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 :قال تعالى
 ربي أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وان اعمل"

 9النمل اآلية"    صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين
 نحمد اهلل ونشكره على أن سدد خطانا وأمدنا بعونو و توفيقو وسخر لنا

 .األىل عونا وسندا النجاز ىذا العمل المتواضع
 قد يكون الشكر أحيانا اقل تعبير يمكن أن يحملو المرء بداخلو من احترام

 و تقدير وامتنان لذا نتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير إلى
 .الذي لم يدخر جهدا في مساعدتنا و توجيهنا" حنيفي بن ناصر"األستاذ المشرف

 إلى كل من اثنوا علينا بتقديم يد المساعدة
 وكل األساتذة الكرام اللذين رافقونا طيلة مشوارنا الدراسي

 وكل من كان لو الفضل في انجاز ىذه المذكرة
 من قريب أو بعيد

 فلكل ىؤالء أسمى عبارات الشكر و التقدير

 



 
  
 

 اللهم من اعتز بك فلن يذل 
 فلن يضل، ومن اىتدى بك

 ومن استكثر بك فلن يقل،

 ومن استقوى بك فلن يضعف،

 فلن يفتقر، ومن استغنى بك

 ومن استنصر بك فلن يخذل،

 ومن استعان بك فلن يغلب،

 عليك فلن يخيب، ومن توكل

 ومن جعلك مالذه فلن يضيع،

 مستقيم، ومن اعتصم بك فقد ىدى إلى صراط

 بصيرا اللهم فكن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا معينا ومجيرا، إنك كنت بنا

 علي سيدنا محمد و علي آلو اللهم صل و سلم و بارك

نالعالمي و صحبو و سلم و الحمد هلل رب 
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 :مقدمة

تعد التداولٌة مبحث من مباحث الدراسات اللسانٌة التً تطورت إبان سبعٌنات القرن 

العشرٌن، و هذا المبحث ٌدرس فهم الناس و إنتاجهم لفعل تواصلً أو فعل كالمً فً إطار 

موقؾ كالمً ملموس و محدود، و ُتمٌز التداولٌة بٌن معنٌٌن فً كل ملفوظ أو فعل 

 .تواصلً

إن التداولٌة لها أهمٌة كبٌرة، فقد بدأ االهتمام بها باعتبارها ردة فعل على معالجات 

تشومسكً للؽة بوصفها أداة تجرٌدٌة أو قدرة ذهنٌة قابلة لالنفصال عن استعمالتها ،       

و مستعملٌها و السبب اآلخر هو التوصل إلى قناعة مفادها أن المعرفة النقدٌة بالنحو        

و الصوت و الداللة لم تستطع التعامل مع ظواهر معٌنة، ذات أهمٌة بالؽة و ٌمكن اعتبار 

د فجوة بٌن النظرٌات اللسانٌة من جهة، و دراسة االتصال اللؽوي واإلدراك المتزاٌد بوج

اتجاه معظم التفسٌرات اللسانٌة لتكون داخلٌة : و من األسباب األخرى. من جهة أخرى

بمعنى أن السمة اللؽوٌة تفسر باإلشارة إلى سمة لؽوٌة أخرى، أو إلى جوانب معٌنة من 

داخل النظرٌة و ظهرت الحاجة إلى تفسٌر ذي مرجعٌة خارجٌة و هناك ظهرت الوظٌفة 

 .اتجاه ممهد للتداولٌة

إن الهدؾ الذي نسعى إلٌه من خالل هذا العرض هو محاولتنا للتعرٌؾ بهذا العلم 

علم معقد نوعا ما التصاله بالعلوم األخرى، : الجدٌد، العلم الذي تظهر أهمٌته فً ذاته

موضوع اخترناه محاولٌن فٌه التطرق إلى جوانب متعلقة بالنشأة و التطور و العالقة التً 

 .تربطه بباقً العلوم األخرى

 :و من هذا ٌمكننا طرح اإلشكالٌة أو التساؤل التالً

 كٌؾ و لماذا ظهرت اللسانٌات التداولٌة؟

 و ما مدى عالقتها بالعلوم األخرى؟

و قد تطرقنا من خالل هذا العرض إلى ذكر نشأة اللسانٌات التداولٌة، محاولٌن من 

خالله ضبط مصطلح التداولٌة و العلماء الذٌن ساهموا فً نشأته، و تطور اللسانٌات 

التداولٌة  كان هذا فً الفصل األول أما الفصل الثانً فقد تطرقنا فٌه إلى موضوع اللسانٌات 
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التداولٌة و أهمٌتها، أما الفصل الثالث فقد اشرنا إلى عالقة اللسانٌات التداولٌة ببعض العلوم 

 .بشكل مختصر (االجتماعٌة، و التفاضلٌة و التطبٌقٌة)المهمة، كتحلٌل الخطاب و اللسانٌات 

محمود "لـ " طوبى لشًء لم ٌصل"وأخٌرا طبقنا النظرٌة التداولٌة على قصٌدة 

 .لنحاول من خاللها إٌضاح الرؤٌة- أنموذجا–" دروٌش

كما ال ٌخفى على أحد أنه ال ٌخلو أي بحث من نقائص، و ذلك ٌعود لقصر الوقت و 

 .قلة المراجع المعتمدة، محاولٌن اإللمام بكل جوانب البحث، آملٌن من هللا عز وجل أو ٌوفقنا
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 : مدخل 

أصبحت اللسانٌات التداولٌة فً السنوات األخٌرة موضوعا :ضبط لمصطلح التداولٌة- أ 

مألوفا فً اللسانٌات وفً الدراسة األدبٌة بعد أن كانت السلة التً ترمً بها العناصر 

 بهذا جٌفرٌلٌجٌقول , والمعلومات التً ال ٌمكن توظٌفها باألدوات اللسانٌة التقلٌدٌة 

ال نستطٌع حقٌقة فهم طبٌعة اللؽة ذاتها إال إذا فهمنا التداولٌة كٌؾ نستعمل اللؽة >>:الصدد

.<<فً االتصال
1 

فالتداولٌة اصطالح مدعاة دائما لاللتباس فهو مستعمل فً الوقت نفسه لإلحالة _ 

 .اصة للؽةخعلى مجال لسانً ورؤٌة 

ٌحٌل لفظ التداولٌة على مكون من مكونات اللؽة إلى جانب المكون الداللً والمكون 

–التركٌبً وهذا المكون التداولً انبثق من التقسٌم الثالثً من قبل الفٌلسوؾ األمرٌكً 

 الذي مٌز مجاالت ثالثة فً اإلحاطة بأٌة لؽة سواء أكان 1938 –شارلز وٌلٌام مورٌس 

 :صورٌا أو طبٌعٌا وهً

 .الذي ٌعنً بعالقات األدلة فٌما بٌنها: علم التركٌب - أ

 .الذي ٌعالج عالقة األدلة بالواقع: علم الداللة - ب

التً تهتم بالعالقات القائمة بٌن األدلة ومستعملٌها وآثارها من حٌث : التداولٌة-    ج

 .معناها الضٌق

فالتداولٌة إذا تطلق على التخصص أو التخصصات التً تعنً بالمكون التداولً فإننا 

نقصد بذلك المكون الذي ٌعالج وصؾ معنى الملفوظات فً سٌاقها فنفس الملفوظ مثال لٌس 

هنا ٌؤول حسب السٌاقات كملفوظ تهكمً أوال أو كدعوة الحترام النظام أو كنتٌجة 

 .الخ...لحاجة

واإلشكالٌة المطروحة اذا ما كان المعنى قابل لالنفصال عن التداولٌة فهناك جدل _ 

ادماج التداولٌة فً صلب نظام اللؽة :قائم حول ذلك فهناك من ٌقول وٌدعو الى االدماج 

فالتداولٌة هً كذلك توظٌؾ , وهناك القائلٌن بابقاء االنفصال قائما بٌن الداللة والتداولٌة 

                                                           
 . مقال فً الشبكة العنكبوتٌة www .doraab .comعادل الثامري جامعة البصرة الموقع _  1
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 وفً هذا ،لتصور اللؽة وبشكل عام للتبلٌػ واالتصال والذي ٌعارض التصور البنٌوي

ان التداولٌة اذا لٌست نظرٌة خاصةبقدر ما هً .تسري التداولٌة فً العلوم االنسانٌة كافة 

التً تشترك  فً  (علم النفس، التارٌخ، االجتماع، انتروبولوجٌا )تشابك للعدٌد من التٌارات 

 (.1914 – 1839 )وخاصة سٌمٌائٌات بٌبرس , عدد امهات االفكار 
2

 

اللسانٌات التداولٌة هً تخصص لسانً ٌدرس كٌفٌة :مفهوم اللسانٌات التداولٌة

كما ٌعنى من جهة اخرى , استخدام الناس لالدلة اللؽوٌة فً صلب احادٌثهم وخطاباتهم

بكٌفٌة تاوٌلهم لتلك الخطابات واالحادٌث باستعمال الحجاج والٌات االقناع وكما ٌمكننا القول 

 Compétence deبانها لسانٌات الحوار والملكة التبلٌؽٌة اي ما ٌعرؾ

communication  التً تقابل الملكة اللؽوٌة السابقة الصرفٌة Compétence كما 

حّددها تشومسكً 
3

 فً كتابهما  D.Venderlichفندرلٌث . و د V.Mass بذكر اماس 

 اربع منابع اساسٌة ادت <<<< Pragmatique und Sprachlichers     : الموسوم ب

 :الى تكّون هذا التخصص اي اللسانٌات التداولٌة وهً على التوالً

  السٌمٌائٌات المنطقٌة المرتبطة بنادي فٌناCercle de Vienne  

 مورٌس التً تفرع عنها تٌار طاغ أعٌد التفكٌر فٌه من خالل .سٌمٌائٌات ش

 .(من المانٌا  )كلوس .وٌمثله ج  Compasante de Travail "مكون العمل"

  الذرائعٌة االمرٌكٌةPragmatique بٌرس. س.ش: لC.S. Peirce  
4 

ٌمكن ان تقول ان التداولٌة قد سارت فً اتجاهٌن هما الدراسة اللسانٌة والدراسة 

ففً االتجاه االول استعملت التداولٌة بوصفها جزءا من السٌمٌائٌة اللسانٌة ولٌس , الفلسفٌة

وما ٌزال هذا المنحنى اللسانً قائما لحد االن فً اللسانٌات .بعالقتها بانظمة العالمات عموما

 .االوروبٌة

اما االتجاه الثانً فٌتمثل فً الدراسة الفلسفٌة وخصوصا فً اطار الفلسفة التحلٌلٌة قد 

دوره " كارناب"خضع مصطلح التداولٌة الى عملٌة تضٌٌق فً مجاله وقد كان للفٌلسوؾ 

                                                           
  .92 ص 1طالمصطلحات المفاتٌح لتحلٌل الخطاب منشورات االختالؾ :محمد ٌحٌاتن. ت :دومٌنٌك مونقانو_  2
  .1الجٌاللً دالش مدخل الى اللسانٌات التداولٌة دٌوان المطبوعات الجامعٌة ص _  3
  .4نفس المرجع السابق ص _  4
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فقد ساوى بٌن التداولٌة والسٌمٌاء الوصفٌة وهناك مجموعة من االسباب تقؾ وراء االهتمام 

بالتداولٌة مؤخرا، بعضها تارٌخً وبعضها ؼٌر ذلك، فقد بدأ االهتمام بها باعتبارها ردة 

فعل على معالجات نشومسكً للؽة بوصفها اداة تجرٌدٌة او قدرة ذهنٌة قابلة لالنفصال عن 

والسبب االخر هو التوصل الى قناعة مفادها ان المعرفة المتقدمة , استعماالتها ومستعملٌها

وٌمكن .لم تستطع التعامل مع ظواهر معٌنة ذات اهمٌة بالؽة,بالنحو والصوت والداللٌة

اعتبار االدراك المتزاٌد بوجود فجوة بٌن النظرٌات اللسانٌة من جهة ودراسة االتصال 

ومن االسباب االخرى اتجاه معظم .اللؽوي من جهة اخرى سببا فً االهتمام بالتداولٌة

التفسٌرات اللسانٌة لتكون داخلٌة بمعنى ان السمة اللؽوٌة تفسر باالشارة الى سمة لؽوٌة 

 جوانب معٌنة من داخل النظرٌة وظهرت الحاجة الى تفسٌر ذي مرجعٌة وهنا ا والىاخرى 

 .اظهرت الوظٌفٌة اتجاها ممهدا للتداولٌة

فاالولى ,ٌمكن تقسٌم التداولٌة العامة الى اللسانٌات التداولٌة والتداولٌة االجتماعٌة

ٌمكن تطبٌقها فً دراسة الهدؾ اللسانً من التداولٌة المصادر التً توفرها لؽة معٌنة لنقل 

افعال انجازٌة والثانٌة تعنً بالشروط والطرؾ االكثر محلٌة المفروضة على االستعمال 

وهو حقل اقل تجرٌدا من االول فالتداولٌة تدرس المعنى فً ضوء عالقته بموقؾ , اللؽوي

 .الكالم

االّول هو القصد , وتمٌز التداولٌة بٌن معنٌٌن فً كل ملفوظ او فعل تواصلً لفظً

ان القدرة على انتاج , االخباري او معنى الجملة والثانً القصد التواصلً او معنى الكالم 

فعل تواصلً ٌطلق علٌها الكفاءة التداولٌة التً تتضمن معرفة الفرد بالمسافة االجتماعٌة 

 .والمرتبة االجتماعٌة بٌن المشاركٌن فً الموقؾ الكالمً

 :التلفظ والتداولٌة

ٌتدخل التلفظ باعتباره اجراء اللؽة بمقتضى فعل فردي فً االستعمال فً مصطلح 

التداولٌة كمفهوم للممارسة والتفاعل ضمن ارتباط الممارسة باالستعمال دون نفً الؽرض 

فالتداولٌة تنطبق من فكرة حرٌات الكالم على االلسن . المحدد من خالل التفاعل مع االخر

اي التلفظ ذاته كعملٌة خاصة بالفرد والتً تتجلى فً ممارسة اللؽة الى هدؾ اٌصال 

 . L’intéraction والتاثٌر علٌه ضمن عنصر التفاعلٌة,الرسالة او الخطاب الى المخاطب
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اذ بدون االولى ال تتحدد الثانٌة ,فالتلفظ اذن اساس التداولٌة فً الشكل الظاهري 

كعملٌة وكلتا العملٌتٌن تخضعان الى السٌاق االطار المجهول الذي نبحث عنه فً تبعٌة 

انه كلما " محمد خطابً "الخطاب وفً ؼٌابه حتى نتمكن من فهم الكالم والفرض منه ٌقول 

الزمان والمكان ونوع ,المتكلم المتلقٌللرسالة )توفر المتلقً على معلومات عن هذه المكونات 

.(الرسالة
5

 

تكون له حظوظ قوٌة لفهم الرسالة وتأوٌلها اي وضعها فً سٌاق معٌن من اجل ان 

ذلك ما .فعلى محلل الخطاب الكشؾ عن السٌاق الذي ٌرد فٌه الخطاب.تكون لها معنى 

تستوحٌه بعض الحدود اللؽوٌة التً تتطلب معلومات سٌاقٌة اثناء التأوٌل ومن هذه الحدود 

 .الخ....االن,هنا,انت, مثل انا Déterminantsالعناصر

وهو ما ٌشكل قطبً التواصل )ان التلفظ ٌعنً افتراض متكلم ٌخاطب شخص اخر

فً حدود خطاب متبادل بٌنهما ٌصاغ على وضع ذي طبٌعة متعارؾ " سوٌسرا"بمفهوم

, وقناة تضمن عدم انقطاع الرسالة ,معتمدٌن على مرجع (العامل المشترك بٌنهما )علٌها 

انه لكً تتحقق السٌرورة اللسانٌة وٌحقق التحادث فعالٌة ال بد من وجود "ٌقول احد الباحثٌن

.وارتباطا نفسٌا بٌن المرسل والمرسل الٌه, اتصال ٌمثل قناة طبٌعٌة 
6

 

الى مستوى ٌتوخى  (منطوقة بالخصوص  )ٌحتاج المتكلم فً كل عملٌة تواصلٌة _ 

واستٌعاب واالخذ بما تتضمنه من , الحذر فً ادراك العالمة اللؽوٌة والعالمة ؼٌر اللؽوٌة 

دالالت ولكن علٌه تمثل كالم المرسل والرسالة والتمٌٌز بٌن االبعاد التركٌبٌة واالبعاد 

 تتجلى وظٌفة االشارة فً اٌصال >>" بٌٌر جٌرو"ٌقول , الوظٌفٌة للعالمة واالشارة

 <<...وهذا ٌستلزم موضوعا او شٌئا نتحدث عنه كما ٌستلزم مرجعا واشارات...االفكار
7

 

ٌمأل المتكلم احٌانا ,ان عدم قٌام المتلقً بالفعل نتٌجة جهله ال ٌعنً اقصاء دورة

لهذه القدرة الن االبالغ قبل كل  (المتكلم  )الفراغ الذي ٌعانً منه المخاطب نظرا المتالكه 

متحدث بوحدات لؽوٌة ووحدات ؼٌر , شًء هو جعل المتكلم محل انسان مالك للمعارؾ 

                                                           
ذهبٌة الحاج حمو لسانٌات التلفظ وتداولٌة الخطاب منشورات مخبر تحلٌل الخطاب جامعة مولود معمري تٌزي وزو _  5
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مراقبا كل ,لؽوٌة ومستقبل فً الوقت نفسه المنظومات الكالمٌة والحركٌة واالٌمائٌة للمتلقً

 .ما ٌتبادر منه وهو ٌحدثه

وترقب سلوكه وتؽٌر منه , تصبح ظاهرة التواصل بهذه النظرٌة تالزم االنسان 

وٌقوم بتاوٌل المحاور الداللٌة والنحوٌة انطالقا مما توفره قوانٌن الحال والسٌاق فضمن ,

.سلوك االنسان تجاه ؼٌره هناك ظاهرة التوقع واالستدراك
8

 

ٌراقب المتكلم , تتوقؾ اجابات المخاطب على ما ٌتوقعه من خطاب المخاطب 

ٌتنبأ من خالل هذه األلٌات ما من شأنه احداث , نشاطاته الذهنٌة انطالقا من آلٌات التوقع 

سوء تفاهم بٌنهما فً حٌن ٌمكن للمخاطب توقع ورود اشٌاء اذ ٌعمل على اتمام بعض 

انه حٌن ٌكون :المقاطع من كالم المتكلم بمراقبة سلوكه ومالمحه وما ٌمكن ان ٌتبادر منه

كل من المتكلم والسامع فً مستوى الفهم واالفهام ٌنبؽً نشوء عالقة تبادلٌة بٌن قطبً 

فً حدوده ٌخضع المتكلم كالمه حسب " التحدٌد المتبادل"بعالقة "اركٌونً"التواصل دعتها 

ما ٌنتظره من المخاطب باستثناء الحاالت التً ٌقول فٌها اشٌاء وٌصطدم برد فعل المستمع 

 :كأن ٌسأل شخص شخصا اخر

 حال اسرتك؟,كٌؾ حالك : الُمَخاِطب

ال اعرؾ كٌؾ تطلب منً ذلك؟: المخاَطبُ 
9

 

جاءت الفتاة "واحٌانا ٌخضع الحدٌث للسٌاق النصً اي ما ٌسبق من كالم كقولنا 

خطاب ٌشكل نصا كامال لكن ؼالبا ما تاتً الخطابات " التً التقٌت بها امس فً الجامعة

ؼٌاب احدهما ,مجزأة نصوصها والتجزيء او التقسٌم ٌعنً عالقة الجزء االول بالثانً 

عندما تكلم محمد لم اسمعه " ٌحدث خلال فً الفهم وبالتالً ضٌاع نص الخطاب بكامله مثال 

نالحظ الجزء االول عندما تكلم محمد حّدد من استعمال الضمٌر فً الجزء الموالً " 

تركٌب الجمل ثم , فنخاطب شخصٌن ٌعنً فرض اختٌارات متعّددة كطرٌقة الكالم " الهاء"

وما ٌدور بٌنهما من حدٌث ...موقؾ المتكلم ازاء مخاطبة من تحذٌر ،تهدٌد ،امر، نهً ،
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ضمن المالبسات  ٌخضعان لظروؾ كالمكان والزمان ومعرفة احدهما باالخر بذلك تكتمل 

 : اضالع المثلث ولكن بنظره جدٌدة

 

 

  Personne                المتكلم 
10

   

 

                                                                                                         

   

 

 

 الظروؾ التً ٌخضعون لها 

 Personneالزمان والمكان ومعرفتهما                                           المخاطب  )

 .(الخارجٌة

 

 

 

 

  Propos                                                        الموضوع 
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:  المبحث األول

:ٌن ونشأة التداولٌةستأو -
 

 

ٌنبؽً عدم خلطها بالنفعٌة)لقد تحدثنا عن التداولٌة
11

ذلك التٌار الفلسفً الذي ٌمثله  (

 قبل أن تظهر بمدة طوٌلة John Dewey وجون دٌوي William Jamesولٌام جٌمس 

. دراسات فً هذا المجال

 مٌز الفٌلسوؾ األمرٌكً تشارلز مورٌس  فً مقال كتبه فً 1938ففً سنة  -

علم التركٌب وعلم الداللة : علمٌة بٌن مختلؾ االختصاصات التً تعالج اللؽة وهًموسوعة 

وأخٌر التداولٌة التً تعنً فً رأي مورٌس بالعالقات بٌن العالمات ومستخدمٌها والذي 

استقر فً ذهنه أن التداولٌة تقتصر على دراسة ضمائر التكلم والخطاب وظرفً الزمان 

والتعبٌر التً تستقً داللتها من معطٌات تكون جزئٌا خارج اللؽة  (اآلن هنا )والمكان 

ومع ذلك ظلت التداولٌة  تؽطً أي بحث ,نفسها أي من المقام الذي ٌجري فٌه التواصل 

.فعلً
12

 

