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 املصادر واملراحع: 

 العربيـــــــــــــــــــــــــــــةاللغة ب: 

 ( :الوظائف الحداولية1895د. أحمد املحوكل ) .في اللغة العربية 

 ( :1896د. أحمد املحوكل )دراشات في هحو اللغة العربية الوظيفي. 

 ( :1899د. أحمد املحوكل )كضايا معجمية. 

 ( :1898د. أحمد املحوكل ))اللصاهيات الوظيفية )مدخل هظري. 

 ( :1883د. أحمد املحوكل )آفاق حديدة في هظرية الىحو الوظيفي. 

 ( :1885د. أحمد املحوكل) .كضايا اللغة العربية في اللصاهيات الوظيفية 

 باللغة ألاحىبية: 

 Austin (1962) : How to do thing roth words- London. 

 Cole and Morgan (1975) syntaxe and semantic speach acte. 

 Dik, S (1978) : Fonctional Grammar. 

(1980) : Studies in F.G/ London. 

(1989) : The theory of F.G/ Amsterdam. 

 Grice P.H (1975) : Logic and conversation. 

 Levinson S.L (1985) : Pragmatics, Cambridge. 

 Searle J.R (1979) : Expression and meaning/ Cambridge. 

(1969) : Speach. Acts/ Cambridge. 
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 مفاىيـ عامة في التداولية:

غكم ظير كازدىر عمى ساحة الدرس المساني إف المسانيات التداكلية اتجاه ل
الحديث كالمعاصر، ييتـ بدراسة المغة أثناء االستعماؿ، كلعؿ ىذا ما جعمو أكثر 
دقة كضبطا، حيث يدرس المغة أثناء استعماليا في المقامات المختمفة، كبحسب 

 أغراض المتكمميف كأحكاؿ المخاطبيف.

ا لمغة، بأقطاب العممية كتعنى المسانيات التداكلية في سبيؿ دراستي
التكاصمية؛ فتيتـ بالمتكمـ كمقاصده، بعده محركا لعممية التكاصؿ، كتراعي حاؿ 
السامع أثناء الخطاب، كما تيتـ بالظركؼ كاألحكاؿ الخارجية المحيطة بالعممية 
التكاصمية، ضمانا لتحقيؽ التكاصؿ مف جية، كلتستغميا في الكصكؿ إلى غرض 

 مو مف جية أخرل.المتكمـ كقصده مف كبل

فالتداكلية إذف عمـ تكاصمي جديد، يعالج كثيرا مف ظكاىر المغة كيفسرىا 
كيساىـ في حؿ مشاكؿ التكاصؿ كمعكقاتو، كمما ساعدىا عمى ذلؾ أنيا مجاؿ 
رحب يستمد معارفو مف مشارب مختمفة، فنجده يمتح مف عمـ االجتماع كعمـ 

 (.1كاألنتركبكلكجيا، كالفمسفة التحميمية)النفس المعرفي، كالمسانيات كعمـ االتصاؿ 

                                                           
، ص. 2009، 1ينظر: نعماف بوقرة: المسانيات وقضاياىا الراىنة، عالـ الكتب الحديث، جدارا لمكتاب العالمي، األردف، ط.   1

اولية لظاىرة األفعاؿ الكالمية في التراث المساني ، ومسعود صحراوي: التداولية عند العمماء العرب، دراسة تد163، ص. 160
، ومحمود أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث 26، وص. 17، ص. 2005، 1العربي، دار الطميعة لمطباعة والنشر، بيروت، ط. 

 .11  -10، ص. 2002المغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، د. ط، 
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كبذلؾ فالتداكلية تستند إلى كثير مف مكاسب المعرفة اإلنسانية المختمفة، 
مما اكسبيا طابع التكسع كالثراء في معالجاتيا المختمفة لمغة، كجعميا تتخذ لنفسيا 

 مكانة ميمة بيف البحكث، بعدما كانت تعد سمة ميمبلت لمسانيات.

إف تقديـ تعريؼ لمتداكلية، يمـ بجميع جكانبيا،  لتداولية:تعريؼ ا -1
كيشمميا أمر مف الصعكبة بمكاف، ذلؾ أنيا مبحث لساني، كنظرية لـ يكتمؿ 
بناؤىا بعد، ىذا مف جية، كمف جية أخرل نجدىا تتقاذفيا مصادر معرفية 

(، كما أنيا 3(؛ إذ لكؿ مبدأ مف مبادئ التداكلية مصدر انبثؽ منو)2عديدة)
 مف تعريفيا في ينطمؽ باحث كؿ جعؿ مما األخرل، العمـك مف كثير معتتداخؿ 
 .فقط تعريفيا في جاء ما أىـ سنكتفي بإيراد كلذلؾ تخصُّصو، مجاؿ

 الجذر إلى العربي أصمو في التداكلية مصطمح يرجعالمغوي:  المفيوـ  -أ
 فقد كالتّبدؿ، ؿالّتحك  معاني عف تخرج ال لكنيا معاف مختمفة، كلو المغكم )دكؿ(،

 الدكلة، لو ىػػػ(: "دكؿ: دالت 538ت: لزمخشري )ا الببلغة أساس معجـ في كرد
 …عميو ليـ الكثرة جعؿ عدكىـ، مف فبلف بني ا كأداؿ بكذا، األياـ، كدالت
 يـك المسمميف عمى المشرككف كُأديؿ بدر، يـك المشركيف عمى المؤمنكف كأديؿ

                                                           
المسانيات التداولية، مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، بيت الحكمة لمنشر والتوزيع، ينظر: خميفة بوجادي: في   2

 .63، ص. 2009، 1العممة، الجزائر، ط. 
 PAULفنجد نظرية أفعاؿ الكالـ انبثقت مف تيار "الفمسفة التحميمية"، ونجد "نظرية المحادثة" نابعة مف فمسفة "بوؿ غرايس"   3

GRICEنظرية المالءمة ولدت مف رحـ عمـ النفس المعرفي ... )ينظر: مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب،  ، كما أف
 .17ص. 
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 الشيء كتداكلكا  ...عمييـ كمرة ليـ مرة الناس األياـ بيف يداكؿ كا …أحد
 (.4بينيما") يراكح قدميو، بيف يداكؿ كالماشي بينيـ،

 كقالكا بالّدكؿ أخذناه األمر، كجاء في لساف العرب البف منظكر :"تداكلنا
 الناس، بيف يداكليا كا دارت أم األياـ كدالت  …األمر عمى مداكلة أم دكاليؾ
 بمعنى بيننا، كاألمر العمؿ كتداكلنا مرة، كىذه مرة ىذه ذتوأخ األيدم كتداكلتو
 (.5مرة") كىذا مرة ىذا فعمؿ تعاكرناه

 "دكؿ"أنيا ال تكاد تخرج في دالالتيا لمجذر العربية معاجـ عمى فالمبلحظ
 إلى حاؿ مف أـ آخر إلى مكاف مف سكاء كاالنتقاؿ، كالّتبدؿ الّتحكؿ معاني: عمى

 كالّتغير التحّكؿ فعؿ يشترؾ في كاحد طرؼ مف أكثر كجكد يقتضي مما أخرل،
  أخرل حاؿ إلى المتكمـ، لدل حاؿ مف متحّكلة المغة حاؿ كالّتناقؿ "كتمؾ كالّتبدؿ

 )تداكلية( مصطمح كاف كلذلؾ لدل السامع، كمتنقمة بيف الناس، يتداكلكنيا بينيـ، 
 (6السياقية") لنفعية،ا الذارئعية، األخرل المصطمحات بيذه الداللة مف ثبكتا أكثر

 

                                                           
 .303، ص. 1، ج. 1998، 1أساس البالغة: تحقيؽ: محمد باسؿ عيوف السود، منشورات دار الكتب العممية بيروت، ط.   4
 .253  -252، ص. 1994، 3، ط. 11لمجمد ابف منظور، لساف العرب، دار صادر، بيروت، ا  5
 .148خميفة بوجادي، في المسانيات التداولية، ص.   6
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 المسانية الدراسات ( شيدت7) Pragmatiqueالتداولية: مصطمح مفيوـ
 مف المغكية بالبنى المسانيكف اىتـ فبينما المفاىيمي، الحقؿ في جذرية تحكالت
 إّنو لمغة، خاصة رؤية إلى جديد يحيؿ مصطمح ظير كالداللة، التركيب حيث

عمى  1970لرحمف" :"كقد كقع اختيارنا منذ ا عبد "طو يقكؿ ،"التداولية" مصطمح
( مقاببل لممصطمح "براغماتيقا"، ألنو يكفي المطمكب حقو 8مصطمح "التداكليات")

(، كيحيؿ ىذا 9باعتبار داللتو عمى معنييف "االستعماؿ" ك"التفاعؿ معا")
المصطمح إلى كؿ ما ىك مادم كمحسكس مطابؽ لمحقيقة، غير أف ىذا 

مازاؿ يشكبو بعض الغمكض، لذا ينبغي تكضيحو  Pragmatiqueالمصطمح 
 أكثر لتبييف مجاالتو.

 "طو المغربي الباحث جعؿ الذم ىك التداكلية لمصطمح الثبكت ىذا كلعؿ
 يستحدث مفيـك "المجاؿ التداكلي" في ترجمتو لمصطمح الرحماف" عبد

Pragmatiqueيفيد بينيـ كذا ، يقكؿ في تكصيفو لمفعؿ "تداكؿ": "تداكؿ الّناس 
كالدكراف  النقؿ مفيـك أفّ  أيضا المعركؼ كمف بينيـ كأداركه الناس تناقمو معنى

                                                           
ومنو اشتقت الصفة اليونانية  actionالذي يعني العمؿ  Pragmaمف األصؿ اليوناني  Pragmatiqueظير مصطمح   7

Pragmatikos  السابع عشر ميالدي انتقؿ االستعماؿ إلى الذي يحيؿ عمى كؿ ما يتعمؽ بمعاني العمؿ ... ابتداء مف القرف
تعني كؿ بحث أو اكتشاؼ مف شأنو أف يفضي إلى تطبيقات ذات ثمار عممية" ينظر:  Pragmatiqueالميداف العممي فصارت 

 .6، ص. 2006جانفي  17اىر لوصيؼ: التداولية المسانية، مجمة المغة واألدب، جامعة الجزائر، العدد طال
إلى مصطمح شامؿ لذا اخترنا مصطمح التداولية لربطو بالمجاؿ المساني فقط،   -الذي أطمقو طو عبد الرحمف–مصطمح تداوليات   8

، وتداولية المناطقة والفالسفة"، حفناوي بعمي: التداولية المسانييفألف ىناؾ "تداوليات متعددة: تداولية البالغييف الجدد ... تداولية 
 .50، ص. 2006، جانفي 17بعد الحداثة، مجمة المغة واألدب، العدد ... البراغماتية الجديدة خطاب ما 

، 2000طو عبد الرحمف، في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية   9
 .28ص. 
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 التجربة نطاؽ في مستعمبلف ىما كما الممفكظة المغة نطاؽ في مستعمبلف
 عمى دار كيقاؿ عنو، ركاه بمعنى قائميو" الكبلـ عف نقؿ فيقاؿ:" المحسكسة،

 عمى المغكم في استخداميما يداّلف فكالّدكرا فالّنقؿ ...عمييا جرل بمعنى األلسف
، ...الفاعميف بيف الحركة معنى عمى التجريبي استخداميما كفي الّتكاصؿ معنى
 أف إذف التداكؿ فمقتضى كالّتفاعؿ الّتكاصؿ ىما: اثنيف بيف جامعا الّتداكؿ فيككف
 (.10بالفعؿ") مكصكال القكؿ يككف

 بيف التكاصؿ معنى يحمؿ الّتداكؿ مجاؿ ككف إلى الباحث يخمص
 مكصكال بو المتمفظ القكؿ يككف أف بينيـ، كمقتضاه فيما كالّتفاعؿ المخاطبيف

 بالممارسة كارتباطو المباشر تداكؿ لمفعؿ المغكية المدلكالت كىذه إجرائي، بفعؿ
 عبد طو" الباحث كضع حينما بالقبكؿ يتمّقكنو الباحثيف جعؿ ما ىك التراثية،
 "pragmatique"األجنبي لممصطمح ببلمقا الّتداكليات"" "الرحماف

 (.11)1970سنة

كىناؾ ترجمات أخرل لمصطمح مثؿ البراغماتية كالنفعية  كالذرائعية، ك"يعكد 
 مثؿ السيمياء منظرم إلى  -الجديدة الذرائعية أك  -أصؿ تسمية "البراغماتية" 

                                                           
 .244، ص. 2، ط. تحديد المنيج في تقويـ التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  10
عمى مصطمح التداوليات مقابال لممصطمح الغربي )براغماتيا( ألنو يوفي   1970يقوؿ طو عبد الرحماف :"وقد وقع اختيارنا منذ   11

المطموب حقو، باعتبار داللتو عمى معنييف: االستعماؿ والتفاعؿ معا، ولقي ذلؾ الحيف قبوؿ مف لدف الدارسيف الذيف أخذوا يدرجونو 
، 2ابحاثيـ". طو عبد الرحماف، في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط. في 

 .27، ص. 2002
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 الخصكص. كجو ديكم عمى كجكف بيرس، ساندرز كتشارلس مكريس، تشارلز
كالمسانيات، كاالتصاؿ  كالفمسفة :منو انبعت الذم الحقؿ حسب داللتيا كتختمؼ
 إلى االنتباه مع المغكم، إلى منو األدبي المصطمح إلى أقرب (. فالذرائعية12...")
 المذىب ىك Pragmatisme التداكلية كالمذىب البراغماتي  بيف الخمط عدـ

نب البحث في القضايا لمبشر، كيتج  أىمية لو ما كؿ عمى يحّبذ الذم الفمسفي
 المطمقة أك المجردة.

 كفي  pragmaticusفي البلتينية  pragmatiqueاستعمؿ مصطمح
 الحديث العصر في تكظيفو ارتبط كقد "عممي" بمعنىpragmaticos اإلغريقية 

 أف يجب العربية المغة البراغماتية". لكف في"األمريكية  بالفمسفة ظيكره بداية في
الذم  الجديد المغكم االتجاه ىذا بو نقصد لتداكلية" كالذم"ا مصطمح بيف نفرؽ
 الفرنسي  المصطمح كيقابمو المغكم، االستعماؿ بقضايا يعنى

pragmatiqueكمذىب غيرىا أك النفعية أك "بالذرائعية" يترجـ ما أك كالبراغماتية 
 تقـك ال االتجاه التجريبي، كطكر العقبلني المذىب تجاكز عممي؛ تجريبي فمسفي
 أف تحاكؿ التجريبي، بالكاقع ترتبط قبمية، تصكرات أك ثابتة عقمية معاني عمى

نتائجيا  أثر كاقتفاء بتتّبع بؿ الحسية؛ أك تفسر الفكرة ليس بمقتضياتيا العقمية

                                                           
جانفي  17حفناوي بعمي، التداولية ... البراغماتية الجديدة خطاب ما بعد الحداثة، مجمة المغة واألدب، جامعة الجزائر، العدد   12

 .59، ص. 2006
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 كجكف جيمس كيمياـ"ركادىا  كمف pragmatismeمصطمح  كيقابميا ،""العممية
 كغيرىـ. كشيمر "ديكم

:"كقد اصطنع في العربية النقدية المعاصرة عمى  يقكؿ عبد الممؾ مرتاض
أنو "تداكلية" في حيف أنا نشؾ في أنو كذلؾ بيذه الصفة التي كرد عمييا، في 

 ,pragmaticsأصؿ االستعماؿ الغربي، ألف صيغة ىذا االستعماؿ )
pragmatique ( ال تدؿ عمى كجكد ياء النزعة المعرفية )عممية أك فمسفية أك
يطمؽ عمييا النحاة العرب بغير إقناع "الياء الصناعية" فاألجانب أدبية( كالتي 

يصطنعكف صيغة أخرل لما يقابؿ ىذه الياء أك البلحقة الثنائية عمى األصح "يو" 
(Pragmatisme / pragmatism فكيؼ نترجـ نحف العرب مفيكميف اثنيف )

بؿ المفيـك في أصميما بصيغة عربية كاحدة؟ ... كلذلؾ نقترح أف نطمؽ عمى مقا
األكؿ "التداكؿ" )أم تداكؿ المغة( ...، كعمى المفيـك اآلخر المنصرؼ إلى النزعة 

 (.13المذىبية: "التداكلية" كذلؾ حتى نطكع العربية")

كنتيجة لتعدد منطمقاتيا كاختبلفيا في الدراسة التداكلية حدث نكع مف 
بالخصكص في التداخؿ بيف حقكليا كحقكؿ أخرل، أدل إلى تنكع التسميات، ك 

ترجمتيا في المغة العربية، كمنو نبلحظ أف مصطمح "التداكلية" قد ارتبط باتجاىيف 
 مختمفيف:

                                                           
، 10والسياؽ، مجمة المسانيات، مركز البحوث العممية والتقنية لترقية المغة العربية، الجزائر، العدد  لدالليةتداولية المغة بيف ا  13

 .67  -66، ص. 2005
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 تجاكز فيحاكؿ المختمفة السياقات في لمغة االستعمالي بالجانب ييتـ األوؿ:
 .لمغة العممية الكظيفة عف الكشؼ أجؿ المغكية مف لمبنية المتكارث الطرح

 آثارىا خبلؿ مف المعرفية القضايا بحث يحاكؿ فمسفي، منطمقو الثاني:
 .العممية

" Langueانتقؿ البحث المساني مف الدراسة التي تخمص لمنظاـ المساني "
إلى دراسة    -"Chomskyإلى "تشكمسكي" " "Saussureدي سوسير" ""مف

 Paroleلسانية تركز عمى التكجو االتصالي كالكظيفي بالبحث في الكبلـ 
غكم؛ فػ"الجكانب التداكلية لمغة تتعمؽ بخصائص استعماليا لمحكافز كاالستعماؿ الم

النفسية لممتكمميف، ردكد فعؿ المخاطبيف، النكع المجتمعي لمخطاب، مكضكع 
الخطاب ... الخ بالمقابؿ لمجانب النحكم، الخكاص الشكمية لؤلبنية المسانية 

 (.14كالداللية كالعبلقة بيف الكيانات المسانية كالعالـ")

 الداخمية العبلقات أم بينيا فيما األدلة بعبلقة ييتـ التراكيب عمـ كاف إذاف
 األلفاظ عبلقة أك بالكاقع األدلة عبلقة يعالج الداللة ككاف عمـ األلفاظ، بيف

ف تعددت تعريفاتو التداكلية مصطمح فإف الخارجي؛ بالعالـ  جميعيا كانت كا 
 .االستعماؿ في المغة دراسة في تصب

                                                           
14  Jean Dubois et des autres, dictionnaire de linguistique, libraire Larousse, Paris 1973, p. 

388. 
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 1938" سنة C. Mourisيؼ لمتداكلية جاء بو "تشارلز مكريس كأقدـ تعر 
(، غير أنو تعريؼ 15كىي في نظره "تعالج العبلقة بيف العبلمات كمستعممييا")

يشتمؿ المسانيات كالسيميائيات عمى حد السكاء، كما أنو يتجاكز المجاؿ اإلنساني 
 إلى الحيكاني كاآللي.

فقد  Anne Reboulربكؿ كآف  Jaque Moeschlerأما "جاؾ مكشبلر 
ربطا مفيـك التداكلية بالمجاؿ المساني، ففي القامكس المكسكعي لمتداكلية تعرؼ 
بأنيا "دراسة االستعماؿ المغكم المقابؿ لدراسة النظاـ المساني الذم يعد مف 

(؛ فإف كانت الدراسات السابقة قد قسمت المغة 16اىتماـ المسانيات بصفة خاصة")
كاىتمت بدراسة المساف لتكخي العممية  Langue et Paroleإلى لساف ككبلـ 

كالمكضكعية، فأقصت بذلؾ الكبلـ مف دراستيا لككنو فرديا كيصعب التحكـ في 
آلياتو، فإف التداكلية اىتمت بدراسة الكبلـ أك االستعماؿ المغكم، غير أف "عممية 

السكسيرم،  تكجيو التحميؿ نحك الكبلـ ليس مجرد دراسة لػ "الكبلـ" بالمصطمح
(، فيي دراسة تشمؿ 17كلكنيا في الحقيقة دراسة لمغة في كميتيا بما فييا الكبلـ")

المغة مف مختمؼ جكانبيا؛ أم دراسة استخداـ المغة في شتى السياقات كالمكاقؼ 
 الكاقعية أم تداكليا عمميا.

                                                           
 .8، ص. 1986أرمينكو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد عموش، مركز اإلنماء القومي، فرانسواز   15

16  Jaque Moeschler – Anne Reboul, dictionnaire Encylopédique de pragmatique, édition Seuil 
1994, p. 17. 

الحوار، سورية، الالذقية، الطبعة الثانية  فيميب بالنشيو، التداولية مف أوستيف إلى غوفماف، ترجمة صابر الحباشة، دار  17
 .56  -55، ص. 2007
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يقكؿ "فردناند ىاليف" محاكال ضبط مفيـك التداكلية :"لنضع مقابمة )سكسير( 
يف المساف كالكبلـ مكضع السؤاؿ، كلنرفض اعتبار التداكلية أف ليس في كسعيا ب

أف تككف مكضكع دراسة منظمة. تيدؼ التداكلية إلى بمكرة نظرية ألفعاؿ الكبلـ، 
أم نماذج مجردة، أك مقكالت تصدؽ عمى السمككات المممكسة كالشخصية التي 

 (.18ننجزىا كنحف نتكمـ")

" الدراسة التداكلية بالسياؽ؛ فيك يرل أف Maigueneauيربط "منقكنك 
( حيث تسعى التداكلية 19"المككف التداكلي يعالج كصؼ الممفكظات في سياقاتيا")

 إلى تحديد قصد المتكمـ مف خبلؿ سياؽ محدد.

كمف خبلؿ تحديد السياؽ يمكف استخراج متضمنات القكؿ، فالتداكلية تدرس 
رحات ضمنية مف خبلؿ ما يقاؿ لو "الطريقة التي يستخرج بيا المخاطب مقت

داخؿ سياؽ مفرد، كخاصة عندما تككف العبارة مخصصة إلطبلؽ استدالؿ ما 
بيذا التعريؼ إبراز البعد التداكلي  Maigueneau( حيث يحاكؿ "منقكنك" 20...")

 مف خبلؿ دراسة العبلقة بيف المعنى كالسياؽ. L’impliciteلممعنى الضمني 

                                                           
 .155، ص. 1999، السنة الثالثة، ديسمبر 24ناند ىاليف، التداولية، ترجمة وبا محمد، مجمة الفكر والنقد، العدد دفر   18
  -2005ؼ، الطبعة األولى دومينيؾ منقونو، المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب، ترجمة: محمد يحياتف، منشورات االختال  19

 .98، ص. 2006
20  Dominique Maigueneau, Aborder la linquistique, édition du seuil collections Mémo, Paris, 

p. 29. 
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ك"فرانسكا  Marie Dillerلػ مارم ديير"  كىناؾ تعريؼ لساني آخر
فقد اقترحا تعريفا آخر كىك أف التداكلية ىي  François Récanatiريكاناتي" 

( ذلؾ 21"دراسة استعماؿ المغة في الخطاب شاىدة عمى ذلؾ مقدرتيا الخطابية")
أف التداكلية تحاكؿ الكشؼ عف المقدرة اإلببلغية التي تحققيا العبارة المغكية، 

رس بذلؾ داللة المغة في االستعماؿ، فإذا أردنا أف نحمؿ ىذا القكؿ مف أجؿ كتد
 الكقكؼ عمى المقصكد مف ىذا الحد فإننا نسجؿ النقاط اآلتية:

 التداكلية عمـ ييتـ بدراسة المغة اإلنسانية في االستعماؿ. -

 العبارة تحققيا التي اإلببلغية المقدرة في الكشؼ إلى التداكلية تسعى -
 .غكيةالم

 .االستعماؿ في المغة تفيدىا التي الدالالت في بحث التداكلية -

الذم يرل أف  F. Jacquesكىذا ما يجمعو تعريؼ "فرانسيس جاؾ" 
 (.22"التداكلية تتطرؽ إلى المغة كظاىرة خطابية كتكاصمية كاجتماعية معا")

ف كلعؿ محاكلة الكقكؼ عمى تعريؼ مكحد لمتداكلية، يعد مف الصعكبة بمكا
نظرا لتنكع خمفياتيا الفكرية كالثقافية، فتعددت التعريفات بحسب تخصصات 

 Francisأصحابيا كمجاالت اىتماماتيـ، كمف أبرزىا ما قدمو "فرانسيس جاؾ" 
                                                           

 .8فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد عموش، ص.   21
 .8موش، ص. فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد ع  22
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Jaques تتطرؽ التداكلية إلى المغة كظاىرة خطابية كتكاصمية كاجتماعية" ،
كنية( لمغة إلى دراستيا في (. فالتداكلية تتجاكز الدراسة البنيكية )السك23معا")

سياؽ استعماليا، كمراعاة كؿ ما يحيط بيا مف احكاؿ كما تخضع لو مف مقاصد 
المتكمميف، كلذلؾ عرفيا الباحث "الجيبللي دالش" بككنيا "تخصص لساني يدرس 
كيفية استخداـ الناس لؤلدلة المغكية في صمب أحاديثيـ كخطاباتيـ كما يعنى مف 

( ثـ يردؼ كبلمو 24كيميـ لتمؾ الخطابات كاألحاديث")جية أخرل بكيفية تأ
( 25بإجماؿ تعريؼ التداكلية، في قكلو :"ىي لسانيات الحكار أك الممكة التبميغية")

ألنيا في إطار عنايتيا بدراسة المغة اثناء االستعماؿ تيتـ بعناصر التخاطب 
ث في شركط كالتحاكر فتراعي قصد المتكمـ كنكاياه، كحاؿ السامع كظركفو، كتبح

نجاعة الرسالة، كسبلمة الحكار بيف المخاطبيف ككؿ ما يحيط بيـ، فالتداكلية إذف 
 تعنى بكؿ ما يتصؿ بالعمؿ التخاطبي بحثا عف المعنى، كضمانا لمتكاصؿ.

