
 

 

 

    

 قسم الدراسات اللغوية

 تطبيقيةاللسانيات ال :صتخص  

 :موسومة بـ ج من متطلبات شهادة الماستر في الدراسات اللغويةرة تخر  مذك  
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الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل "دراسة كتاب 
 ليوسف تغزاوي  "في نظرية النحو الوظيفياللغوي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  

                               

 فتيحـــة زرقي                        
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةـمد  ـمق



 

مــــــــة  :مقد 
 أولهما صوري  : بين اتجاهين مختلفين مي زأن ي، ساني  ستيمولوجيا الفكر الل  يمكن للمشتغل بإ

ة مستوياتها الصوتي   نة في تحليل بنيتها بالكشف عبيعي  تنحصر فيه مقاربة اللغة الط  ، جريدي  ت  
بنية اللغة  ربط حاول، وثانيهما وظيفي  ، نة البارزة في نسق معي  اللي  والد  ة حوي  ة والن  رفي  والص  

يه من وما تؤد  ، ى اللغوية وفهمهانيساعد على تفسير الب، د عن ذلك الربطوما يتول  ، بمستخدميها
 .ةة وتواصلي  وظائف تداولي  

 :هماة التي تندرج ضمن هذا االتجاه إلى صنفين ظريات الوظيفي  ويمكن تصنيف الن  

     ظرية ويضم الن  ، حويليوليدي الت  حو الت  داخل إطار نماذج نظرية الن   س  صنف أس
 .ةركيبات الوظيفي  ة ونظرية الت  داولي  الت  

    ركيب الوظيفي ونظرية ة ونظرية الت  يشمل نظرية الوجهة الوظيفي  ، ه وظيفيصنف تأسيس
 .حو الوظيفي  سقي ونظرية الن  حو الن  الن  

 Simon C. Dik "سيمون ديك"النحو الوظيفي على يد العالم الهولندي ست نظرية تأس  
انطالقا من تحديد مبادئها ، للنظرية رسم فيها اإلطار النظري والمنهجي، الذي وضع أبحاثا  

ضبط و  .السياق واللغة وغيرها، بنية اللغة والتواصل األمثل، اللغة والمستعمل، كأداتية اللغة
بمختلف بيعية مستعملي اللغة الط  ي تفكيك الجهاز الواصف لنماذج راسة المتمثل فمجال الد  

ققة واصلية المح  لقدرة الت  ل ةر فس  المداولية الت   هووظائفوب المتفاعلة في حالتي اإلنتاج والفهم هقوالب
 .ةة واإلجرائي  غوي  للكفايات الل  

   على يد المغرب العربيابة عبر بو   ربياع صيت نظرية النحو الوظيفي في العالم العذو 
الوظيفة بين "ة ككتاب داوليات واللسانيات الوظيفيفي الت   فاتهمؤل   من خالل، "أحمد المتوكل"

و الخطاب "، مسائل النحو العربي في قضايا نحو الخطاب الوظيفي"ف ومؤل  ، "الكلية والنمطية
كانت جهوده ترمي لذلك و ، وغيرها" وخصائص اللغة العربية دراسة في الوظيفة والبنية والنمط

ه ئإعادة قراءة التراث العربي وإحياو ، لى تحليل الخطاباتتسعى إ، إلى بناء نظرية نحوية عربية
 إلى مجال نقل البحث اللساني حاوالمبربط الصلة بينه وبين االمتدادات الوظيفية الغربية 

 .وغير اللغويةلتعميمه ليشمل مختلف أنساق التواصل اللغوية ، اإلجراء والتطبيق
-أ- 

 أ



 

عز "و" نعيمة الزهري " :ة من الباحثين أمثالثل  " أحمد المتوكل"ساني لدى ف الفكر الل  لق  وت  
أل ف يوسف وقد  .كل بمصنفاته في اللسانيات الوظيفية "يوسف تغزاوي "و" الدين البوشيخي

ة كتب تتعلق بالتواصل اللغوي  تغزاوي  " ات التواصلالتداوليات وتقني:" واستراتيجياته منها عد 
 .وغيرها" -مقاربة لسانية تطبيقية-استراتيجيات تدريس التواصل باللغة "و

" الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفي"ويعد كتاب 
 .منطلق دراستنا

لكل ديد منها ميلي الش  ، د الدوافع التي رغبتني ألن أهتم بهذه الدراسةوجدير بنا أن نحد  
وعز الدين ونعيمة الزهري تجدة المتعلقة بالنحو الوظيفي كدراسات أحمد المتوكل الدراسات المس  

يه صعوبة فهم وظائفه ومصطلحاته تعتر ، باعتبارها نحوا جديدا البوشيخي ويوسف تغزاوي 
وإرادة البحث في ، نماذجه عند حدوث عملية التفاعل والتواصل بين الطرفين المتكلم والمخاطبو 

 .د اإلبداع واالهتمام أكثرالجديد تول  

ساؤالت تمثلت في جملة من الت  ، ا فيما يخص اإلشكالية التي عليها مدار البحث والدراسةأم  
 :يمكن إجمالها كاآلتي

 كيف تلقى الباحث الدرس الوظيفي ؟ ؟الدراسةفي اإلشكالية  وانبج كيف تحد دت -
 آلياته؟ طبيعة ؟ وماالمنهج الذي اعتمد عليه يوسف تغزاوي في دراسته هي معالم ما -
 تالئم الطرح االشكالي ؟ يةالنتائج المستخلصة من خالل الدراسة النظرية والتطبيقهل  -
ف  ق في تقديمه إلضافات معرفية خاصة بحقلي الن   ي  أإلى  -  داولية؟والت  حو الوظيفي مدى و 

حليلي لظاهرة الت   اتبعنا المنهج الوصفي  ، بمختلف فرضياتهاولإلجابة عن هذه اإلشكاليات 
من مقاربة ه يتطلبوما ، في الفكر اللغوي العربي والغربي بمختلف استراتيجياتهغوي التواصل الل  

 .داولية والنمذجة لمستعملي اللغة الطبيعيةعامل مع  الوظائف الت  وظيفية عند الت  

، حو الوظيفيتناولنا فيه محاور الن  ، م بحثنا إلى مدخلنقس  واقتضت طبيعة الموضوع أن 
مسائل محتوى وسوم بعنوان ملنعرج إلى الفصل األول ال، لعربيومنحاه في الوطن ا، ومراحله

واصل أشكال الت  ضبط  لهاواشتمل على ثالث مباحث أو  ، الكتاب بمفاهيمها ومصطلحاتها
وثانيها تحليل لظاهرة التواصل ، والغربي   العربي  بمفاهيمها واستراتيجياتها في الفكر اللغوي 

-ب-   



 

، وثالثها الوظائف التداولية والتمثيل لها، اللغوي في اللسانيات الوظيفية ونظرية النحو الوظيفي
لعبد " عاد الزورق إلى النبع"رواية  –استراتيجيات الخطاب التواصلي  هعنوانف، ا الفصل الثانيأم  

راسة د  الو ، يتواصلستراتيجيات الخطاب ال  ا :تيةاآلور امحال نتضم  و ، -أنموذجا -الكريم غالب
 .ة للكتابطبيقي  النظرية والت  

 سيمون ديكو ، "أحمد المتوكل"ت لي طريق دراسة البحث كتب ر س  يومن المراجع التي 
وعبد ، (يةالتواصل اللغوي مقارنة لسانية وظيف)وعز الدين البوشيخي، (نظرية النحو الوظيفي)

 (.يفيمحاضرات في الوظ)وحسين بن عائشة(.استراتيجيات الخطاب) الشهري  رظافالهادي بن 

المراجع العربية من  قل ة ما وقع بين أيديناا في مسارنا البحثي تنتي واجهال قباتالعومن 
وقد تجاوزت هذه الصعوبات بفضل توفيق هللا لي  .في النحو الوظيفي والمترجمة صةالمتخص  

، الذي كان نعم المرافق لهذا العمل" حسين بن عائشة"المشرف الدكتور أوال وتوجيهات األستاذ 
 .فلم يبخل علي  بنصائحه وتوجيهاته التي بفضلها أ نتج هذا العمل بشكله الحالي

ف  قت فيه فبضل من هللافإن ، هذا العمل اجتهادا علميا أخيرا أحتسب  حسبيت فوإن أخفق، و 
فني به بالشكر الجزيل للجنة التي ستأتوج  يفوتني أن  وختاما ال .أجر المجتهد مناقشة شر 

 .رتيمذك  

 

 0502جويلية  50: في تاريخ، مستغانم
  

-ج-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : محاورها ومراحلها وتلقيها عربيا: نظرية النحو الوظيفي: أوال

وكان ، د هدفا وموضوعا ومقاربةلكي تتوحّ ، توافرت ميّسرات نظرية النحو الوظيفي

عنوان تحصيل هذا الهدف تأطير الجهاز المركزي في هذه النظرية بنموذج مستعمل اللغة 

ه في نظرية وظيفية عامة تكفل وصف ج بدوردر  يمكن أن ي  ، الطبيعية بنحو وظيفي كلي

 .وتفسير آليات التواصل المتاحة اللغوية منها وغير اللغوية

أن تساهم هذه النظرية في تنميط اللغات والخطابات التي ، ظريضج النّ وقد أملى منطلق النّ 

 .ويرصد التطورات التي تعرض لألنماط اللغوية واألنماط الخطابية، تفرزها

ذهب أحمد المتوكل إلى أن خروج النحو الوظيفي من دائرته ، منحنىواستكماال لهذا ال

نظيرية سيسهم في توسيع مفهوم الكفاية اإلجرائية البعيدة عن الوصف الصوري للغةالتّ 
1
. 

 :محاور النحو الوظيفي -1

 :تبلورت مرتكزات النحو الوظيفي في المحاور اآلتية

 :مختلفين هماة التي تتطلب افتراضين الوظيفة اللغوي   -1-1

ة بحسب االستعمال بل أنها أداة تؤدي وظيفة تواصليّ ، ليست اللغة بنية أو نسقا صوريّ  -أ

 .والموقف المقالي والمقامي

فإن الوظيفة ، إذا كانت اللغة في اللسانيات تؤدي وظائف ستة ذكرها جاكبسون -ب

وذلك على أساس أن ، المعتمدة في اللسانيات الوظيفية هي إتاحة التواصل بين مستعمليها

 .فإنها ال تخلو من الوظيفة التواصلية، النصوص إذا كانت تؤدي جملة من الوظائف

فالبنية مرتبطة وتابعة ، ثنائية البنية والوظيفة ال يمكن فصل إحداهما عن األخرى -1-2

فالوصف اللغوي يرصد خصائص ، وبالتالي، د ما يسمى بالكفايةوهذا التعالق يقلّ ، للوظيفة

                                                           

 21ص، 0522، الرباط، دار األمان، تحليل الخطاب، الزهري نعيمة، ينظر -1



 

ة وخصائصها الداللية ية والمعجميّ ة والتركيبّ ة والصرفيّ لعبارة البنيوية ذات الخصائص الصوتيّ ا

ورصد العالئق التي تربط بين هذه الفئة من الخصائص وتلك، داوليةوالتّ 
1
. 

 :مراحل ظهور نظرية النحو الوظيفي -2

 :هي كاآلتي نظرية النحو الوظيفي بمراحل ثالثلقد مّرت والدة 

 :أسيسمرحلة الت   -2-1

سيمون ديك"ست هذه النظرية على يد الباحث الهولندي تأسّ 
2

" براغ"نتيجة تأثره بمدرسة " 

 .وغيرهم" كارسفسكي"التي أسسها جاكبسون و

 :قليدمرحلة الت   -2 -2

وغيرهم "أمثال أحمد المتوكل "الوظيفية اهتماما من طرف الباحثين العرب ظرية لقيت النّ  

 ."سيمون ديك"اتباعا وتقليدا لنظرية 

 :مرحلة اإلنتاج واإلبداع -3 -2

ومنهم أحمد المتوكل ، حو الوظيفيّ لجأ الكثير من الباحثين إلى عملية اإلنتاج في مجال النّ 

الخطاب وخصائص "، "الوظائف التداولية في اللغة العربية"، "المنهج الوظيفي: "بمؤلفاته منها

من المراجع المهمة التي  هاغيرو" قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية"، "العربيةاللغة 

"يوسف تغزاوي"الجامعات العربية كدراسات في أصبحت منتشرة 
3
. 

                                                           

 11ص 0202ط، الجزائر، مكتبة رشاد، محاضرات في النحو الوظيفي ، بن عائشة حسين -1
در س بجامعة امستردام والتي شغل فيها مرتبة ، م2425ولد ، باحث هولندي( Simon Dik)سيمون ديك  -2

توفي سنة (  Fonctionnel Grammaire)الوظيفي من كتبه النحو الوظيفي مؤسس نظرية النحو ، عميد
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قد س بقت ، "سيمون ديك "نحو الوظيفي عند تأسيس نظرية الّ  ا سبق ذكره أنّ ممّ  و يتضح

دت لوالدة نظرية جديدة تركز ومهّ ، بأعالمها" براغ" تها مدرسةة مثلّ ة نسقيّ بدراسات وظيفيّ 

 .على ربط بنية اللغة بوظيفتها التواصلية وتجسدت في أعمال أحمد المتوكل السابق ذكرها

 :المنحى الوظيفي العربي -3

ميزتان  ؛سها العالم الهولندي سيمون ديكاجتمعت لتأسيس نظرية النحو الوظيفي بعد أن أسّ 

وكان من أهم نتائج هذا االجتماع تبلور  ما ، التوسع الجغرافي واالعتناء النظري: قلما تجتمعان

واستثمر تطوراته ، الذي قاده العالم أحمد المتوكل" المنحى الوظيفي العربي، ب"د عي 

رافه العاملين تحت إش" التداوليات واللسانيات الوظيفية"المتالحقة أعضاء مجموعة البحث في 

على لغة قام بالتطبيق وتكمن عروبته في أنه .في مقاربة المعطى المحلي عربية وغير عربية 

 وفي أنه ، الضاد ورياضة النظرية على قضاياها ومسائلها التداولية والصرفية والتركيبية

إلى اإلجراء بعد التفسير اللغوي والتأصيل انطالقا من منهجية علمية لربط البحث اللساني لجأ

الوظيفي بالتراث اللغوي العربي نحوه وبالغته وأصول فقه وتفسيره باعتباره مرجعا للحجاج 

ومصدر االفتراض واالعتناء بغية ولوج البحث اللساني الوظيفي باب التنمية االجتماعية 

واالقتصادية بتسخير آلياته واستثمار نتائجه في التواصل بمختلف أنماطه
1
. 

صل بمختلف استراتيجياتها على يد الكثير من الباحثين وازداد تطوير نظرية التوا

الوظيفيين في الوطن العربي معلنين تأثرهم بمصنفات النحو الوظيفي لسيمون ديك وأحمد 

 .المتوكل وغيرهما ولعل من أبرزهم دراسات يوسف تغزاوي
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 :الدراسة الوصفية للكتاب: ثانيا

" اصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفيالوظائف التداولية واستراتيجيات التو"كتاب 

/  42قياسه ، هو كتاب غ الف من الحجم المتوسط" يوسف تغزاوي"تأليف الباحث المغربي 

، األردن –نشر وطبع بعالم الكتب الحديث بإربد ، صفحة 464عدد صفحاته  ، ورقي، سم 71

 –المكتبة الوطنية ، 4172/  1/ 4672: تم تسجيله برقم اإليداع القانوني اآلتي، 4172سنة 

 (. 519ISBN - 5521 -  1 - 749 – 70)، األردن

وعنوان الكتاب ، تتوّسطها صورة لزهرة الهندباء، غالف الكتاب عادي بخلفية بيضاء

أما جزءه الثاني ، ل منه بخط بارزكتب الجزء األوّ ، ي مكتوب بخط عربيمؤّطر باللون البن

ووظيفته ( األستاذ الدكتور يوسف تغزاوي)ه العلمي وفي أسفله اسم المؤلف ولقي، فبخط صغير

فضال عن تضمن صفحة ، باللون األسود( أستاذ اللسلنيات وتحليل الخطاب)المهنية التعليمية 

بينما صفحته الخلفية ملخصا لمحتوى الكتاب مؤطرا بإطار ، الغالف األمامية لذكر دار النشر

 . بنّي اللون أيضا

يوسف تغزاوي مبني على محاور وأهداف تؤكد على أن اللغة  وإن هذا العمل الذي أنجزه

وظيفة تداولية تتفاوت بحسب القصد أو الهدف الذي من أجله يسوغ المتكلم خطابه المبني على 

 .استراتيجيات يفرضها السياق والموقف المقامي والمقالي

يمكن :"ي حا في عالقة الوظائف التداولية باستراتيجيات الخطاب التواصلويقول موضّ 

القول إنه اليمكن تحديد وظيفة اللغة من وجهة نظر تداولية بمعزل عن االستراتيجيات التي 

وال يمكن تحديد هذه االستراتيجيات التي يتوخاها في الخطاب بمعزل عن ، يستخدمها المتكلم

المقاصد التي لديه وعن المخاطب وإجماال عن السياق بعناصره المتعددة
1

." 

الدراسة هو إظهار هذه العالقة االستلزامية الترابطية بين الوظائف التداولية  فالهدف من هذه

 .واستراتيجيات الخطاب من منظور نظرية النحو الوظيفي
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 :المبحث األول

لذلك اقتضت الضرورة منه أن يوجد ، يعيش بين أفراد مجتمعهاجتماعي مخلوق اإلنسان 

 .لغة مثلى كوسيلة لإلبالغ والتواصل

 :مصطلح التواصلمفهوم  -1

ْلت  ، (وصل)من مادة  لغة التواصل ص  ل  و  ص  جاء في لسان العرب البن منظور أن و 

ِصل ةً  ْصاًل و  وفي ، ف الفصلالوصل خال: وقال ابن سيده. والوصل ضد الهجران، الش ْيًء و 

ون  :"التنزيل العزيز  ْم ي ت ذ ك ر  ْم الق ْول  ل ع ل ه  ْلن ا ل ه  صَّ ل ق د و  "و 
1

أي وصلنا ذكر األنبياء وأقاصيص . 

واتصل الشيء بالشيء أي لم ينقطع، لعلهم يعتبرون، من مضى بعضها ببعض
2
. 

 :التواصل اللغوي في الفكر العربي القديم -2

نتوصل إلى أنها ، الكتب الخاصة باللغة عند اللغويين العرب القدامى فحنا جلّ إذا تصّ 

ف ابن جني اللغة ففي هذا الصدد يعرّ . ركزت على إبراز الجوانب الصوتية واالجتماعية للغة

"حد اللغة أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم": فيقول
3

اللغة ": وابن خلدون يقول. 

م عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد إلفادة في المتعارف هي عبارة المتكل

وهو في كل أمة بحسب ، فالبد أن تصير متقررة في  العضو الفاعل لها وهو اللسان. الكالم

"اصطالحاتهم
4
. 

ومن هذا المنطلق فإن موضوع التواصل اللغوي فقد حّظي  بحّظ وفير في عدة حقول 

 .ة للقرآنصولية أو تفسيريّ وة أويّ ة أو نحمعرفية وعلمية بلغة بالغيّ 
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وما يتصل ، ص القرآنيها جنحت إلى محاولة فهم النّ أنها كلّ  هذه الحقولوإن تباينت 

بظواهره اللغوية ذات الصيغ المتنوعة والمعاني الخفية ذات دالالت مقامية مختلفة
1
. 

بالتواصل د من استظهار االستراتيجيات الخاصة وبطبيعة الحال لدراسة الظاهرة البّ 

 .واصل غير اللغوياللغوي العربي والتّ 

 :استراتيجيات التواصل اللغوي في الفكر اللغوي العربي القديم -2-1

لقد تنبه الدارسون اللغويين العرب من خالل مناقشتهم  لألنماط التواصلية اللغوية وغير 

يز شكال ومضمونا بل تتم، ستعمالاللغة ال تتخذ وتيرة واحدة من حيث اال اللغوية إلى أنّ 

باختالف األساليب المستعملة فيها وفق المستويات الصوتية والتركيبية والداللية والتداولية 

مفاهيمنا نرصد بعض االستراتيجياتيسا لوتأسّ 
2
. 

 :استراتيجية التقديم والتأخير -أ-4-7

لغوية لحديث عن هذه الظاهرة في الخطاب العربي يستدعي استحضار ثالثة خطابات إن ا

حوي يجنح إلى استنباط القواعد الضابطة للتراكيب فالنّ ، ةة وأصوليّ ة وبالغيّ نحويّ : ةعربيّ 

في حالة أن . فيطمح إلى تفسير اآليات القرآنية اعتمادا على السياقات، النحوية بينما األصولي

مقتضى وهو ما يسمى عند البالغيين ب، البالغي يحلل الظاهرة وفق الموقف التواصلي للمتكلم

الحال
3
وهذا التصور أقرب إلى التداولية وتأسيسا لذلك اعتبر علم المعاني مبحثا جليا بقضاياه . 

إنه العلم الذي يتتبع خواص تراكيب الكالم في : فه السكاكي قائالفقد عرّ ، في كتب البالغيين

تطبيق وما يتصل بها من االستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها من الخطأ في ، اإلفادة

الكالم على ما يقتضه الحال ذكره
4
. 
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تتعدد أغراضها في ، واصليةالتقديم والتأخير في المقامات ذات األبعاد التّ  واستعماالت

مثل قول ( في نظر ابن أثير)مكونات الجمل أثناء الكالم منها االختصاص ومراعاة نظم الكالم 

"إيّاك  ن ْعب د  وإيّاك  ن ْست ِعينْ :" هللا تعالى
1
المفعول ألننا نخص هللا بالعبادة واالستعانة وحده ال م  دِ ق   .

في حين أن الزمخشري يرى أن المفعول قدم مراعاة لنظم الكالم. شريك له
2
. 

