
المفاهيم والمصطلحات/مدخل إلى علم التخاطب:المحاضرة األولى
من املصطلحات تفاعله مع خمتلف العلوم واملعارف اللسانية احلديثة مجلةيف سياق ديثاحلخطيبلقد أفرز الفكر الت

وأصبح من العسري على من يهتم بدراسة األصول واملنطلقات املعرفية ،مجيع حقول املعرفة اإلنسانيةاليت غزت خاطبيةواملفاهيم الت
غري أن املتأمل يف هذه الدراسات جيد .ويصنفها تصنيفا مالئمايقدم هلا تعريفا جامعااليت كانت وراء تشكيل جهازها املفاهيمي أن 

ا ال خترج عن اجتاهني بارزين :أ
ند حدود املكونات الرتكيبية الداخلية للجملة،كما لو كانت أنساقا جمردة األول يدرس اللغة دراسة شكلية معيارية تقف ع

،ويستند خاطب،يستحضر فيه شروط الداللة والتاطيبوالثاين يقيم دراسته للبنية اللغوية على أساس خت.خاطبمبعزل عن الداللة والت
ا وسيلة تواصلخاطيبويعطي جل عنايته للبعد الت.يف وصفه وحتليله إىل معطيات السياق اخلارجي .التواصلي للغة حبكم أ

إىل-وهم يقومون باستقراء كالم العرب من مظانه-والبالغيني وعلماء األصولويف هذا السياق جلأ كثري من النحاة القدامى
إىل - ليت تتوافقاملقامية اأسلوب املزاوجة بني هذين االجتاهني يف وصف وحتليل البىن اللغوية،وإبراز خصائصها الرتكيبية ومقاصدها 

إىل االهتمام بدراسة اللغة يف بعدها لغويفقد كانوا ينزعون منذ نشأة الدرس ال.الوظائفيخاطيبمع السياق الت-حدٍّ كبري
بتوظيف السياق واملالبسات اخلارجية وعناصر املقام،ويتوسعون يف ،وربط املعىن القصدي باالستعمال والعنايةاإلبالغي/التواصلي

حتليل الرتاكيب إىل وصف املواقف االجتماعية اليت تستعمل فيها،وما يالبس هذا االستعمال من حال املخاَطب وحال املتكلم 
.وموضوع الكالم

-خاصة يف مرحلة النشأة والتأسيس- اللغويةكثريا من الظواهرعلماء الرتاثتناول االجتاه املعياري الشكليففي إطار 
دف إىل حتقيق غرضني أساسيني مهاو لغويةكتأسيس وتثبيت املصطلحات واملفاهيم ال تأصيل الظواهر اللغوية عن طريق :اليت كانت 

.اللغة من االحنرافوحتقيق الكفاية النحوية يف تعليم األمناط اللغوية قصد محاية القرآن من اللحن وصيانة،سن الضوابط واملعايري
واملخاَطب وكفاياته ومقصديته االجنازية تناولوا وظائَف البنية الّلغويّة املّتصلِة بأحوال املتكّلم خاطيبويف إطار املنحى الت

بنية املقال التأويلية وظروف اخلطاب وسياقاته املختلفة،وهلذا درسوا املقامات اليت ينجز فيها الكالم انطالقا من الرتابط والتفاعل بني
ا لفظ معني يؤديه متكلم .ومقتضيات املقام ردة فحسب،وإمنا فهموا منها أيضا أ ا منظومة من القواعد ا ومل يفهموا من اللغة أ

.معني يف مقام معني ألداء غرض تواصلي إبالغي معني
هي دراسة اللغة يف ثاين هي اكتشاف القواعد وتصنيفها والتمثيل هلا،فإن مهمة االجتاه الاألولوإذا كانت مهمة االجتاه 

.خاطبيةالتواصل من خالل توظيف تلك القواعد واآلليات،وإدراك مدى امتثاهلا ملتطلبات السياق ومعطياته الت
ذا املفهوم جتاوز النظر الت ردةخاطيب عند علماء الرتاثو إىل دراسة مدى إمكانية الكشف عن قصدية حمددات الداللة ا

داللة امللفوظ لسانيًا وظروف السياقملعرفه مدى التطابق أو الالتطابق بنيخاطيبإحالة امللفوظ على السياق التاملتكلم من خالل
.اخلارجية

االت إذ جندهم تناولوا يف زمنهم ما تناولته الدراس ات اللسانية وكان هلم بذلك فضل السبق يف كثري من ا
املتكلم واملخاطب والتخاطب وحال اخلطاب ومقتضى احلال واملقام :(كـاطبيةاليوم من مصطلحات خت)التداوليةالرباغماتية (احلديثة

أبانوا عن احلديث،وبذلك وإْن مل تأخذ هذه الدراسة عندهم طابع التنظري ،)وغريهاواحلمل والداللةوالوضع واالستعمال والقصد
ال املعريفوبعد نظرهمعلو كعبهم  .يف هذا ا



فضل - خاصة النحاة والبالغيني واألصوليني- كان لعلماء اللغة العربية األوائلقدل:علماء العربية األوائلعند اللغة
ا)وظيفة التواصل اإلنساين(السبق يف الكشف عن طبيعتها وإبراز وظيفتها األساسية أصوات يعرب «:،حينما عرّفوها بأ

ا مع ،)1(»قوم عن أغراضهما كل  ا عن أفكاره وأفعاله،ويتحاور  ا الفرد مع مجاعته ويعرب  فهي وسيلة يتصل 
وهو تعريف يقرتب كثريًا من تعريفات احملدثني للغة،ويكشف عن أهم املبادئ التواصلية اليت غريه يف حياته اليومية،

ا املعاصرون،كمراعاة .»طابغرضه من اخل«،أو»قصد املتكلم«نادى 
مكتوب يشكل وحدة /كل ملفوظ«يُعّد خطابايقصد مبصطلح اخلطاب النص اللغوي أثناء استعماله،إذ:الكالم/الخطاب

،سواء كان مجلة أم نصا،وهو وسيلة املتخاطبني يف توصيل الغرض اإلبالغي من املخاِطب إىل )2(»تواصلية قائمة الذات
وقد كان أهل العربية سباقني إىل إدراك خصوصية متاسك النص ,متماسكة األجزاءويتسم بأنه كتلة بنيوية واحدة ,املخاَطب

يأخذ قطعا من الذهب إىل الفضة،فيذيب بعضها يف بعض حىت تصري قطعة «وترابطه،حينما شبهوا واضع الكالم مبن
عرفت عند احملدثني بنظرية ،وهي اليت»دالئل اإلعجاز«وقد ترسخت هذه النظرة لدى عبد القاهر اجلرجاين يف كتابة.)3(»واحدة
.النظم

هناك نوع آخر من الرتابط العضوي بني الوحدات اللغوية داخل «وفضال عن الرتابط الذي أشار إليه عبد القاهر اجلرجاين،
فمثال إذا استبدلنا صوتا .)4(»اخلطاب،حبيث إذا حدث تغيري يف بعض هذه الوحدات سرى هذا التغيري يف سائر الوحدات األخرى

جئتك «:ومثله كذلك.تغري املعىن النحوي تبعا لتغّري املستوى الصويت.»أسيَء إىل أخي«و»أسيُء إىل أخي«:بآخر يف حنو
،حيث تغريت بنية الكلمة من صيغة املصدر إىل صيغة اسم الفاعل،فتغري املعىن النحوي تبعا لذلك»جئتك طاِمعاً «و»طَمعاً 
.وهكذا...

إسناد »خالد ناجحٌ «:فقولك«ه ترابطا تعليقيا وعضويا،فإنه يرتبط كذلك بالواقع اخلارجي ،وإذا كان اخلطاب يرتبط يف داخل
النسبة اخلارجية وهي اليت يقع :النسبة الكالمية اليت يقع فيها التعلق بني املسند واملسند إليه يف الكالم،واألخرى:األوىل:له نسبتان

.،وتكون اجلملة صادقة إذا طابقت الواقع وكاذبة إذا خالفته)5(»ارجيفيها التعلق بني املسند واملسند إليه يف الواقع اخل
وأما .أما املخاِطب فألنه قد أّلفه وفقا ملا متليه عليه معتقداته ،وافرتاضاته،وغاياته«وقد يرتبط اخلطاب كذلك باملتخاطبني،

اضات واملعلومات والتجارب السابقة،وهذه كلها املخاَطب فألنه يقوم بدوره يف االستماع أو القراءة وذهنه ال خيلو من بعض االفرت 
عوامل تؤثر يف طبيعة فهمه للخطاب،ومن ذلك مثال أن الصور الذهنية اليت يتخيلها عند تلقيه كالم املتكلم تتمثل تبعا ملرئياته 

. مثال،فسينصرف ذهنه إىل صورة حمددة من جمموع األسود اليت رآها"أسد"،فإذا مسع كلمة)6(»السابقة
التخاطب باألول كل عملية ختاطبيه تتم بني متكلم وخماطب يف مقام معني عرب قناة معينة،قد تكون بيقصد :التخاطب

األول يفضي إىل تواصل معني،والثاين ال يفضي إىل :وهو نوعان.أو إشارة أو صورة أوحركة أو غري ذلك)منطوقة،مكتوبة(لغة

.33،ص1اخلصائص،ج:نظري-)1(
.24أمحد املتوكل،اخلطاب املوّسط،ص:ينظر- )2(
.281ص،م1969اإلعجاز،حتقيق عبد املنعم خفاجي،القاهرة،ط عبد القاهر،دالئل - )3(
.158ص،املعىن وظالل املعىن:علييونسحممد:ينظر-)4(
.159صاملرجع نفسه،:ينظر-)5(

.159صاملرجع السابق،:ينظر-)6(



بني املتخاطبني عندما يتوصل املَخاَطب إىل فهم مقصود املتكلم من اخلطاب وفّك وهذا يعين أن التواصل الناجح حيصل .)7(تواصل
،كاضطراب يف النطق أو عدم مطابقة املقال )8(أما التخاطب الذي ال يفضي إىل تواصل فإنه حيدث نتيجة خلل ما. شفرته

ا،كأْن يستخدم املتكلم لغة اليفهمها املخاطَ  ذا ميكن القول إن كل تواصل هو .إخل...بللمقام،أو اختالف األداة املتواصل  و
.ختاطب وليس كل ختاطب تواصال

.يطلق الوضع على جعل اللفظ بإزاء املعىن،أو وضع االسم للداللة على املسمى:الوضع
از:االستعمال واالستعمال فالوضع نظر .هو إطالق اللفظ وإرادة مسماه باحلكم وهو احلقيقة أو غري مسماه لعالقة بينهما وهو ا

فهو موضوع للسبع حقيقة،ويستعمل جمازاً حبيث يطلق على الرجل الشجاع لقرينة الشجاعة املتمثلة يف ) األسد(تطبيق،وذلك كلفظ 
.األسد

:في التراث العربيالتخاطب علم:ةنيالمحاضرة الثا
التواصلي الذي يقتضي مقاما ومقاال مل يتناول اللغويون العرب القدماء العبارة اللغوية مفصولة عن سياقها التخاطيب 