كيجعميا الفيمسكؼ المغربي طو عبد الرحماف، بعده أكؿ مف أدخميا إلى 
ا مف مظاىر التكاصؿ كالتفاعؿ الثقافة العربية، تختص بكصؼ كؿ "ما كاف مظير 

بيف صانعي التراث مف عامة الناس كخاصتيـ ...، فالمقصكد "بمجاؿ التداكؿ" 
 (.26في التجربة التراثية، ىك إذف محؿ التكاصؿ كالتفاعؿ بيف صانعي التراث)

                                                           
 .12نفسو، ص.   23
 .1، ص. 1992مدخؿ إلى المسانيات التداولية، ترجمة: محمد يحياتف، ديواف المطبوعات الجامعية الجزائرية، الجزائر،   24
 المرجع نفسو.   25
 .244طو عبد الرحماف، تجديد المنيج في تقويـ التراث، ص.   26
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تسعى التداكلية إلى دراسة االستعماؿ المغكم في االتصاؿ المساني كفؽ 
معينة، كاكمف أىميتيا في ككنيا تيتـ "بإيجاد القكانيف معطيات سياقية كاجتماعية 

 كتصير المغكم، لمتكاصؿالكمية لبلستعماؿ كالتعرؼ عمى القدرات اإلنسانية 
(، كما أنيا تبحث في 27المغكم") االستعماؿ عمـ تسمى بأف جديرة ثـ مف التداكلية

مف ىنا فإف ( ك 28كيفية اكتشاؼ السامع مقاصد المتكمـ أك دراسة معنى المتكمـ")
مفيـك التداكلية يتعدل حدكد البنية المغكية؛ لتبحث في األقكاؿ كالعبلقة بيف 
المتخاطبيف في سياؽ محدد، فتدرس العناصر الذاتية في الخطاب كالضمائر 
كالمبيمات الزمانية كالمكانية كما تدرس التمميح كالتصريح ككذلؾ القكانيف التي 

داكلية إعطاء تفسيرات دقيقة حكؿ كيفيات تضبط الخطاب كالحجاج، كتحاكؿ الت
 إنتاج القكؿ كتفسير مقاصده كغاياتو.

جزء مف عمـ أعـ ىك دراسة التعامؿ المغكم  Austinكالتداكلية عند أكستيف 
مف حيث ىك جزء مف التعامؿ االجتماعي، كبيذا المفيـك ينتقؿ بالمغة مف 

ي في نطاؽ التأثير مستكاىا المغكم إلى مستكل آخر؛ ىك المستكل االجتماع
(. فالتداكلية تدرس االتصاؿ المغكم في إطاره االجتماعي، بالكشؼ عف 29كالتأثر)

                                                           
دراسة تداولية لظاىرة األفعاؿ الكالمية في التراث المساني العربي، دار الطميعة  مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب،  27

 .15، ص. 2005لمطباعة والنشر، بيروت لبناف، الطبعة األولى 
 .12، ص. 2002أحمد محمود نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية   28
 .8لتداولية، تر: سعيد عموش، ص. فرانسواز ارمينيكيو، المقاربة ا  29
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الشركط كالمعطيات التي تسيـ في إنتاج الفعؿ المغكم مف جية، كما تبحث في 
 فاعميتو كآثاره العممية مف جية أخرل.

كفي ىذا اإلطار يقكؿ صبلح فضؿ :"فالتداكلية إذف تعنى بالشركط 
القكاعد البلزمة المبلئمة بيف أفعاؿ القكؿ كمقتضيات المكاقؼ الخاصة بو؛ أم ك 

 (.30العبلقة بيف النص كالسياؽ")

 المرجعية المعرفية لمسانيات التداولية:

يعكد الفضؿ في استحداث مصطمح التداكلية في الثقافة  نشأة التداولية:
 CH. S. Pierse)الغربية إلى الفيمسكؼ األمريكي "تشارلز ساندرس بيرس" 

 1979ك 1978( حينما نشر مقالتيف في مجمة "ميتافيزقيا"، سنة 1914 /1839
بعنكاف "كيؼ يمكف تثبت االعتقاد؟ كمنطمؽ العمـ: كيؼ نجعؿ أفكارنا كاضحة؟ 
حيث أكد عمى أف الفكر في طبيعتو إبداع لعادات فعمية، ذلؾ أنو مقركف 

مقترنا باإلدراؾ في حالتو األكلى كفي  بقيمتيف: متى يتـ الفعؿ؟ ككيؼ يتـ؟ فيككف
الحالة الثانية يؤدم الفعؿ إلى نتيجة مممكسة، ليصؿ إلى أف الممارسة كالتطبيؽ 

(.كيرجع أكؿ 31كالفعؿ، ىي التي تشكؿ األساس كالقاعدة لمختمؼ األفكار)
 Charles Wiliamاستعماؿ لمصطمح التداكلية إلى الفيمسكؼ تشارلز مكريس 

                                                           
 .25  -24ص ، بالغة الخطاب وعمـ النص  30
ينظر: الزاوي بغورة، العالمة والرمز في الفمسفة المعاصرة )التأسيس والتجديد(، عالـ الفكر، المجمس الوطني لمثقافة والفنوف   31

 .199، ص. 35، المجمد 3، العدد 2007واآلداب، الكويت، مارس 
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mouris  حيث قدـ ليا تعريفا في سياؽ تحديده لئلطار العاـ لعمـ 1938سنة ،
العبلمات، كذلؾ في مقاؿ لو ركز فيو عمى مختمؼ التخصصات التي تعالج 
المغة )التركيب كالداللة كالتداكلية(، ليصؿ إلى أف "التداكلية جزء مف السيميائية 

كىك تعريؼ (. 32التي تعالج العبلقة بيف العبلمات كمستعممي ىذه العبلمات")
يتجاكز المجاؿ المساني ليشمؿ غيره مف المجاالت غير المسانية )المجاؿ 

 السيميائي(.

تشكؿ التداكلية درسا جديدا كغزيرا لـ يمتمؾ بعد حدكدا كاضحة، انبثؽ مف 
التفكير الفمسفي في المغة بيد أنو سرعاف ما تجاكزه ليعمؿ عمى صقؿ أدكات 

 ية مكضكع حديثنا.تحميمو، كبخاصة التداكلية المسان

إف المسانيات التداكلية اسـ جديد لطريقة قديمة في التفكير بدأت عمى يد 
"سقراط"، ثـ تبعو "أرسطك" كالركاقيكف مف بعده، بيد أنيا لـ تظير إلى الكجكد 
باعتبارىا نظرية لمفمسفة إال عمى يد "باركمي"، تغذييا طائفة مف العمـك عمى 

 (.33كاألنثركبكلكجيا كعمـ النفس كعمـ االجتماع)رأسيا: الفمسفة كالمسانيات 

فالتداكلية المسانية اتجاه جديد في دراسة المغة يبحث عف حؿ لعديد مف 
المشاكؿ المغكية التي أىممتيا المسانيات كلـ تيتـ بيا نحك )الفكنكلكجيا، التركيب، 

                                                           
، ص. 12أرمينيكو، المقاربة التداولية، ترجمة: سعيد عموش، ص.  فرانسواز  32 . وينظر: جاؾ موشالر، آف روبوؿ، التداولية اليـو
29. 
 .163ينظر: نعماف بوقرة، المسانيات اتجاىاتيا وقضاياىا الراىنة، ص.   33



 18 

بؿ ، أف التداكلية درس غزير كجديد، Karnabالداللة(" كلذلؾ يعترؼ كارناب 
(. كما أف المسانيات 34يذىب إلى أكثر مف ىذا بقكلو: إنيا قاعدة المسانيات")

التداكلية تشكؿ محاكلة جادة لئلجابة عف جممة مف األسئمة تفرض نفسيا عمى 
الباحث كالبحث العممي بعامة، كعجزت المسانيات عف اإلجابة عنيا، متكسمة في 

اعية، كىي أسئمة مف قبيؿ: ماذا سبيؿ ذلؾ عديدا مف العمـك اإلنسانية كاالجتم
نصنع حيف نتكمـ؟ ماذا نقكؿ بالضبط حيف نتكمـ؟ مف يتكمـ كمع مف يتكمـ؟ مف 
يتكمـ كألجؿ مف؟ ماذا عمينا أف نعمـ حتى يرتفع اإلبياـ عف جممة أك أخرل؟ 
كيؼ يمكننا قكؿ شيء آخر غير الذم كنا نريد قكلو؟ ىؿ يمكف أف نركف إلى 

 ما؟المعنى العرفي لقصد 

 كمف العمـك التي غذت الدراسات التداكلية مايمي:

ىي مذىب فمسفي جديد، استطاع ركاده أف يتجاكزكا  الفمسفة التحميمية: -أ
بمنيجيـ المستحدث في معالجة القضايا العالقة في الفمسفة، متجاكزيف الفمسفة 

ج انبثؽ أىـ التقميدية بتحكيؿ بؤرة االىتماـ إلى المغة في حد ذاتيا، فمف ىذا المني
 كأساس الحقؿ التداكلي في الدراسات المغكية كىك ما يعرؼ بػ "األفعاؿ الكبلمية".

كىي اتجاه تجريبي عممي يعتمد عمى الكاقع  الفمسفة البراغماتية: -ب
الخارجي، كييتـ بو كما يبتدل في خبراتنا الحسية، فالفيمسكؼ البراغماتي يتجو 

                                                           
، 1تاب الجديد المتحدة، بيروت، ط. ري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، دار الكيعبد اليادي بف ظافر الش  34

 .2، ص. 2004
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يفرض الكشؼ عف حقائؽ معينة، أك تحقيؽ  إلى دراسة ما ىك متعيف كحقيقي، ال
نتائج معينة ثابتة، كمف اجؿ اتباع طريقة تساعد عمى تحقيؽ األفكار كالمعاني 
في الكاقع الخارجي فيي تسعى لمعرفة ما ىك زائؼ كما ىك حقيقي مف المعاني، 
 باالعتماد عمى معيار الصدؽ الذم يتكصؿ إليو مف تحميؿ المعاني كالمعتقدات.

"الصدؽ" عند البراجماتييف مرتبط بالنجاح العممي، أك ما يترجـ إلى كمعنى 
سمكؾ ناجح يقكؿ جيمس :"إف األفكار تصبح صادقة بقدر ما تساعدنا عمى اف 
نربطيا بأجزاء مف خبرتنا بطريقة تؤدم إلى سمكؾ ناجح في الحياة، كيضيؼ إنو 

أف تضعو مكضع ينبغي عميؾ أف تستخرج مف كؿ لفظ قيمتو الفكرية الفعمية، ك 
العمؿ في نطاؽ مجرل خبرتؾ، بحيث تككف قيمة الفكرة مرتبطة بنجاح السمكؾ 

(، كىذا الطرح يعد مف أىـ 35الذم يؤديو اإلنساف بناء عمى اعتقاده في صحتيا")
 الطركحات التي استفادت منيا التداكلية.

ىذا العمـ الذم تجاكز البحث في األمراض  عمـ النفس المعرفي: -ج
ية، إذ أضحى يعنى بالطريقة التي يشتغؿ كفقيا الذىف البشرم. كفي ىذا الذىن

اإلطار قدمت بحكث متنكعة لتفسير ذلؾ أفادت منيا التداكلية في "نظرية 
المبلءمة" كفي تفسير العمميات االستداللية في إدراؾ أبعاد الفعؿ المغكم. كمف 

يف أف اشتغاؿ الذىف " إذ بJerry Fodorذلؾ التفسير الذم قدمو "جيرم فكدكر 
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 20 

البشرم اشتغاؿ تراتبي، كتجرم فيو معالجة المعمكمة اإلخبارية ميما كاف 
مصدرىا )مرئي أك سمعي، أك لغكم...( عبر مراحؿ متبلحقة، ككؿ مرحمة منيا 
تقابؿ مككنا مف مككنات الذىف، كىي المحكلة كالنظاـ الطرفي كالنظاـ 

" مختصة بمعالجة المعطيات. كمف (. كالكؿ يتـ في إطار "منظكمة36المركزم")
ىذا التكضيح أفادت التداكلية، إذ تندرج بكضكح ضمف النظاـ المركزم الذم 
يعمؿ عمى إتماـ التأكيؿ الذم يتـ عمى مستكل النظاـ المغكم الصرؼ، كتحقؽ 

 ىذه الميمة مف خبلؿ مقارنة المعمكمة مع معمكمات أخرل.

 Paul Griceفمسفة بكؿ غرايس  أفادت التداكلية مف نظرية المحادثة: -د
( فقد أدخؿ 1975كالتي تتجمى بكضكح في أشير مقاؿ لو :"منطؽ المحادثة" )

فيو مفيكميف ميميف يعداف مف أىـ المفاىيـ التي تيتـ بيا المسانيات التداكلية، 
كىما االستمزاـ الحكارم ك"مبدأ التعاكف" كيقدـ ضمف ىذا المقاؿ مفيكما متطكرا 

يعية كالداللة غير الطبيعية، كما يصكغ مقاربة إلنتاج الجمؿ كتأكيميا لمداللة الطب
كمنو "يمكف التمييز بيف الجممة كالقكؿ؛ فالجممة ىي سمسمة مف الكممات التي 
يمكف لزيد أك عمرك أك صالح التمفظ بيا في مبلبسات مختمفة، كال تتغير ىذه 

تغير بتغير المبلبسات المبلبسات، أما القكؿ فيك حاصؿ التمفظ بجممة، كىك ي
كالقائميف. فإذا قاؿ زيد "ابني البكر يحتؿ المرتبة األكلى في صفو" كىك يتحدث 

ذا قاؿ عمرك "ابني البكر يحتؿ 1947جكاف / حزيراف  1عف ابنو محمد يـك  ، كا 
                                                           

 .73آف بوؿ جاؾ موشالر، التداولية اليـو عمـ جديد لمتواصؿ، تر" سعيد دغفوس، ومحمد الشيباني، ص.   36



 21 

ديسمبر / كانكف  30المرتبة األكلى في صفو" كىك يتحدث عف ابنو اليادم يـك 
ذا قاؿ 1956األكؿ  صالح :"ابني البكر يحتؿ المرتبة األكلى في صفو كىك ، كا 

فإف كبل مف زيد كعمرك  1997أكت / آب  15يتحدث عف ابنو المنذر يـك 
(. لكف الداللة 37كصالح قد تمفظكا بنفس الجممة لكنيـ أنتجكا ثبلثة أقكاؿ مختمفة")

لجممة التكاضعية المتعمقة بالجممة الممفكظ بيا ظمت قارة، كىذا التمييز بيف ا
 كالقكؿ يعد مف أبرز المفاىيـ التي ركزت عمييا المسانيات التداكلية.

المفاىيـ الجديدة لممنطؽ التي تجاكزت دالالت المنطؽ  المنطؽ: -ىػ
الصكرم المتكارثة، ألنو لـ يتمكف مف تفسير بعض الظكاىر التي تطرحيا العمـك 

جية بكجو خاص. باإلضافة اإلنسانية كالعمـك االجتماعية بشكؿ عاـ كالبنية الحجا
ثراء  إلى مفاىيـ كافكار أخرل ظمت يفيد منيا االتجاه التداكلي في معالجة كا 
القضايا المغكية، فيذا األمر ىك الذم جعؿ صبلح فضؿ يذكر أنو ذك طبيعة 

("  38غير تخصصية تغذيو جممة مف العمـك

 :فكريةجذورىا الفمسفية ومرجعيتيا ال: التداولية في الفكر الغربي -2-2

                                                           
 .55المرجع السابؽ، ص.   37
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ليا أصكؿ فمسفية انبثقت منيا،  التداكلية مف المتفؽ عميو أف المسانيات
حيث ُتعّد الفمسفة التحميمية المصدر األكؿ لظيكر أحد أبرز المفاىيـ التداكلية 

 .39كىك األفعاؿ الكبلمية
 لكف كيؼ انبثؽ تيار المسانيات التداكلية مف رحـ التحميؿ الفمسفي؟

البد مف تتبع كاستقصاء أىـ المبادئ التي اعتمدت  لئلجابة عف ىذا السؤاؿ
 عمييا الفمسفة في تحميبلتيا لمظكاىر المغكية:

في  «Philosophie analytique»ظير تيار الفمسفة التحميمية 
في مؤلفات مجمكعة مف  «فيينا بالنمسا»النصؼ الثاني مف القرف العشريف في 

 -Lwittgenstein (1889» «لودفينغ فيتجنشتيف»الفبلسفة أمثاؿ: 
رودلؼ »، «B. Russel (1872- 1970)» «برتراند رسؿ»، «(1951

 G.Ryle» «جمبرت رايؿ»ك «R. Carnap (1891- 1970)» «كارناب
 -كتتضح مبادئ ىذا االتجاه الفمسفي في تحميؿ المغة «(1976 -1900)

لمفيمسكؼ األلماني  «أسس عمـ الحساب»في كتاب بعنكاف  -بصفة خاصة
كالذم مّيز في  «Gottlob Frege (1848- 1925)» «ب فريجوغوتمو »

 «اإلحالة»مؤلفاتو بيف المعنى كالمرجع، كربط بيف مفيكميف تداكلييف ىاميف ىما 
المذيف  «المحمكؿ»ك «اسـ العمـ»، كما ميز بيف ما يسمى ِبػػػػ 40«قتضاءاال»ك

                                                           

راوي(: التداولية عند العمماء العرب: دراسة تداولية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية" في التراث المساني العربي، دار مسعود )صح - 39
 .17، ص: 2005، 1الطميعة لمطباعة والنشر )بيروت، لبناف(، ط.

 .20عربي، ص: التداولية عند العمماء العرب: دراسة تداولية لظاىرة "األفعاؿ الكالمية" في التراث المساني ال - 40
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 «خصيةالقضية الش»أك كما تسمى أيضان  «القضية الحممية»يعتبراف عماد 
«Proposition singulière»  إف »: «فريجو»كفي تكضيح ىذا التمييز يقكؿ

التصكر كما أفيمو يقـك بكظيفة المحمكؿ، أما اسـ العمـ فإنو عاجز تمامان عف 
ال كاف التمييز باطبلن  ، 41«استخدامو كمحمكؿ يبدك أف ذلؾ محتاج لتكضيح كا 

ردم معيف فيك بذلؾ يشير إلى شيء ف «اسـ العمـ»أف  «فريجو»حيث يرل 
فيك يدؿ  «المحمكؿ»يؤدم معنى تامان كال يحتاج إلى لفظ آخر لُيتـ معناه. أما 

يقـك بإسناد مجمكعة مف الخصائص الكصفية  Concept»42» «تصكر»عمى 
، كلذلؾ يقـك االسـ بكظيفة الداللة عمى معنى عاـ «اسـ العمـ»الكظيفية إلى 

 ليعطيو معنى. «اسـ عمـ» يحتاج إلى «المحمكؿ»، بينما «الحمؿ»
أيضان في سياؽ آخر إلى أف أسكار الكمية أك السكر  «فريجو»كما يذىب 

«Quantificateur»  مثؿ: )بعض، جزء، كؿ..( ليس ليا معنى إذا اقترنت ِبػػػػ
، بينما «جاء بعض سمير أك كمو أك جزؤه»فبل تقكؿ مثبلن:  «اسـ العمـ»
يذه الكممات، فنقكؿ مثبلن: بعض الناس، كؿ يككف لو معنى باقترانو ب «المحمكؿ»

قبة كانطبلقة جديدة الداللية بمثابة رؤية ثا «يجوفر »العامميف، ككانت تحميبلت 
في مدرسة التحميؿ الفمسفي، كالذم انتقد مف خبلؿ دراساتو أعماؿ الفمسفة 

 الكبلسيكية.

                                                           

 .41، ص: 4891يحًىد فهًي )زيداٌ(: في فهسفت انهغت، دار اننهضت انعربيت )بيروث، نبناٌ(، د.ط،  - 41

 انًرجع نفسه، انصفحت نفسها. - 42
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كذلؾ  «يفتفيتجنش»سار الفيمسكؼ النمساكم  «فريجو»كعمى نفس منيج 
قية، التي ترل بأف نتقادات لممبادئ الكضعانية المنطه بعض االر يف كّجو بدك ح

ارات إخبارية في كصؼ كقائع العالـ الخارجي بعب كظيفة المغة األساسية تكمف
يمكف أف نصفيا بالصدؽ إذا طابقت الكاقع الخارجي أك نصفيا بالكذب إذا لـ 

ألنيا تحيمنا إلى  «اإلخبارية»أك  «الكظيفة المرجعية»تطابقو، كُأطمؽ عمييا اسـ 
، مف ىذا المنطمؽ قاـ الكضعانيكف بالتمييز بيف 43أشياء مكجكدة في الكاقع

الكظيفة المعرفية كالكظيفة االنفعالية، فالكظيفة المعرفية ىي الكظيفة التي ُتستخدـ 
 المغة فييا كأداة ُتصكِّر لنا كقائع مكجكدة في العالـ الخارجي، كتنعتبر أف العبارة
التي ليا معنى ىي التي تستطيع كصؼ شيء مكجكد في الكاقع فإذا طابقتو 

ذا لـ تطابقو ُتعّد خاطئة، أما  فيي  «الكظيفة االنفعالية»ُيحكـ عمييا بالصدؽ كا 
تعبير عف مككناتنا الداخمية مف مشاعر كانفعاالت، التي تستعمؿ المغة كأداة لم

ة لمشاعر، كتندرج تحت ىذه قدـ تضطرب مف حيف آلخر كما ىك الحاؿ بالنسب
الكظيفة بعض العبارات التي تعالج مسائؿ األخبلؽ كالجماؿ كالماكرائيات عند 

دائرة المعنى  حيث حذؼ الكضعانيكف المناطقة ىذه العبارات مف 44الفبلسفة
عاد ىذه العبارات التي يطابقيا في الكاقع، لكف ىؿ يصح إببحجة أننا ال نجد ما 
الخارجي نحك العبارات األمرية كاالستفيامية التي ُتعد  ال تقـك بكصؼ العالـ

 جمبلن إنشائية ال تقبؿ الكصؼ ال بالصدؽ كال بالكذب عف دائرة المعنى؟
                                                           

 .401انًناهج انهغىيت انحديثت وأثرها في تدريس اننصىص بًرحهت انتعهيى انثانىي )شعبت انعهىو اإلنسانيت(، ص:  - 43

، 4)صالح إسًاعيم(، انتحهيم انهغىي عند يدرست أكسفىرد، دار انتنىير نهطباعت واننشر )بيروث، نبناٌ(، ط. عبد انحق - 44
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عف طريؽ رفضو لمتقسيـ الذم  «فيتجنشتيف»السؤاؿ  كيجيبنا عف ىذا
كاعتبر أف معنى الكممة يتحدد ضعانيكف المناطقة لكظيفة المغة، كضعو الك 
كظيفة »ف استعماليا بعيدان عف أم تصكرات غيبية، كيذىب إلى أف انطبلقان م

كترتب عمى ىذا  المغة المشركعة فمسفيان ىي التسمية أك الكصؼ أك اإلشارة،
مفاده أف معنى أم كممة ىك الشيء الذم تمثمو أك تشير  تصكر معيف لممعنى

لعاب كمف ىنا ظيرت فكرة أ 45«إليو، كاالسـ يعني الشيء كالشيء ىك معناه
 «المعرفة»عندما يستعمؿ الفبلسفة كممة »الذم يرل أنو  «فيتجنشتيف»المغة عند 

كيحاكلكف إدراؾ ماىية  «االسـ»ك «القضية»ك «األنا»ك «الشيء»ك «الكجكد»ك
المسألة، فيجب عمى الكاحد منيـ أف يسأؿ نفسو دائمان: ىؿ يتـ استعماؿ الكممة 

مغة التي ىي مكضعيا األصمي؟ إف ما نفعمو بالفعؿ دائمان بيذه الطريقة في لعبة ال
ىك إعادة الكممات مف استعماليا الميتافيزيقي إلى استعماليا في الحياة 

عمى البحث في  -مف خبلؿ تحميبلتو -، حيث ركز ىذا الباحث46«اليكمية
طبيعة المغة كطبيعة المعنى، بعيدان عف كؿ تفسير غيبي أك ما كرائي، كمف ىنا 

ساسية لمفمسفة التحميمية ىي البحث في المغة كتكضيحيا كفؽ أصبحت الميمة األ
. ككانت ىذه بداية التجاه فمسفي 47منيج تحميمي بعيدان عف كؿ تفسير ميتافيزيقي

الذم يذىب إلى أف المغة ىي األداة  «فمسفة المغة العادية»جديد ُعرؼ باسـ 
التالي فيـ الككف الحقيقية التي تمكنيـ مف فيـ المعنى الذم تحممو في طياتيا كب

                                                           

 .41انتحهيم انهغىي عند يدرست أكسفىرد، ص:  - 45

 .13 -13انًرجع نفسه، ص.ص:  - 46
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إف جميع الحاالت المكضكعية لشؤكننا، »كحقيقة عبلقتنا بو فيمان صحيحان إذ 
كجميع العبلقات الذاتية مع األفراد كالمجتمع، كمع تاريخ الجنس البشرم، قائـ 

يككف لو معنى، فالطابع المغكم مرتبط دائمان كأبدان  عمى أساس لغكم إف أراد أف
ىذا النحك  الذم تنقمو لنا المغة ال يصير مممكسان إاّل عمىبالفيـ، ما داـ المعنى 

 .48«فالكجكد الذم يمكف أف يككف مفيكمان أكالن ىك المغة
كنتيجة ليذا التضارب في اآلراء كاختبلؼ كجيات النظر في المغة كطريقة 

 :49تحميميا كدراستيا انقسـ تيار الفمسفة التحميمية إلى ثبلثة اتجاىات كبرل كىي
 انية المنطقيةالوضع «Positivisme logique»:  تزّعـ ىذا االتجاه

أىمية كدكر العممية  أىمؿحيث اىتـ بدراسة المغات الصكرية ك  «رودلؼ كارناب»
 التكاصمية، كذلؾ بإقصاء المغات الطبيعية مف دراساتو.

 الظاىراتية المغوية «phénoménologie du langage»:  تزّعـ
الذم ابتعد بمنيجو  «I. Husserl» «موند ىوسرؿإد»ىذا االتجاه الفمسفي 

الفمسفي عف الكينكنة المغكية ككؿ ما لو عبلقة بالمغة كالتكاصؿ، إاّل أنو انبثؽ 
 .J» «سورؿ»ك «Austin» «أوستيف»عف ىذا االتجاه أىـ مبدأ اعتمده 

Searle»  القصدية»لدراسة األفعاؿ الكبلمية كىك مبدأ» 
«Intentionnalité». 

