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   هداءإ                                                                         

 إلى من لونت عمري بجمالها وحنانها...                                                        

 عجز اللسان عن وصف جميلها وسهرت وضحت براحتها حتى تراني مرتاحة...                                        

 وشملتني بعطفها ورعايتها " أمي الحبيبة"                                 

  و اّلذي أفنى حياته جدا وكّد في تربيتي تعليمي إلى من كان سندي الرّوحي ورافقني    

 مشواري ألى أبي الحبيبفي                                    

         لى من ذقت في كتقهم  إ  إلى الّنور الذي يضيئ بيتنا جدتي أطال اهلل بعمرها وإلى عمتي التواتية
 :طعم الّسعادة إخواني

 بن ذهيبة، فتيحة" " الشارف، أحمد، الجياللي، محمد، ف اطيمة،                 

 ودون أن يفوتني شكر عائلة نقي،إلى جميع صديق اتي تخصص لسانيات وتحليل الخطاب إلى كل  

 .ثمرة جهدي  همأهديلساني  اّلذي يحبهم ق لبي ولم يذكرهم                    



                                                                                                                                                             

                                             

 

 

 وتقدير شكر كلمة                                             
 

 ، ف إني أجد نفسي عاجزة عن تقديم الشكر إلى    ذويوإذا كان من كمال الفضل شكر      

 اّلذي أبدى حماسو للموضوع وتبناه ورعاه، "ن بن عيشة  يحس"أستاذي الكريم  

 كما أوجو  آيات الشكر والعرف ان، أتقدم بأسمى    ولواله لما كان على ىذه الصورة، ف إليو  

 إلى    وامتنانيشكري الخالص إلى كل أساتذتي الكرام و أحمل شكري وتقديري  

 لجنة المناقشة على تجشميا عناء قراءة ىذا البحث.أعضاء           

 الشكر والحمد هلل.                                   



 مقدمة

 

 أ
 

هوأصلًوأسلمعلى،وأشكرهشكرالمعترفبمنهوآالئأحمدهللاعلىنعمه

صفوةأنبٌائه،وعلىآلهوصحبهوأولٌائه.

وبعد

سٌماذااكانذااالخطابذوالخطابمنأكثرالمصطلحاتتداوالوال

طابالروائً،الّايٌطرحرذاناتعدٌدةفًعملٌةالقراءةوالتأوٌلوقدكانالخ

رعاأللسنًالايجاءبفًالدراساتالتداولٌة،ذااالفلهااالخطابالمجالالرح

وٌربطجاذدابٌناللغةوالموقف.االستعمالٌدرساللغةعند

ذااالموضوعتداولٌةمجموعةمنالتساؤالتحولمنذااتولدتفًفكري

الخطابالروائًوذًمادورالمصطلحالتداولًفًتحلٌلالخطابوفٌماتكمن

.؟أذمٌةالتداولٌةفًالخطاب

ذٌمنةالرواٌةالعربٌةعلىبقٌةاألجناساختٌاريذااالموضوعذوأماسبب

الماتحملهالعاكسةلروحالعصر،وأٌضانظررى،باعتبارذاالمرآةاألخاألدبٌة

منخلفٌاتذٌدٌولوجٌةتعكسحٌاةالمجتمعاتباختالفعاداتهاوتقالٌدذا.

علىالمنهجالوصفًالتحلٌلًوالكلتحلٌلكمااعتمدتفًذااالبحث

القضاٌاالتداولٌةالتًتكمنفًالستخراجالرواٌةباعتمادالدراسةالتداولٌة

لجزءالتطبٌقً.الرواٌةودراستهاموضوعٌةخاصةفًا

أماأذمالمراجعالتًاعتمدتعلٌهافًبحثًأاكرمنها:



 مقدمة

 

 ب
 

التداولٌةعندالعلماءالعربلمسعودصحراوي،وآفاقجدٌدةفًالبحثاللغوي

المعاصرلمحمودأحمدنحلة،استراتجٌاتالخطابلعبدالهاديظاذرالشعري،

والقضاٌاالتداولٌةألحمدالمتوكل.

لصعوباتالتًواجهتنًفًبحثًذااتتمثلفًآنالموضوعواسعجداأماا

حوزتًوصعبعلىتحدٌدالعناصرالتًٌجبدراستهاألنالمراجعالتًكانتب

وبةفًاستعادةالرواٌةالمرغوبدراستها.تفتقرذلٌهاوأٌضاوجهتصع

مفهوموقدجاءذااالبحثفًمدخلوفصلٌنوخاتمة،فًالمدخلعلى

الخطاباألدبًوأشكاله،أماالفصلاألولتناولتفٌهالتداولٌةالتأصٌلوالتطور

مفهومالتداولٌة،ومجاالتبحثفاحتوىذااالفصلعلىخمسةعناصروذً

ٌةللسانٌاتالتداولٌة،الجاوراللسانٌاتالتداولٌةوٌتفرعذلىاألصولالفلسف

والتداولٌةعندالغرب،العنصرالرابعمباحثعنصرٌنالتداولٌةعندالعرب

تخصصاتاألخرى،أمالعنصرالخامسعالقةالتداولٌةبالالدرسالتداولًوا

ـحولعنوانالدراسةالتداولٌةلرواٌةلفصلالثانًكانعبارةعنتطبٌقا

المستوىالتركٌبًللرواٌة،والمستوىدرست:بحٌثـذوامشالرحلةاألخٌرة

،والبالغً،وفًاألخٌرالقضاٌاالتداولٌة،ثمٌلٌهالملحقالايٌحتويالمعجمً

علىالسٌرةالّااتٌةللمؤلفالروائًوملخصالرواٌة.

سندابمنكانواالحترامأسمىآٌاتالشكروالعرفانوأصدقالمشاعرالوقار

توفٌقدوما"وهللأمالالعونوالعائشةحسٌنبنموجهاوداعماأستاايالفاضل"

 وأبدا.
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 مفهوم الخطاب 

لٌس من الّسهل التعرٌف بالخطاب أو البحث عن مفهوم جامع و مانع له فتحدٌده ٌبقى     

مسألة نسبٌة،هذا ما ٌجعل كل باحث أو مفكر ٌعرفه من وجهة نظرة الخاصة التً ترتبط 

و تؤكد الدراسات على أن مفهومه غٌر متفق علٌه لتعدد  بالخوصصة المعرفٌة،

الموضوعات التً ٌطرحها، و ما مسعانا إلى محاولة البحث عن جذور هذا المصطلح سواء 

فً المعاجم العربٌة أم عن معناه عند الدارسٌن الغرب و العرب للوصول إلى الخطاب 

 األدبً.

 :المفهوم اللّغوي للخطاب 

" من األلفاظ الّثرٌة لكثرة الكلمات المتفرعة عنها،فالخطاب من الفعل إّن لفظة "الخطاب    

ْخُطُب، أَْخَطَب، ُخْطَبة،  ٌَ "ِخطاَبة، الَخطٌُب:ألقى ُخْطَبة  "َخَطَب 
1  ،

كالما معٌنا أي وجه 

"الخطٌُب من ٌلقً ُخطبه و
2
أي صاحب الكالم، "و الِخَطاُب مفرد و الجمع خطابات: كالم  ،

ٌوجه إلى جمهور من المستمعٌن فً مناسبة من المناسبات
3

 . 

 و ٌقال" َخطب فالن إلى فالن فَخطبه و أْخطبه أي أجابه و الِخطاَبُ 

المخاطبة:مراجعة الكالم، و قد خاطبه بالكالم ُمَخاَطَبة و ِخَطابا و هما ٌتَخاطبانو 
4

." أي 

 أنه ٌرد بمعنى وعظ القوم و إلقاء علٌهم خطبة.

 

                                                      
تونس ، مبطبع توب للطباعة ، 12ٌحً الجٌاللً بلحاج وآخرون : القاموس الجدٌد األلبائً )عربً عربً( ،ص ـ 1

.264-262ص  ،2003   

.264المرجع نسه ،ص - 2  

.396ص  200ن لبنان بٌروت ، دار المشرق . 01أنطون  نعمة وآخرون :المنجد فً اللغة العربٌة المعاصر ط  - 3  

658،ص  1988، طبعة دار الجٌل ودار لسان العرب ، بٌروت ،  02.ابن منظور : لسان العرب ، مجلد - 4  
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ووردت هذه اللّفظة فً "معجم الوسٌط" بمعنى "الكالم و الرسالة    
1
"، و هو المواجهة  

 بالكالم أو ما ٌخاطب به الرجل صاحبه و نقٌضه الجواب
2
و الخطاب هو مقطع كالمً  ،" 

ٌحمل معلومات ٌرٌد المرسل )المتكلم( أن ٌنقلها إلى المرسل إلٌه أو ) السامع القاريء( و 

ا على نظام لغوي مشترك بٌنهما ٌكتب األول الرسالة و ٌفهمها األخر بناء 
3
.
 

 

وقد وردت لفظة الخطاب فً القرآن الكرٌم ثالث مرات حسب ترتٌب المصحف     

 إذ نجدها فً آٌات الثالثة اآلتٌة:الشرٌف. 

  "4الخطاب    ل  ضو ف    ة  لالحكم    ه  نيو ءات    هُ  ل  دنا ُملكشد  َق ال تعالى:"و  

فالخطاب هنا ٌعنً التفقه و قٌل أٌضا: "هو الفصل فً الكالم، و فً الحكم و هو     

المراد
5

". 

"إن هذا أوحى لَُه و  تعالى:أّنه أوتً الحكمة و فصل الكالم. و فً اآلٌة الثانٌة قال سبحانه و 

ابِ طَ ً فً الخِ نِ ّزعَ وَ  ال أُكِفْلَنهاَ ق  حدةٌ فَ اتسٌع و تسعون نعجة  و لً نعجٌة وُ 
6
"
 

اب ٌعنً فالخطَ 

 ٌعنً حسب "ابن كثٌر" سبب الغلٌة ألحد 

الطرفٌن فقوله:"عزنً فً الخطاب أي: غلبنً، ٌقال عز إذا قهر و غلب    
7
"
 
و الخطاب  

 الكالم الوجٌه الذي ٌفصل بٌن النزعات.  هوهنا

                                                      

.243، ص 1989مجمع اللغة العربٌة ،معحم الوسٌط ، دار الدعوة ن  ابراهٌم مصطفً وآخرون :-
1  

.1980، مكتبة لبنان ،بٌروت ، 2محمد العدنانً: معجم االخطاء الشائعة ،ط 
2  

.256، ص 1987إمٌل ٌعقوب : قاموس المصطلحات اللغوٌة واالدبٌة ، دار العلم للمالٌٌن ، بٌروت ، -
3  

.454، ص 2002مكتبة ومطبعة ،المجلد العربً ،  ،20سورة ص اآلٌة -
4  

، لبنان ، شركة دار االٍقام، بن ابً االرقام للطباعة والنشر والتوزٌع ، ص 4سماعٌل بن كثٌر: تفسٌر القران الكرٌم ، ج -5

40.   

.454.ص 23سورة ص ، اآٌة -
6  

.601سماعٌل بن كثٌر ، مرجع نفسه، ص - 7  
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ا  م    و    ض  األر  و     وات  م  الس    ب  ر  }قوله تعالى:أما فً اآلٌة الثالثة فقد وردت لفظة الخطاب فً     

 .1{ابً اط  خ    هُ ن  م    ون  كُ ل  يم  ال     ن  م  ا الرّح  م  هُ ين  ب  

إال بإذنهٌرى "ابن كثٌر" فً هذه اآلٌة أنه:ال ٌقدر أحد ابتداء مخاطبته و    
2
.
 

و المراد 

 بالخطاب هنا الكالم الموجه إلى هللا عز وجل.

ا إن الخطاب ٌرتبط بدوره بثالث عناصر: مرسل،      إنطالقا  من هذه المفاهٌم ٌتضح لنَّ

 رسالة، مرسل إلٌه.

 صطالحيمفهوم اإل: 

كثٌرة هً التصورات التً عالجت موضوع الخطاب من حٌث المفهوم و طرق     

مقاربته، و هً الّتصورات التً أفرزت تجلٌات نظرٌة وتطبٌقٌة سواء على صعٌد 

الدراسات اللسانٌة مهد إنشغاالت األولى بالخطاب و تجلٌاته، أما فً مجال الدراسات 

قد تعددت مفاهٌم و مدلوالت هذا المصطلح النقدٌة التً تعنً بتطبٌقه فً الحقل األدبً، و

ا للتعدد مفاهٌم الخطاب و دالالتها هذه اإلتجاهات و ستورد بعضها غٌر أنه ٌحسن  نظر 

الى أمر غاٌة فً األهمٌة و هو أن تعدد مفاهٌم الخطاب و دالالته إنما هً سبب تعدد 

نها بسبب تعدد زواٌا مناهج تحلٌل الخطاب، ذلك أن هذه المناهج تتباٌن و تختلف فٌما بٌ

اهتمامها بالخطاب، فبعضها ٌنظر إلٌه على أنه محتوى معٌن و أخر على أنه أسلوب 

ٌّز، و لٌس بٌن هذه المناهج أي تناقض، طالما أّن لكل منها مشربه الفكري و كذا  متم

فهذا المفهوم غدا من "المفاهٌم الحسٌة" التً تتصل بأجناس  المنهجً منطلقه العلمً

وأنماطه مثلما تمس مجاالت الدرس األدبً و غٌر األدبً "أنه سمة متعالٌة عن الكالم 

الزمان و المكان" و اإلهتمام فً هذا المقام منصب على الخطاب الروائً باعتباره أحد 

لمتطور الذي ٌهتم بالسرد عموما أهم مجاالت الدراسات السردٌة كما أنه العلم الجدٌد ا

 الّرواٌة على وجه الخصوص. و

                                                      

.565ص  ،73سورة النبأ ، اآلٌة  - 
1  

.04سماعٌل بن كثٌر ، مرجع سابق ، ص  - 2  
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و هو معناه المعروف به و  (parole)إن الخطاب مرادف لمفهوم السوٌسري "الكالم"    

الكالم هو اإلنجاز الفصلً للغة، فما دام منسوبا إلى فاعل فهو "وحدة لغوٌة تتجاوز أبعاد 

.الجملة رسالة أو مقولة
1

"فالخطاب هو الوحدة اللسانٌة التً تتعدى الجملة وتصبح مرسلة 

 ا.كلٌة أو ملفوظ

( ٌعرف الخطاب بأنه ملفوظ طوٌل أو harisseأما عن اللغوي األمرٌكً "هارٌس" )    

هو متتالٌة من الجمل تكون مجموعة منغلقة ٌمكن من خاللها معانٌة بنٌة سلسلة من 

العناصر بواسطة المنهجٌة التوزٌعٌة و بشكل ٌجعلنا نظل فً مجال لسانً محض
2
،

  
و هذا 

ما ٌدل على أن الخطاب نظام من الملفوظات التً سعى "هارٌس" إلى تطبٌق تصورة 

 علٌها، إذ ٌحلل الخطاب كمتتالٌة من مركبات اسمٌة و فعلٌة. 

ا  فقد عرف الخطاب على( benvestأما بنفست )     أنه: "كل عبارة تفترض متكلم 

ا كما أنها تفترض نٌة المتكلم فً التأثٌر علو ى المستمع بطرٌقة مامستمع 
3
أي أن الخطاب  "

نظام من التلفظات تفترض وجود مرسل و متلقً للرسالة و ٌهدف للتأثر فٌه على نحو ما، 

، وق الجملة و تشكل نظاما مضبوطافهو مجموعة من العالمات و الوحدات اللغوٌة التً تف

تالٌة من الجمل هذا ما أكده "هارٌس" حٌنما أقر أن الخطاب "ملفوظ طوٌل"أو أنه "متو

تكون مجموعة منغلقة
4

." 

فهذه المتتالٌة من الجمل تسٌر فً فلك مغلق،كما أنها ال تلتقً بشكل اعتباطً     

عشوائً،انما تلتقً بإنتظام و توازي بكشف عن بنٌة النص إذا كان "هارٌس" ٌعرفه على 

                                                      

.15،ص 5447، 5ابراهٌم صحراوي : تحلٌل الخطاب االدبً ) دراسة تطبٌقٌة ( ،دار االفاق الجزائر ، ط
1  

.13،ص 1161، مركز الثقافً العربً، بٌروت ، 1طٌن : تحلٌل الخطاب الروائً،) زمن السرد ، التبإٌر (، طسعٌد ٌق-
2  

، ص 5440مٌلز : الخطاب،ت، ٌوسف بغول منشورات مخبر الترجمة فً االداب واللسانٌات ، جامعة قسنطنة، سارة 7-

10.   

.13سعٌد ٌقطن ، مرجع نفسه، ص -
4  
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أنه "الملفوظ منظورا إلٌه من وجهة آلٌات وعملٌات اشتغاله فً التواصل
1

"فهو فً نظر 

"بنفست" عملٌة تكشف عن التواصل بٌن المتكلم و المستمع كما تكشف عن الفعل الحٌوي 

الذي ٌتحكم فٌها، إذا فالخطاب متتالٌة من الجمل لكن التتالً و التتابع ال ٌتم بشكل عشوائً 

 djanإنما بصورة منظمة منسقة مؤدٌة الى الهدف المقصود لهدا نجد ان جان كارون  )

karon)   فٌضٌف على هذه المتتالٌة من الملفوظات طابع االنسجام فً اطار العالقة

ن غٌرهما ما ٌنفً عزلته الرابطة بٌن مجموع الملفوظات وهذ
2

"ولم ٌقتصر االهتمام 

بتعرٌف الخطاب اصطالحا على هذه الطائفة من الباحثٌن انما اجتهد بهذا القدر من الحدٌث 

شكال و انواع الخطاب ثانٌا فً ذلك كثٌرون اذ قدموا عن الخطاب  كمصطلح اوال و كا

 مجموعة من التعرٌفات الخاصة بالخطاب.

فقدعرفه معجم المصطلحات االدبٌة المعاصرة "بانه مجموعة التعابٌر الخاصة التً تتحد     

بوظائفها االجتماعٌة و مشروعها االدٌولوجً
3
" 

فً حقول المعرفة المختلفة النها تستعٌن  ا ما ٌؤكد ان مفهوم الخطاب ٌقبل التاوٌلذوه    

به فكل خطاب ٌخضع للمعارف التً تستخدم فٌها و لما كان مٌدان بحثنا هو الخطاب األدبً  

فسنكتفً بتعرٌف الخطاب فً هذا اإلطار كما سنكتفً بهذا القدر من الحدٌث عن الخطاب 

 كمصطلح أوال و كأشكال وأنواع الخطاب ثانٌا.

عن الخطاب من زاوٌتٌن قد ٌطول ،كما أنه ٌقودنا إلى تداخالت كثٌرة بٌن ألن الحدٌث     

مصطلح الخطاب و المصطلحات األخرى، و لعل هذا ما ٌفسر حكمنا على أن داللة 

الخطاب لٌست واحدة،بل هً متعددة بتعدد وجهات الّنظر، وكذا ٌتعدد المجاالت التً حصر 

هو أن التعرٌفات التً وصل إلٌها الباحثون فً  فٌها تحلٌل الخطاب، و األمر المالحظ كذلك

تحدٌدهم للخطاب تتداخل أحٌانا و تقارب أحٌانا أخرى، إلى حد الذي نظن فٌه أن اإلهتمام 

                                                      

.11، ص مرجع نفسه- 1  

.50مرجع نفسه ، ص - 2  

.515،ص  1165سعد، علوش: معجم المصطلحات االدبٌة المعاصرة ، دار البٌضاء،  3  
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بالخطاب الّروائً بالدرجة األولى،نقطة تلتقً عندها جل جهود الباحثٌن و لعل ما شجعهم 

 لٌل.فً هذا اإلتجاه قابلٌة الخطاب الّروائً لعملٌة التح

 من أهم مميزات الخطاب: 

 الترتٌب )التسلسل( فً األفكار و الملفوظات. أ.  

خضوعه لقواعد األجناس األدبٌة و هً قواعد أنواع محددة التشفٌر و تمٌزه بأسلوبه ب. 

 الخاص،إذ هو عمل فنً فردٌته هً الممٌزة لماهٌته.

ما و إال بطل أن ٌكون الخطاب ٌبنى على موضوع،و هذا الموضوع البد أن ٌكون مفهوج. 

 خطابا.)أي ٌجب أن ٌؤدي الفهم.(

الخطاب نّشاط تواصلً ٌتأسس على اللغة المنطوقةد. 
1
. 

 أنواع الخطاب:  

هناك أنواع كثٌرة من الخطاب و تتعدد الخطابات بتعدد المعارف اإلنسانٌة فً العلوم و     

 اآلدب و الفنون، و من أنواع الخطاب: 

  السرد )تحقٌقات، رواٌات، تارٌخ(نصوص ٌسٌطر علٌها 

 )نصوص ٌسٌطر علٌها الوصف )أجزاء من الرواٌات أو قصص 

 )...نصوص ٌسٌطر علٌها التحلٌل )مداخالت علمٌة، دروس، رسائل خاصة 

 )...نصوص ٌسٌطر علٌها التعبٌر)أشعار، رواٌات، مسرحٌات، رسائل خاصة 

 ضر، تعلٌمات...(نصوص ٌسٌطر علٌها االمر )وثائق إدارٌة، تقارٌر، محا 

 و أنواع الخطاب مجملة هً: 

الخطاب اإلعالمً، الخطاب العلمً، الخطاب اإلشهاري، الخطاب السٌاسً    
2
،
 

الخطاب 

 اإلصالحً، و منها الخطاب الّروائً الذي نحن بصدد دراسته.

 :بين الخطاب و النص 

                                                      
حسٌنً: منتدى تحلٌل الخطاب، ع ، المقال، )البحث السمٌائٌة(لقاسم ب 1- 

W W W .almothaqaf.com 13.01/2011. 

.145المرجع نفسه ،ص -
2  
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ٌستحوذ مصطلحا " النص" و "الخطاب" على اهتمام أغلب الدارسٌن والّنقاد باختالف     

مدارسهم و اتجاهاتهم، و لكن الٌكاد المتتبع لهذه الدراسات أن ٌقف على تعرٌف شاف ألي 

 منهما، والسٌما و أن أول ما سٌواجهه هو اإلشكالٌة التً مفادها اآلتً: 

منفصلٌن، أم أن كلٌهما واحد ال نجد فً كثٌر من  الخطاب مفهومٌنإن  كان النص و    

( و نجد dixour(، و هً تقصد الخطاب )texteالدراسات قد استعملت مصطلح النص )

كثٌرا منها قد استعملت الخطاب و هً تقصد النص، و لذلك نتساءل :ما الفرق بٌن النص و 

 الخطاب؟ أٌن ٌلتقٌان و أٌن ٌفترقان؟

 التعريف الموحد:  .1

( فً تعرٌفه للخطاب األدبً على أنه R.Jqkobsonونجده عند "رومان جاكبسون")     

"نص تغلبت فٌه الوظٌفة الشعرٌة للكالم" و هو ما ٌفضى حتما إلى تحدٌد ماهٌة األسلوب 

ا ترّكب فً ذاته و لذاته بكونه الوظٌفة المركزٌة المنظمة، و لذلك كان النص عنده خطاب 
1
"
 

و 

(، إذا تجمع بٌنهما )الخطاب/النص( فً Jalia kristivaرٌستٌفا" )هو كذلك عند "جولٌا ك

ا وجه العلم و اإلٌدٌولوجٌا و   ٌ كتابها )علم النص( بقولها "فالنص األدبً خطاب ٌخترق حال

السٌاسة و ٌتنطع لمواجهتها و فتحها و إعادة صهرها، و من حٌث هو الخطاب متعدد، و 

غالبا )من خالل تعدد أنماط الملفوظات التً ٌقوم متعدد للسان أحٌانا و متعدد األصوات 

( ،ذلك البلور الذي grafiaueكتابة)presentifie)   بمفصلتها(، ٌقوم النص باستحضار )

هو محمل الداللٌة، المأخوذة فً نقطة معٌنة من ال تناهٌها، أي كنقطة من التارٌخ الحاضر 

حٌث ٌلح هذا البعد الال متناهً
2
" 

( الوجهة نفسها فً مالزمة الخطاب للنص، إذ ٌرى أن L. bartheبارث )و لرفالن     

النص"ٌظل على كل األحوال متالحما مع الخطاب، ولٌس النص إال خطابا، و ال ٌستطٌع 

                                                      
.11، ص 5414، الجزائر، 5نورالدٌن السد: االسلوبٌة وتحلٌل الخطاب، دار هوما،ج  - 1  

، 5مراجعة :عبد الجلٌل ناظم، دار التبقال للنشر المغرب، ط جولٌا كرٌستفا :علم النص ترجمة فرٌد الزاهً ،-5

  10-17،ص 1113
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أن ٌتواجد إال عبر خطاب آخر
1
"
 

أي التناص و هو ٌحاول تحدٌد المٌادٌن المعرفٌة التً 

ت التالٌة: عرضت الخطاب و حاولت تحدٌده وفق المعطٌا
 

مظهر خطابً لبعد أقل من الجملة أ ومعدل لها ٌنضوي إلزاما تحت لواء  هو أن كل أوال:

 اللسانٌات.