 :استراتيجية الحذف واإليجاز -ب -4-7

فهو عملية تساير ، الحذف واإليجاز ظاهرتين أسلوبيتين بارزتين في الكالم العربي يعدّ 

وتوخيا لإليجاز وإضفاًء لطابع الجمال ، يستعمل تجنبا لإلطناب في الكالم، كالمنا وتدللـه

هو باب دقيق : "والروعة في الخطاب وقد أبرز الجرجاني قيمة هذا األسلوب في أبحاثه فقال

، أفصح من الذكرالحذف فإنك ترى ، شبيه بالسحر، عجيب األمر، المسلك لطيف المأخذ

وتكون بيانا إذا لم ، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، اإلفادةوالصمت عن اإلفادة أزيد من 

".تبن
3
 

هرة اإليجاز منها قوله سقط عليها ظاأورد يوسف تغزاوي تراكيب نحوية وأوللتمثيل 

اواِ :" تعالى "ْسئ ِل الق ْري ة  الِتّي ك نَّا فِيه 
4
. 

فهو غير المقصود من ، فالقرية فضاء مكاني، أو سكان ألنه معلوم بالعقل( أهل)حذف لفظ 

 .وعليه فإنهم يقصدون أهلها، (إخوة يوسف)طرف المتكلم 
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  :استراتيجية تنويع األساليب -ج -4-7

الخطاب إلى يختلف األسلوب المستعمل بحسب المقام والهدف والغرض الذي يّوجه فيه 

فحسن اختيار ، فلكل مقام مقال معين، ر عنه لدى القدامى بمقتضى الحالوهو المعب، السامعين

مقام المدح يباين مقاماألساليب الخبرية أو اإلنشائية تحقيق ألغراض تواصلية بمختلف الصيغ ف



 

 

والطلبي  االبتدائي)فعلى سبيل المثال يقول السكاكي في اختالف أضرب الخبر ، الذم والهزل

جميع ذلك ، ومقام الكالم ابتداء يغاير مقام الكالم بناًء على االستخبار أو اإلنكار: "واإلنكاري

"معلوم لكل لبيب
1
. 

 :استراتيجية التنغيم ودوره في تبليغ -د -4-7

فتعددت اتجاهاتهم وآراؤهم ، الباحثون اللسانيون في الحديث عن ظاهرة التنغيمأبدع 

وتساهم بقدر كبير في ، حبة للصوت تكسبه مرونة في اللغة المنطوقةفهو صفة مصا، حولها

ل أثناء النطق تغيير المعنى الحرفي للجمل إلى معاني أخرى يحددها السياق النفسي للمرس

 :قولككاالنزعاج والقلق نحو 

 ال تريد سماع كالميأ (7

 اسمع ما سأقوله لك( 4

إلى معاني أخرى قد تكون التهديد أو ( اإلستفهام) ففي المثال األول يتحول المعنى الحرفي 

 .إلخ...التأنيب 

وعليه فإن . وفي المثال الثاني قد تتحول الجملة إلسداء النصح وجذب السامع لإلنصات

التنغيم ظاهرة صوتية مرتبطة بالسياق للمتكلم
2
. 

 :استراتيجيات التواصل غير اللغوي في الفكر العربي -2-2

قة للتواصل الحاصل جيات تلك الوسائل غير اللغوية والعوامل المحقّ يقصد بهذه االستراتي

الصمت ، المظاهر الجمالية الخارجية، بين أفراد البشرية مثل اإلشارات والحركات الجسمية

 .للتعبير
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 :استراتيجية استعمال اإلشارات الجسمية -أ -4-4

فإن اإلشارات ، المنطوقنا بواسطة اللغة إذا كان بمقدورنا أن نخفي مشاعرنا وأفكار

ا هو مكنون في باطننا وجوهرنا من أحاسيس الجسمية تنم وتكشف في غالب األحيان عمّ 

ِب اِْجع ْل ِلي آي ةً : "والقرآن متضمن لهاتين األسلوبين اللغوي وغير اللغوي قال هللا تعالى ق ال  ر 

ث ة  أ ي اٍم إاِل   لِّم  الن اس  ث ال  ا ق ال  آي ت ك  أ ال  ت ك  ْمز  "ر 
1
. 

وقد نوه الجاحظ في ، رمزا تدل على لغة إشارية أبلغ وأكثر إيصاال لمقام التواصل فكلمة

وعلى قدر وضوح الداللة وصواب اإلشارة : "كتابه إلى قيمة اإلشارة في فهم الكالم فقال

وكلما كانت الداللة أوضح وأفصح ، وحسن االختصاص ودقة المدخل يكون إظهار المعنى

"وأنجعشارة أبين وأنور كان أنفع وكانت اإل
2
. 

 :استراتيجية الصمت -ب -4-4

نظرا لما يحمله من ، لقد اعتبر الدارسون الصمت شكال تواصليا إلى جانب الصمت

وقد ، فيمكن أن يكشف عن الغرض أو الحقوق أو عدم الرغبة في الكالم، دالالت ومعان معينة

فصمت ، صمتفطبيعة السياقات تفرض التزام ال، يعتبر من قبيل عالمات الترقيم في الكتابة

األبناء أمام األولياء قد يكون خوفا منهم أو احتراما لهم
3
. 

 :استراتيجية المظاهر الخارجية -ج -4-4

يتواضع عليه ، للهيئة دور مهم في تحقيق التواصل االجتماعي وفق نظام عرفي

فارتداء اللباس األسود يمكن أن  .فيتواتر ويتطور عبر األجيال، المتخاطبون في مجتمع معين

 .يدل على الحزن في بلد أو الفرح في بلد آخر
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 :التواصل اللغوي في الفكر اللساني الحديث -3

"Jean Dubois"عّرف 
1
هو تبادل كالمي بين  :"التواصل في معجمه الفرنسي فقال 

لذلك كان ، "همتكلم محدث لملفوظ االستماع إليه أو جوابا ظاهرا أو باطنا حسب نوع ملفوظ

ففي ، بع يوسف تغزاوي ظهور المصطلح وتطوره من بلد إلى آخروتا، التواصل بين شخصين

في اآلراء وفي العاطفة أو " المشاركة"وقصد بالتواصل ، فرنسا برز في القرن الرابع عشر

وفي اللغة اإلنجليزية وقد ارتبط هذا المصطلح . (communication)ودة الشعور 

واإلعالم ألنه نقل للمعلومات عبر قنوات مختلفة كالراديو والتلفزة والصحافة ولما  .بالصحافة

ارتبطت ظاهرة التواصل بالدرس اللغوي الحديث وصارت محل دراسة وفق اتجاهات 

محاضرات في "في كتابه " فرديناند دي سوسور"جهود مالت لغوية وجب علينا أن ننوه بوتأ

ى ظاهرة التواصل فاللغة في نظره نسق من العالمات قد ركزت عل، "اللسانيات العامة

ويحدث ذلك نتيجة تقاطع الصورة السمعية مع المفهوم الذهني ، واإلشارات هدفها التواصل

(signifié et signifiant( )دال ومدلول)بنيويا 
2
 André"في حين فإن العالم  .

Martinet " إلى فونيمات ومورفيمات فاللغة في نظره تمفصل مزدوج قوامه مونيمات تنقسم

تشكل بدورها تمفصل ثاني
3
. 

ذات بعد وظيفي قائم  "Roman Jakobson"إال أن اللغة في نظر رومان جاكبسون 

بين المرسل والمرسل إليه فالمرسل وظيفته انفعالية والمرسل إليه وظيفته تأثيرية وبينهما 

رسالة جمالية ومرجع وقناة وظيفتها حفاظية
4
. 
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 :غوي في الفكر اللساني الحديثواصل الل  يات الت  استراتيج -3-1

 :استراتيجية االلتباس وداللته التواصلية -أ -2-7

إن استعمال المتكلم لظاهرة االلتباس في خطابه بشكل مقصود تهدف إلى تمرير الخطاب 

ما أروع : وقد مثل لذلك يوسف تغزاوي لرفع اللبس والتوضيح أكثر فقولك. بشكل بليغ محض

 فهذه العبارة تحتمل معنيين هما   !نسرين

                  .ما أروع نسرين وهي تغني - أ

 .ما أروع صوت نسرين وهي تتحدث -ب أو - ب

وقد تختلف هذه العبارات من سياقات إلى أخرى حسب ما يتوخاه المتكلم من خطاباته 

المقصودة للتبليغ
1
. 

 :استراتيجية استعمال اإلشارات الجسمية -ب -2-7

فالعالم ، طيات مؤلفاتهموأظهروا قيمتها في ، ن المحدثون بلغة اإلشارةوياللغو تمهلقدا

ذكر في كتابه اللغة بأن اإلشارات مصاحبة لكالمنا كله متواضع  Bloomfieldاللغوي 

اعتبر اإلشارات " أفرون"حين العالم  أنّ  في. اجتماعيا بين أفراد المجتمع الواحد دون غيره

اشارات مستقلة وإشارات  و، مها إلى إشارات مصاحبة للكالموقسّ ، بةمن الكتا االجسمية نوع

سون مصطلح اإلشارات العضوية على هذه اإلشارات بوقد أطلق العالم جاك. تصويرية

 (.حركات الجسم)ة والبصرية الجسمية بشقيها السمعيّ 

 :التواصل غير اللغوي في الفكر اللساني الحديث -3-2

الذي " ميخائيل اريكايل"بوظائف التواصل اللغوي العالم النفسي  من الباحثين الذين اهتموا

 .صنف هذه الوظائف وفق إدارة الوضع االجتماعي ودعم االتصال اللفظي
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 :استراتيجيات التواصل غير اللغوي في الفكر اللساني الحديث -3-3

خاضعة التواصل غير اللغوي قائم على مجموعة من الحركات واإليماءات الكثيرة كلها 

 .للوصف والتأثير والرمز

 :التواصل غير اللغوي الوصفي -أ -2-2

نميز فيه بين التعابير المصوغة إلقامة قواعد نحوية مثل شكل الحركة عن االستفهام 

الحركات . تستدعي رفع الحاجبات والتعابير اإلشارية رفع السبابة بغية تعين المتكلمين

 .ى نسيان شيء معينالوصفية مثل الضرب على الجهة دليل عل

 :التواصل غير اللغوي التأثيري -ب -2-2

فتحريك طرف الرجل مثال دليل على القلق وعدم ، الكثير من حركاتنا منبثقة عن مشاعرنا

 .الصبر ووضع سبابة اليد في الفم تدل على التردد والخوف عند القيام بمهمة معينة

 :التواصل غير اللغوي غير الرمزي -ج-2-2

فهي تعادل التبادل الكالمي فقبضة اليد دليل ، اإلشارات التلقينية أساس بنية الخطابتعد 

 .على االتحاد والتضامن وحركات هز الرأس عند الحديث دليل على قولك نعم

ومجمل القول فإن الباحث يوسف تغزاوي من خالل دراساته لظاهرة التواصل اللغوي 

إلى أن الخطاب المستعمل بين األفراد أو ما يصاحبه  أّكد، وغير اللغوي عند العرب والغربيين

من حركات قوامه استراتيجيات وتقنيات تهدف إلى بلوغ غاية معينة وفق سياقات وقرائن 

  .حالية ومقالية معينة



 

 

 :تحليل عملية التواصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفي: المبحث الثاني

رج إلى حقول معرفية أسست للسانيات اقتضت إجابة الباحث عن إشكالية للبحث أن يع

وعرض ، تحتهاالوظيفية بغية مساءلة نظرية النحو الوظيفي بفحص األعمال المنضوية 

مجموعة االفتراضات المقترحة حول المفاهيم واألسس للمقارنة والتمحيص فيها واالستدالل 

وظيفية وعملية باسم اللسانيات ال اوارتأيت في هذا المقام أن أخصص مبحثا معنون، عليها

بعنوان النحو الوظيفي وتحليل عملية التواصل  اوآخر موسوم، التواصل بين الوصف والتفسير

 .اللغوي

 :بين الوصف والتفسير اللسانيات الوظيفية وعملية التواصل اللغوي -1

، لتواصل بين الوصف والتفسيرعملية ا ه المسألةعالج الباحث يوسف تغزاوي في هذ

ة محاوال المقارنة بين دت في نظريات اللسانيات الوظيفيّ إلى عدة مفاهيم أساسية تجسّ  فتطرق

مثيل رح والتّ حليل والشّ ليتوصل إلى نتائج معينة وأحكام صادرة عن التّ ، افتراضاتها المقترحة

 :تارة في إطار المنهج التداولي ولعل من أبرزها

 :مفهوم القدرة التواصلية ومكوناتها -1-1

إطار ما يتعلق بعملية التواصل توصل تغزاوي من خالل قراءاته المتعددة للبحوث في 

" Hymes"اللسانية الوظيفية إلى أن مصطلح القدرة التواصلية تداول كثيرا في أعمال الباحث 

تشومسكي"الذي اقتنع بأن تصور 
1

لغاية معينة محدودة  د  دِّ قد ح  ( compétence)للقدرة " 

وبالتالي فهو ال يعلل وظيفة ، طري مقيد بسن معين الثالثة أو الرابعةومالئمة لوصف نحو ق

هي عبارة عن دراسة مكونة من قواعد نحوية "فالقدرة التواصلية من منظوره وتصوره ، اللغة

                                                           

ولد بكاليفورنيا يهودي األصل يتزعم ، عالم لساني أمريكي( Noam Chomskey)نعوم تشومسكي  -1
 "مظاهر النظرية التركيبية"النظرية اللغوية من كتبه 



 

 

هذه القواعد مستنبطة وال شعورية وهي مكتسبة عن طريق التعلم ، وقواعد سوسيولسانية

."والتجربة االجتماعية للمتكلم
1
 

تماشيا مع ما سبق ذكره فالقدرة التواصلية حسب هايمز ماهي إاّل تفاعل بين أربع قدرات و

 .لغوية ولسانية نفسية واجتماعية واحتمالية بحسب السياقات الواردة فيها

ولم يكتف يوسف تغزاوي بفرضية هايمز ليؤسس لهذا المفهوم بل قارنه بفرضيات أخرى 

، (م7519" )منباي"درة التواصلية أمثال فرضية اجتهدت لتحديد مقومات ومكونات الق

وفرضية ، م7592م وفرضية كنال 7597م وفرضية بالمر 7591وفرضية كنال وسوين 

م7551م وفرضية باكمان 7594باكمان وبالمر 
2
. 

 (:م7519)فرضية منباي  -أ -7-7

 :لمكونات القدرة التواصلية ما يلي يتضمن تصورمنباي

 سوسيوثقافية اجتماعية وثقافية تراعي سياق مناسبقدرة  -أ      

 قدرة داللية اجتماعية -ب      

 الباحث، نفإ، ذلك على وبناء، هوتناسق الخطاب تماسك على ترتكزقدرة خطابية   -ج      

 نظر في اللساني الترميز نأ الى توصل، ةالفرضي لهذه تحليله خالل من تغزاوي يوسف

 وهذا الخطاب ومستوى ةاللغوي ةللمعرف ةالداللي ةوالقاعد السوسيوثقافي المكون قوامه "منباي"

"هالمز" تصور مع يتوافق المفهوم
3
. 

 :م7591فرضية كنال وسوين  -ب -7-7

                                                           

 00ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف -1
 71ص، المرجع نفسه، ينظر -2

 74ص، المرجع نفسه، ينظر 3-



 

 

 على ابرازها يمكن مكونات ثالث افتراضي هو الباحثين تصور في التواصلية القدرة اموق

 .الثقافي النحو

 وصوتية ودالليةقدرة لغوية صرفية وتركيبية  -أ

قدرة لغوية اجتماعية تتضمن قواعد االستعمال ذات الطابع االجتماعي وقواعد  -ب

 .الخطاب المتماسك

قدرة استراتيجية تحتوي على استراتيجيات التواصل اللغوي وغير اللغوي للمتكلم -ج 
1
. 

خلص اللساني يوسف إلى أن مصطلح القدرة ، ومن خالل هذا العرض لهذه الفرضية

االستراتيجية يعادل مصطلح استراتيجيات التواصل باعتبارها مكونا من مكونات القدرة 

التواصلية الهادف إلى التعبير عن المعنى عند استعمال اللغة من أجل جل بعض المشاكل التي 

فهذه االستراتيجيات تساهم بشكل غير مباشر في ، تعتري طريق المتكلم أثناء عملية التواصل

 .تنفيذاإلنجاز وال

 :م7594فرضية بالمر وباكمان  -ج -7-7

 األنسبالحظ يوسف تغزاوي من خالل تحليله ألفكار هذه الفرضية واحتماالتها أنها 

ألنها تجمع بين قدرات سبق ذكرها في الفرضيات السابقة ، لتحديد مكونات القدرة التواصلية

المر وباكمان ماهي إاّل قدرة فالقدرة التواصلية في نظر ب. مصطلحاتها فقط تغيربالرغم من 

تنظيمية تتفرع إلى قدرة نحوية معجمية وصرفية وتركيبية وصوتية وأخرى قدرة نصية 

متماسكة وقدرة تداولية تنشف إلى قدرة سوسيولسانية ثقافية وقدرة استراتيجية مرتبطة بنيات 

 .مستعمل اللغة أو مميزات سياقية

 

 

                                                           

 10ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف، ينظر -1



 

 

 :ية بالمخطط اآلتيولتوضيح ما سبق ذكره نمثل لهذه الفرض

للقدرة التواصلية 7551فرضية باكمان                       
1
 

 

 قدرة تنظيمية                                             قدرة تداولية   

 قدرة نحوية            قدرة نصية              قدرة سوسيولسانية         قدرة استراتيجية   

 وظائف فكرية -المراجع         -اللهجة  -     تماسك نصي      -الصرف      -المعجم  

 صور الخطاب         استكشافية وتخيلية  -      التنظيم البالغي  -الكتابة       -التركيب  

 :نموذج مستعمل اللغة الطبيعية ومكوناته من منظور وظيفي -1-2

تهاد عدد من اللسانيين أمثال هايمز وكنال وسوين وبالمز لقد سبق أن أشرنا سابقا إلى اج

وباكمان لتحديد مكونات القدرة التواصلية قد تجاوز القدرة النحوية إلى قدرات أخرى منها ما 

يتعلق بمعرفة الربط بين اللغة والمقاصد التداولية ومنها ما يرتبط باستراتيجية التواصل اللغوي 

م يبقى أهم تحديد على 7595سيمون ديك للقدرة التواصلية سنة إاّل أن تحديد ، وغير اللغوي

كيف تتواصل في اللغة؟: قول تغزاوي المأخوذ من كتاب البوشيخي
2
. 

 لعلّ ، وقد عرض الباحث أهم االقتراحات المتبناة في بناء نموذج مستعمل اللغة الطبيعية

إلى قوالب منقسمةم المبني على خمسة قوالب 7595من أبرزها اقتراح القابلية لسيمون ديك 

مركزية والتي بدورها تنقسم إلى قالب تداولي وقالب داللي وآخر نحوي وقوالب مساعدة 

                                                           

 10ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف، ينظر -1
ومناهج نظريات ، أعمال ندوة تعليم اللغات، نظرية النحو الوظيفي وتعلم اللغات، البوشيخي عز الدين -2

 200ص، م0550، وتطبيقات كلية األدب مكناس



 

 

وهذه القوالب تربطها عالقات بحيث ينتج كل ، مفتوحة معرفية ومنطقية واجتماعية وادراكية

بدوره دخل قالب آخر قالب خرجا يصبح
1
. 

قد انساق بعض الباحثين إلى رصد ، وبما أن قائمة القوالب عند سيمون ديك بقيت مفتوحة

وفي هذا اإلطار يندرج اقتراح البوشيخي ، ملكات أخرى تحدث تفاعال لحدوث عملية التواصل

 .وأحمد المتوكل لطاقة وقالب شعري

 :ل في هذا المخططوتوضيحا لهذه الطاقة ارتأيت أن ألخصها بتمثي

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

                                                           

 1و4ص، م2441ط، الرباط، أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، المتوكل أحمد -1



 

 

نموذج مستعمل اللغة الطبيعية عند سيمون ديك                      
1
 

 قالب نحوي                             قالب معرفي                       قالب منطق

                                                                                                                                                إنتاج العبارات    تأويلها           معرفة واسعة                       استخلص معلومات جديدة                                   

 من أخرى قادمة وفق لغوية                                غير لغوية                     

 معرفية معجمية   نحوية    تداولية      إحالية     عرضية   عامة    قواعد المنطق الوظيفي           

 اإلنجازي والحملي                                                                        

                                              والمحمولي والحدي والمعجمي                                                                                                                                                                     

                                                                     

 قالب اجتماعي                                                قالب إدراكي                           

 إدراك العالم الخارجي بوسائل                                     إنتاج وتأويل اللغة وفق          

                                                     طرف اجتماعي معين                                                                                                        اإلدراك من سمع وشم وبصر ولمس        

 وذوق ولكل قالب خاص به            قالب العناصر       قالب العناصر      قالب العناصر 

 االجتماعية الثقافية   الثقافية العامة       الثقافية الخاصة (          افتراض البوشيخي)بحسب 

 الكلية                                     

 

 

                                                           

دار ، دار الثقافة، (نموذج النحو الوظيفي)اللسانيات والبيداغوجيا ، عليآيت ، أوشان -1
 75ص، 2ط، م2441، المغرب، البيضاء



 

 

 :الوظائف التداولية نتاج تفاعل القوالب إنتاجا وتأويال -1-3

حاول الباحث يوسف تغزاوي من خالل معالجته لهذه المسألة اإلجابة عن عدة إشكاليات 

تواصلية تتعلق بمسألة القوالب المسؤولة عن انتقاء الوظائف التداولية وتحقيق األغراض ال

 .ومدى تفاعلها في حالتي اإلنتاج والتأويل للعبارة اللغوية بين المتكلم والمخاطب

إلى أنه يمكن أن نميز في القوالب المتفاعلة إلنتاج وتأويل العبارات اللغوية الحاملة فخلص 

 :للوظائف التداولية بين أربعة أنواع هي

 .قالب منتج هو القالب االجتماعي -أ

 .هو القالب المنطقيقالب محفز  -ب

 .قالب مزود هو القالب المعرفي -ج

 .حويوالنّ  قالب مبلغ هو القالب اللغويّ  -د

القالب االجتماعي هو المسؤول المباشرعن إنتاج وتأويل الظواهر  أنّ  وأكد الباحث على

لدى علومات التداولية اللغوية الحاملة للوظائف التداولية وبدونه ال يمكن أن يحدث تغير في الم

هام في إحداث عملية التواصل اللغوي بمكونيه التركيبي الللقالب المنطقي دورن المخاطب وبيّ 

 .والداللي استنادا إلى قواعد االستدالل والتكوين

وركز على فكرة مفادها أن تفاعل أربعة قوالب ضروري إلنتاج عبارة لغوية
1
. 

