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  الرباكماتية اللغوية 
  وفق الشمولية العاملية

  بقلم
  جف فرسكورن

  ترمجة
   هاشم عبد اهللا املرادي.د. أ

 :ةلرتمجملخص ا
 Understanding" " الربكماتیـة هـم ف" هـذه ترمجـة ملقدمـة كتـاب     

Pragmatics "ن روكملؤلفه جف فرس"Jef Verschuren " أمریكـي  أسـتاذ و هو 
یر مركــز األحبــاث للرابطــة ینتــسب إىل جامعــة انتــورب حیــث یــد

الربكماتیـة  :" الربكماتیـة العاملیـة ، وقـد أعطیتـها العنـوان      
رد ذكـره يف     وهـو مـا و     "اللغویة وفق الرؤیة الشمولیة العاملیة    

 . أجزاء الكتاب الثالثة
 الدافع لرتمجة هذه املقدمة هـو يف الواقـع حاجـة املكتبـة              إن  

غویة ل للرباكماتیة ال  ربغ ما وصلت له عقول ال     إىلالعربیة املاسة   
شرح فكـرة   لـ و هلذا املنظور اجلدید هلـا حیـث كـرس املؤلـف جهـده               

 علـى   وتعمیمهـا الرباكماتیة وفق هذه النظرة الشمولیة العاملیة       
ً  بنظـر    آخـذا  بنیـةً  ووظیفـةً  واسـتخداماً            ةاللغـ مجیع مظاهر   

االعتبار التعقید الكبري لوظیفة اللغة املعرفیة و االجتماعیـة و           
 .نثروبولوجیةاال

 املؤلف النظر يف عدد كـبري       أعادوبناءً  على هذه الرؤیة فقد         
 اعتربت براكماتیـة، شـارحاً  عالقتـها         أنمن الظواهر اليت سبق و      

 مشولیة جدیدة و من خالل سیاقات عملیة أسس  علىالوثیقة هبا و لكن
نه من التكیف و التعدیل و مع ما یشمل علیه عخمتلفة مع ما ینتج 

 حیـث جيـري انتقـاء اخلیـارات         األحـداث  أزمنة و   أمكنةناصر  من ع 
 التطبیقیـة و یفـسر      باألمثلةاللغویة التفامهیة ، كل ذلك یوضح       

 املوصوفة للتوظیف اللغوي املفید ميكـن معاجلتـها          العناصر أنكیف  
 إن:  القیمة على حقیقة   استنتاجاتهو هكذا یرسي املؤلف     . عملیا  

 .ت احلدیثة مل تظهر من فراغالربكماتیة ويف ضوء النظریا
  الرباكماتيةعلم اللغ
 : مقدمة و تعریف

 الرباكمـاتي هـو     ةاللغـ علم  
دراسة استخدام اللغة و بعبارة     

دراسة الظواهر اللغویـة     : أدق
من خـالل تراكیبـها و خصائـصها        

ــا  ــا . وعملیاهتـ ــن تعریفـ لكـ
ابتدائیا كهذا ال یقـدم متییـزا       
 دقیقا بني علم اللغة الرباكماتي     

 األخـرى و بعض املعارف اللغویـة      

ً  من علم اللغـة      االيت تؤلف جزء  
  Discourse Analysisمثل حتلیل اخلطـاب  

 Social و علم اللغـة االجتمـاعي   
Linguistics   و حتلیــل احملادثــة  

Conversation Analysis  .   لكـن هـذا ال 
فمــن خــالل . یــشكل موضــع جــدال

ــضامني   ــة و امل ــائج املنطقی النت
ستدل على الكیفیة الـيت     احملددة ی 

یتبوأ علـم اللغـة الرباكمـاتي       
ــام  ــة الع ــم اللغ ــه يف عل   مكان
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General Linguistics  ــوعات و املوضــ
 :  ذلكإلیضاح حماولة اآلتیة

  عناصر النظریة اللغویة-١
تقلیدیاً  یقسم علـم اللغـة       

 :مثـل یـة  ل دالعمواضی إىلالعام  
  Phonetics )اللغویة( األصواتعلم 

ة النظــــــام دراســـــ (   أو
  ، وعلم الـصرف   Phonologyالصوتي

Morphology     وعلـم نظـم اجلملـة  
Syntax    وعلـم الداللـة  Semantics  ،

 ینتـسب اىل وكل من هذه املعـارف   
فعلـم  . وحدة حمددة من التحلیل  

 دراســة النظـــام  أو األصــوات 
:  الكــالمأصـوات الـصوتي یعـاجل   

یـؤدي وظیفتـه   " األصواتعلم  "فـ
 املكونـة  جـزاء األمن خالل دراسة  

للتیار الـصوتي املـستمر الـذي     
یؤلف العناصـر الـشاملة ملـادة     

ــي   ــة وه ــة يف  اللغ ــني اللغ مع
و مــن (. األساسـیة اسـتخداماهتا  

ــك   ــارج هنال ــواتاخل ــري األص  غ
غویة مثل التثاؤب املسموع و  لال

علـم  "و جيـري عمـل        )العطاس
 غري اللغویة مـن خـالل     "األصوات

ائص الدراسة املركـزة علـى اخلـص    
 وذلـك هـو   لألصـوات الفیزیائیة  

ــم  ــواتعل ــيت االاألص  Acoustic كوس
Phonetics  الطریقــة مــن خــالل أو 

اليت تؤدي هبا عرب درهبـا الـصوتي    
وهـذا مـن خـصائص علـم الــصوت     

 من أو   Articulatory Phoneticsالنطقي 
خالل تـسلمها وهـو مـا یـدخل يف      
ــسمعي    ــصوت ال ــم ال ــة عل وظیف

Auditory Phonetics  .    و یـدرس علـم
دراسة النظام ( أوالفونولوجیا  

قـة الـيت تــشكل   یالطر )الـصوتي 
ــوات ــالم أص ــو الك ــ بنح ساعد ی

 یتفقـوا  نأمتكلمي لغة معینـة   
 صوتني متنـوعني يف اللفـظ   نأعلى  

 حد كبري متـساویان مـن حیـث     إىل
ــاس ــر   . األس ــدما ننظ  إىلو عن
 من وجهة النظر هذه حنصل  األصوات

