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... ٔ�وس�تني، وسريل، وفان دایك: التّداولیة الّيت یمت فهيا انف�اح ا�لّغة �ىل ضوابط �رتبط ب�ٔغراض املتلكّمني ومقاصدمه جتلّت يف ٔ�عامل   
نظرهتم �لّغة �ملقام، اّ�ي یويل ٔ�مهیة �لغة �لنّظام التّواصيل ٔ��ن �س�متد ا�لّغة وظیف�هتا من رصد العالقات القامئة ح�ث ارتبطت ؛ و�ريمه

  .ب�هنا وبني م�داو�هيا انطالقا من الّظروف املقام�ة احملیطة ٕ�نتاج املعىن
یاقات ٕاّن  ا�لّغة الواصفة يف اخلطاب �شلك حمطة مركزیة تؤسس لنا �شاطا جبمیو      ع ٔ�شاك� ومضام�نه �لمجمو�ة ا�لّسانیة املرتبطة �لس�ّ

  .والّطبقات املقام�ة ا�تلفة، والقصدیة من توظیفها يف اخلطاب بصورة �امة تت�ىل يف ٕانتاج اخلطا�ت وت�ٔوی� وتفسري ظروف ٕانتا�ه
  .التّواصلیة لن�اح اخلطاب الوظیفة أ�ولویة لها يف  �لغة حىت یعطي �س�تعاميلحملل اخلطاب هيمت �جلانب و 

  .التداولیة، ا�لغة، القصدیة، املتلكم، ا�اطب، حتلیل اخلطاب، الس�یاق :اللكامت املف�اح�ة
    

Abstract : 
      Pragmatics theory in which language is opened  at the controls related to the purposes of 
the speakers and their intentions manifested in the works of  Austin, Searle, and Van Dijk ... 
and others; Where their perception of the language were associated with context  , which 
gave great importance to the communicative system Where the function of language is 
derived from  monitoring the existing relations between language and its users proceeding 
from the contextual circumstances surrounding the production of meaning. 
      The language of speech is a central station that establishes an activity in all its forms and 
implications for the linguistic group associated with different contexts and classes. The 
purpose of the discourse in general discourse is to produce letters, interpret them and interpret 
the conditions of their production. 
Key words: Pragmatics – language -Intentionality –Speaker –Receiver – Discourse analysis –
Context . 

  
  :متهید

اّ�رس التّداويل درس واسع و�ّر، �شّلك �لقة م�قّدمة يف       
�رخيیة اخلطاب ا�لّساين املعارص، ولك�ّه درس م�دا�ل 
الّطرو�ات ومعقّد املفاهمي واملبادئ وإالجراءات والتّصورات، 

فك�ري ممّن كتب ف�ه و نعته �لّضبابیة وا�لّ�س، ومرد ذ� ٕاىل 
من مفاهميه املركزیة حقل تعّدد مشاربه ومصادره و لّلك مفهوم 

معريف ان��ق م�ه؛ والس�یّام ٔ�ّن هذا العمل، اق�حم جماالت العلوم 
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�ج�عیة والقانونیة و�لوم االتّصال واملنطق وأ�نرثوبولوج�ا 
  .و�ريها
ومفهوم التّداولیة جتاذبته الك�ري من املصادر املعرف�ة       

تلفة یصعب تقاطع ملصادر ٔ�فاكر وت�ٔمالت خم « ا�تلفة، فه�ي
من مال�سات �رخيیة عّرست من  ، نظرا ملا اكتنفه)1(»حرصها 

موقع دا�ل املنظومة ظهوره و�ش�ٔته، وخبطى وئیدة ضابطة التّ 
سانیة بت�ٔس�سها نظریة ذات مرجعیات فكریة يف مقاربة ا�لّ 

اخلطاب مبختلف ٔ�بعاده ؤ�دواته إالجرائیة مضن �از مفاهميي 
  .دا�ل ش�بكة التّواصل

من ن���ة هذا « اكن ز�دة ٕاىل لك هذا التعسري،       
 ّ ساع جماالت التّداولیة وتنوعها ٔ�صبح من العسري التّدا�ل، وا�

وضع تعریف لها �امع مانع، وقد اس�تطاع �دد من الباح�ني ٔ�ن 
داولیة ل�س مهنا تعریف سمل من امل�ٓ�ذ موا تعریفات كثرية �لتّ یقدّ 

وهذا التّدا�ل يف مشولیة ، )2( »�لیه، وقد یناقض بعضها بعضا 
�لیات ٔ�صول هذا العمل، و �� امناز  التّعریفات �سعى ٕاىل رصد �

  .�لّرثاء وال�ّشعب اّ�ي اس�هتدف اكفة ا�االت املعرف�ة
فلرمبا، یعزى تعدد و �شعب وعرس ضبط مفاهمي       

وتعریفات التداولیة ٕاىل ٔ�ن لها ارتباطات وثیقة بعالقة العالمة 
نتجهيا ومس�تق�لهيا، وس�یاق ٕانتا�ا و تلقهيا، فه�ي ا�لسانیة مب 

  .تعرف انطالقا من �س�تعامالت دا�ل م�ظومة س�یاق�ة ختاطبیة
یاق، ٔ�درج         ثالثة عوامل ) محمود ٔ�محد حن�(ويف هذا الس�ّ

رئ�سة سامهت حبظ وافر يف ضبابیة مصطلح التّداولیة، والّيت 
  .یصعب معها وضع تعریف شامل �امع مانع لها

  :  )3( جنمل ذ�رها يف العوامل ا�ٓتیة       
ــل اكن �لفلســفة اّ�ور   ــة، ب ــة لســانیة حبت مل �كــن �شــ�ٔة التداولی