يالت لمعطيات لغوية متوخيا ودعم الباحث تغزاوي أفكاره وتصوراته بمجموعة من التحل

 :من ورائها بيان كيفية تفاعل القوالب في حالتي إنتاج وتأويل العبارة منه قولك

 هل تعيش وحدك دائما في البيت

                                                           

 71ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف، ينظر -1



 

 

يتبين من خالل العبارة أن المتكلم يسأل مخاطبه عن معلومات تتعلق بوضعيته االجتماعية 

، ة يقتضي تفاعل القالب المعرفي والنحويونفترض أن إنتاج هذه الجمل، (قالب اجتماعي منتج)

فقد يكون ، حيث يمد القالب المعرفي بمعلومات عامة من قبيل أن اإلنسان اجتماعي بطبعه

متزوجا وأبا وأن يعيش مع أسرته تحت سقف واحد وتشكل هذه المعلومات دخال للقالب 

النحوي الذي يتكفل بنقلها إلى عبارة لغوية محققة كما في المثال
1
. 

فما يمكن أن نخلص إليه في نهاية هذا المبحث أن التواصل في النحو الوظيفي يهدف إلى 

إحداث أثر في المعلومات التداولية لكل من المتكلم والمخاطب في إطار تفاعل كالمي محدد 

 .معبر عن تطابق مقاصد المتكلم مع تأويالت المخاطب

 :حو الوظيفي وتحليل عملية التواصل اللغويالن   -2

سه الباحث الهولندي سيمون ديك في أواخر نموذجا نحويا أسّ  حو الوظيفيّ النّ  يعدّ 

وطوره لغويين حاولوا من خالله بلورة مظاهر النظرية اللسانية المؤسسة ، م7519السبعينيات 

تداوليا المبنية على أسس نظرية ومنهجية مرتبطة ببرنامج علمي مبني على أهداف ووسائل 

ت في تسيير التطبيق العلمي بالنسبة لتحليل مختلف الظواهر اللغوية في وكلها أسهم، معينة

وعلى هذا األساس عرض يوسف تغزاوي أسس هذا النجو ، عالقتها باالستعمال اللغوي

وتبعا لذلك تناول الباحث ، ومرتكزاته وبنية جهازه الواصف بغية اإلجابة عن إشكالية البحث

أخرى واالستنتاج بعد المقارنة بين االفتراضات مثيل تارة ية بالتعريف تارة والتالعناصر اآلت

 .المقترحة من طرف اللغويين الوظيفين أمثال سيمون ديك وأحمد المتوكل

 :األسس النظرية والمنهجية -2-1

شهد البحث اللساني المعاصر تحوال حاسما تمثل في االنتقال من المقاربة غير الوظيفية 

 .ارتأى الباحث أن يميز بين هاتين المقارنتينإلى المقاربة الوظيفية لذلك 

 

                                                           

 72ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف، ينظر -1



 

 

 

 

 :المقاربة غير الوظيفية -أ -4-7

يمكن وصفه بمعزل عن ، وينظر إلى اللغة في هذه المقاربة باعتبارها نظاما مجردا 

وظيفته التواصلية تبعا لذلك يسعى اللساني في تخصيص هذا النظام بمفاهيم وقواعد التركيب 

جراء القواعد في استقالل عن االستعماالت الممكنة للعبارات الصوري ويتم بالتالي إ

الموصوفة
1
. 

 :المقاربة الوظيفية -ب -4-7

ويسعى ، يعتبر أصحاب هذا االتجاه اللغة بنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بوظيفتها التواصلية

رأيه ففي . ل للغة إنجاز وظائف معينةخوِّ اللساني الوظيفي إلى الكشف عن الخصائص التي ت  

أن تجريد اللغة من أهدافها يفقدها أولى خصائصها الجوهرية
2
. 

 :وفي هذا اإلطار يميز النحو الوظيفي بين صنفين من القواعد

 .هي قواعد تحكم التفاعل االجتماعي عبر اللغة: قواعد تداولية -أ

 (:التركيبية والداللية والصواتية)القواعد اللغوية  -ب

 .ات اللغوية وتتخذ أداة بالنسبة للصنف األول من القواعدهي قواعد تحكم بناء العبار

يمكن تلخيص أهم المبادئ ، وتماشيا مع ما سبق ذكره من مقاربات وظيفية وغير وظيفية

 :المنهجية لنظرية النحو الوظيفي فيما يأتي
                                                           

-02م ص2411ط، الدار التونسية للنشر ، اللسانيات وأسسها المعرفية، المسدي عبد السالم، ينظر -1
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 251ص



 

 

 (:التبليغ)الوظيفة األساس للغات الطبيعية هي وظيفة التواصل  -7

أي من ، وصف اللغات الطبيعية في إطار وجهة نظر وظيفيةيسعى النحو الوظيفي إلى 

الوجهة التي تعتبر الخصائص  البنيوية للغات محددة بمختلف األهداف التي تسعى اللغات 

وبالتالي فإن ظروف االستعمال مسؤولة عن ، لتحقيقها فاللغة بنية وظيفتها األساسية التواصل

 .تحديد طبيعة البنية وتكوينها

 (:تبعية البنية للوظيفة)نية اللغة بوظيفتها بحيث يجعل البنية انعكاسا للوظيفة ارتباط ب -4

التباين في األنماط المقامية يؤدي إلى التباين في التراكيب ألن التراكيب ال  معروف أنّ 

ولذلك يقوم النحو التداولي الوظيفي بتتبع الفروق بين هذه ، تستعمل في نمط مقامي واحد

ة تبعا لألنماط المقامية التي تنجز فيهااألنماط التركيبي
1

وبناء على هذا الربط بين النمطين . 

سعى يوسف تغزاوي إلى إظهار مظاهر العملية التواصلية الواردة في نحو سيمون ديك وأحمد 

 .والتي تتجلى في مظاهر ووظائف كلها تتكامل لتأدية وظيفة التبليغ، المتوكل والبوشيخي

ي يتفاعل فيه المشاركون في هذه العملية من خالل تغيير معلوماتهم فالتبليغ نشاط اجتماع"

تواصل )إن بالنظر إلى العالقة بين المتخاطبين ، التداولية حيث يتم تغيير المعلومات التداولية

إّما يقصد حمل المخاطب على القيام بفعل ما . أو بالنظر إلى فحوى الخطاب نفسه( عالقي

وإما بقصد اإلخبار عن شيء ، يه الفعل المطلوب عمال أو قوالقد يكون ف، (تواصل توجيهي)

تواصل )أو استشاره إحساس ( تواصل تعبيري)أو التعبير عن إحساس ، (تواصل إخباري)

"(استشاري
2
. 
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 :تحقيق الكفاية التداولية -3

فإنها أدرجت ، و وصف الملكة التبليغية وتفسيرهاه، مادام موضوع نظرية النحو الوظيفي

والقوة ، نظرية ألفعال اللغوية)تها من الدراسات التداولية الحديثة وصفها مفاهيم استقفي 

 (.اإلنجازية الحرفية والمستلزمة واالقتضاء واإلحالة

تبرز خصائص العبارات اللغوية "وعليه فإن الكفاية التداولية لنظرية النحو الوظيفي 

بارات شريطة أن تكون هذه الخصائص قادرة الواردة بالنسبة للكيفية التي تستعمل بها هذه الع

على االرتباط بالقواعد والمبادئ التي تحكم التفاعل اللغوي
1

." 

ويشرط في مبدأ الكفاية التداولية أن يمثل لكل الخصائص التداولية كالخصائص الوجهية 

 واإلنجازية والظائف التداولية التي تتضمنها مكونات العبارات في الجملة أو النص ويعد

الجهاز الواصف المقترح في نظرية النحو بقوالبه السبعة السبل برصد هذه الخصائص 

 .التداولية

 :تحقيق الكفاية النفسية -أ -3

وعلم النفس المعرفي ، تعتمد نظرية النحو الوظيفي على أبحاث علم النفس بصفة عامة

اإلدراك وآليات فهم بصفة خاصة سواء تعلق األمر بمجال اكتساب اللغة وتعلمها أو بمجال 

 .اللغة وإنتاجها

النفسية أبعد التحويالت المعتمدة في النظرية التوليدية وعلى هذا األساس فمبدأ الكفاية 

وحاول صياغة قالب ، نها غير مطابقة للواقعية النفسيةأل، التحويلية من جهازها الواصف

                                                           

 44ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف -1



 

 

، ل يقوم بالوظيفة العكسيةنحوي متفرع إلى جهاز توليد يصطلح بإنتاج العبارات وجهاز تحلي

بحيث يمكن إرجاع العبارات المحققة إلى بنيتها التحتية
1
. 

 : تحقيق الكفاية النمطية -ب -3

يؤسس مبدأ الكفاية في النحو الوظيفي على الخصائص المشتركة بين اللغات مهما تباينت 

ومتماثلة إلى حد التطابق انطالقا من رصد خصائصها الداللية والتداولية ألنها متناظرة ، بناها

وتحقيق هذه الكفاية يتطلب ضرورة ، لذلك نالحظ توسع في الوظائف التركيبية، في الغالب

محيص في فرضية بنية مقاربة النحو الواحد وإقصاء فرضية المقاربة التجزيئية مع ضرورة التّ 

توفير سمتي التجريد والملموسية
2

بادئ  واألسس وبهذا الشكل قد أحاط يوسف تغزاوي بالم. 

كونات إلى عرض بنية النموذج النحوي وم المنهجية لهذه النظرية ليشرع في العنصر الموالي

 .وطريقة تنظيم العالقات القائمة بين بناه اصفالجهاز الو

 :بنية النحو -4

ارتأى يوسف تغزاوي من خالل قراءته لمصنفات سيمون ديك والبوشيخي وأحمد المتوكل 

ونحو النموذج ( العبارات المستقلة لغويا()م7519نحو الجملة )ذج األول أن يبين نحو النمو

 .م7595المستجد نموذج 

عبر ثالث بنى أساسية هي البنية الحملية  قشتتفتوصل إلى أن الجملة في النموذج األول 

 .نيةوالبنية الوظيفية والبنية المكوّ 

التي يفرضها ( الوظائف الداللية للحدود)فالبنية الحملية تتفرع إلى بنية الحمل وبنية الداللة 

محمول الجملة الذي ينتمي تركيبيا إلى مقولة الفعل أو االسم أو الصفة أو الطرف يدل على 

(     processus)أو األحداث ( actions)واقعة تصنف في نظرية النحو في حقل األعمال 

                                                           

 الرباط، دار األمان -الجزائر، منشورات االختالف، الخطاب الموسط، أحمد، المتوكل، ينظر -1
 10ص، 
 07-01ص 0551 2ط، دار األمان، الوظيفة بين الكلية والنمطية، المتوكل أحمد -2



 

 

أو متقبلة أو ، منفذة ذات)أما الحدود فهي موضوعات أساسية ( positions)أو األوضاع 

 (.لواحق)وقد تكون حدودا ( مستقبلة

 :ل فيها لبنيتين متالزمتين همامثَّ ا البنية الوظيفية في  أمّ 

وهذا للتفريق بين البنية ، ويتم فيها إسناد وظيفتي الفاعل المفعول فقط: بنية تركيبية -أ

الداللية للجملة و بنيتها التركيبية
1
. 

ستند فيها جملة الوظائف إلى مكونات الجملة بالنظر إلى المعلومات وت: البنية التداولية -ب

 .اإلخبارية للمكونات أثناء تفاعلها مع معطيات السياق

تسند إلى جملة من القواعد كقواعد اإلعراب وقواعد التعبير وقواعد اسناد والبنية المكونية 

والتنغيم النبر
2
. 

 "م من خالل كتابه7595الثاني لسيمون ديك يوسف تغزاوي تنظيم النحو في النموذج قّدم 

وما تضمنته من جهاز واصف متكون من ستة قوالب وطاقات ، "نظرية النحو الوظيفي

وهذا ما سبق ذكره في عنصر نموذج مستعمل اللغة الطبيعية ، لمستعملي اللغة الطبيعية

 .ومكوناته من منظور وظيفي
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 :والتمثيل لها في نظرية النحو الوظيفيالوظائف التداولية : المبحث الثالث

لقد أشرنا سابقا إلى أن التواصل ما هو إال إحداث في المعلومات التداولية من منظور 

فتغزاوي حاول اإلجابة عن اشكالية إمكانية التمثيل لكل المعلومات التداولية ، النحو الوظيفي

 :مدقّقا في ضبط المفاهيم اآلتية

 :التداوليةمفهوم الوظيفة  -1

األنحاء  في جلّ  هتداول تمّ اللذي  الباحث أثناء معالجته لهذه المسألة مصطلح الوظيفةبيّن 

كعالقة ، استعمل للداللة على العالقات التركيبية بين عناصر الجملةف، (الصورية)قليدية التّ 

تلك العالقات خدم في المنحنى الوظيفي للداللة على ست  في حين ا  . الفعل بالفاعل والمفعول به

وبالتالي فالوظيفة في نظر أحمد ، (وظائف داللية)القائمة بين المكونات داخل المركب الجملي 

الترابط القائم بين مكونين أو مكونات في " فعالقة يقصد بها ذلك، المتوكل دور وعالقة

 الغرض الذي تسخر الكائنات البشرية اللغات"المركب اإلسمي أو الجملة ودور يقصد به 

الطبيعية من أجل تحقيقه
1

." 

 :الوظائف التداولية -2

فإن . النظرية الوظيفية ركزت بشكل كبير على إبراز الوظيفة اإلبالغية للغة وما دامت 

تحديد الوظائف التداولية تحكمه المعلومات التداولية وطرق استعمال العبارات اللغوية في 

فنجد . بحسب وضعها بالنسبة للحملوهي خمس وظائف تصنف ، تفاعل اجتماعي عبر اللغة

وظائف داخلية تسند إلى مكونات تنتمي إلى الحمل وهي البؤرة والحمل ووظائف خارجية 

 (المبتدأ والذيل والمنادى)
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 :الوظائف التداولية الداخلية -أ -2

وهي على ، هي وظائف تندرج ضمن البنية الحملية وتشمل وظيفتي البؤرة والمحورو

 :النحو التالي

 :وظيفة البؤرة -7-أ

وظيفة تداولية تسند إلى المكون الحامل للمعلومة األكثر أهمية واألكثر بروزا في الجملة  

والتي يعتقد المتكلم أحرى بأن تدرج في مخزون معلومات المخاطب
1

هذا المكون في حالة ، 

 .فهو يجمع بين البنية والمقام، نشاط وتفاعل

أساسيتين هما بؤرة جديد وبؤرة مقابلة ولكل منهما أقسام وقد اقترح سيمون ديك بؤرتين 

 :سنروم إلى التفصيل فيها وفق تصور يوسف تغزاوي في الجدول اآلتي. يتفرع إليها

 التمثيل مفهومها  البؤر

 بؤرة جديد -7

 

 

 

 بؤرة طلب -أ

 

 

 بؤرة تتميم -ب

وظيفة تداولية تسند إلى المكون الحامل 

المتكلم ويجهلها للمعلومة التي يملكها 

المخاطب وتتفرع إلى بؤرة الطلب وبؤرة 

 .تتميم

 مساءً أقلعت الباخرة من فرنسا 

 (بؤرة جديد)

 

 

هي وظيفة تداولية تسند إلى المكون 

الحامل للمعلومة التي يطلب المتكلم 

 .اضافتها في مخزونه

الباخرة من فرنسا  تقلعمتى 

 (بؤرة طلب استفهام)

تسند إلى المكون هي وظيفة تداولية 

 .الحامل للمعلومة المضافة

 

 مساءً تنطلق الباخرة من فرنسا 

 (بؤرة جديد تتميم)
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 بؤرة مقابلة -4

 

 

 

 بؤرة الجحود -أ

 

 

 

بؤرة  -ب

 تعويض

 

 بؤرة توسيع -ج

 

 

 بؤرة انتقاء -د

 

 

بؤرة  -هـ

 الحصر

تسند بؤرة المقابلة إلى المكون الحامل 

        للمعلومة التي يشك فيها المخاطب

 :أو ينكرها وتتفرع إلى خمسة بؤر هي

 الباخرة من فرنسا أقلعتالمساء 

تسند بؤرة المقابلة إلى المكون الحامل 

للمعلومة من معلومات مخزون المخاطب 

يعدها المتكلم غير واردة  وترد في سياق 

النفي
1
. 

 

 

بل ال لم يذهب دمحم إلى وهران 

بؤرة . )الجزائر العاصمة إلى

يعوض المتكلم المعلومة التي يراها غير  (.بؤرة تعويض+ جحود 

واردة بمعلومة أخرى فتسند بؤرة 

التعويض إلى المكون الحامل لهذه 

 .المعلومة

وظيفة تسند إلى المكون الحامل للمعلومة 

المراد توسيعها باإلضافة إلى معلومات 

أخرى
2
. 

بل دمحم ما رأيت زيدا فحسب 

 .كذلك

تسند إلى المعلومة المراد انتقاؤها من 

معلومات متعددة واردة في الخطاب
3
. 

الباخرة أم  انطلقتمن فرنسا 

 (.بؤرة انتقاء. )من ألمانيا

ترد في السياقات التي يكون فيها مخزون 

المخاطب متضمنا لمعلومة واردة 

ومعلومة يعدها المتكلم غير واردة
4
. 

ال لم تنطلق الباخرة إال من 

 .فرنساميناء 

 (بؤرة حصر)
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ومن خالل هذه التعريفات للبؤر يتضح أن لكل بؤرة جديد أو مقابلة حالة  

ففي بؤرة جديدي يشترط أن يجهل المخاطب المعلومة . مقامية معينة تحددها

المقصودة من طرف المتكلم أو يعتبر المتكلم أن المخاطب يجهلها ويتضح 

 .كمن ذل

في حالة االستفهام أما عن بؤرة مقابلة فيشترط أن يتوفر المخاطب على مجموعة من 

المعلومات ينتقي المتكلم للمخاطب المعلومة التي يعتبرها واردة أو غير واردة
1
. 

وجدير بنا في هذا المقام أن نشير إلى العالقة القائمة بين البؤرة والوظائف الداللية 

 .إلى أي مكون من مكونات الجملة والتركيبية فإنها تسند

 : وظيفة المحور -4-أ

هي الوظيفة التي تسند حسب مقتضيات المقام إلى الحد الدال على :" عّرفها المتوكل قائال

الذات التي تشكل محط الحديث داخل الحمل
2

فالمكونات التي تسند إليها وظيفة المحور هي ". 

رفة المشتركة بين المتكلم والمخاطب مكونات تختص بحملها معلومات تدخل ضمن المع

بخالف مكونات البؤرة
3
. 

 زينبمن رافقت  -أ: فقولك

 خديجة زينبرافقت  -ب           

 محور              تداوليا                       

 فاعل                تركيبيا                       

 دالليا  منفذ                                      
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أّما بالنسبة لعالقة المحور بالوظائف التركيبية والداللية فكل منهما يشكل منطلق الجملة 

 .منطلق وجهي بالنسبة للفاعل تركيبيا ومنطلق اخباري بالنسبة للمحور ومنفذ دالليا

وتتفرع وظيفة المحور إلى أربعة محاور هي محور جديد ومحور معطى ومحور فرعي 

التفرعات تتواكب مع أوضاع خطابية مختلفة لنفس المحورفهي . وآخر معاد
1
. 

 (:من منظور المتوكل)وهذا الرسم يلخص ما قلناه آنفا 

 

 المحور                                              

 ماكث                                           عابر                         

                                                                         

 محور معطى                                                                 

 

 منقطع                مستمر                                                  

 مكرر                                                                          

 

 تام                محور فركي                                                  

 

 محور معاد                                                
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 :الوظائف التداولية الخارجية -ب -2

ذكر الباحث يوسف تغزاوي مجموعة من الدالئل التي تؤكد خارجية المبتدأ والمنادى 

 :والذيل باعتبارهم وظائف تداولية ولعل من أبرزها كما ذكر المتوكل نجد

ال يشكل موضوعا من ( مبتدأ أو ذيل أو منادى)المكون المسند إليه هذه الوظيفة  -7

 .موضوعات المحمول

 .ارد التي يفرضها المحمول على موضوعاتهال يخضع لقيود التو -4

ال يحمل وظيفة تركيبية أو وظيفة داللية وال يدخل في حيز المؤشر للقوة اإلنجازية -2
1
 .

ولكن هذه الخارجية ليست خارجية مطلقة فهناك قرائن تشير إلى داخليتها تفهم من سياق 

سبق ذكره جدير بنا أن  ورودها وما ذاك التصنيف إاّل تصنيف عملي فقط وتماشيا  مع ما

 .نتعرف على هذه الوظائف الخارجية

 :وظيفة المبتدأ -7-ب

 ."هو ما يحدد مجال الخطاب الذي يعتبر الحمل بالنسبة إليه واردا"

ال يمكن أن يتم تحديدها إاّل انطالقا من الوضع التخابري القائم بين المتكلم "فهو وظيفة 

هذه العالقة في إطار معارف المتكلم حول العالم وتتحدد ، والمخاطب في طبقة مقامية

الخارجي
2
 اجتيازها أسرع إلى، المباراة: كقولك. وتعد اإلحالة هي المعرف الحقيقي للمبتدأ. 

