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 اللغة�ب%ن�ال�Oكيب�والد�لة�والتداولية
  

 أبو�×ي�عبدالرزاق�عLيّ 

  الرياض،�ا-ملكة�العربية�السعودية،�معة�ا-لك�سعودقسم�اللغة�العربية�وآدا§�ا،�جا

  مقدمة

�حقيق �فهم �حيث �من �الظواهر��جتماعية �أعقد �من �اللغة َعدُّ
ُ
�قضاياها���Úا،ت �ومعالجة �تحليلها �حيث ومن

َعّد�من�مقومات�الحياة�البشرية،�و�Pغرو�أن�ُوِجَدْت�علوم�عديدة�قديمة�وحديثة�تدور�حول�
ُ
ا-ختلفة�ال°��ت

��دف�هذه��الظاهرة��جتماعية�العجيبة،�وبلغْت�ك½;ة�هذه�العلوم�حد�التداخل�ب>ن�اختصاصا��ا.رµى�هذه�
�نفسه �الوقت ��ي �وحديث �قديم �أحدها �اللغوية �العلوم �من �ث�ثة �ع�ى �الضوء �لتسليط وهو�علم��،الدراسة

ات�وتضمينات�ال�;كيب�بما�يلحق�به�من��صوات�والصرف،�و�خران�علمان�حديثان�وإن�كانت�لهما�إرهاص
� �ع�ى �والتداولية. �الدPلة �وهما ��مم، �من �وغ>;هم �العرب �عند �القديمة �اللغوية �الدراسات �الدراسة��ي أن

ا�§�ذه�العلوم�بقدر�ما�Ñي�اكتشاف�نقاط�ت�ق¾�ا�ومواضع�اف�;اقها��ي�التعاطي�مع�ظاهرة�اللغة.�ليسْت�تعريف
تنف�حدود�اختصاصات�هذه�العلوم�اللغوية�ويأمل�الباحث�أن�تسهم�الدراسة��ي�كشف�الغموض�الذي�يك

  .القراء�ي�أذهان�

  :�مدخل0

�ي�تلخيصه�Dطار�العام�لعلم�الرموز�أو��Charles Morrisلعل�أنسب�مدخل�لهذا�ا-وضوع�تصور�الفيلسوف�
 الع�مات،�حيث�توصل�إ«ى�أن�علم�الع�مات�يبحث��ي�ث�ثة�موضوعات:

  ة�الع�قات��صط�حية�ب>ن�الرموز�أو�الع�مات�أو�Dشارات.)،�وأساسه�دراسSyntaxالنظم�أو�ال�;كيب�( 
 )،�وأساسه�دراسة�الع�قة�ب>ن�الرموز�وا-وضوعات�ال°���Pبد�أن�تطابقها�الرموز.Semanticsعلم�الدPلة�( 
 )١(ال`;اجماتية�(التداولية)�ال°��تدرس�ع�قة�الرموز�بتأوي���ا،�أو��شياء�ال°��تفسرها. 

ا،�فإن�البحث�با-تكلم�عموم�الذي�أشار�إ«ى�أن�التحليل�اللغوي�إذا�كان�يتعلق�Carnap½;�مع�ويتضح��مر�أك
،�فإن�البحث�يتصل�بعلم�الدPلة،�ستعمل�اللغة�وتم�تحليل�التعب>;اتيتصل�بالتداولية،�وإذا�تم�تجاهل�م

يكون��ي�حقل�النظم�أو��أما�إذا�تجاهلنا�ما�تش>;�إليه�التعب>;ات،�وقمنا�بتحليل�التعب>;ات�فقط،�فإن�البحث
 ).٢(ال�;كيب

