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 إشكالية التواصل اللغوي في لغة االختصاص      
 ةـيداولمقاربة ت –

  
  ظحنان يوسف نور الدين عبد الحاف .د

  ةدكتوراه في العلوم اللغوي
  كلية النصر للبنات باإلسكندرية

  اإلسكندرية/ جمهورية مصر العربية 
  

Abstract 
We live now in an age when ridden winds cultures, and explode the information in all 

fields of science, occupies a fact-mail ranking leadership unchallenged, posing a threat to our 
identity and our culture if you do not pay attention to it, which means by extension, the need 
to find alternatives to the reality of educational aseptic which going through the Arabic 
language, and focus on the study of language in the most competent framework, and try to 
adapt them to modern developments in various walks of life, taking into account maintaining 
close between language and identity relationship; language is the real home of man, and 
enriched with such approaches, deliberative and linguistic and other hurt in the end to fortify 
identity and to keep the spirit of the nation and its unity. Valastaanh such modern science 
must be pickaxe update does not pick the destruction of linguistic studied that emerged in the 
second century of migration and still carries many of the broad meanings in all a figment of 
human knowledge; The life of every nation in two important things: past his Holiness and 
lectured him requirements. 

On the basis of that language fountain gloss inexhaustible; draws him to the people for 
their purposes, and spend their goals, and disclosure of their ideas, and communicate with 
others, which means starting the dialogue and diligence intellectual to all prospects, had to 
contact those of modern cognitive science and technology and the enormous developments in 
today's world Taking advantage of them commensurate with the nature and in line with its 
own characteristics. Hence the importance of research; there is no doubt that the deliberative - 
the subject of the study - today occupies the forefront of linguistic studies in the world, Fsr 
today is without controversy deliberative era linguistics, which must be entered at the heart of 
our culture for the benefit of the Arab culture, and achieved the desired objective; it is 
bridging the gap widening day after day between Arabic and modern science and technology 
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Resume 
Nous vivons maintenant dans un âge où monté vents cultures et exploser l'information 

dans tous les domaines de la science, occupe un rang fait-mail leadership incontesté, ce qui 
pose une menace pour notre identité et notre culture si vous ne faites pas attention à elle, ce 
qui signifie, par extension, la nécessité de trouver des alternatives à la réalité du aseptique 
éducatif qui en passant par la langue arabe, et se concentrer sur l'étude de la langue dans le 
cadre le plus compétent, et essayer de les adapter aux évolutions modernes dans divers 
domaines de la vie, en tenant compte maintenir une étroite entre la langue et de la relation 
d'identité, la langue est la vraie maison de l'homme, et enrichi avec de telles approches, 
délibérative et linguistique et d'autres blessés à la fin de fortifier l'identité et de garder l'esprit 
de la nation et de son unité. mise à jour Valastaanh telle science moderne doit être pioche ne 
capte pas la destruction de linguistique étudiée qui a émergé au deuxième siècle de la 
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migration et porte toujours un grand nombre de grandes significations dans tous le fruit de la 
connaissance humaine; La vie de chaque nation en deux choses importantes: devant sa 
Sainteté et lui a donné des conférences exigences. 

Sur la base de cette fontaine de langage brillant inépuisable, l'attire vers les gens pour 
leurs fins, et de passer leurs objectifs, et la divulgation de leurs idées, et communiquer avec 
les autres, ce qui signifie le démarrage du dialogue et de la diligence intellectuelle à toutes les 
perspectives, a dû communiquer avec ceux de la science cognitive moderne et de la 
technologie et des développements énormes dans le monde d'aujourd'hui Profitant de leur 
rapport avec la nature et en ligne avec ses propres caractéristiques. D'où l'importance de la 
recherche, il n'y a aucun doute que la délibération - le sujet de l'étude - occupe aujourd'hui 
l'avant-garde des études linguistiques dans le monde, Fsr aujourd'hui est sans controverse 
linguistique époque délibératifs, qui doivent être entrés au cœur de notre culture au profit de 
la culture arabe, et atteint l'objectif souhaité, il est de combler le fossé élargissement jour 
après jour entre la science et la technologie arabe et moderne 

Mots-clés: Culture - Langue - Identité - compétence - communication - négociation 
  :ملخص

علومات في كافة حقول العلوم، ويحـتل وتنفجر فيه الم ، ن في عصر تعصف فيه رياح الثقافاتيش اآلنحن نع
ا على هويتنا وثقافتنا إذا لم ننتبه إليه ، وهو ما يعني ل خطرفيه الواقع االلكتروني مرتبة الريادة بال منازع، مما يشك

ليمي العقيم الذي تمر به لغتنا العربية ، والتركيز على دراسة اللغة في دائل للواقع التعن ببالتبعية ضرورة البحث ع
مناحي الحياة ، مع األخذ في ديثة في مختلف إطارها األكثر اختصاصا ، ومحاولة تكييفها لتتالءم والتطورات الح

ان ، وإثراؤها بمثل هذه قي لإلنسيالوطن الحق ؛ فاللغة هي يةة والهولغالقة الوطيدة بين الاالعتبار الحفاظ على الع
 .     دتها المقاربات التداولية واللسانية وغيرها يصب في النهاية لتحصين الهوية وإبقاء روح األمة ووح

م لدرسنا اللغوي الذي انبثق في القرن ول تهديفاالستعانة بمثل هذه العلوم الحديثة يجب أن يكون معول تحديث المع     
مل في طياته العديد من المعاني الواسعة في كل ضرب من ضروب المعارف اإلنسانية؛ الثاني للهجرة وال يزال يح

  .لباتهماض له قداسته وحاضر له متط: فحياة كل أمة في أمرين مهمين
قضاء مآربهم واإلفصاح عن راضهم ، وينبوع معان ال ينضب؛ ينهل منه الناس لتحقيق أغ ا من أن اللغةوانطالقً

زاما عليها مالمسة د الفكري إلى اآلفاق كلها، كان لع غيرهم مما يعني االنطالق بالحوار واالجتها، والتواصل مأفكارهم
ا يتناسب وطبيعتها ، نها بمستفيدة م، مي يشهدها العالم اليومتلك العلوم الحديثة والتطورات المعرفية والتقنية الهائلة الت

اليوم تحتل صدارة  –موضع الدراسة  –اولية شك أن التد ؛ فالومن هنا جاءت أهمية البحث. وينسجم مع خصائصها
ولية واللسانيات التي يجب إدخاله في صلب تداالدراسات اللغوية في العالم، فعصر اليوم هو من دون جدال عصر ال

بين اللغة تسع يوما بعد يوم وة التي ت؛ وهو ردم الفجمرجودف الق الهة العربية، وليتحقافليعود بالنفع على الثقنا ثقافت
  .ثة العربية والعلوم والتقنية الحدي

 التداول –التواصل  –االختصاص  –الهوية  –اللغة  –الثقافة : الكلمات المفتاحية
  : د التمهي

ة يتماعلة إنسانية اجياء لكونها وسحييش األيعنضب، تعيش في المجتمع كما ال ي بوع معانِانطالقًا من أن اللغة ين
مـن  ها الفغم من اخت، وعلى الر )1(ساني القصدي لم واحتياجاتهم ، وتتحقق بالفعل الراضهن أغماعة عبر بها كل جعي

داتهم ، هم ومعتقير عن آرائبتعمع واحدة ؛ ذلك أنها أداة التن أبناء كل مجيـ، إال أن وظيفتها التواصلية برتمع إلى آخمج
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واللغة . االجتهاد الفكري إلى اآلفاق كلهاق بالحوار ون أفكارهم ، والتواصل مع غيرهم ؛ مما يعني االنطالواإلفصاح ع
  .ا هو جديدل مجددة متطورة ال تعرف الثبات وال الجمود ، بل إن بقاءها في اتساعها ومرونتها واستيعابها لكتها متعيبطب

. ة ونحن نعيش اآلن في عصر تعصف فيه رياح الثقافات ، وتنفجر فيه المعلومات في كافة حقول العوم والمعرف
وبما أن  اللغـة  . الريادة ؛ مما يشكل خطرا على هويتنا وثقافتنا إذا لم ننتبه  ةويحتل الواقع االلكتروني بال منازع مرتب

، كان لزاما على المعنيين باألمر التركيز على دراسة اللغة العربية في إطارها األكثر اختصاصا ، ومحاولة افةمفتاح الثق
ـ  ديثـة والت لك العلوم الحد من تستفي؛ لت ات الحديثة في مختلف مناحي الحياةتكييفها لتتالءم والتطور ة طـورات المعرفي

ـ اظ على العصائصها ، مع األخذ في االعتبار الحفتها ، وينسجم مع خعبيتناسب وطما يب لةنية الهائقتوال ين القة الوطيدة ب
     .يكون معول تحديث وبناء ، ال معول تهديم وتشويه  انة بمثل هذه العلوم الحديثة يجب أناللغة والهوية حيث إن االستع

، وتتعامل معه ، وتضفي عليه من طبيعتها ليتالءم والذوق العربـي ؛  ديدتنا العربية لغة مطواعة تستقبل الجولغ
فهي لغة عمل منذ قرون ، مارست التعبير عن حضارات شتى بقدرة فائقة مكنتها من النهوض والتألق الحضاري علـى  

  .، ونأمل لهذا الدور أن يستمر  التاريخمر 
ـ  وية في العالم ، فك أن التداولية اليوم تحتل صدارة الدراسات اللغوالش ـ عصر اليوم هو مـن دون ج ر دال عص

و من ردمِ رجتحقق الهدف المية، وليربافة العقالث فع علىود بالنتنا ليعافقلب ثالتداولية واللسانيات التي يجب إدخاله في ص
ـ  عربية والالع د يومِ بين اللغةعوما بع يتستي تلللفجوة ا ات التداوليـة  ارلوم والتقنية الحديثة ؛ فإثراء اللغة بمثل هـذه المق

، انطالقًا من إثبات أحقيـة لغتنـا فـي    دتها، وإبقاء روح األمة ووحويةواللسانية وغيرها يصب في النهاية لتحصين اله
  .ومسايرته ، وجدارتها في اللحاق بركب الحضارة ودالوج

  :ة لغات االختصاص وأبعادها المختلف
رضة للتوسع ومتداخلة ؛ ذلك أن مصطلح لغة االختصاص يشير عه الدائرة من الدراسة مى أن هذنشير في البداية إل  

ية نهمت الحاجياق للد مسبديحى تلفي تعليمية اللغات إلى مقاربة خاصة تقوم على إعداد برامج تعليم اللغة بناء ع
ن تداخل بيوهذا ال. ه نيت بات عمن نظريات واتجاه هو تعليم اللغة وما يتصل با هإذن المحور الرئيس هن. ية اديماألكو
لذلك آثرنا هنا تحديد الوجهة التي ننطلق منها ونحن نتحدث عن  ؛غةدة للقعبيعة المطرضته الي فتموم أمر حلعدد من الع
فهذه    La didactique des languagesة أو ما عرف بتعليمية اللغاتتعليميات اليت االختصاص؛ وهي اللسانالغ

ن من اللغة؛ النظرية والتطبيق، وهما أمران متداخالن وليس بينهما مضادة ، ومن هنا تتسع ميبجانبين مه ىنعة تُريالنظ
  .التدريس بكافة جوانبها ها ونظرياتها من كل ما يساعد على فهم عمليةياتستمد أفكارها ومعطي تا وتتعمق؛ فهرتهدائ
  بنا اآلن أن نقف على تعريف كلمتي التعلم" أحمد زكي صالح أن.رى دفي) تعليم وتعلّم(وحريLearning   هو نشاط

