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مقّدمة 

المغة وعاء الفكر، وأداة االتصاؿ، ووسيمة التفاىـ بيف األفراد والجماعات، 
وعف طريؽ المغة يستطيع المرء أف ينقؿ أفكاره إلى غيره، وبيا يستطيع التعبير عف 

 فإّنيا أصوات – المغة –أّما حّدىا : "وتواصمية المغة ذكرىا ابف جّني بقولو. مشاعره
وقد ورد ىذا المفيـو نفسو؛ أعني التواصمية . ()"يعّبر بيا كّؿ قوـٍ عف أغراضيـ

. ()عند كثير مف الباحثيف القدماء والمحدثيف
/ وتعريؼ ابف جني يتضمف أركاف عممية التواصؿ مف متحدث أو منشئ

مرسؿ إليو؛ فاألصوات ممّيزة بالسمع، ووسيمة / مرسؿ، ورسالة، وسامع أو متمؽٍ 
ـّ وفاء المغة بحاجة أصحابيا في كؿ الظروؼ والمناسبات، كما أّف  السمع األذف، ث
ليا قدرة عمى األداء واالستمرار؛ وذلؾ بما ليا مف خصائص كامنة في عناصرىا، 
وبما لدى أصحابيا مف استعداد الستخداميا، ومعرفة بالتصرؼ بيا قواًل وتعميمًا، 

في العمـ، واألدب، والقانوف، : وأخيرًا احتواؤىا عمى كؿ ألواف األداء التداولي
. والسياسة، والصحافة، وغيرىا

: واالتصاؿ المغوي يتـ بيف األفراد بطريقيف
: المستوى المنطوؽ، ويكوف بيف مرسؿ ومرسؿ إليو، فتنشأ عنو ميارتا: األولى

. التحدث واالستماع
المستوى المكتوب، وىو ما ُيعرؼ بالنظاـ الكتابي، ويتكوف مف : والثانية

. القراءة والكتابة: كاتب وقارئ، فتنشأ عنيا ميارتا

                                                           

ابف جني، أبو الفتح عثماف، الخصائص، تحقيؽ محمد عمي النجار، دار اليدى لمطباعة، بيروت،  ()
 .32ص/ 1ـ، ج1952، 2ط

الجرجاني،عمي بف محمد الشريؼ،التعريفات، مكتبة لبناف،طبعة : لمزيد مف التفصيؿ انظر ()
، 3ابف خمدوف، عبد الرحمف، المقدمة، منشورات مؤسسة األعممي، بيروت، ط / 1985جديدة،
. 2011، 1فضؿ، عاطؼ، مقدمة في المسانيات، دار المسيرة، عماف، ط/ 1982
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ويحظى طرفا الخطاب في ىذه الثنائيات ػ السابقة ػ، باىتماـ بالغ في التحميؿ 
المغوي عند عمماء العربية القدماء والمحدثيف، منذ سيبويو، وعبد القاىر الجرجاني، 
واإلستراباذي، وغيرىـ إلى أعالـ الدرس المساني الحديث، مثؿ سوسير، وياكبسوف، 

وتشومسكي، وغيرىـ  وىو ما ُعرؼ أيضًا في الدراسات المسانية الحديثة بػ 
، وىي منيج لساني حديث يقوـ عمى استعماؿ المغة في الخطاب، "التداولية"

والعممية التخاطبية تبدأ بالمرسؿ، وبقدر ما يكوف ناجحًا في إرسالو خطابو، ومبّينًا 
لمقاصده، وذلؾ باختيار األدوات المسانية المناسبة لممقاـ، يتـ فيـ ىذه المقاصد، 

فالتداولية، إذًا، تختص بتحميؿ عمميات الكالـ بصفة . ومعرفة معاني خطابو
. خاصة، ووظائؼ األفعاؿ الكالمية، وخصائصيا خالؿ إجراء عممية التواصؿ

ـّ كاآلتي يقـو المخ عند إجراء عممية : أما كيفية إجراء ىذه العممية،  فتت
التواصؿ بإنتاج األنظمة الصوتية، والداللية، والتركيبية معًا حتى يصبح لدى الفرد 

المرسؿ تيار مستمر مف الكالـ عند إرادة التحدث، وعندما يستقبؿ / المنشئ 
ـّ يستخمص  المرسؿ إليو الرسالة، يقوـ المخ بتحميؿ عناصرىا التي يسمعيا، ث

المعنى المقصود مف الرسالة، مع األخذ بعيف االعتبار أّف ىناؾ فروقات فردية 
تظير في عممية الفيـ، وعندما يختمؼ السياؽ؛ مّما يساعد عمى تفسير كثير مف 

. ()نتائج المدخالت التي تظير باختالؼ األفياـ بيف المتمقيف
وفي تراثنا المغوي والنحوي ما يؤكد اىتماـ النحاة بالبعد التداولي لمظاىرة 

