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الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي 
 ) األولقسمال( ∗المعاصر

 
 مسعود صحراوي/الدكتور

 اجلزائر-ة األغواطم اللغة العربية، جامعقس
 

 
قالة من مالحظِة مله اذة هر فكقطلنت:  نعطاف يف مسار البحث اللساينالا
ية ت منطقهاتوج روه ظثل يفمتي مسار املعرفة املعاصرة؛ يفام هي خيتار متفصل
ال صورية، أدركت قصور املنطق الصوري، يف صيغتيه القدمية واحلديثة، ، يدةدج

ية كما التدليل الظاهرة داة مفيدة يف وصف وتفسريووقفت على عجزه عن أن يكون أ
 يجاجاحل لعالتف ايفولوم اإلنسانية واالجتماعية بشكل عام،  يف العتجلى فعالت
 ةيريفستة اليفالك ايستوِف ملري وصلاطق نملاإن  رى،أخة ارعبب. صاخ شكلب
 نا ممهدوجوصور  تنك مي النْيذَللني اياججاحلل والتفاعل دالستال اةاسرلدية رضرولا
 .تذوالاصل هبا هذه اتتو من دون لغة وذواتون د

 التارخيي الفاعل سبب حتّوال يف مسار الدراسات اللغوية، يفرعملمفصل التا اذه
. سات اللغويةادرلات ايرظون جهان ميفة دية اجلديرفاملع تاهجولت الك تترأثَّ دقف

، ةلياتصا وات فلسفية ونفسيةتيارفمنذ ثالثني سنة، متَّ اختراق ساحة العلوم اللغوية ب
:  لسانيني متنافسنينيجذومن ىلإ ةيبرات الغساني اللي يفلغو الثلبح تقسيم اومت

وقد . ة التداوليةماعفي بزيظولشكلي الصوري بزعامة البنيوية، واملنحى الااملنحى 
 فقد أذكت نيتوجُّهل هذين انيعميق هوة اخلالف بت بابت التداولية من أسناك

عم د بحل الثاين منهمالصا ن الكفة قد رجحتإ، بل ارينف بني التيجذوة اخلال
 .اجلديدي وظيفالا عضد التيار  هبتّدى اش ورؤيماهمف من بثتهداولية مبا لتان يد ميأتو
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  علىت،لّخت دق)  توجهاهتا غري الوظيفية-بالتحديد-نعين(بنيوية لايات نان اللسإ
 يالذ(ة الضيقة مبفهومها البنيوي الصوري للغوياة ننوكيالء راا وميث فالبح د، عنمع

 ناكو". مالكال"يف جسد ملتي اوغللاز جناي اإلقص، وراحت ت)ادةيس امللشكل ولهو ا
 ،ةييلحلالتة رسدملاالسفة  ف فريقوه حث يف ذلكبه القاتلى ععذ خ أيلذريق افال
  هويةغول الةراسد على الطارئجلديد الاكان ف. غويني وافقهم من اللأوهبم ثر تأ نوم

ا يميمفاها بقالنته امسريت ده، فشسوسري دبع ما ةَل مرحأن البحث يف اللغة جتاوز
لقرن ا أواسط، منذ )املنطقيةوة يلفلسفا(ة يدجريع التيضواملاتمام به فصار االهاما،

 ةللغوي ايا للقضالسفيالفانبعث الطرح ، وتنياساللة سياألسال شاغمل انمرين، شلعا
ة غ باللىنُتعت حصب، فأإلنسانااللغة ب سائله عالقةم تعبواستف، لملع اذا هبصليف 

ومل . غةللز رفُم ومن حيث هر كالفبويد الفكر، ل حيث هي ونم غةلالوبيف ذاهتا، 
 ة،تقليدينيوية الالبة ملفاهيميا رطألابا فيعر ومياجهمن يدينمقلدارسون املعاصرون  اعدي
فس لنا لمعع وام االجتملق وعملنطوافة لسالفك ةامالع ةفيألنساق املعر اىل عتحوافنوا
حلة ر م يفا،هفَسلسانيات نل ادتوجر التراجعي سامل اذا هيفو. 1تضيااالريحىت و

ذاهتا، د  حيف ةغللا اهفي حرطُتية لو مشاياضقم ماأ جهولا جه وطورها، تحلامرمن 
 و هثي حنم لفكر ايةُتطرح فيها قض كر، مثلف ايدلا وهاروتطرح فيها اللغة باعتب

  2...ةيوة اللغرهللظالّد مو
 ىل إ-ةتشددملورية االص سرداملا اصووخص بنيوينيل ا مع-ن  إذتنياساللا تلوحت
 يف يةغولل ارةباع الةّينـابكين يؤمصة، لا خةيخلاد تءاا إجرغلق ذي مريولم صع

 تتبع منهجا مميتا نا راحت، عن عمد، هن وم،ري اجملردالصوالبنيوي مستواها 
م وللمقام والطبقات املقامية املختلفة اللك لهاائقصإ با،نفآا رأينا ة كميغولالوية حيلل

ة للغاهر  جويه يتداللة الالا دهاعتباسك ذل نمو... اليت ُينجز ضمنها اخلطاب
ا بعد أن يجزئ ه الثغرة إال هذُتسّد ملو. ياعتمواالج ويل اللغتواصال طاة ومنينسانإلا

 يفيةظوال يةت اللسانارتياة واليلتداولاهور  بعد ظليا،ية، مث كليدوتالت ياانسلل ارتظه
 لوتؤت د أن كايميهافملضييق اتال ج ذلكئاتوكان من ن. ا هبأثرةاملتو  أانهع ةبثقنملا
يتها وتأثريها، وأوشكت أن بذقد جاتفن ور، وأم الضىلالبنيوي إ هجنم امليض مفاهعب

ية، رائجمها النظرية واإلاهيفمعض بنا نياستثا إذ إالهم لل ا،نيع دعب اح أثربتص
 مهيفاتلك املخذ به ميكن األأنق واحل... قةعالالو، ةيفالوظو م،انظلا، ويةبنلا: يمكمفاه
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 تحليلال ودي من جهة،يلتولاو ويينبال ليحلتال نيب زاوجةملاو ة،يوالبنيءات راإلجوا
 ورهحريته وحض وهلعقم كلملت ااننسإلا بل تستاللتداويل من جهة أخرى، بشرط أا
ض بعة لئي البنيوية دراسة جزيفى بشرط أن نر و،بليغية التواصليةتلاعملية ملميز يف الا
ا موهذا صحيح . كشفا للماهية  الةغويل الرا للظواهيمنظوت، هاكل  الةيوغئل اللساملا
َتَبْنِين من ُم ملنشاط اإلنسان ينبجس يف عا "أن نام يعلِّألساس املعريف للبنيوية امدا
 ينسا لكر فلبنيوية من اتهجنزأما  هل يتجاأنصف منس ار ألي دكنمي فال، 3"هاسأس
 .عونافي علم