  Teachingيم تعلا الأم. انفعال أو حركة ما فهو بذلك نشاط من جانب المتعلم الكتساب سلوك أو فكرة أو يقوم به الفرد
 ).   2"(على عاتق فرد أو موقف أو جماعة لمساعدة المتعلم على تحقيق هدفـهالمهمة الملقاة  فهو

حالة خاصة من حاالت "مرتبط بهـما ويعرفه  بأنه  ) Imstructionالتدريس(ىميظهرعلى الساحة مصطلح ثالث يس و
رائه إكساب المتعلم معلومات ومهارات ؤسسات تهدف من وزة ومالتعليم فهو نشاط تعليمي مقصود لذاته تقوم به أجه

  )3( "ةالواضح أن التدريس بهذا الشكل تتدخل فيه عوامل ثقافية اجتماعية اقتصادي ومن معينة
ل ميز به من تداختما ترا لظن تبع هذا ظهور عدد من النظريات الخاصة بالتعلم يضيق الوقت بنا هنا لعرضها؛تواسس 

ف التصني" تمد عليه؛ فهناك ا اعل منهج اتجاها مذ كيث اتخ؛ حام بتفسيرهايانًا يصعب المقعارض أحزاحم وتوت
طالت في تأسيس شة الجريا على نظد أساسمتذي اعال Decrolyي كروله ديال بو ما قحلى ني علسفي الفسيكولوجال

أو   Condillacدياكعلى السيكولوجيا الحسية لكون اعتمد الذي  Montessoriه التعليمية، أو مونتيسوريقطرائ



26 2016  

 

260 

تمد في بث طرائقه الذي اع  Riagetابة أوٌ ثير واالستجالتعلم اإلجرائي الذي ال يخرج عن حقل الم  Skinnerرسكين
  ) .4"(التكوينيةة التعليمية وأساليبه البيداغوجية على األسس اإلبستيمولوجي

تح ، وفقطريهد الد مف في الزوايا فقواختال، كتنفه من تضارب في اآلراءا يذا الرصيد النظري برغم مإال أن ه    
ته ذي عرفر الل ذلك الثراء الكبييودل" ا آخربيقيطا تيماعا اجتطي للغة بعدا إنسانيي تعالت دراسات اللسانيةور الظهاب لالب
ن يم مبدأ تلقاوز التعليجيث ت، بحماعيةات االجتيانساصة اللخ، وبسانيةوالت اللقادا إلى متنث اسدير الحصفي الع ةيعليمالت

ارات في مجال ب، ودالالت العيم األقوالرف على قعلم بالتارسة الميدانية التي تسمح للمتعموية إلى المالبِنَى اللغ
داولي أحد منابع توبهذا عد البعد ال. سياقات استعمالهاا بربطهح إال براض المتكلم ومقاصده التي ال تتض، وأغدامهاختاس

عليم ار على تصيل وذلك باالقتصحالتة التلقين إلى مهمة ممه –بق الذكرا سمك –ليمعاوز التجضله تف، إذ بيةمليعالعملية الت
: اليب والشواهد التي تثقل ذهنه وهذا ما يؤكده الجياللي دالش بقوله ن األسعان تاج إليه ، مبتعدا قدر اإلمكحلم ما يعالمت
ن م منهكباألدوات التي تم نتعلميممتعلم أو الد الزويأي ت: يغلبة والتكملصاص التل أهل هذا االخد يشغار واحهناك شع" 
ر لم يعد يتعلق بتلقين بنية نحوية معينة ، بل ، إن األمقيقهاحراد تممقام والمقاصد الم الالم تحركًا يالئكطة الواسرك بحالت

  ) .5" "(امقوال وذلك بحسب المقبين مختلف األ ارتيإجراء اخلم بعسمح للمتي تية التانسط اللإنه يتعلق بتوفير الوسائ
ه فيغنشتاين في وتشير العبارة إلى أهمية الوسائل التعليمية في تقريب المعارف والمفاهيم إلى المتعلم، وهذا ما تنبه إلي  

د الوظيفي للغة فهي استعمال وفقًا لقواعد معينة تتفق مع طبيعتها ومع ما في البع" ده نلخصها عة، ومفكرته ألعاب اللغ
  ) .6" (ة ستدعيه السياق وهو ما يعد فيما بعد أحد دعائم ظهور التداوليي

مادة المقصود تحصيلها، ام بالتما البد من االهية ثمارهة التعليمكي تؤتي العمل؛ فلمية المحتوىح أهضتبق تا سومم    
 ،علمه المقوم بوي يربي تغوجعليم كنشاط بيداعل التباط وثيق بين فارت" اكنث إن هيف؛ حي، وكمهاة من تعليوما الغاي

ب معناه إال من خالل اآلخر سد ال يكتواحيث إن ال، بحوه هعلم تخصمتقوم بها الا يوجية أيضداغلية بياعفم كوفعل التعلي
  ) .7"(ة في ظل المحتوى التعليمي أو المادة المتعلم

واق دف؛ فالفكر اإلنساني تي الهلك األخيرة هوت ؛ليمي يتألف من معلّم ومتعلم ومعرفةث التع؛ فإن المثلذلكووفقًا ل    
ا سواء في فاعله معهة تفيه وكياجياته؛ لذا فهي ترتبط حينًا بالمتعلم في تتبعجم مع حرفي المنسعصيل المه إلى التحطرتبف

ه ؛ ذلك ملّتعه ومادتحينًا آخر بالمعلم الذي يراقب أجزاءها وينتقي منها ما يناسب مط طه المدرسي أو خارجه، و ترتبوس
دريس توى األداء في ف مستعهو ض ب آخربا إلى سويعزو األمر في أهميته. يعاون الجمتاج المعرفة يحدث بتعألن إن

 ةشكلة قائمي معلمه للغة، وهفي ت) المتعلم(ذ ياة التلمانعلى م، وأثر ذلك عوىخفاض المست، واننادارسية في مة العرباللغ
 .ي اء اللغة على الملكة التامة للسان العربنسبب إلى عدم حصول أبع الالهما أرجا األقدمون والمحدثون، وكهفطن إلي

كاساتها على الفرد والمجتمع  من لم وانعمن أجل ذلك ارتبطت نظرية تعليمية اللغات بطرائق تعليم اللغات وبمواقف التع
ة المتخصصة التي يوظفها مثالً تلك اللغلروابط االجتماعية، فضالً عن أنها تتعدى إلى مواد أخرى؛ فتشمل ز اأجل تعزي

األثر األكبر في  تأحدث دسانيات التداولية قالل" س ذلك أن ون خصوصا في قاعات التدريمائيون عموما والمعلِّصاألخ
كل هذا من أجل تفادي ) . 8(" ....ة ة األم أو اللغات األجنبيغم اللعليتواء تعلق األمر بس  didactiqueمعلياعة التنص
ة التعليم المباشرة ، وبذلك نصل إلى الرفع من مستوى يكرار األخطاء والكتساب المتعلمين عادات صحيحة أثناء عملت

  .ة التدريس عن طريق الممارسة، وامتالك وسائل التكنولوجيا، والتحكم في إدارة أجهزتها التواصلية الحديث
مراجعة جذرية لمناهج التعليم والتدرج واالختبارات ومراقبة نتائج اللسانيات التداولية قد سمحت ب" وخالصة القول     

 Neunerانظر نونر(المعلومات وبخاصة نمذجة التمارين التي اتسعت قائمتها كثيرا واغتنت منذ عشريتين 
ولكن كانت هذه المناهج مبنية على حاجات المتعلمين المهنية واالجتماعية فإنها ترنو إلى تطوير ) 74-57،ص1983

ي البعد المعرف- 1):47(إن جميع المؤلفين يؤكدون ويلحون على ثالثة أبعاد أساسية لتحديد التعليم . هم التبليغيةملكت
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dimenstion  توفير معلومات والتشجيع بقصد حمل المرء على التخاطب دون عوائق نفسية وتحرير السلوكيات اللغوية
رها بقصد التبليغ ويتكوين االستعدادات اللغوية وتط  pragmatique dimي د التداولالبع-2ادل في حدود االحترام المتب

  ) .9..."(راألمثل واألحسن ومن ثم الحصول على فعالية اجتماعية أكب
ة ، حيلصطمق الصلة بالر وثييك األخة الخاصة، وذلغين لغة االختصاص واللفرق بير إلى الام أن نشي الختى فبقي    

ة ، ية المختلفوعتاباتهم في الحقول الموضون في كمتخصصا الملهعتسللغوية التي يتنوعات اإلى ال يرشي" صطلحوهو م
ة ل ودراسليحتمام بتفي اآلونة األخيرة ازداد االه. طلحاتصماصة دراسة الت الخغاة اللل دراسـوتشم .ثالًم ا هومك

 ة ة وعمليياب تعليمبجل أسدث في حقل اللسانيات االجتماعية ومن أذي حنتيجة التطور الاصة وجاء ذلك اللغة الخ
  ) .10"(ن لحيين والمترجمياهتمام مدرسي اللغات والمعجميين والمصط ةاصوجذبت اللغة الخ اصة،خ

. ا نهعبر عتي توية الاللغ اتطلحصالقة بين المفاهيم العلمية والمعيبحث في ال" لم و عوفيما يخص المصطلحية فه       
وم عدة أبرزها علوم اللغة، والمنطق ، لاه ومحتواه على عنة، ألنه يرتكز في مبلم ليس كالعلوم األخرى المستقلوهو ع

  ) .11"(ة ص العلمي المختلفصة، وحقول التخعرفلم الم، وعودوجعلم ال، و) ةحاسبات االلكترونيم العل (ة يواإلعالم
  :اأغـراض اللغة ووظائفه

من اللغة لتكون  لأشم م والتصالية بين أبنائها ، وليس أعإن ثقافة المجتمع ال تؤدي دورها الفعال إال بالوسائل اال 
وسيلة اتصال أولى بين المجتمع وبعضه البعض ؛ فهي تعد من أهم الظواهر االجتماعية التي أنتجها التطور البشري "

) 12"(قافة عبية ثشساني ومظهر السلوك اليومي الذي تقوم به الجماعة ، ويسميه أصحاب الدراسات الاط اإلنودليل النش
الحقيقي لإلنسان والمكون األساسي لشخصيته  نوعاء لثقافتهم بمعناها الشمولي؛ وهي الوط ؛ ألنهافحياة أي أمة في لغتها

ألن بها يحقق ما قوميزا لمجتمعهميا خاصز بها المجتمعات عن غيرها على إذن فهي من العوامل التي تتمي.  ا ونظام
  .ريفها وخصائصها ووظائفها مهم في حياة البشرية ، فقـد اُهتم بنشأتها وتععبه من دور لمر العصور، نظرا لما ت

لم يظفر بحث من البحوث اللغوية بقدر وفير من التأمل والتفكير مثل الذي ظفرت به نشأة اللغة " ففيما يخص نشأتها    
فة والمناطقة سا أصحاب التخصصات األخرى من الفالم بدراستهى يد العديد من العلماء قديما وحديثًا ، بل اهتعل. )13"(

   .لرأي يجمعون عليه  ير مهتدينع النظريات ، واستشفاف لألسرار غوعلماء االجتماع من افتراض الفروض ، ووض
أما : " ول فيق) ه392ت(ا من القرن الرابع الهجري على يد ابن جني ول تعريفاتها وصلنإن أأما عن تعريفها ف          