المغوية، وذلؾ مف خالؿ إشارات كثيرة وردت ىنا وىناؾ مبثوثة في بطوف 
كما أظير كؿٌّ مف عبد القاىر الجرجاني، ورضي الديف اإلستراباذي . ()الكتب

 والمعنى – خبرًا كاف أـ إنشاًء –عناية كبيرة باالرتباط التداولي بيف األسموب 
                                                           

كرستيف، تمبؿ، المخ البشري مدخؿ إلى دراسة السيكولوجيا والسموؾ، ترجمة عاطؼ أحمد، سمسمة  ()
 .85، ص2002 سنة ،287عددعالـ المعرفة، الكويت،

دراسة تداولية لظاىرة األفعاؿ الكالمية في : صحراوي، مسعود، التداولية عند عمماء العرب:  انظر()
  . 2005، 1التراث المساني العربي، دار الطميعة، بيروت، ط
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البالغي، ووظيفتو التواصمية، مع حرصيما الكبير، والمتكرر عمى االىتماـ 
كذلؾ سمؾ األصوليوف . بالمعاني، واألغراض اإلبالغية المتوخاة مف الخطاب

منيجًا تداوليًا في تحميؿ الظواىر التي ال تعدو أف تكوف أغراضًا، وغايات تواصمية 
. يسعى المتكمـ إلى تحقيقيا

وال ننسى السكاكي الذي لـ يحصر ارتباط تعدد الوظيفة التداولية لألفعاؿ 
. الطمبية في االستفياـ، فقد درس األمر، والنيي، والتمني، والنداء، وغيره

أّما ابف خمدوف فيعد الشخصية المثمى في دراسة التصور التداولي العربي، فقد 
نظر إلى الغاية مف دراسة األدب، ورأى أّف امتالؾ المغة يجب أف يكوف لغاية 

وقد مّيز ابف خمدوف بيف النحو العممي . اإلبانة، واإلفياـ، وىو ىدؼ التداولية
والنحو التعميمي؛  إذ دعا إلى أف تُقتصر ميمة النحو عمى حصوؿ الممكة المسانية 

وىكذا العمـ بقوانيف : "عند المتعمـ، مركزا عمى الوظيفة التداولية لمنحو، يقوؿ
اإلعراب مع ىذه الممكة في نفسيا، فإّف العمـ بقوانيف اإلعراب، إنما ىو عمـ بكيفية 

فأصبحت صناعة العربية كأنيا مف جممة قوانيف المنطؽ ...... العمؿ بتمؾ القوانيف
العقمية أو الجدؿ، وَبُعدت عف مناحي المساف وممكتو، وما ذلؾ إال لعدوليـ عف 
البحث في شواىد المساف وتراكيبو وتمييز أساليبو، وغفمتيـ عف المراف في ذلؾ 
لممتعمـ، فيو أحسف ما تفيده الممكة في المساف، وتمؾ القوانيف إنما ىي وسائؿ 

لمتعميـ، لكنيـ أجروىا عمى غير ما ُقصد بيا، وأصاروىا عمما بحتا، وَبُعدوا عف 
 ()" ثمرتيا 

                                                           

. 561 وص160ابف خمدوف، عبد الرحمف، المقدمة، ص:انظر ()
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ّف تتبع مثؿ ىذه اإلشارات عند القدماء ليؤكد اىتماـ العرب مف لغوييف،  وا 
. ()ونحوييف، وبالغييف، وأصولييف باألبعاد التداولية لمخطاب

إّف تطبيؽ مفيوـ التداولية عمى المغة العربية سيسيـ في إبراز األبعاد 
والمغة العربية . التداولية، ورصد خصائصيا، وتفسير ظواىرىا الخطابية التواصمية

كغيرىا مف المغات تشتمؿ عمى طائفة مف الصيغ، واألدوات التي يستعمميا المتكمـ 
ذا ما ذىبنا نتتبع أساليب . لمداللة عمى القوة اإلنجازية التي يريد تضمينيا كالمو وا 

كثيرة في العربية كاالستفياـ، والتعجب، والنفي، واإلثبات، والحذؼ، والزيادة، بؿ 
الحركة اإلعرابية في بعض األساليب، فضاًل عف النغمة الصوتية، فإننا سنجد 
عالقة ليذه األساليب المغوية بمستعممييا، وطرائؽ استخداميا، والسياقات التي 

. قيمت فييا، وقد جعمت الخطاب رسالة تواصمية ناجحة وواضحة
 قدر –وىنا ال بّد أف أشير إلى أنني سأبتعد عف التنظير التاريخي لمتداولية 