                                                           

 .12المرجع نفسه، ص:  - 48
 .11التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية، ص:  - 49
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 ة المغة العاديةفمسف «Philosophie du langage 
ordinaire»: حيث اىتـ بدراسة كتحميؿ المغة  «فيتجنشتيف»تزّعمو ذم ال

كعدىا محكران لتحميبلتو الفمسفية، حيث يرل أف جميع المشكبلت تحؿ بالمغة، كأف 
ىذه المشاكؿ إنما ترجع في األصؿ إلى سكء فيمنا لمغة، كما اىتـ بالجانب 

فاالستعماؿ ىك الذم ُيكسب تعميـ »ي لمغة حيث يقكؿ في ىذا الصدد: االستعمال
في دراستو لمغات الطبيعية عمى  «فيتجنشتيف»، كيعتمد 50«المغة كاستخداميا

 :51ثبلث مفاىيـ أساسية كىي
يشير ىذا الفيمسكؼ إلى ضركرة التمييز بيف ما يسمى بالمعنى  :الداللة
اّل كقعنا في الخمط بيف  «signification»كالمعنى المقدر  «sens»المحصؿ  كا 

ما عدا تمؾ  -ليا معنى مقدرمفيكميف مختمفيف كىما الجممة كالقكؿ، ألف الجممة 
كيتحقؽ المعنى مف  -ف خبلؿ السياؽ الذم ترد فيومعناىا مالجمؿ التي تكتسب 
 أللعاب المغة. ةخبلؿ الممارسة اليكمي

بدالية ماليا إلى شركط استالتي يخضع استع :القاعدة
«Paradigmatiques»  كنحكية كاجتماعية ىذه األخيرة تخضع إلى التكاضع

لعبة مف ألعاب المغة عمى المشارؾ  «فيتجنشتيف»كاالصطبلح، فالقاعدة عند 
ييمؿ  صطبلحات االجتماعية( دكف أفككف مممَا بالقكاعد األساسية )االفييا أف ي

                                                           

 .12التداولية عند العلماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة "األفعال الكالمية" في التراث اللساني العربي، ص:  - 50
ية، ترجمة: محمد يحياتن، ديوان المطبوعات الجامعية )ابن عكنون، الجزائر(، للي )دالّش(: مدخل إلى اللسانيات التداوالجيال - 51

 .29، ص: 2891
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قكاعد ىي التي تسمح فيما بعد له االقكاعد الثانكية )االصطبلحات الفردية( ألف ىذ
 بتنكع النشاط المغكم بصفة غير محدكدة.

ىي المحكر األساسي الذم قامت عميو تحميبلت  :ألعاب المغة
كاعتبره تكممة لممفيكميف السابقيف )الداللة، القاعدة(، كيشير ىذا  «نشتيفتجفي»

ـ مف كؿ ىذا أف الفيمسكؼ إلى أنو ال يجب أف يتسمؿ الشؾ في لعبة المغة كاألى
تصكَّر المعبة المغكية التالية: »ال تُثبت التجربة عكس ما نتكقعو، حيث يقكؿ: 

عندما أناديؾ أدخؿ مف الباب ففي جميع أحكاؿ الحياة العادية، يبدك اإلقداـ عمى 
 .52«الشؾ بأف ىناؾ بابان حقان ضربان مف المستحيبلت

نى تيدؼ إلى ممارسة أف المغة كما تحممو مف مع «فيتجنشتيف»كما يرل 
دكف لغة لف نستطيع إلى الفيـ كالتمثيؿ، فب التأثير الفعمي في غيرنا باإلضافة

التأثير في اآلخريف، فيي إذف جزء مف نشاط كطريقة حياة، حيث يفسر ىذا 
عمى كممة لعبة المغة »الفيمسكؼ ىذه النقطة في كتابو )األبحاث الفمسفية( بقكلو: 

 مـ المغة، ىك جزء مف نشاط كطريقة حياة، إذ تُقدِّـأف ُيستخمص منيا بأف تك
بنفسؾ مختمؼ ألعاب المغة بمساعدة ىذه األمثمة التالية، كأخرل غيرىا: أأمر أك 

كصؼ مكضكع بحسب ظيكره أك مقاييسو: أضع شيئان  -أعمؿ بحسب األكامر
بتقديـ نتائج تجربة، بكاسطة  -مف خبلؿ كصؼ ما.. القياـ بافتراض كاختبار:

                                                           

 .19مدخؿ إلى المسانيات التداولية، ص:  - 52
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الحدس  -غناء الدكائر -داع قصة: تعاطي المسرحتاب -اكؿ أك رسـ بياني،جد
 .53«تمفظ بدعاء -سمـ -شحذ -شكر -باأللغاز: طمب
إلى أف قائمة ألعاب المغة مفتكحة كمتنكعة كمتطكرة « فيتجنشتيف»كيشير 

حسب تنكع كتطكر النشاط اإلنساني كمقدرتو عمى اإلبداع، كىذا ما فتح المجاؿ 
 مبلمح التيار التداكلي. لظيكر أكلى

كقد ُكجيت مجمكعة مف االنتقادات ليذا الفيمسكؼ مف طرؼ بعض فبلسفة 
 لـ يكف تداكليان بما فيو الكفاية. «فيتجنشتيف»أكسفكرد مف بينيا أف 

كقد تأثر فبلسفة أكسفكرد بمذىبو في التحميؿ المغكم كاىتمامو بقضية 
في  «أوستيف .ؿ ج.»ناىا كؿ مف المعنى، كيبدك ذلؾ جميان في آرائو التي تب

 How to do things with» «كيؼ تفعؿ األشياء بالكممات»كتابو الشيير 
words» ( الذم كاف لو شأف كبير 1962سنة ) في تطكر االتجاه التداكلي كال

الذم نظـ أفكار أستاذه كطكر  «ج. سورؿ»سيما نظرية أفعاؿ الكبلـ كتمميذه 
اىتمامو بالقكل اإلنجازية الُمتَضّمَنة في القكؿ  نظرية أفعاؿ الكبلـ مف خبلؿ

 «أفعاؿ الكبلـ»( بعنكاف 1969كيظير ذلؾ جميان في مؤلفو الذم ظير عاـ )
«Speech Acts» بوؿ جرايس»، باإلضافة إلى جيكد» «H.P Grice» 

، 54التي أسيمت في تطكر الدرس التداكلي السيما في حديثو عف مبادئ المحادثة
                                                           

 .23المقاربة التداولية، ص:  - 53
، د.ت، 1الكتاب الجديد المتحدة )بيروت، لبناف(، ط.محمد محمد )يونس عمي(: مقدمة في عممي الداللة والتخاطب، دار  - 54

 .15ص: 
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لـ يظير في أم مؤلؼ ليؤالء الفبلسفة،  «تداكلية»أف مصطمح  مع اإلشارة إلى
كفي حقيقة األمر أف التداكلية لـ تصبح مجاالن ُيعتّد بو في الدرس المغكم 
المعاصر إاّل في العقد السابع مف القر ف العشريف بفضؿ األعماؿ التي قدميا 

كىي  «مغة العاديةفمسفة ال»ىؤالء الفبلسفة الثبلثة الذم ينتمكف أصبلن إلى تيار 
الحضف األكؿ الذم نشأت فيو نظرية أفعاؿ الكبلـ حيث كاف جؿ اىتماميـ 
منصبان عمى أىمية المغة العادية كدكرىا في عممية التكاصؿ كتكصيؿ المعنى مف 
خبلؿ إببلغ مرسؿ ما رسالة إلى متمقي يقـك بفيميا كتأكيميا ككاف ىذا مف صميـ 

كضكع التداكلية ىك دراسة المغة العادية أثناء . مف ىنا كاف م55البحث التداكلي
 استعماليا باعتبارىا كسيمة تبميغية تكاصمية تأثيرية.

كفي األخير يمكف تحديد بعض النقاط التي تمتقي فييا أبحاث العرب 
القدماء مع ما قدمو الكظيفيكف المحدثكف باإلضافة إلى فبلسفة المغة العادية، 

 :56منيا
 ة بحسب نكع إحالتيا.تحميؿ الظكاىر المغكي 
 .ربط المقاؿ بالمقاـ المناسب لو مع مراعاة مقتضى الحاؿ 
 .االىتماـ بدراسة الترابط القائـ بيف البنية كالكظيفة 

 
 

                                                           

 .10 -9آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص.ص:  - 55
 .142في المسانيات التداولية: مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، ص:  - 56
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 :التداولية وعالقتيا بالعمـو األخرى -3
اكلية بدراسة المغة جعميا تمتقي مع مجمكعة مف العمـك إف اىتماـ التد

المباشرة بالمغة، مف بينيا عمـ النفس، عمـ  كالتخصصات األخرل ذات الصمة
في  «فرانسواز أرمينكو»االجتماع، السيميائية، الفمسفة.. كىذا ما ذىبت إليو 

كنكاد نرل جيدان، عمى العكس مف ذلؾ، إلى أم حد تككف التداكلية »قكليا: 
اختصاصات المسانييف، المناطقة، السيميائييف،  -مفترؽ طرؽ غنية لتداخؿ

، السيككلكجييف كالسكسيكلكجييف فنظاـ التقاطعات ىك نظاـ لبللتقاءات الفبلسفة
 .57«كلبلفتراقات
يمي سأحاكؿ تحديد بعض النقاط التي تمتقي كتختمؼ فييا التداكلية  كفيما

 مع بعض التخصصات لمكشؼ عف العبلقات القائمة بينيا كبيف عمـك أخرل:
 :«ismeStructural» التداولية وعالقتيا بالبنيوية -3-1

التداكلية بدراسة الكبلـ، كىك الجانب الذم أبعده المساني الشيير  تيتـ
ع ثنائيتو الشييرة )لغة/ كبلـ(، حيف كض مف مجاؿ دراساتو «دوسوسير دفردينان»

نظامان مغمقان تتـ دراستو بعيدان عف كؿ المؤثرات الخارجية، كىك المغة حيث اعتبر 
تطبع ذلؾ النظاـ أثناء األداء، فحسب  بذلؾ يمغي كؿ الخصائص الفردية التي

 .58«المغة تختمؼ عف الكبلـ في أنيا شيء يمكف دراستو بصكرة مستقمة»قكلو: 
                                                           

 .11المقاربة التداولية، ص:  - 57
ترجمة: يوئيؿ يوسؼ عزيز، دار الكتب لمطباعة والنشر )بيت الموصؿ، بغداد،  فرديناند )دوسوسير(: عمـ المغة العاـ، - 58

 .33، ص: 1988العراؽ(، د.ط، 
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كما يمكف قكلو في ىذا المجاؿ إف الكبلـ ليس معزكالن عف المغة إال افتراضان 
ألنو ال يمكف لمغة أف تتحقؽ إال في مستكل الكبلـ، حيث ُتطبع بخصائص مف 

فالكبلـ، إذف، مظير مف مظاىر تحقؽ المغة »حاكؿ تجنب ذلؾ  يؤدييا ميما
. فكؿ 59«كاقعان؛ كدراستو ىي دراسة الكاقع الفعمي لمغة، كالتداخؿ كاضح بينيا

منيما بحاجة لآلخر كما يجعميما مختمفيف إنما ىك منيج الدراسة؛ فالبنيكية تيتـ 
عف كؿ ما يحيط  انيف المنتظمة بمعزؿك بكصؼ المغة باعتبارىا مجمكعة مف الق

بيا كىي بذلؾ تمغي خاصية المغة التكاصمية كالتأثيرية، أما التداكلية فتيتـ بدراسة 
المغة أثناء االستعماؿ مركزة في ذلؾ عمى دكر المغة في عممية التبميغ بيدؼ 

 تحقيؽ التكاصؿ كمف ثمة التأثير عمى متمقي الخطاب.
 :«tiqueSéman» التداولية وعالقتيا بعمـ الداللة -3-2

تعد كؿ مف التداكلية كالداللة عمميف مترابطيف ألنيما يشتركاف في 
يختمفاف في العناية بجكانبو؛  ، إال أنيما60اىتماميما بدراسة المعنى في المغة

فالداللة تدرس المعنى كفقان لمكضع بمعزؿ عف السياؽ كبعيدان عف المقامات 
في ذلؾ  نى كفقان الستعمالو مراعيةسة المع. أّما التداكلية فتيتـ بدرا61التخاطبية

شاىر »المغكم أف ظركؼ المتكمميف كمقاصدىـ كالسياؽ المناسب ليا. إاّل 
يرل أنو ال يصح حصر الداللة في دراسة المعنى بمعزؿ عف السياؽ  «الحسف

                                                           

 .123في المسانيات التداولية: مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، ص:  - 59
 .1مقدمة في عممي الداللة والتخاطب، ص - 60
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يكية تعالج معنى الجممة في إطار أدنى مف اإلشارة إلى المقاـ، بينما السيمانت»فػػػػ 
المغكية تتكلى المعنى ضمف إطار المقاـ المحدد المعالـ  البراجماتية
. كمف ىنا يتضح التداخؿ كالتكامؿ بيف العمميف؛ فالتداكلية تبدأ مف 62«كالمقاصد

حيث تنتيي الداللة، حيث تقـك الداللة بتفسير الممفكظات كتحديد معانييا الحرفية 
، ثـ بمقاصد المتكمميففي إطار أدنى مف اإلشارة إلى المقاـ، لكف دكف االىتماـ 

ب ليـ مراعية في ذلؾ شركط لربط مقاصد المتكمميف بالمقاـ المناس تأتي التداكلية
فيي عمى  -ك إخفاؽ العبارات الكبلمية في إطار السياؽ الذم ترد فيونجاح أ

كالسياؽ ميتمة في الكقت نفسو تدرس العبلقات بيف النص  -عكس الداللة
صر المكقؼ االتصالي الذم يرتبط بو عمى نحك ترابط بيف بنية النص كعنابال

 .63منيجي
 :Stylistique»64» التداولية وعالقتيا باألسموبية -3-3

نحك اىتماميا  الجكانب، تتقاطع كؿ مف التداكلية كاألسمكبية في بعض
منيما تختمؼ عف األخرل مف حيث منيج الدراسة، فإذا كانت  بالمغة إال أف كبل

المغة أثناء استعماليا مع مراعاة قكاعد ىذا االستعماؿ التي التداكلية تيتـ بدراسة 

                                                           

، 1عمـ الداللة السمانتيكية والبراجماتية في المغة العربية، دار الفكر لمطباعة والنشر )عماف، األردف(، ط. شاىر )الحسف(: - 62
 .160، ص: 2001

، 1فاف )دايؾ(: عمـ النص: مدخؿ متداخؿ االختصاصات، ترجمة: سعيد حسف بحيري، دار القاىرة لمكتاب )مصر(، ط. - 63
 .116، ص: 2001

قة امرئ القيس: دراسة أسموبية، مذكرة تخرج ماجستير في عمـ الداللة، إشراؼ: بمقاسـ ليبارير، جامعة بوزيد )مومني(: معم - 64
 .31، ص: 2006 -2005منتوري )قسنطينة(، 
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تكجد في أذىاننا كالتي تسمح لنا بتأدية المعنى المطمكب كالقكاعد االجتماعية 
، كمراعاة السياؽ الذم ترد فيو إلى جانب االىتماـ بالقكل 65كالعممية كاألسمكبية

لفعؿ بالقكؿ، فإف اإلنجازية المتضمنة في األفعاؿ الكبلمية كشركط تحقؽ ا
االسمكبية تمغي كؿ األبعاد التي تخرج مف نطاؽ البعد المساني لمنص األدبي، 
ف أقرت بكجكد جكانب ثقافية كاجتماعية كنفسية تؤثر في إنتاج النص  فيي كا 
األدبي إال أنيا ال تأخذىا بعيف االعتبار أثناء دراستيا لمنص، فاألسمكبية تقؼ 

ىي بذلؾ تنظر إلى النص األدبي مف خبلؿ حصره عند حدكد جمالية العبارة ك 
 «االستعماؿ األدبي»ك «االستعماؿ المعيارم»أك  «النمط كاالنزياح»بيف ثنائية 

ىنا نخمص إلى أف التداكلية تدرس . مف 66«كالكبلـ األدبي المغة العادية»أك 
االنزياح المغة أثناء استعماليا أما األسمكبية تيتـ بدراسة الجكانب الجمالية لمغة ك

 مثبلن.
 :«Rhétorique» التداولية وعالقتيا بالبالغة -3-4

ما يرتبط باستعماؿ المغة كممارستيا أثناء عممية  تدرس الببلغة كؿ
التكاصؿ بقصد تبميغ رسالة ما، مراعية مقتضى الحاؿ )لكؿ مقاـ مقاؿ(. كقد 

مف قكليـ  الببلغة»الناحية المغكية بقكلو:  مف «أبو اليالؿ العسكري»عّرفيا 
َبَمغُت الغاية: إذا انتييت إلييا، كبَمغُتيا غيرم.. فسميت الببلغة ببلغة، ألنيا 

                                                           

 .28، ص: 1999عبد المجيد )جحفة(: مدخؿ إلى الداللة الحديثة، دار توبقاؿ لمنشر )الدار البيضاء، المغرب(،  - 65
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تنيي المعنى إلى قمب السامع فيفيمو.. كالببلغ أيضان التبميغ في قكلو تعالى: 
 .67«تبميغ﴿ىذا ببلغ لمناس﴾ أم 

غة الببل»كال يخرج معناىا اصطبلحان عف التبميغ كاالنتياء إلى قمب السامع 
كؿ ما تبمغ بو المعنى قمب السامع، فتمكنو في نفسو كتمكنو في نفسؾ مع صكرة 

 .68«مقبكلة كمعرض حسف
فالببلغة إذف تقـك عمى مبدأ التبميغ كالتأثير في السامع أثناء عممية 
التكاصؿ. كمف ىنا يصبح التداخؿ كاضحان بينف العمميف، إذ إنيما يشتركاف في 

كصفيا أداة تبميغ كتأثير كتكاصؿ بيف المتكمميف، كيساند اىتماميما بدراسة المغة ب
إف الببلغة تداكلية في صميميا؛ إذا »في قكلو:  «Leitch» «ليتش»ىذا الرأم 

قتيما، بحيث يحبلف إشكالية عبل لسامع،اأنيا ممارسة االتصاؿ بيف المتكمـ ك 
داكلية مستخدميف كسائؿ محددة لمتأثير عمى بعضيما، كلذلؾ فإف الببلغة كالت

الفعؿ عمى  تمادىما عمى المغة كأداة لممارسةالبراغماتية، تتفقاف في اع
 .69«المتمقي

 
 L’analyse du» التداولية وعالقتيا بتحميؿ الخطاب -3-5

discours:» 
                                                           

أبو اليالؿ )العسكري(: كتاب الصناعتيف "الكتابة والشعر"، تحقيؽ: عمي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضؿ إبراىيـ،  - 67
 .6، ص: 1986منشورات المكتبة العصرية )صيدا، بيروت(، 

 .10كتاب الصناعتيف "الكتابة والشعر"، ص:  - 68
 .67 -66اتية الجديدة: خطاب ما بعد الحداثة، ص.ص: التداولية... البراجم - 69
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ُيعّد تحميؿ الخطاب أحد مستكيات الدرس المغكم الحديث الذم ييتـ بدراسة 
حتى  -أف كانت أنظار الباحثيف فبعد النصكص سكاء أكانت محكية أـ مكتكبة.
مكجية نحك دراسة الجممة كفقان  -(20منتصؼ السبعينات مف القرف العشريف )

، كالبحث فيما إذا كانت «لدالليةاالصكتية كالصرفية كالنحكية ك »لمستكياتيا 
أـ ال، أصبح كؿ االىتماـ منصبان عمى تحميؿ النص، منسجمة كىذه المستكيات 

ع قكاعد النحك مسباب منيا: أف الجممة قد تككف منسجمة كىذا لمجمكعة مف األ
كالصرؼ، فتقبؿ فقط إذا كردت في سياقيا المناسب، كُترفض إذا استعممت خارج 

تقبؿ إذا كردت في سياؽ « أىنئؾ بيذه المناسبة السعيدة»سياقيا، فمثبلن عبارة 
مثبلن  تينئة شخص ما عمى نجاحو كتفكقو أك بمناسبة زكاجو، كترفض إذا قيمت

لشخص فقد عزيزان، أك فشؿ أثناء اجتيازه الختبار ما...، كما جعميا غير مقبكلة 
ىك السياؽ الخطأ الذم كردت فيو، كالمرفكض اجتماعيان. ىذا مف جية كمف جية 

بجمؿ أك عبارات مستقمة أك أف عممية التكاصؿ ال تتـ بمجرد التمفظ  أخرل
يتجاكز الجممة ليشمؿ طاب أف عف بعضيا، مف ىنا حاكؿ تحميؿ الخ منفصمة

التحميؿ المغكم »النص بمختمؼ أنكاعو )شفكيان كاف أك مكتكبان( فُعرِّؼ بأنو 
لمخطاب سكاء أكاف محكيان أك مكتكبان، كييدؼ إلى دراسة البنية المغكية عمى 
مستكل يتعدل مستكل الجممة إلى مستكيات أكبر مثؿ الحكار أك النص ميما كاف 

 .70«الميداف أيضان بدراسة المغة في سياقياحجمو، كييتـ ىذا 

                                                           

 .200، ص: 2006، 3جماعة مف المؤلفيف: مقدمة في المغويات المعاصرة، دار وائؿ لمنشر والتوزيع )عّماف، األردف(، ط. - 70



 37 

بدك العبلقة كثيقة الخطاب كالتداكلية، كتمف ىنا يتضح التداخؿ بيف تحميؿ 
نيما ييتـ بدراسة النصكص كتحميميا مف خبلؿ االىتماـ بالمتكمميف بينيما، فكؿ م

)المخاِطب( ك)المخاَطب( كمقاصدىـ كالسياؽ الذم يرد فيو الحكار )الخطاب(، 
 .71عناصر اإلشارية كالمبادئ الحكاريةكال

 التداولية وعالقتيا بعمـ المغة االجتماعي -3-6
«Sociolinguistiques»72: 

االجتماعي مع التداكلية في ككنو ييتـ بالعبلقات  عمـ المغةيتداخؿ 
االجتماعية كأثرىا عمى المتكمميف كمقاصدىـ كمكضكع الحديث كعمى اختيار 

 ف مراتب المشاركيف في الحديث كأجناسيـ كغيرىا.السمات المغكية كفي تبيا
 التداولية وعالقتيا بعمـ المغة النفسي -3-7

«Psycholinguistique»73: 
الت النفسية نحك تداكلية في دراستيا عمى بعض المقك المسانيات التعتمد 

ـ كالسامع( مف خبلؿ النظر إلى شخصياتيـ مالمشاركيف )المتك االىتماـ بقدرات
ئيـ كقدراتيـ عمى االنتباه كالتذكر كالتركيز.. ككؿ ىذه العناصر ليا كدرجة ذكا

 تأثير عمى أداء األفراد كقدراتيـ التبميغية في المكقؼ الكبلمي.
 :La didactique»74» التداولية وعالقتيا بتعميمية المغة -3-8

                                                           

 .11آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، ص:  - 71
 .10المرجع نفسو، ص:  - 72
 .11مغوي المعاصر، ص: آفاؽ جديدة في البحث ال - 73
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استفادت التعميمية كثيران مف الدرس التداكلي في عممية التعميـ مف حيث 
كنماذج التماريف كالتطبيقات كاالختبارات حيث انتقؿ التعميـ مف مجرد  مناىجو

كتمقينو كؿ ما يحتاج  ،75االىتماـ بتمقيف الكفاءات إلى التركيز عمى أداء المتعمـ
لـ يعد منكطان بتدريس قاعدة لغكية )بنية نحكية( معينة بؿ بتدريس  إليو، فاألمر

استعماؿ الكبلـ بلتي تسمح لممتعمـ المغة ضمف سياقاتيا كأطرىا االجتماعية، ا
استعماالن يبلئـ المقاـ كالمقاصد المراد تحقيقيا، فالتعميمية شأنيا شأف التداكلية 

 ُتعنى بالنظر إلى الممكة كالتبميغ كالمقاـ.
 Grammaire» التداولية وعالقتيا بالنحو الوظيفي -3-9

fonctionnelle»: 
سبعينيات القرف الماضي ثمرة  تعد نظرية النحك الكظيفي التي ظيرت في

سات الكظيفية، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر أبحاث امف ثمرات الدر 
التي عمدت إلى التمييز بيف عمـ األصكات كعمـ األصكات  «مدرسة براغ»

باإلضافة إلى مخطط  «Phonème» «الفونيـ»الكظيفي الذم يقـك عمى مفيـك 
ظائفو الست المعركفة، كأعماؿ صؿ بك في التكا «Jakobson» «كبسوفجا»

التي دعت إلى عدـ إغفاؿ الجكانب الثقافية كالنفسية  «لندف»المدرسة النسقية بػػػ 
كاالجتماعية المحيطة بالمغة كقد طكرت في ىذا االتجاه مفيـك سياؽ الحاؿ، 

 كدعت إلى دراسة المغة في إطار سياقيا الذم ترد فيو.
                                                                                                                                                                                                      

 .46مدخؿ إلى المسانيات التداولية، ص:  - 74
 .133في المسانيات التداولية: مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، ص:  - 75
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سية لمغة الطبيعية كىي ساالكظيفة األ إلى كتقـك ىذه النظرية عمى النظر
تميز بيف البنية المغكية بجميع مستكياتيا التبميغ كالتكاصؿ، فيذه النظرية ال 

الصكتية كالصرفية كالنحكية كالداللية كبيف الكظائؼ التبميغية التي تؤدييا ىذه 
 المستكيات األربعة، فيي بعبارة أخرل تقـك بالتبميغ إلى جانب رصد خصائص

رة البنيكية )الخصائص الصكتية كالصرفية كالمعجمية كالتركيبية( االعب
كخصائصيا التداكلية كرصد العبلقات التي تربط بيف ىذه المجمكعة مف 

، فالنحك الكظيفي الذم يعد أىـ رافد لمدرس التداكلي إلى 76الخصائص كتمؾ
ميغية جانب الفمسفة يشترؾ مع التداكلية في اىتمامو بكصؼ الكفاءة التب

«Compétence communicative»  لممتكمـ كالسامع كتفسيرىا باإلضافة
إلى كصؼ كتفسير الجكانب التداكلية المرتبطة بكظيفة التبميغ التي تؤدييا المغة 

، كمف ىنا يتضح التداخؿ بيف العمميف، فالكظيفة 77في تفاعبلتيا مع المتخاطبيف
حيث  «سيموف ديؾ»ما ذىب إليو ، كىك 78بمعناىا العاـ تقابؿ مفيـك التداكلية

 .79اقترح نظرية النحك الكظيفي التي تجمع بيف مبادئيا النحكية كالمبادئ التداكلية

                                                           

يحي )بعيطيش(: نحو نظرية وظيفية لمنحو العربي، أطروحة دكتوراه دولة، إشراؼ: عبد ا بوخمخاؿ، جامعة منتوري  - 76
 .80، ص: 2006 -2005(، )قسنطينة

 .81المرجع نفسو، ص:  - 77
أحمد )المتوكؿ(: الوظائؼ التداولية في المغة العربية، منشورات الجمعية المغربية لمتأليؼ والترجمة والنشر )الدار البيضاء،  - 78

 .8، ص: 1985، 1المغرب(، ط.
 .9المرجع نفسو، ص:  - 79
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 :التداولية وفمسفة المغة العادية -4
مدخؿ عاـ: 

 Levin son»لقد قدمت اقتراحات عديدة لتعريؼ التداكلية لخصيا 
عريفات عمكمان أف ، كيفاد مف ىذه الت«Pragmatic»في كتابو  «(1983)

ذا  التداكلية عمـ يدرس المغة في عبلقتيا بمنتجييا كمؤكلييا كمقامات استعماليا، كا 
غضضنا الطرؼ عف استخداـ المصطمح، فإف أعماالن لغكية قديمة ذات قيمة 
يمكف أف تندرج في إطار التداكلية بمعناىا الكاسع، نذكر مف ىذه األعماؿ: 

صكلييف العرب القدامى، كالتي تؤمف بأف فيـ المغة أعماؿ النحاة كالببلغييف كاأل
ال يمكف أف يتـ بما فيو الكفاية إال إذا ركعي دكرىا في إقامة التكاصؿ، كبما أف 

لمعنى بيف العبارة المغكية ككظيفتيا، يمكف أف نميز داخؿ التداكلية با ان ىناؾ تعالق
دة في فمسفة المغة ـ يحاكؿ تطكير األفكار الكار المذككر أعبله بيف اتجاه عا

العادية كاستثمارىا في تحميؿ النصكص كالخطابات كالحكارات، كبيف اتجاه آخر 
ا تقتضيو النمذجة في إطار نظرم ميسعى إلى بناء أنحاء مؤسسة تداكليان ل

رىا ببناء يفية االتجاه الثاني كقد تعزز ظيك منيجي محدد، تمثؿ المسانيات الكظ
تبيف قصكر النحك التكليدم التحكيمي عف  عدة أنحاء كظيفية خاصة بعدما

 معالجة عدد مف الظكاىر المغكية معالجة كافية.
ة بالتداكلية عمكمان كسنخصص سنبيف في الجزء األكؿ عبلقة فبلسفة المغ

 ء الثاني لمحديث عف التداكلية كبناء النماذج النحكية.الجز 
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فمسفة المغة العادية: 
عف إجابات مقنعة عف مثؿ التساؤالت  تعنى فمسفة المغة العادية بالبحث

أف المتكمـ يعني شيئان ما؟ ما ـ؟ كيؼ نفسر لية: كيؼ ترتبط التساؤالت بالعالالتا
صدار  األصكات التي يرسميا؟ كيؼ يتمكف المتكمـ مف صياغة األسئمة كا 
األكامر؟ ما الفرؽ بيف أف يقكؿ المتكمـ شيئان كيعني ما يقكؿ كبيف أف يقكؿ شيئان 

غيره؟ ما العبلقة بيف ما أعنيو بقكؿ شيء ما كبيف ما يعنيو ىذا الشيء كيعني 
 إذا قالو لي غيرم؟...