تعرف على و حدات صوتیة متمیزة  
ــات  و   .  Phonemesبالفونیمــ

ــاء ا ــى لببن ــصل عل ــات حن فونیم
 مـا یعـرف   أوالوحدة الـصرفیة   

ــاملورفیم ــن مث Morpheme  بـ  ومـ
 هبذه إىل  و صعودا Words الكلمات 

 .نظم اجلملة 
 یــدرس إذنعلــم الــصرف    

الوحدات الصرفیة وهي اللواحـق   
ــة  ــصغراللغوی ــل   ىال ــيت حتم ال

ها ماملعاني التقلیدیة و بانضما 
رب إىل غريها تشكل الكلمات و لنض 

  disenchantmentالكلمــة : مــثالً  
ــة  ( ــين خیب ــلتع ــدان أو أم  فق

ــة ــألف )الثق ــن تت ــ م  قاللواح
  :اآلتیة ىلصغرا

 Dis   en  chant   ment   
ــدر  ــبني أنو جيـ ــذه أن نـ  هـ

ــاراً    ــك خی ــق ال متتل  إالاللواح
بارتباطها بغريها لتشكل كلمـات   

 بالوحداتندعوها لك ذ وب جدیدة،
 Bound" الـــصرفیة املقیـــدة" 

Morphemes  .  لواحق إزاءلكننا 
 لنتأمـل  .آخـر صرفیة مـن نـوع    

ــردة  ــةاملفـ  nieghbourhood، اآلتیـ
ــورة ( ــين ج ــألفو ) تع ــن تت  م

        : الوحــدتني الــصرفیتني
neighbour   و   hood. 

ــاتني ــدتني إن ه ــان الوح  تؤلف
ً  و مهـا  أساسـا  مـستقلتني كلمتني  

 على الوحدات ان مثاالبذلك یكون 
 Free Morphemes  " الصرفیة احلرة" 

 هذه املفـردة تلعـب   يف hood  لكن 
 و .املقیدةدور الوحدة الصرفیة  

ختضع الكلمـات املعجمیـة مجیعهـا     
 أمـا هلذا النظـام الـصريف فهـي     

 إـا  أوتكون وحدات صرفیة حرة  
مركبات مـن الوحـدات الـصرفیة     

ا وضعاليت تتحد مع بعضها البعض  
خطیاً  حـسبما یقتـضیه النظـام     

 .الصريف احملدد للغة
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 يف یبحث  Syntax علم نظم الكالم 
 أخـريا و . عملیات تكوین اجلملـة  

و      Semanticsالداللـــة علـــم 
ــدات     ــىن الوح ــري مع ــه حت مهمت
ــستوى    ــى م ــواًء عل ــة س اللغوی
ــم   ــة عل ــذه وظیف ــردات و ه املف

 ،Lexical Semanticsالداللة املعجمیـة  
ــأو ــى م ــواًء  عل ــة س ستوى اجلمل

ــت  ــع أمتطابقـ ــابق مـ  مل تتطـ
 :مثلالقضایا املطروحة 

  . الطري احلشرةأكل -
                - The bird ate the 

worm. 
 :  تعقیداً  أكثر وألمثلة

ــري رأى - ــون الطـ ــل جـ  یأكـ
   .احلشرة

  John saw the bird eat the worm.   -   
 :أو
 الطري  نأیقول جون هو یعتقد      - 

 . احلشرةأكل
-John says he thinks the bird ate the 

worm                                              
ــل    ــل ع ــساعي تعم ــذه امل ــل ه ك
استثمار مصادر اللغة استثمارا    

 أداةً تاماً  بطریقة جتعل اللغة       
مـــؤثرة یـــستخدمها النـــاس يف 

 .املقاصد التعبريیة و التفامهیة
كلیـة   اللغـة ذات هی إنوحیث  

بالغـــة التعقیـــد يف البنیـــة 
 باإلمكـــان أصـــبحوالداللـــة ، 

التعــرف علــى وحــدات التحلیــل 
ملعرفة عمل كل عنصر من عناصرها      

 هو  أینلكن   . أعالهكما هو مبني    
مكان الربكماتیة يف كل هذا؟ هـل       
هنالك مهمـة قابلـة للمقارنـة       
ــة   ــة يف الوظیف ــضع الربكماتی لن

 التقابلیة؟ 
 : اللغــةدام تخعلــم اســ-٢       

 وجهة النظر الربكماتیة
ً   اكما جاء يف تعریفنا بدء    

، الربكماتیة ال تتفق مـع وحـدة    
 ال إــاحتلیلیـة  معینـة، كمـا    

تـشاطر تقـسیم العمـل املتعلــق    
 بالعناصر التقلیدیـة للنظریـة   

: لكن الـسؤال هنـا   . اللغویة  
 تستخدم أنكیف ميكن للرباكماتیة  

 مصادر اللغة ؟ 
 إىل شـارة اإلمن املهم هنـا       

 الربكماتیة ال تـضیف عنـصراً     إن
 النظریة اللغویة ، إىلً   إضافیا

ــا    ــة نظره ــدم وجه ــها تق ولكن
ــذا   ــا ، وه ــة هب ــة اخلاص املختلف
الكتاب حماولة لشرح وجهة النظر  

 .هذه بوضوح ودون لبس
 هناك الوحدات   إنبدون شك     

ــسها    ــري نف ــيت تغ ــة ال البنائی
ــات    ــسر للتطبیق ــتمرار وی باس

 من غريهـا مـن   أكثرالرباكماتیة  
و هـذه تؤلـف   . األخـرى الوحدات  

معظـم وحـدات مـا فـوق اجلملــة     
Super-Sentential Unit، النـصوص   مثل 

Texts ــات و  ،Conversations احملادثــ
 وســبب .Discourse اخلطــاب عمومــاً 

 هـذه نتاجـات منوذجیــة   إنذلـك  
. تصلح مصادراً  لغویة لالستخدام 

 نفسها تـساهم  اأ ذلك إىلیضاف  
 زیادة جمال املـصادر اللغویـة    يف

و  مـن خـالل الكلمـات و اجلمــل    
 املختلفـة،  األسـالیب النماذج و  

و     األدبیـة  األنـواع  جانب  إىل
الفنیة و فـوق كـل هـذا و ذاك     

 توفر سیاقاً  خصباً  لتفعیل  أا
ــال يف   ــو احل ــا ه ــة كم الربكماتی

ــرية ــا  . األخ ــدلكنن  ال بالتأكی
و ( جند ظـاهرة لغویـة   أننتوقع  

 تتجاهـل  )على مـستوى أي بنـاء   
. وجهة النظر الربكماتیـة هـذه    

  :بإجيازدعنا نصور هذا 
 األصواتً  مستوى    أوال لنأخذ  

 عاملــاً  يف إنهـب   . )اللغویـة (
ــا  ــم (االنثرولوجی ــسانعل  )اإلن

 نفراً  من جمتمـع معـني   إناكتشف  
كیـف النظـام الـصوتي للغتــهم    

ــر ( ــض النظ ــصدوا إذابغ ــم ق  ه
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ظام يف تفـامههم  استخدام هذا الن 
 إندعنـا نقـول   .  ال أمالیومي  

