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م وعانينا الكثير من الصعوبات وها نحن قاسينا أكثر من هنا بأكثر من يد و أبد

تعب األيام و خالصة مشوارنا بين دفتي نطوي سهر الليالي و  اليوم والحمد هللا

ي الذي علمنا إلى سيد إلى األمّ  ىالمصطف اإلمامإلى منارة العلم و  هذا العمل

 سلمسيدنا محمد صلى اهللا عليه و  الخلق إلى رسولنا الكريم

  المشرف  فضيلة األستاذ ىنتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إل

   "بولخصايــم طارق"

الذي أغرقنا بجميل تفانيه وطول صبره ودقة مالحظاته ونصحه وإرشاده لنا 

يرزقه راحة ورضا وعفوا يغسل ذنبه وهو الذي تكبد عناء قراءة نسأل اهللا أن 

هذا البحث وتقيمه شكرا جزيال لك يا أستاذنا الفاضل ولك فائق االحترام 

 .والتقدير
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  :ةـــــــــــمقدم

والبيان  لإلفصاحدهللا الذي جعل اللسان  احلم ،، احلمد هللا على نعمة العلماإلسالماحلمد هللا على نعمة        

وحفظه بال قيد من فكني وأسنان، وجعل العقل للتدبري واإلمعان فصانه جبماجم وعضام من عبث اجلهال، وجعل 

وأصلي وأسلم على من أيت جوامع الكلم، سيدنا حممد  حلنان فحماه بقفص من عظم كالصوانالقلب للعطف وا

  :ى التسليم، أما بعدبن عبد اهللا عليه وعلى أنبياء اهللا أمجعني أفضل الصالة وأزك

يف تشخيص تصورات اإلنسان وخمتلف أشغال التواصل عند مستعمليه، كما  وظيفيا  يعد اخلطاب أساسا     

على اللغة بعدها جمموعة من البىن الشكلية خمتلف امليادين املعرفية معتمدا يف ذلك  إىلموضوع اخلطاب  تعدى

ثريها احلديثة اليت اهتمت بدراسة اللغة ومتثالا اخلطابية املختلفة وتأحيث صار حمور عدد من الدراسات اللسانية 

اخلطاب الروائي واحدا من هذه  دالديين، اخلطاب الروائي،  حيث يعاألديب، اخلطاب ل اخلطاب يف اتمع، مث

السبعينيات من القرن  يفت تطور  التداولية علما جديدا للتواصل د نالت اهتمام الدارسني، حيث تعاخلطابات اليت

اللغة عند  دراسةوتعرف أا ,ة و التحويلية يدتوليوالالعشرين وقد ظهرت على النظريات اللسانية كالبنيوية 

خماطب معني بلفظ  إىلمن متكلم حمدد وموجها  درصا, ة باعتبارها كالما حمددا يالطبقات املقام استعماهلا يف

 أكثربينما جند اخلطاب من ,االستعمال  زتم بدراسة اللغة يف حي ، تحقيق غرض تواصلي معنيحمدد ل

كان هلذا   والتأويل، وقد ةالقراء عمليةرهانات عديدة يف  طرحي روائيا كان اخلطاب  تداوال والسيما إذااملصطلحات 

  .اخلطاب اال الرحب يف الدراسات التداولية

لسانية حبيث يستجيب موع القواعد خلاصة، ترى أن اخلطاب نه ظاهرة أوتنظر التداولية للخطاب على         

  .ميكن ان حيلل، وفقا لنفس املبادئ التداولية املطبقة على امللفوظ

لعبد الخالق " "أطراس الكالم"رواية  روائي يف وقد اخرتنا أن يكون حبثنا موسوما بتداولية اخلطاب ال     

خمتلف ااالت باعتبارها منهجا جيعل األولوية يف اهتماماته لقضايا  ملا تثريه األحباث التداولية يف" الركابي
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االستعمال اللغوي، أي علم يهتم بدراسة التواصل اللغوي داخل اخلطابات، ومن مت جتيب التداولية على العديد 

اب الروائي من أمهية من األسئلة اليت تستوعب هذه ااالت املعرفية املتنوعة يف ثراتنا العريب، كذلك ما حيمله اخلط

  .كبرية لدى الدارسني وما مييزه قضاياه املختلفة، اليت تتحدث عن مواقف وجتارب واقعية

دفعت إىل مثل هذه الدراسة فاألسباب املوضوعية متثلت يف ذلك  ذاتية وأخرى أسباب موضوعية وهناك     

ضوعية واالختيار الواعي، وكذلك من أسباب الطموح العلمي يف اجناز هذا البحث عن التداولية الذي يشرتط املو 

، حيث تعد من ابرز األشكال السردية األدبية األخرى األجناساختيارنا للبحث هو هيمنة الرواية العربية على بقية 

اليت ظهرت يف الساحة األدبية إذ جنحت يف احتالل املقام األول يف اال األديب وهي تتميز بالتشويق يف األمور 

يع والقضايا املختلفة، وهي أكثر تعقيدا من القصص، لكن تأثريها كبري  على اتمع، باعتبارها املرآة واملواض

العاكسة لروح العصر، وأيضا ملا حتمله من خلفيات إيديولوجية تعكس حياة اتمعات باختالف عاداا 

املتعة يف الدراسة، والرغبة وامليل والبحث الختيارنا هلذا املوضوع نابعا من هذه  األسباب الذاتيةوتقاليدها، ومن 

شرف إىل هذا االجتاه ضمن الدراسات اللغوية، وأيضا توجيهنا من قبل أستاذنا امل منزلتهايف جمال التداولية وتبيان 

  .طالعنا على بعض الدراسات املنجزةإىل جانب ا

  :هي ياؤالت حول تداولية اخلطاب الروائوقد منت يف فكرنا جمموعة من التس

الخطاب  مقاربة في تهاأهميدورها و كمن يوفيم عامة ؟ الخطاب دراسة في التداولية وما أهميتها  دور ما

  ؟خاصة الروائي

  ؟أطراس الكالم  الوظائف التداولية ومستويات اللغة في الخطاب الروائي ما -

  ؟"أطراس الكالم"ما هي أبرز القضايا البالغية والتركيبية والمعجمية في رواية  -
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، يتضمن كل فصل جمموعة من العناصر اجلزئية لتوضيح مدخل وفصلين وخاتمة يفوقد جاء هذا البحث      

الدراسة، فبعد املقدمة تناولنا يف املدخل مفهوم اخلطاب األديب وأشكاله، ماهية اخلطاب األديب واخلطاب الروائي، 

  .أهم مميزات اخلطاب بني اخلطاب والنص

ديث عن التداولية التأصيل والتطور وجماالت البحث، فاحتوى هذا الفصل على خصصناه للح الفصل األول

مفهوم التداولية من قبل جمموعة من العلماء الفالسفة واللغويني الذين اجتمعوا على  :أوال: مخسة عناصر وهي

  :تعريف التداولية كاآليت

األصول الفلسفية للسانيات : ثانياهي علم جديد للتواصل يدرس الظواهر اللغوية يف جمال االستعمال،        

التداولية واليت كان هدفها تأسيس اختصاص فلسفي جديد هو فلسفة اللغة، لكن تبقى هذه الفلسفة التحليلية 

: ثالثا: لتداولية ويتفرع إىل عنصريناللسانيات ا وجذور، هي مقدمة املوضوع واملمهد الذي ولدت فيه التداولية

احلديث، أما فيما خيص العنصر الرابع تناولنا فيه الدرس التداويل  وتبلور التداولية يف الفكر العريب أعالم التداولية،

حيث تشرتك التداولية مع كثري من املعارف كاللسانيات البنيوية  ،عالقة التداولية بالتخصصات األخرى: خامسا

  .لة واللسانيات النفسية واالجتماعية وغريها من العلوموعلم الدال

تنطوي حتت علم من  إن التداولية نفسها ليست نظرية واحدة يف معاجلة اللغة فهي جمموعة من النظريات ال     

  .العلوم اليت هلا عالقة باللغة على تداخالا معها يف بعض جو انب الدراسة

حبيث درسنا املستوى " أطراس الكالم"كان عبارة عن تطبيق حول عنوان الدراسة يف رواية   فالفصل الثاني     

الرتكييب للرواية واستخراج اجلمل االمسية والفعلية واملستوى املعجمي الذي حيتوي على األلفاظ ومقاصدها 

ربط خلفيتها بالرواية ويف األخري ودالالا، والبالغي والذي يدرس األساليب املوجودة يف الرواية كالصور البيانية و 

خارجية واستخراجها من الرواية، مث يليه امللحق الذي حيتوي على السرية  وأخرىالقضايا التداولية لوظائف داخلية 

  .وملخص الروايةالذاتية للمؤلف الروائي 
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  .وتشكلت اخلامتة من مجلة النتائج املتوصل إليها

ضيئني باملنهج الوصفي يف دراسة اللسانيات ومستنريين باملنهج التارخيي قاربنا موضوعات الفصل األول مست     

مع أصول الفلسفة وأهم املباحث التداولية يف الفصل الثاين اعتمدنا على املنهج  يتالئمالفصل األول  عناصريف 

واستخراج القضايا ولية، ودراسة مستويات الرواية الوصفي التحليلي ذلك يف حتليل الرواية واعتماد الدراسة التدا

  .التداولية اليت تكون يف الرواية ودراستها وربطها بأحداث الرواية

توظيف بعض اآلليات التداولية من خالل استظهار قيمتها داخل  إىليف سعيه  هذا البحث أهمية تأيت     

اخلطاب والكشف عن غرضها التداويل، كذلك استخراج الوظائف التداولية ذلك أن التداولية تدرس اللغة الفعلية 

  .أو اللغة يف االستعمال ومدى أمهية الدرس التداويل بالنسبة للدراسات اللسانية بصفة عامة

  :األهداف منهااملسعى سيسمح لنا بتحقيق بعض ولعل هذا      

تعلق بالدرس التطبيقي الذي يعد مطلبا لكل  اإلسهام يف إثراء املكتبة العربية والدرس التداويل والعريب خاصة ما

الباحثني، كذلك دراسة الرواية وربط أحداثها بالواقع املعاش، ونظرا للحاجة امللحة ملعرفة دور املصطلح التداويل يف 

  .طاب الروائي أيضا معرفة أمهية التداولية بالنسبة للخطاب عامةحتليل اخل

اليت واجهتنا يف حبثنا هو اتساع الدرس التداويل بسبب تعدد املصادر املعرفية وطغيان  للصعوباتبالنسبة      

ذات توجهات العريب على مباحث وأفكار  لرتاثاجلانب الفلسفي يف دراسة االجتاه التداويل، ومدى احتواء ا

دخال مناسبا من مداخل وإجراءات تداولية والكشف عن الوجه اآلخر للتفكري اللساين العريب، كون التداولية م

  .العظيم وأداة من أدوات قرائته رغم هذه الصعوبات إال أننا جعلناها حافزا إلمتام حبثنا رتاثفهم هذا ال
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  :اليت اعتمدنا عليها نذكر منها المصادر والمراجعأهم     

" جلورج يول"وكتاب التداولية " صابر احلبشة"، ترمجة "لفيليب بالنشيه" "غوفمان"اىل " أوستني"التداولية من      

، واعتمدنا كذلك "حممد حيياتني: "، وكتاب املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب ترمجة"قصي العتايب: "ترمجة

السيميائيات التداولية  إىل، مدخل "مسعود صحراوي"لتداولية عند العلماء العرب لا: على كتب عربية منها

حملمود أمحد "، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر "حلليفة بوجادي"، يف لسانيات التداولية "للجياليل دالش"

، الوظائف "يد يقطنيلسع"، وحتليل اخلطاب الروائي "لعبد اهلادي ظافر الشهري"اخلطاب  إسرتاتيجية، "حنلة

البن منظور، "، ولسان العرب "البن فارس"، ومن أهم املعاجم جند معجم مقاييس اللغة "ألمحد املتوكل"التداولية 

  ".حملمد مفالح"واعتمدنا كذلك على رسالة جامعية تداولية اخلطاب الروائي 

 "طارق بولخصايم" خبالص الشكر ألستاذنا املشرفوفقنا اليه، ونتقدم  وختاما حنمد اهللا العزيز املعني على ما     

هو عليه، فله منا امسى عبارات الشكر واالحرتام والتقدير وخالص  الذي راعى هذا البحث حىت استقام على ما

ننسى كل من قدم لنا يد العون واملساندة، ويف األخري نأمل أن يكون البحث قد حقق  العرفان ومجيل الثناء، وال

املسطرة وان يثري جمال البحث، ونسأل اهللا التوفيق والسداد فقي الرأي والعمل ، وأن يتقبله منا وجيعله األهداف 

  .من صاحل األعمال
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  .ماهية الخطاب: أوال

 :مفهوم الخطاب األدبي-1

ألن وجود خطاب أديب يفرتض وجود خطاب غري أديب،  تسمية للتمييز بني اخلطابات إن اخلطاب األديب      

املقاييس اليت جتعل من خطاب معني خطابا و التعرف على مجلة الشروط و لكل من اخلطابني خصائص متيزه، و 

صورة ذلك أن لغة األدب تتميز عن لغة اخلطاب العادي و قصورة لذاا، مصياغة : " أدبيا، فاخلطاب األديب

اللغة فيه جمرد قناة عبور الدالالت،  إدراك، إذ ليستو نرى اخلطاب األديب صوغ للغة عن وعي  .مبعطى جوهري

ال نكاد نراه يف ذاته، و بينما يكون اخلطاب العادي شفافا نرى من خالله معناه و إمنا هي غاية تستوقفنا لذاا، 

 1."نفسه قبل أن ميكننا اخرتاقه وجند اخلطاب األديب على عكسه ثخنا غري شفاف يستوقفنا ه

هذه املقارنة الواضحة بني و اجلوهر لتبليغ رسالته، و اللغة هي األداة و اريا حو و نسيجا كالميا  وفاخلطاب يبد     

لتلك األساسيات اليت تساهم يف بناء اخلطاب األديب بطرق أكثر  اخلطاب األديب هي معرفةو اخلطاب العادي 

خصوصية : "اليت تعينو حتقق ما يسمى باألدبية و حداثية مما يسهم يف اإلمساك بتلك اإلشعاعات املضيئة له و ية تقن

إما  و اليت ميكن أن تعرب إما كهدف يسعى إىل حتقيقه البحث من خالل اخلطاب الواصف، و اخلطاب األديب، 

  2."كمسلمة تعني عل حتديد املوضوع سلفا

شروط فنية خمتلفة باختالف و كتابية للغة ممارسة تتقيد بقواعد  واملمارسة األدبية شفوية أ واخلطاب األديب ه      

يكون حتليل و ثقافتها و تتقيد أيضا بقيم مجالية يتعارض عليها كل أمة تبعا حلضارا و الفنون األدبية، و األنواع 

استخالص هذه الشروط الفنية أي املكونات األدبية يف خطاب ما عرب مستويات متعددة  وتبعا لذلك، هاخلطاب 

  .انطالقا من طبيعة النص األديب  3،املضمونو يب مها الشكل تندرج كلها ضمن وجهي األثر األد

                                                           

  .112صم، 1977األسلوب، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، و  األسلوبية:عبد السالم املسدي 1
  .98-97ص م،2000للنصوص، دار احلكمة، فيفري  ميائييقاموس مصطلحات التحليل الس :رشيد بن مالك 2
  .219،ص2003، 2، دار اآلفاق اجلزائر، ط)دراسة تطبيقية(حتليل اخلطاب األديب،  :إبراهيم صحراوي 3
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إن توافر اخلطاب على هذه اخلصائص ألمر جيعل من النص "املوضوع، إذ و أداة لألسلوب  واخلطاب األديب ه     

حييله و نتاج املعىن، أي أسلوبا يقود اخلطاب إو اللغة  جيعل من هذا احلدث شكال خاصا من أشكالو األديب حدثا، 

  1."األديبإىل جنسه 

خصائص متيزه و اخلطاب األديب كشكل من أشكال اخلطاب املتعددة الذي ينفرد عن غريه مبقاييس تضبطه و 

  .يف حتديد مفهوم اخلطاب" فياكسبون"مبادئه و فيستخلص قيمه 

ليس و فاخلطاب األديب ما مييزه الوظيفة الشعرية  2،الوظيفة الشعرية للكالم اعترب هذا األخري نصا تغلبت عليه     

  .أي شيء  يقع خارجه

اخلطاب :"األديب لينتهي إىل ضبط هويته إذ قال حدد أبعاد اخلطابو أول من سّن " شارل بايل"لقد كان و      

عالقتها و طبيعة اللغة  عن حتوير ال يعربانو قصدية من قلب املؤلف، يقضي إىل اصطناع و األديب ناتج عن وعي 

  3."مبستخدميها

عنده خطاب انقطعت الشفافية عنه معتربا  واخلطاب، فه من الشفافية مقياسا لتحديد "تودروف"لقد اختذ و       

  ...يف ذاته وال نكاد نراه هو معناه،  خطابا شفافا نرى من خالله وأن احلدث اللساين العادي ه

نفسه قبل أن ميكنك من عبوره  وغري شفاف يستوقفك ه انثخبينما مييز منه اخلطاب األديب بكونه       

  4.اخرتاقهو 

  :ذا قد فرق بني نوعني من اخلطاب وهو 

  .الذي يتضح معناه من الوهلة األوىل وه: اخلطاب الشفاف - 1

                                                           

  .145، ص1،1990مقاالت يف األسلوبية، منشورات احتاد الكتاب العرب، ط: مندر عياشي 1
  .117، ص1985، 2إجراءاته ضمن سلسلة الدراسة األدبية، اهليمنة املصرية للكتاب، طو علم األسلوب مبادئه  :صالح فضل 2

3Charls Bally, traité de stlystique, 2vol, klinhsixk.Paris, p.2126.  
  .112صاملرجع السابق، األسلوب، و  األسلوبية:عبد السالم املسدي4
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 وهو التأويل و اخلطاب العميق الذي ال ميكن التوصل إل مغزاه بسهولة إال بفعل القراءة  وه: اخلطاب األديب - 2

  .الذي يتضمن وظيفة الشعرية من أجل صورهااخلطاب 

تقبل و عناية فهي نظرية نقدية تعين بالتداول للخطاب األديب  القد اعتنت نظرية التلقي باخلطاب األديب أميّ و       

كه ال معانيه بل تم مبا يرت و بني القارئ املتلقي، أي أا ال تم مبا قوله هذا اخلطاب و تبيان املشاركة الفعالة بينه 

  1.بقائهاو هي تبحث عن أسرار خلود األعمال و وقع مجايل يف نفوسنا و العمل من آثار شعورية 

  :الخطاب تعريف-2

ة من ذلك، ويف بأحدمها الكالم بني اثنني، يقال خاطبه خياطبه خطابًا، واخلط: اخلاء والطاء والباء أصالن: َخَطبَ 

َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرْضُتْم بِِه ِمْن ِخْطَبِة ﴿:اهللا تعاىلاخلطبة من ذلك، ويف الّنكاح الطلب أن يتزوج، قال 

الكالم املخطوب به ويقال اختطب القوم فالنًا إذا دعوه إىل تزوج : واخلُطبة - 235اآلية  - ﴾سورة البقرة النَساءِ 

عة وأما األصل اآلخر فاختالف وإمنا مسى بذلك ملا يقع فيه من التخاطب واملراج: األمُر يقع: صاحبتهم، واخلطب

طائر، ولعله : واألخطب، لى متنها، واحلمار الذكر أْخَطبُ األتان اليت هلا خط أسود ع: اخلطباء: قال الفراء. لونني

  :عليه لونان، قال خيتلف

  .2»إذا األخطَب الّداعي على الّدوح صرصرا«

اجلوهري مل  3»بالضم وخاطبه بالكالم خماطبة وخطاباوخطبت على املنرب ُخطبة «:ويعرفه اجلوهري كما يلي      

  .يضف على سابقه إىل من حيث ختصيص اخلطاب بالفعل اللغوي

                                                           

  .08ص م،2005، 3اد الكتاب العرب، دمشق، طتفاعل املتلقي يف اخلطاب األدبيب عند العرب، احتو النص  :محيد مسري 1
والنشر والتوزيع، عبد السالم حممد هارون، دار الفكر والطباعة : حت، 2ج، معجم مقاييس اللغة :أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا2

  .199-198صم، 1979/ه1399
ب، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، خطعطار،مادة  أمحد عبد الغفور:، تح1الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية،مج: امساعيل بن محاد اجلوهري3
  .121صم، 1990، 4ط
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واخلطاب املفتوح خطاب يوجه إىل ... الكالم«:وجند يف املعجم الوسيط يعرف اخلطاب فيقول أن اخلطاب     

اخلطيب و ...كلم فيصيح مجعا من الناس إلقناعهم واخلطبة الكالم املنثور ُخياطب به مت.. بعض أويل األمر عالنية

  1.»املتحدث عن القوم

وقد يكون على  اإلقناعجند يف هذا التعريف يتضح لنا أن اخلطاب موجه إىل أشخاص حمددين ويرمي إىل      

  .لسان شخص واحد نيابة عن اآلخرين

  :ط، بالبن منظور يف ماة خ، " لسان العرب"وأّما لفظ اخلطاب ورد يف       

مراجعة الكالم وقد خاطبه بالكالم : األمر الذي تقع فيه املخاطبة والشأن واحلال واخلطاب واملخاطبة: اخلطب(  

خماطبة وخطابا مها يتخاطبان، واخلطبة اسم للكالم الذي يتكلم به اخلطيب واملخاطبة مفاعلة من اخلطاب 

، أي تبادل الكالم واحلوار بني شخصني أ و أكثر من فاعلةويف هذا التعريف نستفي معىن احملاورة وامل 2)واملشاورة

  .أجل حتقيق الفائدة

الكالم بني متكلم  وخماطبة وخطابًا وه) خاطبه: (مبا معناه" املصباح املنري للفيومي"ورد لفظ اخلطاب يف       

قوم وعليهم من باب وسامع ومنه اشتقاق اخلطبة بضم اخلاء وكسرها باختالف معنيني فيقال يف املوعظة خطب ال

نسخة مبعىن منسوخة وغرفة من ماء مبعىن مغروفة ومجعها ُخطب  وقتل خطبة بالضم وهي فعلة مبعىن مفعولة حن

  3.املتكلم عنهم وخطيب القوم إذا كان ه وخطيب واجلمع اخلطباء وه وغرفة وغرف فه: مثل

  }:خطب{

احلاُل، واألمر : واخلطب(جماز، كما يف األساس، ووه ، وما خطبك؟ أي ما شأنك الذي ختطبه،)الّشْأنُ : اَخلْطبُ (

هذا خطٌب جليل، وخطب : خطبك؟ اي ما أمرك، وتقول ما: سبب األمر، يقال وه: وقيل) َعُظم وصغر أ

وقد « : يسٌري، واخلطب األر الذي يقع فيه املخاطبُة وجّل اخلطب أي عظم األمر والشأن، ويف حديث عمر
                                                           

  .243م، ص2010، 5ط ، دار الدعوة، القاهرة،)مادة خطب(:وآخرون امحد الزيات 1
  .361-360، دار صادر، بريوت، ص)مادة خطب(، 1لسان العرب،ج: الفضل مجال الدين ابن منظور وأب2
  .106م، ص2008، مصر، 1حيي مراد، مؤسسة املختار،ط: املصباح املنري،تح: أمحد بن حممد بن علي الفيومي3
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َقاَل َفَما َخْطُبُكْم َأيـَها ﴿: ويف التنزيل العزيز» اخلطب يسريٌ : ان، فقالافطروا يف يوم غيٍم يف رمض

  1.- 57-يةاآلسورة احلجرات ﴾اْلُمْرَسُلونَ 

الغري لإلفهام مث تطورت الكلمة لتدل  وسب أصل اللغة توجيه الكالم حنعد اخلطاب حبي: جند التهناوي 

يف اخلطاب بني فعل توجيه الكالم وبني الكالم ذاته، أي بني حلظة إنه مييز » الغري لإلفهام والكالم املوجه حن«على

إنتاج الذات للكالم املوجه لآلخر وبني حدث الكالم، مع الرتكيز يف املعنيني معا على ضرورة وجود طرف آخر 

ال هلما الرغبة يف الواصل ف - أكثر وأ- االفهام، وبدون وجود شريكني وحيتاج إىل الفهم، ومنه فدور اخلطاب ه

  2.وجود للخطاب

  :المفهوم االصطالحي للخطاب- 3

كثرية هي التصورات اليت عاجلت اخلطاب من حيث املفهوم وطرق مقاربته، وهي التصورات اليت أفرزت       

األوىل باخلطاب وجتلياته، وقد  االنشغاالتجتليات نظرية وتطبيقية سواء على صعيد الدراسات اللسانية مهد 

تعددت مفاهيم ومدلوالت هذا املصطلح نظرا لتعدد مفاهيم اخلطاب ودالالا هذه االجتاهات نستورد بعضها 

أن تعّدد مفاهيم اخلطاب ودالالته بسبب تعدد مناهج حتليل  وغري أنه حيسن ألنه أمر يف غاية األمهّية وه

وختتلف فيما بينها بسبب تعّدد زوايا اهتمامها باخلطاب، فبعضها ينظر إليه  هذه املناهج تتباين أنذلك . اخلطاب

على أنه حمتوى معّني وآخر على أنه أسلوب متمّيز، وليس بني هذه املناهج أي تناقض طاملا أن لكل منها مشربه 

ألنه  وأمناطهناس الكالم الفكري وكذا منطقه العلمي املنهجي فهذا املفهوم غدا من املفاهيم احلّسّية اليت تتصل بأج

لسمة متعالية عن الزمن والكمان واالهتمام يف هذا املقام منصب على اخلطاب الّروائي باعتباره أحد أهم ااالت 

  .الّدراسة السردية، كما أنه العلم اجلديد املتطّور الذي يهتم بالّسرد عموًما والرواية على وجه اخلصوص