كبعبارة أخرل يبحث ىذا الميداف في صفات المغة العامة كالحقيقة 
كالضركرة كاإلحالة كاالقتضاء كاالستمزاـ كغيرىا مستمدان معطياتو مف جؿ المغات 

األفكار  –عمى ما بينيـ مف اختبلؼ  –ادية الطبيعية. كيتقاسـ فبلسفة المغة الع
 ة التالية:يساألسا

 .لمغة كظيفة أساسية ىي التكاصؿ 
 .عدـ الفصؿ في دراسة المغة بيف بنيتيا ككظيفتيا 
  االجتماعية تفسير معاني الجمؿ يقتضي اعتبار القكاعد كالمكضكعات

 المتكمـ كالمخاطب. إلى جانب مقاصد كؿ مف
فة المغة العادية معنية بدراسة مظاىر المغة عمى ىذا األساس تعد فمس

 الداللية كالتداكلية مميدة بذلؾ الطريؽ إلى تعزيز االتجاه التداكلي في المسانيات.
 :«Austin» أوستيف -4-1
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 3كج 1( أف جAustin 62الحظ أكستيف في بداية تحميمو لمجمؿ المغكية )
 .2جممتاف مميزتاف عف ج

 السماء صافية. -(1)
 ؾ أف نسافر معًا.أعد -(2)
 يعدؾ أخي أف تسافرا معًا. -(3)

( جممة 2( جممتيف كصفيتيف، كتعد الجممة )3( ك)1تعد الجممتاف ) حيث
النطؽ  ىي التي يشكؿ مجرد «Austin»إنجازية، كىذه األخيرة حسب تعريؼ 

بيا فعبلن لغكيان كفعؿ الكعد أك الكعيد، أك السؤاؿ، أك اإلخبار عنيا، أك غيرىا، 
 ي يستجيب فعميا لشرطيف اثنيف ىما:كالت

 أْف يصاغ الفعؿ اإلنجازم في الحاضر. -
 أف يككف المتكمـ ىك فاعؿ الفعؿ ال غيره. -

أف كؿ جممة مف جمؿ المغة  «Austin»في اتجاه إقامة أفعاؿ لغكية اعتبر 
كفعؿ إنجاز  «Locutionary act» تتضمف إنجاز ثبلثة أفعاؿ فعؿ قكؿ 

«Illocutionary act»  فعؿ تأثير ك«Perlocutionary act»  يتمثؿ الفعؿ
األكؿ في تمفظ المتكمـ بسمسمة مف األصكات كفؽ قكاعد المغة التي يتحدث بيا 
كيتمثؿ الفعؿ الثاني في قياـ المتكمـ مف خبلؿ تمفظو إما باإلخبار أك بالسؤاؿ أك 

مف خبلؿ بالكعد أك بالكعيد... كيتمثؿ الفعؿ الثالث في إحداث أثر في المخاطب 
 الفعؿ اإلنجازم، كبناء عميو تعد كؿ جممة مف جمؿ المغة جممة إنجازية.
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 :«Searle» سػػػػػػورؿ -4-2

أعماؿ أكستيف بيدؼ ببمكرة  «Searle (1969- 1975)»قاـ سكرؿ 
إلى األفعاؿ الثبلثة التي  –تطكير نظرية األفعاؿ المغكية حيث أضاؼ فعبلن رابعان 

يتفرع الفعؿ  «Propositional act»قضكم ال ؿىك الفع –قدميا أكستيف 
القضكم إلى فعؿ إحالي يتجمى في اإلحالة عمى شخص أك شيء أك حدث، 
 كفعؿ حممي يتجمى في حمؿ العبارة عمى ذات مف الذكات فإنجاز الجممة اآلتية:

فإنجاز ىذه الجممة ىك إنجاز ألربعة أفعاؿ لغكية:  زيد مؤلؼ جيد: -(4)
عف التمفظ بسمسمة مف األصكات بطريقة سميمة حسب ما ىك فعؿ قكؿ ىك عبارة 

محدد في ىذه المغة، كفعؿ قضكم يتمثؿ في اإلحالة عمى الذات زيد كفي إسناد 
صفتي مؤلؼ كجيد إلى ىذه الذات، كفعؿ إنجازم يتمثؿ في إخبار المخاطب 

 بمكجبو أثران في المخاطب، إال أفبمضمكف الجممة، كفعؿ تأثير تخمؼ الجممة 
الفعؿ القضكم كالفعؿ اإلنجازم ىما المذاف يختصاف حسب سكرؿ بتحديد داللة 

 الجممة، كبناء عميو يمكف التمثيؿ لمجممة السابقة كاآلتي:
حيث يشير الرمز )قك( إلى الفعؿ اإلنجازم أك القكة قو )قض(:  -(5)

 اإلنجازية كيشير الرمز )قض( إلى الفعؿ القضكم أك القضية.
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ف التعبير عف القكة اإلنجازية قد يككف بفعؿ إنجازم كقد الحظ سكرؿ أ
(. كما 4(. أك بفعؿ إنجازم غير ظاىر كما في المثاؿ )2ظاىر كما في المثاؿ )

 قد يككف بأداة أك بمجرد التنغيـ كما في المثاليف اآلتييف:
 ىؿ قرأت كتاب زيد؟ -(6)
 قرأت كتاب زيد؟ -(7)

أكثر مف فعؿ لغكم كاحد كما ( أف ثمة جمبلن تتضمف 1979كالحظ سكرؿ )
 ىك الشأف في الجممة اآلتية:

 ىؿ تسمح لي باالطالع عمى ىذه الجريدة؟ -(8)
حيث تدؿ األداة )ىؿ( عمى الفعؿ المغكم السؤاؿ إال أف المقصكد في 
الجممة غير السؤاؿ إذ ال ينتظر مف المخاطب أف يضيؼ معمكمة يجيميا 

نما أف المتكمـ ال يك  المتكمـ. عمى ىذا األساس يفيـ المخاطب جو إليو سؤاالن كا 
طبلعو عمى الجريدة. يشكؿ السؤاؿ في ىذه الجممة الفعؿ المغكم يمتمس منو ا

المباشر في حيف يشكؿ االلتماس الفعؿ المغكم غير المباشر كيتـ االنتقاؿ مف 
األكؿ إلى الثاني عبر إجراء عدد مف العمميات االستداللية كبيذا المعنى يميز 

بيف صنفيف مف الجمؿ: جمؿ ذات فعؿ لغكم كاحد، كجمؿ يكاكبيا أكثر سكرؿ 
 مف فعؿ لغكم كاحد.

 قو )قض(. -(9)
 )قض(. 2قو 1قو -(10)
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( بيف فعؿ لغكم مباشر 10كيميز داخؿ الجمؿ التي تطابؽ بنياتيا البنية )
 (.2( كبيف لغكم غير مباشر )قك1)قك

 :Grice» (1979)» كرايػػػػػػػػس -4-3
( سباقان لتناكؿ ظاىرة تعدد األفعاؿ المغكية 1975س )كاف كراي

«Conversational Implicative»  تنتج ظاىرة االستمزاـ الحكارم في كضع
 مقامي تأخذ فيو الجممة معنى آخر غير معناىا الحرفي.

 لنتأمؿ الجممة اآلتية:
 القطار عمى وشؾ االنطالؽ. -(11)

زية الحرفية اإلخبار كمف تتككف داللة ىذه الجممة مف قكتيا اإلنجا
مضمكنيا القضكم )القطار عمى كشؾ االنطبلؽ(، لنفترض أف ىذه الجممة كردت 

ىنا لمتذكير: ىؿ تسمح لي باالطبلع عمى ىذه  (، المعادة8في سياؽ الجممة )
( مخالفة لداللتيا الحرفية، 11الجريدة؟ في ىذه الحالة ستصبح داللة الجممة )

 Coopération»كرايس مبدأ ىك مبدأ التعاكف لرصد ىذه الظاىرة اقترح 
principale»  افترض أنو يحكـ كؿ حكار لغكم بيف المتخاطبيف، مضمكف ىذا

نتاج حكار لغكم إلمعان بالتعاكف  ىك أف المتكمـ كالمخاطب مطالباف المبدأ
متماسؾ كمعقكؿ، كبغياب ىذا المبدأ ال يمكف الحصكؿ عمى حكار مف ىذا 

 القبيؿ:
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اجعؿ تدخمؾ مطابقان لما يقتضيو الغرض مف » أ التعاوف:مبد -(12)
 .«الحكار الذم تساىـ فيو في المرحمة التي تتدخؿ فييا

 ندرج تحت ىذا المبدأ قكاعد الحكار األربع اآلتي:ت
 قاعدة الكـ: -(13)

 اجعؿ تدخمؾ حامبلن مف اإلفادة ما يقتضيو الغرض مف الحكار. -أ
فادة أكثر مما يقتضيو الغرض مف ال يكف تدخمؾ حامبلن مف اإل -ب

 الحكار.
 «:اجعؿ تدخمؾ صادقاً »دة الكيؼ: عاق -(14)

 ال تقؿ ما تعتقد أنو كاذب. -أ
 ال تستطيع البرىنة عمى صدقو.ال تقؿ ما  -ب

 .«اجعؿ تدخمؾ وارداً »قاعدة الورود:  -(15)
 .«ليكف تدخمؾ واضحاً »قاعدة الحاؿ:  -(16)

 ليكف تدخمؾ منجزان. -أ
 تنب الغمكض.اج -ب
 اجتنب االلتباس. -ج

حينما يراعى مبدأ التعاكف كيتـ خرؽ إحدل القكاعد قسران تنتج ظاىرة 
االستمزاـ الحكارم عمى ىذا األساس يقـك مبدأ التعاكف بيف المتخاطبيف في 

(، كتراعى قكاعد الحكار ما عدا قاعدة الكركد فخرؽ ىذه 11( ك)8المثاليف )
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التعاكف أنتج ظاىرة االستمزاـ الحكارم حيث أصبح معنى القاعدة مع مراعاة مبدأ 
( يصدر رفض االلتماس كيتـ استخبلص ىذا المعنى في نظر 11الجممة )

 عبر إجراء عمميات استداللية تتغير مف حكار إلى آخر. «كرايس»
 :خاتمػػػػػػػة

عمى الرغـ مف أىمية األعماؿ المغكية التي أنجزىا فبلسفة المغة العادية إال 
أنيـ يصركف عمى عزليا عف ميداف المسانيات كعمى إدراجيا في إطار الفمسفة 
التحميمية التي استمدت ركح أفكارىا مف أعماؿ: كارناب كمكرك كراسؿ 
كفيتكنشتايف كتفسر مدرسة أككسفكرد ىذا المكقؼ بالقكؿ إف اليدؼ الذم حدده 

ة مف زاكية لغكية مخالؼ فبلسفة المغة كالمتمثؿ إجماالن في تقكيـ القضايا الفمسفي
دؼ الذم حدده المسانيكف كالمتمثؿ إجماالن في دراسة المغات ككصؼ بنياتيا، يلم

المسانييف عف استثمار األعماؿ المنجزة في إطار فمسفة  يحجـىذا المكقؼ لف  
المغة العادية كتكظيفيا في بناء نظريات كنماذج لغكية، خاصة منيا ذات النزعة 

 الكظيفية.
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 les actes de langageرية األفعاؿ الكالمية: نظ-5

قد نستعمؿ المغة في كبلمنا لمقياـ بفعؿ ما كلمتأثير عمى المتمقي، ىذا 
" في المحاضرات اإلثنا عشر التي ألقاىا في Austinالمفيـك كسعو "أكستيف 

في كتاب عنكاف  1962، كنشرت سنة 1955" سنة Harvardجامعة "ىارفارد 
"How to do think with words كالذم ترجـ إلى المغة الفرنسية عاـ ،"

(. "عندما نقكؿ نفعؿ" إذ جاء 80")Quand dire, c’est faireإلى " 1970
بأفكار ثكرية فتحت مجاال كاسعا أماـ المفكريف عمى دراسة استعماالت المغة، 
فتأسست بذلؾ نظرية األفعاؿ الكبلمية، كاستأنفت بعد ذلؾ مف طرؼ "سيرؿ 

Searle." 

 لألفعاؿ الكالمية: Austinتصنيؼ أوستيف  -1

" عمى فكرة اإلنجازية، كالتي مفادىا اف Austinترتكز نظرية " أكستيف 
بعض الممفكظات في حقيقتيا ال تصؼ شيئا في العالـ، كال يمكف الحكـ عمييا 
بمعيار الصدؽ أك الكذب، كلكنيا تؤدم أفعاال )مثؿ الكعد، التحذير...( كيحكـ 

" بالتمييز بيف  Austinبمعيار الفشؿ أك النجاح في اإلنجاز. قاـ " أكستيف عمييا 
العبارات اإلنجازية كالعبارات غير اإلنجازية )الكصفية( فكجد أف "قكؿ شيء ما 

                                                           
80 Voire partrick charaudeau, dominique maingueneuv, dictionnaire Analyse du discoure, 

édition du seuil, Février 2002, Paris, VI éme, P. 16. 
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عمى كجو مخصكص ىك إنجازه، مف أمثمة العبارات الكصفية التي تصؼ 
أدعـ رأيي، أتنبأ، إحساسات أعتذر، إني متأسؼ ... أما العبارات اإلنجازية: 

( 81أتكقع ... كشرط العبارات اإلنجازية ىك مبلءمتيا لمكاقع )اإلنجاز الحقيقي(")
فالكعكد مثبل تتضمف التزاما معينا مف جانب المتكمـ ينجزه عند قكلو )أعد بذلؾ( 

 ىك في الكاقع )يعد( أم يجعؿ نفسو ممزما بفعؿ ما يقكلو.

طب الكاقعة في جدؿ الكاقعة يرل بكؿ ريككر أنو "قد يدمج الفعؿ بق
كالمعنى، لكف ىذا الفعؿ أيضا يتبع قكاعد داللية تعرضيا بنية الجممة، إذ يجب 

(، كاألفعاؿ الكبلمية سكاء أكانت 82أف يعبر عف الفعؿ بصيغة ضمير المتكمـ")
أكامر أك رغبات أك أسئمة أك تحذيرات أك إثباتات، فضبل عف قكليا شيئا ما، 

 عمييا آثار مف خبلؿ القكؿ. تنجز شيئا، كتترتب

كالجمؿ الكصفية ال يقصد بيا أف تخبر عف أمر أك تبمغ معرفة عف حدث 
كاقع ك"يكمف القصد مف الكبلـ في تبادؿ المعمكمات مع القياـ بأفعاؿ تضبطيا 
قكاعد التكاصؿ في الكقت ذاتو، مما ينتج عنو تغيير في كضع المتمقي كالتأثير 

                                                           
، ص. 1991ينظر أوستيف، نظرية أفعاؿ الكالـ العامة )كيؼ ننجز األشياء بالكممات( ترجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرؽ   81

100. 
وفائض المعنى ترجمة سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب، ط.  بوالخطا بوؿ ريكور، نظرية التأويؿ  82

 .41، ص. 2006/ 2
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يف الحظ أف تصنيفو يفتقر إلى مقياس معيارم نحكم (، لكف أكست83في مكاقفو")
 لتمييز العبارات اإلنجازية، فقسـ األفعاؿ الكبلمية إلى ثبلثة أصناؼ ىي:

(: ىك الفعؿ الذم ننجزه بمجرد Acte locutoireفعؿ الكبلـ )فعؿ القكؿ  -
 تمفظنا لبعض الكممات التي ليا نفس المعنى كالمرجع.

 Acteالكبلـ، الفعؿ المتضمف في القكؿ  الفعؿ اإلنجازم )قكة فعؿ -
illocutoire:) 

كىك "فعؿ اتفاقي مبني عمى التكاطؤ كالمكاضعة، إنو فعؿ مؤدل كمنجز 
 ( كىك الفعؿ الذم ننجزه بالقكؿ )سؤاؿ، أمر، تحذير، كعد...(.84طبقا لمتكاضع")

كىك اآلثار (: Acte perlocutoireالفعؿ التأثيري )الـز فعؿ الكالـ  -
رتبة عف الفعؿ اإلنجازم، كىك الدفع إلى العمؿ كالكصكؿ إلى االقتناع بفعؿ المت

شيء أك تركو، فػ "عندما نقكؿ شيئا ما قد يترتب عميو حدكث بعض اآلثار عمى 
( كأف أجعؿ مستمعي يقتنع بشيء ما، 85إحساسات المخاطب كافكاره كتصرفاتو")

ذلؾ عف قصد كنية أك أك أجعمو يخاؼ، أك يمتنع عف فعؿ شيء ... كقد يككف 
 غير قصد، كما أف الفعؿ اإلنجازم كالفعؿ التأثيرم يستمزماف معا االتفاؽ.

                                                           
، 2009، 1خميفة بوجادي، في المسانيات التداولية مع محاولة تأصيمية في الدرس العربي القديـ، بيت الحكمة، الجزائر، ط.   83

 .90ص. 
 .155تيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد، ص. عبد اليادي بف ظافر الشيري، استرا  84
 .156نفسو، ص.   85
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يرل جكرج مكلينيو في كتابو األسمكبية أف "الفعؿ الكبلمي الذم يتسـ بككنو 
 performativitéأدبيا ىك "تأثيريا"، أك ال يككف شيئا. فاألدبية ىي إنجازية 

يفة شعرية، أم أف الفعؿ الخبلؽ لشيء لغكم يككف مطمقة لمغة إذ تتحكؿ إلى كظ
( كىذا يحيؿ عمى عبلقة التداكلية باألدبية مف 86ىك نفسو مرجع ىذا الشيء")

 جية كباألسمكبية مف جية أخرل.

 " خمسة أقساـ لؤلفعاؿ الكبلمية: Austinكيقترح " أكستيف 

 انة،اإلد التبرئة، نحك الحكـ في : كتتمثؿVerdictifsالحكميات:   -1
 ...الكصؼ التشخيص، ، التصنيؼ اإلحصاء، التكقع، أمر، إصدار الفيـ،

 العزؿ، الطرد، مثؿ أعماؿ بمتابعة : كتقضيExercitifs التنفيذيات    -2
 األكؿ الصنؼ ضمف التنفيذيات كتندرج ...التكسؿ، االتياـ، االستقالة  التسمية، 

 حكميات.ذاتيا  حد في ليست كلكنيا أحكاـ تنفيذ أعماؿ فيي

 التكميؼ أفعاؿ أك اإللزاميات كذلؾ كتسمى: Promissifsالوعديات   -3
، النية  ألنيا تمـز المتكمـ بإنجاز فعؿ معيف مثؿ "الكعد، المكافقة، التعاقد، العـز

... 

                                                           
ـ، 2006  -ىػ  1427/ 2جورج مولينيو، األسموبية ترجمة: بساـ بركة المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، ط.   86

 .160ص. 
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كاليدؼ منيا ىك إبداء سمكؾ معيف  :Comportatifsالسموكيات  -4
كتقديـ التياني كالتعازم كالقسـ يتفاعؿ مع أفعاؿ الغير، مثؿ الشكر كاالعتذار 

 كالتحدم.

كتسمى كذلؾ "التفسيريات" اليدؼ منيا  :Expositisالعرضيات  -5
الحجاج كالنقاش كالتبرير، كتختص بعرض مفاىيـ منفصمة مثؿ التأكيد، النفي، 

 (.87الكصؼ، اإلصبلح....)

كمايمي "إف الفعؿ المتعمؽ  Austinكيمكف تمخيص تصنيؼ أكستيف 
تككيد لنفكذ أك ممارسة سمطة معينة، كالفعؿ اإللزامي ىك اتخاذ تعيد أك بممارسة 

إعبلف عف قصد، كالفعؿ السمككي ىك اتخاذ مكقؼ، كالفعؿ التفسيرم ىك تكضيح 
 (.88مبررات كحجج كمعمكمات")

" Searleمفتكحا كمرنا، لذلؾ حاكؿ "سيرؿ  Austinيبدك تصنيؼ أكستيف 
كستيف كاقتراح معايير أخرل لتصنيؼ األفعاؿ بتطكير نظرية افعاؿ الكبلـ عند ا

 الكبلمية.

 "Searleنظرية أفعاؿ الكالـ عند "سيرؿ 

                                                           
 .62 ينظر فيميب بالنشيو، التداولية مف أوستيف إلى غوفماف، ص.  87
  -1صالح إسماعيؿ عبد الحؽ، تحميؿ المغوي عند مدرسة أكسفورد، لبناف تنوير لبناف، الطبعة األولى، بيروت، لبناف ط.   88

 .224، ص. 1993
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 " لألفعاؿ الكالمية:Searleتصنيؼ "سيرؿ 

" يعيد Searleإف اختبلؼ اليدؼ مف الفعؿ الكبلمي ىك ما جعؿ "سيرؿ 
ىذا التصنيؼ، فقد يككف اليدؼ منو ىك القياـ بفعؿ معيف مف جية، كجعؿ 

فعاؿ مطابقة لمعالـ، أك جعؿ العالـ مطابقا لؤلفعاؿ مف جية أخرل، كما قد األ
يختمؼ اليدؼ مف األمر، عمى أنو جعؿ المستمع يفعؿ شيئا، كاليدؼ مف الكعد 
ىك تعيد المتكمـ بإلزاـ نفسو أف يفعؿ شيئا كىكذا، فاليدؼ اإلنجازم مف "األمر" 

ـ بفعؿ شيء ما، كلكف القكة ك"الطمب" ىك ذاتو، كبلىما يجعبلف المستمع يقك 
 اإلنجازية تختمؼ عف ذلؾ.

" بيف أربعة أقساـ مف األفعاؿ الكبلمية: فمف خبلؿ Searleكقد ميز "سيرؿ 
 األمثمة اآلتية:

 "جكف" يفرط في التدخيف. -1

 ىؿ يفرط "جكف" في التدخيف؟ -2

 عميؾ أف تفرط في التدخيف يا "جكف"؟ -3

 لمفرط.الجك ال يطاؽ بتدخيف "جكف" ا -4

فإننا نقـك بأربعة أمكر: عند النطؽ بالعبارات األربعة، نقـك بفعؿ التمفظ 
، كالمبلحظ أف ىذه العبارات acte d’énonciation)الصكتي، التركيبي( 
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)التدخيف المفرط لػ  acte propositionnelتشترؾ في المحتكل القضكم 
)اإلخبار،  acte illocutionnaire"جكف"( لكف لكؿ عبارة منيا فعؿ إنجازم 

 acteالسؤاؿ، األمر، التمني...( ككؿ عبارة تخمؼ نتائج معينة )الفعؿ التأثيرم 
permocutionnaire()89.) 

"  بيف "األفعاؿ الكبلمية المباشرة" ك"األفعاؿ Searleكما فرؽ "سيرؿ 
 الكبلمية غير المباشرة"، كصنؼ األفعاؿ الكبلمية إلى خمسة أصناؼ كىي:

ىدفيا "ىك تعيد المرسؿ  (:Assertifs)التقريريات  التأكيديات -1
بدرجات متنكعة بأف شيئا ما ىك كاقعة حقيقية، كتعيده كذلؾ بصدؽ قضية 

 (. كتيدؼ إلى جعؿ الكممات تطابؽ العالـ.90ما")

ىدفيا دفع المرسؿ إلى فعؿ شيء ما،  :Directifsالتوجيييات  -2
كح بيف الميف كذلؾ باإلغراء كيحاكؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ بدرجات متفاكتة تترا

(، 91كاالقتراح أك النصح، كالعنؼ كالشدة كذلؾ باإلصرار عمى فعؿ الشيء)
 كتسمى كذلؾ )األكامر(، كىدفيا جعؿ العالـ يطابؽ الكممات.

                                                           
89 Voir J. R Searle, les actes de langage ‘essai de philosophie du langage, collection savoir, 
lettre Herman, Paris, nouveau tirage, 1996, p. 60-  62. 

 .123ينظر الشيري، استراتيجيات الخطاب، ص.   90
 .123ينظر نفسو، ص.   91
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ىدفيا التزاـ المرسؿ بدرجات إنجاز فعؿ  :Commissifااللتزاميات  -3
، كىنا يجب أف يطابؽ العالـ ما في المستقبؿ )التعيد( مبنية عمى شرط اإلخبلص

 الكممات كىي تكافؽ الكعديات عند "أكستيف".