، كغريها من املصطل�ات الّيت �شـ�ٔت يف ٔ�حضـان ذ�البارز يف 
: الفلســفة، ّمث مــا ف�ئــت ٔ�ن شــاعت يف اّ�راســات ا�لّســانیة حنــو

ــد الف�لســوف  ــىل ی ــيت �شــ�ٔت � ّ ميیائیة ال ــر�يك الســ�ّ ــريس(أ�م  ب
Charles Sanders Peirce  .(  

مل �كن التّداولیة فر�ا من فروع ومس�تو�ت التّ�لیل   - �ٔ  
  .ا�لّساين املعروفة

ٕاّهنا قد ال تنضوي حتت �مل من العلوم الّيت لها �القة   - ب 
��لّغة، �ىل الّرمغ من تدا�لها مع هذه العلوم يف بعض جوانب 

 .اّ�راسة
اول الوقوف عند ٕاشاكلیة تنطلق يف ضوء ما تقدم، س�ن�       

�لیة ٕاجرائیة يف حتلیل اخلطاب تنف�ح �ىل  من �ون التداولیة �
ما م�طلقات التداولیة الفكریة : مج� من ال�ساؤالت حنو

والفلسف�ة؟ وما �القة التداولیة بت�لیل اخلطاب؟ وهل 

التداولیة مهنج لت�لیل اخلطاب ؟ وما وظیفة البعد التداويل يف 
      غة الواصفة يف حتلیل اخلطاب؟دراسة ا�لّ 

ٕان مفهوم التّداولیة يف الثّقافة ا�لّغویة، مل یـمت اسـ�تعام�، مـن       
م يف 1438الّالتی��ـة ق�ـل سـ�نة « ح�ث املعـىن العـام يف الثّقافـة 
 الّالتی��ـــة، و Pragramatikosٔ�صـــ� ٕاىل ا�لّغتـــني إالغریق�ـــة 

املصــطلح يف الثّقافــة ، و�ا �Pragramatikaملعــىن القــانوين 
قانونیـة، وهـو �سـ�تعامل أ�صـ�ل، مث : الغرب��ة �ـدة اسـ�تعامالت

، )داللیــة ( فلســف�ة، وم�طق�ــة، ور�ضــیاتیة، مث ٔ��ــريا لســانیاتیة
  .)4( »)ت�ٔویلیة ( ، وس��ئیة) س�یاق�ة( وبالغیة
ومن بني املقابالت الّرتمجیة �لتّداولیة ٕاىل الثّقافة ا�لغویة        

 وقع« : الواردة يف قو�) الرمحن عبد طه(العربیة، نذ�ر �رمجة 
 مقابال "التّداولیات" مصطلح �ىل 1970 اخ�یار� م�ذ

 حقّه، �عتبار املطلوب یويف ٔ�نّه "�راغامتیقا "�لمصطلح الغريب
 م�ذ ولقي .معا " التّفا�ل "و  "�س�تعامل" معنيي دالالته �ىل

 يف یدرجونه ٔ��ذوا اّ��ن اّ�ارسني �ن ق�وال من احلني ذ�
  .)5( »ٔ�حبا�م 

حول �لتّ   )( "دول" ويف موضع �ٓخر، ٔ�لف�ناه واصفا الفعل       
من �ال املتلكّم ٕاىل �ال ٔ�خرى �ى املتلقي؛ ح�ث تداول 

اس ؤ�داروه ب�هنم، ومن النّاس كذا ب�هنم یف�د معىن تناق� النّ 
وران مس�تعمالن يف نطاق قل وا�ّ املعروف ٔ�یضا ٔ�ّن مفهوم النّ 

جربة احملسوسة، ا�لّغة امللفوظة كام هام مس�تعمالن يف نطاق التّ 
مبعىن رواه عنه، ویقال دار �ىل " نقل ال�م عن قائلیه: " ف�قال

، فالنّقل واّ�وران یدالّن يف ...أ�لسن مبعىن جرى �لهيا
ریيب جاس�ت�دا�ام ا�لّغوي �ىل معىن التّواصل ويف اس�ت�دا�ام التّ 

، ف�كون التّداول �امعا بني ...�ىل معىن احلركة بني الفا�ل�ـن
داول ٕاذن ٔ�ن �كون التّواصل والتّفا�ل، مفق�ىض التّ : اثنني هام

)6(القول موصوال �لفعل
  .  

و�د �ٓخر ال یقّل عن سابقه، ار�سمت معامله يف        
الوظیف�ة؛ ح�ث دافع يف مرشو�ه �ىل ) ٔ�محد املتولك(دراسات 

ّن العلوم ا�لّغویة العربیة القدمية انب�ت �ىل ٔ�سس معرف�ة، ؤ�ّن �ٔ 
القدماء درسوا ا�لّغة انطالقا من نصوص ، ول�س من مجل 

دة م�فردة، أ�مر اّ�ي جعلهم رابطني ب��ة ا�لّغة معجام صوریة جمرّ 
  .ورصفا و�ر�یبا بوظیفة التّواصل

 يف القدمي ا�لّغوي العريب وهو بذاك، وصف إالنتاج       
وظیف�ة  م�ادئ حيتمك ٕاىل... وتفسريا ؤ�صوال وبال�ة حنوا :مجمو�ه

 تبادل«التّواصل املؤّسس �ىل  معىن ، تنطلق يف مجملها من )7(
 مم�لكّ  حنو اموّ�  قوال ٔ�و ملفوظا اّ�ي ی��ج املتلكّم بني �يم

 تبعا مضنیة، وذ� ٔ�و واحضة ٕا�ابة ٔ�و امعالسّ  يف �ٓخر �رغب
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، وهبذه الوظیفة )8(»اّ�ي ٔ�صدره املتلكّم امللفوظ �منوذج
یة  املنفعة املشرتكة بني املتلكّم وا�اطب املؤدّ التّواصلیة، تت�ّىل 

