت يف هذا السياق مبعىنفهو الشغاء 

 احلد من الغوجيه،بل يقدم صورا أخرى للناسخ"كان".هذا عند األسغاذ يغوقف 

ألهّنا جوانب «للفعل  اإلحيائيو  ،داللة اجلانب السياقي،والذايت اةراعم بد على أساتذة مادة النحووابلغايل ال

يف ذاكرته جتعل الطالب املغلقي يسغجيب اسغجابة هلذا الطرح املنطقي اللغوي الذوقي بسرعة تؤهله ألن تغحقق 

على رفع مسغوى الغذوق وتساعده . (36) »للغةاجلانب القاموسي واجلانب االسغعمايل بني  اللغوية عملية تواصلية

 حكمة،نص،...اخل. ،مثل،نثر،شعر:اجلمايل واحلس النقدي لذبذابت اخلطاابت املخغلفة

فهوم املوهو  أال،من سابقه أمهيةيقل  الإن حديثنا عن الناسخ"كان"حييلنا إىل احلديث عن جانب آخر 

 كل من املبغدأ واخلرب.اإلجرائي ل

 

                                                 
 .54-52ص: املرجع السابق، مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية وآداهبا، بني االسغعمال اللغوي و املفاهيم النحوية، ينظر: (35)
 .59ص: املرجع السابق، تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية وآداهبا،بني االسغعمال اللغوي واملفاهيم النحوية، مقاربة  (36)
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 بني التقعيد واالستعمال: /املبتدأ واخلرب3

مفهومي"املبغدأ"و"اخلرب" تطرقنا إىل كيفية عرض ،من خالل املقابلة اليت قمنا هبا مع أساتذة مادة النحو

رأينا أّن فأي كيف تشرح املفاهيم املرتبطة ابالمسني للطالب اجلامعي أثناء احلصة الغعليمية.اجلامعي،للطالب 

اخلرب"انطالقا من املوقع،ويسرتسلون يف تقدمي األمثلة الدالة يف نظرهم على "حتديد"املبغدأ"وون إىل أغالبيغهم يلج

 ذلك.على حنو قول امرئ القيس:

 علّي أبنواع اهلموم ليبغلي. وليل كموج البحر أرخى سدوله  

 جمرور لفظا ومرفوع حمال على أنه مبغدأ. كالآليت:وليل:واو رّب.ليل:اسم  هواحلكم اإلعرايب للفظة"وليل"إن 

ة واخلارجية(جوز النحاة مثل هذه يمن هذا املنطلق)نية احملل مع بقاء حكم املبغدأ على صورته الداخل

كل األشكال اليت يف تبيان  األسغاذ يشرع مث ،(37) كثري من السياقات اإلعرابيةجيوزوها على   ملاليت ،اإلطالقات

 .تغصف هبذه الصفة

مبعىن القاعدة ،الكالمأول وابلغايل غدا ذهن الطالب املغلقي يسغسيغ مفهوم املبغدأ على أنه ما وقع يف 

املرافقة للفظة الدالة (منصوب...جمرور،)الكالم.وال هتم العالمة اإلعرابيةأول النحوية للمبغدأ هي كل اسم يقع يف 

 :نذكر جيوزها النحاة على تصورات سياقية أخرىبني االطالقات اليت مل ومن على احلكم اإلعرايب"مبغدأ".

 .قام زيد -1

 .زيد قام -5

 كما هو معرو  يف اإلجراء الغعليمي أن احلكم اإلعرايب للجملة"قام زيد"،قام:فعل ماض،زيد فاعل.

 هو كالآليت:زيد:مبغدأ،قام فعل ماض. احلكم اإلعرايب للجملة"زيد قام"و 

                                                 
 بغصر .55،52ص: املرجع السابق، مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية وآداهبا، بني االسغعمال اللغوي واملفاهيم النحوية، (37)
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وعلى ،ة واخلارجية(الذي ذكرانه سابقايحكم املبغدأ على صورته الداخلإن هذا املنطلق)نية احملل مع بقاء 

معاملة منطقية مثل "زيد قام"يغعامل النحاة مع هذه اجلملة ملَْ  ملَِ "وليل"يف حمل رفع مبغدأ،أساسه جوز النحاة إعراب

 احلكم اإلعرايب الغايل:زيد: ويقدموا،ويطلقوا مثل هذه الغصورات على االسم"زيد"؟ما تعاملوا مع اجلملة السابقة

 فاعل مقدم مرفوع حمال على أنه مبغدأ.ويبقى حمافظا على صورته الداخلية واخلارجية.

م احكاألوابلغايل فإنه ال جيوز من حيث الضابط الذوقي االسغعمايل اللغوي أن نعلم الطالب مثل هذه 

 .(38)"قام" حلاجة يف نفسه ازيجن"زيد" على الفعل اإل نقول له أبسلوب بسيط أن املغكلم قد قدمولكن ،ةاإلعرابي

 تعريف حّد االسم: /4

ما جنده يف « وضع املفاهيم والغعريفاتمن بني االضطراابت اليت نلمسها يف الدراسات النحوية أثناء 

 ويف مقام آخر ال خيرج عن جانبه الوظيفي،،قسيمهم للكالم الذي غدا يف مقام ال خيرج عن الضابط الشكليت

 .(39)»وفق منطق ال ميّت ملنطق اللغة العربية أبية صلة

أورد الزجاجي عددا  كبريا  كما ،(40)ويذكر األنباري أن النحويني ذكروا لالسم حدودا  كثرية تزيد عن السبعني

 حد االسم يف كالم العرب ما كان فاعال  أو«من الغعريفات املغشاهبة واملغباينة اليت يصف بعضها ابلفساد،من ذلك

 ولكن مّثل له فقال ،أما سيبويه فلم حيّد االسم حداّ يفصله من غريه،مفعوال  واقعا  يف حيز الفاعل واملفعول به...

أبنه ترك حتديده ظن ا منه أنه غري ،رجل وفرس"،وعلل النحويون بعده عدم تعريف االسم ابحلد "االسم:

 .(41)»مشكل

 

                                                 
 .52ص: ،السابقاملرجع  مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربية وآداهبا، وية،بني االسغعمال اللغوي واملفاهيم النح ينظر: (38)
 .77ص: ،نفسهاملرجع  غة العربية وآداهبا،مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام الل بني االسغعمال اللغوي و املفاهيم النحوية، (39)
لعريب يف ضوء النحو ا عن .نقال22ص: م،1559، 1طدار اجليل،بريوت، فخر صاحل قدارة، تح: العربية،أسرار  باري أبو الربكات،األن انظر: (40)

 .52:ص اللسانيات احلديثة،
 .57ص: لنحو العريب يف ضوء اللسانيات احلديثة،ا .نقال عن جنان الغميمي،45:ص اإليضاح يف علل النحو، زجاج،ال (41)
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 الدرس البالغي: /5

هو قضية ترمجة املصطلح اليت ،وملسناه من خالل شكاوي األساتذة حول الدرس البالغي ما الحظناه إن

كاتب من املشرق على ذلك، كمثالو ،ة البالغيةت املطلوبة من الطلبة حول املعرفطغت على عملية فهم الغصورا

لقارئ أو وابلغايل ا،معنيلديها مدلول اليت يمية وفقا للغغه املغعار  عليها،و حات علمية معرفية تعلليرتجم مصط

فيصعب عليه اإلملام ابملوضوع ،وأحياان يف املفهوم،لكغب جيد اخغالفا يف الرتمجاتذه ااملغصفح هلزائري الطالب اجل

 م توّحد اجملامع اللغوية العربية.وهذا راجع لعد،وأحياان ابملادة ككل

بل إعادة إنغاج ما ،منهمكة يف تدريس أصول البالغة كما فهمها القدماء«كما أن أغلب جامعاتنا الزالت

أرخ له أمحد أمني،دون تفعيل ذلك املوروث القدمي وفغح أفقه على املناهج والنظرايت الغربية املعاصرة اليت أكدت 

 .(42)»حضورها يف حقل الغواصل

اليت حكمت النظرية الفلسفية الوضعية لزمن،وفسحت اجملال للغفاعل  النظرية املعرفية الغصوراتفقد غريت 

اإلنساين للخروج مبفاهيم جديدة ومغايرة تدعو إىل اسغخدام قدرات اإلنسان اجلسمية والعقلية والفطرية،ليعيد 

يات تركيب تطلعاته من جديد،ومن مث تشييد أنساق من الغصورات اليت جتسدها لغغه ومفاهيمه انطالقا من الآلل

سغدعي اسغعماهلا)آليات تشبيهية،وختييلية واسغداللية واسغنغاجية ياليت ،و اليت ميغلكها)العقلية والفطرية(النظرية

عند بناء أي بنية تصورية.فهذا الغحول الذي طرأ على مسغوى الغفكري اإلنساين أحدث نقلة نوعية  (43) وجتزيئية(

كاالسغعارة)مفهوما وتصورا(اليت مل تعد تقغصر على ،عنه تصورات جديدة على مسغوى املفاهيم املعرفية،وتولدت

 اخلصائص الشكلية والداللية فقط.

