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 المستخلص

دراسة اللغة الىت تركز االنتباه على اؼبستعملُت وسياق  إُف تقدًن بحثال يهدف ىذا 
التداولية ىى . استعمال اللغة بداًل من الًتكيز على اؼبرجع، أو اغبقيقة، أو قواعد النحو

فاىتماماهتا على دراسة العالقة بُت اؼبتكلم  .تدرس استعمال اللغة ىف السياقاليت 
واؼبستمع بكل ما يعًتي ىذه العالقة من مالبسات وشروط ـبتلفة، حيث تدرس كل 

اعبملة الواحدة يبكن أن  العالقات بُت اؼبنطوقات اللغوية وعمليات االتصال والتفاعل.
داولية أصبحت من التف  تعرب عن معاىن ـبتلفة أو مقًتحات ـبتلفة من سياق إُف سياق.

سواء أكان  من جوانبها على السياق اللسانية القادرة على التحليل اللغوي أكثر اؼبناىج 
 واالستلزام اغبواري (Presupposition)اؼبسبق واالفًتاض(Diectics)اإلشاريات من جانب

(Conversational Implicature)  األفعال الكالميم من أ(Speech Acts).  
البنيوية و علم الداللة واألسلوبية  اللسانياتكمثل بالعلوم األخرى  عالقات   لتداوليةول

وعلم اللغة االجتماعي وعلم اللغة النفسي وربليل اػبطاب و اللسانيات  النصية والنحو 
علم اللغة الوظيفي واغبجاج. ولذلك ذباد تطبيقات التداولية يف عدة اجملاالت وىي يف 

 و االتصال على البعد.   نسان والآلة و االتصال وجها لوجوالتطبيقي والتفاعل بُت اإل

 
 التداولية ، تطبيقاتالتداولية داولية، عالقاتة، السياق، جوانب التالكلمات األساسية: التداولي  
 

 التمهيد . أ

ال قيمة للمفردات أو العبارات بعيدة عن سياقها، فال بد من دراسة اؼبفردات والعبارات اليت 
يوجهها اؼبتكلم داخل السياق، ومن خالل الظروف احمليطة بو، ومن خالل زمان ومكان التخاطب، 

ىذه  لكي تتضح مقاصد اؼبتكلم واؼبعاين اؼبطلوب إيصاؽبا للمخاطب واليت يرمي إليها اؼبتكلم. وكل
األمور هتتم هبا الدراسة التداولية، وهتتم أيضًا بنوعية العالقة االجتماعية اليت ذبمع بُت اؼبتكلم 
واؼبخاطب، واليت تبث عرب وسائل االتصال، فيستعمل اؼبتكلم عدة طرق لإلقناع والتأثَت واألمر 
                                                                  

 محاضرة في الجامعة اإلسالمية الحكومية بالنكارايا *
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جابة ؾبموعة إلالتداولية  . ويف ضوء ىذا التصور رباول اؼبقاربة(38 :6002،  بوقره، نعمان) واإلخبار
ماذا نصنع حُت نتكلم؟ ماذا نقول بالضبط، حُت نتكلم؟ من يتكلم إذن؟  من األسئلة اؼبهمة مثل:

وإُف من يُتكلم؟  وألجل من؟ ماذا علينا أن نعلم حىت يرتفع اإلهبام عن صبلة، أو أخرى؟ وكيف 
   أرمينكو، فرانسواز،) اغبريف لقصٍد مانتكلم بشيء، ونريد شيء آخر؟ وىل يبكن أن نركن إُف اؼبعٌت 

وىذا الفرع الذي يعٍت بالتخاطب يهتم بدراسة كيفية انتقال اؼبعٌت ليس فقط على  .(7 :6832
اؼبعرفة اللغوية بُت متكلم ومستمع بل على أساس سياق الكالم اؼبنطوق وسياق االستقبال واؼبعرفة 

: 6066 بشري البستاين،) لم وظروف الكالمبوضع اؼبتشاركُت يف التخاطب. وكذلك بقصد اؼبتك

. ويفهم عند ىذا اغبد بأن التداولية ىي تستدعي القرار االبستمولوجي، القاضي بأبعاد الكالم (66
ة. وعلى عكس ذلك، تعد التداولية استطالة لسانية ؿبضمن اغبقل اللساين حبكم كونو ظاىرة فردية 

 .(638 :6003 أستيتية،ظبَت شريف ) أخرى، للسانيات التلفظ
: منها ،اللغة العربيةيف بعدة كلمات  Pragmaticsرآى د.صبيل اغبمداوي أن ترصبة كلمة  

و الراجح الذرائعية والتداولية و الرباكماتية والوظيفية واالستعمالية والتخاطبية و النفعية والتبادلية.  
 اشائعة بُت الدارسُت يف ميدان اللغة واللسانيات من جهة، وألهن ةمصطلح اىو التداولية ألهن عندنا

صبيل ) يل على الفاعل واغبوار والتخاطب والتواصل بُت األطراف اؼبتلفظة من جهة أخرىرب
 .(www.alukak.net  ,اغبمداوي

م من يموا تعريفات كثَتة للتداولية ليس منها تعريف سلدوقد استطاع عدد من الباحثُت أن يق
التدوالية ىي دراسة األسس اليت أ(  اؼبآخذ عليو وقد يناقض بعضها  بعضا. من ىذه التعريفات:

التداولية ىي دراسة اللغة من ون ؾبموعة من اعبمل شادة تداوليا؛ ب( نستطيع أن نعرف َف  تك
. وىو نوع من التعريف وباول أن يوضح  جوانب Fungsional Perspectiveوجهة نظر وظيفة 

التداولية ىي دراسة كل جوانب اؼبعٌت اليت لغوية؛ ج(  ب اللغوي باإلحالة إُف أسباب غَتالًتكي
هتملها النظريات الداللية. فإذا اقتصر علم الداللة  على دراسة األقوال اليت تنطبق عليها شروط 

لة على الصدق، فإن التداولية تعٍت دبا وراء ذلك فبا ال تنطبق عليها ىذه الشروط، وقصر علم الدال
ىذا النوع من األقوال غَت مسلم بو يف النظريات الداللية اليت ظهرت  منذ العقد الثامن  من القرن 

وعموما  .(66 :6006 ؿبمود أضبد كبلة،)  حصره يبكنالعشرين فضال عن أن ما وراء ذلك ال 
ؾبموعة من البحوث اؼبنطقية اللسانية، وىي كذلك الدراسة اليت تعٍت باستعمال  أهناتعريف التداولية 

فيليب  ) اللغة وهتتم بقضية التالئم بُت التعابر الرمزية والسياقات اؼبرجعة واؼبقامية واغبدثية والبشرية
 .(63 :6007 بالنشية،
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 حل يف ويفسرىا ويساىم اللغة ظواىر من كثَتا يعاًف معاصر، تواصلي علم التداولية ان

 مشارب من معارفو يستمد رحب ؾبال اهنا ذلك على ساعدىا وفبا ومعوقاتو التواصل مشاكل

– االنثروبولوجيا – االتصال علم -اللسانيات – اؼبعريف النفس علم – االجتماع علم ( ـبتلفة
 ،فبا اؼبختلفة االنسانية اؼبعرفة مكاسب من كثَت على التداولية تستند وبالتاِف( ..التحليلية الفلسفة

 .(8/60 اؼبوسوي، مصطفى شوقي) الثراء و التوسع طابع سبهاتاك
 

 نشأة التداولية   . ب

إن نشأة التداولية توافقت تقريبا مع نشأة العلوم اؼبعرفية. ولقد جرى التفكَت يف الذكاء 
االصطناعي يف سياق عقلية جديدة ىي العقلية اليت مكنت من ظهور العلوم اؼبعرفية. يبكن  

وإُف  6431بدايات ىذا الربنامج اؼبعريف إُف اػبمسينات من القرن  العشرين  وبالتحديد إُف سنة 
، و  Simonسيمون،  و Newell ، و نيوالMiller، وميلرChomskyأوُف مقاالت شومسكي

عندما  6411. ويبكن إرجاع نشأة التداولية إُف سنة McCullochو مال كولوك، Minskyمينسكي
آن روبر و )  ألقى جون أوستُت ؿباضراتو يف جامعة ىارفاد ضمن برنامج "ؿباضرات وليام جايبس"

  (.63-67: 6008 موشالر،جاك 
لقد سارت التداولية منذ ذلك الوقت يف اذباىُت نبا: الدراسات اللسانية و الدراسات 

من السيميائية اللسانية وليس  االفلسفية. ففي االذباه األول استعملت التداولية بوصفها جزءً 
يزال ىذا اؼبنحى اللساين قائمًا غبد الآن يف اللسانيات  الو  .بعالقتها بأنظمة العالمات عموماً 