  :�اللغة�وال�Oكيب1

�ب>ن� ��صط�حية �بالع�قة �يتعلق �ما �كل �فهو�يشمل �عن�التعريف، �اللغوي�غ�� �التحليل �من �ال�;كيب جانب
ا�بالقواعد�الصرفية��صوات�بعناصرها�ا-ختلفة�إفرادا�وتركيبا،�مرور الرموز�بعضها�مع�بعض،�ابتداء�من�

ا�تكوين�الجمل�من�هذه�ا-فردات�بعضها�مع�بعض.�ويجدر�ن�ا-فردات�من��صوات،�وأخ>; كويا-تحكمة��ي�ت
�التحل �كليّ بالذكر�أن Ãا-ع�� ��ç�Pمل �Ùال�;كي� �يل �نحو�سيبويه�ا �لدن �من �شكلّيا �فيه �الغالب �التوجه �كان وإن

حو�التوليدي�التحوي�ي��ي�ا.�ع�ى�أن�ا-درسة�النسقية��ي�Dطار�البنيوي،�والنقديما�إ«ى�البنيوي>ن�العرب�مؤخر 

                                                           
  .٢٩)، ص١م، ط٢٠٠٣، مد الشيباين (دار الطليعة، بريوتآن روبول وجاك موشالر، التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، تر: دغفوس وحم   -  ١
 .٦٨٠- ٦٧٩)، ص١م، ط٢٠٠١مصر،  -عريب، (دار املعارف اجلامعية، االسكندرية-حممد سليمان ياقوت، قاموس علم اللغة إجنليزي  -  ٢
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ه�ت�للمع���Ãي�Dطار�ال�;كي��Ùح>Â مراحله�ا-تأخرة،�والنماذج��خ>;ة�من�النحو�الوظيفي�أتاح
ّ
ا�لم�يسبق�أن�حل

  من�قبل.

  :�اللغة�والد�لة2

�صوت" ��ي �موضوع Ãمع�"� �بأ�Éا: �اللغة �الدارس>ن �بعض �عّرف �العلوم��)،١(لقد �أبرز �من �الدPلة �علم وُيَعّد
�الل�اللسانية �بعض �إ�Pأن �دراس�Úا، �موضوع Ãا-ع�� �من �تتخذ �مستق�ال°� �علما �كونه ��ي �يتشككون ،�غوي>ن

ويرى�آخرون�أن�هذا�العلم�ما�زال�"يشكو��)،٢(فأبحاثه��ي�نظر�بعضهم�تعت`;�أضعف�فروع�الدراسات�اللغوية
�Ãدراسة�مستقلة��ي�صدرت�أول�إشارة�إ«ى�ضرورة�دراسة�ا-ع�).�٣(من�عدم�الدقة��ي�تحديد�مجاله�العلم�"

� ��Michel Brealمقال �استحقاق�١٨٨٣عام �حيث �من ��صوات �عن �أهمية ��Pيقل Ãا-ع�� �أن د
ّ

�أك �حيث م،
�فا- �ا-ستقلة، �فرعالدراسة ل

ّ
�يمث �نظره �هو��خر��ي Ãاللغويةع�� �الدراسة �فروع �من �بعض��).٤(ا �كان إن

;��).٥(التصورات��ولية�لعلم�الدPلة�يحصر�دوره��ي�معاني�ا-فردات ّ̀ فقد�تأكد�فيما�بعد�أن�Dنسان��Pيع
�ت �هناك �أصبح �ثم �ومن �ا-فردات، �من �قائمة �إ«ى �باPستناد �مقاصده �شام� عن �الدPلة �آخر�يعت`;�علم �صور

�ا-قامية �والتداولية �الصرفية �النحوية �وا-قوPت �ا-عجمية �ا-فردات ��ي��)؛٦(-عاني �حضور �للدPلة �كان فلقد
�و  ��وروبية، ��م>;كية�البنيوية �البنيوية ��ي �إقصاؤها �تم �ح>ن ��ي �ف>;ث، �رأسهم �وع�ى �السياقي>ن �لدى خاصة