 مبتدأ     الحمل    إحالة ضمير                                                                  

 يعود على المباراة                                                                                
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 :وظيفة الذيل -4-ب

فيتصدر الكالم ، مادام أن السر اللغوي في تسمية المبتدأ بالمبتدأ ألنه يبتدأ به الكالم

سبة لتسمية الذيل بالذيل ألنه يتأخر فال ضير في أن األمر نفسه بالن، بالمرتبة األولى في الجملة

 :وضيح ويعرفه المتوكل قائالعديل أو التّ صحيح أو التّ تّ لؤتى به لفي الكالم في  

يحمل الذيل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل أو تعد لها أو تصححها" 
1
. 

 :وبالتالي فالبّد من التميز بين ثالثة أذيال هي

 خالد، سعدت بلقياه: ذيل توضيح كقولك -7

 ذيل توضيح                                       

 (.لقياه)في ( الهاء)إلزالة إبهام الضمير ( خالد)تضاف المعلومة التي يحملها المكون الذيل 

 نصفها، حررت الرسالة: ذيل التعديل كقولك -4

 يل تعديلذ                                         

 "الرسالة"تضاف المعلومة التي يحملها المكون 

 ...بل على فاطمة، مثل أثنيت على زينب: ذيل التصحيح -2

لتصحح المعلومة التي تحملها العبارة " فاطمة"نضيف المعلومة التي تحملها العبارة 

 .وما يعرف عن الذيل أنه مكون يرد في يسار الحمل وال يمكن أن يتقدمه". زينب"
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 :وظيفة المنادى -2 -ب

هي وظيفة تداولية خارجية اقترحها أحمد المتوكل بأن تضاف إلى المكونات التداولية ال 

سيما أن نظرية النحو الوظيفي من مبادئها مبدأ التواصل فال يمكن أن نتصور تواصل بدون 

المنادى في مقام تسند إلى المكون الدال على الكائن " فالنداء فعل لغوي والمنادى وظيفة. نداء

معين
1

ولذلك يجب على المنادى أن يحيل على كائن حي وعلى مخاطب." 
2

ويوضح يوسف ، 

 متى سترحلين؟ زينبيا : تغزاوي ذلك بقوله

 .منادى يواكب قوته اإلنجازية األمر                                                    

 :اإلحالة في النحو الوظيفي -3

فاعتبرها الباحثون الوظيفيون أمثال ، اإلحالة حظا من الدراسة في النحو الوظيفيقد نالت 

م فعال تداوليا تعاونيا بين المتكلم والمخاطب 7552م والمتوكل 7554سيمون ديك ورايكوف 

وتخضع هذه العملية إلى قواعد الكم الحوارية ، في بنية تواصلية معينة فال إحالة بدون سياق

المعلومات إال ما يقتضيه الموقف وال يمكن أن يؤثر الخطأ في تركيب الجملة بحيث ال تمد من 

وال في داللتها بل يظل محصورا في المعارف العامة في الواقع
3
 . 

مثل (. استداللية –مقامية  –معرفية  –سياسية )وإحالة تعيين ، واإلحالة نوعان إحالة بناء

 التقيته باألمس: قولك

مير تعود على الرجلالهاء إحالة ض       
4
. 

 

                                                           

 22ص، المرجع السابق، محاضرات في النحو الوظيفي، بن عائشة حسين -1
 010ص، المرجع السابق، األمر والنهي في اللغة العربية، الزهري نعيمة -2
 202ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف، ينظر -3
 27ص، المرجع السابق، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية، المتوكل أحمد -4



 

 

 :القوة اإلنجازية -4

تتألف الجملة في النحو الوظيفي من أربع طبقات تقوم بينها العالقة سليمة وهي طبقة 

 .اإلنجاز وطبقة القضية وطبقة الحمل

فالقوة اإلنجازية في نظر المتوكل فعل لغوي
1
مواكب للجملة مبني على التمييز بين قوتين  

 .إلشارة إليهماإنجازيتين  البد من ا

 :(مقالية)قوة إنجازية حرفية  -7

هل يمكنك أن تعطيني : نحو –يدل عليها الفعل أو األداة أو التنغيم فما يقال مطابق للمعنى  

 الكتاب الذي أمامك؟

 (:مقامية)قوة إنجازية  مستلزمة  -4

تستلزمها الجملة في طبقات مقامية معينة 
2

 : نحو، 

 مريضا؟هل زارني من صديق إذ كنت 

 .ما زارني من صديق إذ كنت مريضا: فهذه الجملة مستلزمة للنفي

مدلول عليها بطريقة مباشرة بصيغة ( الحرفية)فمن خالل المثالين يتضح أن القوة األولى 

تتولد عن األولى طبقا لمقتضيات مقامية معينة ( مستلزمة)في حين أن القوة الثانية ، العبارة

ية  تتضمنها البنية الحملية وتتألف من القضية باعتبارها نواة لها وبشكل إطار القوة اإلنجاز

مضافًا إليها مخصص إنجازي إخبار أو استفهام أو أمر أو نهي والحق إنجازي الرامز إلى 

 .حمولة الجملة اإلنجازية

                                                           

 0522، 2ط، منشورات الرباط، االستلزام الحواري في التداول اللساني، العياشي، راوي كتاب أد، ينظر -1
 77ص، (للتوسع في قضية األفعال اللغوية واالستلزام الحواري )

دار ، دار الثقافة، (نموذج النحو الوظيفي)اللسانيات والبيداغوجيا ، عليآيت ، أوشان -2
 72ص، 2ط، م2441، المغرب، البيضاء



 

 

واستخالصا لما سبق ذكرة في هذا الفصل يتبين أن الباحث يوسف تغزاوي حاول عرض 

 افتراضاتبعض لنحو الوظيفي ووضح هجية التي تأسست عليها نظرية اأهم المبادئ المن

لباحثين الوظيفيين لتفسير عملية التواصل اللغوي وأظهر ما استطاع النحو الوظيفي التمثيل له ا

من الوظائف التداولية وذلك عن طريق  وضع قيد اإلحالة الضابط لقيد اسناد الوظائف 

 .اإلنجازية الحرفية والمستلزمة والتمثيل لألفعال اللغوية بالقوة

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :استراتيجيات التواصل اللغوي: المبحث األول

ماما ي من الموضوعات اللغوية األكثر اهتيعد موضوع استراتيجيات الخطاب التواصل

االجتماعية  بالدراسة والتحليل نظرا الرتباطها بسياقات االستعمال اللغوي في مختلف المجاالت 

فمتى تنوعت وتعددت السياقات اختلفت آليات وطرق إنتاج . والسياسية والتعليمية وغيرها

فما مفهوم االستراتيجية في الخطاب وما . اللغوية منها وغير لغوية، الخطابات التواصلية

معايير تصنيفها؟ وما أنواعها؟ وما عالقتها بالوظائف التداولية؟
1
. 

 .استحضرتها يوسف بغية الدراسة، اباتكلها أسئلة تتطلب إج

مفهوم االستراتيجية -1
2
 :في الخطاب 

: الحديث عن مفهوم استراتيجيات الخطاب يستوجب اإلشارة إلى مفهومين أساسيين هما

الخطاب والسياق فيوسف عرض وتتبع الورود اللغوي واالصطالحي للخطاب عند الباحثين 

 .لى مفهومه من منظور نظرية النحو الوظيفياللغويين العرب منهم والغربيين وركز ع

 :العرب اللغويين مفهوم الخطاب عند -1 -1

 :تجلى مصطلح الخطاب في مواضع متعددة وبصيغ مختلفة في القرآن الكريم منها

اِهل ون ق ال وا س ال ًما:"صفة الفعل في قوله تعالى  م الج  اط ب ه  إِذ ا خ  "و 
3

والمصدر في قوله . 

بُّ :"تعالى  ان  ال  ي ْمِلك ون  ِمْنه  ِخط ابًار  ْحم  ا الرَّ م  ا ب ْين ه  م  األ ْرِض و  اِت و  و  "السَّم 
4
. 

                                                           

 2ط، دار الكتاب ليبيا، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، الشهري عبد الهادي ظافر، ينظر -1
 71ص 0552

وهو علم وفن مبني على خطط ووسائل معالجة لوضع فيه صراع ، االستراتيجية مصطلح عسكري  -2
 11، 2412بيروت  2ط، العسكرية لأليوب هيثموللتوسع أكثر ينظر إلى الموسوعة 

 11اآلية ، سورة الفرقان -3
 17األية ، سورة النبأ -4



 

 

لداللة على طرق الخطاب ( بخاط  الم  )واستعمل كذلك عند النحاة بصيغة اسم المفعول 

لآلخر الموجه إليه الخطاب وذلك الرتباطه بالمضمرات
1
. 

بكثرة في أوساط علماء األصول منهم ويؤكد يوسف تغزاوي على أن المصطلح تداول 

المقصود به إفهام من هو مهيأ ، اللفظ المتواضع عليه:" الذي حدده قائال( م627توفي )اآلمدي 

"لفهمه
2
. 

مدلول مصطلح الخطاب في الثقافة العربية ال يمكن حصره  يتضح أنّ ، لم سبقاوتأسيس

والنحو التي تصبو إلى مسألة الفهم  أويلفسير والتٍّ بالسهل إال من خالل مطالعة بعض كتب التّ 

 .واإلفهام بين المتكلم والمتلقي

 :الغربيين لغويينالخطاب عند ال -2 -1

وذلك لتأثير الدراسات . الحظ يوسف تغزاوي أن مفهوم الخطاب قد ناله التعدد والتنوع

فوظ فهنالك من اللسانيين من أطلق مصطلح الخطاب على كل كالم مل، التي أجراها الباحثون

 discoursيفضل استعمال كلمة ( كيوم)موجه إلى الغير بغية إفهامه قصد معين فالعالم 

وذلك ليؤكد ما يكتبه اإلنجاز اللغوي من أوجه مقصودة من لفظ الكالم  paroleعوض كالم 

مباشرة
3
. 

                                                           

، دار الكتب العلمية، الشرح المفصل، الموصلي، أبو البقاء، موقف الدين، ابن يعيش -1
 10-12ص 1ج. 0522. 2ط، بيروت

، 0ط، المكتب اإلسالمي، 2ج، العفيفيتح عبد الرزاق ، اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي أبو الحسن -2
 21ص
 272ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف -3



 

 

من  في حين أن المفهوم الغالب للخطاب في الدراسات اللغوية الحديثة يعتبر الخطاب أعمّ 

الخطاب والنص يميز بينفهو يتجاوزها وفي بعض األحيان ، الجملة
1
. 

م تعريفا للمتوكل  فقد قدّ ، وبما أن الباحث تغزاوي يولي اهتمام لدراسة الخطاب الوظيفي

 ".كل انتاج لغوي يرتبط فيه ربط تبعية بنى بنيته الداخلية وظروفه المقامية" الذي يبين أن 

مكتوب يشكل وحدة تواصلية قائمة الذات ، عد الخطاب كل ملفوظي:" وفي هذا الصدد وقوله

 :ويفاد من التعريف ثالثة أمور

 .فالخطاب أشمل من الجملة، خطاب/ تحييد الثنائية التقابلية جملة، أوال -

 .اعتماد التواصلية معيار للخطابية، ثانيا -

إقصاء معيار الحجم من تحديد الخطاب، ثالثا -
2
. 

ما هو إال ممارسة تجرى تداوليا بين "ن الخطاب من منظور وظيفي ومن ذلك يتجلى أ

 ً المتكلم والمخاطب متجددين وفق سياقات متغيرة دوما
3

فما مفهوم السياق؟ وما عناصره؟ ". 

استراتيجيات التواصل من حيث اختيار العالمة؟ ومن حيث  ىوكيف يؤثر كل منها عل

 تجسيدها؟

 :مفهوم السياق -3 -1

يميز يوسف تغزاوي في مسألة السياق بين مفهومين أولهما السياق اللغوي وثانيهما سياق  

فالمفهوم األول كان األكثر شيوعا في الدراسات . التلفظ أو سياق الحال أو سياق الموقف

                                                           

، عالم الكتب الحديث، الخطاب القرآني دراسة في العالقة بين النص والسياق، العموش خلود، ينظر -1
 05ص 0551 2ط، األردن

منشورات ، والبنيةئص اللغة العربية دراسة في الوظيفة االخطاب وخص، أحمد، المتوكل -2
 02ص، 0525، 2ط، الرباط، دار األمان -الجزائر، االختالف

 271ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف -3



 

 

والتي   firthوفيرث  malinowfskiالممثلة للنظرية السياقية من طرف الباحثين مالينو فسكي 

كل مركبا من "ففيرث يرى أن المعنى . االستعانة بسياق الحال في دراسة المعنىانبنت على 

المورفولوجية م ّر هذا الكل هو الوظيفة  الصوتية ثمجموعة من الوظائف اللغوية وأهم عناص

ولكل وظيفة من هذه الوظائف منهجه ، والنحوية والقاموسية والوظيفة الداللية لسياق الحال

تهاالذي يراعي في دراس
1
، وقد توسع مفهوم السياق الثاني خصوصا في الدراسات التداولية، "

وهذا ، لتقف عند البحث في إنجازية الفعل الكالمي، التي تجاوزت الطرح السياقي الدالليو

التطور والتخصص في الدراسة اللغوية التداولية
2

كان بفضل علماء بارزين أفاضوا في . 

وغيرهم " Griceغرايس "و" Searleسيرل "و" Austin أوستين"مباحث هذا الحقل أمثال 

من الدارسين الذين استطاعوا بلورة الدراسات التداولية ضمن مفاهيم متنوعة ظل فيها السياق 

بمعطياته الخارجية مركز استلهام لمختلف الموضوعات التي تولدت في هذا الحقل
3
. 

 :عناصر السياق -أ -2 -7

يقتضي السياق عناصر مختلفة أوال عنصر ذاتي :" المسألةيقول يوسف تغزاوي في هذه 

ولكل متكلم له معتقدات ومقاصد فهو حين يتكلم يقصد شيئا وكذلك ، هو معتقدات المتكلم

فقد يكون له أهداف ينبغي أن تدخل في تحديد الظاهرة اللغوية ثم ينبغي أن ، اهتمامات المتكلم

الرغبات كلها تدخل كعنصر ذاتي لتحديد السياق  فهذه، نراعي في هذا العنصر رغبات المتكلم

يعني ، وهو الوقائع الخارجية التي تم فيها القول، ثم العنصر الثاني وهو العنصر الموضوعي

                                                           

 001ص، 2444دار الفكر العربي ، القاهرة، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، السعران محمود -1
تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في التراث التداولية عند العلماء العرب دراسة ، صحراوي مسعود، ينظر -2

تر صابر ، وينظر التداولية من أوستين إلى غوفمان 0550 2ط، دار الطليعة، بيروت، اللساني العربي
 0557 2دار الحوار سوريا ط، الحباشة

 211ص، القاهرة، مكتبة اآلداب، المدارس اللسانية المعاصرة، ينظر بوقرة نعمان -3



 

 

الظروف الزمانية والمكانية ثم العنصر الذواتي يعني ما بين ذوات المتخاطبين ونعني به 

المعرفة المشتركة للمتخاطبين
1
. 

خصي القائم بين المتكلم والمخاطب له أثر في العملية التواصلية العنصر الشوعليه ف

التخاطبية إلى جانب العنصر الثاني الموضوعي والذي يطلق عليه بمكان التلفظ وزمانه ثم 

 .العنصر الذواتي المتمثل في المعرفة المشتركة بين المتخاطبين

 :استراتيجية الخطاب -2

الخطاب بناًء على تعريفات الباحثين اللغويين أمثال  قدم يوسف تغزاوي تعريفا الستراتيجية

عبد القادر الجرجاني
2
وأحمد المتوكل وهدسون وغيرهم فاستراتيجية الخطاب في نظره  

التي ، والتعبير عن مقاصده، مسلك مناسبا يتخذه المتكلم للتلفظ بخطابه من أجل تنفيذ إرادته"

مات اللغوية وغير اللغوية وفق لما يقتضيه تؤدي إلى تحقيق أهدافه من خالل استعمال العال

سياق التلفظ بعناصره المتنوعة ويستحسنه المتكلم
3
" 

 الذي، مصطلح االستراتيجية بالخطاب الموجودبين ربطنكتشف ذلك الومن ذلك القول 

أولهما عقلي ذهني والثاني إجرائي مخطط"يرتكز على جانبين 
4

فامتالك المتكلم للقدرة " 

وهذا ما ، لية وفق معطيات سياق محدد يدفع إلى تحقيقه الهدف المرجواللغوية التواص

فإذا كانت الخطابات إنجاز لألفعال اللغوية في جوهرها  .في الفصل الثاني افصحناعنه

 .فإن كيفية حدوتها وتوظيفها مطمح دراسة اللغة في النحو الوظيفي. بمقاصدها وأهدافها

 

                                                           

 277ص، الدالالت والتداوليات: مانطه عبد الرح -1
 070ص، 0551بيروت ، المكتبة العصرية، تح ياسين األيوبي، دالئل اإلعجاز، الجرجاني عبد القاهر 2-
 211ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف 3-
، 2ط، المركز الثقافي العربي، النادي األدبي بالرياض، دراسة لسانية، إشكالية النص، جمعان عبد الكريم 4-

 272-271ص، المغرب



 

 

 :معايير تصنيف استراتيجيات الخطاب -2-1

يختار المتكلم استراتيجية خطابه انطالقا من دواعي السياق التي تصبح معايير لتصنيف 

الغير للتعبير  ىاستراتيجيات الخطاب انطالقا من تعريف الخطاب بأنه كل منطوق موجه به إل

هي معايير تصنيف ومن هنا كانت هذه المحاور الثالثة ، عن قصد المرسل لتحقيق هدفه

مما يؤصل عالقة االستراتيجيات ، االستراتيجية التي يراعيها المرسل عند إنتاج خطابه

بمعطيات إنتاج الخطاب أي عناصر السياق التواصلية التي نتج فيها
1
. 

فعملية التواصل بين المتكلم والمخاطب تتم عبر وسيطين هما الخطاب أو اللفظ والعوامل 

ن كل من المتكلم والسامع في مستوى الفهم واإلفهام ينبغي نشوء عالقة وحين يكو"الخارجية 

تبادلية بين قطبي التواصل
2

." 

معايير العالقات )ولذلك فإن معايير التصنيف تختلف فمنها المعايير االجتماعية 

ومعيار ثالث هو معيار هدف ، والمعايير اللغوية وهي شكل لغة الخطاب، (التخاطبية

الخطاب
3
 .زها وفق ما ذكر عند يوسف تغزاويوسنبر. 

 :معيار العالقة بين طرفي الخطاب -أ

العالقة بين طرفي الخطاب قائمة على صيغة التفاعل وذلك بوجود مشاركة بين طرفين 

أعلم أن التخاطب هو إجماال :" على األقل وهذا ما يؤكده األستاذ طه عبد الرحمان إذ يقول

الكالم الملقى مقصودا مخصوصا
4

." 

وحصيلتها أن يعتمد المرسل على عدد من القواعد للتلفظ بالخطاب وفقا لما تقتضيه العالقة 

بين المرسل والمرسل إليه
1
. 

                                                           

 .201ص، 2441، الدار البيضاء، 2ط، المركز الثقافي العربي، اللسان والميزان، طه عبد الرحمان 1-
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معنى هذا أن الهدف األساسي القائم بين طرفي الخطاب هو خلق تواصل فيما بينهما بغية 

 .إحداث تغيرات في معلوماتهما وذلك يتوفر القدرة التواصلية

 

 :ل الخطابمعيار شك -ب

يلزم الربط ، معيار داللة الشكل اللغويو، للمعنى فاب في شكل لغوي كاشيتجلى الخط

لكل شكل أدواته اللغوية ف، النظر إلى سياق التلفظ بالخطاببين قصد اللغة الدالة عليه و

وفي كل السياقات فإن المرسل إما مخبر وإما أن يكون طالبا، المتعارف عليها التي تجسده
2
. 

 :عيار هدف الخطابم -ج

يتوخى تحقيقها وقد ، ألنه مبني على أهداف معينة، إنتاج المرسل لخطاب ليس بالعبث

فهذا المعيار يلزم الربط بين قصد المرسل المعبر عنه في ، تتفاوت بحسب أهميتها الخطابية

 .وشكل اللغة بالنظر إلى سياق ورده، الخطاب الموجه

وقوة تقف خلف التواصل اإلنساني وله دور في  ومؤدي هذا الكالم أن لكل خطاب هدف

 .تحديد استراتيجية الخطاب وانتقائها من طرف المرسل

 أنواع االستراتيجيات التواصلية -3

، يلجأ المرسل في تخاطبه مع المرسل إليه إلى اعتماد استراتيجيات تحقق عملية التخاطب

ية التضامنية والتوجيهية ولعل من أبرزها االستراتيج، فتكون مؤطرة ومنظمة ومخططة

 .والتلميحة واإلقناعية

 

 :االستراتيجية التضامنية -3-1
                                                                                                                                                                                           

 42ص، استراتيجيات الخطاب، الشهري عبد الهاديبن ظافر  -1
 220-222ص، المرجع نفسه -0



 

 

االستراتيجية التي يحاول بها "يتم تعريف االستراتيجية التضامنية من منظور تداولي بأنها 

المرسل أن يجسد بها درجة عالقته مع المرسل إليه ونوعها وأن يعبر عن مدى احترامها له 

، بتفهم حاجات الجهور، ظة عليها أو تطويرها بإزالة معالم الفروق بينهاورغبة في المحاف

وإجماال هي محاولة التقرب من المرسل إليه وتقريبه
1

." 

فهذا التعريف ينوه بالتعامل األخالقي الذي تطمح االستراتيجية التضامنية إلى تحقيقه دون 

 .إغفال االهتمام بتبليغ القصد

 :التوجيهيةاالستراتيجية  -3-2

تعد االستراتيجية التوجيهية من االستراتيجيات المباشرة التي يستعملها المرسل في خطابه 

كما يعمد المرسل إلى استعمالها ابتغاء ، إذ يتطابق فيها القصد مع داللة الخطاب الحرفية

فتوظيفها دليل على كفاءة المرسل اللغوية والتداولية، الوضوح كما يتطلبه السياق
2
. 