 لم ٌكن 1955عام "محاضرات ولٌام جٌمس "عندما القً الفٌلسوؾ جون اوستٌن 

ٌفكر فً تأسٌس اختصاص فرعً اللسانٌات فقد كان هدفه تأسٌس اختصاص جدٌد هو 

فلسفة اللؽة ونجح فً ذلك بٌد أن محاضرات ولٌام جٌمس ستكون كذلك بوثٌقة التداولٌة 

.اللسانٌات وستمثل قطب الرحى طوال ثالثٌن سنة
13

 

 :وٌمكننا تلخٌص فكر اوستٌن فً نقطتٌن اثنتٌن

 .الصدق والكذب:تتمثل فً رفضه ثنائٌة:النقطة األولى

 .تتمثل فً إقراره بان كل قول عبارة عن عمل أو فعل:النقطة الثانٌة

 

 

                                                           
 هً مذهب ٌتخذ القٌمة العلمٌة التطبٌقٌة قٌاسا للحقٌقة معتبرا أن الحقٌقة المطلقة ؼٌر  pragmatismeالنفعٌة  -  11

 .(صاغ هذا المذهب بٌبرس وطوره جٌمس ودٌوي )موجودة 
محمد الشٌبانً  دار :د.سٌؾ الدٌن دؼفوس: ت د–التداولٌة الٌوم علم جدٌد فً التواصل ,آن روبول جاك موشالر -  12

  .28الطلٌعة للطباعة والنشر بٌروت لبنان ص 
  .29آن روبول جاك موشالر التداولٌة الٌوم علم جدٌد فً  التواصل ص  -  13
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 :الفعل اإلنشائً ونقٌضه الفعل التقرٌري  (1

 ثنائٌة الصدق والكذب بالنسبة لجمل اإلثبات التً – كما أسلفنا –ٌرفض اوستٌن 

وٌالحظ أوال بان هناك جمال ذوات بنٌة متشابهة لجمل اإلثبات والتً , وضعها المناطقة 

 .الخ.....التنبٌه,التقرٌر,األمر:ٌمكن للمتكلم أن ٌصطنع بها أشٌاء عدٌدة

 :ؼٌر أن هذا التماثل الموجود فً بنٌة بعض الجمل خداع

 (أمرا)آمرك بالمجًء _ 

 (تقرٌر حال,وصؾ )أمره بالمجًء _ 

وٌخلص اوستٌن إلى وجود جمل وصفٌة اثباتٌة أو تقرٌرٌة ٌمكن أن تكون كاذبة أو 

 .وجمل ذوات نمط خاص ال ٌمكن أن ٌجري علٌها هذا المعٌار,صادقة 

إن خاصٌة الجمل األخٌرة تكمن فً أننا عندما نتلفظ بها ننجز فً الوقت ذاته _ 

:أفعاال وكذلك الشأن بالنسبة لألفعال التالٌة
14
 

 .أتمنى لكم سفرا ممتعا_ 

 .أرجو منكم المعذرة_ 

 .نشكركم على حسن انتباهكم_ 

ال ٌمكن أن نصؾ هذه األقوال بالصدق والكذب إذ أن كل ما ٌمكن أن نقوله هو _ 

 .أن هذه األقوال قد تنجح وقد تخفق أو أنها تستجٌب لمقتضى الحال أوال

وٌسمً اوستٌن هذه األقوال باألفعال اإلنشائٌة  على عكس الزمرة األولى وهً التً 

وهكذا عندما أتلفظ بها أنجز فً اآلن نفسه عمال وهذا  ٌطلق علٌها اسم األفعال التقرٌرٌة

النوع من األقوال تنعكس على نفسها أرجو منكم المعذرة فهذا القول ٌعبر فً الوقت نفسه أن 

ثمة طلبا للمعذرة فضال عن كونً أعرب عن رجاء بٌد ان هذه االقوال تخضع لبعض 

الشروط التً تضمن لها النجاح والتوفٌق وتفترض هذه األقوال أوال وجود كٌفٌة اصطالحٌة 

فً ظروؾ معٌنة اذ كل  (ع)تستدعً نتٌجة اصطالحٌة اٌضا ٌتلفظ األفراد بهذه العبارات 

المساهمٌن فً التفاعل ملزمون باالمتثال إلى قواعد الكٌفٌة التً تلزم وتجبر على اعتماد 
                                                           

  . 19 دٌوان المطبوعات الجامعٌة ص – مدخل إلى اللسانٌات التداولٌة –الجٌاللً دالش  - 14



ي   ّٚ ٔؾأز جٌٍغح١ٔحش جٌطذج١ٌٚس   : جٌفصً ج٤  
 

14 

 

هذه القواعد وهذه الكٌفٌة ٌجب تنفٌذها بكٌفٌة مخلصة وكاملة من قبل المشاركٌن وهذه 

 .األقوال ٌمكنها أن تكتسً اشكاال مختلفة

:أما األشكال األكثر اطرادا فهً
15
  

 أشكرك

 أعدك بالمجًء

 (او الجمع)وكما ٌترائ لنا من خالل هذه األمثلة فان الفاعل هو دائما المتكلم المفرد 

فً حٌن نجد زمن الفعل هو المضارع مسبوقا او متبوعا حسب اللؽة المعتمدة بضمٌر أو 

 كما ٌمكننا العثور على  accusatif وفً حكم المفعول  datifاسم وهو حكم التخصص 

 . شكرا ellipesاصؽر تنطوي على إضمار  (جمع بنٌة )بنى 

 est informeوٌوجد اخٌرا تراكٌب مبنٌة للمجهول تضطلع بنفس الوظٌفة اإلنشائٌة 

que  ( لٌكن فً علم.....) il est interdit de fumer . ( ٌمنع التدخٌن) 

ٌالحظ اوستٌن_ 
16

 من جهة أخرى بان هذه األفعال ال تشكل الوسائل الوحٌدة التً 

بإمكان المتكلمٌن اعتمادها عند الكالم والعمل فً ذات الوقت ذلك ان هناك وسائل لؽوٌة 

الحكم التطوٌح النؽمة والقرائن : اخرى تنضاؾ الى األفعال اإلنشائٌة ونذكر فً هذا الباب

الفضلٌة عطؾ النسق وسلوك المتكلم العام وحال الحدٌث او القول ؼٌر ان اوستٌن رؤٌته 

فما لبث ان رفض فً المرحلة الثانٌة " محاضرات ولٌام جاٌمس"تطورت وتجذرت  ضمن 

تأمالته حول هذه االقوال فهو ٌالحظ بدءا ان المقابلة بٌن الجمل الوصفٌة والجمل اإلنشائٌة 

لٌست بالبساطة التً ظنها فً البداٌة وخلص الى ان كل قول عمل وال ٌوجد جمل وصفٌة 

كما ان اوستٌن ال ٌحتفل بالجمل االخرى كالجمل االستفهامٌة وجمل االمر والتمنً ألنه ال 

هل هذا القول صادق ام كاذب ؟ هو :ٌمكن ان تكون كاذبة او صادقة فالرد على السؤال

 .بالنسبة الٌه امر قد تجاوزه

 .ولما كانت االقوال أعماال فانه ٌتعذر الحكم علٌها بالصدق والكذب
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عندما " وهذا على حسب رأي المؤلؾ هو الذي حمله على عنونة احد كتبه بعنوان 

 كمحصلة لما سبق نالحظ ان ثمة نقطتٌن  Quand dire c’est faire"ٌعنً القول فعل

 :أساسٌتٌن تسمان فكر اوستٌن

او الصٌػ االنشائٌة الصرٌحة من قبٌل )اقتراحه اقحام مفهوم االقوال االنشائٌة _ 

 ".االقوال التقرٌرٌة " على عكس مفهوم (...اعٌنكم

 .أي قول موسوم داخل السٌاق وان القول هو كٌفٌة من كٌفٌات العمل اقتراحه أن_ 

:تحلٌل الفعل اللغوي حسب تحلٌل اوستٌن_ 2
17
 

ٌمٌز اوستٌن بٌن ثالثة انواع من االفعال اللؽوٌة علما بان هذه االفعال ٌقع حدوثها 

 .فً وقت واحد

 . الذي بواسطته ٌتفوه المرء بشًء ما acte locutionnaire:فعل القول _ أ

 :ٌتفرع الى ثالثة افعال فرعٌة

 .الذي ٌجعل هذه الكلمات او العبارات ذوات داللة معٌنة:الخطابً_ 

 . ت وٌتمثل فً التلفظ او فً انتاج اصوا:الصوتً_ 

وٌتمثل فً كون هذه االصوات تتوفر على صورة كلمة معٌنة فضال عن :  التبلٌؽً _

 .انتمائها الى لؽة محددة وخضوعها لقواعد هذه اللؽة النحوٌة

فٌتمثل فً انجاز عمل ما بانتاج الفعل االنشائً وٌتعلق األمر : الفعل االنشائً_ ب

 .هنا حسب رؤٌة اوستٌن ٌتحقق قصد التكلم

 :الفعل التاثٌري_ ج

 .وهو الذي بواسطته احدث وجوبا رد فعل وتاثٌرا لدى المخاطبٌن

 :بعد ذلك قام اوستٌن بتجمٌع الفعال اللؽوٌة فً خمس فصائل كبرى

 (حكم على- قّدر)االفعال اللؽوٌة الدالة على الحكم _ 1

 .(حذر ,نصح , عٌن  )االفعال اللؽوٌة الدالة على الممارسة _ 2

 (التزم,كفل ,وعد  )االفعال اللؽوٌة الدالة على الوعد _ 3
                                                           

ٌدعً اٌضا بالفعل الكالمً او الفعل الخطابً احد المفاهٌم االساسٌة فً اللسانٌات  :  Acte langage:الفعل اللؽوي_  17

امر )التداولٌة ٌعود الفضل فً تاطٌره الى الفٌلسوؾ اوستٌن والمقصود به الوحدة الصؽرى التً بفضلها تحقق اللؽة فعال 
 .(طلب وعد 
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 (لعن,هنأ ,شكر )االفعال اللؽوٌة الدالة على السٌرة _ 4

 .(ردّ ,اعترؾ, افترض )االفعال اللؽوٌة الدالة على العرض _ 5
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 .سٌرل ونظرٌة االفعال اللغوٌة: المبحث الثانً

 :نظرٌة االفعال اللغوٌة_ 1

وكٌؾ انه خلص الى وجود ,بعد ان تناولنا نظرٌة اوستٌن فٌما ٌخص االفعال اللؽوٌة 

جمل اثباتٌة او تقرٌرٌة ٌمكن ان تكون كاذبة او صادقة وجمل ذوات نمط خاص ال ٌمكن ان 

 .ٌجري علٌها هذا المعٌار

 *جاء عالم اخر ال ٌقل اهمٌة عن اوستٌن وهو الفٌلسوؾ االمرٌكً جون سٌرل _ 

John Searl  فلقد اعاد تناول نظرٌة اوستٌن وطّور فٌها , موقع الصدارة بٌن اتباع اوستٌن

بعدٌن من أبعادها الرئٌسٌة هما المقاصد والمواصفات
18
 

وبالفعل ٌمكننا اعتبار االعمال اللؽوٌة والجمل التً انجزت بواسطتها وسٌلة 

ولكن ,وهذا المظهر كان حاضرا لدى اوستٌن,تواضعٌة للتعبٌر عن مقاصدها وتحقٌقها

 .سٌعرؾ اوج تطوره لدى سٌرل

 اوستٌن اقترح سٌرل بعض التعدٌالت وطّور هفبعد استفادته من دروس استاذ_ 

الذي تنطوي ,كما الّح على انقسام الفعل اللؽوي والطابع الخاص ,نظرٌة االفعال اللؽوٌة 

 . Indirects"ؼٌر المباشرة " علٌه بعض االفعال المسماة ب 
19
 

 :الفعل المباشر_ أ

القول "التً تلخصه العبارة المركزة التالٌة,ٌعتمد سٌرل على مبدأ فالسفة اللؽة العادٌة

وهذا ٌعنً ,فالقول فً نظره شكل من السلوك االجتماعً الذي تضبطه قواعد " هو العمل

 :انجاز اربعة قواعد فً الوقت نفسه

  acte d’enonciationفعل القول - أ

 acte propositionnelفعل االسناد  - ب
20

 

    acte perfomatif      فعل االنشاء-    ج

                                                           
  .33ان روبول جاك موشالر  التداولٌة الٌوم  علم جدٌد فً التواصل ص _  18
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   acte perlocutifفعل التاثٌر-    د

ٌسمح  (ب)وجمل الفعل  (بنى صرفٌة وكلمات )فً التلفظ بكلمات  (أ)ٌتمثل الفعل 

( احالة ) وهذا ٌعنً اننا نحٌل على االنا واالنتم  (2)والمتكلم  (1)بربط الصلة بٌن المتكلم 

 :مع االسناد وهو المتمثل فً مؽادرة القاعة كما هو وارد فً المثال التالً

 "أنصحكم بمؽادرة القاعة " 

 (ج)واالحالة واالسناد هاهما ٌشكالن القضٌة التً لٌست هً بعد بفعل الكالم ومع 

وقد ٌكون هذا القول نصٌحة اواشعارا ,احقق الفعل االنشائً اي القصد المعبر عنه فً القول 

 .او تهدٌدا او وعدا او امرا

 :لننظر فً االمثلة االربعة التالٌة

 انصحكم بمؽادرة القاعة. 

 ؼادروا القاعة فورا. 

 حبذا لو ؼادر القاعة. 

 هل ؼادر القاعة. 

االنا صرٌح او االنتم او الهو ٌحٌل , فً جمٌع االحوال نحن ازاء قضٌة واحدة_ 

ؼٌر ان هناك ,  (مؽادرة القاعة  )واالسناد  (االحالة باالشارة  ),دائما على الشخص عٌنه 

.عدة افعال انشائٌة ٌمكن انجازها فً الوقت نفسه
21
 

 .التهدٌد, االمر , النصح -

 .التحذٌر, االمر  -

 .االمر الؽٌر مباشر, التمنً  -

 .التاسٌؾ -

 .االستعالم, االستفهام -

كالتنؽٌم  )والمالحظ هنا قد تم التؽاضً عن االمارات االضافٌة للفعل االنشائً _ 

 .التً ترد فً حال التواصل لتدعم القول االنشائً من ذلك مثال ,  (واالٌماءة والحركة 
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 .طٌب ال تنفعل -

 .ال لن اخرج -

ٌشكالن فعلٌن تاثٌرٌٌن -  علما بانه ٌمكن الحصول على اقوال اخرى–فهذان القوالن 

وٌتوقفان على التاوٌل الذي ٌعطً للقول ان المستمع ٌعتمد على جمٌع العناصر المقامٌة 

Rituationnels وٌمٌز سٌرل نوعٌن من ,  لتأوٌل دور المتكلم التاثٌري تاوٌال مناسبا

 :القواعد

 التً تحدد معاٌٌر اللعبة بتطبٌقه هذا  Règles Canrtitutivesالقواعد المكونة _ 

 : حصر سٌرل اربع قواعد اساسٌة Promettreالتحلٌل على فعل الوعد

  Règles du Contenu Propositionnelقاعدة المحتوى االسنادي    -

  Règles d’introductionقاعدة التقدٌم  -

  Règles de sincéritéقاعدة االخالص  -

 . Règles essentielleالقاعدة االساسٌة  -
22

 

 :اما الفعل الشكر فانه ٌحتوي على_ 

 .(ج  )بواسطة العمل  (أ  )قدم خدمة للطرؾ  (ب )الطرؾ : المحتوى االسنادي -

 .قد افاد (ج )العمل :القاعدة التمهٌدٌة -

 (ج )بسبب العمل  (ب )اعترؾ بجمٌل الطرؾ  (أ  )الطرؾ :قاعدة االخالص -

 .الذي قّدره حق قدره

 .عّبر عن امتنانه  (أ  ):القاعدة االساسٌة -

تختلؾ قلٌال عن , وباسناده لهذه القواعد وضع سٌرل خطاطة لتصنٌؾ افعال الكالم

تناولنا لحد األن االقوال التً تتوفر على تطابق تام بٌن معنى . خطاطة اوستٌن وهابرماس 

اي االفعال المباشرة والتً عّبر عنها المؤلؾ بالخطاطة التالٌة ضمن :الجملة ومعنى القول

  .164ص  " Sens et Expression" كتابه الموسوم ب 
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 ص ,                                    س

 .هو معنى الجملة:                               س

 .هو معنى القول:                              ص

 .ص بالنسبة للفعل المباشر=                       نح     ص على س 

 

 

 

مع  ( نوع الجملة modeوحكمهverbe لالفع )ٌكون الفعل مباشر اذا تطابق القول 

. مثال ذلكIllocutionاالنشاء 
23
 

أٌن وضعت الكتاب؟ تتوفر ,افتح النافذة ,آمرك بالخروج ,أعلن عن افتتاح الجملة _ 

 التً تزٌد او تنقص  Riteوالطقوسٌة  (االصطالح  )جل االفعال على سمة التواضع 

 .ونجدها بخاصة فً مختلؾ المؤسسات

تقدٌم جدول مركز , قبل ان ننهً هذه النقطة نرى بانه من الضروري والمفٌد 

.لتصنٌؾ افعال الكالم عند سٌرل وهابرماس
24
 

 هابرماس سٌرل

 شرح, اعلم , شّك , انكر , اّكد : التقرٌرٌة ذكر , التمس , نصح ,امر : الموجهة

, ضمن , راهن , حذر , وعد :افعال الوعد

 .ابرم 

, حجب , اخفى , امل , فكر , علم : الممثلة

 سكّن 

, وعد , رفض , رجاء , امر : الضابطة .رحب, اعتذر , هنأ , شكر:التعبٌرٌة

 .نصح, عفا 

ٌّن :الجبرٌة , اعلن الحرب , استسلم , ع

 .(بالمفهوم الدٌنً  )طرد وطرد 

راهن , هنأ , شكر , سلم :المقاوالت التداولٌة

 .خطب, تزّوج , 

 .اعترؾ, سجل , رّد , قال :التبلٌؽٌة .وصؾ , الحظ , ترقب , توقع :الممثلة
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كخالصة لما سبق لقد خصص سٌرل جزء كبٌرا من اعماله لحصر ما ٌمٌز الفعل 

وقد مٌز الفعل االنشائً الثانوي الذي بواسطته ٌتلفظ , المباشر عن الفعل ؼٌر المباشر 

القصد الذي هو نفس المتكلم والفعل  (عكس المجازي  )المتكلم بجملة ٌطابق معناها الحقٌقً 

 .االنشائً االولً الذي ٌستنبطه المستمع من مجموع اوضاع التواصل

 :الفعل غٌر المباشر- ب

طرح سٌرل ,  واالستعارة  Fictionفً صلب الفصل الذي خصصه سٌرل للتخٌٌل 

وما " الالمباشرة " عّدة اسئلة مكنتة من مباشرة وشرح القضٌة الحاسمة المتعلقة ب 

 .االستعارة ؟ وكٌؾ تمتاز فً ذات الوقت عن الصٌػ الحقٌقٌة واشكال القول المجازٌة

كٌؾ , وما الذي ٌجعلنا نستخدم عبارات ذوات استعارة بدل استخدام المعانً الحقٌقٌة 

تشتؽل االقوال االستعارٌة اي كٌؾ ٌتمكن المتكلمون من مخاطبة مستمعٌهم باعتماد 

االستعارة دون ان ٌجهروا بما ٌرٌدون االدالء به وما الذي ٌجعل بعض االستعارات مالئمة 

.والبعض االخر ؼٌر مالئم؟
25
 

 واالستعارة والسخرٌة والفعل Littéralبعد تحلٌل مفصل لكل من المعنى الحقٌقً  -

اقترح سٌرل شرط لكٌفٌة اشتؽال الالمباشرة وهكذا خلص الى ان القول , الؽٌر مباشر 

الحقٌقً ٌنتصب وجوده متى كان هناك تطابق بٌن معنى الجملة والمعنى الذي ٌقصده 

اما االستعارة فهً عكس ذلك اذ تخبر المستمع على االنتقال , المتكلم وما ٌفهمه المستمع 

جارتك : "من المعنى الحقٌقً الى المعنى الذي ٌسنده المتكلم الى قوله لننظر فً المثال التالً

 ".افعى 

زاحفة  )اي كون الجارة افعى , ان المستمع ها هنا بلؽنً وجوبا المعنى الحقٌقً  -

وال ٌحتفظ اال بالمعنى المجازي على الرؼم من انه ٌمكن ان توجد حاالت  (من الزواحؾ 

الى االنتقال من المعنى الحقٌقً , اخرى ٌضطر فٌها المستمع كً ٌدرك السخرٌة مثال 

بان هناك امارات ؼٌر , للجملة حتى ٌصل الى نقٌض المعنى المقصود وؼنً عن البٌان 
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لننتقل االن الى الفعل ؼٌر المباشر اذ نرى استراتٌجٌة سٌرل ان , معجمٌة كالنؽمة والبسمة 

 " هل تستطٌع ان تناولنً الملح" القائل فً عمل لؽوي ؼٌر مباشر من قبٌل المثال االتً 

ال ٌنجر عمال لؽوٌا واحدا بل اثنٌن عمال اولٌا ٌتمثل فً االلتماس الذي ٌنجر 

.بواسطة عمل ثانوي هو السؤال
26
 

فالمقصود المتضمن فً القول اي العمل الذي ٌنوي القائل انجازه بواسطة جملته انما 

وهذا المقصد هو الذي ٌنبؽً تبٌنه لكن ال ٌمكن تحقٌقه فقط من , ٌتصل فقط بالعمل االولً 

, خالل المعنى التواضعً للجملة المنتجة اال ان سٌرل ال ٌتصور الداللة اال بكٌفٌة تواضعٌة 