ـريفه وقصر اللغة على وهـو بذلك أخرج الكتابة من تعـ) . 14"(ها فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهمحد
من وظائف اللغة ذه وظيفة مهمة ى، كما عدها وسيلة للتعبير؛ وهدامنضج الدراسات اللغوية عند الق ديؤك ااألصوات بم

رد مع الف ا في اندماجدورا حيوي" الفكر؛ فاللغة وعاء الفكر فإن لها في المجتمع ، وبما أنها وسيلة تعبيرية فهي مرتبطة ب
ندماج مع المجتمع ال يتم إال بتنمية ره واال، بل اكتساب اللغة وإتقانها يؤثران في سلوك الفرد وإحساسه وتفكي مجتمعه

  ) .15"(ير درة على االتصال بالغالقدرات اللغوية التي يعقبها تنمية الق
فاللغة وهي الواقع االجتماعي بمعناه األوفى تنتج من االحتكاك " عالقة وطيدة بين اللغة والمجتمع  إن فهناك  

.... نشوئها إلى وجود احتشاد اجتماعي ى التي تربط الجماعات وقد دانت براحدة من أقوى العاالجتماعي وصارت و
)"16. (  

 F.D.Saussurدي سوسير فيردينان" للغة الغربيين، فيعرفها وفي الفلك نفسه دارت التعريفات عن اللغة عند علماء ا    
هي نتاج اجتماعي لملكة اللسان، ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تبنّاها مجتمع ما : هريفين بقولتع) م1913ت(

على  ها ببعضام من العالمات يرتبط بعضنظ.. هار بأنوعرفها في موضع آخ .ذه الملكةه ةليساعد أفراده على ممارس
ل عالمة بشروط على جهة التبادل بقيم العالمات األخرى فاللغة في الواقع مؤسسة على تكون فيه القيم الخاصة بك ونح

  ) .17"(التعارضات 
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وغير غريزية لتوصيل العواطف رف اللغة بأنها ظاهرة إنسانية يع Edward Sapirادوارد سابير " وأيضا نجد     
ن وسيلة ذه النظم البنائية يتخذها اإلنساوه).  18"(الرموز الصوتية االصطالحية ظام من بات بواسطة نواألفكار والرغ

الخاص الذي يتلفظ به اإلنسان من ) األصوات(بأنها الكالم   Bloom fieldبلومفيلد " رفها للتفاهم والتواصل كما يع
وبدونها ال يستطيع ). 19.."(لغات متعددةن يختلف باختالف المجموعات البشرية فالبشر يتكلمون ل سيطرة مثير معيالخ

وظيفة الفكر  ا ، إذمنح اإلنسان فكرا وجهازا لغوي" سبحانه وتعالى  ذلك أن اهللا. الفرد أن يكون أفكارا أو يعبر عنها
  ) . 20"(ة التفكير ووظيفة اللغة التعبير عن هذا الفكر ووظيفة الجهاز النطقي النطق والتعبير بواسطة اللغ

م عليه السالم ولكن استطاع اإلنسان أن يطور منها إذن اللغة من وجهة نظرنا خلقها اهللا تعالى مع آد" ونجمل القول   
) . 21"(ذيب والتطوير المصاحب لعملية التطور الحضاري بشرية ويتداولها وينقلها من جيل إلى جيل مع التهات الاللغ

أن أولى خصائص ا يمتلكه من لغة، وعليه نستطيع القول بمفاهيمه بم ذلك أنه هو وحده الذي لديه القدرة على تسمية
تخدم أغراض اإلنسان وأهدافه في الحياة، فرقيه مرتبط بنموها لتفي باحتياجاته، وثانيها أنها صوتية  اللغة أنها إنسانية

ة بما أن اللغ" ثة للغة تأتي الخصيصة الثال د أن تكون في نظام ؛ لذلكتنتظم في وحدات، يحمل كل منها معنى والب
ظام، والنظام عادة يتكون من مجموعة رتبة ترتيبا معينًا لتعطي مدلوالت متعارف عليها إذن فهي نمجموعة أصوات م

ة وتأتي الخصيصة الرابعة لتؤكد على أن اللغ). 22"(عناصر وكل منها له دوره في األداء من حيث الوظيفة والعمل 
  .ة ومتشابهة ر دائم، أضف إلى ذلك أنها مكتسبة وعرفييمود، بل هي في حالة تغت وال الجانامية متغيرة ال تعرف الثب

داث ظرا ألن األح، وننةيفة لغوية معيين وظالمي معدث كدهي أن لكل حبن الوظائف، فم ةوالشك أن لهذه اللغ     
المية ، داثها الكالف أحتا مختلفة باخضيوية أاصرها؛ فإن الوظائف اللغنختالف عة باتفمختل  Speech Actsةالميكال

فهي إما تعبر ) . 23("ا ن فلها وظائف اجتماعية ونفسية وجمالية وثقافية وعقلية أيضين أو غرضين أساسيوجه" فإن لها 
الجانب العقلي أو قيامها  لىاالت، وهذا ما يمثله أصحاب النظرة األولى لها من تركيز عواطف واالنفععن األفكار والع

بتتصريف شئون المجتمع اإلنساني وهذا ما يمثله أصحاب النظرة الثانية حيث يركزون على الجانب االجتماعي للغة 
                          .األداء تماعي الذي يتجلى فياالج ، ونتيجة للتواصلباعتبارها حقيقة اجتماعية

ة وظيفتين رئيستين للغة إحداهما هي الوظيفة المعرفي" يم لوظائف اللغة مميزِين بين في حين عبر الفالسفة عن هذا التقس
Cognitive  وال يزيد عملها على تصوير ) وقائع العالم الخارجي(ة كأداة رمزية تشير إلى الواقع دام اللغمفادها استخ ،

ومحتواها أن اإلنسان   Emotiveة ظيفة االنفعاليثانيهما هي الو. الوقائع، وعبارات اللغة هنا هي العبارات التجريبية
سائل ناول ماالنفعاالت التي تضطرب بها نفسه كعمل الشاعر، والعبارات هنا هي تلك التي تتراج يستعمل اللغة إلخ

ا ذات معنى ووصفوها بالمنطقية، في حين اعتبروا الثانية ال معنى له بارات األولىاألخالق والميتافيزيقا واعتبروا الع
أننا ال نجد لها مطابقًا في الواقع، وبالتالي فمهمة اللغة هي وصف أو تصوير الواقع ة وخاوية من أي مدلول، بحج

  )24"(ققيها بالصدق أو بالكذب بناء على قابلية هذه العبارة للتحم علالخارجي أو تقرير واقعة، ويمكن بذلك الحك
مل على تنمية الفكر وإليها يعزى تفوق اإلنسان الذهني، فبقدر ما لديه تع ام ما تؤديه اللغة من وظائف أنهومن أه       

  .رمن ثروة لغوية يتمكن من التواصل الشفوي أو الكتابي؛ حيث إن هناك ارتباط كبير بين نمو الكالم ونمو التفكي
لحقيقة الدامغة أنها إال أن ا ةاث والدراسات والمصطلحات المتنوعر باألبحا زاخول فميدانهة يطث عن اللغديوالح    

على تنظيم " كما أنها تقوم ) . 25"(تمثل التحقق الوحيد لالتصال بين ذات المتكلم وذات المخاطب" أداة تواصل فهي 
ر متناه من بداعية عبر مقدرة المتكلم على إنتاج وعلى تفهم عدد غيمة اإلمنفتح وغير مغلق من العناصر، تتجلى فيه الس

تختص هذه المقدرة باإلنسان وبالذات من حيث هو إنسان ولذا ال تجدها عند أي كائن . عها قبالً الجمل لم يسبق له سما
  ) .26"(ر آخ
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  :ةخصائص اللغة العربي
، وهي إحدى إن حياة األمة العربية في لغتها العربية؛ لغة القرآن الكريم، مصدر التشريع األول ، وأصل العقيدة

ا وتراكيبها؛ حيث استطاعت منذ ستة عشر قرنًا من اتهة مبانيها ومعانيها، وتفرع اشتقاقاللغات السامية المتميزة بكثر
ر عن حضارات مختلفة، وتزخر بالعديد من المصطلحا التي تحمل معانيا واسعة في كل ضرب الزمان أو يزيد أن تعب

الحضارة اإلسالمية عبر تاريخها من ضروب المعرفة اإلنسانية، وأن تواكب في مرونة ظاهرة وباهرة ما استحدثته 
  .نونالطويل من علوم وف
القبائل العربية  تى أصبحتما إن جاء اإلسالم حف" ان الحضاري الهائل لكونها لغة التنزيل الخالدوهذا اإلمك

راسة ؛ بحفظه وتفسيره ودرآنمهتمة بالق" اللهجة القرشية"واحد وتنطق لغة واحدة  نالمتناحرة المتفرقة أمة تدين بدي
فاستمرار بقاء النص القرآني يضمن استمرار اإلمكان الحضاري لهذه األمة ) 27"(أحكامه واستنباط قوانينه واستنطـاقها

 :ه يقول تعالىغة لكتابه الكريم، وحباها خصيصة من خصائص حفظه لل -عزوجل–تها فلقد اختارها اهللا والمتمثل في لغ
إنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له : "، كما ضمن لها الحفظ، حين قال تعالى) 28"(نغير ذي عوج لعلهم يتقوقرآنًا عربيا " 

بلسان عربي مبين : " إلبانة ، يقول تعالىرآني اشتماله على اومن لوازم حفظه أيضا لهذا النص الق. ) 29"(لحافظون
)"30. (  

معاني اإلفصاح والبيان مما يمنحها القدرة  تبيان ما تمتلكه اللغة العربية من) مبين(ومن لطائف المعاني لكلمة 
ن خصائص اللغة العربية و موالبيان الذي ه" على التعبير عن عميق الفكر ومكنون الشعور، وهذه هي أولى خصائصها 

ولد في نفس من مشاعر، وخواطر، وفكر، تتعلق باألشياء المحيطة أو تتيراد به الكشف بالعبارة اللغوية عما يقع في ال
  .ه ة لكل ما تمتاز به اللغة العربية ، وسيأتي إيضاحزفالبيان مزية موج .)31"(وجه ما ن، باطبال سالح

ود، ها في الوجتقيأثبتت أحد لم من الشعوب اإلسالمية قفهذه اللغة العريقة التي أثارت اهتمام أكثر من مليار مس
الباحثين بفضلها وقدرتها على خدمة العلم والمعرفة،  المية اعترف كثير منة علت بجدارة واستحقاق ألن تكون لغأهوت

راث وقها حفظها ت، ودليل تفالم والتكنولوجيعذ بتقنيات اله الحديثة، واألخلومسة ع، ومالموالتعاطي مع معطيات العصر
قبل ، وتسانياإلنر كل الفقدرتها على نالرومانية والهندية والفارسية وغيرها؛ ذلك ألن مقلوم اإلنسانية عن اليونانية وعال

ها وثروتها اللغوية ة في إعرابجة ناضغل" ص؛ فهيه من خصائضارية، واستيعاب كل ما هو جديد لما تحملد الحالرواف
  ) 32"(اة حين ظهرت على مسرح التاريخ كانت تمثل طورا من أحدث أطوارهالمحقق أن هذه اللغدها لذلك من وقواع

تضفي عليه من طبيعتها، بما لديها من لين ومرونة يمكنانها من التكيف وفقًا إنها لغة مطواعة تستقبل الجديد و
والمقصود هنا باالشتقاق تكوين لفظ عربي جديد من مادة " ويعد من أهم خصائصها االشتقاق  .لمقتضيات العصر