                                                           

م، مادة 1987/ه1407، 2، مطبعة حكونة الكويت،طعلي هاليل:حت،2ج من جواهر العالوس تاج العروس، :حممد مرتضى احلسيين الزبيدي1
  .370خطب، ص

مكتبة ، حتقيق علي دحدوح ،1جهناوي حممد بن علي لنب القاضي حممد حامد بن صابر الفاروقي احلنفي، كشاف اصطالحات الفنون والعلوم،تال2
  .749م،ص1996، 1لبنان ناشرون، بريوت، لبنان،ط
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معناه املعروف  ووه) parole" (المللك" فرديناند دي سوسريفهوم مرادف مل هأن"اخلطاب"جند يف مفهوم       

 ووحدة لغوية تتجاوز أبعاد اجلملة رسالة أ"الفعلي لّلغة، فما دام منسوبًا إىل فاعٍل فهو زالجناهو ابه والكالم 

  1."مقولة

  .ملفوظًا والوحدة اللسانية اليت تتعّدى اجلملة وتصبح مرسلة كلية أ وفاخلطاب ه

متتالية من اجلمل تكون جمموعة  وه وبأنه ملفوظ طويل أ ): harisse" (زيلينغ هاريس"الّلغوي كما عده        

منغلقة ميكن من خالهلا معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة املنهجية التوزيعية وبشكل جيعلنا نظل يف جمال 

إىل تطبيق تصويري عليها " هاريس"من امللفوظات اليت سعى يدل على أن اخلطاب نظام  ، وهذا ما2لساين حمض

  .إذ حيلل اخلطاب املتتالية من مركّبات امسية وفعلّية

كّل عبارة تفرض متكلًما ومستمًعا، كما أا تفرض نّية : أنّه )benvest" (نفستيبإمييل  " كما عده      

ب نظام من الّتلفظات تفرتض بوجود مرسل ومتلقي أي أن اخلطا. 3املتكلم يف التأثري على الّسامع بطريقة ما

جمموعة من العالمات والوحدات اللغوية اليت تفوق اجلملة وتشكل  وما فه وللّرسالة ويهدف للتأثري فيه على حن

فهذه املتتالية من اجلمل تسري يف فلك مغلق، كما أا ال تلتقي بشكل اعتباطي عشوائي، إمنا . 4نظاما مضبوطًا

يعرفه على أنه امللفوظ منظورا إليه من وجهة آليات " هاريس"بانتظام وتوازي يكشف عن بنية النص إذا كان تلتقي 

  5.يف التواصل لهوعمليات اشتغا

عملية تكشف عن التواصل بني املتكلم واملستمع كما تكشف عن الفعل " نفستيبإمييل "يف نظر وفه  

متتالية من اجلمل لكن التوايل والتتابع ال يتم بشكل عشوائي، إمنا بصورة  إذااحليوي الذي يتحكم فيها، اخلطاب 

  .متتالية منظمة منسقة مؤدية إىل اهلدف املقصود
                                                           

  .15م،ص2003، 2، دار اآلفاق، اجلزائر،ط)دراسة تطبيقية(حتليل اخلطاب األديب: براهيم صحراويا 1
  .17ص م،1،1989، طلعريب، بريوت، املركز الثقايف ا)رد، التبئريزمن السّ (حتليل اخلطاب الروائي: سعيد يقطني2
  .14م، ص2004واللسانيات، جامعة قسنطينة، اآلدابيوسف بغول، منشورات خمرب الرتمجة يف : اخلطاب، تر: سارة ميلز3
  .17، صسابق رجعم، )زمن الّسرد، التبئري(حتليل اخلطاب الروائي: سعيد يقطني4
  .19املرجع نفسه، ص5
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فقد عرّفه معجم املصطلحات األدبية املعاصرة بأنه جمموعة التعابري اخلاصة اليت تّتحد بوظائفها   

  1.اإليديولوجياالجتماعية ومشروعها 

ضوعه األساسي من اللسانيات إذ يرتبط يف عمومه مبفاهيمها ومناهجها، ويقوم اخلطاب مو  ذويتخ  

  2.أسلوبه على موضوعيتها يف معاجلة اللغة البشرية وابتعادها عن األحكام الذاتية واملسبقة

يف القرآن الكرمي بصيغة املصدر والفعل  ريب فإنّنا نسجل استعمالهعال يف الرتاث ضور املصطلحبالنسبة حل  

  .-27اآلية- ﴾ سورة املؤمنون َوَال ُتَخاِطْبِني ِفي الِذيَن ظََلُموا ِإنـُهْم ُمْغَرُقونَ ﴿ :اآليات الّتالية لقوله تعايليف 

  .-63اآلية - ﴾ سورة الفرقان َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اْلَجاِهُلوَن قَاُلوا َسَالًما﴿ :وقوله أيضا

هلذا فإّن استعمال . ها املخاِطب واخلطاب واملخاَطبْ ان يقتضي لقيامه شروط أمهكيف امل اجناز واخلطاب  

يستوجب وجود  عنصرين ال يكون احلديث إال ما ومها املتكلم الذي يؤلف الرسالة تبًعا ) الكالم(اخلطاب 

  .سالة بغرض الوصول إىل معىن واضح ومفهومر ألهوائه واملخاطب يقوم بفك الشيفرة ورموز هذه ال

 :الّروائيمفهوم الخطاب  - 4

بكونه ظاهرة اجتماعية ال ينفصل  هالذي يعرف" 1978ثنيخباميخائيل "يرجع استعمال هذا املصطلح إىل         

جمرد شكل حامل ألبعاد إيديولوجية،  وفليس اخلطاب يف الرواية شكال حمضا وليس ه 3،فيها الشكل عن املضمون

البىن ووجه التعقيد فيه أنه ظاهرة متعددة األساليب خطاب أديب من أبرز خصائصه أنه كالم معقد  وبل ه

واللغات، واألصوات فاخلطاب الروائي خطاب إنشائي وإنشائيته ليست منحصرة يف الظاهرة الشكلّية وأصوات 

" باحثني"يسّميه  خمتلفة يف سياقات تتفاعل يف الّرواية فتكون ماهّيته األدبية وهذا ما داءمتعددة وأساليب شّىت بأص

  . وذا املفهوم للخطاب يّتسع جمال الّرواية اليت تصبح يف صيغة اجلميع، احلوار الّداخلي للخطاببـ 

                                                           

  .215م، ص1985معجم املصطلحات املعاصرة، دار البيضاء :سعد علوش1
  .39م،ص2011/ه1432، 1للنشر والتوزيع،ط خصائص اخلطاب اللساين، دار الوسام العريب: هبة خياري2
  .175، صم2010 ،طد حممد علي تونس، ر دار النش،معجم السرديات:حممد القاضي3
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الطريقة اليت تقدم ا  وأن اخلطاب الروائي ه" سعيد يقطني"وانطالقا من طبيعة اخلطاب األديب يرى    

  1.اخلطاب يف حماولة كتابتها ونظمها وه املادة احلكائية يف الرواية وقد تكون املادة احلكائية واحدة لكن ما يتغري

  .أنواعه، الفرق بين الخطاب والنص مميزات الخطاب: ثانيا

 :مميزات الخطاب-1

 .يف األفكار وامللفوظات) التسلسل(الرتتيب  - 

 .ري متيزه بأسلوب خاصشفخضوعه لقواعد األجناس األدبية وهي قواعد حمّددة الت- 

موضوع، وهذا املوضوع ال بّد أن يكون مفهوما فيجب أن يؤدي الفهم لدى يف بنائه على  يقوم اخلطاب - 

  .املتلقي

  2.اخلطاب فعل تواصلي يتأّسس على الّلغة املنطوقة - 

  .ألفكاراالبتعاد عن التعقيد ووضوح ا - 

  .احلرص على اختيار املوضوع املناسب ملراعاة املقام واملوقف - 

  .  قوة تراكيبه ومتاسكها وحتقيق املعىن - 

  .كثرة اجلمل اإلنشائية اليت تقنع املتّلقي  - 

  .غىن اخلطاب بالشواهد املناسبة مع األخذ بعني االعتبار املستوى الثقايف للمتلقي- 

  :بين الخطاب والنص - 2

مفهوم اخلطاب حديث النشأة ارتبط ظهوره باللسانيات اليت انصبت دراستها على اجلملة وجتاوزها يعد        

بتحليل عرف التوزيعي، حيث يقوم الدارس بتقطيع النص إىل عناصر تركيبية جمتمعة يف " هاريس"اخلطاب على يد 

                                                           

  .07حتليل اخلطاب الّروائي، ص :سعيد يقطني1
  ).البحث السنمائية(املقال. ع.منتدى حتليل اخلطاب :بلقاسم حسين2
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 متشابه وظهر يف سياق متطابق أتتكون مثل هذه الطبقات من جمموع العناصر اليت تستطيع أن ت: طبقات متعادلة

  .د يريد لنفسه أن يكون حنوا حمضايفبالتحد

باختالف كدارسهم  والنقادعلى اهتمام أغلب الدارسني " اخلطاب"وأ" النص"إذ يستحوذ مصطلح      

يكاد املتتبع هلذه الدراسات أن يقف على تعريف شاف أي منهما وال سيما وأن أول ما  جتاهام ولكن الوا

  :اليت مفادها اآليت اإلشكالية وجهه هيوا

  :صلني، أم أن كالمها واحدفأما مفهومني من" اخلطاب"و" النص"اإلطاللة السريعة ملفهومي  هذه   

إذ جند أغلب الباحثني ال يفرقون بني النص واخلطاب، فما يعرف عند بعضهم بلسانيات النص يعرف عند       

  . اآلخرين بتحليل اخلطاب

كثريا من الدارسني استعملوا مصطلح اخلطاب وهم يقصدون النص، فما الفرق بني النص واخلطاب؟ أين   وجند    

  1يلتقيان وأين يفرتقان؟

  :التعريف الموحد -أ

ما يفضي حتما إىل و نص تغلبت فيه الوظيفة الشعرية للكالم وه: يعرف اخلطاب بأنه: جند رومان جاكسون      

  2.الوظيفة املركزية املنظمة، ولذلك كان النص عنده خطابا تركب يف ذاته ولذاتهحتديد ماهية األسلوب لكونه 

بقوهلا النص األديب خطاب خيرتق حاليا وجه العلم واإليديولوجيا " علم النص"يف كتاا : تعرفه جوليا كرستيفا

ان أحيانا ومتعدد خطاب متعدد ومتعدد اللس ووالسياسة ويتطلع ملواجهتها وفتحها وإعادة صهرها، ومن حيث ه

  3.األصوات غالبا

  

                                                           

1
  ).البحث السنمائية(املقال. ع.منتدى حتليل اخلطاب: بلقاسم حسين  
  .11، صم1997ط،هومة، اجلزائر، د، دار 2األسلوبية وحتليل اخلطاب،ج :نور الدين السد2
  .14-13م،ص1997، 2للنشر، املغرب،ط توبقال علم النص، ترمجة فريد الزاهي، مراجعة عبد اجلليل ناظر، دار: جوليا كريسيفا3
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ع يف نقطة التقاء عدد من النصوص اسدة، حضور عدد من اخلطابات يق جند بارت أفاد أن النص        

 1.اخلطابات وتثبيت هلا وانتقال منها، وتعميق هلاو يف الوقت نفسه إعادة قراءة لتلك النصوص  ووالنص ه

واخلطاب أي أنه ال يوجد فرق بني النص واخلطاب يف رأيهم إال يف لفظ  كما أن هناك من يسوي بني النص      

خطاب اخلطاب  والنص رسالة من الكاتب إىل القارئ فه«:املصطلح، ومن هؤالء حممد عابد اجلابري يقول

 مل وجهة نظر، فاخلطاب من هذه الزاوية إذا كان يعرب عن فكرة صاحبهحيبناء األفكار و باعتباره مقول الكاتب ه

  2.»يعكس مدى قدرته على البناء وفه

أن اخلطاب جمموعة من النصوص ذات العالقة املشرتكة أي أنه تتابع مرتابط «:وجند متام حسان الذي يقول       

املوازي املعريف للمعلومات  ومن صور االستعمال النصي، ميكن الرجوع إليه يف وقت الحق وإذا كان عامل النص ه

 هو مجلة أحداث اخلطاب د االختزان يف الذاكرة من خالل استعمال النص فإن عامل اخلطابقولة واملنشطة بعنامل

  3.»جمتمع ما وذات العالقات املشرتكة يف مجاعة لغوية أ

نكاد نلمس احلدود الفاصلة بينهما فالنص جمموع  الو ولقد تداخل مصطلح اخلطاب مع مصطلح النص        

تتألف من اجلمل، لتكون خطابا بعينه، قد ميثل هذا اخلطاب النص كامال، أقوال ذات نظام وطريقة تشكيلية 

بقدم، إنه يتناسل يف  وال يتمتع حبداثة أ«يتوالد ويتناسل إنه ما وجيسده جتسيدا مماثال ومتطابقا، فالنص إذن ه

  .4»بيةبقات والتشكيالت الرسو طمطعم مبجموعة من ال وجمموعة من األعمال وينزل دفعة واحدة، ولذلك فه

  :التعريف الفارق -ب

أّن : كن القول يمأما الفرق بني اخلطاب والنص، يف الوعي البياين عند األصوليني وعلماء الكالم عموما، ف       

حمور دراستهم، وتناواوه  واخلطاب عند األصوليني قد بدأ أعم وأمشل من النص، بدليل أم جعلوا اخلطاب ه

                                                           

  .69م، ص1998حممد خري البغاعي، اهليئة املصرية للكتاب، :تر" افاق التناصية" ة ضمن كتابالتناصية، دراسة مرتمج:أجنينو مارك1
  .60م، ص1985،بريوت، 1حتليل اخلطاب العريب املعاصر، دار الطليعة،ط :حممد عابد اجلابري2
  .06م، ص2007، القاهرة،2الكتب،طن، عامل امتام حس:النص واخلطاب واإلجراء، تر :روبوت دي بوجراند3
  .85م، ص2007، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،6حدود النص واخلطاببني الوضوح واالضطراب، جملة األثر، العدد :رشيد حليم4



 لـــــــــــمدخ
 

 

17 

، وفحوامها ودليلهما )ص(ينبت قواعده على خطاب اهللا سبحانه وخطاب رسولهالذي  بوصفه علم أصول الفقه

  1.وحلنهما ومعنامها املستنبط منهما

 ولذلك وجدنا علماء األصول عموما ينظرون إىل النص بوصفه شكال خاصا من أشكال اخلطاب، أ       

جعلهم ينظرون إىل  عموما، ما أحد التجليات املمكنة للخطاب وبوصفه إحدى أهم طرق التدليل اخلطايب، أ

بوصفه السياق  ووتلقيه، أ إنتاجهالنص يف عالقته باخلطاب عموما بوصفه فضال عن ذلك، أحد أهم وسائل 

  2.التداويل له، يؤكد هذا باإلضافة إىل ما سبق، أم جعلوا النص أحد أمساء اخلطاب

أن النص ميثل  أساساملي، أي على كجند أيضا من الفروق املوجودة بني النص واخلطاب على أساس ت  

بنيته العميقة، األول أي و بنيته السطحية الظاهرة، أما اخلطاب فيتمثل مضمونه الباطن أ وشكل العمل األديب أ

  3.ثل مدلولهميالنص مبثل داّل العمل األديب، أما الثاين 

بينهما من عموم وخصوص،  اوهناك من الباحثني من حاول إقامة فرق بني النص واخلطاب على أساس م       

يف مجلة من الصفات فهما و صفة أخرى، أو صفة وخيتلفان يف شيء أو أما يتفقان يف شيء أ أساسعلى  وأ

 وفيما يشكل أصول تلك الطبيعة، ولكنهما خيتلفان من حيث زاوية النظر إليهما، أ أويتفقان يف أصل طبيعتهما، 

  .4يشكل أصل طبيعتهما ما

نكتبه، أما  والقول أن الفرق بني النص واخلطاب على أساس أن اخلطاب إمنا متثل فيما نقوله أوخنلص إىل        

، يف حني النصية مسة اإلنتاجقرؤه، وهذا يعين أن اخلطابية مسة نوعية متعلقة بعملية ن والنص، فيتمثل فيما نسمعه أ

    5.نوعية متعلقة بعملية املتلقي

                                                           

  .360م، ص1999، 1عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط :الواضح يف أصول الفقه، تح): الوفاء علي بن عقيل وأب(احلنبلي1
  .نفسها الصفحةاملرجع نفسه ، 2
م، 2014/ه1435، 2املؤسسة اجلامعية للدراسة والنشر والتوزيع، بريوت،ط" املفهوم، العالقة،السلطة" النص و اخلطاب  :عبد الواسع احلمدي3

  .122ص
  .43م، ص1989، 1الروائي، املركز الثقايف العريب،ط حتليل اخلطاب: سعيد يقطني4
  .19م، ص2000، 1املغرب، ط-الشرق-النص والسياق، ترمجة عبد القادر قنيين، افريقيا: فان ديك5
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    التداوليةمفهوم :أوال 

  :لغة  - أ

األول يدل على حتول . قد وردت يف مقاييس اللغة على أصلنيو ، )دول( مصطلح التداولية يرجع إىل ماّدة 

دال القوم، إذا حتولوا نأ" سرتخاء، فقال أهل اللغة االو يدل على ضعف  الثاينو الشيء من مكان إىل مكان آخر، 

يقال و تان غالدولة لو إذا صار من بعضهم إىل بعض،  "من هنا تداول القوم الشيء بينهمو من مكان إىل مكان، 

فيتحول من هذا إىل  لونهو يتداإمنا مسّيا بذلك من قياس الباب ألنه أمر و . الدولة يف احلربو بل الدولة يف املال 

  1.من ذلك إىل هذاو ذاك، 

دول، يتداول، :" على الشاكلة التالية داولية وردتجند الت 3"القاموس احمليط"و2"لسان العرب"بالرجوع إىل و 

أخذته هذه املرّة : أليديا تهتداولو أي مداولة على األمر  :قالوا دواليكو أخذناه بالدول : يقال تداولنا األمرو تداوال 

  .هذا مرّةو ناه، فعمل هذا مرّة ور تداولنا العمل بيننا مبعىن تعاو 

له الدولة ودالت األيام  دالت: َدَولَ : على الشكل التايل" البالغة اسأس"جند عند الزخمشري يف كتابه و 

 أديل املشركو يوم بدر  أديل املؤمنون على املشركنيو ... جعل الكثرة هلم عليه. أدال اهللا بين فالن من عدوهمو 

  4.اهللا يداول األيام بني الناسو لمني يوم أحد على املسون

  .بينهمااملاشي يداول، بني قدميه يراوح، و ، تداولوا الشيء بينهمو مرّة عليهم و مرّة هلم 

االنتقال، و ة ال خيرج معناه عن مفهوم التحول يّ يف املعاجم العرب ةمنه نستنتج أن املفهوم اللغوي للتداوليو 

  .يتطلب طرفني ليحققا معىن التبادل أمرهذا و التبادل، و 

                                                           

  .314م ، ص1991، 2وضبط عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، ط :، تح2معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس 1
  . 252-253م، ص1997، 1، دار صادر بريوت، ط11، ج"ماّدة دول"، 6، م"دول"لسان العرب، ماّدة: ابن منظور 2
م، 2003بريوت، لبنان،  1وزيع طالقاموس احمليط ماّدة دول، ضبط يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والت: الفريوز أبادي 3

  .   900ص
  .م1992عبد الرحيم حممود عرفه به أمني حويل، دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت، لبنان، د ط، : أساس البالغة ،تح: الزخمشري4
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 –قد اكتسب هذا املفهوم و منسوب إليه و التحول بعد أن كان مستقرا يف موضع  ومدار اللفظ لغة هو 

كما ينتقل املال من هذا إىل و تغيري حال الشيء و الدال على احلركة "تفاعل"من الصيغة الصرفية  - االنتقالو التحول 

  1.الغلبة يف احلرب من هؤالء إىل هؤالء وذاك، أ

باقرتاحه مفهوم تقريب التداويل للرتاث اإلسالمي، هذا املفهوم لتقدمي منهج ال" طه عبد الرمحان"لقد تناول و 

أداروه  و يفيد معىن تناقله الناس . يف قولنا تداول الناس كذا بينهم" الفعل تداول" مما ذكره أنو . ويلاال التدا

دار على األلسن جرى عليها " :قولنا وجريانه حنو الذي من داللته نقل الشيء و دار " جعله قسًما للفعلو "بينهم 

  2.  التداول إذا أن يكون القول موصوال بالفعلمقتضى و " التواصل"وليخلص إىل أن املعىن الذي حيمله الفعل ه

َما َأفَاَء اللُه َعَلى َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفِللِه ﴿: من شواهد استخدامه يف القرآن الكرمي قوله تعاىلو 

ُدوَلًة بـَْيَن اْألَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما َآتَاُكُم لرُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السِبيِل َكْي َال َيُكوَن ا

  .-07اآلية- سورة احلشر . ﴾الرُسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه َشِديُد اْلِعَقابِ 

يضيف أن التداولية علم يتطّرق إىل الّلغة  و  التبليغية امللكة وهي لسانيات احلوار أ" فرانسيس جاك"ويقول 

  .اجتماعّية معاو تواصلّية و كظاهرة خطابّية 

معىن هذا أّن سنكون يف باطن و 3"إن األرض ستدال منا كما أدلنا منها"يف قوله  "احلجاج"قد ورد عن و 

  .رهان على ظهاما كاألرض ك

أداروه و يفيد معىن تناقله الناس و " تداول الناس كذا بينهم"إن الفعل تداول يف قولنا" لرمحانطه عبد ا"يقول و 

  .بينهم

  

                                                           

  .149م،  ص2009، 1يف اللسانيات التداولية، بيت احلكمة للنشر والتوزيع،  اجلزائر، ط: خليفة بوجادي 1
  .244-243م، د ط، ص1993جتديد املنهج يف تقومي الرتاث، املركز الثقايف العريب، الرباط، املغرب، : عبد الرمحانطه  2
  .304أساس البالغة، مرجع سابق، ص: الزخمشري3
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معىن الفعل َداَر ) تداول(على صيغة تفاعل، ودول الذي ه معىن هذا أن طه عبد الرمحان أعطى الفعلو 

  1.قوهلم دار على األلسن جرى عليها وحنجريانه و الذي من معانيه نقل الشيء 

-سورة آل عمران  ﴾َوتِْلَك اْألَياُم نَُداِوُلَها بـَْيَن الناسِ ﴿:جّل و قد ورد هذا املصطلح يف قوله عز و 

  .- 140اآلية

  .وكل هذه املعاين تنصب حتت معىن واحد وهو معىن التحول واالنتقال من حال اىل حال أخرى

الدوران يستعمالن يف نطاق اللغة كما يستعمالن يف نطاق التجربة و من املعروف أن مفهوم النقل و 

فالنقل  ،على األلسن أي جرى على األلسندار يقال و رواه عنه  ؛مبعىن" نقل الكالم عن قائله: "احملسوسة فيقال

يكون و احلركة و يدالن على التواصل يف معنامها اللغوي، أما استخدامهما التجرييب فيدالن على التفاعل  الدورانو 

  .بذلك التداول جامعا بني اثنني

منسوبا إليه، و التحول بعد أن كان مستقرا يف موضع و  لتناقلا فمدار اللفظ لغة هو2التواصل،و التفاعل : مها

  .الغلبة يف احلرب من هؤالء إىل هؤالء وكما ينتقل املال من هذا إىل ذاك أو 

  .هذه مرّةو تداولته األيدي أخذته األيدي هذه مرّة و أخذوه بالّدول، أي نوبا، : تداولوه و 

( االسرتخاء للبطن، بعد أن كان يف حال أخرى غريها) دول(املفهوم اللغوي، أن من جماالت لفظ  خالصةو 

  ).ندال البطنأ

 ).القوم(التحّول من مكان إىل مكان  -

 ).املال(التناقل من أيدي هؤالء إىل أيدي هؤالء  -

  

 

                                                           

  .143، ص نفسه: الزخمشري1
  .52-49، د ت، ص1املذاهب الفكرية املعاصرة، دار املعارف لبنان، ط: مساح رافع2
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 1).احلرب(االنتقال من حال إىل حال  -

 ).الّدولة(التمكني من حالة دون أخرى -

  اصطالحا   - ب

  ".اللسانيات"ويف منظورنا هLa pragmatique " االتداولية"إن أقرب حقل معريف إىل 

بغري و إذا كان األمر كذلك، فإنه من املشروع البحث يف صلة هذا العلم التواصلي  اجلديد باللسانيات و        

. حتديد مفهومها وتعريف للتداولية أذلك قبل وضع و اللسانيات من احلقول املعرفية، نظرية كانت أم إجرائية، 

يتوقف عند و تفسري البىن اللغوية و بوصف  فالتداولية ليست علما لغويا حمضا، باملعىن التقليدي، علما يكتفي

ه فإن يعلو لكنها علم جديد للتواصل يدرس الظواهر اللغوية يف جمال االستعمال، و أشكاهلا الظاهرة، و حدودها 

  .بني احلقول املختلفةو يقتضي اإلشارة إىل العالقات القائمة بينها " التداولية"احلديث عن 

قواعد التخاطب و انتمائها إىل حقول مفاهيمية تضم مستويات متداخلة، كالبنية اللغوية، إىل  تشريألا       

  .الفهم اللغوينيو نتاج عالقة البنية املتحكمة يف اإلو االستدالالت التداولية، و 

فأقامه على ) م1938" (سبري شارل "وقد عرفها رائد التداولية  2،روف االستعمالبظعالقة البنية اللغوية و        

عين بدراسة عالقة العالمات فيما بينها يف الرتاكيب النحوية والداللة تم بدراسة يُ و  والنح: ثالثة أبعاد أساسية هي

  3.)مستعمليها(ليهاو ؤ مب مهمتها دراسة عالقة العالماتو  التداولياتو باملرجع الذي حتيل عليه،  عالقة العالمة

) كانت(مصطلح  وهو يف الدراسات اللسانية pragmatiqueحيث كان موريس من أدرج مصطلح  

Kant   كان قد أخذ بوريسPeirce للعالمات يف بناء نظرية عامة.  