ا«ومتخاطبني، ردة فحسب،وإمنا فهموا منها أيضا أ ا منظومة من القواعد ا لفظ معني يؤديه متكلم معني ومل يفهموا من اللغة أ
االت إذ جندهم تناو .)9(»يف مقام معني ألداء غرض تواصلي إبالغي معني لوا يف زمنهم وكان هلم بذلك فضل السبق يف كثري من ا

املتكلم واملخاطب والتخاطب وحال اخلطاب ومقتضى :(من مصطلحات تواصلية كـ)التخاطبية(ما تناولته الدراسات اللسانية احلديثة
.وإْن مل تأخذ هذه الدراسة طابع التنظري احلديث،)احلال واملقام والوضع واالستعمال وغريها

:عند العربمفهوم التخاطب.1
كل عملية ختاطبيه تتم بني متكلم وخماطب يف مقام معني عرب قناة معينة،قد تكون )التداول(بالتخاطبيقصد 

ختاطب يفضي إىل تواصل معني،وختاطب ال يفضي إىل :وهو نوعان.أو إشارة أو صورة أو حركة أو غري ذلك)منطوقة،مكتوبة(لغة
عندما يتوصل املَخاَطب إىل فهم مقصود املتكلم من اخلطاب وفّك وهذا يعين أن التواصل الناجح حيصل بني املتخاطبني.)10(تواصل
،كاضطراب يف النطق أوعدم مطابقة املقال )11(أما التخاطب الذي ال يفضي إىل تواصل فإنه حيدث نتيجة خلل ما.شفرته

ا،كأْن يستخدم املتكلم لغة اليفهمها املخاَطب .اخل..للمقام،أو اختالف األداة املتواصل 
:أركان التخاطب.2

أهل العربية ال يقتصر على العناصر واملقام عند.تقوم عملية التواصل على أركان تامة تتضمن مقاما ومقاال ومتخاطبني
يف -الشاطيب على ضرورة األخذ بعني االعتباروهلذا أكد .املشاركة يف عملية التخاطب بل يشمل كذلك ظروف اإلنتاج العامة

ويشري الغزايل إىل .)12(لعادات العرب اللغوية منها واالجتماعية وللخصائص التارخيية حلقبة نزول السور-ميتفسري سور القرآن الكر 

ال-)7( - ه1432(1طاجلزائر،االختالف،،منشورات)اللغاتوتعليموالرتمجةالنصوصلتحليلموحدةوظيفيةمقاربة(املوّسطأمحد املتوكل،اخلطاب:ينظر يف هذا ا
.15،ص)م2011

اطضالغوي،كقد ينعدم التواصل بني طريف العملية التخاطبية بسبب خلل نفسي أو عقلي أو-)8( . ..رابات الكالم واختالف اللغة املتواصل 
.174العرب،صالعلماءعندصحراوي،التداوليةمسعود-)9(
الينظر يف هذا-)10( .15ص،)اللغاتوتعليموالرتمجةالنصوصمقاربةوظيفيةموحدةلتحليل(املوّسطاخلطاباملتوكل،أمحد :ا
اطقد ينعدم التواصل بني طريف العملية التخاطبية بسبب خلل نفسي أو عقلي أو لغوي،كإض-)11( .رابات الكالم واختالف اللغة املتواصل 
.229،ص3أصول الشريعة،شرح وضبط عبد اهللا دراز،دار املعرفة،بريوت،جالشاطيب،املوافقات يف أبو إسحاق -)12(



الغرض (وتتجلى مركزية املتكلم يف أن القصد.)13(نفس الضرورة حني ينبه إىل أمهية االلتفات إىل عادات املتكلم ومقاصده
.حبكم فحوى العبارة ومقصدها التداويل)14(معىن املقالالذي يتوخى حتقيقه يشكل ركنا خاصا من أركان )والنية

ينبغي على املتكلم أن يعرف أقدار املعاين،ويوازن بينها وبني أقدار «ولكي يؤدي التواصل وظيفته على أكمل وجه
ى أقدار ،وبني أقدار احلاالت،فيجعل لكل طبقة من ذلك كالما،ولكل حالة من ذلك مقاما،حىت يقسم أقدار الكالم علاملستمعني

يشري هذا النص إىل ما ينبغي أن .)15(»...احلاالتاملعاين،وأقدار املعاين على أقدار املقامات، وأقدار املستمعني على أقدار تلك 
".لكل مقام مقال"يعرفه املتكلم يف تعامله مع املخاطب لكي خيتار الكالم الذي يقتضيه مقام التخاطب حتقيقا ملقولة

:المخاطبمراعاة حال .1.2
اإلفهام الذي يسعى املتكلم إليه لكي يستطيع إيصال الفكرة،إذ :اترتكز العالقة بني املتكلم واملخاطب على أمرين مه

:نه حتقيق ذلك مثلأيشرتط عدم الغموض حىت تستمر تلك العالقة بالتواصل،ومن أجل هذا يراعي املتكلم كل ما من ش
لذا ال يستطيع املتكلم أنْ «يا يف استمرار عملية التفاهم والتواصل بينه وبني املتكلم يعد املخاَطب ركنا أساس:حال المخاَطب.1

ب وفهمه فهو ال يستطيع االستمرار يف الكالم من غري معرفة بالظروف االجتماعية والنفسية جيعل كالمه يف منأى عن إدراك املخاطَ 
تسهم  اوفق تلك احلال اليت يكون عليها املخاطب،ألن مراعا،فمراعاة حال املخاطب جتعل املتكلم يصوغ كالمه )16(»للمخاطب

كثريا يف كيفية صياغة البناء الرتكييب للجملة،وتبعا لذلك خيتلف األسلوب الذي يتبعه املتكلم كما وكيفا مع السامع،فقد يوجز يف 
.موطن ويطيل يف آخر بالقدر الذي حيتاج إليه السامع

روايته عن الفيلسوف الكندي وحكايته مع أيب العباس وهي رواية تكشف عن معرفة وهذا ما أشار إليه اجلرجاين يف 
اللغويني حباالت املخاطب،فحني يكون خايل الذهن ال حيتاج إىل توكيد وأما إذا كان شاكا فيؤكد املتكلم كالمه مبؤكد واحد وأما إذا  

.كان منكرا فيزيد من أدوات التوكيد وهكذا
فاأللفاظ متكررة :عبد اهللا لقائمٌ نَّ إ:اهللا قائم،مث يقولونعبدَ نَّ إمث يقولون :عبد اهللا قائم:قولونأجد العرب ي«قال الكندي

اهللا عبدَ إنَّ :خبار عن قيامه،وقوهلمإ:عبد اهللا قائم: فقوهلم،بل املعاين خمتلفة الختالف األلفاظ:واملعىن واحد،فقال أبو العباس
وفضال.)17(»املعاينر عن إنكار منكر قيامه،فقد تكررت األلفاظ لتكرُّ بَد اهللا لقائٌم جوابٌ إنَّ ع:وقوهلم،عن سؤال سائلجوابٌ :قائم

:عن حال املخاطب يراعي املتكلم الظروف احمليطة به ومنها
إذا ملناسبات القول والعالقة بني املتكلم واملخاطب،وال يتم التفاهم يف أي لغة إال «ختضع العملية التواصلية:المقام والسياق.2

ا بنظر االعتبار،ولن يكون الكالم مفيدا وال اخلرب مؤديا غرضه ما مل يكن حال  روعيت تلك املناسبات وأخذت العالقة بني أصحا
.)18(»املخاطب ملحوظا ليقع يف نفس املخاطب موضع االكتفاء والقبول

والعادات وغريها مؤثرات يف حتديد املنحى الذي يلجأ للحالة االجتماعية أثٌر كبري يف صياغة الكالم،فالتقاليد:الحالة االجتماعية.3
.خرإليه املتكلم،وعلى وفق هذا التصور ظهرت أساليب واختفت أساليب أُ 

.325،ص1،1997حممد سليمان األشقر،مؤسسة الرسالة،بريوت،ط:الغزايل أبو حامد حممد بن حممد،املستصفى من علم األصول،حتقيق وتعليق-)13(
.207، ص)األصول واالمتداد(،املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب-)14(
.44،ص1ج،والتبينياجلاحظ،البيان-)15(
لدمراعاة كرمي حسني ناصح،:ينظر-)16( .28م،ص3،2002،العدد30املخاَطب يف األحكام النحوية يف كتاب سيبويه،جملة املورد،ا
.242:،صدالئل اإلعجازاجلرجاين،-)17(
.225،ص1964، 1،املكتبة العصرية،بريوت،طيف النحو العريب نقد وتوجيهمهدي املخزومي،-)18(



تعد منزلة املخاَطب مبثابة موجه للمتكلم إذ على ضوئها خيتار الكالم املناسب ملستوى ثقافته ومكانته :منزلة المخاَطب.4
.اخل...العلمية
:التخاطبوسيلة .2.2

ال يتم بواسطة مفردات أو مجل،بل بواسطة نصوص باعتبار النص -يف رأي اللغويني القدماء- من الواضح أن التخاطب
،كما تقوم بتخصيص )19(وحدة تواصلية متكاملة ينتظم أجزاءها موضوع وغرض وتقوم أجزاؤها بدور الفواتح واملتّممات واخلوامت

.وتقييد وتفضيل بعضها البعض
:ضوابط التخاطب عند العرب.3.2

أو اخفاق تام يف عملية »تشويش«ختضع عملية التخاطب الناجحة إىل جمموعة من الضوابط إن اختلت أدى إختالهلا إىل 
ولذلك اشرتط أهل العربية .»الوضوح«وضابط»اإلفادة«ضابط: وميكن أن نرجع هذه الضوابط إىل ضابطني أساسيني مها.التواصل

أن يفرغ املتكلم يف قالب اإلفادة ما ينطق به حتاشيا عن وصمة الالغية،فإذا اندفع يف الكالم خمربا لزم «حلامل خلربلنجاح اخلطاب ا
أي يتوقف جناح .)20(»أن يكون قصده يف حكمه باملسند للمسند إليه يف خربه ذاك إفادته للمخاطب متعاطيا مناطها بقدر االفتقار

.جينيها املخاطبكمّية اإلفادة اليتالتخاطب على قدر  
:بين التخاطب والداللة والتركيب:المحاضرة الثالثة

من جهة،«Semantics»بالتمييز بينه وبني الداللة«Pragmatics»لقد ارتبط حتديد املفهوم االصطالحى للتخاطب
موريس«من جهة أخرى،وقد بدأ هذا االرتباط منذ البدايات األوىل الىت عرض فيها)الرتكيب(وبينه وبني النحو

morris1938«مقارنًا بالنحو والداللة،مث توالت األحباث والدراسات الىت اختذت من هذا املفهوم منطلقًا لبناء خاطبمفهوم الت
.املفهوم االصطالحى على هذا التمييز

الىت ترتكز على تتخذ الداللة مفهومًا عامًا ومفهومًا خاصاً،يتحدد املفهوم اخلاص ىف الوظيفة الداللية للرتاكيب النحوية
املعىن احلرىف الذى تؤديه اجلملة،وهذا املفهوم اخلاص للداللة هو أساس املقارنات الىت قامت بني الداللة والتداولية،وبذلك تعد هذه 