ألفاظ جديدة وتزويد وعليه فاالشتقاق هو خلق ). 33"(عرفتها المعجمات وبوزن عربي عرفه النحاة أو أثبتته النصوص 
بنى دليل على زيادة المعنى؛ ذلك أن االشتقاق بابه واسع وبه تستطيع اللغة ادة الماللغة المشتقة بذخيرة من المعاني، فزي

 هاإن التوافق بين الحياة واللغة شرط ديمومت" اني الحضارة الحديثة بتدفق مصطلحاتها وانفجار معارفها أن تؤدي مع
ة توالدية ال إلصاقية، تتكاثر من داخلها وتنتظم ألفاظها في م خصائص اللغة العربية، إذ أنها لغواالشتقاق هو من أه

  .)34"(ات تشبه األسر، وهي تطبع عقلية أصحابها بالطابع المنطقي مجموع
تفاق ريقته وأنواعه ما بين اريفه وطوألهمية قضية االشتقاق فقد شغلت العلماء قديما وحديثًا من حيث أصله وتع

االشتقاق : " على آليته من جهة، واختالف في أصله وأنواعه من جهة أخرى؛ فهذا ابن جني يقسمه إلى نوعين قائالً 
مع بين جأن تأخذ أصالً من األصول فتتقراه فت، كمها في أيدي الناس وكتبير مكبير وصغير فالصغ: نيربعندي على ض

وأما االشتقاق األكبر فهو أن تأخذ أصال من األصول الثالثية، فتعقد  ..وذلك كـ . هه وإن اختلفت صيغه ومبانيمعاني
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وإن تباعد شىء من يب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه ، تة معنى واحدا، تجتمع التراكبه السعليه وعلى تقالي
  .)35...."(..ك في التركيب الواحد ل االشتقاقيون ذلذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه؛ كما يفع

" خرى من خصائصها هي السعة ؛ وتعني ربية خصيصة أة العأيضا لتكسب اللغ اقتقددت صور االشا تعمك
رة عن المعنى الواحد ببعض بل من األشكال اللغوية المعإيراد المعنى الواحد في أكثر من صورة مع اختصاص كل شك

يل ألفاظها المؤدية كلماتها، وتنوع دالالتها ، وس رةي اللغة بكثرتث وهي طاقة تعبيرية عظيمة). 36"(المعنى دون غيره 
  .اني لكافة المع

" ايز األصوات مروف وتويستتبع هذه الخصيصة للغة العربية خصيصة أخرى مرتبطة بها هي زيادة عدد الح
ز أو لغة العربية تمايفليس في ال). 37"(رع صوت آخداخل مشابه أو تتة ال تتيبمعنى أن لكل صوت منها صورة نطق

م الصوتي بمخارجه وحروفه وأصواته، وبما تمتلكه من لتين أو أكثر ؛ لذا فهي تجيد التعامل مع الستداخل بين صو
  . ية ارتباط لألصوات بالمعاني من الناحية الحس

بحرف واحد دون  تؤدي في العربية –على كثرتها  –هذه المعاني " دقة فإناز مع اليجة إأضف إلى ذلك أنها لغ
وكما . وهذه الخصيصة ال تجد لها مثيالً في اللغات األخرى . أن يحدث أدنى لبس لدى المخاطب في فهم داللة التعبير

عدة معان، نجد أن الكلمة العربية كذلك يمكن االستعاضة بها عن جملة كاملة  للداللة على –ازا إيج –يستخدم الحرف 
بأنه أوتي جوامع الكلم ) صلى اهللا عليه وسلم(لمصطفى اء وصف النبي اومن هنا ج). 38...."(في نقل معنى معين 

انتشارها على األلسنة أمرا تستوجبه طبيعة الحياة الجديدة ؛  اتته السمحاء، قوي سلطان اللغة العربية، وبالفبفضل رس
قديمة، واكتسبت دالالت جديدة خاصة فقد اتسعت أغراضها بانتشار اإلسالم؛ حيث تخلت كثير من ألفاظها عن معانيها ال

م تى اليوم، فأكليها حفاظه ع، بل لعل أعظم آثاره حسالم على اللغةر الوحيد لإلذا األثن هكم يول .ر الديني الجديدبالفك
ا لغة بأنه –المها رغم عصور ظ –ا باندثار حضارتهم ، وتفترق اللغة العربية عن غيرها تات اندثر أصحابهغمن ل

  .لغاتر الذا سر بقائها ، وأخص خصائصها دون سائالقرآن، وه
ند إليه دون الحاجة إلى سند ومين مسنية بة ذهالقا إنشاء عيكفيهناد، فة إسغوكذلك من خصائص لغتنا أنها ل

ند سسند والماقة بين المات العلفظية إلثب رينةة قتمد على أيوهكذا يتضح أن اللغة العربية ال تع" صريح بهذه العالقة الت
، لقن شأن العالء مك إع، وفي ذلسإنما تعتمد على أن شهادة الفكر أصدق من شهادة الح –في ذلك  –إليه ، وهي 

    )39(. "وإبراز ألهميته ، ودوره في اإلنتاج ، والتلقي 
جال والقياس واالرت رابالنحت والترادف واإلع؛ فهناك وال ينضب معين اللغة العربية من الخصائص والميزات

إلى غير ذلك من الخصائص المميزة للغتنا العربية الفصحى والتي تكسبها قدرة إبداعية خالّقة قادرة على ) 40...(
  .االستمرار والبقاء واستيعاب الجديد

بء التعبير عن هذا الزخم العلمي، واستطاعت أن تسد في الماضي ربية على عاتقها عإذن فقد حملت اللغة الع
ا تحويه من أصوات وألفاظ تدل حضارة اإلسالمية الكبرى لما تتحلى به من خصائص اشتقاقية فريدة ومحاجة العلم وال

ت عمرا ، وأثراها لفظًا ، وبوسعها أن ول اللغاأطة العـربية من لنشوء الغـوي عـند اإلنسان فاللغعلى أعلى مراتب ا
فقط تحتاج إلى المخلصين . ة في آن ديثة وحديم؛ فهي لغة قمتدفق اآلنلمية والتقنية الحديثة التعبر عن سيل المفاهيم الع

، ليهااظ عبيل الحفبذلوا كل غال وثمين في سامى الذين لمائنا القدل األول من عيتعارة روح الرع، واسنائهامن أب
  .ة واألداء بها إلى أعلى المستويات من المكان ، والوصولواإلضافة إليها في حدود

  : ه التواصل ونظريات
الف الفَصل ، الوصل خ: ابن سيده .. الهجران ل ضد الوص" اجمنا أن ا ورد في أصل مادة تواصل في معمم   

" أما اصطالحيا ) . 41...."(انتهى إليه وبلغه : ى الشىء وصوالً وتوصل إليهوصل الشىء يصله ووصَل الشىء إل
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إلشارات عن مرسل إلى متلق وهنا ل اشر المعلومات أي نقيستعمل مصطلح االتصال عادة للداللة على مختلف أنشطة ن
هيمنة المبلغ ودوينة المتلقـي أما التواصل فهو العملية التي بها يتفاعل المرسلون والمستقبلون رة الرسالة وتظهر سيط

ه نيت بتعريفذا المصطلح ، وعلوم والتخصصات هن العر ميثت كاذبد تجولق. )42"(ة معينة ياعتمات اجل في سياقللرسائ
لومة إلى نقل مع. إطالع شخص على معلومة . فعل االتصال، اإلبالغ، اإلفصاح-أ Communicationل تواص" 

اتصال : صال مع شخص أو شىء نحوون على اتأن تك- ج.أقدم لكم خبرا مستعجالً : ما يخبر به مثالً-ب. شخص 
ي تمكن شخصا من إبالغ خبر إلى شخص آخر التواصل هـو مجموع الظواهر الت: في علم االجتماع - هاتفي د

ص اط أو صورة شخالخبر الذي تقدمه وسائل اإلعالم عن نش-ه) Code(بواسطة اللغة المنطوقة أو بأنظمة سننية أخرى
، مسافيوالتواصل ال، واصل القريبالت: ة منها وعق يتضح أن للتواصل أنماط وأشكال متنبمما س ) .  43"(ين مع

 La اه، والتواصل األحادي االتج La Communication bidirectionnelle االتجاه يوالتواصل الثنائ
Communication unidirectionnelle  ).44(  

مي بين متكلم يوجه كالمه نحو مبني على التبادل الكال" قيقه وهو إذن فالتواصل هدف إنساني نسعى إلى تح    
دم لتفاهم هو السبيل إلى تجنب الصراع والشقاق وإلى حل النزاعات ، أما عألن ا" ذلك ). 45"(متلق قصد الفهم والتفاهم 

وهذا الهدف قد تنبه إليه األقدمون أمثال ابن جني ) . 46"(والثارات والعداوات  م عنهما القتال والحروبفقد ينجالتفاهم 
حقيقة وقد قدمنا ذكر ذلك في كتابنا ، وقلما يخرج الشىء منها على الاز هذه اللغة أكثرها جارٍ على المج" إذ يقول إن 

كانت كذلك، وكان القوم الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبها وانتشار أنحائها، جرى  ، فلماهذا وفي غيره
خطابهم بها مجرى ما يألفونه، ويعتادونه منها، وفهموا أغراض المخاطب لهم بها على حسب عرفهم ، وعادتهم في 

  ) .47"(مالها استع
ومتطلباته حسب كل عصر، ونحن نعيش في عالم متغـير  ات اإلنسانيالف حاجتلف باختوألن األغراض تخ

سيرورة " سريع التطور على كافة األصعدة ؛ فبدهي أن يحظى التواصل اإلنساني بأهمية بالغة لدى الباحثين ألنه 
، بل تتضمن عددا هائالً من سلوكيات اإلنسان ة مفتوحة على االتجاهت كافة إذ ال تتوقف عند حد بعينهياجتماع

اصل بين المتحدثين وعـليه ال والفضاء الفة ، ديلغة واإليماءات ، والنظرة ، والمحاكاة الجسال: ل في تتمث ةالسيميائي
  ) . 48"(ي صل بين التواصل اللفظي، والتواصل غير اللفظي السيميائي، ألن الفعل التواصلي هو فعل كلفيـمكن ال

ان هذا واء كياب السلوك اإلنساني سين التواصل والسلوك اإلنساني عالقة طردية ، وغيابه يعني غـإذن فب
م تكن وسائل ة ولـحظيت أنظمة التواصل اللسني بعناية األلسنية الحديث" ، من أجل ذلك ياا أم خارجنيالسلوك باط
أقل أهمية في مجال التواصل اإلنساني إذ إن جميع   Non Verbal Communicationيير اللسانواصل غالتعبير والت

أو . ير اللساني وي، بقصد اإلبالغ غا من النظام السيميولوجي بجانب النظام اللغتتضمن نوع -  اتقريب –الم علغات ال
أطلق على هذا و. أو بقصد التخاطب ... يرها انة وغية أو المهنة أو الديتماعالداللة الرمزية على الجنس أو الطبقة االج

ر اللسانية ، المات ذلك العلم الذي يدرس أنظمة العالمات غيعأو علم ال -  Semiologieيا ـ، علم السيميولوجملعال
د ولق. ون وسيلة من وسائل اإلبالغ والتواصل بينهم راد ، التي تواضعوا عليها ، لتكات واألفوالتي تعبر عن المجتمع