وتقوم استراتٌجٌته حٌنئذ على افتراض ان تبٌن المقصد المعنً ٌتحقق فً االن نفسه 

بالقواعد الداللٌة التً تنطبق على االعمال اللؽوٌة وبالمعلومات المحصلة سلفا ذات الصلة 

اال ان , بالمعرفة المشتركة والتً هً قرٌبة جدا من المقاربات التواضعٌة والترمٌزٌة للؽة 

هذا ؼٌر كاؾ اذ ٌعتمد سٌرل لٌحل المشكلة تماما على مبدا التعاون الذي استعاره مباشرة 

 .من ؼراٌس ففً رأي سٌرل 

وكان مقصده المتضمن فً  (هل تستطٌع ان تناولنً الملح؟ ):اذا قال زٌد لصالح -

فان صالحا ٌفهم مقصد  (السؤال)بواسطة عمل ثانوي  (االلتماس )القول انجاز عمل اولً 

فصالح بعد ان طبق القواعد الداللٌة : زٌد بفضل عملٌة معقدة تحدد كلها فً عشر مراحل

التجأ الى المعارؾ المحصلة سلفا , لالعمال اللؽوٌة وفطن الى ان قول زٌد ٌمثل سؤاال 

فادرك ان السؤال ال ٌتناسب كثٌرا مقام التواصل واستدل بواسطة مبدا التعاون ان االستفهام 

ثم عاد الى المعارؾ فً , لٌس هو على االرجح العمل المتضمن فً القول المقصود 

ووفق شروط نجاح االلتماس فانه على الشخص الذي ,االلتماس الذي قصد زٌدا انجازه 

وبفضل هذا الشرط تعرؾ .ان ٌكون قادرا على انجاز العمل المطلوب, نتوجه الٌه بالكالم 

هو سؤال عن شرط النجاح  (من جهة داللته  )على مقصد زٌد الن قول زٌد  (اخٌرا)صالح 

هذا وبعبارة اخرى وحسب راي سٌرل ٌكفً ان نطرح سؤاال حول الشروط التحضٌرٌة 

لننجز العمل الولً  (قدرة المخاطب او رؼبته فً انجاز العمل المطلوب  )لاللتماس 
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وهكذا نرى ان لمبدأ التعاون دورا محدودا جدا فً عملٌة . لاللتماس بصورة ؼٌر مباشرة

.التعرؾ للعمل الؽٌر مباشر
27

 

هذا وقد عنً العدٌد من اللسانٌٌن بهذه االفعال ؼٌر المباشرة وانصب االهتمام اساس 

 .   فً البحث عن تحدٌد وحصر وسائل وشروط انجاز مثل هذه االفعال

ٌمكنه ان ٌنطوي على انشائٌة اساسٌة وانشائٌة مبتذلة , ان القول حسب سوكلن  -

Uruelle  ًوانشائٌة فعلٌة تدع  Illakution Tatsachlichen ان القول التالً مثال  :

 :ٌتوفر على االنشائٌات التالٌة

  (وصؾ حال  )تقرٌر : انشائٌة اساسٌة -

 .مدح:انشائٌة مبتذلة -

وهو الذي ٌعبر عن قصد المتكلم , فعل او جزء من فعل الشكر :انشائٌة فعلٌة -

.الحقٌقً فً حال معٌنة
28
  

بٌد ان سوكلن قد ادخل تعدٌالت على مفهوم الفعل ؼٌر المباشر كما عرضه  -

ذلك ان استشرؾ نوعٌن من االقوال ؼٌر المباشرة الن الفعل قد ٌخضع اما الصالح , سٌرل

او تكون ازاء , وتكون حٌنئذ ازاء عوامل ال مباشرة متواضع علٌها, بكٌفٌة ؼٌر مباشرة 

عوامل خارجٌة عن االطار المتواضع علٌه مسبقا وخاصة بشخص او بزمرة صؽٌرة من 

 .االشخاص

فً حال , وٌرى المؤلؾ انه اذا تم التطابق بٌن االنشائٌة المبتذلة واالنشائٌة الفعلٌة

 .معٌنة فاننا تكون انذاك حٌال فعل ؼٌر مباشر

 فتالحظ بان االفعال اللؽوٌة المباشرة هً  R.S Langeاما برٌجٌت شٌلٌن النج 

نقٌض االفعال اللؽوٌة ؼٌر المباشر اذ تنتمً االفعال المباشرة الى عالم االصطالحات 

وتخلص الى ان اطراد استخدم , والتواضعات والمؤسسات ٌقصد اطالعها بوظٌفتها بفعالٌة 

 والحال ان *"التمثٌل الذاتً "هذه االفعال فً مجتمع ما ٌفضً الى وجود امكانٌة كبرى ل
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تواتر استخدام االفعال المباشرة دلٌل على مجتمع مؤسس اما تاسٌس ان الوظٌفة االجتماعٌة 

 >>    D.Frankلالفعال ؼٌر المباشرة اساسٌة وجرى بنا فً هذا الباب قول دورتً فرنك 

 على , ٌمكن ان تتوفر االفعال ؼٌر المباشرة على سبٌل المثال

تحاشً المحظورات التحالٌل على حواجز ؼٌر مرؼوب فٌها وتفادي :الوظائؾ التالٌة

وخلق امكانات واسعة للذات والطرؾ الثانً تمكن , مطلب ؼٌر مبرر لمنزله ما اوحق ما 

وهذه العملٌات هً فً الؽالب اشكال لبروز الكٌاسة بمعناه الواسع , من االهتداء الى مخرج 

.<< تحمً التفاعل االجتماعً  Tactiques اي لبروز تكتٌكات
29
 

 Converse (جمع حكمة = حكم  )"حكم الحدٌث"وهذا التقوٌم بمفهوم 

Tionnelles Maximes  التً اقترحها ؼراٌس Grice  والتً وجد فٌها بعض اللسانٌٌن 

شرحا لالفعال ؼٌر المباشرة وٌمكن ان نالحظ بان اللسانٌات التداولٌة قد تجاوزت االطار 

 .كما قامت بتوسٌع مجال بحثها, االّول الذي وضعه لها الرواد االوائل 

نعود االن الى الحكم او القواعد التً وضعها ؼراٌس والتً تطرح السؤال _ 

ماذا ٌحصل لو لم ٌحترم احد المشاركٌن حكمة من هذه الحكم؟ بامكانً خرق حكمة :التالً

او , ذلك انً ان لم اوفر كمٌة المعلومات التً ٌتطلبها منً مقتضى الحال , على كره منً 

كحكمة االخالص مثال ٌرى , الطرؾ االخر فانما ٌكون ذلك بقصد احترام حكمة اخرى 

ؼراٌس بانه من المفروض ان ٌحترم كل متكلم مبادئ الحدٌث ومن ثمة تطبٌقها ما وجدوا 

 .الى ذلك سبٌال

ؼٌر ان بعض اللسانٌٌن ٌرى بان هذه الحكم , وهذا الوجه ٌتٌح فسحة من التسامح 

ال سٌما وان االطراؾ ال ٌتوفرون على نفس الحاجة , ؼٌر قادرة على تفسٌر كل شًء 

.وفضال عن هذا فانهم ٌستخدمون اشكاال لؽوٌة مختلفة او قلٌلة التجانس, التبلٌؽٌة
30
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  .33 الجٌاللً دالش مدخل الى اللسانٌات التداولٌة ص  29 _

 ًوٌتم استرجاعها عند الحاجة  (التمثل  )هً مجموعة المعارؾ واالعتقادات التً تخزن فً الذاكرة :التمثٌل الذات
  .(التمثٌل  )ومعالجتها معالجة ذهنٌة 
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هو احد ابرز اشكال , ان المفترض المسبق الذي هو نتٌجة عملٌة االفتراض المسبق 

الجملة ج  )ٌحدد عادة بواسطة اختبار النفً , ذلكم الذي هو فً البنٌة اللؽوٌة , الضمنً 

عندما تنتفً ج ان المفترضات المسبقة ل ج هً , تفترض الجملة ق ان ظلت ق صحٌحة 

وهكذا  (مجموع ق للجمل التً ال ٌمكن ان تكون صحتها موضوع ض عن طرٌق نفً ج 

.ففً الملفوظ
31
 

مفترضة مسبقا  (احمد كان ٌشرب سابقا  )تقول ان الجملة (احمد كؾ عن الشرب )

احمد )وكذلك الحال فً  . (احمد لم ٌكؾ عن الشرب )بما اننا ٌمكننا استنباطها كذلك من 

بمنأى عن ( ٌوجد متحؾ فً توازي ) فان المفترض المسبق الوجودي  (متحؾ توازي 

قطع احمد  )كما نجد مفترضات مسبقة مرتبطة بالتنظٌم الموضوعاتً للملفوظ , النفً 

ؼٌر ان هذا , المطروح فرنسا ( قام احمد بشًء ما على الدراجة ) او  (فرنسا على الدراجة 

فهو ٌتوقؾ على الكٌفٌة التً ٌتداول , النوع االخٌر من المفترضات ؼٌر مسجل فً الملفوظ 

 .بها النص

 :هناك فً الواقع نوعٌن من االفتراضات المسبقة

 .االفتراضات المسبقة الداللٌة والمنطقٌة -1

 .االفتراضات المسبقة التداولٌة -2

وهو مترحم  ( 1984 – 1970 )وفٌما ٌلً مثال مأخوذ من ان ماري زارنبكوؾ 

 "فرٌتز لم ٌالحظ ان زوجته ال تحبه:"من االلمانٌة

.اذا كان االمر ٌتعلق بافتراضات مسبقة تداولٌة فان المستمع سٌتلفظ بالجمل التالٌة
32  
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 :غراٌس وتطور اللسانٌات التداولٌة: المبحث الثالث

حكم :ٌشمل امتداد مجال اللسانٌات التداولٌة ومشاؼلها دراسة المفاهٌم االساسٌة التالٌة

  Interaction  والتفاعل  Présupposition االفتراض المسبق , الحدٌث 
33

 وكان 

 .لؽراٌس دور كبٌر فً ذلك

 :حكم الحدٌث لـ غراٌس_ 1

 الذي ٌحدد  Convention" االصطالح"لئن كان اوستٌن وسٌرل قد شهدا مفهوم

فان ؼراٌس قد اقترح مفهوما اعم ٌمكن ان ٌشتؽل بمعزل عن , القوة االنشائٌة لفعل الكالم 

 .فعل الكالم كما ٌمكنه ان ٌنظم التواصل اي نوعا من السلوك العقالنً للفرد

 على ما ٌسمٌه 1975تدور اشهر مقاالت ؼراٌس وهو المقال المنشور سنة _ 

وقد .وٌسجل هذا المقال تطورا فً مفهوم الداللة ؼٌر الطبٌعٌة" منطق المحداثة "صاحبه 

االستلزام الخطابً ومبدأ التعاون :ادخل فٌه ؼراٌس مفهومٌن مهمٌن هما 
34
 

ٌفترض ؼراٌس ان المتخاطبٌن المساهمٌن فً محادثة مشتركة ٌحترمون مبدأ 

التعاون فالمشاركون ٌتوقعون ان ٌساهم كل واحد منهم فً المحادثة بكٌفٌة عقالنٌة ومتعاونة 

لتسٌٌر تأوٌل اقواله بشرح ؼراٌس هذا المبدأ مقترحا اربع قواعد متفرعة منه من المفترض 

 :ان ٌحترمها المتخاطبون وان ٌستؽلوها وهً

التً تفترض ان تتضمن مساهمة المتكلم حدا من المعلومات ٌعادل :قاعدة الحكم -1

 .ماهو ضروري فً المقام وال ٌزٌد علٌه

                                                           

 
من اهم فالسفة اللؽة مما كان لهم اثر كبٌر فً توجٌهه الدرس  ( 1988 – 1913 )فٌلسوؾ امرٌكً : بول ؼراٌس_  33

صاغ نظرٌته فً الداللة القصدٌة من خالل . الفلسفً للمعنى وكٌفٌة تشكله من اللؽة انطالقا من فهم الٌات المحادثة
  .(محاضرات ولٌام جاٌمس  )محاضراته الشهٌرة 

  . 33الجٌاللً دالش مدخل الى اللسانٌات التداولٌة ص _  34



ي   ّٚ ٔؾأز جٌٍغح١ٔحش جٌطذج١ٌٚس   : جٌفصً ج٤  
 

27 

 

التً تفترض نزاهة القائل الذي ٌنبؽً اال ٌكذب وان ٌملك الحجج :قاعدة النوع -2

 .الكافٌة الثبات ما ٌثبته

 )التً تفترض ان ٌكون حدٌثنا داخل الموضوع :(المناسبة )قاعدة العالقة او  -3

(ذا عالقة بأقوال القائل السابقة واقوال االخرٌن 
35
  

التً تعنً ان نعبر بوضوح وبااللبس قدر االمكان ونقدم :قاعدة الكٌؾ -4

  .(مثال الترتٌب الزمنً عندما نروي سلسلة من االحداث  )المعلومات بترتٌب مفهوم 

ان الفائدة الكبرى من قواعد ؼراٌس ال تكمن فً وجوب احترام المتخاطبٌن لها بل 

ٌتمثل وجه طرافتها فً قدرة المتخاطبٌن على استؽاللها وقبل تحلٌل هذه المسألة ٌمكن 

.ادراج المفهوم المهم االخر مفهوم االستلزام الخطابً
36
 

ٌرى ؼراٌس ان الداللة هً ما قٌل واالستلزام الخطابً هو ما تم تبلٌؽه وٌختلؾ 

طرٌقة تواضعٌة , ٌقر ؼراٌس بوجود طرٌقتٌن لتبلٌػ اكثر مما قٌل , ماتم تبلٌؽه كما قٌل 

 .تستدعً استلزاما محادثٌا (ؼٌر تواضعٌة  )تستدعً التزاما تواضعٌا وطرٌقة محادثٌة 

 من هو محمد؟_ 

.لم اكن اعرؾ انه متزوج_ 
37
 

لكن : باٌزاء افتراضات مسبقة منطقٌة ٌدلً المستمع برد ٌطابق ذلك كأن ٌقول _ 

قد تمس عالم الحٌاة ,ان هذه الخلفٌة للمعرفة ؼٌر الصرٌحة فً صلب التخاطب. انها تحبه 

والعالم العلمً بوجه عام لذا فان اهمٌة  (عالم الجن والحور  )الٌومٌة او العالم المتخٌل 

 بذلك  Didactiqueاالفتراضات المسبقة فً تبلٌػ بٌنة وقد اعترفت صناعة تعلٌم اللؽات

 . مبكرا

اال تكمن وظٌفة المعلم فً تزوٌد المتعلم بالمعلومات التً تشكل هذه الخلفٌة المعرفٌة 

الواجب تدعٌمها على الدوام بقصد تحقٌق التدرج المرسوم؟ ان اسئلة المتعلمٌن 

                                                           
 .33نفس المرجع السابق ص_  35
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واستٌضاحاتهم كثٌرا ما تصدر عن الرؼبة فً الحصول على قاعدة مشتركة من 

.االفتراضات المسبقة تكفل نجاح التخاطب
38

 

لئن ركز دعاة نظرٌة افعال الكالم ابحاثهم حول شروط انجاز هذه :مبدأ التفاعل_ 2

بحٌث , فلقد تبٌن بعد ذلك انه من الضروري توسٌع مجاالت , االفعال وتحلٌلها وتصنٌفها 

ٌشمل التفاعل والحوار وهذان المفهومان االساسٌان فً نظرٌة التبلٌػ ٌستلزمان اوال اضاءة 

 .فلسفٌة سرٌعة

وتستمد هذه " االنا"لقد خصص جزء هام من التفكٌر الفلسفً للنظر فً هوٌة _ 

المتحرر من عرض الواقع فً " االنا"الهوٌة اصلها حسب راي كانط من التفكٌر الذاتً ل

ٌستمد هوٌته من عالقته الجدلٌة سٌرورة تفاعلٌة بٌن "االنا"حٌن ٌرى هٌجل بان 
39

 االفراد 

وٌضطلع فكر , وهً السٌرورة التً ٌتكون فٌها الوعً بالذات وٌتقوى بالخبرة المتبادلة

الفرد بوظٌفة الوسٌط بحٌث االنا واالنا االخر ٌتخاطبان وهكذا ٌدخل االفراد فً سٌرورة 

اللؽة , التفاعل ٌمٌز هٌجل داخل مذهبه الفلسفً بٌن ثالث مقوالت اساسٌة عند االنسان

ان الفرد , فً صلب المقولة االخٌرة التً تمثل الزمرة االولٌة ٌتم التفاعل ,االسرة ,العمل,

وهوحٌال تعقد العالم ٌستخدم رموزا لتمثٌل االشٌاء بكٌفٌة مجردة كما ان وجود  الوعً 

 .تنصب من خالل اللؽة

العابرة  )ان العمل ٌسمح باٌقاؾ السٌرورة المتجهة كلٌة صوب تحقٌق الرؼبة االنٌة 

 .وٌفضل االداة التً ٌرمز الٌها تصبح ذات وجود دائم (

فانه هو االخر ٌمٌز بٌن النشاط االداتً والنشاط التبلٌؽً  ( 1978 )اما هابرماس _ 

او التفاعل مٌزبٌن ان هناك شخصٌن على االقل معنٌان مكرهان على احترام المعاٌٌر التً 

تم ادراكها واالعتراؾ بها وكل انحراؾ او اخالل بها ٌستدعً جزءا فً حٌن السلوك 

.الهزٌل فً النشاط االداتً ٌؤول الى االخفاق ازاء الواقع
40
  

هذا وقد ٌقترح هابرماس خطاطة من قبٌل المقابلة بٌن النشاط التبلٌؽً واالداتً _ 

 .اطار التاسٌس
                                                           

 

  25 ـ ان بول جاك موشالر التداولٌة الٌوم علم جدٌد فً التواصل ص38 
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:              التفاعل المعبر عنه بواسطة الرمز
41
 

 المعاٌٌر االجتماعٌة القواعد الموجهة صوب العمل

 اللؽة العادٌة المشتركة بٌن االلفاظ مستوى التحدٌد

  السلوكٌة المتبادلة Attentesالتوقعات  كٌفٌة التحدٌد 

االمتثال للمعاٌٌر  )السهر على المؤسسات  (او النشاط  )وظٌفة نوع العمل 

  (على اساس الدعم المتبادل 

 )عقوبة مبنٌة على الجزاء المتعارؾ علٌه  نوع الجزاء فً حالة االخالل بالقواعد

  (او المصطلح علٌه 

 تمدٌد التبلٌػ  Individuationتحرر فردنة  العقلنة

 .الخالً من الهٌمنة

 

وراء هذه الصٌؽة الفلسفٌة للتفاعل ٌجب فً اطار اللسانٌات التداولٌة االحتفال  -

فعندما ٌتفاعل شخصان فانهما ٌقٌمان بٌنهما عالقة ذاتٌة , بالعوامل اللسانٌة قبل كل شًء 

 :وٌتبادالن المعلومات وٌجري التبلٌػ او التواصل فً ذات الوقت على مستوٌٌن

 ووجه ,المستوى العالئقً الذي ٌبرز من خالل التٌرة والحركة واالٌماءة

 .المحتوى الذي ٌتعلق بالمعلومات الفكرٌة والمعرفة المجردة

 .ان االعتبارات العامة حول مبدأ التفاعل ٌجعل من مظهره العٌنً الذي هو الحوار

 ًمكون التبلٌػ االساس. 