كان «من مثاملقارنات متييزًا بني التداولية والداللة مبفهومها اخلاص قبل ظهور التداولية واستقرارها ىف الدراسات اللسانية الغربية،و 
حيث متثل أحد ثالثة أسس للنموذج السيميائى إىل جانب الرتكيب )Semantics(هناك لبس ىف استعمال كلمة الداللة

.)21(»والتداول،مث تنحصر بعد ذلك ىف مستوى من مستويات الرتكيب
مقابل ىف املصطلح الغرىب الذى يستعمل ىف - )Semantics(ومما سبق ذكره ميكننا حتديد مفهوم الداللة

ذا التحديد .بأنه داللة الرتكيب النحوى بقطع النظر عن املالبسات السياقية والعناصر التداولية- )Pragmatics(التداولية ولعلنا 
حنرتز من وقوع البحث ىف لبس آخر ينتج من أن الداللة ميكن أن تُفهم فهمًا أوسع يستوعب داللة الرتاكيب النحوية مضافًا إليها 

.سياقية والعناصر التداولية أيضاً،فكل ما ينتج عن هذه العناصر جمتمعة هو بشكل ما داللةاملالبسات ال
ا  وهذا ما ميكن أن يشكل املفهوم العام للداللة الذى ميتد ليشمل التداولية؛ألنه يعتين بالعناصر املنتجة للداللة ىف صور

مبا يشتمل عليه من أبعاد تداولية،وال يدخل هذا املفهوم ضمن املقارنة الكلية بعناصرها اللسانية وغري اللسانية من مالبسات املوقف 
احلالية بني التداولية والداللة،ومن مث جاز لنا أن نقول املعىن الدالىل ونقصد به املعىن املعتمد على التفسري احلرىف ملنطوق 

.208، ص)األصول واالمتداد(،املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب-)19(
.81ص،م2000،بريوت،1أبو يعقوب السكاكي يوسف بن أيب بكر بن حممد،مفتاح العلوم،تح عبد احلميد هنداوي،دار الكتب العلمية،ط- )20(
.16:هلنريش بليت،صمقدمة ترمجة كتاب البالغة واألسلوبية :حممد العمرى:ينظر-)21(



إنتاجه ىف األبعاد اللسانية وغري اللسانية ،وضمنه يدخل اجلملة،واملعىن بشكل مطلق ونقصد به املعىن معتمداً على العناصر املؤثرة ىف
.املعىن التداوىل أواملعىن السياقى

ذا يصعب على الباحثني رسم خط فاصل بني علمي الداللة والتداول،فكالمها يهتم باملعىن ،لكن االختالف احلاصل  و
لة يهتم باملعىن كعالقة زوجية أوثنائية،أي بني اللفظ ومعناه فعلم الدال.)22(بينهما يكمن يف طبيعة االستخدام املختلفة للفعل ذاته

تم التداولية باملعىن القصدي املرتبط باألبعاد الثالثية األخرى ).النحوية،الداللية،التداولية(احلريف،بينما 
يل يف امللفوظات اللغوية بينما يعرف املعىن الدال.وعليه فإن املعىن التداويل يتعلق باملتكلم أومستخدم اللغة يف سياق حمدد

ردة،واملنفصلة عن السياق،أو املتكلم السامع تركز التداولية على معىن املتكلم يف عالقته .على أنه صفة مميزة ملختلف التعبريات ا
قتها بالداللة أما علم الداللة فيعزل املتكلم عن امللفوظ،ويركز على دراسة البىن اللغوية يف عال.مبواقف الكالم وسياقاته املختلفة

.واملعىن
Speech(وقد ساهم السياق ىف حتديد الفرق بني التداولية والداللة،إذ يشري أحد الباحثني إىل فكرة مقامات الكالم

situations(ال،مبينا أن العناصر املكونة هلذا املقام تتمثل ىف املرسل واملستقبل،السياق،األهداف «:ودورها احلاسم ىف هذا ا
،ورأى أنه من املمكن أن يضاف إليها عنصرا الزمان واملكان،مث ذكر أن التداولية تتميزعن »وة فعل الكالم،وامللفوظواملقاصد،ق

تم باملعىن ىف عالقته مبقام الكالم ا  .)Meaning in relationto a speech situation()23(الداللة ىف كو
إن :ية املقبولة بصورة واسعة بني التداولية والداللية هى قولناواحدة من التحديدات التقليد«ويذهب البعض اآلخر إىل أن

األخرية تتعامل مع املعىن املستقل عن السياق،بينما تبحث األوىل عن املعىن ىف السياق،فإن التوظيف ذا املعىن للغة بعد صياغته 
ر من املعىن يُدرس بصورة متكافئة ىف برؤيتنا للتداولية ال يقتصر على معىن داخل السياق،الذى ميكن إضافته إىل مستوى آخ

.)24(»الداللية
له أمهيته الكبرية ىف عملية التحليل التداويل،ومن مث فإن نقطة )املعىن احلرىف أواملعىن النحوى(أن معىن اجلملةمن املؤّكد و 

االفرتاض الذى ينبغى االنطالق منه لدراسة تكون بالتمييز بني النحو والتداولية بوصفها هدفاً مباشراً ومتطوراً،كما أن - عادة-البداية
بوصفه دراسة النظام (أن النحو«هو- بوصف الداللة أحد مستويات الرتكيب النحوى- هذا التمييز بني التداولية والنحو والداللة

رد للغة الن متكامالن ىف مها حق)بوصفها مبادئ استعمال اللغة أودراسة اللغة على أساس التداول والتخاطب(والتداولية)الشكلى ا
.)25(»اللسانيات وليسا متعارضني متاما،فال ميكن أن تُفهم طبيعة اللغة من دون دراسة كال احلقلني،ودراسة التفاعل بينهما

ا تنظر إىل اللغة نظرة استعمالية،بينما يتعامل النحو مع  )النحو(وبالرغم من ذلك فإن التداولية تنماز عن علم الرتكيب يف أ
حروف املباين،الكلمات،اجلمل الناقصة،يف حني تتعامل التداولية مع األفعال التلفظية يف مقامات :ة جامدة وجمردة مثلكينونة لغوي

أن التداولية التتعارض مع الداللة والرتكيب،بل تضمهما - نظرية وإجراء-ومع ذلك فقد أثبتت الدراسات اللغوية احلديثة.معينة
امللفوضات اإلنشائية،وغريها من الرتاكيب املميزة لوضعيات تلفظ خاصة،تضع ضرورة ربط فدراسة بعض املعطيات اللغوية ك«معا،

التداولية بعلم الرتاكيب،باعتبار أن هذه املعطيات هي ظواهر تركيبية وشكلية،يولدها التلفظ بواسطة اسرتاتيجيات خطابية 

Geoffrey leech,Principales of pragmatics,Longmen,London,1983,p-:4:ينظر-)22(
G. Leech,The principles of Pragmatics,ibid,P:15-:ينظر-)23(
Jef Verschueren,Understanding Pragmatics,London,1999,p:3-:ينظر-)24(
G.Leech:The principles of-:ينظر-)25( Pragmatics,P:4-5



حيل معها إنفصال املكون التداويل عن املكونني النحوي يست)26(»خاصة،للتعبري عن قيمة داللية يف شكل معادلة بني القول والعمل
.والداليل يف عملية التحليل اللغوي،بل إن املكون التداويل هو الضابط واملوجه للمكونني اآلخرين

وبذلك تأتى الداللة خطوة الغىن عنها ىف التحليل التداوىل للخطاب،يستوى ىف ذلك الداللة املتعلقة بالرتكيب النحوى 
ا ارتباطًا طبيعيًا كما هو شأن الدخان بالنسبة والدال لة املتعلقة مبرجع العالمة اللغوية،فإذا كانت العالمة تشري إىل شىء ما،يرتبط 

الذي ترد فيه،ومن مث متثل دراسة البعد اإلشارى للعالمة )املقام(للنار،والعرض بالنسبة للمرض،فإن اإلحالة تتحدد من خالل السياق
ال تتحقق إال من خالل السياق،وذلك »أنا،هنا،هناك،ذلك«:ن التداولية بوصفها رموزًا إشارية،فاإلشارة ىف كلماتاللغوية جزءًا م

.)27(مبعرفة املالبسات السياقية عن املتحدث واملخاطب واخلطاب
ا األكثر اتساعًا ورحابة للداللة ىف مفهومها اخلاص بل تستند عليها للوقوف على معىن وبذلك ال تتنكر التداولية ىف نظر

ىف تفسريه للمنطوق االستعاري انطالقا من تفسريه للمنطوق احلرىف بوصفه احللقة األوىل اليت «Searl»املتكلم،وهو ما ذهب إليه
الميكن االستغناء عنها،ومن مث تكون نقطة البداية من مبادئ تفسري املنطوق احلرىف من خالل البحث ىف السمات الضرورية 

.)28(ياملنطوق احلريف واملنطوق االستعار للمقارنة بني 
وقد تعرض هذا الرأي إىل إنتقادات واسعة،فمن اخلطأ الكبري أن ننسب االستدالل على املعىن التداويل إىل املعىن النحوي 

يز مجلة من الفروق األساسية للتمي«Leech»،دون االلتفات إىل العناصر السياقية األخرى،ومن أجل ذلك وضع ليتش)29(للجملة
إىل أن وظيفة التداولية هي أن تربط «Leech»وقد أشار.)30(والداللية من جهة أخرىالنحويةبني الرؤية التداولية من جهة والرؤية 

،أي أّن مهّمة التداولية هى شرح العالقة بني هذين النوعني «force»ألّي ملفوظ وداللته التداولية«sense»بني املعىن النحوى
.«force»الذى يوصف غالباً بأنه املعىن احلريف أو املباشر،وقوة فعل الكالم»«the senseاملعىن النحوى:للمعىن

للخطاب واألبعاد النحوية والداللية أن سلطة القاعدة النحوية الىت األبعاد التداوليةويتضح من هذه الفروق اجلوهرية بني 
ني تتعلق التداولية مببادئ بالغية متجاوزة لألعراف،بل منتهكة اكتسبتها من مواضعات عرفية تتحدد ىف التخطيطات القواعدية،يف ح

ن هلذه األعراف التقعيدية املعيارية ىف كثري من األحيان،ومن مث تربط التداولية املعىن النحوي بقوته التداولية،كما ختتلف التداولية ع
ني تقدم التداولية تأويالت وظيفية شاخصة إىل النحو فيما يقدمه النحو من تفسريات وشروح شكلية فكرية منطقية خالصة،على ح

ظاهرة األبعاد النصية والتواصلية بني األفراد،ومن مث يأتى التأويل التداويل مبثابة التقديرات املستمرة وغري احملددة القائمة على تتبع ال
.اللغوية من استعمال إىل آخر