وهذه العالمات ) . 49"( "عدراسة حياة العالمة في كنف المجتم"يا بأنها يولوجالسيم  F.Desausureرف دي سوسير ع
ا من وجهات نظر متعـددة ، فهي تجذب إليها الحواس مهومن الممكن تقسي" أو الرموز يوجد منها عدد كبير جدا 

ولكن بعض  .ايء رقها منزلة، إذ إن أعضاءها أكثر األعضاموالرؤية أعظ ون السمعالمختلفة ، ومن الطبيعي أن يك
أن  –من وجهة نظر أخرى  –وقد وجد . .س ا حساب أيضا ، وذلك كاللممل لهاالنطباعات الحسية األخرى يمكن أن يع

أن  ردة أو وحيدة ، في حينفض الرموز رموزا معوفي النهاية قد يكون ب.... رفية الرموز إما طبيعية أو تقليدية ع
  ) .50"(قدة ة معبعضها اآلخر قد يكون نظما مركب
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قد تكون مصاحبة ير لسانية عملية التواصل إذن في المجتمع تعتمد وسائل أخرى غ" ومجمل القول أن     
، وقد تكون مفردة ، ومن أهمها الحركية الجسمية أو اإليمائية كما أطلق عـليها السيميولوجي لألنظمة اللسانية

 Kineme ا والمسمىمتفق عليها اجتماعية دالة لإلشارات الوعمكمج  Kinesiquesدد طالي أمبرتو إيكو حين حـاإلي
اإليماءة كوحدة دنيا دالة ذلك أن اإلشارة اإليمائية ذات أهمية كـبرى في حياتنا اليومية وتستعـمل كبديل لكالم خاص 

)"51. (   
بينهما عدد غير قليل هما مكونا اللسان؛ فـلقد تناول قضية التفرقة  Speachالم والك Languageة وألن اللغ

د األول الرائ Ferdinand de Sassureولقد كان اللغوي السويسري فرديناند دي سوسير " ن من علماء اللغة المحدثي
ما هو إال وجه من أوجه النشاط اإلنساني ، أما اللغة فهي وعاء  -في نظره–الم فالك .ة ي وضع مبادىء هذه التفرقف

. التي يستدعيها حدوث الكالم الفعلي  ن نظام من الرموزـأخرى ، اللغة عبارة ع هـذا النشاط وأداته أو بعبارة
ق ري، بوصفه بادًئا، والثاني بط، ويشترك فيها األول بطريق إيجابيملية كل من المتكلم والسامعويشترك في هذه الع

والرموز األخرى التي  ي صور الكلماتفيستدع –نى القيام بعملية التكلم بمع –أما الكالم . سلبي، بوصفه مستقبالً
  ) .52"(زى غلية واضحة ذات ممين ، ثم يترجمها إلى أصوات فعلانطبعت في أذهان كل المتك

وهكذا أخذت عملية التواصل تتطور ويوضع لها النظريات كنموذج هارولد السفيل ، نموذج شانون وويفر، 
لسل ـالصورة النظرية للمس - 1"مى نظرية التواصل وهوخص لما يسرض ملويمكننا ع)  53.(نموذج جاكوبسون 

رتبة وفق ة ومنظمبر قنوات مرات تمر عمال مؤشتعهدف وذلك باس -ر في نسقمصدر التأثي–ذي يقوم فيه نسق ام العال
ر وفي الغـالب بيـن تلقي عبر قناة بين جهاز وآخليغ والألنساق الواصفة لسيرورة التبا مجموع -2 ددتصور مح

   ) .54"(ن اإلنساني وغـيره الكائـ
صل وسيرورة القة وترابطها بين المرسل والمستقبل والتي تمكناهما من التواوبناء على ما تقدم يتضح قوة الع

 Repertoireليها فهرس صطلح عراف التي نن العالمات واألعددا متأن يتقاسما ع" ليها هـذ التواصل إذ يجب ع
كل بطريقة ما من تجميع لعناصر بسيطة ، معروفة ، مركبة حسب شة تتل إرساليأن كبل ام نقل عبشك Codeن نوس

ناصر البسيطة لعملية التواصل ، وجعلها ستة مرتبطة فيما د حدد جاكوبسون تلك العوق ) .55() "سنن0(ينة قواعد مع
: يذه العناصر هو ؛ وهرجلمها ادفة ، وبلوغها همليالع مام هـذهمة إلتالحال ست وظائف مه ةة لنا بطبيعـنتجينها ، مب

ل رسالمSender وال ،ل إليه مرسSent to  والرسالة ،Message ع رج، والمReference اة االتصالـن، وق  
Means of Communicationزة، والرامCode  الوظيفة االنفعالية  :يا عن وظائفها فهأمEmotive الوظيفة ، 

  دي اللغةعوظيفة ت Phatiqueة االتصال ة إقام، وظيف Referentielleة عيرجمة ال، الوظيف Conativeدائية نال
Metalinguistique   ا الوظيفة الشعريةوأخير ،Poetiqe ).56 (    

" ي الوظائف األخرىأن يلغ –لفكما س–ن اإلشارة إلى أنه ال ينبغي إلحدى من تلك الوظائف الست والبد م" 
  ). 58"(وي مرتهن باجتماع شروط نجاحه واصل أن إنجاز أي عمل لغمن مقتضيات الت" ه ذلك أن) . 57(

مسة في نغة وهي مفي بعدها البراجماتي أي اللغ" ة ى اللغنخلص مما سبق إلى حقيقة مفادها أن التواصل ينظر إل
  ) .entente  ) "59اقتفاهم أو الوفـذا اإلنتاج إنه وبصرامة واختصار الداع ، لكن ما هتيار اإلنتاج واإلب

اه أخذن: تداولنا األمـر" العربي يجدر بنا في البداية أن نتطرق ألصل الفعل تداول في المعجم : ي المنهج التداول
ودالت . وإن شئت حملته على أنه وقع في هـذه الحال: دواليك ، أي مداولة على األمر ، قال سيبويه : وقالوا . بالدول 

تداولنا العمل  ويقال.. مرة وهـذه مرة  أخذته هـذه: وتداولته األيدي . لها بين الناس األيام أي دارت ، واهللا يداو
يرجع " ناقل ، وحديثًا تفالتداول بهذا المعنى يعـني ال) 60"(ذا مرة نى تعاورناه فعمل هـذا مرة وهـواألمر بيننا بمع

، ثم أصبحت الكلمة بفضل الالحقة  Actionومعناها الفعل  pragmaإلى الكلمة الالتينية  pragmatiqueلمة أصل ك
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 Oswaldرو أوزفالد ديك أن" ىوالبد عند الحديث عن التداول اإلشارة إل) .61" (تطلق على كل ما هو عملي أو واقعي 
Ducrot ن ألنغلوسكسونية منذ أعمال جون لنشو أوستيد االذي أدخل التداولية في اللسانيات ذلك أن التقالي هوJohnling 

Show Austin   صنفات جون سيرلوم) كيف تصنع أشياء بالكلمات ( والسيما كتابه John Searle  وخاصة كتابه
نيف إلى الفلسفـة التحليلية وقد انصبت أعمالهم على تص المهاقد كانت ذات طابع باعتبار انتماء أع) األعمال اللغوية(

ديكرو .فإلى أ... تقريرية وصفية وأخرى إنجازية أو إنشائية  إلى أفعال) اللغة اإلنجليزية ( في اللغة الطبيعية  األفعال
  ) .62"(ده نع عن القيام به أوستين وسيرل من بعتولية في اللسانيات بحيث اضطلع بما امدايعود فضل الت

د األول بمثابة الميال 1938لقد كانت سنة " في حين يرجع آخرون ميالد هذا العلم إلى الفيلسوف موريس
ب سوية حغالذي وزع دراسته للرموز الل Charles Morisد الفيلسوف تشارل موريس الـتداولية على يلمصطلح 

 Semantics، الجانب الداللي ضوية بعضها ببعغالقة الرموز اللويعنى بع Syntaxالجانب النحوي : المخلط اآلتي 
الرموز  القتهنى بعويع Pragmaticsبراغماتي دل عليها ، والجانب التي تالقتها باألشياء الغوية وعويعنى بالرموز الل

  ) .63"(ذه الرموز وتوظيفها ة والحياتية واالجتماعية والمرافقة الستعمال هسنفي وبالظواهر اللقوية بالمتغالل
اس وعلى هذا األس" عن اللسانيات  أن التداولية منبثقة: ذين الرأيين نالحظ ملمحين مهمين ؛ األولوبالنظر في ه

بذلك  –لعالقة بين العالمات ومستعملي العالمات هذه العالمات، وتتجاوز الج ااولية تعد جزءا من السيميائية التي تعفالتد
مال هذه البنية اللغوية في المجال التواصلي المرتبط تعة البنية اللغوية إلى مجال اسالتداولية حدود اللسانيات في دراس –

من أجل ذلك  ترجمها اللسانيون بعدة  ) .64"(ة الللغويةوالنفسي لمستعملي هذه البني ياعبالسياق الداللي اللغوي واالجتم
  ) 65.(ية ة ، والذرائعية ، والنفعالية ، والسياقيعلم االستعمال، وعلم التخاطب، وعلم المقاصد واإلفع: ترجمات منها 
أن " الثابتة يقة ه ، وتعدد مفاهيمه ؛ فالحقمما أدى إلى اختالف تسميتلوم أخرى لم مع عذا العتداخل ه: والثاني

ا محضا لغويارف وعـلوم كثيرة في مجال دراسة نما هي محصلة التقاء معا بالمعـنى التقليدي، وإالتداولية ليست علم
   )66"(اللغـة وتفسيرها في المواقف التواصلية 

تم بالجانب االستعمالي للغة في السياقات المختلفة، يه: األول" المصطلح اتجاهان مختلفان ذا وعليه فقد ارتبط به
قه فلسفي منطل: الثاني. جازية للغةوية ، من أجل الكشف عن الوظيفة اإلناوز الطرح المتوارث للبنية اللغفيحاول تج

  ) . 67"(لمية يحاول بحث القضايا المعرفية من خالل آثارها الع
 Charlessشارل موريس : ر منهادة تعريفات نذكة الحديثة عسانيفي المؤلفات الل"ا ومما ورد في تعريفه

Morris  ) :آن ماري ديلر . )الماتعالمات ومستخدمي هذه العالقة بين العالتداولية جزء من السيميائية التي تعالج ال
Anne Marie Diller  ريكاتي  اوفرانسوRecanati Francois  ):الخطاب ة فيراسة استعمال اللغالتداولية هي د( .