مفيوميا، وعالقتيا بالداللة، : ؛ فقد ُكتب عنيا كتابات كثيرة مف حيث–المستطاع 
وسأعتمد التطبيؽ؛ ألف التطبيؽ . وموضوعيا، ومصطمحاتيا، ومنابعيا، وغير ذلؾ

 لـ يكف شافيًا كافيًا، – في حدود ما اطمعت عميو –عند مف كتب عف التداولية 
نما ىي أحاديث عف الخبر واإلنشاء، وغيرىا أسقطت عمى التداولية إسقاطًا كما  وا 

التي ُحممت - عميو السالـ -ىي عند البالغييف، أو نّصًا دينيا كخطبة الرسوؿ 
أما  دراسة األربعيف النووية، . ()تحميال أقرب إلى األسموبية منيا إلى التداولية

                                                           

بوقرة، نعماف، مالمح التفكير التداولي عند األصولييف، بحث منشور في مجمة إسالمية : انظر ()
ـ، 2008، السنة الرابعة عشرة، 54المعرفة الصادرة عف المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي، عدد 

 . وما بعدىا105ص
فريد، بياء الديف محمد، تبسيط التداولية مف أفعاؿ المغة إلى بالغة الخطاب السياسي، دار :  انظر ()

.  وما بعدىا132 ص 2010، سنة 1شمس لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط
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، فإنيا قد وّظفت التداولية ()ودراسة خطب بعض رجاؿ السياسة لراضية بو بكري
.    فييما توظيفا يتجاوز حدود التحميالت الشكمية، والوصؼ الظاىري

أما توظيؼ التداولية في قراءة التراث العربي تطبيقًا فعميًا إجرائيًا، فإنني أزعـ 
أنني لـ أقؼ عمى بحث كاؼ شاؼ في ذلؾ، سوى الدراستيف السابقتيف، وىما 

وعميو فسأعمد إلى اعتماد التداولية في تحميؿ أمثمة، وشواىد .  رسالتاف عمميتاف
مف المغة والنحو الدارجة في االستعماؿ اليومي، تحمياًل يتجاوز تمؾ التحميالت 

... البنيوية، والشكمية التي تقؼ عند حدود الوصؼ الظاىري لعناصر الممفوظ
منطمقًا إلى منجز في سياؽ معّيف يتمقاه المرسؿ إليو بإدراكو وشعوره، محاواًل فيـ 

. الخطاب بيف المرسؿ والمرسؿ إليو
بيذا المعنى ييتـ البحث بدراسة المغة في االستعماؿ الحاضر، بمعنى دراسة 

المغة في سياقاتيا الواقعية، ال في حدودىا المعجمية، أو تراكيبيا النحوية المعيارية، 
ندرس الكممات، والجمؿ كما نستعمميا، ونفيميا، ونقصد بيا في ظروؼ ومواقع 
معّينة، ال كما تصفيا المغة المعيارية، وال كما تقترحيا معاجـ المغة، وال كما ىي 
في كتب النحو في بعض قواعدىا العقمية االفتراضية التأويمية التي تحدث عنيا 

. ابف خمدوف سابقا
 

 

 

                                                           

رسالتي الماجستير والدكتوراه المتيف نوقشتا بجامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، سنتي : انظر ()
 . لمطالبة راضية بو بكري2011 و 2005
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تمهيد 

نشطت الدراسات المسانية في أواخر القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف 
نشاطًا ممحوظًا، وامتدت بعد ذلؾ امتدادًا كبيرًا، نتج عنو تراكـ كبير في مجاؿ 

وظير في ىذا المجاؿ مدارس، وعمماء تعددت مناىجيـ في . الدراسات المسانية
وانطالقًا مف ىذه المناىج المختمفة، والمدارس . دراسة وتحميؿ المواد المسانية

: المتعددة، يمكننا أف نمّيز بيف ثالث منيا، ىي

 .المدرسة الوصفية البنيوية

 .المدرسة التوليدية التحويمية

 .المدرسة التداولية الوظيفية

فالمدرسة الوصفية البنيوية قامت عمى تحميؿ العمؿ اإلبداعي عمى أساس أّنو 
ـّ إعادة التركيب والبناء، فالّنص  آلة لتصنيع األشكاؿ المغوية القابمة لمتفكيؾ، ث

 ىو بمثابة رقعة الشطرنج، قواميا المداخؿ المعجمية – في نظرىـ –اإلبداعي 
المرموقة، وفؽ القوانيف البنيوية؛ بمعنى أّف مفيوـ البنيوية يقوـ عمى البنية 

. ()والعالقات التي تقـو بيف العناصر المسانية قبؿ أف يقوـ عمى كيانات معزولة
وواصمت البنيوية حّدىا الذي بمغ منتياه في تحميؿ النص األدبي، السّيما مع 