.G:وأيضا،126- 125عثمان بن طالب،الرباغماتية وعلم الرتاكيب،ص-)26( Leech,Principles of Pragmatics,p:5-
.19املقاربة التداولية،ص: فرانسواز أرمينكو:ينظر-)27(
John R.Searl:Metaphor,in Metaphor and thought,edited by:Andrew Ortony-:ينظر-)28( ,Cambridge University

Press,1981,P:94..
J.L.Morgan,Observations on the Pragmatics of Metaphor,in Metaphor and thought-:ينظر-)29( ,edited

by:Andrew Ortony,Cambridge University Press,1981,P:138
- G. Leech, The principles of Pragmatics,P:5:ينظر-)30(



من جهة وبني التداولية والداللة والرتكيب من جهة أخرى على وإذا كان ما تقدم حيدد العالقة بني التداولية والذرائعية
اليت هلا عالقة بدراسة اللغة،نظرا )31(املستوى النظري واالجرائي،فإن ذلك غري ممكن إذا تعلق األمر بعالقتها مع بقية احلقول املعرفية

ا واتساع جماهلا املعريف،حبيث غدت تداوليات وليست تداولية واحد .ةلتشعب موضوعا
:في العملية التخاطبيةالتواصلو التفاعل آليات :المحاضرة الرابعة

وذلك بربط ،واملتجددة،يعرب من خالله عن أغراضه وأهدافه وحاجاته املتعددةكائن اجتماعي حيإن التواصل مسة لكل  
لكّنه ليس ،)32(األساسية للغةمن أبرز الوظائفلتواصل بني املتكلمني واملخاطبني يعد ،فالتعايش مع اآلخرينجسور التواصل وا

فقد يتم التواصل عرب الكلمة أو عرب الصورة أو التواصل،ختتلف باختالف السياق الذي حيتضنها،الوحيد بل هناك أمناط كثرية من 
.ويتفاوت التأثري بني هذه األمناط تبعا للمقامات التواصلية املختلفة.إخل...عرب احلركة

وأمناط التواصل و تقنيات التبليغ والتفاهم ونقل اخلربات واملعارف من املتكلم إىل التفاعل بيد أن اللغة تعد من أهم آليات 
خاصة النحاة - وقد كان لعلماء اللغة العربية األوائل.حمددةاطبية،وقصد حتقيق أغراض ختاملخاَطب،يف مواقف ختاطبية معينة

،حينما عرّفوها )وظيفة التواصل اإلنساين(سبق يف الكشف عن طبيعتها وإبراز وظيفتها األساسيةفضل ال- والبالغيني واألصوليني
ا ا كل قوم عن أغراضهم«:بأ ا ،)33(»أصوات يعرب  ا عن أفكاره وأفعاله،ويتحاور  ا الفرد مع مجاعته ويعرب  فهي وسيلة يتصل 

ا وهو تعريف يقرتب كثريًا من مع غريه يف حياته اليومية، تعريفات احملدثني للغة،ويكشف عن أهم املبادئ التواصلية اليت نادى 
.»غرضه من اخلطاب«،أو»قصد املتكلم«املعاصرون،كمراعاة

وجود قصد لدى املتكلم جيعله ينتج خطابا ما:بني املتكلم و املتلقي علىوالتفاعل وتقوم عملية التواصل 
ويرسله باجتاه املتلقي،يقوم هذا األخري بتأويله يف شكل خطاب جديد،وال )فتركيب صر (،يصوغه يف قالب حنوي)شفويا،كتابيا(

وهكذا .املخاَطب إىل فهم مقصود املخاِطب من اخلطابيتأتى هذا إال من خالل إسرتاتيجية ختاطبية حمددة،يتوصل من خالهلا 
.مستمرةتفاعلية يصبح املتلقي متكلما واملتكلم متلقيا يف عملية تواصلية 

كما - ديث عن العملية التواصلية جيدر بنا أن منيز بني مفهومي التخاطب والتواصل باعتبارمها يتواردان متالبسنيوقبل احل
االت اللسانية،إذ يقصد باألول كل عملية ختاطبيه تتم بني متكلم وخماطب يف مقام معني عرب قناة - يقول املتوكل يف كثري من ا

األول يفضي إىل تواصل معني،والثاين ال :وهو نوعان.إشارة أو صورة أوحركة أو غري ذلكأو )منطوقة،مكتوبة(معينة،قد تكون لغة
وهذا يعين أن التواصل الناجح حيصل بني املتخاطبني عندما يتوصل املَخاَطب إىل فهم مقصود املتكلم من .)34(يفضي إىل تواصل

،كاضطراب يف النطق أو عدم مطابقة )35(نتيجة خلل ماأما التخاطب الذي ال يفضي إىل تواصل فإنه حيدث .اخلطاب وفّك شفرته

العالقة بني املشاركني يف احلديث، واملوضوع الذي يدور حوله يف إبراز»علم اللغة االجتماعي«يف االهتمام باملعىن اللساين يف مقابل االستعمال،ومع»علم الداللة«التداولية معتشرتك -)31(
يف حتديد خمتلف الكفايات اليت هلا أثر كبري يف أداء املشاركني »علم النفس«وتشرتك مع.الكالم،ومرتبة كل من املتكلم والسامع، وأثر السياق غري اللغوي يف توجيه الكالم وحتديد أبعاده املختلفة

11-10آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،ص:ينظر.يف االهتمام بتحليل احلوار عن طريق مجلة من اآلليات واألدوات االجرائية »اخلطابحتليل«ومع.يف احلديث
ال ما كتبه-)32( Simon Dik:Functional Grammar,North-Holland.Amsterdam,1978-:ينظر يف هذا ا

-الرتكيبيات الوظيفية:وأمحد املتوكل
.28- 25ص،م2005،ه1،1426ومقاربات،دار األمان،الرباط،طقضايا 

.33،ص1اخلصائص،ج:نظري-)33(
ال-)34( - ه1432(1طاجلزائر،االختالف،،منشورات)اللغاتوتعليموالرتمجةالنصوصلتحليلموحدةوظيفيةمقاربة(املوّسطأمحد املتوكل،اخلطاب:ينظر يف هذا ا

.15،ص)م2011
اطضالغوي،كبني طريف العملية التخاطبية بسبب خلل نفسي أو عقلي أوقد ينعدم التواصل-)35( . ..رابات الكالم واختالف اللغة املتواصل 



ا،كأْن يستخدم املتكلم لغة اليفهمها املخاَطب ذا ميكن القول إن كل تواصل .إخل...املقال للمقام،أو اختالف األداة املتواصل  و
التواصل؟ وما هي أمناطه ووسائله؟وما هي عناصره؟-إذاً - فما هو.هو ختاطب وليس كل ختاطب تواصال

:مفهوم البعد التواصلي-1
يتفق غالبية التداوليني يف اللسانيات املعاصرة على أن التواصل هو الوظيفية األساسية اليت تؤديها اللغات 

فعاقد .جهة املتكلم وجهة املخاطب«:بالتواصل هنا التواصل القصدي الذي يتحقق فيه القصد من اجلهتنيالطبيعية،ويقصدون 
خماطب ،ومتلقي الكالم اليسمى خماطبا إال إذا كان قاصدا التوجه إذا كان قاصدا التوجه بكالمه إىلالكالم اليسمى متكلما إال

فالتواصلية إذا كانت تعين من جانب املتكلم أن ...بسمعه إىل املتكلم،إذ السامع الذي يقع الكالم يف مسعه صدفة اليسمى خماطبا
.)36(»يكون هلذا الكالم قيمة أو قيم متعددةيكون للكالم معىن،فهي تعين من جانب املخاطب أن 

والوصُل ضد َوَصْلُت الشَّيَء َوْصًال وِصَلًة،«:وهو ضد اهلجران والتصارم،تقول»وصل«والتواصل لغة مشتق من الفعل
بالشَّيِء مل يـَْنقِطْع،وَوَصَل الّشيَء والوْصُل خالُف الَفْصِل،َوَصَل الّشيَء بالّشيِء َيِصُلُه َوْصًال وِصَلًة وُصَلًة ،واّتَصَل الّشيءُ .اهلْجرانِ 

Le Petit»ويؤكد هذه املعاين املعجم الفرنسي.)37(»إىل الّشيِء َوُصوًال،وَتوّصَل إليه انتَـَهى إليه وبـََلَغُه،والّتواُصُل ضد الّتصاُرمُ 
Robert»ومن هنا نستنتج .)38(»...،والتبادل واإلخبار)شخص أو شيء(فعل االتصال وربط عالقة مع«:،حيث يعترب التواصل

.إخل..أن معىن التواصل يدور حول التالقي واالرتباط وبلوغ الغاية واالتصال والتبادل واإلخبار
اصطالحا فيستمد دالالته من التعريف اللغوي وهو منبثق من املصطلح الالتيين) communication(أما التواصل

)communis(الذي يعين املشاركة)امليكانيزم الذي بواسطته توجد «وله معان وتعريفات كثرية إذ يعرفه البعض على أنه .)39
ال وتعزيزها يف الزمان،ويتضمن أيضا تعابري الوجه  العالقات اإلنسانية وتتطور،إنه يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل تبليغها عرب ا

طبوعات والقطارات والتلغراف والتلفون، وكل ما يشمله آخر ما ّمت وهيئات اجلسم،واحلركات ونربة الصوت والكلمات والكتابات وامل
التواصل :يعترب هذا التعريف التواصل جوهر العالقات اإلنسانية،وهو تعريف عام يشمل.)40(»من االكتشافات يف املكان والزمان

.إخل...)والصوت واحلركة واإلشارةالصورة (اللفظي ممثال يف البعد اللغوي،والتواصل غري اللفظي ممثال يف البعد التداويل 
تبادال تفاعليا بني شخصني على األقل،ويتم هذا التبادل عرب استعمال عالمات لفظية وغري «:ويعده البعض اآلخر

يشري هذا التعريف إىل مسة من مسات التواصل األساسية وهي التفاعل )41(»لفظية،ويتناوب األشخاص على إنتاج واستقبال الرسائل
،وتكون القناة احلاملة هلذا التواصل هي اللغة الشفوية أو املكتوبة )املتكلم واملتلقي(بني طريف العملية التواصلية التداولية املتبادل 

.وآليات التواصل اللفظي اليت مترر من خالهلا الرسالة أو اخلطاب،كما أن املرسل واملتلقي يتناوبان يف تقّمص األدوار
التواصل تبادل كالمي بني املتكلم الذي ينتج ملفوظا أو قوال موجها «:عبد اجلليل مرتاضويف هذا السياق يقول الدكتور

.)42(»حنو متكلم آخر يرغب يف السماع أو إجابة واضحة أو ضمنية وذلك تبعا للنموذج الذي أصدره املتكلم

.34،ص«Lyons»،نقال عن124اللغة،صاستعمالعلم:التداوليات-)36(
.726ابن منظور،لسان العرب،ص:ينظر-)37(
A. Rey et J.Rey:ينظر-)38( – Debove, Le Petit Robert, Edition Le Robert, 1987. p.346.-
A. Rey et J.Rey:ينظر-)39( – Debove, Le Petit Robert,ibid, p346. -
.43،ص1994،دار اخلطايب للطباعة والنشر،ط 10-9عبد اللطيف الفارايب وآخرون،معجم علوم الرتبية،سلسلة علوم الرتبية،عدد :ينظر-)40(
- Sophie Moirand, Enseigner à communiquer en langue étagère, Hachette, Paris, 1990, p:10:ينظر-)41(
.78،ص2003عبداجلليل مرتاض،اللغة والتواصل،دارهومة،اجلزائر،:ينظر-)42(