ي ـالتداولية عـلم االستعـمال اللساني ضمن السياق ، وبتوسع أكثر ه:(  Francois Arminguadفرانسواز أرمينكو 
وافق مع التعـريفات ـا للتداولية يتيفًذكر تعر  Jef Verschuerenجيف فيرتشيرن . )المات ضمن السياقتعمال العاس

، فإنه من قة العـالمة بـمؤوليهاالني بالتداولية علم عإننا نع.(إلشارة إليهاراجع اللسانية على االكثيرة التي دأبت الم
عـالمات، وهذا يعني كل الظواهر النفسية الجوانب الحيوية لعلم الع امل مية أن نقول إنها تتعييز الدقيق للتداولـالتم

ي مال التتعرة االسـية ترتبط بفكداولـريفات التـح أن تعن الواضوم) المات يف العي تظهر في توظواالجتماعية الت
أما عن   ) .68("مل التداولي اح التواصل والعذا ما يؤكد دوره في نجها بشكل أو بآخر وهريفات جميعـترددت في التع

ذا المصطلح حمن في وضعه لهيعـود الفضل إلى الفيلسوف المغربي طه ع الر" فـ  ة الشرقيينلغلماء الدى عتناوله ل
ذا المصطلح مقابالت وله Praxisبل للمصطلح األجنبي البراجماتية داالً به على البراكسيس اـ، كمق 1970سنة 

لما  ....مذجة ية والنقاماتية ، والوظائفربية أخرى ، أقل شهرة في نظرنا أمام شهرة التداولية كالتخاطبية ، والمـع
( لم سعـى هذا العالتعالق ، وكلها معاني يفاعل والواقعية والممارسة والتمن داللة على  )تداول ( يتضمنه مصطلح 
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تداولية ومنهجها ـطه عبد الرحمن من قيمة ال. لي دويع ) .69(... "ة واستعـمالها كشافها في نظام اللغالست) التداولية 
، ددةد محاعتميز به من قوـة التراثية ، لما يـأهم ما يستند إليه في تقويم الدراس" ؛ فيجعل قيمة المنهج التداولي في أنه 

بيل إلى معـرفة الممارسة التراثية بغير الوقوف على التقريب ـال س: يقول ـوآليات صورية ف رائط مخصوصةوش
فضي عـدم ـرائط مخصوصة ، يـتناده إلى شـمنقول باسـيره من طرق معـالجة الن غالتداولي الذي يتميز ع

  ) .70( "عن استنادده إلى آليات صورية محددةاستيفائها إلى اإلضرار بوظائف المجال التداولي ، فضالً 
لح العجمي في يقول فا" رب فـ ر من علماء اللغة العد الكثيلى يذا المصطلح عم والتعاريف لهوتتابعت المفاهي

العالقة بين  ، ويبحث فيتماعيةوية وفلسفية واجغة الذي نشأ عن دراسات لهي الفرع من علوم اللغ( هوم التداولية مف
في  ةمه الخاصة وذكر محمود نحلة في تعريف التداولية أنها دراسة اللغي وحاالت استخدااللفظ اللغوي الطبيع

ا متأصالً في الكلمات وحدها س شيًئنى لير إلى أن المعذا التعريف بأنه يشيتياره لهلل اخاالستعـمال أو في التواصل وع
. ا نى الكامن في كالم معوصوالً إلى الم )واجتماعي ولغوي  مادي( وال يرتبط بالمتكلم والسامع في سياق محدد 

، ويستتبع هذا ابل التخاطبي في موقف الخطتفاعني بأثر الا اتجاه في الدراسات اللسانية يعرفها عبد الحميد السيد بأنهوع
مال عالتي يولدها االست لقة بالتلفظ وبخاصة المضامين والمدلوالتعوية والخطابية المتمعطيات اللغل دراسة كل التفاعال
حيث تميزت النظرية التداولية بعـدة ) . 72.(ا نظرياته ضددت أيعلم ، تعددت مفاهيم هذا الع، وكما ت )71" (ي السياقف

ت ـ؛ ذلك أنها أضافاي لكشف أسرارهفرضت على المعنيين بالشأن اللغوي التطرق إليها، والعمل بها، والسع ميزات
لية ة بفاعليتها، وقوة منطلقاتها، وفاعامتازت هذه النظرية التداولي" دلمية فلقععلى الساحة ال اوسا ملمدا تطوريعب

لق بالنشاط اللغـوي بناء وداللة وتواصالً ا يتع، فضالً عن شموليتها واستيعابها لكل متمدهااإلجراءات التي تع
  ) . 73"(وحجاجـا 

وية المهمة ، والثانية شة في مهمتين ؛ األولى تحديد األعمال اللغر الحباصاب. لخصها د ولها مهام كثيرة أيضـا
ة ، وبيان تعمال اللغدراسة اس: ي ـة همسعود صحراوي أربع. في حين عدها د) 74. (ائص سياق التلفظ تعيين خص
ة الجالحرفي المباشر، وشرح أسباب فشل المع ير الحرفي على التواصلضلية التواصل غير المباشر وغأسباب أف

الجة الملفوظات فوظات ، وشرح كيفية جريان العمليات االستداللية في معالجة الملاللسانية البنيوية الصرف في مع
).75 (  

لية زاهر، ويجب دعمها، واالهتمام بها على المستويين؛ العلمي والتمويلي لتؤتي وخالصة القول إن مستقبل التداو
  .قق هدفها المنشود ثمارها، وتح

  : وي داولية والتواصل اللغالت
هو منطلق ذا اني، وهير لسساني وغ، أن التواصل نوعان لهسبق وذكرنا فيما يخص مبحث التواصل ونظريات

ل السياق دراسات اللسانية وذلك بجعير اللساني في مساحة الهادفًا إلى إعادة االعتبار للعامل غ" ظهور حقل التداولية 
ة في التواصل والذي يظهر غيل دور اللفعملية التواصلية بين المرسل والمتلقي بتط نجاح العروف المقام من بين شرووظ
، وإذا كان نجاح الترسيمة والتواصلية بين الطرفين مرهون بفهم طبيعـة الظرف الذي تنشأ فيه ، فإن اء االستعمالأثن

: تطورت التداولية " فهكذا ). 76"(ة ثل في اللغوهذه الوسيلة تتم؛ التواصل أمر ال يمكن إغفال دوره وسيلة تجسيد هـذا
 Textل النص ، وتحلي  Conversation Analysis، من بينها تحليل الحوار ةة من المقاربات اللغويوعضمن مجم
Analysis خطاب ال/ ، وتحليل الكالمDiscourse Analysis  ا طبيعيا ألطروحات النحو الوظيفي بوصفها امتداد

Functional Grammar  77"( 1985التي طورها هاليداي. (  
يرجع " ري بنا هنا توضيح ما المقصود بكلمة مقاربة حيث يفية ؛ لذا حني الطريقة والكهذه المقاربات تعإذن ف
ة واألعالم تقرأ قارب الشىء مقاربة أي أدناه أو حادثه إلى مادة قرب وفي المنجد في اللغة قاربة في اللغأصل لفظ م
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م الفرنسية فإن لكلمة ـترك الغلو فيه وقصد السداد والصدق أما في المعاج: مر، وقارب في األسنيث حبحد
approche   المشتقة من فعلapprocher  التي تؤدي إلى  منهجيات والطرق السالكةال: قاربة منها عدة معان مت

وفي . عن إجابة مـتناسقة على سؤال ما ثتم التوسل بها في سبيل البحة وكذلك الكيفية التي ينيداف معتحقيق أه
التي تتسم نهجية ة المما يتطلب األمر من الدقث ن حيطالح ال يبتعد مفهوم مقاربة كثيرا عن المعنى اللغوي إال ماالص

م لى العالرة الدارس إبنظبط لمية فـهي تـفيد كيفية دراسة مشكل أو معالجة أو بلوغ غاية وترتبها المصطلحات الع
  ) .78" (مل وترتكز كل مقاربة على استراتيجية للع. الذي يحبذه في لحظة معينة ري الفك

ندما نتحدث عن إشكالية التواصل من حيث هي مقاربة تداولية ؛ فنحن نتحدث عن الطريقة والكيفية التي إذن فع
ذلك أن التداولية باعتبارها العلم  ؛غويها من خالل االستعمال اللاتخذتها التداولية لتحقيق التواصل اللغـوي الذي هو هدف

في الخطاب بقصد إيصالها وتبليغها، ة رى هي عبارة عن دراسة تهتم باللغوية األخاللغوي األحدث بين بقية العلوم اللغ
لية هي نظرية ولعل أفضل نظرية تمثل اللسانيات التداو" ل الكالمي اطبي، من أجل ذلك ارتبطت بالفعها التخوتأكيد طابع

، وقد تواصلة أثناء الغله المتكلمون بالللها توجه عنايتها بدراسة ما يفع ، ذلك أنها تجسد الجانب الماديال االكالميةألفعا
أتي في مقدمتهم الفيلسوف أوستين وتلميذه سيرل اللذين رها يكسفورد انهمكوا في تطويلة من فالسفة أى هذه النظرية ثتبنّ

اني قق ما تحمله من المعال تنجز وتحعة أفة ، وإنما اللغفي نقل خبر أو وصف واقعة ال تنحصر غألفيا أن وظيفة الل
بمجرد النطق بها كما يعد االفتراض المسبق إحدى المباحث األساسية في اللسانيات التداولية فهو يندرج ضمن 

ن الخطاب تحكمها قواني لقة بجوانب مضمرة منر المتعمتضمنات القول وهي مفهوم تداولي يرصد جملة من الظواه
  ) .79("ل التواصلي العامة ظروف الفع

تواصلية من لدن ا إنجازية أفعال الكالم تحقق أغراض" وبما أن الفعل الكالمي هو أهم آليات التداولية فإن 
تقريري وقسم  ليه فقد قسم أوستن الكالم إلى قسموبناء ع) . 80"(ردود أفعال المتلقين  ايات تأثيرية تخصالمتكلمين وغ

قولي وإنجازي وتأثيري ، ثم أتى سيرل تلميذه ليصيغ ما : ل كالمي هيك ثالثة جوانب ألي فعإنشائي ، ورأى أن هنا
ا إلنجاز نه المباشر وغير المباشر، ووضع شروطًل الكالمي مفعا أن الضيفًقام به أستاذه في صورة نظرية محكمة م

  ) 81.(ذلك الفعل الكالمي  
  Speech Evenثر تداوال، وإنما ظهر ما سمي بالحدث الكالمييكن مصطلح الفعل الكالمي هو األك مول

، ؛ المتكلمحدث الكالمي من عناصر هيل الكالمي معنيين بما للنه وبين الفعوتطرق عدد من االباحثين اللغويين للتفرقة بي
  ) 82.(ير ذلك من العـناصر نه ، وطريقته إلى غمعـناه ، ومكاوالمستمع ، ومحيط الكالم وموضوعه ، وشكله ، و

معرفة " ءة اللغوية، وتعنى األولى ا مما سبق ظهرت الكفاءة التداولية في مقابل ما أطلق عليه الكفاوانطالقً
ز فإدراك المعنى الذي يقتضيه الفعل اللغوي يتجاو .بارات اللغـوية في المواقف االتصالية المختلفةكيفيات توظيف الع

تدعي سام ، إذ يات المقتكشف مالبسصد الذي قحث في القف عند حدود البنية اللسانية ليبنى المتواضع عليه الذي يالمع
  ) . 83" (جز على أساسها الكالم روف التي أناسترجاع الظ

في  –الً دوا له حذا األمر وأوجي ومقاصده ، اعتنى التداوليون بها لسد الفجوة بين الحدث الكالممى دائسعوألننا ن
وقد اقتضى . توى الحواري لى فيه البعـد التداولي هو المسده التداولي، وأبرز ما يتجعربط الخطاب بب" هو  –نظرهم 

ا فاعـلة في التحليل قًذا التوسع استحضار جملة من اآلليات واتخاذها خلفية لتوجيه الحدود والمفاهيم بوصفها أنساه
ذه وه ) 84("يم التي عدوها مكونات التواصل في الكالم هى النظر في جملة من المفاهم إلذا ما دفع، وهالتداولي

  )85(.ال الكالم وتأويلها خاطبين وحجاجية أفعتالقة بين المالمتكلم والمخاطب والعونات هي المك
صوري لكلي اوخالصة القول إن اهتمامات الدراسات اللغوية في الماضي كانت منصبة على الجانب الش         