 :البنٌة الحوارٌة_ 3

لقد اخذت اشكالٌة الحوار تستثٌر اهتمام منذ ثالثٌن سنة وهناك عدة مدارس ذوات 

 .توجٌهات متعددة تعنً بها القضٌة
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مثال تلح على تحلٌل الحدٌث  (ساش  وشقلوؾ  )ان النزعة االنتومٌتودولوجٌة _ 

فانهم  (هاٌس وقمبرس  )وكذلك االستراتٌجٌات التً ٌعتمدها المتكلمون اما االتنوؼرافٌون 

 .باعتبارها مجموع المعرفة الثقافٌة التً ٌمتلكها الفرد" الملكة التبلٌؽٌة"ٌهتمون بمفهوم 

فانها تركز  (وبخاصة فاتزالفٌك  )اما النظرٌات التفاعلٌة المبنٌة على علم النفس 

على الوجه العالئقً الذي ٌنطوي على مظاهر شتى كسوء التفاهم والمفارقات وهً مظاهر 

 .تستوجب العالج

فانها تقوم بتحلٌل  (ارفٌن ترٌب والبوؾ  )اما النزعة اللسانٌة واالجتماعٌة _ 

االقوال فً مختلؾ مقامات التبلٌػ باالعتماد على الوظائؾ اللؽوٌة المحصورة من قبل 

.بوهلر وٌاكبسون
42
 

واخٌرا فان علم االجتماع ٌشارك هو االخر بنصٌب ال ٌستهان به وذلك من خالل 

 حول التفاعل الذي ٌحصل وجها لوجه وذلك فً الحاالت التً  Goffmanاعمال قوفمان

فٌها هو الحافظ على هٌمنتهم وكذا الحفاظ على سمعة  (المتخاطبٌن  )ٌكون هّم المتفاعلٌن 

ؼٌر انه ال ٌوجد حدود فاصلة بٌن هذه النزعات كما ان االنتقال من حّد الى اخر , المخاطب 

 .لٌس بمستبعد من الوجهة القٌلٌة

وانه لمن االهمٌة بمكان فً كل بحث تداولً االحتفال بالحوار بوصفه بنٌة كبرى 

 >>حٌن قال " فرانسٌس جاك" والفعل اللؽوي بوصفه بنٌة صؽرى الن االمر كما صوره 

ان شكل الخطاب الذي ٌفوق الجملة انما ٌتحدد كل قول فٌه فً بنٌة داللٌة حقٌقٌة بتسوٌة 

<<.....المعنى والقٌمة المرجعٌة فً تسلسلها بواسطة القواعد التداولٌة
43
 

 ضالحع جْ جٌّغأٌس ٘زٖ ضذسؼ  Interindividuelsٚٚسجء صٛسز جٌحٛجس جٌؼالتم١س  -

ٔمحغح ٌغ٠ٛس ٌصشف وحفؼحي جٌخطحخ ٚجالعطشجض١ج١حش جٌّغخشز ذٙذف جٔطحؼ جٌطر١ٍغ ٚجٌحذ٠ع 

 .(جالعّحء جٌّّٙس )

                                                           
  .38الجٌاللً دالش مدخل الى اللسانٌات التداولٌة ص _  42
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 وهو ٌنظر فً امثلة مستقاة من اللؽة الفرنسٌة بان الحوار  Rouletلقد الحظ رولً 

 :ٌبنى على ثالث مستوٌات ذات تراتٌبٌة قوٌة هً

  التبادل 

  التدخل 

  الفعل اللؽوي 

هذا وبامكان الحوار ان ٌتوفر على تبادل واحد او عدة تبادالت تنهض بانجازها 

 .رد الفعل / المبادرة- 3رد الفعل - 2المبادرة - 1:وظائؾ ثالث اساسٌة

كما ٌمكنه  (االعتذار  )او اصطالحا  (التهنئة . التحٌة )وقد ٌكون التبادل تأكٌدا _ 

 .ان ٌبنى فً شكل تدخالت موجهة وتدخالت ثانوٌة

 :البحث عن معٌار قواعدي لالنجازٌة_ 4

 .الكالمً واالنجازٌة= الشكل الفعلً

ؼالبا ما ٌكون للملفوظات االنجازٌة فعل قواعدي مصرؾ مع الشخص االول المفرد 

 ولكن لٌس بالضرورة ان ٌكون  Indicatifضمٌر المتكلم؟ زمن الحاضر بصٌؽة االدالل 

اسمح لك "على سبٌل المثال معادال للملفوظ " مسموح لك بالخروج" الملفوظ 

 .النهما ملفوظان انجازٌان"بالخروج

هو فعل انجازي حٌنما ٌكون مصرفا مع الشخص " ٌرحل"اذا ان الفعل القواعدي 

االول ضمٌر المتكلم من زمن الحاضر وتقرٌرٌا فً كافة االشكال االخرى وٌكون امرٌا اذا 

.فهو تقرٌري فً إشكاله باإلضافة إلى األمر" ٌركض" تم تحدٌده أما الفعل 
44
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:المبحث األول
 

 

   La Référence: المرجعٌة -1

سنعدد ,  على أنها عالمات تحٌل إلى ملفوظٌتها*ٌمكن تعرٌؾ مرجعٌات الملفوظ

 ومخاطب  Locuteurالملفوظة تفترض وجود متحدث , أوال ما تنطوي علٌه انعكاساتها

Allocuteur اي فً مكان ,  فً الزمن عند لحظة محددة فٌقعان فً الفضاءعوضم وهً تت

.معٌن لحظة وصول الملفوظٌة
45
 

الكثٌر من العلماء بطرح اشكالٌة العالقة بٌن الخطاب والعالم " المرجعٌة" لقد عالج 

مؤكدا أن التجربة الحٌاتٌة المعٌشة هً التً " كلود لٌفً ستروس"مثلما فعل ذلك , الواقعً

 .تشكل الحقل المرجعً

العبارات التً تسمح للمتكلم >>:عادة المرجعٌة بأنها" اوسفالدو دٌكرو" بٌنما ٌدعو 

أكان هذا العالم حقٌقٌا , أوالى عدة أشٌاء خاصة من عالم الخطاب, باإلشارة الى المخاطب 

.<<ام خٌالٌا
46
 

وتكتسب مشروعٌتها , هً التً تحدد أبعاد الخطاب الحقٌقٌة, فالوظٌفة المرجعٌة للؽة

ان اللؽة فً >>وٌقول جورج مونان , حٌنما تتطابق العالمات اللؽوٌة مع الواقع الخارجً

.<<ٌرتبط وجودها بتجربة المتخاطبٌن بالعالم, ذاتها هً مجموعة من البنى واالشكال 
47
 

ٌؤولها عن طرٌق ارجاعها الى عالمها , فالمخاطب ٌتلقى عالمات لؽته او لؽة اخرى

وهذا ٌستوجب ان ٌملك خلفٌات , الحقٌقً اي انطالقا مما ٌقوله عن نفسه وعن االخرٌن

اذ من الصعب ان نفهم كمتلقٌن خطاب الرئٌس االمرٌكً , مسبقة عن موضوع الحدٌث 

المتحدث عن تارٌخها وحاضرها ان كنا نجهل اللؽة االنجلٌزٌة والخلفٌات الثقافٌة والتارٌخٌة 

 .لتلك األحادٌث

                                                           

  . énonciationالملفوظ ٌطلق الملفوظ للداللة على انتاج فعل التلفظ * 
 .24ص . 1998دراسة من منشورات اتحاد الكتاب العرب , قاسم حداد . د, جان سٌرفونً الملفوظٌة ت- 45

 .25ص . المرجع نفسه السابق-  46
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فهً التً , بهذا المفهوم تعتبر المرجعٌة القاعدة األساسٌة لكل اتصال وتواصل -

وتدل على سٌرورة العالقة بٌن , تحدد العالقة بٌن الملفوظ والموضوع الذي تحٌل الٌه

.الملفوظ والمرجع
48 

: ثالثة أنواع من اآللٌات المرجعٌة وهً, ٌوظؾ الفاعل فً الخطاب او الحدٌث -

المرجعٌة المنسوبة الى حال التخاطب او , المرجعٌة المنسوبة الى السٌاق, المرجعٌة المطلقة

 .الضمائر

الحدٌث عنها فً حال ما ٌستلزم لتعٌٌن  Préférence Absolue ::المرجعٌة المطلقة - أ

 .الرجوع الى الشًء ذاته دون المعطٌات الملحقة به, شًء معٌن

" محمد", فلتعٌٌن, اخت محمد: وذلك عندما نقول مثال :المرجعٌة المنسوبة الى السٌاق - ب

كعامل , وهو اخته, ذاته الى شخص اخر" محمد"ٌستلزم على المتكلم ان ٌعود اضافة الى 

ما دام ٌمكن تعٌٌن هذا االخٌر " محمد"لم ٌرتبط بصفة مطلقة ب" اخت" ان الدال , مرجعً

".خالة سلٌم", "ابنة عمر:"مثل, بطرٌقة بدٌلة
49 

, عن الشخص ذاته ٌمكن ان ٌعٌٌن بواسطة الضمائر انت:المرجعٌة المنسوبة للحالة- ج

ٌتحقق عندما تؤخذ حال , فاختار الوحدة الدالة المالئمة لتاوٌلها...هو محمد, انا محمد .... انا

شخص متحدث , مخاطب, متكلم)الخطاب بعٌن االعتبار اي الدور الذي ٌؤدٌه الشخص 

 . Référence déictiqueاو ٌمكن ان ندعوها بالمرجعٌة الضمٌرٌة  (عنه

ان دراسة هذه المرجعٌات ٌعنً دراسة مرجعٌة ضمائر الشخص وظروؾ الزمان 

....والمكان
50
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 :المبحث الثانً

 " La deixis:"الضمائر او االشارات

وتسمى اٌضا تداولٌة الدرجة االولى اذ تلعب الضمائر : مفهوم الضمائر او االشارات   - أ

وألهمٌتها , باعتبارها ظاهرة لؽوٌة دورا فً ضمان االطار التداولً للحدٌث  (االشارات )

 وٌشمل الضمائر وظروؾ الزمان  Schiftersترجع الضمٌر او المبهم من االنجلٌزٌة 

  . Déictiques:كما ترجم الى الفرنسٌة ب.اآلن, هنا,انا :والمكان

تجسد المرجعٌة مجموعة اآللٌات التً تتطابق مع بعض الوحدات ذات الحقٌقة  -

 .ببعض الوحدات ذات الحقٌقة ؼٌر اللؽوٌة وذلك ٌعنً التعبٌر بواسطة الضمائر, اللؽوٌة

الضمائر هً تلك الوحدات اللؽوٌة التً ٌستلزم عملها المرجعً :"ٌقول اركٌونً -

 االهتمام ببعض العناصر المكونة لحال الحدٌث Sémantique – Référentiel  الداللً

باالضافة الى الدور الذي ٌؤدٌه فاعلوا الخطاب والحالة الزمانٌة والمكانٌة للمتكلم 

".والمتلقً
51
  

ضمٌر ٌقدم لنا " انا",فً حال الحدٌث " انا"هً نطق المتكلم ب" انا "ان وظٌفة  -

وٌبقى البحث عن الشخص الذي ٌرجع الٌه الدال موضع , نفس المعطى فً اؼلب االحٌان 

ثم ان الشًء الذي ٌتؽٌر مع الحالة هو مرجع الوحدة المبهمة ولٌس معناها كما ٌشٌر , التلفظ

.ٌتشكل الحدٌث او الخطاب" انت"و " انا"الى المستمع المتلقً للخطاب بٌن " انت"
52 

 :وهنا ٌحضرنا المثال التالً

 من ٌضرب؟: الجدي

 .انا: الذئب

 من انا هذا؟:الجدي

 .انا طبعا من ترٌده ؼٌري؟:الذئب

                                                           
 .96منشورات مخبر تحلٌل الخطاب ص _ لسانٌات التلفظ وتداولٌة الخطاب : ذهبٌة الحاج حمو-  51
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" روسل"لقد كان بٌرس صاحب تعبٌري االشارة والعالمة االشارٌة بٌنما استعمل _ 

دلٌل "فادخل " قٌومٌن .ج" اما  egacentric particulaire" االنوٌة الخاصة" تعبٌر 

 " الذاتٌة

 indicateur de Subjectivité العالم الرمزي "باصطالح " راٌسنباخ.ه "اتى و

فما هً اذن هذه ,وامكن بفضل هذه التعابٌر تمٌز العالمات المعٌنة بطوابعها" التأملً

 الطوابع؟

تعابٌر تختلؾ احالتها " االن"و"ذلك" "هذا"واشارات " هو" "انت" "انا"تعد ضمائر 

بحسب ظروؾ استعمالها اي وفقا لملفوظها فً السٌاق فتوظٌفها ٌختلؾ من , بالضرورة 

.فترة الى اخرى
53
 

فصفة البكاء ال " انا ابكً" قد ٌحٌل على شخصٌة المتكلم نفسه مثل قول " انا" -1

انسبها اال الى نفسً بالرؼم من وجود العالمة الدال على ذلك الدموع وتظهر من ؼٌر ان 

 .وهً دلٌل على االلم كما ٌمكن ان تكون عالمة للفرح, ٌصرح بها االنسان 

على المتخاطبٌن واناس اخرٌن فٌمكن ان اتحدث ولكن باسم " انا"قد ٌحٌل  -2

وٌمكن ..." رفضنا االستعمار:"اي ان القضٌة المطروحة مشتركة مثال, اخرٌن قصد تمثٌلهم

 .الجمٌع" انا"ان تدعوها ب 

على المتكلم الذي ٌتخذ بإزاء شًء ما مسافة أي بعدا فٌتخذ موقع " انا"قد ٌحٌل  -3

 .الراوي الخٌالً كالتخٌل فً األدب ، وان لم ٌظهر فلدٌه وظٌفة

 

                                                            (اناس اخرون)                  المتخاطبون                  

                      انا المتكلم             انا    

(مثل الراوي فً االدب)         خٌالً                           
54
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, انه ال ٌمكن ان تجد مجموعة من االشٌاء واالشخاص دون ان نشٌر الٌها  -

. تبقى مطروحة فً الوقت الذي لم تحدد مرجعٌتها بدقة" انا" فاشكالٌة ثبات معنى الضمٌر 

فً حال حدث معٌن بمعنى ٌشٌر الى نفسه، فكٌؾ نطق " انا"هو الذي ٌقول " انا"فمرجع 

، كما ٌمكن ان ٌوظفه للتعبٌر عن الجماعة ، او اراد ان ٌجعل الشخص المتحدث عنه "انا"

وراء حجاب، ولكن ٌلعب دورا فً الوصؾ ، بذلك تكون دراسة مرجعٌة خطاب 

 الشخصٌات 

هً دراسة لمرجعٌة الشخص وظروؾ الزمان والمكان، بمعنى التوقؾ على ما 

.ٌوفره الحوار الجاري بٌن الشخصٌات
55 

 :الشخصٌة الثالثة فً الخطاب -2

تعد الشخصٌة الثالثة عنصرا اساسٌا فً الحدٌث ، مٌزتها انها تبتعد عن االبهام ، 

 ولكن ال ٌمكن للضمٌر ان  Non personne-شخص- بالال- جون سرفونً"وٌدعوها 

ان ": "اركٌونً"شخص بحٌث ال ٌظهر اال اذا اراد المتكلم ذلك، ٌقول_ ٌعبر عن الال 

شخص ٌبدو ؼٌر –تكمن وظٌفته فً التعبٌر عنا الال " هو"التصرٌح القائل ان الضمٌر 

صحٌح تماما، انما ٌكون ذلك فً بعض االسالٌب التً ٌرؼب فٌها المتكلم تحدٌد 

ان القول بان الشخص الثالث ضمٌر الؽائب هو : لنذهب الى ابعد من ذلك ونقول".طبٌعتها

شخص مبنً للمجهول، بحجة انه ٌفتقر الى عالمة خاصة به، فً هذا اللسان او ذاك، _ ال

ٌعنً اننا نتجاهل حقٌقة اساسٌة، فالشخص على االقل فً االلسن التً تنتمً من الناحٌة 

التصنٌفٌة الى المجموعة نفسها التً ٌنتمً الٌها اللسان الفرنسً، هذا الشخص ٌشكل 

 سواء اكان هذا الشخص صرٌحا مرسوما كما فً  Prédicationالدعامة الالزمة لالسناد 

اسم مضمر، او مستتر فً حالة  )الحالة التً ٌظهر فٌها على شكل ضمٌر شخصً 

.(االسم
56
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وال " انت"و " انا"الضمٌر الؽٌبً وال ٌختلؾ عن " هو"انه ٌمكن ان نطلق على 

اللذان " انت"و " انا"وربطه بسابقه ٌقدم له مدلوال، نفس الشًء بالنسبة ل" هو"ٌمكن 

 .ٌفتقدان للمرجعٌة فً حال فقدان االستعمال الواقعً لهما

انسان، جماد،شًء  )شخص ٌفٌد التراسل مع اي شخص اخر من العالم _ ان الال

 بحٌث ان  Contres exemplesامر ٌؤدي الى مجموعة من االمثلة المضادة  (مجرد

.المدونة االدبٌة تمثل اكبر جزء
57
 

، الموظفة ؼالبا فً مقام االحترام والتقدٌر، ال تشكل الجمع بٌن "انتم"اما بالنسبة ل

ٌعنً " نحن "Personnes amplifiées اشخاص مضخمة " نحن"و" انتم" "انت"و " انا"

 .الخرون" + انت"ٌعنً " انتم"اخرون "+انا"

 

 (+...انا )+ انا +                     انا 

  (+...انت )+ انت + نحن                 انا 

 (+...هو  )+ هو +                      انا 

 

 

 (+...أنت  )+ انت + انت                     

  (...هو  )+ هو + انت  انتم                

 (+ ...هم )+ هو +                      أنت 

 ال مرجعٌة لها، ولٌس لها وجود formes videsان الضمائر اشكال وصٌػ فارؼة 

اال حال الحدٌث التلفظ او التعبٌر عنها بالكتابة، او اسناد االقوال الى اصحابها استنادا الى 

".بنفنست" رأي 
58
 

 : Le tempsالزمان   -3
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الماضً والمستقبل ولكون : لقد حدد التصور الفلسفً الزمن وقسمه الى قسمٌن

الماضً انقضى وال ٌوجد فً الحاضر، والمستقبل لم ٌحن اوانه بعد فال ٌمكن الحدٌث عن 

شًء ٌدعى الزمان، ولكن من االفضل الحدٌث عن الكٌنونة فتقول االشٌاء الماضٌة كانت 

 .االشٌاء المستقبلٌة ستكون، اما االشٌاء الحاضرة فكائنة

لقد جاء المعاصرون لٌنظروا الى الفعل على انه مادة لؽوٌة مهمة فً بناء الجملة 

ال ٌعد وان ٌكون حدثا ٌجري على ازمنة مختلفة تختلؾ فً الماضً كما تختلؾ فً "وهو 

".الحال واالستقبال
59
 

ربط الزمان بالفعل، والتعبٌر عن الزمن ٌعنً تموقع حدث على محور االزمنة  

فالبحث عن الزمان والمكان هو الكشؾ عن الظروؾ التً تتجلى فٌها مرجعٌتها انطالقا من 

 خطاب المتكلم شفوٌا كان ام كتابٌا، بناء على ذلك الحدٌث عن عالقة المتكلم، المرجعٌة 

بالسٌاق الذي ٌدور فٌه الحدٌث وتحدٌد الزمان والمكان وكشفهما، ٌرتبط بشروط 

 .تخص المتكلم واحداثٌتا الزمان الصادر عنهما الخطاب

لهذا العامل الالمرئً المتحرك الى تقسٌمه اقساما ثالث بنفست افضت دراسة 

 :باعتماده على عالقة المتكلم بالزمن

ٌحس به االنسان وٌدركه، وٌختلؾ انقضاؤه من بٌئة الى اخرى ومن :الزمن الطبٌعً -1

 .(االستمرارٌة )بالالنهائٌة والخطٌة  (الزمن)المجتمع الى االخر، وٌمتاز 

االنسان جزء من البٌئة التً ٌنتمً الٌها وهو كائن محاط باالحداث التً :الزمن التارٌخً -2

تنتا به ، وبامكانه التأرٌخ لحٌاته، من بداٌتها الى نهاٌتها عن طرٌق الذاكرة بتشكٌل ما ٌسمى 

 ان بنفستاذ ٌرى . هناك لسانٌٌن ٌحاولون ابعاد الزمن عن المرجعٌة. بالسٌرة الذاتٌة

 :ٌقول " اركٌونً"االحداث لٌست الزمن بل متضمنة فٌه بٌنما نجد 

ان الزمن هو حصر حدث ما فً محور االزمنة بالنسبة لوقت معتمد      "

".كمرجع
60 
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او ما ٌدعوه بنفست زمن الحدٌث او زمن الخطاب حسب :(الزمن اللغوي)زمن الحدث  -3

 .تدوروؾ، وهو البحث عن تمثٌلٌة الزمن فً ارتباطه مع لحظة الحدٌث

ٌعبر الزمن التارٌخً عن الزمن الماضً، اما زمن الحدٌث او الخطاب فٌمكن ان _ 

ٌقع فً اٌة نقطة من الزمن التارٌخً، ٌمكن ان نجعل زمن التارٌخ الى الخلؾ وزمن 

 .الحدٌث الى االمام

 

 1         زمن الحدٌث 2        زمن الحدٌث 3زمن الحدٌث 

 

 

 

 

 

 

 الزمن التارٌخً                                                      زمن الخطاب  

 

 (المنقضً)فمن الواضح عن زمن الحدٌث هو الحد الفاصل بٌن الزمن الماضً ،

 والحاضر الذي لم ٌنقض بعد وٌتجلى الزمن فً اللؽة بواسطة القرائن التً تحدد بحوار 

ظروؾ الزمان التً تدعى بالمبهمات )االفعال عند نهاٌتها او بواسطة الظروؾ 

  (الزمانٌة

اما لحظة الخطاب فتبقى المحور الذي  (...اآلن،الٌوم،الؽد،امس،االسبوع الماضً

" ترتب بواسطته مبهمات الزمن ولتحدٌد مختلؾ هذه المبهمات تبعا ألزمنتها ٌقترح

 :هذا التصنٌؾ"اركٌونً

 .استعمالها وداللتها مقترن بالحاضر:المبهمات التزامنٌة/ 1

 .زمنها انقضى وفات:المبهمات القبلٌة/ 2
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 .الزمن الذي لم ٌنقضً بعد:المبهمات البعدٌة/ 3

 المبهمات الحٌادٌة/ 4
*

زمنها ؼٌر محدد،ودعٌت هكذا لخروجها عن المبهمات :

.المحددة بسبب اختالفها عنها
61
  

 

  الظروف المبهمة الظروف غٌر المبهمة

 .فً ذلك الوقت،اذن

 

 .التزامنٌة .االن

 

فً ذلك الٌوم،بعد مرور 

 .اسبوع،ساعات قبل ذلك

األمس،األسبوع الماضً، 

قبل ساعات، منذ قلٌل، 

 . الٌوم

 .القبلٌة

الٌوم الموالً،السنة 

 .الموالٌة،بعد مرور ٌومٌن

ؼدا، فً األٌام المقبلة،فٌما 

بعد، بعد ٌومٌن ،السنة 

 . القادمة

 .البعدٌة

الٌوم،هذه الصائفة،هذا  .فً الٌوم االخر

 .الصباح

 .الحٌادٌة

  

اعتبر الزمن عند بعض النحاة بعامل محرك،اذ هو التواصل نفسه المرتبط بوجود 

المخلوقات،ٌتمٌز الزمان عن ؼٌره كونه ٌخضع للقٌاس، فهو مقسم وٌسمح ذلك بالرجوع 

انه ٌوظؾ كل من الحاضر " العالقة القبلٌة"، " البعد"و " القبل"كرونولوجٌا الى : الى

والماضً والمستقبل الى جانب عوامل اخرى ؼٌر لؽوٌة واخرى لؽوٌة،ٌتموقع المتكلم فً 

عالقة توتر مع الموضوع المتحدث عنه فً محاولة لفت انتباه المخاطبٌن، اذ كان الخطاب 

فٌكفً العودة الى السٌاق النصً الستنباط الزمن منه،ٌبقى  (مبهمات)نمطا بدون ضمائر 

                                                           
 فانها تساهم فً جعل المتكلم ٌوظؾ  Neutreاالمر فً تحدٌد زمن المبهمات الحٌادٌة  فان نفس: المبهمات الحٌادٌة*