اجلوهرية للغات الطبيعية،مثلها يف ذلك مثل االلغباس والشرح  تعد االسغعارة خاصية من أهم اخلصائص

نوعا من أنواع الزخر  اللفظي والبياين الذي ينغمي إىل  أو،ومل تعد تعغرب شكال بالغيا وأسلوبيا.والقياس...اخل

                                                 
 .51،51ص: املرجع السابق، نغغري مقاربة تداولية معرفية لآلليات الغواصل واحلجاج،عندما نغواصل  عبد السالم عشري، (42)
 .117ص: املرجع السابق، عندما نغواصل نغري، مقاربة تداولية معرفية لآلليات الغواصل واحلجاج، ينظر: (43)
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 اإلقناعي،يسغخدمها(44) بوجه عام والبالغة بوجه خاص،بل أصبحت إحدى آليات احلجاج يف اخلطاباألدب 

 أنواعها،ويعغمد عليها كاسرتاتيجية لإلقناع والغأثري يف املغلقي.املخاطب بكل 

اليت جييزها العقل،وهذا حييلنا  ت درك إال عن طريق الآلليات اجملازيةقد وضح اجلرجاين أن املعاين اخلفية ال و 

اجلرجاين وذلك حني تقدم منظورهم يف دراسة آلية االسغعارة خصوصا لدى «أبن علماء الرتاث العريب إىل القول

عة القول يف صنا والغجربة يربطها ابملقام الغداويل من جهة،وحني يقوم بغوظيف احلواس والطباع والنظر،والفكر

 .(45)»االسغعاري.وأتويله من جهة أخرى

من الزخار  ا ن نظرة العلماء القدامى لالسغعارة مل تقغصر على كوهنا نوعأوخالصة القول نشري إىل 

أو تقدمي أو اخرتاع  عمليات الغواصلية هلد الاعغربوها آلية من الآلليات اجملازية،يسغعني هبا املغكلم يف الكالمية،بل 

ابغداع صورة جديدة من فكرتني أو معنيني هلما نفس وجه الشبه،بواسطة عملية الغخييل،إلصابة غرض أو قصد 

 : الغأثري واالنفعال.مثل معني

على أساسها تعليم وتعلم الدرس  ينّ اليت ب  يم واملصطلحات البالغية إن إعادة النظر يف املعار  واملفاه

 وال ينبغي أن،االخغيار عنصر مهم يف حتديد املفاهيم املعرفية البالغية الغعليمية البالغي غدى أمرا ضروراي،ألن

)معايري(علمية جتعله )حمكوما(  يكون االخغيار)عشوائيا(أو )ذاتيا(أو حسب)الصدفة(،وإمنا كي حتكم اخغيارهم«

 .(46)»بضوابط ميكن االحغكام إليها يف فحص ما خنغاره

ألن جوهر الدرس البالغي ،ال جيب أن يكغفي األسغاذ أثناء شرحه للدرس الغعليمي بذكر القاعدة فقط

يغجاوز ذلك إىل البعد الداليل.وهذا األمر يؤثر على األداء املعريف للطالب الذي يغخرج وهو عاجز عن اسغخراج 

                                                 
نقال عن تداولية االسغعارة احلجاجية" لنص  .111ص: م،5112، 1ط الدار البيضاء، العمدة للطبع، اللغة واحلجاج، أبو بكر العزاوي، :ينظر (44)

 م،5115، 9العدد جامعة بسكرة، جملة املخرب أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، وشن دالل وحلمادي فطومة، ،-أمنوذجا-الراثء" مرثية مغمم بن نويرة
 .121ص:

 .114ص: املرجع السابق، صل واحلجاج،مقاربة تداولية معرفية لآلليات الغوا عندما نغواصل نغري، (45)
 .21ص: املرجع السابق، علم اللغة الغطبيقي وتعليم العربية، عبده الراجحي، (46)
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ألن هناك بعد مجايل نظمي .ملاذا جاءت؟صورة بيانية،ألنه ال يقف عند تعليل هذه الصورة وطرح السؤال الغايل:

لكي ال يهدر روح النص ،وليس بياين فقط.وابلغايل جيب أن يعلل األسغاذ مقصدية الشاعر أو الكاتب أو األديب

 األديب الذي هو بصدد تعليمه للطالب.

جناح العملية الغعليمية مرتبط بطبيعة  ألن،ثر على حتصيل املعرفة العلمية للطالبؤ ومثل هذه الدراسات ت

احغواء النص الغعليمي)املكغوب وغري املكغوب(على «املادة املعرفية املقدمة للمغعلم،وابلغايل البد أن يراعي األسغاذ

.وذلك ليكغسب (47)»املعرفة أو املهارة اليت تغفق مع اهغمام املغعلم،مع ضرورة احملافظة على معايري االخغيار

 سن اسغخدامها ابسغمرار انطالقا من فهمه للمعار  اليت يغلقاها.حيالطالب املهارات اللغوية،و 

 ،تدرجييا من خالل حصص الغطبيقات مث يسغنري املوضوع أمامه،أوال ابلسيطرة على املوضوعالطالب يبدأ 

 .ن الفهم واالسغيعاب يف ذهنهدوره م وأيخذ املقياس،وتغضح له الرؤية،وابلغايل ميلك الطالب زمام املوضوع

وال ،كمقياس النحو وعالقغه بعلم البالغة،كما أن األسغاذ الذي ال يربط بني املقاييس أثناء تقدمي الدرس

مباشرة بينه وبني النص  اهغمام املغعلم األولوية كلما انغقل إىل تعلم جديد،من أجل إجياد صلة«يعطي

الطالب إىل الفهم والغوجه والرؤية الصحيحة يف الغعامل مع اخلطاابت الغعليمية دون وصول حيول  (48)»الغعليمي

 املخغلفة.

 

 

 

 

 

                                                 
 .112ص: املرجع السابق، أساسيات النص الغعليمي، علي عبد هلل اليافعي، (47)
 .112ص: املرجع نفسه، أساسيات النص الغعليمي، (48)
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 املبحث الرابع

 بني الواقع واملأمولوالبالغي  تعليمية اخلطاب النحوي
 :يليتكمن فيما إليها من خالل ما أوردانه سابقا  ناتوصلأهم النغائج اليت 

على مسغوى فهم واسغيعاب املعار  معريف ن اضطراب م العربية اجلامعينيالب قسم اللغة ط يعاين

جع يف نظران إىل األسباب ار ذلك و ،واملفاهيم النحوية والبالغية،والذي أثر على حتصيلهم املعريف وأدائهم اللغوي

 الغالية:

الرتاث،واملضمون اخلطايب :تعر  املادة املدروسة ابملضامني أو احملغوايت،وهي حصيلة املدرسة طبيعة املادة /1

املعريف الغعليمي،الذي حنغاج إىل اسغيعابه وتوظيفه حبسب املغطلبات واألهدا  العلمية والعملية.لكن هذا املضمون 

الرتاثي الذي مازال ينظر إليه نظرة جتزيئية تفاضلية حملغواه،هذه النظرة الناجتة عن اخغيار هؤالء الدارسني احملدثني 

وإمهال)اخغيارا أو قصورا(البحث يف الآلليات األصلية البانية للمضامني الرتاثية ،ضامني الرتاثيةاالشغغال على امل

وتقسيمهم للرتاث إىل:قطاعات مقبولة تسغحق الدرس حبجة أهنا حية حتغمل أن نربط أسباب احلياة فيها ابحلاضر 

حىت ال  ينبغي قطع صالهتا ابحلاضرميغة،وقطاعات أخرى ال تسغحق الدرس حبجة أهنا ،وأن نغوجه هبا إىل املسغقبل

 .(49)تضر آبفاق الدرس املسغقبلية

لكّن غالبية مؤلفات هؤالء الدارسني من النحاة احملدثني مل حتقق الغاايت املنشودة بسبب اقغصارها على 

يف اجغزاء الشروحات والغفريعات من املضامني  جانب من الدراسة الغجديدية الغيسريية لطبيعة النحو فقط،واملغمثلة

اخللفية املعرفية النحوية األسغاذ الغقيد هبا يف بناء على  رها كمفاهيم قاعدية جديدة مفصليةالنحوية األصلية،واعغبا

 للطالب.