 ةيولغلا كينونةلا نكفاء علىاالن لت عختد قاللسانيات املعاصرة ن  أينيعك لوذ
... درجمل اينهذلا تحويليال-يدوليلتاا هاعنمبو ،مرصالاالصوري ي لبنيوا اهامبعن
ية أخرى، وإىل  إنسانفعارم عم ةيوغالل رفةعملي اقىل آفاق أخرى حيث تلتإا هتاوزوجت
" سياق احلال"كـ: ومتعلقاته "ملكالا" ىل ع- القصيديتب اهذ و–ز ث يركَّحي
ت كزاتره هي املوهذ... اليت يرجو إبالغها للمخاطب" الفائدة"و" غرض املتكلم"و

 عدا بم "ةَحليات مرنللسا اتاوزجتا كذهو. للدراسة اللسانية املعاصرة احليوية
 ثبحلا الصورية عنو يةنكاللشح اشبد منها إبعا مة،اهت  حتوالتفشهد" ةينيوبلا
  .غويلال

 بعض املؤسسني هلذا التوجه ىلإ 4بشري إبرير يف عمل له حديث. ، وقد أملح داذه
  Dell Hymesيل هاميس دو C. S. Peirce    بريس. ن شارل سماجلديد، فذكر كال 

 كبناء جمرد ومنفصل عن ةغلتمامهم الكبري بال اهلى البنيوينيريمها من الذين عابوا عغو
 رأي  يف- كل العناصر النفسية واالجتماعية، وعلى الرغم من كون تشومسكي

لكة اللسانية واإلجناز فإن  قد حتدث عن البنية السطحية والبنية العميقة وامل-هاميس 
 la compétence) التواصلية(ذلك غري كاف، فتجاوزه إىل احلديث عن امللكة التبليغية 

de communication ملصطلحات املميزة ملا يسمى بلسانيات اخلطابا  ي من أهمهو. 
اللسانية عند تشومسكي تتعلق بالعناصر والبىن اللغوية فقد ة ا كانت امللكذإو

؛ ألهنا وصفت اللغة مبعزل عن حاالت استعماهلا يف الواقع االجتماعي "هاميس"نقدها 
 فإن امللكة التبليغية ال تتضمن هيلوع. ات األفراد ومقاصدهم وأغراضهمحبسب حاج

 السليم فحسب بل ـ إىل جانب ريالعناصر والبىن اللسانية اليت متكن الفرد من التعب
فة سياقاهتا وطرائق استعماهلا حبسب رذلك ـ تتضمن قواعدها االجتماعية ومع
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وا مبنظور هاميس الذي يعد من أهم مقتضيات أحواهلا، ومن بني الدارسني الذين تأثر
 ويف موارونص" دارسة الفرنسيةلا Sociolinguistique العلماء يف اللسانيات االجتماعية

Sophie Moirand
 Vers la compétence :يت درست كتابات هاميس وخباصة كتاهبالا 5

de communication اولت استثماره يف أحباثها املختلفة؛ فمن ذلك أن امللكةحو 
 :  اآلتيةتانالتبليغية عندها تتأسس على املكو

 ؛la composante linguistique  اللساين كونملا -
 ؛la composante référentielle  كون املرجعيملا -
 ؛.la composante  discursiveكون اخلطايب  امل-
 . la composante socioculturelle كون االجتماعي الثقايف امل-
كوهنا قد جتاوزت  يفيات اخلطاب ختتلف عن لسانيات اجلملة ذا فإن لسانهبو

دراسة اجلملة إىل دراسة اخلطاب بكل مالبساته االجتماعية والثقافية والنفسية، 
راسات والبحوث اليت تستعمل دونتيجة هلذا صرنا نقرأ يف السنني األخرية كثرياً من ال

ن الباحثني الذين مو... اخلطاب ومقام اخلطاب وامللفوظ والتلفظ: مصطلحات مثل
 خالل رؤيته نم E. Benvenisteوجه اجلديد بنفينيست لت يف هذا امهديشار إىل جهو

تحول إىل كالم ت  للغة بوصفها نظاماً جمرداً أو طاقة خمزونة يف ذهن اإلنسان وهي ال
 ... وال إىل نص أو خطاب إال من خالل عملية التلفظ أو التحدث ذاهتايحقيق
ة رريوسمن  ةيرخياالت ةحظإبرير هنا هو تلك الل.  يتحدث عنه دقد أن ماتعن
ملعاصر، واليت اين اس اللسدرل اسار مف يفعطان نقطة االين أع،دراسة اللسانيةلا
 هع م أجرتهحوار يف ،نيمَرض املخينينسرلفاالدارسني   حي، هو أحدلا مثاهرمسي
حلته العلمية ء رناث أهلتشغ قضايا اليتلن اعئل سني حف، ةيانسالل الت اجملدىحإ

 ماينفح ت،ارم سمخ وأ عبأر ma grammaire حنوي  يفظرلن ادتأع ":لاق الطويلة،
ر ظالن انعدأ) Gustave Guillaume مو غيافستغي اينلس الإىل بةنس (يةميوغالت اءج
 ،ةيوبنيالر لنظاهة ج وة اعتمدنانيوي البءتاجا ملو ،يةيومغلار نظلهة اوج ن موحلنا يف

 السياق  إىللتتقانا هذ عد ب،)Générativisme(تفريعية لا جاءت نين حأشلاك لوكذ
رة وري سعنقة قي دية تعرب بصورةوارال ن هذهأدو يبو. 6"ق احلاليا سىلإ مث يماللكا
 .ينرشلعا نالقر وصريورهتا يفة انيات الغربيسالل

***** 
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قِع او ىلعاملقالة ه  هذ التجديدي، أن نسلط الضوء يفاللساينياق سلاهذا  يفد، يرن
ل خال من ،التداويلس درٍس لغوي جديد، مل يتجاوز عمره األربعني سنة هو الدر

رس ال يزال غزيرا حيويا منتجا ميد ساحة  دهو و،ةيميهافف بشبكته املريالتع
مية لوابط العقيم الريم ورؤى جديدة، وُيهافالدراسات اللغوية واملعرفية بأفكار وم