ــاهرة   ــضمن ظ ــیة تت ــذه الفرض ه
ــتخدام  ــاهرة  اس ــي ظ ــذلك فه ل

 بالرغم مـن  األساسبراكماتیة يف  
ــا ــة إ ــستوى  كائن ــاق م  يف نط
ا تقع ضمن  من ناحیة كو ةالبنی

ــا  ــز الفونولوجی ــة (  حی دراس
ــصوتي ــام ال ــن  . )النظ ــیس م ل

الضروري الرجوع ملعلومات غریبة  
 اسـتنتاجات  إىل اجل الوصـول   من

 معظم متكلمي اللغـات   إن.مشاهبة
ممن یتمتعون بدرجة ملحوظـة مـن    

هجي نتیجة ترعـرعهم  لالتنوع ال 
 بتكـیفهم لیة ولكـن  حميف ظل هلجة  

ي اجتماعیاً  باستخدام تنوع هلجـ  
الرمسیـة  معیاري من خالل الرتبیة  

 )بأصـواهتم اجلدیدة ( اللغة  نجيدو
ــة  ــ-خمتلف ــدثون هب ــم یتح ا يف وه

 عن تلـك الـيت   -سیاقاهتم املهنیة 
 وإخوام آبائهمیتحدثون هبا مع  

ــواهتم ــوع و    .وأخـــ التنـــ
احلال يف هـذا    كما هو ستخداميالا

املثـال ال یتوقـف عنـد املــستوى    
 املستویات إىلالصوتي بل یتعداه  

 . الصرفیة و املعجمیة و النظمیة
 الوحــــدات إىل وعـــودة       

ــات ،  ــاء الكلم ــصرفیة و بن  ال
هنالك التـضمینات و التقیـدات    
الربكماتیة يف عناصر علم الـصرف   

ــتقاقي    Derivational Morphologyاالش
الطریقة اليت یتم هبا ضم وحدات  (

صرفیة حرة لوحدات صرفیة مقیدة  
ــذو  ــثال لنأخ ــدة  speak:  م  وح

 وهـي   -unصرفیة حـرة وبإضـافة   
 وهـي   able- و  'Prefix'الحقة سابقة 

 الكلمـة    حنـصل علـى    'Suffix'الحقة  
وكـذلك   .  unspeakableاالشـتقاقیة  

  Compounding "  الرتكیـب "احلال مع
و هي عملیة انضمام مفردتني معا  
البتكار كلمة جدیدة مثل الكلمة  

: boathouse    الــيت تتــألف مــن 
  .  houseو      boatالكلمتني 

و إىل جانــــب الـــــصرف       
ــك   ــتقاقي هنال ــصرف "  االش ال

ــصریفي     Inflectional Morphology" الت
الطریقة اليت تتغیر هبا الكلمة  (

طبقاً  للمتغريات التواعدیة مثل  
يف ( و العـــدد  Tense الـــزمن 

مـن  (و اجلـنس   Number    )النحـو 
  Gender)حیث التذكري و التأنیـث 

 و ما  Case  )يف النحو( و احلالة
لنتأمــل العالقــة   . شابه ذلك

ــن أزو   ــل م ــني ك ــصرفیة ب اج ال
  :اآلتیةاملفردات 

unkind (غري شفوق)----- kind (شفوق)  
,ungrateful (غري ممنت)----- grateful (ممنت) 

و الـسبب يف عـدم قلـب العالقـة     
 أساسـیة هذه باستعمال مفـردة      

 و اليت تصرفت من  ungrateful تعين 
 باستخدام وحدة  grateful الكلمة 

 ، و كـذلك   -unالنفي  الصرفیة 
ــ  ــال م ــات احل ــرىع الكلم  األخ

ــة   ــود يف احلقیق ــذكورة یع  إىلامل
الصلة الوثیقة بنظم القواعـد      

 إىلاالجتماعیة اليت تؤكد احلاجة      
 gratefulness  )ــان و       )امتنـ
 kindness )ــفقة   lawfulness  و )شـ
ــة( ــا )قانونی ــك إىل وم و .  ذل

 ة تكمن يف املعایري الكثري    أنميكن  
 الطبیعیــــة املفاهیمیــــة   يف

conceptual nature   ــى ــذ عل  لنأخ
  Familiarity سبیل املثال املفـردة  

ــاد"  ــاهیمي  " اعتی ــار مف معی
 و )مــألوف(  familiar للمفــردتني 

unfamiliar ) لكنـه مل     )غري مألوف ، 
ــسمح  ــةیـ ــدة بإمكانیـ  الوحـ

ــصرفیة  ــةالـــ   األحادیـــ
Monomorphemic   تلعب الدور أن 

 ل ـــــنفــسه يف مفــردة  مث 
strange)و  )غریــــــب strangeun*  

 ، باسـتثناء التعمـد   )مـألوف (
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ــأ   ــذي یلج ــردي  ال ــهالف  إلی
الــبعض يف املقاصــد البالغیــة    

 أو اليت توصد    فاألشیاءاخلاصة ،   
 a fastened  إغالقتغلق ترى يف حالة 

state    و بعكسه من الصعوبة شرح
 ) یفـك أومبعىن یرخي (  unloosen مل 

 اللغة االنكلیزیة   إىلاليت زحفت   
 fasten  الـزمن ال تعـين   بغفلة من 

 ةاحلقیقــ ولكنــها مرادفــة يف   
 يف آخرومثال  .  unfasten للكلمة 

 االشتقاقي الـذي یتطلـب       لالعم
 Dresslerینظر (شرحا براكماتیاً  

and Barbarese, 1994(. 
ــب         Compounding و الرتكیـ

عملیـــة تقودهـــا املبــــادئ   
الرباكماتیة و التحدیـدات الـيت    

 و  interpretability . حيكمها التفـسري 
لنأخـذ   .  context حضور الـسیاق  

ــا مث ــمركب    a house tree   لـــ
فانه یعين وصـفا لـشجرة اجلـوار     

 مما یعـين  أكثر ) يف داخل بیت أو(
شجرة بني بیتني و الـسبب يف ذلـك    

ــن   إن ــدرا م ــب ق ــب یتطل  املرك
ــددة    ــسیاقیة احمل ــات ال املعلوم

 و علـى حنـو   .موفـق لضمان تفسري  
: ل لنتأمل املركـب املبتكـر    مماث

 tjuice sea -the apple   مقعـد  ( و یعـين
 ، و )یتقدمـه قـدح عـصري تفــاح   

ــدح ،    ــفیة للق ــه الوص بوظیفت
قا مشرتكا حمددا ایتطلب املركب سی 
 . ) Dowing , 1977(جـدا ، ینظـر   

ــضاف  ــك إىلی ــن نأ ذل ــثرياً  م  ك
املركبات التقلیدیة غالبـا مـا    

ــاج  ــون نتــ ــراءاتتكــ  اإلجــ
 ، و خــذ األساسـیة ماتیـة  الرباك
عندما توشك طائرتان على : مثال  