من هنا يتضح مبدأ السلطة لتحقيق المقاصد من التوجيهي فمنها الطلبيات والتحريمات و

وأفعال النصح
3
. 

 :االستراتيجية التلمحية -3-3

إن معيار اللغة المدرجة في الخطاب يؤسس النتهاج استراتيجية تلمحية تعتمد لغة ذات بعد 

عن مقاصد المرسل بطريقة وهذه اللغة قد تعبر ، داللي يبرز مقاصد المرسل منه خطابه

وهو ما ، مباشرة أو غير مباشرة أو أنها قد قد تفضي إلى معان ضمنية ال يمثلها شكل األلفاظ
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يلمح بالقصد عن مفهوم الخطاب المناسب للسياق لينتج عنه داللة "يعرف بالتلميح فالمرسل قد 

يستلزمها الخطاب ويفهمها المرسل إليه
1
. 

 :تيجية التلمحية وآلياتها إلى أقسام هيويمكن تقسيم أدوات االسترا

ألفاظ الكنايات والروابط والظروف )األدوات واآلليات اللغوية بما في ذلك اآلليات البالغية 

 .في ختام هذه النشرة إليكم إعادة ألهم ما ورد فيها من أنباء: كقولك( اإلنجازية

بق كان الذي يعد مؤشرا في الخطاب السا( في ختام هذه النشرة : )فالظرف اإلنجازي هو

على قوة الخطاب غير الحرفية
2
وتتمثل اآلليات شبه المنطقية في مفاهيم المخالفة والموافقة  

 .واالستلزام

 :استراتيجية اإلقناع -4 -3

تم تصنيف أنواع إستراتيجيات الخطاب التواصلي بناءا على معايير واضحة وهي المعيار 

: وانبثقت عليها استراتيجيات هما، طرفي الخطابويتعلق بالعالقة بين ، االجتماعي

االستراتيجية التوجيهية واالستراتيجية التضامنية ومعيار شكل الخطاب اللغوي للداللة على 

قصد المرسل فتأسس عنه االستراتيجية التلميحية أما فيما يخص معيار هدف الخطاب تأسس 

عليه استراتيجية اإلقناع
3
. 

فاستعمال المرسل ، ه دوما على افتراضات مرتبطة بالسياقاتويبنى فعل اإلقناع وتوجي

 .الستراتيجية اإلقناع بهدف إلى إبراز أهداف متفاوتة كل  بحسب مجاالت الخطاب

ويستعمل المرسل آليات كثيرة لغوية وغير لغوية إلقناع المرسل إليه وسلوك المرسل نفسه 

ا سلوك المرسل إليه فينعكس على المرسل يعد من اآلليات التي تسهم في إقناع المرسل إليه أم
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في بناء خطابه اإلقناعي إذ يراعي أحواله وظروفه ويستحضر معرفته وقدراته فقد ينتج 

المرسل خطابه انظالقا من سلوك المرسل إليه وللعالمات السيميائية دورا في اإلقناع
1
. 

ار الحجج وما يناسب ند المرسل إليه بالحجاج فمتى أحسن المتكلم اختيويتولد اإلقناع ع

فال يجد منفذا إلى استضعاف الحجة والخروج عن . سد المتكلم السبيل على السامع"السياق 

دائرة فعلها
2

 .وهنا تكمن أهمية الحجاج، وبالتالي يزيد حضور وظيفة التفاعل بين الطرفين" 

نما هو يصب بي"وقد نمثل لذلك باألفعال الكالمية الحجاجية التي أجاب بها خادم المأمون ف

يا أمير المؤمنين إن هللا : الماء على يديه إذ سقط اإلناء من يديه فاغتأظ المأمون عليه فقال

قد : قال" والعافين عن الناس:"قال. قد كظمت غيظي عنك: قال". والكاظمين الغيظ: "يقول

قال اذهب فأنت حر" وهللا يحب المحسنين:" قال. عفوت عنك
3
. 

، وظفها بطريقة حجاجية الخادملكن ، على أفعال كالمية مخصوصةفاآليات المذكورة تقوم 

العام الذي جرث فيه المحاورة مما جعل المتلقي يقتنع " سياق الحال"استغل فيها معطيات 

 .بالقوى االنجازية اإلجمالية من القرآن الكريم

تخدم القوة وكلها . والثالثة طلب اإلحسان. والثانية طلب العفو. فاألولى تفيد كظم الغيظ

اإلنجازية النهائية المتمثلة في العفو والعتق
4
. 

 الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللغوي
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أن المعيار األساسي في تحديد  بحثهشكالية إلبيّن يوسف تغزاوي من خالل تفكيك ودراسة 

يا يمكن أن الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللغوي معيار وظيفي وليس مؤشرا بنيو

 .فالخطاب، يتم في الجملة أو في النص

تلك ما يحدد ماهية الخطاب ف، اعتمادا على شرط الخطابية وخضوع بنية الخطاب لوظيفته

بقول الدكتور طه يوسف استشهد تأكيدالذلك و، العالقة التخاطبية المبنية على الوظيفة التواصلية

من غير أن تكون له وظيفة المخاطب وال  فال كالم بغير تخاطب وال متكلم:" عبد الرحمان

مستمع من غير أن تكون له وظيفة المخاطب
1

واقترح يوسف تغزاوي مجموعة من المعايير ." 

، ونوع التخاطب، قناة التخاطب:الضابطة ألنماط الخطاب وفق ما ذكرها سيمون ديك وهي

وصيغة التخاطب
2
. 

الوظائف التداولية واستراتيجيات واتخذ الباحث الخطاب السردي محط دراسة إلبراز 

دة وشخصيات المتكلمين ومقاصدهم وهذا التواصل اللغوي بناًء على مقاماته التواصلية المتجدّ 

 .ما تم إبرازه في الجانب التطبيقي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 020ص، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمان -2
 210ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف -2



 

 

 للكتاب كفاءة الدراسة النظرية: الثانيالمبحث 

المراحل المنظمة تمر الدراسة العلمية عند الباحث يوسف تغزاوي بمجموعة من 

فالباحث يوسف تغزاوي رسم خطوطا عريضة . والمتداخلة وال مكان للصدفة والعفوية فيها

سست على فرضيات طرحتها إشكالية بحثه المتعلقة اتبعها في سياقات مختلفة أ  ، لبحثه

بالوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفي لتعالج وفق ما 

قتضيه المنهج التداولي الوظيفي بمختلف آلياته وأدواته بغية الوصول إلى الهدف المتمثل في ي

مصنفات غوي في القدرة التداولية وفق ماذكر في توضيح كلية استراتيجيات التواصل الل

( 7551و7595نموذجي مستعمل اللغة الطبيعية )دارسي النحو الوظيفي أمثال سيمون ديك 

 .ل وعز الدين البوشيخيوكتب أحمد المتوك

 :مفهوم الدراسة العلمية -1

تقصي أو فحص دقيق الكتشاف معلومات أو عالقات جديدة :" عّرف البحث العلمي بأنه

إستقصاء منظم يهدف إلى إضافة "كما ض بط بأنه ، "ونمو المعرفة الحالية والتحقق منها

معارف يمكن توصيلها والتحقق من صحتها باختبارها علميا
1

." 

ا تقدم من التعريفين السابقين يتضح أن الدراسة العلمية تلزم وجود مشكلة معينة تدفع وممّ 

الباحث إلى دراستها دراسة علمية منظمة ومنهجية ذات أسلوب علمي بغية الوصول إلى 

 .حقائق جديدة بعد تفسيرها ومالحظتها وتحليلها

ستها دراسة علمية ومنهجية فبحث يوسف تغزاوي علمي مبني على إشكالية تدفعه إلى درا

تحتاج إلى التفسير والتحليل والمالحظة لظاهرة التواصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفي 

 .بوظائفها التداولية واستراتيجيات الخطاب للوصول بين العالقة اقائمة بينهما
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 :أنواع الدراسات العلمية -2

نظرية أساسية وتطبيقية ومن  تصنف أنواع البحوث العلمية بحسب طبيعتها إلى بحوث

جهات تنفيذها إلى بحوث أكاديمية وغير أكاديمية
1
. 

ضمن الدراسات األكاديمية  يمكن تصنيف دراسة يوسف تغزاويفمن هذا المنطلق 

ألن التأطير لنظرية التواصل اللغوي عند علماء أهل التداولية والنحو ، النظرية والتطبيقية

 .ها إجرائياالوظيفي اقتضت تحليلها وتفسير

 :خطة الدراسة -3

يبنى كل بحث على خطوات أساسية وجوهرية يعالجها الباحثون تقريبا بالتسلسل "

وتتباين الخطوات بحسب المنهج ، المتعارف عليه ويختلف الجهد والزمن المبذوالن لكل خطوة

المتبع فتحتاج إلى الدقة والمهارة من طرف الباحث
2

". 

 تصميم خطة بحثه؟ فما منهجية يوسف تغزاوي في

أظهرت ، ارتسمت معالم خطة بحث يوسف تغزاوي في خطوات أساسية مركزة وواضحة

منهجه وأسلوبه العلمي المنظم والمتسلسل في عرض القضايا بمفاهيمها ومصطلحاتها موزعة 

وبينت ، وشرحتها تفرعت إلى مباحث كلها جسدت ظاهرة التواصل اللغويّ ، بذلك في فصول

وتفسيراتها من منظور دارسي اللغة في نظرية النحو الوظيفي إنطالقا من دراسة كيفية حدوثها 

بمختلف قوالبه المتفاعلة و ( 7595سيمون ديك )نموذج مستعملي اللغة الطبيعية األول 

من  س  رِ وظائفه التداولية ونموذج مستعمل اللغة الثاني المركز على بنية الخطاب وكيف د  

ليتوصل يوسف تغزاوي إلى أن استراتيجيات . ين البوشيخيطرف أحمد المتوكل وعز الد

الخطاب التواصلي ماهي إال طرائق وأدوات وآليات مبنية على ذلك التفاعل بين الوظائف 

التداولية في المعلومات التداولية القائمة بين المتكلم والمخاطب في سياق معين ومحدد كل 
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ال الباحث طه عبد الرحمان التي تركز ويستدل يوسف تغزاوي بأعم، بحسب نمطه الخطابي

على عنصر التخاطب بين المتكلم والمخاطب وفق معايير محددة لهذه العملية ومثل لتلك 

عاد "العالقة القائمة بين الوظائف التداولية واستراتيجيات بالنص السردي الموسوم بعنوان 

 ".الزورق إلى النبع

 :العناصر اآلتيةفتصميم الخطة يتطلب التدقيق في نسج 

 :تحديد عنوان الدراسة -3-1

من المستحسن في هذه الخطوة قيام الباحث بعدة قراءات استطالعية وأولية في مجال 

ليتمكن من تحديد مسار الدراسة باختيار ، وتخصصه بشكل واسع ومتعمق ووافٍ ، دراسته

 .العنوان المناسب للدراسة

اللغوي عند العرب والغربيين وتأثره بالمنهج فقراءات يوسف المتعددة لكتب التواصل 

 .ه من التوسع والتعمق في موضوع بحثهالتداولي الوظيفي مكنّ 

 ولكن ماهي المعايير التي تقيد بها يوسف تغزاوي الختيار عنوان بحثه؟

عنوان كتاب يوسف تغزاوي واضح ال يحتمل التأويل صاغه بلغة علمية دالة على منهجه 

عتبة نصية تنم عن كلية استراتيجيات التواصل اللغوي في القدرة لمثل لم  وا، البحثي المتبع

 .التداولية في صيغتها اإلجرائية والنظرية

ذلك التداخل لضبط للفرضيات البحث وشكالية البحث وصياغة إلد يحدفي العنوان ت 

 .كامل بين طرفي اإلشكاليةوالتّ 

 

 

 

 



 

 

 :تحديد المقدمة -3-2

شرع في كتابة ، لعنوان بحثه بالشكل المناسب في خطة البحثبعد صياغة يوسف تغزاوي 

مقدمته في حدود صفحة واحدة أبرز فيها وظائف اللغة التعاملية والفاعلية وما يندرج تحتهما 

برزت وفق مختلف االتجاهات اللسانية كالتداولية التي ركزت على ، من وظائف تداولية

خاطب وسياق محدد وتبعتها نظرية النحو الخطاب التواصلي المؤسس على توفر متكلم وم

الوظيفي التي ركزت على القدرة التواصلية وكيفية حدوثها في خضم الخطاب التواصلي
1
. 

 :إشكالية الدراسة وصياغتها -3-3

 ".الموضوع الذي يختاره الباحث إلجراء البحث:" بأنها ( المشكلة)تعرف اإلشكالية 

 مميزاتها ؟وماهي  ؟فما إشكالية بحث يوسف تغزاوي

الوظائف التداولية واستراتيجيات الخطاب التواصلي "استقى يوسف تغزاوي إشكالية بحثه 

من الكتب والمصادر األولية والثانوية التي عالجت قضايا النحو الوظيفي " في النحو الوظيفي

و بمختلف وظائفه التداولية واستراتيجيات قضايا خطاباته التواصلية منها كتاب نظرية النح

الجملة ، أفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي)الوظيفي لسيمون ديك وكتب أحمد المتوكل 

، الوظيفة بين الكلية والنمطية، الوظائف التداولية، اللسانيات الوظيفية، المركبة في اللغة العربية

ظيفة مبدأ الو، في اللسانيات الوظيفية، قضايا اللغة العربية، درسات في نحو اللغة العربية

 .إضافة إلى أعمال الباحثين الغربيين المترجمة إلى العربية( وصياغة األنحاء وغيرها

لذلك فإن هذه اإلشكالية اتسمت بالوضوح وصيغت صياغة لفظية دقيقة تمحورت في هيئة 

سؤال مباشر وفرضية رئيسية هي  ماهي عالقة الوظائف التداولية باستراتيجيات التواصل 

 لنحو الوظيفي؟اللغوي في نظرية ا

 :لتتفرع عن هذه الفرضية مجموعة من التساؤالت هي
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 ما مفهوم التواصل اللغوي وغير اللغوي عند علماء العرب والغرب؟

 ما استراتيجيات كل منهما؟

ماهي النظريات الوظيفية أو التداولية التي تناولت بالدراسة والتحليل استراتيجيات 

 التواصل اللغوي؟

 الوظيفي أن يمثل لكل المعلومات التداولية؟هل استطاع النحو 

 كيف تم بناء الجهاز الواصف لنموذج مستعمل اللغة الطبيعية؟

هل تضمن هذا الجهاز الصوري لهذا النحو اإلجراءات الكافية للتمثيل لكل المعلومات 

التداولية؟
1
. 

 :فرضيات الدراسة -3-4

الفرضية أو الفرضيات التي  يجب على الباحث في ضوء المنهج العلمي أن يقوم بوضع

عبارة عن حلول مفترضة لعالج "فالفرضية ، يعتقد بأنها تؤدي إلى تغيير مشكلة الدراسة

أسباب مشكلة تحت الدراسة
2
" 

فمن التعريف السابق يتضح أن الفرضية تخمين واستنتاج يصوغه الباحث ويتبناه مؤقتا 

ة وأخرى غير مباشرة كل منهما لشرح وتفسير الظاهرة العلمية وهي نوعان فروض مباشر

قائم على العالقة بين متغيرين في حالة إثبات أو نفي
3
. 

سقاطها على فرضيات إشكالية بحث يوسف إرتأينا إوبناء على ضبط وتحديد تلك المفاهيم 

فتوصلنا إلى أنها مباشرة تهدف إلى اثبات العالقة الطردية والعكسية بين الوظائف ، تغزاوي

هذه الفرضيات مبنية على فومن هنا ، واستراتيجيات التواصل في منظور وظيفيالتداولية 
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فمتى تحددت الوظائف التداولية إال وضبطت طرائق . متغيرين أولهما مستقيل والثاني تابع

التواصل في النحو الوظيفي فاألول يستلزم الثاني بطبيعة الحال وانعدام المؤشر األول ينفي 

التالي فال نتيجة إال بتأثير المتغير المستقيل وبالتالي تبتعد الفرضية عن تحقق المطلب الثاني وب

 .التناقض والتعقيد والتحييز لرأي معين

ويجدر بنا أن نشير في هذا العنصر إلى أن فرضية بحث يوسف تغزاوي الرئيسية لقضية 

الته من القضايا انبثقت عنها عدة تساؤالت توسعت على جوانب البحث المختلفة واحتما

 (.استراتيجيات التواصل اللغوي، الوظائف التداولية، التواصل اللغوي)

 :ولتوضيح ذلك عددنا افتراضات تتعلق بالوظائف التداولية وهي

 مامفهوم الوظائف التداولية؟ -(7

م 7595-7519مامدى انطباق مفهوم الوظائف التداولية على ماقترحه سيمون ديك  -(4

 من وظائف تداولية؟

ماهي المعايير المعتمدة في تحديد مركزية وظيفة ما بالنسبة إلى الخطاب ككل؟ -(2
1
. 

 ماهو إشكال التمثيل للمعلومات التداولية باإلحالة والقوة اإلنجازية الحرفية والمستلزمة؟

م7512وكوردن واليكوف  -7595وديك  -م7596وماهي اقتراحات أحمد المتوكل 
2
. 
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 :أهمية الدراسة -3-5

فأطروحة يوسف ، مشكلة البحث وفروضه وأهدافه إلى أهمية البحث بصورة ضمنية تشير

يثمن جهود المغاربة أمثال أحمد المتوكل وعز ، تغزاوي إنتاج فكري في مجال البحث الوظيفي

الدين البوشيخي في دراستهم لكتب سيمون ديك وغيره ويؤسس لقاعدة معلوماتية مهمة حول 

 .ه أو للجامعةالموضوع موجهة للباحث نفس

 :أهداف الدراسة -3-6

ترتبط أهداف الدراسة وأبعادها ارتباطا وثيقا بمشكلة الدراسة وفرضياتها فمن وراء أي 

بحث أهداف مسطرة بشكل دقيق فما تم صياغته في فروض وتساؤالت يتم تحويله إلى أهداف 

وحدود القيود الزمانية  وتحقيقها انطالقا من نتائج البحث المتوصل إليها، مصاغة يمكن قياسها

الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللغوي في نظرية النحو "والمكانية فموضوع 

 :تم تحديد األهداف فيه على النحو اآلتي" الوظيفي

التعرف على العالقة بين الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللغوي في النحو ( 7

 .الوظيفي

ت التواصل وابراز أهمية استثمارها في مجاالت الحياة المتعددة في رصد استراتيجيا( 4

ر عن المعنى درة التواصلية المساعدة على التعييمجتمعنا باعتبارها مكون من مكونات الق

 .المقصود

التعريف بنظرية النحو الوظيفي ومبادئها ومفاهيمها عند دراسة بناء الجهاز الواصف ( 2

مختلف وظائفه التداولية وطاقاته وقوالبه التفاعلية في حالتي اإلنتاج لمستعمل اللغة الطبيعية ب

والتأويل
1
. 

 :منهج الدراسة الوظيفي التداولي وآلياته -3-7
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هو عبارة عن أساليب معروفة تستخدم في عملية :" يعرف الباحث دمحم قاسم المنهج قائال

تحصيل المعرفة الخاصة بموضوع معين
1
. 

 انتهجه يوسف تغزاوي في دراسته؟ وما آلياته وأدواته؟فما المنهج الذي 

منهج "تقصى يوسف تغزاوي المنهج التداولي الوظيفي لإلجابة عن إشكالية بحثه باعتباره 

يتجاوز المستوى الداللي وألنه يبحث في عالقة العالمات اللغوية لمؤوليها مما يبرز أهمية 

دراسة اللغة عند استعمالها
2
" 

ذه الدراسة أن يوسف تغزاوي عكف على جمع كل ما يتعلق من مفاهيم فما يالحظ من ه

وقد ، ومنطلقات منهجية التقت فيها النظريات اللسانية الوظيفية عموما ونظرية النحو الوظيفي

والتي تقر بتعالق بنية اللغة ، ذكرها في كتاب الوظيفة بين الكلية والنمطية ألحمد المتوكل تمّ 

أما من حيث الموضوع ،  فصل بينهما والعالقة بينهما تكاملية استلزاميةووظيفتها التواصلية فال

فأساس هذه النظرية ، القدرة التواصلية ببعدها التداولي واللغويتدرس فنظرية النحو الوظيفي 

وطاقات تتفاعل فيما بينها أو  م الذي يتوجب توفر جملة من ملكاتهو ذلك التفاعل المحك

ري النحو الوظيفي فهو إقامة نموذج مستعمل اللغة الطبيعية وهذا ما الهدف الذي سعى إليه منظ

لذلك اضطر يوسف تغزاوي إلى الرجوع إلى كل ، يساعد على تحديد الكفايات المتنوعة

النماذج بغية مالحظتها وتحليل مكوناتها وافتراضات منظريها الخاصة بالقدرة التواصلية وهي 

نموذج نحو ، م7595نموذج المعيار لسيمون ديك ، م7519النموذج النواة لسيمون ديك 

ونموذج نحو الخطاب الموسع  4119نموذج ماكنزي . 4112الطبقات القالبي ألحمد المتوكل 

 .ونموذج بوشيخي 4177ألحمد المتوكل 

فعلى سبيل التمثيل ال الحصر حلل يوسف نموذج مستعمل اللغة الطبيعية وأظهر مكوناته 

للكشف عن القوالب والملكات  7595نظرية النحو الوظيفي عند سيمون ديك من منظور 

المسؤولة عن رصد المعلومات التداولية فيه وعالج إشكال تفاعل القوالب في مرحلتي اإلنتاج 
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والتأويل وتسائل عن إشكالية التمثيل للوظائف التداولية بالقوة اإلنجازية الحرفية والمستلزمة 

من الكليات الجزئيات ومن معالجة الفرضيات استنتاجات ولتوضيح مسائل القضية كان يستقرأ 

أن التواصل في نظرية النحو الوظيفي يهدف إلى "ليتوصل في نهاية هذه المسألة إلى .لفصوله 

إحداث أثر في المعلومات التداولية نتيجة تفاعل قوالب السعة لكل من المتكلم والمخاطب في 

الناجح عند تطابق مقاصد المتكلم وتأويالت ويتحقق التواصل ، إطار تفاعل كالمي محدد

فالمتكلم هو المسؤول بالدرجة األولى على إحداث تغير في البنية اللغوية وذلك . المخاطب

بفضل استراتيجيات وظائفه التداولية كاستراتيجية البؤرة واستراتيجية المحور والذيل 

 .والمنادى

ية للخطاب وإلثبات هذه المقولة استثمر فال فصل بين بنية اللغة وأداة التواصلية الوظيف

التواصل اللغوي مقاربة لسانية وظيفية "أمثلة عز الدين البوشيخي في كتابه الموسوم بعنوان 

اإلجتماعية واإلدراكية تفاعل القالب النحوي مع بقية القوالب لثبت منها هذا المثال الم"

 :والمنطقية

 مايزال خالد عازبا -أ

 عامه األولإن ابنه قد أتم  -ب

أن المطلوب منه أن يفيد السائل بمعلومات تتعلق ( أ)أن المخاطب فهم من ( ب)يتبين من 

وأنه اختار تقديمها في ، كما يتبين أن المخاطب يملك هذه المعلومات، بوضع خالد العائلي

ونحسب أن فهم هذه العبارة يستدعي اإلضافة إلى القالبين المعرفي والنحوي ، (ب)صورة 

 :القالب المنطقي الذي يمكن السائل من استخالص المعلومات التي يطلبها كما يلي تدخل

 .إن لخالد ابنا -

 ال يمكن أن يكون لخالد ابنا إال إذا تزوج -

 إذا خالد متزوج -

 يبلغ ابن خالد من العمر عاما  -



 

 

 إذن خالد متزوج منذ مايقارب السنتين على األقل -

بنية العبارة السطحية إلى بنيتها التحتية عن طريق مجموعة  ويتمثل القالب النحوي في نقل

من القوالب حتى يتمكن المؤول من تأويلها دالليا وتداوليا
1
. 