                                                 
 .54ص: املرجع السابق، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، ينظر:(49)
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املغخصص يف الدراسات اللغوية قد تعرتيه بعض من األحكام فيما خيص عامل املفاهيم  الباحث«غري أنّ 

فيبين تصوره على خلفية معرفية هي يف أمس احلاجة إىل إعادة النظر،حبكم أن القضااي اللغوية هلا ضوابط معرفية 

وم يريد الباحث الغوقف عنده وإجرائية تنصاع إليها،ومن مث اسغوجب تسليط الضوء على املرجعية املعرفية ألي مفه

الشرح  الذي يغناول املفهوم هو البناء الفكري واللغوي والرتكيب اللفظيألن .(50)»بشيء من الغحليل والبيان

 وميثل الصورة اإلدراكية املغشكلة يف ذهن الطالب.،العلمي للمصطلح

الطالب إىل إدراك العالقة الغواصلية بني  يكمن يف اعغماد الطريقة الناجعة اليت توصل األسغاذ دورومنه فإن 

أي علم ليس قابال للغسهيل أو الغيسري،وإمنا طريقة «،ألنّ الفهم القاموسي للمصطلحات والطرح االسغعمايل للغة

أن ما  ومن هنا نسغنغج.(51)»تقدميه للمغلقي هي القابلة للغطوير والغيسري،واملنهج له أثره الواضح والكبري يف ذلك

وكذا الآلليات املسغعان هبا يف تبسيط املضمون النحوي ،دريسغالهو املنهج املغبع يف ،لمعاجلة وإعادة النظرل حيغاج

 للمغلقني.

لذلك كان من األجدر على الدارسني النظر يف الآلليات اإلجرائية املغخذة من قبل العلماء القدامى أثناء 

االشغغال مبضامني النص الرتاثي وال ينظر البغة يف الوسائل الغقومي الذي يغلب عليه «تقومي مادهتم املعرفية،ألن

اللغوية واملنطقية اليت أنشئت وبلغت هبا هذه املضامني يقع يف نظرة جتزيئية إىل الرتاث...ألن كل مضمون مبين 

لنص إال حبيث ال يغأتى اسغيعاب احملغوايت املضمونية القريبة والبعيدة ل بوسائل معينه ومصوغ على كيفيات حمددة،

 .(52)»إذا أحيط علما ابلوسائل والكيفيات العامة واخلاصة اليت تدخل يف بناء هذه املسغوايت املضمونية

                                                 
 .72ص: املرجع السابق، بني االسغعمال اللغوي واملفاهيم النحوية،(50)
 .41ص: املرجع السابق، مناهج النحو العريب يف الغعليم اجلامعي بني الواقع واملأمول، أجمد كامل عبد القادر،(51)
 .55ص: املرجع السابق، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث،(52)
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لكّننا ال ننكر أن تلك اجلهود اليت قام هبا احملدثون يف حماوالهتم لإلصالح والغجديد قد مهدت الطريق 

واالسغعانة هبا يف  -املطروحة يف العقود األخرية -النظر يف املناهج اللسانية احلديثةلعقول الدارسني للغفكري و 

 وذلك لغجاوز الغعليم الغلقيين واالهغمام بعمليات الغعليم الغفاعلي الغواصلي.،اخلطاب النحويتعليمية 

 :املناهج التعليمية املعتمدة /5

 -اخلطأإن اقغصار نظرة الطالب ملفهوم النحو على ضبط أواخر الكلمات ومتييز صواب الكالم من 

ة ذات فاخغال  الدالالت للفظ ،مهملني يف ذلك الذوق االسغعمايل للغة، كالوجه الداليل مثال -الوجه االعرايب

هو سر من األسرار اجلمالية للغة العربية،وعجزهم عن إنشاء لغة واضحة بسيطة تنقل ،األوجه االعرابية املغعددة

األخطاء النحوية اليت يقعون فيها...وغريها من مظاهر ضعف األداء املعريف راجع  أفكارهم إىل الآلخرين،وكثرة

إىل اإلجراء وال تغعداه اجملرد، اإلطار الغقعيدي اليت تعغمد يف تلقني مفاهيمها على (53)للمناهج النحوية املقررة

 ي.يار للطابع املع إخضاعهاطابعها االكغسايب و  اللغة من دير االسغعمايل،مما أدى إىل جت

أدى إىل نفورهم احلاد من  ،الضيق الذي تلقاه الطلبة خبصوص املفاهيم املعرفية املطلقةإن هذا املفهوم 

-كما قلنا-اإلقبال على ختصص اللغة العربية بصفة عامة،وعلى الدرس النحوي بصفة خاصة.والسبب يعود

 .للمناهج الغعليمية املقررة

عد اللغة،يف كغب اواإلبسغيمولوجية اليت تربط قو الرؤية اللغوية العلمية املعرفية العامة «كما أن غياب

حقل علمي ما،وبغكوين املفاهيم وحتوهلا إىل تشكل  النحو،ابللغة أوال،وابجملغمع العريب أوال واثنيا،واليت تعىن بكيفية

إنغاج جيل من الطلبة ال يغقنون توظيف تعّلماهتم النحوية يف أثناء إعداد املناهج؛هلا دور يف  (54)»ممارسة عملية

اإلنغاجات الكغابية والشفوية،وذلك لشعورهم أبن القواعد تغعلم لذاهتا،ال تسغعمل يف إنغاج خطاابت تعلمّية أو 

 يومية.

                                                 
 .42-47ص: املرجع السابق، مناهج النحو العريب يف الغعليم اجلامعي بني الواقع واملأمول، ينظر:(53)
 .921ص: املرجع السابق،-منهاج النحو يف اجلامعة منوذجا–النحو بني الغقعيد النظري واملمارسة اللغوية  دلولة قادري،(54)
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املقررة مل تعد قادرة على تقدمي الفاعلية املطلوبة يف تلقني اخلطاابت مناهجنا الغعليمية ويّغضح مما سبق أن 

البحث عن املنهج املناسب لطبيعة يغعني على القائمني بوضع املناهج النحوية للطالب يف املرحلة اجلامعية،مما 

ثني يف علوم اللغة لصناعة املنهج املأمول الذي يرفع ابملسغوى العلمي والغعليمي للباح«النهوضاخلطاب النحوي،أو 

 .(55) »والنحو

بذلت يف سبيل تطوير مناهج تدريس النحو وتيسري تعليمه مل جتد «دراسات العربية اليتأن الوكما نعلم 

نقر الغوصيات واملقرتحات مث نعود لغعليم النحو من   ألهّنا مل جتد طريقها إىل الكغاب املنهجي اجلامعي،فبقينا،نفعا

كغب القدماء بدءا  من منظومة ابن مالك وشروحها وانغهاء بشذور الذهب والآلجرومية وشروحها،ليس يف هذا 

 القول تقليل من قيمة تلك الكغب ومؤلفيها احملققني األجالء،ولكن تعقيد مادهتا النحوية وأساليب أتليفها،وقدامة