كاليدؼ منيا ىك "التعبير عف حالة : Expressifsالتعبيريات  -4
كشرط ىذه الحالة النفسية ىك عقد النية كالصدؽ في   (92سيككلكجية محددة")

قسـ ك"بأداء محتكل الخطاب، كمف أمثمتيا: االعتذار كالشكر كالتينئة كالنقد كال
الفعؿ المعبر ال يحاكؿ المتكمـ أف يؤثر في العالـ ليماثؿ الكممات لتماثؿ 

(، كالمبلحظ أف التعبيريات تكافؽ إجماال السمككيات في تصنيؼ 93العالـ")
 ".Austin"أكستيف 

كتسمى كذلؾ اإلدالءات ىدفيا جعؿ  :Déclarationsالتصريحيات  -5
 بؽ العالـ، مثؿ: أعمف، أصرح ...العالـ يطابؽ الخطاب كالخطاب يطا

" كمايمي :"لك اتخذنا اليدؼ Searleكيمكف تمخيص تصنيؼ "سيرؿ 
الغرضي بكصفو فكرة محكرية نصنؼ بيا استعماالت المغة، لكجد إذف عدد 
محدكد إلى حد ما ألشياء أساسية نفعميا بالمغة، نخبر الناس كيؼ تكجد األشياء، 

شياء، كنمـز أنفسنا بفعؿ أشياء، كنعبر عف كنحاكؿ التأثير عمييـ ليفعمكا أ
مشاعرنا كمكاقفنا، كنحدث تغييرات بكاسطة منطكقاتنا، كفي أحكاؿ كثيرة نفعؿ 

                                                           
 .234صالح إسماعيؿ عبد الحؽ، التحميؿ المغوي عند مدرسة أكسفورد، ص.   92
 .234نفسو، ص.   93
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ف قدرة 94أكثر مف كاحد مف ىذه االستعماالت بمنطكؽ بعينيو في آف كاحد") (، كا 
نجازىا ىي التي تجعمو يعرؼ الطريقة التي  الشخص عمى فيـ أفعاؿ الكبلـ كا 

بيا ىذه الجمؿ إلطبلؽ األحكاـ أك إلقاء األكامر أك الكعكد ... أك غير  تستخدـ
 ذلؾ.

 األفعاؿ الكالمية المباشرة واألفعاؿ الكالمية غير المباشرة:

" بيف األفعاؿ Searleقد يككف الخطاب مباشرا أك تمميحيا لذلؾ ميز "سيرؿ 
عؿ اإلنجازم منيا؛ الكبلمية المباشرة كغير المباشرة، كقد كضع مقاييس لنجاح الف

( كسماىا شركط النجاح، كيستند 95غاية القكؿ، تكجييو، كحالتو السيكيكلكجية...)
"، ثـ يرل أف األفعاؿ المباشرة ىي Griceفييا إلى قكانيف المحادثة لػ "غرايس 

:"التي يككف معناىا مطابقا لما يريد المرسؿ أف ينجزه مطابقة تامة كالدالة عمى 
 (.96قصده بنص الخطاب")

أما بالنسبة لؤلفعاؿ الكبلمية غير المباشرة، فقد "يرمي المتكمـ مف خبلؿ 
قكلو إلى التعبير بشكؿ ضمني عف شيء آخر غير المعنى الحرفي؛ مثمما ىك 

( تمثؿ 97الشأف في التمميحيات كالسخرية كاالستعارة كحاالت تعدد المعنى...")
اشر، كمف اجؿ تفسير الجممة االستعارة كاألقكاؿ المجازية فعبل كبلميا غير مب

                                                           
 .238  -237صالح إسماعيؿ عبد الحؽ، التحميؿ المغوي عند مدرسة أكسفورد، ص.   94
 .63ر فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، ص. ينظ  95
 .137الشيري، استراتيجيات الخطاب، ص.   96
 .68فيميب بالنشيو، التداولية مف أوستيف إلى غوفماف، ترجمة صابر حباشة، ص.   97
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" بيف معنى المتكمـ الذم يقصده، كمعنى الجممة، Searleاالستعارية ميز "سيرؿ 
كىذيف المعنييف ال يتطابقاف، فالمتكمـ يقكؿ شيئا كيقصد شيئا آخر، كلقد "حدد 
"سيرؿ" مصطمحيف أساسييف استخدميما في معالجة ىذا الجانب مف مشكمة 

)معنى منطكؽ المتكمـ( ك)معنى الجممة( كرأل أف االستعارة، كىما مصطمح 
 المعنى االستعارم ىك معنى منطكؽ المتكمـ.

 نظرية االسمتزاـ الحواري

تعنى التداكلية بدراسة المغة في استعماليا ككيفية إنتاج الخطاب، كالخطاب 
ىك إنجاز األفعاؿ الكبلمية في األساس بتحديد اإلشاريات كالتعبير عف المقاصد 

نما ىك تركيب كتحقي ؽ األىداؼ، كليس الخطاب مجرد نطؽ بألفاظ مرتبة، كا 
لغكم مؤسس عمى قكانيف كضكابط يؤلفو المتكمـ كيتكجو بو إلى الغير، مف ىنا 
تتضح حقيقة الخطاب ىذه العبلقة التخاطبية القائمة عمى التبميغ في إطارىا 

العبلقة خاضعة لقكانيف تنتظـ األلفاظ كالتراكيب إلجراء العممية التكاصمية، كىذه 
 المغة مف جية كلقكانيف الخطاب مف جية ثانية.

ىذا   -اإلظيار كاإلضمار –كعممية اإلببلغ يزدكج فييا التصريح كالتمميح 
ما أسيـ في إدخاؿ مفيـك "التضميف" لتفسير داللة الجممة المضمرة، كتظؿ 

رل غير لغكية العممية التكاصمية مرتبطة بقكانيف مضبكطة، قكاعد لغكية كأخ
تكاصمية، استطاع غرايس أف يدرسيا بحكـ تحادثية ىي قكانيف تنظـ الخطاب، 
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فما طبيعة ىذه القكانيف؟ ككيؼ يتـ الكصكؿ إلى المعنى المستمـز كضبط ذلؾ 
المعنى الذم تخرج إليو صيغة معينة مف الصيغ الجممية كاالستفياـ كاألمر 

 كالنداء كالنيي؟

" ىك اآلخر أدلى بدلكه في ىذا السياؽ عندما Searleكالكاقع أف "سيرؿ 
اقترح تصنيفا لؤلفعاؿ الكبلمية: أفعاؿ كبلمية مباشرة كأخرل غير مباشرة، 
كانطبلقا مف ىذا التصنيؼ اقترح "نسقا مف القكاعد االستداللية لكصؼ قدرة 
دراؾ الفعؿ غير المباشر المنجز في مقاـ معيف أك  المخاطب عمى استنتاج كا 

 (.98امية معينة")طبقة مق

الخطاب ىك الكبلـ المقصكد الذم ييدؼ إلى تبميغ فكرة معينة فيك "محادثة 
ذات طبيعة رسمية، أك المصطمح الرسمي المنظـ لؤلفكار سكاء أكاف مكتكبا أـ 

(، كمف المسممات البدييية في الخطاب مسممة الحكارية :"أف ال كبلـ 99مقركءا")
( كقد تككف 100قاماف مقاـ المتكمـ كمقاـ المستمع")مفيد إال بيف اثنيف لكؿ منيما م

ىناؾ عبلقة بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو أكال تككف مكجكدة سمفا فيسعى المرسؿ 
 إلى إيجادىا.

                                                           
افظ إسماعيمي عموي: أحمد المتوكؿ، االستمزاـ التخاطبي، بيف البالغة العربية والتداوليات الحديثة )مثاؿ( ضمف كتاب ح  98

 .296، ص. 1، ط. 2011التداوليات عمـ استعماؿ المغة، عالـ الكتب الحديث، إربد األردف، 
، 1عصاـ خمؼ كامؿ، مفيـو الخطاب في الدراسات األدبية والمغوية المعاصرة، دار فرحة لمنشر والتوزيع، بيروت لبناف، ط.   99

 .07، ص. 2000
100 Jacque Moeschler Anne Reboul, dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, éditions 

seuil, octobre 1994, p. 202. 
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إف نكع العبلقة بيف المتكمـ كالمخاطب مف العناصر المؤثرة في الخطاب، 
ي معرفتو فقد يتكقؼ الخطاب عمى ما يعرفو المتكمـ عمى اآلخر كما يشتركاف ف

 عف السياؽ، كتشترؾ في ىذا كمو االفتراضات المسبقة لممتخاطبيف.

يعد بكؿ : l’implication conversationnelleاالستمزاـ الحواري: 
كاضع مفيـك االستمزاـ الحكارم حيث "يدكر أشير مقاالت  Griseغرايس 
و ـ، عمى ما يسميو صاحب1975( كىك المقاؿ المنشكر سنة ")Grise"غرايس 

)منطؽ المحادثة(. كيسجؿ ىذا المقاؿ تطكرا في مفيـك الداللة غير الطبيعية 
كيصكغ مقاربة إلنتاج الجمؿ كتأكيميا غير تكاضعية حصرا. كقد أدخؿ فيو 

(. كمبدأ التعاكف. بمعنى أف "غراس" مفيكميف ميميف ىما: االستمزاـ الخطابي)
 (.101ة ميمة في قياـ الحكار")"غرايس" ركز عمى مبدأ التعاكف الذم اعتبره ركيز 

كالمحادثة مف أبرز أشكاؿ الخطاب كأدليا عمى طبيعة االتصاؿ التي تتسـ 
بالتفاعؿ كتعدد األطراؼ كعمى قكؿ بعضيـ المشركع تعاكني كلكف إما القكاعد 
التي تضبط المحادثة؟ ككيؼ تمفت انتباه االخريف؟ ككيؼ تثير مكضكعا؟ ككيؼ 

لمكضكعات؟ كؿ ىذه األسئمة تمثؿ جزءا مف القدرة تنييو؟ ككيؼ تتحاشى بعض ا

                                                           
   غرايسGrisse (1913- 1982 فيمسوؼ إنجميزي ينتمي إلى أصحاب الفمسفة التحميمية بأكسفورد، ومف مؤسسي نظرية ،)ـ

 .(logic and conversationلمضمرة، ومف أعمالو )أحكاـ المحادثة وما أنجز مف مفاىيـ كاالفتراضات المسبقة واألقواؿ ا
  .االستمزاـ الخطابي، يقصد بو االستمزاـ الحواري وأيضا االستمزاـ المحادثي 

آف روبوؿ، جاؾ موشالر، التداولية اليـو )عمـ جديد في التواصؿ(، ترجمة سيؼ الديف دغفوس، محمد الشيباني المنظمة   101
 .54ـ، ص. 2003، 1العربية لمترجمة، ط. 
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(. كالغرض مف القكاعد ىك معرفة مقصدية 102المغكية عند كؿ إنساف في لغتو)
المتكمـ كمدل إدراؾ السامع لكبلمو كىذه القكاعد )قكاعد المحادثة( تضبط 

 التكاصؿ فيما بينيـ.

عمى التعبير  يعبر المرسؿ بالمفيـك بدال مف اقتصاره مفيـو االستمزاـ: -1
عف قصده بالمنطكؽ. "كاألصكليكف يفرقكف بيف منطكؽ الجممة كمفيكميا، 
كمنطكقيا كىك ما يتبادر إلى ذىف السامع مباشرة مف السامع ليذه الجممة، 

(، كما يرل 103كمفيكميا ما تستعمؿ لو ىذه العبارة بطريقة غير مباشرة")
يد تماما ما يقصده غرايس األصكليكف أف مفيـك المخالفة كمفيـك المكافقة يف

Grise  باالستمزاـ في أثناء الحكار الذم يدكر بيف طرفي الخطاب فيك نتيجة لما
يدكر بينيما كال يمنع اف يعبر المرسؿ عف قصده بالمفيـك إليو بعد التصريح 
ابتداء دكف المجكء كما في الكتابة كاالستعارة كالتعريض :"كالكاقع أف مفيـك 

مفيـك شائؾ كال يتسـ بالكضكح الذم يتسـ بو مفيـك االستمزاـ  االستمزاـ الحكارم
المنطقي، ككما سكؼ يتضح، فإف الغمكض الذم يشكب ىذا المفيـك ىك الذم 

 (.104يمكف مف تكظيفو في تحقيؽ كظائؼ مشبكىة، كالتضميؿ كاإلبياـ")

                                                           
في التداوؿ المساني )مف الوعي بالخصوصيات النوعية لمظاىرة إلى وضع القوانيف الضابطة الحواري العياشي أدراوي، االستمزاـ   102

 .98  -97ـ، ص. 2011ىػ /  1432، 1ليا(، دار األماف، منشورات االختالؼ، ط. 
 .429لغوية تداولية(، ص. عبد اليادي بف ظافر الشيري، استراتيجيات الخطاب )مقاربة   103
 .430عبد اليادي بف ضافر الشيري، استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، ص.   104
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" بيف المعنى الداللي كالمعنى التداكلي لمجممة، Griseكما ميز "غرايس 
ى الداللي ىك المعنى المعجمي مضاؼ إليو العبلقات النحكية كاصطمح فالمعن

عمى تسميتو بالفعؿ المغكم المباشر، كالمعنى التداكلي ىك المعنى الذم يستمزمو 
الحكار بيف متكمـ كمستمع، كليذا المعنى قكة إنجازية الذم ىك فعؿ أدائي ينجز 

ما فيك ينجز فعبل صريحا أك أثناء النطؽ بو، أم أف المتكمـ عندما يتمفظ بقكؿ 
 (.105ضمنيا)

" أنو يتـ االنتقاؿ مف القكة اإلنجازية المباشرة إلى Griseالحظ "غرايس 
القكة اإلنجازية غير المباشرة مف خبلؿ شرحو لمبدأ التعاكف كاستند في مفيكمو 
ىذا عمى أسس تداكلية لمخطاب كأنو ال يتـ تأكيؿ العبارات في المغات الطبيعية 

 خبلؿ االقتراحات التي كضعيا: إال مف

 * معنى الجممة المتمفظ، مف قبؿ المتكمـ في عبلقتو بالمجتمع.

 المقاـ الذم تنجز فيو الجممة. -

 principe de coopérationمبدأ التعاوف  -

كعمى اإلجماؿ يبقى االستمزاـ الحكارم مف أبرز الظكاىر التي تميز المغات 
ثير مف األحياف يبلحظ أثناء عممية التخاطب، الطبيعية عمى اعتبار أنو في الك

                                                           
 .187ـ، ص. 2009، 1نعماف بوقرة، المسانيات اتجاىاتيا وقضاياىا الراىنة، عالـ الكتب الحديث اربد، ط.   105
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أف معنى العديد مف الجمؿ إذا ركعي ارتباطيا بمقامات إنجازىا، ال ينحصر فيما 
 (.106تدؿ عمييا صيغتيا الصكرية)

االستمزاـ الحكارم مف حيث ككنو آلية مف آليات إنتاج الخطاب يقدـ تفسيرا 
كؿ الفعؿ أم أكثر مما تؤديو صريحا لقدرة المتكمـ عمى أف يعني أكثر مما يق

العبارات المستعممة مثؿ "ناكلني الكتاب مف فضمؾ" المنجزة في مقاـ محدد يخرج 
( إلى معنى االلتماس كىك ما تفيده القرينة: 107مف معناىا مف الطمب )األمر()

 مف فضمؾ.

 أنواع االستمزاـ: -2

و " مع ما يسمي Griseيتفؽ " غرايس  االستمزاـ النموذجي: -1 -2
"السكاكي" بإجراء المعنى عمى األصؿ، كذلؾ باستعمالو في سياقات عامة يتعذر 
عمى المرسؿ إليو االنتقاؿ إلى قصد غير القصد األصمي الذم يتطابؽ فيو معنى 
الخطاب مع قصد المرسؿ كىك ما يسميو "قاخكرم" باالقتضاء :"ألف االقتضاء 

لي، ذلؾ أف االقتضاء يمتاز مفيـك منطقي بينما االستمزاـ مفيـك لساني تداك 
بككنو ال يتغير بتغير ظركؼ استعماؿ العبارة فيك مبلـز ليا في جميع الحاالت 

                                                           
 .17اني، ص. العياشي أدراوي، االستمزاـ الحواري في التداوؿ المس  106
 .18المرجع نفسو، ص.   107

 االستمزاـ النموذجي، يقصد بو أيضا العرفي واالصطالحي.* 
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(. كيتضح 108كاألحكاؿ، اما االستمزاـ فإنو يغير ظركؼ إنتاج العبارة المغكية")
استثمار المرسؿ لو في إفياـ المرسؿ إليو قصده في الخطاب التالي: الفاكية 

 في طعـ العصير. الطبيعية ىي السر

إذ يقتضي ىذا أف العصير مككف مف الفاكية الطبيعية كىك القصد الرئيسي 
 لممرسؿ.

" يفكر كيبحث لئلجابة  Griseكاف " غرايس  االستمزاـ الحواري: -2 -2
عف سؤالو :"كيؼ أف يقكؿ المتكمـ شيئا كيعني شيئا آخر؟ ككيؼ لممخاطب أف 

اـ ىك الذم ينتج عف خرؽ القكاعد إذ (. كاالستمز 109يسمع كيفيـ شيئا آخر؟")
يككف ذلؾ في سياؽ خاص يحتاج فيو كؿ طرفي الخطاب إلى معمكمات إضافية، 
كبيذا فإنو يككف أكثر تعقيدا في االستدالؿ لمعرفة قصد المرسؿ، فمعظـ 
التمفظات التي تستغؿ الحكـ تندرج تحت االقتضاء الخاص فيك تمفظ األـ مع 

لسكؽ بالخطاب التالي: لماذا عدت؟ باعتبار األـ تستنكر كلدىا الذم أرسمتو مف ا
عمى ابنيا العكدة لتتحكؿ داللة خطابيا مف السؤاؿ إلى اإلنكار عميو فبل يرجح 

 (.110الداللتيف إلى معرفة السياؽ)

 

                                                           
 .431عبد اليادي بف ظافر الشيري، استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، ص.   108
 .13، ص. 2002، 1د أحمد نحمة، آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر، ط. و محم  109
 .438عبد اليادي بف ظافر الشيريف استراتيجيات الخطاب )مقاربة لغوية تداولية(، ص.   110
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 ثانيا: قواعد المحادثة عند "بوؿ غرايس"

مي، إذ " العمكد الفقرم لمنشاط الكبلGriseيشكؿ مبدأ التعاكف عند "غرايس 
أنو يمكف المتخاطبيف مف ضماف عدـ انقطاع التكاصؿ، لذلؾ فإف كؿ طرؼ مف 

(. كمفاده أف 111الخطاب يعترؼ لنفسو كلآلخر بالحؽ في التناكب عمى الكبلـ)
عمى أطراؼ الحكار أف نتعاكف فيما بينيا لتحصؿ المطمكب، بمعنى أنو يكجب 

 الحكار الذم دخؿ فيو. اف يتعاكف المتكمـ كالمخاطب عمى تحقيؽ اليدؼ مف

" أف الجممة قد تخرج عف معناىا الحرفي إلى  Griseالحظ " بكؿ غرايس 
معنى استمزامي، حيث يرل أف بعض األقكاؿ تبمغ أكثر مما تدؿ عميو الكممات 
التي تتشكؿ منيا الكممات فكؿ قكؿ يثير جزئيا أقكاال أخرل يضميا، لذلؾ تعد 

في مبدأ الحكار، ألنيا تجعؿ المتخاطبيف  فكرة متضمنات القكؿ فكرة مركزية
يتبعكف بعض القكاعد االستمزامية أثناء التكاصؿ. حدد بكؿ غريس مبدأ التعاكف 
كأربعة مبادئ لمحكار )الكـ، كالكيؼ كالمناسبة كالجية( كرأل أنو إف تـ خرؽ أحد 

مية ىذه المبادئ يحدث االستمزاـ الحكارم كقد درسو سيرؿ مف خبلؿ األفعاؿ الكبل
 غير المباشرة.

كد الضكابط المغكية، بؿ تتعداىا لتشمؿ ال تقؼ مبادئ الحكار عند حد
المعطيات غير المغكية، تجعؿ المتكمـ يتحكـ في لغتو كاختيار ما يتبلءـ مع 

                                                           
 .101، ص. 2003، 1عمر بمخير، تحميؿ الخطاب المسرحي )في ضوء النظرية التداولية(، منشورات االختالؼ، ط.   111
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السياؽ كيحتكـ إلى المتمقي في فيـ مقاصد المتكمميف كاليدؼ الرئيس ليذه 
القكاعد ىك تمكيف المتكمـ مف صياغة كبلمو اك أف يرغب في إخراجيا أكثر 

أدية، كجعؿ المتمقي يدرؾ قصد المتكمـ، كىذه القكاعد مستمدة مف إقناعا كأحسف ت
 المجتمع كأخبلقياتو.

افتتحت النظرية الغرايسية أسمكبا جديدا كميا في النظرية  منطؽ المحادثة:
التداكلية كمشكمة التكاصؿ، فقد أدرج غرايس فكرة االستمزاـ الحكارم كمساىمة 

كرة "تسمح بشرح االختبلؼ كالتبايف مبدئية في مركز ىذه النظرية كىذه الف
 (.112المتكرر بيف مدلكؿ الجممة كالمعنى التكاصمي بالتمفظ")

اقترح غرايس مبدأ عاما في مركز التكاصؿ ىك مبدأ التعاكف يستمد 
أطركحتو مف القيـ االجتماعية كاألخبلقية التي تفرض نفسيا عمى جماعة لغكية 

طبيف يفترض أف يحترمكا ىذا المبدأ لتنظيـ النشاط الكبلمي، كرأل اف المتخا
 بطريقة عقبلنية كمتعاكنة في إنتاج الكبلـ كتأكيمو.

الحظ غرايس أف بعض الممفكظات التي نتكاصؿ بيا أكثر مف الكممات 
التي تركب الجممة لتدؿ عمييا كميا. ىذا الجزء مف مدلكؿ الممفكظات التي تمغى 

                                                           
112 Jacque Moeschler Anne Reboul, dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, p. 202. 
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الحكارم حيث تطمؽ االستمزامات  حقيقة الجممة اصطمح عمييا غرايس باالستمزاـ
 (.113عبر تعبير لساني أم بمبدأ عاـ يدرؾ مف التكاصؿ أك مف التضمينات")

 "ب": كيؼ مر عممؾ الجديد مع "س" في البنؾ؟ –مثاؿ: يسأؿ "أ" 

"ب": آ، أظف أنو ليس سيئا، إنو جيد مع زمبلئو، كلـ يكضع بعد في 
 السجف.

لكممات يتضح لػ "أ" أف "س" ليس فمف معارؼ "ب" الخمفية كمدلكؿ بعض ا
 نزييا في عممو، ىذه الجممة إذف تتضمف استمزاما حكاريا خاصا.

في الكاقع األمر أكثر تعقيدا ألف غرايس اقترح الفرؽ بيف مجمكع 
االستمزامات الحكارية التي تجمع في تعبير لساني، ىي التي ال تطمؽ إال مف 

رايس عمى تسميتيا االستمزامات طرؼ العبلقة بيف التمفظ كالسياؽ اصطمح غ
الحكارية العامة التي تطمؽ مف شكؿ لساني ففي مثاؿ "سأدخؿ منزال" يضمر 
المتكمـ أف المنزؿ الذم سيدخمو ال عبلقة مقربة معو، بخبلؼ الجممتيف )سأدخؿ 

 المنزؿ( ك)سأدخؿ منزلي(.

اقترح  لمتمييز بيف االستمزامات العرفية االصطبلحية كاالستمزامات الحكارية
غرايس بعض المعايير: فإذا كانت االستمزامات الحكارية ممغاة كال يمكف فصميا 
كيجمع معنى العبارة التي تطمؽ مف شكميا حسابية كغير محددة، فإف 

                                                           
113  Voire, ibib, p. 202. 
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االسمتزامات العرفية ليست ممغاة كيمكف فصميا، كليست حسابية كمحددة 
لماـ بمبدأ التعاكف كاالستمزاـ العرفي يطمؽ كفؽ المنيجية التي تجرل عمى اإل

 (.114كقكانيف الخطاب)

الخركج مف المعنى الظاىر بصيغة الجممة  –لكف كيؼ تتـ عممية االستمزاـ 
 ؟ ككيؼ يككف تأكيؿ الجممة التي تحمؿ تمميحا؟ -إلى معنى آخر

يقترح غرايس أف تكصؼ ظاىرة االستمزاـ الحكارم "انطبلقا مف مبدأ التعاكف 
عتبار أف مصدر االستمزاـ ىك الخرؽ المقصكد إلحدل كالقكاعد المتفرعة عنو با

 (.115القكاعد األربع مع احتراـ المبدأ العاـ، مبدأ التعاكف")

تتجسد فكرة غرايس في أف مساىمة  مبدأ التعاوف واالستمزاـ الحواري: -1
المتكمميف تتحكـ في المبادلة الخطابية بمبدأ عاـ يتقبؿ ضمنيا مف طرؼ 

أ التعاكف كىذه الفكرة عند غرايس جاءت لجعؿ المتكمـ المستمعيف كيسميو مبد
 المساىـ في المبادلة الكبلمية يمتمؾ كظيفة امتداد الحديث كيمسؾ إدارتو.

شكؿ غرايس ىذا المبدأ بالطريقة اآلتية: أف يجعؿ المتكمـ مساىمتو في 
جعؿ الحديث في الفترة البلزمة التي تجرم فييا المبادلة الفعمية، حيث يقكؿ "أف ت

مساىمتؾ في المحادثة كما ىك مرجك منؾ مف حيث اختيار التكقيت المناسب، 

                                                           
114 Voire, ibib, p. 206-  207. 

 .295أحمد المتوكؿ، االستمزاـ التخاطبي، بيف البالغة العربية والتداوليات، ص.   115
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كأف تككف تمؾ المساىمة متماشية مع اليدؼ كالتكجو المسمـ بيما لمتبادؿ 
( أك كما قاؿ طو عبد الرحمف أف صيغة "مبدأ 116الخطابي الذم تقع ضمنو")

تضيو المرسـك لمحكار التعاكف" ىي "ليكف اندفاعؾ في الكبلـ عمى الكجو الذم يق
 (.117الذم اشتركت فيو")

نجاز الفعؿ، كيجب  كيسيـ ىذا المبدأ في تسييؿ التفاىـ كتحقيؽ التأثير كا 
عمى المتكمـ "أف يراعي المخاطب في كؿ ما يأتي كيدعي لغكيا كنفسيا كاجتماعيا 

مف كثقافيا، بؿ إنو يسخر في ذلؾ ما يعيف في التبميغ باإلشارة كالمبلمح ... ليجد 
 (.118المخاطب نفسو متعاكنا متمثبل في اإلصغاء كمحاكلة الفيـ")

مف ىنا يؤدم مبدأ التعاكف إلى التكاصؿ التفاعمي بيف المتخاطبيف عف 
طريؽ المغة كيقتضي ىذا الفعؿ "عمميتيف متكازيتيف: اإلنتاج كالتأكيؿ، يحيؿ 

ف يتطمب التأكيؿ اإلنتاج إلى التمفظ الذم يرتبط بالمتكمـ بالدرجة األكلى، في حي
 (.119مف المتمقي االستناد إلى عدة كسائؿ لسانية كغير لسانية")

                                                           
طابع، الرياض، ج. ب براوف، وج. يوؿ، تحميؿ الخطاب، ترجمة وتعميؽ: محمد لطفي الزليطي، منير التريكي، دار النشر والم  116

 .40، ص. 1997
، 2000طو عبد الرحمف، أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية   117
 .103ص. 
ص.  ،2009، 1نواري سعودي أبو زيد، في تداولية الخطاب األدبي، المبادئ واإلجراء، بيت الحكمة، سطيؼ الجزائر، ط.   118
30 - 31. 