لظواهر اللسانية ال من جانبها التأملي الوصفي، وإنما من خالل تفسيرها ا تطورت وباتت تنظر لللغة، ولكن سرعان م
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في المجتمع ، ومع حلول العصر الحديث ظهر االتجاه التداولي ليبلور هذا كله في النفاذ ألعماق البِنَى  مالهاحيال استع
يركز عليها التداوليون مبدأ اإلفادة من أهم المبادىء التي " يفتها التواصلية ذلك أنه ها وظاء أدائنة ، ومعانيها أثوياللغ
نى التداوليون بضرورة إيصال الكالم إلى هذا المبدأ بالمخاطَب، ومبدأ القصد ويختص هذا المبدأ بالمتكلم، ويعختص وي

  ) .86("م أو المجاز وض أو التوهدا عن اللبس أو الغميب وفق مبادىء تركز على المعنى المراد بعالمخاطَ
ية التي كانت ا التواصلونحن اآلن في حاجة إلى االستعانة بهذا العلم اللغوي الحديث لنعيد للغتنا العربية مكانته

 ها األولى واألساسية التي فطن إليها جّل علمائنا العرب القدامى، ونبهوا عليها، ودعواذه هي وظيفتعليها في السابق فه
مدار األمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما : " ة في قوله غ؛ فها هو الجاحظ يؤكد على البعد التداولي للإليها

  ) . 87"(، فبأي شىء بلغت اإلفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع مهو الفهم واإلفها
ى مستوى األشخاص فحسب، بل على مستوى الدول أيضا، فبه يتحقق لفهم هو الغاية من التواصل ليس علإذن فا

 من سوء الفهم والتفاهم في" ننا تفسير ما يجري اآلن في عالمنا بين الناس يمك نىالتواصل واالتفاق، ومن خالل هذا المع
م، وإنما اختلفت ون علي تحديد المقاصد من كالم بعضهم البعض الختالف مذاهبهقكل زمان ومكان، إذ ال يكادون يتف

، ونتائج اختالفهم إذا تأملتها في األكثر راضمذاهبهم الختالف آرائهعم، واآلراء ثمرات العقول، والعقول خدم لألغ
ير وإنما الحق ما أجمعت عليه العقول السليمة من غ. ن أنه الحقوجدتها من جهة تحكم الغرضية في طلبهم لما يتصورو

  ) 88" (ده تسلط بلسانه وياشتهاه القوي الم مواربة ال ما
اني وغير اللساني علينا األخذ به، واستشراف ته من أصالة التواصل اللسإذن فهذا العلم لما يحمل في طبيع

مبادئه، والعمل بها ؛ لنصل بلغتنا العربية إلى العالمية وهذا يـتطلب تظافر الجهود العربية الجماعية المدركة ألهمية 
  .م سمات االنتماء ، والمكون الرئيس لوحدة األمة ة بوصفها أهاللغة العربي

  ـشوامهال  
دار الكتب مطبعة   الخصائص ، ابن جني ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق محمد علي النجار ،  -: لإليضاح انظر )1(

 . 42،41ص ، 1ج ، 2ط ، ه1371/م1952المصرية ، 
 .1264،ص3،ج3م ، ط1979علي عبد الواحد وافي ، دار النهضة المصرية ، .المقدمة ، ابن خلدون ، تحقيق د -
 .298م ، القاهرة ، ص1971أحمد زكي صالح ، مكتبة النهضة المصرية ، .نظريات التعلم ، د)2(
 .298المرجع السابق ، ص)3(
م ، الجزائر ، 2011سة تحليلية ونقدية ، فتيحة حداد ، مخبر الممارسات اللغوية ، درا-ابن خلدون وآاؤه اللغوية والتعليمية)4(

 .215ص
م ، اإلسكندرية ، 1995زكريا إسماعيل ، دار المعرفة الجامعية ، .طرق تدريس اللغة العربية ، د-: ولمزيد من اإليضاح انظر

  .243:229ص
م 1995أحمد المهدي عبد الحليم ، دار المعرفة الجامعية ، .م ، تقديم دعلي عبد العظي.خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها ، د-

  .90:75، اإلسكنرية ،ص 2، ط
  .170:6محاضرات في استراتيجيات ومهارات التدريس ، ص-
،  أحمد المهدي عبد الحليم ، دار المعرفة الجامعية.علي عبد العظيم ، تقديم د.تعليم اللغة العربية النظرية والتطبيق ، ، د-

  .140:108اإلسكنرية ، ص
  148:88م ، القاهرة ، ص1971أحمد زكي صالح ، مكتبة النهضة المصرية ، .نظريات التعلم، د -
نموذجا ،ياسة ظريفة ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، -لتوفيق الحكيم" صاحب الجاللة"الوظائف التداولية في المسرح مسرحية ) 5(

  .17م، الجزائر ، ص2009/2010
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تيار التداولي في ظل المناهج النقدية المعاصرة نشأته وأهم مفاهيمه ، رتيمي عمر ، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات ، العدد ال)6(
كمال بشر ، دار غريب للطباعة ، .دراسات في علم اللغة ، د: ولإليضاح انظر . 89م ، الجزائر ، ص2011الثاني ، جوان 

  .221:217م ، القاهرة ، ص1998
م ، الجزائر ، 2011دراسة تحليلية ونقدية ، فتيحة حداد ، مخبر الممارسات اللغوية ، -خلدون وآاؤه اللغوية والتعليمية ابن) 7(

  .184،183ص
مدخل إلى اللسانيات التداولية لطلبة معاهد اللغة العربية وآدابها ، ترجمة محمد يحياتن ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الساحة ) 8(

  .46ن عكنون ، جامعة تيزي وزو ، الجزائر ، صالمركزية ، ب
  .50،49المرجع السابق ، ص)9(
سعد مصلوح ، مجلة . محمد حلمي هليل ود.فيلبر ، ترجمة د.اللغة الخاصة ودورها في االتصال ، بقلم ه-اللغة والمهن:مقال) 10(

  .144:135اإليضاح انظر المقال نفسه من ص  ولمزيد من. 135، ص 50مجمع اللغة العربية ، المطابع األميرية ، القاهرة ، مج
م 1985، وزارة الثقافة واإلعالم ، ) 169(علي القاسمي ، الموسوعة الصغيرة.المصطلحية مقدمة في علم المصطلح ، د) 11(

  .6،بغداد ، ص
  .7م، الدار البيضاء ، ص1992/ه1412تمام حسان، دار الثقافة، .اللغة بين المعيارية والوصفية، د) 12(
ولإليضاح انظر المرجع نفسه من ص . 13، ص 5م ، ط1984إبراهيم أنيس ، مكتبة األنجلو المصرية ، .داللة األلفاظ ، د) 13(

37:13.  
الخصائص ، ابن جني ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق محمد علي النجار ،   مطبعة دار الكتب المصرية ، ) 14(

  .33، ص 1،  ج2ه ، ط1371/م1952
  7م ، اإلسكندرية ، ص1995زكريا إسماعيل ، دار المعرفة الجامعية ، .ق تدريس اللغة العربية ، دطر) 15(
م ، الجزائر ، 2011دراسة تحليلية ونقدية ، فتيحة حداد ، مخبر الممارسات اللغوية ، -ابن خلدون وآاؤه اللغوية والتعليمية) 16(

  .101ص
عمرو خاطر عبد الغني وهدان ، مؤسسة حورس الدولية للنشر ، .العربي ، د مدخل للباحث-تراث فقه اللغة في العربية) 17(

  .32، اإلسكندرية ، ص 1م ، ط2010
  .34المرجع السابق ، ص) 18(
  .35المرجع السابق ، ص) 19(
، الجزائر ،  م2011دراسة تحليلية ونقدية ، فتيحة حداد ، مخبر الممارسات اللغوية ، -ابن خلدون وآاؤه اللغوية والتعليمية) 20(

  .103ص
  12م ، اإلسكندرية ، ص1995زكريا إسماعيل، دار المعرفة الجامعية ، .طرق تدريس اللغة العربية، د) 21(
  .28:22ولإليضاح انظر المرجع نفسه من ص.24المرجع السابق ، ص) 22(
  .22:18ولإليضاح انظر المرجع نفسه من ص .18المرجع السابق ، ص) 23(
ليات الصورية وأخالقيات النقاش عند يورغن هابرماس ، أودينة سليم ، رسالة ماجستير ، جامعة منتوري ـ فلسفة التداو) 24(

  .21م ، ص2008/2009-ه1429/1430قسم الفلسفة ،  - كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
د المهدي عبد الحليم ، دار المعرفة الجامعية ، أحم.علي عبد العظيم ، تقديم د.تعليم اللغة العربية النظرية والتطبيق ، ، د) 25(

  .14اإلسكنرية ، ص
ميشال زكريا ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر .النظرية االلسنية ، د-األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية) 26(

  .29، ص 2م ، ط1986/ه1406، 
م ، الجزائر ، 2011ة تحليلية ونقدية ، فتيحة حداد ، مخبر الممارسات اللغوية ، دراس-ابن خلدون وآاؤه اللغوية والتعليمية) 27(

  .177ص
  ) .28(سورة الزمر ، اآلية ) 28(
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  ) .9(سورة الحجر ، اآلية ) 29(
  ) .195( سورة الشورى ، اآلية  ) 30(
عبد الحليم ، دار المعرفة الجامعية ،  أحمد المهدي.علي عبد العظيم ، تقديم د.خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها ، د)  31(

  .47، اإلسكنرية ،ص 2م ، ط1995
م ، 1951عبد المجيد عابدين ، دار الطباعة الحديثة ، .المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية ، د) 32(
  .33،ص1ج
ولإليضاح انظر . 35ت ، ص.عة والنشر ، دمحمود فهمي حجازي ، دار غريب للطبا. األسس اللغوية لعلم المصطلح ، د) 33(

  .40:35المرجع نفسه من ص
،  51حامد صادق قنيبي ،، مجلة مجمع اللغة العربية ، المطابع األميرية ، القاهرة ، مج. االشتقاق وتنمية األلفاظ ، د:مقال) 34(

  .80،79ص
جار ،   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الخصائص ، ابن جني ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق محمد علي الن) 35(

صبحي الصالح ، دار العلم للماليين . دراسات في فقه اللغة ، د: ولإليضاح انظر. 136،135، ص 2،  ج3ه ، ط1407/م1987
  242:173،بيروت ، ص11م ، ط1986، 1م،ط1960/ه1379، 
أحمد المهدي عبد الحليم ، دار المعرفة الجامعية ، .م دعلي عبد العظيم ، تقدي.خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها ، د) 36(

  .50، اإلسكنرية ،ص 2م ، ط1995
م ، القاهرة، 1998كمال بشر ، ددار غريب للنشر، .دراسات في علم اللغة ، د- 1:ولإليضاح انظر .55المرجع السابق ،ص) 37(

للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، كاصد ياسر الزيدي ، مديرية الكتب .فقه اللغة العربية ، د- 2. 213:193
  .493:399م،1987/ه1407

أحمد المهدي عبد الحليم ، دار المعرفة الجامعية ، .علي عبد العظيم ، تقديم د.خصائص اللغة العربية وطرق تدريسها ، د) 38(
  .68، اإلسكنرية ،ص 2م ، ط1995