 الطـريان ، فـان   أثناءالتصادم  
ــطالح  ــو  "  near miss" االصـ هـ

االصطالح املناسـب هلـذه املناسـبة     
دما طصت الطائرتني مل أنوهو یشري  

يف الواقـع و لكنـه یؤكـد علــى    

النتائج الوخیمة اليت تنجم لـو   
 .وقع بالفعل  التصادم إن

ــار   ــة اخلیــ ات القواعدیــ
ــي  ــصرفیة ه ــدات ال ــضاللوح  أی

ــة   ــدات براكماتی ــوع حتدی . موض
ل جيعـ فالوعي السیاسي االجتماعي  

 نفـس االسـتخدام   نأمن الصعوبة  
 he العام لضمري الشخص الثالث  

 بــشري، أي كـائن  إىلیـشري  ( هـو 
بطریقة جنـسیة   - مؤنث أممذكر  
 .)حمایدة
 علــم نظــم  إىلولنتحــول   

ــة  ــن ال،Syntaxاجلمل ــح  م  إنواض
 ميكن وصفها بطریقة األشیاءحالة  

 :املختلفةالرتاكیب النظمیة 
   - John broke the figurine.               

                .حطم جون التمثال 
                       -  The figurine was 

broken by John.    حطـم التمثـال
  .من قبل جون

     - The figurine got broken.             
                        .حتطم التمثال   

  
 هـذه الرتاكیـب   إنو بالرغم من  

 متـساویة  األوىلرتدد يف الوهلـة   ت
 خمتلفة جدا فإاتقریبا يف املعىن  

و لنـشري   : إعراهبامن حیث شروط  
 عنصر واحد مـن اجـل توضـیح     إىل

 درطـ الحظ حفظ التشدید امل. ذلك  
عـن حتطـیم   على الـشخص املـسؤول    

التمثال الذي بدأ بصیغة املـبين   
للمجهول اليت مل تزل تتضمن ذكـر   

بـصیغة  و ینتهي " جون" الوكیل  
اهال جتـ  أو غیابـا تامـاً     نتتضم
 جانب ذلك إىلو هناك  . تبعة ألیة

 ، هـو  آخـر عنصر استخدامي ضمين  
  Speaker's assessmentتقـومي املـتكلم   

 یسمع أن فقد یكون للسامع مساس 
 عن جـون ومـن هنـا تبـدأ      شیئا

ثـال   یكـون امل أن أواجلملة بـه   
فیكون من السهولة (حمور املوضوع  

وعلـى   . )اختیاره نائب الفاعل 
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 ففي جمـال علـم   املفردات،مستوى  
 Lexical Semanticsاملعجمـي  الداللة 

 یؤخـذ يف االعتبـار   أنما ینبغي  
میدان االسـتخدام حاملـا تدخلـه     

عیاً   مما یعترب طبی أكثر املفردة،
 ففي مجلة املعجمي،يف حقل معناها  

 :مثلبسیطة 
-The door opened.         

 .انفتح الباب
  open هنا يف هذه اجلملـة الفعـل   

رمبا فسر مبعاني خمتلفة اعتمـادا   
 و. على خصائص سیاقیة فیزیائیة 

 إضـافیة رغم عدم توفر معلومات  
 یكون للجملة أنمينع  فان هذا ال 

 فالبـاب  .للحدث هذه وصف مناسب 
ــي  ــوننأینبغ ــتح  یك ــا ف  أم

 مـن قبـل شـخص     أو أوتوماتیكیا
 املـتكلم ،  مرأىكان خمتفیاً  عن  

ــين  ــذا یع ــسببا إنوه ــك م  هنال
 هي مل یكن موجـودا  أوبشریا هو  

على نفس اجلانب من الباب الـذي   
ــتكلم   ــه امل ــان علی ــذه (. ك ه

 - لـــذلكإضــافة  - اإلمكانیــة 
 یكـون البـاب   أنتستبعد كلیـا   

 كثريا مـن الكلمـات    إن .)اشفاف
مل یتـوفر هلـا    مـا یتعذر فهمها  

ویطلـق  (عناصر معرفیـة عاملیـة    
علـى هـذا النـوع مـن املعرفــة     

 ) باملعرفة االنسكلوبیدیة أحیانا
Encyclopedic Knowledge  . ــذا إن  ه

.  املعىن إىل مرحلي للوصول  إجراء
م النـاس صـعوبة يف   ظقد ال جيد مع 

 Non- smoking section" تفسري االصطالح 
" قسم لغري التدخني " و یعين    " 
وان (" ني لغري املدخن"  االصوب  أو

و كـذلك  .  حرفیـا إلـیهم ر مل یش 
ــارة  ــي " Topless District"العب  وه

 رغـم  التفسري،عبارة لیست صعبة  
 بأحیـاء  تتطلب معرفة خاصة  إا

مـع  (العاصمة و تركیز مؤسساهتا  
 بإقامـة  اخلاصـة  )هیمنة الذكور 

الت حیث املضیفات على قلتـهن   احلف

و . ن عنصر اجلاذبیة الرئیس یعترب
 يف صـحیفة حتـت    موضـوعا قد تقرأ 
 یــصف "Mental midwives" عنــوان 

ــشفى   ــضات يف مست ــراضاملری  األم
و هـو اصـطالح یتطلـب    (العقلیة  

ــة    ــة و ثقافی ــة اجتماعی معرف
 مریـضة علـى   إعانـة ویقصد منه  

 .)الوالدة
ــذكر    ــدیر بال ــن اجل  نأو م
ناصر االستخدامیة سـواء مـا    الع

و ( املعـىن  أوتعلق منها باجلملة  
 هذه تتطلـب معرفـة   إن أشريهنا  

 )و املعلومات الـسیاقیة   بالعامل
 تفسريات متباینة كـثرية  إىلضي  تف

 لنأخذو . لنفس التعبري املطروح  
 علـى ســبیل  - اآلتیـة النمـاذج  

 Y فـوق الــ    Xالــ   : األمثلة
 " القطة فوق البساط" یعطي 

 )علـى حنـو منــوذجي  (فـرتض هنـا   ن
ــا  ــاموقع ــا  ( أفقی ــة هن القط

و لنأخــذ . )مدعومـة باجلاذبیـة  
ــرا،   ــثال آخ ــوق " م ــصورة ف ال

 :"اجلدار
ــا     ــب موقع ــدوره یتطل ــذا ب ه

 فالـصورة یــدعمها أي  عمودیـا، 
 التعلیـــق أشــكال شــكل مــن   

 .)معاجلة ضد اجلاذبیة ( االصطناعي
 أفقیة(" الذبابة فوق السقف  " 