عن عمليات مركبة ومعقدة ألن وإذا كان هذا التفاعل املتبادل يتسم يف ظاهره بالبساطة،فإنه لدى علماء النفس عبارة
أي جمموعة من القوى املعقدة املتواترة اليت تتفاعل يف جمال - ليس عملية أحادية مفردة،ولكنه مركب من العمليات«التواصل اإلنساين

ان وإذا ك.)43(»بل إن أي نشاط يؤثر يف االتصال اإلنساين هو يف حد ذاته مركب من عناصر متفاعلة فيما بينها- موقف دينامي
التواصل يف نظر الرجل العادي ليس سوى عمليات يومية معتادة،فإنه يف نظر املتخصص عملية بالغة التعقيد،تتأثر باحليثيات احمليطة 

.بالوضعية التواصلية،إذ تتداخل عوامل نفسية واجتماعية ومعرفية لصياغتها والتحكم فيها
تكلم خالهلا من دالالت ومعان كامنة يف ذهنه،فيحرك أوتارا معينة ينطلق الشخص األول أو امل«وتتم العملية التواصلية حني

يف حلقه فتصدر عنه إشارات صوتية،تتنقل هذه اإلشارات الصوتية عرب اهلواء فيلتقطها الشخص الثاين أو املستمع، ويعيها عرب 
اليت يرسلها املتكلم مع الدالالت اليت جهازه السمعي إىل أن تصل إىل ذهنه،وال بد من أن تتوافق خالل عملية التواصل الدالالت 

.)44(»تصل إىل ذهن املستمع إلجناح عملية التواصل
دف  وانطالقا من هذه التعريفات كّلها ميكن القول إن التواصل هو التفاعل املتبادل بني األشخاص املشاركني يف احلدث 

ويتم هذا .يري مقصود يف سلوك ومواقف الطرف اآلخرنقل األفكار والتجارب وتبادل اخلربات واملعارف بينهم، أو إحداث تغ
.اإلجراء العملي وفق آليات وأمناط ختتلف باختالف املواقف التواصلية التداولية واألطراف املتواصلة فيها

:عناصر البعد التواصلي.2
:املتفاعلة فيما بينها وهيخاطبيةيرتكز البعد التواصلي على جمموعة من العناصر الت

ركنا حيويا يف الدائرة التواصلية،وهو الباعث األول على إنشاء خطاب يوجه إىل املرسل إليه يف شكل «يعد املرسل:املرسل.1
وحىت يتمكن من توصيل رسالته بصورة جيدة البد له من معرفة لغوية وتداولية،إذ أن قيام التواصل مرتبط أصال بوجود .)45(»رسالة

.عرفته ألحواله وظروفه يبين خطابه،وخيتار اإلسرتاتيجية املناسبة لذلكخماَطب يتفاعل معه،ومن خالل م
هي الوعاء احلامل للخطاب املراد إيصاله إىل املرسل إليه،وهي جمموعة حمددة من العناصر اللغوية املادية واملعنوية اليت :الرسالة.2

تتخذ عدة أشكال قد تكون كالما شفهيا أو كتابيا أو يستمدها املرسل من خمزونه اللغوي ويصوغها طبقا ألصول وقواعد حمددة ،و 
.إحيائيا عن طريق اإلشارة وغريها

هي اليت تسمح بقيام التواصل بني املرسل واملرسل إليه وعربها «هي الوسيلة اليت تنتقل عربها الرسالة بني طريف التواصل،أي:القناة.3
لفظية شفوية،كتابية (يف هذه القنوات حسب مصادرها إىل قنوات،وميكن تصن)46(»تصل الرسالة من نقطة معينة إىل نقطة أخرى

.).اخل...رمزية
هو القطب الثاين يف عملية التواصل وهو متلقي الرسالة ومؤوهلا،وهو الذي يقوم بفك رموزها باعتماد إسرتاتيجية :املرسل إليه.4

.اللغوية والتداوليةحمددة،ومستعينا يف ذلك بثقافته وجتاربه اخلاصة وبكفاءته وكفايته 
،فوجود السنن )47(»نسق القاعدة املشرتكة بني الباث واملتلقي،والذي من دونه الميكن للرسالة أن تفهم أو تؤّول«هو:السنن.5

هو املوقف التواصلي الذي يتضمن كل املكونات :السياق.6. املشرتك بني املتخاطبني يبني قصدية املتكلم ويعني السامع على الفهم
.ية واالجتماعية والفكرية اليت تسمح للمرسل واملرسل إليه بالتفاهم والتفاعل فيما بينهماالثقاف

لد :ينظر-)43( .106- 105،ص1980،سبتمرب 2،العدد 11طلعت منصور،سيكولوجية االتصال،عامل الفكر،ا
.48:م، ص1983-ه1403، 2،املبادئ واألعالم،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع،ط )علم اللغة احلديث(ميشال زكريا،األلسنية:ينظر-)44(
.24،ص1،2007الطاهر بومزبر،التواصل اللساين والشعرية،منشورات االختالف،ط- )45(
.49،ص2000الشرق،املغرب،عمر أوكان،اللغة واخلطاب،إفريقيا - )46(
.48:املرجع نفسه،ص- )47(



لالمستقبآلة السمعآلة النطقالمرسل

،يصوغه يف قالب )شفويا، كتابيا(وجود قصد لدى املتكلم جيعله ينتج خطابا مادورة التخاطب يفتتمثل:دورة التخاطب.7
املخاِطب من ويرسله باجتاه املتلقي،يقوم هذا األخري بتأويله يف شكل خطاب جديد،مث يقوم بإرساله حنو )تركيب صرف(حنوي
ن تلخيص هذه العناصر يف دورة التخاطب وميك.وهكذا يصبح املتلقي متكلما واملتكلم متلقيا يف عملية تواصلية مستمرة.جديد
)48(:التالية

اخلطاب

املخاطباملتكلم                 
عملية اإلجناز                                                                        عملية التأويل

حتويل املعاين إىل رموز                                                           حتويل الرموز إىل معاين

:للسانية الغربيةالبعد التواصلي في االتجاهات ا.3
:االتجاه البنيوي الشكلي-أ

De»بأن التواصل حدث اجتماعي يالحظ يف الفعل الكالمي،ولتحقق دائرة الكالم كما يسميهايرى هذا االجتاه 
Saussure»  49(:كما هو مبني يف الشكل التايلالبد من وجود جمموعة من األشخاص أو شخصني على األقل(

صورة مسعية                                     صورة مسعية
السامع)وسط ناقل(املتكلم

صورة ذهنية                                     صورة ذهنية
- أ-الشكل

عند املتكلم وتنتهي بصورة ذهنية مماثلة عند )املدلول(وملخص هذا الشكل هو أن دورة التخاطب تبتدئ بالصورة الذهنية
لسامع الذي حيّوهلا بدوره من صورة املتلقي،الذي يقوم برتمجتها يف شكل أصوات تنتقل عرب الفضاء الناقل،لتقرع أذن ا

.تتقمص هيئة الصوت إىل صورة ذهنية أو فكرة هي عني ما أراد املتكلم أن يصل إليه عرب متفصالت خمتلفة)دال(مسعية
فقد طّور نظرية التواصل اللغوي عّما كانت عليه عند دي سوسري مركزا على «Roman Jakobson»أّما ياكبسون

:توافر العوامل املوضحة يف الشكل التايلوّع وظائفها،ولتحقيق عملية التواصل اإلنساين ينبغي دراسة اللغة من خالل تن
Situation de communicationالوضعية التواصلية

املرسل إليهContexteاملرسل                                   سياق

.68،ص1،2006التوايت بن التوايت،مفاهيم يف علم اللسان مطبعة رويغي،األغواط،ط- )48(

.14،ص2007الدليل النظري يف علم الداللة،داراهلدى،عني مليلة،اجلزائر،ط:نواري سعودي أبوزيد- )49(

القناة



Destinateur خطابMessageeDestinataire
Canalقناة 

Code communوضع مشرتك 
- ب-الشكل

وهو جانب مهم يف «contexte»السياقجند أن دي سوسري يف خمططه قد أمهل )ب(و)أ(ومبقارنة بسيطة بني املخططني
عملية التواصل،إىل جانب عناصر أخرى كالقناة والوضع وهي عناصر يف غاية األمهية،إذ يتوقف عليها جناح عملية التواصل أو 

خطط أثناء التخاطب مركزا على عناصر التواصل املبّينة يف امل)50(اللغةأما ياكبسون فقد ساهم من جهته يف إبراز وظائف .إخفاقها
)51(:التايل

Contexteالسياق
وظيفة مرجعية

Message)اخلطاب(الرسالة 
وظيفة شعرية

Destinataireاملرسل إليه Destinateurاملرسل 
وظيفة افهاميةوظيفة تعبريية                                             

Canalالقناة 
وظيفة انتباهية

Code commun)وضع مشرتك(الشفرة
وظيفة بيانية

فقد عاجل التواصل اللغوي من وجهة نظر سلوكية حبتة،إذ تنبين العملية التواصلية عنده «R.Bloomfield»أما بلومفيلد
ال،تتضح من خالل قصة جاك )52(على مقومات ثالثة ا كثري من الباحثني السلوكيني يف هذا ا .وجيل املشهورة اليت ميثل 

: حدد ياكبسون وظائف اللغة أثناء التخاطب يف ست وظائف- )50(
.حتدد هذه الوظيفة العالقة بني املرسل والرسالة:Fonction expressive ou emotiveاالنفعالية الوظيفة التعبريية أو-1
.ملتلقيهي وظيفة تضمينية أو أمرية حتدد العالقة بني الرسالة وا:Fonction conativeالوظيفة اإلفهامية -2
.هي أساس كل تواصل،إذ حتدد العالقات القائمة بني الرسالة واملوضوع الذي ترجع إليه:Fonction référentielleالوظيفة املرجعية -3
.دف هذه الوظيفة إىل ضمان حتقيق عملية التواصل بني املتكلم والسامع:Fonction phatiqueالوظيفة االنتباهية -4
.تقوم هذه الوظيفة بدور أساسي يف لغة التخاطب اليومي:Fonction métalinguistiqueاملا وراء اللغة الوظيفة البيانية أو-5
ا،إذ تعترب الوظيفة اجلمالية للخطاب:Fonction référentielleالوظيفة الشعرية -6 رومان ياكبسون،قضايا :ينظر.حتدد هذه الوظيفة العالقة القائمة بني الرسالة وذا

.29-28:املغرب،ص1،1988توبقال للنشر،طالشعرية،ترمجة حممد الويل ومباركة رضوان،دار
)51(-R Jakobson, Essais de linguistique générale, Edition de minuit,Coll. Points. -