  . ٕاىل جناح اخلطا�ت
اّ�ارسـني ٕاىل حقـل التّـداولیات �سـ�ب جعـز  انصاع اه�م       

ــب  ــا ٔ�قصــت اجلان ــة، ٔ�ّهن ــة ا�لّغ حقــول املنــاجه الّشــلكیة يف مقارب
ــؤرة الف ــب اّ�ي ميثّــل ب ــ�م، وهــو اجلان عــيل فهيــا املمتثّــل يف ال

ــة ســواء عنــد  ــة ظــاهرة جتریدی العملیــة التّواصــلیة، فصــارت ا�لّغ
ـــــيك ( ـــــري (ٔ�و ) �Noam Chomskyشومس دي سوس

Ferdinand de Saussure"( فعـّدت اخلطـا�ت ب��ـات ،
مغلقــة جمــّردة مــن ســ�یاقاهتا، وظــروف ٕانتا�ــا، �عتبارهــا �متــة 

  . )9(بدراسة �القة العالمات مبفّرسهيا 
و�ىل هذا أ�ساس، �اكد جنزم  ب�ٔن ال مثرة �لملفوظات       

یاق املوّ�ه من �ن املتلكّم، ومن �الل  ويه بعیدة عن الس�ّ
ن التّ�اطب يك تتّضح مقاصد ونوا� الّظروف احملیطة �زمان وماك

  .املتلكّم من املعاين املطلوب ٕایصالها ٕاىل املتلّقي
ؤ�ّما عن �رخيیة ارتباط هذا �جتاه ��لّسانیات ف�عزى ٕاىل       

ا�لّسانیات حىت اجلیل اّ�ي تال بلومف�� « ا�لّغة، ح�ث اكنت 
لقوانني هتمت �لفو�تیك، والف�ولوج�ا، وهتمت �ىل اس�تحیاء �

، وتغري هذا �اله�م بعد ظهور �شومسيك فقد )(املرفوفو�ميیة
؛ ٔ�ّن )10(»، وهو مركز البحث ا�لّساينsyntaxجعل الّرت�یب 

ا�لّسانیات تدرس ا�لّغة كنظام �ارج س�یاق املتلكّم مرّكزة �ىل 
ا�لّغة ذاهتا �متّة بدراسة ا�لّغات إال�سانیة مربزة خصائصها 

ودر�ات ال�ّشابه والتّبا�ن ف� ب�هنا؛ �ىل اعتبار ٔ�ّن لك� و�را�یهبا 
لغة لها م�طقها و�ازها املفاهميي اّ�ي یضبط خصائصها 
وعنارصها وبن�هتا ومس�تو�هتا، وعندما تتّ�ذ ا�لّسانیات من 
ا�لّسان موضو�ا لها، فٕاّهنا تدرسه دراسة موضوعیة، ووصف�ة، 

  .و�رخيیة، ومقارنة
داولیة، فهتمت بدراسة املعاين الّيت تت�ّدد يف مواقف ٔ�ّما التّ       

ومقامات معّینة، ويه بذ� تدرس ا�لّغة يف �س�تعامل ٔ�و يف 
التّواصل؛ ٔ�ّهنا �شري ٕاىل ٔ�ّن املعاين ل�ست ٔ�مرا م�ّصال ال 
�ٔ�لفاظ، وال �ملتلكّم، وال �ملتلّقي وٕانّام تتّ�د يف تداول ا�لّغة بني 

یاق معا وصوال ٕاىل املعىن احلاصلاملتلكّم واملتلّقي    .و الس�ّ
ویبقى املوضوع املشرتك ب�هنام هو ا�لّغة هذا أ�مر اّ�ي       

واصفا ) Rudolf Carnapرودولف اكر�ب  (جعل 
قا�دة ا�لّسانیات، ٔ�و ٔ�ساسها املتني اّ�ي �س��د « التّداولیة ب�ّٔهنا

حتلّل الب��ات  ، وهذا الوصف حيیلنا ٕاىل ٔ�ّن التّداولیة)11(» ٕالیه 
  .ا�لّغویة لتجعلها يف واقع ختاطيب تواصيل

 �لتّفامه ال�رش الّيت �س�تعملها امللكة و مادامت ا�لّغة متثل       
ب�هنم، فه�ي تعّد نظاما تواصلیا تبلیغیا �ىل حنو ما ذهب ٕالیه  ف�
مضن  �وهنا تصنّف) Martinet Andréٔ�ندري مارت�ين (

معلیة  النّاش�ئة يف ا�متع قصد بناء إال�سانیة م�ظومة املؤّسسات
 زوا� ٔ�فراده، و�ا التّداولیة تدرس ا�لّغة انطالقا من بني االتّصال
إال�سانیة ا�ّسدة يف وصف العالقات بني  احلیاة جبهات م�ّص�

  . )12(ا�لّغة ومس�تعملهيا
يف ضوء ما تقدم، لقد تقاطعت التّداولیة مع الك�ري من        
ا�لّغویة املرتبطة ٔ�ساسا بعلوم إال�سان ذات الص� ��لّغة العلوم 

  .تقاطعا معرف�ا ومهنجیا
ٔ�ّن املعارف عندما تتقاطع ، وهذا �مزتاج صفة اجيابیة      

فه�ي ملتقى ، ف�حصل التّعاون والتّاكمل ب�هنام، تتخّصب وتغىن
ا أ�حباث ا�لّسانیة والفلسف�ة و�ج�عیة �عتبارها �لام تواصلی