وعلى هذا األساس فمنهج يوسف تغزاوي الوظيفي التداولي ارتكز على مبادئ وكفايات 

قا من نماذج أثبتت وحللت قضية الوظائف التداولية واستراتيجيات الخطاب التواصلي انطال

 .مستعملي اللغة الطبيعية السابق ذكرها في الجانب النظري والتطبيقي للدراسة
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 كفاءة الدراسة التطبيقية للكتاب: المبحث الثالث

لعبد الكريم " عاد الزورق إلى النبع"النحو الوظيفي ورصد استراتيجيات التواصل في رواية 

 :غالب

ردية ل اللغوي من خالل تحليله لمقاطع سّ رصد يوسف تغزاوي استراتيجيات التواص

احتوت على أنظمة تواصلية لغوية وأخرى غير لغوية في ضوء ما توفره ، حوارية محدودة

نظرية النحو الوظيفي من أوليات الستخراج هذه الطرق التواصلية وكيفية توظيفها حسب كل 

أن نأخذ منها هذا المقطع  غرض تفاعلي من خالل ما أسمته بنموذج مستعمل اللغة لذلك ارتأينا

( المتكلم)التالي المبرز لتفاعل القوالب األربع بغية إحداث عمليات تواصلية بين المرسل 

 .في سياقات خطابية متعددة( المخاطب)والمتلقي 

 :قال الكاتب: المقطع السردي

كانت جمعة منهمكة في مسح األرض حينما دلف فوزي من شقته المجاورة رفعت إليه "

 :عينين خجلتين وهي تواري اضطرابا كاد يبلغ درجة الخوف

 .صباح الخير يا سيدي الطبيب -

 .لم يجب بغية همهمة لم تبن عنها شفتاه

ما ألف سكان البادية أن يسمعوا رد تحية من رجال السلطة ولو كانت سلطة طيبة ال 

 .إدارية وال حكومية

كانت . تيش على أعمال الخادمةطاف فوزي بغرفتي المستوصف كما لو كان يقوم بتف

ليس له من مالحظة إال . كان األثاث المتواضع واألدوات البسيطة في مكانها. الغرفتان نظيفتان

 .أن يعود شاكرا إلى شقته ليترك الخادمة الصغيرة تنهي عملها في غير اضطراب لوجوده

تلطم . ا الرياحالرغبة له أن يعود إلى الدار الكالحة الموحشة تعوي فيه، توقف فوزي

يضيق بالوحدة كلما كان الجو الخارجي ال يساعد على . نوافذها تيارات األمطار العاتية



 

 

يأمل أن يجد في المستوصف ، من الدار إلى المستوصف، يفر من وحدة إلى وحدة، تحملها

 .تخرجه من وحدته" جمعة"زبونا أو زائرا أو رنين هاتف أو مشكلة تتعلق بعمله أو حتى 

يتحدث إليها وقف يراقب دأبها ونشاطها وحرصها على أن تكون األرض نظيفة بقدر ما لم 

تستطيع
1
. 

 تفاعل القوالب واستراتيجيات التواصل في هذا المقطع: 

يحتوي هذا المقطع السردي على مجموعة من االستراتيجيات المستعملة في سياق تواصلي 

: تشافها من خالل تفاعل القوالب التاليةمنها ماهو لغوي ومنها غير لغوي نستطيع اك، معين

 .اإلدراكي والنحوي واالجتماعي

فإن ، رفعت عينين خجلتين وهي تواري اضطرابا كاد يبلغ درجة الخوف:"فقول السارد 

وهي منحنية الجسد مما يعبر ، تكشف عن انشعال جمعة بأعمال البث، هذه العبارة غير لغوية

وهي تقوم بعملها لكن بمجرد ، ادت أن ال يدخل عليها أحدعن ارتياحها النفسي بحيث أنها اعت

رؤيتها لفوزي أصيبت بالدهشة واالضطراب الذي كاد يصبح خوفا لوال أنها اكتشفت أن 

 .الشخص الذي دخل عليها شخص معروف

تم استخالص يوسف تغزاوي لهذه المعطيات بناًء على تأمل المظهر الخارجي للمرأة من 

إلدراكي والمنطقي الشتقاق الدالالت وباستعمال قواعد استداللية عملت خالل تفاعل القالب ا

على توجيه معاني الحركات ومظاهرها الخارجية إلى معاني الخوف واالضطراب
2
. 

فهو ، وإضافة إلى ذلك نستطيع أن نبني صورة عن المستوصف وذلك من خالل وصفه

كل ذلك . احد وخادمة واحدةوأدوات بسيطة وطبيب و، يحتوي على غرفتين وأثاث متواضع

م عن ضيق المستوصف وصغر حجمه مقارنة د مظهرا تواصليا وناطقا دالليا ينيع

وهذا من خالل تأويل العبارات غير اللغوية ويؤدي الجانب اللغوي ، بالمستشفيات األخرى
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 أظهرت" صباح الخير"دورا هاما في إقامة التواصل بين الطبيب والخادمة فاستعمال العبارة 

ولم تكتف جمعة هذه العبارة وإنما أضافت عبارة ". الصباح"لنا المقام الزماني لألحداث وهو 

وهي عبارة ال تدل على النداء وإنما تعبر عن االحترام والتقدير إلنسان يفوقها " سيدي الطبيب"

لذلك نتوقع صدور الصوت المنخفض الذي يكشف ( العمل)مرتبة في محيطها الذي يجمعهما 

 .ترام جمعة للطبيبعن اح

ب القالب االجتماعي دورا في انتقاء عبارة صباح الخير للداللة على مقام الصباح وقد لع

 .دون غيره فهذه العبارة اللغوية مناسبة لهذا المقام التواصلي المحدد

إال أن الطبيب لم يرد عليها التحية بالمثل بل همهم دون النطق بها ألن أهل القرية اعتادوا 

يرد عليهم التحية من طرف رجال السلطة فعدم سماعها ال يحدث تأثيرا في نفس الخادمة أال 

 .وهنا العمل التأويلي حدث بين القالب اإلدراكي واالجتماعي

بها فوزي في الجزء األخير فوحدته جعلته يبحث عن  وتقتفي آثار الرتابة التي كان يحسّ 

يأمل في أن يجد في "قول السارد وفي هذا الصدد نجد ، أنيس له يخرجه من وحدته

التي شغلت باله ولكنه أحس بالخجل ، "أو حتى جمعه تخرجه من وحدته... المستوصف 

. والحرج كلما توجهت إليه أنظاره فال يستطيع التكلم معها فيكتفي بمراقبة عملها الدؤوب

مساعدة على فتظافر القالب المنطقي واإلدراكي مكن يوسف من استخراج الدالالت الخفية ال

خفي أظهرته حركاته ومظاهره ( الطبيب)تكوين المعرفة من إحساس نفسي دخلي للمرسل 

 .الخارجية

 الوظائف التداولية والقوى اإلنجازية ودورها في تحديد استراتيجيات التواصل: 

–متى  -من)انصّب اهتمام يوسف تغزاوي في هذه المسألة على معالجة أسماء االستفهام 

 .ودورها في استمرار عملية التواصل( الهمزة –هل )تين واألدا( كيف

 ( :البؤرة بأنواعها واستراتيجياتها والمحور)الوظائف التداولية والتمثيل لها 



 

 

أنواع الوظائف الداخلية وركزنا حديثنا عن البؤرة " الوظائف التداولية"عرفنا في مبحث 

وقد تحققت وسيلة التعبير عن ، لحملباعتبارها المكون الحامل للمعلومة األكثر بروزا في ا

أو في شكل تنغيم يغيب ( أين –من  -كيف –متى  -هل)البؤرة في شكل أداة أو اسم استفهام 

 :داة االستفهام وفي األمثلة اآلتية تمثيل لشكليناستعمال أ

 ومتى تفيق؟ أريدها أن تفيق: خالتي -

 متى؟ تعود الحافلة على المدينة؟... متى  -

 القيادة؟ أين مركز -

 أي أنت يا طبيبنا؟ -

 هل فكرت في العودة إلى المدرسة؟ -

 ماذا لو بقيت المدرسة وبقي المستشفى؟ -

 ماذا يهمني من أرضه؟ -

 ماذا ستعطي لبغلة معالي الوزير؟ دواء أم شعيرا؟ -

 هل ما تزال تتابع دروسك؟ -

 هل ولدت أمك طفال أم طفلة؟ -

 حاجاتك التي بدت لي ملحة؟هل قابلت القائد؟ هل لبى  -

الحظ يوسف تغزاوي أن نسبة الجمل االستفهامية بأداة أكثر من نسبة الجمل االستفهامية 

ومرد ذلك إلى المتكلم الذي يبحث عن إجابات دقيقة فاستعماله لألداة ، المتوسل فيها بالتنغيم

 .كلماستفهام عن هوية الشيء أكثر وأقوى تعبيرا عما يجهل لدى المت" ماذا"

 :وأظهر يوسف تغزاوي مواطن حذف اسم االستفهام منها قول السارد



 

 

 وجدت  منزلنا؟ -أ

شبه قصر؟ أليس كذلك؟ المراقب المدني كان يسكن هنا -ب
1
. 

تؤول على أساس أن المتكلم ال يجهل ( ب)والجملة ( أ)وعليه فحذف األداة في الجملة 

تعيينها فيطلب من المخاطب انتقاء هذه المعلومة المعلومة بل يتوفر على معلومتين ويتردد في 

لذا تسند بؤرة المقابلة أو بالضبط بؤرة انتقاء إلى الحمل برمته
2
. 

حضور كبير ودور هام في بلورة السؤال " هل"ويتضح من األمثلة السابقة أن لألداة 

كما . اوتوجيهه وفقا للعرض التواصلي وكذلك ضمان السلسلة المحورية وإنقطاعها وإعادته

 :يمكن مالحظة ذلك من خالل األمثلة التالية

 ؟...هل رأيت طفال تقتسمه أمان  -

 .هو أنا -

 هل سأزورها كلما أردت ذلك؟ -

 .نعم -

 هل ماتزال األرض في حادة المطر؟ -

 .خير هللا دائما عميم -

 هل تنجح في مداواة هؤالء القرويين؟ -

 .نجحت -

 هل أنت ولد حتى تقرأيين؟ -

 .ت أمها وهي تضبطها غارقة في كتاب أخيهاقال -

                                                           

 07-01ص، المرجع السابق، "عاد الزورق إلى النبع"، غالب عبد الكريم -1
 002ص، التداوليةالوظائف ، تغزاوي يوسف، ينظر -2



 

 

ومكون ، (أحمد)انصب على حمل احتوى على مكوٍن معاد ، فأول استفهام باألداة هل

ثم تضمن كل من الحمول األخرى المستفهم ، (قدور)مدرجا ألول مرة في الخطاب الحواري 

بعد ذلك ...( قائد، جمعة، الحاج عبد الرحيم، فوزي)عنها باعتبارها شخصيات محورية فرعية 

توسل باألداة هل من جديد فيما يشبه استراتيجية تغير المحور إلسناد بؤرة الطلب من جديد إلى 

قدور مع تغيير في نوعية طرح السؤال ، جمعية، عسو، أحمد: حمول تتضمن على التوالي

من  تشمل أوليات تدل على موقف المتكلم( الطبيب)فأصبحت بؤرة تميم يتزود بها المتكلم 

فاستراتيجية ، مما يمكنه من بناء فرضيات ذات مقبولية( السمة المعرفية)المحتوى القضوي 

المتكلم فوزي من اتباعها جعلته يستدرج جمعة للحصول " هل"تغير المحور التي تمكن األداة 

على المعلومات الخاصة بالقرية والمستوصف مقر العمل
1
. 

ف تغزاوي الحضور الكاشف لالستفهام باألداة  واستخالصا لما سبق فقد فسر الباحث يوس

من خصوصية عندما تسند فيها بؤرة جديد إلى الحمل بأكمله " هل"أو الحرف وما تطفيه األداة 

 .بخالف أسماء االستفهام التي يكون فيها محط االستفهام مكونا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 002ص، الوظائف التداولية، تغزاوي يوسف -1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :ةــــمــخـات

عالجت دراستنا من خالل فصليها جملة من القضايا النظرية والتطبيقية لكتاب يوسف 

الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللغوي في نظرية النحو " تغزاوي الموسوم بعنوان 

فإشكالية الباحث حاول أن يجيب عليها بطرحه لعدة مفاهيم وقضايا تتعلق بالوظائف " الوظيفي

العربية واألجنبية  بمختلف مصادرها التداولية وطرق التواصل في نظرية النحو الوظيفي

بمنهج وظيفي تداولي يبرز كفاءته العلمية في الجانب النظري والتطبيقي المتمثل في رصد 

للغوي والوظائف التداولية  في الخطاب السردي لعبد الكريم غالب استراتيجيات التواصل ا

 :وبناء على ذلك توصلنا من خالل بحثنا إلى أهم النتائج، "عاد الزورق إلى النبع"

ق إشكالية بحثه يد يوسف تغزاوي على المنهج الوظيفي التداولي لفّك مغالاعتم -1

التواصل من  تحليل عمليةل "توكلأحمد الم"و "سيمون ديك"على مصنفات ك مستندافي ذل

اللغوي بمختلف  مرجع للباحثين في نظرية التواصلفدراسته ، منظور النحو الوظيفي

 .وإحياء للثراث اللغوي العربي بمنهج وظيفي تداولي، إستراتيجياته

عد ت والتي التواصل بمفاهيمها واستراتيجياتها في الفكر العربي الباحث أشكالرصد  -2

 .تداولية في التراث في مختلف العلوم  كعلم الفقه وأصوله وعلم البالغة وعلم النحومقاربة 

انتماء استراتيجيات التواصل إلى ما يسمى بالكليات اإلنسانية إذ  يوسف تغزاوي حرجّ  -3

يتحدى اإلنسان في استعمالها كثير منها مع  االعتراف بدور الثقافات في اختالف األدوار 

 .بلورة كل منهاوتنوع اآلليات ل

قّدم يوسف تغزاوي نظرية النحو الوظيفي باعتبارها نموذجا نحويا متماسكا يمثل  -4

باعتبارها نسقا ترتبط من خالله طاقات " مستعمل اللغة"القدرة التواصلية في صورة نموذج 

وظائف مؤدية ، والتخيلية اإلنسان اللغوية بطاقاته المعرفية واإلدراكية والمنطقية واالجتماعية

 (ذيل، ىمناد، أمبتد) خارجيةو (محور، بؤرة) داخلية



 

 

اللغة من  ين تمكين مستعملعنموذج مستعمل اللغة الطبيعية المسؤول عّرف الباحث  -5

ويترتب عن ذلك اعتبار التواصل نشاطا تفاعليا تقوم ، التواصل فيما بينهم عن طريق اللغة

نقل تجارب المتكلمين واعتقاداتهم في عملية واصلية بعكس آثاره عن طريق خطاب بالقدرة الت

وهنا يمكن إدراك ذلك التفاعل االجتماعي ما بين األفراد بمقتضى بنيتهم في ، التواصل

وبموجب ذلك يتركز ، معلوماتهم التداولية فهذا النموذج يتكون من نموذج اإلنتاج ونموذج الفهم

 .فاعل الكالمالتواصل الناجح عن قصد واضح وتأويل للقصد في إطار ت

تقوم استراتيجيات التواصل مقام  الوظائف التداولية إلعطاء قرارات نهائية إلنتاج  -6

والكلمات ، استعمال اإلشارات، التكرار، التساؤل، تتضمن ابتكار الكلمات المعنى فهي

 .واستعمال التشبيه، والتخمين، إعادة الصياغة، المرادفة

مكونات القدرة التواصلية إذ يساعدنا في التعبير عن ن من استراتيجيات التواصل مكوّ  -7

بعض المشاكل التي يتعرض إليها  خصوصا عند استعمال اللغة من أجل حلّ ، المعنى المقصود

 المتكلم أثناء عملية التواصل

استراتيجيات " عاد الزورق إلى النبع"ية المقتطفة من رواية درتكشف المقاطع السّ  -8

اللغوي الناتج عن تفاعل القوالب الخمس بين المتكلم والمخاطب في التواصل اللغوي وغير 

الجتماعية التي بحسب السياقات السياسية وا" القصد والتأويل"و" اإلنتاج والفهم"النمودج حالتي

 .لوظائف التداولية الداخلية كالبؤرة والمحور بمختلف أنواعهماا وتضمنت، عالجتها الرواية

 :ارتأيت اقتراح مجموعة من التوصيات منها، ابقةوفي ضوء االستنتاجات الس

تعتمد على ، ضرورة التفاف الباحثين إلى هذا الحقل بغية استثماره في قطاعات متعددة -1

وأبرزها قطاع التعليم والتربية وقطاع اإلعالم ، أشكال التواصل بنوعيها اللغوي وغير اللغوي
 واالتصال وغيرها

 تى الخطابات التواصلية بحسب سياقاتها في شترقية اللغة الوظيفية  -2

 تكثيف الدراسات التطبيقية في مجال النحو الوظيفي في شتى بلدان الوطن العربي -3
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 م2400، بيروت، ار الهدىد، الخصائص تحقيق علي النجار، الفتح عثمانأبو ، ابن جني -2
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دار الكتاب ، استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي ظافر، الشهري  -20
 .0552 2ط، ليبيا
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 ت :ــــث شخصٍمعلومــــا 

 

 حغـــساوي:  ٙ ــــاالعى انعبئه. 

  ٌٙوســـــف:  االعى انشخص. 

 خٛبيذ، أٔفٕط.بقصش ر ،1977 ُٚبٚش 02: ربسٚخ ٔيكبٌ االصدٚبد 

  يزضٔط.:  انؾبنخ انعبئهٛــــخ 

 يغشثٛــــخ.:  انغــُــغــٛــــــخ 

 ٌانُبظٕس رغضئخ انعًشاٌ عهٕاٌ 832:  انــــعُـــــــــٕا. 

 09 95 48 70 06:  سقــــى انٓـــــبرف. 

 عبيعخ يؾًذ األٔل، انكهٛخ انًزعذدح انزخصصبد، انُبظٕس.:  يقـــش انعًـــم 

 َٙٔانجشٚذ االنكزش  :taghzaouiyoussef@gmail.com 

 
 
 
 

 المـــــــؤهـــالث العلـــــمٍت : 

 

 10/07/2009 : انزذأنٛددخ ٔاعددزشارٛغٛبد فددٙ يٕظددٕو انٕظددبئف ، انددذوزٕساِ فددٙ اٜداة

ثًٛدضح يشدشج عدذاج، عبيعدخ انزٕاصم انهغدٕ٘ فدٙ َيشٚدخ انُؾدٕ اندٕظٛ ٙ، 

 يكُبط.انًٕنٗ إعًبعٛم، 

 11/07/2003  : انًعًقدخ، ٔؽدذح انزكدٍٕٚ ٔانجؾدش انخودبة ٔ نٛدبد دثهٕو انذساعبد انعهٛدب

، اشددزغبنّ، فددٙ يٕظددٕو انقددبسا ٔإَزددبط انًعُددٗ : انددُا انغددشد٘ ًَٕرعددبج 

 زؾغٍ، عبيعخ انًٕنٗ إعًبعٛم، يكُبط.ثًٛضح يغ

 27/06/2001  : ،َدبد انخودبة انشٔائدٙ انًغشثدٙ، فٙ يٕظدٕو : يكٕاإلعبصح فٙ اٜداة

 ، عبيعخ انًٕنٗ إعًبعٛم، يكُبط.عجذ هللا انعشٔ٘ ًَٕرعبج أٔساق 

 24/06/1999  :  دثهدددٕو انذساعدددبد انغبيعٛدددخ انعبيدددخDEUGفدددٙ انذساعدددبد األدثٛدددخ ) ،

 ، يكُبط.ًبعٛمعبيعخ انًٕنٗ إع

 30/06/1997 : ٚب فٙ اٜداة انعصشٚخ.انجبوبنٕس  

 

 : الخبـــــــرة العـــــلمٍـــت 

 

  رعهٛى انهغدخ انعشثٛدخ نغٛدش انُدبغقٍٛ ثٓدب ثًشودض  :2008 ٌولٍوز 31ٌونٍو إلى غاٌت  03من

 عبنى نزعهٛى انهغبد ثًكُبط.