األوربية، أما يف الدراسات الفلسفية وخصوصًا يف إطار الفلسفة التحليلية، فقد خضع مصطلح 
قد كان للفيلسوف و اؼبنطقي كارناب دوره، فقد ساوى بُت  .التداولية إُف عملية تضييق يف ؾبالو

مت يف أواخر الستينات تبٍّت تعريف كارناب ضمنيًا يف الدراسات التداولية و السيمياء الوصفية. 
بيد  .وخصوصًا يف حركة الداللة التوليدية -اللسانية: تتطلب الدراسات إُف إشارة ؼبستعملي اللغة 

أن الدراسات اليت استندت إُف كارناب اتسعت كثَتًا لتشمل دراسات من خارج اللسانيات مثل 
زالت اللسان ( و ) تداعي الكلمات (. وظهرت اغباجة إُف تطوير دراسات فرويد ويونغ عن )

وتوسيع تعريف كارناب باالشارة إُف أكثر من مستعملي اللغة ؛ ينبغي أن تكون ىناك إشارة إُف 
ب إدخال مفهوم السياق إُف تعريف كارناب للتداولية. هبث الكالم. وىنا و مكان و زمان حد

الزمانية و اؼبكانية و اؼبعتقدات  دودث الكالمي واغبو  اغبدوالسياق يتضمن ىويات اؼبشاركُت يف
 اليت ومقاصد اؼبشاركُت. لقد كان تعريف موريس ؿبفزًا و سببًا للنهوض دبجموعة من الدراسات

تضمنت دراسة الظواىر النفسية و االجتماعية اؼبوجودة داخل أنظمة العالمات بشكل عام أو 
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التصورات التجريدية اليت تشَت إُف الفاعلُت أحد مفاىيم  داخل اللغة بشكل خاص، ودراسة 
كارناب(، ودراسة اؼبفردات التأشَتية والدراسات االنكلو أمريكية يف اللسانيات وفلسفة اللغة. 
وىناك ؾبموعة من األسباب تقف وراء االىتمام بالتداولية مؤخراً. بعضها تأرىبي وبعضها غَت ذلك؛ 

بارىا ردة فعل على معاعبات جومسكي للغة بوصفها أداة ذبريدية أو قدرة فقد بدأ االىتمام هبا باعت
ذىنية قابلة لالنفصال عن استعماالهتا ومستعمليها، والسبب الآخر ىو التوصل إُف قناعة مفادىا 
أن اؼبعرفة اؼبتقدمة بالنحو والصوت والداللة َف تستطع التعامل مع ظواىر معينة ذات أنبية بالغة، و 

بار االدراك اؼبتزايد بوجود فجوة بُت النظريات اللسانية من جهة ودراسة االتصال اللغوي يبكن اعت
من جهة أخرى سببًا آخر يف االىتمام بالتداولية. ومن األسباب األخرى، اذباه معظم التفسَتات 

جوانب اللسانية لتكون داخلية دبعٌت أن السمة اللغوية تُفسر باإلشارة إُف ظبة لغوية أخرى أو إُف 
معينة من داخل النظرية، وظهرت اغباجة إُف تفسَت ذي مرجعية خارجية وىنا ظهرت الوظيفية 
اذباىًا فبهدًا للتداولية. يبكن تقسيم التداولية العامة إُف اللسانيات التداولية و التداولية االجتماعية 

اليت توفرىا لغة معينة لنقل اؼبصادر  -فاالوُف يبكن تطبيقها يف دراسة اؽبدف اللساين من التداولية 
والثانية تعٌت بالشروط والظروف األكثر ؿبلية اؼبفروضة على االستعمال اللغوي  -أفعال إقبازية معينة 

عادل ) وىو حقل أقل ذبريدًا من األول.فالتداولية تدرس اؼبعٌت يف ضوء عالقتو دبوقف الكالم
 .(http://www.iraqnla.org , االثامري

العمري يف كتابو "البالغة العربية" إُف أن التداولية اغبديثة بعد جاحظي يف وقد ذىب ؿبمد 
أصلو الىتمام اعباحظ وتركيزه على ىذا اؼبستوى يف كتابو "البيان والتبيُت" وعلى عملية التأثَت يف 

ثَت اؼبتلقي، واإلقناع، وقد ظبيت ىذه النظرية عنده، واليت تعرف اليوم بـ"التداولية" بـ نظرية "التأ
يقول ؿبمد العمري: إن ىذا البعد ىو أحد األبعاد األساسية يف البالغة العربية، وىو بعد   واؼبقام".

جاحظي يف أساسو، وإن زبلي البديعيُت عنو يف مرحلة الحقة أدى إُف اختزال البالغة العربية 
السيميائية، ومن مث  وتضيق ؾباؽبا، وربظى نظرية التأثَت واؼبقام حاليًا بعناية كبَتة يف الدراسات

 ؿبمد العمري،)  الشروع يف إعادة االعتبار إُف البالغة العربية ربت عنوان جديد ىو "التداولية"
6888: 688 ). 

وتتجلى جذور التداولية عند اعباحظ من خالل تقسيمو للبيان إُف ثالث وظائف، واىتمامو 
التداوليات اغبديثة، يقول اعباحظ: أما بعد، يبكن أكثر بالوظيفة التأثَتية، اليت سبثل جانبًا مهمًا يف 

  إرجاع وظائف البيان، اعتماداً على كل ما سبق إُف ثالث وظائف أساسية ىي:

  الوظيفة اإلخبارية اؼبعرفية التعليمية )حالة حياد، إظهار األمر على وجو اإلخبار قصد اإلفهام(. .6

  على وجو االستمالة وجلب القلوب.الوظيفة التأثَتية )حالة االختالف( تقدًن األمر   .6
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أبو عثمان )  الوظيفة اغبجاجية: )حالة اػبصام( إظهار األمر على وجو االحتجاج واالضطرار .8
 (.71 :6871 ,عمرو بن حبر اعباحظ

فكل ىذه الوظائف تشكل جوىر النظرية التداولية يف الدراسات اؼبعاصرة باعتبارىا مقاربة هتتم 
األوُف، واإلقناع، والتأثَت، وإيصال اؼبعٌت، وتقدًن الفائدة، ومنو فإن غايتها بالتواصل يف الدرجة 

  منفعية حبتة.
 

 د. أهمية التداولية و مميزاتها  
تظهر أنبية التداولية من حيث إهنا هتتم باألسئلة اؽبامة واإلشكاالت اعبوىرية يف النص. ألهنا 

يتكلم، وإُف من يتكلم.  وتتلخص مهام رباول اإلحاطة بالعديد من األسئلة من قبيل: من 
الًتاصباتية يف ما  يلي: دراسة استعمال اللغة فهي ال تدرس البنية اللغوية ذاهتا ولكن تدرس اللغة 
حُت استعماؽبا يف اللطبقات اؼبقامية اؼبختلفة أي باعتبارىا كالما ؿبددا صادرا من متكلم ؿبدد 

 م تواصلي ؿبدد لتحقيق غرض تواصلي ؿبدد:وموجها إُف ـباطب ؿبدد بلفظ ؿبدد يف  مقا
 شرح كيفية جريان العمليات االستداللية يف معاعبة اؼبلفوظات .1
 بيان أسباب أفضالية التواصل غَت اؼبباشر وغَت اغبريف على التواصل اغبريف اؼبباشر .2

 شرح أسباب فشل اؼبعاعبة اللسانية البنيوية الصرفية للملفوظات .3

لغة  نفسها فهما حقيقيا ما َف نفهم الًتاصباتية، كيف تستعمل اللغة ال يبكن أن نفهم طبيعة ال .4
 (.82: 6001 ، بلبع عيد) يف االتصال

 تتميز التداولية عن غَتىا من اذباىات البحث اللغوي دبا يأيت:
التداولية تقوم على دراسة االستعمال أو ىي لسانيات االستمعال اللغوي،  وموضوع البحث  .6

 اؼبعٌت اللغوي يف االستعمال الفعلي.فيو  ىو توظيف 
 ليست للتداولية وحدات ربليل خاصة هبا وال موضوعات مًتابطة. .6

 التداولية تدرس اللغة من وجهة وظيفية عامة )معريفية، اجتماعية، ثقافية( .8

تعد التداولية نقطة التقاء ؾباالت العلوم ذات الصلة باللغة بوصفها وصلة ببينهما وبُت  .4
 ة اللغوية.لسانيات الثرو 

ال تنتمي التداولية إُف أي مستوى من مستويات الدرس اللغوي، صوتيا كان صرفيا أم كبويا  .1
أم دالليا لذلك فاألخطاء التداولية ال عالقة ؽبا باػبروج القواعد الفنولوجية أو النحوية أو 
 الداللية وىي ليست مستوى يضاف إُف ىذه اؼبستويات ألن كال منها ىبتص جبانب ؿبدد

 ومتماسك من جوانب اللغة، ولو أمباطو التجريدية و وحداتو التحليلية.
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ال تنظوي التداولية ربت علم  من العلوم اليت ؽبا عالقة ال تقتصر  التداولية على دراسة  .2
جانب ؿبدد من جوانب اللغة بل من اؼبمكن أن تستوعبها صبيعا وليس ؽبا أمباط ذبريدية  وال 

 وحدات ربليل.