الٌوم كرهت حٌاتً،الٌوم انا كاره حٌاتً،الٌوم ساكره حٌاتً، ٌمكن مقابلة هذه الصٌػ باالزمنة : االزمنة الثالثة مثل قول
  .التً تواكبها
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نظام االزمنة من البنى الخاصة، بدون شك بلؽة معٌنة والتقسٌم القائم على الماضً 

والحاضر والمستقبل ٌنبؽً ان ٌخصها كلها، الحاضر زمن قائم بذاته اما الماضً والمستقبل 

 .فٌحددان بالنسبة الٌه

فً كثٌر من االحٌان ما ارتبط الزمان والمكان، فالزمان ٌبدأ فً الوقت او :مكان الحدٌث -4

اللحظة التً ٌتكلم فٌها شخص ما كما ٌتأسس المكان بدوره فً تلك النقطة من الفضاء التً 

لحظة التلفظ فان قلنا خدٌجة هنا فً الجامعة ٌتعٌن ان خدٌجة : ٌتواجد فٌها اثناء الحدٌث اي

ان الشًء الذي ٌحدد المكان ". فً الجامعة: "على مقربة من المتحدث الموجود أثناء قوله

هو وضعٌة المتكلم فً لحظة الحدٌث،وكذا اشارته ٌقول  (...القرب،البعد،الخلؾ،االمام)

 Positionوضعٌته الجسدٌة :  تتحدد المبهمات المكانٌة بوضعٌة المتكلم>>:مانؽو

physique اضافة الى اشارته Getes  >>
62
  

لكن تحدٌد الوضعٌة لٌست هً الوسٌلة الوحٌدة لتحدٌد المكان، فباالضافة الى 

  *.االستعالم النسبً للمتكلم نجد االستعالم المطلق واالستعالم السٌاقً

اسماء االشارة :فمن منظور علم التراكٌب تتوزع المبهمات المكانٌة الى قسمٌن

Démonstratifs  والظروؾ Adverbes وان وجدت بعض اسماء االشارة كمبهمات 

فهناك بعضها تجمع ما بٌن المعنى  (...هذا،هذه،هؤالء)حقٌقٌة مصاحبة الشارات المتحدث 

 .تلك الطاولة: المعجمً والقٌمة االبهامٌة مثل

هناك ، / بٌنما تنوع المبهمات الظرفٌة الى انظمة صؽٌرة متقابلة من قبل هنا 

ٌمٌن تضمن هذه االنظمة قٌمتها انطالقا من االشارة، وضعٌة وتوجٌه جسم المتحدث، /ٌسار

 .وكل تعدٌل ٌعنً تؽٌٌر فً المكان

 س خلؾ ع، ففً الحالة اوس امام ع، : هذه العملٌة بقولها أن" اركٌونً"لقد حددت  

االولى ٌنبؽً ان ٌأخذ المتكلم بعٌن االعتبار وضعٌته الخاصة، وفً الحالة الثانٌة ال بد ان 
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وٌتضح من ذلك استعماالن واحد مبهم واالخر ؼٌر . ٌتواجد فً الجهة الخلفٌة بالنسبة ل ع

 .مبهم

ان المتكلم ٌتخذ موقفا ازاء وضعٌته فً الزمان والمكان وفً الوقت ذاته ال بد ان 

االحكام التً تتحدد : ٌتخذ موقؾ اتجاه ما ٌقول، فهو مفهوم متبلور تحت مصطلح جدٌد وهو

 .فً مواضٌع متعددة تبعا لتموقع المتكلم او المخاطب فً خطابه وما ٌؤدٌه من افعال كالمٌة

 (:نموذج)معالجة الرموز االشارٌة عند بارهٌٌل -  5

 :هناك ثالث امثلة

 .الجلٌد ٌطوؾ فوق الماء -1

 .الجو ممطر -2

 .انا جائع -3

تأتً هذه األمثلة للكشؾ عن اتساع  االختالفات فً درجة الخضوع الى سٌاق االنتاج، فنجد 

اننا نعرؾ مكان  (2)ٌحٌل على نفس حالة األشٌاء فً كل شًء، بٌنما نجد المثال  (1)المثال

فنجد أننا نعرؾ المتكلم وزمن اإلنتاج وبالتالً فمن المشروع  (3)وفترة انتاجه، اما المثال 

( 1)والقول بان كل اتفاقٌات .  ومن االتفاقجمن السٌاق التداولً لالنتها (1)ان نجرد المثال 

تمتلك نفس المرجع لكً تقترب جملة ما من ملفوظ ما، علٌها ان تستجٌب لبعض الشروط 

النحوٌة والداللٌة ، باالضافة الى انتاجها، الذي علٌه ان ٌلبً بعض الشروط التداولٌة 

.كانتاجها من طرؾ كائن واع له موقؾ افتراضً
63
 

قام بارهٌٌل بانجاز لعبة ابهام ، ٌدعونا فٌها الى تخٌل المنطقً توم بروون،  -

 سٌحاول ان ٌرى فٌما اذا 1951مقررا المعالجة من خالل التجربة، ففً اول ٌناٌر من سنة 

كانت الحٌاة ممكنة باالقتصار فقط على استعمال الجزء ؼٌر االشاري للحٌاة الطبٌعٌة، لقد 

"انا جائع"كان ٌؤمن زوجته ان تحمل الٌه فطوره الى سرٌره اال انه منع نفسه من قول 
64
 

... مع العلم ان زوجته على علم بالتجربة وال تقوم باي مجهود لتاوٌل محاوالت توم بروون

عن " بارهٌٌل"وباختصار فالجوع هو الذي ٌخرج المنطقً من لؽته االشارٌة ، وٌعبر 
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اعتقاده فً كون بحث اللؽات االشارٌة ، ووضع هذه اللؽات ٌعد من المهمات المستعجلة 

بالنسبة للمناطقة المعاصرٌن، فأولى هذه المهمات تعود الى التداولٌة الوصفٌة اما الثانٌة الى 

 .التداولٌة المحضة
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 :المبحث الثالث

 :االحكام

 ففً اعادة اشكالٌة االحكام كمفهوم وفكرة ومكانتها شارل بالًوٌعود الفضل فٌه الى 

ضمن اللسانٌات المعاصرة وذلك بعد التطور الذي عرفته البنٌوبة والنحو التولٌدي 

 ".تشومسكً"ل

اوستٌن كٌؾ نصنع االشٌاء بالكلمات وهو ٌدعً باالفعال : ٌستنبط من مقولة -

االنجازٌة او االدائٌة، وٌقصد به الرجوع الى االحكام، ففً كل مرة ٌستعمل المتكلم اللؽة 

لهدؾ التأثٌر على المخاطب وباي طرٌقة كانت ٌستدعً االمر اقواال وبالتالً احكاما، فتعدد 

 :هذه الطرق بها تعدد االفعال وبالتالً تعدد الحكام والتً تصنؾ الى

االستفهامٌة، التعجبٌة والطلبٌة والتً تفرض فكرة : االحكام الخاصة بالجمل االثباتٌة -1

 .ضمنٌة

 وتظهر من خالل المفردات والتً ٌعبر عنها بواسطة ظروؾ الجملة :االحكام التقدٌرٌة -2

 .والتقٌٌم

وهً شاملة لكل الظواهر المعٌنة لنظام المفردات وانسجامها، وتنهض : االحكام التعبٌرٌة -3

 . La Syntaxe d’expressivité بنظمٌة التعبٌر "غٌوم:"عما ٌدعوه

اكٌد ان محمد : مثل احكام االحتمال والتأكٌد مثل: االحكام التً تحمل افكار صرٌحة -4

من خالل هذا التصنٌؾ لالحكام نالحظ تواجد قوة كالمٌة تؤثر على . ذاهب الى المستشفى

هناك تطابق بٌن افعال الكالم والقوى "ٌقول " مانغونو"الفعل باختالفه وفً هذا الشأن نجد 

..."طلب، سلم، حٌا:  من مثل Les force illocutoiresاالنشائٌة 
65

   

ٌفترض فعل االثبات شخصا متلفظ ٌجعل كالمه سلٌما بحٌث ٌسجل حضوره فً 

الى ما ٌلتزم به المتكلم : عالمات الشخص، والزمن وصٌؽة الفعل كما تشٌر سوابق االفعال

بروندوتر هو ان نضع القول محل الصدق او : فاالثبات عند بعض الباحثٌن امثال. ازاء قوله
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الكذب وال ٌعنً اٌصال محتوى حقٌقة معٌنة، فاالثبات مرتبط باالقوال ذات الصٌػ الدالة 

المتكلم  على الحاضر صٌػ تحتوي على فعل انشائً ثالثً االبعاد، اما فً حالة التقدٌر فان

 وبموقعها ازاء " باحكام قٌمٌة" ال ٌحكم على اقواله من وجهة نظر واحدة وهً درجة تحققها

".مجموعات متقابلة الحسن السًء، المدح الذم
66
  

باالضافة الى العبارات التً تخلو من الضمائر خاصة الضمائر المتعلقة بالشخص 

تفترض احكام القٌمة معاٌٌر لٌست بالضرورة عالمٌة، الن المتكلمٌن  (المتكلم، المخاطب)

 .ٌصٌؽونها انطالقا من فهارس خاصة بعالمهم ومجموعاتهم المتخٌلة

ان كل ملفوظ ٌحتوي عالمات دالة على موقؾ المتكلم ازاء ما ٌقول، موقؾ  -

 .ٌمٌزه التاكٌد او االحتمال فً هذه الحالة ٌكون الحدٌث عن األحكام المنطقٌة

بناءا على ذلك ان ٌكون الحساب الحكمً مساوٌا للنتائج الرٌاضٌة فً حٌن  -

لنتائج فرضٌات المناطق خصائص ؼٌر قابلة للدحض، وال بد عدم تناسً المنطق ففٌه ٌتم 

االنتقال من اللؽة الى انواع من الفكر اي التماس الشمولٌة نجد بنفست ٌبٌن ما لمنطق 

والمنطق  (الواجب)ارسطو من اهمٌة وما ٌدٌن به لبنى اللؽة الٌونانٌة الى المنطق الفرضً 

االصلً فمن خالل العالقة القائمة بٌن اللؽة والمنطق فمن الطبٌعً اهتمام اللسانً بما ٌسمى 

 .باالحكام

احكام خاصة باالسماء االفعال الظروؾ باالضافة الى احكام العدد الزمان  -

المكان ٌمكن التوصل الى ان القول ٌستؽل على سجلٌن متصلٌن زمنٌا قول شًء عن شًء 

ما من جهة وتشكل العالقة هدؾ ٌتكفل به المتحدث من جهة اخرى بذلك ٌعتبر شارل بالً 

االحكام الشكل اللؽوي للحكم العقلً العاطفً او لرؼبة المتكلم التحدث فٌما ٌخص االدراك 

وتمثٌل الفكر فلم ٌعد للجملة والكالم والقول حدود والمهم هو تعبٌرها عن خوالج النفس 

.ومكنوناتها، رؼبة فً التواصل والتخفٌؾ عن االم النفس وضٌقها
67
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 :المبحث الرابع

 :افعال اللغة

 (فكرة افعال الكالم )ان من اكثر المؤلفٌن الذٌن ساهموا فً فرض هذه الفكرة 

 وتشكل هذه الفكرة خالصة دراسة االنجازات J.L.Austin الفٌلسوؾ االنجلٌزي اوستٌن 

  Performatifs        وهً الدراسة التً خصها الفٌلسوؾ المذكور بكتاب عنوانه 

How to do Things with words محاضرة   وهو عبارة عن مجموعة من اثنً عشرة

 . سنعرض االن افكار اوستٌن1960نشرت عام 

 .القول هو الفعل -1

 .الملفوظات التقرٌرٌة والملفوظات االنجازٌة -2

 .االنجازات ملفوظات ال صحٌحة وال خاطئة -3

هناك عدد كبٌر من الملفوظات التً ال تستخدم لوصؾ الحالة : تعرٌف االنجازات -

: الراهنة لالشٌاء وبالتالً ال ٌمكن ان نؽزو الٌها قٌمة الحقٌقة كما هو حال الملفوظ التالً

 .اطلق على هذه المركب اسم الملكة الٌزابٌث او اعمد هذا المركب باسم الملكة الٌزابٌث

ان ملفوظات من هذا النوع ال تصؾ وال تقص وال تالحظ شٌئا عن االطالق  -

اسمً =اعمد: وهً لٌست صحٌحة او خاطئة وملفوظٌتها  عبارة عن تنفٌذ لعمل ما، فقولك

لٌس وصفا لما انت بصدد فعله حٌنما تقول وال هو تأكٌد على القٌام به انما هو الفعل نفسه 

التً اعتمدها اوستٌن للداللة عن تلك  performatif من  هنا جاءت عبارة االنجازي 

 على اعتبار ان  contatifالملفوظات ولمقابلتها بتلك التً ٌسمٌها بالملفوظات الوصفٌة 

.انجز=   ٌعنً taper farmالفعل االنجازي   
68
 

                                                           
 .26جان سٌرفونً، الملفوظٌة، ت الدكتور قاسم المقداد، ص -  68



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   



ػاللس جٌٍغح١ٔحش جٌطذج١ٌٚس ذحٌطخصصحش ج٤خشٜ  : جٌفصً جٌػحٌع   
 

49 

 

 :عالقة اللسانٌات التداولٌة بتحلٌل الخطاب- 

استهلت اللسانٌات دراستها بالوحدات الصوتٌة المتمٌزة، مع علم األصوات ثم 

مع النحو التحوٌلً، ثم تتجاوزها لتصل إلى الخطاب مع الفقرة أوال  بالجملة و بأقسام الجملة

 .و تسلسل الفقرات ثانٌا

إن الخطاب عبارة عن رسالة لها بداٌة كما لها نهاٌة و ٌعوض مقولة الكالم عند 

 .الخطاب+ اللؽة = اللسان : ، نفوض بـ(سوٌسرا)الكالم + اللؽة = بعض الباحثٌن اللسان 

 حسب Enoncé supérieur à la phraseكما ٌعنً ملفوظا أكبر من الجملة 

فهو من وجهة نظر القواعد سلسلة متتالٌة من الجمل، إال أن التحلٌل اللؽوي " جون دٌبوا"

للخطاب ٌنطلق من كون الخطاب مرادؾ للملفوظ، هو منطلق ٌطرح حدود بٌن ما هو 

 .لؽوي و ؼٌر لؽوي

ذلك أن اللسانٌات تهدؾ لدراسة الملفوظات التً تجمعها و معاٌنة مسارها عندما 

تحدد قوانٌن الخطاب و قواعده، فهً تصؾ سلسلة متتالٌة من الجمل، إن الوظٌفة األساسٌة 

للؽة هً التواصل متسع و تتجلى إٌجابٌاته فً تمثٌل المخاطب أو المتحدث كشخصٌة مهمة 

 :فً التلفظ، فالتواصل فً الحقٌقة ٌفترض وجود متحدثٌن

 

إن إستعمال الكالم هو وسٌلة فً تأدٌة طبٌعة اللؽة، و تتمثل فً التبادل اإلفتراضً 

و هو التأثٌر على الذات و ... التعبٌر، العرض، الطلب،: الكالمً بٌن المتحدثٌن رؼبة فً

اآلخر نمٌز من خالل التأثٌر بٌن الخطابات بشكل عام و بٌن تجلٌاتها بشكل خاص، ٌمثل 

المحادثة و الشكل الذي ٌتخذه التبادل الكالمً، أما المناقشة فهً حالة خاصة من المحادثة، 

تمٌزها البنٌة الحجاجٌة و استخدام الطرٌقة اإلقناعٌة، و ٌنتظم الكالم ضمن ما ٌدعى 
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بالجدال، و ما دام التلفظ ٌعنً فعل إنتاج الملفوظ، فتنوع كٌفٌات األداء التلفظً ٌعنً تنوع 

فلؽة الخطاب األدبً، ال تحمل المعنً المعجمً فقط و لكن هً : "الملفوظ الخطاب وداللته

"حقل شاسع من المعانً، الثقافٌة و العقائدٌة و النفسٌة و اإلجتماعٌة و الجمالٌة
69
. 

من هذا المنطلق ٌجب التمٌٌز بٌن الخطاب المكتوب و بٌن الخطاب الشفوي ألن 

ٌعتبر الكالم ذلك الشًء المتجذر فً ذواتنا البٌولوجٌة، فهو من . اإلختالؾ كائن بٌنهما

النزوات التً ال تنفذ و أن ٌخاطب هو أن ٌوجه كالما للؽٌر، فال ٌمكن تصور حٌاة اإلنسان 

بدون كالم، فالكالم هو الوحٌد الذي ٌخرج اإلنسان من العالم الساكن المجهول إلى عالم 

 .الحٌوٌة و التجلً، و ٌتمثل الكالم فً مجموع الكلمات المتجسدة حسب قواعد البناء اللؽوي

، دراسة مثل هذه (الدال)و التعبٌر عن معناه ٌتخذ المظهر اللؽوي للكالم المنطوق 

ال ٌمكن أن تهم الفٌلسوؾ بحٌث ٌركز عند النظر فً اللؽة على المفاهٌم التً "الظواهر، 

ٌتقاسمها مع اللسانً، الذي ال ٌكترث باللؽوي و عدم إهتمامه بذلك نابع من وعً جاء 

"متواصال للتمٌٌز الشكلً فً الظواهر اللؽوٌة، و هو ما ال ٌدركه الفالسفة
70
. 

، لٌتشكل مما هو حاضر أمامه، و فً (خلفٌة)ٌتأسس الخطاب المنطوق من منطلق 

فال فرق جوهري بٌن القول أو التلفٌظ كعملٌة من جهة، و بٌن الملفوظ كنتاج "عالقة معه 

"نصً من جهة أخرى
71
. 

بالكتابة فً درجة " بارت"ففً حدود المكتوب، و فً وجود الكتابة التً ٌدعوها 

 .Degré zéro de l’écritureالصفر 

و حتى ذاتٌا بصاحبه، إذ هو ... فالملفوظ ٌتعلق ادٌولوجٌا، سٌاسٌا، ثقافٌا، إجتماعٌا،

 .ملفوظ ؼٌر متحرر إزاء الخدمة النظام المسجل فً الكالم

إن اإلعتماد على هذه المعطٌات ذات األهمٌة الرئٌسٌة، تسجل العمل ضمن مجال 

 :  الذي ٌلزمنا العودة إلى بعض الخطواتAnalyse du discoursتحلٌل الخطاب 

                                                           
نور الدٌن السٌد، األسلوبٌة و تحلٌل الخطاب دراسة فً النقد العربً الحدٌث األسلوبٌة و األسلوب، دار هومة للنشر -  69

 .218، ص 1997، الجزائر، 1و التوزٌع، ج
، مبادئ فً قضاٌا اللسانٌات المعاصرة، ترجمة المنصؾ عاشور، دٌوان المطبوعات (ب)، لوؼوفٌك (ك)قوك -  70

 .11، ص 1980الجامعٌة، الجزائر، 
،  ص 1991المؽرب، - فرٌد الزاهً، الحكاٌة و التخٌل، دراسة فً السرد القصصً، إفرٌقٌا الشرق، الدار البٌضاء-  71
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 :من الجملة إلى الخطاب- 1-1

إن التفرٌق بٌن اللؽة و الكالم ال ٌفً بالؽرض، و خاصة أن الكالم هو تابع إضافً 

أو ثانوي، ذلك أن لتفرقة أفضت إلى تحدٌد مجال اللسانٌات فً مستوى الجملة ٌذهب 

 فً تحدٌد مستوٌات التحلٌل اللؽوي إلى الفصل بٌن مستوى الكلمة و مستوى الجملة، بنفست

لٌست الجملة عالمة و لكنها وحدة خطابٌة، ال ٌمكن فصل مكوناتها إال باإلعتماد على 

وظٌفة اإلسناد أي وضعها فً عالقة مع المرجع، و إخبار المتلفظ و إثباته من جهة، فأول 

هً الوحدة اللؽوٌة المجردة، ٌقابلها " الجملة: "نقطة فً التحلٌل هو اإلتفاق على مصطلح

مجموعة من الكلمات المركبة حسب قوانٌن التراكٌب، المجموعة المأخوذة خارج كل حالة 

خطاب، ما ٌنتجه المتكلم و ما ٌسمعه المخاطب، مجموعة تشكل ما ٌدعى بالقول و لٌس 

 .بجملة

إذا كان الخطاب مرادؾ للملفوظ أو القول، فإنه فً تحلٌالته ال ٌقؾ عند حدود 

الجملة، و لكن ٌقتحم ورائها، و ما بعدها أي اإلهتمام بمختلؾ مستوٌاتها، و بذلك تنتقل من 

الجملة، و من مٌدان للؽة كنظام من األدلة إلى عالم تعتبر فٌه اللؽة وسٌلة للتواصل، و 

: العبارة هً الخطاب، فالجملة هً وحدة من الخطاب، إن تخصٌص تحلٌل الخطاب كونه

ٌكون عسٌرا و صعبا بحٌث ال تزال لسانٌات الخطاب تبحث " لسانٌا"و " علمٌا"، "قانونٌا"