توى نظر ميكـن   و لكن من مس أیضا
 مل یتدخل مستوى إن" حتت" وصفها  

 و كون املتكلم،نظر الرائي وهو  
الذبابة قد دعمت بقطعـة نـسیج    

" الصورة فـوق الـسقف     " .ماصة
 X  بني حیث ال نرى وجود مساحة (

فالصورة ملتـصقة متامـا    .  Yو 
 ححبیث تصببشكل مباشر مع السقف  

  .)مسالة الدعم شیئا ال معىن له
ــستوى   ــدنا و م ــة یعی  اجلمل
 جمال تراكیـب الـنظم ،    إىل أیضا

ــر   ــة النظـ ــدو وجهـ ــث تبـ حیـ
فهي . الرباكماتیة وثیقة الصلة  

 الكـالم  أصوات مستوى إىلتقدمنا  
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ــا   ــه اهتمامنـ ــا نوجـ  إىلحاملـ
 ، و  Prosody النواحي التطریزیة 

 .  Intonation Patterns مناذج التنغیم 
 تنویع التنغیم يف اجلملة  لنتأمل
  : اآلتیة

-It's cold in here.            اإ 
 .باردة هنا 

لیست بالضرورة هذه اجلملة خربیة  
و قـد  . فقد تكون سؤاال حقیقیا  

 حقیقیا بل تعـبريا  تكون سؤاال  ال
 جمـرد عـرض   أو .املوافقةعن عدم  

 قد تكون أو .ضمين اقرتاح  أو رأي
 حالـة  إعـالن  جانب كـل ذلـك    إىل

 أكثـر رمبا بـشكل مباشـر   (تذمر  
  ).التدفئة طلب بفتح إلفضاء
ملاذا نـصف كـل    : اآلنال ؤو الس 

وسـیقدم الكـثري   (هذه الظـواهر   
  بالرباكماتیة ؟ )منها الحقا

 هذه ال تعدو عـن كوـا        إن
نتیجة طبیعیة مباشـرة للقبـول    
ــة   ــم اللغ ــف عل ــشدد بتعری املت
ــة   ــه دراسـ ــاتي بكونـ الرباكمـ

 توضیحالستخدام اللغة ورمبا ميكن  
 التعریـــف ىلإذلــك بــالرجوع   

 مؤسـس  أصـال الشامل الذي افرتضه  
 )١٩٣٨(الرباكماتیة جارلس مورس  

 فقد میز مورس بني علم الـنظم   .
و    و علم الداللة مـن ناحیـة    

علم استخدام اللغة مـن ناحیـة    
ــرى ــالث  أخ ــالل ث ــن خ  :داالت  م

 Objects  األشـیاء   ،Signs  اإلشارات
ــيت ــا ال ــدل علیه ــارات ت  مث اإلش

و  . اإلشاراترو مفس أومستخدمو  
ــة     ــاول عالق ــنظم یتن ــم ال عل

 الـيت   األخـرى  باإلشارات اإلشارات
ــة   ــن الناحیـ ــا مـ ــرتبط هبـ تـ

ــة  ــة . التطبیقی ــم الدالل و عل
 باألشـیاء  اإلشـارات یعاجل عالقـة   

 العلــم أمــا. الــيت تــشري هلــا 
الرباكماتي فیبحـث العالقـة بـني     

 أو و مــــستخدمیها اإلشـــارات 
فمقرتح مورس  یتـضمن  . مفسریها  

التعرف علـى بعـد خمتلـف متامـا      
و هكـذا  . تناولته الربكماتیـة   

 :یأتيیالحظ مورس ما 
 النظمیـــة األحكـــامحتـــدد 

العالقـــات االشـــاریة بـــني 
تــربط . الوســائل االشــاریة

 الداللیـة الوسـائل     األحكام
تعلـن   . باألشـیاء االشاریة  

 الرباكماتیة الشروط   األحكام
 أساسـها فسر و اليت على     ملل

یلة االشـاریة    الوس إننقرر  
 قاعدة عندما   إي. إشارةهي  

ختضع لالستخدام تعمـل منـوذج      
، و بــذلك فهنالــك لــسلوك 

عنــصر براكمــاتي يف مجیــع   
 .األحكام 

السطور املخطط حتتـها مـضافة      (
  )من قبل املؤلف

 مل نستطع الحق، من نصف قرن  ألكثر
 نعبر عن هذه الفكرة بـصورة   أن

 .  مما هي علیهأفضل
ــة و-٣ ــة الرباكماتیــ  املعرفــ

ــة فالتواق  Pragmatics and (یـ
Interdisciplinarity (  

الرباكماتیة كمـا صـورت يف      
 بشكل أو برتدد السابقةالصفحات  

غري ائي ميكـن تعریفهـا معرفـة     
لنقتـبس مـورس مـرة      . تواقفیة

 :أخرى
حنـصل  بواسطة الرباكماتیـة    

 و  اإلشاراتعلى العالقة بني    
ــسریها  ــث    .مف  إنو حی
 مل  إن اإلشاراتري  معظم مفس 

یكن مجـیعهم كائنـات حیـة       
Living Organism  ــا ــن هن  ، م

تكــون وظیفــة الربكمانیــة 
معاجلــة العناصــر احلیویــة 

 يف   بكـل مـا    اإلشاراتلعلم  
ذلك من ظواهر سـیكولوجیة     

 . و حیاتیة و اجتماعیة
ــتخدام ربال ــي اس ــة ه كماتی

 أشــكال مــن النــاس للغــة شــكال
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 و العمـــل اإلنـــسانيالـــسلوك 
ــاعي االج ــذي  . تم ــد ال و البع

تضیفه هو العالقة بـني اللغـة و        
رباكماتیـة  ل فا .اإلنسانیةاحلیاة  

 ال تقع فقـط خـارج اموعـة         إذن
املتباینة الـيت یعـود هلـا علـم         

ــوات ــة  و األصــــ  اللغویــــ
 وعلم  رفالفونولوجیة و علم الص   

د مكانـاً    جتال  ونظم اجلملة ، بل     
مثـل علـم     تواقفیـة بني املعارف   
   Neurolinuisticsصيب ــــــاللغــة الع

ــس   ــة النف ــم اللغ  ي ـــو عل
Psycholinguistics  و علـــم اللغـــة 
ــاعي  ــم Sociolinguistics االجتم  و عل