ظيور التوجو الذي أعمى مف قدر التحميؿ الوصفي، وتشدد في تطبيؽ إجراءات 
. المنيج الشكمي

وأما التوليدية التحويمية فيي دراسة البنى والتراكيب المغوية، والكشؼ عف 
ىذه النظرية التي نشرىا . (.D.S)، والبنية العميقة (.S.S)البنية السطحية 

                                                           

، مجمة التواصؿ (مقاربة لسانية تداولية  )حناش، محمد، األساس المعرفي لمنظومة اإلبداع : انظر ()
. 2001، سنة 2، 1المساني، المجمد العاشر، العدداف 
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تشومسكي في كتابو التراكيب النحوية، تعّد حاليًا مف أكثر النظريات المغوية انتشارًا 
. في الجامعات األمريكية واألوروبية

 ومف الجدير بالذكر أف تشومسكي طرح أفكارًا عّدة في كتابو، وطرح 
ووجد في عمـ المسانيات . تصوراتو في مياـ المسانيات، ومناىج البحث المساني

الوصفي مناىج متطورة، يمكف أف يفيد منيا، عمى أّنيا نقطة انطالؽ لمدرس 
. ()المساني

 وأما التداولية الوظيفية فيي التي تيتـ بدراسة الفعؿ الكالمي في عدٍد مف 
المجاالت، أو ىي المذىب المساني الذي يدرس عالقة النشاط المغوي بمستعمميو، 
وطرؽ وكيفيات استخداـ العالمات المغوية بنجاح، والسياقات، والطبقات المقامية 

المختمفة التي ُينجز ضمنيا الخطاب، والبحث عف العوامؿ التي تجعؿ مف 
. ()الخطاب رسالة تواصمية واضحة المعالـ، وناجحة

مفيوميا لغًة واصطالحًا، :  جاء البحث، كي يتناوؿ التداولية مف حيث
. ونشأة التداولية، ومعالميا في المسألة المغوية والنحوية، وغيرىا مف القضايا

ولكنني أشير إلى أف تناوؿ ىذه القضايا كاف بشكؿ موجز ومختصر؛ فميس مف 
ميمة البحث النظر التفصيمي فييا، فما ُكتب عنيا كثير، وتركيزي سينصب عمى 

. الجانب االستعمالي  كما أشرت في المقّدمة
                                                           

بريجتيو، بارتشت، مناىج عمـ المغة مف ىرماف باوؿ إلى نعـو : لموقوؼ عمى نظرية تشومسكي انظر ()
ميشاؿ /  وما بعدىا270، ص2004، 1تشومسكي، ترجمة سعيد بحيري، مؤسسة المختار، القاىرة، ط

تشومسكي، جوانب مف نظرية النحو، ترجمة  /1980زكريا، األلسنية في عمـ المغة الحديث، بيروت، 
عمايرة، خميؿ، في نحو المغة  / 1985مرتضى باقر، منشورات وزارة التعميـ العالي، جامعة البصرة، 

 . 1984، 1وتراكيبيا، عالـ المعرفة، جدة، ط 
ابف عربية، راضية، المسانيات التداولية في ضوء الدراسات العربية، أحمد المتوكؿ أنموذجا، :  انظر()

 .الشابكة
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التداولية لغًة 

َدواليؾ؛ أي مداَوَلًة : فقالوا. أخذناه بالدُّوؿ: تداولنا األمر: جاء في المساف قولو
وتداولتو األيدي؛ أي . ودالت األياـ؛ أي دارت، واهلل يداوليا بيف الناس. عمى األمر

. ()والماشي يداوؿ بيف قدميو؛ أي يراوح بينيما. أخذتو ىذه مّرًة، وىذه مّرة

أّف : ىي" دوؿ"والممحوظة التي نخرج بيا مف ىذا المعنى المعجمي لمادة 
عف معاني التحوؿ، " دوؿ"المعاجـ العربية ال تكاد تخرج في دالالتيا لمجذر 

والتبّدؿ، واالنتقاؿ مف مكاف إلى آخر، ومف حالة إلى أخرى؛ وىذا يقتضي 
ذا ما ذىبنا نطبؽ ىذا . بالضرورة وجود أكثر مف طرؼ في حقؿ التحوؿ ىذا وا 

 متحولة مف حاؿ المتكمـ إلى حاؿ أخرى لدى – المغة –المعنى عمى المغة، فإنيا 
يقوؿ طو عبد الرحمف في . السامع، ثـ ىي متنقمة بيف الناس، يتداولونيا بينيـ

يفيد معنى تناقمو الناس، وأداروه " تداوؿ الناس كذا بينيـ: "()"تداوؿ"توصيفو لمفْعؿ 
مستعمالف في نطاؽ " النقؿ، والدوراف"فيما بينيـ، ومف المعروؼ أيضًا أّف مفيومي 