"هو أن كل ما وراء الجملة ٌلتحق )بالخطاب( الذٌهو موضوع علم معٌاري قدٌم هو  ثانيا:

البالغة
2

".
  

وهناك تعرٌف آخر ٌجمع بٌن النص والخطاب وفق تعلٌمة النصوص مفاده أن "النص     

خطاب ذو معنى مثبت بالكتابة، أي مثبت، كملفوظات مترابطة و متراصلة تتضمن رموز 

داللٌة على القاريء أن ٌتعرف علٌها و ٌدرك معناها، أو تعبٌر آخر إن النص هو مجموعة 

طابا مسترسال كما تشكل بنٌة قابلة للفهم و التحلٌلمن الملفوظات تتشكل بصفة عامة خ
3
"
 

 

 التعريف الفارق: .2

ٌفرق بعض الباحثٌن بٌن المفهومٌن على أساس الكتابة، و من ثم التواصل "فالنص و      

بنفس  الخطاب ٌتمظهران بشكلهٌما المتمٌزٌن و المختلفٌن، إذ بعد أن كانا عند الشكلنٌن

المعنى،أصبح بعد ذلك مفهوم النص هو الظاهر من خالل الكتابة،هو الذي نقرأ،هو تلك 

البنٌة السطحٌة الخطٌة، أو ذلك المظهر الغرافً كما هو مسجل على الورق، أما الخطاب 

هو صفة النص الذي تمٌزه عندما ٌتعدى حدوده الشكلٌة لٌقٌم عالقة تواصلٌة مع خارجه 

بط النص ببٌنات خارجٌة.... عندما ٌتم ر
4
"
 

 

                                                      
.77نورالدٌن السد، االسلوبٌة وتحلٌل الخطاب، مرجع سابق، ص - 1  

.70مرجع نفسه ، ص - 2  

.46،ص 1،1117، الدلٌل التربوي ، الرباط، المغرب،ط1نخبة من األساتذة تدرسٌة، النصوص ، ج  - 3  

.65ص ،5مرجع سابق ،ج - 4  
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ا للتمٌز بٌن مصطلحً النص و الخطاب باعتماده على تحدٌدات      ٌبذل سعٌد ٌقطٌن جهد 

)فان داٌك( فٌرى "أن الخطاب هو فً آن واحد فعل اإلنتاج اللفظً و نتٌجته الملموسة و 

فالخطاب  المرئٌة بٌنما النص هو مجموعة البٌنات النسقٌة التً تتضمن الخطاب وتستوعٌه،

هو الموضوع اإلمبرٌقً أو اإلختٌاري و المجسد أمامنا كفعل،أما النص فهو الموضوع 

 المجرد المفترض:إنه نتاج لغتنا
1
". 

ونخلص بنتٌجة حٌث ٌمكننا القول بأن الخطاب هو نتاج اللغة الشفوٌة الذي بإمكانه أن     

ٌة ذات وجهٌن مختلفٌن فوجهها ٌتنقل على مساحة الكتابة، فٌشكل لنا نصا ٌمتلك سلطة معنو

األول هو إرتباطها و تغلغلها فً واقع الحٌاة الٌومٌة العادٌة، بل هً الجزء األكثر تأثٌرا فً 

تحوٌالت هذا الواقع،أما وجهها الثانً فهو الفاصل بٌن الكتابة و الواقع، ألن"فهم الواقع و 

اذ علٌه.لدلٌل على سٌطرة اللغة التعبٌر عنه أو تزوٌره و اإلنحراف به،أو لوجه و االستحو

ا و صٌاغة و إنشاء علٌه، بل على تحوٌله و إعادة إبداعه تركٌب 
2

".
 

وهو ما ٌذهب إلٌه 

الدكتور عبد المالك مرتاض فً حدٌثه عن الكتابة و إنشاء الخطاب فً قوله:"إن الكتابة فً 

 عا( و النص جمٌعاالحقٌقة هً الفعل كله،و هً التً تنشًء الخطاب )حركٌا و ابداعٌا جمٌ

3
"
 

 

وعلى الرغم من هذا ٌبقى النص المعطى أولٌا لكل أنظمة الفكر اإلنسانً، و األكثر     

ا و تداوال خاصة فً مجال اللسانٌات وفق اللغة و األدب و الصفة الممٌزة له هً  شٌوع 

ا الوقوع فً دائرة اإلتصال، و بذلك تكون اللسانٌات النص قد وجدت لتكون مجاال لفظٌ

 ٌتناول النصوص شكال ومضمونا. 

 :أدبية الخطاب و داللته 

                                                      
.35.ص 1110، 1فاضل تامر : اللغة الثانٌة ، المركز الثقافً العربً، دار البٌضاء ، ط- 1  

.71،ص 1116، 1منذر عٌاشً ، الكتابة الثانٌة وفاتحة المتعة ، المركز الثقافً العربً، بٌروت، ط - 2  

.550، ص 5447، 1مرتاض عبد المالك:الكتابة من موقع العدم ،دار الغرب للنشر،وهران، ط- 3  
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صار واضحا مما ورد فً مفهوم الخطاب أن جمٌع أنواع الكالم خطابا حتى مناجاة     

المرء لذاته رغبة منه فً إقناع نفسه بأمر من األمور أو مكاشفتها لحسم موقف ما تعتبر 

العالم اللغوي الفرنسً الذي ٌقول:"هو  ((E.benvenisteكذلك و هذا على ضوء تعرٌف 

كل تلفظ ٌفترض متكلما و مستمعا تكون لدى األول نٌة التأثٌر على الثانً بصورة ما
1

".
 

و 

مادام مفهوم الخطاب على هذا النحو من اإلمتناع و الشمول لجمٌع أنواع الكالم فال مناص 

استنا أال و هً "الخطاب إذن من نسبة الخطاب إلى حقل من الحقول التً لها عالقة بدر

 األدبً" 

بدأ اإلهتمام بالخطاب األدبً مع بروز المدرسة الشكالنٌة الروسٌة التً حاولت أن تملك 

سبٌل العلماء الذٌن ٌتعاملون مع موادهم المختلفة تعامال علمٌا دقٌقا فدعت هذه المدرسة إلى 

ألدب،ألن وجود خطاب و الذي سٌهتم بأدبٌة ا  la poetiqueعلم جدٌد هو علم األدب 

 أدبً ٌفترض وجود غٌر أدبً و لكل من الخطابٌن.

خصائص تمٌزه، فالخطاب األدبً :"صٌاغة مقصورة لذاتها و صورة ذلك أن لغة     

األدب تتمٌز عن لغة الخطاب العادي بمعطى جوهري، فبٌنما ٌنشأ الكالم العادي عن 

صوغ نرى الخطاب األدبً صوغ للغة مجموعة انعكاسات مكتسبة بالمران و الملكة، دبً 

 عن وعً و إدراك،إذ لٌست اللغة فٌه مجرد قناة عبور الداللة،إنما هً غاٌة تستوقفنا لذاتها.

فبٌنما ٌكون الخطاب العادي شفافا نرى من خالله معناه نجد الخطاب األدبً على عكسه     

طلً  هو "حاجز بلوريبحثا غٌر شفاف ٌستوقفنا هو نفسه قبل أن ٌمكننا من اختراقه ف

صورا و نقوشا و ألوانا قصد أشعة البصر عن تجاوزه"
2

فٌصٌر الخطاب نسٌجا كالمٌا و 

حوارٌا وظٌفته إبالغٌة جمالٌة معا،وهذه المقارنة الواضحة بٌن الخطاب العادي و الخطاب 

 االدبً هً معرفة لتلك األساسٌات التً تساهم فً بناء الخطاب األدبً بطرق أكثر تقنٌة

 وحداثٌة مما ٌساهم فً اإلمساك ٌتلك الخٌوط المضٌئة له و التً تحقق ما ٌسمى باألدبٌة:

                                                      
.11سعٌد ٌقطٌن : تحلٌل الخطاب الروائً، مرجع سابق، ص -  1  

..115،تونس، ص1165، الدار العربٌة للكتاب ، 5عبد السالم المسدي: االسلوبٌة واالسلوب، ط - 2
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هكذا ٌتبٌن لنا أن للخطاب األدبً معاٌٌر أسمته و ساهمت فً بنائه من خالل قٌم و     

وسائل فنٌة ٌدركها الكاتب و المتلقً بكل أحاسٌسه وقواه الذهنٌة، فالتركٌب الخطابً 

حٌثٌات التخاطب كالعوامل الخارجٌة )الزمان والمكان( مثال،ٌبلور وحداته المشدود إلى ال

اللفظٌة المشكلة للنسق التركٌبً بناء على مقام المتلقً الذهنً و النفسً و اإلجتماعً و ال 

 ٌستطٌع الباحث فتح هذا األفق الداللً على التأوٌل إال بتوفٌر آلٌات انسجام التركٌب إتساقه. 

وصف األدبٌة بأنها: "اختٌار ٌقوم به المتكلم لكالمه معتمد على مخزونه اللغوي و ٌمكننا     

( و أداء ٌقوم به المتكلم وفق competenceالضمنً أو ما سماه تشومسكً الثمكً )

قوانٌن نحوٌة قد ال تخلو من انزٌاح من قبله و تسمح اللغة به
1
"

  
و تجدر اإلشارة فً هذا 

الصدد أن أدبٌة الخطاب لٌست مقتصرة فً بعض أجزائه دون أخرى و لٌس فٌما ٌقدمه من 

صور و انزٌاحات، و إنما هً ثمرة البناء الكلً لهذا الخطاب من روابط و ضوابط تحدد 

 خصوصٌته البنٌوٌة.

 

                                                      
.140نورالدٌن السد ، االسلوبٌة وتحلٌل الخطاب ، مرجع سابق، ص - 1
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 مفهوم التداولٌة 

 المفهوم المعجمً:

لقد جمعت جل المعاجم العربٌة على أّن الجذر اللّؽوي لمصطلح "التداولٌة"هو 

الفعل الثالثً"دول"فقد وردت مثال فً :أساس البالؼة للزمخشري"دول" دالة له 

الدولة ودالت األٌام،وأدال هللا بنً فال من عدوهم،جعل الكثرة لهم علٌه...وأدٌل 

المإمنون على المشركٌن ٌوم بدر،وأدٌل المشركون على المسلمٌن ٌوم أحد،وهللا 

ٌداول األٌام بٌن الّناس مّرة لهم ومّرة علٌهم،وتداولوا الّشًء بٌنهم،والماشً ٌداول 

بٌن قدمٌه،ٌراوح بٌنهما
1
. 

وورد فً معجم مقاٌٌس اللّؽة على أصلٌن:"أحدهما ٌدل على التحول الّشًء من 

أخر،وٌدل على ضعؾ واسترخاء،فقال أهل اللّؽة:إن دال القوم،إذا  مكان إلى

 تحولوا من مكان إلى مكان.

ومن هذا باب،تداول القوم الشًء بٌّنهم وٌقال بل الّدولة فً المال والّدولة فً 

الحرب،وإّنما سمٌا ّبلك من قٌاس الباب،ألّنه أمر ٌداولونه،فٌتحول من هذا إلى ذاك 

إلى هذا"
2
. 

ة:الؽلبة،ٌقال:اللّهم أدلنً على فالن وانصرنً علٌه.واإلدال
3

 

 .علٌه لً الؽلبة اجعلأي     

 

                                      
أبو القاسم محمود بن محمد بن أحمد الّزمخشري،أساس البالؼة،التحقٌق محمد باسل عٌون الّسود:منشورات -1

.303،ص1،ج1،1988،طعلً بٌضون،دار الكتب العلمٌة    
.314،ص2،ج2،1991ابن فارس:معجم مقاٌٌس اللّؽة،تحقٌق وضبط عبد السالم هارون،دار الجٌل،ط- 2  
إسماعٌل بن حمادي الجوهري،تاج اللّؽة وصحاح العربٌة،تحقٌق،أحمد عبد الؽفور عطار دار 3-

.1701،ص4،المجلد1،1904المالٌٌن،ط   
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ورد عن الحجاج فً قوله:"إّن األرض ستدال منا كما أدلنا منها"وقد 
1

 

 بمعنى نكون فً بطّنها كما كنا على ظهرها

ـ وقد ورد فً لسان العرب البن منظور:"تداولنا األمر، ودالت األٌام أي 

 هللا ٌداولهادارت،و

بٌن الناس،وتداوالته األٌدي أخذته هذه مرة،وتداولنا العمل واألمر بٌننا،بمعنى 

تعاوناه فعمل هذا مرة وهذا مرة"
2

 

ومن خالل ما أوردنا نالحظ أّن المعاجم العربٌة ال تكاد تخرج فً داللتها للجذر 

إلى حال "دول" على معانً التحول،التبدل سواء من مكان إلى آخر أممن حال 

آخر،مما ٌقتضً وجود أكثر من طرؾ واحد مشترك فً فعل التحول والتؽٌر 

والتبادل والتناقل،وتلك حال اللّؽة متحولة من حال لدى المتكلم إلى حال أخرى لدى 

 السامع،ومتنقلة بٌن الّناس ٌداولونها بٌنهم.

ذا بٌنهم"،وٌفٌد ـ ٌقول طه عبد الّرحمن:" إّن الفعل تداول فً قولنا:"تداول الّناس ك

معنى "تناقله الّناس وأداروه بٌنهم"
3

 

بحٌث أن أعطى طه عبد الّرحمن الفعل دول أو بصٌؽة تفاعل أي تداول معنى 

الفعل دار وانتقل،من معانٌه نقل الّشًء وجرٌانه،نحو قولهم:دار على األلسن جرى 

علٌها
4
. 

                                      
.304الزمخشري: أساس البالؼة ص ـ  1  

ـ جمال الدٌن أبو الفضل ابن منظور:لسان العرب،دار صادر للطباعة 2
82ص ".،مدخل"دول09م،مجلد1956هـ1375والّنشر،بٌروت،لبنان،   

         ـ طه عبد الرحمن:تجدٌد المنهج فً تقوٌم التراث،المركز الثقافً العربً،الّرباط 3

      143.،ص1993المؽرب،ط

244ـ243ـ المرجع نفسه ص ص   
4  
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 لى  ع   هللاه  اد  ف   أ   ام  "وقد ورد هذا المصطلح فً القرآن الكرٌم فً قوله عزوجل:

ٌ  ى و  ب  ر  الق   ىذ  ل  و   ول  وللّرسه ه  ل  ل  ى ف  ر  ل القه ه  أ   ن  م   ه  ول  ّرسه  ن اب  و   ٌن  اك  س  الم   ى و  م  ت  ال

م كه ه  ا ن  وه وم  ذه خه ول ف  رسه ال   م  كه ءات  ما  م و  كه ن  ء م  ٌا  ب  ؼ  األ  ن  ٌ  ب   ة  ول  ون ده كه ٌ   ى ال  ٌل ك  ب  الس  

اب  ق  الع   ٌد  د  هللا ش  وا هللا إن  قه الت  وا و  هه ت  ان  ف  نه هع  
1
. 

ٌّن  الّناس اولهها  ب  ام نهد   ٌ ت لك  األ  وفٌه أٌضا قوله تعالى:و 
2
 .  

 وكل هذه المعانً تفٌد التحول و االنتقال من حال إلى حال أخرى.

ومن المعروؾ أن مفهوم النقل والدوران ٌستعمالن فً نطاق اللّؽة كما ٌستعمالن 

لمحسوسة فٌقال:"نقل الكالم عن قابله" بمعنى رواه عنه وٌقال فً نطاق التجربة ا

دار على األلسن بمعنى جرى علٌها، فالنقل الدوران ٌدالن فً استخدامهما اللّؽوي 

على معنى التواصل وفً استخدامها التجرٌبً على معنى الحركة بٌن الفاعلٌن 

فٌكون التداول جامعا بٌن اثنٌن هما التواصل والتفاعل
3
. 

 

 

 

 

 

 

                                      
.07سورة الحشر،اآلٌة: ـ 1  

140ـ سورة آل عمران،اآلٌة: 2  
.49.52ـ سماح رافع:المذاهب الفكرٌة المعاصرة.ص 3
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المفهوم االصطالحً:                                                                                   ـ

 الفٌلسوؾ إلى الحدٌث بمفهومه( Paragmatics) التداولٌة مصطلح ٌعود

داال على  1983(الذي استخدمه سنة Carles Moris)مورٌس تشارلز األمرٌكً

وهذه  semioticsفرع من فروع ثالثة ٌشمل علٌها علم العالمات أو السمٌة 

الفروع الثالثة هً:
1

 

:وهو ٌعنً دراسة العالقات syntacticsأوsyntaxعلم التراكٌب -

 الشكلٌة بٌن العالمات نع بعضها البعض.

باألشٌاء الّتً :وهو ٌدرس عالقة العالمات semanticعلم الداللة  -

تدل علٌها أو تحٌل علٌها.                                                        

التداولٌة:وتهتم بدراسة عالقة العالمات بمفسرٌها -
2

 . 

كما تذهب الّدراسات اللسانٌة إلى أن أول من ابتكر مصطلح البرجماتٌة هو شارل 

ه الّشهٌرة "كٌؾ نجعل أفكارنا (،وذلك فً مقالت1839ـ1914ساندرس بٌرس)

واضحة" ومما فٌها قوله:"اكً نبلػ الوضوح التام فً أفكارنا من موضوع ما، 

فإننا ال تحتاج إال إلى اعتبار ما قد ترتٌب من آثار ٌمكن تصورها ذات طابع عملً 

قد ٌتضمنها الّشًء أو الموضوع...."
3

 

 

 

 

                                      
1
 .Levinson.Sc(1983) :pragmatics.canbrige university preess.p01ـ 

.09،ط ص2002ـمحمود أحمد نحلة:آفاق جدٌدة فً البحث اللّؽوي المعاصر ،دار المعرفة الجامعٌة  2  
52ـ49ـسماح الرافع:المذاهب الفكرٌة المعاصرة ص  3
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 1990Blihmoredو" بلٌكومور"Green 1938وٌنعت كل من "ؼرٌن"

التداولٌة بؤنها "فهم اللّؽة الطبٌعٌة "وهً عند الجمعٌة العالمٌة للتداولٌة "نظرٌة 

،على أن 1987Verschuneerenلتبنً اللّسانً"،وٌرى فارسشٌرن

التداولٌة"تمعن الفكر أكثر فً استعمال اللّؽة من كل جوانبها"،فً حٌن هً عند 

 لّؽة فً الخطاب"فرانسوار رٌكانً"فرع من دراسة استعمال ال

أما فً نظر المإسس األول نظرٌة تداولٌة أفعال الكالم"جون أوسٌتٌن"فإن وظٌفة 

اللّؽة ال تقتصر على نقل وإٌصال المعلومات وإرسالها،أو التعبٌر عما ٌجول فً 

خواطرنا فً أفكار،أو ماٌجٌش فً صدورنا من مشاعر وإظهارها،وإّنما تتجاوزها 

من أقوال معٌنة فً إطار ظروؾ سٌاقٌة محددة،إلى لتذهب إلى تحوٌل ماٌصدر 

 أفعال ذات سمات اجتماعٌة،وهذا أمر موافق لطبٌعتها.

و ٌجدربنا القول بؤن التداولٌة هً الترجمة العربٌة للمصطلحٌٌن األجنبٌٌن 

على التوالً،ولٌس ParagmatiqueوالفرنسParagmaticsًاإلنجلٌزي 

ألن هذا األخٌر ٌعنً الفلسفة Lapragmatiquegترجمة للمصطلح الفرنسً 

الّنفعٌة الذرابعٌة،بٌنما األول اإلتجاه التواصلً الجدٌد
1
. 

ومعناها الفعل Pragmaإلى الكلمة الالتٌنٌة Pragmatiqueوٌرجع أصل كلمة 

(Actionًثم أصبحت الكلمة تطلق على كل ماهو عملً أو واقع،)
2
. 

بإزاء المصطلح اإلنجلٌزي براجماتك ترجمة أو وقد كثرت المقابالت الّتً قدمت 

 تعرٌبا بالتداولٌة المقاماتٌة، الذراعٌة، وعلم المقاصد والبراؼماتٌة...الخ.

 

                                      
مسعود صحراوي،التداولٌة عند العلماء العرب،المـ  1  
 presseـ ٌنظر:قاموس إكسفوارد الحدٌث الدراسً اللّؽة اإلنجلٌزٌةـ انجلٌزي ـ انجلٌزي ـ عربً 2

université 1988 577ص. 
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لكن المصطلح األشهر فً االستعمال هو: التداولٌة
1

                                                                                                                                 

ووضح محمود أحمد نحلة بعض األسباب الّتً أدت إلى صعوبة وضع تعرٌؾ 

 ومانع للتداولٌة أوال وهً:     جامع

ـ أن نشؤتها لم تكن لؽوٌة محضة، بل كان لفلسفة اللّؽة دور ملحوظ فً نشؤة 1

 وتطور.

 ت التحلٌل اللّؽوي.ـ أّنها لٌست فرعا أو مستوى تحلٌلٌا من مستوٌا2

ـ قد التنطوي التداولٌة تحت علم من العلوم الّتً لها عالقة باللّؽة على الّرؼم من 3

تداخلها مع هذه العلوم فً بعض الجوانب
2
. 

كما قال فٌها فان داٌك:"تنتمً إلى علم اللّؽة كما تنتمً إلى علم النفس وعلم 

االجتماع"
3
. 

ٌبدو:تولً  فة الذكر هو أن التداولٌة على مالكن أهم مانستسقٌه من اآلراء السال

االهتمام بالدرجة األولى إلى عالقة اللّؽة بمستعملٌها، فهً علم هدفه إرساء مبادئ 

 للحوار، فً عالقته الوثٌقة مع المقام الذي ٌنتج فٌه الكالم.

 فهً إذن تخصص لسانً ٌحدد موضوعه فً المجال االستعمالً،أو اإلنجازي

وٌدرس كٌفٌة استعمال المتكلمٌن لألدلة اللّؽوٌة أثناء حواراتهم، وفً  لما نتكلم به، 

صلب أحادٌثهم، وفً خضم خطاباتهم، وال تنسى كذلك أن هذا التخصص ٌهتم 

                                      
ىء و اإلجراءات،بٌت الحكمة للنشر والتوزٌع، ـ نواري سعودي أبو زٌد:فً التداولٌة الخطاب، مباد1
.18،ص2009ط   

12ـ 11محمود أحمد، مرجع سابق، ص صـ  2  
فان داٌك، علم النص مدخل متداخل االختصاصات، ترجمة:سعٌد حسن بحٌري،  3ـ

.127،ص1،2001القاهرة،مصر،ط   
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بكٌفٌة تؤوٌل مستعملً اللّؽة لتلك الخطابات وتلك األحادٌث وٌهتم أٌضا بمنشا 

 الكالم)الخطٌب،المتكلم( وكذا السٌاق.

اولٌة استعمل ألول مرة من لدن الدكتور "طه عبد الّرحمن"ولعل مصطلح التد
1
 

وأقره وثبته وعمل به فً مإلفاته الدكتور" أحمد المتوكل"
2

،كما مدحه" الجٌاللً 

دالش"
3
 بالخفة و السالسة. 

وٌقدم الدكتور" مسعود صحراوي" تعرٌفا واضحا للتداولٌة فً كتابه القٌم 

بعد أن ٌلفت االنتباه إلى أن مٌدان النقد "التداولٌة عند العلماء العرب" وذلك 

والدراسات اللسانٌة لم تصبح حكرا على التٌارٌن البنٌوي والتولٌدي فحسب، بل إن 

الساحة النقدٌة أصبحت تعج بالنظرٌات.والمفاهٌم اللؽوٌة المتباٌنة التً تمخض 

هو مذهب عنها عدد من التٌارات اللسانٌة، ثم ٌتطرق إلى التٌار التداولً فٌقول:"و

 لسانً ٌدرس عالقة النشاط اللؽوي بمستعملٌه،

وطرق وكٌفٌات استخدام العالمات اللؽوٌة بنجاح، والسٌاقات والطبقات المقامٌة 

المختلفة التً ٌنجز ضمنها "الخطاب" والبحث عن العوامل التً تجعل من 

الخطاب رسالة تواصلٌة"واضحة" و"ناجحة" والبحث فً أسباب الفشل فً 

ل باللؽات الطبٌعٌة"التواص
4
. 