 .(4 :2002، ؿبمود أضبد  لبلة) لرغم من أهنا تتداخل معها يف بعض جوانب الدرسباللغة، با .7

 

 جوانب دراسة التداولية ج. 
 ( Diectics. اإلشاريات )6

إن اإلشاريات  ىي الكلمات اليت تشَت إُف أو ربّدد فردا معينا أو مكانا معينا من بُت 
ؾبموعة متجانسة من األفراد أو األمكنة وترتبط ارتباطا وثيقا بسياق اؼبتكلم، مثل قول رجل لآخر: 

كذالك  فالكلمة "ىنا" يف اعبملة السابقة تشَت إُف مكان األفعال الكالمية، و  "سأنتظرك ىنا غدا".
 (.Kushartanti dkk, 2007:111) كلمة "غدا" تشَت إُف يوم بعد يوم األفعال الكالمية

إن اإلشاريات مثل أظباء اإلشارة، وأظباء اؼبوصول، والضمائر، وظروف الزمان واؼبكان؛ من 
اللغوية اليت ال يتحدد مرجعها إال يف سياق اػبطاب؛ ألهنا خالية من أي معٌت يف ذاهتا،  العالمات

اإلشاريات ىي  (46 :6001 بلبع، عيد،) لذلك فقد كان العرب سابقًا يطلقون عليها اؼببهمات
ريبة تلك األشكال اإلحالية اليت ترتبط بسياق اؼبتكلم مع التفريق األساس بُت التعبَتات اإلشارية الق

 .(36 :6004، عبد اؽبادي بن ظافر الشهري)  من اؼبتكلم مقابل التعبَتات اإلشارية البعيدة عنو
ىنا طبس أنواع اإلشاريات وىي اإلشاريات الشخصية و اإلشاريات اؼبكانية واإلشاريات 

اليت ، (P.W.J Nababan, 1984: 40) الزمانية و اإلشاريات اػبطابية واإلشاريات االجتماعية
 ستنحثها فيما يلي:

 اإلشاريات الشخصية: ( أ
وتشمل ضمائر اؼبتكلم، واؼبخاطب،والغائب، فهذه الضمائر عناصر إشارية، ألن مرجعها 

  .(63: كبلة، ؿبمود أضبد) يعتمد اعتماداً تاماً على السياق الذي تستخدم فيو
 مثل:أنا نعسان. فالسياق ىو الذي وبدد إحالة الضمَت )أنا(.

وال بد يف اإلحالة من ربقق شرط الصدق فلو قالت امرأة: أنا أم نابليون. فليس بكاف أن 
يكون مرجع الضمَت ىو تلك اؼبرأة بل ال بد من التحقق من مطابقة اؼبرجع للواقع ، بأن تكون 
ىذه اؼبرأة ىي أم نابليون فعاًل، وأن تكون اعبملة قيلت يف الظروف التارىبية اؼبناسبة.  وقد 

شأ نوع من اللبس يف استخدام الضمائر، إذا تعدد األشخاص فيؤدي ىذا إُف تعدد يف ين
إحاالت الضمائر، مثل:  دخل خالد القاعة فرأى بكرًا جالسًا ورآه بكر فابتسم لو وصافحُو. 
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فإن إحالة الضمَت يف )ابتسم( و)صافحو( فيها نوع من اللبس يف أهنا يبكن أن تعود على خالد 
 .(644 :اؼبتوكل، أضبد) أو على بكر

 اإلشاريات الزمانية: ( ب
ىي كلمات تدل على زمان وبدده السياق بالقياس إُف زمان التلفظ، فإذا َف يعرف زمان 

 التكلم أو مركز اإلشارة الزمانية التبس األمر على السامع أو القارئ.
فإذا وجدنا إعالناً: ستبدأ التخفيضات األسبوع القادم. فإننا إذا َف نعلم زمن 
اػبطاب)اإلعالن( فإننا ال نعرف ىل التخفيضات ستبدأ، أم مضى األسبوع وبدأت 

 التخفيضات، كما إننا ال نستطيع ربديده على وجو الدقة إذا َف نعلم وقت اإلعالن سباماً.  
من اؼبدة الزمنية كلها كأن يقال اليوم االثنُت، وقد تستغرق مدة وقد تستغرق اإلحالة إُف الز 

ؿبددة من الزمان، كأن يقال ضرب زيد عمراً يوم اػبميس،فالضرب يستغرق جزء من اليوم. وقد 
يتسع مدى بعض العناصر اإلشارية إُف الزمان فيتجاوز الزمان احملدد لو عرفًا إُف زمان أوسع 

اليوم تشمل العصر الذي نعيش فيو، وال يتحدد بيوم مدتو أربع فكلمة اليوم يف قولنا بنات 
وعشرون ساعة. وكل ذلك موكول إُف السياق الذي تستخدم فيو ىذه العناصر اإلشارية إُف 

 (.74 :عبد اؽبادي بن ظافر الشهري) الزمان
 ج( اإلشاريات اؼبكانية: 

من مركز اإلشارة اؼبكانية، وىي كلمات اإلشارة كبو ىذا وذاك لإلشارة إُف قريب أو بعيد 
وكذلك ىنا وىناك من ظروف اؼبكان اليت ربمل معٌت اإلشارة إُف قريب أو بعيد من اؼبتكلم 

 . (22: 2002 كبلة، ؿبمود أضبد،) وسائر ظروف اؼبكان مثل: فوق، وربت، إمام، وخلف
مكان اؼبتكلم وىذه العناصر اإلشارية إُف األماكن تعتمد يف استعماؽبا وتفسَتىا على معرفة 

وقت التكلم، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع، ويكون لتحديد اؼبكان أثره 
يف اختيار العناصر اليت تشَت إليو قربًا أو بعدًا أو وجهة. وال نستطيع تفسَت ىذه األلفاظ 

ي تعتمد على اإلشارية إال إذا وقفنا على ما تشَت إليو بالقياس إُف مركز اإلشارة إُف اؼبكان، فه
 (.31 :الشهري) السياق اؼبادي اؼبباشر الذي قيلت فيو

 فلو قال شخص: أحب أن أعمل ىنا.
فهل يعٍت : يف ىذا اؼبكتب، أو يف ىذه اؼبؤسسة، أويف ىذا اؼببٌت، أو يف ىذه القرية، أو يف 

نو قد ىذه الدولة...فكلمة ىنا تعبَت إشاري، وإن كان يشَت إُف شيء قريب من اؼبتكلم إال إ
 يكون بعيداً عن اؼبخاطب، فال يبكن تفسَته إال دبعرفة اؼبكان الذي يقصد اؼبتكلم اإلشارة إليو

 (..22: ؿبمود أضبد كبلة)
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وتتعقد اؼبسألة إذا كان اؼبخاطب ال يرى اؼبتكلم، مثاًل حُت يصف شخص لصديقو مكانو عرب 
لغة، وبالرغم من معرفة اؼبرسل إليو  اؽباتف: تقع اعبامعة على يبيٍت. فبالرغم من اكتمال اػبطاب

دبوقع اعبامعة، إال أنو يصعب معرفة موقع اؼبرسل بالتحديد، فال يقدر على ذلك إال إذا 
  .(38 :عبد اؽبادي بن ظافر الشهري)استطاع أن يعرف اذباه سَت اؼبرسل

 اإلشاريات اػبطابية:  ( د
العبارات اليت تذكر يف النص ىناك  إشاريات للخطاب تعد من خواص اػبطاب وتتمثل يف 

مشَتة إُف موقف خاص باؼبتكلم مثل:ومهما يكن من أمر، لكن، بل، فضاًل عن ذلك، من 
ّ...وىذه اإلشاريات قد تلتبس باإلحالة إُف سابق أو الحق . وقد (.28: كبلة، ؿبمود أضبد) مثم

سبوع اؼباضي تستعار إشاريات الزمان واؼبكان لتستخدم إشاريات للخطاب فكما يقال: األ
يبكن أن يقال: الفصل اؼباضي من الكتاب أو الرأي السابق، أو يقال: ىذا النص وتلك 

 القصة.
 ىـ( اإلشاريات االجتماعية:

وىي ألفاظ وتراكيب تشَت إُف نوع العالقة االجتماعية بُت اؼبتكلمُت واؼبخاطبُت، من حيث 
و ألفة.  والعالقة الرظبية يدخل فيها ىي عالقة رظبية أو عالقة غَت رظبية، أي عالقة صداقة أ

صيغ التبجيل يف ـباطبة من ىم أكرب سنًا ومقامًا من اؼبتكلم، أو مراعاة للمسافة االجتماعية 
بينهما فتشمل األلقاب، فخامة الرئيس، جاللة اؼبلك، ظبو األمَت، والسيد والسيدة..أما العالقة 

 .(.28: ، ؿبمود أضبدكبلة) غَت الرظبية فتشمل النداء باالسم اجملرد
 ( Presupposition. االفًتاض اؼبسبق ) 6

 الكامنة يف اؼبنطوقات  ىنا ىو اؼبعلومات اإلضافية Pressupositionيقصد باالفًتاض اؼبسبق  
(Abdul Chaer dan Leoni Agustina, 2010: 59).  يف كل تواصل لساين ينطلق  الشركاء

ومعطيات وافًتاضات معًتف هبا ومتفق عليها بينهم. تشكل ىذه االفًتاضات اػبلفية التواصلية 
الضرورية لتحقيق النجاح يف عملية التواصل، وىي ؿبتواة ضمن السياقات والبٍت الًتكبية العامة. 