                                                           

    .148-147، املرجع السابق، صاملذاهب الفكرية املعاصرة: مساح رافع1
 16يف الرتاث اللساين العريب، دار الطليعة، بريوت، لبنان، " األفعال الكالمية " التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة : مسعود صحراوي2

  .15م، ص2005يوليو
  .2م، ص2014، 2اللغة، علم الكتب احلديث، إربد، األردن، ط التداوليات، علم استعمال: حافظ إمساعيل علوي 3
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 يء السريورة اليت يستغل من خالهلا ش وه "Sémiosis السيميوزيس"هذه النظرية اليت تقوم على فكرة أن

ما تقود إليه هذه العالمة، مث و ، هذه الفكرة اليت تنبين على ثالثة عوامل متعلق األمر مبا يدرك كعالمة ما كعالمة

  1.استعماالاو األثر احملدث يف التأويل، إن التداوليات تكرس للعامل الثالث، إا دراسة العالقة بني العالمات 

املستمع يفسره و ) الكاتبو أ(بدراسة املعىن كما يوصلها املتكلم   pragmatiqueختتص التداولية  

 و؛ لذا فإا مرتبطة بتحليل ما يعنيه الناس بألفاظهم أكثر من ارتباطها مبا ميكن أن تعنيه كلمات أ)القارئ(أو

  2.املتكلمعبارات هذه األلفاظ منفصلة، التداولية هي دراسة املعىن الذي يقصده 

تية، امة، والتداولية، والرباغبعدة كلمات باللغة العربية، فهناك الذرائعي pragmatiqueيرتجم مصطلح 

التداولية،  ألنه مصطلح  ويف منظورنا، ه لكن أفضل مصطلح... النفعيةو التخاطبية، و االستعمالية، و الوظيفية، و 

التواصل و التخاطب و احلوار و على التفاعل  ألنه حيبذجهة؛ و واللسانيات من ئع بني الدارسني يف ميدان اللغة شا

  3.التداول بني األطراف املتلفظة من جهة أخرىو 

  4.تنظر يف الرمسيات اخلاصة به، قصد تأكيد طابعه التخاطيبو أيضا التداولية تم باللغة يف اخلطاب، 

أول من استحدث كلمة : (1914-1839) (Ch.S.Peirce)" شارل ساندرس بريس"يعد كما 

فيها يوضح طبيعة الفكر حينما نربطه و ، "كيف جنعل أفكارنا واضحة" ذلك يف مقالته الشهرية و ، "التداولية"

الثانية يؤدي الفعل إىل و ، باإلدراكوىل يكون فيها الفكر مقرتنا األ: مقرون بقيمتني والفعلية، فه اإلنسانبعادات 

  .ارسةمنتيجة ملموسة، ليصل إىل أن امل

  

                                                           

  .19، ص، مرجع سابقالتداوليات، علم استعمال اللغة: حافظ إمساعيل علوي1
  .19م، ص2010ه، 1431، 1قصي العتايب، التداولية، الدار العربية للعلوم ناشون،بريوت، لبنان، ط: تر: جورج يول 2
  .5م، ص2015، 1يل اخلطاب، شبكة األلوكة، طالتداوليات وحتل: مجيل محداوي 3
  .18م، ص2007، 1ط. صابر احلباشة، دار احلوار للنشر والتوزيع: من أوستني إىل غوفمان، تر: فيليب بالنشيه 4
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هي دراسة اللغة حال :يف تعريف آخر للتداوليةو ، 1ملختلف األفكار الفعل تشكل أساس القاعدةو التطبيق و 

) التداوليات(، مصطلح " طه عبد الرمحان" إي حينما تكون متداولة بني مستخدميها، فقد اختار  االستعمال،

مقابال ) التداوليات(على مصطلح م 1970منذ  وقد وقع اختيارنا: "؛ يقول)pragmatique:(مقابال لـ 

معا، " التفاعل"و" االستعمال"معنيني  على ، ألنه يويف املطلوب حقه، باعتبار داللته)براغماتيقا(للمصطلح الغريب 

حيدد املعىن االصطالحي و لقي منذ ذلك احلني قبوال من لدن الدارسني الذين أخذوا يدرجونه يف أحباثهم و 

التفاعل بني صانعي الرتاث من عامة و وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصل  وه: "قائال": للتداول"

  2."خاصتهمو الناس 

املعىن اليت ملها النظريات الداللية، فإذا اقتصر علم  هي دراسة كل جوانب: جند يف تعريف التداولية أيضا

فإن التداولية تعىن مبا   Truth Conditionsالداللة على دراسة األقوال اليت تنطبق عليها شروط الصدق

قصر علم الداللة اليت ظهرت منذ العقد الثامن من القرن العشرين، و وراء ذلك مما ال تنطبق عليه هذه الشروط، 

  3.فضال عن أن ما وراء ذلك ال يستطاع حصره

سياق التداولية تعين ذلك االهتمام املنصب على مستوى لساين خاص، يهتم بدراسة اللغة يف عالقتها بال

بعبارة أخرى، فإن التداولية تركز و باألفراد الذين جتري بينهم تلك العملية التواصلية و ، املرجعي لعملية التخاطب

هي علوية متفرعة مدجمة على جمموع و كمستوى لساين أفقي، يعد أعلى تفاعل هلرم البنية اللغوية،   - اهتمامها

اليت هي وليدة عالقة العالمات مبستعمليها، واإلشارات اللغوية اليت حتكم عملية تأويل الرموز  واملبادئالضوابط، 

  4.بوصفهم أحياء عاقلة، ذوي أبعاد متعددة

                                                           

  .47م، ص2005، بريوت، 1الفلسفة واللغة، نقد املنطق اللغوي يف الفلسفة املعاصرة، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط: الزواوي بغورة 1
  .151املرجع نفسه، ص2
  . 12م، ص2002آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، د ط، : حممود أمحد حنلة3
  . 19م، ص2009، 1يف تداولية اخلطاب األديب باملبادئ واإلجراء، بيت احلكمة للنشر والتوزيع، ط: نواري مسعودي أبوزيد 4
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الدوافع و ستعمال اللغة هي توجه معريف يعىن خبصائص اال pragmatique: يف تعريف آخر جندو 

موضوعه وذلك مبراعاة اخلصائص و النماذج االجتماعية للخطاب و ردود أفعال املستقبلني و النفسية للمتكلمني، 

إىل دراسة أفعال اللغة، مث امتدت ) J.Austin( أوستني. ل.الداللية مث حتولت فيما بعد مع جو الرتكيبية 

 1.التحليل احلواريو شروط الصحة و التلفظ و اتسعت لتشمل مناذج االستعمال و 

التداولية، سوف نسوقهما  اوجوها متعددة عرفت " Pragmatics"يف كتابه  "لفنسون"جند يف تعاريفو 

  :تعددها منهاو لنقف على حقيقة تنوعها 

ما يعكسه من و الداللة حبث يف املعىن و ما دام الرتكيب دراسة اخلصائص التأليفية بني الكلمات، : التعريف األول

الذي يقوم به  "Languge Usage"فإن التداولية دراسة االستعمال اللغوي) جمردة و ملموسة ( أشياء 

  .وضعية اجتماعية معينةو أشخاص هلم معارف خاصة 

عدم  وأ حلنها وعدم مقبوليتها أ والتداولية دراسة للمبادئ اليت تؤهلنا إلدراك غرابة بعض اجلمل أ :التعريف الثاني

  .ورودها يف لغة املتكلم

  Functional Perspective من وجهتها الوظيفيةو دراسة اللغة يف إطارها الوظيفي أ: التعريف الثالث

  .Nonlinguisticsاستدالالت غري لغوية و فهم البنيات اللغوية باالعتماد على علل و هذا يعين شرح و 

هذا ما ذهب و "تشومسكي"مبفهوم  Part Of Performanceالتداولية جزء من اإلجناز :التعريف الرابع

 Theory Ofالرتكييب يومئذ  نظرية االنتقاء وحيث اعترب النظرية التداولية أ" Katz-Facdor"إليه 

Setting Selectionاتتعلق بدراسة اجلمل الصحيحة يف سياقا.  

هي دراسة لكفاية مستعملي اللغة يف ربطهم و السياق أو للعالقات بني اللغة  التداولية دراسة:التعريف الخامس

  .اللغة بسياقاا اخلاصة

                                                           

  . 68م، ص2012، 1اخلطاب األديب ورهانات التأويل قراءات نصية تداولية حجاجية، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، ط: نعمان بوقرة 1



 التداولية                                             :                                الفصل األول
 

 

26 

ما يسمى بأفعال  وأ افتضاءاتو  اتاللغوي من تضمين لظواهر بنية اخلطابالتداولية دراسة : التعريف السادس

  .SpechActsاللغة 

من غري فصلها عن نظرية  Aspects of Meaningاملعىن  التداولية دراسة كل مظاهر:السابع التعريف

  .الداللة

  .1االستعمالو لة للتداولية، هي الّدال هانإذا مجعنا هذه التعريفات حنصل على وجو 

  2.أا دراسة ملقاصد املتكلم" جورج بول" جند يف تعريف

التداولية تدرس الكيفية اليت يصوغ من خالهلا املستمعون استدالالت حول ما يقال للوصول إىل تفسري 

ميكننا و تبحث يف كيفيته  إدراك قدر كبري مما مليتم قوله على أنه جزء مما يتم إيصاله، و املعىن الذي يقصده املتكلم 

فالتداولية هي دراسة كيفية إيصال أكثر مما ، Invisible Meaningول بأا دراسة املعىن غري املرئيالق

  3.يقال

أا ذلك الفرع العلمي املتكون من جمموعة العلوم اللغوية اليت ختتص بتحليل " صالح فضل" كما يعرفها       

  4.خالل إجراءات التواصل يشكل عام خصائصهاو وظائف األقوال اللغوية و عمليات الكالم بصفة خاصة، 

الذرائعية، النفعية، (بعلم التخاطب معرتضا على الرتمجات األخرى  "حممد يونس علي"ترمجها كذلك 

 The Scienceاالستعمالم ك أن الغربيني يفسرونه على أنه علدليله على ذلو معتربا إياه غري موقفه، ) التداولية

of Use  يفضل تسمية وPragmatics  ،5.على التخاطب إن كان حيبذو بعلم االستعمال  

  

  
                                                           

  .264م، ص2006، 1بستمولوجّية والتداولية، املنظر النحوي عند سيبويه، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، طاألسس اال: إدريس مقبول1
  .17م، ص2016ه، 1437، 1التداولية أصوهلا واجتاهاا، دار كنوز املعرفة، ط: جواد ختام2
  . 19، د ت، ص1طقصي العتايب، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان،: جورج يول، التداولية، تر3
  . 70املرجع نفسه، ص 4
  .5م، ص2004، 1مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، ط: حممد يونس حممد5
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  األصول الفلسفية للسانيات التداولية: نياثا

من أهم مسات هذا  لعلو بداية القرن العشرين تقدما علميا كبريا، و شهد العامل مع اية القرن التاسع عشر 

قد جتلى تأثريها العميق، يف االجتاهات الفلسفية، حيث فتحت و . العامة ككلو التقدم ما أفرزته العلوم الرياضية 

إىل جتاوز االجتاه  قد أّدى كل ذلك باملفكرين احملدثنيو السمة املميزة يف كل ذلك، " التحليل"غدا و آفاق جديدة، 

املتناسق مع " الواقعي"الطابع التحليلي  ومن هنا كان الطابع األساسي للفلسفة املعاصرة هو من هنا و  ،امليثافيزيقي

  .روح العصر الرياضية

أن  هذا يعينو عملية يراد ا اكتشاف عناصر موضوع معني من أجل غرض خاص، "الفلسفة التحليلية 

  1."ليل درجة الغموض يف املركبات بتوجيه االنتباه إىل األجزاء املتعددة اليت ترتكب منهاتق والغرض من التحليل ه

تلك الفلسفة اليت ترى أن التحليل الفلسفي للغة  "أا متثل  Stéphane Chauvierقد ذكر شوفيه و        

  2".تفسري الفكر كفيل بإيصالنا إىل الفهم الكلي للكونو كفيل بإيصالنا إىل حتليل فلسفي للفكر، 

املقصود من انطالقنا يف هذه الصفحات  والذي هو نشأت الفلسفة التحليلية مبفهومها العلمي الصارم  اكم

 (1848-1925)الثاين من القرن العشرين يف فينا بالنمسا، على يد الفيلسوف األملاين غوتلوب فرجيه يف العقد

Gotlob Frege ،املنطق من و كانت دروسه يف اجلامعة األملانية موروثا لطالب  الفلسفة و بكتابه علم احلساب

  3.النمساو خمتلف األصقاع األوروبية ال سيما أملانيا 

على القضايا، متيزه بني مقولتني و على العبارات اللغوية  "فرجيه" من أهم التحليالت اللغوية اليت أجراها 

  4.مها عماد القضية العمليةو االسم املعمول، و  مها اسم الَعَلمو وصفيا، و  لغويتني تتباينان مفهوميا

                                                           

  .2004، 2فلسفات الرتبية، دار وائل للنشر، عمان، ط: ناصر ابراهيم1
  .40والرتاث العريب، ص األفعال املتضمنة يف القول بني الفكر املعاصر: مسعود صحراوي2
  .33التداوليات على استعمال اللغة ، ص: حافظ امساعيل علوي3
  .18التداولية عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي4
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ربط بني و املرجع و بني املعىن و االسم املعمول، و قد ميز يف رؤيته الداللية بني اسم العلم  "فرجيه"جند غوتلوب

كان  و احلديثة، و االقتصاء فأحدث بذلك قطيعة معرفية بني الفلسفة القدمية و مفهومني تداوليني هامني مها اإلحالة 

  .كل ذلك من نتائج اعتماد التحليل منهجا فلسفيا جديدا

، رأى أن اإلحالة تقع خارج اللغة، أا ما املرجعو عندما فرق بني املعىن  "هفرجي"وجتدر اإلشارة إىل أن 

صيغة التعيني اليت تبنتها اللغة  واملتخيل، بينما املعىن ه وشيء ينتمي إىل العلم الواقعي أ ونتحدث عنه، أي ه

  1.لذلك فهما غري متطابقتنيو 

مها مبدأ السياقية أي دراسة معىن الكلمات يف السياق و كما اقرتح فرجيه مبدأين لتحليل الداليل املنطقي       

  2.مبدأ شرطية الصدق أي معىن امللفوظات يتحدد وفقا لشروط الصدق املرجعيو الذي وردت فيه، 

ة يف الربهنة وريّ ضر ، إذ تعترب اللغة العلمية )لغة التواصل(اللغة العادية و بني اللغة العلمية  "فرجيه"كما ميز 

احلقيقة، بينما اللغة العادية تم بإجناح التواصل،  وصرحية هدفها األساسي هو احلسابية، تكون أحادية املعىن 

  3.لذلك جيب أن تكون متعددة املعاين لكي تؤدي وظيفتها التواصلية بالشكل املالئم

عدد من الفالسفة منهم  "هلتجديد الفلسفي الذي جاء به فرجياتأثر وقد 

  .غريمهاو "Searlسريل"و"Austinأوستني"

 وضع أحد أسس الفلسفة التحليلية األجنلو م1955كانت غاية بقية احملاضرات اليت ألقاها أوستني سنة 

  4.سكسونية يف تلك احلقبة مفاده أن اللغة  دف خاصة إىل وصف الواقع

  

                                                           

  . 39التداولية من أوستني إىل غوفمان، ص: فيليب بالنشيه1
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها2
  .30املرجع نفسه، ص3
لرباغماتية اجلديدة خطاب ما بعد احلداثة، جملة أكادميية حمكمة يصدرها جممع اللغة العربية وآداا، جامعة اجلزائر، العدد ا...التداولية: خفناوي بلعلي4

  . 52م، ص2006جانفي  17
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اللغة بعد استفاد من  مدخل إىل فلسفة: األحداث الكالمية للغة عند سريل يف كتابهكما جند أثر فلسفة ا

  1.أضفى نوعا من االنتظام على أفكار أستاذه"أوستني"

  :2اهتمامات ثالث هيو ميكن أن جنمل مفهوم الفلسفة التحليلية يف مطالب و 

 .ضرورة التخلي عن منهج البحث الفلسفي الكالسكي خاصة امليتافيزيقي .1

 .كموضوع للبحث الفلسفي " التحليل اللغوي"إىل " املعرفة نظرية"االنتقال من  .2

 .ما يتفرع عنها من ظواهر لغويةو تعميق بعض املباحث اللغوية، خاصة الداللة و جتديد  .3

  :3منيز بني ثالث اجتاهات رئيسية يف الفلسفة التحليلية هي ميكن أنكما 

 .كارناب  ، بزعامة رودولف Positivisme Logiqueاالجتاه الوضعي املنطقي  .1

 .، بزعامة إدموند هوسرل  Phénoménologie du Langageالظاهراتية اللغوية .2

، بزعامة فيتفنشتاين   Philosophie du Langage Ordinaireفلسفة اللغة العادية .3

 .الذي انبثقت منه ظاهرة األفعال الكالمية

أوهلما للغات الطبيعية بلغات أخرى اهتمامات التداولية بسبب استبدال عن ن األوالن اجتاهالقد خرج او 

  .مصطنعة، فأقصى القدرات التواصلية اليت متتلكها هذه األخرية

التخصص العلمي الضيق اخلاص باللغات البديلة أي و الرمسية و اهتم بافرتاض جمال تواصلي يتميز باحملدودية و 

  .4من قبل املتكلمني العاديني يف احلياة الطبيعية العادية

أعم من  فكرية أطرالظاهرية اللغوية فما يؤخذ عليها أا انغمست يف البحث يف  والثاين ه أما االجتاه

  .بداية احلدث اللساين يف أعماق الوجدان وهو " قطب األساس" إذ راحت تتساءل عن الكينونة اللغوية
                                                           

ا معهد اللغة العربية سكسوين املنشأ الفلسفي واملال اللساين ملتقى علم النص، جملة أكادميية حمكمة يصدره قويدر شنان التداولية يف الفكر األجنلو 1
  .15م، ص2006جانفي  17وآداا، جامعة اجلزائر، العدد

  .20التداولية عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي2
  .21املرجع نفسه ص3
  .22التداولية عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي4
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  1.بأن الفلسفية الظاهراتية قد جاءت مببدأ إجرائي جد مفيد يف اللسانيات التداولية اإلشارةجتدر و 

سنتطرق إليه يف و ة اللغة العادية الذي يعترب من أهم األسس الفلسفية للتداولية فلسف وأما االجتاه الثالث فه

  .2اجتاهات الفلسفة التداوليةو ثالث عنصر من أسس 

تقد نأثر فرجيه، فاwittgestein (1951-1889)فينغنشتاين لودفيغقد اقتفى الفيلسوف النمساوي و 

قوامها احلديث عن طبيعة و " فلسفة اللغة العادية"أسس اجتاها فلسفيا جديدا امساه و ، "الوضعانية املنطقية"مبادئ 

 3.طبيعة املعىن يف الكالم العاديو اللغة 

هي اللغة، إذ كان يرى أن مجيع مشكالت "  فيتغنشتاين"املادة األساسية لفلسفة اللغة العادية عند  دتعو 

 ويف اللغة فاالستعمال ه االستعمايلراح يطور فلسفته اجلديدة اليت توصي مبراعاة اجلانب و . الفلسفة حتل باللغة

  4.استخدامهاو الذي يكسب تعليم اللغة 

إليه أن رواد فلسفة اللغة العادية قد رفضوا ما روجه الوضعيون املناطقة الذين ميزوا بني  اإلشارةمما جتدر 

االنفعالية، فاألوىل تستخدم اللغة كأداة تشري إىل وقائع  الوظيفةو مها الوظيفة املعرفية، و وظيفتني أساسيتني للغة، 

قد و انفعاالت و تعمل اللغة للتعبري عن مشاعر قد يس اإلنسانالثانية ترى أن و أشياء موجودة يف العامل اخلارجي، و 

اعترب هؤالء الفالسفة أن العبارات التجريبية هي العبارات ذات املعىن إضافة إىل العبارات اليت حتدد القواعد اليت 

  5.خارج عن دائرة املعىن وكل ما عداها فهو أكثر يف استدالل صحيح،   ويرتبط وفقا هلا تقريران أ

                                                           

  .22ص، التداولية عند العلماء العرب: مسعود صحراوي1
  .22، صاملرجع نفسه 2
  .20املرجع نفسه، ص3
  .23املرجع نفسه، ص4
  .12م،  ص1993، 1التحليل اللغوي عند مدرسة إكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط: صالح امساعيل عبد احلق 5
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من الفالسفة األوائل الذين نظروا يف اجلانب االستعمايل للغة بدءا من أعماله األوىل يف  "فيتغنشتاين"يعد و 

 وميزا دراسة الوظيفة التمثيلية للغة، اعتدادا مبدى صحة امللفوظات أ حيث) 1918(املنتهيةو الفلسفة و نطق امل

  1.خطئها

مهم أن تأخذ و يف معناه األويل يوضح كم هتعبري  وهو ، )ألعاب اللغة(يف ذلك فكرة " فيتغنشتاين"عرضو        

  2.شرحه ولتعبري اللغوي أابعني االعتبار سياق امللفوظية إذا تعلق األمر بفهم داللة 

املمارسات اليت حنياها، أي و أن األفعال اليت نتلفظها ترتبط بأشكال احلياة ) ألعاب اللغة(خالصة مفهوم و 

ينتج عن اختيارات مباحة داخل تنظيم و بني عبارام، و عالقة ببينهم انه ينحصر فيما يباح للمتكلمني يف إطار ال

  3.املصاحلو املمارسات و اخلطاب، كونه جمموعة منظمة من وجهات النظر 

نستخلص من هذا الكالم أن اللغة مرنة بعيدة عن اجلمود هلا القدرة على مواكبة هذا التنوع من األغراض، 

جمموعة من املقابض اليت هلا القدرة على القيام حبركات خمتلفة، هذه املقابض فهي تشبه غرفة قيادة قطار، تضم 

  4.تطابق الكلمات

ما  وهو مقاصد الكالم، و باستعماالت اللغة، و جممل القول إن الفلسفة التحليلية اهتمت باللغات الطبيعية، 

استلزام و املالئمة، و ، قصديةكامل  لتظهر بعدها نظريات أخرى" أوستني"مّهد األرضية لظهور أفعال الكالم على يد 

  5.غريها من النظريات اليت كونت فيما بينها التداوليةو  التخاطيب

  

                                                           

  .23-22ص م،1986، 1سعيد علوش، مركز االنتماء القومي، الرباط، املغرب، ط: املقارنة التداولية، تح: فرانسوازأرنيكو1
  .52يف اللسانيات التداولية ،ص: خليفة بوجادي 2
  . 52املرجع نفسه، ص 3
  .307م، ص2009، 1انشتاين، الدار العربية للعلوم والنشر منشورات اإلختالف، اجلزائر العاصمة، ط فلسفة اللغة عند لودفيغفيتغ: مجال محود4
مرجع واجالة واحدة  فقط في  .80م، ص2013تداولية، رؤية النشر والتوزيع، د ط، التخيل وبناء األنساق الداللية حنو مقاربة : سعيد جبار5

  صفحة  لماذا ؟
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  :عالم التداوليةأ: ثالثا

التداولية وحبثت فيها يف خمتلف أبعادها  أبعادهتمت بدراسة الم الَتداولَية واأليادي اليت اعأاجتهنا إىل  وإذا      

عانت منه التيارات اللسانية السابقة فنجد هذه  على اخلطاب األديب، تطويرا للوظيفة لسد النقص الذي كثريا ما

 .اجلهود  على يد خنبة من األعالم العرب والغرب

 :التداولية عند الغرب )1
  :أفعال الكالم عند أوستين/ أ

  :حبيث قام بعّدة مسامهات أمهها" أوستني"والبدايات األوىل لنظرية أفعال الكالم إىل تعود اإلرهاصات 

أقواال ذات شكل إثبايت تتضمن فعال مسندا إىل املتكلم املفرد يف صيغة املضارع " أوستني"وفيها درس 

 1.وال كاذبةالّدال على احلال املبين للمعلوم واليت تتمّيز بكوا ال تصف شيئا فهي إذن ليست صادقة 

  :مساهمة أوستين األولى -1

، اليت ال حيكمها )العبارات اإلجنازية(هي ) العبارات الوصفية(اقرتح أوسنت قسما ثانيا من العبارات إىل جانب 

مقياس الصدق والكذب ويتزامن النطق ا مع حتقق مدلوهلا كما أن هلذه العبارات اإلجنازيّة شروطا أوضحها 

  :ازيتها إال ا، هيالدارسون وال تتحقق إجن

 ..)وعد، سأل، قال، حذر،أوعد(أن يكون الفعل فيها منتهيا إىل جمموعة األفعال اإلجنازية  -

 .نفسه املتكلم أي أا متثل الفردية فيمن يقوهلا أن يكون الفاعل هو -

 .أن يكون زمن داللتها املضارع -

ط واحد كفيل بتحويلها إىل عبارة وصفية وهي شروط جتمع بني املستويني النحوي واملعجمي وغياب شر       

فعل دقيق للغاية  وهو. 2بكونه عاكسا لآلثار اليت ينجزها كالمنا) اإلخباري(ويتميز الفعل اإلجنازي عن الوصفي 

                                                           

  .57القاموس املوسوعي للتداولية، ص: جاك موشلري،انرورول 1
  .95يف اللسانيات التداولية، ص: خليفة بوجادي 2
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 اجلو) أقوال: (بعد ذلك أنه ميكن تقدير فعل وفق الشروط املذكورة يف العبارات الوصفية حنو" أوستني"مث الحظ 

  :ازية هي األخرى وعليه كل العبارات امللفوظة إجنازية على نوعنيمجيل، لتصري إجن

املنسوب إىل  بصيغة الزمن احلاضر) دعاء ي/حض /أمر(فعلها ظاهر  ):مباشرة/صريحة( إنجازية  •

 .املتكلم

أأمرك = ، االجتهاد مفيد) أقول=( االجتهاد مفيد: فعلها غري ظاهر،حنو: )غير مباشرة/ضمنّية(إنجازية •

نـَْيا ِإال َمَتاُع اْلُغُرورِ :قوله تعاىل جتتهد، وحنوأن  20اآلية-سورة احلديد ﴾﴿َوَما اْلَحَياُة الد -. 