نقؿ : "المغة الممفوظة، كما أنيما مستعمالف في نطاؽ التجربة المحسوسة، فيقاؿ
بمعنى جرى عمييا، " دار عمى األلسف: "، بمعنى رواه عنو، ويقاؿ"الكالـ عف قائمو

فالنقؿ والدوراف يدالف في استخداميما المغوي عمى معنى التواصؿ بيف الناطقيف، 
ويدالف في استخداميما التجريبي عمى معنى الحركة بيف الفاعميف، فيكوف التداوؿ 

. التواصؿ، والتفاعؿ: جامعًا بيف اثنيف ىما

                                                           

الزمخشري، جار "./ دوؿ"جماؿ الديف، ابف منظور، لساف العرب، دار صادر، بيروت، مادة : انظر ()
 ".دوؿ"ـ، مادة 1979اهلل محمود، أساس البالغة، دار الفكر، عماف، 

، 1عبد الرحمف، طو، تجديد المنيج في تقويـ التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط ()
 .244، ص1944
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تفيد عند  (َتفاُعؿ وَتفاُعمية )فالصيغة الصرفية التي جاء عمييا المصطمح 
، مّما ينقؿ النص (المرسؿ، والمرسؿ إليو  )الصرفييف معنى المشاركة بيف طرفيف 

مف فردية المبدع إلى ثنائية التفاعؿ بيف المرسؿ والمرسؿ إليو، ويضفي عميو 
سمات تنغيمية، ووظيفية تداولية ما كانت لتتحقؽ لو كاف النص مكتوبا بعيدا عف 

. وظيفتو اإلبالغية
: التداولية ااصطالاً 

، الذي (Pragmatics)تعّد التداولية المقابؿ العربي لممصطمح اإلنجميزي 
وفي ىذا المقاـ يجب أف نفّرؽ بيف مصطمحيف . يعود إلى الفيمسوؼ تشارلز موريس

الذي يستخدـ في المجاؿ المساني ويشيع ترجمتيا إلى العربية " براجماتكس: "ىما
بالتداولية؛ ألنيا توفي المطموب حّقو، بوصؼ داللتو عمى معنيي االستعماؿ 

ومف الترجمات . الذي يستخدـ في مجاؿ الفمسفة" براجماتيـز"و. ()والتفاعؿ معاً 
. األخرى الذرائعية، والنفعية، والبراغماتية

:   أما التداولية اصطالحًا فيصعب وضع تعريؼ شامؿ جامع ليا؛ ألنيا

لـ تكف نشأتيا لسانية خالصة، بؿ كاف لمفمسفة دور ممحوظ في نشأتيا : أووً 
ـّ ما فتئت  وتطورىا، كغيرىا مف المصطمحات التي نشأت في أحضاف الفمسفة، ث
أف شاعت في الدراسات المسانية، مثؿ السيميائية التي نشأت عمى يد الفيمسوؼ 

.   األمريكي بيرس

لـ تكف فرعًا أو مستوى تحميميًا مف مستويات التحميؿ المساني : وثانياً 
. المعروفة

                                                           

 عبد الرحمف، طو،  في أصوؿ الحوار وتجديد عمـ الكالـ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ()
. 28، ص 2000، سنة 2ط
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إنيا قد ال تنضوي تحت عمـ مف العمـو التي ليا عالقة بالمغة، عمى :  وثالثاً 
فيذه مجمؿ األسباب التي . الرغـ مف تداخميا مع ىذه العمـو في بعض الجوانب

. ()يصعب معيا وضع تعريؼ شامؿ جامع مانع لمتداولية

 وقد قاـ غير باحث بعمؿ إحصائي لتعريفات التداولية، ومفاىمييا، منيـ 
: ويمكف ىنا عرض بعض تعريفات التداولية التي وردت. ()نعماف بوقرة

ـَ تكوف مجموعة مف الجمؿ  ىي دراسة األسس التي نستطيع بيا أف نعرؼ ِل
وعمى الرغـ مف أف إيضاح الشذوذ في ىذه . شاذة تداوليًا أو تعد في الكالـ المحاؿ

الجمؿ قد يكوف سبياًل جيدًا لموصوؿ إلى نوع مف األسس التي تقوـ عمييا التداولية، 
 .فيو ال يعّد تعريفًا شاماًل لكؿ مجاالتيا

ىي دراسة كؿ جوانب المعنى التي تيمميا النظريات الداللية، فإذا اقتصر عمـ 
الداللة عمى دراسة األقواؿ التي تنطبؽ عمى شروط الصدؽ، فإف التداولية تعنى بما 

 .وراء ذلؾ مما ال تنطبؽ عميو ىذه الشروط

ىي دراسة المغة في االستعماؿ أو في التواصؿ؛ ألنيا تشير إلى أف المعنى 
ليس شيئًا متصاًل  بالكممات وحدىا، وال يرتبط بالمتكمـ وحده، وال المتمقي وحده، 