 "المعاصر اللغوي البحث فً جدٌدة آفاقكما عّرفها محمود أحمد نحلة فً كتابه"

                                      
السٌبوٌه،عالم الكتب الحدٌث للنشر ـ إدرٌس مقبول:األسس االبستمولوجٌة والتداولٌة للنظر النحوي عند 1

.262،ص1،2006والتوزٌع،إربد عمان، األردن،ط   
ـ ٌنظر أحمد المتوكل من خالل مإلفاته:اللسانٌات الوظٌفٌة، النحو الوظٌفً، الوظابؾ التداولٌة فً اللّؽة 2

 العربٌة، 
ٌوان المطبوعات الجامعٌة، ـ ٌنظر الجٌاللً دالش: مدخل إلى اللسانٌات التداولٌة،ترجمة:محمد ٌحٌاتن،د3

.01،ص1992الجزابر ط،   

.05ـ مسعود صحراوي، التداولٌة عند العلماء العرب، مرجع سابق،ص 4  
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قابال:" دراسة كل جوانب المعنى التً تهملها النظرٌات الداللٌة،فإن اقتصر علم 

الداللة على دراسة األقوال التً تنطبق علٌها شروط الصدق،فإن التداولٌة تعنى بما 

مما ال تنطبق علٌه هذه الشروط"وراء ذلك 
1
. 

إذ هً تبحث فً مقاصد الكالم والكٌفٌة التً تمّكن المتلقً أو السامع من استخراج 

 المعنى الذي ٌالءم مقصدٌه المتكلم .

وهو السبب الذي جعل فرانسواز أرمٌن ٌكو تقول بؤّن: التداولٌة هً محاولة 

لم ؟ماذا نقول بالضبط ؟حٌن نتكلم اإلجابة عن األسبلة كالتالً:ماذا نصنع حٌن نتك

لماذا نطلب من جارنا على المابدة أن ٌمدنا بكذا،بٌنما ٌظهر واضحا أن فً إمكانه 

ذلك؟فمن ٌتكلم إذن؟ وإلى من ٌتكلم؟من ٌتكلم ومع من؟ من ٌتكلم وألجل من ؟ ماذا 

هً  علٌنا أن نعلم حتى ٌرتفع اإلبهام عن جملة أو أخرى؟ ماذا ٌعنً الوعد؟......ما

استعماالت اللؽة؟أي مقٌاس ٌحدد قدرة الواقع اإلنسانً اللؽوٌة"
2
. 

وقد سوى الجٌاللً دالش بٌن اللسانٌات التداولٌة ولسانٌات الحوار معرفا إٌاها 

بقوله:"أنه تخصص لسانً ٌدرس كٌفٌة استخدام الناس لألدلة اللؽوٌة فً صلب 

ؤوٌلهم الخطابات أحادثهم وخطاباتهم كما ٌعنى من جهة أخرى بكٌفٌة ت

واألحادٌث"
3

 

 وٌمكن لنا من خالل ما سبق القول إّن التداولٌة هً:

ـ دراسة األسس التً نستطٌع بها أن نعرؾ لم تكون مجموعة من الجمل 1

 تعد فً الكالم المحال. شاذة تداولٌا أو

                                      
.12ـ محمود أحمد نحلة:آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر،مرجع سابق،ص 1  

.07،صـ فرانسواز أرمٌنٌكو:المقاربة التداولٌة: ترجمة: د.سعٌد علوش،مركز اإلنماء القومً 2
  

.01ـ الجٌاللً دالش:مدخل إلى اللسانٌات التداولٌة،المرجع سابق ص  3
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ـ دراسة كل الجوانب المعنى التً تهملها النظرٌات الداللٌة، فإن اقتصر 2

ة على دراسة األقوال التً تنطق علٌها شروط الصدق، فإّن التداولٌة علم الدالل

 تعنى بما وراء ذلك مماال تنطق علٌه الشروط.

ـ دراسة اللؽة فً االستعمال أو فً التواصل، فصناعة المعنى تتصل 3

بتداول اللؽة بٌن المتكلم والمتلقً فً سٌاق محدد وصوال إلى المعنى الكامن فً 

 كالم ما.

 دراسة جوانب السٌاق.ـ 4

ـ العلم الذي ٌهتم بالشروط الالزمة لكً تكون األقوال اللؽوٌة مقبولة 5

 وناجحة.

ـ مذهب لسانً ٌدرس عالقة اللؽة بنشاط مستعملٌها والبحث عن العوامل 6

التً تجعل من الخطاب رسالة تواصلٌة واضحة والبحث عن أسباب الفشل فً 

                                                                    التواصل باللؽات .              

 التداولٌة: حدود 

شكل اختالؾ التعرٌفات من دارس إلى دارس آخر بعض اللّبس حقل 

اللسانٌات التداولٌة ألول مرة، وذلك نظرا الرتباط التداولٌة وتؤثرها بمجموعة من 

سها المنهجٌة وقد قال فً ذلك الدكتور حسن العلمٌة المختلفة التً تمس أس التٌارات

ٌوسفً "التداولٌة حقل لسانً ملتبس وتبدو التباساته بحٌث ٌصعب على المتتبع 

لتطور اللسانٌات المعاصرة أن ٌعرؾ الحدود الفاصلة بٌن المجاالت اللسانٌات 
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المعروفة وبٌن التداولٌة،وٌستعصى علٌه بالتحدٌد تحدٌد موضوع هذه األخٌرة 

" اإلجرابٌةاز نماذجها النظرٌة وأجهزتها وإبر
1
 . 

جهتها تعترؾ الباحثة كثارٌن كربات أوركً ونًومن 
2
*"بهذا الؽموض  

الذي ٌعتري حدود التداولٌة بقولها:"هل ٌمك القول أوال: التداولٌة أو التداولٌات؟ 

هل هً تخصص أو ملتقى تخصصات"
3
. 

فً حٌن نجد مجموعة من العلماء قد نظروا لمصطلح التداولٌة دون فصله 

( A.Mdiller(و)F Licanitiالمجاالت التً ٌرتبط  بها  فنجد مثال:لٌكانٌتً ) عن

دٌلر، ٌعرفانها بقولهما " إّن التداولٌة تدس استعمال اللؽة من خالل عملٌة الكالم 

ؽوي والتً تظهر قدراتها)أهمٌتها والسمات الممٌزة التً ٌتمٌز بها النظام الل

الحدٌثة(
4
. 

ٌخفى علٌنا تكرار وروده فً كل هذه التعرٌفات أن التداولٌة كمنهج  مماّ ال

لسانً تعنى بدراسة اللؽة فً االستعمال.وهذا داللة على وجود مستعمل لهذه اللؽة 

وجود أال وهو المخاطب أو المتكلم ونٌته أو مقصد ٌته من الكالم المستعمل وكذا 

متلقً للخطاب أو سامع، وقناة تواصل وهذه المكونات كلها ٌتمخض عنها سٌاق 

للكالم فالتداولٌة لم تهمل السٌاق بل أولته دورا كبٌرا فً القدرة على استخراج 

 الوظٌفة التً ٌإدٌها الكالم وقد أولته الدور األساسً فً بناء التحلٌل التداولً:

                                      
حسن ٌوسفً مقالة بعنوان: المسرح و التداولٌة.ـ  1  
ـ أوركً ونً هً: دكتورة فً اللسانٌات، انطلق مشوارها من دراستها فً مدرسة دار المعلمٌن العلٌا،ثم 2

فً جامعة لٌون من كتبها:شؽلت منصب بعد تحصلها على شهادة دكتوراه  L’implicite ,les interaction 
verbale ,la contactions  

 Armengaud Françoise, La Pragmatique, Saïs, JE !Puf,1985,p0 ـ 3
ـ الطاهر لوصٌؾ: التداولٌة السانٌة،اللؽة واألدب، مجلة أكادٌمٌة،ٌصدرها قسم اللؽة العربٌة وآدابها،كلٌة 4

.13،ص17،2006جامعة الجزابر،العدد اآلداب واللؽات،   
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السٌاق التً تشفر شكلٌا فً تراكٌب  فقٌل:"التداولٌة هً دراسة جوانب

اللؽة"
1
. 

وهً عندبذ جزء من مقدرة المستعمل ؛أي معنى هذا التداولٌة التهتم بتداول 

الكلمات بٌن متلق ومتكلم وبمعزل عن سٌاقها أو المعنى المرتبط بؤحد مكونات 

 الرسالة  اللؽوٌة وإنما تهتم بالمعنى الكامن بتداول الكلمات فً سٌاق محدد.

الدراسة التداولٌة تجاوزت حدود الوصؾ للبنٌة اللؽوٌة والدراسات الشكلٌة ف

وقامت بدراسة أكثر شمولٌة اهتمت باللؽة فً كل أبعادها التواصلٌة وشروط نجاح 

 العالمات اللؽوٌة.

كان من مفهوم التداولٌة بالؽم من أن الحدٌث عنها ٌطول جدا فهً  وهذا ما

ٌّز بالتنوع والتجدد فقد قٌل عنها:درس مفتوح ال ٌمكن أن نضع له   حدودا ٌتم

ٌمتلك حدودا واضحة ....تقع  " التداولٌة،درس جدٌد وؼزٌر،إال أنه ال

التداولٌة كؤكثر الدروس حٌوٌة فً مفترق طرق األبحاث الفلسفٌة واللسانٌة"
2

 

 األصول الفلسفٌة للسانٌات التداولٌة:

علمً الداللة مقدمة فً رأى محمد محمد ٌونس علً فً كتابه "

دراسة المعنى تحتاج إلى أكثر من علم فً الوصول إلى المعنى  أنوالتخاطب"

المنشود فً قوله:"المعنى بطبٌعته المعقدة ٌتداخل فً دراسة عدة علوم " كالفلسفة 

والمنطق وعلم النفس وعلم االجتماع وؼٌرها"
3
. 

                                      
.13ـ محمود أحمد نحلة:المرجع السابق، ص 1  
.07ـ فرانسواز أرمٌنٌكو: مرجع سابق ص  2  

.13ـ محمد محمد ٌونس علً:مقدمة فً علمً الداللة والتخاطب،دار الكتاب الجدٌد،بٌروت،لبنان،ص 3
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الثالثة لتارٌخ أما عن نشؤة هذه المقاربة التداولٌة إذن تعتبر المرحلة 

الدراسات اللؽوٌة وأبحاث المعنى والفرع الثالث من فروع السٌمٌابٌة، وعن أصول 

النظرٌة، فإن الفلسفة التحلٌلٌة تعتبر المنهل األول الذي انبثقت منه أولى البوادر 

التداولٌة، والمتمثلة فً األفعال الكالمٌة وهذه الفلسفة تفرعت عنها فلسفات أخرى 

 فً بلورة هذه المقاربة بصورة كبٌرة.ساهمت كلها 

 1925لقد كان الفٌلسوؾ األلمانً "ؼوتلوب فرٌجٌه)الفلسفة التحلٌلٌة:_ 

(  1848ـ
1

G.Nifrige رابد االتجاه التحلٌلً من خالل التحلٌالت التً أجراها،

على عبارات اللؽوٌة وعلى القضاٌا، وكان لتمٌزه بٌن مقولتٌن لؽوٌتٌن تتباٌنان 

ظٌفٌا وهما: اسم العلم واالسم المحمول، وهما عماد القضٌة الحملٌة، مفهومٌا وو

وذلك فً كتابه:" أسس علم الحساب"،فاسم فً نظرٌة فرٌجٌه هو الذي ٌشٌر إلى 

 فرد معٌن، أما المحمول فإنه ٌقوم بوظٌفة التصور.

وقد اعتبر هذا التمٌٌز انقالبا جدٌدا، وٌظهر ذلك فً رإٌته الداللٌة الممٌزة 

ن اسم العلم و االسم المحمول،وبٌن المعنى والمرجعبٌ
2
. 

كما ربط بٌن مفهومٌن تداولٌٌن هامٌن هما: اإلحالة واالقتضاء، وٌمكن 

 إجمال مفهوم الفلسفة التحلٌلٌة فً جملة من المبادئ:

 ـ ضرورة التخلً عن أسلوب البحث الفلسفً وخاصة جانبه المٌتافٌزٌقً. 

سفً من نظرٌة المعرفة إلى التحلٌل اللؽوي أو ما ـ تؽٌٌر بإرة االهتمام الفل

 ٌسمى بالمنعطؾ اللؽوي.

                                      
( رٌاضٌات ومنطقً وفٌلسوؾ ألمانً، ٌعد من أشهر منن اهتموا بمنطق الرٌاضٌات 1925فرٌجٌه) ت ـ 1

الحدٌثة والفلسفة التحلٌلٌة،أشهر كتبه: أوراق فرٌجٌه فً الرٌاضٌات والمنطق والفلسفة.نشره مالك جونز 
  1984وبالك  وٌل، أوكسفورد .

ترجمة: محمد ٌحٌاتن، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، ـ الجٌاللً دالش: مدخل السٌمٌابٌات التداولٌة، 2
  .13،ص1،1994الجزابر،ط
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ـ تجدٌد وتعمٌق بعض المباحث اللؽوٌة وال سٌما"مبحث الداللة" والظواهر 

المتفرعة عنها
1
. 

 ولقد تفرعت الفلسفة التحلٌلٌة إلى ثالث اتجاهات:

 المنطقٌة بزعامة رودولؾ كارناب. الوضعٌةـ 

 وٌة بزعامة أدوند هوسرل.ـ الظاهراتٌة اللؽ

 ـ فلسفة اللؽة بزعامة لودفٌػ فدجنشتٌن.

ٌّز فالسفة الوضعٌة بٌن وظٌفتٌن ربٌسٌتٌن للؽة:  لقد م

هً الو ضٌفة المعرفٌة مفادها استخدام اللؽة كؤداة رمزٌة تشٌر إلى أولهما:

اللؽة الواقع)وقابع العالم الخارجً(وال ٌزٌد عملها على تصوٌر الوقابع،وعبارات 

 هنا العبارات التجرٌبٌة.

هً الو ضٌفة االنفعالٌة ومحتواها أن اإلنسان ٌستعمل اللؽة إلخراج ثانٌهما:

االنفعاالت التً تضطرب بها نفسه كعمل الشاعر، والعبارات هنا هً تلك التً 

 تتناول مسابل األخالق والمٌتافٌزٌقا. 

قٌة،فً حٌن اعتبروا واعتبروا العبارات األولى ذات معنى ووصفوها بالمنط

 الثانٌة ال معنى لها وخاوٌة من أي مدلول بحجة أننا ال نجد لها مطابقا فً 

الواقع،وبالتالً فمهمة اللؽة هً وصؾ أو تصوٌر الواقع الخارجً أو 

تقرٌر واقعة من وقابعه،وٌمكن بذلك الحكم علٌها بالصدق أو الكذب بناء على 

هناك مناص من الحكم على أنماط أخرى من  قابلٌة هذه العبارة للتحقق، ولم ٌكن

                                      
.. 230ص 1985ـ ماهر عبد القادر محمد علً: فلسفة التحلٌل المعاصر،دار النهضة العربٌة، بٌروت،ط،

1  
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العبارات ألنها زابفة 
1

المؽالطة الوصفٌة  J.Austinوهذا ما اعتبره جون أوستن 

إذ ما الذي نفعله بكل أنواع العبارات األخرى التً ال تقوم بوصؾ العالم الخارجً 

ة )األمر وال عالقة لها البتة بقٌام )الصدق والكذب(ماذا نحن فاعلون بالجمل الطلبٌ

 والنهً(والجمل االستفهامٌة...؟.

 هذا التساإل نجده عند فد جنشتٌن 

إذ ٌقرر بؤنه من الخطؤ القول بؤن الوظٌفة الوحٌدة المشروعة للؽة هً الوصؾ أو 

 التسمٌة، لذا تجاوز لؽة الوصؾ إلى نظرٌة األلعاب

ـ ألعاب اللؽة ـ لٌبرر تنوع استعمال اللؽة وهذه النظرٌة تعتبر الّرحم الشرعٌة  

التً نتجت منها المقاربة التداولٌة، والتداولٌات اللؽوٌة بصفة عامة، وبالضبط نقده 

وتجاوزه ألفكاره )بحوث فلسفٌة(القوي الذي وجهه للوضعٌة المنطقٌة فً كتابه 

ً بثها فً " الرسالة المنطقٌة الفلسفٌة إلى األولى عن اللؽة االصطناعٌة الت

التؤسٌس لنظرٌة األلعاب اللؽوٌة التً تنطلق من فلسفة اللؽة العادٌة، وهذا ما 

سٌصبح دستور مدرسة أكسفورد فً مقابل ؼرٌمتها مدرسة كامبرج، ومن هنا 

 تجاوز فند جنشتٌن، النظرة المفهومٌة للؽة التً ترى فً اللؽة مجرد تصوٌر للواقع

ٌسمى بمقولة المرآة إلى القول بفكرة" اللؽة ـ االستعمال أو ما
2

." 

 ch Speqrsكما أسهم الفٌلسوؾ األمرٌكً تشارلز سندرس بٌرس

بقسط وافر فً بلورة النظرٌة التداولٌة وذلك من خالل منظومته السٌمٌابٌة وفعالٌة 

ة كونٌة الذوات ورإٌتهم للعالم، واإلدراك الحاصل عن هذه العالقة عبر رإٌ

 شاملة،وتم ذلك من خالل ثالث مراحل مرت بها نظرٌته السٌمٌوطٌقٌة:

                                      
135،ص 1،1993صالح إسماعٌل عبد الحق: التحلٌل اللؽوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوٌر، ط -

1
  

.130ابق ، ص مرجع س-
2
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 االستلهام الكانطٌة.ـ مرحلة 

 ـ مرحلة منطقٌة صرفٌة .

 التً اقترح فٌها بٌرس نظرٌته حول العالمة.ثم المرحلة السٌمٌوطٌقٌة:

أما الفٌلسوؾ األمرٌكً جون أوستٌن فقد ذهب بالتداولٌة ضمن تراث مدرسة 

فورد أشواطا طوٌلة، حٌث مهد كل من "أوستن" و "سٌرل" لما ٌسمى بنظرٌة أكس

"أفعال الكالم"والمقصود بها األفعال المحققة فعال من قبل مستعملً اللؽة فً 

 مواقؾ لؽوٌة محددة. 

حٌث أتى أوستٌن فً هذا المجال بقسم ثان من العبارات أطلق علٌها اسم " 

االنجازٌة"فً مقابل األفعال الخبرٌة متجاوزا  العبارات االنجازٌة" أو" األفعال

الصدق والكذب، التً ترى أن صدق الجملة من كذبها ٌتعلق بمدى مطابقتها للواقع 

فإذا قلنا مثال " الجو حار "فإن هذة الجملة صادقة فً حال واحدة هً حرارة الجو 

واقعا، فً ؼٌر ذلك فهً كاذبة 
1

ً اللؽة وبذلك أثبت أوستن بؤن داللة الجملة ف

العادٌة لٌست بالضرورة إخبارا وال إحالة دابما على واقع فتحمل الصدق أو 

الكذب،بل إنها تقاس فً الدرس التداولً بدرجة اإلحقاق أو التوفٌق
2
والعبارات أو  

األفعال االنجازٌة هً "التً تحّض على فعل أو تنهى عنه... أو التً ترد أوصافا 

نما ٌنجز الحدث الذي تصفه"ألحداث ومٌزتها هو أن تلفظها إ
3
. 

و األمثلة عن األفعال اإلنجازٌة كثٌرة وال حصر لها فً معامالتنا العادٌة،وكذا 

 أعدكفإذا قال لك أحد مثال:بعت، أهب، أوصً  الرسمٌة مثال:أفعال العقود مثال:

،فالفعل)وعد( ٌعنً إنجاز فعل فً الواقع هو:المساعدة أو هللا إنشاء غدا بالمساعدة

 بعتك بٌت.أنت طالق مثال. قول أحدهم:مثال

                                      
خلٌفة بوجادي: فً اللسانٌات التداولٌة مع محاولة تؤصٌلٌة فً الدرس العربً القدٌم،بٌت الحكمة للنشر والتوزٌع،  -

.90ـ89، ص ص1،2009ط 1
  

118فان دٌك ، مدخل الى علم النص ،مرجع سابق  ص -
2
  

91-90خلٌفة  بوجادي ، نفسه،ص ص  -
3
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على هذه األفعال أنها إنجازٌة مباشرة صرٌحة واضحة الداللة،حٌث  ٌالحظ ما و

جعل الخبر فً صٌؽة الخبر،ؼٌر أن هناك  أفعاال إنجازٌة أخرى تردفً ؼٌر 

صٌؽتها،كؤن ٌرد الطالب مثال فً صٌؽة االستفهام ـ هل تحتاج هذا القلم؟ فٌفهم 

صٌؽة الطلب كؤن ٌقول  المستمع وٌمده بالقلم أو ٌعتذر لحاجته له،وقد ٌرد أٌضا فً

 األستاذ مثال لبعض الطلبة المشاؼبٌن:" الباب مفتوح

كما نجد تطورا واضحا لفكرة أفعال الكالم عند تلمٌذه" سٌرل" كما كان 

"الجراٌس" مساهمة فً تطور ذلك من خالل بحثه فً قضاٌا الحوار من خالل 

ه هو كٌؾ ٌكون ، وما شؽل1967محاضراته التً ألقاها فً جامعة هارفارد عام 

ممكنا أن ٌقول المتكلم شٌبا وٌعنً شٌبا آخر
1

؟ ثم أٌن ٌكون ممكنا أٌضا أن ٌسمع 

المخاطب شٌبا وٌفهم شٌبا آخر؟،وقد وجد حال لهذه اإلشكالٌة من خالل مبدأ 

التعاون بٌن المتكلم والمخاطب وهو مبدأ حواري عام ٌشتمل أربعة مبادئ فرعٌة 

2
 هً:

أن مساهمتك فً الحدٌث بالقدر الذي ٌتطلبه ذلك  مفادها والتًـ الكمٌة:

 الحدٌث دون زٌادة أو نقصان.

ونصها:"ال تقل ما تعتقد أنه ؼٌر صحٌح وال تقل ما لٌس دلٌل :الكٌفٌة ـ

 علٌه".

والذي نصه:"كن واضحا ومحدد:فتجنب الؽموض،وتجنب ـ مبدأ الطرٌقة:

 اللبس وأوجز ورتب كالمك.

بالرؼم من أن مما ال ٌمكن إخفاإه هو أن المتصفح لجذور هذه المدرسة 

فلسفٌة بحتة لكن تبقى مقدمتنا الفلسفٌة هذه فً حدود المقدمة للموضوع والممهد 

                                      
.34-33ص ص محمود أحمد نحلة، مرجع سابق، - 1  
495،ص1988ـٌنظر روبرت دي بورجرانمد:النص والخطاب واإلجراء،ترجمة تمام حسان،عالم الكتب، -
2
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له، وال تتحول لتصبح هً الموضوع، وما سبق كان هو المهد الفلسفً الذي ولدت 

فٌه التداولٌة.
1

 

 أعالم التداولٌة:

 د العرب:ـ التداولٌة عن

وما إذا اتجهنا إلى التداولٌة، بعدها نتوجه لسانٌا فً محاولة جادة لوضع الٌد 

على األبعاد الحاضرة الؽاببة فً الخطاب األدبً، بحكم أنها تطوٌر للوظٌفة لسد 

النقص الذي كثٌرا ما شاب التٌارات اللسانٌة السابقة، مسجلٌن فً الوقت نفسه من 

رواد التداولٌة،على تعدد توجهاتها وأهدافها، فً  باب اإلنصاؾ قٌمة ما قدمه

 Dominique)دراسة الخطاب عموما، السٌما ما ظهر فً كتاب

maingueneau)  تداولٌة من أجل الخطاب األدبً من تسٌطر التداولٌة،لها

بعض الخصوصٌات، تتماشى هذه األخٌرة مع الخطاب األدبً، إالّ أّننا من باب 

عدم التنكر للذات،نشٌر إلى جل مبادئ التداولٌة حاضرة اإلنصاؾ أٌضا ومن قبٌل 

فً التراثنا العربً،ولو بمصطلحات مؽاٌرة أحٌانا أو ؼٌر منضبطة، أحٌانا أخرى، 

وذلك من بداٌة طالبع الدرس اللؽوي مع أمثال سٌبوٌه وصوال إلى النقاد 

 والبالؼٌٌن المتؤخرٌن.

من األدوات اإلجرابٌة فً  فلو انطلقنا من مبدأ" القصدٌة " الذي ٌعد بحق

 التداولٌة لو جدنا له أثرا بٌنا عند سٌبوٌه.