ــة االنثروبولوج ـــاللغـ  ي ـــ
Anthropological Linguistics   .كـالً   إن 

من هذه احلقول له عنصر ارتباطي      
بالعالقة ملـا تـدرس اللغـة مـن         

 حيـاول   :قلیال دعنا نتبسط    .اجله
 األسـس علم اللغـة العـصيب كـشف        

العصبیة االجتماعیـة و عملیـات      
و مـا ميكـن     (التكلم و االستماع    

 أو یصیب هذا اال مـن خلـل         أن
 علـم اللغـة النفـسي       .)اضطراب

ــة و   ــني اللغ ــات ب ــدرس العالق ی
و هذه مهمة   (العقل بصورة عامة    

ــال جزئــي تتكــرس هلــا خــصائص 
  .اإلدراكـي معینة لعلم اللغـة     

 یهــتم :االجتمــاعيعلــم اللغــة 
بالطرق اليت تتفاعل مع العالقات     

 و  أوضاعهااالجتماعیة مبا يف ذلك     
 و نـــشاطاهتا وشـــبكة أمناطهـــا

خطوطها و كیف تتعامل كـل هـذه        
علـم  .  و اسـتخدامها    مع اللغة 

یــدرس : اللغــة االنثروبولــوجي 
العالقــات املتینــة بینــه و بــني 
ــدي    ــريف و التقلی ــاء الع البن

  .) Culture (للمجتمع
تعــیني و كمــا انــه مــستحیل 

 للتحلیــــل أساســــیةوحــــدة 
من املـستحیل كـذلك     فكماتي  االرب

 على عنصر ارتباطي حمـدد      التعرف

ــه ــل  . ل ــتم بك ــة هت الرباكماتی
ــدات ــويتعقی ــسلوك اللغ و .  ال

  ال هالرؤیة فان انطالقاً  من هذه     
 - على سـبیل املثـال     -ميكن خماطبة 

و مسائل معرفیة دون اخذ اتمع      
ــر    ــدي بنظـ ــاء التقلیـ البنـ

 كما انه من املـستحیل      .االعتبار
ــني ب ــة ع ــت خماطب ــسائل الوق  م

 عرفیـة مبعـزل مـن       أواجتماعیة  
و .  ومـضامینها املعرفیـة    أسسها

 عمل ٌأجنز حتت مسمیات     إىلحني ننظر   
فــسوف یرینــا  تواقفیــةمعــارف 

رجة جادة من التطابق الفكـري      د
 من خالل تطبیق حبثـي      لطرائقياو  

للسبب نفـسه كـثري     . علیهواقعي  
من العناصر اليت سنقدمها يف هذا      

 ســتتالءمبراكماتیــة االكتــاب ك
 مـن   أكثـر  أوبیسر حتـت واحـدة      

لیس هنا مـن    . تواقفیةاملسمیات  
 هنالك  إن. ى هذا مشكلة  رسبب لن 

 البحـوث الـيت     أشـكال كثرياً  من    
) مفروضة ذاتیـا  (تتطلب حتدیدات   

و     . واضحة توسع حدود فهمنا   
ــة الوظی ــیةفـــــ  األساســـــ

اتیة اللغویـــة يف ـــــــللرباكم
ــصورة االكاد ــوم ميال ــة يف العل ی

 - تكـون    أناملرتبطة لغویا ميكن    
 هنالك نقطة   إنو لنكن متأكدین    

 تواقفیـة التقاء ملختلف املهمات    
 تـستلهم   أن صورة شاملة ميكـن      -

 خطـوط   إىلومنها ستنطلق احلاجـة     
و  .حمدودة من البحث و االستقصاء    

ــت   ــنفس الوق ــنب ــف أن ميك  توظ
ــة    ــة تام ــة بفعالی الرباكماتی

ــا كــرابط  جيمــع مــا مسینــاه هن
ــول   ــع حق ــة م ــصادر اللغوی بامل

ــارف  ــةالاملع ــذكورة  تواقفی امل
 .هنا

نـستطیع  :  ما تقـدم     ةو خالص 
ــة أن ــدد الرباكماتی ــر حن  يف أكث

ــاً ،   ــوراً  معرفیـ ــا منظـ كوـ
ثقافیـاً    ، اً    ــــــــاجتماعی
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 إىليف الظواهر اللغویة بالعالقة     
 سلوك، حیـث    أشكالاستخدامها يف   

ي، ـــــ  الذي جيمعهـا معرف    اخلط  
ــايف و   ــاعي و ثق ــسمح اجتم ال ی

ــة  ــشري  كبالتجزئ ــا ت ــهم  إلی
ــصطلحات ــذا . امل ــسؤالو هك  فال

 اللغـة يف حیـاة      توظفكیف   :اآلن
 لتحقیق هـذا    الكائنات البشریة 

 ؟املنظور السلوكي الشامل
 التوظیف املفید للغة -٤

 اللغـة، یـف  مهما قیل عن توظ 
. أساسـا فما من شك انـه مفیـد        

 يف  األساسـیة اللغة هي الوسـیلة     
حماولة بناء معىن يف عامل هو نفسه       

هـذا االدعـاء    .  املعـىن  إىلیفتقر  
 ال یتكئ فقط على املستوى      املتمیز

 نالفلـسفي عـ   الرفیع للتنقیـب    
 األمثلـة  من   ريكث. املعىن يف احلیاة  

 تولیـد   إن يرتيف هذا الكتـاب سـ     
 منـوذج   أليتدىن يف املـستوى     املعىن ی 

دث يف كــل یــوم حیثمــا ــــــــح
و . ةـــــــــــتــــستخدم اللغ

ـــهك ـــذا فاختیـــــ ار ــــــ
 John "    نــــــــ  بیاألفراد

broke the figurine." "   حطــم جــون
 The figurine got"و "  التمثـــال

broken."            " ــم حتطـــــ
ــال  ــي" التمث ــن منطق و . مل یك

و  " .near hit  " كذلك اخلیـار بـني  
"near mis "  ــدیان و التقلیـــ

 " .جناة بأعجوبة" یعنیان 
قبل االستمرار ، هـذه مالحظـة    
تتعلـــق باملـــصطلحات الفنیـــة 

عوضا عـن املـصطلح     ) . بالرتتیب(
بناء " شیوعا يف االستخدام     األكثر
فأن هذا الكتاب سوف یشري     " املعىن

 التوظیف املفید للغة عمومـا      إىل
ــللن ــد اق ــىن  تولی  Meaning"ملع

Generation." بناء إىل و بالنقیض  
Construction ویــــبين  Construct  

ــصطلح  ــد"فاملـ   Generation" تولیـ

 ال )Generate " یولد"ومنه الفعل (
یركــز بالــضرورة علــى االمــاك 

وبـسبب  .  اللغـة  ملستخدمالفعال  
 اللغــة مــن اســتخدام إمكانیــة

 بشكل الزم كما هو احلـال       أفعاهلا
 :يف 

حتـت الظـروف الــصحیحة،   "    
" تتولد الكهربائیة بشكل طبیعي   

ها مبا یشاء من    مكلت تسمح مل  فإا
 عملیاهتا یـضاف    إىلمسامهة فعالة   

 هذا الفارق الطفیف و اهلـام       إىل
بنفس الوقـت سـوف نـأتي علیـه         

خــصوصا يف ( فیمــا بعــد حبالــشر
 إىل حيتاج   وأینما )٦ و   ١الفصلني  

ــائي ــز انتق ــنمیز ، تركی ــني س ب
 Meaning" ىـــــــــعناملبناء "