ا وغرابغها هو ما يشكو منه طالبنا وهو ما نسعى إىل جتاوزه يف النحو الغعليمي ونرتكه ذخرية للنحو عباراهت

 .(56)»العلمي

حتصيل معرفة «ابلغايل فإن وضع املنهج النحوي املأمول ابت أمرا ضروراي،وال يغأتى ذلك إال من خاللو 

ابملناهج  العلوم مع حتصيل معرفة كافيةشاملة مبناهج املغقدمني من علماء اإلسالم ومفكريهم يف خمغلف 

 ة.مي اخلطاب النحوي الغعليمي للطلباليت تعني األسغاذ على ضبط الكيفية املناسبة لغقد(57)»احلديثة

املغخذة من قبل األساتذة يف عرض مادة النحو يغلب عليها  اآلليات التواصلية والضوابط اإلجرائية إن /2

  غلقيين للقواعد النحوية إذ تعغمد على احلفظ واالكثار من االعراب الشكلي،واالسرا  يف غوامض النحوالطابع ال

ّلة،قوامها الغجريد،وذروة سنامها إيصال القاعدة النحوية.وأما احلديث عن تدريس اللغة العربية «و بصورة منطية مم 

  .(58)»إال ما كان اجغهادا فرداي وقغيا،لهيشمل مجيع بنيات اللغة ووظائفها فال أثر  مناخ لغوي فصيح،

                                                 
 .25ص: ،السابقاملرجع  ،مناهج النحو العريب يف الغعليم اجلامعي بني الواقع واملأمول (55)
 .25ص: ،نفسهاملرجع  مناهج النحو العريب يف الغعليم اجلامعي بني الواقع واملأمول، (56)
 .15ص: املرجع السابق، جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، (57)
 .2:صرجع السابق،امل مقدمة نظرية يف تعليمية اللغة ابلنصوص، بشار إبراهيم، (58)
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يلفت الّنظر يف وضع اللغة العربية هو أن األدوات األساسية لغعلُّمها وتيسري اسغعماهلا والغفقه فيها «ولعل ما

ليس همُّ الّلساين العريب فقط أن يعيد الّنظر (.ف...)مل حتظ ابلّغجديد الذي حظيت به مثيالهتا من اللغات االخرى،

كذلك برسم  تصوُّريف  طبيعة اللّغة العربية،وخصائصها،واملناهج الكفيلة مبعاجلغها،بل هو مطالٌب،اسغعجاال  

سغعمل،عالوة على أنّه مطالب ابلبحث يف وسائل تطويع الّلغة جلعلها لغة  
 
األدوات الالّئقة بغنمية طاقة امل

 اسغعمالية. (59)»وظيفية  

ال هتم الباحث اللساين -البحث عن األدوات األساسية لغعلُّم اللغة وتيسري اسغعماهلا والغفقه فيها-إن مهمة

وضع اسرتاتيجية حمكمة بهو مطالب لذلك واملنظومة الغعليمية اجلامعية فقط،بل وحىت األسغاذ مكلف هبذه املهمة.

واصلية اليت يرى هلا أتثريا إجيابيا يف عملية اإلدراك لغيسري تعليمية املفاهيم النحوية،وذلك بغبين مجلة من الآلليات الغ

الغمكن من الآلليات املنغجة اخلاصة اليت ص نع هبا هذا الرتاث،وال سبيل «ينبغي عليه واالسغيعاب لدى الطالب،كما

إىل ذلك مامل يقع الغمرس على األقل أبساليب الفقهاء واملغكلمني اليت تظهر فيها جبالء القوة املنهجية 

 .(60)»سالميةاإل

إلجرائية املغخذة من قبل علماء الرتاث يف تبسيط والضوابط ا إىل أن البحث عن الآللياتهنا در اإلشارة جتو 

املنهج من جنس املوضوع مىت أراد املغوسل  يكون«يغأتى إال حنيال وشرح املادة العلمية النحوية ملغعلميهم آنذاك،

به الظفر ابلآلليات الداخلية اليت يغحدد هبا املوضوع،مع العلم أبن الوقو  على هذه الآلليات هو الذي يؤهل 

 .(61)»صاحبه لغمام املعرفة ابملوضوع الذي ينظر فيه

 

                                                 
 .تصدير1:ص املرجع السابق، اللسانيات واللغة العربية مناذج تركيبية داللية، الفهري، عبد القادر الفاسي (59)
 .12ص: املرجع السابق،  أصول احلوار وجتديد علم الكالم،يف (60)
 .12ص: املرجع السابق، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، (61)
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لقصور املناهج الغعليمية حمصلة االضطراب املعريف لدى الطالب ما هي إال نغيجة ل إن و خالصة القو 

يل يف تعليمية اخلطاب و نقرتح اعغماد املنهج الغدا -يف رأينا–ج من هذه املعضلة و للخر و ،املعغمدة يف الغعليم اجلامعي

أبرزها العلم  عبارة عن تداخل مغكامل ومنسجم بني جمموعة من املناهج والنظرايت،«البالغي، ألنهو ي و النح

غداوليات املعرفية(واللسانيات املعرفية)اجليل الثالث اللسانيات(وهذا املنهج عبارة عن املعريف)الذي انبثقت عنه ال

أو ،توظيف جمموعة من آليات ومفاهيم وطرائق العلوم النظرية العلمية كاملنطق واملعلوميات والعلوم االجغماعية

الآلليات والضوابط املوسومة من  (62)»االنسانية كالفلسفة وعلم النفس وعلم االجغماع وعلم السياسة وغريها

 .ملية الغعليمية)األسغاذ والطالب(ابلفاعلية يف عملية الغواصل بني أقطاب الع

                                                 
 .19ص: املرجع السابق، الغواصل واحلجاج،عندما نغواصل نغري مقاربة تداولية معرفية لآلليات  (62)



 

 

 

 الخاتمة
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 اخلامتة:

إىل  ة يف ضوء تعليمية اخلطاب اجلامعيبعد االشتغال على موضوع اآلليات التواصليلقد خلص البحث 

 :نستعرضها فيما يليالوقوف على مجلة من النتائج 

لقدرات اطمس  يفتساهم  ،ملوجهة للطالبيف االمتحاانت ا ةذاألسئلة اليت يبلورها بعض األسات منط إن-

الطالب  وابلتايل يتولد عند فقط، تعتمد على االجرتار ألهنا ،للطالب التفكيكية والتذوقية والتحليليةو  اإلبداعية

  املصطلحات املتعلقة ابملقياس.و ح الرؤية لبعض املفاهيم و ضو تتمثل يف عدم  حالة من االضطراب املعريف،

 هتدف العملية التعليمية التعلمية إىل:بينما 

والقدرة على حتليل األفكار،  قادر على ترسيخ معارفه القبلّية بغية إنتاج خطاب شفهي وكتايب،طالب تكوين  -

وابلتايل القدرة على مواصلة مساره الدراسي واالندماج يف الوسط  والتعبري عن مواقف عاشها أو عاصرها،

 التواصل مع أفراد اجملتمع شفهيا أو كتابيا. من خالل االجتماعي،

إذ أن اِكتساب  تكوين شخصية مستقلة قادرة على التفاعل مع مكوانت اجملتمع يف مواقف حياتية خمتلفة، -

وإمنا هناك عوامل نفسية واجتماعية وثقافية تساهم يف بناء  املتعلم لزاد معريف كبري ال يعين ِامتالكه لكفاية التواصل،

 ويف جناحه يف مشواره الدراسي. شخصيته

ن عدم جتسيد األستاذ ملختلف اآلليات التواصلية أثناء عملية الطرح التعليمي املعريف يؤثر على ادراك الطالب إ -

 على متثيل املفاهيم يف عامل االستعمال. يدحض من قدرتهوابلتايل ،(اتللتصورات)املفاهيم واملصطلح

ل يتعداه على تقدمي املادة املعرفية فقط، ب ال يقتصر أثناء العملية التعليمية التعلمية التواصلية ستاذدور األ نكما أ  -