�دیدا ی��ح العدید من الّطاقات التّعبريیة يف خطا�تنا املعارصة 
قصد توصیل املع�ـى ٕاىل املتلّقي هادفا تفعیل ا�لّغة �رب التّ�اطب 

 �ىل الّرمغ ممّا �ك�نفه من مال�سات ت�ٔصی�، فقد ٔ�مكن تعیني
مجمو�ة من العلوم ا�لّغویة الّيت يه حمل اه�ماته وجماالت 

  .ختصصاته
 Françoise ٔ�رم�نكو(ما یعّزز هذا التّقاطع، ما رٔ�ته       

Armengaud (غنیة لتدا�ل  مفرتق طرق التّداولیة يف �ون
ميیائیني، الفالسفة،  اخ�صاصات ا�ّلسانیني، املناطقة، الس�ّ

یكولوج�ني،  والّسوس�یولوج�ني، و�لامء االتّصال، ف�ظام الس�ّ
)13(�لتّدا�ل و�لتّبا�ن نظام التّقاطعات هو

.  

وانطالقا من هذه املعطیات، فٕاّن التّداولیة متّصلت �ك�ري       
من العلوم، لتغّذي بدورها �لوما ٔ�خرى الّيت لها �القة ��لّغة 

�مل اّ�ال�، اّ�ي س�شار�ها يف دراسة املعىن، و �مل ا�لّغة : حنو
�ج�عي اّ�ي تتقاطع معه يف ت��ان ٔ��ر العالقات �ج�عیة 

بني يف ال�م وموضو�ه و مزن� لك مهنام، و�مل بني املت�اط 
النّفس ا�لّغوي اّ�ي �شار�ها يف �ه�م بقدرات املت�اطبني 
املؤ�ّرة يف ٔ�داهئم، وحتلیل اخلطاب اّ�ي یقاطعها يف �ه�م 
بت�لیل احلوار، وطریقة توزیع املعلومات إالخ�اریة يف مجل و 

   .نصوص
مفهوم التّداولیة �ك�نفه الك�ري من ّلك هذا التّقاطع، جعل       

الغموض، فه�ي �ىل مس�توى التّ�لیل، ال ميكن تصنیفها يف ٔ�ي 
من املس�تو�ت وال تدرس �انبا حمّددا يف ا�لّغة بل �س�توعهبا 

  .مجیعا
 Zelligهار�س (ويف هذا الس�یاق،  ٕان ر�دة       

Harris) (1952 ( يف هذا ا�ال من �الل حبثه املوسوم بـ
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�اول توس�یع �دود ) ٔ�مر�يك(، ٕانّه ٔ�ول لساين "ل اخلطابحتلی"
  .موضوع البحث ا�ّلساين جبع� یتعّدى امجل� ٕاىل اخلطاب 

واّ�ي �سمه مبجمو�ة من املتوالیات �ربطها �القات معّینة        
ف�ه، �ىل �الف ما  امجلل مبوجهبا ت��ظم القوا�د من �اضعة مجل�
، ٕاذ )Émile Benvenisteٕام�ل بنف��ست  ( ذهب ٕالیه 

 �كون مس�متعا،  و م�لكام یفرتض ّلك مقول �رى يف اخلطاب هو
 أ�ولویة ما، ح�ث ٔ�عطى الثّاين بصورة يف التّ�ٔثري نیة أ�ول �ى

 مفهوم التّلفظ �لّغة، ف�ٔد�ل التّواصلیة �لوظیفة
)Enonciation(ما، وهو نص ٕانتاج احلیوي يف الفعل ، وهو 

 من اّ�ي ا�هت�ى املوضوع �عتباره) Enonce(مقابل �لملفوظ 
 اّ�راسة مفوضوع املنجزة، و�لتّايل ٕاجنازه فاس�تقل عن اّ�ات

، ٔ�ّن ح�ویة ا�لّغة و حر�یهتا )14(ل�س امللفوظ و التّلفظ هو عنده
ٔ�و تداولها بني املت�اطبني يه الّيت تضمن لها أ�فعال التّ�ٔثريیة 

إالجنازیة يف �لملفوظات ا�لسانیة  التّواصلیة و اليت تظهر يف  القوة 
من �الل ما ی���ه املتلكم من خطا�ت دا�ل م�ظومة الس�یاق 

  .بصورة �امة
" Analyse du discours"اخلطاب  ومصطلح حتلیل       
التّداولیة،  :أ��شطة من واسعة �االت شامال عنوا� بوصفه

ميیائیة، وأ�دبیة، والنّقدیة و�ج�عیة، والنّ  فس�یة، والس�ّ
 من إالجراءات م�ظومة م�ّسقة و�ريها، فهو ... وأ�سلوبیة

   :هام اّجتاهني �بري�ن ازدهار ٕاىل م�طلقاته رد املهنجیة، ميكن
ببحث  �ه�م بد�ٔ  حتلیل النّصوص، ٕاذ ا�لّغوي يف �ّجتاه  -  �ٔ 

قد  الوا�دة،  امجل� یت�اوز دا�يل مس�توى �ىل النّص �القات
  .حتدیدا أ�مر�ك�ون النّقاد ا�ّلغویون مارسه
حتلیالت وٕاجراءات املدرسة  اّ�ي متثّل يف الب��وي �ّجتاه

 �Vladimirروب (بعد  الّروس�یة الفللكوریة
Yakovlevich Propp  (اس��ر ٕاماك�ت فضال عن ذ� 

ميیولو� التّ�لیل ، ٔ��ل هذا اس�تلهمت هذه املنظومة  )15(الس�ّ
  .أ�دوات النّظریة والتّ�لیلیة من املقاربة الب��ویة وما بعد الب��ویة

وهنا، جيب �ىل حملل اخلطاب ٔ�ن یقارب ٕ�جراءاته       
النصوص دراسة وحتلیال وتفك�اك  -بتعمق –النظریة والتطبیق�ة 