ذىبية حمو الحاج، قوانيف الخطاب في التواصؿ الخطابي، مجمة الخطاب منشورات مخبر تحميؿ الخطاب جامعة تيزي وزو،   119
 .222، ص. 2007دار األمؿ، العدد الثاني، ماي 
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تتحدد فكرة التعاكف بأربع حكـ لمحديث أك كما يسمييا مسعكد صحراكم 
( كيمكف إظيارىا بأربع أنماط عادية: الكـ )كمية 120مسممات غرايس)

 (:121كيؼ()المعمكمات(، النكع )الصدؽ(، العبلقة )المبلءمة(، كالطريقة )ال

اجعؿ مساىمتؾ إخبارية بالقدر الذم يقتضيو التكاصؿ، ال  حكمة الكـ:
 تجعميا إخبارية أكثر مما ىك مطمكب.

اجعؿ مساىمتؾ صادقة، أك ال تقؿ ما تظنو كذبا  حكمة النوعية )الصدؽ(:
كال تقؿ ما ليس لؾ عميو حجة، حيث "يفترض نزاىة القائؿ الذم ينبغي عميؾ أال 

 (.122الحجج الكافية في إثبات ما يثبتو") يكذب كأف يممؾ

تكمـ في صمب القضية، كف دقيقا، تكمـ في  حكمة العالقة )المالءمة(
 الكقت المناسب.

تجنب التعبير  –اإلفصاح كاإليجاز، كف كاضحا  حكمة الطريقة )الكيؼ(
اجعؿ   -اختصر كبلمؾ )تجنب أم إطالة غير مفيدة(   -الغامض المبيـ 
 تبا.كبلمؾ منظما كمر 

                                                           
ث المساني العربي، دار الطميعة، مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب، دراسة تداولية لظاىرة األفعاؿ الكالمية في الترا  120

 .34  -33، ص. 2005بيروت، الطبعة األولى، 
121  Jacque Moeschler Anne Reboul, dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, p. 207. 
 .55، ص. 1ط. آف ربوؿ جاؾ موشالر، التداولية اليـو عمـ جديد في التواصؿ، دار الطميعة لمطباعة والنشر بيروت لبناف،   122
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نفيـ مف ىذا أف تصكر غرايس لمتكاصؿ تصكر مثالي كمعيارم في إجراء 
السمككات الفعمية لممتكمميف التي تنقؿ في الغالب خرقا لمبادئو، فالغرض األساس 
مف ىذه الحكـ التحادثية "ىك تحقيؽ الفعالية القصكل لتبادؿ المعمكمات بيف 

يتجاكز مجاليا التبادؿ أطراؼ المحاكرة، أم تحقيؽ تكاصؿ مثالي كشفاؼ ك 
 (.123الكبلمي إلى مختمؼ المعامبلت األخرل كتقديـ المساعدة")

استثمار مبدأ التعاكف رىف فائدة المتكمـ. فقد الحظ  استعماؿ مبادئ الحوار:
"بكؿ غرايس" أف الجممة قد تخرج عف معناىا الحرفي إلى معنى استمزامي، حيث 

عميو الكممات التي تتشكؿ منيا  يرل أف "بعض األقكاؿ تبمغ أكثر مما تدؿ
الكممات ... فكؿ قكؿ يثير جزئيا أقكاال أخرل يضميا أك يخمقيا بكعي أك بدكنو 

(، لذلؾ تعد فكرة متضمنات القكؿ 124داخؿ نظاـ دائرم، حيث الكؿ متماسؾ")
فكرة مركزية في مبدأ الحكار، ألنيا تجعؿ المتخاطبيف يتبعكف بعض القكاعد 

 التكاصؿ.االستمزامية أثناء 

إذ يكجد حالة خرؽ اك مخالفة حكمة مف حكـ الحديث  خرؽ حكمة الكـ:
 مف أجؿ عدـ خرؽ حكمة أخرل، كمثاؿ ذلؾ:

 أيف يسكف س؟ -أ

                                                           
 .162، ص. 2012، 1حسف بدوح، المحاورة مقاربة تداولية عالـ الكتب الحديث إربد األردف، ط.   123
، 2006عبد السالـ عشير، عندما نتواصؿ نغير، مقاربة تداولية معرفية آلليات التواصؿ والحجاج، إفريقيا الشرؽ، المغرب   124
 .47ص. 
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 في منطقة ما مف الجنكب المغربي. -ب

في ىذا المثاؿ يفترض أف )ب( ليس لو الحجة، يمكف افتراض أف )أ( 
ارة )س( إجابة )ب( ليس تقريرية ك)ب( يحضراف لرحمة إلى المغرب، كيريداف زي

خالفت حكمة الكمية كىذه الرؤية تنتج االستمزاـ الحكارم: بأف )ب( ال يعرؼ بدقة 
أيف يسكف "س"، كىذا ما جعؿ المخاطب يخرؽ حكمة الكمية مف أجؿ عدـ خرؽ 
حكمة النكعية )الصدؽ(، كما أف الحشك مف مخالفات حكمة الكمية مثاؿ: 

رجاؿ كميـ متساككف أنانيكف ... مغركركف ... غير )الرجؿ ىك الرجؿ( ك)ال
مسؤكلييف ... الخ( ىاتيف الجممتيف ليما المعنى نفسو كليما شركط الصدؽ نفسيا 

 كمخالفة لقانكف الكـ.

: أعطى غرايس أكبر عدد مف األمثمة لخرؽ حكمة خرؽ حكمة النوعية
ا نسميو الصدؽ كىي األمثمة التي تطمؽ ممفكظا خطأ حرفيا تخص كؿ ما كن
 (.125تقميديا الصكر الببلغية أك المجازات المفظية مثؿ السخرية كاالستعارة...)

قد يسعى المتكمـ إلى تبميغ سامعو بأمر ما عمى نحك غير مباشر كىك عمى 
" بيف Searleدراية بأف سامعو قادر عمى الكصكؿ إلى قصده، لذلؾ ميز "سيرؿ 

كقد كضع مقاييس لنجاح الفعؿ  األفعاؿ الكبلمية المباشرة كغير المباشرة،

                                                           
125  Voire, Jacque Moeschler, Anne Reboul, dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, p. 

203-  204. 
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( كسماىا شركط 126اإلنجازم منيا؛ غاية القكؿ، تكجييو، كحالتو السيككلكجية...)
" يرل أف األفعاؿ Griceالنجاح،ػ كيستند فييا إلى قكانيف المحادثة لػ "غرايس 

المباشرة ىي :"التي يككف معناىا مطابقا لما يريد المرسؿ أف ينجزه مطابقة تامة 
( أما بالنسبة لؤلفعاؿ الكبلمية غير 127عمى قصده الخطاب بنص")كالدالة 

المباشرة، فقد "يرمي المتكمـ مف خبلؿ قكلو إلى التعبير بشكؿ ضمني عف شيء 
آخر غير المعنى الحرفي، مثمما ىك الشأف في التمميحات كالسخرية كاالستعارة 

 (.128كحاالت تعدد المعنى ...")

ية فعبل كبلميا غير مباشر، كمف أجؿ تفسير تمثؿ االستعارة كاألقكاؿ المجاز 
" بيف معنى المتكمـ الذم يقصده، كمعنى Searleالجممة االستعارية ميز "سيرؿ 

الجممة، كىذيف المعنييف ال يتطابقاف، فالمتكمـ يقكؿ شيئا كيقصد شيئا آخر، كلقد 
"حدد "سيرؿ" مصطمحيف أساسييف استخدميما في معالجة ىذا الجانب مف مشكمة 

الستعارة، كىما مصطمح )معنى منطكؽ المتكمـ( ك)معنى الجممة( كرأل أف ا
 (.129المعنى االستعارم ىك معنى منطكؽ المتكمـ")

                                                           
 .63، ص. 1986ينظر فرانسواز أرمينيكو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد عموش، مركز اإلنماء القومي،   126
 .137عبد اليادي بف ظافر الشيري، استراتيجيات الخطاب، ص.   127
ف إلى غوفماف، ترجمة صابر حباشة، دار الحوار، سورية، الالذقية، الطبعة الثانية فيميب بالنشيو، التداولية مف أوستي  128

 .68، ص. 2007
، ص. 2002، 2أحمد حسف صبره، سعد سميماف حمودة، التفكير االستعاري والدراسات البالغية، دار المعرفة الجامعية، ط.   129
58. 
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ىػ( الذم ينطمؽ مف أف  626ىناؾ تشابو بيف ما ذكره سيرؿ كالسكاكي )ت 
العبارة يمكف أف تفيد ما كضعت لو )الحقيقة( كما يمكف أف تفيد غير ما كضعت 

/ الكناية(، كالعبلقة بينيما ىي عبلقة الـز بممزـك أك ممزـك لو )المجاز 
(  (.130ببلـز

لعؿ المثاؿ النمكذج الذم يفسر تصكر السكاكي لتحديد المعنى يتمثؿ في: 
 كثير رماد القدر.

فكاضح أف المعنى الحرفي ليذه العبارة ليس ىك المقصكد بؿ إف معناىا 
 ىك: رجؿ كريـ.

كثير رماد القدر إلى: رجؿ كريـ، يقكؿ "أف كلتفسير كيفية االنتقاؿ مف: 
تنتقؿ إلى مطمكبؾ مف الـز بعيد بكاسطة لكاـز متسمسمة، مثؿ أف تقكؿ: كثير 
الرماد"، فتنتقؿ مف كثرة الرماد إلى كثرة الجمر، كمف كثرة الجمر إلى كثرة إحراؽ 
الحطب تحت القدكر، كمف كثرة إحراؽ الحطب إلى كثرة الطبائخ، كمف كثرة 

بائخ إلى كثرة األكمة، كمف كثرة األكمة إلى كثرة الضيفاف، كمف كثرة الضيفاف الط
 (.131إلى أنو مضياؼ")

                                                           
تاح العمـو تح: عبد الحميد ىنداوي دار الكتب العممية بيروت ينظر أبو يعقوب بف يوسؼ بف محمد بف عمي السكاكي، مف  130

 .523، ص. 2000  -ىػ  1420، 1لبناف، ط. 
 .515أبو يعقوب بف يوسؼ بف محمد بف عمي السكاكي، مفتاح العمـو تح: عبد الحميد ىنداوي، ص.   131
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يعتمد السكاكي سمسمة مف االستدالالت )الممزكمات( حيث نبلحظ أف 
االنتقاؿ مف داللة الكضع )المعنى الحقيقي/ الحرفي( إلى داللة الممزـك )بالعقؿ / 

( يتـ بكاسطة استدالالت ذات طبيعة غير لغكية، فيي تتـ  المعنى المستمـز
بكاسطة الخمفية الثقافية االجتماعية، كيقـك عمى التمييز بيف صنفيف مف المعنى، 

 المعنى الحقيقي كالمعنى البلـز أك ما يسمكنو بالمعنى كمعنى المعنى.

 إذا افترضنا أف العبلقة مبلئمة بيف )ب( كطمب )أ(. خرؽ حكمة العالقة:

 البنزيف.سينقضي  -أ

 ىناؾ مستكدع في منعطؼ الطريؽ. -ب

إذا افترضنا أف )ب( يحتـر مبدأ التعاكف كقكانينو، يمكف لػ )أ( أف يستنتج 
بأف )ب( يعطيو المعمكمة المبلئمة بالنظر إلى العبلقة مع ما قالو )أ( الذم 

 يضمر في جممتو: ىؿ يمكنؾ أف تكجيني أيف أجد البنزيف؟ 

 أضمر بأف : المستكدع مفتكح كستجد البنزيف.إذ يمكف القكؿ بأف )ب( 

 مثاؿ آخر )أ( ك)ب( يتكمماف عف )ج(.

 )أ(أعمـ أف )ج( شيخ أبمو. )عندما كاف صديقو )د( كراءه(.

 فحاكؿ )ب( تغيير المكضكع: ايف ستقضي العطمة الصيفية؟
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 أضمر )ب( شيئا مثبل: تكمـ في شيء آخر مف فضمؾ.

 مثاؿ الستعماؿ حكمة الكيفية... الطمب ىك أفضؿ خرؽ حكمة الكيفية:

 مثاؿ )أ( ك)ب( يتكمماف أماـ أطفاليما:

 ما رأيؾ إذا ذىبنا إلى الشاطئ؟ -أ

 كلكف ليس بالعكدة إلى اؿ / مػ / ث / ؿ / ج / ا / ت. -ب

ففي ىذا المثاؿ خرؽ لمعيار الكيفية مرتبط باستمزاـ حكارم ىك "األطفاؿ ال 
 (.132يفيمكف ما نقكؿ")

مة عبارة عف محادثات تبيف بدقة كيؼ ينشأ المعنى الضمني إف ىذه األمث
 المستمـز عمى إثر المخالفات لحكـ الحديث األربعة.

مجمؿ ما ذكر حكؿ مبدأ التعاكف، كاالستمزاـ الحكارم المترتب عنو، أنو 
 حسب تصكر غرايس ينبغي استخداـ عبارات مبلئمة لمقاـ كمحكر الخطاب.

نقسـ الحمكلة الداللية لمعبارة عند "غرايس" إلى ت طبيعة االستمزاـ الحواري:
 معاف صريحة كمعاف ضمنية.

                                                           
132 Jacque Moeschler Anne Reboul, dictionnaire Encyclopédique de pragmatique, p. 207. 
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ىي المدلكؿ عمييا بصيغة الجممة ذاتيا، كتحتكم  المعاني الصريحة: -1
عمى المحتكل القضكم كىك ترابط المفردات فيما بينيا كالقكة اإلنجازية الحرفية، 

ة بصيغة أسمكبية كاالستفياـ كىي القكة الداللية المؤثر ليا بأدكات تصيغ الجمم
 (.133كاألمر كالنيي كالنداء ... فيي معنى مباشر كحرفي)

ىي المعاني التي ال تدؿ عمييا صيغة الجممة  المعاني الضمنية: -2
بالضركرة، كلكف لمسياؽ دخؿ في تحديدىا كالتكجيو إلييا كتشتمؿ مايمي: معاف 

 عرفية كمعاف تخاطبية.

رتباطا أصيبل كتبلـز الجممة مبلزمة في مقاـ فاألكلى ترتبط بالجممة ا -
 معيف: مثؿ: معنى االقتضاء.

كالثانية تتكلد طبقا لممقامات التي تنجز فييا الجممة مثؿ الداللة  -
 (.134االستمزامية)

كيمكف إيضاح ىذا التصكر ككيفية تطبيقو عمى الجممة اآلتية "ىؿ إلى مرد 
 مف سبيؿ" بالمشجر اآلتي:

 

 
                                                           

 .48مسعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب، ص.   133
 المرجع نفسو، الصفحة نفسيا.  134



 77 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 مخطط توضيحي لمحمولة الداللية لمعبارة المغوية

 

 

 

 

 

 

 الحمكلة الداللية
 العبارة المغكية

 المعنى الصريح المعنى الضمني

 محتوى قضوي
 معنى عرفً قوة إنجازٌة حرفٌة

 معنى تخاطبً أو مستلزم

 وجود سبٌل

 للرجوع إلى الدنٌا

 االستفهام باألداة

 )هل(

 اقتضاء حالهم

 العودة فً الدنٌا

لى تمنً العودة إ

 الحٌاة الدنٌا



 78 

 

 :التداولية وبناء النماذج النحوية -6
 :المبادئ المنيجية العامة -6-1

ة يتندرج األنحاء الكظيفية عامة في إطار المسعى الرامي إلى إقامة نظر 
إسيامان في تحقيؽ  تداكلية شاممة، كيعد بناء كؿ نحك كظيفي عمى ىذا األساس

ىذا اليدؼ كمرحمة متقدمة مف مراحؿ إنجاز البرنامج العممي المسطر، ففي ىذا 
التصكر يعد الحديث بمغة ما صكرة مف صكر السمكؾ االجتماعي الذم تحكمو 

لديو  ثقافي، فسمكؾ المتكمـ يدؿ عمى أفمعايير كمكاضعات ذات طابع اجتماعي 
مف جية كمعرفة  لية كالصكتية التي تحكـ لغتومعرفة بالقكاعد التركيبية كالدال

ات التي يخضع ليا االستعماؿ المغكم داخؿ الحقؿ بالمعايير كالمكاضع
االجتماعي مف جية أخرل، لذلؾ بعد إقامة نظرية لغكية تيتـ ببنية المغة كطرؽ 

 سيامان في بناء نظرية عامة في السمكؾ البشرم.إاستعماليا 
 :امفيـو المغة ووظيفتي -6-2

تعد المغة في ىذا التصكر أداة لمتفاعؿ االجتماعي كتتمثؿ كظيفتيا األكلى 
(: 1979) «ديؾ»يقكؿ كما في إقامة التكاصؿ بيف المخمكقات البشرية فيي 

ظاىرة تداكلية أك أداة رمزية تستعمؿ لغايات تكاصمية، كبخبلؼ ما يعتقده 
تعبير عف الفكر في مف أف المغة مجمكعة مف الجمؿ يتكسؿ بيا لم «تشومسكي»

استقبلؿ عف رقابة المثيرات أك تمبية الرغبات أك تحقيؽ بعض األىداؼ، برىف 
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( عمى أف الكظيفة األكلى لمغة ىي التكاصؿ، مستندان إلى تصكر 1986) «ديؾ»
يقـك عمى اعتبار اإلنتاجات الثقافية عمكمان مجمكعة مف الحمكؿ الممكنة ترـك 

امة كتخضع ىذه الحمكؿ لمتطمبات كظيفية أساسية اإلجابة عف إشكاالت ثقافية ع
 يمكف حصرىا عمى األقؿ في:

 األىداؼ المراد إدراكيا. -أ
 الكسائؿ المستعممة لتحقيقيا. -ب
 الظركؼ التي يتـ فييا إنجاز األىداؼ. -ج

شكاؿ يتعمؽ بالطريقة التي ىا إنتاجَا ثقافيان ىي إجابة عف إكالمغة باعتبار 
 رية مف التكاصؿ فيما بينيا.تمكف المخمكقات البش

 
 :موضوع البحث التداولي -6-3

يرتبط تحديد مفيـك المغة مباشرة بميداف البحث المساني، بما أف مفيـك المغة 
في النظريات الكظيفية يتسع ليشمؿ دكرىا في التكاصؿ فإف ميداف البحث المساني 

نة فيما عرؼ ضمأصبح يشمؿ القدرة النحكية كالقدرات التي تتعالؽ معيا كالمت
جد ىذا المكقؼ سندان لدل عدد مف فبلسفة المغة عرفكا بمنظرم بالقدرة التداكلية، ي

التكاصؿ )سكرؿ، كرايش، كشتراكسف كغيرىـ( يجمعكف عمى أف التكاصؿ ىك 
كالكظيفة. عمى ىذه  الكظيفة األكلى لمغة كعمى عدـ الفصؿ في دراستيا بيف البنية

ألنحاء الكظيفية كتعمؿ بمقتضى مبدإ عمـ يعتبر البنية القاعدة الفمسفية تقـك كؿ ا



 80 

المغكية انعكاسان لمكيفية التي يتـ بيا استعماؿ الكبلـ في التفاعؿ االجتماعي. 
ان يرتبط بمختمؼ األىداؼ التداكلية أف فيـ بنية المغة فيمان عميق «ديؾ»كيعتقد 

درة المتكمـ ىك ق مف أجميا، كأف مكضكع المسانيات الكظيفية التي تستعمؿ
 .التكاصمية

بناء عميو، فإف دراسة النسؽ المغكم ينبغي أف تتـ داخؿ إطار االستعماؿ 
المغكم مع اإلقرار بتمايز النسؽ عف االستعماؿ بذلؾ يتجنب الكظيفيكف دراسة 

فتجريد المغة عف أىدافيا يفقدىا في رأم »النسؽ المغكم بمعزؿ عف استعماالتو 
 .«ديؾ أكثر خصائصيا جكىرية

 :مياـ المساني -6-4
تكمف مياـ المساني في بناء نسقيف مف القكاعد كبلىما يكتسي طبيعة 

 اجتماعية:
نسؽ القكاعد التداكلية: القكاعد التي تحكـ التفاعؿ الكبلمي باعتباره  -أ

 ان )يخضع لنظاـ بنيكم(.ننشاطان تعاكنيان مبني
اعد التي تحكـ العبارات قكاعد الداللية كالتركيبية كالصكتية: القك النسؽ  -ب

كما أف المساني مطالب بتفسير المغكية المستعممة بصفتيا أدكات لذلؾ النشاط. 
الظكاىر المغكية كظيفيا كذلؾ بالنظر إلى الطرؽ التي تستعمؿ بيا العبارات 
المغكية كأىداؼ تمؾ االستعماالت. كما عميو أف يكتشؼ نسؽ النحك الكمي الذم 

 ات كميات صكرية )بنيكية( ككميات كظيفية )تداكلية(.يتضمف نمطيف مف الكمي
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كيشترط في أنحاء المغات الخاصة أف تكافؽ المبادئ كالتعميمات الكظيفية 
التي يقرىا النحك الكمي بصفتو نظرية تستيدؼ تحديد النسؽ المغكم التكاصمي 

 الممكف.
كما أف المساني مطالب بتفسير ظاىرة االكتساب المغكم حيث يفترض 

كظيفيكف في ىذا الصدد أف الطفؿ يكتشؼ نسؽ القكاعد التي تحكـ المغة كما ال
يكتشؼ نسؽ القكاعد التي تحكـ استعماليا مدعمان بالمعطيات المغكية التي 

 يصادفيا في مقامات اجتماعية متعددة.
 :خصائص األنحاء الوظيفية -6-5

ى اعتبار كفاء لممبادئ المنيجية العامة تقـك كؿ األنحاء الكظيفية عم
التداكؿ إطاران شامبلن يدرس داخمو كؿ مف التركيب كالداللة إذ إف كجكد التركيب 

ساليب كأحذقيا عف أكثر التعبير بمختمؼ األ كالداللة مرتبط بتمكيف المتكمميف مف
 المعاني تعقيدان لتحقيؽ التكاصؿ فيما بينيـ.

رة سابقة عف كتتميز األنحاء الكظيفية بتمثيؿ المعمكمات التداكلية بصك 
التمثيؿ لممعمكمات التركيبية عمى ىذا األساس يعد نحكان كظيفيان كؿ نحك يعطي 

 األكلكية لمتداكؿ عمى التركيب.
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 :النحو الوظيفي -7
تعريؼ عاـنيات النحو الوظيفيب :: 
 :البنية الحممية -7-1

ممية مف محمكؿ كمجمكعة مف الحدكد، المحمكؿ المقصكد تتككف البنية الح
فػػ)نشر( محمكؿ  «نشر زيد مقالة»و ليس الفعؿ فقط، فقد يككف فعبلن مثؿ: ب

فػػ)ناشر( ىنا محمكؿ  «زيٌد ناشر مقالة»ك)زيد مقالة( حدكد. أك اسمان مثؿ: 
فػػ)فرح(  «زيد فرح»اسمي )اسـ فاعؿ( ك)زيد(، )مقالة( حدكد. أك صفة مثؿ: 

بيا  د المقصكدالمحمكؿ )فرح(. كالحدك  محمكؿ صفة، ك)زيد( حد يكاكب
المركبات التي تكاكب المحمكؿ لبناء الجممة كىي نكعاف: حدكد مكضكعات 

 كحدكد لكاحؽ.
كتعنى البنية الحممية بالتمثيؿ لمخصائص المنطقية كالداللية لمجمؿ كتتمثؿ 

(، كفي Ωىذه الخصائص في التمثيؿ لممحمكؿ كلمخصصاتو التي يرمز إلييا بػػ)
باإلضافة إلى الكظائؼ الداللية  (𝒪كيرمز ليا بػػ) التمثيؿ لمحدكد كلمخصصاتيا

 (:αلكؿ حد مف حدكد الجممة كيرمز إلى ىذه الكظائؼ بػػػ)
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Ω محموؿ :        :𝒪      حدود  
 و(المنفذ )وما يحالف 

α     المستقبؿ 
   التعريؼ أو التنكير    الجية )تاـ غير تاـ(

 المتقبؿ 
  اإلفراد أو التثنية أو الجمع  مستقبؿ( -حاضر -الزمف )ماضي

 المستفيد 
 األداة    التذكير أو التأنيث

 المكاف
 الزماف

 
كقكعيا أـ لـ يتـ، . ىؿ الحادثة تـ ةكىي الزمف الداخمي لمكاقع :الجية* 

الزمف ىك  «كاف زيد يحفظ شعرًا كؿ يوـ»الزمف. مثبلن:  كذلؾ بمعزؿ عف
 ؿ مستمران.الماضي كالجية: غير تاـ ألف الفعؿ ما يزا

ذكات معينة.  مرتبطة بالكاقع. كؿ حادثة ما تبنييا :الوظائؼ الداللية* 
فػػ)زيد( ىك الذات المنفذة ك)مقالة( تأخذ دكر المتقبؿ  «كتب زيد مقالة»فمثبلن: 

 «عمران »، فزيد منفذ ك«أىدى زيٌد عمرًا كتاباً »لحدث الكاقع، كذلؾ في قكلنا: 
 متقبؿ. «كتابان »مستقبؿ ك
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فػػ)الحجر(  «كّسر زيٌد الزجاج بالحجر»أداة تنفيذ الكاقع، مثبلن:  :داةاأل* 
 ىنا األداة التي نفذ بيا زيد الكسر.

 فػػ)الرشيدية( ىنا مكاف. «سافر زيد إلى الرشيدية»مثبلن:  :المكاف* 
 فػػ)ليبلن( ىنا زماف. «سافر زيد ليالً »مثبلن:  :الزماف* 

 في البنية الحممية.تمؾ كانت المعمكمات التي يمثؿ ليا 
 :تطبيقػػػػػػػػػػػػػػات

ـ الجيش عمى المتظاىريف بالدبابات في الصيف السنة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىج

 الماضية

 حدود          محموؿ 
 مخصص الجممة:+ 

مكؿ ىؿ المح   اف جذر الفعؿ صيغة صرفية مخصص الجية مخصص الزم
 فعؿ أك اسـ أك صفة.

 ؼ     َفَعؿ       ق.ج.ـ            مض       ػػػػػػا  تػ    
 أد((1: دبابات)ص1)ص متؽ((2تظاىريف)س: م2)س منؼ((1: جيش)س1)س
 ـز((3: سنة ماضية)ص3)ص مؾ((2: الصيف)ص2)ص

 التمثيؿ لمخصصات الحدود:+ 
 متؽ((2: متظاىريف)س2)ع ذ ج س منؼ(1: جيش)س1)ع ذ ج س
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 فؾ الرموز:+ 
 ...: الحدكد 3، س2، س1س ؼ: فعؿ.   اضي. مض: م تا: تاـ. 