المرسؿ إليو / المرسؿ والمتمقي/ فصناعة المعنى تتمثؿ في تداوؿ المغة بيف المتكمـ

                                                           

:  انظر ()
 .ـ2002، 1نخمة، محمود، آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، ط -
، 1أرمينكو، فراسوا، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد عموش، المؤسسة الحديثة لمنشر، ط -

 .ـ1987
 . وما بعدىا14فريد، بياء الديف محمد، تبسيط التداولية ص -

بوقرة، نعماف، مدخؿ إلى التحميؿ المساني لمخطاب، دار الكتب : انظر عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ()
 .2008، سنة 2الحديث، إربد، ط



 

 
 

214 

وصواًل إلى المعنى الكامف في كالـ  (مادي، واجتماعي، ولغوي)في سياؽ محدد 
 .ما

ىي العمـ الذي يعنى بالشروط الالزمة، لكي تكوف األقواؿ المغوية مقبولة، 
 .وناجحة، ومالئمة لمموقؼ التواصمي الذي يتحدث فيو المتكمـ

ىي دراسة السياقات المختمفة، والوسائؿ المستخدمة لغويًا لمتعبير عف عمؿ 
 .معيف

 .ىي مجاؿ استعماؿ المغة في التواصؿ والمعرفة

مذىب لساني يدرس عالقة النشاط المغوي بمستعمميو، وطرائؽ وكيفيات 
استخداـ العالمات المغوية بنجاح، والسياقات، والطبقات المقامية المختمفة التي 
ينجز ضمنيا الخطاب، والبحث عف العوامؿ التي تجعؿ مف الخطاب رسالة 

 .إلخ... تواصمية واضحة، والبحث في أسباب الفشؿ في التواصؿ بالمغات

والذي أرتضيو مف ذلؾ أف التداولية، ىي دراسة المغة في االستعماؿ 
والتواصؿ، في سياقاتيا الواقعية، ال في حدودىا المعجمية، أو تراكيبيا النحوية، أو 
قؿ ىي دراسة الكممات والعبارات، والجمؿ كما نستعمميا، ونفيمميا، ونقصد بيا في 
ظروؼ ومواقؼ معّينة، ال كما نجدىا في القواميس والمعاجـ، وليس كما تقترحيا 

ففي لساف العرب تجد ليا عددًا مف  (شكراً )ولنأخذ مثااًل كممة . كتب النحو التقميدية
المعاني، كالعرفاف باإلحساف وغيره، وتنشأ ليا دالالت جديدة في االستعماؿ 

. تتجاوز حدودىا المعجمية، فربما قصد بيا المتكمـ التيكـ أو الضيؽ

فالتداولية تعّد الضمع الثالث لمثمث يقوـ ضمعو األوؿ عمى النحو، والثاني 
عمى الداللة؛ إذ ينشغؿ النحو بعالقة العالمات بعضيا ببعض؛ أي عالقة 

أّما عمـ الداللة . المفردات، واألدوات، والروابط في العبارة الواحدة، والجممة، والنص
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، فقد تأخذ مواضع (عسؿ)فيتناوؿ تمؾ العالقات بما تشير إليو، مثاؿ ذلؾ كممة 
عسؿ النحؿ، العسؿ فيو شفاء، شراب العسؿ، وغيره، ومف ناحية : مختمفة، مثؿ

. المعنى تشير إلى الصفاء، والشفاء، والمذاؽ الحمو

ومف الناحية التداولية، تكتسب المفردة دالالت متباينة، وربما متناقضة، 
كالمرح، والوصؼ وغيره، وذلؾ بحسب السياؽ المقامي في االستعماؿ الواقعي 

 .اليومي

المرسؿ، والمرسؿ إليو، : وتظير وظيفة التداولية في ستة عناصر رئيسة
والرسالة، والقناة، والمرجع، والمغة؛ إذ يرسؿ المرسؿ رسالة إلى المرسؿ إليو، 

تتضمف موضوعا أو مرجعا معّينا، وُتكتب ىذه الرسالة بمغة يفيميا كؿ مف المرسؿ 
والمغة ...... ولكؿ رسالة قناة حافظة كالظرؼ بالنسبة لمرسالة الورقية. والمتمقي

ويعني ىذا أف المغة ذات بعد لساني وظيفي،  . بالنسبة لمعاني النص اإلبداعي
  (): وأنيا ستة عناصر، وست وظائؼ، ىي

المرسؿ ووظيفتو انفعالية تتضمف قيما، ومواقؼ عاطفية، ومشاعر وأحاسيس 
والمرسؿ إليو، وىو المخاطب ووظيفتو تأثيرية؛ إذ يتـ التاثير .  يسقطيا المتكمـ