اما على لزغة أصبح لية للااالستعم سة األبعادران أجل دم ف؛ةفروع علمية متعدد بني
 بخطاو ه، ولتطبيقيةاملنهجية وا وأبعاده ويلتدالااب الباحث الوعي جبوهر اخلط

ات ظوفريف وإجرائي يف الوقت ذاته، رصد أمناط االستدالل وطرق معاجلة امللمع
  .عليةته التفاضياومقت اصلتوال يف إطار راسيةدلا حقيق تلك الغايةا الكفيلة بتباعتباره
نا هو ظور منيف" يةلوادتلا"ريف إىل عم  حقلبرقأ  إن :"ةيلوادتلا "موهفم

 من املشروع البحث يف صلة هذا العلم هفإن ر كذلكمألا ناك ذاإو ،"ياتناللسا"
غري اللسانيات من احلقول املعرفية األخرى إما ألهنا بو التواصلي اجلديد باللسانيات

 أو ألنه يشترك معها يف بعض األسس العلمية، نظرية كانت أو إجرائية، قريبة منه
ومن مث نرى أنه من الالئق . للتداولية أو حتديد مفهومها وذلك قبل وضع تعريف

 ىلفع". مفهوم التداولية"عيار الذي يصلح أن يكون ضابطا يف حتديد املالتساؤل عن 
 على معيار البنية اللغوية؟ إن هذا الصنيع ّدده بناًء حنهل؟ ّدد هذا املفهوميار حنمعأي 

تقوله  ام، وليس هذا ق بينهما فريجيعلها مساوية للسانيات البنيوية فال يكون أ
ه؟ إن حتديده على  وحدلغويل العيار االستعما م حندده علىله !البحوث التداولية

ُيخالف أيضا ني البنية اللغوية، وهو ما وبلة ُتذكر بينه  صط فيه إقرار بأن الباضال
ًء على هل ُنحّدُده بنا. سات التداوليةاردث والاحبها آخر األلي إهتتنا يتلاالنتائج 

 إذا ذُكر -دو مربرا ولكنهيب الصنيع ؟ إن هذاتعالق البنية اللغوية مبجـال استعماهلا
ة لاملتكاموالت الرابطة بني العلوم املتشابكة بعض الصِّ غفلُي د ق-إمجاال دون تفصيل

عريف وعلوم  املفسن المعلالفلسفة والتداوليات اللغوية و: يميا، خاصة جماالتمفاه
 .االتصال
 ىلشارة إإلافرض ي" شبكتها املفاهيمية"وعن " التداولية"احلديث عن ن ليه فإوع

لفة ألهنا تشي بانتمائها إىل حقوٍل مفاهيمية تخ احلقول املينها وبنيالعالقات القائمة ب
تدالالت االسد التخاطب، وقواعوالبنية اللغوية، ٍة، كتضم مستويات ُمتداخل

بنية لا تحكمة يف اإلنتاج والفهم اللغويني، وعالقةملذهنية االت ياالتداولية، والعمل
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صل هامة بني و ةية متثل حلق التداولرى أن نفنحن. اخل...ستعمالالظروف ا بغويةللا
 يف فلسفة اللغة العادية، ومنها الفلسفة التحليلية، ممثلةً: حقول معرفية عديدة، منها
صوص،   على اخل Théorie de pertinence"مةءالملا نظرية"علم النفس املعريف ممثال يف 

 . علوم اللغة بطبيعة احلال وومنها علوم التواصل، ومنها اللسانيات
 للدرس التداويل املعاصر سيل: رس التداويل املعاصردلامصادر استمداد  يف

وم من  مفه انبثق منه، ولكن تنوعت مصادر استمداده إذ لكل مصدر معريف واحد
يستمد منه مادته العلمية وتصوراته عن اللغة والتواصل  مفاهيمه الكربى حقل معريف

و ه ماعي فسفل خامن،مثال، مفهوم تداويل منبثق من " األفعال الكالمية"اللغوي؛ فـ
هو أول مفهوم تداويل  و،اايقضوارات تيو جهنا منمه تا احتومب" يةحليلتفة السالفل"

نبثق من الفلسفة احلديثة، ومن االذي " نظرية احملادثة"ا مفهوم ذ وك،انبثق إىل الوجود
فقد ولدت من رحم " نظرية املالءمة"وأما ، ديداحت" Paul Griceبول غرايس "فلسفة 

 ... على التحديد، وهكذا" نظرية القوالب"، أو من "س املعريففنلعلم ا"
األفعال "هي الينبوع املعريف ألول مفهوم تداويل وهو " الفلسفة التحليلية"ن  أومبا
 هتااهجت الفختمب وفيسلفلا ارتيالا ذ هبيفعرلتا ياورضرت با، فقد "ةالكالمي

هرة  الظالنشوء ريكف النضحمل واةيفعر املةيفلخلا جيسد نهأل، اهياضقواهتماماته و
و ه اهنم ، ولكن ما يهمناهتاذا لناني تعال ةيليحللت افةلفلساو. سةالدراع و موضةغويللا

 كل ذىلعمن قلب التحليل الفلسفي مث ما اجنر " ةاألفعال الكالمي"حلظة انبثاق ظاهرة 
سبب يف لا فة التحليلية هيسلف الن ألي،ولغ الثلبحا ويل يفلتداا را التيةدالو نم
 .7اوليةديات التناء اللسوشن

 رماصي الملعال فهومهامب –" ةليليلتحلفلسفة اا "أت نش:ةليليحتلاة لسففلاوم هفم
ن قرلن ام اينثلالعقد ا يف -اتحفلصا هذهيف قنا  من إطالصوداملق هو يالذو
 Gottlob Frege جيهرب فتلووغ يناملفيلسوف األلا دي ىعل، 8اسمنلا بانييف يف نيرشعلا
ة ألملانية اعم دروسه يف اجلاتكانو. 9"باسحلا  علمسسأ"تابه بك) 1848-1925(
ا نمس والياملانأا  سيمة الوروبي األعاصق األلفتملنطق من خم واسفةلفلا البدا لطروم
 .بوتكامله جإنتا لةن قمم رغلى الع

 ،اياضلق الىوعة لغويلا اتارالعب  علىهجيفرا هراأج ة اليتيوغت اللاليالتحل مهأ نم
 سمالم وام الَعلَسا: امه، وايفوظيوا يمهوفن ماباين تتتنيلغوي نيولتقمني بمتييزه 
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 قطت املنافاشتكا نم يزي التميف أن هذا شك الو. مليةاحل يةضقاد الم عومها ،مولحملا
ة احلملية ضي القنيبلط ان خيك -زمييالتا ذ هعرفه نع أم –ديث، ألن أرسطو احل
والقضية . ثديحلا نطقاملة غبعد صيا إال اتهمبي زييملتتم اي ومل، 10يةلمحلا غريو
والقضية . اسم العلم ىلسند إ علَم، وحممول ي اسِم:فني طرمن كوني اليت تتملية هاحل