  ٛخ نغٛش انُدبغقٍٛ ثٓدب ثشئبعدخ رعهٛى انهغخ انعشث : 2007ٌولٍوز  15ٌونٍو إلى غاٌت  01من

 عبيعخ انًٕنٗ إعًبعٛم ثًكُبط.

  رعهدددٛى انهغدددخ انعشثٛددخ نغٛدددش انُدددبغقٍٛ ثٓدددب :  2006ٌولٍنننوز  15ٌونٍنننو إلنننى غاٌننت  01مننن

 ثبنًذسعخ األيشٚكٛخ ثوُغخ.

 : نششٛذٚخ شعجخ انهغخ انعشثٛخ ٔ داثٓب.ثبنكهٛخ انًزعذدح انزخصصبد ثب أسخاذ زائر 
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 ن بئددذح غهجددخ يغددها انذساعددبد انعشثٛددخ انددذٔسح انخشٚ ٛددخ، ان صددم  : 1حننيسٌو وةننية ال  ننو

 .2015-2014األٔل انًٕعى انغبيعٙ 

 : انغذاعٙ انضبَٙ ثًغها انذساعبد انعشثٛخ خدلل اندذٔسح انشثٛعٛدخ  حيسٌو وةية فمه اللغت

 .2015-2014يٍ انًٕعى انغبيعٙ 

 : ان صم األٔل نهًٕعى انغدبيعٙ ن بئذح غهجخ يغها انذساعبد انعشثٛخ،  حيسٌو وةية ال  و

2015/2016. 

 : ن بئددذح غهجددخ شددعجخ انهغددخ انعشثٛددخ ٔ داثٓددب، انكهٛددخ انًزعددذدح  اإلشننراع ىلننى   ننود اإل ننازة

 انزخصصبد انششٛذٚخ.

  أعدزبر انزعهدٛى انعدبنٙ يغدبعذ، رخصدا انهغدبَٛبد ٔرؾهٛدم انخودبة،  إلنى اَ:: 2016من

 يؾًذ األٔل.ثبنكهٛخ يزعذدح انزخصصبد ثبنُبظٕس، عبيعخ 
 

 

 

 المشـــــاسكـــــاث العـــــلمٍــــت :األ  ـــــاد و 

  : انًُؾٗ انٕظٛ ٙ فٙ انهغبَٛبد انعشثٛخ ٔ فبقدّ ثًقدبل يُشدٕس المشاسكت فً ال يوة اليولٍت

: انًُؾدددٗ اندددٕظٛ ٙ فدددٙ ان كدددش انهغدددٕ٘ انعشثدددٙ انقدددذٚى ثعدددط انًجدددبدا 

 .11/2007/ 24، 23، انًُٓغٛخ، ثكهٛخ اٜداة ثًكُبط

  انًشبسوخ فدٙ اندذٔسح انزكُٕٚٛدخ انًُيًدخ فدٙ إغدبس ثشَدبيظ  : 2009نونبر  21إلى  16من

"GENIE." 

 المشاسكت فً  رنامج  "Street law'sٕس." ٔعًعٛخ عغ 

 ن بئدذح أعدبرزح يدبدح انهغدخ انعشثٛدخ ثدبنزعهٛى انضدبَٕ٘  المشاسكت فً مصوغت الخكوٌن المسنخمر

 .15/12/2010ثزبسٚخ 

 عبيعددخ قشغددبط، انًعٓددذ يوة اليولٍننت اإلارنناس واإل ننماس فننً الخ ننا المشنناسكت فننً ال نن ،

انعددبنٙ نهغددبد ثزددَٕظ، قغددى انعشثٛددخ ٔانزشثٛددخ ثًقددبل انًعُددٗ انًعددًش : 

 يقبسثخ رذأنٛخ.

  : ع ش انهغخ ثٍٛ انششق ٔانغشة فٙ ربفٛلنذ انؾبظدُخ ال ضوس فً ال يوة العلمٍت اليولٍت

ثشؽدبة  2014أثشٚدم  24، 23يٙ انؾغٍ انذاخم عبنى انجٛبٌ ًَٕرعبج ٚدٕ

 انكهٛخ انًزعذدح انزخصصبد ثبنششٛذٚخ.

 : انعلقدخ ثدٍ انعهدٕو انهغدبَٛخ ٔعهدٕو اندذٍٚ ثًقدبل : انٕظدبئف  المشاسكت فً ال نيوة اليولٍنت

يدبسط  25، 24ٚدٕيٙ  انزذأنٛخ فدٙ عدٕسح انقًدش يقبسثدخ َؾٕٚدخ ٔظٛ ٛدخ

 ثبنكهٛخ انًزعذدح انزخصصبد ثبنششٛذٚخ. 2015

 يجبؽدش انؾغدبط ثدٍٛ انزُيٛدش ٔاإلعدشاي ثغهٛدضاٌ انغضائدش  كت فنً الملخمنى النيولً :المشاس

ثًقدددددبل انزؾهٛدددددم انؾغدددددبعٙ نهخودددددبة  2015أثشٚدددددم  15، 14ٚدددددٕيٙ 

 اإلشٓبس٘ : انصٕسح اإلشٓبسٚخ ٔانؾغبط األٚقَٕٙ.

 : انخوددبة األدثددٙ ٔانجلنددٙ عُددذ يؾًددذ انصددغٛش اإلفشاَددٙ  المشنناسكت فننً ال ننيوة الو  ٍننت

رؾذ عُٕاٌ : انًغها انغٓم فٙ ششػ رٕشٛؼ اثدٍ عدٓم إظدبيح ثًذاخهخ 

ثبنكهٛدددددخ انًزعدددددذدح  2015َدددددَٕجش  12ٔ 11ٕيٙ ٚدددددنغٕٚدددددخ ٔيُٓغٛدددددخ 

 انزخصصبد ثبنششٛذٚخ.

 : انددٕظٛ ٙرؾهٛددم انخوددبة فددٙ َيشٚددخ انُؾددانهغددبَٛبد ٔ المشنناسكت فننً ال ننيوة اليولٍننت ٕ ،

ٛدددخ انًزعدددذدح انزخصصدددبد ثبنكه سٔاٚدددخ  خدددش ان شعددبٌ ًَٕرعدددب نٛددبد انٕصدددف ٔانز غدددٛشاإٔ

 .2016ََٕجش  30 -29ثبنششٛذٚخ ٕٚيٙ 
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 :ًقدشاياد يعبصدشح فدٙ انزدشاس انعشثدٙ ٔاإلعدليٙ، ثغبيعدخ  المشاسكت فً المؤحمر النيول

، ثًقدبل: إشدكبنٛخ انًصدوهؼ فدٙ اندذسط 2019أثشٚم  11 -10 -09عٍٛ شًظ ثًصش، أٚبو 

 انهغبَٙ فٙ انغبيعخ انًغشثٛخ؛ انٕاقع ٔانًأيٕل.

 

 يقبل يُشٕس ظدًٍ يهزقدٗ انهغدبٍَٛٛ قبرّأعجبثّ ٔيعٛ انعغٛظ فٙ انزٕاصم انهغٕ٘مال : م ،

 .2011دعُجش  14ٔانهغٍٕٚٛ ٔاألدثبي ٔانًضق ٍٛ، ثزبسٚخ : 

 : يقدبل يُشدٕس ظدًٍ يهزقدٗ ، اٌ "وٕوت انشثٛع" نهشدبعش نؾغدٍ عدبٚٙقشايح فٙ دٕٚ ممال

 .2011دعُجش  14 انهغبٍَٛٛ ٔانهغٍٕٚٛ ٔاألدثبي ٔانًضق ٍٛ، ثزبسٚخ :

 : انزٕاصددم انهغددٕ٘ فددٙ ان كددش انعشثددٙ انقددذٚى، يقددبل يُشددٕس ظددًٍ يهزقددٗ انهغددبٍَٛٛ  ممننال

 .2011دعُجش  25ٔانهغٍٕٚٛ ٔاألدثبي ٔانًضق ٍٛ، ثزبسٚخ : 

 : انًعهٕيدبد انزذأنٛدخ ٔإشدكبل انزًضٛدم نٓدب فدٙ انُؾدٕ اندٕظٛ ٙ، يقدبل يُشدٕس ظدًٍ  ممنال

 .2011دعُجش  25دثبي ٔانًضق ٍٛ، ثزبسٚخ : يهزقٗ انهغبٍَٛٛ ٔانهغٍٕٚٛ ٔاأل

 : ي زددبػ انعهددٕو»نهغشعددبَٙ، ٔ «دالئددم اإلعغددبص»يقبسَددخ ثددٍٛ َصددٍٛ يقزو ددٍٛ يددٍ  ممننال» 

نهغدددكبوٙ، يقدددبل يُشدددٕس ظدددًٍ يهزقدددٗ انهغدددبٍَٛٛ ٔانهغدددٍٕٚٛ ٔاألدثدددبي ٔانًضق دددٍٛ، 

 .2012ُٚبٚـــش  29ثزبسٚــــخ : 

 : انزٕاصدم انهغدٕ٘، يقدبل يُشدٕس ظدًٍ يهزقدٗ  ر غٛش َيشٚخ انُؾٕ اندٕظٛ ٙ ألًَدبغ ممال

 .2012ُٚبٚـــش  29انهغبٍَٛٛ ٔانهغٍٕٚٛ ٔاألدثبي ٔانًضق ٍٛ، ثزبسٚــــخ : 

 : انًذسعدددخ انزٕنٛذٚدددخ انزؾٕٚهٛدددخ ٔانزٕاصدددم، يقدددبل يُشدددٕس ظدددًٍ يهزقدددٗ انهغدددبٍَٛٛ  ممنننال

 .2012ُٚبٚـــش  30ٔانهغٍٕٚٛ ٔاألدثبي ٔانًضق ٍٛ، ثزبسٚــــخ : 

 : 2012أثشٚم  02عزهضاو انزخبغجٙ فٙ ان كش انهغبَٙ انًعبصش، اال ممال. 

 : 2012أثشٚم  04ي ٕٓو االعزهضاو انزخبغجٙ فٙ ان كش انهغبَٙ انعشثٙ انقذٚى،  ممال. 

 : 2012أثشٚم  06انزقُٛبد انجلنٛخ فٙ انزٕاصم انهغبَٙ ٔأثعبدْب انزذأنٛخ،  ممال. 

 : غددزعًهٙ انهغددخ انوجٛعٛدددخ فددٙ انهغدددبَٛبد يجددبدا انقبندددت اإلدساوددٙ داخددم ًَدددٕرط ي ممننال

 .2012أثشٚم  06انٕظٛ ٛخ، 

 : 2012أثشٚم  07َيشٚخ انزٕاصم ٔإشكبنٛخ انًعشفخ انًشزشوخ،  ممال. 

 : 2012أثشٚم  07ظبْشح انغًٕض فٙ انشعش انؾذاصٙ : انزغهٛبد ٔانًيبْش ان ُٛخ،  ممال. 

 : 2012أثشٚم  07ييبْش انغًٕض فٙ شعش أدَٔٛظ،  ممال. 

 صشصدشح فدٕق »ر بعدم قٕاندت ًَدٕرط يغدزعًهٙ انهغدخ انوجٛعٛدخ فدٙ انخودبة انشٔائدٙ  ل :مما

 .2012أثشٚم  08نُغٛت يؾ ٕظ ًَٕرعبج،  «انُٛم

 : 2012أثشٚم  08انوبقبد انًغزعًهخ فٙ انزٕاصم انهغبَٙ ٔر بعهٓب،  ممال. 

 : 2012أثشٚم  08اعزشارٛغٛبد انزعبثٛش انًغبصٚخ فٙ انزٕاصم انهغبَٙ،  ممال. 

 : انزغهٛددبد انٕظٛ ٛددخ فددٙ انددذسط انهغددٕ٘ انعشثددٙ انقددذٚى يددٍ خددلل ثعددط انيددٕاْش  ممننال

 .2012أثشٚم  08انهغٕٚخ، 

 : 2012أثشٚم  08ي ٕٓو انصٕسح انشعشٚخ يٍ يُيٕس انجلنخ ٔانذسط األدثٙ،  ممال. 

 : 67 انزقُٛبد انجلنٛدخ فدٙ انزٕاصدم انهغدبَٙ ٔأثعبدْدب انزذأنٛدخ، يغهدخ انكهًدخ، عدذد ممال 

 .2012َٕفًجش رششٍٚ انضبَٙ 

 : يُزدددذٖ 2013َٕٚٛدددٕ  07اشدددزغبل انًصدددوهؼ انُقدددذ٘ انًغدددشؽٙ فدددٙ انًغدددشة،  ممنننال ،

 نهغبٍَٛٛ ٔانهغٍٕٚٛ ٔاألدثبي ٔانًضق ٍٛ ٔان لع خ.ا

 : يُزدذٖ انهغدبٍَٛٛ 2014شدزُجش  19، رؾهٛم انخوبة يٍ انهغبَٛبد إنٗ انغدًٛٛبئٛبد ممال ،

 ٍٛ ٔان لع خ.ٔانهغٍٕٚٛ ٔاألدثبي ٔانًضق 
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 : يُزددذٖ انهغددبٍَٛٛ ٔانهغددٍٕٚٛ 2014شددزُجش  19انُقددذ ٚددٍ أعُددبط انددذسط األدثددٙ،  ممننال ،

 ٔاألدثبي ٔانًضق ٍٛ ٔان لع خ.

 : يُزددذٖ انهغددبٍَٛٛ 2014شددزُجش  19رؾهٛددم انخوددبة ٔرأٔٚهددّ ثددٍٛ ٚددٕل ٔثددشأٌ،  ممننال ،

 ٔانهغٍٕٚٛ ٔاألدثبي ٔانًضق ٍٛ ٔان لع خ.

 

 : يُزددذٖ انهغددبٍَٛٛ  ،2014أوزددٕثش  19خ فددٙ انُيشٚددخ انُؾٕٚددخ انعشثٛددخ، ي ٓددٕو انغًهدد ممننال

 ٔانهغٍٕٚٛ ٔاألدثبي ٔانًضق ٍٛ ٔان لع خ.

 : 11انقددشايح انجصددشٚخ نهقصددٛذح انعشثٛددخ انؾذٚضددخ أثغبدٚددخ صبَٛددخ ألدَٔددٛظ إًَٔرعددبج،  ممننال 

 يُزذٖ انهغبٍَٛٛ ٔانهغٍٕٚٛ ٔاألدثبي ٔانًضق ٍٛ ٔان لع خ.، 2014يبسط 

  : يُزذٖ انهغبٍَٛٛ ٔانهغٍٕٚٛ ٔاألدثدبي ، 2014ََٕجش  07اإلعشاة : انً ٕٓو ٔانًُٓظ، ممال

 ٔانًضق ٍٛ ٔان لع خ.

 : انزؾهٛددم انؾغددبعٙ نهخوددبة اإلشددٓبس٘ : انصددٕسح اإلشددٓبسٚخ ٔانؾغددبط األٚقددَٕٙ  ممننال

، انصدبدسح عدٍ 2015ودلو، انعدذد األٔل، انغدُخ األٔندٗ  -إًَٔرعٍٛ، يغهدخ نغدخ

 نهغخ ٔانزٕاصم ثبنًشوض انغبيعٙ أؽًذ صثبَخ ثغهٛضاٌ انغضائش.يخزجش ا

  : انٕظدبئف انزذأنٛدخ فدٙ عدٕسح انقًدش، يقبسثدخ َؾٕٚدخ ٔظٛ ٛدخ، يقدبل شدبسوذ ثدّ فدٙ ممال

انُدددذٔح انذٔنٛدددخ انعلقدددخ ثدددٍٛ انعهدددٕو انهغدددبَٛخ ٔعهدددٕو اندددذٍٚ ثبنكهٛدددخ انًزعدددذدح 

 .2015يبسط  25، 24انزخصصبد ثبنششٛذٚخ ٕٚيٙ 

 : انًغها انغٓم فٙ ششػ رٕشدٛؼ اثدٍ عدٓم يؾًدذ انصدغٛش اإلفشاَدٙ إظدبيح يُٓغٛدخ  ممال

ٔنغٕٚخ، يقبل شبسوذ ثّ فٙ انُذٔح انٕغُٛخ ؽٕل انخوبة األدثٙ ٔانجلنٙ عُدذ 

 12ٔ 11يؾًذ انصغٛش اإلفشاَٙ ثبنكهٛخ انًزعذدح انزخصصبد ثبنششدٛذٚخ ٚدٕيٙ 

 .2015ََٕجش 

 : كخب م شوسة 

 يوجعخ ثٍ ان قّٛ، انششٛذٚخ.2012قُٛبد انزٕاصم، انوجعخ األٔنٗ ٔر ٛبدانزذأن ا :ـــكخ ، 

 

 :  يوجعددخ ثددٍ 2012ٔإَزددبط انًعُددٗ، ي ددبْٛى ٔروجٛقددبد، انوجعددخ األٔنددٗ  انقددبسا كخـننـا ،

 ان قّٛ، انششٛذٚخ.

 :  انٕظددبئف انزذأنٛددخ ٔاعددزشارٛغٛبد انزٕاصددم انهغددٕ٘ فددٙ َيشٚددخ انُؾددٕ انددٕظٛ ٙ،  كخـننـا

 .2014سثذ، األسدٌ إعبنى انكزت انؾذٚش 

 :  اعزشارٛغٛبد رذسٚظ انزٕاصم ثبنهغخ، يقبسثدخ نغدبَٛخ روجٛقٛدخ، عدبنى انكزدت انؾدذٚش  كخا

 .2015اسثذ 

 :  انزذأنٛخ ظلل انً ٕٓو ٔ فبقّ عهغهخ دساعبد نغبَٛخ داس عبنى انكزت انؾدذٚش إسثٛدذ  كخا

 .2015األسدٌ 

  :  يؤعغدخ انُٓعدخ انزغهٛدبد ان ُٛدخ، ظبْشح انغًٕض فٙ انشدعش انؾدذاصٙ: انًيدبْش ٔكخا

 .2015نهُشش ٔانزٕصٚع انذاس انجٛعبي 

 :  انقدش ٌ ألثدٙ صوشٚدب ان دشاي، يؤعغدخ انُٓعدخ  انًصدوهؼ انُؾدٕ٘ فدٙ وزدبة يعدبَٙ كخا

 .2015نهُشش ٔانزٕصٚع انذاس انجٛعبي 

 :  يكَٕدددبد انخودددبة انشٔائدددٙ يدددٍ انزُيٛدددش إندددٗ اإلعدددشاي، يوجعدددخ انٕدنٛشٚدددٌٕ،  كخــنننـا

 .2015خ انششٛذٚ
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  :  اإلثذاو انشٔائٙ عُذ انذوزٕس فشٚذ األَصبس٘ ثٍٛ إٚؾدبي انزعجٛدش ٔإؽٛدبي انزغٛٛدش، كخــــا

رُغدددٛت ٔرقدددذٚى اندددذوزٕس يؾًدددذ انجشودددخ، يؤعغدددخ فشٚدددذ األَصدددبس٘ ن ثؾدددبس 

 .2015، 1ٔانذساعبد، يكُبط، غ

 :  انؾدذٚش إسثددذ إَزدبط انخودبة األدثدٙ، داس عدبنى انكزدت  ي ٓدٕو انقدشايح ٔأصشْدب فدٙ كخـنـا

 .2016األسدٌ، 

 : مماالث لٍي ال شر 

  قشايح ٔص ٛخ رؾهٛهٛخ نهكزدبة انًذسعدٙ انشائدذ فدٙ انهغدخ انعشثٛدخ انغدُخ انضبَٛدخ  داة ٔعهدٕو

 إَغبَٛخ، يغهخ عهٕو انزشثٛخ.

 .ٙانزٕاصم انهغٕ٘ داخم ان صم انذساع 

 .٘يقبسثخ ٔظٛ ٛخ نشٔاٚخ  خش ان شعبٌ ن شٚذ األَصبس 

 عبثٛش انًغبصٚخ فٙ انزٕاصم انهغبَٙ.اعزشارٛغٛبد انز 

 .رذسٚظ يٓبساد انزٕاصم انش ٕ٘ ثبنغبيعخ : يٓبسح االعزًبو ًَٕرعبج 

 .َٙانشعبنخ نٛش انه يٛخ : أًْٛزٓب ٔفعبنٛزٓب فٙ انزٕاصم اإلَغب 

 .انًجبدا األعبعٛخ نهزٕاصم يع انغًٕٓس 

 .قعبٚب عًٕٛٛنٕعٛخ يٍ خلل وزبة عهى انذالنخ نٓشثشد ثشٚكم 

  غوخ : انًليؼ انزبسٚخٛخ ٔاألثعبد ان كشٚخ.انغ 

 .رقُٛبد انزٕاصم عجش انٕعبئػ انًزعذدح فٙ انؾٛبح انًُٓٛخ 

 .انزؾهٛم انٕظٛ ٙ نهغًهخ انعشثٛخ ٔفت َيشٚخ عًٌٕٛ دٚا 

 .ًٙاالرغبِ انصٕفٙ عُذ يؾٙ انذٍٚ ثٍ عشثٙ انؾبر 

 .ٙاإلظٓبس ٔاإلظًبس فٙ انخوبة انهغٕ٘ انعشث 

 صٛذح انعشثٛخ انًعبصشح.رشكلد انغغذ فٙ انق 

 .ٙ ٛانزشعًخ َٔيشٚبد انُؾٕ انٕظ 

 .انزشعًخ ٔانُيشٚبد انهغٕٚخ انقذًٚخ 

  انؾذٚضخ.انزشعًخ ٔانهغبَٛبد 

 .ي ٕٓو انًعُٗ ٔانخوبة ٔإشكبنٛخ ان ٓى ٔانزأٔٚم 

 .دٔس انُؾٕ فٙ رعهٛى انهغخ : األيبصٚغٛخ ًَٕرعبج 

 .ّانزخبغت، خوزّ ٔأصٕن 

 نعشثٙ.َيشٚخ اإلظًبس فٙ انُؾٕ ا 

 .ظبْشح انؾزج ٔدٔسْب فٙ رؾقٛت انزًبعا 

 .ٙأصٕل انُؾٕ فٙ وزبة انؾغخ نه بسع 

 .انقغى، خصبئصّ انجُٕٛٚخ ٔانزخبغجٛخ 

 :ًم شوساث ما  عي االلخ اق  الخعلٍم العال 

 2016:  رؾهٛم انخوبة فٙ َيشٚخ انُؾٕ انٕظٛ ٙ؛ إٔانٛبد انٕصف ٔانز غدٛش، سٔاٚدخ  خدش

ع انًؤرًش انذٔنٙ األٔل، انهغدبَٛبد ٔرؾهٛدم ان شعبٌ ًَٕرعبج، ظًٍ ٔقبئ

 انخوبة: انزأعٛظ ٔانزًضٛم ٔانزكبيم ثبنششٛذٚخ.