  .63المرجع السابق ، ص) 39(
كاصد ياسر الزيدي ، مديرية الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل .قه اللغة العربية ، دف -1: لمزيد من اإليضاح انظر ) 40(

، 1م،ط1960/ه1379صبحي الصالح ، دار العلم للماليين ، . دراسات في فقه اللغة ، د -2. 493:129م،1987/ه1407، 
  .346:109،بيروت ، ص11م ، ط1986

،  15مد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري ، دار صادر ، لبنان ، جلسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين مح) 41(
 , The shorter oxford English dictionary on historical principles , William little: وانظر  224ص

H.W.fowlar,J.coulson,C.T.onions,V1,second edition,oxford at the clarendon press.1939,p.352. 
  .2نظريات ومقاربات ، إبراهيم بايزو ، بقلم إبراهيم بايزو ، ص:التواصل) 42(
محمد نظيف ، .، ترجمة وتعليق د-أوريكيوني.ك-زيلتمان.ك-مولز.في التداولية المعاصرة والتواصل فصول مختارة ، أ) 43(

  .154،153م ، المغرب ، الدار البيضاء ، ص2014أفريقيا الشرق ، 
  .13،12مرجع السابق ، صال: لإليضاح انظر ) 44(
قضايا التداولية في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني ، ثقبايث حامدة ،رسالة ماجستير ، جامعة مولود معمري تيزي )45(

  .12م ،ص2012وزو ، كلية اآلداب واللغات ، قسم اللغة واألدب العربي ، 
م ، 2010،  1بهاء الدين محمد مزيد ، شمس للنشر ، ط.التداولية ، دمن أفعال اللغة إلى بالغة الخطاب السياسي تبسيط )46(

  .78القاهرة ،ص
الخصائص ، ابن جني ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق محمد علي النجار ،   الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ) 47(

  .250،ص 3،  ج3ه ، ط1407/م1987
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ن القضماني وأسامة العكش ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية رضوا.نظرية التواصل المفهوم والمصطلح ، د) 48(
  141م ،ص2007،،)1(،العدد)29(، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية ، المجلد

  .133، ص 1م ، ط2008/ه1429ثناء محمد سالم ، دار الصحوة للنشر ، .دراسات تطبيقية في اللسانيات المعاصرة ، د) 49(
،  12م ، ط1997كمال بشر ، دار غريب للنشر ، . لمان دور الكلمة في اللغة ، ترجمه وقدم له وعلق عليه دستيفن أو) 50(

  .34:25ولإليضاح انظر المرجع نفسه من ص.34،33القاهرة ، ص
  .134، ص 1م ، ط2008/ه1429ثناء محمد سالم ، دار الصحوة للنشر ، .دراسات تطبيقية في اللسانيات المعاصرة ، د) 51(
،  12م ، ط1997كمال بشر ، دار غريب للنشر ، . ستيفن أولمان دور الكلمة في اللغة ، ترجمه وقدم له وعلق عليه د) 52(

  .36القاهرة ، ص
  .7:4نظريات ومقاربات ، إبراهيم بايزو ، بقلم إبراهيم بايزو ، ص:التواصل: لإليضاح انظر ) 53(
  .4ص: المرجع السابق ) 54(
محمد نظيف ، .، ترجمة وتعليق د-أوريكيوني.ك-زيلتمان.ك-مولز.المعاصرة والتواصل فصول مختارة ، أ في التداولية) 55(

  .10م ، المغرب ، الدار البيضاء ، ص2014أفريقيا الشرق ، 
رضوان القضماني وأسامة العكش ، مجلة جامعة تشرين للدراسات .نظرية التواصل المفهوم والمصطلح ، د :لإليضاح انظر ) 56(

  .146:142م ،ص2007، ) 1(،العدد) 29(والبحوث العلمية ، سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية ، المجلد
  .147المرجع السابق ، ص) 57(
  . 8المقامة البغدادية للهمذاني أنموذجا ، محمد نجيب العمامي ، ص:مقاربة النص لسردي التخييلي من وجهة تداولية) 58(
ية وأخالقيات النقاش عند يورغن هابرماس ، أودينة سليم ، رسالة ماجستير ، جامعة منتوري ـ فلسفة التداوليات الصور) 59(

  .42م ، ص2008/2009-ه1429/1430قسم الفلسفة ،  - كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية
 328، ص 5در ، لبنان ، جلسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري ، دار صا) 60(

 , The shorter oxford English dictionary on historical principles , William little: وانظر 
H.W.fowlar,J.coulson,C.T.onions,V11,second edition,oxford at the clarendon press.1939,p.1561.  

نموذجا ،ياسة ظريفة ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، -لتوفيق الحكيم" اللةصاحب الج"الوظائف التداولية في المسرح مسرحية ) 61(
  .5م، الجزائر ، ص2009/2010

صابر الحباشة ، دار صفحات للنشر .مغامرة المعنى من النحو إلى التداولية قراءة في شروح التلخيص للخطيب القزويني ، د) 62(
  .31،30م، دمشق ، سوريا ، ص2011، اإلصدار األول ، 

نموذجا ،ياسة ظريفة ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، -لتوفيق الحكيم" صاحب الجاللة"الوظائف التداولية في المسرح مسرحية  )63(
  .5م، الجزائر ، ص2009/2010

،  بين تداولية األفعال الكالمية والحجاج مقاربة مفاهيمية ، حمدي منصور جودي ، حوليات مخبر اللسانيات واللغة العربية) 64(
  .98م،ص2013جامعة محمد خيضر باسكرة ، العدد األول ، ديسمبر

، 31، ج 12مقاربة تداولية لبعض العناصر اللسانية في المدونة األصولية ، مختار درقاوي ، جذور ،مج: لإليضاح انظر ) 65(
  .365م ، ص2011إبريل/ه1432جمادى األول 

مفاهيمية ، حمدي منصور جودي ، حوليات مخبر اللسانيات واللغة العربية ،  بين تداولية األفعال الكالمية والحجاج مقاربة) 66(
  .98م،ص2013جامعة محمد خيضر باسكرة ، العدد األول ، ديسمبر

عبد الحليم بن عيسى ، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية . المرجعية اللغوية في النظرية التداولية ، د) 67(
  . 10ه ، جامعة وهران ، الجزائر ، ص1429م ، جمادى األولى 2008ول ، ماي ، العدد األ

، جمادى األول 31، ج 12مقاربة تداولية لبعض العناصر اللسانية في المدونة األصولية ، مختار درقاوي ، جذور ،مج) 68(
  .366م ، ص2011إبريل/ه1432
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غن هابرماس ، أودينة سليم ، رسالة ماجستير ، جامعة منتوري ـ فلسفة التداوليات الصورية وأخالقيات النقاش عند يور) 69(
  .16م ، ص2008/2009-ه1429/1430قسم الفلسفة ،  - كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية

  .9خليفة بوجادي ، ص. التفكير اللغوي التداولي عند العرب مصادره ومجاالته ، د) 70(
بين البالغة العربية واللسانيات التداولية ، عبد اهللا حسن طودي ، رسالة ماجستير ، جامعة  التركيب الخبري أنماطه ووظائفه) 71(

  .22،21م ، ص2007/ه1428الملك سعود،الفصل الدراسي األول ، شوال 
آن ريبول ، القاموس الموسوعي -التداولية واللسانيات والعرفان ، ترجمة شكري البخوت ، جاك موشلر: لإليضاح انظر ) 72(

  . 45:40م ، ص2010،  1للتداولية ، دار سيناترا ، السحب الثاني ، المركز الوطني للترجمة ، ج
جامعة القادسية ، كلية التربية ، مجلة القادسية  لطيف حاتم عبد الصاحب الزاملي ،. د.أ.مقاربة تداولية ، م –الكالم عمالً ) 73(

  .48م ، ص2013 ، 1للعلوم اإلنسانية ، المجلد السادس عشر ، العدد 
م ، 2011صابر الحباشة ، دار ثقافة للنشر ، . الحجاج في التداولية مدخل إلى الخطاب البالغي ، د: لإليضاح انظر ) 74(

  . 204ص
مسعود صحراوي ، مجلة اآلداب واللغات ، . الجهاز المفاهيمي للدرس التداولي المعاصر القسم األول ، د: لإليضاح انظر ) 75(

  . 41،40جوان م ، الجزائر ، ص2005/2006بر ، ديسم 5عدد
قضايا التداولية في كتاب دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني ، ثقبايث حامدة ،رسالة ماجستير ، جامعة مولود معمري  )76(

  .1م ،ص2012تيزي وزو ، كلية اآلداب واللغات ، قسم اللغة واألدب العربي ، 
م ، 2010،  1بهاء الدين محمد مزيد ، شمس للنشر ، ط.خطاب السياسي تبسيط التداولية ، دمن أفعال اللغة إلى بالغة ال) 77(

  .20القاهرة ،ص
  .9نظريات ومقاربات ، إبراهيم بايزو ، بقلم إبراهيم بايزو ، ص :التواصل) 78(
قراءة : دوة الدولية الثانية قضايا تداولية في الخطاب القصصي القرآني قصة سيدنا يوسف أنموذجا ، إيمان جربوعة ، الن) 79(

-25التراث األدبي واللغوي في الدراسات الحديثة ، جامعة الملك سعود ، كلية اآلداب ، قسم اللغة العربية وآدابها ، 
التداولية البعد الثالث في سميوطيقا : ولمزيد من اإليضاح انظر .557م ، الرياض ، ص27/2/2014-25..ه27/4/1435

  .177:154م ، المنوفية ، ص2009/ه1430عيد بلبع ، بلنسية للنشر ، . إلى النقد األدبي والبالغة ، د موريس من اللسانيات
  .559المرجع السابق ، ص)80(
  .561:559المرجع السابق ، ص: لمزيد من اإليضاح انظر ) 81(
رحيمة ، رسالة دكتوراه ، جامعة تداولية النص الشعري جمهرة أشعار العرب نموذجا ، شتير : لمزيد من اإليضاح انظر ) 82(

  .162:148م ،الجزائر ، ص2009/م2008 –ه 1430/ه1429الحاج لخضر باتنة ، 
عبد الحليم بن عيسى ، مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية، . المرجعية اللغوية في النظرة التداولية ، د) 83(

  .16ه ، جامعة وهران، الجزائر، ص1429م ، جمادى األولى 2008العدد األول، ماي 
لطيف حاتم عبد الصاحب الزاملي ، جامعة القادسية ، كلية التربية ، مجلة القادسية . د.أ.مقاربة تداولية ، م –الكالم عمالً ) ) 84(

  .57م ، ص2013،  1للعلوم اإلنسانية ، المجلد السادس عشر ، العدد 
  .60:57سابق ، صالمرجع ال: لمزيد من اإليضاح انظر ) 85(
عمر محمد أبو نواس ، المجلة األردنية في اللغة العربية وآدابها ، المجلد . علم المخاطب بين التوجيه النحوي والتداولية ، د) 86(

  .119م ، ص2011نيسان /ه1432، ربيع الثاني ) 2( ، العدد ) 7( 
  .76م ، القاهرة ، ص1975،  4هارون ، مكتبة الخاننجي ، طالبيان والتبيين ، عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق عبد السالم ) 87(
، إدريس مقبول ، المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ،   on the pragmatics of intentionalityفي تداوليات القصد ) 88(

  . 1217، المغرب ، ص م ، مكناس2014،) 5(28، المجلد ) العلوم اإلنسانية ( مجلة جامعة النجاح لألبحاث 