 منؼ: منفذ.  ... الحدكد المكاحؽ.  3، ص2، ص1المكضكعات: ص
 متقبؿ. متؽ: 

:  زماف.  مؾ: مكاف.  أد: أداة.   ـز
 :البنية الوظيفية -7-2

كتمثؿ فييا مخصص  تمثؿ فييا الكظائؼ التركيبية كالكظائؼ التداكلية،
تككف: إما إخباران أك سؤاالن أك كعدان أك إنذاران أك  الحمؿ أم القكة اإلنجازية، كىي

 تكبيخان أك استيزاءان...
ىجـ الجيش عمى المتظاىريف بالدبابات في »فمثبلن في الجممة السابقة: 

، قكتيا اإلنجازية ىي اإلخبار، كيرمز لو بػػػػ )خب( في «الصيف السنة الماضية
 التمثيؿ كما يمي:

 ؼؿ خب  تا مض ق.ج.ـ  َفعَ 
ىي السؤاؿ كيرمز لو  ىؿ ىجـ الجيش...كالقكة اإلنجازية في ىذه الجممة: 

 ؼبػػػ )سؤ( في التمثيؿ التالي:  ُسؤ   تا مض ق.ج.ـ  َفَعؿ 
كما كردت في كالكظائؼ التركيبية المقصكد بيا الفاعؿ كالمفعكؿ لكف ليس 

متعدد القديـ  فإذا كاف الفاعؿ في النحك العربيالنحك العربي القديـ  مفيـك
األشكاؿ فيناؾ الفاعؿ النحكم التركيبي كىناؾ الفاعؿ المنطقي أك الداللي كىك 
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في النحك الكظيفي كظيفتو  -الفاعؿ - ؿ الذم يقـك بالفعؿ دالليان، فإفالفاع
التركيبية تسند في مستكل البنية التحتية إلى الحد الذم يشكؿ المنظكر األساسي 

مكؿ. فالمنظكر االساسي الذم تقدـ بو الكاقعة ىك الذم يعينيا المحالتي  ةلمكاقع
الكاقع ىك الذم ند إليو الكظيفة التركيبية الفاعؿ كالمنظكر الثانكم الذم تقدـ بو تس

 تسند إليو الكظيفة التركيبية المفعكؿ.
 

 :تطبيقػػػػػػػػػات
مف منظكر زيد. ػػ)زيد( فاعؿ ألف الكاقعة مقدمة فػ * زيد فرح بفوزه.

 ؿ.زه( مفعك ك)بفك 
)زيد( فاعؿ. )إلى الرباط( مفعكؿ )المنظكر  * سافر زيد إلى الرباط.
 الكاقعة(. الثانكم الذم قدمت مف خبللو

)أحمد( لو كظيفة داللية: حائؿ )الحائؿ يعني لو  * أحمد شاعر جيد.
حاؿ(، كلو كظيفة تركيبية: فاعؿ )شاعر( محمكؿ ال كظائؼ لو. فالكظائؼ 

محمكؿ. )جيد( مفعكؿ )منظكر ثانكم( ألنو حد مستقؿ ألنو تعطى لمحدكد دكف ال
 يرافؽ محمكالن )شاعر(.

 :الوظائؼ التركيبية -7-2-1
شكؿ المنظكر األساسي لمكاقعة، المفعكؿ تسند يالفاعؿ تسند إلى الحد الذم 

 إلى الحد الذم يشكؿ المنظكر الثانكم لمكاقعة.
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 :الوظائؼ التداولية -7-2-2
ائؼ: كظيفتاف داخميتاف )داخؿ الحمؿ( ككظيفتاف تتحدد في أربعة كظ
 خارجيتاف )خارج الحمؿ(.

 :قمو( الذي ورد في الوظائؼ الداللية لمحدودلمنفذ )وما يحاا -7-2-3
يحاقؿ المنفذ فيك ما كقع في حقؿ المنفذ  أما المنفذ فسبؽ تكضيحو، كأما ما

 كليذه المركبات التي تقع في حقؿ المنفذ كظائؼ أخرل منيا:
، فالريح ليست ىنا منفذان «فتحت الريح الباب»كما في مثاؿ:  * القوة:

ست منفذان ألنيا ذات غير مراقبة. كمنيا كلكنيا كقفت فقط في حقمو، كىي قكة كلي
 أيضان،

، فػػ)زيد( ىنا ليس منفذان كلكنو «جمس زيد»كما في المثاؿ: التموضع: * 
 متمكضع. تمكضع في المكاف.

 :تحديد الحمؿ -7-2-4
الحمؿ ىك المحمكؿ كالحدكد كىذه األخيرة إما مكضكعات كىي الحدكد التي 
ما لكاحؽ كىي الحدكد التي يمكف  يستمزميا المحمكؿ استمزامان في بناء الكاقعة، كا 
االستغناء عنيا في بناء الكاقعة )حدكد إضافية( كالمثاؿ الذم تككف فيو الحدكد 

ككف فيو الحدكد لكاحؽ فيك: لذم ت، أما المثاؿ ا«كتب زيد رسالة»مكضكعات: 
كنسكت جكابان عمى سؤاؿ: ىؿ أكؿ  «أكؿ زيد»يمكف القكؿ  «أكؿ زيد تفاحة»

 زيد؟
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 ﴿فأما مف أعطى﴾في قكلو تعالى:  قد يككف لو محمكؿ كاحد كما «أعطى»
 .«مف»المحمكؿ ىك 

 كيمكف التمثيؿ لكؿ ما سبؽ بالشكؿ التالي:
     Ω محموؿ :      :𝒪  حدود     

                                      α  
 حدود لواحؽ  حدود موضوعات

 حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ   
 :كيفية تمثيؿ المحموؿ في المعجـ -7-2-5

 يمثؿ المحمكؿ في المعجـ بػػػػػػػ :
 .صكرتو )جذره ككزنو الصرفي( الجذر

 .الكزف الصرفي مقكلتو 
 محمكالت نكعية.ك  محمكالت كمية عدد محبلتو 

 .األدكار الداللية كظائفو 
 قيكد االنتقاء. قيكده 

عددان مف المحبلت )أمكنة فارغة( ىذه  فمكؿ محمكؿ بنية داخمية تتضمف
المحبلت تمؤلىا الحدكد لبناء الجممة بشركط معينة تسمى القيكد االنتقائية التي 

ره كػ. ت. ب حذ كتبيفرضيا المحمكؿ عمى محبلت حدكده مثاؿ: المحمكؿ 
 2محؿ الكاتب  1صيغتو َفَعؿ مقكلتو الصرفية فعؿ كالمحبلت ىنا محميف اثنيف: 
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( 1كمحؿ المكتكب. يفرض المحمكؿ القيكد االنتقائية عمى المحبلت: فالمحؿ )
( يجب أف يمؤله حد مف 2يجب أف يمؤله حد مف سماتو ]+إنساف[ كالمحؿ )

ا حدكد مكضكعات كما جاء كراءىا ( تمؤلى2( ك)1سماتو ]+مكتكب[. كالمحبلف )
إف الحمؿ ىك  مؿ عمييا قيكده(.ة الفعؿ( حدكد لكاحؽ )ال يفرض الح)بني )خارج(

الحمؿ تسمى حدكدان ما تشكؿ مف محمكؿ كحدكد ىذه الحدكد إذا كقعت داخؿ 
ذا كقعت خارج الحمؿ سميت  داخمية كتسند إلييا كظائؼ تداكلية داخمية أيضان. كا 

 ييا كظائؼ تداكلية خارجية.خارجية كتسند إل
 كالبنية الحممية تصبح دخبلن لمبنية الكظيفية عف طريؽ التمثيؿ

تتحدد كما سبقت اإلشارة في أربعة كظائؼ: كظيفتاف  الوظائؼ التداولية:
خارجيتاف، ككظيفتاف داخميتاف، كاألكلى نسبة إلى خارج الحمؿ كالثانية نسبة إلى 

محمكؿ كحدكد مكضكعات كلكاحؽ. أما داخؿ الحمؿ. فالحمؿ ما تككف مف 
الجممة فيي ما تجاكزت كؿ ذلؾ بتضمنيا حدكدان أخرل تسند إلييا كظائؼ 

فيما كظيفتاف  «Tail»كالذيؿ  «Thème»تداكلية خارجية كىي: المبتدأ 
تداكليتاف خارجيتاف عف الحمؿ ألنيما ال تخضعاف إلى القيكد التي يفرضيا 

ي تحدد مجاؿ الخطاب تسند إلييا الكظيفة الحمؿ عمى حدكده. فالحدكد الت
إلى الحد الذم يعدؿ أك يصحح  المبتدأ كتسند الكظيفة التداكلية ذيؿالتداكلية 

 معمكمة كردت داخؿ الحمؿ. كمثاؿ الكظيفة األكلى:
 [زرت معالميا التاريخية]        ، ػػػػاسػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػ
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 حمؿ       حد يعد مكونا يقع 
 )مبتدأ( خارج الحمؿ
 كمثاؿ الثانية:

 قرأت الكتاب، بؿ معظمو.
تسند إلييا الكظيفة التداكلية )ذيؿ( ألنيا تعدؿ المعمكمة 

 الكاردة في الحمؿ.
 كالذيؿ قد يأتي لمتككيد أك التعديؿ أك التصحيح... الخ.
يتاف الخارجيتاف في كيمكف صكرنة المكاقع التي تظير فييا الكظيفتاف التداكل

 :تيالجممة كاآل
 ... لكاحؽ[، ذيؿ.2... مكضكع1مبتدأ، ]محمكؿ مكضكع 

كتسند  «Topic» «المحكر»كأما الكظيفتاف التداكليتاف الداخميتاف فيما: 
إلى الحد الذم يشكؿ معمكمة مشتركة بيف المتكمـ كالمخاطب كالمعمكمة ىي ما 

د كتسند إلى الح «Focus» «البؤرة»يشكؿ محط الحديث بينيما، كالثانية ىي: 
أيف -الذم يحمؿ معمكمة جديدة بالنسبة إلى المخاطب. كأمثمة ذلؾ ما يمي: 

سافر زيد إلى العاصمة. فزيد محكر، كالعاصمة بؤرة )بؤرة جديد(  -سافر زيد؟ 
ذلؾ أف البؤرة تنقسـ إلى بؤرتيف: إما بؤرة جديد كما ىك الحاؿ ىنا )المثاؿ 

ما بؤرة مقابمة: كىي كظيفة تسند إلى الحد حينما يأتي ليقابؿ حدان آخر.  السابؽ( كا 
كمثاليا: ما زيدان قابمت، بؿ ىندان. فعبارة )بؿ ىندان( بؤرة مقابمة في الجكاب عمى 
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الشاعر( محكر،  اقابمت زيدان الشاعر. )زيد -سؤاؿ ىؿ قابمت زيدان أـ ىندان؟ 
كلكف عندما نقكؿ: قابمت زيدان، الشاعر. فالشاعر ىنا )ذيؿ( شريطة أف تككف 

 ناؾ لحظة صمت كىي التي رمزنا إلييا في المثاؿ ب)،(.ى
 بنية مككنية.كىكذا، تعد أيضان البنية الكظيفية التامة، دخبلن لمحصكؿ عمى 

 :البنية المكونية -7-3
دكرىا أف تعبر بالكسائؿ الصرفية كالتركيبية كالتنغيمية التي تعرفيا المغة 

لممثؿ ليا في مستكل البنية الحممية الداللية كالتداكلية االعربية عف المعمكمات 
يشكبلف ما يسمى  معان كالكظيفية. كتجدر اإلشارة إلى أف البنية الحممية كالكظيفية 

 بالبنية التحتية أما البنية المككنية فيي بنية سطحية.
 ممعمكمات الداللية كالتداكلية.لالمغة انعكاس + 

 ككخبلصة:
ع ثبلثة أنساؽ مف القكاعد النحك الكظيفي يتككف مف ثبلث بنيات تضطم -

 لبنائيا.
 ىناؾ ثبلثة أنماط مف الكظائؼ: التركيبية، التداكلية كالداللية. -
كىناؾ ثبلثة مخصصات: مخصصات الحمؿ، مخصصات الحدكد،  -

 كمخصصات المحمكالت.
دكر الكظائؼ التداكلية: تحديد الكضع التخابرم لممككنات كالعبلقات القائمة  -

 بينيا في الجممة.
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كمات المشتركة بيف المتكمـ كالمخاطب تسند إلييا كظيفة تداكلية المعم -
 ]محكر[ كالمعمكمات الجديدة تسند إلييا كظيفة تداكلية ]بؤرة[.

 كؿ المعمكمات الممثؿ ليا في مستكل البنية الكظيفية تؤدم دكران تداكليان. -
كؿ المعمكمات الممثؿ ليا في مستكل البنية الحممية تؤدم معظميا دكران  -

 الليان.د
 النحك الكظيفي كقكاعده كعممياتو كما يمي: كيمكف التمثيؿ لبنيات

 
 

اســـــــــألاش  تحديد مخصصات المحمول. - 
 تحديد مخصصات الحدود. -
 إدمــــــــــــاج الحــــــدود. -

 تحديد مخصص الحمل. -
 إسناد الوظائف التركيبية. -
 الوظائف التداولية.إسناد  -

 قواعـــــــــد التعبيــــــــــــر. -

 بنية حملية

 بنية وظيفية

 بنية مكونية
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 :تطبيقػػػػػات
 .«حضر المتفرجوف الحفؿ  »األساس: مثبلن جممة: 

 1)ع ذ منؼ.فا.مح((1: متفرج)س1)ع ذ ج س ؼ ]حب]تا]مض ح.ض.ر  َفَعؿ 
 ((2:حفؿ)س2س
   𝛟     َـ1 المتفرجكف       َحَضر 

 
 [[متؽ.مؼ.بؤ.جد((2حفؿ)س :2س 1)ع ذ

 2الحفػػػػػػؿ ـ       
 األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس

 قكاعد تككيف معجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

مفردات 
 أصكؿ

مفردات 
 مشتقة

 
 األساس منو تنطمؽ عممية بناء الجممة. -
مغتو كالمقصكد المعجـ مخزكف المفردات التي يتكمميا متكمـ فطرم ب -

بالمعجـ ىنا المعجـ الذىني ال المعجـ الصناعي المحدكد ألنو ال يمثؿ النسقية 
 لممفردات التي يتكمميا إنساف ما بخبلؼ المعجـ الذىني.

كواعد 

 ثكويً
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قكاعد التككيف )أك اإلنتاج( تتفرع إلى قكاعد تككيف المحمكالت، مثبلن:  -
ثبلن: تطبيؽ قاعدة تحكيؿ استنفذ. كقكاعد تككيف الحدكد م االنتقاؿ مف: نفذ 
 إلى: أدخؿ عمي زيدان داران. ككذا: االنتقاؿ مف: استنفذ  مف: دخؿ زيد داره 

 إلى استنفاذ كمف نفد إلى نفاذ.
+ المعجـ يتككف مف مفردات أصكؿ كقكاعد التككيف ىي التي بيا نحصؿ 
ك عمى المفردات المشتقة. المفردات: المحمكالت أك الحدكد. أصكالن كانت أ

 مشتقة.
+ ككيفية تمثيؿ المفردات في المعجـ الذىني )غير الصناعي( كما سبقت 

 اإلشارة إلى ذلؾ ىي كما يمي:
 لكؿ محمكؿ إطار حممي يتضمف:

 .)صكرة المحمكؿ )جذره ككزنو الصرفي 
 .)مقكلتو )فعؿ أك اسـ أك صفة 
 (.ف... س1عدد محبلت مكضكعاتو )س 
 مى محبلت مكضكعاتو: )قيكد االنتقاء التي يفرضيا المحمكؿ ع+ 

 حي... الخ( +إنساف، 
  إلى محبلت مكضكعاتو )منؼ، الكظائؼ الداللية التي يسندىا المحمكؿ

...(.متؽ، مس  تؽ، أد، مؾ، ـز
 .«كتب»مثاؿ المحمكؿ: 
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 منؼ((1:)+إنساف()س1)س   ؼ]كػ.ت.ب  َفَعؿ 
 [متؽ(2:)+مكتكب()س2)س

    صورة المحموؿ مقولتو           
الوظائؼ          ( 2عدد المحالت)             
 الداللية

ما يتعمؽ بالقيكد: + كؿ محمكؿ يتضمف بطريقة تمقائية الجممة التي 
 مؿ(.)أك الح يستطيع بناءىا. ]كتب[ تتضمف كؿ المعمكمات الكافية لبناء الجممة
 + كؿ المعمكمات في المعجـ مصكغة عمى شكؿ أطر حممية.

بيا يتأتى لنا إسناد الكظائؼ الداللية بعيارة أخرل مؿء  كىناؾ نظرية فرعية:
 عمى الشكؿ اآلتي: «Dick» «ديؾ»المكاقع. كيقترحيا 

 وقائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحرك ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمراقب 

 منفذ + + ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعم
 قوة + - دثػػػػػػػػػػػػػػػػح

 متموضع - + عػػػػػػػػػػػػػػػػػػوض
 حائؿ - - حالػػػػػػػػػػػػػػػػػة

State of affairs 
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مؿ تتطمب مراقبة الذات المسافرة . عممية السفر: كاقعة ع«سافر زيد»
 .«كتب زيٌد رسالةً »كالحركة. حدىا األكؿ تسند إليو كظيفة ]منفذ[ ككذلؾ 

 ياب المراقبة )الريح ال تراقب ذاتيا(.ىناؾ حركة كغ «ىبِت الريح  »
 : ىناؾ مراقبة زيد لقبكعو كال حركة.«قبع زيد في داره»
 المراقبة )زيد ال يراقب حزنو( كغياب الحركة.: غياب «حِزف  زيدٌ »

 ة الكظائؼ الداللية:سممي
إف الكظائؼ الداللية تحدد األدكار التي تقـك بيا الذكات، ككيفية إسناد 

أف تتبع ىذه الكظائؼ  «Dick» «ديؾ»لية لمحدكد. كيفترض الكظائؼ الدال
 ة التالية:يمالسم

 منفذ < متقبؿ < مستقبؿ < مستفيد < أداة < مكاف < زماف.
 كىذه السممية لتتكافؽ مع نسؽ المغة العربية يجب إعادة ترتيبيا كما يمي:

أىدى »منفذ < مستقبؿ < متقبؿ < مستفيد < أداة < مكاف < زماف. مثاؿ: 
: فزيد )منفذ( كىندان )مستقبؿ( ككتابان )متقبؿ(، أما في النسؽ «زيد ىندًا كتاباً 

 اإلنجميزم:
     «John gave a boock to Mary» 

 متقبؿ   مستقبؿ )مستفيد( 
 إنساف< ->+إنساف< ال بد أف تسبؽ الشيء الذم يحمؿ >

 < متقبؿ < مستقبؿ < مستفيد < أداة < مكاف < زماف.
 منفذ
 قوة

تموضعم  
 حائل
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 متقبؿ < مستفيد < أداة < مكاف < زماف. < مستقبؿ <
 تطبيقات:

 جممة تبتدأ بمستقبؿ )ىند مستقب/ كتابان متقبؿ(. + أىديت ىندًا كتابًا:
 جممة تبتدأ بمتقبؿ )كتاب متقبؿ/ زيدان مستقبؿ(. + أعطي كتاب زيدًا:

 جممة تبتدأ بزماف )يـك الخميس زماف(. + صياـ يـو الخميس:
 تبتدأ بمكاف )في المسجد( مكاف. جممة + صمي في المسجد:

الترتيب ترتيب جزئي في البنية الحممية  ىذا )كتب زيد رسالة(+ 
 )السطحية(

 منؼ   متؽ 
إنو ترتيب غير نيائي، فالذم يحدد الترتيب ىك إسناد الكظائؼ التركيبية 

 كالداللية. قد نحصؿ في البنية المككنية )التحتية( جمبلن مثؿ: رسالة كتب زيد.
كىذه الكظائؼ تنتمي إلى ما  كظائؼ الداللية تسند في البنية الكظيفية،ال
 «.Universal Grammar»بالنحك الكمي  يسمى

 :سممية إسناد الوظائؼ التركيبية
 إلسناد الكظائؼ التركيبية: فاعؿ، كمفعكؿ. سممية «Dick» «ديؾ»كضع 
:منفذ إف لـ تسند إلى الحد الذم يحمؿ كظيفة  الوظيفة التركيبية الفاعؿ

تقبؿ كىكذا دكاليؾ... الخ. المستقبؿ إف لـ يكف تسند إلى الميكف، تسند إلى 
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 صيـ شير رمضاف. -2.)زيد: منفذ فاعؿ(. دًا كتاباً ىنأىدى زيد  -1مثاؿ: 
 )شير رمضاف زماف فاعؿ( كالشيء نفسو بالنسبة لمكظيفة التركيبية: المفعكؿ:

 
ة < مستفيد < أدامتقبؿ < منفذ < مستقبؿ < 

 مكاف < زماف

 فػػػػػػػػػػػػػػا
          +              +          +        +    

 +         +      + 

 مػػػػػؼ
   -                  +              +         +   

         ++      + 
مراقبة  –المنفذ ال يمكف أف يرد إطبلقان مفعكالن. زيد فرحه بنجاحو. )زيد( 

إليو كظيفة داللية كال تركيبية ركة فيك حائؿ، فرح )محمكؿ( كالمحمكؿ ال تسند ح
 كال تداكلية. )بنجاحو( كظيفة داللية ِعمَّة.

إف سممية الكظائؼ الداللية ليا عبلقة بإسناد الكظائؼ التركيبية الفاعؿ/ 
أك لية. فالفاعؿ ؼ التركيبية مرتبط بالكظائؼ الدالالمفعكؿ أم أف إسناد الكظائ

المفعكؿ كبلىما، يمكف إسنادىما إلى بعض الحدكد التي تحمؿ كظيفة داللية 
معينة كيمنع  إسنادىما إلى بعض الحدكد التي تحمؿ كظيفة داللية معينة. ففي 

 اإلنجميزية مثبلن نجد جمبلن كالتالية:
 
 



 99 

- John gave the book to Mary. 
مستقبؿ                                                                     

 متقبؿ             منفذ
- The book was given to Mary by John. 

منفذ     مستقبؿ                                                                           
 متقبؿ             

- Mary was given the book by John. 
منفذ                                                                   

 متقبؿ                    مستقبؿ    
يمكف إسناد الكظيفة التركيبية الفاعؿ إلى الحدكد التي تحمؿ الكظائؼ  -

 الداللية: المنفذ، المتقبؿ، المستقبؿ في النسؽ اإلنجميزم.
 كنجد في العربية جمبلن مف أمثاؿ:

ىذه الجمؿ تكجد في درجة أقؿ     منح الكتاب لزيد مف قبؿ عمرو. -؟؟؟
 مف

 المقبكلية كيرمز ليا بػػ)؟؟؟(.    د.ػػػػػػمنح عمرو الكتاب مف قبؿ زي -؟؟؟
كمعيار تحديد المقبكلية ىك نسبة لمجمؿ التي تحتـر سممية الكظائؼ 

 الداللية.
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التي تحمؿ الكظائؼ يمتنع إسناد الكظيفة التركيبية الفاعؿ إلى الحدكد  -
الداللية األداة، المكاف، الزماف ىذا في نسؽ المغة اإلنجميزية معناه ال يمكف تقديـ 

 الكاقعة مف منظكر األداة أك المكاف أك الزماف. مثاؿ:
* This kinife was cut the meat with by John. 

 كف الحدكد الكجيية ىي التي تقبؿ أف تقدـ منيا كجية الكاقع التي يم
 إسناد الكظيفة التركيبية الفاعؿ إلييا.

 .الحدكد غير الكجيية: ىي الحدكد التي ال تقبؿ ذلؾ 
أما في نسؽ المغة العربية، فيمكف أف تسند الكظيفة التركيبية الفاعؿ إلى 

، المستقبؿ، نحك: عاد خالدٌ الحدكد التي تحمؿ الكظائؼ الداللية: المنفذ، نحك: 
ّمي في ، المكاف، نحك: الرسالة   تكتببؿ، نحك: ، المتقأعطي خالد قمماً  ص 

ـ  يـو الخميس، الزماف، نحك: المسجد ، حيث سير سيرٌ ، الحدث، نحك: ِصي
 )سير = حدث(.

 :ال يمكف أف تسند إلى الحد الذم يحمؿ  الوظيفة التركيبية المفعوؿ
 الكظيفة الداللية المنفذ.

ذ، المستقبؿ، المتقبؿ، الحدكد الكجيية في المغة العربية ىي: المنف -
المكاف، الزماف، الحدث. كفي المغة اإلنجميزية ىي: المنفذ، المستقبؿ، المتقبؿ، 

 كىذا بالنسبة لمفاعؿ ]+إنساف[، كبالنسبة لممفعكؿ فيي: المستقبؿ كالمتقبؿ.
 إنساف[. -يمكف في العربية أف نقدـ الكاقعة مف الحدكد التي تحمؿ السمة ]
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 فة التركيبية الفاعؿ في العربية:سممية إسناد الكظي -
 منفد

 مكاف     قكة  مػػػػػػػػػػػػػػا 
 زماف متمكضع  < مستقبؿ < متقبؿ <  يحاقؿ 
 حدث     َحائػػػػػػػػؿ   المنفذ 
 +     +      +     +      فػػػػػػػػػػػػػا. 
 +     +       +      -     مػػػػػػؼ. 

 حالة المفعكؿ المستقبؿ(.) أعطيت خالدًا باقة ورد. -
. كيككف المكاف مفعكالن نحك: قابمت  ىنداً كيككف المستقبؿ مفعكالن نحك:  -

، كيككف صاـ عمرو يوـ االثنيفكيككف الزماف مفعكالن نحك:  يف.س ار القوـ  فرح
 .سرت سيرًا حثيثاً الحدث مفعكالن نحك: 

الفاعؿ كالكظيفة  الكظيفة التركيبية+ اختبلؼ المغات اإلنسانية في إسناد 
 التركيبية المفعكؿ:

* تعد المغة العربية أعمى لغة تتكفر عمى إمكانات تعبيرية ال تتكفر عمييا 
المغات األخرل؛ فمثبلن تسند الكظيفة التركيبية الفاعؿ في المغة العربية إلى الحدكد 

الحدث، التي تحمؿ الكظائؼ الداللية المنفذ، المتقبؿ، المستقبؿ، المكاف، الزماف ك 
المغة اإلنجميزية كالمغة  أما في المغة اليكلندية فتسند فقط إلى المنفذ كالمتقبؿ، أما

قبؿ كالمستقبؿ، في حيف ال تحتاج المغة األلمانية إلى المنفذ كالمتاليابانية فتسند 
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ناء عنيما بشكؿ اعؿ/ المفعكؿ باالستغإلى إسناد الكظيفيتيف التركيبيتيف الف
 مطمؽ.