عن منهجٌة خاصة فً مٌادٌن مختلفة كالتارٌخ، الفلسفة، اإلقتصاد بالرؼم من خصوصٌاته 

تدخل فٌه عناصر من العالم ؼٌر اللؽوي و )اللسانٌة، ان التلفظ لٌس ظاهرة لسانٌة محضة 

 .(ال سٌمٌائٌة

إن إكتشاؾ المحددات االجتماعٌة و اإلٌدٌولوجٌة التً تتحكم فً إنتاج الملفوظ 

إن للسٌاق دورا : "ٌقول محمد خطابً (خارج الخطاب)ٌستلزم العودة إلى خارج الملفوظ 

فعاال فً تواصلٌة الخطاب و فً إنسجامه باألساس، و ما كان ممكنا أن ٌكون للخطاب 

"معنى لوال اإللمام بسٌاقه
72

 ٌرتبط الخطاب بالسٌاق الذي تحدده ثقافة المجتمع، فبانعدامه 

ٌصبح التلقً من األمور المستحٌلة و الخطاب ال ٌتحدد بمجموعة من الجمل أو الجملة 

                                                           
محمد خطابً، لسانٌات النص لمدخل إلى إنسجام الخطاب، الطبعة األولى، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، -  72

 .56، ص 1991
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بؽض النظر عن كونها مكتوبة أو شفوٌة، داخل حٌز ثقافً معٌن، فتمثٌل الحٌاة ٌعنً اإللمام 

بعدد من المعارؾ و العلوم، و بالتالً ٌختلط العنصر اللسانً بؽٌر اللسانً، لتشكٌل بنٌة 

 .كبرى أو كلٌة للكالم، تتحدد ضمن عالمها فً سٌاق معٌن، و منتمٌة إلى ذات معٌنة

 : النص كخطاب- 1-2

 أو ملفوظا أكبر من الجملة Enoncéأن الخطاب ٌرادؾ الملفوظ : لقد حدد فٌما سبق

. أي مجموعة من الجمل، تصورات تقترب كثٌرا من مفهوم النص إن لم تكن مرادفة له

إن الكثٌر . ٌصبح الخطاب ضمن الممارسة اللؽوٌة وسٌلة للمعرفة و بالتالً ٌتحول إلى نص

من اللؽات ال تفرق بٌن النص و الخطاب ،فعند هلمسالؾ النص هو كل مادة لؽوٌة قابلة 

و ربطه بمفهوم " جاكبسون" عند Messageللدرس، و ٌتلبس النص بمفهوم الرسالة 

الجملة ٌعنً حصره فً زاوٌة  ضٌقة، لقد سعت البالؼة القدٌمة إلى أن تجعل للخطاب 

عناصر و قواعد تنظٌمٌة، من مراعاة المقام و الحال، من شخصٌة التكلم و السامع بمعنى 

 .بناء أنظمة الخطاب

ٌحدد تودوروؾ النص فً فقرة واحدة من ذلك النمط المستمر الذي تكونه مجموعة 

: من الجمل، فالنص ٌمكن أن ٌكون جملة أو مجموعة من الجمل متمٌزة بعدة خصوصٌات

فعلٌة، تركٌبٌة، داللٌة، بالؼٌة، خاضع لعدة أنظمة من زمانٌة، مكانٌة، منطقٌة، مما تجعل 

 .تحدٌد ماهٌته تكتسً صعوبات معٌنة

تدعو فرضٌة نص الخطاب إلى تعرٌؾ و تحدٌد آلٌات تحوٌل اللؽة إلى خطاب، إن 

" مارتٌنً"الخطاب من وجهة نظر اللسانٌات ال تخلو مما ٌوجد فً الجملة التً ٌعتبرها 

أصؽر مقطع ممثل بصورة كلٌة و تامة للخطاب، فلم تشؽل اللسانٌات بمجموعة من الجمل 

كل حدٌث ٌفترض متكلما و : "ٌعرؾ بنفست الخطاب على أنه. بعد تناولها بجملة واحدة

متلق، لألول نٌة التأثٌر على الثانً، فالحدٌث ٌشمل قبل كل شًء الخطابات الشفوٌة 

 إلى الخطابات Ornésبتنوعها من كل طبٌعة و من كل مستوى، من الخطابات المبتذلة 

"األكثر حسنا و جماال
73
. 

                                                           
 .143ذهبٌة الحاج حمو، لسانٌات التلفظ و تداولٌة الخطاب، ص -  73
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فإن دراسة ظاهرة التلفظ ال ٌعنً الخروج عن الملفوظ كونهما مرتبطٌن ببعضهما 

البعض، لكن البد من الحذر حٌن التعرض للتلفظ على أنه ظاهرة من الصعب فك آلٌاتها، 

َمَحلة فً المعالجة و ال تخضع لمنهجٌة و تنظٌرٌة علمٌة، كما  ففً نظر اللسانٌٌن ظاهرة ُمتَّ

"ال علم إال للعمومٌة: "أنه
74

 :ٌمر التحلٌل اللسانً من منظور عملٌة التلفظ بعدة عملٌات. 

  و التعرؾ على عناصر مهمة مثل التكلم، :Repérageعملٌة اإلستعالم / 1

الزمان و )التعرؾ على السٌاق  (الضمائر)الطرٌقة التً ٌسجل بها حضوره فً خطابه 

و الهدؾ من الحدٌث و المخاطب المستفٌد من الخطاب، فاإلنسان ٌتحدث ألي  (المكان

 .شخص سواء كان حقٌقً أو خٌالً، و بطرٌقة مكتوبة أو منطوقة

صرٌح أو ضامن فً الخطاب، فلدراسة الخطاب : التعرف على نوع التلفظ/ 2

البصمات التً ٌتركها المخاطب : السٌاسً من منظور نظرٌة التلفظ البد من الوقوؾ على

فً خطابه و تحدٌد المتلقً باإلضافة إلى الهدؾ من الخطاب و موقؾ المتكلم إزاء خطابه و 

 .الوقوؾ عند مفهوم الحقٌقً و الخٌالً

 

 

 

 

 

                                                           
 .134لوؼوفٌك، مبادئ فً القضاٌا اللسانٌات المعاصرة، ص . فوك، ب. ك-  74
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 :عالقة اللسانٌات التداولٌة باللسانٌات-2

 : اللسانٌات االجتماعٌة2-1

لقد أجمع مجمل المؤلفٌن على إعطاء هذا التخصص تحدٌدا ما، و ٌعد ذلك أسباب 

 :ثالثة

أوال أن التحدٌد ال ٌستمد تبرٌره إال من خالل إستخداماته، و فضال عن هذا فإن من 

مساوئ التحدٌد زّج البحث فً إطار ضٌق، و بما أن للسانٌات التداولٌة عدة توجٌهات، فإنه 

 .لم ٌهتد بعد إلى صٌؽة موحدة

" شٌلٌن النج"و قد اقترحت عدة تحدٌدات تماشت و موضوع البحث، لقد استشرؾ 

علم إستخدام األدلة، و : أن اللسانٌات التداولٌة هً فً الوقت عٌنه: ثالث توجٌهات أساسٌة

بأن اللسانٌات : فإنه ٌرى" مورٌس"لسانٌات الحوار، و نظرٌة األفعال اللؽوٌة، و أما 

" دٌلر"و " رٌكاناتً"التداولٌة هً العلم الذي ٌعالج العالقة بٌن األدلة و مؤولٌها فً حٌم 

استخدام اللؽة داخل الخطاب و السٌمات المٌزة التً تؤسس وجهته "بأنها تخصص ٌدرس 

ٌتناول اللؽة "ٌعتبرها تخصصا " جاك. ؾ: "و أخٌرا فإن". الخطابٌة فً صلب اللؽة

 ".بوصفها ظاهرة خطابٌة و تبلٌؽٌة و اجتماعٌة فً نفس الوقت

و هناك بعض اللسانٌٌن من ٌفضل رسم حدود لموضوع البحث بدل إعطاء تحدٌد قد 

سلسلة من  Funk kolleg( "1973)"فً كتابه " فندرلٌش"ال ٌرضً الجمٌع، و ٌقترح 

العالقة الموجودة بٌننا و : و المتعلقة بالتساؤل حول: األسئلة التً ٌجب أن تشؽل بال اللسانً

آخرٌن بالقول و كٌفٌة المحافظة على عالقة موجودة سلفا و كٌفٌة التأثٌر على اآلخر، و 

المدى الذي ٌمكن الوصول إلٌه إلعتبار التلفظات اللؽوٌة كٌفٌات خاصة للعمل و الشروط 

الواجب توفرها لجعل عمل ٌنجح و آخر ٌخفق و كٌفٌة إتمام اإلحالة داخل التلفظات على 

 .سٌاق النشاط و المقام و سٌرورة العمل الذي ٌتم نقله بواسطة التقالٌد و التربٌة والخبرة

، و نظرا لعالقاتها Performanceو الحال أن األمر ٌتعلق بلسانٌات التأدبة 

بالتخصصات األخرى فإنها تحتوي على أوجه لسانٌة و اجتماعٌة و نفسٌة، و لما كانت ال 

 .تستبعد لسانٌات النظام فإنها تدرج علم التركٌب و الداللة
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لٌس القول ذا محتوى فحسب بل إنه ذو مقصد، و فضال عن هذا فهو أداة إتصال بٌن 

أطراؾ التبلٌػ، كما أن القول فعل داخل مجرى النشاط، و كل فعل ٌؽٌر حالة العالقات 

 .القائمة بٌن أطراؾ الحدٌث الموجودة من قبل و ٌأتً بشروط نشاطات مقبلة

إنه لمن الفصاحة بمكان األحجام عن اتخاذ موقؾ اعتباطً، ذلك أن توسٌع مجال 

اللسانٌات التداولٌة ال ٌسمح لنا بإعتبارها هً و اللسانٌات االجتماعٌة شًء واحد، هذا و لقد 

تشهد اللسانٌات : "سعة إمكاناتها و مواردها و ٌقول فً هذا الباب" كٌربرات أوركٌونً"أكد 

التداولٌة التً هً آخر تخصص تمخضت عند اللسانٌات توسعا على جمٌع األصعدة، فهً 

مسخرة لوصؾ ظواهر التناسق النصً، كما ٌتم تسخٌر أحد مكوناتها إلدماجه فً التحلٌل 

و ال شك أن اللسانٌات التداولٌة ستؽزو المجاالت ... النصً، و ذلك على نحو من السرعة

السٌمٌائٌة األخرى، و أنه بإمكاننا أن نستشؾ فً كل هذا أمارة دالة على كون سٌمٌائٌات 

تعنً اآلن بالتدابٌر التً ٌسخرها القول و الضامنة - و ذلك افتقاد الخطً مثٌر- السنً 

و هذه الطفرة ... لموضعة المتفرج أكثر من اعتنائها بالتحلٌل الداخلً لمحتوٌات الفٌلمٌة

من شأنها أن تجعل اللسانٌات التداولٌة تنفتح على إشكاالت  التخصصات األخرى ... العجٌبة

..."المحاورة كعلم اإلجتماع و علم النفس
75
. 

هذا و تشهد األبحاث اللسانٌة فً زمننا هذا إنتقال مركز اإلهتمام من الجملة إلى 

 :الحوار و تقع هذه التوجٌهات على عدة مستوٌات

 .نظام وبنً الحوارات- 

 الحوارات المحاجة، الخبر، الطاوالت المستدٌرة، الدروس، (typologie)نمذجة - 

 .الخ... إلقاء الكلمات

 .(الٌومً، القانونً، الدٌنً، العلمً) لتفاعل (modalité)حكم - 

و من جهة أخرى فإن اللسانٌات االجتماعٌة التً نشأت كرد فعل على اللسانٌات التً 

تجاهلت المكون االجتماعً للؽة، قد عنٌت أوال بمشكل اللؽة بوصفها وضعا ٌناسب طبقات 

 :اجتماعٌة و اقترحت توسٌع حقلها
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األفعال المباشرة و األفعال ؼٌر )دراسة أفعال الكالم حسب الطبقات اإلجتماعٌة - 

 .(المباشرة

 .(تحلٌل تفاضلً تقابلً للؽات)دراسة أفعال الكالم و التأدٌات المختلفة فً اللؽة - 

 .(تحلٌل داخل اللؽة الواحدة)و فً الطبقات االجتماعٌة - 

 : اللسانٌات التفاضلٌة2-2

التً كانت تعنً أساسا بالقضاٌا الصوتٌة و  (أو التقابلٌة)إن اللسانٌات التفاضلٌة 

 .الفونولوجٌة و التركٌبٌة و المعجمٌة قد اكتسبت مجالها بعدا أكبر

أما المسلّمة التً تسٌر على هدٌها أبحاثها فإنها تكمن فً أن أهمٌة الفارق بٌن معنى 

 .(الدقٌقة)القول و وظٌفة التبلٌؽٌة هو الذي ٌوفر الداللة الحقٌقٌة 

و هذا الفرق مرده إلى العوامل الثقافٌة قبل كل شًء، و اللسانٌات التفاضلٌة ال 

ٌمكنها تفسٌر أو توقع األخطاء كما ال ٌمكنها اإلهتداء إلى العالج الشافً، و ٌجب علٌها 

تجب على اللسانٌات  "1973كولماس . إدماج المعطٌات التداولٌة كما ألح على ذلك ؾ

التفاضلٌة أن تدرس مختلؾ العالقات القائمة بٌن اللؽات من حٌث الشكل أو الصورة و 

فتعنً المحددات " الصورة"، والوظٌفة تعنً فً هذه الحالة تأدٌات أفعال الكالم أما "الوظٌفة

 ".البنٌوٌة لمثٌرات النشاط

لكن الظاهر أن اللسانٌات التداولٌة قد أحدثت األثر األكبر فً صناعة التعلٌم، سواء 

تعلق األمر بتعلٌم اللؽة األم أو اللؽات األجنبٌة، أي صناعة التعلٌم للجٌل الثالث بعد قطٌعتها 

 تعنً بالمتعلم و مقام التبلٌػ، هناك آبو. أمع المناهج التً لم تؤت ثمارها قد أخذت حسب 

أي تزوٌد المتعلم أو المتعلمٌن : الملكة و التبلٌػ: شعار واحد ٌشؽل أهل هذا اإلختصاص

باألدوات التً تمكنهم من التحرك بواسطة الكالم، تحركا ٌالئم المقام و المقاصد المراد 

 .تحقٌقها

إن األمر لم ٌعد ٌتعلق بتلقٌن بنٌة نحوٌة معٌنة بل إنه ٌتعلق بتوفٌر الوسائل اللسانٌة 

التً تسمح للمتعلم بإجراء إختٌار بٌن مختلؾ األقوال و ذلك بحسب المقام، فان ٌعرب المرء 
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عن اعترافه بالجمٌل لطرؾ ما، معناه إجراء فرز داخل سلسلة من التأدٌات و االنتباه إلى 

 ... .ردود فعل الطرؾ المقابل

باإلضافة إلى هذا، البد من وضع هذه األقوال فً إطار تقابلً حتى ٌتمكن المتكلم 

 :من متابعة جرٌان التبادل فً مختلؾ أطواره

 .(عرض مساعدة/ طلب خدمة)رجاء - 

 .(و قبول تلقٌها/ تقدٌم خدمة)قبول - 

 .احتمال الرفض- 

 ".المحسن"تحقٌق الخدمة من قبل - 

 .إسداء الشكر- 

 .(التقلٌل من شأن الخدمة المقدمة )رد الفعل إزاء الشكر - 

و ٌمكننا أن نقترح على المتعلمٌن ذوي التحصٌل المتقدم تمرٌنا أصعب، ٌتمثل فً 

جعلهم على إٌجاد األفعال األخرى التً ٌمكن أن ترتبط به، فعلى سبٌل المثال، ٌمكن 

 :تدرٌبهم بإزاء فعل اإلتهام على البحث عن األفعال التً ٌمكن إنجازها فً مقام معٌن

 .تجاهل اإلتهام- 

 .قبول اإلتهام- 

 .التبرء من التهمة بإلصاقها لشخص آخر- 

 .اإلعتذار- 

 .المطالبة باألدلة- 

 .تبرٌر الفعل- 

و لقد شمل هذا التحدٌد العمٌق اللؽة األم نفسها، فبالنسبة للؽة األلمانٌة مثال اقترح نفر 

، و إهتم هؤالء المؤلفٌن بخمسة أوجه هامة "األمر"من المؤلفٌن خطاطة واحدة تربوٌة لفعل 

عالقة المعنى بالتركٌب، األسلوب، شروط اإلنجاز، : ألفعال التبلٌػ، و هً على التوالً

. العوامل النفسٌة، العوامل االجتماعٌة، و ثمة تمارٌن عدة متنوعة تشمل أهم األبعاد التبلٌؽٌة

 :و فٌما ٌلً بعض األمثلة

Bitte,putz die tofel =من فضلك امسح السبورة 
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Putz die tofel, damit wir wieterrech new =  امسح السبورة حتى نتمكن

.من مواصلة الحساب
76
 

War es nicht gut jetez die tofel tu putzen =  ألٌس من األحسن مسح

 السبورة اآلن؟

و هكذا نرى بأن توجه صناعة التعلٌم الحالٌة ٌقوم على إٌالء المتعلم و حاجاته المقام 

 .األول، ٌقول دانً مصٌبا فً مقال خصصه لتعلٌم الفرنسٌة و صناعة الكتب

 :اللسانٌات التطبٌقٌة

لقد بات أساسٌا توسٌع مجال المكتبات من جهة، و قلب ترتٌب األولوٌات من جهة 

أخرى، ذلك ألن مفهوم التبلٌػ هو الذي ٌجب أن ٌكون األسبق و لمحرك و لٌس اللؽة، إن 

اإلهتمام بالمتعلم ٌعنً اإلعتراؾ الكلً بأن هدفه هو التبلٌػ ال إحكام اللؽة و حذقها، و إن 

هذا الوجه األخٌر لٌس سوى وسٌلة و لٌس ؼاٌة فً حد ذاتها، و وسٌلة واحدة ضمن  

وسائل أخرى، و ال ٌجب ها هنا أن نبالػ فً شأن إمكانٌات هذا التخصص،و أن نجعل دور 

إن باب الجدال لم ٌؽلق بعد، لكن ثمة أصوات . صناعة التعلٌم ٌقتصر على التنفٌذ الساذج

ترتفع بٌن الفٌنة و األخرى، لتوضٌح المواقع و إقتراح تمازج اإلختصصات مفٌد بالنسبة 

ٌجب على اللسانٌات التطبٌقٌة، التً انتصبت كعلم : "إلى أول أمر معنى أال و هو لمتعلم

 الذي ٌسم التخصص و Inaccessibleللتعلٌم أن تتجاوز النقائص المتعلقة بالطابع العصبً 

نقائص - بكٌفٌة مستقلة-صناعة التعلٌم التً تكتفً بالتلقً و الدفاع كما ٌجب علٌها أن تستند 

 ".و ثؽرات البحث التً وفقنا علٌها فً العروض النقدٌة السابقة

و بفضل هذا الذي قدمناه ستكؾ هذه اإلختصاصات عن تنوٌم بعضها للبعض اآلخر، 

على ؼرار الثعبان و األرنب، لكن الالفت للنظر هو أن نتائج اللسانٌات التداولٌة قد سمحت 

بمراجعة جذرٌة لمناهج التعلٌم و التدرج و اإلختبارات و مراقبة المعلومات و بخاصة 

 .نمذجة التمارٌن التً انشقت قائمتها كثٌرا و اؼتنت منذ عشرٌتٌن
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و لما كانت هذه المناهج مبنٌة على حاجات المتعلمٌن المهنٌة و اإلجتماعٌة، فإنها 

ترنو إلى تطوٌر ملكتهم التبلٌؽٌة، إن جمٌع المؤلفٌن ٌؤكدون و ٌلحون على ثالث أبعاد 

 :أساسٌة لتحدٌد التعلٌم

توفر معلومات عن المجال التً تستخدم : Dimension cognitiveالبعد المعرفً - 

 .فً اللؽة

الترؼٌب و التشجٌع بقصد حمل المرء : dimension affectiveالبعد العاطفً - 

 .على التخاطب دون عوائق نفسٌة و تحرٌر السلوكات اللؽوٌة فً حدود اإلحترام المتبادل

تكوٌن اإلستعدادات اللؽوٌة و : dimension pragmatiqueالبعد التداولً - 

 .تطوٌرها بقصد التبلٌػ األمثل و الحسن، و من ثم الحصول على فعالٌة اجتماعٌة أكبر
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 :لوحوود دروٌش" طوبً لشئ لن ٌصل "قصٍذة 