� �هيمنة �مرور Bloomfieldتحت �خارج�، Ãا-ع�� �دراسة �اعت`;ت �ال°� ��و«ى �التحويلية �التوليدية �باPتجاهات ا
�اللغوية �الدراسات �اهتمام �كتاب�.مجال ��ي �التحويلية �التوليدية �النظرية �تعرض ��Syntactic Structureوبعد

ا�من�إعادة�صياغة�نظريته�ع`;�كتاب�يجد�تشومسكي�بّد �-جموعة�من��نتقادات�ع�ى���ميشها�للمع�Ã،�لم
Aspects of Syntactic Theoryبارز ح�� �أهمية�كب>;ة�وحضورا Ãدائرة��.ايث�منح�ا-ع�� فخرج�علم�الدPلة�من

توليدي>ن�ل6ليات�نفسها�ال°��يعالجون�§�ا�ا-فردات�إ«ى�آفاق�الجملة�والخطاب،�وأصبح�يخضع�ع�ى�أيدي�ال
�(الصوتي ��خرى �اللغوية �Dدراكية-الصر�ي-ا-ستويات �وا-قاربة �ا-نطقية �الشكلنة �من (�Ùال�;كي)و§�ذا��).٧

ال°��قادْت�إ«ى�دمج�الفرع>ن��Fodorو�Katzتداخلْت�مناهج�علم�الدPلة�مع�مناهج�النحو،�وخاصة�بعد�مقالة�
�ا �إطار�القواعد �ببيان�داخل �الجمل �وتحليل �ال�;اكيب �لتشمل �العلم �هذا �اهتمامات �"وتوسعْت لتحويلية،

  ).٨(ا�بالجمل��خرى"إظهار�كيفية�ارتباط�الجمل�منطقيّ ع�قات�كلما��ا�بعضها�ببعض،�و 

  :�اللغة�والتداولية3

��من �واجتماعية �وتواصلية �خطابية �ظاهرة �بوصفها �للغة �"دراسة �أ�Éا �(التداولية) �نفس�أشهر�تعريفات �ي
�درا�)،٩(الوقت" �آخذةأي ��ستعمال �مقام ��ي �اللغة �والنفسية��سة �العناصر�اللغوية �جميع �الحسبان �ي

�ويعت`;� �ومؤوله. �الخطاب �ب>ن �الع�قة �ي`;ز �الذي �السياق �منه �يتكون �مما �وغ>;�ذلك �والثقافية و�جتماعية
أن�يتم�تطوير�العلم��قبل�)،١٠(عاديةأوس�ن�وتلميذه�س>;ل�واضَ ي�نواة�التداولية�من�خ�ل�فلسفة�اللغة�ال

                                                           
 .٥)، ص١م، ط١٩٨٢ار عمر، علم الداللة، (مكتبة دار العروبة، الكويت، أمحد خمت     -  ١
 .٩٣م)، ص١٩٨١، مكتب تنسيق التعريب، الرباط اعة املعجم العريبأمحد خمتار ، مشكالت الداللة يف املعجم الثنائي اللغة، (ندوة صن    -  ٢
 .٩٥)، ص١، ط٢٠٠٥لبنان، - بريوتنسيم عون، األلسنية حماضرات يف علم الداللة، (دار الفارايب،    -  ٣
 .٢٢٦م، ص٢٠١٠بن غربية، علم الداللة يف اللسانيات الغربية (ضمن كتاب قضايا املنهج يف الدراسات اللغوية واألدبية: جامعة امللك سعود، ا   -  ٤
 .٤٤)، ص١م، ط١٩٧٣ماريو باي، أسس علم اللغة، تر: أمحد خمتار عمر، (جامعة طرابلس،    -  ٥
 .٢٢٧-٢٢٦اجلبار بن غربية، املرجع السابق، صعبد   -  ٦
 .٢٣٢- ٢٣٠ابن غربية، علم الداللة يف اللسانيات الغربية، ص   -  ٧
 .٦عمر، علم الداللة، ص   -  ٨
 .١٩)، ص١م، ط٢٠٠٧فيليب بالنشيه،  التداولية من أوستني إىل غوفمان، ترمجة صابر احلباشة، (دار احلوار للنشر والتوزيع، سوريا،    -  ٩