Construction" " ــني ــاق "و بـ انبثـ
 " . Meaning Emergence" "  املعىن

 إىل بتكــراركنـا قـد اشـرنا    
 واحدا  إن. املعىن من خالل السیاق   

ــن   - ــا م ــررمب ــوالاألكث  يف - قب
التحدیـــــدات الرباكماتیـــــة 

 ةمباشرالتقلیدیة ميكن مقارنته    
عاجل ی رياألخ إنمع علم الداللة ،     
 لكــن. لمعــىنلالــسیاق التــابع 

 املتمثــلالتوظیــف اجلــاد للغــة 
علـى أیـة    -مبنظورنا للرباكماتیة 

ــال ــصورا  -ح ــیس حم ــ ل املعىن يف ب
 یـضاف  أنالسیاق و الـذي ميكـن       

 من املعـىن    آخر مستوى   إىلببساطة  
درس علـــى حنـــو كـــاف يف علـــم 

ــة ــىن   .الدالل ــصل املع ــصور ف لن
يف السیاقي من املعىن غري السیاقي      

ــا" ــب أن   . ).I'm tired." ( متع
شيء واحـد، هـذا مـستحیل مـن         ل

 باإلضــافة. الناحیــة العملیــة 
 سنخرتق بعملنا هذا    فإنناهلذا ،   

ــة   ــر الرباكماتیـ ــة النظـ وجهـ
 اموعـة املتباینـة     إىلونعیدها  

للعناصــر التقلیدیــة للنظریــة 
، فـان   أمهیة األكثرو  . اللغویة  

مثل هذا املوقف سیتجاهل احلقیقة     
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ــا  إن ــاجل منوذج ــة تع  الرباكماتی
خمتلفا من املعىن حیث تـسمح لنـا        

 نتكلم عن جدیة اخلیارات     أنمثال  
.  الصوتیة كمـا صـور     األنظمةبني  

 بال شـك، یعـود      السیاق،املعىن يف   
ــن إىل ــوذج م ــك النم ــىن، ذل  املع

و .ولكنه ال یعاجله معاجلة كاملـة     
 إىللیس من الضروري حتویل املعـىن       

 أنكي ینبغـي    فكرة دینامیكیة ل  
 مـا جيـري يف      إدراكتساعدنا على   
و حيـدث عـادة،     . استخدام اللغة 

بینمـــا متـــضي الرباكماتیـــة يف 
معاجلتها بدراسة املعاني من خالل     
سیاقاهتا ، تسمح بتسریع املعاني     
من خالل الرتاكیب اللغویة لتضیف     

عامــل الثبــات علــى -ببــساطة -
 .مستوى خمتلف

 كنا قد قدمنا أنو بعد       
، " Functioning "" التوظیف"كرة  ف

 عن  لتقال بعض الكلمات    إىلحنتاج  
ــوع  ــة  "ن ــة الوظیفی " النظری

Functionalism  .    و مل یكـن املقـصود
ــو   ــا ه ــام  " هن ــة النظ نظری

 Functionalism of the System" الوظیفیة
و اليت توجد الیوم يف البنیویـة       

هـي  اللغویة التقلیدیة و الـيت      
 حـدود   إن .ام حد   إىلمیكانیكیة  

البنیویة تتـضمن رؤیـة اللغـة       
كنظام مـستقل حیـث تبـدو مجیـع         
العناصر فیها متعلقـة ببعـضها      
البعض و تسوق امهیتها كلیاً  من       
العالقات الوظیفیة مع العناصـر     

     و هكــذا فالفونیمــات . األخــرى
f    وv     ًــا ــشكالن تباینـ یـ

وظیفیــاً  يف اللغــة االنكلیزیــة 
  قلیل و  few ميیزان كلمتني مثل 

view  يف احد معانیهما( رؤیة . (
ــي  /f/  و /b/  و  /p/وبینمــا    ه
 عملیــــة يف اللغــــة أصــــوات

    كمــا هــو احلــال يف (االنكلیزیــة 
)pin , bin , fin (    رمبـا تـسمح بعـض 

   /p/, /b/اللغات لتنویع مطلق بـني  
 مثـل  أخرى لغات ويف  /b/,/f/  بني أو

  عـدد التباینـات     تتضاعف كیوشا
 /,p/ بالتمییز بني  و ذلكالعملیة

، /ph/ و  /p/  .   هذا النموذج مـن
النظریـــة الوظیفیـــة یتمیـــز 

ــاقض ــداخليبالتن ــدأ :  ال املب
الوظیفي ذلك الـذي یقـال عنـه        
انه یعمل ضمن منظومة اللغـة ال       
ميكن تطبیقه على اللغة كظـاهرة      

 لكوا ینظـر    األخرىبني الظواهر   
   . ظـــــاهرة مـــــستقلةهلـــــا 
 األخرى من الناحیة    -اتیةالرباكم

تؤكد الصلة الوظیفیة للغة مـع      
 للحیــــاة األخــــرىاجلوانــــب 

 عدم التعرف علـى     إن. اإلنسانیة
 كــل هــذا فــان النظریــة أمهیــة

الوظیفیة البنیویة ستبقى علـى     
تسمح   میكانیكیة و سوف ال    األغلب

 حيــصل جانبیــاً  ، إن إالللمعــىن 
بینما تعطـي الرباكماتیـة دورا      

 جيـب   إننـا لرغم من    با -مركزیا  
 ال نعزو موقفا    أن نكون حمرتسني    أن

 . مماثال لكل البنیویني
هذا الكتـاب سـوف یتجنـب        
 أي نظریــة لغویــة ینظــر أیــضا
   الرمسیة  األنظمة روابط بني    إلیها

 و بــدون جتاهــل .اســتخداماهتاو 
ــة  ــة  إىلاحلاج ــشروح القابل  ال
علـى   -كما هـو مـصور    ( للتعمیم

ــال يف  ــبیل املثـ ــان  )٧-١سـ فـ
ــي  ــة ینبغ ــز أنالرباكماتی  ترك

بدقة على توظیف اللغة من خـالل       
ــن    ــة مـ ــسیاقات الواقعیـ الـ

 . االستخدام
 مهمة ال ائیة -٥

 هبـا   تـضطلع ات اليت   م امله  إن
الرباكماتیـة و كمـا ظهـرت مــن    

 ینالتوضـیح و التحدیـد املــوجز  
قبل قلیل هي ذات مـدى واسـع يف    

ــة ــن   . احلقیق ــاوف م ــن املخ لك
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، بعیــدا نـضبط املالتوسـیع غـري   
  أنكــثريا عــن حــدود مــا ميكــن  

. هلا ما یربرهـا راكماتي بندعوه  
 كمـا سـريى مـن    -مع ذلك  -عموما

 نقطة إنخالل التحریات القادمة  
خذ على  . إجيادهاعملیة البد من  

انه متاما مشروع يف : سبیل املثال 
  : اربط قويلأنتي احتلیل براكم

- "  جون ميلـك شـعرا امحـر    "   
John has red hair.   