لن نطٌل الحدٌث واالستشهاد فً هذا الموقع بل سنكتفً بمجرد اإلشارة إلى 

بعض المواضع ألن اإلسهاب فً هذا البحث قد ٌخرج بحثنا هذا عن موضوعه 

                                      
169،ص.1،2001شاهر الحسن: علم الداللة السمانتٌكٌة والبراؼماتٌة فً اللؽة العربٌة،دار الفكر للطباعة والنشر،عمان،ط -
1
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ث العربً، و من هذه وٌدخلنا فً البحث عن اإلرهاصات األولى للتداولٌة فً الترا

 المواضع:

ـ حدٌث سٌبوٌه عن األفعال التً تقتضً مفعولٌن، ٌكشؾ عن أن التؤلٌؾ النحوي، 

أو ما كنا رأٌناه عند الؽربٌٌن ٌقع تحت تسمٌة التداولٌة الدرجة األولى، أو مستوى 

التعبٌر ٌخضع فً المقام األول لمراد المتكلم،أصل) ظننت( على سبٌل المثال، 

ل قهوا  وٌتعدى  ههم مه نهون  أ ن  ظه  ٌ إلى مفعولٌن صرٌحٌن، نحو: فً قوله تعالى:)قال  الّذٌن  

ٌ ن( ب ر  ع  الص  هللاه م  ن  هللا  و 
رة  ب إ ذ   ٌ ث  ةٍ ك  ا ب ت  ف ٌب  ل ٍة ؼ  لٌ  ٍة ق  ن ف ب  م م  هللا ك 

1
 

وذلك متى كان قصد المتكلم ومراده أن ٌبٌن ما وقر عنده من حال المفعول  

قٌنا كان أو شكا، فذكر األول كما فً المعمولٌن الصرٌحٌن لٌضٌؾ إلٌه ما األول ٌ

استقر عنده من هو ....
2

 

وهذا ٌعنً أن الدالالت اللؽوٌة وهً نتٌجة التؤلٌؾ:" فعل إرادي...ولٌست 

حقا لصٌقا باللؽة فً أصل تصورها
3
. 

 وتترسخ هذه الفكرة أكثر، وتؤخذ بعدا نظرٌا،بشكل بارز ضمن النظم عند

اإلمام عبد القاهر الجرجانً فً إلحاقه األلفاظ بالمعانً،وربطهما بمقاصد 

المستعملٌن وعند حدٌثة عن ذكر المفعول وحذفه العابدٌن رأسا إلى مراد المتكلم، 

 قال:

"...فاعلم أن أؼراض الناس تختلؾ فً ذكر األفعال المتعدٌة، فهم ٌذكرونها 

عانً التً اشتقت منها للفاعلٌن، من ؼٌر تارة ومرادهم أن ٌقتصروا على إثبات الم

أن ٌتعرضوا لذكر المفعولٌن....)نظٌر(، فالن ٌحل وٌعقد...
1

." 

                                      
.249.سورة البقرة ، اآلٌة  1

  

مان بن قنبر الحارثً الملقب سٌبوٌه:الكتاب،تحقٌق عبد السالم هارون، مكتبة عمرو بن عث -2
40،ص1988ـ3،1408الخانجً،القاهرة،ط   

119ـ118ـ110،ص2،1986عبد السالم المسدي: التفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة، الدار العربٌة للكتاب،ط -
3
  



انتداونية: انتأصيم وانتطور ومجاالت انبحج                             انفصم األول  

 

33 
 

ومرة أخرى نجده ٌذكر القصٌدة عند المتكلم تحت تسمٌة" معانً النفس
2

 "

وٌربطهما بؽرض المتكلم الذي له الدور الحاسم فً التضمٌد والرصؾ،فقد ٌوجب 

أو ذكرا،أو وصال أو فضال.تقدٌما أو تؤخرا أو حذفا 
3

.. 

ومن جهة أخرى فإن القصٌدة ترتبط بالمخاطب،أو الطرؾ المستمع،ال 

بوصفه طرفا منتجا أساسا، كونه معتبرا فً العملٌة التواصلٌة،ألننا إذ نتكلم ال 

ننظر إلى اآلخرٌن باعتبارهم طرفا مستهلكا سلبٌا، بل طرفا فاعال، كما أننا إذ 

م عبرهم ومن خاللهم،بؽض النظر عن التكلم بوصفه عملٌة نفعل ذلك فإنما نتكل

إصدار أصوات، بل باعتباره إنتاجا للداللة التً وإن تخلفت فً بداٌتها األولى فً 

حضن المتكلم، فإنه علٌنا أن نعتد، من جهة الفعل بؤن أقدامها تسٌخ أكثر فً التربة 

ارتباطه بالقصد دابما، التحقق والعلن عن طرٌق السامع، لذلك تجنب مراعاة، فً 

فً باب اإلخبار  عن النكرة بالنكرة، باعتبار حال  سٌبوٌهوهو ما أشار إلٌه 

المخاطب، قال: وإنما حسن اإلخبار هاهنا أي فً عبارة ـ ما كان أحد مثلك ـ عن 

النكرة حٌث أن تنفً أن ٌكون فً مثل حاله شًء فوقه ألن المخاطب قد ٌحتاج إلى 

..،ولو قلت كان الرجل ذاهبا،فً هذا شًء تعلمه كان جهله".أن تعمله مثل هذا.
4

 

كتبن لما نقله أبو  الجاحظواألمر نفسه ولكن فً قالب التعقٌد، نجد عند 

ٌراعً المتكلم مخاطبه،  األشعث عن الهنود جاعال من شروط التواصل الناجح أن

فال: ٌكلم سٌد األمة بكالم األمة،وال الملوك بكالم السوقة"
5

نهل الجاحظ فً ،كما 

هذا السٌاق من كالم بشر بن المعتمر الذي صارت صحٌفته وثٌقة مشهورة فً 

                                                                                                         
،ص ص 1982ـ1402محمد رشٌد رضا،دار المعرفة،بٌروت،عبد القاهر الجرجانً:دالبل اإلعجاز:تصحٌح وتعلٌق  -

119ـ118
1
  

.40مرجع نفسه ، ص -
2
  

.42مرجع نفسه ،ص 
3
  

.54، ص 1سٌوٌه : الكتاب، مرجع سابق، ج- 4  
عمر بن بحر بن محبوب أبو عثمان الجاحظ:البٌان والتبٌٌن،تقدٌم وتبوٌب وشرح علً أبوملحم،دار ومكتبة -4

.95،ص1،ج1988ـ1،1408الهالل،بٌروت،ط   
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البالؼة، ومعتمدا لكل من جاء بعده، قال فٌما ٌنقله عنه فً البٌان والتبٌٌن":ٌنبؽً 

للمتكلم أن ٌعرؾ أقدار المعانً وٌوازن بٌنها وبٌن أقدار السامعٌن وبٌن أقدار 

ة من ذلك كالما ولكل حالة من ذلك مقاما"الحاالت، فٌجعل لكل طبق
1

، فال عبرة أن 

ٌعتمد المتكلم إلى ألفاظه، فٌنتقٌها انتقاء، ثم ٌنظمها على ما ٌقتضٌه مقصده و 

مبتؽاه فً الكالم، ثم ال ٌقٌم مع ذلك وزنا للسامع، من حٌث قدرته على الفهم، 

المنشا ال سٌما  ومخالطة لفنون القول وأضرب الكالم،وهذا قد ٌكون من معاٌٌب

 فً مجال الخلق األدبً وال نبالػ إذا قلنا إن السامع ال ٌراعً فً مستوى 

التركٌب فحسب، بل حتى فً اختٌار األصوات المفردة، إذ ال بد أن ٌنتقً 

المتكلم من اللؽة ذخٌرة التواصل، ما كان من األلفاظ سهال معتادا، وال معقد 

صراحة"الجرجانً  و الجاحظالتؤلٌؾ، وهو ما نص علٌه 
2

 

بل قد ٌؽدو السامع معٌار الكالم أحٌانا،فتحدد درجته بناء على ردة فعله 

حٌاله، مثلما ٌفهم من كالم أبً هالل العسكري الذي نص فٌه على أنه "إذا كان 

الكالم قد جمع العذوبة ...وورد على فهم الثاقب قبله ولم ٌرده، وعلى السمع 

نفس تقبل اللطٌؾ وتنبو من الؽلٌظ، وتقلق من المصٌب استوعبه ولم ٌهجه، وال

الجاسً)الصلب( البشع ...".
3

 

اجتمعت فً النظم، الذي ٌحركه القصد  بالؼة اللفظ وشرؾ المعنى والبعد 

هذه الحالة بفعل  الجاحظعن الشذوذ كان له التؤثٌر المرؼوب فً السامع، وقد شبه 

                                      
.131،ص 1الجاحظ : البٌان والتبن،ج- 1

  

46ـ 45،ودالبل اإلعجاز،ص16ٌنظر: الجاحظ، البٌان والتبٌن،صـ  - 2  

أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سعٌد العسكري: الصناعتٌن،تحقٌق علً محمود البجاوي،محمد أبو الفضل  -3
.57،ص1998ـ1419إبراهٌم،المكتبة العلمٌة،بٌروت    
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إذا كانت هذه حاله، رفع  الؽٌث فً التربة والكرٌمة الصالحة" بل إن الكالم

صاحبه وعظمه فً األعٌن الملوك،وكان له فعل كالسحر"
1

 

وقد حفظ لنا التارٌخ ضروبا لمثل هذا التؤثٌر كقصة جعفر بن أبً طالب 

 النجاشً، وهً مبسوطة فً كتب األخبار والسرد.

إن هذه النتٌجة الحاصلة من عقد التواصل بٌن طرفً التداول أي التؤثٌر، 

قد تنتهك بعض  طاجنًرالق حازماٌة فً كل موقؾ، حتى أنه كما ٌرى تعد الؽ

خصوصٌات الخطاب، بقدر ما تحقق الؽاٌة المرجوة من ذلك االنتهاك  المقصود 

 وقد ذكر لذلك نموذجٌن:

األول: فاستعمال االقناعات وهً خاصٌة مالزمة للحجاج فً الخطابة أو 

 الشعر.

قوام الشعر فً مقوالت الخطابة ألن الثانً: فاستعمال التخٌٌل الذي هو 

الؽرض من القولٌن واحد والؽاٌة متحدة وهً:"إعمال الحٌلة فً إلقاء الكالم من 

النفوس بمحل القبول للتؤثر بمقتضاه، فكانت الصناعتان متوخٌتٌن ألجل اتفاق 

المقصد والؽرض فٌهما"
2
. 

ي الذي تجنب أما األصل الرابع فٌما تعنً به التداولٌة، فهو العقد اللؽو

مراعاته لصالح عملٌة الخطاب ٌقصد اإلبهام المحقق للتؤثٌر كما أشرنا، والعقد هو 

القاسم المشترك بٌن طرفً التعاقد، انطالقا من القاموس، أي األلفاظ و تواضعات 

ارتباطاتها بمدل والتها سنن الجماعة وصوال إلى قوانٌن التؤلٌؾ، وهً قوانٌن 

التؤوٌل، وهً ذات مسارات داللٌة متعالٌة تشتؽل فً  تركٌبٌة محضة ثم قوانٌن

 أفق أبعد من تعٌٌن الملفوظات لمسمٌات فً عالم األشٌاء.

                                      
1 87،ص1الجاحظ: البٌان والتبٌن،مرجع سابق،ج -

  

ـ حازم بن محمد القرطاجنً: منهاج البلؽاء وسراج األدباء،تقدٌم وتحقٌق:محمد الحبٌب بن الخوجة،دار 1
361،ص3،1986الؽرب اإلسالمً،بٌروت،ط   
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وقد نبه سٌبوٌه ـ أثناء تقعٌد ضاما األشٌاء لنظرٌاتها ـ إلى المرجعٌة اللؽوٌة 

 المحكمة والضابط لكل استعمال قال عن )لٌس(و)الت(:

، إذ كان معناها كمعناها، كما شبهوا بها "وأما أهل الحجاز فٌشبهونها بلٌس

)الت( فً بعض المواضع، وذلك مع )الحٌن( خاصة، وال تكون)الت(، تضمر 

فٌها مرفوعا وتنصب الحٌن ألنه مفعول بهن ولم تمكن تمكنها، ولم تستعمل إال 

مضمرا فٌها، ألنها لٌس )لٌس( فً المخاطبة واإلخبار عن ؼابب، تقول: لست، 

نى على المبتدأ أو تضمر فٌه، وال ٌكون هذا فً )الت(، ال تقول: عبد ولٌسوا... فتب

هللا الت منطلقا، وال قومك التو منطقٌن..
1

". 

ومعنى هذا أن مستعمل اللؽة فً بٌبة ما، من أجل أن ٌحقق مقصده من 

عملٌة القول البد أن ٌراعً عرؾ البٌبة التً ٌوجد فٌها، وقد قدم صورا للمقبول 

لتعلٌل لذلك أحٌانا عندما حصر أضرب الكالم فً باب عقده تحت من القول مع ا

عنوان) هذا باب االستقامة من الكالم أو اإلحالة( 
2
. 

فالمحال نحو "أتٌك ؼدا" و"سآتٌك أمس"، وما ذلك إال لعدم أصولٌتها فً 

 نظام

التؤلٌؾ العربً ووجه المخالفة للعرؾ راجع إلى خرق االتساع الزمنً 

بٌن زمن الفعل المدلول علٌه بالصٌؽة وبالسٌاق وبٌن ظرفه أو  المقتضً والحاصل

وعابه الذي ٌجري فٌه وهو ما ٌعٌق حتما عملٌة الفهم، ألن المتلقً إذا كان عربٌا، 

ورده كالم ولم ٌفهم معناه، أو على األقل، لم ٌستطٌع تحدٌد وجهته، ومثله فً 

لبنٌة الشكلٌة لكنه قبٌح خرق العرؾ ضرب المستقٌم القبٌح فهو مستقٌم من حٌث ا

من باب الخروج عن عرؾ العرب فً عدم دخول الحرؾ)قد( على االسم، وهو 

مختص فٌما جرت به العادة بالفعل
3
" 

 

                                      
.57سبوٌه:الكتاب،ص - 1  
.26مرجع نفسه ، ص -

2
  

70الصناعتٌن،مرجع سابق،صـ ٌنظر: أبو هالل العسكري:  - 3
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أما الشكل الثالث من أشكال الخروج عن المؤلوؾ الصحٌح عن الكالم فدعاه 

ة أوستٌن )الكذب( وهو من قبٌل النوع الثانً من أفعال الكالم، كما مر فً النظرٌ

وتعنً األفعال الواصفة، والتً ال ٌكون القول هو نفسه فً الحقٌقة األمر المقول 

وهو إن صح مبدبٌا )حملت الجٌل،شربت ماء البحر(، ؼٌر أنه ٌمكن أن ٌكون 

ضمن مقوالت شعرٌة بحٌث ٌإول وٌحمل على المجاز، وفق ما ٌسمع به الموقؾ، 

ٌب، تتدخل قوانٌن من نوع خاص، وهً ألنه فً هذه الحالة وفً مثل هذه التراك

قوانٌن المجاز، لرأب ما ٌبدو صدعا بٌن الداللة المنطقٌة و الداللة اإلٌحابٌة
1

 ،

فهذان تركٌبان تحققت لهما الصحة النحوٌة وظهر التعارض بٌن الداللتٌن، فإذا 

تضمنهما كالم،وكان القصد فٌه المجاز...ألن كل مجاز:"إنما كان مجازا ألنه ٌمثل 

بالضرورة مفارقات فً العالقات المعجمٌة التركٌبٌة" 
2
. 

هذا حٌن نجد اإلشارات إلى عنصر المقام، وضرورة مطابقة الكالم 
 لمالبساته 

فٌما نقل إلٌنا من كالم بشر بن معتمر فً صحٌفته التً تعتبر من أول ما 
تبطة جاء فً البالؼة: فً حضن عالقة الموقؾ بالكالم تتولد فكرة الكفاءة المر

 بطرٌقة اإلسقاط وقد أشار الجاحظ إلى هذه الفكرة ومما ساقه قوله:

قال أبو الحسن: خطٌب مصعب بن حٌان أخو مقاتل بن حٌان خطبة نكاح فحضر "
فقال لقنوا موتاكم قو ال إله إال هللا، فقالت أم الجارٌة عجل هللا موتك ألهذا 

 دعوناك".

مراعاتها فً التحلٌل التداولً، وهو  وأما إذا رجعنا لبعض أهم الجوانب الواجب

الجانب ؼٌر اللؽوي فً التخاطب، فإننا نجد الجاحظ ٌكون أّول من أشار إلٌه، 

                                      
لطفً عبد البدٌع: التركٌب اللؽوي لألدب، مكتبة لبنان ناشرون الشركة المصرٌة العالمٌة لونجمان   -1
77،ص1،1997ط   
مصطفى حمٌدة: نظام االرتباط والربط فً الجملة العربٌة، مكتبة لبنان،ناشرون الشركة المصرٌة العالمٌة   -2

85،ص 1997، ت1لونجمان ط   
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حٌنما تنّبه إلى مختلؾ الوسابط التعبٌرٌة، أو فلنقل ما ٌكون من ٌكون من اللؽة، 

 وؼٌر اللؽة 

بٌان الداللة  فً أداء دور اإلفهام، والتعبٌر عن المعنى المراد إٌصاله وقد أرجع

 إلى خمسة أنماط، ٌهمنا فً هذا المقام: اإلشارة والنصبة.

ومن أضرب اإلشارة، كما ٌرى الجاحظ اإلشارة: الٌد و األس و الحاجب و المنكب 

إذا تباعد الشخصان، و بالثوب وبالسٌؾ، وقد ٌتهدد رافع السوط والسٌؾ، فٌكون 

"ذلك زاجرا ومانعا ورادعا، وٌكون وعٌدا وتحذٌرا
1
.  

إن اإلشارة، إذا من أدوات البٌان التً تستعٌن بها المتكلم لزٌادة الداللة على معنى 

ٌقتصر عنه الكالم، أو تؽنى هً عنه، ومن تمام داللتها، أو كمالها فً التعبٌر عما 

قد ٌعبر عنه، مع قصور و محقق أو متحمل،" وما أكثر ما تنوب عن اللفظ، وما 

بالطرؾ و الحاجب وؼٌر ذلك من الجوارح، مرفق  تؽنى عن الحظ، وفً اإلشارة

كبٌر ومعونة حاضرة فً أمور ٌسترها بعض الناس من بعض... وحسن اإلشارة 

بالٌد والرأس، من تمام البٌان باللسان"
2
.  

أما النوع الثانً من أنواع ما قد ٌإدي دور الكالم فً الداللة على المقصود 

فً النظر الخطاب على أنه شبكة موسعة وإٌضاح المستور فً النفس، وله اعتبار 

من الدالبل، فما أسماه الجاحظ بالنصٌة"،
2

 

 وفً حال المفصحة عن نفسها من ؼٌر واسطة اللفظ، والتً تشٌر إلى ذاتها بال ٌد

أقسام العالمة فً معتبر السٌمٌو لوجٌا الؽربٌة والمسمى الرمز، الموصل إلى كل 

كه العقل البشري، وهو قابم على مبدأ التوافق دالة قابلٌة ألن ٌعرفه اإلنسان وٌدر  

                                      
.77، ص 2الجاحظ،: البٌان والتبٌن، مرجع سابق،ج- 1  
.86، ص 2مرجع نفسه،ج-

2
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القٌاسً، أو التداعً الطبٌعً لألفكار على أن ٌكون الطرؾ األول فً 

الرمز)الدال( قابما فً عالم األعٌان، والطرؾ الثانً)المدلول) من جملة عالم 

المجردات
1
.  

بناء على كالم الجاحظ ندرك بؤن الرجل كان عالما بشتى جوانب العملٌة 

التخاطبٌة، بما فً ذلك اإلشارة، النصٌة، التً تضم تنوعات شتى لما ٌكون التعبٌر 

 به طرٌق الربط بٌن ما ٌبدوا، وبٌن ما هو خاؾ.

وعلى ذكر بعض أبعاد التخاطب، فإننا نسجل حضورها لدى بعض اللؽوٌٌن من 

بعد الجاحظ، بخاصة ابن جنً الذي ٌذكر ذلك فً مساق بٌان ما قد ٌحسن الحذؾ 

فٌه، فلقد أشار على أنه قد تحذؾ الصفة فً مثل:"سٌر علٌه لٌل" والقصد على 

صفة االمتداد الزمنً والطول لقٌام مراد المتكلم، فً مثل هذه الحال أو هذا المقام، 

مقام الصفة، قال أبو الفتح:" وذلك أن تحس فً الكالم القابل من التطوٌح والتفخٌم 

ذلك"والتعظٌم ما بقوله طوٌل أو نحو 
2

. أو قد تقوم األداء الصوتً فً التعبٌر 

وحدها، فً بٌان المقصد والؽاٌة مقام الكالم التام، فالصفة المحذوفة فً )كان وهللا 

رجال( ؼامضة، وؼموضها الداللً نابع من انفتاح البنٌة على محتمل ثنابً الضد: 

بزٌادة مطلة،  المدح أو الذم، لكن ابن جنً ٌرى أن أداء لفظ اسم الجاللة )هللا(

ومده أكثر مما ٌستحق أو مما تتطلب قٌمته الصوتٌة، ٌإدي دور اإلفصاح عن 

معنى المدح، فكؤنك قلت حٌنها: رجال كرٌما أو شجاعا أو نحوها من الصفات 

الفاصلة، وقد تقوم حركة بعض تقاسٌم الوجه وسحنته  مقام اإلدالء والتعبٌر فً 

إنسانا" فحٌنها ٌإدي المتكلم هذه العبارة نحو ما ساقه ابن جنً:"سؤلناه وكان 

الناقصة بنٌة وداللة، وٌزٌد على ذلك بؤن ٌزوي وجهه، وٌقطبه، فإنما ٌرٌد أي 

 ٌرفع اللبس عن 

                                      
ـ46م،ص1987هـ1،1407ـ محمد السرؼٌنً:محاضرات فً السٌمٌولوجٌا،دار الثقافة،الدار البٌضاء،ط .-  1

  

ـ370ص،ص 2أبو الفتح محمد ابن جنً: الخصابص،تحقٌق: محمد علً النجار،المكتبة العلمٌة،بٌروت،لبنان،ج -
 2
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 البنٌتٌن، فكؤنه ٌصفه بالضٌق، والبخل واللإم.

وتجدر اإلشارة فً هذا المقام إلى لّما كان األصولٌٌن و الفقهاء من فضل فً 

العملٌة التواصلٌة بؤجمعها، وأبعاد الكالم المختلفة عناٌة فاقت دون  العناٌة بؤطراؾ

شك عناٌة اللؽوٌٌن والنحاة والبالؼٌٌن وال ٌعود ذلك فٌما نرى على قصور هإالء 

من بلوغ الؽاٌة وبراعة أولبك، بقدر ما ٌعود إلى اهتمام كل فرٌق، فالنحاة 

طرٌقة األسلم للقول، ببٌان اللؽوٌون صبوا اهتمامهم كما هو مقتضى على وصؾ ال

ما مجموع القوانٌن المتصرفة فً التراكٌب لٌعتبر أصولٌا صحٌحا، وكذلك الحال 

بالنسبة إلى جمع اللؽة ومعالجة مسابلها وما لهم من حدٌث عن أطراؾ العملٌة 

التواصلٌة كما ٌخدم بوجه من الوجوه مقاصدهم، أما اهتمام األصولٌٌن ففهم التعبٌر 

آنا كان أو حدٌثا أو سنة عملٌة أو تقرٌرٌة، أو إجماعا أو قٌاسا أو الشرعً، قر

اجتهادا، ولعلهم ذلك تعلق شدٌد باألحكام الشرعٌة التً تسوس حٌاة الناس 

وتوجههم لخٌرهم فً العاجل واآلجل، ولعظم هذه المصلحة التً ال مصلحة فوقها، 

الشرعً وهً: وال حتى تضاهٌها، انصب انشؽال األصولٌٌن بؤطراؾ الحكم   

الحاكم أو الشارع، وهو هللا  تعالى باألصل، كما فً القرآن، أو بالمآل كما ـ أوال: 

 فً السنة و اإلجماع والقٌاس .

الحكم وهو مضمون خطاب هللا تعالى للعباد المكلفٌن .ـ ثانٌا:  

.المحكوم فٌه، أو الشؤن المتعلق به، أو الفعل الذي ٌعنٌه الحكم أو ٌشمله :ـ ثالثا  

المحكوم علٌه وهم المكلفون، المتعلق الحكم بفعلهم.ـ رابعا: 
1

 

 

                                      
.35،ص1406ـ1،1986ٌنظر: وهبة الزحٌلً: أصول الفقه اإلسالمً،دار الفكر، الجزابر،دمشق،ط -

1
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ٌضاؾ إلى كون الحكم قد ال ٌتعلق بالفعل من حٌث هو، مجردا عن مال بسته 

فتحرٌم الخمر مثال: تم بالنسبة للمسلمٌن األوابل، على دفعات مراعاة الحال 

، فال ٌبنى المخاطبٌن الذي تمكنت الخمر منهم، وهذا حكم خاص بمخاطب خاص

علٌه األصولٌٌن حكم التدرج، بل الحكم لمن جاء من بعدهم هو منتهى التدرج فً 

التحرٌم األول كما إسبال الثوب و الحكم فٌه، الوارد فً قوله صلى هللا علٌة 

وسلم:" ثالثة ال ٌكلمهم هللا ٌوم القٌامة وال ٌنظر إلٌهم وال ٌزكٌهم ولهم عذاب ألٌم 

والمنفق سلعته بالحلؾ الكاذب"....المسبل والمنان، 
1
.  