 تبين اسرتاتيجية خطابية معينة بغية التأثري يف املتلقي)الطالب(.و  ،توجيهالرشاد و إىل اإل

 اخلطاب اجلامعي.ضرورة استثمار األستاذ للمعارف اللسانية احلديثة يف مقاربة خمتلف مضامني  -

 إعادة النظر يف طرق التدريس البيداغوجية املفصولة عن واقعها االستعمايل. -
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فاألصل تعليم  ،مراعاة األصل أثناء تصميم املقررات يف املواد واملقاييسعة البد من فيما خيص الربامج املوضو أما  -

اليت تبىن عليها علوم أخرى  ...الصوتيات البالغة، اللسانيات، الصرف، النحو، العلوم القاعدية)علوم اآللة(أوال:

لسداسي األول ا مثال: ألهنا علوم تفرعت عن علوم اآللة، حتليل اخلطاب...اخل، لسانيات النص، ،كالنقد األديب

تخصيص ف ،حو والصرف مث يدرس النحو الوظيفييدرس النو  يدرس الطالب البالغة لكي منهد له لدراسة النقد،

 دة.و املقص مو عللل الطالبتلقي  مستوى ريس علم من علوم اآللة له دور يف رفعسداسي واحد لتد

 على الطريقةذة أثناء تقدمي احملتوى املعريف يستعني بعض األسات طبيعة ونوعية الكتاب األكادميي املعتمد: -

 ،هلا وادراك الطالبويؤثرون على مستوى فهم  وهم بذلك جينون على املعرفة، بناء على بعض الكتب،التجزيئية 

عدم االقتصار يف االستعانة يف اجلزئية واملتمثلة  إىل هاتهأن ينتبه األستاذ أثناء عرض مضامني الدرس البد لذلك 

وبالغة اجلمال  ابلشاهد على بيت شعري جمزأ عن القصيدة ألن يف هذا إخالل مبظاهر االتساق واالنسجام،

 .تكمن يف النص الشعري ككل

النحو أو  نادرس و، فلصوتيات...(و حنو  داللة، لسانيات، )صرف، اللغة العربية هي هيكل اتم فيهعلوم إن  -

على أداء سلبا جزءا من هذا اهليكل وذلك ينعكس  األنساق اللغوية األخرى، فهنا برتانالبالغة مبعزل عن 

علم مواضيع يف النقد ومواضيع يف البالغة مثال، أو الربط بني األستاذ الربط بني  ابلتايل ينبغي علىو  الطالب،

االت لتفادي وقوع حإبني املعجمية وعلم الصرف، من خالل تقدمي  أو ة،بني الداللة والبالغ أو الداللة والنحو،

 الطلبة يف هذا االضطراب. 

فروع اللغة املكونة يف خمتلف ختصصات اللغة العربية أو العلوم  على ابقي التخصصات سواءالطالب  حا نفتيعد ا -

اجب التقيد هبا يف العملية و ال ضرورة من الضرورايت الجتماع وخمتلف العلوم االنسانيةا املرتبطة هبا كعلم النفس،

 .اصليةو التعليمية الت
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وال  ،موضوع املقاييس شيئا فشيئاعملية القراءة الواعية ملختلف املستجدات حول يكرر الطالب الذي إن  -

 لديه القدرة على الولوج يف حوارات تفاعلية هادفة مع األستاذ والطلبة. ي مبا يقدمه له االستاذ تنمويكتف



 

 

 

 قائمة المصادر 

مراجعلاو  
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 قائمة املصادر واملراجع
 :واملراجع ابللغة العربية املصادرأ/
 ه.0241، 3ط دمشق، دار ابن كثري، القرآن الكرمي برواية ورش عن اإلمام انفع،-
 املكتب اإلسالمي، د الرزاق عفيفي،عب :تح ،اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو احلسن سيد الدين اآلمدي:-

 م.4101نوفمرب02لبنان،  بريوت،
، 0دار اجليل،بريوت،ط فخر صاحل قدارة، تح: أسرار العربية، أبو الربكات عبد الرمحن بن حممد، األنباري:-

 م.0991
 .0ج حتقيق حممد علي النجار،، اخلصائص ،عثمانأبو الفتح  ابن جين:-

 ابن منظور:
 .م0992، 4مج ،3ط بريوت، دار الفكر، لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املصري،-
 اجمللد الثالث. ان العرب،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املصري لس-
 اجمللد األول. ان العرب،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املصري لس-
 .00اجمللد لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم املصري-
، 0ط بريوت، دار الكتب العلمية، ،سر الفصاحة ،بن سنان أبو جممد عبد هللا بن حممد بن سعيد :اخلفاجي-

 م.0994-ه0214
النشر وفكر للطباعة دار الإبخراج جديد،  اننو لنسخة حمققة املقدمة،  ون عبد الرمحن بن حممد،ابن خلد-
 .م4101-ه0230 ت، لبنان،وبري، زيعو التو 

 اجلاحظ:
 .0ج القاهرة، مصر، مكتبة اخلاجني، السالم حممد هارون،حتقيق عبد  البيان والتبيني، ،أبو عثمان عمرو بن حبر-
 .0،ج0929القاهرة،  احلليب،تح: عبد السالم هارون، ط  احليوان، ،أبو عثمان عمرو بن حبر-

 :عبد القاهر اجلرجاين
 بدون اتريخ. حتقيق رشيد رضا، _أسرار البالغة يف علم البيان،

 م.0999ط القاهرة، حتقيق عبد املنعم خفاجي، ،دالئل اإلعجاز-
 ،بريوت دار النفائس، مازن مبارك، تح: اإليضاح يف علل النحو، أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق، الزجاجي:_
 م.0994، 2ط
 ،بريوت رف للطباعة والنشر،دار املعا الكشاف عن حقائق التنزيل وعيوب األقاويل يف وجوه التنزيل، الزخمشري،-
 .0ج
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دار احلديث،  أبو الفضل الدمياطي، :تح الربهان يف علوم القرآن،هللا بدر الدين، حممد ابن عبد الزركشي:-
 م.4119-ه0241

دار الكتب  حتقيق عبد احلميد هنداوي، مفتاح العلوم، أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر بن حممد، السكاكي:-
 م.4111بريوت،  ،0ط العلمية،

 ،4/91وم القرآن، اإلتقان يف علعبد الرمحن بن الكمال جالل الدين  السيوطي:-
 عيسى البايب احلليب، الناشر: حممد أبو إبراهيم، علي حممد البيجاوي :تح ،الصناعتني أبو هالل، العسكري:-
 م،0914-ه0310، 0ط
 م.0999ط مكتبة لبنان انشرون، ،والعلوم كشاف اصطالح الفنون  ،حممد علي الفاروق :التهانوي-
، 4دار سعاد الصباح،ط حسن السندويب، :تح املقابسات، بن حممد العباس،أبو حيان علي  التوحيدي:-

 م.0994
دار  منشورات حممد علي بيضون، حتقيق حممد حسن إمساعيل الشافعي، القرتاح يف أصول النحو،ا السيوطي،-

 م.0999، 0ط لبنان، بريوت، الكتب العلمية،
 .م0991بريوت،  مكتبة لبنان، حميط احمليط، بطرس البستاين،-
 .4ج م،0919معجم الوسيط،  جممع اللغة العربية،-
 م.4119، 0ط الدار البيضاء، ة للطبع،العمد اللغة واحلجاج، أبو بكر العزاوي،-
 م.0931 ،0ط القاهرة، يم مصطفى إحياء النحو،إبراه-

 أمحد متوكل:
 م.4119، 0ط املغرب، الرابط، دار األمان، اد(،)األصول واالمتد املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب-
 م.4113ط املغرب، الرابط، ر األمان للنشر والتوزيع،دا الوظيفة بني الكلية والنمطية،-
، 0ط الرابط، منشورات االختالف، اخلطاب وخصائص اللغة العربية دراسة يف الوظيفة والبنية والنمط،-

 م.4101-ه0230
الدار البيضاء،  دار الثقافة، منشورات اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة والنشر، الوظائف التداولية يف اللغة العربية،-