 .٢٠املرجع نفسه، ص  -  ١٠
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وغ>;�لسانية��Pينكر�دورها��ي�تأويل�الخطاب�التأويَل�التداو«َي�ا-�ئم،��رى�لسانيةأخ�ليتضمن�حقو�Pمعرفية
 مثل�علوم�ال�;كيب�والدPلة�والنفس�و�جتماع�وDع�م�إلخ.

��عمال �فيه �تطرح �جديد �جراب �بأ�Éا �التداولية �ب�نشيه �فيليب �وصف �أثار��ا��لقد �ال°� �وا-شاكل الهامشية
�من� �وغ>;�ذلك �والدPئلية ��جتماéي �النفس �وعلم �و�ن�;بولوجيا ��جتماع �وعلم �اللسانيات اختصاصات

�للتداول �واضحة �أو�أهداف �ف��مناهج �لها؛ �مرضية �حلول �إ«ى �التوصل �دون �أنكر��ختصاصات �ثم �ومن ية،
ظ��ختصاص،�كما�آثر�تسمي�Úا�تداوليات�(بصيغة�الجمع)��Pا�با-ع��Ãا-تعارف�عليه�للفاعتبارها�اختصاص

�وا-نطلقات �ا-بادئ �مختلفة �ونظريات �مقاربات �ع�ى �تشتمل �كو�Éا �Dفراد)؛ �(بصيغة ولعل��).١(تداولية
�الجندي �بتقسيم �التداولية��)٢(�ستئناس �أهمية �تأكيد ��ي �مفيد �الصدد �هذا ��ي �اللغوي �التحليل Pتجاهات

اتجاه>ن:�اتجاه�ضمن�فروع�الدراسات�اللغوية؛�فقد�قّسم�هذا��خ>;�التحليل�اللغوي�إ«ى�"�وجدار��ا�بالبقاء
�صر�ي �Ùتركي� �مكون �مكونات: �ث�ثة �ع�ى �للغة �درسه �ويقتصر��ي �محض، �إطار�لغوي ��ي �اللغة �وآخر�يدرس ،

واتجاه�آخر�يدرس�اللغة��ا�ا-كون>ن�الثاني�والثالث�تأويلي>ن،��Pتأث>;�لهما��ي��ول.دP«ي،�وثالث�صوتي،�معت`; 
ضمن�ارتباطها�بظواهر�مقامية،�ويرى�أن�مع��Ãاللغات��Pينحصر�فيما�تدل�عليه�الصيغ�ال�;كيبية�وحدها،�

ا�إ«ى�جنب�مع�ا-كون>ن�ال�;كي��ÙوالدP«ي".�ويؤكد�فان�ديك�الفكرة�نفسها�فيس ى�إ«ى�إضافة�مكون�تداو«ي�جنب
ن�لتحليل�العبارة�اللغوية،�فجعل�ا-سألة�ث�ثة�مستويات�ع�ى�النحو�بأن�ا-ستوي>ن�الشك�ي�والدP«ي�غ>;�كافي>

  �تي:

  ا-ستوى�الصر�ي�ال�;كي��Ù(و�çتم�بصورة�العبارة) .١

 ا-ستوى�الدP«ي�(و�çتم�بمع��Ãالعبارة) .٢

 )٣(�ا-ستوى�التداو«ي�(ويتعلق�بوظيفة�العبارة) .٣

عبارة،�وع�ى�ا-ستوى�الدP«ي�يركز�ع�ى�ا-ع��Ãإذا�كان�التحليل�ع�ى�ا-ستوى�الصر�ي�ال�;كي�ç��Ùتم�بصورة�ال
الصوري�للعبارة،�وع�ى�ا-ستوى�التداو«ي�يتضمن�ا-ع��Ãا-قامي�للعبارة�بجميع�عناصره،�إذا�كان��مر�كذلك�
و�Pواحد�من�مستويات�التحليل�الث�ثة�يغ���عن��خرين،�فإن�النحو�الوظيفي�(وPسيما��ي�نماذجه��خ>;ة�

كل)�قد�صهر�ا-ستويات�الث�ثة�كلها��ي�بوتقة�واحدة؛�حيث�من�أبرز�الفرضيات�ال°��ينطلق�عند�أحمد�ا-تو 
م�Õا�النحو�الوظيفي�كون�الخصائص�التداولية�تحّدد�الخصائص�ال�;كيبية�والصرفية�ل�ستعماPت�اللغوية،�

ّم�نظرية�يفي�من�ثتحدد�البنية�اللغوية،�فالنحو�الوظ�-ال°��Ñي�التواصل–بمع��Ãأن�الوظيفة��ساس�للغة�
الصرفية�حسب�هذا�النحو�-ا�إل¾�ما�من�وجهة�نظر�تداولية،�حيث�إن�البنية�ال�;كيبيةلل�;كيب�والدPلة�منظور 

إن�Ñي�إ�Pنتيجة�لتفاعل�الخصائص�الدPلية�والتداولية�وال�;كيبية،�بمع��Ãأن�الع�قة�ب>ن�مكونات�الجملة�
 ).٤(ع�قات�دPلية�وتركيبية�وتداولية

يخلص�الباحث�إ«ى�زعم�أن�تعليم�اللغة�العربية�عامة،�وللناطق>ن�بغ>;ها�خاصة،��Pيزال�يفتقر�إ«ى��ومن�هنا
جهود�جادة�من�اللغوي>ن�التطبيقي>ن�العرب�ل�ستفادة�من�معطيات�النحو�الوظيفي��ي�تصميم�مادة�نحوية�

ا�من�تواصلية�ال°��تنقص�كث>; لكفاءة�ال�ي�تنمية�اذلك�يسهم�و تعليمية�(�Pعلمية)�مطّعمة�بتداوليات�اللغة،�
دار¶���العربية�الناطق>ن�بغ>;ها�والذين�يتعلمون�العربية�من�خ�ل�النحو�العربي�مع�ما�فيه�من�تغييب�سافر�

                                                           
 .١٩-١٧بالنشيه،  التداولية من أوستني إىل غوفمان، ص    -  ١
  ،طه اجلندي، البعد التداويل يف النحو الوظيفي من منظور املعطى اللغوي الرتاثي   -  ٢

http://www.ta5atub.com/t2000-topic,  retrieved on 15/04/2013. 
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�التطبيقي>ن� �استثمار�لغوي¾�ا �درجة �تبلغ �مهما �طبيعية �لغة �أية �Dقرار�بأن �مع �اللغة. �من �التداو«ي للجانب
�النظرية�(الصوري �ا-ستحيل�أن�يستوعب�نحوها�الظواهر�التداولية�-عطيات�لسانيا��ا ة�والتواصلية)،�فمن

�أن� �يؤكد �ذلك �مع �الواقع �لكن �القواعدي، �للضبط �خضوعها �وعدم �الظواهر�الضبابية �هذه �لطبيعة م�Õا؛
النحو�التعليم��للغة�Dنجل>Âية�ع�ى�سبيل�ا-ثال�قد�استثمر�معطيات�اللسانيات�النظرية�Dنجل>Âية�إ«ى�حد�

ولعل�التقسيم�الزم���ا-تداخل�مع�التصنيف�ل�فعال��ي�قواعد�اللغة�Dنجل>Âية�من�أوضح��مثلة�ع�ى�كب>;،�
�فإن� �والدP«ي، �النحوي) �(الصر�ي �Ùال�;كي� �ا-ستوي>ن �إ«ى �ينتم� �ل�فعال �الزم�� �التقسيم �كان �فإذا ذلك؛

  الجانب�التداو«ي�من�التصنيف��Pيمكن�إنكاره.