وهو عموما قد ٌحمل عامة الناس على الظن أن ذلك جزءا من لبس ثوبا  طوٌال 

ؼٌر أن مراعاة سٌاق الموقؾ الذي قٌل فٌه، والفرد الذي ٌمثل نفسٌته تعلق الوعٌد 

بقٌده، وٌدل على مقصد النبً صلى هللا علٌه وسلم 
2

كما أنه مما ٌقوي ذلك المذهب 

تعقٌد وعدم تعمٌم التحرٌم، أن ٌنظر إلى مضمون الخطاب فً إطار المدونة فً ال

ككل، أو السٌاق العام للسنة النبوٌة،إذ صرح فً أكثر من حدٌث بنسبة تحرٌك 

اإلسبال من ذلك قوله صلى هللا علٌه وسلم:" إن الذي ٌجر ثٌابه من الخٌالء، ال 

ٌنظر هللا إلٌه ٌوم القٌامة"
3

 

م أطراؾ العملٌة التخاطبٌة وهو السامع ال سٌما المعٌن، فقد سؤل كما ٌقٌده أحد أه

أبو بكر الصدٌق رضً هللا عنه الرسول صلى هللا علٌه وسلم قابال:" ٌا رسول هللا 

إن أحد شقً إزاري ٌسترخً، إال أن أتعاهد  ذلك منه"فقال النبً صلى هللا علٌه 

 وسلم" لست من ٌصنعه بخٌالء"

                                      
الحافظ المنذري: مختصر صحٌح مسلم،تحقٌق: ناصر الدٌن األلبانً،قصر الكتب،  -1

1360،رقم الحدٌث  358هـ،ص1،1411البلٌدة،ط   
.1361مرجع نفسه، ص نفسها،رقم الحدٌث   2  
القرضاوي:كٌؾ نتعامل مع السنة النبوٌة،معالم وضوابط،منشورات المعهد العالمً للفكر ؾ.  -3

. 105ـ 104،ص ص1990اإلسالمً،   
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لمحنا إلٌها، وكونها مهمة فً تبٌٌن داللة الكالم، ٌمٌز أبو وفً قضٌة القصد التً 

حامد الؽزالً بٌن نوعٌن من الكالم، كالم ال ٌتلفظ به فٌظل من ثم حبٌس الذات 

وطً الكتمان، وهو فً  حكم العدم إال فً عالقته بصاحبه، وكالم منجز متحقق 

راسخة، بل ال ٌدل  فعلٌا، ٌحكً حدٌث النفس إذا هً أفضت به وداللته لٌست ذاتٌة

علٌها إال إذا أراد له المتكلم ذلك، وقرٌبا من هذا ذهب ابن حزم
1
وهو ما ٌصدق  

 القول: إن الكالم هو القول المفٌد بالقصد.

إن هذه اإلشارات لٌست كافٌة البتة فً عرض البعد األصولٌٌن والفقهاء والتعامل 

 مع النصوص.

شد إلى حقٌقة االهتمام الموسع لدٌهم، ولكنها قد تضع الٌد على لب المسؤلة، وتر

كما تكون بداٌة الطرٌق لتوسع القضٌة بشًء من التحلٌل والمقارنات بٌن 

نصوصهم وبٌن نصوص ؼٌرهم من الؽربٌٌن
2
.  

ـ التداولٌة عند الغرب:2  

:ستٌن أو عند الكالم أفعال ـ  

أوستن الذي لم ٌتولد فعلٌا االهتمام باألعمال اللؽوٌة فً فترة المعاصرة إال مع 

 ٌعود إلٌه الفضل فً وضع اللبنات التؤسٌسٌة األولى لنظرٌة أفعال الكالم.

 بحٌث أنه قام بعدة مساهمات أولها:

ـوفٌها درس أوستن أقواال ذات شكل إثباتً تتضمن فعال مسندا إلى المتكلم المفرد 

تصؾ فً صٌؽة المضارع الدال على الحال البنً للمعلوم، والتً تتمٌز بكونها ال

                                      
146ـ عبد السالم المسدي: التفكٌر اللسانً فً الحضارة العربٌة،ص -
1
  

1001محمد محمد ٌونس علً: مدخل إلى اللسانٌات،مرجع سابق،ص - 2  
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شٌبا فهً إذن ال صادقة وال كاذبة، إال ال ٌكفً،  ٌنجز فعلٌا عمل ٌوافق قوال 

إنشابٌا، أن ٌنطق بالجملة المعٌنة، إذ ٌجب أٌضا أن تكون ظروؾ إلقابها مناسبة
1
.  

ـ ومن هنا كان تقسٌم الجمل ذات الصٌؽة الخبرٌة إلى وصفٌة وإنشابٌة ووضعها 

 تحت اإلنشابٌات:

قد عمق مفهوم الجملة التً تقبل الصدق، والكذب وأضاؾ  وبذلك ٌكون أوستن

بؤنها ٌجب أن تكون وصفٌة عالوة على أنها ذات صٌؽة خبرٌة، وأشار إلى الجمل 

التً ال ٌراد بها الوصؾ، والتً لٌست من الجمل ذات الصٌؽة الخبرٌة، بؤنها جمل 

إنشابٌة
2
) اإلنجازٌة( فمٌز بذلك بٌن األفعال اإلخبارٌة، واألفعال األدابٌة    

وهً أفعال تصؾ وقابع العالم الخارجً وتكون األفعال اإلخبارٌة: أـ    

 صادقة أو كاذبة. 

تنجز بها أفعال، أو تإدى، وٌدخل فٌها األمر، التهدٌد، الوعدب ـ األفعال األدائٌة:
3
.  

إلى تحدٌد معٌارٌن للجملة اإلنشابٌة: أوستٌنوقد توصل   

الجملة على فعل بصٌؽة المضارع المعلوم للمتكلم المفرد.ـ المعٌار األول: اشتمال   

ـ المعٌار الثانً: اشتمال الجملة على فعل بصٌؽة المبنى للمجهول بضمٌر 

المخاطب، أو الؽابب
4
.  

ؼٌر أّنه أعاد النظر فً هذا القسم عندما وجد جمل تشمل على المعٌار األول لكنها 

 وصفٌة مثل:" أنا أقرر أن أرض كروٌة".

                                      
57القاموس الموسوعً للتداولٌة،صجاك موشلٌرـ إن رورول، - 1  

. 5ـ طالب الهاشمً الطبطبابً:نظرٌة األفعال الكالمٌة،ص - 2
  

،ٌنظر: العٌاشً أدراري، االستلزام الحواري فً 43،44محمود أحمد نحلة: آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر،ص   -2
  .79، ص التداول اللسانً

. 6الطبطبابً:نظرٌة األفعال الكالمٌة،صٌنظر:طالب سٌد هاشم  - 4
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الجملة تشمل على فعل من صٌؽة المعٌار األول ومع ذلك فعندما ٌراد بها "  هذه

 األرض كروٌة" فإنها الصدق والكذب، فهً إذن خبرا ال إنشاء.كما هناك جمال

ال تشتمل على فعل من الصٌؽة المذكورة، ومع ذلك قد تكون إنشابٌة: أعدك بؤننً 

 سؤكون هناك .

ـ مساهمة أوستٌن الثانٌة: 2  

 والعبارات )الخبرٌة( الوصفٌة  العباراتأو ستٌن بعد تمٌٌزه بٌن ما أسماه  ال حظ

) اإلنجازٌة(، أنه ٌمكن اختزالهما فً صنؾ واحد على اعتبار أن  اإلنشائٌة

العبارات المصنفة على هذا األساس إنها عبارات وصفٌة لٌست فً الواقع، إال 

عبارات إنشابٌة فعلها إنجازي ؼٌر ظاهر سطحٌا
1

التمٌز بٌن هذٌن النوعٌن  .إن

خصوصا من جهة نظر التؤوٌل ألنه حٌن تكون اإلنشاءات الصرٌحة ؼٌر ملتبسة 

فإن اإلنشاءات األولٌة) الضمنٌة( ملتبسة إال أنه توجد وسابل لؽوٌة ومصاحبة للؽة 

تدقق التؤوٌل المسند إلى اإلنشاءات األولٌة من قبٌل الصٌؽة كاألمر، التلؽٌم 

ابط والحركات أخٌرا ظروؾ إلقاء القول.والظروؾ والرو  

لذلك اقترح اوستٌن أن ٌتم هذا االختزال فً إطار نظرٌة شاملة لألفعال اللؽوٌة 

 وٌمكن تلخٌصها فٌما ٌلً : ٌشكل التلفظ بكل عبارة لؽوٌة إنجاز أفعال لؽوٌة ثالثة:

ـ العمل التصوٌتً ومفاده إنتاج بعض األصوات1  

إنتاج بعض األلفاظ فً تركٌب وبتنظٌم معٌن.ـ العمل الصٌؽً ومفاده  2  

ـ العمل التبلٌؽً ومفاده استعمال بعض التراكٌب بداللة معٌنة. 3  

                                      
. 23،ص2،2010أحمد المتوكل، اللسانٌات الوظٌفٌة "مدخل نظري"،دار الكتاب الجدٌد المتحدة،ط - 1
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ؼٌر أن هذا كله كما ال حظ أوستٌن ال ٌوضح التمٌز بٌن الوصفً و اإلنشابً، 

 فاقترح تمٌزا جدٌدا بٌن أعمال ثالثة أخرى هً :

التلفظ أو العمل القولً نحققه حٌن نقول ـ فعل القول: أو هو الفعل اللفظً أو فعل 

شٌبا ما، وهو ٌتؤلؾ من أصوات لؽوٌة تنظم فً تركٌب نحوي صحٌح ٌنتج عنه 

 معنى محدد وهو المعنى األصلً، وله مرجع ٌحٌل إلٌه.

ـ فعل اإلنجاز: أو الفعل المتضمن فً القول الذي نحققه فً قولنا شًء ما. 2

من خلؾ المعنى األصلً.وٌإدي الفعل اللفظً معنى إضافً ٌك  

فعل التاثٌر : الذي ٌحققه بواسطة قولنا شا ما ، وٌقص به األثر الذي ٌحدثه  -3

الفعل االنجازي فً السامع.
1

 

ثالثونستخلص بؤن البنٌة العامة لألفعال الكالمٌة عند أوستٌن هً   

فعل القول وبنٌته كاآلتً:الفعل األول:   

 ـ فعل صوتً )إنتاج األصوات(.

تركٌبً )إخضاع األصوات لنظام نحوي معنً(. ـ فعل  

 ـ فعل داللً )ربط األصوات بالداللة(.

فً القول، والفعل الناتج عن القول. المتضمن الفعلـ الفعالن الثانً والثالث:   

 ـ وٌكون فً األول القٌام بفعل ما ضمن قول شًء.

ـ وٌتحقق فً األخٌر مجموع األثار المترتبة عن الفعل السابق
2
.  

                                      
. 46، 45محمود أحمد نحلة، آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر،صـ  - 1

  

. 58، 57مسعود صحراوي: التداولٌة عند العلماء العرب،ص -
2
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:الفعل الكالمً الكامل والنتيجة
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولنعطً تفصٌال أكثرنربط كل فعل ٌتعلق باألفعال التً أتٌنا على ذكرها بما تحٌل 

علٌه،ففعل القول ٌرتبط بصمٌم اللؽة،ألنه حدث لؽوي،أما الفعل التأثري فٌتعلق بالسلوكات 

االجتماعٌة فً إطار جماعة لؽوٌة متجانسة،أما فعل اإلنجاز فهو الفعل الذي تقوم علٌه 

على العبارة انعكاسهلك للقٌمة التً ٌحملها ومدى العبارة اللؽوٌة وذ
2

.األمر الذي دفع 

من حٌث كونها عملٌة خاضعة  (ENONCIATION)"اوستٌن "إلى النظر الى عملٌة التلفظ 

 لبعدٌن إثنٌن.

وتوافق  استجابةفالبعد األول ٌتمثل فً ذلك العنصر اإلنطباعً الذي ٌتكون من خالل مدى 

ثانً فصٌب على الداللة القولٌةالكلمات لوقابعها،أما ال
3
. 

 أما ثالث مساهماته فتتعلق بتصنٌفه جمٌع األفعال اللؽوٌة فً خمسة تصفٌات: 
                                                           

.85مسعود صحراوي :التداولٌة عند العلماء العرب ،ص  -  1  
.58العٌاشً أدراري ،االستلزام الحواري فً التداول اللسانً ،ص  - 2  
.58العٌاشً أدرتري ،المرجع السابق،ص  -  3  

 الفعل الكالمي الكامل

 فعل

 القول

 قول شئ

 معين

لفعلا  

 المتضمن

 في القول

 إنجاز فعل اجتماعي

 ضمن قول شئ ما

 الفعل

 الناتج عن

 القول

 األثار

 المرتبة
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الحكمٌات :وهً أساسا صنؾ األهمال القضابٌة،أفعال   verdictivesأ/ أفعال األحكام

ها،برأ،حسب،وصؾ إطالق أحكام على الواقع،أو قٌمة مما ٌصعب القطع به ومن أمثلت

،فسر ،أدان ،أصدر حكما ،أصدر قرار .... ،صنؾ
1

 

: الذي ٌوافق شكال أخر من Exercitivesب/ أفعال القرارات أو التمرسٌة أو الممارسات:

الحكم ٌتصل بما ٌنبؽً أن ٌكون أكثر مما ٌتصل بما هو كابن وٌضم أفعاال مثل :قاد،دافع 

وأؼلق ونبه،وطالب عن،وترجى،وطلب،وتأسؾ،ونصح،وكذالك عٌن وأعلن عن بداٌة جلسة،

..... 

باحة:وهً عبارة عن األفعال التً بها ‘أو الوعد أو ال promossivesج/أفعال التعهد :

 المتخاطبون عن مواقفهم اتجاه سلوك االخرٌٌن،كأفعال اإلعتذار والشكر و التعزٌة......

اإلخرٌن :الذي ٌستلزم موقفا أو رد فعل بإراء  Behalives/أفعال السلوك أو السلوكٌات د

أو وضعٌتهم والهدؾ منها إبداء سلوك معٌن وٌوافق أفعاال مثل الشكرواإلعتذار،وتقدٌم 

 التهانً والتعازي والمواساة....

لى صنؾ ‘:وترجمت أٌضا Expositifsهــ/ أفعال اإلٌضاح )العرٌضة،التعبٌرٌة( 

.....(وعموما إنما التنٌٌنٌات وهً عبارة عن عرض مفاهٌم منفصلة )أكد،أنكر،أجاب،وهب 

توصل إلٌه أو ستٌن فتح نقاشا واسعا إنخرط فٌه العدٌد من الباحثٌن أمثال سورل وؼراٌس 

 واخرون األرض الذي عمق النظرٌة وجعلها أكثر اتساعا.

 

                                                           

.01طالب سٌد هاشم الطبطبابً ،نظرٌة األفعال الكالمٌة بٌن فالسفة اللؽة المعاصرٌن والبالؼٌٌن العرب،ص  - 1
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وٌمكن تمثٌل مشروع أو ستٌن بالخطاطة التالٌة:
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
صافٌة دراجً،سلطة الفعل الكالمً من خالل اإلمام علً أبً طالب،أعمال المتلقً الخامس للسٌمٌاء والنص األدبً،جامعة محمد  -0

،مقال مخطوط.8115،8116خٌضر ،بسكرة ،   

 الفعل الكالمي الكامل

Act Language lntegral 

(الفعل القول )القول   

Act Locutoir 

 الفعل التأثيري

 

 

 

 

 الفعل الكالمي اإلنجازي

Act ILLocutoire 

 ممارسة سيرة داللي وعد عرض حكم  تركيبي  صوتي 

 األفعال الفعل الحدث التلقط األثار
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( دعابم نظرٌة الفعل الكالمً 1660-1111لقد وضع الفٌلسوؾ البرٌطانً"جون أوستٌن")

وقد جعل هذا جعل هذا األخٌر ثالثة أنواع :الفعل اللفظً )فعل القول(وهو إطار األلفاظ 

 على صورة جملة مفٌدة ذات بناء نحوي سلٌم 

ماٌسمٌه أوستٌن ها من معنى،وفعل متضمن فً القول،ٌتضمن القوة،وهو مع تحدٌد مال

 "بالفعل اإلنجازي.

وكذالك الفعل الناتح عن القول )الفعل التأثٌري الذي ٌرى "أوستٌن"أنه مع القٌام بفعل 

القول،وما ٌصحبه من فعل(متضمن فً القول )القوة(فقد ٌكون الفاعل )وهو هنا الشخص 

المتكلم ( قابما بفعل ثالثا هو التسبب فً نشوء أثار فً الشاعر والفكر 
1
. 

عن الجاهلٌن "نرى الفعل اللفظً فً الفعل ولنوضح ذلك نضرب مثاال :"أعرض 

الصوتً،وفً فعل التلفظ بمفردات تنتمً إلى معجم بعٌنة وتخضع لقواعد بعٌنها فً 

اللؽة،وفً فعل اإلستعمال تلك المفردات والقواعد إلبالغ معنى ٌنتج عن المفهوم 

الفعل  والمراجع،وأما الفعل اإلنجازي فهو أمرنً أو نصحنً أن أعرض الجاهلٌن وأما

التأثٌري فهو ٌنتج عن الفعل اإلنجازي،من إقناع المخاطب بأن ٌعرض عن الجاهلٌن
2

 

                                                           

،ٌنظر:طالب سٌد هاشم الطبطابً،نظرٌة األفعال 88-88ٌنظر:مسعود صحراوي التداولٌة عند العلماء العرب،ص  -0

.6-5الكالمٌة بٌن فالسفة اللؽة المعاصرٌن والبالؼٌٌن العرب،ص    
.100حافظ إسماعٌل علوي ،التداولٌات علم استعمال اللؽة،ص  - 2  
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إذن فقد بدأ "أوستٌن "بدراسة الملفوظات اإلنجازٌة "والتً بدورها تشمل الملفوظات 

التقرٌرٌة بعدما اتضح له أنها كذالك ملفوظات إنجازٌة والذي توصل إلٌه أنه ال فرق بٌن 

راإلنجاز والتقرٌ
1

. 

ثم عمد بعد ذلك إلى التمٌٌز بٌن الملفوظات اإلنجازٌة االبتدابٌة المتمثلة فً ذالك التنوع 

الذي ال نصرح فٌه بالفعل الذي ننجزه كما هو الحال فً قولنا )العالم فان(،واللفوظات 

اإلنجازٌة الصرٌحة التمثلة فً تلك التً نصرح فٌها بالفعل المنجز )أدعً،أزعم،أقرر 

)....
2

 

التً بدورها نوعان:ملفوظات انجازٌة أولٌة )ضمنٌة( وهً التً تخلو من األفعال األدابٌة و

فً اللؽة،وملفوظات إنجازٌة ثانوٌة)أو صرٌحة( وهً التً تشمل على فعل أدابً فً صٌؽة 

المضارع المبنً للمعلوم المسند الى المفرد المتكلم )أمرك أن تعرض عن الجاهلٌن(
3

 

الشارة الى أن الفعل اإلنجازي هو الشاؼل األهم فً نداولٌة أفعال الكالم إن ما ٌعنٌنا هنا ا

مند تأسٌسها حتى األن .ونجد" سٌرل "فً تعرٌفه فً للفعل الكالمً أشار الى أن بحثه )ما 

الفعل الكالمً؟(ٌنبؽً أن ٌكون )ما الفعل اإلنجازي؟(
4

 

لٌة الفعل االنجازي،ألننا بالفعل والذي ٌمكن قوله حقٌقة أن تداولٌة الفعل الكالمً هً تداو

الكالمً اإلنجازٌن نأدي أفعاال لؽوٌة،واألفعال اللؽوٌة كاألخبار والطب تسى باس الؽرض 

 االنجازي.

                                                           

  081التفكٌر النقدي،صٌنظر :حسان الباهً،الحوار ومنهجٌة  -0

  :ٌنظر حسان088الباهً،الحوار ومنهجٌة التفكٌر النقدي،ص-8 

  .108حافظ اسماعٌلً علوي،التداولٌات على استعمال اللؽة،ص -1

  .108حافظ اسماعٌلً علوي،المرجع نفسه،ص-4
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ؽرى لالتصال اللؽوي،وأن للقوة وأقرا"سٌرل"على أن الفعل االنجازي هو الوحدة الص

النجازي الذي ٌؤدٌه المتكلم  نجازٌة دلٌل ٌسمى القوة االنجازٌة ٌتبٌن لنا نوع الفعل ااإل

بنطقه للجملة
1

 

ٌكن أن نتحدث علٌه اآلن بعد تلك التوضٌحات التً أراها مناسبة قبل الحدٌث عن والذي 

القوة االنجازٌة،هو القوة ومفهومها وبٌان مساهمة "سٌرل"باعتبارها صاحب فكرة القوة 

 االنجازٌة.

 / القوة :1

إذا كانت معظم المنطوقات ال تعتبر قوة المنطوق االنجازٌة جزء من بنٌته الداللٌة،خاصة 

ٌمكن أن تدرك حقٌقتها إدراكا كامال،وذلك ألن لكل منطوق مالبسات استعمال مختلفة
2
. 

إن الفعل الكالمً من ٌمتلك أؼراضا إنجازٌة متباٌنة،طبعا هذا باختالؾ سٌاق االستعمال 

النجازي الطلب االنجازي ٌعرؾ قوى تعبٌرٌة عدةكأن ؼرض الطلب ا
3

.ونضرب مثاال 

 على ذلك فنقول :

 لو دونت،فأصبحت عنا ما نأكل .

 ٌمكن القول أن ٌعرض حتواه القضوي بقوى انجازٌة عدة نحو:

 أدن،فأصب معنا مما نأكل.-

 هل تدنو،فتصب معنا مما نأكل؟-
                                                           

  .44محمود أحمد نحلة،افاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر،ص  -0

.101علوي،التداولٌات علم استعمال اللؽة،ص ٌنظر:حافظ اسماعٌل  - 2  
.104حافظ اسماعٌل علوي،المرجع نفسه،ص - 3
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 أال تدنو،فتصب معنا ما نأكل؟-

 معنا مما نأكل؟لو دنوت،فاصبت -

تختلؾ هذه األفعال الكالمٌة االنجازٌة األربعة فً القوة التً ٌعرض بها ؼرض إنجاز واحد 

 أو الدعوة والثالث بقوة  االلتماسهو الطلب،عرض األول بقوة األمر،والثانً بقوة 

العرض،والرابع بقوة التمنً،وهذا بعنً أن القوة االنجازٌة خاصٌة المنطوقات ال الجمل
1
. 

وما نستنتجه من هذا أن القوة االنجازٌة،هً الشدة أو الضعؾ اللذان ٌمكن ان بعرض 

 .بأحدها ؼرض انجازي واحد فً سٌاق ن سٌاقات استعمال المنطوق

بٌن اثنٌن من  االختالؾاهر را من مظوكانت فكرة تولٌد قوة النطوق االنجازٌة مظه

ن قوة المنطوق االنجازٌة تحقٌق مؤسسٌها وهما:"أوستٌن"و"سٌرل"حث أن "أوستٌن"ٌرى بأ

تحقٌقا ناحجا،ولكن"سٌرل"ٌرى أن القوة حاصل تفسٌر المستمع المنطوقلقصد المتكلم 
2

 

تعد إن مقصد المتكلم مرتبط بالسٌاق،هذا الذي ٌوضح ما ٌفعله المتكلم على تحو أفضل.

ٌن معنى قضوي إشكالٌة أفعال الكالم ؼٌر المباشر تعالج السافة بٌن القول وطبقات المعنى،ب

حرفً،والفعل الذي ٌنجزه المتكلم فً السٌاق،دون أن ننسى أن التكلم ال ٌقول ما ٌعنٌه فً 

 كل تلفظ ومثال ذلك:

أن الفعل اإلنجازي اإلعالنً "أنت ات ؼدا ٌكن "إذن لم ٌقٌد السٌاق الخاص اللؽوي و ؼٌر 

:أنت آت ؼدا؟،أو طلب:"أنت اللؽوي،ٌكن أن ٌفسر بأنه تبلٌػ:"أنت آت ؼدا ٌمكن"أو استفهام 

آت ؼدا"
3

 

                                                           

.104حافظ اسماعٌل علوي،التداولٌات علم استعمال اللؽة،ص  - 1  
.108حافظ اسماعٌل علوي،المرجع نفسه،ص  - 2  
  108حافظ اسماعٌل علوي ،المرجع نفسه،ص  -1
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 وتوصل "سٌرل"فً تحلٌل أفعال الكالم ؼٌر المباشر إلى عدد من الملفوظات نوجزها فً ما

 ٌلً:

ٌتلك المنطوق الواحد قوتٌن انجازٌتٌن اثنٌن،إذا ٌؤدي فعل انجازي أداء ؼٌر باشر عن  -1

 طرٌق أداء فعل اخر.