 م0991، 0ط املغرب،
 .م0999، -املغرب-الرابط منشورات عكاظ، ة مدخل نظري،اللسانيات الوظيفي-
 ، )دت(.4ج ،01ط لبنان، بريوت، دار الكتاب العريب، ضحى اإلسالم، أمحد أمني،-
 :أمحد حساين-
 م.4119اجلزائر،  ديوان املطبوعات اجلامعية، ،-حقل تعليمية اللغات-دراسات يف اللسانيات التطبيقية-
جامعة  رتمجة وتعدد األلسن،خمرب تعليمية ال حضور اللغة العربية يف الوسط التعليمي املتعدد األلسن جملة املرتجم،-

 م.4114، 9العدد وهران،
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 م.4119-ه0241، 0ط لبنان، دار النهضة العربية، اللغة العربية،تعليمية  انطوان صياح وآخرون،-
 م.0919اجلامعة األمريكية،  بريوت، ة،تبسيط قواعد اللغة على أسس جديد أنيس فرحية،-
، 0دار الطليعة للطباعة والنشر،بريوت،لبنان،ط اليوم علم جديد يف التواصل، التداولية آن ربول جاك موشالر،-

 م.4113
، 0،منشورات االختالف،طمقاربة حتليلية لنظرية رومان جاكبسون التواصل اللساين والشعرية بومزبر،الطاهر -

 م.4111
 م.4119، 0ط األغواط، مطبعة رويغي، مفاهيم يف علم اللسان، التوايت بن التوايت،-
 قاموس الرتبية احلديثة. بدر الدين بن تريدي،-
 م.4119اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، علم االجتماع، حماضرات يف املنهجية لطالب جازية كريان،-
 م.0999دط،  الغرب، الكتاب العرب، احتادمنشورات  قاسم املقداد، تر: امللفوظية، جان سرفوين،-
 اجلزائر. ديوان املطبوعات اجلامعية، حممد حيياتن، تر: ات التداولية،مدخل إىل اللساني جياليل داّلش،-
 م.4103كانون األول  لبنان، بريوت، دار الفارايب، النحو العريب يف ضوء اللسانيات احلديثة، جنان التميمي،-

 حافظ إمساعيلي علوي:
دار الكتاب اجلديدة  قدية يف قضااي التلقي وإشكاالته،دراسة حتليلية ن اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة،-

 م.4119، 0املتحدة بريوت،ط
 م.4100األردن،  إربد، منشورات عامل الكتب احلديثة، استعمال اللغة،علم  التداوليات:-
، 0الرابط، ط دار األمان، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات التطبيقية، حافظ إمساعيلي علوي ووليد أمحد العنايت،-

 م.4119 -ه0231
 م.4112املغرب،  إفريقيا الشرق، احلوار ومنهجية التفكري النقدي، حسان الباهي،-
 م.4111، 0ط األردن، عمان، دار الشروق، العريب، رؤى لسانية يف نظرية النحو حسن مخيس امللخ،-
 م.4111، 0ط األردن، دار الفكر للطباعة والنشر، الوسائل التعليمية واملنهج، حافظ سالمة،-
الكويت،  العرب،عاصرين والبالغيني نظرية األفعال الكالمية بني فالسفة اللغة امل طالب هاشم الطبطبائي،-

 م.0992
 م.0994-ه0394، 0ط لبنان، بريوت، املكتبة األهلية، نظرات يف اللغة والنحو، طه الراوي،-

 طه عبد الرمحن:
 م.0999، 0ط الدار البيضاء، املركز الثقايف العريب، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي،-
 م.4111، 4ط الدار البيضاء، العريب،املركز الثقايف  يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم،-
جامعة حممد  انية ابلرابط،كلية اآلداب والعلوم اإلنس  الدالالت والتداوليات،البحث يف اللساين والسميائي -

 م.0991، 0ط املغرب، اخلامس،
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 .4طالدار البيضاء، ز الثقايف العريب،املرك جتديد املنهج يف تقومي الرتاث،-
 جامعة بشار. يف اللسانيات التطبيقية،حماضرات  لطفي بوقربة،-
 م.0991سوراي،  دمشق، مطبعة اجلامعة السورية، فقه اللغة دراسة حتليلية مقارنة للكلمة العربية، حممد املبارك،-
 م.4110اجلزائر، دار احلكمة، املدارس اللسانية يف الرتاث العريب والدراسات احلديثة، حممد الصغري بناين،-
 م.0991، 0ط )املغرب(، الدار البيضاء، دار الثقافة، حماضرات يف السيميولوجيا، حممد الرغيين،-

 حممد حممود احليلة:
 م.0999، 0ط ألردن،دار املسرية، ا التصميم التعليمي نظرية وممارسة،-
 م.4110، 0ط عمان، دار املسرية، أساسيات تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية،-
  .4100، 0ط القاهرة، جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، مكتبة اآلداب،أفاق  حممود أمحد حنلة،-
 م.0990س، مار 4ط اجلزائر، البليدة، الكتاب، قصر العملية التعليمية، حممد الدريج،مدخل إىل علم التدريس،-
، 0أم القرى،السعودية،ط ةجامعفي واخلدمة االجتماعية العيادية،منهج البحث الكيحممد مسفر القرين، -

 .م4119
 م.0992، 0مصر،ط البالغة واألسلوبية، الشركة املصرية للنشر لوجنمان، حممد عبد املطلب،-
 م.4119، 4ط لبنان، املركز الثقايف العريب،بريوت، لسانيات النّص،مدخل إىل انسجام اخلطاب، حممد خطايب،-

 مسعود صحراوي:
اجلزائر،  "التداولية توظيف وتطبيق"، مداخلة يف ملتقى علم النص األصوليني،أدوات تداولية يف فهم النص عند -

 م.4119
دار طليعة للطباعة  ،المية يف الرتاث اللساين العريبدراسة تداولية لظاهرة األفعال الك التداولية عند العلماء العرب-

 م.4111متوز )يوليو( ،0ط بريوت، والنشر،
 م.0993معهد الدراسات العربية،  القاهرة، العربية وتطورها،داللة األلفاظ  مراد كامل،-

 مشال زكراي:
، 4ط بريوت، امعية للدراسات والنشر والتوزيع،املؤسسة اجل العربية،األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة -

 م.0999-ه0219
 م.0993، بريوت مباحث يف النظرية األلسنية وتعليم اللغة،-
 م.4101، 0دار العربية للعلوم ودار األمان،الرابط،ط اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، األوراغي،حممد -
املكتب اجلامعي  رؤية نظرية علمية وواقعية، أبعاد العملية االتصالية، سلوى عثمان الصديقي وهناء حافظ بدوي،-

 م.0999مصر،  سكندرية،إ احلديث،
 م.0/0/4101دار األمل للنشر والتوزيع،  اللغة التعليمي،علم  مسري شريف استيتية،-
 م.0992-ه0202 مديرية الرتبية واملطبوعات اجلامعية، يف أصول النحو، سعيد األفغاين،-



 

213 
 

 م.4104، 0ط القاهرة، الكتب، عامل العربية، اللغة مهارات تنمية الىف، هللا عبد سعيد-
 م.4111، 2ط لبنان، الثقايف العريب،املركز  حتليل اخلطاب الروائي، سعيد يقطني،-
 م.0999مصر القاهرة، ،دط دار املعرفة، لغتنا واحلياة، محان،عائشة عبد الر -
 م.0999، 0ط ،بريوت ،مكتبة لبنان انشرون ،النص الشعري ومشكالت التفسري عاطف جود نصر،-
والنشر،  للطباعة دار هومهوالكتايب،الشفهي  قرتاابت لسانية للتواصلني:بد اجلليل مراتض، اللغة والتواصل إع-

 م.4113، 0اجلزائر،ط
 ليبيا، ،دار الكتاب اجلديد املتحدة لغوية،اسرتاتيجية اخلطاب مقاربة تداولية  عبد اهلادي بن ظافر الشهري،-
 م.4112مارس ،0ط
ات البيداغوجيا والديداكتيك، مصطلح سلسلة علوم الرتبية: معجم علوم الرتبية، عبد اللطيف الفارايب وآخرون،-