Paris:(1963), p:214- 219
:ختتصر هذه القصة يف ثالث مراحل- )52(

).جاك(حني رأت التفاحة فتحرك دافع اإلحساس باجلوع بداخلها،فأقبلت على عقد عملية التواصل مع املخاطب)جيل(اليت تسبق الكالم،وهي تلك املتعلقة باملتكلماملرحلة- أ
.لقطفها أحدثت رد فعل آخر يتمثل يف طلبها هذاويتمثل يف طلب جيل من جاك أن يقطف هلا التفاحة اليت وقعت على عينها فبدال من أن تذهب إىل الشجرة بنفسها :الكالم-ب
.وتتمثل يف ردة فعل جاك،الذي اندفع حنو الشجرة كما لو كان هو اجلائع الذي رأى التفاحة:الوضعية اليت تلي فعل الكالم-ج



وملخص هذا االجتاه أن التواصل نوعان من االستجابات ملثريات معينة،فاملتكلم حني أدائه الفعلي للكالم يكون قد قام 
عادات صوتية «لسلوكيني ال تعدو أن تكونباستجابات نطقية ملثريات معينة ختضع حلافز البيئة أو احمليط،إذ إن اللغة يف نظر ا

.)53(»يكّيفها حافز البيئة
أما االجتاه التوليدي التحويلي فكان اهتمامه منصبا على تقدمي منوذج معريف لفهم الوقائع اللغوية،انطالقا من العوامل 

هتمام بتفسري الكفاية اللغوية الكامنة وكان هدف تشومسكي ليس وصف اللغة،بل اال.النفسية والعقلية املغيبة يف االجتاهات السابقة
الكفاءة (أي أن اإلنسان هو متكلم ومستمع مثايل،يتقن لغته جّيدا،ومييز بني املعرفة الضمنية للغة.)54(وراء مبادئ ثابتة

دف التواصلperformanceوبني األداء الكالمي competence)اللغوية .،أي طريقة استعمال الكفاءة اللغوية 
:التداولي التواصلياالتجاه -ب

العملية التواصلية مببادئ وقواعد توجيهية وطرق االستخدامات اللغوية يف الطبقات التداويل يؤطر االجتاه
للمتكلمني املتكلمني واإلفادات اليت جينيها املستهدفون باخلطاب والشرعية االجتماعية مقاصد املقامية املختلفة حبسب 

competence(االجتاه الكفاية اللغوية مبفهومها التوليدي إىل الكفاية اإلجرائية التواصليةوقد جتاوز هذا .)55(واملخاطبني
communicative()56(.ا «ومعىن هذا أّن تفسري العبارات اللغوية ال يتم على أساس ّ ا موضوعات منعزلة بل على أساس أ ّ أ

العبارات السابقة وموقف حتدده الوسائط األساسية ملوقف وسائل يستخدمها املتكلم إلبالغ معىن معّني يف إطار سياق حتدده 
.)57(»التخاطب

ا القدرة اللغوية الصرف وحدها بل تتضافر فيها قدرات أخرى منطقية ومعرفية «وهذا يفسر أن عملية التواصل التنهض 
إىل ملكته اللغوية،ملكات ذات طبيعة فمستعمل اللغة الطبيعية يستخدم أثناء عملية التواصل،باإلضافة .واجتماعية وإدراكية وغريها

ومن هنا تظهر أمهية البعد التداويل يف تأطري عملية التواصل،وذلك بالرتكيز على حضور .)58(»غري لغوية تسهم يف إجناح هذه العملية
.عناصر التخاطب األساسية يف إجناز الفعل الكالمي

:اللغة والتواصل الناجح.-
متكّلما وخماطَبا وخطابا ينتجه املتكّلم ويؤّوله املخاطب كما توضح ذلك :صر أساسيةتقتضي عملّية التواصل ثالثة عنا

:اخلطاطة التالية

إنتاج                           تأويل
وميكن إرجاع العوائق .املخاَطب وبني تأويلهإذا خال اخلطاب من كل ما ميكن أن حيول بني »ناجحة«وتكون عملية التواصل

،فهي »قابلته...«:ومن ذلك مثال احلذف يف اجلملة التالية.)59(البنيوية إىل ما ينتج عن ثالث عمليات هي احلذف واإلضافة والنقل

.153،ص1،1994مباحث يف اللسانيات،مبحث صويت،تركييب،وداليل،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر، ط:أمحد حساين:ينظر- )53(
ا قادرة على إنتاج عدد ،وكيفة وراء احلدث الفعلي حلركية اللسانمنتلك القدرة اللغوية الكادفه البحث عن عقلّي هعلى منهج النظرية ذههمتقو - )54( ّ الرتاكيبال متناه من اجلمل و أ

.اوتقريرهاهالبىن املنجزة يف الواقع بدال من وصفوتعليل هلذه تقدمي تفسري مثومن ،اللغوية
.3ص،2006،اجلزائر »وتطبيقتوظيفالتداولية«النصعلمملتقىيفاألصوليني،مداخلةعندالنصفهميفتداوليةأدوات،صحراويمسعود- )55(
. وما بعدها46ص،)األصول واالمتداد(املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب:ينظر- )56(
.64،ص)األصول واالمتداد(العريباملنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي - )57(
.19ص،2003بني الكلية والنمطية،دار األمان للنشر والتوزيع،الرباط،املغرب،طالوظيفةاملتوكل،أمحد - )58(
.وما بعدها28،ص)األصول واالمتداد(،املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب-)59(

طبمخاخطابمتكلم



مطالبا إيّاه بتحديد جمال خطابه مجلة غري مقبولة باعتبارها مجلة ابتدائية يف عملية التواصل،من شأن املخاَطب أن يرّدها على املتكّلم 
لركن األّول هنا ضروري متثل خطاب التواصل،فا)قابلته(ميثل جمال التخاطب واجلملة) خالد(إذ املكون.»خالد قابلته«:يف اجلملةكما

.إلجناح عملية التواصل،حيث ال قرينة مقالية أو مقامية تشري إىل جمال اخلطاب
ليت يصعب على املخاطب حتليلها وفهمها تلك اليت يتكّرر إدماج عبارات موصولية فيها ومن الرتاكيب املّخلة بالّتواصل وا

ويف مقابل ذلك .»قابلت الرجل الذي اشرتى السّيارة البيضاء اليت باعها جارنا لصاحب املقهى الذي يوجد حبي ابن رشد«:مثل
.»لرجل الذي اشرتى السّيارة البيضاءقابلت ا«-:ميكن للمخاطب أن يتوصل إىل فهم وإدراك اجلمل اليت من قبيل

ا السّيارة اليت باعها جارنا لصاحب املقهى املوجود حبي ابن رشد«- ّ .»إ
:اللغة وأهداف التواصل.-

إّما إضافة معلومة غري متوافرة يف خمزون املخاطب أو تعويض :يرمي املتكّلم من وراء خطابه إىل حتقيق هدفني أساسيني
ا املعلومة الواردةإحدى معلومات املخاطب ّ يظل املكّون احلامل للمعلومة املراد إضافتها إىل خمزون و . مبعلومة يعتقد املتكّلم أ

باعتبارها »زرت خالدا«داخل اجلملة ال مييزه عن باقي املكونات إال نربه كما هو الشأن يف اجلملة»األصلي«املخاطب حمتال ملوقعه
ن اخلطاب مقصودا به تقييد معلومة من معلومات املخاطب أوتصحيحا فإّن املكّون أّما حني يكو .»َمن زرت؟«جوابا للجملة 

ومن أمثلة ذلك.)60(احلامل للمعلومة املقّيدة أو املصححة يرد مصحوبا بإحدى أدوات التقييد أو متصدرا للجملة أومفصوال
.لقد زرت عائشة وهندا- أ

. ما زرت إال هندا- ب
.إّمنا زرت هندا- ج

بلغين أّنك زرت عائشة -أ:وكذلك
).ال عائشة(هندا زرت- ب
ا هند- ج .اليت زر
.ما عائشة زرت بل هندا -د

الرتكيبية للعبارة اللغوية مرتبطة ارتباط تبعية بوظيفة التواصل - هذه األمثلة وغريها تبني بوضوح أن خصائص البنية الصرفية
.خاصة بالغرض التواصلي املستهدف

:اصل وأشكالهأنساق التو .4
بل - وإن كانت تعد أجنع وسيلة للتواصل-أن التواصل اليتم عرب اللغة وحدهاخاطبيني من املتعارف عليه لدى اللسانيني الت

أن )61(ويرى بعض الباحثني.يتم أيضا بواسطة تضافر جمموعة من األنساق التخاطبية غري اللغوية كالصورة واحلركة واإلشارة وغريها
ردتان من أي تعليق:نوعان؛تواصل أحادي مفرد ،ومن أمثلتهالتواصل  وتواصل مركب،ومن .اخلطاب اللغوي واإلشارة أو الصورة ا

كاخلطاب اإلشهاري ،الشريط (املسموع-اخلطاب اللغوي املنطوق املدعوم باإلشارة أو اإلمياءة،واخلطاب املرئي: أمثلته
وبناء على هذا ميكن .لتعبري عن نفس الفحوى ونفس القصد اللغة والصورة والصوت،حيث تتضافر يف ا)السينمائي،األغاين املصورة

:تصنيف أنواع التواصل إىل نوعني أساسيني
:التواصل اللفظي- 1

.32:،صالسابقاملرجع -)60(
ال ما  -)61( .18-17املوّسط،صاخلطاب:يفكتبه املتوكليراجع يف هذا ا



حيددها موضوع احلديث ومناسبته واملشاركني فيه )أصوات ومقاطع وكلمات ومجل(يعتمد التواصل اللفظي على وسائل لغوية
يتواصل متكلمو لغة إنسانية معينة فيما بينهم بسهولة ويسر وذلك «ويتم عرب القناة الصوتية السمعية إذ.)62(واملوقف االجتماعي

مرّده إىل أّن كال منهم ميتلك ويستخدم يف البيئة اللغوية عينها نسق القواعد نفسه،األمر الذي يتيح له سهولة استقبال وإرسال 
وهو communication verbalدئيا عرب ما نسميه شكل التواصل الكالميوحتليل املرسالت اللغوية كافة،هذا ما حيدث مب

.بني املتخاطبني)63(»الشكل األكثر انتشارا واستعماال
البعد القصدي والبعد االستنتاجي،فمؤول :قائم على بعدين مرتابطني مها«ويرى بعض اللسانيني أن التواصل اللفظي

)environnement cognitif(لومات سياقية يستقيها من احمليط املعريفامللفوظات مدعو للقيام باستنتاجات مستعمال مع
، لذلك يدعو املتكلم املخاطب إىل التعرف على املقاصد املضمرة يف كالمه )64(»النتقاء املعلومات األكثر مالئمة لتأويل امللفوظ

.لضمان استمرارية التواصلمستعمال كل املعطيات اللسانية والسياقية املتوفرة لبناء استنتاجات مالئمة
:التواصل غير اللفظي- 2