 األمثلة فيما يلى:
مثال: ال تغلق النافذة. يف اؼبلفظُت كليهما  6، ويف ملفوظ مثال: اغلق النافذة 6ففي ملفوظ  ( أ

 خلفية "افًتاض مسبق" مضموهنا أن "النافذة مفتوحة"

يف مقام تواصلي معُت يقول الشريك أ يف اغبوار للشريك ب:  كيف حال زوجتك وأوالدك؟   ( ب
ب تربطهما فاالفًتاض اؼبسبق للملفوظ ىو أن "الشريك متزوج لو أوالد"، وأن الشريكُت أ و 

عالقة ما تسمح بطرح ىذا السؤال. هبب الشريك ب باؼبلفوظ "إهنا خبَت واألوالد يف العطلة 
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شكرا". ولكن إذا كان اػبلفية التواصلية غَت مشًتكة بُت شريكُت، فإن الشريك يرفض 
السؤال أو يتجاىلو، فيجب بأحد اؼبلفوظات الآتية: ال أعرفك، لست متزوجا، لقد طلقت 

 .(16 :مسعود صحراوي) زوجيت

 فهذه العبارة تقضي أن اؼبسؤول أبناء أكثر من واحد"كم عمرك ابنك األصغر؟" ج( واؼبلفوظ 
((Abdul Chaer dan Leoni Agustina: 59 

 ( Conversational Implicature. االستلزام اغبواري )1
يعد االستلزام اغبواري واحدا من أىم اعبوانب يف الدرس التداوِف، فهو الصقو بطبيعة البحث 

خالفا لكثَت -فيو، وأبعادىا عن االلتباس دبجاالت الدرس الدالِف، وعلى الرغم من ذلك، فليس لو 
دعى تاريخ فبتد، إذ ترتفع نشأة البحث فيو إُف احملاضرات اليت  -من موضوعات البحث التداوِف

وىو فالسفة اكسفورد اؼبتخصصُت يف دراسة اللغة الطبيعية إُف إلقائها يف  H.P.Griceجرايس 
 .6827جامعة ىرفارد سنة 

لقد عمد جرايس  أحد اؼبنظرين للرباصباتية  إُف إيضاح االختالف بُت ما يقال وما يقصد، 
د ىو: ما يريد اؼبتكلم أن يبلغو فما يقال ىو: ما تعنيو الكلمات والعبارات بقيمها اللفظية، وما يقص

السامع على كبو غَت مباشر، اعتماداً على أن السامع قادر على أن يصل إُف مراد اؼبتكلم دبا يتاح 
لو من أعراف االستعمال ووسائل االستدالل. ونتيجة ؽبذا كان يفرق بُت اؼبعٌت الصريح وبُت ما 

   . (11-12 :ؿبمود أضبد كبلة) تلزامربملو اعبملة من معٌت متضمن فنشأت عنده فكرة االس
ورأى جرايس أن االستلزام نوعان: استلزام عريف و استلزام حواري. فاالستلزام العريف: قائم 
على ما تعارف عليو أصحاب اللغة من استلزام بعض األلفاظ دالالت بعينها ال تنفك عنها مهما 

فهذا يستلزم أن يكون ما بعدىا ـبالفًا ؼبا اختلف هبا السياقات وتغَتت الًتاكيب. من ذلك)لكن( 
يتوقعو السامع.مثل:  زيد غٍت لكنو خبيل. أما االستلزام اغبواري: فهو متغَت دائمًا بتغَت السياقات 

فحُت يقال:كم الساعة؟ فإن مقصد اؼبتكلم ىبتلف  .(11-12 :ؿبمود أضبد كبلة) اليت يرد فيها
يكون سؤااًل، وقد يكون توبيخاً للتأخر. فكان جرايس حسب السياق الذي وردت فيو اعبملة، فقد 

مشغواًل يف كيف يكون فبكنًا أن يقول اؼبتكلم شيئاً ويعٍت شيئاً آخر؟ مث كيف يكون فبكنًا أيضًا أن 
يسمع اؼبخاطب شيئًا ويفهم شيئًا آخر؟ لذلك وضع جرايس مفهوم )مبدأ التعاون( بُت اؼبتكلم 

يقول:" ليكن إسهامك يف اغبوار بالقدر الذي يتطلبو اغبوار، ودبا  واؼبخاطب، وىو مبدأ حواري عام.
وقد تفرع   (626 :الشهري) يتوافق مع الغرض اؼبتعارف عليو،  أو االذباه الذي هبري فيو ذلك اغبوار"

 عن ىذا اؼببدأ اؼببادئ التالية:
 أ( مبدأ الكم: هبب أن يكون اغبوار مناسب دون زيادة أو نقصان.
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 الكيف: ال ينبغي قول ما ىو غَت صحيح، أو ما ليس فيو دليل عليو.ب(مبدأ 

 ج(مبدأ اؼبناسبة: مناسبة الكالم للموضوع.

مبدأ الطريقة: أي الوضوح والتحديد مع ذبنب الغموض، واللبس، والقيام باإلهباز وترتيب  ( د
   .(14: 6008 آن روبول  ومموشالر، جاك،) الكالم

للعبارات اللغوية يقوم على اؼبقابالت الآتية اليت تنقسم اغبمولة ويقًتح جرايس  تنميطا 
الداللية للعبارة على أساسها إُف معان صروبة و معان ضمنية. فاؼبعاين الصروبة ىي اؼبدلول عليها 
بصيغة اعبملة ذاهتا وتشمل ما يلي: أ( احملتوى القضوي:  وىو ؾبموع معاين مفردات اعبملة 

يف عالقة إسناد، ب(  القوة اإلقبازية اغبرفية وىي القوة الداللية اؼبؤشر ؽبا وضمون بعضها إُف بعض 
بأدوات تصبغ اعبملة بصبغة أسلوبية ما كاالستفهام واألمر والنهي و التوكيد والنداء واالثبات 
والنفي. واؼبعاين الضمنية وىي اؼبعاين اليت ال تدل عليها صبغة اعبملة بالضرورة. ولكن للسياق دخال 
يف ربديدىا والتوجيو إليها و تشمل ما يلي: أ( معاين عرفية وىي الدالالت اليت ترتبط باعبملة 
ارتباطا أصيال وتالزم اعبملة مالزمة يف مقام معُت مثل معٌت االقتضاء, ب( معاىن حوارية وىي اليت 

 .(11 :اويمسعود صحر ) تتولد طبقا للمقامات اليت تنجز فيها اعبملة مثل الداللة االستلزامية
فمثاًل حُت تقول أم  .(41 :6431 اؼبتوكل، أضبد،) وخرق مبادئ اغبوار ىو الذي يولد االستلزام

 .(16 :روبول، آن ومموشالر، جاك) لولدىا: أ تشعر بالنعاس ؟ فيجيب: ال أرغب يف تنظيف أسناين
فال قبد الطفل قد أجاب إجابة مناسبة على السؤال. ولكن ما الذي جعل الطفل ىبرق ىذا اؼببدأ، 
وهبيب إجابة غَت مناسبة! و لكن وفق مبدأ التعاون فنجد اإلجابة تستلزم رفض الطفل للنوم، لعدم 

 رغبتو يف تنظيف أسنانو. 
 ولالستلزام اغبواري عند جرايس خواص سبيزه:

إلغاؤه، ويكون بإضافة قول يسد الطريق أمام االستلزام أو وبول دونو، فإذا قالت  االستلزام فبكن ( أ  
قارئة لكاتب: َف أقرأ كل كتبك، فقد يستلزم ذلك عنده أهنا قرأت بعضها، فإذا أعقبت كالمها 

 .(13 :ؿبمود أضبد كبلة) بقوؽبا، اغبق أين َف أقرأ أي كتاب منها ، فقد ألغت االستلزام

يقبل االنفصال عن احملتوى الدالِف، أي إن االستلزام  اغبواري متصل باؼبعٌت االستلزام ال  ( ب
الدالِف ؼبا يقال، ال بالصيغة اللغوية اليت قيل فيها هبا، فال ينقطع مع استبدال مفردات أو 
عبارات بأخرى ترادفها.   فإذا قالت أخت ألختها:ال أريدك أن تصعدي لغرفيت على ىذا 

: أنا أمشي على أطراف أصابعي خشية أن أحدث ضوضاء. فعلى النحو. فتقول األخرى
الرغم من تغَت الصياغة يف قول الثانية، فإن ما يستلزم القول من عدم الرضا عن ىذا السلوك ال 

 .(13 :ؿبمود أضبد كبلة) يزال قائماً 
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تلفة يف االستلزام متغَت، واؼبقصود بالتغَت أن التعبَت الواحد يبكن أن يؤدي إُف استلزامات ـب ( ج
فإذا قال شخص: كم يد ِف، فقد يكون سؤاال حُت  .(91 :ؿبمود أضبد كبلة)  سياقات ـبتلفة

يوجو لطفل مثاًل، وقد يكون ىذا السؤال يستلزم استنكار ؼبا يوجو لو من عمل. فيختلف 
 االستلزام حسب السياق الوارد.

