
 عمورؼ السعيد :ستاذاأل

  -ب-ستاذ محاضر أ

 قسـ المغة العربية وآدابيا

 جامعة بجاية

 ؿ ـ د. تخصص نقد وتحميل الخطاب 3مقياس مناىج النقد المعاصر سنة 

 محاضرة التداولية

 :مفهوم التداولية:-1

مرت التداولية بمراحل متباينة في محاولة لتأسيس أو لتحديد مجاؿ 

تخوميا عمى اعتبار أنيا تالمس أكثر الحقوؿ المغوية وتشتغل مفيومي يييمف عمى 

في مساحة التواصل المغوؼ مف منطمق قيمة السياؽ الكالمي في تحديد وتداوؿ 

المعنى وضماف حد ما لتواصمو، فكيفية استعماؿ المغة في االتصاؿ كاف ىـ 

اؿ الدرس التداولي، ويمكف أف يكوف موضوع التداولية إضافة سياؽ االستعم

لمداللة، فػ)يمكف أف يكوف موضوع التداولية ىو نفسو موضوع الداللة الثابت، 

تتحدد -في الدرس التداولي –وطبيعة المغة  contexte)1بإضافة سياؽ االستعماؿ

يقوؿ جفرؼ ليج )ال نستطيع حقيقة فيـ طبيعة المغة وتفيـ في قيمتيا التواصمية، 
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تعمل المغة في االتصاؿ( والتداولية تتصل كيف نس -ذاتيا إال إذا فيمنا التداولية

بعديد الموضوعات ذات األىمية الكبيرة في الدراسات المسانية بصفة عامة، وقد 

صار ليا محاوالت تطبيقية منشورة عبر دراسات عديدة تيتـ بتطبيقات المنيج 

التداولي في االبداع األدبي وفي الشعر بخاصة، عمى الرغـ مما انتقد بو الدرس 

داولي مف عدـ قدرت تطبيق مبادغ المحادثة لغرايس عمى النص األدبي  لوجود الت

ميزة الخياؿ والمجاز فيو والتي تشكل مسافة نقل المعنى الحقيقي وغير المباشر 

 بيف المخاِطب والمخاَطب.

لقد فرؽ سوسير بيف المغة والكالـ جاعال مف األولى انتماءا وضعيا بينما  

االستعماؿ لمغة بغض النظر عف حالتيا البنيوية، لذلؾ ينتمي الكالـ إلى حقل 

 2عرفت التداولية بانيا " دراسة كيف يكوف لممقوالت معاف في المقامات الخطابية"

وىو المنطمق الذؼ يقدـ التداولية في صورة البحث عف القصدية مف خالؿ 

نى، وىي استعماؿ المغة عبر السياقات ومف خالؿ قراءة أفعاؿ الكالـ وأنواع المع

تساعد محممي  -في خمفيتيا النظرية االبيستيمية وخطواتيا اإلجرائية-كذلؾ 
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الخطاب بكل أنواعو وبخاصة األدبي منو في جانب الفيـ ومقاربة مقصدية 

 .التواصل

 لجذور العربية لمدرس التداولي:ا  -2 

ورد الجذر دوؿ في لساف العرب البف منظور عمى أشكاؿ عديدة تجتمع 

يؤدؼ فعل االنتقاؿ وقد ورد "في حديث الدعاء: حدثني بحديث سمعتو في كونو 

عف  رسوؿ هللا ، لـ يتداولو بينؾ وبينو الرجاؿ، أؼ لـ يتناقمو الرجاؿ وترويو واحدا 

 .3عف واحد، إنما ترويو أنت عف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص"

عمى  عمى أصميف أحدىما يدؿ وقد وردتدول يرجع المصطمح إلى مادة  

تحوؿ الشيء مف مكاف آلخر، واآلخر يدؿ عمى ضعف االسترخاء فقاؿ أىل المغة 

ومف ىذا الباب تداوؿ القـو الشيء  تحولوا من مكان آلخر،: معناه أندال القوم

 بينيـ: إذ صار مف بعضيـ.