  ):اإلجنازية(بني األفعال اإلخبارية واألفعال األدائية " أوستني"وقد ميز 

  .الكذب وهي أفعال تصف وقائع العامل اخلارجي حتتمل الصدق أو :األفعال اإلخبارية/ أ

، 1تؤّدى يدخل فيها األمر والتهديد والوعد تنجز فيها األفعال أو): االنجازية( األفعال األدائية/  ب

  :إىل حتديد معيارين للجملة اإلنشائية" أوسّتنيْ "وقد توّصل 

 .اشتمال اجلملة على فعل بصيغة املضارع املعلوم للمتكلم املفرد هو: املعيار األول •

 2.الغائب لى فعل بصيغة ملبين للمجهول بضمري املخاطب أواشتمال اجلملة ع:املعيار الثاين •

أنا أقر أن األرض   : غري أنه أعاد النظر يف هذا القسم عندما وجد مجل تشتمل على األّول لكنها وصفية، مثل

  .كرويّة، وهي خربا ال إنشاءً 

  :مساهمة أوستين الثانية  -2

أنه ميكن ) اإلجنازية(والعبارات اإلنشائية) اخلربية(الحظ أوستني بعد متييزه بني ما أمساه العبارات الوصفّية      

اختزاهلا يف صنف واحد على اعتبار أن العبارات املصنفة على هذا األساس أا عبارات وصفية ليست يف 

                                                           

  .44-43آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص: حممود أمحد حنلة1
  .06نظرية األفعال الكالمّية، ص: طالب سيد هاشم الطبطائي 2
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أن يتم هذا االختزال يف " أوستني"اقرتح  ولقد 1الواقع إال عبارات إنشائية فعلها اجنازي غري ظاهر سطحيا،

  : إطار نظرية شاملة لألفعال الّلغوية وميكن تلخيصها فيما يلي

  :يشكل التلفظ بكل عبارة لغوية إجناز أفعال لغوية ثالثة

 .بعض األصوات إنتاجالعمل التصوييت ومفاده  .1

 .بعض األلفاظ يف تركيب وبتنظيم معّني  إنتاجالعمل الصيغي ومفاده  .2

 مفاده استعمال بعض  الرتاكيب بداللة معينة: عمل التبليغيال .3

  : ونستخلص بأن البنية العامة لألفعال الكالمية عند أوستني هي ثالث .4

  :فعل القول وبنيته كالتايل: الفعل األول

 )إنتاج األصوات(فعل صويت .1

 )إخضاع األصوات لنظام حنوي معني(فعل تركييب .2

 )ربط األصوات بالداللة(فعل داليل .3

  الفعل املتضمن يف القول والفعل الناتج عن القول: الفعل الثاين والثالث

  .شيءويكون يف األول القيام بفعل ما ضمن قول - 

  2.ويتحقق يف األخري جمموع اآلثار املرتتبة عن الفعل السابق- 

مي واحد وال أن الفعل الكالمي مركب من ثالثة أفعال تعد جوانب خمتلفة لفعل كال" أوستني"وقد وجد        

  : يفصل أحدمها عن اآلخر

يتألف من أصوات لغوية تنتظم يف تركيب حنوي صحيح ينتج عن معىن حمّدد وهواملعىن : الفعل الّلفظي .1

 .األصلي وله مرجع حييل إليه

                                                           

  .23م، ص2010، 2اللسانيات الوظيفية، مدخل نظري، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط: أمحد املتوكل 1
  .58-57التداولية عند العلماء العرب، ص ص: مسعود صحراوي2
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وهوما يؤديه الفعل الّلفظي من معىن إضايف يكمن خلف معىن أصلي كالتحذير من  :الفعل اإلنجازي .2

 .يءرجاء عمل ش شيء أو

 1".أن يغضب"،"أن يسعد"ويقصد به األثر الذي حيدثه الفعل اإلجنازي يف السامع : الفعل التأثيري .3

فإا تنجز فعال قوليا فعليا منطوقا، وحني تقول األم هذه " الكلب يعض"فعلى سبيل املثال حني تقول أم لطفلها 

 وحني خيتار الطفل طريقا آخر فإن ذلك هواجلملة فإا تنطق حتذيرا يف الوقت نفسه أي تنجز فعال إجنازيا 

  .2النتيجة واألثر نفسه

  :تصنيفا لألفعال الكالمية على أساس قوا اإلجنازية إىل" أولستني"وقد قّدم 

 (actes verdictifs)الدالة على الحكم األفعال -

سلطة أخالقية وال يشرتط  وهي األفعال إيل تثبت يف بعض القضايا اليت تتمركز يف سلطة معرتف ا رمسيا أو      

املالحظة وتشمل أفعال  التقومي أو أن تكون دائما إلزامية فهي قد تدل على التقييم أو

بالفعل القانوين املختلف عن الفعل التشريعي " أوسّتنيْ "إصدار مرسوم وقد شبه /التحليل/التقدير/احلكم/التربئة

  .والتنفيذي الذي يدخل جمموعة أفعال املمارسة

 (actes exécutifs)الممارسة أفعال  -

 االستشارة، الرتشيح  وهو" الّرمسي"االنتخاب، التعيني :وهي األفعال اليت هلا قوة يف فرض واقع جديد مثل      

 .حتكيم أكثر منه تقدير وقرار أكثر منه حكم

 

 

  

                                                           

  .75م، ص2004، 1تداولية دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت لبنان، طاسرتاتيجية اخلطاب، مقاربة : عبد اهلادي بن ظافر الشهريي1
  .55م، ص2004، 1، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، ط"سعيد حبري: تر" مدخل إىل علم لغة النص: "مان فولنجانج هانية هيهقجرديرت2
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 (actes promissifs)أفعال الوعد -

هي أفعال الكالم اليت تؤسس لدى املتكلم إلزامية القيام بعمل ما معرتف به من قبل املخاطب، إن املتكلم      

بتفوهه بكالم يؤسس به وجوب القيام مبحتوى قوله وحيمل املخاطب على االعرتاف ذه اإللزامّية مثال ذلك 

  .القسُم، الرهان، الّتعّهد، الّضمان

 (actes comportatifs)أفعال السلوك -

وهي تشكل جمموعة متباينة ترتبط بالسلوك االجتماعي للمتكلم وهي اليت حتمل املتكلم على اختاذ املوقف      

  .االعتذار، التهنئة،التعزية، الشكر: املنصوص عليه يف القول إزاء املخاطب مثل

 (actes expositifs)أفعال العرض -

اإلثبات والتأكيد والنفي :كلم عند احلديث عن طريق احلجاج مثلهي أفعال تدخل يف عالقة مع ما يقوله املت    

  .والوصف والتعريف والتأويل والشرح والتوضيح

، فأحكم وضع األسس املنهجية "جون سريل"إّال أنّه مل يكن كافيا فجاء " أوستنيّ "وعلى الّرغم ممّا قّدمة        

وارتكزت بذلك إعادته " أوستني"االضطراب يف تصنيف فقد ملس بعض . ليت تقوم عليها نظرية األفعال الكالمية

  : للتصنيف على عدد من املعايري هي

  ":جون سيرل"أفعال الكالم عند / ب

الوحدة الصغرى لالتصال اللغوي وأن للقوة اإلجنازية دليال يسّمى  على أن الفعل اإلجنازي هو" سريل"نّص       

جنازي الذي يؤّديه املتكّلم بنطقه للجملة ويتمثل يف نظام اجلملة والتنظيم دليل القوة اإلجنازية بني لنا نوع الفعل اإل

  1.وعالمات الرتقيم 

  .مرتبط أيضا بالعرف اللغوي واالجتماعي الفعل الكالمي أوسع من أن يقتصر على مراد املتكلم بل هو     

                                                           

  مرجع واجالة واحدة  فقط في  صفحة  لماذا ؟.55، املرجع السابق، ص"مدخل إىل علم لغة النص: "مان فولنجانج هانية هيهقجرديرت1
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من تصنيف لألفعال الكالمية على ثالثة أسس منهجية " أوسّتنيْ "تصنيفا بديال ملا قّدمه " سريل"حيث قّدم      

  :هي

 point illocutionaritالغرض االجنازي •

  direction of fuit  اجتاه املطابقة •

 sunerity condition1شرط اإلخالص •

  :اآليت على النحو فهو" أوستني"حه على ما أقرت " سريل"وفيما خيص التعديالت اليت أجراها 

  :تصنيف األفعال اللغوية املنجزة أثناء التلفظ إىل أربعة أصناف هي

 .واملقصود به عملية أداء الكالم والتأليف بني مكوناته): acte d’énonciation(الفعل الّتلفظي  •

 اعتبار أن ما معادل للفعل الداليل عند أوستني على وهو: (acte proposition)الفعل القضوي •

يشكل فعال مستقبال " سريل"كان يعرف بالفعل الّداليل وكان يشمل عنصر املعىن واإلحالة، أصبح عند 

يسمى الفعل القضوي، ويتضمن فعال اإلحالة واحلمل، وميكننا أن نشرح فعال اإلحالة واحلمل عند 

 :فنقول" سريل"

واملستمع " س"املتخاطبني وبني املتكلمويسمح بربط الصلة بني ): acte référence(فعل اإلحالة •

  ".أعلمك بأنين سعيدة اليوم" كما جند يف مجلة "ص"

  ".ك"وعلى األنت بضمري املخاطب " أفعل"فهنا أحالت اجلملة على األنا بصفة املضارع املفرد 

احلمل  اإلسناد باملصطلح القدمي أي نسبة احملمول أو وهو): acte de predaction(فعل احلمل •

 .املوضوع احملال عليه

  

                                                           

  .49-18-47آفاق جديدة يف الّدرس الّلغوي املعاصر، دار املعرفة اجلامعية، ص ص: أمحد حنلة حممود1
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يتعلق بالنتائج اليت ينتجها الفعل اإلجنازي بالنسبة للمخاطب، ): acte prédaction(الفعل التأثريي •

 1.يعتمد على إقناع املخاطب

  2.كاالستفهام واألمر والّنهي والوعد): acte de prédaction(الفعل اإلجنازي •

  :ة يف القول وهي كاآليتلألعمال املتضمن" أوستني"تصنيف " سريل"فقد نقد 

  .وتقريرات إخباريات حكميات) : assertives: (التمثيالت/ أ

  ).commissives(الطلبات، االلتزاميات، عند أوستني ): directives(توجيهت/ب

  )expressives(التصرحيات : الوعديات/جـ

  .التعبرييات/د

  3.ترمجات أخرىوهي األداءات، االعالنات يف ): declaratives(اإليقاعات/هـ

 :الّتداولية عند العرب )2

وذلك  أخرىالَرتاث العريب يف مصطلحات مغرية أحيانا وغري منضبطة أحيانا  وتتجلى مبادئ الّتداولية يف      

  .منذ البدايات األوىل للدرس اللغوي مع سيبويه وصوال إىل النقاد والبالغيني املتأخريني

  "سيبويه"عند  بينا أثراانطلقنا من مبدأ القصدية الذي يعد أداة إجرائية يف الّتداولية لوجدنا  وفل

شف أن التأليف النحوي وما حتّدث عنه الغربيني لّيت تقتضي مفعولني ويكحتّدث عن األفعال ا: سيبويه -

ام األول ملراد املتكلم أصل يندرج حتت اسم الّتداولّية بالّدرجة األوىل، ومستوى التعبري خيضع يف املق

                                                           

  .92التداوليات علم استعمال اللغة، ص: حافظ امساعيل علوي 1
  .92االستلزام احلواري يف التداول اللساين، ص: العياشي أدراري 2
  .76نفسه، ص املرجع3
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قَاَل الِذيَن َيظُنوَن َأنـُهْم ُمَالُقو  ﴿قوله تعاىل: على سبيل املثال يتعدى إىل مفعولني صرحيني حنو) ظننت(

  .- 249 اآلية- البقرةسورة .﴾اللِه َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثيَرًة بِِإْذِن اللِه َواللُه َمَع الصاِبرِينَ 

شكا، فذكر األّول كما و وذلك مىت كان قصد املتكلم ومراده يبني ما وقر عنده من حال املفعول األول، يقينا كان أ

  1.ستقّر عندها يف املعمولني الصرحيني ليضيف إليه ما

باللغة يف أصل لصيقا  يعين أن الدالالت اللغويّة  وهي نتيجة تأليف، فعل إرادي وليست حّقا وهذا -

 2.تصّورها

يف " عبد القاهر اجلرجاين"كل بارز، ضمن النظم عند اإلمام وترتّسخ هذه الفكرة وتأخذ بعدا نظريا بش        

املفعول وحذفه والعائدين إىل قصد  كرإحلاقه األلفاظ باملعاين وربطها مبقاصد املستعملني، وعند حديثه عن ذ 

كر األفعال املتعّدية فهم يذكروا تارة ومرادهم أن يقتصروا على لّناس ختتلف ذ فاعلم أّن أغراض ا«: املتكلم قال

  3.»... ، فالن حيّل ويعقد)نظري...(إثبات املعاين اليت اشتّقت منها للفاعلني من غري أن يتعّرضوا لذكر املفعولني

ويربطهما بغرض املتكلم  4"معاين النفس"وجنده يف موضع آخر يذكر القصيدة عند املتكلم حتت تسمية       

  5.فصالً  ووصالً أو ذكرًا أ وحذفا أ وتأخريا أ والذي لُه الدور احلاسم يف الّرصف، فقد يوجب تقدميا أ

املتلقي كونه أساسيا يف العملية  والطّرف املستمع أ وومن جهة أخرى فإن القصيدة ترتبط باملخاطب أ        

نتكلم ال ننظر إىل اآلخرين باعتبارهم طرفا مستهلكا سلبيا، بل طرفًا فاعًال كما أننا إذا فعلنا  إذالتواصلية، ألننا 

أصوات بل باعتباره إنتاجا  إصدارتلك فإننا نتكلم عربهم ومن خالهلم، بغض النظر عن التكلم بوصفه عملية 

 األخباريف باب " سيبويه"ما أشار إليه  ووهللداللة وفهًما للمعىن اليت خلقت يف بدايتها األوىل يف حضن املتكّلم، 

                                                           

م، 1988/ه1408، 3عبد السالم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط:سيبويه الكتاب، تح: عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي امللقب سيبويه1
  .40ص

  .119-118- 110م، ص ص1986، 2التفكري الّلساين يف احلضارة العربية، الّدار العربية للكتاب، ط: عبد السالم املسدي2
  .119-118م، ص1982/ه1402عبد القاهر اجلرجاين، تصحيح وتعليق، حممد رشيد رضا، دار املعرفة بريوت، : اإلعجاز دالئل 3
  .40املرجع نفسه، ص4
  .42املرجع نفسه، ص5
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عن  -ما كان احد مثله-واميا حسن اإلخبار هاهنا أي يف عبارة: عن النكرة بالنكرة باعتبار حال املخاطب قال

قلت   والنكرة حيث أن تنفي أن يكون يف مثله حاله شيء فوقه ألن املخاطب قد حيتاج إىل أن تعمله مثل هذا، ول

  1.يف هذا الشيء تعلمه كان جهله كان الّرجل ذاهبا

ملا نقله األشعث عن اهلنود جاعال من شروط " اجلاحظ"واألمر نفسه ولكن يف قالب التعقيد جند عند        

كما ل 2يكلم سيد األّمة بكالم األمة وال امللوك بكالم الّسوقة: الّتواصل الناجح أن يراعي املتكّلم خماطبه فلما

: الذي صارت صحيفته وثيقة مشهورة يف البالغة حيث قال" بشر بن املعتمر"اجلاحظ يف هذا السياق من كالم 

احلاالت  أقدارينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين ويوازن بينها وبني أقدار السامعني وبني «يف البيان والتبيني

فردة وانتقاء ملفالعربة هنا يف اختيار األصوات ا» مقامافيجعل لكل طبقة من ذلك كالما ولكل حالة من ذلك 

مانّص عليه و املتكلم لذخرية اللغة للتواصل الفّعال، أي ماكان من األلفاظ سهال معتادا ال معقد التأليف وه

  3.اجلاحظ واجلرجاين

كل موقف، يف   دإن النتيجة احلاصلة من عقد التداول، بني طريف التداول أي التأثري تعد اهلدف املنشو  -

قد تنتهك بعض خصوصيات اخلطاب، بقدر ما حتقق للغاية املرجّوة " حازم القرطاجي"حىت أنه كما يرى 

 :من ذلك االنتهاك املقصود وقد مّثل لذلك بنموذجني مها

قوام الشعر يف مقوالت اخلطابة ألن الغرض من القولني واحد  ويف استعمال التخييل الذي ه: الثاين -

إعمال احليلة يف إلقاء الكالم من النفوس حملل القبول للتأثر مبقتضاه، فكانت : وهيوالغاية مّتحدة 

 4.الصناعتان متوخيتني ألجل اتفاق املقصد والغرض فيهما

                                                           

  .54املرجع السابق، ص: سيبويه الكتاب1
، 1ملحم ومكتبة اهلالل بريوت، ط لي أبو، تقدمي وتبويب وشرح ع1البيان والتبيني، ج: عثمان اجلاحظ بن حبر بن حمبوب أبو عمرو2

  . 95م، ص1988/ه1408
  .57م، ص1998/ه1419املكتبة العلمية، بريوت : إبراهيمالفضل  حممد أبو: حممود البجاوي 3
م، 1986، 3حممد احلبيب بن اخلوجة، دار العرب اإلسالمي بريوت، ط: منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقدمي وتح: حازم بن حممد القرطاجي 4

  .361ص
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 اإلامالعقد اللغوي الذي جتب مراعاته لصاحل عملية اخلطاب لقصد : والتداولية تعين يف جهة أخرى -

طها اوارتب األلفاظالقاسم املشرتك بني طريف التعاقد انطالقا من القاموس أي  ووالعقد ه. احملقق للتأثري

ة مث قوانني التأويل، وهي ذات مسارات ضمبدلوالا للوصول إىل قوانني التأليف وهي قوانني تركيبية حم

  .داللية متعالية تشتغل يف أفق أبعد من تعيني امللفوظات املسمّيات يف عامل األشياء

نا من كالم بشر بن املعمر يف صحيفته تعترب من أول ما جاء يف البالغة يف عالقة املوقف ونُِقل إلي -

وقد أشار اجلاحظ إىل هذه الفكرة ومما ساقه  اإلسقاطبالكالم ومنه تتولد فكرة الكفاءة املرتبطة بطريقة 

ا لقنوا مقاتل بن حيان خطبة زواج فحضر فقالو  وخطيب مصعب بن حيان أب: احلسن وقال أب: قوله

 ".موتاكم قول ال إله إّل اهللا، فقالت أّم اجلارية عجل اهللا موتك هلذا دعوناك

اجلانب غري اللغوي يف التخاطب  ووإذا رجعنا إىل أهم اجلوانب الواجب مراعاا يف التحليل التداويل وه -

دف أداء دور اإلفهام أّول من أشار إليه حينما تنّبه إىل الوسائط التعبريية  وفإننا جند بأن اجلاحظ ه

 :والّتعبري عن املعىن وإيصاله بوضوح وقد أُرجع بيان الداللة إىل مخسة أمناط أّمهها

  :اإلشارة والنصّية -

ومن أضرب اإلشارة كما يرى اجلاحظ اإلشارة باليد والرأس واحلاجب وتباعد الشخصان وبالثوب       

  1.وصانًعا ورامحًا ويكون وعيًدا وحتذيرًاوبالسيف وقد يتعدد رفع السوط والسيف فيكون زاجرًا 

اية بأطراف وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل أن األصوليني والفقهاء كان هلم كبري الدور والفضل يف العن       

فالنحاة الّلغويني . تواصلية وأبعاد الكالم املختلفة عناية فاقت دون شك عناية اللغويني والنحاة البالغينيالعملية ال

الطريقة األنسب للقول ببيان جمموع القوانني املتصرّفة يف الّرتاكيب  مقتضى على وصف وصبوا اهتمامهم كما ه

وكذلك احلال بالنسبة إىل مجع اللغة ومعاجلة مسائلها وماهلم من حديث عن أطراف العملة التواصلّية، أّما اهتمام 

                                                           

  مرجع واجالة واحدة  فقط في  صفحة  لماذا ؟.71البيان والتبيني، املرجع السابق، ص: اجلاحظ 1
  



 التداولية                                             :                                الفصل األول
 

 

42 

اجتهادا ولعظم  وقياسا أ ومجاعا أإ حتريرية أو سنة عملية أو وحديثا أ األصوليني فهم التعبري الشرعي قرآنا كان أو

  :هذه املصلحة انصب انشغال األصوليني بأطراف احلكم الشرعي وهي

  :الّشارع والحاكم أ  -

  .باملال كما يف الّسنة واإلمجاع والقياس واهللا تعاىل باألصل كما يف القرآن أ ووه   

  :الحكم -

  .للعباد املتلقنيمضمون خطاب اهللا تعاىل  ووه  

  :المحكوم -

  .يشتمله والفعل الذي يعنيه احلكم أ والّشأن املتعّلق به أ وفيه أ

  :المحكوم عليه -
  1.وهم املكلفون املتعلق احلكم بفعلهم 

ّمت بالنسبة : جمّرًدا عن مالباته فتحرمي اخلمر مثال ويضاف إىل ذلك كون احلكم ال يتعلق بالفعل من حيث ه

  .على دفعات مراعاة احلال للمخاطبني وهذا حكم خاص مبخاطب خاصللمسلمني األوائل 

  : حامد الغزايل بني نوعني من الكالم ومييز أب ويف قضية القصد كوا مهمة يف تبيني داللة الكالم

 .يف حكم العدم إال يف عالقته بصاحبه وكالم ال يتلفظ به فيظل حبيس الذات وه -

النفس إذا هي أفضت به وداللته ليست ذاتية راسخة بل كي حديث وكالم منجز متحقق فعليا حي  -

إن ":القول يصدق ما و،وه2ال يدل عليها إّال إذا أراد له املتكلم ذلك وقريبا من هذا ذهب ابن حزم

 ."القول املفيد بالقصد والكالم ه

النصوص، ولكنها قد إّن هذه اإلشارات ليست كافية البتة يف عرض بعض األصوليني والفقهاء يف التعامل مع      

ة، وترشد إىل حقيقة االهتمام املوسع لديهم كما تكون بداية الطريق لتوسيع القضية لتضع اليد على لب املسأ

  1.لشيء من التحليل واملقارنات بني نصوصهم وبني نصوص غريهم من الغربيني

                                                           

  .35م، ص1986/ه1406، 1أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، اجلزائر، دمشق، ط: وهيبة الزميلي 1
  .146املرجع السابق، ص: وهيبة الزميلي2
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 :في نظرية األفعال الكالمية" ليتش" دور -جـ

الكالمية إىل درجات سّلمّية وفقا لوظيفة كل صنف وعالقته دف اخلطاب االجتماعي األفعال " ليتش"صّنف 

يف أثناء أدائها لوظيفتها " التأّدب"تأسيس ااملة واحملافظة عليها من خالل استحضار مبدأ و األساسي، وه

  :، فاستقرت األفعال يف أربع درجات هياإلجنازية

 .األمر واالستفهام: دف االجنازي اهلدف االجتماعي مثلهي اليت يغلب فيها اهل: أفعال التنافس - 1

التهنئة والدعوة والّشكر : واالجتماعي مثل اإلجنازيوهي اليت يتطابق فيها اهلدفان : أفعال املناسبات - 2

 .والّتحية

التبليغ والتعليمات : وهي اليت ال تتأثر أهدافها اخلطابية باألهداف االجتماعية مثل: أفعال الّتعاون  - 3

 .والتصرحيات

 2.الّتهديد، االّام: وهي اليت تتعارض أهدافها مع األهداف االجتماعية مثل: أفعال الّتعارض  - 4

  :مباحث الّدرس الّتداولي: رابعا

هلها اذكرنا لبعض مباحث الّدرس الّتداويل بالذكر والشرح فال ميكننا جتو املقام هوما ميكن إدراجه يف هذا      

اإلشاريات، االفرتاض املسبق، :باعتبارها نقطة مهمة تساهم يف تشكيل الدرس التداويل ومن هذه املباحث نذكر

  .االستلزام احلواري، مبدأ التعاون مبدأ الّتأّدب الكالمي

 ):deiscis(اإلشاريات  -  أ

وتتمثل يف جمموع األلفاظ والعبارات اليت يستعني ا املخاطب يف نسج خطابه واليت تشري إىل العالقة بني      

عاديا، ويندرج ضمن هذه اإلشاريات الضمائر وأمساء م املتخاطبني ترسم لنا نوع اخلطاب ما إذا كان رمسيا أ

حالية اليت يل، فاإلشاريات هي تلك األشكال اإليت تعطي للنص دوره التداو اإلشارة وغريها من األدوات اللغوية ال

 اإلشاريةشارية القريبة من املتكلم مقابل التعبريات ساس بني التعبريات اإلالتفريق األترتبط بسياق املتكلم مع 