ؿبسوبة يتجو هبا خطوة خطوة إُف االستلزام يبكن تقديره، واؼبراد بو أن اؼبخاطب يقوم خبطوات  ( د
الوصول  إُف ما يستلزمو الكالم. فإذا قيل مثاًل: اؼبلكة فكتوريا  صنعت من حديد، فإن القرينة 
تبعد السامع عن قبول اؼبعٌت اللفظي، فيبحث عما وراء الكالم من معٌت فيقول لنفسو: اؼبتكلم 

واؼبفروض أن اؼبتكلم ملتزم دببدأ التعاون  يريد أن يلقي إِف خرباً بدليل أنو ذكر ِف صبلة خربية،
أي أنو ال يريد يب خداعًا وال تضلياًل، فماذا يريد أن يقول؟ البد أنو يريد أن ىبلع على اؼبلكة 
بعض صفات اغبديد كالصالبة، واؼبتانة وقوة التحمل، وىو يعرف أنٍت أستطيع أن أفهم اؼبعٌت 

  .(91 :د كبلةؿبمود أضب) غَت اغبريف ، فلجأ ؽبذا التعبَت

وعلى اإلصبال يبقي االستلزام اغبواري من أبرز الظواىر اليت سبيز اللغات الطبيعية، على اعتبار 
أنو يف الكثَت من األحيان يالحظ أثناء عملية التخاطب، أن معٌت العديد من اعبمال إذا روعي 

  .(63 :2066 العياشي أدراوي،) ارتباطها دبقامات إقبازىا، ال ينحصر فيما تدل عليو صيغها الصورية
 (Speech Acts). األفعال الكالمية 8

القيام بعلمية إحداث األصوات الكالمية لتكوين كلمات وصبل  فعالية الكالمية ىييقصد باأل
ـ أحد فالسفة اللغة  (Austinوقد وجد أوسنت)لنقل اؼبشاعر واألفكار من اؼبتكلم إُف السامع. 

اؼبنظرين للتداولية ـ أن الفعل الكالمي مركب من ثالثة أفعال، تعد جوانب ـبتلفة لفعل كالمي 
 Chaer dan) واحد، وال يفصل أحدىا عن الآخر كما نقلها خَت و ليوين أجستينا

Agustitn,1995: 68-69): 
وىو ؾبموع األصوات والكلمات اليت نسمعها عندما نقول ) ( Locutionary Actأ(  الفعل اللفظي 

يتألف من أصوات لغوية تنتظم يف تركيب كبوي صحيح ينتج عنو معٌت شيئا لو معٌت معُّت. 
 ؿبدد وىو اؼبعٌت األصلي، ولو مرجع وبيل إليو.

يفهمو ويقصد بو القيمة االجتماعية للقول، أي كيف (   (Illocutonary Actب( الفعل االقبازي 
 الآخرون.

 مثال: 
 : "آِسف، َف أستطيع اغبضورم لظمرٍف طارٍئ"       قال أحدىم لآخر

 .: اعبملة اليت ظبعناىا وىي صبلة خربية        الفعل الصويت -
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"لقد  أو: "ال بأس" أو "كنّا كببُّ أن تكونم  معنا" : قد يقول اؼبستمع            أثر الفعل -
 رأسو دون أن يقول شيئا." وقد يهز افتـمقمدنماكم 

 :االعتذار        الفعل اؼبقصود -
ويقصد بو األثر الذي وبدثو الفعل اإلقبازي يف  ( (Perlocutionary Actج( الفعل التأثَتي  

 السامع. مثال: "اؼبكان بعيد" 
 llocutonaryتصنيفًا لألفعال الكالمية على أساس أفعاؽبا اإلقبازية  searle وقد قدم  

Acts)) إُف طبسة Jhon R. Searle, 1980: 16)   ): 
والغرض اإلقبازي فيها ىو نقل اؼبتكلم واقعة ما من خالل قضية ,:  Assertivesاإلخباريات ( أ

Proposition  .وأفعال ىذا الصنف كلها تستمل لصدق و , يعرب هبا عن ىذه الواقعة
الصنف من أفعال معظم الكذب. واذباه كلمات فيها من الكلمات إُف العاَف  ويتضم ىذا 

وتقوم على اإلعالن عن حكم تأسس على البداىة  (.38 :ؿبمود أضبد كبلة) أفعال األيضاح
 مثل: إخالء الذمة،واعتباره كالوعد .

: تقوم على إصدار قرار لصاٌف أو ضد سلسلة أفعال، مثل: أسس، Directives اإلرشاديات  ( ب
 وقاد، ودافع عن، وترجى، وطلب، وتأسف...إٍف.

: ويلزم اؼبتكلم بسلسلة أفعال ؿبددة، مثل: وعد، وسبٌت، والتزم  Commissive  وعدياتال ( ج
 بعقد، وأقسم...إٍف. 

: تستعمل لعرض مفاىيم، وبسط موضوع، وتوضيح استعمال   Declaratives العرضيات ( د
 كلمات وضبط مراجع، مثل: أنكر، أجاب، أكد...إٍف.

األمر بردود فعل اذباه سلوك الآخر، مثل: االعتذار، الشكر، : يتعلق  Expressives ىـ( التعبَتات
 التهنئة

 األخرى ات التداولية بالعلوم عالق د. 
 البنيوية اللسانيات .1

 هتتم ألهنا للبنيوية مكملة التداولية أن البنيوية  حبيث  واللسانيات بُت التداولية ىنا العالقة

 نظر دوسوسَت وذلك يف اللسان علم دراسة ؾبال من اؼببعد اللسان غَت ىو م الذي بالكال

 فردينان) مستقلة" بصورة دراستو يبكن شيء أهنا يف الكالم عن زبتلف اللغة حسب قولو: "

 دون اللغة نظام بدراسة أساسا هتتم البنيوية اللسانيات أن ىذا ومعٌت (88: 6831 دوسوسَت،

 اجتماعية .  ظاىرة اللغة عد إُف كذلك ويذىب الكالم، ال بسياق و اؼبتكلم بنوايا اإلعتداد
من  وبتويو ؼبا ، عية اعبما الذاكرة األصل يف يبثل نظام إال ىي ما التعريف ىذا حسب واللغة
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 يربطههم األفراد من صباعة بضم تتكامل وإمبا دماغو، يف ىبتزهنا أن الفرد يستطيع ال عالمات

 النسخ تكون حيث قريبا، ت م معج شكل على توجد اللغة قيل إن موحد ولذلك لسان

 من صباعي كنز إذن . اللغة(123 :2001 مومن، أضبد) األفراد صبيع بُت موزعة  اؼبتماثلة

 نتاج فهي عليها، تطرأ التغَتات اليت وأما عنها، وبيد أن للفرد يبكن ال اليت والقوانُت الوحدات

 .الكالم يف األفراد وبدثها اليت التغَتات
 مفهوم لسانيات الكالم  يف التداولية حصر أن ىو الصدد ىذا يف إليو التنبيو ينبغي ما أن غَت

 ألن ىذه افًتاضا إال للغة ا عن معزوال ليس الكالم أن على زيادة التداولية، حدود وبصر قد

ىنا  و اللغة، ربقق مظاىر من مظهر الكالم أن أي الكالم؛ مستوى يف إال تتحقق ال األخَتة
جتماعي  اال ببعديها اللغوية للظاىرة متكاملة دراسة إُف اللجوء وبتم فبا بينها العالقة جليا تربز

نيات  السا ألن ىنا واضحة تداوِف ىو وما بنيوي، ىو ما بُت التمييز صعوبة ولعل والفردي،
ن  أ أردنا فإذا التداولية، النظريات فيها دبا اؼبًتابطة النظريات من كبَت عدد على يشتمل علم
: 2004/2060 ياسطة ظريفة،) اللغوية بنيتها ذلك قبل نعتد أن لنا بد ال تداوليا ما صبلة كبلل

68.) 
 أن ذلك التداوِف، لبحث ا صميم من يعد للغة الناطقُت باألفراد االستعمال ىذا وعالقة

 اإلنسانية القدرات على والتفوق اللغوي، لالستعمال الكلية القوانُت إهباد ىي : التداولية

 ولذلك اللغوي.  االستعمال تسمى علم بأن جديرة مث من التداولية البشري وتصَت للتواصل

 يف ''دوسوسَت'' دعائمها أرسى اليت اللغة لسانيات مقابل يف كالم، لسانيات  التداولية عدت
  .ؿباضراتو

 علم الداللة .2

مستوياتو. ونتيجة لتنامى ىو يشارك التداولية يف دراسة  اؼبعٌت على خالف يف العناية ببعض 
 االىتمام بالتفاعل بُت اؼبعٌت واالستعمال ظهرت اذباىات حديثة رباول أن تؤلف بينهها

أن اشًتاك كل من التداولية والداللة يف موضوع دراسة اؼبعٌت يضفي   (60 :ؿبمود أضبد كبلة)
 كثَتا من الغموض حيال ربليل اؼبعٌت الذي تؤديو اللغات.  