ئز التي تدؿ عمى كجكد الكظائؼ التركيبية الفاعؿ كالمفعكؿ * بعض الركا
في لغة ما مف المغات: سنكتفي باعتماد رائز ميـ كىك إمكانية االنتقاؿ مف البناء 

 لممعمـك إلى البناء لممجيكؿ.
 إسناد الوظائؼ التداولية: 
 :الوظيفتاف الداخميتاف -1

قضيت عطمتي في : جديد )بؤ.جد( كمثاؿ ذلؾكىي إما بؤرة  + البؤرة:
، جكابان عمى )أيف قضيت عطمتؾ؟( فػػ )في مراكش( بؤ.جد. إذ ال يمكف مراكش

يب أم الشؾ في عدد مف المعمكمات الكاردة. عكس ما نجده قاستعماؿ رائز التع
ف أف األمر ػػػػػػػػفي بؤرة مقابمة، فإذا أمكف استعماؿ رائز التعقيب في جممة ما تبي

ذا لـ يمكف فاألمػػػػػػػػػػبمؤرة مقاػػػػػػيتعمؽ بب اؿ ػػػػػػػػػد. كمثػػػؤرة جديػػػػػػر يتعمؽ ببػػػػػػػػػػػػة، كا 
فنجيب: حذاء اشترل خالد، ال معطفان )إمكانية  «أ معطفًا اشترى خالد؟»ؾ: ػػػػػذل

 التعقيب( كالمبلحظ أف أداة االستفياـ في كؿ الجمؿ االستفيامية تبأر.
ة إسناد الكظيفة رتبط سمميفة التداكلية مإسناد ىذه الكظي + المحور:

يحمؿ الكظيفة  الذمالتركيبية الفاعؿ، تسند الكظيفة التداكلية المحكر إلى الحد 
فإلى الحد الذم يحمؿ الكظيفة التركيبية المفعكؿ جد ك التركيبية الفاعؿ، إف لـ يُ 

حكر إلى )أم الحد الذم يمي الفاعؿ(، بعبارة أخرل: تسند الكظيفة التداكلية الم
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الحد الذم يحمؿ معمكمة مشتركة بيف المتكمـ كالمخاطب ىذه المعمكمات 
 المشتركة في خطاباتنا اليكمية ال تخرج عف:

 معمكمات جديدة[.       ]معمكمات قديمة،
 )بؤرة(            )فاعؿ، محكر(      

ف كجد الفاعؿ  المفعكؿ إف لـ يرد الفاعؿ يدرج في المعمكمات القديمة كا 
 تقؿ إلى المعمكمات الجديدة.ين

 :الوظيفتاف الخارجيتاف -2
 يقع خارج الحمؿ: خارجيتو مشركطة:الذم تسند إلى الحد  + المبتدأ:

معنكم ما. فعندما نقكؿ: مربكطان بالحمؿ برابط داللي  بأف يككف المبتدأ -أ
تربطو ، ىذه الجممة الحنة تداكليان ألف الحد )المبتدأ( )زيده( ال زيٌد، سافرت ىند

بالحمؿ أية رابطة داللية. كمثاؿ المبتدأ المربكط برابط داللي بالحمؿ: قكلنا زيده 
 سافرت أختو ىند.

- As for the students, Adolescents al most never 
have any sense. 

كبأف يككف المبتدأ عبارة محيمة أم عبارة تحيؿ عمى شخص معركؼ  -ب
ا إذا كانت مجيكلة فتصبح الحنة مثاؿ: أك شيء معركؼ أك ذات معركفة. أم

ذه الجممة الحنة تداكليان بشرط أف تسند إلى ي، فزيدًا إلى المسرح رجٌؿ، صاحب  
)رجُؿ( الكظيفة التداكلية )مبتدأ( فرجؿ عبارة غير محيمة )مجيكلة(، كقيد أك شرط 
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اإلحالية ىذا يخضع ليا الذيؿ أيضان )فيك اآلخر يجب أف يككف عبارة 
فيذه الجممة صحيحة  زيدًا إلى المسرح[ ]رجٌؿ صاحب  فعندما نقكؿ: محيمة(.

 تداكليان كلكف ال يمكف أف نسند إلى عبارة)رجؿ( الكظيفة التداكلية )مبتدأ(.
 يشترط فيو أف يككف عبارة محيمة كبأف يرتبط بالحاؿ كيخالؼ + الذيؿ:

لذم يأتي الذيؿ المبتدأ في أمكر كىي أف: زيدان إذا كاف يكضح الضمير في الحد ا
فيأخذ الذيؿ بذلؾ الكظيفة التركيبية التي يحمميا  لتكضيحو أك تصحيحو أك تعديمو

الحد الذم يأتي لتكضيحو أك تصحيحو أك تعديمو أم يرث الكظيفة الداللية 
، فإف المبتدأ ال كالكظيفة التركيبية لمحد الذم يأتي إما لتكضيحو أك تصحيحو

 اللية كال كظيفة تركيبية.ال كظيفة د –ىك  –تسند إليو 
 زيدًا.    قابمت أخاىا،    ىنٌد،  -
ذيؿ توضيح يوضح بو المتكمـ                حمؿ            )مبتدأ(   

 معمومة وردت داخؿ الحمؿ )أخاىا(.
قـك معمكمة خاطئة ثـ تصححيا، األكؿ ي + الفرؽ بيف التصحيح والتعديؿ؛

الضركرة خاطئة ثـ تعدليا + قرأت الكتاب، نصفو أما الثاني فتقدـ معمكمة ليست ب
 .ذيؿ تعديؿ 

 ذيؿ تصحيح. + قابمت اليـك زيدان، بؿ خالدان 
 أما الذيف خانوا الوطف، فتقمدوا المناصب المرموقة.

 مبتػػػػػػػػػػػدأ                        حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ           
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 :ؽػػػػػػػػػػتطبي+ 
حدد البنية التحتية لمجممة اآلتية في إطار النحك الكظيفي عف طريؽ بناء 

 البنية الحممية كالبنية الكظيفية:
، السياؽ: متى يسافر الطبلب إلى يسافر الطالب إلى العاصمة غداً  -

 العاصمة؟
 متؼ.فا.مح((1:طالب)س1)ع ج ذ س ؼ ف اع ؿ  ]خب]غ تا]مضا س.ؼ.ر

ؿ   مؾ((2>مكاف<)س2)سمتؽ((1ساف<)س>إن 1)سؼس.ؼ.ر فاع 
 [[[ـز بؤ.جد((1: غد)ص1ذ.ص1)فمؾ.مؼ((2مة)س:عاص2ث س1)ع

مستكل البنية  ر مثبلن( ال تدمج إال فيبالنسبة لممعمقات )حركؼ الج
أك جممة  السطحية )البنية المككنية(، كالمعمقات ىي التي تعمؽ كممة بكممة أخرل

 <.بجممة أخرل، المستقبؿ ال يككف إال >إنساف
 في إطار البنية الحممية:

 إسناد الكظائؼ الداللية تحديد مخصص المحمكؿ... -
 في إطار البنية الكظيفية:

 إسناد الكظائؼ التركيبية، التداكلية، تحديد مؤشر القكة اإلنجازية لمحمؿ. -
 ىؿ يسافر الطالب إلى العاصمة غدًا؟سياؽ:  -

كضع مف حد )كغد( كتالجديد في البنية التحتية ىك أػف بؤ.جد تحذؼ 
 ى ىذا النحك: ]]........[[ بؤ.جد.لمحمؿ كمو خارج المعقكفات عم
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 أيف يسافر الطالب غدًا؟سياؽ:  -
 مؾ.مؼ.بؤ.جد((2: عاصمة)س2)      س          

 الطالب؟ أيف ومتى يسافر :في سياؽ -
 ـز بؤ.جد((1:غد)ص1)  صمؾ.مؼ.بؤ.جد(2: عاصمة)س2)    س             

 مف يسافر إلى العاصمة غدًا؟ياؽ: في س -
)   منؼ.فا.بؤ.جد((1:طالب)س1)   س              

.مح(1)ص مؾ.مؼ.مح(2:عاصمة()س2س  ـز
 ىؿ يسافر الطالب إلى العاصمة اليـو أـ غدًا؟في سياؽ:  -

.بؤ مؽ.(1)  ص                ـز
 + في النحك الكظيفي ال يمكف أف يككف ىناؾ أكثر مف مفعكؿ كاحد.

 المستفيد غير كارد بالنسبة لمغة العربية.+ 
+ ما ىي أنكاع الكظائؼ التداكلية المسندة إلى مككنات ىذه الجممة في 

 مستكل البنية التحتية:
 . سياؽ الجممة: مف زار أحمد؟* ىنٌد، زار أحمد أ خاىا، بؿ أباىا

 )ذيؿ( تصحيح.  )محكر( )بؤ.جد(    )مبتدأ( 
 معمومة     محط    يشكؿ معمومة 

 تصحيح     المعمومة       مشتركة    
 معمومة   التي يطمبيا     بيف المتكمـ              
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 خاطئة     المخاطب      والمخاطب               
 الجكاب: تسند إلى الحد )ىند( الكظيفة التداكلية مبتدأ...

 + حد البنية التحتية لمجممة اآلتية في إطار النحك الكظيفي:
الكاردة في سياؽ: أنظـ زيد  في المقيى نظـ زيد الشاعر القصيدة. -

 القصيدة في الحديقة؟
 منؼ فا مح((1س: )صشاعر زيد: :1ذس1)ع  ؼ]خب]تا]مض  ف.ظ.ـ  َفَعؿ 

 [[[مؾ بؤ مقا((1صمقيى) (:1ث)ص1)ع متؽ.مؼ)مح(((2قصيد)س :2ث س1)ع
تجريد: إنو يمثؿ الكظيفي بخاصيتيف: األكلى؛ خاصية ال + يتميز النحك

لممعمكمات في مستكل البنية التحتية تجريديان، كيتميز أيضان بخاصية الكاقعية: أف 
ىذه المعمكمات التجريدية قابمة لمتحقيؽ صرفيان كتركيبيان كدالليان في مستكل البنية 

 السطحية )البنية المككنية( في أية لغة مف المغات.
مككنية مف مخصص أك الحد بصفة عامة يتككف في البنية ال -

 مخصصات أك مقيد أك مجمكعة مف المقيدات:
 ((1: زيد: شاعر: مناضؿ      )س1ذس1)ع
  𝛑    ف.  س......... 3:س    2س:      1س] 

 مؽ            مؽ        مؽ        مؽ     مخصص 
 مخصصات

 إف المكضكعات في البنية التحتية تمثؿ عمى شكؿ حدكد.
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لمناضؿ مقيدات + حينما نحقؽ الحدكد في مستكل البنية الشاعر، ا
 السطحية تسمى ىذه الحدكد مركبات.

قكاعد التعبير، مسؤكلة عف نقؿ الحدكد إلى مركبات كبكاسطة تطبيؽ  -
المركبات، كمسؤكلة عف تحقيؽ المحمكالت صرفيان كتركيبيان قكاعد صياغة 

ب المككنات داخؿ الجممة بكاسطة قكاعد صياغة المحمكالت، كمسؤكلة عف ترتي
ترتيبان نيائيان بكاسطة تطبيؽ قكاعد الَمْكَقَعُة، كمسؤكلة أيضان عف إسناد النبر إلى 
سناد التنغيـ الصاعد أك النازؿ إلى الجممة ككؿ  بعض المككنات في الجممة كا 

إسناد النبر كالتنغيـ، كمسؤكلة عف إدماج المعمقات  بكاسطة تطبيؽ قكاعد
 اقعيا المناسبة بكاسطة تطبيؽ قكاعد إدماج المعمقات.)الحركؼ( في مك 

 قواعد صياغة المركبات: -
ىذه القكاعد صنفاف: الصنؼ األكؿ يقـك بتحديد البنية التركيبية الداخمية 

 -2لممركبات: مف خبلؿ تحديد الكضع التركيبي لممقيدات )أسماء، حركؼ...(. 
ديد المكاقع التي تأخذىا كتح -3تعييف الصكرة التي تتحقؽ بيا المخصصات. 

العناصر داخؿ المركبات. أما الصنؼ الثاني: فيستيدؼ رصد مختمؼ العبلقات 
 التركيبية بيف المحمكؿ كالمركبات الكاردة معيا.

كيشتمؿ عمى قكاعد إسناد الحاالت اإلعرابية منيا ما ىك مختص بالمركبات 
 كمنيا ما ىك مختص بالعناصر المككنة ليذه المركبات.

 :مكوف قواعد التعبير: وقواعد صياغة المركبات 
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 .........   [ فس         2س  : 1س   𝛑 ]           بنية الحد
 في مستكل 

 مقيد)ف(         ( 2مقيد)     ( 1مقيد)   مخص      التحتية البنية
 مخصصات                       

 فضالت               س رأ         محدد          المركب       
 محددات                       

 )الحفؿ(.     حضر )الطالب المجد(  -
 حد                          حد        محموؿ    

 مقيد  مخصصات      مقيداف    مخصصات        

 حفؿ     1  ذ  ع     مجد طالب     ذ    1   ع        
 حفؿ    ∅ ∅اؿ     طالب مجد     ∅  ∅ اؿ         
 زرت )مدينة ساحمية جميمة( -

حد يتككف مف مخصصات: التنكير التأنيث كاإلفراد كمقيدات ثبلث 
 )المدينة، الساحمية، جميمة(

كعندما ينتقؿ الحد إلى مستكل البنية السطحية يصبح مركبان كبنية المركب 
 .ت في محددات )المخصصات: مجردة(تختمؼ عف بنية الحد: تحقؽ المخصصا

ما يعد رأسان كبيف ما يعد كالمحددات )محقَّقة(. أما المقيدات فنميز بينيا بيف 
 فضبلت.

 )زرت )مدينة ساحمية جميمة
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 فضبلت       رأس           
 قاعدة انتقاء رأس المركب: -

 المقيد الذم ينتقى رأسان لممركب ىك:
حد الذم يتضمف مقيدان كاحدان: )حضر الرجُؿ(: المقيد الكحيد الكارد في ال - أ

 الرجؿ رأس.
المقيد األكؿ في الحد الذم يتضمف أكثر مف مقيد: )زرت مدينة  - ب

 ساحمية جميمة(.
 حد                                                                      

 فضمة  فضمة   )رأس( 
 كيفية تحقيؽ المخصصات: -

خصصات في العربية األعداد كاألسكار كأسماء اإلشارة كأداتي تتضمف الم
 التعريؼ كالتنكير.

المخصصات إلى محددات بكاسطة تطبيؽ مجمكعة مف القكاعد منيا  تنقؿ
 مثبلن قاعدة تحقيؽ مخصص التعريؼ، كقاعدة تحقيؽ مخصص التنكير.

 )س م(( 𝛂دْخؿ: )ع س م:  -قاعدة     
 )س م(( 𝛂 -ؿ َخْرج: )س م: ا -التعريؼ  
 )س م(( 𝛂دْخؿ: )ف س م:  -قاعدة     
  )س م((          - 𝛂َخْرج: )س م:  -التنكير    
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 𝛂مخصص التعريؼ في سياؽ س م في صكرة أؿ في العربية.  يحقؽ
 حد.

قاعدة التنكير: يحقؽ مخصص التنكير في سياؽ س م بالتنكيف في 
 العربية بالطبع.

 المتكسط: ذاؾ. البعيد: ذلؾ. –القريب ىذا قاعدة اإلشارة: اإلشارة: 
 )س م((. 𝛂دخؿ: )ش/ب س م:  -
 )س م((. 𝛂 -خرج: )س م: ذلؾ  -
 قكاعد ترتيب المخصصات: -

 رجؿ )مف الرجؿ العظيـ(.    
)محمكؿ(       حد يتككف مف مجمكعة مف المخصصات: اإلشارة، 

 التعريؼ، اإلفراد، التذكير.
العظيـ. )الرجؿ رأس: العظيـ:  -: الرجؿ(2كمجمكعة مف المقيدات )

 فضمة.
نما تخصص  العربية ال تخصص محددان يدؿ عمى اإلفراد كالتذكير، كا 

 محددان يدؿ عمى التثنية كالجمع كعمى التأنيث كعمى اإلشارة كالتعريؼ كالتنكير.
محدد التعريؼ، في اإلنجميزية في العربية محدد اإلشارة في العربية يسبؽ 

= ىذا الكتاب. كال تقبؿ  This bookيتكارد المحدداف السابقاف ) ال تقبؿ أف
This the book*.) 



 112 

 :قاعدة ترتيب المقيدات -
 دخؿ: )محدد رأس فضبلت(. -
 خرج: )محدد < رأس < فضبلت(. -
 :قاعدة ترتيب المخصصات -
 دخؿ: )إشارة  تعريؼ(. -
 خرج: )إشارة < تعريؼ(. -

 حد واحد                               
 يـ الذي زودني بأبحاثو(كر ال حثشكرت )البا

 3مقيد            2مقيد    1مقيد   حد  محموؿ 
 فضالت              رأس    محدد             

 .«قدـ الفضمة األقؿ تعقيدان عمى الفضمة األكثر تعقيدان »
 شكرت الباحث الذم زكدني بأبحاثو الكريـ.

 مى باقي المحددات كالرأس كالفضبلت.+ الحرؼ يتقدـ ع
 دخؿ: )حرؼ محدد رأس فضبلت(. -
 خرج: )حرؼ < محدد < رأس < فضبلت(. -
 :قواعد إسناد الحاالت اإلعرابية -

اإلعراب في نظرية النحك الكظيفي غير عاممي ال يقـك عمى مفيـك العامؿ 
نما عمى الكظائؼ التي تسند إلى المككنات كبمكجب ىذه الكظائؼ تأخذ  كا 
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، ىناؾ إعراب مجرد: ىك الرفع كالنصب كالجر كىي مفاىيـ المككنات إعرابيا
مجردة يتـ تحقيقيا في المغات )بعضيا( كال يتـ تحقيقيا في لغات أخرل. كعميو 
كؿ المغات الطبيعية إعرابية، منيا ما يتحقؽ فييا اإلعراب كالعربية كمنيا ما ال 

كىناؾ إعراب محقؽ: ىك التعبير التركيبي يتحقؽ فييا كالفرنسية كاإلنجميزية. 
بكاسطة عبلمات إعرابية ىي: عبلمة  المجرد كيتـ ذلؾ بكالصرفي يحؽ اإلعرا

الضـ بالنسبة لمرفع، كعبلمة الفتحة لمنصب، كعبلمة الكسرة بالنسبة لمجر. كما 
 يميز في النحك الكظيفي بيف اإلعراب البنيكم: كىك اإلعراب الذم يتـ عمى

كىك اإلعراب الذم تقـك  كؼ )الجر مثبلن( كاإلعراب الكظيفي:حر أساس ال
رد عمى مككف كاحد إعراب كظيفي االكظائؼ بإسنادىا إلى المككنات، إذا تك 

كبنيكم، فإف األسبقية تعطى لئلعراب البنيكم، كيتـ إسناد اإلعراب تبعان لمسممية 
 اآلتية:

 سممية إسناد اإلعراب:
 الداللية < الكظائؼ التداكلية.الكظائؼ التركيبية < الكظائؼ 

ُمَفاُد ىذه السممية أف المككف الذم يحمؿ كظيفة داللية ككظيفة تركيبية 
أكالن، أما إذا المككف ال  إعرابو بمقتضى كظيفتو التركيبية تداكلية يأخذ ككظيفة

يحمؿ إالَّ كظيفة داللية ككظيفة تداكلية فإنو يأخذ إعرابو بمقتضى كظيفتو الداللية 
و بمقتضى ال يحمؿ إاّل كظيفة تداكلية، فإنو يأخذ إعراب. أما إذا كاف المككف أكال

 داكلية تمؾ.تكظيفتو ال



 114 

الكظيفة التركيبية الفاعؿ: تسند الرفع إلى المككف، كالكظيفة التركيبية 
الكظائؼ الداللية كميا: تسند النصب إلى  المككف. المفعكؿ تسند النصب إلى

 لتداكلية: فمنيا ما يسند الرفع كالمبتدأ كمنيا غير ذلؾ.أما الكظائؼ ا المككنات.
 اإلعراب البنيكم: محدكد مجالو في إسناد الجر.

في سياؽ الكبلـ: ىؿ حضر الطالب  «حضر الطالب المجدُّ الحفؿ  ليال  » -
 المجد الحفؿ ليبل؟ الجممة تسند إلييا الكظيفة بؤ.جد.

 حضر الطالب المجد الحفؿ ليالً 
 متؽ.مؼ.ـز      منؼ.فا.مح                  

الطالب رأس كالفضمة )المجد( تأخذ إعراب الرأس. الحفؿ يأخذ النصب 
 بمقتضى كظيفتو التركيبية.

. في سياؽ ىؿ حضر الطالب «لياًل حضر الطالب الحفؿ  مع أخيو» -
     متؽ.مؼ    منؼ.فا.مح          بؤمقا      الحفؿ مع أخيو ليبلن أـ نياران؟ 

 مصاحب
ليبلن ال تأخذ إال الكظيفة التداكلية كيأخذ إعرابو النصب بمقتضى كظيفتو 

 التداكلية )بؤ.مؽ( تمؾ.
أخيو: يتكارد عميو إعراباف: البنيكم )الجر بالحرؼ مع( ك)اإلعراب 

 .الكظيفي(
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البد مف اعتبار األسكار مقيدات تحمؿ اإلعراب خبلفان لممخصصات التي 
 ال تحمؿ اإلعراب.

، زار أحمػػػػػػػد  كػػػػػػػػؿَّ مدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.مثؿ:   المغرب 
 3مقيد   2مقيد 1مبتدأ         منؼ.فا   مقيد          

 فضمة فضمة     رأس                                          
أف تأخذ إعراب الرأس )كؿ( كىك النصب، لكف يتدخؿ  كاف البد لمفضبلت

 س أيضان لسند الجر لمفضبلت )مدف كالماء( كىك كأنو في ذلؾ كالحرؼ الرأ
صعكبة تصنيؼ السكر أىك مقيد أـ مخصص؟ كما سبؽ األجدر أف نعتبره 

 مقيدان.
 بناء البنية المكونية: -

 + قكاعد صياغة المحمكؿ:
   In put                               Out put 
 ؼ -ماض  خرج: ؼ[[   -]تا]مض  دخؿ: -
 ؼ ؿمضا  خرج:  ؼ[[   -]غ تا]حا  دخؿ: -
 ؼ -مضا -خرج: كاف ؼ[[   -]غ تا]مض دخؿ:  -
 ؼ -مضا    -س   خرج: ؼ[[   -]غ تا]مستقبؿ  دخؿ: -

  -ؼس                                                    
 Inaccompliالمضارع:  – Accompliالماض: 
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 زيد مقالة. + كتب1
 ؼ[[  َفَعؿ ]تا]مض  ؾ.ت.ب   دخؿ:

 خرج: ـ َكَتْب.
 + يكتب زيده مقالة.2

 يْفَعؿ ؼ[[ حا.ؾ.ت.ب دخؿ: ]غ تا]
 خرج: يكتب

 + كاف يكتب زيد مقالة.3
 ؼ[[ َفَعؿ   دخؿ: ]غ تا]مض ؾ.ت.ب

 خرج: كاف يكتبْ 
 + سكؼ/ سيكتب زيد مقالة.4

 ؼ[[  سيفعؿ  دخؿ: ]غ تا]مستقبؿ ؾ.ت.ب
 سيكتْب/ سكؼ يكتبْ  خرج: سيفعْؿ / سكؼ يفعْؿ 

 قاعدة المطابقة: -
 فا   /    ت       -ماض  خرج: فا    ماض. ؼ  دخؿ:
 فا    ؼ   -مضا -يػ /ت   خرج: فا   ؼ  -مضا  دخؿ:

 قواعد اإلدماج: -
 تسمى أساسان بإدماج المؤشرات القكة اإلنجازية.
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فَّ لتككيد اإلثبات كما تعنى بإدماج الحركؼ في محبلتيا االستفيا ـ كا 
 المناسبة كحركؼ الجر كحركؼ أخرل مثؿ أف.

إدماج المعمقات يرتبط بالكظائؼ الداللية كبقيكد االنتقاء التي يفرضيا  -
]إلى[.  مجند مؾ.ىدؼ)فاس( «سافر زيد إلى فاس»المحمكؿ عمى الحدكد. مثؿ: 

]مف[.  جملذلؾ ندمصدر  مكا.)فاس(. «إلى مراكشسافر زيد مف فاس »كمثؿ: 
 ]إلى[. مجلذلؾ ند مؾ. ىدؼمراكش(ك)

 قواعد الم ْوق عة: -
 البنية المكقعية لمجممة الفعمية بالعربية:

      )مؼ(     فا      ( T)ـ ؼ         ∅ـ     1ـ ،    2ـ  ،   4ـ -

 3ـ  ، )ص( 

        فاعؿ    محور   فعؿ         محور   مصدري   مبتدأ    منادى 
 ذيؿ       الحؽ    مفعوؿ 

 بؤرة مقابمة                                  
ات: كؿ مف يصدر بو الكبلـ /)ص( الحدكد التي ال تحمؿ كظيفة المصدري

مكاقع تحتميا المككنات الخارجية التي  3ك ـ 2ك ـ 4تداكلية كتركيبية )الحؽ( ـ
 اللية عمى التكالي: منادل، مبتدأ كذيؿ.ظائؼ الدتحمؿ الك 

 : المصدريات.1المكاقع الداخمي: ـ
 الكيفية التي تتـ بيا مكقعة المككنات في ىذه البنية العامة:
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 سممية موقعة المكونات: -
 الكظائؼ التداكلية < الكظائؼ التركيبية < الكظائؼ الداللية.

لـ تكف المككنات تحمؿ  تمكقع المككنات بناء عمى كظائفيا التداكلية، فإف
اّل فبناءن عمى كظائفيا  كظائؼ تداكلية فتمكقع بناء عمى كظائفيا التركيبية كا 

 الداللية.
 بعث زيد رسالة إلى أحمد الشير الماضي. -

 ىذه المككنات في مستكل البنية التحتية يمثؿ ليا كما يمي:
[. بؤ.مقابمةمستؽ مؼمتؽمح ]خب]ؼ منؼ فا  ـز

 (𝛅)       فا        مؼ      (Tؼ    )ـ          ∅ـ           
الشير        رسالة    محور فا زيد        بعث     بؤ مقابمةأحمد      إلى 

 الماضي
المكقعة ال تككف إال بعد تطبيؽ قكاعد إدماج المعمقات )حركؼ الجر 

 مثبلن(.
 ىناؾ مبدأ بنيكم:

 د المقكلي كليس المعنكم(.األقؿ تعقيدان < األكثر تعقيدان  )التعقي
 بيذا المبدأ تصبح سممية المكقعة كما يمي:

التعقيد المقكلي < الكظائؼ التداكلية < الكظائؼ التركيبية < الكظائؼ 
 الداللية.
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 مثاؿ:
 «س رَّ األستاذ  أف نجح زيٌد في االمتحاف»

 أقؿ تعقيدًا مف الناحية المقولية.       
 ديؾ:

 كىبُتيا إيَّاه. صؿ         ضمير متصؿ < ضمير منف
)كأف نجح بكره في  مركب اسمي < ـ. حرفي < الجممة المدمجة. 

 االمتحاف(
 بعث زيد رسالة إلى أحمد       

 ـ. حرفي      ـ. اسمي                      
 + قواعد إسناد النبر والتنغيـ:

 و.يسند إلى مككف كاحد. التنغيـ يسند إلى الحمؿ بكاممالنبر 
التنغيـ نكعاف: صاعد كنازؿ: صاعد في حالة االستفياـ كنازؿ في حالة 

 اإلخبار.
 