  الخاتمة

تحليل�ظاهرة�اللغة؛�فال�;كيب�أن�العلوم�اللغوية�الث�ثة��Pيغ���أحدها�عن��خرين��ي�خلص�الباحث�إ«ى�
ا�بحدوده��ختصاصية�ا-تلخصة��ي��هتمام�بشكل�العبارة�اللغوية��Pيغ���عن�الدPلة�نحوا�وصرفا�وأصوات

مكن��كتفاء�§�ذا�ا-ع��Ãال°����تم�با-ع��Ãالصوري�للعبارة�من�حيث�ع�قته�بالواقع�ا-حال�عليه،�كما��Pي
الصوري�دون��ستفادة�من�التداولية�للتوصل�إ«ى�ا-ع��Ãا-قامي�للعبارة�ا-عّينة.�وخلص�كذلك�إ«ى�أنه�قد�آن�
�وان�ل�ستفادة�التطبيقية�والتعليمية�من�معطيات�النحو�الوظيفي�ا-تضمن�لعصارة�العلوم�الث�ثة�Øعادة�

�العربيةتصمي �اللغة �تعليم �مواد �قواعد��أسوة�م �*خر�يعّدلون �ح>ن �من �زالوا �ما �Dنجل>�Âالذين باللغوي>ن
  نحوهم�التعليم��بناء�ع�ى�ا-عطيات�ا-ستجدة��ي�دراسا��م�اللسانية�النظرية.

  قائمة�ا�راجع

  )١م،�ط١٩٧٣باي،�ماريو،�أسس�علم�اللغة،�تر:�أحمد�مختار�عمر،�(جامعة�طرابلس،� .١

 )م٢٠٠٧اشة،�(دار�الحوار�،�سوريا،�ست>ن�إ«ى�غوفمان،�ترجمة�صابر�الحبب�نشيه،�فيليب،�التداولية�من�أو  .٢

بن�غربية،�عبدالجبار،�علم�الدPلة��ي�اللسانيات�الغربية�(ضمن�كتاب�قضايا�ا-نهج��ي�الدراسات�اللغوية� .٣
 )١م،�ط٢٠١٠و�دبية:�النظرية�والتطبيق،�جامعة�ا-لك�سعود،�

 النحو�الوظيفي�من�منظور�ا-عطى�اللغوي�ال�;اثيالجندي،�طه�الجندي،�البعد�التداو«ي��ي� .٤
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 ).١م،�ط٢٠٠٨،�سوريا،�صوص�(صفحات�للدراساتالحباشة،�صابر،�التداولية�والحجاج�مداخل�ون .٥

 )١م،�ط١٩٨٢عمر،�أحمد�مختار،�علم�الدPلة،�(مكتبة�دار�العروبة،�الكويت،� .٦

عمر،�أحمد�مختار،�مشك�ت�الدPلة��ي�ا-عجم�الثنائي�اللغة،�(ندوة�صناعة�ا-عجم�العربي�لغ>;�الناطق>ن� .٧
 م)،١٩٨١ا-غرب،�-بالعربية،�مكتب�تنسيق�التعريب،�الرباط

 )١،�ط٢٠٠٥لبنان،�-�ي�علم�الدPلة،�(دار�الفارابي،�ب>;وتعون،�نسيم،��لسنية�محاضرات� .٨

 )١٩٨٩ا-توكل،�أحمد،�اللسانيات�الوظيفية:�مدخل�نظري،�(عكاظ،�الرباط،� .٩
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