؛ "ل اخلطابحتلی"دراس�هتا تقع �ىل  �مة« لهذه اخلطا�ت، ٔ�ن 
، تداويل، لغوي، حنوي، وظیفي: �ظور�لك ما حيمل من م 

مما یعين �قرتاب من اخلطاب ذاته بوصفه موضو�ا ... مسیولو�
 �ارج�ا، �فرتاض وجود فا�ل م�تج �كون � �القة حواریة مع

، ولكها تتجسد يف خطاب م�عدد اجلوانب م�لق م�قف
  .)16(»، وبقصدیته�رته لك السلطة يف �ح�فاظ بذاوا�الالت �

هبذا الوصف ، تعد لغة  النص أ�ديب  مبا تنضوي �لیه        
من هذه الش�بكة ا�لسانیة بصورة �امة �ري جمردة من س�یاقات 
الت�اطب التداويل املتفا�ل يف بنائه و�شك��  ٔ�طراف ثالثة، 

م�تج اخلطاب ا�ي قد �كون اكتبا ٔ�و مؤلفا ٔ�و ساردا ٔ�و : ويه
اطبا، ٔ�ن �كون قارئا م�لكام ، واملتلقي ا�ي قد �كون خشصا خم

العنرص و . ٔ�و م�لق�ا ٔ�و مس�تق�ال ٔ�و خشصیة مقاب� ��ات املتلكمة
أ��ري ا�ي یتجسد يف اخلطاب مكوضوع مرتبط �لس�یاق ٔ�و 

  .املقام قصد إالیصال والتبلیغ
 -وليك حيصل ذ�، البد من حضور هذه العنارص املهمة        

طب، و�اصة يف حىت �كمت�ل معلیة الت�ا -السالفة ا��ر
النصوص �عتبارها مجال وملفوظات لغویة حتوي و�زخر �ىل  
مجمو�ة  �ري م�ناهیة من املقاصد املبارشة والضمنیة اليت یعرب عهنا 
املنتج ٔ�و املتلقي ٔ�و هام معا ؛ ٔ�ّن جناح الفعل التّ�اطيب مرشوط 
�ال�س�ام والتّفا�ل ف� ب�هنا مع �ك�یف ا�لّغة الفعلیة لهذه 

نارص قصد ٕاخرا�ا من �زي النّظام ا�لّغوي ٕاىل الواقع اخلطايب الع 
  .) 17(املت�يل يف �س�تعامل

�ربط  )طه عبد الرمحن(لك هذه التصورات، جعلت من       
فال �كون « : حق�قة ال�م بقصدیة تداولیة جحاج�ة يف قو� 

املنطوق به �ما حقّا حّىت حتصل من النّاطق ٕارادة ٕافهام الغري 
وما مل حتصل م�ه هذه إالرادة، فال ميكن ٔ�ن یعد م�لكّام حقّا لو  ،

صادف ما لفظ به فهام ممن التقطه، ٔ�ّن امللتقط ال �كون مس�متعا 
حقّا حّىت �كون قد ��فهم ما فهم، سواء ٔ� وافق إالفهام الفهم ٔ�م 

، فالفامه هو عبارة عن "الفامه"�الفه، ٔ�و قّل حّىت یدرك رتبة 
، ٔ�ن اشرتاط )18(»قصده املُفهم بفعل ٕافهامهامللتقط اّ�ي 

وجوب تذایت  مرتبط �لتوج�ه وإالفهام مابني ا�ات املنت�ة 
�لخطا�ت و ا�ات املتلق�ه لها ب��ة الوصول ٕاىل مقاصد املتلكم 
من �الل هذه الش�بكة ا�لسانیة  اليت �س�تعملها يف س�یاق معني 

  .الش�بكة مع ٕادراك املعاين املس�هتدفة من ق�ل م�تج هذه

وهنا �كون ا�لغة الواصفة يف �ا� توظیف واس�تعامل، ت�ز       
بصفة اخلطابیة،  ٔ�ن  وجود خطاب ملفوظ، یعد بؤرة �لخطاب 

واخلطاب امللفوظ �شلك موضو�ا يف �د ذاته، هبام . املك�وب
تتحقق اسرتاتیجیة التفا�ل والتواصل لتحق�ق إالق�اع ��لغة 

  .احل�اج�ة
ومن �انب �ٓخر، ٕان ا�لغة �سلطة  وقوة نظا�ا الثابت       

�ارج ٕاطار م�ظومة اخلطاب تتحول ٕاىل لغة خمرتقة �ىل ا�وام 
و�س�مترار ٔ�ثناء خطاب�هتا املو�ة من ق�ل م�تج اخلطاب ب��ة 

؛ �� فٕان هذا ��رتاق  )19(الطلب ٔ�و الرفض ٔ�و �ح��اج 
رتبط �ٔ�ساس ا�ي یطرٔ� �ىل هذه ا�لغة الواصفة، اكن �
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�حملموالت  واملو�ات اخلطابیة وا�لسانیة �لغة بغرض توظیفها 
واس�تعامالهتا  ل�رش أ�فاكر، مما ٔ�هلهتا  هذه الوظیفة التداولیة 

  .�لغة وجعلهتا �ك�سب سلطة قویة فعا�
و�ىل هذا أ�ساس، ال توظف لغة النصوص أ�دبیة       

ت اجنازیه مشحونة �شلك عشوايئ وفوضوي؛ ٔ�هنا �زخر بقدرا
�لك�ري من ا�الالت الس�یاق�ة والتداولیة واحل�اج�ة القصدیة مهنا 