نما  والدولة والدولة لغتاف، ويقاؿ بل الدولة في الماؿ والدولة في الحرب وا 

قياس الباب، ألنو أمر يتداولونو، فتحوؿ مف ىذا إلى ذاؾ ومف ذاؾ سميا بذلؾ مف 

 إلى ىنا.
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فمدار المفع في مادة دوؿ ىو التناقل والتحوؿ بعد أف كاف مستترا في 

موضع ومنسوبا إليو وقد اكتسب مفيـو التحوؿ، ولعل الصيغة الصرفية التي 

لة. وىي الدالالت عرؼ بيا تجعمو أكثر داللة عمى التناقل والتحوؿ وتعدد الحا

التي تناقمتيا المعاجـ األخرػ، فقد قدميا الزمخشرؼ في أساس البالغة عمى أنيا 

التناقل و" هللا يداوؿ األياـ بيف الناس، مرة ليـ ومرة عمييـ.. والماشي يداوؿ بيف 

ويمكف  4قدميو: يراوح بينيما، وفعمنا ذلؾ دواليؾ أؼ كرات بعضيا في أثر بعض"

 لممفيـو مجاالت منيا: أف نخمص إلى أف

 لمبطف بعد أف كاف في حاؿ أخرػ غيرىا ) أنداؿ البطف (االسترخاء 

 مف مكاف إلى مكاف ) انداؿ القـو ( التحول

 مف أيدؼ ىؤالء إلى أيدؼ ىؤالء ) انداؿ الماؿ ( التناقل

 مف حاؿ إلى حاؿ ) الحرب (االنتقال 

تعنى بما يفعل االنتقاؿ مف حاؿ دوف آخر ) الدولة ( ومنو فيي التمكين 

 والتعدد
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تتوافق مجموع تمؾ المعاني الدالة عمى التناقل والتحوؿ مف حاؿ إؿ حاؿ، 

مع طبيعة المغة ذاتيا كونيا ظاىرة اتماعية متحولة ومتداولة تعتمد معانييا عمى 

مستوػ السياؽ الذؼ يضمف حدا أقصى لممعاني المفظية القارة، فالمغة منتقمة بيف 

اولونيا بينيـ منذ األبد إلى األزؿ، ومف أجل ذلؾ كاف مصطمح ) تداولية الناس يتد

 ( أكثر ثبوتا مف المصطمحات األخرػ الذرائعية، النفعية ... وغيرىا.

 أسس التداولية في تحميل الخطاب: -3

تقـو التداولية عمى مفاىيـ ثالثة يمثل تحديدىا أساس الدرس التداولي  

 :5تداولية لكل الخطابات وىيلوجودىا متضمنة القراءة ال

: يتجاوز مفيـو الفعل في التداولية مفيـو تمثيل العالـ مفهوم الفعل-أ

نتاج ألفع دالة عمى المعاني، إلى القياـ بفعل وممارسة التأثير مف خالؿ  وا 

وقد قّسـ أوستف أفعال الكالم،  استعماؿ المغة، ىذا المفيـو الذؼ أسس لنظرية

 actes وتقريرية أو واصفة actes performatifsاألفعاؿ إلى إنجازية 

constatifes ..؛ بحيث يقترف في األولى اإلنجاز بالتمفع نحو بعت، اعتقدت

فالعمل ىنا داللة المفع، وفي الثانية تصف حالة عالـ مستقل عف التمفع نحو 
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اقتربت الساعة، إلى جانب ذلؾ فقد قسـ سيرؿ األفعاؿ اإلنجازية إلى خمسة 

لتأكيدات، األوامر، االلتزامات، التصريحات، اإلدالءات( وىو تقسيـ أصناؼ)ا

يصب في خانة المفيـو التداولي لمفعل أو الممارسة الفعمية لمغة التي ترتبط داللتيا 

 الفعمية بالحاؿ أو السياؽ.

:  يعني الموقف الفعمي توظف فيو الممفوظات، مفهوم السياق-ب

 ـ وتقييـ ما يقاؿوالمتضمف بدوره لكل ما نحتاجو لفي

: ويعتبر مفيـو الكفاءة إشارة اعتماد التداولية الستعماؿ مفهوم الكفاءة-ج

المغة في السياؽ  أو ىي حصيمة إسقاط محور الفعل عمى محور السياؽ وبناء 

 عمى ذلؾ تتحدد كفاءة وميزات المتكمميف.