 رطااإل ن عجةراخ ى تتكون من عالقات أخراليت يه)  العالقيةوأ (يةلغري احلم
 .11يملاحل
ن م ةموعجمناد سإب يقومأي ، رتصولاوم بوظيفة  يقمولاحملن ه أرجين فّيب
إىل شيء فرد  نه يشري فإملالع مما اس أ،م العلَم إىل اسفيةظيولاية صفوال ائصصاخل

 ميز عن اسم احملمول يتسمإن االل ب ،ولاجز متاما عن استخدامه كمحم عمعّين وهو
 :12قلألا  علىنيتزلعلم مبيا

ا نمين، بعّيي مدرء فيش إىلإشارته  يالعلم هية السم اسساألة  الوظيفأن •
ائص اليت اخلصع موجمى ي عل، أورصى تعلته اللدي  هولمحلملية ساسألا فةيظولا

ظ فل  دون حاجة إىلالتقمس اما تمعىن ييؤد علملفا. هاضع بوأم لُتسند إىل اسم الع
 .عىنمه يطعليم لعلام  اسج إىلتا حيلواحملمو ،هانعم ليتم آخر
ى لع تلخد اذإ قيقيح ىن معاهل يسل...) عضل، بك( ∗ر التسويظ ألفاأن •
ذلك أن . يداجد معىن دتفال أمو حملىع خلت داإذو ،ناهعد م قد تفسل، بملَع

 :قول ن الال،مثاحلديث عن حممد يف . يضعتب الأو كليةل اوارس أيه علير جتالالعلَم 
ل ظيل ومينما احملب. لتبعيض يقبل اال معلَفال، )ةيققاحلعلى (د م حمعضب وأ، دمحمل ك
ض ع، بفوظ مل ك،ملع متكل :المثقول نفار، وألسا اهيلع لتخد ولوعىن ا مذ
 ...اس الن

ة ف فالسضعبنظر  ةهج ونم -فوسلفيلا ه هذاب ا جاءلسفية ملقيمة الفلما اأو
 فلسفيا ابالقنا أو ةروثدهم  عنثلرحه ميط  ما كانقدلل ، بينةمثي  فه-لغة ال
 .13يداجد
 يتهؤرو  ه-وياللغث بحالق  نطايف – فوسيلفل ابه هذا  جاءيالذ جلديداف
أينا، وبني املعىن  رماك ،لمو احملمسااللَم والعسم ني اباللية، خصوصا متييزه الد

 نيب ط رب كماة،ديثة واحلقدميل انيتلسفالف بني ةجينهمة معرفية ودثا قطيعواملرجع، حم
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تائج لك من ن ذن أ يفك شالو ء،اضتقاللة واحاا اإلمه، نيما هينيلاودت نيممفهو
 .جديدا يافلسفجا نهم" ليحلتال"اد متعا

-Wittgenstein)1989 تغنشتاينفيغ يدفو ليساوف النموسللفيا اقتفى وقد
ا ديد جفلسفيااها اجت أسس، و"ةيطقاملنة نيعاوضال"ئ دامبتقد انف، ثر فرجيه، أ)1951
عىن يف كالم ملابيعة وطوقوامها احلديث عن طبيعة اللغة ، ةسفة اللغة العاديفل: اهمس

، ىناملع  يفهثُية حبليلالتح غنشتاينتيف ةلسففيز ميا  مأهم. العادي) ساناإلن (لالرج
 قينطمل اىنعملا يفث حبالي ادتف ىله إوت ودعا،دد حموالتا ليس ثاب عىنملا أن ىلإ هابهذو
 .مراالص
ال  أا،سهسيلنفسها مهمة واضحة منذ تأ حددت قديه فإن الفلسفة التحليلية لعو
دارت مي، فألس عاس أ علىيةلسفالف تعاملوضواوالت شكاإلاة غ إعادة صياهيو

، )ةعييطبال ويةقيفيزتايامل (يكيةسلكال اةفسفلته البعي اتذاللمنهج  لا منذئذهظهر
اح على حلإل ايف عيدوت ئبدتت راح  هنانوم. ةغللا  يفيملالع ساساأل ذلك لتمثوي

 ليلتحل اةفسرب فالد اعتيحها، وقضتو اللغة ويفحث بلاي ة هأوىل مهام الفلسفأن 
ا املذهب ذه عتربك يلولذ. حقّانيتهجهم وهوة منق ةمال عوهي جهن املبدأ املاهذ
 على هتركن أما مهأ من، وهمترب قدمي الفيسفلل الفكرا ىل قوية علفعة دري سففللا
 سةارد ال منقتستح ايعية ومل يوهلا ماللغات الطب إىل تتفل يمل هنأكر الفك لذ
عا ضواللغة مو ختاذب باذن عن هذا الفريلتكوا وة اهل هذهدمىل ر إلبحث، فسعتوا
ون الكم  فه يتوخىفيسع فلوشر ميأ يفات ياألولو ىلوأارها تبسة باعراللد
 ...يحاحصته فهما مشكالو

ق قيح لتوريةرض الةيرفملعا ةداألان أ رأوا لليحتلاة سففال نإف مر،أ من يكنما هوم
 ملاعنا بالتاقالعم ه فجلأ منا هزاوجتىل يل إب سنه الوأة لغلا  هيفهلدالك ذ
 اتقالعيع الومج نا،ونيع احلاالت املوضوعية لشؤمج أن" ذإ، ةيشربنات الائلكابو
 ني إغوس لسا أىل عمقائ، يرشبلا سنجلاريخ ا تعموع، متجملاو ادفراألمع ية اتالذ
ي ذال عىنملما دام ا، دا بالفهمب وأاائمدبط رت مويلغ الابعطالف. معىن ه يكون لن أدارأ
أن يكون ن ك ميذيالد جوالوف. حونلا ذاه لى عإال وسام ملريص ية الغلا الن للهنقت
 ".14ةغلال هو الًهوما أومف
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: نهمة، مفسال الفنمد دع هجيفر به اءي جذلفلسفي ال اتجديدلاتأثر ب دوق
 ،Austinوأوستني ، Wittgensteinوفيتغنشتاين ، Carnapارناب ك وHusserlل  رسهو
 مشتركة، ةماعة لّممسني هؤالء الفالسفة  بمعوجت... همغريو ،Searle لريسو