تعتمد اعتمادا تاما على السياق الذي تستخدم فيه، وال  وتعبريات كلمات غاتلال كل يف يوجد حيث البعيدة عنه

) سوف يقومون ذا العمل غذا(وإذا قرأنا اجلملة اآلتية مقتطعة من سياقها. تفسريها مبعزل منه وأ إنتاجهايستطاع 

اليت تعتمد يف تفسريها اعتمادا تاما على  اإلشاريةوجدا شديدة الغموض ألا حتتوي على عدد من العناصر 

                                                                                                                                                                                     

  .101مدخل إىل اللسانيات، ص: حممد يونس علي 1
   .12-11االستلزام احلواري يف التداول اللساين، مرجع سابق، ص ص: العياشي أدراري 2
  



 التداولية                                             :                                الفصل األول
 

 

44 

/ هذا/اجلماعة واسم اإلشارة  ووا: العناصرالسياق الذي وردت فيه ومعرفة املرجع الذي حتيل إليه ومن هذه 

وأيضا قد تسمى املعينات وهي  ملة إّال إذا عرفنا ما تشري إليه،وال يّتضح معىن هذه اجل ،)غذا(وظرف الزمان

وتنقسم اإلشارية إىل أربعة  لم واملتلقي وزمن املنطوق ومكانهتعبريات حتيل إىل مكونات السياق االتصايل وهي املتك

  :أقسام هي

 )PersonalDeiscis(اإلشاريات الشخصية •

  )Temporal Deiscis(اإلشاريات الزمنية •

  )Spatial Deiscis(اإلشاريات املكانية •

 )Social Deiscis(اإلجتماعية اإلشاريات •

  :اإلشاريات الّشخصية_ 

 ومفردا أللمتكلم وضمائر املخاطب ) حنن/أنا(لعناصر اإلشارية الدالة على الشخص وهي الضمائراهي       

تبادل كل من املتكلم واملخاطب أدوار  و، وقد ينشأ نوع من اللبس يف استخدام الضمائر إذا تعدد مراجعها أامؤنث

نا سعيد أ: قال زيد: نقل متكلم كالما آخر كأن يقول رجل والكالم فأصبح املتكلم خماطبا واملخاطب متكلما، أ

  1.يد أم غريهز و أه" أنا" يدري من سعيد اليوم، فال اليوم، هو

    :اإلشاريات الزمنية- 

الزمنية يف املتكلم  اإلشارةمركز  وقياس زمن املتكلم، فزمن املتكلم هبوهي تدل على زمان حيدده السياق 

جند أن " نلتقي الساعة الّتاسعة: "فإذا قلت مثال األمرالزمنية التبس  اإلشارة مركز ورف زمان املتكلم أفإذا مل يع

 ومساءا، اليوم أ وأن ما إذا كانت صباحا أ انحيددو زمان التكلم وسياقه حيّدد أن املقصود بالساعة التاسعة لكن ل

  2.غًذا

  :اإلشاريات المكانية_ 

                                                           

    .84م، ص2012، 3كتاب العبارة واإلشارة، دراسة يف النظرية، مكتبة اآلداب، ط  :حممد العيد1
  . 84، املرجع السابق، ص كتاب العبارة واإلشارة: مد العيدحم2
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على  ووهي عناصر تشري إىل أمكان يعتمد استعماهلا وتفسريها على معرفة مكان املتكلم ووقت التكلم أ 

بعدا  والسامع، ويكون لتحديد املكان أثره يف اختيار العناصر اليت تشري إليه، قُربا أ ومكان معروف للمخاطب أ

إّال إذا وقفوا على ما ُتشري إليه مبقاييس  وذاك،هنا، هناك : ّسروا كلمات مثلويستحيل على الناطقني باللغة أن يف

  1.إىل مركز اإلشارة يف الكالم فهي تعتمد على الّسياق املادي املباشر الذي قيلت فيه

  :شاريات االجتماعيةاإل_

غري و العالقة االجتماعّية بني املتكلمني واملخاطبني من حيث هي عالقة رمسية أ إىل عبارات تشري ووهي ألفاظ أ

، والعالقات الرمسية يدخل فيها صيغ 2من مستويات العالقةغري ذلك  وغري محيمية أ وعالقة محيمية أ ورمسية أ

الرمسية فتتحّرر من القيود كلها، ومن  التسجيل يف خماطبة من هم أكرب سّنا ومقاما من املتكلم أّما العالقات غري

  :شاريات االجتماعية يف اللغة العربية نذكرأهم اإل

  .األمري، فضيلة الشيخ وفخامة الرّئيس، اإلمام األكرب، جاللة امللك، مس: ألقاب مثل

  .السيد، السيدة، اآلنسة- 

  .حضرتك، سيادتك، جنابك- 

  .معايل، الباشا، هامن- 

  :االفتراض المسبق/  ب

القول الذي يتضمنها وميكن تعريفه باملعلومات اليت مل يفصح عنها املتكّلم فإّا وبطريقة آلّية ومدرجة يف      

  :أصال بغض النظر عن خصوصيته يف إطار احلديث الذي يتجّلى فيه

  3:القول الذي يقبل أن ُيصاغ استفهاما مث نفيا مثال ذلك وومن الناحية اإلجرائية االفرتاض ه- 

  .أغلق النافذة: مثال" 1"ففي امللفوظ
                                                           

  .85كتاب العبارة واإلشارة، دراسة يف النظرية، املرجع السابق، ص: يُنظر،حممد العيد 1
  . 85املرجع نفسه، ص2
  148،مرجع سابق، صالتداولية : جورج يول 3
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  . ال تغلق النافذة: مثال" 2"ويف امللفوظ

  1.مضمونه أن النافذة مفتوحة" افرتاض مسبق" كليهما خلفية ففي امللفوظني   -

قطعة هذا من نية غري مللالفرتاض املسبق يف أنه جيعل اخلطاب يسري بصفة تسلس األساسيةوتكمن الوظائف       

منط ال ميكن  ويضمن التماسك العضوي للخطاب،وهناك أيًضا القول املضمر وه وجهة ومن جهة أخرى فه

معرفته إال بالعودة إىل الوضعّية التخاطبّية اليت قيل فيها، ويعّرف أنه املعلومات اليت للكالم أن حيتويها ولكن 

فإن السامع هلذا القول قد يفهم أشياء  " إّن الّسماء متطر:"حتقيقها يف الواقع رهن خصوصيات احلديث مثال ذلك

  : ا فيها فقد يُفهم بأنّهكثرية إذا تعددت السياقات اليت يتجّله

 .دعوة للمكوث يف البيت -

 .يفوته موعد احلافلة إىل العمل حىت ال اإلسراع وأ -

 .حىت يتوقف املطر االنتظار وأ -

 2.عدم نسيان املظلة عند اخلروج وأ -

  "كيف حال زوجتك وأوالد؟:  "ويف مثال آخر يقول الطرف األول للطرف الثاين

متزوج وله أوالد كما أن يفرتض بأن العالقات القائمة بني هذين : الثاينفإن هذا يفرتض بأن الطرف       

  ".هي خبري واألطفال يف عطلة: "الشخصني تسمح بطرح مثل هذه األسئلة فريُّد الطرف الثاين قائال

يل يد وكة بني املتكلمني فإّن الطرف الثاين قد يتجاهل األول وسؤاله أشرت غري م اإلخباريةوإذا كانت اخللفية - 

  :رفض الكل واخلرب الضروري أ

 .أنا ال أعرفك -

 .أنا لست متزوجا  -

                                                           

  .31التداولية عند العلماء العرب، ص: مسعود صحراوي1
  .83، ص"مقاالت يف التداولية واخلطاب: "عمر بلخري 2
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 1.لقد طلقت زوجيت -

ويرى التداوليون أن االفرتاضات املسبقة هلا أمهية قصوى يف عملية التواصل واالبالغ ففي التعليمات       

Didactique فل معلومة جديدة منذ زمن طويل فال ميكن تعليم الط" االفرتاضات املسبقة"مت االعرتاف بدور

  .إال بافرتاض وجود أساس سابق يتم االنطالق منه والبناء عليه

ضعف أساس  وأما مظاهر سوء التفاهم املنطوية حتت إسم الّتواصل الّسيء فلها سبب أصلي مشرتك ه    

  .الضروري لنجاح كل تواصل كالمي" االفرتاضات املسبقة"

وهي النمط الثاين من متضمنات القول ترتبط لوضعية اخلطاب " sous-entendus"أما األقوال املضمرة     

  .2الذي حيّدد على أساس معطيات لغويّة" االفرتاض املسبق"ومقامه على عكس 

  :االستلزام الحواري -جـ 

  :الناس يف حوارام ألن، 3"غرايس"إىل الفيلسوف  ويرجع البحث يف هذا اال

 .قد يقولون ما يقصدون -

 .مما يقولونقد يقصدون أكثر  -

 .قد يقصدون عكس ما يقولون -

ما تعنيه الكلمات والعبارات بقيمتها اللفظية  ويقال ه افحاول إيضاح االختالف بني ما يقال وما يقصد، فم     

ى أن يصل لغري مباشر باعتبار أّن السامع قادر ع وما يريد املتكلم أن يبلغه للسامع إىل حن والظاهرة، وما يقصد ه

إىل مراد املتكلم ملا يتاح له من وسائل االستدالل وطرق االستعمال فحاول إقامة معرب بني املعىن الصريح واملعىن 

                                                           

ر، لطلبة معاهد اللغة العربية وآداا ترمجة حممد حيياتني، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون، اجلزائ" مدخل إىل أساسيات التداولية: "اجلياليل دالش1
  .  34م، ص1994، 1ط
  .42، مرجع سابق، ص"التداولية عند العلماء العرب: "مسعود صحراوي2
 إصداراتهيف جامعة أوكسفورد، صاحب نظرية االستلزام احلواري من  أستاذفيلسوف لغة بريطاين مثقف كان : جرايس، هوربوت بول جرايسن3

studies in the way-of words.  
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بني تنشأ املبادئ حلل مشاكل سوء الفهم اليت  أهمأن من " غرايس"املتضمن ومن هنا نشأة فكرة االستلزام ورأى 

  .الناس مها مبدأ التعاون والّتأدب الكالمي

  :مبدأ التعاون -د

أي أن احملادثني يتعاونون الستمرار : احملادثة إجناحيعد من أهم املبادئ اليت تم به التداولية ألنه مهم يف       

  .1احلديث من خالل املسامهة واملشاركة يف احلدث الكالمي املتواصل

أن يقع فيها، وفقا  نبغيالذي ي احلال  التخاطب حبسب احلاجة، أي يقع يفيف إسهامكأن جتعل  ووه      

  . يتجلى يف أربعة مبادئ) التعاون( أللغرض املقبول ووفقا الجتاه املبادلة الكالمية،ومبد

 مااإلختالف بني هي اللبس الذي حيدث بني املتحاورين بسبب " جرايس"اليت انطلق منها األمثلةومن بني      

  :يقال وما يقصد ويتضح من خالل احلوار اآليت

 :يسأل أحد اآلباء األساتذة من أجل التوجيه الصحيح البنه -

 هل هذا الطالب مستعد ملتابعة دراسته اجلامعية يف قسم اهلندسة؟ -

 :األستاذفيجيبه  -

 .2إن هذا الطالب العب كرة قدم ممتاز -

، فاحلريف )ضمين(واآلخر مستلزم) صريح(أن احلمولة الّداللّية حتمل معنيني أحدمها حريف " غرايس"فالحظ      

أّن الطالب ليس مستعد  والطالب من العيب كرة القدم املمتازين، أما الثاين ه أن: مستخلص من اجلملة وهو

نظرية احملادثة اليت تنص على أن التواصل  "غرايس"لدراسته يف قسم اهلندسة، وهلذا االختالف يف املعنيني اقرتح

  . 3الكالمي احملكوم مببدأ التعاون الكالمي، حكم ا التواصل الكالمي

                                                           

  28سابق، صآفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، مرجع : حممود أمحد حنلة1
  .34يُنظر، اجلياليل دالش، مرجع سابق، ص2
 26أفاق جديدة يف الدرس اللغوي املعاصر، مرجع سابق، ص: حممود أمحد حنلة2
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 والناس كثري ما خيالفون هذا املبدأ، فرأى الكثري من الدارسني وهذا انتهاك للمبادئ وه أنولكن من املالحظ      

  .الذي أّدى إىل االستلزام احلواري

  :دب الكالميمبدأ التأ/ه

وهذا املبدأ ال يقل عن مبدأ التعاون فهذا يفرض على املتحدثني أن حيرتم بعضهم بعضا يف الكالم، كأن       

اختالف طرق االعتذار بني : حياول شخص االعتذار، وخيتلف مبدأ التأدب يف الكالم من بلد آلخر فنجد مثال

االعتذار عند العرب غري  نلك األسبابهلم البالد العربية والبالد الغربية، فيبدأ الغرب باالعتذار مباشرة مث قو 

وأحيانا يؤدي هذا االختالف بني الثقافات واحلضارات إىل سوء  مث االعتذار األسبابمباشر، فيبدأ العرب بقول 

  .  التفاهم بني الشعوب

  

  عالقة التداولية بالتخصصات األخرى:خامسا

  :عالقة التداولية باللسانيات البنيوية  - أ

لسان، لغة، كالم وحصره موضوع الدراسة " سوسريو د"التقسيم الثالثي للظاهرة اللغوية الذي أجراه عليها  ديع     

  ة واللسانيات البنيوية، يشرتكون يف ييف اللغة دون الكالم، فإن جّل الدارسني عند حديثهم عن العالقة بني التداول

  ماسرت ملاذا ؟ ألاواحدة  فقط يف  صفحة  و هي مرفوضة  لةحاوإمرجع 
    غري اللسان املبعد يف جمال دراسة علم اللسان،  ويوية ألا تم بالكالم الذي هنقوهلم أن التداولية مكملة للب     

  ".ا شيء ميكن دراسته بصورة مستقلةاللغة ختتلف عن الكالم يف أ: " وذلك حسب قوله" دي سوسري"يف نظر 
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سياق الكالم، بمعىن هذا أن اللسانيات البنيوية تم أساسا بدراسة نظام اللغة دون اإلعتداد بنوايا املتكلم وال 

ي جمموع كلي متكامل كامن ليس يف عقل واحد، بل يف مجيع هويذهب كذلك إىل عّد اللغة ظاهرة اجتماعية، ف

  1.عقول مجيع األفراد الناطقني بلسان معني

الشكل موع األصوات وجمموع املعاين، بني دراسة طرق التنظيم بني جم يص مهمة اللسانيات يفوميكن تلخ      

إىل جماالت أخرى ال )  الشكل واملعىن(كن البعد التداويل يف دراسة اللغة يتجاوز منوال ولتعبري أوجز، بواملعىن 

، حيث حتكم واالقتصاء وغريهاامللفوظية واحلجاج ومظاهر االستدالل يف اللغة والتضمني  وحيكمها هذا املنوال حن

  .2هذه املوضوعات حاالت خاصة ومقتضيات جتعلها متجاوزة لوصف عالقة شكلها مبعناها

  ."دي سوسري"املبعد يف جمال دراسة علم اللسان يف نظر  واهتمت بالكالم الذي ه إذنفالتداولية 

مطابق ملفهوم األداء عند  ونشاط فردي وه وهي ذاكرة مجاعية أما الكالم ه "دي سوسري"اللغة عند وعليه ف     

  3.االستعمال الفعلي للغة يف املواقف احلقيقية: أي "تشوسكي"

ويرى الدكتور مسعود صحراوي أن التداولية ليست مكونا من مكونات اللسانيات البنيوية ألن التداولية      

املرحلة األخرية للتحليل اللساين، وليست نظرية للخطاب، كما أن اللسانيات نظرية للجملة، فتقابلها ليست هي 

تكملها، كما أن التداولية ليست سلة مهمالت اللسانيات بل هي أداة لتبسيط اللسانيات، فالظواهر اليت  وأ

غموض عن عناصر التواصل اللغوي وشرح تدرسها التداولية ليست مهملة وال مرتوكة بالضرورة فهي تقوم بإزالة ال

  4.طرق االستدالل ومعاجلة امللفوظات

  : عالقة التداولية بعلم الداللة  - ب

                                                           

م، 1984منشورات اللغة آداب وعلوم، الرباط، دار البيضاء، والتداوليات، أشكال احلدود والبحث اللساين السميائي،  الدالليات: طه عبد الرمحن 1
  .295ص

  .120يف اللسانيات التداولية، ص: خلييفة بوجادي2
  .123م، ص2008، 4اللسانيات النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون، ط: أمحد مومن 3
  .28-27ب، صالتداولية عند العلماء العر : مسعود صحراوي4
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أساس التواصل، ومهما حاولنا  واخل التداولية بعلم الداللة أن كال منهما يتناول املعىن الذي هيرجع تد     

الذي أعاق  وم من وجود مالمح التمايز، وهذا التداخل هالتفريق فإن هذه العلة جتعلنا نرتدد إزاء التمييز على الرغ

حياول  وخلفية أن على الداللة  مثل التداولية وه ملسنيني على ضرورة الفصل وبيان حدود كل جمال، علاتفاق األ

مجلة، ال ميكن أن يكون ذلك مبعزل عن عالقة األمر باملتكلم ومقاصده، وعن السامع  وأ عبارة وأ كلمة  تبني معىن

  1.وكذلك املوقف الذي جيري فيه الكالم

إذا كان علم الداللة يعين دراسة املعىن من خالل املفردة والرتكيب فإنه يدرس ذلك دراسة شكلية صورية       

غض النظر عن السياقات اليت تصف الكالم، لذا أطلق علماء أصول الفقه على هذه املباحث علم الوضع ب

  2.اللغوي

التداولية بعلم الداللة اليت هي فرع من فروع علم اللسان احلديث يشوا الكثري من الغموض، فهي إن عالقة       

  .3تتداخل مع علم الداللة يف معرفة املعاين احلرفية واملعاين السياقية ومها إن اشرتكا يف املوضوع بدراسة املعىن

  :يدراسة املعىن، وكانت التداولية ه وجند يف تعريف علم الداللة ه

  .»دراسة كيف يكون للمقوالت معان يف املقامات التخاطبية«

الذي  يضفي كثريا من الغموض حيال حتليل املعىن إن اشرتاك كل من التداولية والداللة يف موضوع دراسة املعىن

ال "ما يذهب إليه  وتؤديه اللغات، ألن هناك من الدارسني من جيعل التداولية امتداد لدرس الداليل على حن

  4."ترافاس

 وه وذلك الفرع من علم اللغة الذي يهتم بدراسة املعىن، أ ودراسة املعىن أبعلم : علم الداللة توقد عرف      

  1.فرع من علم اللغة يدرس العالقة بني الرمز اللغوي ومعناه

                                                           

  .22يف تداولية اخلطاب األديب، ص: أبوزيد نواري سعودي 1
  . 14مدخل اللسانيات، مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب، ص: حممد حممد يونس علي 2
  .128يف اللسانيات التداولية، ص: خليفة بوجادي 3
  .128ص مرجع سابق، ، يف اللسانيات التداولية: خليفة بوجادي4
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حيث يصنف علماء اللغة علم الداللة  ) األداء( و ) الكفاءة( وميكن أن نربز الفرق بينهما من خالل       

مبعىن آخر فإن الداللة تم بدراسة املعىن بينما  والكفاءة، أما التداولية فتصنف ضمن األداء، أ وضمن القدرة أ

تبحث التداولية يف سبل استخدامه يف اجلملة، وهذا ال يعين اختالف كل العلميني وإمنا يعين تكاملهما لتكوين 

  2.دراسة شاملة

  :عالقة التداولية باللسانيات وتحليل الخطاب -جـ

يف ظل األحباث وظهور املفاهيم ذات االستهالك الواسع تداخلت املصطلحات واملفاهيم وقد يصادف        

النص ولنوضح ذلك أن اخلطاب ال  واخلطاب، واخلطاب ه ومصطلح النص ومصطلح اخلطاب فيظن أن النص ه

ذا خيتص باجلانب املنطوق من اللغة  وإىل بعضهم البعض، أي يف ختاطبهم فهيولد إال بني الناس يف توجههم 

على وجه التحديد تكون بني بعض  ويطلق على كل متتالية من اجلمل ترتبط فيما بينها بعالقة أ ووأما النص فه

  .  3الحقة هلا واجلمل عالقات كأن يرتبط عنصر من مجلة بعنصر وارد يف مجلة سابقة أ هذه اصرنع

بعني االعتبار البعد التداويل لنص وذلك انطالقا من أن  ذيؤكد جل علماء النص على ضرورة أن نأخ

  4.للمتلقي لكن نص رسالة معينة يريد الكاتب إيصاهلا

كل ثقايف حييل إىل معطيات ذات أصول متنوعة ليست لسانية  ووالنص من وجهة نظر تداولية فه        

استعمال ملفوظات يف تركيباا إلجناز أفعال : اخلطاب حسب الرؤية التداولية بأنهفحسب هلذا يعرف مثله مثل 

  5.اجتماعية

                                                                                                                                                                                     

  .41بوجادي، مرجع سابق، صخليفة 1
  .129املرجع نفسه، ص2
  .83م، ص2007، 1اللسانيات وحتليل النصوص، عامل الكتب احلديث لنشر والتوزيع، ط: رابح بوحوش3
  . 97م، ص2008، 1مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقية منشورات االختالف، اجلزائر، ط: حممد األخضر الصبحي: يُنظر 4
  .136م، ص2014، 5حلسن بونكلي، جملة البالغة وحتليل اخلطاب، املغرب، العدد:مقال حتليل خطاب، أسس النظرية، تر: ألفا أوصمان بازي 5
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اولية وإذا كان له حتديدات متنوعة فإنه يوجد حتديد واسع جدا لتحليل اخلطاب عالقة وطيدة بالتد

قبل ناطقيني حقيقيني يف الفعلي للغة من  ستعمالاإل دراسة"وكما هناك تعريف آخر وه" حتليل استعمال اللغة"هو

  1".أوضاع حقيقية

حول طبيعة مقومات السياق، ومع  إمجاعويسعى حتليل اخلطاب إىل ربط امللفوظات بسياقاا وال يوجد       

  2.املشاركون يف اخلطاب: ذلك توجد نواة من املقومات جممع عليها

مصطلحني خمتلفني ملفهوم واجتاه  وأكما ترد التداولية وحتليل اخلطاب يف غري موضع بوصفها مرتادفني 

  3.واحد، وترد التداولية أحيانا بوصفها نوعا من حتليل اخلطاب

ما جعلها  ووقد توسعت دراسة اللغة إذن من النص  توسعت دراسة اللغة إذن من النص إىل اخلطاب وه        

سة ااملنهج اجلديد الذي تبنته الدر أكثر مشولية واتساعا مع ربطه بالظروف املقامية والسياقية، وهذا جوهر 

  4.التداولية

  

  :عالقة التداولية باللسانيات النفسية واالجتماعية  -د

يف معاجلة  اإلدراكياستفادت التداولية من علم النفس وعلم اللسان النفسي، فقد استعانت بعلم النفس       

 وواالفرتاضات املسبقة واستفادت من علم نفس النم اتنضميتوتطور مفاهيم القوة االجنليزية وال وأثرهااللغة  إنتاج

  5.»يف اكتساب الطفل اللغة ودور السياق يف اكتساب اللغة وفهمها

                                                           

  . 09م، ص2018، 1حممد حيياتني، منشورات ،ط: املصطلحات واملفاتيح لتحليل اخلطاب، تر: دومنيك مانغو 1
  .27- 28املصطلحات واملفاتيح لتحليل اخلطاب، املرجع السابق، ص: دومنيك مانغو 2
  .38املرجع نفسه، ص3
  .16قضايا اللغة العربية يف اللسانيات الوظيفية، ص: أمحد املتوكل 4
، دار النشر للجامعات، "ء نظرية االتصال، دراسة لغوية تطبيقية يف ضو "لغة اخلطاب السياسي"النظرية الرباغماتية اللسانية التداولية: حممود عكاشة 5

  .35م، ص2005، 1مصر، ط
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 languageوإحداثهاومن أكثر املوضوعات اليت تقوم بدراستها اللسانيات النفسية كيفية اكتساب اللغة       

production ،وسعى اللسانيون النفسيون إىل التعرف على طبيعة حمتوى املكونات الشخصية للقدرة  وفهمها

  1.الغوية البشرية وكذلك اكتشاف الطرائق اليت ترتبط ا املعرفة اللغويية عن طريق االستخدام الفعلي للغة

  2.التداولية تعتمد يف دراستها على مقوالت اللسانيات النفسية يف هذا اال

  :قتها باللسانيات االجتماعية جندأما عال 

نشأت اللسانيات االجتماعية كرد فعل على اللسانيات اليت جتاهلت املكون االجتماعي للغة، فقد           

عنيت أوال مبشكل اللغة بوصفها وضعا يناسب طبقات اجتماعية واقرتحت يف ذلك أن تدرس استنادا إىل مباحث 

  3.أفعال الكالم

لية يف علم اللسان االجتماعي يف حتليل احملادثة واحلوار واخلطاب واألدوار االجتماعية وقد سامهت التداو 

  4.أن للتداولية تداخال كبريا مع اللسانيات االجتماعية وودروها يف حتديد صيغ املخاطبة ومن خالل هذا يبد

  

النفعية لالستعمال اللغوي فكثريا ما تتبلور عالقات الناس  األهدافيعد إيداع العالقات االجتماعية من 

  5.من خالل اجنازهم ألفعاهلم اللغوية

بالتشارك االجتماعي فهي اليت تفصح عن " سايرب"وتعترب اللغة نشاط اجتماعي خيدم ما يسميه   

العالقات وتلك القيم،  عن هذه لإلفصاحالعالقات الشخصية والقيم احلضارية واالجتماعية، فهي الوسيلة الوحيدة 

  6.فقد انصبت جهود علماء اللغة االجتماعيون على دراسة هذا اجلانب املهم يف اللغة

                                                           