ية إّف سيرورة العمل التخاطبي لموصوؿ إلى المعنى يتحدد عبر سيرورة خط

تنطمق مف المتكمـ الذؼ يحاوؿ إنجاح خطابو، مرورا بمحتوػ الرسالة وما يستمزميا 

مف خصائص تضمف نجاح التواصل وصوال إال احتياجات السامع الذؼ يكّيف 

ذا كانت التداولية تعنى بالجانب التواصمي وتحاوؿ   –الرسالة وفق احتياجاتو. وا 

ر داللة األلفاظ الغريبة، فإنيا أف تكوف منيجا مف أجل تقري -كمات يرػ بيرس

ُتعنى أساسا في إجراءاتيا التطبيقية ) بفيـ الجممة الواحدة مف الكالـ فتذىب في 



البحث عف طبيعة وضعيا انطالقا مف العناصر المعجمية إلى المؤشرات النظمية 

 .6أو المعطيات السياقية(

 مبادئ المنهج التداولي: -4

جانبيو النظرؼ والتطبيقي عمى التموضع في يركز المنيج التداولي في 

مجاؿ مفيومي يفرؽ بيف وضع المغة وبيف استعماليا، ذلؾ أف داللة الوضع كما 

يعرفيا المغويوف ىي داللة األلفاظ والجمل عمى المعاني في حالتيا الصورية 

المطمقة بغض النظر عف السياؽ التخاطبي بينما داللة االستعماؿ ىي داللة المفع 

 جممة عمى المعنى ضمف سياؽ معيف.وال

إّف استعماؿ المغة ىو جوىر الدرس التداولي عمى الرغـ مف استناده عمى 

الوضع وقيامو عميو عمى  اعتبار أف األخير ىو نقطة التقاء واشتراؾ بيف 

المتكمميف، ولكف استناد االستعماؿ إلى الوضع المغوؼ أمر نسبي ألف االستعماؿ 

اختالؼ السياقات الذؼ يستمـز اختالؼ المعاني، ومنو  يجوز الوضع عمى أساس

جاء معنى المجاز المغوؼ. لذلؾ يمكف الحديث عف دور المنيج التداولي في 
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النصوص اإلبداعية التي تعتمد عمى جماليات المجاز المغوؼ في انفتاح المعنى 

 وبناء جسوره بيف القارغ والكاتب.

ية ىو قيمة الخطاب المرَسل، أو لعّل أبرز ما يظير في العممية التخاطب

مدػ نجاح الُمخاطب في إرساؿ خطابو وتبياف معناه، ويعد مقياس غرايس لمبادغ 

المحادثة معيارا ىاما قدمو التداوليوف  في محاولة ضماف حد أدنى لضماف نجاح 

الخطاب، عمى اعتبار أف غرايس يعتبر المحادثة عممية مشاركة ومعاونة بيف 

صاغ "مبدأ التعاوف الذؼ يقتضي أف المتكمميف متعاونوف في  المتكمميف، فقد

تسييل عممية التخاطب وىو يرػ أف مبادغ المحادثة المتفرعة عف مبدأ التعاوف 

ويمكف تمخيص ىذه المبادغ  7ىي التي تفسر كيف نستنتج المفاىيـ الخطابية"

 كالتالي:

: أف يكوف الخطاب غنيا Quantitéالكمية )مبدأ الكم(  -

باألخبار بشكل كاؼ فقط دوف زيادة بحيث "نقل ما ىو ضرورؼ بالضبط 

 وال نزيد أكثر مف الضرورؼ" فنتحدث بالقدر الذؼ يضمف تحقق الغرض.
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: أف يكوف الخطاب صائبا Qualitéالكيفية )مبدأ الكيف(  -

وحقيقيا اعتقادا وال يفقد البرىنة عمى ذلؾ فال "تقل ما تعتقد أنو كاذب وال تقل 

 تستطيع البرىنة عمى صدقو"ما ال 

: أف يكوف Modalitéالصيغة )مبدأ المناسبة( أو حكم الكالم  -

واضحا غير مبيـ موجزا منظما فيجب "أف يكوف كالمؾ مناسبا لسياؽ 

 الحاؿ"

: أف يكوف دقيقا وأف تكوف المساىمة دالة Relationالعالقة  -

  .)ذات باؿ( لمحديث

في مبادغ المحادثة  إال أنيا بقيت عمى الرغـ مما انتقدت بو آراء غرايس 

أساسا لمدرس التداولي، فقد عيب عمييا كونيا قاصرة في تطبيقاتيا عمى ولوج 

واستيعاب مسافة التواصل بيف متمقي ومبدع النص األدبي؛ فمبدأ الصيغة والعالقة  

 يمكف أف يأخذ بيما النص الشعرؼ أو اإلبداعي عمى اعتبارات المغة المجازية. ال
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