. وتكوف العالقة بيف المرسؿ والمتمقي إيجابية أو سمبية. عميو بغية إقناعو

. والرسالة التي تتجسد في وظيفة التواصؿ المعرفي

والمرجع ووظيفتو مرجعية، والوظيفة المرجعية  ترتكز عمى وظيفة الرسالة 
وىذه الوظيفة في الحقيقة .  بوصفيا مرجعا، وواقعا رئيسا تعبر عنو تمؾ الرسالة

                                                           

ياكبسوف،  روماف، المسانيات والشعرية،  ترجمة محمد : انظر. كما جاءت عند روماف ياكبسوف ()
.  الشابكة. 1988، 1الولي، ومبارؾ حنوف،  سمسمة المعرفة األدبية،  ط
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موضوعية ال وجود لمذاتية فييا،  نظرا لوجود المالحظة الواقعية،  والنقؿ الصحيح،  
.  واالنعكاس المباشر

والقناة ووظيفتيا حفاظية؛ أي الحفاظ عمى عممية التواصؿ واإلبالغ  وعدـ 
. انقطاعو

وأخيرا المغة ووظيفتيا تفسيرية،  وتقوـ عمى الشرح والتفسير والتأويؿ،  
لموصوؿ إلى وصؼ الرسالة لغويا، باالستعانة بالمعجـ، والقواعد المغوية والنحوية 

.  المشتركة بيف المرسؿ والمرسؿ إليو

:    ومف الالفت لمنظر أف ىذه الوظائؼ تقـو عمى عناصر، ىي

 .ػ عنصر ذاتي يتمثؿ في التعبير عف معتقدات المرسؿ، ومقاصده، واىتماماتو

. ػ عنصر موضوعي يتمثؿ في غمبة كؿ وظيفة عمى نوع خاص مف ألواف الرسائؿ

. ػ عنصر تواصمي بيف المرسؿ، والمتمقي يدّؿ عمى معرفة مشتركة بينيما
نشأة التداولية 

يعود استعماؿ مصطمح التداولية إلى الفيمسوؼ تشارلز موريس انطالقًا مف 
عنايتو بتحديد اإلطار العاـ لعمـ العالمات، أو السيمائية مف خالؿ تمييزه بيف ثالثة 

: فروع، ىي
وىو دراسة العالقة الشكمية بيف : (Syntax)النحو أو التركيب : الفرع األول

 .العالمات بعضيا ببعض

وىي دراسة عالقة العالمات باألشياء : (Semantics)الداللة : الفرع الثاني
 .التي تؤوؿ إلييا ىذه العالمات
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وىي دراسة عالقة العالمات : (Pragmatics)التداولية : الفرع الثالث
 .باألشياء بمستعممييا وبمؤولييا

إف مبتدع التداولية المفترض ىو تشارلز بيرس إال أف تمميذه : ويمكن القول
العالقة "موريس ىو الذي أدخميا ضمف إطار نظري،  يعني فيو ىذا المصطمح 

". بيف العالمات ومستعممييا
أما عف نشأة التداولية، وظيورىا في الفكر المساني الغربي الحديث، بحيث 
أصبحت تيارًا موازيًا لتيار البنيوية، وتيار التوليدية التحولية، فقد اتفؽ الدارسوف 

عمى أف التداولية لـ تصبح مجااًل يعتد بو في الدرس المغوي المعاصر إال في العقد 
السابع مف القرف العشريف بعد أف قاـ عمى تطويرىا ثالثة مف فالسفة المغة 

أوستف، وسيرؿ، وجرايس، : المنتميف إلى التراث الفمسفي لجامعة أكسفورد؛ ىـ
وكانوا جميعًا ميتميف بطريقة توصيؿ معنى المغة اإلنسانية الطبيعية بإبالغ مرسؿ 

. رسالة إلى مرسؿ إليو يفسرىا،  وىذا مف صميـ التداولية
ـ عندما 1955 إلى سنة – بمفيوميا المغوي –ويمكف إرجاع نشأة التداولية 
، ولـ يكف يفكر في تأسيس اختصاص (ىارفارد)ألقى أوستف محاضراتو في جامعة 

. ()فمسفي لمسانيات، فقد كاف ىدفو تأسيس اختصاص فمسفي جديد ىو فمسفة المغة
تمثطت التداولية في المغة والنالو 

ظير لدينا أف مبادئ التداولية الحديثة ماثمة في تراثنا المغوي والنحوي، ولو 
بمصطمحات مختمفة، وذلؾ مف بداية طالئع الدرس المساني، وصواًل إلى النقاد 

كما وجدنا عند األصولييف اىتمامًا كبيرًا بأطراؼ العممية . والبالغييف المتأخريف
التخاطبية أكثر مف اىتماـ المغوييف، والنحوييف، والبالغييف، وذلؾ بقدر ما يعود 