فلك ما يف النص یدل وحيیل وحيمل وظائف .إالق�اع والت�ٔثري
  )20(س�یاق�ة م�نو�ة، سواء ٔ�اكنت نصیة دا�لیة ٔ�م مقام�ة �ارج�ة

والّضابط اّ�ي یتحمك يف اخلطا�ت واّ�ي �س�ت�ٔ�س �ىل        
حملّل اخلطاب هو ا�لّغة التّعاملیة املس�تعم� لنقل ضوئه 

 حتلیل«املعلومات املتعلّقة �لوقائع وأ�قوال واملقامات، ٔ�ّن 
 ٔ�ن ميكن ��، ال. �لّغة يف �س�تعامل حتلیل �لّرضورة اخلطاب

 أ�غراض ٔ�و عن لٔ�شاكل ا�لّغویة بعیدا الوصف ا�ّرد يف حيرص
 وٕاذا .النّاس لتحق�قها بني أ�شاكل هذه الوظائف الّيت وضعت

 اخلصائص الّشلكیة �لّغة، فٕانّ  بت�دید �متني ا�لّسانیني بعض اكن
ٔ���  ا�لّغة من ت� �س�تعمل ما يف �لبحث ملزم اخلطاب حملّل

وٕاذا ما سلّمنا �دال ب�ّٔن اخلطاب سواء ٔ� اكن م�طوقا، ٔ�و  ؛ )21(»
ميكن تصور  مقروء، ٔ�و مسمو�ا، �كّرس ممارسة لغویة، وال

كذ� ا�لّغة ال یمت . ٕانتا�ه ٔ�و فهمه ٕاالّ بواسطة ا�لّغة الّيت �شّلكه
م�علّق بتلمك ٕانتا�ا وتداولها من الّالموجود، بل يف س�یاق 

  .الوقائع
ونظرا لعدم ضبط هذه إالسرتاتیجیة �س�ب ما حيم�       

اخلطاب من معان ودالالت م�نو�ة؛ فال تو�د ٕاسرتاتیجیة 
ضابطة لفهم اخلطاب وحتلی�، فاخلطاب الوا�د حيمتل وا�دة 

ولّلك قارئ احلق يف التّعبري . ٔ�كرث من قراءة، ؤ�كرث من ت�ٔویل
عن و�ة نظره وطریق�ه يف فهم اخلطاب وتفسريه حبمك مرجعیاهتم 

 و ٔ�سالیهبم يف یتفاوت  املتلكمون« ا�لّغویة والفكریة، ح�ث 
 التّعبري و بعضهم يف أ�داء یتفوق حّىت  البالغي –ا�لّغوي ٔ�داهئم

�ريه، وقد �متزي أ�سلوب دون  مس�توى عن الوا�د املعىن عن
، )22(»تفوق ٔ�و تدن، بل �رد اخ�الف و�اصیة يف أ�سلوب

وهذا التّفاوت يف اس�تق�ال وتلقي اخلطاب حسب ٔ�شاك� ٔ�ن 
. نوّظف احلواس حنو الّسمع والبرص، ٔ�و يف صّوره ال�م�ة

�راعیه م�تج اخلطاب حىت یضمن الّرسا�  وهنا، ی��غي ٔ�ن
  . التّواصلیة ب��ه وبني املتلقي وٕاالّ حيمك �لیه �ٕالخفاق والفشل

جناح امللفوظ ٔ�و ٕاخفاقه  -و�ه العموم -�� �ربط �ىل        
�ىل ا�لغة اليت تصاغ يف قوالب امللفوظات مضن طبقة مقام�ة 

ضه املقام مؤسسة �ىل م�تج اخلطاب وم�لق�ه   وفق ما یفر 
  .وظروف إالنتاج 

و من �ة ٔ�خرى،  لكام توافرت معلومات ٔ�و خمزون         
ثقايف واج�عي �ى املتلقي، اكنت � حظوظ وافرة يف فهم 
وت�ٔویل هذه اخلطا�ت مع وضعها يف س�یاق معني من ٔ��ل ٔ�ن 

�راون  ویول (�كون �هيا قصدیة �ىل حنو ما ذهب ٕالیه 
Gillian Brown and George Yule (» ٕان حملل

لعملیة حر�یة )نصا(اخلطاب ، یعاجل مادته ا�لغویة بوصفها مدونة 
اس�تعملت فهيا ا�لغة ٔ�داة توصیلیة يف س�یاق معني من ق�ل 

). اخلطاب(م�لكم ٔ�و اكتب �لتعبري عن معان وحتق�ق مقاصد 
وانطالقا من هذه املادة، �سعى احمللل ٕاىل وصف مظاهر 

یات ا�لغویة اليت �س�تعملها الناس ٕالیصال �طراد يف إال�داث 
 .)23(»ت� املعاين واملقاصد

 –ٔ�ّن الناس يف تواصلیهتم اخلطابیة وتبادالهتم ا�لسانیة        
ما القصدیة : تقع �هيم افرتاضات مس�بقة حنو -يف الغالب أ�مع

من خطابك؟ ماذا یعين �مك؟ ، �� وجب �ىل طريف 
أ�لفاظ، العبارات، : ا�لغة الواصفة اخلطاب حتدید املقاصد من

املفاهمي مس�بقا؛ حىت تتضح الغا�ت و �رتبط القصد �لعالمة 
عند التوظیف و�س�تعامل لینجح م�تج اخلطاب �لرمغ من ٔ�ن 

  .)24(وظیفة ا�لسان يه التواصل 
و يف ضوء �البیة هذه �عتبارات إالجرائیة اليت حتملنا         

بني احلقلني �ىل مس�توى ا�لغة يف ٕاطارها  �ىل التّقاطع املعريف
التّداويل هو اخلطاب وم�ت�ه �ملفهوم الرباغاميت القصدیة م�ه 
التّواصل مع ا�اطب، ح�ث ال �كون النّص خطا� ٕاالّ �عتباره 
ممارسة لغویة تواصلیة، ینضوي �ىل ّلك عنارص ؤ�غراض معلیة 