 األسلوبية  .3

النصوص األدبية، تصف أدبيتها وتبُت اػبواص الفنية اؼبوجودة يف اعبماليات   ي ربللى 
الكالمية، فهي تقف عند حدود التشخيص والوصف الفٍت، وال تقف على أغراض القائل 
اؼبقامية، وال تنبٍت االسًتاتيجيات اػبظابية للنص على ما ىو قول كما تفعل ذلك التداولية. 

وانكب األسلوبيون على اؼبعٌت اؼبقامي، واعتربوه عمدة التفسَت، لقد اقتصر التداوليون على 
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اؼبعٌت اللغوي. رغم أن األسلوبية والتداولية كالنبا منهج من مناىج ربليل اػبطاب، فإذا كانت 
األسلوبية تقف عند حدود صبالية القول، فإن التداولية تنظر يف قيمة القول خارج العاَف الساين 

وإذا نظرنا إُف أدوات  .(62 :2066 صابر اغبباشة،) د العملي للقولأي ىي تنظر إُف البع
التحليل التداوِف ألفيناىا أقرب إُف اؼبنطق، واؼبنطق يتخد من القول العادية، واألقوال اؼبصطنعة 
مدونة لو. أما األسلوبية فتتناول يف الغالب ربليل اػبطايب، ومن شبة فإن التداولية واألسلوبية  

تُت متنافرتُت عن التطبيق. وىذه أىم أوجو اؼبماثلة والتشاكل بُت ىذين األسلوبية تتخذان مدون
 والتداولية. 

 لم اللغة االجتماعيع .4

وىو يشارك التداولية يف تبيُت  أثر العالقات االجتماعية بُت اؼبشاركُت يف اغبديث، واؼبوضوع  
وأثر السياق غَت اللغوي يف حول الكالم ومرتبة كل من اؼبتكلم والسامع و جنسو  الذي يدور

 اختيار السمات اللغوية وتنوعاهتا.

 علم اللغة النفسي .5

وىو يشارك مع التداولية يف االىتمام بقدرات اؼبشاركُت اليت ؽبا أثر كبَت يف أدائهم مثل   
. ويتضح ذلك يف اؼبثال التاِف: يقول أمُت حُت دخل الغرفة: "اعبو االنتباه  والذاكرة والشخصية

ساخنا ىنا" فتقوم فاطمة بإغالق إحدى النافذتُت ألن أمُت أصابو تيار ىوائي ال يشعر ليس 
باغبرارة. فإجابة  فاطمة تعتمد على جانب شخصيتها وتستند إُف سرعة البديهة، وحدة االنتباه 

 .(686: 6008 خليفة بوجادي،) وقوة الذاكرة الشخصية والذكاء وبعض جوانب الطبع

 سانيات  النصيةو اللربليل اػبطاب  .6

وىو يشارك مع التداولة  يف االىتمام أساسا بتحليل اغبوار ويقتسمان عددا من اؼبفهومات 
الفلسفية واللغة كالطريقة اليت توزع هبا اؼبعلومات يف صبل أو نصوص والعناصر اإلشارية واؼببادئ 

 .(66 :ؿبمود أضبد كبلة) اغبوارية 
 الواسع، كالهاالست ذات اؼبفاىيم ورواج األحباث، كثرة عن الناتج اؼبعريف الركام زضبة ظليف 

 وما يستخدم ام ييع ال وأصبح واؼببتدئ، اؼبختص معها وتاه واؼبفاىيم، اؼبصطلحات تداخلت

 م الصارمالعل أهنا فيظن اللسانيات مصطلح يسمعفقد:  ومفاىيم مصطلحات من يوظف

 الذي العلم ذلك أهنا فيعتقد األسلوبية،  دبصطلح يسمع وقد علمية. دراسة اللغة يدرس الذي

 عموما، األديب النص زبليص إُف ويرمي األدبية، الظاىرة دراسة يف صارمة منهجية يصنع

 والذوقية.  اؼبعيارية األحكام من خصوصا واػبطاب
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 ىو واػبطاب اػبطاب، ىو النص أن فيظن اػبطاب ومصطلح النص مصطلح يصادف وقد 

 البعض، بعضهم إُف توجههم يف الناس بُت إال ديول ال اػبطابن أ نقول ذلك ولتوضيح النص،

إُف   اؼبفهوم ىذا نشأة وتعود اللغة من اؼبنطوق باعبانب ىبتص ذاهب فهو زباطبهم، يف أي
 اللغة بُت بدقة ميز حُت بتو،لط على يلقيها كان اليت ؿباضراتو يف '' ر دوسوسي فردينان''

 السلوك ذلك ىو أو األشخاص، وإرادة يعو  عن يصدر كامل نتاج الكالم دهبع والكالم،

 أو اللغوية، اؼبؤسسة خارج يقع اؼبعٌت هبذا فهو والتحرر، لفوضى ا طابع لو الذي اليومي اللفظي

 الثاين الشق ملغيا (الملسان/ك) الثنائية من األول بالشق ذلك بعد ليهتم النظام، خارج يولد

 اؼبوضوع ىذا يف والبحث االىتمام إُف ودفعهم الباحثُت زفح الذي نفسو اإللغاء ىذا منها،

 ميخائيل'' و ''بارث روالن''إُف وصوال ''فتشومسكي'' ،''جاكوبسون'' و ''باِف شارل'' من بدءا

 اعبهاز، فصارت) جديدة دبسميات السابقة وتصطبغ السوسَتية الثنائية بذلك لتتغَت '' باخثُت

 ,compétenceواإلقباز/  يلمسليف و )القدرة،  عند système, texte)والنص/

performance والرسالة  السنن، د جاكبسون)عن ىي( عند تشومسكي، و(code, message  
 عند ىامشيا كان ما صار وهبذا  (. langue styleواألسلوب و عند بارث )اللغة،

 : ىو اػبطاب بأن توحي االىتمامات ىذه كلالدارسُت.   ىؤالء عند مهما ''دوسوسَت''

 من متتالية كل على ما يطلق فهو النص أما أخرى، ةر بعبا منطوق ىو ما كل ىو أو الكالم،

 اعبمل ىذه عناصر بعض بُت تكون وجو التحديد على أو بعالقة بينها فيما ترتبط اعبمل

 عنصر بُت أو ؽبا، الحقة أو سابقة صبلة يف وارد بعنصر صبلة من عنصر يرتبط كأن عالقات

 .(68 :6002، ؿبمد خطايب) الحقة أو سابقة كاملة ومتتالية
 ال وىكذا اؼبنطوقة، اعبمل من سلسلة أيضا اػبطاب فإن النص، مفهوم ىو ىذا كان وإذا
 الفعلي واالستخدام االستعمال على للداللة أكثر ذباوزه وإن النص، عن اػبطاب ىبتلفد يكا

 اؼبقامية بالظروف يهتم كذلك فهو لغوية، قوانُت هبا لفظية سلسلة ؾبرد ليس بكونو  للغة،
 اػبطا دراسة بتجاوزه النصية اللسانيات ؾبال توسع إذن وىكذا. (62 :6006 أضبد اؼبتوكل،)

 البحث صميم من وىذا فيها، ورد اليت والسياقية اؼبقامية بالظروف وربط إُف نصا هبعد ب

 .التداوِف
 النحو الوظيفي .7

إُف جانب الفلسفة والنظريات اللسانية   يعد النحو الوظيفي أىم رافد للدرس التداوِف،  
أن  تقابل التداولية، من مبدأ  الوظيفية يف معناىا  الدارسُت من جعل  إن من  بل اغبديثة، 