  .21-22مدخل إىل اللسانيات، ص: حممد حممد يونس علي 1
  .132يف اللسانيات التداولية، ص : خليفة بوجادي 2
  .45- 46مدخل إىل اللسانيات التداولية، ص : اجلياليل دالش 3
  .35النظرية الرباغماتية اللسانية التداولية، ص: حممود عكاشة 4
  .25اسرتاتيجيات اخلطاب، ص: اهلادي بن ظافر الشهريعبد  5
  .26م، ص1988، 1علم اللغة االجتماعي عند العرب، مطبعة جامعة املستنصرية، بغداد، ط: هادي ر 6
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األسس واملعايري االجتماعية اليت حتكم السلوك  اكتشافوقد قام علماء اللغة االجتماعيون من خالل 

اللغوي استهداف إعادة التفكري يف املقوالت والفروق اليت حتكم قواعد العمل اللغوي ومن مث توضيح موقع اللغة 

  1.يف احلياة اإلنسانية

  :عالقة التداولية باللسانيات التعليمية -ه

صناعة الّتعليم ثراًءا كبريا يف العصر احلديث، استنادا إىل مقوالت اللسانية  ولقد عرفت التعليمية أ  

البىن اللغوية دون املمارسة االجتماعية السابقة، وإىل حبوث التداولية، حيث تأكد بأن التعليم ال يقوم على تعليم 

لعبارات يف جمال استخدامها، لة اوكميات الكالم ودال األقوالى قيم دانية اليت تسمح للمتعلم بأن يتعرف علاملي

  2.يف سياقات مشروطة إىل جانب أغراض املتكلم ومقاصده اليت ال تّتضح إّال 

الختبارات ومراقبة جعة جدرية ملناهج التعليم والتدرج واار اللسانيات التداولية قد مسحت مب إن نتائج  

البعد : أساسية لتحديد التعليم أبعادثة جة التمارين، إن مجيع املؤلفني يؤكدون ويلحون على ثالاملعلومات ومنذ

توفري املعلومات عن اال الذي تستخدم فيه اللغة،  واملعريف، البعد العاطفي والبعد التداويل، فالبعد املعريف ه

على التخاطب دون عوائق نفسية، والبعد التداويل تكوين  املرءالرتغيب والتشجيع بقصد محل  ووالبعد العاطفي ه

  3.االستعدادات اللغوية وتطويرها قصد التبليغ األمثل واحلصول على فعالية اجتماعية أكرب

به والذي فاجئ  »تقدم أي شيء لتعليمية اللغات إن اللسانيات ال«":تشومسكي"أن تصريح  ويبد  

دة األمريكية، قد أزيل من الوجود، ودليل ذلك الثراء الكبري الذي عرفته معلمي اللغات يف ملتقى الواليات املتح

  4.التعليمية يف العصر احلديث إستنادا إىل املقوالت الللسانية، وخباصة اللسانيات االجتماعية

                                                           

  .26املرجع نفسه، ص1
  .133لية، مرجع سابق، صيف اللسانيات التداو : خليفة بوجادي2
  .46مدخل إىل اللسانيات التداولية، ص: اجلياليل دالش3
  .134بن عكنون، اجلزائر، د ط، د ت، ص-دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية: أمحد حساين 4
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وقد جتاوز التعليم مهمة التلقني لتحصيل كفاءة إىل مهمة حتصيل األداء بتوفري حاجات املتعلم واالقتصار   

  1.ى تعليمه ما حيتاج إليه، واالستغناء عما ال حيتاج إليه من أساليب وشواهد تثقل ذهنهعل

إىل ضرورة استثمار " اجلياليل دالش"قد سامهت اللسانيات التداولية بشكل كبري يف صناعة التعليم بدعوة   

أعطى األولوية واألسبقية ملفهوم القواعد والقوانني اللغوية حسب ما تتطلبه املواقف الكالمية أي أن هذا األخري قد 

لقد بات أساسيا توسيع جمال املكتسبات من جهة وقلب ترتيب األولويات من «:التبليغ على اللغة حيث يقول

ق واحملرك، وليس اللغة، ألن االهتمام باملتعلم بالذي جيب أن يكون األس وجهة أخرى، ذلك ألن مفهوم التبليغ ه

  2.»التبليغ ال أحكام اللغة وحذفها يعين االعرتاف الكلي بأن هدفه

  

  

                                                           

  .133يف اللسانيات التداولية، ص: خليفة بوجادي 1
  .49-48مدخل إىل اللسانيات التداولية، ص: اجلياليل دالش 2



 

 

  

  

  

 

  يــــــالفصل الثان

أطراس الكالم "دراسة تداولية في رواية 

 "عبد الخالق الركابي"لــ
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  : قراءة في العنوان -1

إذ صفحة من احلجم املتوسط،  240لعبد اخلالق الركايب واليت حتتوي على ما يقارب " أطراس الكالم"رواية      

، حيث حتكي الرواية عن إمكانية تغيري اإلنسان لقدره وملصريه رغم تشابك 2006صدرت بطبعتها العراقية عام 

  .الظروف السيئة، كما حتكي عن العراق وقت احلصار وبعد الغزو

أا كتبت بأسلوب فين خاص ورؤية حتليلية ذات خلفية ثقافية متنوعة بني " أطراس الكالم"يف رواية   جند      

شرق وغرب، ميضي الراوي العراقي يف سرده ويف تداعياته املتنوعة املصادر واألبعاد، ليقدم رواية متميزة يف غرابتها 

  .وواقعيتها، عن شخصيات مضطربة يف زمن مضطرب

ى ال يبالغ يف حسه ى العراق بكل مالحمها القاسية، حكتتميز الرواية يف أا حتكي عن فرتة احلصار عل     

  .الدراما وإمنا يقدم ما حدث كحقائق حدثت على أرض الواقع

شرح أيسر املعاجم اللغوية توما عالقتها بالكالم، حيث " أطراس"ولعل ما يستوقفنا هو عنوان الرواية       

  ) ).أطراس(بالكسر هي اليت حميت مث كتبت واجلمع (قة كلمة ِطْرس وأكثرها د

  1.كل صحيفة ِطرس: الكتاب املمُحو، ويقال: ويقولون الطرس

  .الصحيفة، ويقال هي اليت حميت مث ُكتبت: طرس، الطّرسُ : وجند مصطلح الطرس عند ابن منظور

  .الكتاب الذي حمي مث كتب، واجلمع أطراس وطروس: الطّْرسُ 

  2.الكتاب املمحو الذي يستطاع أن تعاد عليه الكتابة: رسُ الطّ 

                                                           

  .44ص  عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،: ، تح3معجم مقاييس اللغة، ج: أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا1
  .2656-2655، ص 4، جملد 1، دار صادر بريوت، ط30ابن منظور جلمال الدين بن مكرم، لسان العرب، ج2
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عنوان لروايته، كان اختياريه نقديا واعيا لظالهلا الداللية، وذلك ) أطراس الكالم(ولقد اختار الراوي عنوان       

 هو شأن كل كتابة إبداعية حقيقة، حيث حييل أيضا مصطلح الطرس إىل حدث مهم قدمي ترك أثارا يف مستقبل

  .السارد

هنا يستعيد الراوي بطل الرواية ذكرياته، وحيول حياته إىل أطراس مكتوبة، ينتقل الكاتب عبد اخلالق الركايب       

بني احلاضر واملاضي وحيكي بأسلوب سلس عن العراق وأهله زمن احلرب والقصف واحلصار بأسلوب عبد اخلالق 

ضة عن متاعب احلياة يف العراق واحلرب وانعكاساا وتأثريها على الركايب حيدثنا عن طريق شخصيات الرواية املتناق

حيام، على لسان عبد اخلالق الركايب الذي خيربنا أن املاضي ال ميوت وأنه يبقى حيا ينبض يف مكان ما من 

  .بع الذي يزيل الركامصالروح أو اجلسد بانتظار األ

  .الراوي بناء نسيج درامي متماسك ي رواية مجيلة بأسلوب رائع وصعب استطاع بههف      

  : المستوى التركيبي-2

 وقف عندها اللغويون من أجل استخالص أهم القواعد اليت حتكم اليتمن أهم املستويات اللسانية        

أن املستوى الرتكييب من أنسب " عبد اهلادي بن ظافر الشهري"إنتاج اجلمل والنصوص، حيث يرى الباحث 

اليت تسمح للمرسل بتوظيفه إلبراز إسرتاتيجية اخلطاب تداوليا، حيث يربط الشهري يف هذا  املستويات اللغوية

التعريف بني املستوى الرتكييب والبعد السياقي التداويل للمستوى نفسه، حيث توظف الطبيعة الرتكيبية هلذا املستوى 

، ويتم يف هذا املستوى دراسة اجلملة 1وفق املرامي التواصلية اليت جتمع منتج النص اخلطاب، القارئ واملتلقي

                                                           

  .71إسرتاتيجيات اخلطاب، ص : عبد اهلادي بن ظافر الشهري 1
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وتركيبها كالتقدمي والتأخري والكشف عن العالقات النحوية وبني الكلمات يف اجلملة ووظيفة كل كلمة ا، وهذا 

  )1(.امسية، فعلية، مثبتة ومنفية: املستوى يعىن باإلعراب والعوامل النحوية وقواعد تركيب اجلمل

سني أن الروايات ترتاوح بني السرد والوصف واحلوار وألن وضعنا يصبوا إىل ومما ال خيف على النقاد والدار 

دراسة اللغة يف االستعمال فإنه جيدر بنا دراسة احلوار يف هذه الرواية، باعتباره كالما يدور بني الشخصيات الروائية 

  .قهاكل واحدة منها غرضها وسياللتشكيل مواقف ختابرية وآراء معينة عن طريق هذا احلوار 

حيث قمنا بإحصاء اجلمل املوجودة يف الرواية واحلوار باعتباره جزءا ال يتجزأ من الرواية، ذلك ألن أمهية 

  .احلوار كبرية يف نقل األفكار والتصورات عن جمريات األحداث

يف حني  2651وقد قمنا بإحصاء عدد اجلمل االمسية والفعلية يف الرواية، حيث بلغ عدد اجلمل الفعلية 

  .مجلة 1815غ عدد اجلمل االمسية بل

ومن خالل هذا اإلحصاء نستخلص بأن اجلمل الفعلية بنوعيها البسيطة منها املركبة، قد طغت بشكل كبري 

  .على اجلمل االمسية يف الرواية

وهذا الفرق الكبري مل يأت هكذا فحسب، بل ورائه أسباب أمهها اللغة العميقة اليت كثريا ما تساهم يف إبراز 

واقف التواصلية بني شخصيات الرواية، وألن اجلمل الفعلية كذلك دالة على االستمرار واحلركة، وصناعة احلدث امل

داخل الرواية بني الشخصيات وهذا األمر هو الذي جعل الرواية  تسري وفق حيوية وأحداثها مستمرة ومشوقة على 

  .ار وهي مساعدة للجمل الفعلية اليت تصنع احلدثعكس اجلمل االمسية اليت هي يف األصل تفيد الثبات واالستقر 

  

                                                           

  .93، ص م 2007، )د ط(اللغة العربية، مستوياا وتطبيقاا، دار املناهج للنشر والتوزيع، عني مليلة، :حمسن علي عطية 1
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سواء كان الفعل ماضيا (هي ما احتل صدارا فعل يف اجلملة، وذا تعترب مجلة فعلية  :الجملة الفعلية- أ

  1.»اجلملة الفعلية ما كان اجلزء األول منها فعال«" ابن األنباري"، يقول )أو مضارعا أو أمرا

 : نماذج الجملة الفعلية في الرواية •

 .اعرتضت سبيلي حىت سارعت باهلرب تاركا مدينيت إىل األبد -

 .أضفت وأنا أقفل الدرج الرئيس -

 .كانت حتاول طمأنيت -

 .كبحت رغبيت املفاجئة تلك -

 2.وقفت عند احملطة اخلاصة حبافالت نقل الركاب -

 .كانت تتسلل من مدرستها خلسة -

 .كنت أستغيث م -

 .تكون قد عكرت علي صفاء زينيت أخشى أن -

 .حياول التأكد من قدرته -

 .تدخل رمزي حماوال دئة الوضع -

 .عاد العجوز يسرتسل كالمه -

 .نتبادل خالله احلديث -

 .احتضنت طفلتها -

                                                           

  .73حممد جة البيطار، مطبوعات امع العلمي العريب بدمشق، ص : أسرار العربية، تح: أبو الربكات األنباري 1
2
  .17- 12م، ص ص 2006، 1رواية أطراس الكالم، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط:عبد اخلالق الركايب  
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 .يكفي أن تنفجر اللحظة -

 .كانت ترمقين -

 .يتخلى عن مرحه -

 .استسلمت الرجتاج السيارة -

 .هنأت نفسي حني رأيته -

 .تذكرت أيام زمان -

 .كان يعّقب وهو يالحظ -

 .ارتفعت أصوات من اخلارج -

 .انصرفت على مدى أيام -

 .لعن اهللا ذلك اليوم -

 1.استغفر اهللا العظيم وأتوب إليه -

 .جاءت رؤى تطالع ذاكريت بوجهها احلبيب -

 .علق رمزي مبرارة -

 .كان يعبئ ذهين بتلك األمساء ذات اإليقاع اخلشن -

 .ضحكت أمي وقد أشرق وجهها -

 .ى أنين ال أعلم كيف حصل األمريشهد اهللا عل -

 .استسلمت الرجتاج السيارة الرتيب -

                                                           

  .108-12رواية أطراس الكالم، ص ص  1
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 .متنيت التدخل لوضع حد لعذابه -

 .تركين جدي أمتىن روعة ما الح يل هذه املرة -

 .تزامحت اخليول مراوحة يف مواضعها -

 .امسع أيها الولد العجوز -

 1.كفاكم نوما -

  : الجملة االسمية -ب

ابن األنباري "ة معيار للتصنيف، يقول ما تصدرها اسم واختذوا هذه القاعد يعترب النحاة أن اجلملة االمسية هي

  2.»للجملة االمسية ما كان اجلزء األول منها امسا«

 3: مناذج من اجلملة االمسية يف الرواية •

 .شجرية الظل القابعة يف موضعها قرب النافذة منذ سنني -

 .كراج النهضة -

 .هذا الظرف الطارئ -

 .وليديحنن يف عهدتك يا  -

 .أنا والدة شهيد -

 .ع ومستغلجشأنا  -

                                                           

  . 119-27، ص صرواية أطراس الكالم1
  .73أسرار العربية، املرجع السابق، ص : أبو الربكات األنباري 2
  .45، 13املرجع نفسه، ص ص 3



 "عبد الخالق الركابي" ـل" أطراس الكالم"دراسة تداولية  في رواية         :        فصل الثانيال

 

 

64 

 .حمنة الزوج احلقيقية -

 .أيب حاول قتلي -

 1.الصحة من عند اهللا -

 .فجر اليوم التايل -

 .السالفة طويلة يا إخوان -

 .ذلك ما حصل قبل أن أعرف أن هناك مصارف من أجل هذا الغرض -

 .العملة الصعبة -

 .أنا رجل أمي -

 .بستان منا وكرب معي -

 .ها األصيلة اليت ال تغدر بصاحبهااخليول كالبشر في -

 .النجار يتصاعد من أجسادها الصقيلة -

 .أنتم يا أهل الكهف -

 .جدي لنرجع لن أستطيع االحتمال -

 .هيا أسرع لقد سبقونا بوقت طويل -

 .الكتب مبعثرة حوهلا على األرض -

 .رؤى الرومانسية -

 .السماعة املستقرة -

                                                           

  .115-46، ص أسرار العربية، املرجع السابق: أبو الربكات األنباري1
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 .لكنه أول اتصال هاتفي -

 .هو الرجل العنيد -

 .سطوة العقل الباطينإا  -

 .كف مفتوحة األصابع -

 .سبحة سوداء طويلة -

 .أنا يف عجلة من أمري -

 . أي ال تكاد تستوعب أفراد أسريتيتمثة تاجر كان يسكن يف مواجهة شق -

 .صوت مريب التقطته أذين -

 .إنا هللا وإنا إليه راجعون -

 .االهتمام ببالبل تركت يف أقفاصها تصدح من حني آلخر -

 .تدري إنك مريض دون أن -

 1.أيها الولد العجوز -

جند يف هذا املستوى أن اجلمل االمسية والفعلية قد سامهت بشكل كبري يف ربط األفكار بعضها ببعض كما       

غلبت اجلمل الفعلية على اجلمل االمسية للداللة على احلركة واالستمرار والتجدد واالنتقال من حدث آلخر أثناء 

لرواية يف نقل األفكار والتصورات عن جمريات األحداث وتبادل اآلراء بني شخصيات احلرب كما ساهم احلوار يف ا

  .الرواية

                                                           

  . 73-12رواية أطراس الكالم، ص ص  1
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حيث يشرح لنا هذا املستوى حكايات الشخصيات كي تكون واحدة من آليات حتريك وعيه يف الزمن،       

رات حترك أحداث ولرمبا حتقيق عملية التنظيم الدرامي لألحداث، حيث يتعالق احلاضر باملاضي عن طريق إشا

  .ماضية وإعادا من جديد وقد ساهم هذا يف سريورة األحداث يف الرواية

  : التداولي للروايةاملعجم - 3

مقصدية باطنية ظاهرية تكتشفها القراءة  لقد احتوت الرواية على الكثري من امللفوظات اليت هلا قوة إجنازية      

بل مقصدية وباطنية ال جندها جاهزة  امللفوظات اليت هلا قوة إجنازيةالواعية والفهم من طرف القارئ، وهذه 

    .نكتشفها من خالل السياق، ومن خالل فهمنا للنص والغوص فيه وقبل أن نستخرج مناذج من هذه امللفوظات

  قصديته  الملفوظ

 تبدأ الذكريات بالنزيف  -

 الرصاصات املنذرة الصافرة  -

 تسبقها رائحة عطرها النفاذة  -

 قصف جوي مفاجئ  -

 نسخة فتية منه -

 مقتبل العمر  -

 حركات إيقاعية  -

 القرى املتامخة  -

 ثوبه احلائل  -

 اجلرح/ ذكريات حيزنة -

 القتال/ احلرب -

 األناقة  -

 احلرب -

 التشابه  -

 الفتوة / الشباب -

 أصوات  -

 التقارب  -

 الرث / البايل -



 "عبد الخالق الركابي" ـل" أطراس الكالم"دراسة تداولية  في رواية         :        فصل الثانيال

 

 

67 

 عينيه الفأرتني -

 دمي يغلي يف عروقي  -

 إطالقة يتيمة  -

 املطر جيلد وجهي -

 عزيزة املنال  -

 مرفوعة الرأس  -

 مالذي الوحيد  -

 هسيس الرياح  -

  قبالت ملتهبة -

 الصغريتني  -

 الغضب الشديد  -

 فريدة -

 الربد  -

 صعبة املنال / ال ميتلكها اجلميع -

 الكرامة والعزة -

 امللجأ الوحيد  -

 ري الرياح فص -

  )1(احلب -

مقصدية ظاهرية اكتشفناها من خالل  إجنازيةلقد احتوت الرواية على الكثري من امللفوظات اليت هلا قوة       

قراءتنا للرواية، فلم تكن جاهزة بل باطنية اكتشفناها من خالل الغوص يف الرواية وقد سامهت هذه امللفوظات يف 

تشكيل خطاب متماسك ورصني ذو لغة فصيحة متينة، ختتفي وراءها معاين منتشرة تساهم يف زيادة مجال اللغة 

  .ورصانتها

  : وى البالغيالمست- 4

مثة ترابط بني املقاربة األسلوبية للعمل األديب وبني علم البالغة، فالبالغة هي اليت متيز أسلوب كاتب عن       

آخر، ولذلك البد من دراسة الرواية دراسة أسلوبية على املستوى البالغي، كي تتضح الرؤى للقارئ من مجيع 

تصل وعلى كافة املستويات، وأن هذا االرتباط الوثيق يقوم األسلوبية بتزويد علم البالغة بالنتائج اليت      اجلهات 

                                                           

  .125، 11رواية أطراس الكالم، ص ص 1
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إليها من قراءة النصوص، وذلك بقراءة ما وراء السطور الكتشاف أشكال ااز وأنساق الصور الفنية املتمثلة يف 

ين املتمثلة يف األساليب اإلنشائية جبميع أنواعها، وهذه هي االستعارة بنوعيها والتشبيه والبديع والكناية ودراسة املعا

  )1(.اهتمامات املستوى البالغي وذلك ملا يف الدراسة من ميزات فنية على مستوى النصوص

  : هانية من تشبيه واستعارة وكناية منففي هذا املستوى عاجلنا خمتلف األساليب الواردة يف الرواية والصور البيا      

 : األساليب -1

طريقة تعبري اإلنسان عن نفسه واألسلوب اجليد الذي حيسن «: أنه" أمحد أمني"فاألسلوب كما عرفه      

  2.»التوضيح كما يريد اإلنسان

 : االستفهام  - أ

طلب املراد على جهة االستعالم تعين طلب : االستفهام هو طلب املراد من الغري على جهة االستعالم فقولنا      

  4.، أو هو طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل أداة خاصة3واإلجياداملراد على جهة التحصيل 

  : ومن أمثلة االستفهام يف الرواية جند

 .اليوم؟ غرضه االستفسارأن يكون قد ذهب ضحية ما جرى هناك  -

 )5(.ما الذي جرى لك؟ غرضه االستفسار -

                                                           

  .64يف النقد األديب، سورية، احتاد كتاب العرب، د ط، د ت، ص : ضلصالح ف1
  .26م، ص 2012النقد األديب دار الكلمات العربية، القاهرة، مصري، د ط، : أمحد أمني 2
  .286ص  م،1914، دار الكتب اخلديوية، مصر، دط، 3الطراز املتضمن ألسرار البالغة، وعلوم حقائق اإلعجاز، ج: حيىي بن محزة العلوي 3
  .88، ص 1982، 2، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ط)علم املعاين(يف البالغة العربية : عبد العزيز عتيق4
  .72، 52رواية أطراس الكالم، ص ص 5
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كيف يل أن أصدق هذا الكالم وأنا خري من يدرك أنين حمط آماله لكوين ولده الوحيد الذي رزق به مخس  -

 .االفتخار: بنات؟ غرضه

 .أمل يقل اآلن شعورك بالوحشة؟ غرضه االستفسار -

 أمتزح يا أستاذ أم أنت جاد؟ -

من ديارهم لتعيدهم إليها حرب أخرى؟ غرضه  ناسادى املفارقة الكامنة يف أن تشرد حرب أال تالحظون م -

 .األسف واحلسرة

 .ما رأيكم يب؟ غرضه الفخر -

 أليس كذلك يا أستاذ؟ -

 أحلافا كان أم بطانية؟ -

 .أحدث مكروه ال مسح اهللا؟ غرضه االستفسار -

 .بسرعة الصواريخ؟ غرضه االستهزاءأتشتهي التمزق حتت عجالت واحدة من هذه السيارات املنطلقة  -

 يلنا شارع؟ غرضه االستفسار؟بأكتب علينا اليوم أن تزفنا حشود الناس كلما اعرتض س -

 .أال ختربين ما هي قصتك اليوم؟ غرضه االستفسار -

 .مل ال يستعني يف العبور باجلسر ما دام غري قادر على اجتياز الشارع؟ غرضه اللوم والعتاب -

 .االستفسارما رأيك؟ غرضه  -

 .أي قانون هذا الذي يلزمين بأن أذهب من تلقاء نفسي إىل حتفي؟ غرضه االستهزاء -
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كيف تريدين لقاء مبلغ قد ال يوفر وجبة طماطم ألسريت أن أجازف بالتوجه بسياريت إىل مدينة ال علم يل  -

 1باحملسيبة اليت نزلت ا؟

 ومن أين جاءتك تلك الثروة؟ -

 ما الذي جرى للناس؟ -

 نشرة احلائط؟ أرأيت -

 أنراه أيها الوالد العاق؟ -

 )2(جدي إىل أين حنن ذاهبان؟ -

 : أساليب النداء -ب

  3.هو طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه بأداة نداء: جند تعريفه عند البالغيني

أو " يا"وتنبيهه لإلصغاء، ومساع ما يريده املتكلم وطلب اإلقبال باحلرف وهو  توجيه الدعوة إىل املخاطب       

  4.إحدى أخواا

  :ومن أمثلة أسلوب النداء يف رواية أطراس الكالم جند

 .غرضه لفت االنتباه. يا صاحيب -

 .غرضه لفت االنتباه. يا أخيت -

 غرضه لفت االنتباه . يا رجل -
                                                           

  .34، 12رواية أطراس الكالم، ص ص  1
  .116، 81املرجع نفسه، ص ص 2
  .96، ص م2007، 2وت، لبنان، طجواهر البالغة، دار املعرفة، بري  :السيد أمحد اهلامشي3
  .61، ص م2008، 1األساليب اإلنشائية يف العربية، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط :إبراهيم عبود السامرائي 4
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 .غرضه لفت االنتباه. يا مجاعة  -

 . غرضه لفت االنتباه. يا إخوان -

 .غرضه لفت االنتباه. يا شبلي  -

 . غرضه لفت االنتباه. يا أستاذ -

 غرضه االستغاثة . يا ستار -

 غرضه االستغاثة . يا منجيي -

 غرضه االستغاثة. يا أهل الكهف -

 1.غرضه لفت االنتباه. أيها الولد العجوز -

 .غرضه لفت االنتباه. يأيها الولد العاق -

 .غرضه االستغاثة. يا إهلي -

 .غرضه لفت االنتباه. أيها الولد العجوز -

 .لفت االنتباهغرضه . يا أنسي -

 .غرضه لفت االنتباه. يا أمي -

 .غرضه لفت االنتباه. يا أيب -

 .غرضه لفت االنتباه.يابين -

 2.غرضه لفت االنتباه. يا رؤى -

                                                           