دف نقل «ليست اللغة هي الوسيلة الوحيدة للتواصل بل هناك وسائل كثرية غري لفظية يستخدمها اإلنسان أو تصدر عنه 
دف املساعدة على نقلها أو الدقة يف التعبري عنها اجلسد باإلمياءات ومثاهلا لغة .)65(»املعلومات أو األفكار أو املشاعر،أو 

،أضف إىل ذلك لغة اإلشارة والرسم والصورة الفوتوغرافية والسينما والفن )66(وحركات األيدي والرؤوس واألذرع والعيون
وهذه الوسائل ختتلف من ثقافة إىل ثقافة ومن جمتمع إىل آخر،فهي الختضع لقواعد بناء اللغة الكالمية كما .وغريها... التشكيلي

.يقننها النحو
وقد أشار اجلاحظ إىل أمهية هده الوسائل يف التواصل غري اللغوي حني قّسم أصناف الدالالت على املعاين من لفظ وغريه 

ا:اللفظ ويعين به.إىل مخسة أشياء والعقد ويعين .احلركة باليد أو العني وحنومها مما يدل على معىن:الكالم املنطوق،واإلشارة ويعين 
ا:بأصابع اليدين،واخلط ويعين بهضربا من احلساب يكون :به العالمة الدالة على شيء،فهي احلال :الكالم املكتوب،والنصبة ويعين 

الناطقة بغري لفظ ،واملشرية بغري اليد،وذلك ظاهر يف خلق السموات واألرض ويف كل صامت وناطق،وجامد ونام،ومقيم وظاعن 
اليت يف احليوان الناطق فالصامت ناطق من جهة الداللة والعجماء معربة من وزائد وناقص،فالداللة اليت يف املوات اجلامد كالداللة

.)67(...جهة الربهان
ويتضح مما سبق أن حصر عملية التواصل على اللسان فقط،معناه إغفال وجتاهل أشكال وأنساق أخرى ال تقل أمهية عنه 

ا تدعمه وحتدث معه تكامال مؤثرا،ويف ذلك يقول اجلاحظ اإلشارة واللفظ شريكان،ونعم العون هي له،ونعم الرتمجان هي «: أل

.307أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،ص-)62(
la(وضابط احلصافة،)la coopération(وضابط التعاون ،)l’intelligibilité(ضابط املعقولية:ضوابطها،ومن بني شخصني أو أكثر)احملادثة(ومن صور التواصل اللغوي- )63(

pertinence(، اإلخبارضابط و):l’informativité(،وضابط االهتمام):l’intérêt(وضابط اإلفادة التامة،):l’exhaustivité(وضابط الصدق،):la sincérité.(حممد :ينظر
.84:،ص81،1990- 80:التواصل غري الكالمي بني اخلطاب العريب القدمي والنظر الراهن،الفكرالعريب املعاصر،لبنان،العددان،نادر سراج

.4التداوليات،علم استعمال اللغة،ص-)64(
تمع،عاملالكتب،طواللغةعمر،أناأمحدخمتار:ينظر-)65( .129،ص1،2000وا
.307أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر،ص-)66(
التعابري -:صلة بالتواصل غري اللفظي مايليالعناصر اليت هلاومن .81ص،1،1990السندوسي،داراملعارف،تونس،جحسنوالتبيني،حتقيقاجلاحظ،البيانأبو عثمان عمرو بن حبر :ينظر- )67(

ال والديكور- ...)ثياب،حلي،زخارف،أدوات خمتلفة(العالمات الثقافية-..)حركات،مالمح(املنجزة بواسطة حركة األجسام وأوضاع اجلسد اآلثار اليت حتدثها األصوات -استعمال ا
).نظام إشارات املرور(واأللوان



فاإلشارة أثناء التخاطب تعني املتكلم على ترمجة أفكاره وتوضيح .)68(»عنه،وما أكثر ما تنوب عن اللفظ وما تغين عن اخلط
.نهمامقاصده من جهة،وتساعد املتلقي من جهة أخرى على تأويل هذه املقاصد حىت تستمر عملية التواصل بي

مناهج علم التخاطب:المحاضرة الخامسة
منهج .)69(منهج اجلرجاين ومنهج السكاكي:يرجع حتليل العبارة اللغوية يف الرتاث العريب إىل منهجني اثنني

إلنتاج العبارة،بينما ينطلق »منوذجا«ينطلق من املعىن إىل املبىن عرب قواعد النظم وذلك بالرتكيز على املتكلم بوصفه 
فقد تناول اللغويون العرب .للفهم والتأويل»منوذجا«الثاين من املبىن حنو املعىن وذلك بالرتكيز على املخاَطب باعتباره 

أو تبعية (مبدأ تبعية البنية للوظيفةانطالقا من )صوتية وتركيبية-داللية وصرفية(القدماء ظواهر لغوية متعددة األبعاد
ففي إطار .فقد عوجلت هذه الظواهر يف إطار تالزمني،تالزم الصيغة والعرض وتالزم الرتبة والقصد).لمعىناللفظ ل

يف ترابطها مع األغراض واملقاصد اليت تعرب عنها،يف حني ...)استفهام،تعجب،أمر،(التالزم األول ُدرست األساليب
.وتفاعله مع املخاَطب)70(نوايا املتكّلم يف تنظيم خطابهدرست يف إطار التالزم الثاين ظواهر التقدمي والتأخري تبعاً ل

الفرق بني قولنا حروف منظومة وكلم منظومة وذلك أن نظم ...ومما جيب إحكامه«:ويف ذلك يقول اجلرجاين
ملا  »ضرب«ربض مكان:فلو أن واضع اللغة كان قد قال.احلروف هو تواليها يف النطق وليس نظمها مبقتضى عن معىن

وأّما نظم الكلم فليس األمر فيه كذلك ألّنك تقتفي يف نظمها آثار املعىن وترتبها .ما يؤدي إىل فسادكان يف ذلك
على حسب ترتيب املعاين يف النفس فهو إذن نظم يعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعض وليس هو النظم الذي 

.عىن أكثر من املبىن يف مقاربة الرتاثوهي نظرة حتتكم إىل امل.)71(»معناه ضم الشيء إىل الشيء كيف جاء وأنفق
منهج اجلمهور الذي :يونس أن هناك منهجني خمتلفني للتخاطب يف الدراسات األصولية،ومهاحممد يرى ويف هذا السياق 

.32ص" اجلوزيةابن تيمية وتلميذه ابن القيم م،كمن اتبعهو احلنابلة ميثله واملنهج السلفي الذي .اتبعه األشاعرة واألحناف واملعتزلة
وهذا التقسيم ميثل زاوية املقاربة املعرفية اليت يقدمها يونس، وليس تقسيمًا متفقًا عليه بني العلماء، ويقوم هذا التقسيم على أساس 

، وما ينتج عن ذلك يف عملية تفسري الكالم وفهمه)أساس النظرية الرباغماتية(وقوف الفريقني من الوضع اللغوي، واستعمال اللغة 
ا الداللية .ودور السياق يف العملية الداللية، وقد درس املؤلف مناهج التخاطب عند الفريقني مستعيناً بأسسها الفلسفية وتطبيقا

فاجلمهور يقولون بالتمييز بني الوضع اللغوي واالستعمال،فالوضع سابق على االستعمال،يف حني حييد السلفيون الفرق بني الوضع 
،ويعين ذلك أن املفردات "واضعات ال توضع مبعزل عن املقامات التخاطبية بل توضع وتعدل وفقاً لتلك املقاماتامل"واالستعمال ألن

قبل استعماهلا ليس هلا وجودي نظري جمرد،وإمنا تأخذ معناها يف سياق االستعمال، فهي ليست موضوعة لشيء ومن مث إن 
از،وذلك حسب ما يراه اجلمهوراستعملت فيه فهي تستعمل على احلقيقة،وإن جتاوز االست .عمال الوضع فهو استعمال على ا

:الوضع واالستعمال:سادسةالمحاضرة ال

.87،ص1البيان والتبيني،جاجلاحظ،:ينظر- )68(
.209، ص)األصول واالمتداد(،املنحى الوظيفي يف الفكر اللغوي العريب-)69(
.210،صالسابقاملرجع -)70(
.44:عجاز،صإلااجلرجاين،دالئل-)71(



فهو إطالق اللفظ وإرادة : يطلق الوضع على جعل اللفظ بإزاء املعىن،أو وضع االسم للداللة على املسمى،وأما االستعمال
ازمسماه باحلكم وهو احلقيقة أو غري مسماه لعالقة بينهما  فهو ) األسد(فالوضع نظر واالستعمال تطبيق،وذلك كلفظ .وهو ا

.موضوع للسبع حقيقة،ويستعمل جمازاً حبيث يطلق على الرجل الشجاع لقرينة الشجاعة املتمثلة يف األسد
واملفردات يف معانيها هذه الثنائية األصولية يقابلها ثنائية مماثلة عند اللسانيني وهي ثنائية اللغة والكالم،فاللغة هي األنظمة 

.املعجمية،يف حني أن الكالم هو استعمال اللغة مبا ينطوي عليه من تصرف يف أنظمتها
مث إن الوضع يقوم على أسس منها ما يتعلق باملفردات ومعانيها املعجمية ومنها ما يتعلق باألمناط والقواعد النحوية،ولقد 

ة، فقسموا الوضع إىل الوضع الكلي والوضع اجلزئي،والوضع العام والوضع الوضع تصنيفات عد- بناء على ذلك–صنف األصوليون
.اخلاص،وغريه من التقسيمات،هذا من ناحية الوضع املعجمي،أي وضع املفردات للمعاين

اع ،وأما جزئيات األنو )القواعد(فقد وضع واضع اللغة أنواع املركبات )القواعد النحوية(وأما من ناحية وضع األنواع الرتكيبية
ا الناس مركبة( ".وضعت باب الفاعل إلسناد كل فعل إىل من صدر منه"فرتكها حيث)أي وضع اجلمل اليت ينطق 

ا،فمثًال قولنا جاء :وضعت املفردات اللغوية والقواعد العامة اليت حتكم عملية التخاطب،ومل توضع اجلمل اليت نتكلم 
وضعها منفردة،مث وضع قواعد الرتكيب،وذلك حبيث يسند الفعل )مسرعاجاء،والرجل،و (الرجل مسرعاً،وضع واضع اللغة،معاين

.للفاعل واخلرب للمبتدأ،وحنن نقوم برتكيب اجلملة السابقة فهي من الواضع مفردات وقواعد ومن املتكلمني صياغة ومجلة مركبة
لك يف حالة التجرد عن هذه املالمح العامة ملسألة الوضع،اليت ترتكز على لفظ يوضع ملعىن يف حاالت شىت،وكل ذ

.االستعمال
فما ينتمي إىل الوضع .فيقوم على الوضع ولكنه قد يتجاوزه يف سياق االستعمال وضروراته)استعمال الوضع(وأما االستعمال

ذه ،وأما ما ينتمي إىل االستعمال فهو اختيار املتكلم هلذه األلفاظ وه)اجلمل(هو املفردات املعجمية والقواعد الرتكيبية وتسمى
القواعد وطريق ربطها ومناسبتها للمقام التخاطيب،وملا كان االستعمال يعرب عن قصد املخاطب وحيمل تصرفًا يف الوضع فهو يسمى 