، وإذا عد تداول اللغة مظهرا من من ظروف استعماؽبا ئص البنيات اللغوية تتحدد خصا
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فإنو يبكن القول: إن النحو الوظيفي وىو وبدد أىدافو  جانب اؼبعجم والًتاكيب مظاىرىا إُف
يف ربقيق كفاية نفسية، كفاية تداولية، وكفاية مبطية، يقدم دعائم ىامة للتفسَت التداوِف 

 .(621 :خليفة بوجادي) للخطاب
 النحو'' كتابو خالل من ''ديك سيمون'' ؽبولندي ا الباحث النحو ىذا دعائم أسر  دوق 

الداللة  ؾبال مست األحباث من ؾبموعة ضم والذي( (functional grammar" الوظيفي
 علمية نة مكا احتلت لسانية لنظرية أسس وبذلك ـبتلفة، لغات يف والًتكيب واؼبعجم والتداول

 اػبصوص، وجو على النحوية والنظريات عامة، بصفة اؼبعاصرة اللسانية النظريات بُت متميزة

النظرية  من توسعا أكثر ومبوذجا ، الوظيفية ية النحو للنظريات الشرعي الوريث أصبحت ثيحب
 قدمو ما الوظيفي النحو أو التداولية ؾبال يف باحث أي على ىبفى وال .التوليدية النحوية

 اللغوي الًتاث يف قدمو رسوخ خالل من اجملال ىذا يف حبوث من'' اؼبتوكل أضبد'' الدكتور

 العربية النحوية الدراسات إغناء من مكنت ، اغبديثة اللغوية للنظريات بو تيعاسا وحسن العريب،

 اصرةعم رؤية لتكون غَتىا من أكثر رشحت نظرية إطار يف تكاملتثة حدي دبصطلحات

 (.61 :ياسطة ظريفة) اللغوي اجملال ىذا يف البحث ألسس ومكملة  القديبة النحوية للنظرية
 سبق كما والتفسَت بالشرح ''اؼبتوكل أضبد'' وطوره ' سيمون ديك'' أسسو الذي النحو وىذا

 القول يبكننا ولذلك لكالم  ا أفعال نظرية عرضتو ما وبُت النحوية، اؼبقوالت بُت الذكر هبمع

 .التداولية واللسانيات النحو فيها تكامل موسعة نظرية دبثابة الوظيفي أن النحو
 اغبجاج .8

 التداولية وإن اػبطاب اغبجاجي ينطوي على البعدي التداوليةينتمي النص اغبجاجي إُف ؾبال 
دبستوياتو اؼبختلفة وىي: أ(  على مستوى أفعال اللغة، اؼبتداولة يف اغبجاج ىناك األفعال 
العرضية واليت تستعمل حسب أوستُت لعرض مفاىيم وبسط موضوع، وتوضيح استعمال  

ب(  على مستوى السياق،  ؛ (11 :حفناوي بعلي)كلمات، مثل: أكد، أنكر، اعًتض، وىب
ىناك أدوات تضفي السمة اغبجاجية على زباطب ما مثل: أجيب، استنبط؛ ج( على اؼبستوى 
اغبواري، فإن أساس اغبجاج ىو اغبوارية. ولقد ذىب األستاذ طو عبد الرضبن إُف االعتقاد بأن 

 نهج حجاجي وآلية خطابةواحملاورة والتحاور. وكل منها ىبضع ؼب اغبوارية تنقسم إُف اغبوار
  .(21: ؿبمود أضبد كبلة)

 
 بغيرها من المجاالت التداولية  تطبيقات. ـه
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تطبيقات ؿبتملة يف صبيع اجملاالت اليت تنطوي على كيفية فهم اؼبنطوقات. وتضم  للتداولية
ىذه اجملاالت بعض اجملاالت اليت ال تُعٍت بصورة مباشرة باؼبشكالت العملية ، مثل دراسة البالغة 
واألدب. غَت أن ىذه اجملاالت تضم أيضا ؾباالت هتتم بصفة أساسية حبل مشكالت االتصال، 

ت اليت وبتمل أن تكون تطبيقات الرباصباتية فيها ذات أنبية عملية مباشرة. وىناك أربعة وىي اجملاال
( علم اللغة التطبيقي )أي 6ؾباالت على وجو اػبصوص تبدو واعدة يف ىذا اؼبضمار ، وىي )

نسان ( التفاعل بُت اإل2النظرية اػباصة بتعلم اللغات األجنبية أو الثانية ، واؼبمارسات اػباصة هبا( )
( دراسة صعوبات االتصال اليت 8( دراسة صعوبات االتصال يف التفاعل وجها لوجو ؛ )1والآلة ؛)

تنشأ عندما ال يكون االتصال وجها لوجو. ويف ىذه اجملاالت األربع ، فإن تطبيقات الرباصباتية تمِعُد 
 .خرىباغبد من مشكالت االتصال. وسوف نتناول كال من ىذه التطبيقات واحدة بعد األ

 : علم اللغة التطبيقي . 6

على مشكالت تعلم اللغة األجنبية أو الثانية على افًتاض مؤداه أنو  يقوم تطبيق التداولية 
،  فإنو من احملتمل أن تكون  implicatureبالرغم من العاؼبية احملتملة لعمليات مثل التضمُت 

استخداماهتا أيضا. وحىت يف ىناك فروق ذات مغزى ليس فقط يف بنيات اللغات ولكن يف 
اغباالت اليت تكون فيها ظبات عاؼبية مشًتكة كامنة يف االستخدام ، كما يبدو أنو اغبال 
بالنسبة للتعابَت اؼبهذبة، فإن ىناك ؾباال واسعًا لسوء التفاىم بُت أشخاص ينتمون إُف ثقافات 

ثر مباشرة بصورة ملحوظة من ـبتلفة. فعلى سبيل اؼبثال، فإن اؼبتحدثُت باألؼبانية يبدون أك
اؼبتحدثُت باإلقبليزية مثال حينما يتعلق األمر بالطلبات أو بالتعبَت عن الشكوى. ومن ىنا 
فهناك ؾبال لدراسة نظامية للرباصباتية التقابلية، اليت ربدد اجملاالت احملتملة لسوء التفاىم واليت 

يف اللغة اليت يتعلمها سوف يكون ؽبا  تنشأ من افًتاض اؼبتعلم للغة أجنبية أن تراكيب معينة
، واالستخدامات  presuppositions، واالفًتاضات اؼبسبقة implicaturesنفس التضمينات

يف احملادثة، مثل بعض الًتاكيب الشبيهة هبا يف لغتـو األصلية. وىناك الكثَت من األحباث ذبري 
 .(12: 6060 ضبد عفيف الدين دمياطي،) حاليا حول مثل ىذه اؼبوضوعات

ويف ما يتصل بتعليم اللغة اؼبسماة "أجنبية" واكتساهبا، يبدنا علم اؼبواضع السياقي بتوضيح 
للظواىر اؼبوجودة بُت الثقافات وللمواضعات االجتماعية و لتنسيب التداخالت، فضال عما 

 رأيناه فبا ىو أحرى بأن يكون ضروريا فيما يتعلق بكفاءات لغة أخرى. 
يف دراستو "بعض اغبوارات بُت اؼبعلم و التالميذ" أن تصرف  Jones Rhianقد بُت  جونز

اؼبعلم اللغوي الذي يكون قليل الضمنيات وال يتسم بالصبغة اغبكمية  بل يكون سلوكيا ينقل  
ملفوظات التالميذ  غالبا مكان فرد ملفوظو عليهم مثل ىذا التصرف اللغوي للمعلم يؤدي إُف 
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ناشط من قبل التالميذ. ويكون ذلك السلوك ؿبتويا على نسبة عالية سلوك خطايب  وعرفاين 
من اؼبلفوظات اغبجاجية ومن عرض األفكار  ومن شرح للتواصل ومن استدالالت، وبالعكس 
فإن التالميذ يواجهون خطاب اؼبعلم الذي وبتوي كثَتا من الضمنيات ويكون خطابا حكميا، 

 (.632: 2002 فيليب  بالنشية،)  اػبطايب واؼبعريفيواجهون ذلك بسلوك أقل نشاطا اؼبستوى 
يف عملية التعليم يستخدم اؼبعلم كالم التداولية كما بينو رينا و ؿبمد رضبدي و رحينا يف نتيجة 
دراستهم عن التداولية حيث بأن اؼبعلم يستخدم كثَتا اؼبلفوظات التداولية يف عملية التعليم 

التذكَت، واإلشاريات كمثل الطلب، والوعديات كمثل إعطاء وىي اإلخباريات كمثل  التقرير و 
 ,Rina Yuliana) الوعد، و التعبَتات كمثل إعطاء اؼبدح، والعرضيات كمثل إعطاء النهي

Muhammad Rohmadi, dan Raheni Suheta, 2013: 13.) 
ا يف عملية أساسا على دراسة التداولية يف عملية التعليم، أن اؼبلفوظات التداولية مطبقة كثَت 