 م.0992ط  والنشر، دار اخلطايب للطباعة ،01-9عدد
جامعة اجلزائر  معهد اللغة العربية وآداهبا، جملة اللغة واألدب، مدخل إىل علم تعليم اللغات، عبد اجمليد ساملي،-

 م.0992، 1،العدد
 م. 1986دط، تونس، للنشر، التونسيةالدار  اللسانيات وأسسها املعرفية، عبد السالم املسدي،-

 عبد السالم عشري:
، 0،ط top éditoinنشوراتم املغرب، الدار البيضاء، الكفاايت التواصلية اللغة وتقنيات التعبري والتواصل،-

 م.4111
 م.4119املغرب،  أفريقيا الشرق، عندما نتواصل نغري مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصل واحلجاج،-

 الراجحي:عبده 
 م.0991االسكندرية،  دار املعرفة اجلامعية، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية،-
 م.0999دار املعرفة اجلامعية، فقه اللغة يف الكتب العربية،-
-الدار البيضاء للنشر، دار توبقال اللسانيات واللغة العربية مناذج تركيبية داللية، عبد القادر الفاسي الفهري،-

 م.0991 ،0،ط-املغرب 
 .م04113ط سوراي، دار احلوار، جاكوبسن منوذجا،اللسانيات ونظرية التواصل رومان  عبد القادر غزايل،-
 م.4111مكتبة لبنان انشرون،  كتاب التعريفات،  علي بن حممد الشريف اجلرجاين،-

ة العامة وزارة الثقافة الثقافيدار الشؤون  منهج البحث اللغوي بني الرتاث وعلم اللغة احلديث، علي زوين،-
 م.0999بغداد،  ،واإلعالم

 م0914، 1ط مصر، دار النهضة، علم اللغة، علي عبد الواحد وايف،-
 م.4111املغرب،  إفريقيا الشرق، اللغة واخلطاب، عمر أوكان،-
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 م.4113، 0ط اخلطاب املسرحي يف ضوء النظرية التداولية، منشورات االختالف، عمر بلخري،-
، 0،ط-لبنان-بريوت مكتبة لبنان انشرون، التواصل اللغوي مقاربة لسانية تداولية، عز الدين البوشخي،-

 م.4104
الدار أفريقيا الشرقـ،  تطور مباحث الداللة يف الفلسفة النمساوية، الظاهراتية وفلسفة اللغة، عز الدين احلكيم،-

 م.4113املغرب،  البيضاء،
دار املسرية للطباعة والنشر  واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية،البحث العلمي  عامر قنديلجي، -

 .م4119، 0ط والتوزيع،
 م.0999املغرب،  الرابط، مركز اإلمناء القومي، لوش،سعيد ع ر:ت املقاربة التداولية، وار أرمنيكو،فرنس-
 م.4111، 4ط سورية، دار احلوار، صابر حباشه، :رت التداولية من أوسنت إىل غوفمان، ،فيليب بالنشيه-
اجلزائر،  طبوعات اجلامعية،،ديوان امل-حقل تعليمية اللغاتالتطبيقية  دروس يف اللسانيات صاحل ابلعيد،-

 م.4111
 م.0999، 0دار توبقال للنشر،املغرب،ط مباركة رضوان،حممد الوايل و  تر: ااي الشعرية،قض رومان ايكوبسون،-
دار الكتاب احلديث، القاهرة، زروايت، تدريبات على منهجية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، رشيد  -

 .م4112
املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية وحتسني  التفاعل والتواصل يف الوسط املدرسي، اتعوينات علي،-

 م.4119اجلزائر،  مستواهم،
 ام حسان:مت
عامل  اهرة،قال أمرية للطباعة، بالغة،–فقه اللغة -للفكر اللغوي عند العرب النحو األصول دراسة إبستيمولوجية-

 م4111-ه0241 الكتاب،
 م.0992املغرب، ط الدار البيضاء، دار الثقافة، اللغة العربية معناها ومبناها،-
 م.0991، 0ط املغرب، مج املناهل، تعليم النحو بني النظرية والتطبيق،-
 م.4112-ه0241، 0ط القاهرة، املهارات اللغوية مستوايهتا تدريسها صعوابهتا، رشدى أمحد طعيمة،-
ه 0234األردن،  عّمان، ،0ط دار املسرية، طرائق التدريس العامة، توفيق أمحد مرعي وحممد حممود احليلة،-
 م.4114_
 م.4110-ه0244، 3ط األردن، اربد، دار األمل، املدارس النحوية، خدجية احلديثي،-
 اجلزائر. دار القصبة للنشر، ادئ يف اللسانيات،بم طالب اإلبراهيمي، خولة-
 م.4111، 0ط ردمك، بن،ع/ قاربة التدريس ابلكفاءات، مطبعة:م خري الدين هين،-
 م.0991يوان املطبوعات اجلامعية، د حماضرات وتطبيقات يف علم النفس اللغوي، خري هللا عصار،-
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،بيت احلكمة للنشر والتوزيع، مع حماولة أتصيلية يف الدرس العريب القدمي التداوليةيف اللسانيات  خليفة بوجادي،-
 م.4104، 4ط اجلزائر،

 جامعة أم القرى، الدراسات اللغوية عند ابن مالك بني فقه اللغة وعلم اللغة، غنيم غامن عبد الكرمي الينبعاوي،-
 ه.0209مكة املكرمة،

  اجملالت:
 جملة األثر:

 م.4109، ديسمرب49العدد ،ث تعليم اللغة العربيةو رؤية منهجية يف حب "املقابلة" ،رو أمرية منص -
 .م4109ديسمرب ،49العدد دور الوسائل يف العملية التعليمية، سهل ليلى،-
 ،صل قراءة يف منهاج اللغة العربية السنة الرابعة متوسطالشفوّي والكتايّب من التعبري إىل التوا ليكة بوراوي،م-

 م.4101، ديسمرب43العدد
 جملة املوروث:

اجلزائر،  مستغامن، ،2العدد ،غية والنقدية لدى طلبة التدرُّجمعضلة تلقي املصطلحات البال نور الدين دمحاين،-
 م.4102نوفمرب

اجلزائر،  ،3العدد ،ليمها يف عملية التواصل التعليميأثر طبيعة اللغة العربية وطرق تع عبد اخلالق رشيد،-
 م.4102جانفي

 .م4102جانفياجلزائر،  ،3العدد ،ربية يف ضوء اللسانيات التداوليةاللغة الع عبد هللا بوقصة،-
ة مقاربة تداولية يف تعليمية النحو ألقسام اللغة العربي عمال اللغوي و املفاهيم النحوية،بني االست لزعر خمتار،-

 م.4102اجلزائر، جانفي ،3العدد وآداهبا،
 األدب اجلزائري:يف اللغة و جملة أحباث 

جامعة  ،-أمنوذجا-مرثية متمم بن نويرة "لنص الراثء" تداولية االستعارة احلجاجية وشن دالل وحلمادي فطومة،-
 م،4119، 1العدد بسكرة،

 م.4109، 04بسكرة،العدد  كفاءة معّلم الّلغة العربّية بني التواصل الّلغوي والّسياق الثقايف،  فطيمة داود،-
 مواقف: سلسلة

إبشراف حممد عابد اجلابري،  "يف غمار السياسة فكرًا وممارسة"، الكتاب الثالث ال وعي التواصل، حسن مسرت،-
 م.4101، 0ط لبنان، ،بريوت،04-01-9األعداد  لألحباث والنشر،الشبكة العربية 

 ممارسة"،يف غمار السياسة فكرًا و  الكتاب الثالث"األبعاد الرابطة بني اللُّغة العربية والتواصل، رفيق لبوحسيين،-
، 0ط لبنان، بريوت، ،04-01-9األعداد  الشبكة العربية لألحباث والنشر، ،إبشراف حممد عابد اجلابري

 م.4101
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 واالجتماعية، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مقدمة نظرية يف تعليمية اللغة ابلنصوص، بشار إبراهيم،-
 ،م4101اجلزائر،جوان، بسكرة 1العدد