 عربيت تالفهي ، ةغللى الع لوألا قاممل ايف كزتر يهعامللاته ولذ ناسنإل اهمأن فها مفاد
ا هتاهاجتواة ليليالتحفلسفة ارات ال مجيع تيبنيمشتركة  يةلك رؤتو. مهف الاذهن له ع
 متماهانها يب وحدسابقة، يال للعصور افالخو ا،نرصعة فسلف نأ كل ذ،يتأيس اكم
 –ضيملا ان عثةرتوا امل تلكحىت- ةلسفلفمسائل ا عي مجن أ حدىل إ،ةاللغبك ترشم
 .ةويغلءات رب مصطلحات وإجراعواضحة،  ريغضحة أو او ةروصاقشتها، بني مرجت

من املطالب أو املبادئ   مجلةيف" ةحليليلت اةفسالفل"ل مفهوم ِمْجتصار، ُنخاب
 : تتلخص يف ثالثة

 هبناج اصصووخ ،قدميل ايفسلفل احثبل الوبأسورة التخلي عن ضر -
 ؛قيزيفيايتملا
 موضوع ىلإ" عرفةملرية اظن "وعضو منمهتمام الفلسفي االيري بؤرة غت -
 ؛"يغولل اليلالتح"
 روالظواه" الداللة"ث حبم سيما الوية، ولغال ثيد وتعميق بعض املباحدجت -
 . عنهتفرعة ملللغوية اا
 : يهات كربى هاجتا وأع رو، وقد انقسمت الفلسفة التحليلية إىل ثالثة فاذه
ة رودولف كارناب  ما بزع،)Positivisme logique (ةملنطقيية انضعاوال -

Rudolph Carnap؛ 
 عامة هوسرل  ، بز)Phénoménologie du langage(ة ويلغالة يراتلظاهوا -

Edmond Husserl؛ 
زعامة ب ،)Philosophie du langage ordinaire(ة عاديغة الللاوفلسفة  -

  . Ludwig Wettgenstein اينفيتغنشت
 هضانأح نيب أتشالذي نو ه ،"فلسفة اللغة العادية" أعين ،ريخألا الفرع اهذو
 أن هذه التيارات الثالثة ليست كلها ذات منهج الإ. 15"ةيمالكالل افعألا "رةاهظ

 دراسة اللغة؛ فقد خرج التياران األول والثاين عن التداولية بسبب يف وظيفي تداويل
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 األول باللغات الصورية املصطنعة واختاذها بديال عن اللغات الطبيعية؛ اهتمام
 اليت بةيلعجاصلية ي القدرات التواقصُت ،كاملسلهذا  هالوكبسطقية، نمل اةيانعضولاف
 علمي الاهطانش منا  متاماصيهتق وللغاتك الد تع تستببل ،يةبيعطالللغات ا اكهتلمت

 ةيدودحمل اةيا غي يفواصلت ال جملىع رةوص مقلةبدي اتغء لناب بمتهتو ،سيالدرا
 قيقيةحل اتواصليةلا تاقدر الرهَتظ النما يب. ودداحمليق لضا يلمالع صصخة والتيالرمسو
 ةايحلايف اديني عال نيلمكتمل البِق من يأ ،ديعاالا هل استعماة إال يفعييلطبغات الل
 . يةداعاللطبيعية ا

مست نغ ااأهن ايهليؤخذ عف) phénoménologie du langage(اهراتية اللغوية ظل ااأم
ب قطن  عءلساتتت راحذ وية إغلل انةكينولامن  معأ طر فكريةحث يف أالب يف
 ريس سويهيسم جدان، وهو الذيولاق امعأ يف ينللساا ثدة احلداي بهوو" اسساأل"
، فهي يف غاية ةيوجود-لبقا نية مه ذلة مرحهياليت ، و16"ةيميلسداحلة رملا"
 بأحوال ال و،م اللغةف استخدارو بظ، والوياللغال متعساال بة هلاقالال عوتجريد، لا

ر وظملناإن ف هنا ومن. منياملتكلاض ربأغال  ول،اصتوالت سابالمب، وال ف احلواراأطر
عد االستعمايل تبىن البال ي وهاددصبن  حنيتلشكلة ااملجه ايو ال -قهساب ك-يتظاهراال
ا لكن هذ و.يلودات غري  اجتاهوه فمث نوم، سياطبيعية كمبدإ أسل للغات اديالعا

اتية قد جاءت مببدإ إجرائي جد رهلظااة  أن الفلسفا ينسينالنبغي أياملوقف النقدي 
مره تثلذي اسا) Intentionnalité"(قصديةال"دأ بمفيد يف اللسانيات التداولية، وهو م

ميذه سريل بنفس ، وقام تل"األفعال الكالمية"تني يف دراسة ظاهرة وسسلوف أفيال
 . القوليفالصنيع حينما اختذه معيارا أساسيا لتصنيف القوى املتضمَّنة 

 يبق إذن، ضمن االهتمامات التداولية، من تلك التيارات الثالثة إال تيار واحد ملف
ادة ملا، و"لودفيغ فيتغنشتاين"الذي أسسه الفيلسوف " ةيدافلسفة اللغة الع"هو تيار 

ت الك مشمجيع أن ىر ينافك ،غةهي الل" اينشتنيتغف "دعن فةسللفل يةسساألا
 ل كان بة،فسلفال قلياغم تحف ييلذا يرحلستاح اهي املفللغة ، فااللغة بلَّحسفة ُتلفلا
 مهمه فءوس ساسيألسببها اة السفني الفبة نتشرامل تاضناقلتوافات خلالن اأ تقدعي
 تعمايلالس انباة اجلاتوصي مبراعيت ل اةيدد اجلهلسفتر فواح يطرو، اهل ماهلإمهو أة غلل
 ثاترن ك ول.17امهداخت واسغةللايم تعل  ُيكسبذيعمال هو الالستاف، غة الليف
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 "درفوسكوأ"ة رسد مفةالسفاه بنما ت بعدالإ ةه احلقيقيتانمكيكتسب  مل فيتغنشتاين
  :سيماوال

 ن يكومادنع "بهاكت يف اضحاو عليه  فيتغنشتاينرثأدا د بقو، أوستني. ل. ج -
  ،"لفعل ال هوولقا

 رييعام هااذاختيلسوف وفلا اذه راكفأ ضع استلهامه لبيفل ريس. جميذه ل وت-
 ."لقوى املتضمَّنة يف القولا "ةسرا د يفاسسوأ

 :اآليت ططاملخ ا يفهنا مموقفه ويةداولالتثة من لثالات ااهجت االعوقم صنلخِّ
 
 
 
 