  .التّ�اطب
اولیة اىل حقل حتلیل اخلطاب، ٔ�ّما يف ش�ٔن ما ٔ�ضاف�ه التّد       

�ور و وظیفة ا�لّغة الّيت ال  )Austinٔ�وس�ت�ـن (فمتثّل يف ت��ان 
تنحرص فقط يف نقل أ�خ�ار، ٔ�و يف وصف الوقائع، ٔ�و يف تبلیغ 
املعلومات ٕاىل ا�اطب �رب طریق العالمات الّصوتیة من ق�ل 
املتلكّم؛ فهناك يف ا�لّغة ٔ�فعال تنجز ٔ�و حتقق ما حتم� من املعاين 

  .  )25(مبجرد التّلفظ هبا
یظهر لنا ب�ّٔن اّ�رس ا�لّغوي التّداويل  ومضن س�یاق ا�لغة،       

یدرس املنجز ا�لّغوي يف ٕاطار التّواصل، ول�س مبعزل عنه، ٔ�ّن 
دة من ف�ه و به، فل�ست وظائف جمرّ  ا�لّغة ال تؤدي وظائفها ٕاالّ 

یاق، ٔ�ّن ال�م یُ��ج يف س�یاقات اج�عیة، مفن املهم معرفة  الس�ّ
یاقات �ىل نظام اخلطا     .)26(ب املنجزت�ٔثري هذه الس�ّ

ومؤدى هذا أ�مر، ٔ�ّن ٔ�مه ما �ركز �لیه اّ�رس ا�لّغوي        
  :التّداويل هو ا�ٓيت
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�ه�م �لتّ�ٔ�ر والتّ�ٔثري يف اخلطاب النّاشئ من وظیفة        
ال�م املوّ�ه وقت التّلفظ، �ٓ�ذة معتقدات املتلكّم ومقاصده، 

حلدث اخلطايب، وخشصیته و�كوینه الثقايف، ومن �شارك يف ا
واملعرفة املشرتكة بني املت�اطبني، والوقائع اخلارج�ة من ب�هنا 
الّظروف املاكنیة والزمانیة، ونوع العالقة �ج�عیة الّيت �ربط 

  .بني أ�طراف
ال تعد لٔ�لفاظ ٔ�و العبارات فائدة ٕان جتردت  التّداولیةو         

تق�يض ٕاهامل « امامن س�یاقها، ٔ�ّن عنایة ا�لّسانیني ��لّغة نظ
ا�لّغة اس�تعامال وٕاجنازا ؤ�ّن هذا النّظ�ام اّ�ي یبحث ف�ه 

فقد رٔ�ى التّداولیون ٔ�ّن . اّ�ارسون ل�س نظام ال�م املس�تعمل
دراسة النظام ا�لّغوي �ع�د البىن ا�ردة قد غّیب جوهر ا�لّغة 
ٔ�ال وهو �شّلكها مضن ٔ�قوال م�جزة يف ٕاطار معلیة 

؛ ٕاذ ال بد من دراسة هذه أ�لفاظ والعبارات الّيت )27(»الت�اطب
یاق، رابطة الّظروف املؤّسسة لها وفق  یو�ها املتلكّم دا�ل الس�ّ
زمان وماكن التّ�اطب يك تتّضح مقاصد املتلكّم واملعاين املطلوب 
ٕایصالها �لم�اطب مع مرا�اة نوعیة العالقة �ج�عیة الّيت جتمع 

والّيت ت�ث �رب وسائل االتصال، بني املتلكّم وا�اَطب، 
  .ف�س�تعمل املتلكّم �دة طرق لٕالق�اع والتّ�ٔثري وأ�مر وإالخ�ار

ما تقّدم، حياول اّ�رس ا�لّغوي التّداويل  ت�ٔس�سا �ىلو         
  : إال�ابة عن مجمو�ة ٕاشاكالت اس�هتدفت ا�لّغة بو�ه �ام حنو

ماذا نصنع �ني نتلكم؟ ماذا نقول �لّضبط �ني 
نتلكم؟ من املتلكّم؟ من املتلقي؟ ؤ��ل من نتوّ�ه �خلطاب؟ 

ريف ٔ�و املعىن التّواصيل لقصد وهل ميكن ٔ�ن ننصاع ٕاىل املعىن احل
  .)28(؟ما

و �لیه، فٕان التداولیة تُعّد حمطة ٕاسرتاتیجیة يف �وهنا        
ٕاجرائیة �ىل املس�توى النظري والتطبیقي يف �ٓن معا �متكن 

ل اخلطاب انطالقا من ا�لغة املس�تعم�؛ ٔ�هنا بواسطهتا من حتلی
�ركز �ىل البعد العميل �لمعىن ٔ�ي معىن التّواصل والتّبلیغ 
واحملاورة بني ٔ�طراف ال�م، و�سعى التّداولیات �اهدة حبمك 
�وهنا لسانیات ذات اه�مات وظیف�ة �ىل وصف فعل التّواصل 

اهمي الوصف�ة، وتفسريه معمتدة يف ذ� مجمو�ة من املبادئ واملف
مكبدٕا التّعاون وم�دٔ� ��رتام، و�ريهام من املبادئ الّيت تضبط 
التّواصل بني املتلكّمني يف ٕاطار التّواصل  ال�يم و ما حيم� 