 

 عرفٌا على أنها التماسك ؼٌر مباشرة. تبدو بعض الجل مستعملة ؼالبا استعماال-2

فً أفعال الكالم ؼٌر الكالم ؼٌر المباشرة ٌبلػ المتكلم المستمع أكثر مما ٌقوله عن طرٌق -3

االعتماد على خلفٌة المعلومات المشتركة المتبادلة بٌنهما
1
. 

وٌذهب "سٌرل"فً تحدٌد مفهوم القوة المتضمنة فً القول بتحلٌله إلى أجزابه -

 )القول(وهً:السبعة

 الغرض المتضمن في القول:-1

كل صنؾ من المتضمن فً القول له ؼرض،لكونه فعال من ذلك الصنؾ فمثال الوعود 

ؼرضها إلزاما المتكلم نفسه بعمل شا فهذا الؽرض ٌسمى الؽرض المتضمن فً القول 

 للفعل المتعلق به،والمقصود أن أداء ناجحا للفعل من ذلك النوع.

الؽرض بالضرورة وهذا األخٌر ٌعد أهم أجزاء القوة المتضمنة فً القول،لكنه )الوعد(ٌحقق 

 لٌس الجزء الوحٌد بل هناك بعض التخصٌصات أو التعدٌالت.

 درجة الشدة للغرض امتضمن في القول:-2

                                                           

  .808علم استعمال اللؽة،صحافظ اسماعٌل علوي،التداولٌات  -0
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متضمنة فً القول مختلفة ،قد تحقق نفس الؽرض المتضمن فً القول بدرجات من  إن أفعاال

هو مسعى أقل شدة من "أنا أسر علٌك أن "أنا أطلب منك أن تعمل ع "الشدة متفاوتة فمثال

تعمل ع"
1

 

 درجات الشدة بٌن القوى لها نفس الؽرض. اختالؾوالمالحظ هنا 

 نمط اإلنجاز:

هناك بعض االفعال المتضمنة فً القول تتطلب طرٌقة بوجودها ٌمكن لهذه األفعال أن تحقق 

أمرا إدارٌا )رسمٌا،من موقع السلطة ٌفعل شٌبا أزٌد مما أؼراضها،مثال:المتكلم الذي ٌصدر 

ٌفعله المتكلم الذي ٌصدر طلبا عادي،فالقوالن ٌحققان ؼرضا متضمنا فً القول لكن األمر 

اإلداري الرسمً ٌحقق ؼرضه باستناد المتكلم الى موقع السلطة وعلٌه،فالقول ٌكون أمرا 

 إدارٌا ناجحا إذا كان:

 صدار أمرا بهذا المضمون.للمتكلم سلطة تخوله إ - أ

إذا كان المتكلم ٌستند بالفعل الى تلك السلطة - ب
2
. 

 :شروط المحتوى القضاوي -4

ٌوضح لنا "سٌرل"هذه الشروط من خالل مثال وٌقول بأنه فً كثٌر من الحاالت تحدد 

القوة شروطا للقضٌة التً ٌمكن أن ترتبط بها فً فعل واحد مثال:"ال ٌمكننً أن أعد إال 

 رتك.،فال ٌمكن أن أقول "أعدك بأننً زو فعل مستقبالبشًء"ه

 قبل اسبوع "بل أقول "أخبرك بأننً زرتك قبل أسبوع".

فالوعد قوة تتطلب فٌما ٌرتبط بها من قضٌة ،شروط ال ٌتطلبها األخبار،الذي هو قوة 

 أخرى .

 فعل واحد هًه الشروط التً تتطلبها القوة ألٌة قضٌة ٌراد بها أن ترتبط بتلك القوة فً هذ

 التً تسمى شروط المحتوى القضوي.

 

                                                           

  .05-04-08طالب سعود هاشم الطبطبابً،نظرٌة األفعال الكالمٌة بٌن فالسفة اللؽة المعصرٌن والبالؼٌٌن العرب،ص -0

  .05حافظ اسماعٌل علوي،التداولٌات علم استعمال اللؽة،ص  -8
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  الشروط المعدة:-5

 وهً الشروط األزم تحققها لٌكون الفعل صحٌح،مثال قد ٌكون الوعد ناجحا فٌحقق ؼرض

 ع المتضمن فً القول كما ٌمكن فاسدا إذا لم ٌكن الفعل الموعود وقوعه م

مى مفترضات القوة امرا فً صالح المخاطب،إن تحقق هذا القسم من الشروط ٌس

 المتضمنة فً القول.

إن اإلشكالٌة تنشأ من اداء فعل متضمن فً القول مع نفً شرط من شروطه المعدة مثال :ال 

 ٌمكن التوفٌق بٌن اداء الوعد ونفً التمكن من اداء الفعل الموعود به

 هناك مجموعة من الشروط المعدة تترتب مباشرة على الؽرض المتضمن فً القول،وهناك

مجموعة أخرى ال تكون كذلك،فمثال األولى أن جمٌع االفعال التً ؼرضها حمل المخاطب 

 على القٌام بفعل ما ٌكون من شروطها المعدة قدرة المخاطب على القٌام بذالك الفعل.

والمالحظ أن هناك ارتباطا بٌن الشروط المعدة ونمط تحقٌق الؽرض لقوة ما،ألنه ٌجب أن 

دة متوفرة حتى ٌتحقق الؽرض،مثال المتكلم المصدر ألمر تكون بعض الشروط المع

إداري،)ؼرض الطلب(البد أن ٌجوز مقاما إدارٌا ٌؤهله ذلك ،وكونه حابر لهذا المقال هو 

الشرط المعد الالزم إلزدار ذلك األمر
1

 

 :شرط الصراحة -6

حتوى ٌتضح هذا الشرط ببٌان أن كلما أدت المرء فعال متضمنا فً القول مشتمال على م

من ٌقرر فهو قضوي فإنه ٌعبر بذلك عن حالة نفسٌة تجاه ذلك المحتوى القضوي،فمثال 

 ٌعبر عن اعتقاد،ومن ٌعد فهو ٌعبر عن النٌة.

                                                           

.88-81حافظ اسماعٌل علوي،التداولٌات علم استعمال اللؽة،ص  - 1
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ولتأكٌد اشتمال القوة متضمنة فً القول على هذا القول ٌلفت"سٌرل"و"فاندرفكن"نظرٌا الى 

صراحة كـن ٌقال :"أعد بالحضور االشكالٌة التً تنشا عن اداء الفعل ونفً تحقٌق شرط ال

 لكننً ؼٌر ناو له"

كلما كان الؽرض المتضمن فً القول ٌمكن التعبٌر عنها بدرجات من الشدة متفاوتة  -/7

 كذلك الحالة النفسٌة ٌمكن التعبٌر عنها بدرجات متفاوتة من الشدة.

المتضمن فً هناك عالقة وطٌدة بٌن الشدة فً شرط الصراحة ودرجة الشدة فً الؽرض 

القول،لكن قد ٌشتد أحدها دون اخر كما فً حالة االمر اإلداري بالمقارنة مع الطلب 

المجرد،فاألمر اإلداري فٌه درجة شدة للؽرض المتضمن فً القول أزٌد مما فً الطلب 

 .المجرد

بتعٌٌن هذه األجراء السبعة ٌكن تحدٌد كل فعل متضمن فً القول تحدٌدا كامال
1
 . 

والذي ٌمكن استخالصه من هذا كله،أن القوة والؽرض عنصران مكمالن للمعنى القوة 

عبارة عن درجة،والؽرض وضٌفة،ولكل ؼرض ربٌسً أؼراض فرعٌة،فالتوجٌه مثال أحد 

فً تصنٌؾ "جون سٌرل"وله أؼراض فرعٌة كاألمروااللتماس األؼراض الربٌسٌة الخمسة 

ة من القوة وفق لسٌقات االتصال والعرض وؼٌرهما،ولكل ؼرض درجات مختلف
2
. 

 وقد تحدث "اوستٌن"عن علمات القوة وحصرها فً ست عالمات:

:فقول المتكلم "أؼلق الباب "تضاهً امرك،و"أؼلق الباب إذا أردت "تضاهً أذن الصيغة

 لك.

 :طبعا تختلؾ نؽمة التحذٌر عن السؤال.نغمة الصوت

مثل تكٌٌؾ قوة "سوؾ أفعل إضافة من  :التً ٌقصد بها تكٌٌؾ قوة المنطوقأشباه الجمل

 المحتمل أو تكٌٌؾ قوة النهً بالضرؾ مثل:"ال تنسى أبدا".

                                                           
  .84-81سٌد هاشم الطبطابً ،نظرٌة األفعال الكالمٌة بٌن لؽة المعاصرٌن والبالؼٌٌن العري،ص طالب -0

  .106صوي التداولٌات علم استعمال اللؽة،ٌنظر:حافظ اسماعٌل عل-8
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أدوات  الربط:"من أجل ذلك"التً تستخدم فً قوة "أستنتج"وعلى "رؼم ذلك"التً تستخدم 

 فً قوة"أسلم بأن".

مصاحبات المنطوق :كأن تجعل منطوقك مصحوبا بحركة جسمٌة كإشارة األصبع 

مثال.مالبسات المنطوق :والتً تكون مساعدتها بتحدٌد الؽرض،فاألمر ٌمكن أن ٌكون أمرا 

 أو إذنا ألتماس أو تحضٌرا أو ......

إن هذه العالمات هً بمثابة مفاتٌح لؽوٌة تقود الى تعٌٌن القوى االنجازٌة والتمٌٌز بٌن 

درجاتها
1

 

مً تعنى الشدة أو الضعؾ اللذان ٌعبر وخاصة القول ٌمكننا اعتبار القوة االنجازٌة لفعل كال

 بهما عن ؼرض اتجازي معٌن،فً موقؾ اجتماعً فً عٌن،وتكون هناك مؤشرات 

 .والضعؾ فً درجات متفاوتة أو عالمات دالة على تلك القوة،وطبعا لكل من الشدة

 رل:: أفعال الكالم عند سيخامسا 

نامج )حدد العدٌد من األخٌرة اإل أن عملٌة بمثابة بر فً ختام محاضرتهأوستين أشار 

المصطلحات األساسٌة التً تخص هذه النظرٌة،وخاصة مفهوم الفعل االنجازي الذي أصبح 

نواة مركزٌة(،وقد حال الموت دون مواصلتها ولكن نظرٌته استؤنفت على نحو واسع فً 

رٌكً جون سٌرل"برنامجه السنوات الموالٌة،واستأنؾ ورٌثه المباشر الفٌلسوؾ األم

 خصوص ما ٌتعلق منه بأهمٌة تصنٌفه األعمال اللؽوٌة(التً عدت مرحلة أساسٌة لنظرٌة 

 
                                                           

  .181-106حافظ اسماعٌل علوي،التداولٌات علم استعمال اللؽة،ص  -8
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 :لٌرل فنقوسجاء به  أفعال الكالم.وٌمكن أن نوجز القول فً أهم ما

نص سٌرل على أن الفعل االنجازي هو الوحدة الصؽرى لالتصال اللؽوي وأن القوة 

لٌل القوة االنجازٌة ٌبٌن لنا نوع الفعل االنجازي الذي ٌؤدٌه المتكلم االنجازٌة دلٌال سمى د

بنطقة للجملة،الذي ٌتمثل فً نظام الجملة والنبر والتنؽٌم وعالمات الترقٌم فً اللؽة 

 المكتوبة،وضعٌة الفعل،وما ٌسمى باألفعال األدابٌة.

و مرتبط أٌضا بالعرؾ أن الفعل الكالمً عنده أوسع من أن ٌقتصر على مراد المتكلم بل ه

اللؽوي واالجتماعً الذي تضبطه قواعد والتً حصرها سٌرل فً أربعة قواعد اساسٌة 

للشروط المالبمة
1

.وهً قاعدة المحتوى اإلسنادي،قاعدة التقٌٌم،قاعدة اإلخالص،والقاعدة 

 األساسٌة قاعدة التأثٌر.

 وهذه القواعد أو الشروط هً:

 ي )اإلسنادي(:أن ٌكون للكالم معنى قضوى عنه قاعدة أو شروط المحتوى القضو -1

أو مرجع،ومتحدث به أو خبر والمحتوى القضوي هو المعنى األصلً للقضٌة،وٌتحقق 

شرط المحتوى القضوي فً فعل "وعد"مثال إذا كان داال على حدث فً المستقل ٌلزم به 

المتكلم نفسه
2
. 

كان المتكلم قادرا على إنجاز القاعدة أو الشرط التمهٌدي )التقٌٌمً(:وٌتحقق إذا  -2

الفعل،لكن ال ٌكون من الواضح عند كل من المتكلم والمخاطب أن الفعل المطلوب 

 سٌنجز فً المجرى المعتاد لألحداث أو ال ٌنجز.

قاعدة أو شرط االخالص:وٌتحقق حٌن ٌكون المتكلم مخلصا فً أداء الفعل فال ٌقول  -3

 ما ال ٌستطٌع. ؼٌر ما ٌعتقد،وال ٌزعم أنه قادر على فعل

 القاعدة أو الشرط األساسً:وٌتحقق حٌن ٌحاول المتكلم التأثٌر فً السامع لٌنجز الفعل. -4

                                                           

.88اولٌة،ص دالجاللً دالش،مدخل إلى اللسانٌات الت - 1  
.14جاك موشالر،التداولٌة الٌوم علم جدٌد فً التواصل،ص  - 2
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كما قام "سٌرل" بتقدٌم تصنٌؾ بدلٌل لما قدمه "أوستٌن "من تصنٌؾ لألفعال الكالمٌة ٌقوم 

 على أسس منهجٌة ثالث هً:

 point .illocutionaritالؽرض االنجازي:

  direction of fuitاتجاه المطابقة:

شرط االخالص:
1

sunerity condition  

 وفٌما ٌخص التعدٌالت التً أجراها "سٌرل"على ما اقترحه "اوستٌن"فهو على النحو األتً:

 تصنٌؾ األفعال اللؽوٌة المنجزة أثناء التلفظ إلى أربعة أصناؾ:

كالم والتألٌؾ (:والمقصود به عملٌة أداء الACTE D’ENONCIATION/ الفعل التلفظً:)1

 بٌن مكوناته.

للفعل الداللً عند"أوستن "،على وهو معادل :  (ACTE PROPOSITION) /الفعل القضوي2

اعتبار أن ما كان ٌعرؾ بالفعل الداللً،وكان ٌشمل عنصر المعنى واإلحالة،أصبح عند 

 "سٌرل" ٌشكل فعال مستقبال ٌسمى الفعل القضوى،وٌتضمن فعلى اإلحالة والحمل.

 أن نشرح فعل االحالة وفعل الحمل عند "سٌرل"فنقول: وٌمكن

(: وٌسمح بربط الصلة بٌن المتخاطبٌن وبٌن المتكلم ACTE REFERENCE:)أ/فعل االحالة 

 "س" ومستمعه ص كما نجد فً جملة:

 أعلمك بأنً مسافر الٌوم.

 

 

 

                                                           

.45محمود أحمد نحلة،افاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر،ص  - 1
  



التداولية :التأصيل والتطور ومجاالت البحث                    الفصل االول                    
 

60 
 

بضمٌر فهنا أحالت الجملة على األنا بصٌؽة المضارع المفرد "أفعل"،وعلى األنت 

 المخاطب "ك"أو ٌحٌل على شخص موجود فً العالم الخارجً.

( وهو اإلسناد بالمصطلح القدٌم أي نسبة  ACTE DE PREDACTION)فعل الحمل :-ب

المحمول أو الحمل على الموضوع المحال علٌه ،كنسبة الحمل برمته"هً اسم قسنطٌنة 

 قدٌما "إلى الموضوع المحدث عنه"سٌرتا")سٌرتا هً قسنطٌنة قدٌما(.

ٌتعلق بالنتابج التً ٌدثها الفعل االنجازي  (ACTE DE PREDACTIONثٌري:)الفعل التا-3

النسبة للمخاطب،فؽذا سقت حجة ٌمكن إقناع المخاطب وإذا انذرته ٌمكن أن أخفٌه ...الخ ب
1
. 

(:كإلستفهام واالمر والنهً والوعد ...الخ.ACT ILLCUTIONNAIREالفعل النجازي:)-4
2
  

 التصنيفات سورل لألفعال الكالمية:

نقد "سٌرل "تصنٌؾ "أو ستٌن" لألعمال المتضمنة فً القول ضروبا من النقد .أولها:أنه لم ٌقدم 

تصنٌفا لألعمال المتضمنة فً القول بل هو تصنٌؾ األفعال بعضها ال ٌمت بصلة لألفعال الدالة على 

داخل قوى متضمنة فً القول وال ٌقوم على أي مبدأ واضح حتى جملة من المبادئ مما أدى إلى ت

إلى عدة أصناؾ مختلفة.وبعض األصناؾ ،تتضمن أفعاال مختلفة  األفعالاألصناؾ،إذا تنتمً بعض 

 تتضمن اختالفا جدٌدا ال ٌستجٌب جزءا منها للتعرٌفات التً وضعها "أو ستن".

 لذلك ٌقترح سٌرل تصنٌفات بدٌلة:

 رٌات،اخبارٌات.حكمٌات،تقرٌ: ASSERTIVESالتمثٌلٌات   - أ

 

                                                           

.68حافظ اسماعٌل علوي،التداولٌات علم استعمال اللؽة،ص  - 1  
.68اري ،االستلزم الحواري فً التدوال اللسانً،ص العٌاشً ادر- 2
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 .COMMISSIVESالطلبات :اإلبتزامٌات عند أوستٌن : DIRECTIVES التوجيهيات - ب

 .Expressivesالوعدٌات :التصرٌحات. -ج

 التعبٌرٌات   -د

: األداءات،اإلعالنات فً ترجمات أخرىDeclarativesاالٌقاعات  -ه
1
. 

 والتً سنتطرق لها بالشرح فً الجزء التطبٌقً.

 تقسيمات سيرل لألفعال الكالمية

 أوال:

 

 

 

 

 

 :ربط الفعل الكالمً بالعرؾ اللؽوي االجتماعً.ثانيا

 

 

 

 

 

 
                                                           

.48وعً للتداولٌة،ص روبول ،القاموس الموس جاك موشالر،أن- 1
  

 مبدأ القول هو العمل

 فعل القول
 الفعل المتضمن في القول

 الشروط المالئمة عند سيرل

 الشرط األساسي شرط اإلخالص الشروط التمهيدي شرط المحتوى القضوي
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 ربعا: 

 

 

 

 

 

 

 

 خامسا:

 

 

 

 

 

 

 

 

المباشر وغير المباشرالفعل   

 غير المباشر المباشر

 تصنيف سيرل للفعل الكالمي

 ايقاعات تعبيريات وعديات توجيهات تمثيليات
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التداولي: الدرس مباحث  

ومما الٌفوتنا فً مقامنا هذا أن نعرج على بعض مباحث الدرس التداولً على سبٌل المثال 

بالذكر والشرح، فال ٌمكن التؽاضً عنها باعتبارها تتداخل فً تشكٌل الدرس التداولً ككل 

 ومن هذه المباحث: اإلشارٌات االفتراض المسبق االستلزام الحواري .

ريات:اإلشاـ   

ٌوجد فً كل كلمات وتعبٌرات تعتمد اعتماد تاما على السٌاق الذي تستخدم فٌه، وال نستطٌع 

إنتاجها أو تفسٌرها بمعزل عنه، فإذا قرأت الجملة اآلتٌة متقطعة من سٌاقها" سوؾ ٌقومون 

بهذا العمل ؼدا" وجدتها شدٌدة الؽموض ألنها تحتوي على عدد من العناصر اإلشارٌة التً 

د تفسٌرها اعتمادا على السٌاق الذي قٌلت فٌه، ومعرفة المرجع الذي تحٌل إلٌه، ومن هذه تؽم

العناصر:)واو( الجماعة، واسم اإلشارة )هذا( وظرؾ الزمان)ؼدا(، وال ٌتضح معنى هذه 

 الجملة إالّ إذا عرفنا ما تشٌر إلٌه.

التصالً، وهً المتكلم وأٌضا قد تسمى المعنٌات، وهً تعبٌرات تحٌل إلى مكونات السٌاق ا

 والمتلقً وزمن المنطوق ومكانه... الخ.

 وتنقسم اإلشارٌة إلى:

 ـ اإلشارات الشخصٌة.

 ـ اإلشارات الزمنٌة.

 ـ اإلشارات المكانٌة.

 

 

 اإلشاريات االجتماعية:

وأوضح العناصر اإلشارٌة الدالة على الشخص هً الضمائر"أنا،نحن"، للمتكلم وضمائر 

أو مإنثا .المخاطب مفردا   
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وقد ٌنشؤ نوع من اللبس فً استخدام الضمائر إذا تعددت مراجعها، أو تبادل كل من المتكلم 

والمخاطب أدوار الكالم، فؤصبح المتكلم مخاطبا والمخاطب متكلما، أو نقل متكلم كالما آخر، 

و زٌد أم كؤن ٌقول رجل:" قال زٌد: أنا قادم اللٌلة/ هو قادم اللٌلة، فال ٌدري من "أنا" أه

ؼٌره"
1

 

 ـ اإلشاريات الزمنية:

تدل على زمان ٌحدده السٌاق بقٌاس إلى زمن المتكلم، فزمن المتكلم هو مركز اإلشارة  وهً

الزمنٌة فً المتكلم، فإذا لم ٌعرؾ زمان المتكلم أو مركز اإلشارة الزمنٌة التبس األمر، فإذا 

لم وسٌاقه ٌحددان المقصود بالساعة قلت مثال:" نلتقً الساعة العاشرة" نجد أن زمان التك

العاشرة لكن ال ٌحددان ما إذا كانت صباحا أو مساء، الٌوم أو ؼدا.
2

 

 ـ اإلشاريات المكانية: 

وهً عناصر تشٌر إلى أماكن ٌعتمد استعمالها وتفسٌرها على معرفة مكان المتكلم، ووقت 

حدٌد المكان أثره فً اختٌار التكلم، أو على مكان آخر معروؾ للمخاطب أو السامع، وٌكون لت

العناصر التً تشٌر إلٌه قربا أو بعدا،وٌستحٌل على الناطقٌن باللؽة أن ٌفسروا كلمات مثل هنا 

وهناك، وهذا وذاك ونحوها إال إذا وقفوا على ماتشٌر إلٌه بقٌاس إلى مركز اإلشارة فً الكالم، 

فهً تعتمد على السٌاق المادي المباشر الذي قٌلت فٌه.
3

 

 

 ـ اإلشاريات االجتماعية:

وهً ألفاظ أو عبارات تشٌر إلى العالقة االجتماعٌة بٌن المتكلمٌن والمخاطبٌن من حٌث هً 

عالقة رسمٌة أو ؼٌر رسمٌة أو عالقة حمٌمة أو ؼٌر حمٌمة أو ؼٌر ذلك من مستوٌات 

العالقة.
4

 

                                      
.84،ص 3،2012ـ محمد العٌد:كتاب العبارة واإلشارة دراسة فً النظرٌة، مكتبة اآلداب، ط 
1
  

ـ المرجع نفسه، ص نفسها. 
2
  

.85ـٌنظر المرجع نفسه، ص 
3
  

ـ ٌنظر، مرجع سابق ، ص نفسها.  
4
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ومقاما من المتكلم والعالقة الرسمٌة ٌدخل فٌها صٌػ التسجٌل فً مخاطبة من أهم أكبر سنا 

فً اللؽة الفرنسٌة للمفرد المخاطب تبجٌال له، أو مراعاة المسافة االجتماعٌة، Vousكاستخدام

أو حفظا للحوار فً إطار رسمً، أما االستعماالت ؼٌر الرسمٌة والحمٌمة فتتخلص من القٌود 

 جمٌعا.

 اإلشارٌات االجتماعٌة فً اللؽة العربٌة منها: 

 فخامة الرئٌس، اإلمام األكبر، جاللة الملك، سمو األمٌر فضٌلة الشٌخ.ـ ألقاب: مثل: 

 ـ السٌد، السٌدة، اآلنسة.

 ـ حضرتك، سٌادتك، جنابك.

 ـ معالً الباشا،هانم

 ـ االفتراض المسبق:1ـ 2

ٌعنً االفتراض المسبق بالمعلومات المشتركة بٌن المتكلم والمتلقً،أي ٌوّجه المتكلم حدٌثه إلى 

ى أساس ما ٌفترض سابقا أّنه معلوم له فإذا قال رجل آلخر )أؼلق النافذة(، السامع عل

فالمفترض سابقا أن النافذة مفتوحة وأن هناك مبررا ٌدعو إلؼالقها، وأن المخاطب قادر على 

 إؼالقها.