  .73، 32ص ص  رواية أطراس الكالم،1
  .190-74املرجع نفسه، ص ص 2



 "عبد الخالق الركابي" ـل" أطراس الكالم"دراسة تداولية  في رواية         :        فصل الثانيال

 

 

72 

 1.إنه صراع الطبقات يا رفيقي -

 .غرضه االختصاص. ينا على قبلة وأرحنا يا أبو اخلضر أذحب -

 .غرضهاإلغراض. أمسك به يا أستاذ -

 .غرضه التعجب. بارك اهللا فيك يا ولدي -

 .غرضه اإلغراء. حتن يف عهدتك يا ولدي -

 .غرضه االختصاص. أصح يا عم -

 .يا إهلي من يصدق ذلك؟ غرضه االستغاثة -

 .غرضه االستغاثة. أخريا يا أستاذ تمحدا هللا ألنك شرفت البي -

 .غرضه االختصاصىن تنبه إىل نفسك يا ابن الز  -

 .غرضه االستغاثة. يها مساع صوتك وما كان أبشعهايا إهلي ما كان أطول تلك الساعات اليت انتظرت ف -

 .غرضه اإلغراء. هذا لعنيهيا يا رؤى خّلصي الرجل من أنبوبك ال -

من كان يصدق أن رؤى ستذلل كل العقبات اليت تعرتض سبيلها لتحقق حلم حياا بأن تغدو . يا إهلي -

 .غرضه االستغاثة! طبيبة؟

  2.للتفتازاين أن النهي هو طلب الكف عن الفعل استعالء جاء يف البالغة الصافية :أساليب النهي- ج

  

                                                           

  .198-18ص ص ، رواية أطراس الكالم1
، م1992، 2حممد ادر بن عبد اهللا الشافعي، البحر احمليط يف أصول الفقه، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط :نالزركشي بدر الدي2

  .426ص 
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والنهي هو كل أسلوب يطلب به الكف عن الفعل على وجه االستعالء وااللتزام فيكون من جهة عليا ناهية       

  .، ومنه فالنهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء واإللزام1إىل جهة دنيا منهية

  : ومن أمثلته يف الرواية جند

 .ال تصمد طويال -

  .ال تسئ فهمي -

 2.ال تكف عن التدفق -

 .ال تنسى -

 .ال تضيع وقتك بالرد على كل ما يقال -

 .ال مسوغ لتأخري الرجل -

 .ال يغرنك منظره فهو يبدو مجيال عن بعد -

 .ال تغرت مبا علمتك إياه من طراد على صهوات اخليول -

 .أماه، ذلك ألنين ال أختيل معىن حليايت دونكال ترددي مثل هذا الكالم يا  -

 .ال تكن جمنونا -

 .ال تتخط حدودك بتهرجيك -

 .ال تتخط حدودك -

 .ال  تقدم على  عمل يورثك الندم إىل األبد -

                                                           

  .23-15رواية أطراس الكالم، ص ص  1
  .229-27املرجع نفسه، ص 2
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 .ال تستعجل األمور يا بين -

 .ال تنسى نفسك -

  :أساليب التمني -د

بوب الذي ال يرجى وال يتوقع حصوله وال من األساليب اإلنشائية الطلبية وهو طلب الشيء احملهو أسلوب        

إمكان املتمين بل املهم هذه الرغبة النفسية احلبيسة احلبيبة الكامنة يف القلب تنطق يف صورة املتمين  طيشرت 

  1.والتمين

  : إذن، التمين هو طلب الشيء احملبوب يف النفس دون توقع حصوله، ومن أمثلة التمين يف الرواية جند

 2.لساين قبل أن أفلت هذا الكالمليتين قضمت  -

 .متنيت التدخل لوضع حد لعتابه لوال يقيين أنه من ذلك الصنف البسيط املتواضع إىل درجة السذاجة -

 .عل شغفي بتجميع هذه البنادق، أي سأقص يوما عليك حني تكرب بعض الشيءل -

 .ف يف حيايت أدين هلذه الرحلة يف نفض الغبار أن تلك القصة اليت شكلت أهم منعطينلعل -

 .ليت يدي شلت قبل أن أمدها إىل ذلك املصحف الشريف -

 .ليتين أصبت باخلرس -

 .ليت لساين انعقد يف فمي قبل أن أتفّوه بذلك القسم -

 .ليتك رأيته حلظة عرف أن الدكتورة رؤى هي نفسها اليت وقف يف طريق خطبتك إياها -

                                                           

  .81، ص م2007، 1مدخل إىل البالغة العربية، دار املسرية، عمان، األردن، ط: يوسف أبو العدوس 1
  .103-15 صرواية أطراس الكالم، ص 2
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  :جبعأساليب الت-هـ

انفعال حيدث يف النفس عند الشعور «واحد وهو تعددت تعريفاته عند البالغيني إال أا تتفق على معىن       

  )1(.»بأن جيهل سببه واملراد باالنفعال تأثري النفس عند الشعور باألمر املذكور

 )2(.»إنشاء يعرب عن انفعال قائم على اإلعجاب«وهو أيضا  -

  : ومن أمثلة التعجب يف الرواية جند

 )3(! ما أشطرك يف اغتنام الفرص -

 ! يا لك من متفائلة -

 ! يفرتض مبن حيتفي بيوم مولده أن يستبشر ال أن حيرق أعصابه بالتدخني...! عجبا -

 ! يا لك من بطران -

 ! عجبا وما شأن وسخ الدنيا مبا ترتديه -

، يردده زمالئي من ما أمجل تلك اللحظات اليت رأيت فيها امسي، وقد انفصل عين ليقرتن مبا كان يشغل ذهين -

 ! حويل مبزيج من االعتزاز والغرية

 4! يا له من وقت مناسب للسفر -

 ! يا للذوق السيء -

 ! يا للبومة املشؤومة -
                                                           

  .323، ص م2010، 2تعجيل الندى بشرح قطر الندى، دار بن اجلوزي، السعودية، ط :عبد اهللا بن صاحل الفوزان )1(
  .139، ص م1992، 1دروس يف البالغة العربية، املركز الثقايف، بريوت، لبنان، ط :األزهر الزناد)2(
  .108-13 صرواية أطراس الكالم، املرجع السابق، ص )3(
  .203-119صرواية أطراس الكالم، املرجع نفسه، ص  )4(
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 ! طبيبة جبماهلا وقد ختطت الثالثني دون زواج -

 ! ما أجرأك على إصدار أحكام قاطعة ال تقبل النقد -

  :األمر أساليب- و

  1.الفعل على وجه االستعالء وااللتزاميقول السامرائي هو طلب       

  2: ومن أمثلة األمر داخل الرواية جند ما يلي

 .غرضه االلتماس. قل يل أتستطيع أن تعني موقع مدينتك على اخلارطة على وجه التحديد -

 .غرضه اإلرشاد. دعك من اهلزل -

 .ضغرضه التحضي) أبو خضر(وأرحنا يا لة باذحبها على ق -

 .غرضه التسوية. خفي من قدميدعين، فقد سقطت فردة  -

 .اهدأ سأعيدها لك خالل حلظة...هدأا -

 .غرضه االلتماس. امسع أيها األخ -

 .غرضه االلتماس. اعذروين يا مجاعة -

 .غرضه اإلباحة. ذره لعله ال ميلكعا -

 .غرضه التهديد.امسعي يا امرأة -

 .غرضه التهديد. اسقطي محلك -

                                                           

  .21، ص م2008، 1األساليب اإلنشائية يف العربية، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط :إبراهيم عبود السامرائي )1(
  .53-15صاملرجع نفسه، ص )2(
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 .غرضه االلتماس. ةمجاعخربوين يا  -

 .االلتماس غرضه.انتظر -

 .غرضه التعجيز. أرين شطارتك -

 .غرضه االلتماس. امسع أيها الولد العجوز -

 .غرضه االلتماس. اسرع لقد سبقونا بوقت طويل -

 .يغرضه االلتماس.أبشر يا جدي -

 .جلدية ضيقة وبنطال جينز؟ غرضه االلتماس) قمصلة(أمل تكن ترتدي صباح اليوم : قل يل -

 .غرضه االلتماس. دعين أذهب وحدي -

 .غرضه االلتماس. تريث ال تستعجل األمور -

 .غرضه االلتماس. اطمئن لن ينتبها يل -

 .غرضه اإلرشاد. اصح يا عم، اصح ودع صفقاتك جانبا -

 .غرضه االلتماس. قل يل يا بين -

 .غرضه االلتماس. امسعي يا رؤى -

 .غرضه اإلرشاد. اهدأي يا رؤى -

 .غرضه التهديد. اخرسي يا امرأة -

 1.غرضه التحقري. العاهرة اخرج من بييت يا ابن -

 

                                                           

  .230-79كالم، ص ص رواية أطراس ال 1
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  : الصور البيانية-ب

 : التشبيه  -أ 

، والتشبيه يقوم على أربعة 1مشاركة أمر ألمر، يف معىن مشرتك بينهما بأحد أدوات التشبيههو داللة على      

  .املشبه، املشبه به، أداة التشبيه، ووجه الشبه: أركان هي

التماس مماثلة بني أمرين أو أكثر لقصد االشرتاك بينهما يف صفة من الصفات : التشبيه أيضا بأنه ويعرف     

شارك شيء أو أشياء غريها يف صفة أو أكثر بأداة تلغرض يريد املتكلم عرضه بقصد أو بغري قصد أو هو أن 

  2.أو مثلها ملحوظة أو ملفوظة" الكاف"هي

  : دومن التشبيهات الواردة يف الرواية جن

 ): خيط العنكبوت حتيط بعنقها: سلسلة ذهب مرهفة مثل( •

 .املشبه: سلسلة ذهب -

 .املشبه به: خيط العنكبوت -

 .األداة: مثل -

 .وجه الشبه بني سلسلة الذهب وخيط العنكبوت: مرهفة -

 ): ها هو غراب الشؤم يأيت( •

  الضمري هو العائد على الكهل بالغراب) ها هو(حيث شبه الكهل 

                                                           

  .م2003، 8، دار املاليني، بريوت، لبنان، ط3، ج)علم البيان(البالغة يف ثوا اجلديد  :بكري شيخ أمني1
  .247، ص م2007، 1البالغة العربية، املفهوم والتطبيق، دار املناهج للتوزيع والنشر، عمان، ط :ثوبين، محيد آدم2
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 الكهل: املشبه -

 الغراب: املشبه به -

 حمذوفة: األداة -

 1.الشؤم، وهو وجه الشبه بني الكهل والغراب: وجه الشبه -

 ): سلمت يا شبلي اجلسور( •

 .االبن: املشبه -

 ).ابن األسد(الشبل : املشبه به -

 .حمذوفة: األداة -

 .اجلسور والقوة والشجاعة: وجه الشبه -

 ): بنت كالقمر( •

  البنت: املشبه -

  القمر: املشبه به -

  الكاف: األداة -

 حمذوف: وجه الشبه -

 ): طوله الفارع كالعاصفة( •

 ).اهلاء تعود على اجلد(اجلد : املشبه -

 .العاصفة: املشبه به -

                                                           

  .31-17رواية أطراس الكالم، ص  1
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 .الكاف: األداة -

 .القوة واالضطراب كالعاصفة: وجه الشبه -

 ): اخليول كالبشر( •

 .اخليول: املشبه -

 .البشر: املشبه به -

 .الكاف: األداة -

 1.فيها الوضيعة كالناس فيهم الصاحل والطاحلفيها األصيلة و : وجه الشبه -

وظف الكاتب هنا صورة تشبيهية، حيث شبه اخليول بالبشر من حيث أنواعها ووظائفها، فاخليول النبيلة      

خملوقات وفية ال تعرف اخليانة والغدر، أما اخليول الوضيعة مثل اإلنسان الغدار الذي كلما مسحت له الفرصة يغدر 

  .صورة مألوفةبصاحبه، وهي 

ض ال يتخلف منهما يف خامتة أليست احلياة متضي بالبشر على هذه الشاكلة حمض اجتماع وافرتا«: يف قوله     

  2.»املطاف غري ركام من كالم

هذا تشبيه كأن الراوي يريد أن يقول من خالل هذا املقطع الشيء جيمع نفوس الناس مثل أوقات احلرب      

والوطن الواحد هو الذي جيمعنا، أما الفراق فيحدث عندما نفقد كل عزيز كان معنا وقت فتلك أالم مشرتكة 

  .احلرب

                                                           

  .115-47رواية أطراس الكالم، صص 1
  .167صرواية أطراس الكالم، ص 2
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أو كمجلس مجاعي اجتمع حمض مصادفة كان يسوده الضحك واحلكايات الطيبة، اخلري، الشر، كذلك خمتلف 

  .تهالصفات، عندما يفرتق يذهب كل واحد يف طريقه وال يبقى شيء سوى الكالم والضحك يف ذاكر 

  1.»فاحلرب مثل الوباء الذي تفشي يف طيبة، خامتة يف الصدور«: ويف قوله

حيث شبه خراب ودمار احلرب بالوباء القاتل الذي يتفشى بني الناس ويقتلهم واحد تلو اآلخر، ففي احلرب جند 

  .نفس الصورة فكل يوم نرى شهداء، دماء، موتى يف كل حني، يف كل مكان صغري وكبري ال ينجو أحد

 : االستعارة  -ب 

هي ما اكتفى فيها باالسم املستعار عن األصل ونقلت العبارة فجعلت يف مكان غريها، وهي توضيح العالقة بني «

  2.»املستعار له واملستعار منه، وهي املشاة

  ."تبدأ الذكريات بالنزيف"

ه به وهو اجلرح، وأبقى حيث شّبه الذكريات باجلرح الذي ينزف فذكر املشبه وهو الذكريات وحذف املشب     

  .على قرينة تدل عليه، وهي كلمة نزيف وهذا على سبيل االستعارة املكنية

  ."أطلق لغضبه  احلبيس العنان"

حيث شبه الغضب بشيء يطلق سراحه ويطلق له العنان، حيث ذكر املشبه وهو الغضب، وحذف املشبه به      

، وأبقى على الزمة من لوازمه وهي يطلق له العنان، وهذا )وانالشيء الذي يطلق سراحه، كاإلنسان مثال أو احلي(

  .على سبيل االستعارة املكنية

                                                           

  .218املرجع نفسه، ص 1
  .41، القاهرة، ص 3حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد البيجاوي، ط: الوساطة بني املتنيب وخصومه، تح :اجلرجاين أبو احلسن علي بن عبد العزيز 2
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  ."كان قليب حيدثين"

حيث شبه الكاتب القلب بإنسان يتكلم، فذكر املشبه وهو القلب وحذف املشبه به وهو إنسان يتكلم،      

  1.االستعارة املكنيةوتركه خاصية من خصائصه وهي الفعل حيدث، وهذا على سبيل 

  2."تعبت األمواج جبرحه دون إكرتاث"

حيث شّبه الكاتب األمواج باإلنسان الذي يتعب وينجرح، فذكر املشبه وهو األمواج وحذف املشبه به وهو     

  .اإلنسان وترك الزمة من لوازمه وهي التعب، وهذا على سبيل االستعارة املكنية

األمواج اليت تعبت وعن أمله حني : واحلرب اليت مرت يشعر باألمل واحلزن، مثلفعندما يتذكر الكاتب حياته      

انفصل عن رؤى يف املكان الذي شهد حبهما وهو البحر واألمواج شاهدة على ذلك، وهذا خري تعبري على 

  .جرحه وأمله

 : الكناية  -ج 

 جامع بوصف وااز احلقيقة جانيب على محله جيوز معىن على دلت لفظة كل أا هو هلا اجلامع الكناية حد      

  3.وااز احلقيقة بني

  : ومن أمثلة الكناية يف الرواية جند

 ): تبدأ الذكريات بالنزيف( •

  .كناية عن صفة وهي اجلرح واألمل
                                                           

  .163-34-11رواية أطراس الكالم، ص ص 1
  .22نفسه، ص  مرجع2
  .220م،ص 1982/  هـ 1405 ،دارالنهضةالعربيةللطباعةوالنشروالتوزيع،بريوت،لبنان،1علمالبيان،ج: عبدالعزيزعتيق3
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 ):فشّمروا عن سواعدهم الغضة( •

  .كناية عن صفة وهي الشروع والبدأ واالجتهاد

 ): تسبقها رائعة عطرها النفاذة قبل دخوهلا غرفة احملررين بلحظات( •

  .كناية عن صفة وهي األناقة

 .كناية عن صفة وهي القوة): قبضته الفوالذية( •

فقد أدركت عن امحرار وجهه وتشنج عظميت فّكيه حبركات إيقاعية أنه بات مهّيأ لالنفجار يف أية ( •

 )حلظة

  .كناية عن صفة وهي الغضب الشديد

 ): أطلق لغضبه احلبيس العنان( •

  .كناية عن صفة وهي احلرية

 ): وسخ الدنيا( •

  .كناية عن موصوف وهو النقود

 ): كانت السيارة متضي بنا طاوية الطريق اإلسفليت( •

  1.كناية عن صفة هي السرعة الكبرية

  

                                                           

  .136-11 ص رواية أطراس الكالم، ص 1
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  1.»إمنا أشعر بأن ما جيري يف عروقي حمض دموع ال دماء«: يف قوله

الكاتب صورة كنائية عن احلزن فالدموع تسقط عند البكاء، والبكاء يكون عادة عندما نشعر باحلزن، وظف       

فهو مل يبكي وإمنا عروقه هي اليت تبكي دموعا ال دماء من شدة حزنه على ما خلفته احلرب من دمار كل أحياء 

  .بغداد

كان ماضي غرامنا  ...النبض فوقه حمض فراغكان اجلسر قد انقسم من منتصفه، كان املوضع الذي اعتاد قلبانا «

  2.»كله هناك منكس الرأس، تعبت األمواج جبرحه دون اكرتاث

وهذا املقطع توجد عدة صور بالغية، فاألوىل عبارة عن كناية عن الفراق، فانقسام اجلسر من منتصفه يدل        

  .على انفصاله مع رؤى

قليلة، وهذا راجع إىل كون الرواية رواية واقعية حتكي لنا واقع العراق،  الصورة الشعرية يف رواية أطراس الكالم      

زمن احلرب والقصف واحلصار بأسلوب سلسل ورائع ولغة متمكنة فصيحة، تشدك إىل النهاية بالرغم من أا 

  .هةتدخلنا يف دراما اهلموم واألحزان تارة وتشعرنا باألمل والبحث عن احلياة وطن حياصره املوت من كل ج

وقد استهوتنا يف هذه الرواية جمموعة من الصور الشعرية باعتبارها مرآة عاكسة حلياة الروائي من جهة وواجهة      

  .للمجتمع والواقع املعاش من جهة أخرى

  

  

                                                           

  .11ص  ،رواية أطراس الكالم1
  .22املرجع نفسه، ص 2
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  : الوظائف التداولية - 5

  : حاولنا يف هذا املستوى رصد الوظائف التداولية اخلمسة، ونذكر بأن الوظائف التداولية قسمني    

واملنادى، الواقعة خارج العمل، أما ذيل وظائف خارجية مسندة إىل املكونات التالية املتمثلة يف املبتدأ، وال -

 .الوظائف الداخلية فهي احملور والبؤرة

 : الوظائف الخارجية  - أ

 :المبتدأ - 1

" سيمون دايك"هو ما حيدد جمال اخلطاب بالنسبة ملا يأيت بعده وقد عرفه " أمحد املتوكل"كما ورد يف كتاب         

 1.»املبتدأ هو ما حيدد جمال اخلطاب الذي يعترب العمل بالنسبة إليه«: بقوله

ومعىن هذا أن املبتدأ يشكل موضوع احلديث أو هو املوضوع الذي يرتكز احلديث عليه يف حني تشكل       

  : البنية العملية شرطا هلذا املوضوع ويتجسد هذا يف الرواية كما يلي

 : أمثلة من الرواية •

 .الظل القابعة يف موضعها قرب النافذة منذ سنني شجرية -

 .النهضة كراج -

 .الظرف الطارئ هذا -

 .يف عهدتك يا ولدي حنن -

 

                                                           

  .34-28، ص م1985/هـ1405، 1املغرب، طالوظائف التداولية يف اللغة العربية، دار الثقافة، الدار البيضاء،  :أمحد املتوكل1
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 1.والدة شهيد أنا -

 .أنا جشع ومستغل -

 .الزوج احلقيقية حمنة -

 .حاول قتلي أيب -

 .من عند اهللا الصحة -

 .اليوم التايل فجر -

 .طويلة يا إخوان السالفة -

 .ما حصل قبل أن أعرف أن هناك مصارف من أجل هذا الغرض ذلك -

 .الصعبة العملة -

 .رجل أمي أنا -

 .منا وكرب معي بستان -

 2.كالبشر فيها األصيلة اليت ال تغدر بصاحبها  اخليول -

 :لالذي - 2

املكون احلامل للمعلومة اليت توضح معلومة داخل اجلملة أو  ىلإاملسندة بأا الوظيفة  وظيفة الذيلتعّرف       

أن هذه الوظيفة تفيد ثالث معان " أمحد املتوكل"تعدهلا، أو تصححها، ومفاد هذا التعريف كما يذهب إىل ذلك 

                                                           

  .36-13رواية أطراس الكالم، ص  1
  .115-37ص، ص رواية أطراس الكالم2
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ذيل التوضيح وذيل : التوضيح والتعديل والتصحيح، وبذلك حنصل على ثالثة أنواع من الذيول هي: تداولية هي

  1.ديل وذيل التصحيحالتع

 :ذيل التوضيح - 1

  : يف الرواية جند التوضيح ومن أمثلة ذيل     

 .رأسه يف الظالمالرصاصات املنذرة الصافرة فوق  -

  .احلصول على اإلجازةسأعّول عليك يف  -

  2.لعلهم أرادوا االطمئنان عليكال يوجد مسوّغ للقلق،  -

قبل دخوله غرفة احملررين نادرا أن تأيت إىل الدائرة بالثوب نفسه مرتني، تسبقها رائحة عطرها النفاذة  -

  .بلحظات

زنابيل وأكياس بالستيكية عند أبواب تلك احملالت وأسهم منظر أكوام املعجنات والفطائر املعروضة يف  -

  .الصغرية القائمة على جانيب املدخل بتأجيج ذلك اجلوع

  .مبعث أملهم وحمط رعايتهم الدائمةيا مجاعة فهذه السيارة هي مصدر رزق أسريت الوحيد إا أعذروين  -

 .قبله وجودها يف جيبهيفرتض باملرأة الصاحلة أن تويل األشياء اليت ختص زوجها اهتمامها تدرك  -

  

                                                           

  .29الوظائف التداولية يف اللغة العربية، ص  :أمحد املتوكل1
  .14-11 ص، صرواية أطراس الكالم2
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سارعت باهلبوط وأسناين تصطك يف فمي، ليس بسبب الربد بقدر ما كان بسبب تلك النشوة الغريبة اليت  -

ودعت اكتنفتين وأنا أتطلع على املياه املزيدة حنو األشجار املنتصبة على احلافة األخرى للوادي كأنين 

  1.دعندها طفوليت إىل األب

  .رؤى وضعت نصب عينيها أن تغدو طبيبة،- 

  .لتوضيح الغموضرؤى 

  .أمساء هنا لتوضيح الغموض. متأملة إياي بنظرة حائرةأمساء علقت - 

  .تقصف، بغداد هنا توضيح الغموضبغدادحني كانت - 

  .رؤى هنا توضح غموض. اليت كانت تعشق األفالم اهلندية رؤى...- 

  .رمزي هنا لتوضيح الغموض. املثل املعروف رمزي ردد- 

  2.هنا توضيح الغموض وإزالة اإلام أمساء. إعجاب رأيتها ترمقين بنظرة - 

فمن حق املتلقي أن يسأل لتوضيح الغموض، وتأيت املعلومة ليست واضحة، الوضوح الزم فنضيف معلومة أخرى 

  .إلزالة اإلام

  

  

  
                                                           

  .179-19، ص رواية أطراس الكالم1
  .70-12املرجع نفسه، ص ص 2
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 : ذيل التصحيح -2

  :يف الرواية جند يحصحالت ومن أمثلة ذيل

 .الزواج، بل سعيا للنجاة بنفسيدع أهلك يتقدموا خلطبيت ليس حرصا مين على  -

 ...ما امسها هدى؟ بل رؤى -

 .اليت تعلوها الكآبة....ذلك ألنين مل أجد يف نفسي ما مييزين عنهم، بل لعلين بشرودي ذهين الدائم -

 .بالكوخ من جديد) الرصافة(بل حني يربط اجلسر ...سأجد لك ذلك املصور ولكن ليس اآلن -

 .مدينة واحدة، بل مثة موقفا خاص مجعين به كما يصادف أن يلتقي اثنان يقطنان -

 .ليست املسألة مسألة رفع األجرة، بل إّن وضع سياريت ال يبعث على االطمئنان -

 .ال جمال فيها لتلك املخاوف، ال بل املفارقة اليت مل تكن ختطر أليب بالتأكيد -

 .قفه عند حدهبل يكفي أن أكرب قليال لكي أو ...فكنت أجيبها بدوري هامسا بأنين ال أخشاه -

 ).الفلوس(مل تعدهم احلرب إىل ديارهم، بل أعادهم وسخ الدنيا  -

 .بل املاليني...أالف الدنانري -

 .تبدو وكأا ال تقربين من مدينيت وحسب، بل إا يف واقع األمر تربط حاضري مباضي -

 .بل كان عليك أن حتطمه...كان عليك اازفة بدق باب البيت -

 1.الم ال بل أزعجتين فقد كانت حمملة بضرب من تقريعأدهشتين طريقتها يف الك -

  

 
                                                           

  .205-12 أطراس الكالم، ص1
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 : المنادى -3