  .من مقامات
�ىل هذا النحو، تعد املقاربة التداولیة مهنجیة ؤ�رضیة         

یة بواسطهتا �متكن من دراسة اجلوانب الوظیف�ة والتداول 
والس�یاق�ة �لخطاب، مع ت��ان طبیعة العالقات املتفا�� بني 
املتلكّم وا�اطب مع الرتكزي �ىل البعد احل�ا� وإالق�اعي 

ؤ�فعال ال�م دا�ل ا�لغة يف �ٓن معا، وهذا ما �ركز �لیه 
التداولیة يف �وهنا تدرس املعىن مع الرتكزي �ىل العالقة بني 

ٔ�كرث من اه��ا �ملرجع ٔ�و العالمات ومس�تعملهيا والس�یاق 
  .)29(�حلق�قة ٔ�و �لرت�یب

و�ٕالجامل، فٕاّن  ا�لّغة الواصفة يف اخلطاب �شلك حمطة        
مركزیة تؤسس لنا �شاطا جبمیع ٔ�شاك� ومضام�نه �لمجمو�ة 
یاقات والّطبقات املقام�ة ا�تلفة،  ا�لّسانیة املرتبطة �لس�ّ

بصورة �امة تت�ىل يف ٕانتاج والقصدیة من توظیفها يف اخلطاب 
  .اخلطا�ت وت�ٔوی� وتفسري ظروف ٕانتا�ه

ٔ�ن وظیفة ا�لغة من م�ظور تداويل م�ظومة م�اكم�        
�لتفامه والتداول والتواصل بني ا�مو�ة ال�رشیة، �ا وجب �ىل 

اخلطاب ٕالقاء الضوء �ىل �یف�ة حتق�ق بعض الوظائف ا�لغویة « 
�اللها ٔ�ن یعرب عن مقاصده وحيقق اليت �س�تطیع املرسل من 

ٔ�هدافه ؛ مما یربز العالقة املتباد� بني نظام ا�لغة وس�یاق 
مركزا �ىل اق�ناص املرسل  لفرصة اس��ر اكفة .اس�تعاملها 

، م�ل املس�توى الف�ولو�، بتوظیف التنغمي، �ت ا�لغویةاملس�تو
نضوي ؛ ح�ث ت  )30(» والنظام الرت�یيب، واجناز أ�فعال ا�لغویة 

هذه املس�تو�ت مضن اسرتاجتیات �امة يف حتلیل اخلطاب  
مؤسسة بذ�  الوظائف �ج�عیة �لغة، �عتبارها ٔ�كرب 
مؤسسة  �لتفامه والتواصل بني ٔ�فراد ا�متع، ويه هبذا 
�س�تعامل تقوم بت�ٔدیة مجمو�ة سلس� م�سجمة وم�اكم� من 

وس�یاق اس�تعاملها  الوظائف والعالقات املتباد� بني نظام ا�لغة
م�تج من �ة ، والتعبري عن املقاصد وبلوغ أ�هداف بني 

  .اخلطاب وم�لق�ه من �ة ٔ�خرى
و مادامت ا�لغة �شاط  سوس�یو لساين ، ميزي لسان لك         

فرد من ٔ�فراد امجلا�ة ا�لسانیة اليت حتدد دالالت ا�لغة املس�تعم� 
 هذه امجلا�ة، فلك وهبذه ا�الالت والت�ٔویالت یقع التواصل بني

وا�د مهنا  �ك�س�هبا �ملامرسة و�س�تعامل مث یرتمجها �رب ق�وات 
  .خطابیة ٕاىل �ريه من ٔ��ل التواصل والتفامه 

و هذا ال�شاط، یمت بواسطة ا�لغة املك�وبة ٔ�و املنطوقة،         
ٔ�ن ٔ�مهیهتا الفعا� �مكن يف تنظمي معلیة التواصل وبیان نوعیة 

ات �ج�عیة والنفس�یة وا�ی��ة والثقاف�ة بني وطبیعة العالق
  .املنتج واملتلقي بغرض نقل املعلومات وأ�فاكر واخلربات

ووفق هذا التقد�ر، �كون ا�لغة عند م�تج اخلطاب        
صوریة الشلك �بتة أ�د� وقت �س�تعامل مضن اسرتاجتیات 
اخلطاب والت�اطب ت�ز �لفا�لیة واحلركة وا�ميومة �ىل حنو ما 

�لیات حتویل )ذهبیة محو احلاج ( ٔ�قرته  ؛ ح�ث ميكن حتدید �
د� �اصة، ا�لغة انطالقا من املتلكم من �الل �المات و�ٔ 
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ف�حصیل ا�لغة واس�تعاملها ی�هیان يف �ال اخلطاب ا�ي 
یصادف احلدیث يف ظروف زماكنیة، ولك �دیث هو ختاطب 

 )31(.یفرتض و�س�تلزم الطرف ا�ٓخر املس�هتدف من اخلطاب
و�ام �كن من ٔ�مر؛ فٕاّن التداولیة مكهنج  ٕاجرايئ �لت�لیل          

مر�كزات نظریة حممكة و  یت�ٔسس �ىل مجمو�ة طرائق �اكد �كون
وتطبیق�ة مضبوط�ة يف الغالب أ�مع، جيب ٔ�ن یتعرف ٕا�هيا حملل 
اخلطاب وفق مهنجیهتا املدعومة واملمص� مبختلف العلوم 
إال�سانیة و�ج�عیة حىت �متكن من بعث القوة والفا�لیة �لقراءة 
 و�لتفسري و�لت�ٔویل، و�اصة ح�� یتعلق أ�مر ��لّغة الّيت �كرس

معایري التّق�ید، ٔ�ّن الیوم صارت �القة إال�سان هبا �ینونة وجوده 
الفعيل سواء ٔ� اكنت م�ص� بعق� ٔ�و بقلبه، و ٕان ش��ا القول 
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