فٌقصد به إذن: المعطٌات واالفتراضات المعترؾ بها، والمتفق علٌها من طرؾ المشاركٌن فً 

التواصلٌة، وتشكل هذه االفتراضات الخلفٌة التواصلٌة لتحقٌق نجاح عملٌة التواصلٌة، العملٌة 

 وهً محتواة فً القول ففً المثالٌن:

 ـ هل صالحت أباك؟ فٌرد الطرؾ الثانً:

ـ نعم، شكرا، فمن خالل هذٌن الملفوظٌن نستنتج أن الطرفٌن تربطهما عالقة تسمح بطرح مثل 

ن افتراضا مسبقا هو أن الطرؾ األول له والد وهناك مشكل هذا السإال، والسإال ٌتضم

حاصل بٌنهما، والطرؾ الثانً على عل بذلك، أما إذا كانت الخلفٌة اإلخبارٌة ؼٌر مشتركة، 

 فإن اإلجابة قد تكون:

 ـ من قال لك أنً متخاصم مع أبً؟ أو لٌس لً والد.



انتداونية: انتأصيم وانتطور ومجاالت انبحج                             انفصم األول  

 

66 
 

ٌّز الباحثون بٌن نوعٌن من االفتراضا  ت المسبة:وعلى هذا األساس م

االفتراضات المسبقة الداللٌة، واالفتراضات المسبقة التداولٌة، وللتمٌز بٌنهما اعتمدت قضٌة 

 الصدق والكذب أساسا لذلك.

فاألول مشروط بها، فإذا كانت القضٌة)أ(مثال صادقة استلزم صدق القضٌة)ب(، فإذا قلنا مثال: 

لقول صادقا فلزم القول اآلخر وهو:" زٌد إن المرأة التً تزوجها زٌد كانت أرملة" وكان هذا ا

تزوج أرملة"، أما االفتراضات التداولٌة فهً ؼٌر مشروطة بقضٌة الصدق والكذب فإذا قلت 

مثال: "مكتبتً ثرٌة بالكتب" ثم قلت: "مكتبتً ؼٌر ثرٌة بالكتب" فعلى الرؼم من التناقض 

 ال ٌزال قائما. هو أّن)لً مكتبة( الحاصل بٌن القولٌن فإن االفتراض السابق

وعلٌه ٌمكننا القول أن االفتراض المسبق ٌلعب دورا مهما فً عملٌة التواصل فنجاحها ٌتعلق 

بوجود خلفٌة مشتركة من االفتراضات المسبقة، فً حٌن ٌإدي االفتقار إلى مجموع 

 االفتراضات المسبقة الضرورٌة لعملٌة التبلٌػ إلى سوء التفاهم.

 االستلزام الحوار:ـ 

فً هذا المجال إلى الفٌلسوؾ" جراٌس" ع البحثٌرج
1

 أن الناس فً حواراتهم:*

 ـ قد قولون ما ٌقصدون.1

 ـ قد ٌقصدون أكثر مما ٌقولون. 2

 ـ قد ٌقصدون عكس ما ٌقولون. 3

فحاول إٌضاح االختالؾ مابٌن ما ٌقال وما ٌقصد، فما ٌقال هو ما تعنٌه الكلمات والعبارات 

، وما ٌقصد هو ما ٌزٌد المتكلم أن ٌبلؽه إلى السامع إلى نحو ؼٌر بقٌمتها اللفظٌة الظاهرة

مباشر، اعتمادا على أن السامع قادر على أن ٌصل إلى مراد المتكلم بما ٌتاح له من أعراؾ 

االستعمال ووسائل االستدالل، فحاول إقامة معبر بٌن المعنى الصرٌح والمعنى المتضمن ومن 

 ىهنا نشؤت فكرة االستلزام و رأ

                                      
إكسفورد،صاحب نظرٌة االستلزام الحواري، من ( فٌلسوؾ لؽة برٌطانً مثقؾ، كان أستاذا فً جامعة 1988ـ جراٌس: هربوت بول جراٌس )ت 

Stadies in the way of woordsإصدارته:
1
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جرٌس أن من أهم المبادئ لحل ّمشكلة سوء التفاهم التً تنشؤ بٌن الناس هما مبدءا التعاون   

 والتؤدب الكالم.

 :مبدأ التعاون ـ

ٌعد من أهم المبادئ التً تهتم به التداولٌة ألنه مهم فً إنجاح المحادثة، أي أن المحادثٌن 

ة في انحدث انكالمي انمتواصممن خالل انمساهمة وانمشاركٌتعاونون الستمرار الحدٌث 
1
 . 

 

 

 

 وهو أن تجعل إسهامك فً التخاطب بحسب الحاجة، أي ٌقع فً الحال الذي ٌنبؽً

 أن ٌقع فٌها، وفقا للؽرض المقبول، ووفقا التجاه المبادلة الكالمٌة، ومبدأ )التعاون(

ٌتجسد فً أربعة مبادئ.*
2

 

ومن بٌن األمثلة التً انطلق منها"جراٌس" هً ماتبنى اللبس بٌن المتحاورٌن بسبب االختالؾ 

 بٌن ما ٌقال وما ٌقصد وٌتضح من خالل الحوار اآلتً: 

 ٌسؤل أحد اآلباء أحد األساتذة من أجل التوجٌه الصحٌح البنه:

 هل هذا الطالب مستعد امتابعة دراسته الجامعٌة فً قسم الفلسفة؟ 

 به األستاذ:فٌجٌ

 إن هذا الطالب العب كرة قدم ممتاز
3
. 

الحظ الفٌلسوؾ" جراٌس"أن الحمولة الداللٌة تحمل معنٌٌن أحدهما حرفً )صرٌح( و 

اآلخر مستلزم)ضمنً(، أما الحرفً فمستخلص من الجملة وهو: أن الطالب من العبً 

دراسته فً قسم  كرة القدم الممتازٌن أما الثانً هو أن الطالب لٌس مستعدا لمتابعة

 الفلسفة.

                                      
وما بعدها.  26ـ محمود احمد نحلة: المرجع السابق، ص 
1
  

سبق ذكرها فً عنصر أصول الفلسفٌة للسانٌات التداولٌة.  2 * 
34ـ ٌنظر: الجٌاللً دالش: مرجع سابق، ص

3
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ولهذا االختالؾ فً المعنٌٌن اقترح" جراٌس" نظرٌة المحادثة التً تنص على أن 

التواصل الكالمً المحكوم بمبدأ التعاون الكالمً، حكم بها التواصل الكالمً
1
. 

 

 

ولكن من المالحظ أن الناس كثٌر ما ٌخالفون هذا المبدأ،فرأى كثٌر من الباحثٌن أن مبدأ 

تعاون تعبٌر عن فردوس الفالسفة، وإنه ال ٌمت إلى الواقع بصلة وهذا االنتهاك للمبادئ هو ال

 الذي أدى إلى االستلزام الحواري.

 ـ مبدأ التأدب الكالمي:

وهذا المبدأ  ال ٌقل أهمٌة عن مبدأ التعاون، ٌفرض على المتحدثٌن أن ٌحترم بعضهم بعضا فً 

و تهوٌن تبلٌػ خبر مإلم أو مزعج.الكالم، كؤن ٌحاول شخص االعتذار أ  

وٌختلؾ مبدأ التؤدب فً الكالم من بلد لبلد ومن حضارة إلى حضارة أخرى، فنجد مثال 

اختالؾ طرؾ" االعتذار" بٌن البالد العربٌة والؽربٌة، فٌبدأ الؽرب باالعتذار مباشرة ثم قول 

ألسباب ثم االعتذار، وأحٌانا األسباب لكن االعتذار عند العرب ؼٌر مباشر، فٌبدأ العرب بقول ا

 ٌإدي هذا االختالؾ بٌن الثقافات والحضارات إلى سوء التفاهم بٌن الشعوب.

_ عالقة التداولية بالتخصصات األخرى:4  

 ـ عالقتها باللسانٌات البنٌوٌة:

مما ال ٌخفى على متصفح لتارٌخ اللسانٌات أن دي سوسٌر مثل نقطة فاصلة فً التارٌخ 

اللسانٌة بعد التقسٌم الشهٌر الذي جاء به، حٌث قسم اللؽة إلى ثنائٌات ومنها ثنائٌة الدراسات 

(والتً مفادها أن اللؽة وحدها دون الكالم جدٌرة Langue/ Paroleالشهٌرة اللؽة والكالم)

بالدراسة العلمٌة، وجدٌرة باهتمام اللسانٌٌن، وعلٌه فإن التداولٌة قامت أساسا على رفض هذه 

ة،وحاولت تكملة هذه الثنائٌة بفتح مجال دراسة اللؽة على العالقات الموجودة بٌن هذه الثنائٌ

                                      
سابق.ـ ٌنظر: مسعود صحراوي، مرجع 

1
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األخٌرة ومتداو لٌها من الناطقٌن بها، فحملت على عاتقها مهمة تحلٌل عملٌات الكالم، ووصؾ 

 وظائؾ األلفاظ اللؽوٌة.

فً نظر دي  فالتداولٌة إذن اهتمت بالكالم الذي هو المبعد من مجال دراسة علم اللسان

سوسٌر، وذلك حسب قوله:"اللؽة تختلؾ عن الكالم فً أنها شًء ٌمكن دراسته بصورة 

مستقٌلة"
1
. 

ومعنى هذا أن التداولٌة أصال اهتمت باللؽة كنظام داخلً، والعالقة بٌن مكونات التركٌب دون 

ٌة االهتمام بسٌاق الكالم أو مقاصد المتكلم وقد عّد دي سوسٌر اللؽة ظاهرة اجتماع

  فهً:"مجموع كلً متكامل كامل لٌس فً عقل واحد بل فً عقول

جمٌع األفراد الناطقٌن بلسان معٌن"
2

 . 

وعلٌه فاللؽة عند دي سوسٌر هً ذاكرة جماعٌة أماّ الكالم هو نشاط فردي وهو مطابق لمفهوم 

األداء عند تشومسكً أي:" االستعمال الفعلً للؽة فً المواقؾ الحقٌقٌة"
3

. 

ح أن دى سوسٌر اهتم بلسانٌات اللؽة اهتماما كبٌرا، وقد أؼفل لسانٌات الكالم التً من الواض

جاءت فٌما بعد التداولٌة لتعطٌها الحظ الوافر ؼٌر أن هذه األخٌرة لم تقم بحصر اهتمامها على 

مستوى الكالم فقط.حٌث أنها لم تعزل الكالم عن اللؽة، بل نظرت إلٌه على انه التجسٌد الفعلً 

 ة، أو هو مظهر من مظاهر اللؽة جامعة بٌن البعد االجتماعً والفردي على حد سواء.للؽ

بالرؼم مما سبق لنا ذكره، إال أننا ال ٌمكن أن نطرق باب التحلٌل التداولً دون أن نعرج على 

المنهج البنٌوي بؽرض تحلٌل البنٌة اللؽوٌة أوال، وٌعترؾ معظم الدارسٌن بؤن التداولٌة جاءت 

ة المآخذ التً وجدت فً بعض التخصصات ولتقوم بتكملتها، باعتبارها جامعة للخبرات لمعالج

 السابقة، مفتوحة على الخبرات المتجددة.

 

 ـ عالقتها بعلم الّداللة:

                                      
والنشر،د ـ فردٌناند دي سوسٌر: علم اللؽة العام، ترجمة لوئٌل ٌوسؾ عزٌز، مراجعة النص العربً مالك ٌوسؾ المطابً، دار الكتب العربٌة للطباعة 

33،ص1988ط، الموصل، بؽداد، العراق،
1
  

123،ص4،2008ٌة، بن عكنون،طـ احمد مومن: اللسانٌات النشؤة والتطور،دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الساحة المركز 
2
  

210ـ المرجع نفسه، ص 
3
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إذا كان علم الداللة ٌعنً بدراسة المعنى من خالل المفردة والتركٌب، فإنه ٌدرس ذلك دراسة 

السٌاقات التً تصؾ الكالم، لذا أطلق علماء أصول الفقه على شكلٌة صورٌة بؽض النظر عن 

هذه المباحث علم الوضع اللؽوي
1

، وذلك فً مقابل علم االستعمال اللؽوي الذي ٌدرس اللؽة 

: إذ تمشً أختك فتقول هل أدلكم على من ٌكفله"تعالى قالفً حٌز االستعمال، 
2

، وواضح هنا 

والتوجٌه، والهداٌة وعلٌه فداللة اللفظ هً توجٌه إلى  على أن معنى لفظ"أدلكم"، وهو اإلرشاد

 معناه وهداٌته إلٌه، وهً التخرج عن كونها إبانة الشًء واإلرشاد إلى معناه.

أما فقد عرفها الشرٌؾ الجرجانً:" هً كون الشًء بحالة ٌلزم من العلم بشًء آخر، والشًء 

االول هو الدال، والثانً هو المدلول"
3
 . 

إذن تالزم الدال والمدلول.أما بٌرس فقد صنؾ العالمة اللؽوٌة على أنها مواد  فالداللة هً

)الدال والمدلول(أو) الممثل والمإول( فالمواد الدالة تتكون من "حامل ومحمول" أما المدلول 

فهو الذي ٌمثله الدال"
4
. 

ة"وإذا كانت التداولٌة هً:"دراسة كٌؾ ٌكون للمقوالت معان فً المقامات التخاطبٌ
5
. 

ٌمكن القول أن التداولٌة والداللة اشتركتا فً دراسة المعنى كٌؾ ٌمكن التفرق بٌنهما أو وضع  

حد فاصل لكل دراسة عن األخرى مما ٌجعل التداولٌة عند بعض الدارسٌن ما هً إالّ امتداد 

للدرس الداللً
6

، 

 

الداللة ٌهتم بالقدرة  إال أن هناك بعض الفروق الفرعٌة ال الجوهرٌة، وتظهر جلٌا فً أن علم

أو الكفاءة،على عكس التداولٌة التً تهتم بدراسة اللؽة أثناء األداء، أكثر وضوحا فإن الداللة 

تبحث عن المعنى بعٌدا عن السٌاق الحقٌقً أماّ التداولٌة تبحث عن المعنى بالسٌاق الذي ٌرد 

 كوٌن دراسة شاملة.فٌه، وهذا ال ٌعنً اختالؾ كال العلمٌن وإنما ٌعنً تكاملهما لت

                                      
14ـ محمد محمد ٌونس علً: مرجع سابق، ص 

1
  

40ـ سورة طه، اآلٌة:
2
  

109، ص 1978ـ الشرٌؾ الجرجانً: التعرٌفات، مكتبة لبنان، ساحة رٌاض الصلح، بٌروت،
3
  

41،ص2007شة،دار الحوار للنشر والتوزٌع الرباط،ـ فٌلٌب بالنشٌه: التداولٌة من اوستٌن إلى ؼوفمان، ترجمة:صابر حبا
4
  

13ـ محمد محمد ٌونس علً: المرجع السابق،ص
5
  

2009،1ـ خلٌفة بوجادي: محاضرات فً علم الداللة مع نصوص وتطبٌقات، بٌت الحكمة للنشر والتوزٌع ط 
6
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 ـ عالقتها باللسانٌات الّنصٌة وتحلٌل الخطاب: 

لقد توالت األبحاث والنظرٌات حول محاولة تحدٌد مفهوم معٌن للخطاب بفصله عن النص، 

فهناك من قال أن النص هو الخطاب ومنهم من قال الخطاب ؼٌر النص، ولعل أول من فصل 

 ث جاء بثنائٌته)اللؽة والكالم(.النص عن الخطاب هو فردٌناند دي سوسٌر حٌ

فرأى بؤن اللؽة كل ما هو مكتوب، أما الكالم هو اللؽة فً االستعمال، فالخطاب بذلك ما هو إالّ 

الكالم الذي ٌولد فً توجههم إلى بعضهم البعض، أي فً تخاطبهم: لكن دي سوسٌر فً 

صبحت اللسانٌات كما ٌراها دراسته اهتم بالجزء األول من الثنائٌة مهمال الجزء الثانً حتى أ

البعض "العلم الصارم الذي ٌدرس اللؽة دراسة علمٌة"
1
. 

وؼٌر الباحثون الذٌن جاإوا بعده هذه الثنائٌة كل من وجهة نظره أمثال: "تشومسكً"  " 

مٌخائٌل باختٌن" و "روالن بارث"، فاكتسبت هذه الثنائٌة السوسٌرٌة صبؽة جدٌدة وتسمٌة 

الرسالة ـ( عند جاكبسون، وعند بارت) اللؽة ـ األسلوب، (،) الجهاز ـ  جدٌدة فصارت)السنن ـ

النص ( عند ٌلمسلٌؾ )والقدرة واإلنجاز( عند تشومسكً، فالمالحظ هنا أن كل ما أهمله دي 

 سوسٌر فً دراسته قد نال وافر الحظ من االهتمام عند باقً الدارسٌن.

القة محددة" فإن الخطاب "هو الكالم أنه وإذا كان النص "متتالٌة من الجمل تربط بٌنها ع

مجموعة من الجمل المنطوقة واالختالؾ هنا بٌن الخطاب والنص لٌس موجودا إالّ فً كون 

الخطاب له داللة أكثر على االستعمال الفعلً للؽة وأّنه ال ٌهتم بالعالقات الداخلٌة بقدر ما ٌهتم 

اد الخطاب ٌختلؾ عن النص وإن تجاوزه بالسٌاق حٌث ٌقول أحمد المتوكل فً ذلك:"...ال ٌك

أكثر للداللة على االستعمال واالستخدام الفعلً للؽة بكونه لٌس مجرد لفظٌة بها قوانٌن لؽوٌة، 

فهو كذلك بالظروؾ المقامٌة"
2
. 

وقد توسعت دراسة اللؽة إذن من النص إلى الخطاب وهو ما جعلها أكثر شمولٌة واتساعا مع 

 والسٌاقٌة، وهذا جوهر المنهج الجدٌد الذي تبنته الدراسة التداولٌة.ربطه بالظروؾ المقامٌة 

                                      
.83،ص1،2007توزٌع، أربد،طـ رابح بوحوش: اللسانٌات وتحلٌل الخطاب النصوص، عالم الكتب الحدٌث للنشر وال

1
  

ـ احمد المتوكل: قضاٌا اللؽة العربٌة فً اللسانٌات الوظفٌة، بنٌة الخطاب من الجملة إلى النص، دار األمان للنشر والتوزٌع، الرباط، 
.16،ص1،2001ط

2
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 :عالقتها باللسانيات النفسية واالجتماعيةـ

لقد صاغ ؼراٌس "مبدأ التعاون الذي ٌقتضً أّن المتكلمٌن متعاونون فً تسهٌل عملٌة 

سر كٌؾ التخاطب، هو ٌرى أّّن مبادئ المحادثة المتفرعة عن "مبدأ التعاون" هً التً تف

نستنتج المفاهٌم الخطابٌة"
1

 . 

أي التواصل بٌن المتكلمٌن وفهم مقاصد بعضهم ٌعد بعدا تداولٌا، فالتداولٌة إذن تعتمد فً 

درسها على مقوالت اللسانٌات النفسٌة، وال دلٌل على ذلك خٌر من مبدأ التعاون السابق الذكر 

 نفسً تداولً.فاالستجابة وفهم القصد نابع من شخصٌة الفرد وهو بعد 

أما عن عالقتها باللسانٌات االجتماعٌة فٌمكن التؤرٌخ لها بظهور المدرسة االجتماعٌة اللسانٌة 

بزعامة فٌرث الذي تؤثر بنزعة"دوركاٌم" االجتماعٌة هذه المدرسة التً جاءت كرد فعل على 

اللسانٌات البنٌوٌة التً أقصت السٌاق االجتماعً من التحلٌل اللؽوي"
2

جاءت به  ،هذا ما

التداولٌة التً تؤخذ بعٌن االعتبار االهتمامات المنطقٌة والفلسفٌة، فإذا سمعنا مثال عبارة" 

الطقس حار" من ؼٌر معرفة الظروؾ التً قٌلت فٌها، فإننا نفهم ال محالة أنها مختلفة عن 

اتٌة هً عبارة" الطقس ممطر"، مما ٌتوقع حدوثه أن ٌذهب أحد السامعٌن لهذه العبارة البراؼم

التً دفعته إلى القٌام بهذا العمل وبهذا ال ٌمكننا أن نؤخذ بالبعد االجتماعً دون البعد التداولً 

رؼم كون هذا األخٌر حدٌث العهد إالّ أنه ٌعد أهم وأشمل منهج تناول الخطاب بالدراسة 

والتحلٌل
3

 . 

 :التعليمية باللسانيات عالقتهاـ 

ة والدراسات اللسانٌة وتطوٌر المناهج تجاوز التعلٌم مبدأ بفضل الدراسات االجتماعٌة الحدٌث

التلقٌن للبنى اللؽوٌة إلى الممارسة المٌدانٌة كما سمح التعلٌم للمتعلم الحدٌث على القٌم األقوال، 

والدالالت والعبارات فً مجال استخدامها و أؼراض المتكلم ومقاصده  التً ال تتضح إال 

 تعمال.بربطها بسٌاقات مختلفة لالس

                                      
.99ـ محمد محمد علً ٌونس: مدخل الى اللسانٌات مرجع سابق،ص

1
  

.32فً المسرح"صاحب الداللة لتوفٌق الحكٌم"نموذج،ص ـ ٌاسة ظرٌفة: الوظائؾ التداولٌة
2
  

.90ـ89،ص ص1995ـ بٌار أشار:سوسٌولوجٌا اللؽة،تعرٌب:عبد الوهاب تزو،منشورات عوٌدات،بٌروت،لبنان،
3
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بذلك أصبح البعد التداولً من الركائز الكبرى للعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة حٌث أخرج المتعلم من 

تلك الدائرة المؽلقة للدراسة الجامدة التً تعتمد على التلقٌن والحفظ واالبتعاد عن الشواهد وهذا 

الملكة والتبلٌػ أي ما ٌإكده الجٌاللً دالش فً قوله: هناك شعار واحد ٌشؽل أهل االختصاص 

تزوٌد المتعلم أو المتعلمٌن باألدوات التً تمكنهم من التحرك بواسطة الكالم تحركا ٌالءم المقام 

والمقاصد المراد تحقٌقها، إن األمر لم ٌعد ٌتعلق بتلقٌن بنٌة نحوٌة معٌنة، بل ؼنه ٌتعلق بتوفٌر 

ختلؾ األقوال، وذلك بحسب المقام"الوسائط اللسانٌة التً تسمح للمتعلم بإجراء اختبار بٌن م
1
 . 

  

                                      
.46ـ الجٌاللً دالش: مرجع سابق، ص 

1
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والمراد من هذا القول هو التؤكد أن اللسانٌات التداولٌة كانت رافدا مهما فً المساهمة فً 

صناعة التعلٌم وهً بدعوة"الجٌاللً دالش" إلى ضرورة استثمار القواعد والقوانٌن اللؽوٌة 

اسٌا توسٌع مجال المكتسبات من حسب ما تتطلبه المواقؾ الكالمٌة، حٌث ٌقول:" لقد بات أس

جهة وقلب وترتٌب األولوٌات من جهة أخرى، وذلك الن مفهوم التبلٌػ هو الذي ٌجب أن ٌكون 

األسبق والمحرك، ولٌس اللؽة، ألن االهتمام بالمعلم ٌعنً االعتراؾ الكلً بؤن هدفه هو التبلٌػ 

وسٌلة ولٌس ؼاٌة فً حد ذاته  ال إحكام اللؽة وحذفها، وأن هذا لٌس الوجه األخٌر، لٌس سوى

ووسٌلة واحدة ضمن وسائل أخرى "
1
 . 

لقد شق على جل الدارسٌن إعطاء تعرٌؾ أو تحدٌد معٌن لهذا التخصص التساعه واتصاله مع 

تخصصات أخرى من جهة، ومن جهة أخرى الن أي تخصص ٌستمد تبرٌره من خالل 

ستطاع الباحثون أن ٌتناولوا بعضا من استخداماته، ؼٌر أنه وانطالقا من مفهوم التداولٌة ا

موضوعاتها فهً: اللسانٌات الحوار، واألفعال الكالمٌة، وهً العلم الذي ٌتناول اللؽة بوصفها 

ظاهرة خطابٌة واجتماعٌة وتبلٌؽٌة
2
. 

                                      
.49ـ48ـ الجٌاللً دالش: مرجع سابق،ص ص

1
  

.43ـ المرجع نفسه، ص 
2
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 تمهٌد:

،من منشورات دار 2012رواٌة محمد مفالح الصادرة فً شهر جوان من سنة

 من الحجم المتوسط.105الكتب"الجزائر،وهً تحتوي على 

 ولعل ما ٌستوقفنا هو عنوان الرواٌة"هوامش" وما عالقتها بالرحلة األخٌرة ولٌس غٌرها؟.