 اتعليم. واؼبتعلمون يواجهون كثَتا بالكالم الذي يطلب منهم أن يفهموا معاين فيو سياقا. 
 : التفاعل بُت اإلنسان والآلة . 6

يف ؾبال التفاعل بُت اإلنسان والآلة )أي دراسة الصعوبات اليت يبر هبا اإلنسان يف تعاملو مع 
أيضا تطبيقات مباشرة. وتنشأ اؼبشكالت يف ىذه اغبالة اغباسبات اإللكًتونية(، فإن للرباصباتية 

من اغباجة إُف اؼبزيد واؼبزيد من العاملُت ذوي اػبربة بأجهزة اغباسبات اإللكًتونية حىت يبكنهم 
استخدامها بنجاح. وإذا استطاع مربؾبو اغباسبات اإللكًتونية أن هبعلوا اللغة اؼبشًتكة بُت الآلة 

س شبيهة باللغات الطبيعية وقواعد استخدامها، فإن عصر اغباسب واإلنسان تعمل دبقتضى أس
اإللكًتوين لن يكون حباجة إُف انتظار إعادة تعليم القوى العاملة وىو أمر بالغ الضخامة. 
ولكن ذبنب ىذا االنتظار يتطلب ربليال مسبقا ػبصائص استخدام اللغات الطبيعية، وىو 

 .بعض العون فيواجملال الذي تمِعُد التداولية بتقدًن 
 : . االتصال وجها لوجو8

كما أن ىناك أيضا اؼبسانبات اليت يبكن للتداولية تقديبها غبل مشكالت االتصال بيـن البشر 
الذين يتكلمون )تقريبا( اللغة نفسها. فعلى سبيل اؼبثال، فإنو من اؼبمكن أن تقع حاالت سوء 

لفة، وذلك نتيجة للتحليالت التداولية تفاىم بُت اعبماعات ذات االنتماءات العرقية اؼبخت
اؼبختلفة للمنطوقات اليت يكون ؿبتواىا اغبريف مفهوما سباما. إذ إن توجيو األسئلة أو 

 االستجواب أو التلميحات، إٍف ردبا ال يتم تفسَتىا بصورة صحيحة.
 بإطار إن الكتابة األدبية  تلتحق بإطار التواصل، ومن مث واؼبثال الآخر التدوالية واألدب.

التلفظ و حىت بالتلفظ اؼبشًتك. ويهتم التحليل األديب يف إطار  علم اؼبواضع السياقي بالعناصر 
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اإلشارية والروابط وحاالت التبادل السنٍت والتصرفات يف اإلحالة الداخلية )داخل النص( 
 واؼبشًتك الدالِف.

أن التحليل التداوِف لو مفيد،  ويبدو أن مبط النص الذي استأثر باىتمام التداوليُت والذي يظهر
ىو النص اؼبسرحي. ويتسم النص اؼبسرحي  يف الواقع بالتلفظ مزدوج ومتزامن. الكاتب يتواجو 
إُف اعبمهور بواسطة نصو، الشخصيات تتواجو إُف بعضها بعضا باستخدام النص. فضال عن 

و غوفمان ىو ذلك ذلك تتواجو الشخصيات باعبمهور بطريقة غَت مباشرة. واعبمهور كما عرف
 "األشخص" ذو اغبضور األكيد.

التداولية اليوم ىي مقاربة من مقاربات النص الآديب. ؽبا آفق داخلي تضطر سائر اؼبقاربات إُف 
االلبراط فيو. فاؼبهم ليس أن نكون مع التداولية أو ضدىا يف التحليل األديب ولكن علينا 

، ولكن علينا مع ذلك أن كبذر من مغبة باالحرى أن كبدد أن صنف من التداولية نستخدم
االرتداد إُف التصورات للنص سابقة للبنيوية. وكي تستثمر التداولية يف دراسة اػبطاب العريب. 
ينبغي أن ربدد مسلكها وقد حف بو مزلقان أحدنبا النزعة النفسية والآخر النزعة الشكلية. 

فإننا قبد أنفسنا إزاء معضلة. ىل نعامل  وسواء تعلق األمر بالتداولية أو بأي تصور آخر للغة،
الآثار األدبية بوصفها جنسا من اؼبلفوظات كسائر األجناس أن إننا نضعها على حدة. واغبال 
أهنا ملفوظات ليس كسائر اؼبلفوظات من جهة، وىي من جهة أخرى لست ملفوظات خارجة 

 .(642 :فيليب  بالنشية) عن قوانُت اللغة
األدبية اغبديثة  فقد ركزت التداولية على ظبة  التطور الطارئ على الدراساتوسباشيًا مع ىذا 

االتصال عمومًا ال يكتمل دون أخذ األدب وسياقو يف  األدب االتصالية انطالقا من أن
ال تكتمل دون األخذ يف االعتبار توظيف ألدب ؼبصادر  االعتبار . كما أن دراسات األدب

الطرح ال شك مثرية ، فاألدب َف يعد نصًا مغلقا أو بنية  ىذا االتصال اؼبختلفة . إن أبعاد
إن ىذا االذباه أعاد إُف الدرس األديب الصلة القديبة بُت  شكلية معزولة عن سياقها ، بل

فإن الدراسة الذرائعية / التبادلية لألدب تسعى إُف اكتشاف التقنيات  اػبطابة والشعرية . وؽبذا
، واالفًتاض اؼبسبق ، واإلقناع( ، وربطها بالقوى اػبارجية يف عاَف اإلوباء ) العلمية يف النص

وىلم  والقارئ ، مثل عالقات القوى والتقاليد الثقافية وأنظمة النشر والتوزيع والرقابة ، الكاتب
 الفعلية جرا . ويبقى الًتكيز يف كل ىذا على صالت االتصال والتفاعل اػباصة والدقيقة

  .(614 : 1/2000، لبازعيميجان الرويلي وسعد ا)
 

 : . االتصال على البعد4
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وأخَتا، فإن ىناك مشكالت اتصال مألوفة تنشأ عندما يتصل البشر ببعضهم البعض وقد 
وتكمن اؼبشكلة يف أن  .تباعدوا يف اؼبسافة أو الزمن ، عن طريق الرسائل اؼبسجلة أو اؼبكتوبة

على افًتاض التخاطب وجها لوجو ، ولذا فإن اللغات الطبيعية مبنية ، إذا جاز ىذا القول ، 
يبكن أن تتعرض ػبطأ التفسَت عندما ال يتوافر ىذا deictic terms /words  الكلمات اإلشارية

الشرط اػباص بالتخاطب وجها لوجو. وقد تكون االعتبارات التحليلية مفيدة للغاية يف تصميم 
الطرق ، أو لعمال صيانة الطائرات،  التعليمات ذات األنبية القصوى )مثل التعليمات على

إٍف(، أو يف االستبيانات ، وغَتىا من االستخدامات العملية الصرفة للغة اؼبكتوبة. كما أهنا قد 
تفيد أيضا يف تصميم الربامج اػباصة لتعليم األشخاص الذي يعانون من صعوبات يف اكتساب 

   .اؼبهارات اؼبتعلقة بتعلم القراءة والكتابة
آخر، فإن مشكالت مثَتة لالىتمام تنشأ عندما ال يبكن ألخذ الدور يف احملادثة أن وكمثال 

يعمل بصورة سليمة، كما ىي اغبال يف االتصاالت عن طريق الالسلكي، أو التلكس، أو 
إرسال الرسائل عن طريق النهايات الطرفية للحاسبات اإللكًتونية. وتتمثل فائدة الرباصباتية يف 

ئل للممارسات العادية. ولقد ظهر مؤخرا فقط احتمال تقدًن نصائح أو إمكان تصميم بدا
حلول مبينة على دراسة كافية دبثل ىذه األمور البسيطة نسبيا واؼبهمة يف الوقت نفسو، وىي 

، ؿبمد عفيف الدين دمياطي) نصائح مبينة على الدراسة التفصيلية الستخدام اللغات الطبيعية

6060: 12-20). 
 

 االختتامز. 
يعد السياق أحد أىم اؼبًتكزات اليت تستند عليها اللسانيات التداولية يف دراستها اللغة أثناء 
االستعمال. فهو أداة إجرائية بدأ االىتمام هبا والتنظَت ؽبا منذ القدم. يؤدي السياق دورا ىاما يف  

إفادة السامع  معٌت  كشف مقاصد اؼبتلفظ باػبطاب و توضيح نواياه الظاىرة  واػبفية من أجل
يتوخاه من خطابو وكان السياق ؾباالت معرفية متعددة تتوزع عرب  فضاءات معرفية ما ىومًتبط 
باؼبتكلم واؼبتلقى وشروط اإلنتاج اللغوي والزمان واؼبكان. فاؼبقام  مظهر بارز من اؼبظاىر التداولية 

 وبيط هبما من ظروف و أحوالو.  يتم من خاللو  مراعاة قصد اؼبتكلم  وغرضو وحال السامع وما
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