                                         
                                                         
 
 
 
 ت منقبثنسفي الذي الفخ الانامل عنة رصو مي تقددن بصدوحن - ة القولالصوخ

أت لظاهرة قد نشا  هذه أن- الفكر الغريب املعاصريف فعال الكالميةألرة اه ظاهمحر
ة راسد ةغلللى ا عفتحنا وا،قزييفيتالم لههر ظىلّو أنه ته، ميزاّمي ع فكرخامنيف 

 وليةوتدا يةلية ودالوغل رها ظواسةيف در امعمق امإسهافأسهمت ، اضيحووت وفهما
 ةانيلسة مرحل  يفلصورية ا البنيويةزوا جت متفكي اند رأيقو. ةشلة أو مهمكانت مهم

ن م اهبأثر  عنها أو تانبثقا م واوليةت التدايناللسا وزربء لااألجو تأي هةدديج
 هاَسس أتع صناتساني من عمر اللرةعاص املةحلرامل هذه. ظيفيةة وسانيات لاهاجت
 هميذل وتني،وستأ. ل.ن جفاويلسفالصة  خاصفةبوة، لييلتحال سةدرامل ةفسالف ثاأحب
 . ومن تأثر هبم أو وافقهم من اللسانينيل،ريس. ج

رية اليت ا الفكه، وإن للمفاهيم التداولية األخرى أصوهلا املعرفية اخلاصة ومنابعاذه

 طقيةناملة عانيوضلا
 ةوريلصالغات لرس ادت
 يال بداهتخذت وةنعصطملا

 يعيةطبالات غللعن ا

 للغويةاهراتية االظ
ي رس اللغة يف إطار وجودتد
الوجود السابق :   منهاعمأ
 وجود الالحق هلالاو لغة،ل

 يةدلغة العاة الففلس
 امك ليوميةاة غلل ارسدت

 يعادلاص الشخ هايتكلم

التحليليةفلا لسفة

م مي معنية بصغري
 البحث التداويل

صميم البحث التداويل  يف
 )فعال الكالميةألارة هاظ(

م مي معنية بصغري
 البحث التداويل
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رهتا مفاهيميا وإجرائيا، كما أشرنا أخرجتها إىل الوجود وأعطتها شرعية احلياة وأطَّ
، "مبدأ التعاون"يف " غرايس"ة قد انبثق من فلسف" رية احملادثةظن"فهوم مف من قبل؛

 "علم النفس املعريف"فقد ولدت من رحم " نظرية املالءمة"ومسلّماته احلوارية، وأما 
الغرايسية، وخاصة تلك اليت تنص على " مبدأ التعاون"من مسلمات لمة ستغلة مسم

 . حقاال رضرورة مالءمة امللفوظ لنفسية خماطَبه كما سنذك
ول التداولية، حني رسدال انيبر لنظا تاجهف وختال ان مرغمللى اعو

ن إف... كيكهم يف جدواهاشتوية لتداولا ة العلمية للبحوثميقوتساؤالهتم عن ال
 لالستعمال اللغوي ةليك الاننيوالق" دإجيا"لية هي وادتلا ةيضق نبأ رقيم همعظم

، من ثَمَّ، "يةولدالتا "ريي، وتصغوصل اللواات اإلنسانية للتردق الىلعوالتعرف 
 . 18"علم االستعمال اللغوي: "جديرة بأن تسمى

 بني ن التداولية متثل حلقة وصل قويةأ و فه، ما نود اإلحلاح عليه، يف هذا املقامامأ
 .عدد من العلوم اإلنسانية كما أشرنا قبل حني

 : الشكل اآليتير ذلك يفووميكن تص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :لتداولية يف أربع نقاط اّمها مخصتل   ت:ةلياوتدال اّممه
تدرس ن كلو ذاهتا،" البنية اللغوية" ال تدرس يهف "اللغةل ماعستا"ة اسدر -

 "داًّدالما حمك"بارها  باعتيأ ،ختلفةت املقامية املقا الطب يفهلاما استعحنيغة للا

 التحليليةالفلسفة 

 تاللسانيا

 تصالعلوم اال ريفس املععلم النف داوليةتلا
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ام مق" يف "ظ حمددفل"ـب" حمددخماطَب "إىل ا هوموجَّ "دّدتكلم حمم"ن درا مصا
 ".ددصلي حمغرض توا" لتحقيق "لي حمدَّداصتو

 .اتوظلفملاجلة امعان العمليات االستداللية يف ري جيةيف كحشر -
 على التواصل احلريف  املباشر وغري احلريفريل غصاوة التيلضفأ بابسأ نايب -
 .املباشر
 .امللفوظات  معاجلةفشل املعاجلة اللسانية البنيوية الصرف يف باح أسبرش -
الدارسني يعولون على التداولية يف حتقيق جمموعة من الرهانات ض بعن فإه ليوع

 :تعرب عنها األسئلة اآلتية
اصل، علما بأن االستدالالت وتلت يف عملية االالاالستدف كيف نص -
 !تداولية غري ُمَعقْلَنة، ورمبا كانت غري ُمقِنعة يف كثري من األحيانال

 )أم االستدالل؟ز ترميالو أه(؟ األمثلل صاتولا جوذمن هوا م -
اك؟ وما درل واإلاصاللغة والتو: ألنشطة اإلنسانية اآلتيةا نيقة بالعلا يه ام -

م اللغة وعلم التواصل أي عل(ملشتغلة هبذه األنشطة؟ ا ةلفروع املعرفياهي العالقة بني 
 .) وعلم النفس املعريف
لنظر إىل ما شاع من تصورات خاطئة عن وبا: اطئة عن التداوليةتصورات خ

 : أي شيء مما يليستلية يلاودتالهذا املنهج اجلديد فإننا نوّضح أن 
  ظاهرة عجزت كلتربتعث ي حب،ت اللسانياتماله مللة سستلي .1

ا الظواهر اليت تدرسهن  أضيقت يذاوه يل،ودالتلسانيات عن حلها جماال للبحث الا
ومن مثَّ فهي تقوم بإزالة الغموض عن . ست مهملة وال متروكة بالضرورةلية لياوتدال

 وهذه القضايا. ح طرق االستدالل ومعاجلة امللفوظاتشرغوي، وللعناصر التواصل ا
ني ب طةيسو ، بل هي تشبه أن تكون مرحلةةحيللسانيات الصرا ماتامهت امن تيسل

 :داولية  تستمد من رافدينتوال. وعيةسملواف ارعاملف اللغوية وراملعا
، تالدالستالا): مه بعض املباحث يف علم النفس املعريفكما تقد (يفعرمل افدراال