 ٠ٕطٟٙ ال جٌزٞ جٌُؼشط ٘ٛ ٘زج

 ٠ٕطٟٙ ال عححس فٟ

 ضٕطٟٙ ال ١ٌٍس فٟ

ُّٟي  جٌُؼْشطُ  ٘ٛ ٘زج  جٌفٍغط١ٕ

 جٌحر١دْ  ئٌٝ جٌحر١دُ  ٠صً ال

 ؽش٠ذج أٚ ؽ١ٙذجًا  ئالّ 

ُُِٙ  ...أِحِٟ َد

 -جٌّجحٚسَ  ج١ٌَٛ ٠غىٓ

 ...ِٛضُْٙ  فٟ ٚسدزًا  جغّٟ صحس

 جٌشصحصسَ  َعرَكَ  جٌزٞ ج١ٌَٛ فٟ ٚ رذٍصُ 

 ُجػَّطٟ جٌشصحصسُ  أوٍّصِ   ذجزَ  ٚ جصد٘ششُ 

ُ  صٛضٟ ٚ جّؼصُ  ٍَم  ِٓ أ٘ذأ ٤وْٛ ُوٍَّٗ  د

 ...دِٟ  طّٝ

ُُِٙ  أِحِٟ َد

َْ  ٠غىٓ  جلطشذصْ  جٌطٟ جٌّذ

 َّْ ُٓ  جشجحُٙ وأ  جٌشجٛعِ  عف

 ... ٠شجؼْٛ ال ٚ ٚحذُ٘

ُُِٙ  ...أِحِٟ َد

 أسجُٖ  ال

 ٚغٕٟ وأٔٗ

 أسجُٖ  ال ... أِحِٟ

 -٠حفح غُُشلحش وأٔٗ

 أسجُٖ  ال
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 -وأٔٗ لش١ِذ ح١فح

 ال أسجٖ

ًَّ  وأْ  جٌٍحُِ  فٟ جخطفصْ  جٌٛغٓ ٔٛجفز ُو

 ُُ  ٠شْٚ ٚ حذ٘

سُ   ف١ُٙ أ٠ٕؼصْ  جٌذَ ٚححعَّ

 ظحتؼحًا  ػحِحًا  ػؾش٠ٓ ئٌٝ ٚ لحدضُٙ

 ج٢ضٟ ؽىٍٙح ضأخز ٚ ج٢ْ،

 ...حر١رطُُٙ

 ؽش٠حٔٙح ئٌٝ ٚضشجؼُٙ

 ...أِحِٟ َدُُِٙ

 أسجُٖ  ال

 َّْ  جٌٍحُِ  فٟ جخطفصْ  جٌٛغٓ ؽٛجسع وً وأ

 ُُ  ٠شْٚ ٚ حذ٘

 ُْ  جٌٙض٠ّسِ  جٍذ ِٓ ج٢ْ ٠طحشسْٚ ٤ٔٙ

 ٚ جٌّشج٠ح

 جٌمذ٠ّسِ  عطٛحُٙ ػٍٝ ٠ططح٠شْٚ ُُ٘  ٘ح

 ٚجٌؾظح٠ح وحٌغٕٛٔٛ

 ...٠طحشسْٚ ُُ٘ ٘ح

  حِطٍم  ٌؾٟء غٛذٝ

 ٠صً ٌُ ٌؾٟء غٛذٝ

ُْ  غالعّٗ فّىٛج لُٙ  ٚ ِضَّ

ْخصُ   خطحُ٘ ِٓ جٌرذج٠س فأسَّ

 ضض٘شُ  ج٤ؽجحس ٟ٘ ٘ح)

 (ل١ٛدٞ فٟ
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 سؤجُ٘ ئٌٝ ٚ جٔط١ّص

 ضظٙشُ  ج١ٌّٕحء ٟ٘ ٘ح)

 (حذٚدٞ فٟ

ُِ  ذ١ٓ فشق ال. دجتّحًا  أصذق ٚ جٌحٍُ  جٌحٍ

 ...خٍفَُٗ  جٌّشجذػ ٚ جٌٛغٓ

ُِ  ذ١ٓ فشق ال. دجتّحًا  أصذق جٌحٍُ  جٌحٍ

 ؽظ١َّس فٟ جٌّخرَّأ ٚ جٌجغذ

ْٗ  أوػش ٚ جٌحٍُ  ٚجلؼ١َّ

 عٛجػذُْ٘  ِٓ أورش جٌغففُ 

 ْٓ  ...ٚ ٌى

 ٠صؼذٚج أْ ححٌٚٛج

 ِشجحٍُٙ ِٓ أذؼذ ٚ جٌرحش

 ْٓ  ...ٚ ٌى

 ٠ؼرشٚج أْ ححٌٚٛج

 ِٕحصٌُٙ ِٓ ألشخ ٚ جٌٕجُُ 

 ...ٚ ٌىٓ

 ٠فشحٛج أْ ححٌٚٛج

 ضصٛسُ٘ ِٓ أظ١كُ  ٚ ج٤سض

 ... ٚ ٌىٓ

 ٠حٍّٛج أْ ححٌٚٛج

 !  حِط ٌؾٟء غٛذٝ

ًْ  ٌُ ٌؾٟء غٛذٝ  ٠ص

لُٙ غالعّٗ فّىٛج  ٚ ِضَّ

 خطحُ٘ ِٓ جٌرذج٠س فأّصْخصُ 



 . ٌّحّٛد دس٠ٚؼ " غٛذٝ ٌؾٟء ٌُ ٠صً " لص١ذز : جٌفصً جٌططر١مٟ 
 

64 

 

 سؤجُ٘ ئٌٝ ٚ جٔط١ّص

 ِرّٙس وٟٛٔ ! أؽ١حء ٠ح ...آٖ

 ِٕه أٚظف ٌٕىْٛ

 أحالِٕح ػٍٝ ل١ذجًا  ٚ أصرحصْ  جٌحٛجطَّ  أفٍغص

 جٌمذِط، حذٚدِ  ٚ ػٍٝ

، أفٍغص سُ  جٌحٛجطَّ  ف١ُٙ أ٠ٕؼص جٌذَ ٚ ححعَّ

 جٌرؼ١ذ جٌٛجٗ ئٌٝ ٚ لحدضُٙ

 ٚ  ضجضٙح أعٛجس٘ح ئٌٝ حر١رطُٙ ٘شذص

 فطّشدٚج

 ٚ ضٛحذٚج

 أجفحُٔٙ ِٓ جٌّغشٚق سِؾٙح فٟ

 جٌؼصشِ  ٘زج جذسجْ ٚ ضغٍّمٛج

 جٌّٕفٝ ححتػ دلٛج

ُْ  عالعٍُٙ ِٓ ألحِٛج  عالٌ

ٛج  ألذجِٙح ١ٌمرٍِّ

ُْ  أصحذؼُٙ فٟ ؽؼدٌب  فحوطعَّ   خٛجض

 ٠ٕطٟٙ ال جٌزٞ جٌؼشط ٘ٛ ٘زج

 ٠ٕطٟٙ ال عححس فٟ

ُّٟي  جٌُؼشطُ  ٘ٛ ٘زج  جٌفٍغط١ٕ

 جٌحر١دْ  ئٌٝ جٌحر١دُ  ٠صً ال

 ؽش٠ذج أٚ... ؽ١ٙذجًا  ئالّ 

ٍَم  أٞ ِٓ-   ؟ جٌحضْ ٘زج جحء ػح

 ضٕطٟٙ ال فٍغط١ٕ١سٍم  َعٕسٍم  ِٓ- 

 جٌّٛضٝ ضؾحذٗ جٌؾٙٛس، وً ٚ ضؾحذٙصْ 

 ٌٍٛغٓ أ حٟٔ أٚ سعِٛحًا  أٚ خشجتػ حٍّٛج ِح
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 ... ِمحذشُ٘ حٍّٛج

 ِّٙطُٙ فٟ ٚ عحسٚج

 جٕحصضُٙ فٟ ٚ عشٔح

ُّٟي  جٌؼحٌُ ٚ وحْ  جٌشجٛع ضٛجذ١ص ِٓ أظ١ك جٌؼشذ

 ٚغٕٟ ٠ح أضشجن

طهَ  ػ١ُٛٔٙ ٤ْ ّْ ْٗ  ال ... سؤ٠ح سع  ! لع١َّ

 ٚغٕٟ ٠ح أضشجن

 !الْ صذٚسُ٘ ِأٜٚ ػصحف١ش جٌج١ًٍ ِٚحء ٚجٗ جٌّجذ١ٌس 

 ٚغٕٟ ٠ح أضشجن

 صفذٍم  ئٌٝ ضحٍّٕح جٌؾٙذجء أصحذغ ٤ْ

 ٠َّٛ٘س أٚ . ..صالزٍم 

 ِّٕح ج٢ْ ضش٠ذ ِحرج

 ضش٠ذ؟ ِحرج

 أجشٍم  ذال خزُ٘

ػُٙ  جحػص ذ١ّحسز ػٍٝ ٚ ٚصِّ

 ًَّ  ٕ٘حن جٔمشظص جٌخعشز ٌؼ

ُْ  أَ ...جٌؾٟءُ   ؟ ُ٘

َُ  ححسطٍم  جػس ئْ ح ّّ  -جٌطشّدٞ ٘ح٠ٚس ص

 (لحٌٛج ٚ ٘ىزج جٌؾؼحس، صحس ٘ىزج)

 -حٍُ رجش- أفحلصْ  ذأوٍّٙح ٚ ِشحٍسٌب 

 (ِحضٛج ٘ىزج)جٌٙض٠ّس،  ذطٓ ػٍٝ ضذحشجٙح ِٓ

 جٌرحشِ  ذ١ٓ جٌؾٟء ٘زج ...جٌؾٟء ٚ ٘زج

ًٌب  جٌٍم١طس ٚ جٌّذْ  ٌّٛضحٔح، ئالّ  ٠طَّغغ ٌُ عحح

 (ًِٙ ػٍٝ ٕٔغحُ٘ )وحٌغشذحء ف١ٗ ٚ ِشٚج
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 جٌرحشِ  ذ١ٓ جٌؾٟء ٘زج ... جٌؾٟء ٚ ٘زج

 جإلؽحسز ِٓ ٠ذجٖ ضؼرص ححسطٌب  جٌٍم١طس ٚ جٌّذْ

 ج٢ْ ٠ذ٠ٗ ِٓ ِٚشٚج أحذٌب  ٠صً ٌُ

 ٠ذجُٖ  فحضغؼصْ 

ًُّي   ...جٌؼشطِ  ٘زج أجً ِٓ ٠ٕطٟٙ ؽٟء و

 -ِٛشِ  رجش- أفحلص ذأوٍّٙح ِشحٍس

 جٌٙض٠ّس ذطٓ ػٍٝ ضذحشجٙح ِٓ

ُْ  أَ. ..جٌؾٟءُ   ؟ ُ٘

 ذؼعُٙ، رسجش فٟ ج٢ْ ٠ذخٍْٛ

 أجغحدجًا، جٌؾٟء ٠ص١ش

 ٚجٌّذْ جٌرحش ذ١ٓ ج٢ْ ٠طٕحغشْٚ ٚ ُ٘

 جٌٍم١طس عححالًا 

 - ذشضمحال أٚ

ًُّي   ...جٌؼشطِ  ٘زج أجً ِٓ ٠ٕطٟٙ ؽٟء و

ٌْب .. . ذأوٍّٙح ِشحٍس  ٠ٕطٟٙ صِح

ّٟ  جٌؼشط ٘ٛ ٘زج  جٌفٍغط١ٕ

.ؽش٠ذج أٚ ؽ١ٙذجًا  جٌحر١د ئالّ  ئٌٝ جٌحر١د ٠صً ال
77
 

 :تطبٍق الضوائر على القصٍذة/ 1

 :٠مٛي ِحّٛد دس٠ٚؼ

 سؤجُ٘ ئٌٝ ٚ جٔط١ّص

 ِرّٙس وٟٛٔ ! أؽ١حء ٠ح ...آٖ

 ِٕه أٚظف ٌٕىْٛ

 أحالِٕح ػٍٝ ل١ذجًا  ٚ أصرحصْ  جٌحٛجطَّ  أفٍغص

                                                           
  250َ، ؿ2000، 2جٌؼشجق، غ- ِحّٛد دس٠ٚؼ، ج٤ػّحي جٌؾؼش٠س جٌىحٍِس، دجس جٌحش٠س ٌٍطرحػس ٚ جٌٕؾش، ذغذجد -  77
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 جٌمذِط، حذٚدِ  ٚ ػٍٝ

، أفٍغص سُ  جٌحٛجطَّ  ف١ُٙ أ٠ٕؼص جٌذَ ٚ ححعَّ

 جٌرؼ١ذ جٌٛجٗ ئٌٝ ٚ لحدضُٙ

 ٚ  ضجضٙح أعٛجس٘ح ئٌٝ حر١رطُٙ ٘شذص

فٟ ٘زج جٌّمطغ جٌؾؼشٞ ٔغطٍضَ حٛجس٠ح أٔٗ ػٕذِح ضفٍظ جٌحٛجط فال ِفش أِحِٕح عٜٛ 

 ".جٌحر١رس جٌطٟ ٘شذص ِٕح"جٌٕعحي فٟ عر١ً جٌحش٠س 

وّح ٔجذ أْ ِحّٛد دس٠ٚؼ فٟ ٘زٖ جٌمص١ذز ٠ؼّذ ئٌٝ جعطؼّحي ػذد ِٓ جٌعّحتش 

جٌّطٕٛػس ِٓ جٌّطىٍُ  جٌغحتد ف١ٛظفٙح فٟ عر١ً خذِس ٚحذز جٌؾؼٛس جٌؼحَ ٌإلٔغحْ جٌّؾشد فٟ 

 .ٚغٕٗ، فحٌؾحػش ٠طحذظ ٕ٘ح ذاعُ جٌؾؼد جٌفٍغط١ٕٟ جٌّّضق ٚ جٌّٙحْ ذؼذ أْ خغش أسظٗ

ٚ ظ١ّش جٌّطىٍُ، ٚ ٘زٖ  (٘ٛ، ٟ٘، ُ٘)ٚ ذٙزج ضٕظُ ٘زٖ جٌمص١ذز ظّحتش جٌغحتد 

جٌعّحتش ضّػً ظّحتش جٌرطٌٛس فٟ ذٕحء جٌمص١ذز جٌف١ٕس، ٚ عٕححٚي ضح١ًٍ ٠ٛ٘س ٚ صفحش وً 

 :ِٕٙح

 ٘ح ُ٘ ٠ططح٠شْٚ ػٍٝ عطٛحُٙ جٌمذ٠ّس: ٠مٛي جٌؾحػش

 ٚححعس جٌذَ أ٠ٕؼص ف١ُٙ:          ٚ ٠مٛي

ٚ ُ٘ ٠طٕحغشْٚ ذ١ٓ جٌرحش ٚ جٌّذْ:          ٚ أ٠عح
78
 

غغٝ ػٍٝ جٌمص١ذز ٚ ٠مصذ ذٗ جٌؾؼد جٌفٍغط١ٕٟ جٌّٕحظً ٚ أٌٚثه " ُ٘"فحٌع١ّش 

 .جٌؾٙذجء جٌز٠ٓ ظحٛج ذحٌٕفظ ٚ جٌٕف١ظ فٟ عر١ً جٌٛغٓ

٠ىرش حجّٗ ٚ ٠طغغ ٚجٛدٖ ٚ ٠صرف سِضج ٌٍشجحي " ُ٘"ئرْ ظ١ّش جّغ جٌغحتد 

 :جٌفحػ١ٍٓ فٟ وً ػ١ٍّس ئعطؾٙحد٠س، ٠مٛي ِحّٛد دس٠ٚؼ

 جٌمذ٠ّسِ  عطٛحُٙ ػٍٝ ٠ططح٠شْٚ ُُ٘  ٘ح

 ٚجٌؾظح٠ح وحٌغٕٛٔٛ

.... ٠ٕطحشْٚ ُُ٘ ٘ح

  ٠مٛي ِحّٛد" ٟ٘"ٚ وزٌه ٔجذ جٌع١ّش: 

                                                           
 .249-248جٌّصذس ٔفغٗ، ؿ -  78
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 ٘ح ٟ٘ ج٤ؽجحس ضض٘شُ )

 (فٟ ل١ٛدٞ 

٘ح ٟ٘ ج١ٌّٕحء ضظُٙش ) 

(فٟ حذٚدٞ 
79
 

ذّؼٕٝ ج٤سض جٌفٍغط١ٕ١س أٚجٌحش٠س، جٌطٟ " ٟ٘"ٚ ٔغطٍضَ ِٓ ٘زج جٌع١ّش أْ ٠ىْٛ 

 .٠طٛق جٌفٍغط١ٕ١ْٛ ئٌٝ ئعطشجحػٙح

  أِح ظ١ّش جٌّطىٍُ فمذ ٚسد ذؾىً ٔحدس جٌٍُٙ ئال ئرج ِح جحء ػٍٝ ٌغحْ ِحّٛد

 :دس٠ٚؼ

ٚرذٍُص فٟ ج١ٌَٛ جٌزٞ َعرََك جٌشصحصسَ 

)...( 

 وأٔٗ ٚغٕٟ

)...( 

 ٚ جٔط١ّص ئٌٝ سؤجُ٘

 .فحٌع١ّش جٌّطىٍُ ضجغذ فٟ ضحء جٌّطىٍُ ٚ ٠حء جٌٍّى١س

َّٚ فٟ " أٔص"وّح ٔجذ ظ١ّش ِغططش  ٌٍّخحغد جٌزٞ ٠خحغد ف١ٗ ِحّٛد دس٠ٚؼ جٌؼذ

 : لٌٛٗ

 ِحرج ضش٠ذ ج٢ْ ِٕح 

ِحرج ضش٠ذ؟
80 

 

 :تطبٍق هقولتً الزهاى و الوكاى على القصٍذة- 2

 :الزهاى- أ

                                                           
 .249جٌّصذس جٌغحذك، ؿ -  79

 .249جٌّصذس جٌغحذك، ؿ -  80
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٠طّػً "  غٛذٟ ٌؾة ٌُ ٠صً "ئرج ٔظشٔح ئٌٝ جٌضِٓ فٟ جٌمص١ذز ٚجذٔح أْ لص١ذز 

 :صِٓ جٌخطحخ ف١ّح أؽحس ئ١ٌٗ جٌؾحػشفٟ لٌٛٗ

 ٘زج ٘ٛ جٌُؼشط جٌزٞ ال ٠ٕطٟٙ

فٟ عححس ال ٠ٕطٟٙ 

ٔطٟٙ شفٟ ١ٌٍس ال 

ٚ ِؼٕٝ ٘زج أْ جٌضِٓ جٌزٞ أؽحس ئ١ٌٗ جٌؾحػش ٘ٛ جٌضِٓ  ١ش ِذسن، فٙٛ ال ٠ؼٍُ ِطٝ 

ضٕطٟٙ ٘حضٗ جٌّؼحٔحز جٌطٟ ؽرٙٙح ذحٌؼشط، ٚ فٟ أٞ عححس ضٕطٟٙ؟ ٚ فٟ أٞ ١ٌٍس ضٕطٟٙ ٚ ٠عغ 

 .جٌحذ ٣ٌالَ ٚ جٌّؼحٔحز

 ٚ ج٢ْ ضأخز ؽىٍٙح ج٢ضٟ: ٚ ح١ّٕح ٠مٛي

ٚ ٌىٓ جٌظشف فٟ ٘زج جٌغ١حق ِرُٙ ٤ٔٗ ضٛصً " لرً ل١ًٍ"فذالٌس جٌظشف ج٢ْ ٟ٘ 

 .ئٌٝ أٔٙح أخزش ؽىً جذ٠ذ، ٚ جٌطٟ ٠مصذ ذٙح جٌٛغٓ فٍغط١ٓ

 .٤ُٔٙ ٠طحشسْٚ ج٢ْ ِٓ ِجٍِذ جٌٙض٠ّس:       ٚ ٠مٛي أ٠عح

فحٌحزس ِٓ ِظٙش جٌٙض٠ّس ٌُ ٠طحمك ذّجشد جٌطٍفع ذحٌظشف ج٢ْ، ئّٔح وحْ لرً جٌطٍفع 

 .ذٗ ٚ ٘زج ِح أفمذٖ صفحضٗ جٌّرّٙس

ِشٚج ِٓ ٠ذ٠ٗ ج٢ْ  ٌُ ٠صً أحذٌب ٚ:        ٚ أ٠عح فٟ لٌٛٗ

 .فٙزج جٌظشف ِرُٙ ٤ْ خطحذٗ ِشضرػ  ذؼذَ ٚصٛي أحذ

 فٟ ١ٌٍس ال ضٕطٟٙ    :      ٚ أ٠عح ٠مٛي

              ِٓ عٕس فٍغط١ٕ١س ال ضٕطٟٙ

ِٓ جٙس ٠مف ػٍٝ أسظ١س ِؾطشوس ضّىٕٗ ِٓ " جٌالِطٕحٟ٘"فحٌذالٌس جٌّصححرس ٌحمً 

 ".ال ٠ٕطٟٙ"ِذ جغش ٚ خٍك ػحٌُ ِطجحٔظ ٚ حمً ٠ٕطّٟ ئٌٝ ػحٌُ جٌالِحذٚد 

 :الوكاى- ب

 : جٌّىحْ فٟ ٘زٖ جٌمص١ذز ِؼشٚف ِػً لٛي جٌؾحػش

  ٘زج جٌؼشط جٌفٍغط١ٕٟ

  ِٓ عٕس فٍغط١ٕ١س
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فاْ ئسضرحغ جٌؼشط ذغ١حق فٍغط١ٓ ٠جؼً جٌمحسب ٠غطحعش ؽذز ضؼٍك جإلٔغحْ ذأسظٗ 

 .ٚ ٚغٕٗ خصٛصح ئرج وحْ ٠ؼحٟٔ ِٓ جٌغشذس ٚ جٌٕفٟ

 : وّح ٔالحع أْ ٕ٘حن ٚصف ػحذش ٌٍّىحْ ِػً

 -٠حفح غُُشلحش وأٔٗ

 أسجُٖ  ال

 -وأٔٗ لش١ِذ ح١فح

 ال أسجٖ

ًَّ  وأٔٗ  جٌٍحُِ  فٟ جخطفصْ  جٌٛغٓ ٔٛجفز ُو

 :ٚ أ٠عح

 جٌمذط، حذٚد ػٍٝ   ٚ

 ف١ُٙ أ٠ٕؼص جٌذَ ححّعس جٌحٛجّط، ٚ   أفٍغص

 .فٕٙح جعطؼًّ ػٕحصش ِرّٙس دجٌس ػٍٝ جٌّىحْ

 :تطبٍق هقوالث التذاولٍت على القصٍذة/ 2

 :اإلشارٌاث- 1

 :ٟ٘ أٚي ِح ٠صحدفٕح فٟ ج٤ذ١حش ج٤ٌٚٝ ِٓ جٌمص١ذز جٌطٟ ٠مٛي ف١ٙح جٌؾحػش

 ٘زج ٘ٛ جٌُؼشط جٌزٞ ال ٠ٕطٟٙ

فٟ عححس ال ٠ٕطٟٙ 

فٟ ١ٌٍس ال ٠ٕطٟٙ 

ُّٟي  ٘زج ٘ٛ جٌُؼْشُػ جٌفٍغط١ٕ

ال ٠صً جٌحر١ُد ئٌٝ جٌحر١ْد 

ج دئالّ ؽ١ٙذجًا أٚ ؽشٞ

٘زج جٌّمطغ جٌزٞ ٠ؼذ ذإسز جٌمص١ذز وٍٙح ذح١ع أٔٗ ٠طىشس غالظ ِشجش ٚ ذزج ٠جغذ ٌٕح 

 .جإلؽحس٠حش فٟ ٘زٖ جٌمص١ذز، ئظحفس ئٌٝ أْ جٌمص١ذز ضؾًّ ػٍٝ وً أٔٛجع جإلؽحسجش

 :اإلشاراث الشخصٍت- أ
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ٚ جٌّطّػٍس فٟ فٍغط١ٓ رٌه جٌرٍذ جٌزٞ ال ٠ضجي ؽ١ٙذ غٛسجش  ِؼحسن ٚ ئعطؾٙحدجش 