.،فاجلمل تقوم على الوضع، والقوالت تقوم على االستعمال)القوالت(
).احلمل(السامعويتوسط االستعماُل العمليَة الداللية فهو الحق للوضع وسابق لتفسري الكالم من 

رد،  ويقوم االستعمال ليؤدي غرض املتكلم ال ليؤدي الوضع فهو مكتنف لقصد املتكلم من الكالم الذي يفتقده الوضع ا
هذا القصد الذي قد حيدث زحزحة يف معىن الوضع ولكن ذلك مرهون بنصب قرينة على ذلك،مث إن هذا القصد ليس من الضروري 

املعىن هو احملتوى احلريف للكالم،يف حني أن املراد هو الرسالة اليت يبلغها املتكلم ويقصد أن يكشفها "نأن يكون موافقًا للمعىن أل
".السامع لتحدث فيه تأثرياً معيناً،وبناء على ما سبق فإن املعىن حمكوم بالوضع واملراد حمكوم باالستعمال

املعىن مطلقًا للداللة على ما هو مطلوب من اللفظ أي بني املعىن الوضعي واملراد،ويستخدمون مصطلح وناألصولييفرق و 
ويف الرباغماتية احلديثة يلقى التفريق بني املعىن .يستخدمونه بشكل مرادف للمراد،فيقولون معىن ذلك أي داللة اللفظ والقصد منه

...".ومعىن القولة...ومعىن اجلملةforceوالفحوىsenseاهلوية:"واملراد أمهية كبرية،ويأخذ األشكال اآلتية
مث إن األمر اآلخر املهم يف عملية االستعمال هو القرينة اليت توصل إىل قصد املتكلم من بني تراكمات املعاين الوضعية 

ازية،وهذه القرينة ال تقتصر على اللفظ فقط فهي تشتمل على ،فهي تشتمل على "عناصر لفظية وغري لفظية مرتبطة باملعىن املراد"وا
.ة العقلية،والقرينة احلالية للمتكلم يف ثقافته وإشارته ومقامه وما إىل ذلكالقرين



) القرينة اهلادية(للفظ عن معناه الظاهر،ودور هادٍ )القرينة الصارفة(دور صارف:وتقوم القرينة عند األصوليني بأحد دورين
اليت )"العهد(خاطبني،وهذا تأكيد منهم على فكرةيدل السامع على مراد املتكلم،ويشرتط هلذه القرائن أن تكون مشتهرة بني املت

".اكتسبها املتخاطبون عن موضوع الكالم يف عملية التخاطب

:موقف الجمهور والسلف من الوضع واالستعمال

هذه القضايا األساسية يف مسألة الوضع واالستعمال،وقد وقف منها اجلمهور والسلف موقفني متغايرين،فاجلمهور أكدوا 
رد وبني االستعمال،يف حني حيد السلف الفرق بني الوضع واالستعمال فال يوجد وضع على وجود ال فرق بني الوضع يف عامله ا

.جمرد عن االستعمال

فاجلمهور يرون وضع األلفاظ للصورة الذهنية،وهذا رأي الفالسفة املسلمني عموماً،يف حني يرى السلف وضعها 
غري دقيق على إطالقه،فمن يرى وضع األلفاظ للصورة الذهنية هو الرازي وتبعه البيضاوي للموجودات اخلارجية،إال أن هذا الكالم 

وبعض العلماء وليس مجهور األصوليني،مث إن العلماء تتبعوا الرازي وأولوا قصده كما ورد يف البحر احمليط للزركشي،وهناك رأي آخر 
اخلارجية،فال ينفرد ابن تيمية بالقول يف ذلك،وليس الوحيد الذي للشريازي تبعه بعض العلماء عليه وهو وضع األلفاظ للموجودات

أعطى السياق واالستعمال هذه املكانة بل كان ذلك بتأكيد األصوليني مجيعهم،فال أعتقد أن تعليل الوضع فلسفيًا كفيل بصناعة 
.منهجني ختاطبيني عند األصوليني

الجمهور ومنهجهم في الحمل:لسابعةالمحاضرة ا

يف الرتاث األصويل اهتمامًا كبريًا ولعله العلة اليت قام عليها علم أصول الفقه )تفسري الكالم وبيانه(احلملمصطلح لقي 
أن يكون النطق :وذلك فيما يتعلق بفهم كالم اهللا عز وجل،ويشرتط األصوليون شروطاً عامة يف الكالم ليصح محله على معانيه،منها

بني املتكلمني ليؤدي )التعاون(خماطبة السامع،وأن يكون السامع قادراً على فهمه،فضًال عن شرطمقصوداً ال عشوائياً،وأن يقصد به
) قرايس(أنه مل يعط األمهية واملكانة املنهجية اليت عزاها إليه"اخلطاب وظيفته،إال أن التعاون وعلى الرغم من أمهيته عند األصوليني إال

،واحلق أن تأكيد يونس يف مكانه،ففكرة التعاون اللغوية اليت طرحها تسهم وبشكل  "يف تفسريه الرباغمايت لكيفية حدوث التخاطب
كبري إن ُوسع مفهومها يف حل العديد من اإلشكاالت اليت اختلف األصوليون فيها اختالفا كثريا،وذلك كقضية محل الكالم على 

از يف آن واحد، وكقضية عموم املشرتك،وغريها من القضايا امل .نثورة يف كتب األصولينياحلقيقة وا

يعد احلمل احملطة األخرية يف سلسلة الداللة اليت تبدأ بالوضع فاالستعمال ومن مث احلمل،ويقوم احلمل يف وظيفته معتمداً :الحمل
،وحىت يكون اخلطاب ناجحًا وميكن محله ينبغي على السامع )االستعمال(والسياق)الوضع(على الوضع واالستعمال أي على اللفظ

ا"ن يعي العالقة بني الوضع واالستعمال أي بني ماأ ،وال شك أن سياق التخاطب والقرينة "تعنيه الكلمات نفسها وما نعنيه حنن 
أهم السمات املميزة للتفكري الرباغمايت يف "يسهمان يف ذلك بشكل كبري،وبالنظر إىل العالقة الداللية يف النصوص الشرعية جند أن

القرآن الكرمي والسنة النبوية كاللفظة الواحدة وأن كل جزء من هذه اللفظة ينبغي النظر فيه يف ضوء عالقته علم أصول الفقه معاملة
ما نص واحد يفسر بعضه بعضاً "مع األجزاء األخرى .،فالقرآن والسنة يعامالن على أساس أ



ا؟كل ما ذكر يشكل العناصر العامة للحمل، ولكن ما هو أمنوذج اجلمهور يف احلمل؟  وما هي اخلطوات اليت مير 

ومن أهم الفروق بني األصول واملبادئ أن األوىل "مها املبادئ واألصول : يصطلح الدكتور يونس يف عملية احلمل التفريق بني أمرين
ا وصف اخلطاب يف شكله املثايل  يف حني قصد بالثانية وصف سلوك املتخاطبني يف أثناء ) الذي يتفق مع الوضع(أريد 

از[يولد بعض األغراض البالغية "، فالعدول عن املبادئ 94ص" تخاطبال املفاهيم أما انتهاك املبادئ ) قرايس(، أو ما يدعوه ]ا
از كذباً 94ص]" مبدأ صدق املتكلم[فيؤدي إىل مشاكل يف التخاطب  ، ولعل تفريق يونس هذا حيل اإلشكال عند من يعترب ا

.از يف القرآنيتنزه اهللا عنه ويرفض وجود ا

:وتقوم أصول احلمل على مبادئ مخسة هي

حيث يقوم املتكلم بإظهار املراد للسامع، وجيمع األصوليون على أن املقصد من الكالم اإلفهام، فلو مل : مبدأ بيان املتكلم- 1
.يكن الكالم مفهماً لكانت املخاطبة به عبثاً 

جيب علينا أن حنمل كالم املتكلم على الصدق، ومل يلق هذا املبدأ شرحا وافياً فلكي تؤدي اللغة وظيفتها : مبدأ صدق املتكلم- 2
).حمل التفسري(عند األصوليني، نظراً لقناعتهم املسبقة بصدق كالم اهللا والرسول 

السامع مييل وصف ما ينبغي أن يفعله املخاطب عندما يتلقى كالم املتكلم، وجوهر هذا املبدأ هو أن "ونعين به : مبدأ اإلعمال- 3
ا املفتاح ملراد املتكلم وتشكل . 105- 104ص" إىل جعل اخلطاب املتلقَّى والقرائن املناسبة تعمل باستثمارها إىل احلد األقصى، أل

إن محل الكالم على فائدة أوىل من (، و)إعمال الكالم أوىل من إمهاله(القاعدتان األصوليتان التاليتان جوهر هذا املعىن، ومها 
، فعلى السامع مبجرد مساعه الكالم أن يعمل هذا الكالم، فإن أمكن محله على احلقيقة محل عليها وإال فيجب محله على )هإلغائ

از، وال جيوز إمهاله .ا

لتحديد أرجح محل سليم، ويفرتض األصوليون أن احلمل املتبادر أو السابق إىل الذهن هو "ويستخدم هذا املبدأ : مبدأ التبادر- 4
، وتتوقف عملية التبادر على السياق، ومعرفة السامع لعادة املتكلم، 106ص" ل األرجح ألن يكون مطابقًا لقصد املتكلماحلم

إضافة إىل القرينة اليت استخدمها لإلفهام، ويكون احلمل املتبادر أرجح َألْن يطابق قصد املتكلم؛ ألّن كال املتكلم والسامع له 
ال أن عملية التبادر ليست عملية عشوائية، تسمح للسامع بظن ما يشاء بل هلا مؤهالت لذلك، مصلحة يف التخاطب واإلفهام، إ

، أي احلمل على احلقيقة 107ص" احلمل املتبادر هو احلمل املطابق لألصول: "لذا يقدم الدكتور يونس شروطاً حول التبادر فيقول
از، كذلك  " احلمل املتبادر هو احلمل األكثر توقعاً " ، و107ص" طابق للوضعاحلمل املتبادر هو احلمل امل"وإال فاحلمل على ا

، 109ص" احلمل املتبادر هو احلمل األقوى عالقة"، وذلك يتوقف على السياقات املختلفة اليت تغذي هذا التوقع، مث إن 107ص
.هو احلمل األرجحوهنا نعود إىل أمهية القرينة والعالقة يف فهم قصد املتكلم، فاحلمل اليت تؤيده العالقة 



، فاألصل يف الكالم )األصل بقاء ما كان على ما كان(يقوم هذا املبدأ على القاعدة األصولية القائلة : مبدأ االستصحاب- 5
از إال عند تعذر احلقيقة، كما أن العام يرتك على عمومه ما مل يرد دليل التخصيص، وكذلك احلال يف  احلقيقة وال يصار إىل ا

.ائل اليت ختضع ملبدأ االستصحاب، فيجب التمسك باألصل حىت يرد دليل على خالف ذلك معززاً بقرينةجممل املس