عنها بإشارات اتصلت بشكل مباشر فإّن هذه األسماء تنفتح على دالالت متعددة تم التعبٌر 

بالشخصٌات المحورٌة، وهً الحواشً أو األطراف المتدخلة فً الرحلة، وقد ارتبطت كلمة 

رحلة باألدب مثال:"رحلة ابن بطوطة:كتاب ٌصف فٌه الرحلة ما شاهده من مآثر فً أثناء 

طباعات المإلفة سفره،كما نجد أدب الرحالت:)آداب( مجموعة اآلثار األدبٌة التً تتناول ان

عن الرحالت فً البالد مختلفة وقد ٌتعرض فٌها لوصف ما ٌراه من عادات وسلوك 

وأخالق
1
. 

فالرحلة تعنى كما هو معروف عند الجمٌع االنتقال المحّمل من مكان إلى آخر، أّما األخٌرة 

 هً الرحلة التً ٌؤتً بعدها ثبات أي الإنتقال.

أمناس الصحراوٌة،متكفل بنقل المإن من الغرب معمر هو عامل بورشات البترول بعٌن 

إلى الصحراء،ارتبط اسم معمر بالتعمٌر أي حمل السلع والّرحال بها من مكان إلى مكان، 

 لذلك كانت داللة العنوان مباشرة بمدلول شخصٌة معمر وحٌثٌاتها فً متن الرواٌة.

 الهوامش التالً: أما إذا عدنا إلى دوال الكلمات المكونة للعنوان فنؤتً على شرح

                                  
سٌمٌائٌة الخطاب السردي فً الرواٌة الجزائرٌة المعاصرة، تحت ـ ٌنظر مذكرة مقدمة لنٌل شهادة الماجستٌر مشروع  1

عنوان سٌمٌائٌة الشخصٌة فً الرواٌة) همس الّرمانـ هوامش الرحلة األخٌرةـ سفر السالكٌن(لمحمد مفالح نموذج ،من 
ل ومدلول ،أ/د مشرف هواري بلقاسم، الفصل الثانً :الدا 2015/2016إعداد الطالبة إدرٌس زهرة ،السنة الجامعٌة 

117ـ 116الشخصٌة وأنواعها،ص ص   
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هوامش جمع هامش مشتقة من الفعل همش حٌث جاء معنى همش المعجم الوسٌط: الرجل: 

همشا:أكثر  الكالم فً غٌر صواب والقوم تحركوا، والجرد:تحرك لٌثور والشًء 

همشا:جمعة)همش( الكتاب:علق على هامشه ما ٌعنى به
1
.  

ور على وضعه،وٌتحرك بإكثار الكالم انتهت رحلة معمر مخلفة أثار نفسٌة وخٌمة جعلته ٌث

فً غٌر محله، خاصة مع مسإوله عبد السالم حسً،الذي رغم صرامته وقدرته التً تحوله 

على اتخاذ قرار ٌعاقب فٌه معمر إال أنه أبى ذلك من باب اإلنسانٌة، وشفقة على معمر 

إلٌه.فً الجبلً الذي ساءت حالته نتٌجة ماكان ٌحمله من ضغطات شكلت هوامش ما آل 

 رحلته هذه سجلت كآخر رحلة ختم بها مشوار عمله. 

. 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                  
117ـ المرجع نفسه ص

1
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 ـ المستوى التركٌبً فً الرواٌة:

مما الٌخفى على النقاد والدارسٌن أن الرواٌات تترواح بٌن الوصف والسرد والحوار وألن 

ه الرواٌة وضعنا ٌصبو لدراسة اللغة فً االستعمال فإنه ٌجدر بنا نحو دراسة الحوار فً هذ

باعتباره كالم ٌدور بٌن الشخصٌات الّروائٌة لٌشكل مواقف تخابرٌة معٌنة لكل غرضها 

 وسٌاقها.

 بحٌث قمنا بإحصاء الجمل التً ٌحسن السكوت علٌها وترقٌمها وتصنٌفها إلى:

ـ جمل اسمٌة بسٌطة ومركبة، وجمل فعلٌة بسٌطة ومركبة والحوار باعتباره جزء الٌتجزء 

كانت بحٌث أن الحوار ٌلعب دورا هاما فً نقل األفكار والتصورات عن  من أي رواٌة

مجرٌات األحداث.وبعده هذه الدراسة توصلنا إلى أن حوار المدونة كان بشاملة بحٌث كان 

 الحوار بنوعٌه الداخلً والخارجً.

حٌث أن بلغت عدد الجمل اإلسمٌة البسٌطة:خمسة وخمسون ومئة،واالسمٌة المركبة سبعة 

ون وثالث مئة، والجمل الفعلٌة البسٌطة ثالثة وسبعون وسبع مائة،والفعلٌة المركبة وست

 سبعة وستون ومائة وألف. 

نوع الجملة  اسمٌة      فعلٌة                

       

المجموع   

بسٌطة   155 773 328 

مركبة   367 1167 1534 

 1862 1940 522 المجموع العام

(1)ج  
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 أما نسبة المئوٌة لكل منها فٌخلصها الجدول التالً:

 النسبة المئوٌة العدد نوع الجملة

اسمٌة بسٌطة   155 8.32 

 19.70 367 اسمٌة مركبة

 41.51 773 فعلٌة بسٌطة

 62.67 1167 فعلٌة مركبة

 100 1862 المجموع العام

(2)ج  

خالل الجدولٌن نستخلص بؤن الجمل الفعلٌة البسٌطة قد طغت مقارنة بالجمل االسمٌة،  فمن

 وكذا الجمل الفعلٌة المركبة مقارنة بالجمل االسمٌة المركبة.

وهذا الفرق لم ٌؤتً هكذا وحسب، بل إذ وراءه أسباب أهمها اللغة العمٌقة التً كثٌرا ما 

التواصلٌة.وأن الجمل الفعلٌة فهً دالة فً أصل استعماالتها شخصٌات الرواٌة فً المواقف 

 وضعها على االستمرار والحدوث وأن الجمل االسمٌة قد تفٌد الثبات واالستقرار.
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نماذج الجمل من الرواٌة:ـ   

:البسٌطة اسمٌة جملـ   

ـ فً مساء الٌوم التالً
1
.  

ـ ٌا معمر حان وقت الغذاء
2
.  

ـ أهال بالصحراوي
3
.  

ال تعرٌف المنطقةـ فتاة ٌتٌمة 
4

 .  

:مركبة اسمٌة جملـ   

ـ أصبحت حٌاتً بسٌطة ال معنى لها
5

.  

ـ مازلت أحتفظ ببطاقة اإلقامة
6
.  

ـ هل توجد قرٌة قرب هذا الطرٌق
7
.  

ـ كنت رجال رائعا
8
.  

 

  

 
                                  

،35،ص 2012رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،محمد مفالح سحب وتوزٌع:منشورات دار الكتب ،اإلصدار ـ  1  
63ـ هوامش الرحلة األخٌرة:ص 2  

99ـرواٌة هوامش الرحلة األخٌرة:ص 3  
 

38ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة ص  4  
 

. 5رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة صـ  5  
 

. 53ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص 6  
 

. 38ـ رواٌة هوامش الرحلة االخٌرة،ص 7  
 

  8. 88ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص
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:بسٌطة فعلٌة جملـ    

ـ أكره الشتاء
1
.  

ـ اتسعت ابتسامتها المغرٌة
2
.  

ـ ضرب عبد السالم الحسً كفا بكف
3
.  

ـ أحببته بسرعة
4
.  

ـ نزعت مالبسً المتسخة
5
.  

ـ أحبك ٌا سً معمر
6
.  

:مركبة فعلٌة جملـ   

ـ كان العمال ٌستقبلونً بالضحك الصاخب
7
.  

ـ سؤذهب إلى بٌتً مهما كانت الظروف
8
.  

ـ استعد لتناول عشاءك وتؤهب للسفر
9

 

                                  
 

  1. 13ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص

  

  2ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة ، ص نفسها.

 

  683األخٌرة،صـ رواٌة هوامش الرحلة 

  4 39ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص 

 

  5. 63ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص

 

  6. 88ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص

 

  7. 11ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص

 

  8. 69ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص 
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. 

ـ المعجم التداولً للرواٌة:2  

فقد احتوت الرواٌة على الكثٌر من األلفاظ التً لها قوة إنجازٌة مقصدٌة بطنٌة غٌر ظاهرٌة 

 فمنها:

 اللفظ قصدٌته

قلب وهران وسط مدٌنة)وهران(
1

 

سؤلنً ببرودة الالمباالت
2

 

رمانً الهوانً بنظرة باردة بدون مؤخذة
3

 

كرهت مشاق الحفر شقوة المهنة
4

 

الماطرتان عٌناها شدة البكاء
5

 

 

ـ المستوى البالغً للرواٌة:3  

 وفً هذا الجانب عالجت مختلف األسالٌب الواردة فً الّرواٌة والصور البٌانٌة كاآلتً:

 أ/األسالٌب:

 ـ االستفهام:

لماذا كل هذا الضحك ؟-  

                                                                                                        
  9. 83ـ رواٌة هوامش الرحلة االخٌرة،ص

 

  1. 9الرحلة األخٌرة،ص ـ رواٌة هوامش

 

  8.2رواٌة هوامش رحلة اخٌرة،ص ـ

 

  3رواٌة هوامش رحلة اخٌرة ًصفحة نفسها.ـ

 

  19.4هوامش رحلة اخٌرة ،ص  ـ

  26.5هوامش رحلة اخٌرة،ص   ـ
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 أتدخن وهً فً عمر الربٌع؟

 

 ب/ النداء:

ـ أٌها المطر الغجري أحبك
1
.  

بغزارة ووحشٌةـ أٌتها األمطار اهطٌلً 
2

.الغرض من هذا األسلوب هو األمر.  

ـ ال تجهل ٌا رجل 
3

.غرضه النهً  

 ج/النهً:

 ـ ال لم أزر بٌتً؟ غرضه التحسر.

ـ لما ال تشتري أرضا زراعٌة؟
4

فغرض من هذا األسلوب هو النصح واإلرشاد    

 ـ ال تقلق.

 د/التعجب:

ال تقلق ٌا معمر ـ
5

 

ـ ٌا للسخرٌة
6

 

 

غرٌبة ـ ٌالها من قضة 
7

 

                                  
  16.1هوامش الرحلة االخٌرة ن ص -

  2 .07هوامش الرحلة االخٌرة ص  -

  3 70هوامش الرحلة االخٌرة ص -

  4 .85هوامش الرحلة االخٌرة .ص 

  5 .62هوامش الرحلة االخٌرة ص -

  6 .39هوامش الرحلة االخٌرة ص 

  7 .40هوامش الرحلة االخٌرة ص -
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 هـ/ التمنً:

ـ تمنٌت أن ٌنطق عواد الحارس لٌبدد بعض مخاوٌفً 
1
.  

 

ـ تمنٌت فً تلك اللحظة لو وجدت نفسً فً بٌتً
2
.  

ـ تمنٌت أّن أقضً بعض الوقت فً غرفتً عواد الحارس
3
.  

 ب/ الصور البٌانٌة الواردة فً الرواٌة:

 ـ التشبٌه:

لكالتوس التً تحف الطرٌق الوطنً فتهزها "كانت الرٌاح العنٌفة تهاجم أشجار التوت و ا

بقوة وهً تعوي كالذئاب الضاربة
4

"  

نوعها: تشبٌه ؛بحٌث أن األدٌب شبه صوت الرٌاح بالصوت الذئاب وٌكمن وجه الشبه 

 بٌنهما الصوت المخٌف والقوي.

" بدت لً المدٌنة امرأة شقٌة هجرها عشاقها
5

"  

.نوعها:تشبٌه بلٌغ ألن أداة التشبٌه محذوفة   

 وغرض منهما ٌكمن فً توضٌح المعنى واشتغال بال المتلقً.

 ـ االستعارة والكناٌة:

ـ"شوارع وهران ترتجف"   

                                  
  1 .76هوامش الرحلة االخٌرة ص  -

  2 .78،ص هوامش الرحلة االخٌرة  -

  3 .81ص هوامش الرحلة االخٌرة  -

  4 23صهوامش الرحلة االخٌرة  -

  5 05صهوامش الرحلة االخٌرة 
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 نوعها:استعارة مكنٌة بحٌث حذف المشبه به وترك قرٌنة للداللة علٌه .

ـ" ٌصارعون الطبٌعة الخرساء" 
1
  

علٌه بالزمة من نوعها: استعارة مكنٌة بحٌث حذف المشبه به الذي هو اإلنسان ودال 

 لوازمه "الخرس"

ـ "هاهً شاحنتً تجلط الطرٌق بعجالتها الضخمة "
2

كناٌة على اإلفراط فً السرعة.  

ـ "على أرضنا العطشاء" كناٌة على قحط األرض وجفافها
3
.  

ـ"خدعتنً الدنٌا"
4
كناٌة على صفة صعوبة الحٌاة ومرارتها.   

راج المجرد إلى المحسوس، وتجمٌل وتعود داللة من توظٌف هذه الصور البٌانٌة هً إخ

 وتنمٌق المعنى

ـ الوظائف التداولٌة فً الرواٌة:4  

حاولت فً هذا الجانب بؤن أرصد الوظائف التداولٌة الخمسة؛ ونذكر بؤن الوظائف التداولٌة 

قسمٌن: وظائف خارجٌة مسندة إلى المكونات التالٌة:"المتدأ"و"الذٌل"و"المنادى" الواقعة 

أما الوظائف الداخلٌة فهً" المحور" و"البإرة" بنوعٌها الجدٌدة والمقابلة.خارج الجمل   

أـ الوظائف الخارجٌة:   

ـ المبتدأ: المبتدأ كما ورد فً كتاب" أحمد المتوكل" هو ما ٌحدد مجال الخطاب بالنسبة لما 1

بر ٌؤتً بعده،وقد عرفه "سٌمون دٌك" بقوله" المبتدأ"هو ما ٌحدد مجال الخطاب الذي ٌعت

 الحمل بالنسبة إلٌه واردا.

                                  
  1 06ص هوامش الرحلة االخٌرة 

  162ص  هوامش الرحلة االخٌرة -

  103ص –هوامش الرحلة االخٌرة 

  074ص هوامش الرحلة االخٌرة  -



مفالحمحمد  للروائي –هوامش الرحلة األخيرة  –       الفصل الثاني: دراسة تداولية لرواية  

 

86 
 

ومعنى القول هو أن المبتدأ هو ما ٌشكل موضوع الحدٌث، أو هو الموضوع الذي ٌرتكز 

 الحدٌث علٌه فً حٌن تشكل البنٌة الجملٌة شرطا لهذا الموضوع .

 

 

 مثال من الرواٌة:

1
 ـ قهوة موزة

.
2
 ـ عمً معمر شخص مغامر

.
3
 ـ اسم جمٌل

.
4
 ـ أنا عمك معمر

.
5
 ـ األثرٌاء أصحاب المجتمعات الفخمة النائمة فً شواطًء بالدنا الذهبٌة

ـ الذٌل: تعرف وظٌفة الذٌل بؤنها الوظٌفة المسندة إلى المكون الحامل للمعلومة التً  2

 توضح معلومة داخل الجملة أو تعدها أو تصححها.

ه الوظٌفة تفٌد ثالث مفاد هذا التعرٌف وكما ٌذهب إلى ذلك الدكتور "أحمد المتوكل" أن هذ

معان تداولٌة:التوضٌح،التعدٌل،التصحٌح، وبذلك نحصل على ثالثة أنواع من الذٌول:ذل 

 التوضٌح، ذٌل التعدٌل،ذٌل التصحٌح.

                                  
  91ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص

 

  2 15هوامش الرحلة االخٌرة ص  ـ

 

  3 17هوامش الرحلة االخٌرة ص  ـ

 

  4 .35هوامش الرحلة االخٌرة  ص ـ

 

  5 26هوامش الرحلة االخٌرة ص  ـ
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 استخراج أمثلة من الرواٌة:

.
1
 ـ حركت الفتاة ٌمناها وأجابت قائلة بصوت خافت

.
2
 ـ لٌس من عادتً اإلبحار فً التفكٌر الهادئ

 

.
3
 ـ كانت األمطار قد توقفت ولكن الرٌاح بقٌت تغرٌد فً عالم اللٌل المخٌف

.
4
 ــ من ٌتحدى الصحراء المتبرجة مجنون... مجنون

.
5
 ـ ظهر عبد السالم الحسً وهو ٌرتدي بدلة زرقاء

.
6
 ـ كان عواد الحارس جالسا أمام األوانً المعدنٌة والكؤوس الصغٌرة

ـ المنادى:3  

ٌالحظ أن المنادى لم ٌؤخذ قسطه من الدرس فً اللسانٌات الحدٌثة كباقً مكونات الجملة  

 األخرى.

فإننا نكاد ال نعثر على دراسة مخصصة لوصف خصائص هذا المكون فً إطار النظرٌات 

اللغوٌة الصورٌة وال فً إطار النظرٌات اللغوٌة التداولٌة.ففً النحو الوظٌفً مثال تنحصر 

لتداولٌة فً أربع وظائف: المبتدأ والذٌل والبإرة والمحور.الوظائف ا  

                                  
  1 .27هوامش الرحلة االخٌرة ص ـ 

 

  2 .28هوامش الرحلة االخٌرة ص ـ 

 

  3 .25هوامش الرحلة االخٌرة  ص  ـ

 

  4 .29هوامش الرحلة االخٌرة  ص ـ

 

  5 65 صهوامش الرحلة االخٌرة ـ

 

  6 71هوامش الرحلة االخٌرة ص  ـ
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ونرى أن من الوارد أن تضاف إلى الوظائف األربع المقترحة فً إطار النحو الوظٌفً  

 وظٌفة خامسة:وظٌفة المنادى.

وظٌفة المنادى كاآلتً:"المنادى وظٌفة تسند إلى المكون الدال على الكائن المنادى  وتعرف

 فً مقام معٌن." ومن أمثلة المدونة فً الرواٌة كاآلتً:

.
1
 ـ أحببته بسرعة : ٌا سٌدي

 

 

.
2
 ـ مط الرجل شفتٌه وأجابنً بلهجة رٌفٌة الٌاسً محمد لم أرها

.
3
 ـ أرأٌت ٌا هواري

.
4
 ـ اٌه ٌا الدنٌا....ٌا بنت الكلب

.
5
 ـ أٌن كنت ٌا رجل الطٌب

.
6
 ـ هذا غٌر معقول ٌا رجل

7
 ـ ماذا جرى لك ٌا ولدي؟

                                  
  1 .39ص هوامش الرحلة االخٌرة  ـ

 

  2 .38هوامش الرحلة االخٌرة ص  ـ

 

  3 .08هوامش الرحلة االخٌرة  ص  ـ

 

  4 49هوامش الرحلة االخٌرة ص  ـ

 

  5 51هوامش الرحلة االخٌرة ص  ـ

 

  6 51هوامش الرحلة االخٌرة  ـ

 

  7 .8هوامش الرحلة االخٌرة ص  ـ
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ب ـ الوظائف الداخلٌة:   

ـ وظٌفة المحور:ٌذهب الدكتور "أحمد المتوكل" إلى تعرٌف المحور بقوله:"تسند وظٌفة 1

 المحور إلى المكون الدال على ما ٌشكل "المتحدث عنه داخل الحمل"

ٌالحظ من هذا التعرٌف أّن وظٌفة المحور تستند إلى المكون الدال ما ٌشكل المحدث وما 

 عنه داخل الجملة،أو بعبارة أخرى فغّن المحور هو الذات التً تشكل محط خطاب ما .

 مثال من الرواٌة:

 

 

 

.
1
 ـ أنا زوجة تاجر ثري

2
 ـإلى أٌن أنت ذاهبة ٌا آنسة؟

.
3
 ـ أنت رجل ...ال ٌختلف عن اآلخرٌن

.
4
 ـ لو كنت أدري

.
5
 ـ أعتقد أننً المرأة الوحٌدة التً تحمل هذا االسم الجمٌل

 .
1
 ـ أنا أومن بموهبته

                                  
  19.1األخٌرة،صـ رواٌة هوامش الرحلة 

 

  182ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص 

 

  133ـرواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص

 

  094ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص 

 

  175ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص
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التعرٌف السائد لها فً نظرٌة النحو الوظٌفً بؤّنها:تسند وظٌفة البإرة إلى   :البؤرة      

وبمعنى آخر فإّن وظٌفة   األكثر بروزا فً الجملةالمكون الحامل للمعلومة األكثر أهمٌة و 

البإرة هً المعلومة غٌر المشتركة بٌن طرفً الخطاب ؛أي أّنها معلومة لدى طرف 

ومجهولة لدى الطرف الثانً، وٌختلف الطرف الفاقد للمعلومة باختالف الجملة إذا كانت 

ها خبرٌة عنها وإذا كانت استفهامٌة، بحٌث ٌجهل المخاطب المعلومة فً النوع األول وٌفتقد

 الباث فً النوع الثانً كما سٌتضح فً األمثلة من الرواٌة:

.
2
 ــ سٌكون لكتاب الشرٌف صدى

.
3
 ـ أٌن اختفٌت ٌا سً معمر

                                                                                                        
 ؛

  1. 58ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص

  2. 58ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص

 

  3. 59الرحلة األخٌرة،صـ رواٌة هوامش 
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.
1
 ـ عاد سى معمر إلى قاعدتنا سالما

.
2
 ـ سؤلته بغضب ماترٌد منً؟

.
3
 ـ ستحط الطائرة فً مطار السانٌة وهران

.
4
 ـ قلت له بصراحة: عمك معمر الجبلً سائق شاحنة فقط

 

 

 

                                  
 

  1. 71ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص

 

  2. 82ـ رواٌة هوامش الرحلة االخٌرة،ص 

 

  3. 89ـ رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة،ص 

 

  4. 92ـ رواٌة هوامش الرحلة االخٌرة،ص



 خاتمة                                                                                                          

 

 

حمد هللا الذي تتم الصالحات والصالة و السالم على نبٌنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أ    

 أما بعد:

ن ٌٌسر لنا طرٌق أن ٌنفع به الباحث والقارئ وأ اسألوهللا  إٌراده وتهٌأ إعدادهتٌسر  فهذا ما

فً هذا البحث على النحو  استنتجت ما إلىلمح إنً أالعلم وٌوفقنا فٌه وقبل ختام هذا البحث ف

  اآلتً:

ن ٌكون موضوعا لبحث ، ٌصلح كل منها ألالتداولٌة بحر واسع ٌحوي مواضٌع عدةـ    

" وما إلى ذلك من مجاالت الكالم أفعال "ر أو"االستلزام الحوا "تحلٌل مثل موضوعالو

داولً.البحث الت  

الجملة تحلٌال ٌمكننا من تحلٌل إذ التداولٌة موضوع غنً ومفٌد  الوظائفموضوع  ـ إن   

 أكثر وضوحا فً مستوٌات الثالث) تركٌباـ داللٌاـ تداولٌا

ـ وأن رواٌة هوامش الرحلة األخٌرة، عنوانها ٌحمل عدة مضامٌن متباٌنة ٌصعب     

ما ،نظرا إلثارته ومٌله نحو الغموض ارئالقحصرها ٌعتبر بمثابة الّطعم الذي ٌجذب 

 ٌستقبل بصورة أوضح عنصر التشوٌق، وهذا ماوجدناه طاغٌا فً الرواٌة.

ـ ونحكم على الروائً" محمد مفالح" بأنه متأثر كثٌرا بالبٌئة المحٌطة  به لذا جعلته     

متفردا فً عمله الّروائً واضعا سارا تارٌخ ماضٌه، بحٌث اعتبرت رواٌته همزة وصل 

بٌن الماضً والحاضر بأسلوب الدراما المشوقة؛ بحٌث ٌتخٌل القارئ مالمح تحركات 

مسرحً أو تلفزٌونً ولٌس عمال روائٌا.الشخوص فٌها وكأنه عمل   

ن أن ٌتّوج بدراسات فكان ثمرة جهد جهٌد آملٌ ـ تم إنجاز هذا العمل بفضل من هللا وعونه 

 أخرى جادة أخرى جاّدة للتوّسع فٌه أكثر.



 خاتمة                                                                                                          

 

ٌِّتَ  لذا سٌظل جهدي مجّرد قطرة من بحر واسع، تصدٌقا لقوله تعالى:"َوَما  إالِمْن اَْلِعْلِم  آَت

الً".ٌَقلِ   

هنا وهللا أعلم وأحكم، وما كان من تقصٌر وخطأ فمن نفسً والشٌطان وما كان من صواب 

 فبتوفٌق من هللا وحده و آخر دعوة أن الحمد هلل رب العالمٌن.
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