 .ػذز

 :٠مٛي ِحّٛد دس٠ٚؼ

ُّٟي  ٘زج ٘ٛ جٌُؼْشُػ جٌفٍغط١ٕ

 ال ٠صً جٌحر١ُد ئٌٝ جٌحر١دْ 

 

 

 : اإلشاراث الزهانٍت- ب

١ٌٍس ال : فّحّٛد دس٠ٚؼ ٌُ ٠زوش صِٓ ِؼ١ٕح ٚ ئّٔح جؽحس ئ١ٌٗ ذىٍّس ١ٌٍس فٟ لٌٛٗ

ٚ فٟ ٘زٖ ج١ٌٍٍس لذ ٠ؼٕٟ ذٙح جٌؼّش وٍٗ أٚ جٌذ٘ش ذأوٍّٗ، ٚ ذح٤حشٜ ٟ٘ ج١ًٌٍ . ضٕطٟٙ

 .جٌفٍغط١ٕٟ جٌزٞ ال ٠ٕطٟٙ

 :اإلشاراث الوكانٍت- ج

ِٓ خالي جٌمشجءز جٌج١ذز ٌٍمص١ذز ٠طجٍٝ جٌّىحْ جٌّؾحس ئ١ٌٗ ٘ٛ رٌه جٌرٍذ جٌّمذط ٚ ٘ٛ 

 .فٍغط١ٓ

 ٘زج ٘ٛ جٌؼشط جٌفٍغط١ٕٟ:       وّح ٠مٛي دس٠ٚؼ

 :ٚ وزٌه

     وأٔٗ ٚغٕٟ 

 ال أسجٖ...      أِحِٟ

 -٠حفح غُُشلحش    وأٔٗ

 أسجُٖ     ال

 -وأٔٗ لش١ِذ ح١فح   

 ال أسجٖ   

 

 :اإلشارٌاث الخطابٍت- د

 : ضطذجٌٚٙح جٌمص١ذز ذؾىً ور١ش فٕجذ جٌؾحػش ٠مٛي
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                         ٘زج ٘ٛ جٌؼشط جٌزٞ ال ٠ٕطٟٙ

 ٘زج جٌؾٟء ذ١ٓ جٌرحش... ٘زج جٌؾٟء:          ٚ وزٌه ٠مٛي

 .فٟٙ ػرحسز ػٓ خطحذحش ِٛجٙس ئٌٝ جٌمحسب جٌّطٍمٟ ٌٍخطحخ جٌؾؼشٞ

 :اإلشارٌاث اإلجتواعٍت- هـ

ٚ جٌّطّػٍس فٟ جٌؼشط فٙٛ ١ٌّٚس ججطّحػ١س ٚ أ٠عح جٌحٍُ ٚ جٌحر١د، خشجتػ جٌؾٙذجء ٚ 

 :وزٌه ِح ٠طؼٍك ذحإلٔغحْ ِٓ جٌحٍُ ٚ جٌحٛجط ٠مٛي ِحّٛد دس٠ٚؼ

  ٘زج ٘ٛ جٌؼشط جٌزٞ ال ٠ٕطٟٙ

ُِ ...جٌحٍُ أصذق دجتّحًا  ٚ   ال فشق ذ١ٓ جٌحٍ

... جٌٛغٓ جٌّشجذػ خٍفَُٗ  ٚ

 :االفتراض الوسبق- 2

ئْ جالفطشجض جٌّغرك ٌٗ أ١ّ٘س ور١شز فٟ ػ١ٍّس جٌطٛجصً ٚ جإلذذجع وّح ٔجذٖ فٟ 

 :ج٤ذ١حش ج٢ض١س

   حِطٍم ٞءغٛذٝ ٌؼ  

 ٌُ ٠صً ٞءغٛذٝ ٌؼ  

ُْ  فّىٛج غالعّٗ ٚ   لُٙ ِضَّ

ْخُص جٌرذج٠س ِٓ خطحُ٘    فأسَّ

فحإلفطشجض جٌّغرك فٟ ٘زج جٌّمطغ ٠مٛد أٞ أْ جٌؾٟء جٌغحِط ٕ٘ح ٠ؼٕٟ ذٗ جإلعطمالي 

جٌحش٠س جٌطٟ ٠ذجفغ جٌؾؼد جٌفٍغط١ٕٟ ِٓ أجً جٌحصٛي ػ١ٍٙح ٚ ١ٌفشض ِغرمح أْ جٌحش٠س ال 

 .ضغطشجغ ئال ذحٌمٛز

 :ٚ وزٌه

ُِ  ذ١ٓ فشق ال. دجتّحًا  أصذق جٌحٍُ  جٌحٍ

 ؽظ١َّس فٟ جٌّخرَّأ ٚ جٌجغذ

ْٗ  أوػش ٚ جٌحٍُ  ٚجلؼ١َّ

 عٛجػذُْ٘  ِٓ أورش جٌغففُ 
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 ْٓ  ...ٚ ٌى

 ٠صؼذٚج أْ ححٌٚٛج

 ِشجحٍُٙ ِٓ أذؼذ ٚ جٌرحش

 ْٓ  ...ٚ ٌى

 ٠ؼرشٚج أْ ححٌٚٛج

 ِٕحصٌُٙ ِٓ ألشخ ٚ جٌٕجُُ 

ٚ جٌحٍُ جٌزٞ ٠ؼ١ٕٗ ِحّٛد دس٠ٚؼ ٘ٛ ضحم١ك جٌحش٠س ٚ لذ ٠ىْٛ فٟ  حٌد ج٤ح١حْ 

جٌحٍُ ج٤صذق، ٚ وأٔٗ ٠غطرؼذ جٌؼ١ؼ فٟ ٚغٕٗ جٌّغطمً جٌزٞ ٠رحع ػٕٗ فٟ أحالِٗ، ٚ ١ٌظ 

 .فٟ جٌٛجلغ، ٚ ٠أًِ أْ ٠طحمك حٍّٗ ٠ِٛح ِح

 : ٚ ٠طجٍٝ ف١ّح ٠ٍٟ:اإلستلزام الحواري- 3

 ...َدُُِٙ أِحِٟ

ال أسجُٖ 

 ُِ َّْ وً ؽٛجسع جٌٛغٓ جخطفْص فٟ جٌٍح وأ

ُُ ٠شْٚ  ٚ حذ٘

ُْ ٠طحشسْٚ ج٢ْ ِٓ جٍذ جٌٙض٠ِّس  ٙٔ٤

ئْ جٌٛجلغ جٌفٍغط١ٕٟ جٌّؼحػ ٘ٛ أورش ِٓ أحالَ جٌفٍغط١١ٕٓ ٚ ٚجلؼُٙ جٌّش٠ش جٌزٞ 

٠غطٛجد ِٛججٙس جٌصؼحخ، ٚ ػٍٝ جٌش ُ ِٓ ذؼذ جٌطحم١ك جٌحٍُ جٌّشضرػ ذحٌٛجلغ فٙزج ٠غطٍضَ 

 .أْ ج٤سض جٌّغطؼّشز ال ضطحشس ِٓ ل١ٛد٘ح ئال ئرج جسضٛش ذذِحء جٌؾٙذجء

 :٠مٛي جٌؾحػش

 غٛذٝ ٌؾة  حِطٍم 

غٛذٝ ٌؾة ٌُ ٠صً 

ٚ ٘زج ِح ٠طذجٌٚٗ جٌؾحػش ذصفس دجتّس فٟ جٌمص١ذز ٚ ٠ؼٕٟ أْ ال أًِ فٟ ٘زٖ جالسض 

 .جٌفٍغط١ٕ١س ِٓ أخز حش٠طٙح
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 :خاتمة

إن اللسانٌات التداولٌة المنبثقة عن التفكٌر الفلسفً فً اللؽة سرعان ما تجاوزت 

إطارها األول، كما عملت على صقل أدوات تحلٌلها، و بنظرتها لإلنسان من حٌث بعده 

فقد فتح آفاقا واسعة فً مٌادٌن . القدرةواألنتروبولوجً، و بوصفه كائنا مزودا باإلرادة 

أخرى عدٌدة، و ذلك بفضل المعرفة المتراكمة، و كذا التجربة ضمن التفاعل الدائم بواسطة 

اللؽة، و ال أدل على ذلك إن أهم توجهاتها أصبحت تسخر فً االقتصاد من أجل إدماج الفرد 

 .فً المؤسسة و الذي أصبح الضمانة األساسٌة للمردود األكبر

رؼم ذلك لقد وجه الكثٌر من النقد إلى التداولٌة، و كان النقد التقلٌدي أن التداولٌة ال 

تمتلك تركٌزا واضحا، و أن هناك توجها خصوصا فً الدراسات المبكرة إلى دراسة 

موضوعات خاصة دون وجود مكانة للتداولٌة فً اللسانٌات و لذلك فقد اقترنت اللسانٌات 

" صندوق القمامة للسانٌات: "آنذاك باستعارة معروفة عند الدارسٌن، و هً أن التداولٌة

 .حٌث ٌرمى قٌها كل ما ال ٌمكن دراسته ضمن مبادئ اللسانٌات آنذاك و هو الفونولوجٌا

 من بٌن النقاط النقدٌة أن التداولٌة تستند إلى مبادئ مبهمة ؼٌر قادرة على إقناع 

 . الناس بحدود السٌاق، و هناك نقد متطرؾ ٌقول أن التداولٌة لٌست مبحثا منسقا

و على الرؼم من النقد فإن تأثٌر التداولٌة كبٌر جدا و متعدد الوجود، و من أهم 

 :النتائج المتوصل إلٌها

أن التداولٌة تعد دراسة منفصلة ألنها تتعامل مع تلك المعانً التً ٌتؽاضى عنها علم - 

 . Sémantiqueالداللة 

التداولٌة تهتم بدراسة عالقة العالمات بمفسرٌها، أي أنها محكومة بأعراؾ لؽوٌة، - 

 .اجتماعٌة، و هً وصول السمع إلى مراد المتكلم

 .التداولٌة ال تنتمً إلى أي من مستوٌات الدرس اللؽوي صوتٌا كان أم صرفٌا أم داللٌا- 

 .التداولٌة ال عالقة لها بالخروج عن القواعد الفونولوجٌة أو النحوٌة أو الداللٌة- 

ال تقتصر التداولٌة على دراسة جانب محدد من جوانب اللؽة بل ٌمكن أن تلم بجمٌع - 

 .جوانبها

 .قد وفرت أفعال الكالم تفسٌرات للسلوك السوسٌولؽوي- 
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وفرت دراسة أفعال الكالم و المشٌرات تبصرات فً النصوص األدبٌة، و كذلك اللؽة - 

 .المستعملة فً تدرٌس اللؽات عموما مما ٌساهم فً االتصال و اإلدراك

 .إن التداولٌة تدرس المعنى فً ضوء عالقته بموقؾ الكالم- 

كما أن تطبٌقات التداولٌة أصبحت كثٌرة و متنوعة فً ٌومنا هذا فً مجاالت كاللسانٌات - 

 .الخ... و علم النفس و فلسفة المعرفة و المعلوماتٌة

العالقة بالذكاء االصطناعً و بعمل الدماغ : التداولٌة هً علم استعمال اللؽة من ذلك- 

البشري، و منه مشاكل تأوٌل اللؽة فً سٌاقات مختلفة و العالقات بٌن اللؽة و الحقٌقة أو بٌن 

 .العقٌدة و الحقٌقة

ٌعود تطور التداولٌة فً أوربا القارٌة و بالخصوص فً فرنسا إثر أعمال أوستن و 

سٌرل، و كان بفضل اللسانٌٌن، فهً تداولٌة تسعى إلى أن تكون مندمجة فً اللسانٌات ال 

كتكملة لها، بل جزء ال ٌتجزأ منها، فقد كانت بداٌات التداولٌة مستندة إلى مقاربة ترمٌزٌة 

 .تماما للؽة و استعمالها و لم تترك هذه المقاربة مكانا للعملٌات االستداللٌة

تعتبر هذه النقاط الرئٌسٌة التً تضمنها هذا العرض، و هنا ٌتعلق األمر بالخطوط 

تخصصا ٌتناول اللؽة بوصفها ظاهرة خطابٌة و :" بحٌث ٌعتبرها جاك. العرٌضة لٌست إال

 ".تبلٌؽٌة و اجتماعٌة فً نفس الوقت

و فً نهاٌة هذا العرض نورد قول لـ سٌرل وهو بمثابة تحٌة للتعاون القائم بٌن 

فً المرحلة "باحثً التخصصات المتعددة، كما هو بمثابة دعوة إلى السٌر فً هذا السبٌل 

الراهنة من التطور، توؼل اللسانٌون فً جل األقطار التً ظلت حكرا على الفالسفة، و إن 

كتابات فالسفة من أمثال أوستٌن و ؼراٌس و ؼٌرهما، قد أضحت اآلن فً عداد أدوات 

العمل التً تعتمدها اللسانٌات المعاصرة، و ال ٌملك فٌلسوؾ اللؽة إال أن ٌحًٌ هذا التطور، 

ألن اللسانً ٌزاوج بٌن معرفة الظواهر الخاصة باللؽات الطبٌعٌة و تقنٌات التحلٌل 

 ".التركٌبً

و فً ختام هذا العرض نأمل من هللا عز و جل أن ٌكون قد وفقنا إلى ما فٌه الخٌر، 

 .و السالم علٌكم و رحمة هللا و بركاته
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 :المصادر والمراجع

سٌف الدٌن دغفوس، . صل ، ترجمة دالتداولٌة الٌوم علم جدٌد فً التوا: جاك موشالر– آن بول  -1

 . محمد الشٌبانً ، نشر وتوزٌع دار الطلٌعة للطباعة والنشر ، بٌروت ، لبنان . د

 الدروس لطلبة معاهد اللغة العربٌة وآدابها سلسلة)الجٌاللً دالش مدخل فً اللسانٌات التداولٌة  -2

الساحة  األستاذ المكلف بالدروس فً جامعة تٌزي وزو: ترجمة محمد ٌحٌاتن،  (فً اللغات واآلداب 

 .4 – 10 – 3391: رقم النشر،  .الجزائر– المركزٌة بن عكنون 

البٌضاء ، ، الحكاٌة والمتخٌل، دراسات فً السرد القصصً، إفرٌقٌا الشرق الدار (فرٌد)الزاهً  -3

               .م 1991المغرب ، 

األسلوبٌة )الحدٌث ، ، األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب دراسة فً النقد العربً (نور الدٌن)السد -  -4

    .1997الجزائر - 1، دار هومة للنشر والتوزٌع، الجزء(واألسلوب

دراسة من منشورات إتحاد الكتاب . قاسم المقداد: ترجمة الدكتور: الملفوظٌة: جان سرفونً-  -5

                  l’enociation: العنوان األصلً للكتاب. 1998العرب 

منشورات . محمد ٌحٌاتن . د: ترجمة. المفاتٌح لتحلٌل الخطاب: المصطلحات. دومنٌك مونقانو-  -6

 . نسخة2000/ 2005: الطبعة األولى. (منشورات االختالف)وزارة الثقافة 

جامعة . منشورات مخبر تحلٌل الخطاب،لسانٌات التلفظ وتداولٌة الخطاب : ذهبٌة حمو الحاج -7

  . تٌزي وزو دار األمل للطباعة والنشر والتوزٌع. مولود معمري 

             . مركز اإلهام. سعٌد علواش . د: ترجمة. المقاربة التداولٌة: أرمٌنكو. فرانسوار-  -8

ج -م. ترجمة المنصف عاشور،د،، مبادئ فً قضاٌا اللسانٌات المعاصرة(ب)لوغوفٌك - (ك)فوك - 9

 .                1984الجزائر 

الطبعة االولى، المركز العربً، الدار ، محمد خطابً، لسانٌات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب - 10

  .              1991البٌضاء، 
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، 2ط. العراق-  محمود دروٌش، األعمال الشعرٌة الكاملة، دار الحرٌة للطباعة والنشر، بغداد- 11

2000.  

 :المواقع 

 

1- http://lingua.friends_democracy.net/defautt.asp? Item=172557 

2- www.doraob.com 

 

 

 

 

 

  

http://lingua.friends_democracy.net/defautt.asp


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

81 

 

 

 الفــــــهرس

 إهـــــــــــــــــداء

 البسملة 

 

 ج.ب............................................................... مقدمــــــــــــة

 10-9-8-7-6-5......................................................المدخل

 نشأة اللسانيات التداولية: الفصل األول

 12.............................اوستنين و نشأة التداولية: المبحث األول

 15-14-13............................. الفعل اإلنشائً و نقٌضه الفعل التقرٌري -

 16-15............................. تحلٌل الفعل اللغوي حسب تحلٌل اوستٌن -

 سيرل و نظرية األفعال اللغوية: المبحث الثاني

 20-19-18-17......................................................الفعل المباشر -

 24-23-22-21.................................................الفعل غٌر المباشر -

 25-24...........................................................االفتراض المسبق -

 غرايس و تطور اللسانيات التداولية: المبحث الثالث

 28-27-26............................................. حكم الحدٌث لغراٌس -

 28.................................................................... مبدأ التفاعل -

 29..............................................التفاعل المعبر عنه بواسطة الرمز -

 30-29..............................................................البنٌة الحوارٌة -

  31............................................البحث عن معٌار قواعدي لالنجازٌة -

  موضوع اللسانيات التداولية و اهتماماتها: الفصل الثاني

  34-33.......................................................... المرجعية: المبحث األول

  37-36-35....................................... الضمائر و االشاريات: المبحث الثاني



  
 

82 

 

 38-37.............................................. الشخصٌة الثالثة فً الخطاب -

 41-40-39-38............................................................. الزمان -

 43-42...............................................................مكان الحدٌث -

 44-43............................ معالجة الرموز االشارٌة عند بارهٌل نموذجا -

 46-45.................................................... األحكام: المبحث الثالث

 47..................................................... أفعال اللغة: المبحث الرابع

 47..............................................................تعرٌف االنجازات  -

 عالقة اللسانيات التداولية بالتخصصات األخرى:الفصل الثالث

  50 -49عالقة اللسانيات التداولية بتحليل الخطاب: المبحث األول

 52-51......................................................من الجملة إلى خطاب  -

 53-52.............................................................. النص كخطاب -

 53.........................................................التعرف على نوع التلفظ -

 عالقة اللسانيات التداولية بعلم األلسنية: المبحث الثاني

  55-54...................................................... باللسانٌات االجتماعٌة -

 57-56........................................................ باللسانٌات التفاضلٌة -

 59-58........................................................ باللسانٌات التطبٌقٌة -

 الفصل التطبيقي

 66-65-64-63-62-61... لمحمود دروٌش" طوبى لشًء لم ٌصل " قصٌدة  -

 73-72-72-71-70-69-68-67-66.... تطبٌق النظرٌة التداولٌة على قصٌدة -

 76-75.......................................................................... الخاتمة

  79-78..................................................... قائمة المصادر و المراجع

 82-81-80.................................................................... الفهرس

 

  



  
 

83 

 

  

  

 :ملخص 
 

 اللسانٌات التداولٌة المنبثقة عن التفكٌر الفلسفً فً اللغة سرعان ما 
تجاوزت إطارها األول، كما عملت على صقل أدوات تحلٌلها، و بنظراتها 
لإلنسان من حٌث بعده األنتروبولوجً، و بوصفه كائنا مزودا باإلدارة و 

فقد فتح أفاقا واسعة  فً مٌادٌن أخرى عدٌدة، و ذلك بفضل المعرفة . القدرة
المتراكمة، و كذا التجربة ضمن التفاعل الدائم بواسطة اللغة، و ال أدل على 
ذلك إن أهم توجهاتها أصبحت تسخر فً االقتصاد من أجل إدماج الفرد فً 

 .المؤسسة و الذي أصبح الضمانة األساسٌة للمردود األكبر
رغم ذلك لقد وجه الكثٌر من النقد إلى التداولٌة، و كان النقد التقلٌدي أن 

التداولٌة ال تمتلك تركٌزا واضحا، و أن هناك توجها خصوصا فً الدراسات 
المبكرة إلى دراسة موضوعات خاصة دون وجود مكانة للتداولٌة فً اللسانٌات 

و لذلك فقد اقترنت اللسانٌات آنذاك باستعارة معروفة عند الدارسٌن، وهً أن 
حٌث ٌرمى قٌها كل ما ال ٌمكن دراسته " صندوق القمامة للسانٌات: "التداولٌة

 .ضمن مبادئ اللسانٌات آنذاك و هو الفونولوجٌات
من بٌن النقاط النقدٌة أن التداولٌة تستند إلى مبادئ مبهمة غٌر قادرة على إقناع 

 الناس بحدود السٌاق، وهناك نقد متطرق ٌقول أن التداولٌة لٌست مبحثا منسقا 
 

 :كلمات مفتاحية 
 
اللسانٌات التداولٌة و عالقتها بالعلوم -اللسانٌات التداولٌة-التداولٌة-اللسانٌات-

 .األخرى
 

 

 

 