 .0وهران، اجلزائر،ط خمترب السيميائيات وحتليل اخلطاب، سيميائيات التواصل وفعاليات احلوار، أمحد يوسف،-
 .9العدد معامل، التواصلية،تعليم الكفاية  أمحد عزوز، إيدي رويل، تر:-
، 3عدد القاهرة، جملة فصول، اهليئة العامة للكتاب، سيزا قاسم،ل بينفيست، سيميولوجيا اللغة، تر:إميي-

 م.0990
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 .م4109، جوان42لة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، العددجمالتحليل(،
العلوم جملة كلية  عند ابن جين يف كتابه اخلصائص، مالمح من النظرية الوظيفية التواصلية هيثم حممد مصطفى،-

 م.4102-ه0231(، 01/4لعدد)ا ،9اجمللد ،اإلسالمية
 تيزي وزو، جملة اخلطاب، دار األمل للطباعة والنشر، خطاب اللغات املتخصصة بيري لوراه، وسف مقران،ي-

 م.4119، ماي3العدد
ديوان املطبوعات  جملة اللغة واألدب، خولة طالب اإلبراهيمي،تر:  اللسانيات وتعليم اللغات، لويس دبن،-

 ئر.ا،اجلز 2العدداجلامعية، 
 م.0999، 21بريوت،ع عاصر مركز اإلمناء القومي لبنان،جملة الفكر العريب املالزمن النحوي،  مالك املطليب:-
جامعة عنابة  العدد الثامن، جملة التواصل، واقع احملتوى النحوي يف املقررات املدرسية حتليل ونقد، حممد صاري،-

 م.4119 اجلزائر،
 ،ات العربية لآلدابجملة احتاد اجلامع االزدواجية اللغوية يف األدب مناذج شعرية تطبيقية، مهى حممود العتوم،-

 م.4111، 0العدد ،2اجمللد
-وجدة األول، حممد جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية منشورات النص، مفهوم مساءلة مفتاح، حممد-

 م.1997املغرب،
، 44العدد الكويت، جمللة العربية للعلوم االنسانية،اجتاهات جديدة يف دراسة املعىن اللغوي، ا أنور،حممد سامي -

 م.0999 ،9اجمللد
اجمللس الوطين للثقافة والفنون  جملة عامل الفكر، ا تقريب تداويل للمصطلح البالغي،اللغة وداللته حممد سويريت،-

 م.4111مارس، 3العدد ،49جملد الكويت، واآلداب،
 م.0991، 29العدد جملة عامل الكتاب، الكتاب وسيلة اتصال، حممد عبد العايل،-
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، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية )السمعية والبصرية(، الرتبويطرق االتصال  نصار أسعد نصار،-
 م.4101دمشق ، ،49، اجمللد4العدد

قسنطينة،  جامعة متنوري، منشورات خمرب الرتمجة يف األدب واللسانيات، يوسف بغول، :تر اخلطاب، سارة ميلز،-
 م.4112

 م.4102 -ه0239، 9العدد اجملمع، االزدواجية اللغوية يف اللغة العربية، عباس املصري وعماد أبو حسن،-
 والشروق اليومي" "اخلرب اليومي" واقع الصافة اجلزائرية املكتوبة يف ظل التعددية اللغوية عبد اجلميد بوترعة،-

 م.4102، سبتمرب9العدد جملة الدراسات والبحوث االجتماعية، منوذجا، و"اجلديد اليومي"
 ،4العدد ،09اجمللد لبحوث والدراسات،مؤتة ل الرتاكيب النحوية من الوجهة التداولية، عبد احلميد السيد،-

 م.4110
 .2العدد مدرسي اللغة العربية، جملة اللسانيات،أثر اللسانيات يف النهوض مبستوى  عبد الرمحن احلاج صاحل،-
، 0العدد جملة ملتقى أهل اللغة، مقاٌل من حلقة فقه اللُّغِة ومعانيها، وداللتها،"اللغة" اشتقاقها  فيصل املنصور،-

 م.4104ه_023
، 0العدد واألدب،مقال مبجلة األفق يف اللغة  تعليم اللغة العربية من األهداف إىل الكفاءات، رافعي عبد هللا،-

 .4104غليزان، 
جملة جامعة تشرين للبحوث والدراسات  النظرية التواصلية املفهوم واملصطلح، رضوان القضماوي وأسامة العكش،-

 م.4111، 0العدد ،49اجمللد سلسلة اآلداب والبحوث اإلنسانية، العلمية،
 جملة الواحات للبحوث والدراسات، اجلامعة، تعليمية النص التعليمي للغة العربية وآداهبا يف املغيلي، خدير-

 م.4101، اجلزائر، 9العدد
 امللتقيات:

 م:4101ديسمرب  9-9-1، 4أعمال ملتقى املمارسات اللغوية: التعليمية والتعلمية
منشورات خمرب  ،-منهاج النحو يف اجلامعة منوذجا-تقعيد النظري واملمارسة اللغويةالنحو بني ال دلولة قادري،-

 )اجلزائر(. تيزي وزو املمارسات اللغوية،
منشورات  ،-احملتوى واألهداف-أتثري القرص املغضوط اخلاص بتعليم اللغات على العملية التعليمية فازية تيقرشة،-

 ) اجلزائر( تيزي وزو يف اجلزائر، خمرب املمارسات اللغوية
امللتقى األول حول  احمللية والرهاانت املستقبلية،معىن التعلم وإشكاالت التعليم يف ظل التحوالت  د،مزردزمي حم-

 م.4101خمرب تطوير املمارسات النفسية والرتبوية، أفريل واد يف النظام اجلامعي،تعليمية امل
 املؤمترات:

 أفريل ،-املؤمتر العلمي الرابع-مستقبل التعليم يف الوطن العريب بني اإلقليمية والعاملية جامعة الدول العربية،-
 م.0999
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The current dissertatoin aims at investigating the different communicative and informative techniques 

used within applied linguistics field from different perspectives; terminology, methodology as .well as practice. 

This mainly according to the linguistics field needs on general and applied linguistics on particular 

.Dealing with the same framework, the objective of the dissertation between hand is to analyze the 

communicative techniques used in university discourse as case study letters department at the University of 

Mostaganem. The aim of the research is to tackle the followed curriculum used to teach certain modules as well 

the attempt to focus on teaching methods used to teach these modules whether be it at level of terminology, 

methodology, concepts and approaches. According to the current theoretical researches dealing with linguistics, 

pragmatics and discourse analysis are considered as the suitable method and approach followed to investigate the 

educational and communicative discourse used at university and letters department on particular. Furthermore, 

critical discourse analysis is adopted as method to study the University teacher and student interaction at 

classroom in addition to that to come up with remedy and solutions to certain difficulties and obstacles faced at 

transmitting the message to University students. 

 الملخص باللغة الفرنسية:

Ce mémoire la présente les techniques différentes de la communication et information utilisés dans le 

domaine de linguistique appliquée a partir des points de vues différentes les quelles terminologie, méthodologie, 

pratique…Etc. 

Principalement, le domaine de linguistique en générale et linguistique appliquée en précise. Traiter le 

même sujet, l’objective de ce mémoire est étudier les techniques de la communication utilisés dans le discours 

universitaire dans le département de lettres a Université de Mostaganem. Le but de cette recherche est 

investiguer le programme de l’enseignement de certaines modules. 

Aussi, essayer d’analyser les méthodes suivantes pour enseigner ces modules, soit au niveau de 

terminologie, méthodologies concepts et approches. Concernant, les derniers études correspondant linguistique 

théorique, pragmatique et l’analyse de discours est considérés les propres méthodes et approches pour analyser le 

discours éducative et communicative. L’utilisation plus de ça le critique du discours analysée comme méthode 

pour s’attaquer a l’interaction entre le professeur de l’université et l’étudiant. Finalement, se présenter le remède 

et des solutions de certaines difficultés et obstacles faces au moment de transmettre le message.  

 


	الؤاجهة
	أعضاء لجنة المناقشة
	الاهداء
	المدخل
	مقدمة
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	الخاتمة
	الفهرس
	قائمة المصادر والمراجع