 2018:  ٔرعهًٓددب يددٍ انٕصدف انهغددبَٙ إنددٗ اإلعددشاي انزعهًٛددٙ، يقبسثددخ رعهدٛى انهغددخ انعشثٛددخ

نغددبَٛخ ٔظٛ ٛددخ، ثبنكهٛددخ يزعددذدح انزخصصددبد انُددبظٕس، ظددًٍ أعًددبل 

 .2018دعُجش  13ٔ 12بد ُْٔذعزٓب، انُذٔح انذٔنٛخ، رعهٛى ٔرعهى انهغ
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 2018: ٙانٕظٛ ٛخ فٙ ان كش انهغٕ٘ انعشثٙ انقذٚى: انًجبدا ٔانزغهٛبد، ظًٍ وزدبة عًدبع 

يٕعٕو ثبنهغبَٛبد انٕظٛ ٛدخ أصدبثع يخزه دخ نٛدذ ٔاؽدذح، عهغدهخ دساعدبد 

 (، عبنى انكزت انؾذٚش، اسثذ األسدٌ.4نغبَٛخ  

 2019: بَٙ ثبنغبيعدخ انًغشثٛدخ انٕاقدع ٔانًدأيٕل، وزدبة إشكبنٛخ انًصوهؼ فٙ انذسط انهغد

انًؤرًش انذٔنٙ، قشاياد يعبصشح فٙ انزشاس انعشثٙ ٔاإلعدليٙ، ثقغدى 

انهغخ انعشثٛخ ٔانذساعبد اإلعليٛخ، عبيعخ عٍٛ شدًظ انقدبْشح، يصدش، 

 (.2019أثشٚم  11 -9 

 2019: ًزُجدددٙ ييدددبْش االرغدددبق ٔالَغدددغبو فدددٙ اندددُا انشدددعش٘ انقدددذٚى "ٔاؽدددش قهجدددبِ" نه

إًَٔرعبج، انًًبسعخ انُصٛخ فدٙ انًدذَٔبد انزشاصٛدخ انعشثٛدخ ثدٍٛ انزأصدٛم 

 28 -27ٔاإلَغددبص، عبيعددخ ٚؾددٙ فددبسط انًذٚددخ، وهٛددخ اٜداة ٔانهغددبد.  

 (.2019فجشاٚش 

 2019:  ،اعزشارٛغٛبد انزشعًخ ٔعلقزٓدب ثبنغٛبعدخ انهغٕٚدخ ثدبنًغشة: انًيدبْش ٔانزغهٛدبد

هضقبفدددخ األيبصٚغٛددخ، أشدددغبل انًدددؤرًش ظددًٍ يُشدددٕساد انًعٓددذ انًهكدددٙ ن

انددذٔنٙ انزشعًددخ فددٙ عددٛبق رشعددٛى انهغددخ األيبصٚغٛددخ قعددبٚب ٔدساعددبد 

 (.2019أوزٕثش  31 -30 ٕٚيٙ 

 2019:  انزٕاصم انه يٙ ٔنٛش انه يٙ فدٙ انًغدبل انجٛدذانٕعٙ: ييدبْشِ ٔرغهٛبردّ، يغهدخ

ٕدح فدٙ  فبق رشثٕٚخ، عهغهخ رشثٕٚخ ؽٕنٛخ رصذسْب انغًعٛخ انزَٕغٛخ نهغ

 .2019ََٕجش  7انزشثٛخ، انعذد 

 2020:  انزعذد انهغٕ٘ ٔ صبسِ فٙ انزؾصدٛم انذساعدٙ ندذٖ انًدزعهى انًغدش٘، يغهدخ يغدبقبد

فٙ انهغخ ٔاألدة ٔانُقذ ٔانذساعبد انجٛئٛدخ، يغهدخ دٔنٛدخ يؾكًدخ، انًغهدذ 

، يوجعدخ انغدٕدح، عدٍٛ اندزْت، انًذٚدخ 2020انضبَٙ، انعذد األٔل، ُٚدبٚش 

 انغضائش.

 2020:  انخ بي ٔانزغهٙ ٔرشعًخ يعبَٙ انقش ٌ انكشٚى، انًيبْش ٔانزغهٛبد، ظًٍ انًؤرًش

اندددذٔنٙ انغدددبدط ؽدددٕل رشعًدددخ يعدددبَٙ انقدددش ٌ انكدددشٚى فدددٙ يٕظدددٕو: 

"انذساعددبد ٔرشعًددخ يعددبَٙ انقددش ٌ انكددشٚى"، يشوددض انكُددذ٘ نهزشعًددخ 

، ٔانزذسٚت، ٔيخزجش انزشعًخ، انًعدبسج، وهٛدخ اٜداة ٔانعهدٕو اإلَغدبَٛخ

   يشاوش، عبنى انكزت انؾذٚش، اثذ األسدٌ.

 :أ  اد ممبولت لل شر 

 2020:  ،األداي انصٕرٙ فٙ انقدش ٌ انكدشٚى ٔدٔسِ فدٙ رٕعٛدّ انذالندخ: انًيدبْش ٔانزغهٛدبد

ظددًٍ يشددشٔو يشددكبح انًعشفددخ انددذٔنٙ، عُٕاَددّ انصددٕد انهغددٕ٘ ثددٍٛ 

 انزشاس ٔانزكُٕنٕعٛب ٔاإلعغبص، رُغٛت انذوزٕسح فعٛهخ يغعٕد٘.

 2020:  غددشق ٔٔعددبئم رعهددٛى انهغددخ انعشثٛددخ عددٍ ثعددذ: انٕاقددع ٔاٜفددبق، فددٙ يشددشٔو وزددبة

قًدٙ"، دٔنٙ يؾكى، عُٕاَّ "رعهًٛٛخ انهغخ انعشثٛخ فٙ عصدش انزؾدٕل انش

 ٕس انعشثٙ انؾعشأ٘.إششاج انذوز

 2020: ع انؾددبنٙ انغٛبعددخ انهغٕٚددخ انشاُْددخ ثددبنًغشة ثددٍٛ رغبرثددبد انهغددخ ٔانٕٓٚددخ: انٕاقدد

ٔاندددشاٖ انًغدددزقجهٛخ، أعًدددبل انًدددؤرًش اندددذٔنٙ انغدددُٕ٘ انخدددبيظ ؽدددٕل 

 انزشعًخ ٔاألدة ثئٚشاٌ.ٔانهغخ نهغبد، عهى  انقعبٚب انشاُْخ
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 ث واالسخكخا  اليولًمشاسكت فً ال يواممبولت لل لخصاثم: 

 2020: غددزٕٚبد انزؾهٛددم انهغددبَٙ فددٙ َيشٚددخ انُؾددٕ انددٕظٛ ٙ، عددٕسح ٕٚعددف إًَٔرعددبج، ي

انددذسط انهغددبَٙ ٔانجلنددٙ انؾددذٚش:  ظددًٍ أعًددبل االعددزكزبة انددذٔنٙ:

 ي بْٛى ٔيجبدا ٔإعشاياد.

 2020: ًَٕرعدبج، انًدؤرًش يليؼ انز كٛش انصٕرٙ فٙ انزشاس انعشثٙ اإلعليٙ، اثدٍ عدُٛب أ

قددشاياد فددٙ انعهًددٙ انددذٔنٙ األٔل، األعددئهخ انكجددشٖ ٔسْبَددبد انٕاقددع، 

، عدليٛخ فدٙ عبيعدخ ر٘ قدبس، انعدشاقهٕو اإلانًُيٕس اإلعليٙ، وهٛخ انع

 .2020فٙ فجشاٚش 

 2020: خ غشق ٔٔعبئم رعهٛى انهغخ انعشثٛخ عٍ ثعذ: انٕاقع ٔاٜفبق، يششٔو يشكبح انًعشف

ٛخ فٙ عصدش انذٔنٙ، يششٔو وزبة دٔنٙ يؾكى ؽٕل رعهًٛٛخ انهغخ انعشث

 انزؾٕل انشقًٙ، يغُٛخ رهًغبٌ انغضائش.

 2020: قٍٛ ثغٛشْددب: يٓددبسح االعددزًبو دٔس انقددش ٌ انكددشٚى فددٙ رعهددٛى انهغددخ انعشثٛددخ نهُددبغ

إًَٔرعبج، انًؤرًش انذٔنٙ االفزشاظٙ األٔل نهقش ٌ انكشٚى ٔانهغخ انعشثٛخ 

زى َشددشِ فددٙ يغهددخ دساعددبد األدة  انذساعددبد انهغٕٚددخ ٔاألدثٛددخ، ٔعددٛ

 إٚشاٌ(. -اإلعليٙ ثغبيعخ وشدعزبٌ

 2020:  :عددؤال انعلقددخ ثددٍٛ انهغددخ انعشثٛددخ ٔانقددش ٌ انكددشٚى: انشْبَددبد ٔاٜفددبق انًغددزقجهٛخ

 18خ انكٕفددخ، انًددؤرًش انعهًددٙ انددذٔنٙ نلؽز ددبي ثبنهغددخ انعشثٛددخ، عبيعدد

 .2020دعُجش 

 2020:  ٙانصددٕسح اإلشددٓبسٚخ ثددٍٛ انُغددت انهغددبَٙ ٔانُغددت األٚقددَٕٙ، فددٙ انًددؤرًش انددذٔن

ًشودض األٔل: انصٕسح اإلشدٓبسٚخ يغدبساد انزشدكم ٔسْبَدبد انزأٔٚدم، ان

انغبيعٙ عجذ انؾ ٛظ ثٕانصشج يٛهدخ، يعٓدذ اٜداة ٔانهغدبد، انغضائدش، 

 GoogleMeetعجش رقُٛخ  2020دعُجش  09 -08أٚى 

 2020: انصٕرٙ فٙ انقش ٌ انكشٚى ٔدٔسِ فٙ رٕعّٛ انذالنخ: انًيبْش ٔانزغهٛبد فدٙ  األداي

 يششٔو ثؾش دٔنٙ يٕعدٕو ثبنصدٕد انهغدٕ٘ ثدٍٛ انزدشاس ٔانزكُٕنٕعٛدب

 يغعٕدٖ.فعٛهخ ٔاإلعغبص، رؾذ إششاج د. 

 2021: انهغٕٚددخ انشاُْددخ ثددبنًغشة ثددٍٛ رغبرثددبد انهغددخ ٔانٕٓٚددخ: انٕاقددع انؾددبنٙ  انغٛبعددخ

يظ ؽدٕل ٔانشاٖ انًغزقجهٛخ، ظًٍ أعًبل انًؤرًش انذٔنٙ انغُٕ٘ انخدب

 3 -2انقعبٚب انشاُْخ نهغدبد، عهدى انهغدخ، انزشعًدخ ٔاألدة، إٚدشاٌ، أٚدى: 

 .2021فجشاٚش 

 سلك اإل ازة:لخيسٌو ا  

 الخرٌفٍت:اليوسة 

 2016- 2020 :ٛخٔؽذح يذخم إنٗ انهغبَٛبد  ان صم األٔل(، انذساعبد انعشث. 

 2016- 2019: د انعشثٛخ.بانصٕارخ  ان صم انضبنش(، انذساع ٔؽذح 

 2016- 2020 :.ٔؽذح انًعغى  ان صم انضبنش(، انذساعبد انعشثٛخ 

 :لر ٍعٍتااليوسة 

 2016- 2020 : ٛخ(، انذساعبد انعشثنضبَٙا ان صم  نصٕرٛبدأؽذح. 

 2016- 2020: انعشثٛخ.د ب(، انذساعنغبَٛبدنغبدط ا ان صم  ًبرط رذأنٛخَ ٔؽذح 

 2016- 2019 : انذساعبد انعشثٛخ.نغبدط نغبَٛبدا ان صم  نغًٛٛبئٛبدأؽذح ،) 
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 لماسخرا سلك لخيسٌو ا: 

 2017- 2018 : نقش َٛددخ اانذساعددبد يبعددزش ، "انهغددخ األعُجٛددخ ٔفددٍ انزخبغددت"ٔؽددذح

 .ثبنًغشة اإلعليٙ: قعبٚب ٔيُبْظ

 2018- 2019:  نقش َٛددخ اانذساعددبد يبعددزش ، "انهغددخ األعُجٛددخ ٔفددٍ انزخبغددت"ٔؽددذح

 .ثبنًغشة اإلعليٙ: قعبٚب ٔيُبْظ

 مشاسٌع الخخرج فً سلك اإل ازةأ ٍر ح: 

 2016- 2017. 

 2017- 2018. 

 2018- 2019. 

 2019- 2020. 

 ت: ح سٍك سج وةياث فً اإل ازةالخر وٌلمسؤولٍاث ا: 

 2016- 2020 :ُغدددت ٔؽدددذح يدددذخم إندددٗ انهغدددبَٛبد  ان صدددم األٔل(، انذساعدددبد ي

 .انعشثٛخ

 2016- 2020 :انذساعبد انعشثٛخنضبنشا ان صم  نًعغىاُغت ٔؽذح ي ،). 

 2016- 2020 :انذساعبد انعشثٛخنضبنشا ان صم  نصٕارخاُغت ٔؽذح ي ،). 

 2016- 2020 :انذساعدددبد نضدددبَٙ، فدددٕط أ((ا ان صدددم  نصدددٕرٛبداُغدددت ٔؽدددذح ي ،

 .انعشثٛخ

 2016- 2020 :انذساعدبد نغدبدط نغدبَٛبدا ان صدم  ًدبرط رذأنٛدخَُغت ٔؽدذح ي ،)

 .انعشثٛخ

 2016- 2020 :انذساعددبد نغددبدط نغددبَٛبدا ان صددم  نغددًٛٛبئٛبداُغددت ٔؽددذح ي ،)

 .انعشثٛخ

  الخجر ت المٍيانٍت 

 ًُٕرعٛخ نهضقبفخ ٔانزًُٛخ انشبيهخ، وهًًٛخ.َبئت سئٛظ عًعٛخ انششبد ان 

  قٕافم عغهًبعخ نإلثذاو ثبنششٛذٚخ.َبئت سئٛظ عًعٛخ 

 .وبرت عبو نٕدادٚخ انعشفبٌ نهغكُٗ، وهًًٛخ 

 .ععٕ فٙ انًغبنظ انزعهًٛٛخ ثضبَٕٚخ يؾًذ انخبيظ انزأْٛهٛخ ثكهًًٛخ 

 ألقغبو ثضبَٕٚخ يؾًذ انخبيظ انزأْٛهٛخ، وهًًٛخ.ععٕ فٙ يغبنظ ا 

 .ععٕ فٙ يغهظ انزذثٛش ثضبَٕٚخ يؾًذ انخبيظ انزأْٛهٛخ، وهًًٛخ 

 .ععٕ فٙ انًغهظ انزشثٕ٘ ثضبَٕٚخ يؾًذ انخبيظ انزأْٛهٛخ، وهًًٛخ 

  ععدددٕ يزعدددبٌٔ فدددٙ يخزجدددش انخودددبة ٔركبيدددم انًعدددبسج ثبنكهٛدددخ انًزعدددذدح انزخصصدددبد

 ثبنششٛذٚخ.

  ٌٔفددٙ فشٚددت انجؾددش انهغددخ ٔاألدة ٔان ُددٌٕ ثًُوقددخ ربفٛلنددذ ثبنكهٛددخ انًزعددذدح ععددٕ يزعددب

 انزخصصبد ثبنششٛذٚخ.

  ععٕ يغًٕعخ انجؾدش : فدٙ انهغدبَٛبد انزوجٛقٛدخ ٔركُٕنٕعٛدب انًعهٕيدبد ٔانزٕاصدم، وهٛدخ

يدددبسط  15اإلَغدددبَٛخ، يكُدددبط يُدددز رأعٛغدددٓب ثزدددبسٚخ  اٜداة ٔانعهدددٕو

2006. 

 هغكُٗ ثكهًًٛخ.وبرت عبو ٔدادٚخ انعشفبٌ ن 
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  اإلشددشاج عهددٗ ثؾددٕس غهجددخ اإلعددبصح فددٙ رخصصددبد انُؾددٕ انعشثددٙ انقددذٚى، انهغددبَٛبد

 انٕظٛ ٛخ، انزٕاصم ٔرؾهٛم انخوبة.

 :اللغــــــــــاث  واللُّــــــغٍاث 

   َوقبج، وزبثدخ ٔقدشايح(، يدع االْزًدبو  األيبصٚغٛخ. –االَغهٛضٚـخ  -ان شَغٛــــخ  -انعشثٛــــــخ 

 رؾهٛم خوبثٓب، ثلنخ َٔؾٕاج.ثقعبٚب ٔ

 : الرــــــــــواٌـــــــــــــــــاث 

 شايحــــــــانق. 

 خ.ــــــــبثـانكز 

 ٚخ.ـــبظــانش 

 بس.ــــــاألثؾ 

 ش.ـــــــ ــــانغ 
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 :الملخَّص

" يوسف تغزاوي "تعالج إشكالية هذه المذك رة قضايا معرفية نظرية وإجرائية تضم نها كتاب الباحث 
فتم التركيز على ، (النحو الوظيفي نظرية  الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللغوي في)الموسوم بـ 

تحليل ظاهرة التواصل اللغوي في نظرية النحو الوظيفي بمنطلقاتها اإلجرائية القائمة على ربط بنية اللغة 
 .بوظيفتها التواصلية التبليغية التداولية

د موضوع ناتها انطالقا من دراس فيتحد  ة أنموذج هذه النظرية في تفسير القدرة التواصلية وربطها بمكو 
لهذا . بشتى صيغه وقوالبه المتفاعلة في حالتي القصد والتأويل، الجهاز الواصف لمستعملي اللغة الطبيعية

بحسب الوضع التخابري للمعلومات ، تختلف استراتيجيات الخطاب التواصلي القائم بين المتكل م والمخاط ب
د إشكالية البحث في ضبط مفاهيم الدراسة ، التداولية ، بين التراث العربي والنظرية الغربية المعاصرةلتتحد 

 .وبيان قيمة اإلضافات التي اقترحها هذا الباحث من خالل دراسته في مجال النحو الوظيفي

 

 –التواصل اللغوي  -االستراتيجيات  –الوظائف التداولية  –النحو الوظيفي  :الكلمات المفاتيح
 .السياق - القصدية –الن ْمذ جة 

Résumée : 

Ce mémoire traite une problématique concernant des thèmes épistémologiques théoriques 

et procédurales incluses dans l'ouvrage académique du chercheur "Youssef Taghazawi", intitulé 

(Fonctions pragmatiques et stratégies de communication linguistique en théorie de la grammaire 

fonctionnelle). 

A ce propos on a essayé d’analyser le phénomène de la communication linguistique dans la 

théorie du grammaire fonctionnelle, selon ses prémisses procédurales fondées sur la liaison de la 

structure du langage avec sa fonction communicative, informative, pragmatique. Alors son sujet 

est consacré  l'interprétation de la compétence communicationnelle et sa conjonction à ses 

composants sur la base de l'étude du modèle du dispositif descriptif des usagés de la langue, avec 

ses différentes formes et modèles interactifs soit dans le cas d'intention ou d'interprétation. 

Par conséquent, les stratégies discursives de communication diffèrent entre le locuteur et le 

destinataire, selon la situation de communication de l'information pragmatique. Alors la 

problématique de la recherche se base aux concepts de l'étude entre le patrimoine arabe et la 

théorie occidentale contemporaine, et démontrer la valeur des ajouts proposés par ce chercheur. 

Mots clés: grammaire fonctionnel, fonctions pragmatiques, stratégies, communication0 

linguistique, intensivité, contexte, modèle.      

 



 

 

Summary: 

This thesis deals with a problematic concerning theoretical and procedural themes 

included in the academic study of the researcher "Youssef Taghazawi", entitled (Pragmatic 

functions and linguistic communication strategies in functional grammar). 

We have tried to analyze the phenomenon of linguistic communication in the theory of 

functional grammar, according to its procedural premises based on the connection of the 

structure of language with its communicative, informative, pragmatic function. Then its subject 

is devoted to the interpretation of communicational competence and its conjunction to its 

components on the basis’s study of the model of the descriptive device of the users of the 

language, with its different forms and interactive models either in the case of intention. or 

interpretation. 

Therefore, discursive communication strategies differ between speaker and recipient, 

depending on the pragmatic information communication situation. So the research problematic is 

based on the concepts of the study between Arab heritage and contemporary western theory, and 

to demonstrate the value of the additions proposed by this researcher. 

Key words: functional grammar, pragmatic functions, strategies, linguistic communication, 

intensity, context, model. 

 

 

 