برابطته املتوقعـة عـادة ، مـع     
اعتقادي ان جون ميلك شعرا امحـر   

مل یدعم هذا التفسري بـشروط    ما(
مـع ذلـك   . حمددة معروفة بالقول 

فانه لیس من مهمة الرباكماتیـة   
 الــيت باألسـباب  جيـري حتقیقـا   أن

جون ميلك شعرا "دعتين اعتقد بان  
مل یكـن هـذا ضـروریا     ما" ً امحر 

 يف اخلطاب الذي أخرىر لفهم عناص 
 .یتفق قويل معه

ــافة   ــك، إىل  باإلضـ  إن ذلـ
االقـرتاح بـان الرباكماتیـة هــي    

علـم اللغـة   " ،  Perspective منظور
ــة   ــتخدام اللغ ــم اس  The" عل

Linguistics of Language Use   فـان هـذا 
 أن ینبغـي  األغلـب  األعميف املعىن  

و كمنظـور فهــو  . یفهـم حرفیـا  
 املنظـور  ووصف لذلك.رؤیة شاملة 

ممكـن كمـا حيـاول هـذا الكتــاب     
عمـل  "ولتطبیـق    عملیـا  توضیحه

، أمرمهما یكن من  " الرباكماتیة
ــا   ــا وغالب ــوال متام ــیكون مقب س

 خنتار حبـوث ذات عالقـة   أنضروري  
بالشؤون الراهنة ومتناغمة مـع   

 نفقد أنحمددة دون  اطر طرائقیة 
 باإلطـار  -بطبیعة احلال  -الرؤیة

 .املرجعي العام
 إضافیةخالصة وقراءات -٦      

 :لقد قمنا بالتمییز بني 
   املخـصص مبـصادر     ةاللغعلم 

اللغــة، مؤلــف مــن املكونــات 

التقلیدیة للنظریة اللغویـة    
 الفونولوجیـا، علم الـصوت،    (

 علـم   النظم،علم الصرف، علم    
    و كل منها هلا وحدة      ،)الداللة

 .حتلیل) وحدات(
    مثل  ( تواقفیةحقول البحث

ــة ا ــم اللغ ــم عل ــصيب ، عل لع
اللغة النفسي ، علـم اللغـة       

ي ، علــم اللغــة  ـاالجتماعــ
 و كل من هـذه      )االنثروبولوجي

املعارف هلا مقاصدها اللغویـة     
 . املرتبطة هبااإلضافیة

  ــدمت ــك، ق ــة لتل وباملقارن
 :الرباكماتیة

  استخدام اللغةةاللغعلم  -
 حتلـیال ) وحدات(ال متلك وحدة     -

 أهـدافها  ال متلـك     إـا كما  
 تباطیة اخلاصة هبااالر

 ةوظیفیـة عامـ   تشكل رؤیـة     -
ــة و   ( ــة، اجتماعیـ معرفیـ

  للغة)ثقافیة
 جانب كوـا وسـیلة      إىلوهي   -

ــد   ــف املفی ــري للتوظی التح
للغة مـن خـالل اسـتخدامها       

 فهـي تـشكل بعـني       الواقعي،
ــن    ــدا م ــكال معق ــت ش الوق

ــضي   ــذي یقت ــسلوك ال  إىلال
 .تولید املعىن

وهي ختدم ضمن رابطة العلوم      -
ــة ــز  اللغویـ ــة متركـ  نقطـ

و  فیةقتواالستقصاء املعارف   
كرابطة بـني هـذه ومكونـات       
علم اللغة املتخـصص مبـصادر      

 .اللغة
 نتـذكر  أنوانه ملهم بشكل خـاص   

 املعىن هو العنصر الـذي هتـتم    نأ
مل یكـن یـرى   . به الرباكماتیـة   

 للبنیة اللغویـة ،  ا ثابت انظري
 انه یتولد دینامیكیا األحرىبل  

 . دام اللغةً يف عملیة استخ
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 وجهــة إنوبــالرغم مــن  
النظر املعروضة يف هذه املقدمة مل  

 يف آخـر تكن قـد فـصلت يف مكـان     
 ا الرباكماتیة، فان كـثري  أدبیات

ــن  ــشات ميك ــن املناق ــر أنم  یعث
علیها يف التعریف اخلاص باحلقـل،   

 أن هلـا ميكــن  متأنیـة و قـراءة  
یساعد على تـسهیل فهـم املوقـف     

، فـان  و يف اخلـصوص  . احلاضر لـه  
      الفــــــصول التمهیدیـــــــة 

 و )١٩٨٣(  Levinsonلـلیفنـــسون 
ــز  ــة )١٩٩١(  Davis دیف  يف غای
ــة ــشة  . األمهی ــل مناق ــن اج و م

رؤیة  " أسبابواسعة يف استیعاب  
للرباكماتیة فانه مل یعد  " كونةم

لینظر هلا موضوعا قابال للـدفاع   
 و   .) ب١٩٨٥فرسكورن ، بنظر  (

  احلدیثـة الـصیغ من هنـا ولـدت    
خاصة تلك الـيت قاربـت مـع مـا      

" نظوریــةبالرؤیـة امل " نـدعوه  
Perspective View    خصوصا تلـك الـيت 

وهـابر  ) ١٩٧٤(تناولتها ویـزر   
و ) ١٩٧٧(ي ــــــــــــ الند وم 
، ) ٩الفصل (ى عرضها يف ركما سن 

و من اجل حماولة نظامیة لتفعیل  
استخدام اللغة من حیـث تولیـد    

ملعـىن   بناء اأدق بكلمة أواملعىن  
 .)١٩٨٥ رونـك ینظر كرونـك و ك  (

 جند مناقشات ممتعة خارج أنوميكن  
 الرباكماتیة التقلیدیة  األدبیات

 و )١٩٩١ يل و ١٩٩١ینظر كـولرت   (
ــشري  ــيت ت ــر إىلال ــدة العناص  وح

ــة و  ــةاملعرفیـــ  االجتماعیـــ
 أن وكلـها جيـب    -االنثروبولوجیة

ــد يف  ــارتتحــ ــور إطــ  املنظــ
 . الرباكماتي

 يف هذه املصادر اليت وردت
من اجل االستزادة و (الرتمجة 
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