 ...االعتقادات والنوايا
 ...هتم، ورغباهتمام واهتمانيلمتكمل ااضغر أ:يلتواصل افدراال
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ت هي يس لةوليالتداألن ، انيات البنيوية مكّونات اللسنما نّوكم ستليو .2
 .املرحلة األخرية للتحليل اللساين

ية لتحليل اخلطاب، كما رة نظياولدتلا ربتتع رة بصوطابلخ لةيرظ نستيلو .3
تضي قت اخلطاب اتنيأن لساك وذل. أن اللسانيات نظرية للجملة، فتقابلها أو تكملها

ركبا من القواعد التركيبية م اجتن مملةجلا نكو تمَّثّ  وقواعد ِخطابية، ومنةيببنية ِخطا
  . وبانمبا يعين نزعا من االنصهار والذ تنشئها، فظية اليتللوا

 :لي يا فيمالهكن أن ُنجِممي: اجلوابنشطة التداولية إذن ؟ واألز بر أهيا فم
ما هو  كت،يانساالل ف".ةلغ الةاسرد" نعا وض ع"لغةالل ماعتسة ااسرد" -

ة الثانية أي لدراسة املستويات الصوتية والتركيبية ورمبا معلوم، تتمحض للدراس
 ةاخلي دتراءاج إيمغلق ذ يد جتريلم عىلإويني يبنالع مولت حتالداللية، فقد 

ن دراسة  أيف حني، ا الصوري اجملردستواه م يفويةغللا بنيةلاة ن بكيانـّيمؤيخالصة، 
، وإمنا قلضيا البنيوي من الكينونة اللغوية مبعناهار ض تنحص الاللغةاستعمال 

تتجاوزها إىل أحوال االستعمال يف الطبقات املقامية املختلفة حسب أغراض 
 .املتكلمني وأحوال املخاطَبني

 هي أصل معاجلة امللفوظات وفهمها، يتلا) ةيكزرامل (ة املعرفياتلي اآلراسةد -
  يف علماإلدراك عن طريق بعض املباحث اللغة وجة بنيشيابط و روفالتداولية تقيم

 .املعريف سفنلا
ستداللية للتواصل الشفوي، فتقيم، من ثَمَّ، روابط وشيجة الا وهوجالة اسدر -

 .بني علمْي اللغة  والتواصل
الشكالنية "ت البنيوية بوصف ياانلس الصفو  تية والتداوليةيوبناللسانيات ال بني

 علمما ج" سدقيقية يف الواقع اجملالمية احلاث الكدحاأل" البعد عن يأ" والصورية
تفسريية، لا حاليةإلاد عا للقواهدقافتالة، لحاإلوا زها الواصف مفتقرا إىل التعينيهاج

 : فامللفوظ اآليت
  "قيمة الضرائب  يفوااد زقدل"
  أسند إليهي اللسانيات البنيوية فيه أي قاعدة تفّسر الضمَري الذدمتق  الوظلفم
ا  م الواقع اخلارجي عن اللغة، إذايف هيلعرجَع الذي حيال املعّين تو" ادز "لعفال



 اجلهاز املفاهيمي للدرس التداويل املعاصر

 

43 

استثنينا بعض التوجهات اللسانية الوظيفية اليت ظهرت يف السنوات األخرية 
لكن نظرية  مثال، وSimon Dick "سيمون ديك"ـل "رية النحو الوظيفيظن"كـ

 .19اولية أشددتل إن تأثرها بالليست نظرية بنيوية، ب" سيمون ديك"
  يفجعرملا ينيع وتريضم الالتفسري هذ) أو عدة آليات(آلية توجد  فيةول التدايف اأم
: نيات البنيويةسا للتداولية بعض املميزات عن اللوزذا يعهو ؛ارجيخلقع االوا

عامل لشرة العامل اخلارجي، ومن القواعد العامة اليت ميدنا هبا اابمو ،رشابملا لكاالتصا
 .السلطات املخولة بذلكليس ألحد احلق يف زيادة الضرائب إال  نأاخلارجي 
بية، سن نو تكدك قلعية، ولذاف اجتماالت التداولية على أعردالتسال اسستتأو
 :آلتيني اامللفوظني يف الثفم

 " ؟ةوهن القم انجان فل تريده" -
 . " بيين وبني النوملوا حتهنإ "-
يف عرف اجمليب أن القهوة كو ؟ةووره يرفض القهاسائل أن حمالف عرف كي

 وبني النوم؟ وكيف مت االتفاق والتواطؤ بينهما من جهة وبني أفراد اجملتمع حتول بينه
من جهة أخرى على ذلك؟ إهنما يعاجلان تلك امللفوظات باستدالالت ومعلومات 

وعات مرف مستمدة من الواقع اخلارجي، وبتواضع من أفراد اجملة من معامستقا
 .تواطئة على ذلكملااللغوية 

 )يتبع(...
 :ادر واملراجعئمة املصقا
 لكتب العربية واملترمجةا -والأ

 مناءإلز ارك، مش علودعيس. د:ةرمجت  التداولية،قاربةامل ،)فرانسواز (وقنمرآ .1
 .، دتوتي، بريموالق
بد ع( يينقن: ترمجة الم العامة،لكفعال اأ ةي نظر،)J. L. Austin. ل. ج(وستني أ .2
 .1991، ءادار البيضريقيا الشرق، الف إارد)درالقا

افة لثقا رادل، ام كادؤف: ةمجرت ثة،يية احلدناملاأل  فةسلفلا ،)ررودجي (رـبنبو .3
 .رة، دتلقاها ع،توزيلاللنشر و

 ،ريبع الكرفلا مد فتيح، دارحم.د: رت  ،ةللغويعرفة ا امل،)عمنو (كيسشومت .4
  .1993رة، هالقا
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  .1985وت ريب ،يةعربالهضة نر ال دا،ةغللا ةيف فلسف، )دموحم (انديز .5
ية، ربوت العريامعة بات جور منشسفي،لفلا البحثج هنام ،)دموحم (انديز .6

1974. 
الثقايف العريب،  املركز امليزان أو التكوثر العقلي،اللسان و ه عبد الرمحان،ط .7

 1998 الدار البيضاء، املغرب،
لدار ،ارات عكاظومنش ،ري نظلدخم: ةفييظلواسانيات الل ،)محدأ (كلتوامل .8

 .1989 البيضاء،
 ةربيلعر اادل ا،ةيربة العضارحل ا يفللساين اكريفتل ا،)لسالمابد ع(ي املسد .9
 .1981 ،1ط اب،تلكل