يالحظ أن املنادى مل يأخذ قسطه من الدرس يف اللسانيات احلديثة كباقي مكونات اجلملة األخرى، فإننا        

نكاد ال نعثر على دراسة خمصصة لوصف خصائص املنادى يف إطار النظريات اللغوية الصورية وال يف إطار 

املبتدأ، : تنحصر الوظائف التداولية يف أربع وظائف هي: النظريات اللغوية التداولية ففي النحو الوظيفي مثال

الذيل، البؤرة، احملور، ونرى أنه من الوارد أن  تضاف إىل الوظائف األربعة املقرتحة يف إطار النحو الوظيفي وظيفة 

أا وظيفة تستند إىل املكون الدال على الكائن املنادى يف  خامسة وهي وظيفة املنادى وتعرف وظيفة املنادى يف

  2: ومن أمثلته يف الرواية جند1.مقام معني

 .صاحيبيا -

 .أخييا  -

 .رجليا  -

 .العجوزالولدأيها  -

 .العاقالولدأيها  -

 .آنسيتيا  -

 .أمييا  -

 .بينيا -

 .رؤىيا  -

                                                           

  .28أمحد املتوكل، الوظائف التداولية، ص 1
  .190- 32ص ص ،أطراس الكالم2
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 .أيبيا  -

  :الوظائف الداخلية-ب

 :وظيفة المحور - 1

تستند وظيفة احملور إىل املكون الدال على ما «: تعريف احملور يف قوله ىلإ" أمحد املتوكل"يذهب الدكتور      

 )1(.»مليشكل املتحدث عنه داخل احل

 بوما يالحظ يف هذا التعريف أن وظيفة احملور تستند إىل املكون الدال، وهو الذات  اليت تشكل حمط خطا      

  2.ما

  : ومن أمثلة احملور يف الرواية جند

 .يف عهدتك يا وليدي حنن -

 .جشع ومستغل أنا -

 .يا إخوان هيا خذوا أماكنكم أنتمو  -

 .ا رجل أميأن -

 .أنت من أومهتين بذلك -

 أنا ؟ أسبق لنا أن عرف أحدنا اآلخر يا آنسيت؟ -

 وما أمهية رأيك أنت ما دام األمر منوطا يب أنا؟ -

                                                           

  .34-28أمحد املتوكل، الوظائف التداولية يف اللغة العربية، ص 1
  .179-36املرجع نفسه، ص 2
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 : على وشك التورط معها أناأية فتاة جمنونة ...يا إهلي -

 كانت وقفا على روايات   كنت قد جنحت يف توسيع حدود قراءا اليت  أنيتكما -

 .عليها الزمن....رومانسية  -

 .وأنت ال تتوهم أن ما حدث ميكن تالقيه بالتجاهل أو الركون إىل الصمت -

 .عليه تلقائياأنا ال أغتنم ما حدث ألقسرك على اإلقدام على ما كان يفرتض بك اإلقدام  -

 .يف ذلكأنت امللومة  -

 .وأنا أغالب ضحكيت بصعوبة -

 :البؤرة - 2

من وظائف التداولية، حيث تستند وظيفة البؤرة إىل املكون احلامل للمعلومة األكثر أمهية واألكثر بروزا يف      

البؤرة كما ميكن أن منيز اجلملة، وميكن التمييز بني نوعني من البؤرة بؤرة اجلسد، وبؤرة املقابلة من حيث طبيعة 

 1.بؤرة املكون وبؤرة اجلملة من حيث جمال الوظيفة: بني

  : ومن أمثلة البؤرة يف الرواية جند

 .عبثا بقيت متشبثا بسماعة اهلاتف -

 .انشغلت حلظات بدّس األوراق يف أدراج مكتيب -

 .ال يوجد مسوّغ للقلق لعلهم أرادوا االطمئنان عليك -

 .رة ثانية من الذل واهلوانأنت حتمي أمك ما شبلي اجلسور ها سلمت ي -

                                                           

  .34-28التداولية يف اللغة العربية، ص أمحد املتوكل، الوظائف 1
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 .امسعي يا امرأة سأرضى بقسميت ونصييب شريطة أن تقلعي عن التفكري يف احلمل والوالدة مدة أخرى -

 .مل ال؟ فاهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير -

  1.غطائيلعن اهللا ذلك اليوم الذي مردت فيه رجلي أبعد من  -

اإلخبارية اليت حتملها هذه املكونات بتفاعلها مع معطيات السياق من خالل سعي الراوي بنقل املعلومات       

بأبعاده االجتماعية والثقافية والنفسية واللغوية ما مكن الراوي من استعمال لغة من إنتاج وتأويل عبارات لغوية 

الراوي من االنتقال من األسلوب املباشر إىل يتضح ذلك يف قدرة ع الواقع املعاش ونقل األحداث، و تتماشى م

  .أو ما يسمى بالتأويلاألسلوب غري املباشر، 

جند الراوي وظف أحداث حقيقة واقعية يف روايته قد تطرق إىل قضايا اللحظة االجتماعية والسياسية      

  .والعسكرية اليت عصفت باتمع العراقي

حتليل اجلملة حتليال يعترب مبثابة الطعم الذي جيذب القارئ إليه عن طريق والوظائف التداولية قد مكنتنا من      

الوصول إىل األعماق وحتليلها جزءا جزءا وهذا ساهم بشكل كبري يف بناء الرواية، وهذا من خالل تكامل وتفاعل 

  .مستويات التحليل املتمثلة يف املستوى الرتكييب والتداويل والبالغي والوظائف التداولية

                                                           

  .66-11، ص أمحد املتوكل، الوظائف التداولية يف اللغة العربية1



  

  

  

  

  

  

  خاتمــــــــة
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  : خاتمة

إن الدرس التداويل يف الرتاث العريب جزء ال يتجزأ من املنظومة الفكرية اليت قطعتها املمارسات النقدية العربية      

من خالل دراسة اللغة ورصد خصائصها، ومن مثة فقد ارتبطت التداولية بالرتاث العريب القدمي، حيث اشتغل 

فالتداولية حبر واسع حيوي عدة . ة وعّمقوا البحث فيهاببحثها عدد كبري من العلماء الذين أسسوا هذه الظاهر 

  .مواضيع

وميكننا القول بأن الدراسة التداولية يف الرتاث العريب، قدمت أفكارا مهمة السيما ذلك االرتباط التداويل بني      

  : أسلوب التعبري ووظيفته، وقد متكنا من خالل حتليلنا التوصل إىل جمموعة من النتائج

اللغوي للتداولية يف املعاجم العربية ال خيرج عن معىن التحول واالنتقال، والتبادل وهذا األمر املفهوم  - 1

 .يتطلب طرفني ليحققها معىن التبادل

تعترب التداولية مذهب اللسانية املعاصرة يدرس عالقة النشاط اللغوي مبستعمليه، وطرق وكيفيات  - 2

 .والطبقات املقامية املختلفة اليت ينجز ضمنها اخلطاباستخدام العالمات اللغوية بنجاح، والسياقات 

اهتمت الفلسفة التحليلية باللغات الطبيعية وباستعماالت اللغة ومقاصد الكالم، حيث كانت املمهد  - 3

 .األول لظهور اللسانيات التداولية

الكالمي اإلجنازي النواة املركزية للتداولية، ويعترب الفعل " أوستني وسريل"تعترب األفعال الكالمية لدى  - 4

 .احملور األول الذي تدور حوله نظرية أفعال الكالم

تنطلق نظرية أفعال الكالم التداولية من مبدأ الرتابط بني بنية اللغة ووظيفتها التواصلية ومن التفاعل  - 5

 .احلاصل بني الشكل اللغوي واملقام الذي جيري فيه
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اخلطاب والتخاطب هو النظر إىل األداء الكالمي أهم ما ركزت عليه األحباث التداولية يف جمال فهم  - 6

ضمن السياق، إذ مل يعد ذلك األداء متعلقا بفهم اللغة يف وصفها موضوعا مستقال عن املمارسة بل 

 .لتمييزها وتفسريها وفقا لتحديد االستعمال اللساين

 .االفرتاض املسبق يعترب ذات أمهية قصوى يف عملية التواصل واإلبالغ - 7

س الكالم شكال من أشكال التحول الفيزيائي يف احملموالت اخلطابية الكامنة يف املنت السردي، رواية أطرا - 8

 .ويستعني الراوي بأدوات حتليل اخلطاب الروائي مرتافقا مع  املقرتحات املفهومية واإلجرائية واملنهجية

ساهم يف التكوين الفين والداليل  حتليل الرواية على املستوى الرتكييب والتداويل والبالغي والوظائف التداولية - 9

 .للرواية

وأخريا قد مت هذا العمل بفضل اهللا وعونه فكان مثرة جهد جهيد، آملني أن يتّوج بدراسات أخرى جادة      

  .للتوسع فيه أكثر وأكثر

 ﴾ِإال َقِليًال  َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلمِ ﴿: لذا سيظل جهدنا جمرد قطرة من حبر واسع تصديقا لقوله تعاىل      

  ).85اآلية : اإلسراء(

واهللا أعلم وأحكم، وما كان من تقصري وخطأ فمن أنفسنا والشيطان وما كان من صواب فبتوفيق من اهللا        

  .وحده واحلمد هللا رب العاملني محدا كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  ـــقــــــــــملح
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  :السيرة الذاتية للروائي

يف بدرة مبحافظة واسط العراقية، حصل على شهادة بكالوريوس يف  م1946سنة "عبد اخلالق الركايب"ولد      

وعمل يف جمال التدريس تسعة أعوام، و بعدها عمل حمررا يف جمليت أسفار واألقالم  م1970الفنون التشكيلية عام 

  .مث عمل مشرفا لغويا يف جملة آفاق عربية يف منتصف الثمانينات، مث شل وعوجل يف تشيكوسلوفاكيا

، "م1977منافذة بسعة احللم : "، وروايات"م1975موت بني البحر والصحراء "له ديوان شعر هو      

أطراس "، "م1986الراووق "، "م1982من يفتح باب الظلم "، و"م1982مكابدات عبد اهللا العاشق "و

  ".م2001الكالم 

  1".م2000سابع أيام اخللق "، "م1983حائط البنادق : "وجمموعة قصصية عنواا

  : ملخص الرواية

حصل يف الواقع العراقي من  تعد واحدة من سرديات أدبية آلت نفسها الكشف عما" أطراس الكالم"رواية      

تناولت حكايات يرويها ركاب مجعتهم بالصدفة سيارة نقلتهم " عبد اخلالق الركايب"تدمري وختريب للروائي العراقي 

من بغداد إىل إحدى املدن اليت ضربتها الطائرات األمريكية، حيث نرى الروائي القادر مبهارة على ضبط إيقاعه 

ىل التطرق إىل قضايا اللحظة االجتماعية والسياسية والعسكرية اليت عصفت باتمع وقد بادر من خالل الركاب إ

العراقي، مث عودة للراوي البطل فإننا نستمع إليه ساردا ذكرياته مع أبيه لتكون عالقة البطل مع أبيه وجده على 

أحبها، وكل هذه األحداث  مدار القص هي احملرك األساسي ملسار الرواية، كذلك حيكي عن قصته مع الفتاة اليت

واليت بدورها قسمها إىل ثالث فصول ووضع " أطراس الكالم"حوهلا الراوي البطل إىل قصة ناجحة حتت عنوان 

  .اه من احلرف األول لكلمة طرسنلكل فصل من فصوهلا الثالثة عنوانا ب

                                                           

  .640م، ص 2004-ه1425، 1، دار صادر، بريوت، ط2معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة، جملد  :إميل يعقوب 1
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  .سيارة النقلأقاصيص رفاق الطريق الذين اجتمعوا يف ): طاء الطريق(جند الفصل األول       

اقتصر على الراوي وأن الرحلة مل تنته بعد وهم متوجهني إىل املدينة، جتمعهم ): راء النذير(الفصل الثاين      

  .أحاديث مقتضبة تضعهم يف صلب الرواية

يكمل الراوي رحلته وهو يسرد بعض حكاياته احملزنة يف حياته وذكرياته فيما ): سني السؤال: (الفصل الثالث     

صفحة حمكمة البناء، انطلقت  240مضى، حيث كان املاضي حاضرا يف كل فصول الرواية تقع يف حوايل 

أحداثها من أن الكاتب من قرية يف اجلنوب ترىب تربية صعبة على يد أب متسلط قاسي يضرب األم ويهينها 

رغم اخلصام الطويل بينهما،  ويتعمد التقليل من شأنه والسخرية منه، لكنه رغم ذلك استطاع أن جيعله فخورا به

ليصبح كاتب كما متىن، واجلد منوذج للبطل الذي يرفض التفريط يف األرض، قد ناضل اجلد ليدافع عن أرضه يف 

احملكمة ارا ويزرع فسائل احلقل، حىت ال تضيع منه أرضه، وعن رؤى فتاة أحبها البطل يف فرتة مراهقة، مل يستطع 

ب وعناده ورؤى اليت كانت تعاين من أشقائها الذين كانوا يعاملوا بعنف لكنها االقرتان ا بسبب قسوة األ

استطاعت تغيري مصريها احملتوم لتصبح طبيبة يفتخر ا اتمع، لينقل إىل أمساء فتاة من طبقة أعلى يرتبط معها 

وسبب أن البطل مل البطل يف عالقة حب لكن العالقة بينهما فيها مشاكل كثرية بسبب ذلك الفارق الطبقي 

يستطع التخلص من آثار عالقته برؤى، حيث حتتوي الرواية على شخصيات متعددة أخرى بلسان الراوي البطل 

وشخصيات أخرى تعرب عن نفسها من خالل احلوار أكثر من شخصية حتكي حكايتها، مما يعطي للحكي ثراء، 

يقدم ما حدث كحقائق حدثت على أرض الواقع، وعن أيضا تناول يف روايته مالمح احلصار القاسية على العراق و 

االحتالل األمريكي يقصف املدن والقرى، يقتل الناس بدماء باردة وخيرج البنية التحتية لوطنهم وال يوفر هلم 

  .العالج للتداوي

لناس لكن مع ذلك ال حيكي الكاتب من منظور سوداوي ميأل قلب القارئ باليأس وإمنا من منظور إجيايب، فا     

  .رغم واقعهم املأساوي األليم يستطيعون أن ينهضوا من كبوم ويستأنفوا طريقهم وحيققوا جناحات مبهرة



                                                                                                             ملحق

 

 

100 

ذلك البطل الذي كان قدره قاسيا معه، الذي يعاديه " أوذيب لسوفوكليس"حيث استلهمت الرواية حكاية       

املأساة، لكن البطل هنا رغم تشابه ظروفه مع  أبيه ويشعر بالشغف والرغبة يف االمتالك حنو أمه، والذي ستغلبه

أديب من أب قاسي يفرقه دوما عن أمه ويكريه تعلقه ا، إال أن مصريه مل يكن مأساويا بال غريه بإرادته احلرة 

  .ليصبح مصدر للفخر من قبل جده وأبيه

ار ألنه يزرع وتباع حيث رصدت الرواية أيضا أثناء الرحلة يف العربة حكايات أخرى نتجت عن احلص      

مزروعاته، وعن زوجته اليت تبحث عن الرتقي الطبقي ليلجأ إىل استثمارات توشكه على اإلفالس، وعن السيدة 

عام على فقدانه، وحتوم على ابنتها الزواج وعن املمرض الذي يرى الناس  17اليت ال تصدق موت ابنها حىت مرور 

الطبية هكذا تظل إرادة اإلنسان احلرة قادرة على صنع املعجزات حىت ميوتون أمامه بسبب نقص األدوية، األدوات 

وسط اخلراب، حيث اعتمدت الرواية على لغة عذبة ورسم عميق لشخصيات وعلى حسن إجيايب، حيث ينتقل 

فيها عبد  اخلالق الركايب بني احلاضر واملاضي وحيكي بأسلوب سلس، حيث متيزت بعمقها ودقتها وتتبع النص 

  .بطريقة مبهرة الروائي
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   القرآن الكريم

 :قائمة المصــادر والمــراجع

 :المصادر: أوال

  .م2006، 1رواية أطراس الكالم، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، ط: عبد اخلالق الركايب -

 :المعاجــم والقواميس :ثانيا

، "مادة خطب"معجم الوسيط، جممع اللغة العربية، : حامد عبد القادر،حممد النجار: إبراهيم أمحد الزيات - 1

 .م2010، 5دار الدعوة، القاهرة، ط

 .م1991، 2وضبط عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، ط:، تح1معجم مقاييس اللغة، ج: ابن فارس - 2

عبد السالم هارون، دار الفكر : ، تح3معجم مقاييس اللغة، ج: س بن زكرياأيب احلسني أمحد بن فار  - 3

 .للطباعة للنشر والتوزيع، د ط، د ت

، 14، دار صادر، بريوت، ط2معجم الشعراء منذ بدء عصر النهضة، جملد: امييل يعقوب - 4

 .م2004/ه1425

 .م1985معجم املصطلحات املعاصرة، دار البيضاء، د ط، : سعد علوش - 5

، ضبط يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر "دول"قاموس احمليط، مادة : أبادي الفريوز - 6

 .، بريوت، لبنان1والتوزيع، ط

 .م2010معجم السرديات، دار النشر، د ط، : حممد القاضي، حممد عي تونس - 7

 .م1997، 1، دار صادر، بريوت، ط"دول"، مادة 11لسان العرب، ج: ابن منظور - 8

حممد جة البيطار، مطبوعات امع العلمي العريب بدمشق، د ط، : أسرار العربية، تح: الربكات األنباريأبو  - 9

 .د ت
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  العربية والمترجمة  الكتب: ثالثا

 .م2003، 2، دار اآلفاق اجلزائر، ط)دراسة تطبيقية(حتليل اخلطاب األديب : إبراهيم صحراوي - 1

، 1ائية يف العربية، دار املناهج للنشر والتوزيع عمان، األردن، طاألساليب اإلنش: إبراهيم عبود السامرائي - 2

 .م2008

 .م2010، 2اللسانيات الوظيفية، مدخل نظري، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط: أمحد املتوكل - 3

، 1، املغرب، ط)الدار البيضاء(الوظائف التداولية يف اللغة العربية، دار الثقافة : أمحد املتوكل - 4

 .م1985/ه1405

 .م2012النقد األديب، دار الكلمات العربية القاهرة، مصر، د ط، : أمحد أمني - 5

 .م2008، 1حيي مراد، مؤسسة املختار، مصر، ط: املصباح املنري، تح: أمحد بن حممد بن علي الفيومي - 6

دراسات يف اللسانيات التطبيقية، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية بن عكنون، : أمحد حساين - 7

 .اجلزائر، د ط، د ت

، 4اللسانيات النشأة والتطور، ديوان املطبوعات اجلامعية، الساحة املركزية، بن عكنون، ط: أمحد مومن - 8

 .م2008

عامل الكتب احلديث، اربد ، والتداولية، النظر النحوي عند سيبويه األسس االبستمولوجية: إدريس مقبول - 9

 .م2006ن 1األردن، ط

 .م1992، 14البالغة العربية، املركز الثقايف بريوت، لبنان، طدروس يف : األزهر الزناد -10

، "مادة خطب"امحد عبد الغفور عطار : ، تح1تاج اللغة وصحاح العربية، جملد: إمساعيل بن محاد اجلوهري -11

 .م1990، 4دار العلم للماليني، بريوت لبنان، ط

 .3ملاليني بريوت، لبنان، ط، دار ا3، ج)علم البني(البالغة يف ثوا اجلديد: بكري شيخ أمني -12
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كشاف اصطالحات : التهناوي حممد بن علي بن الثقايف حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفي -13

 .م1996، 1علي دحدوح، مكتبة لبنان، ناشرون بريوت، لبنان، ط: ، تح1الفنون والعلوم، ج

 .م2007، 1توزيع والنشر، عمان، طالبالغة العربية املفهوم والتطبيق، دار املناهج لل: ثوبين محيد آدم -14

 .قاموس املوسوعي للتداولية، د ط، د ت: جاك موشلري أن رورول -15

حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي : الوساطة بني املتنيب وخصومه، تح: اجلرجاين أبو احلسن علي بن عبد العزيز -16

 .، د ت3حممد البيجاوي، القاهرة، ط

فيتغانشتاين، الدار العربية للعلوم والنشر منشورات اإلختالف، اجلزائر فلسفة اللغة عند لودفيغ : مجال محود -17

 .م2009، 1العاصمة، ط

 .م2010/ه1431، 1قصي العتايب، الدار العربية ناشرون بريوت لبنان، ط: التداولية، تر: جورج يول -18

، 2لنشر، املغرب، طعبد اجلليل ناظرن دار توبقال ل: فريد الزاهي، مراجعة: علم النص، تر: جوليا كريستيفا -19

 .م1997

حممد حيياتني، ديوان : مدخل إىل اللسانيات التداولية، لطلبة معاهد اللغة العربية وآداا، تر: اجلياليل دالش -20

 .املطبوعات اجلامعية بن عكنون، اجلزائر، د ط، د ت

اخلوجة دار العرب حممد احلبيب بن : منهاج البلغاء وسراج األدباء، تقدمي وتح: حازم بن حممد القرطاجين -21

 .م1986، 3اإلسالمي، بريوت، ط

، 2التداوليات علم استعمال اللغة، عامل الكتب احلديث، اربد األردن، ط: حافظ إمساعيل العلوي -22

 .م20147

النص وتفاعل املتلقي، يف اخلطاب األديب عند العرب، احتاد الكتاب العرب، دمشق، د ط، : محيد مسري -23

 .م2005



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
105 

عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة : الواضح يف أصول الفقه، تح: علي بن عقيل احلنبلي أبو الوفاء -24

 .م1999، 1الرسالة، بريوت، ط

 .م2009، 1يف اللسانيات التداولية، بيت احلكمة للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط: خليفة بوجادي  -25

 .م2008، 1منشورات، ط حممد حيياتني،: املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب، تر: دومينيك مانغو -26

 .م2007، 1اللسانيات وحتليل النصوص، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، ط: رابح بوحوش -27

 .م2002قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار احلكمة، د ط، فيفري : رشيد مالك -28

 .م2007، 2القاهرة، طمتام حسان، عامل الكتب، : النص واخلطاب واإلجراء، تر: روبرت دي بوجراند -29

البحر احمليط يف أصول الفقه وزارة األوقاف والشؤون : الزركشي بدر الدين حممد ادر بن عبد اهللا الشافعي -30

 .م1992، 2اإلسالمية، الكويت، ط

عبد الرحيم حممود، عّرف به أمني حويل، دار املعرفة للطباعة والنشر، : أساس البالغة، تح: الزخمشري -31

 .بريوت، لبنان

الفلسفة واللغة نقد املنطق اللغوي يف الفلسفة املعاصرة، دار الطليعة للطباعة والنشر، بريوت، : الزواوي بغورة -32

 .م2005، 1ط

يوسف بغول، منشورات خمرب الرتمجة يف اآلداب واللسانيات، جامعة قسنطينة، : اخلطاب، تر: سارة ميلز -33

 .م2004

 .م1989، 1، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط)رد، التبئريزمن الس(حتليل اخلطاب الروائي، : سعيد يقطني -34

 .م1998، 1املذاهب الفكرية املعاصرة، دار املعارف لبنان، ط: مساح رافع -35

 .م2007، 2جواهر البالغة، دار املعرفة بريوت، لبنان، ط: السيد أمحد هامشي -36
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التنوير للطباعة والنشر، بريوت، التحليل اللغوي عند مدرسة إكسفورد، دار : صالح امساعيل عبد احلق -37

 .م1993، 1لبنان، ط

علم األسلوب، مبادئه وإجراءاته ضمن سلسلة الدراسة األدبية، اهليمنة املصرية، الكتاب، : صالح فضل -38

 .م1985، 2ط

الدالليات والتداوليات، أشكال حدود البحث اللساين السيميائي، منشورات اللغة، آداب : طه عبد الرمحان -39

 .م1984رباط، دار البيضاء، د ط، وعلوم، ال

 .م1993جتديد املنهج يف تقدمي الثرات، املركز الثقايف العريب، الرباط، املغرب،د ط، : طه عبد الرمحان -40

 .م1986، 2التفكري اللساين يف احلضارة العربية، الدار العربية للكتاب، ط: عبد السالم املسدي -41

 .م1982، 2، دار العربية بريوت، لبنان، ط)م املعاينعل( يف البالغة العربية : عبد العزيز عتيق  -42
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 .م2004، 1لبنان، ط
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  :المقاالت: رابعا

البالغة وحتليل  جملةحلسن بونكالي، : مقال حتليل اخلطاب، أسسه النظرية،  تر: ألفا أوطمان باري  - 1

 .م2015، د ط، 5اخلطاب، املغرب، العدد
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 .stadies in the way of woords: نظريات االستلزام احلواري، من إصداراته

الرباغماتية اجلديدة خطاب ما بعد احلداثة، جملة أكادميية حمكمة يصدرها جممع ...التداولية: خفناوي بلعلي - 4

 . م2006جانفي  17اللغة العربية وآداا، جامعة اجلزائر، العدد 
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  :ملخص      

لعبد " أطراس الكالم"كانت هذه الدراسة يف تداولية اخلطاب الروائي يف رواية      

الركايب، فهو راوي عراقي سجل حضوره يف عامل الرواية عرب من خالل روايته عن اخلالق 

  .زمن احلرب

البحث واألعالم املفهوم والتأصيل وجماالت تناولنا يف مذكرتنا يف اجلانب التداولية       

وعالقتها بالعلوم األخرى، أما تطبيقيا فقد قمنا بدراسة للرواية من خالل مستويات 

التحليل اللساين، وقمنا باستخراج الوظائف التداولية املوجودة فيها، حيث أن أمهية 

  .التداولية تكمن يف كوا مشروع شاسع اهتمت بدراسة التواصل عموما

  .اولية، اخلطاب، الرواية، الوظيفةالتد :الكلمات المفتاحية
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