 -داتيو عاترشومن -ة يعربالة لغال وتايانسللا -يفهرلي اسالفدر اقا الدعب .10
 .1986 –وت بري
 ارد، شييبا طرجروج: ةرمجت ن،اسنإلة موت افسلف: ةيوي البندي،ه غارويروج .11
 .توريب، رنشلوا ةباعطلة لعليالط
 .1994 -ت وري ب-تاب كلل يةملالع اكةشر ال-لسفي فلم اجاملع - يبا صلليمج .12
 جملالت والدوريات العربية واملترمجةا -انياث

" لة املوقف األديبجم: يف  لسانيات اجلملة إىل علم النص،من ،)ريبش (بريرإ .13
 /http:  وينملوقع اإللكترا.2004 )سبتمرب(، عدد أيلول"إصدار احتاد الكتاب العرب

www. awu-dam.org  
عامل :  يف،لند رّساررتد بن عةيعاقوالو يةثالاملل دج، )ريفط ىنمي (يلخلوا .14
 ربمتسب ،30لعدد  ات،يالكو داب،اآلون وفنل للثقافة واىلعأل اسلاجمل: نر عد تص،كرالف

2001. 
يع رب ي،عامل الكرلفاعرب وال :، يفميةاللك الاألفعاة ينظر -) لدافزوأ (كرودي .15

1990. 
 ي،مقوال ءامنركز لإل م،لعامليا رلفكاو برلع ا: يف،لسفة اللغةف، )لبو (كورري .16
 .1989  ت،ريوب

مد حم: ةرمجت/ باطاخل تانياسل ،Patrick Charaudeau )كيتربا (شارودو .17
 عددلا/رزائاجلة، مهو راد ،ةبيرعلا ةغلل علىلس األجمل يصدرها ا،بيةلعرة الغال: يف ن،اتيحي
2 ،1999 

 ،20د جملل، اكرفل اعامل: يف ،ينسا اللولاالتد يفاء ضتقالا ،)لداع( يورخفا .18
 .1989 ،3 دعدلا
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د جملل ا،كرفل ااملع:  يف،التفسريو ضفتراالا :ولادتلااللة و الد،)دلاع( يورفاخ .19
 .1989 ،4 دعدلا ،20
 لرسائل اجلامعيةا -الثاث

ة عام ج،)لغويات الري يفاجسترسالة م( امل،عل لثيلمتب اخلطا ،)رمع (خريبل .20
 1996/1997 :نةالس، زائراجل
ألفعال املتضمنة يف القول بني الفكر اللساين املعاصر اي، اوعود صحرمس .21

 .)اجلزائر/ جامعة باتنة(أطروحة دكتوراه يف علم اللغة،  العريب، والتراث اللغوي
  األجنبيةواجملالت لكتبا -ابعار

22. AUSTIN  (John Langshaw) - Quand dire c’est faire – traduction 
française de: Gilles Lane – postface de: François Récanati – Editions du  

Seuil - 1970.  
23. DE SAUSSURE (Ferdinand) - Cours de linguistique générale… 

ENAG – Algérie 
24. DUBOIS (Jean), et autres - Dictionnaire de linguistique- Larousse- 

Paris- 1973- 
25. FREGE (Gottlob) - Les Fondements de l’arithmétique -traduction 

française par: C. Imbert- Paris-Le Seuil- 1981. 
26. GRICE (Herbert Paul) - Logique et conversation - in: L’information 

grammaticale - traduit par: Frederick Berthet et Michel Bozen –Paris – n 66 – 
1995. 

27. KERBRAT-ORECCHIONI ; Catherine- Où en sont les actes de 
langage ? – in: L’information grammaticale- (Paris)-N° 66, juin 1995. 

28. MOESCHLER (Jacques) – et A. Auchlin - Armand colin - 
Introduction à la linguistique contemporaine- Paris. 

29. SEARLE (John) –Les actes de langage, essai de philosophie du 
langage – traduction  Française de Hélène -Hermann – Paris- 1972. 

30. SEARLE (John) - Sens et expression, étude de théorie des actes de 
langage- traduction française de Joëlle Proust- Minuit- 1982 
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 :اهلوامش
                                                 

ذا املذهب ه: مبعىن) pragmatics(ليزي املصطلح اإلجن: صطلحنيلمرمجة لت: لتداوليةا ∗
 la(الفرنسي ّرف به يف هذه املقالة، واملصطلح عن يذلا اللغوي التواصلي اجلديد

pragmatique (مجة ملصطلح  وليس ترملعىن،ا سفنب"le pragmatisme "ألن ي،سنرلفا 
لم التواصلي اجلديد ، أما األول فرياد به هذا الع"الفلسفة النفعية الذرائعية" األخري يعين هذا

ال نتفق مع الباحثني العرب  كلذلو... الذي يفسر كثريا من الظواهر اللغوية كما أشرنا
مها من ريغ وأ" الذرائعية"أو " ةيعيرذلا: "صطلحْيمب" ةتداوليال"لذين ترمجوا مصطلح ا

 .امهعماملصطلحات املتحاقلة 
 -داتيو عاتورشمن -ة يعربالة غلال وتايانسللا -يفهرلي اسالفدر اقا الدبع: انظر - 1
 .41 ص-1986 -وت بري

  18ص -ة يعربلاضارة  احليف ساينللاكري لتف  ا-سديمل ا- 2
ة عليالط ارد، شييبا طرجرجو: ةرمجت ن،اسنإلت اوة مفسلف: ةيوي البندي،ه غارويروج- 3
 115ص ت،وريب، نشرلوا ةباعطلل

ار احتاد الكتاب دإص" ملوقف األديبجملة ا:  لسانيات اجلملة إىل علم النص، يفنم - 4
 .2004) سبتمرب(عدد أيلول ، http/ www. awu-dam.org،"العرب

 .ري إبرير، من لسانيات اجلملة إىل علم النص، نفس املرجع السابقشب - 5
 Où" :ة املتخصصة هيلجملواPatrick Charaudeau  -ود شاروكيرتاب: ين هوسالل ا- 6

en est la linguistique "– لةجم - يةبرالع غةللا: يف -نتايحي مدحم.د: ةمجتر ارواحل 
 ص - 1999 - 2 عدد -ئرازجلا – هومة ةعطب م-بية رعال ةغلاألعلى للس جملا ادرهيص

239 . 
7 - François RECANATI – Naissance de le pragmatique- dans: Quand 

dire c’est faire -(postface) – p 185. 8 - رسة دملاة فسفالع م إال شأنتلية مل فة التحليأن الفلسإىل ون خرن آ دارسويذهب
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