                                                           

 فراسوا /www.danoob.comإلكتروني الثامري، عادؿ، التداولية والمسانيات، موقع : انظر ()
صحراوي مسعود، التداولية عند عمماء / 96أرمينكو، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد عموش، ص
.  وما بعدىا13العرب دراسة تداولية لظاىرة األفعاؿ الكالمية، ص
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فالنحويوف صبوا اىتماميـ عمى وصؼ الطريقة األسمـ . إلى اىتماـ كؿ فريؽ
في حيف . الداللي والمعجمي: لمقوؿ، وأف يفيـ المعنى العاـ لمخطاب في جانبيو

انصب اىتماـ البالغييف عمى اإلنشاء والخبر، وأضرب الخبر، ومبدأ اإلفادة، 
. ومراعاة الغرض، وىذا ىو الذي نشأت مف أجمو التداولية

أّما عمماء األصوؿ فكانوا مف أفضؿ مف استثمر التداولية في ظاىرة الخبر 
واإلنشاء معتمديف مقوالت ومبادئ سياؽ الحاؿ، ووضع المتكمـ وموقعو مف العممية 

التواصمية، وغرضو مف الخطاب، وطبقوىا عمى نصوص القرآف والسّنة، بغرض 
دراسة المعاني الوظيفية لتمؾ النصوص؛ لتعمؽ تمؾ النصوص باألحكاـ الشرعية 

الحاكـ : التي تؤثر في حياة الناس، فنجدىـ اىتموا بأطراؼ الحكـ الشرعي، وىي
وىو اهلل تعالى، والحكـ وىو مضموف الخطاب لمعباد المكمفيف، ثـ المحكـو فيو 

وىو الشأف المتعمؽ بو الحكـ، وأخيرًا المحكوـ عميو وىو المكمؼ، مع مراعاة حاؿ 
. المخاطب، وسياؽ الموقؼ الذي قيؿ فيو

ىذا وتدرس التداولية المغة عند استعماليا في طبقات مقامية مختمفة؛ أي 
وتتأسس . بوصفيا كالمًا محددًا صادرًا عف مرسؿ محدد إلى مرسؿ إليو محدد

ف كانت نسبية، فمثاًل قولنا" أعراؼ"االستدالالت التداولية عمى  ال : "اجتماعية، وا 
لمف قّدـ لنا شيئًا ال نريده، فالسياؽ المقامي يعّد مفيومًا تداوليًا راسخًا، ينظر " شكراً 

عادة إلى المقاـ عمى أنو معيار مف معايير الحكـ عمى العبارة بالقبوؿ مف ناحية 
لغوية؛ إذ إّف العبارات غير المكتممة لغويًا قد تكوف منسجمة مع المقاـ، فتصبح 

غير مستقيمة لغويًا؛ ألّف المعيارية " ال شكراً "صحيحة ومقبولة، والعبارة السابقة 
النحوية ترفض ىذا التركيب مف ناحية المعنى، لكف الواقع االستعمالي أو السياؽ 

. المقامي يأخذ بو، ومف ثـّ يصبح مفيومًا، ومتداواًل، ومقبوالً 
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َمْف المتوفِّي؟ : وكذلؾ لو شاىدنا جنازة ُتحمؿ عمى األكتاؼ، ويسأؿ سائؿٌ 
فالمتداوؿ كممة المتوفِّي، تعني اإلنساف أو الكائف الحي، لكف . فالف: فيجاب

المنطوؽ المغوي يخالؼ ذلؾ مخالفة كبيرة، إذ المتوفِّي ىو اهلل، والمتوفَّى ىو 
اهلل لقامت الدنيا :  بالقوؿ– عند سؤالو َمْف المتوّفى –اإلنساف، ولو أجيب السائؿ 

. ولـ تقعد عمى رأس المجيب، ووقع ما لـ تحمد عقباه
ليس المقصود الدعوة عميو بعدـ " ال عافاؾ اهلل"ومثمو قوؿ أحدىـ آلخر 

ال عافاؾ اهلل، في حيف : المعافاة، بؿ الدعوة لو، لكف منطوؽ العبارة التداولي ىو
. أف منطوقيا المغوي غير ذلؾ، ويفضي إلى الدعوة عميو

ومثؿ ذلؾ كثير، وأحيانًا نسمع مف بعض مف ليـ قميؿ مف المعرفة المغوية، 
 (ثـ سكتة خفيفة)ال وعافاؾ اهلل، أو ال : يقولوف لمف يقوؿ ىذه الجممة وأمثاليا، قؿ

. عافاؾ اهلل
: وثّمة أمثمة كثيرة مف المتداوؿ تخالؼ قواعد المغة، منيا

 . وصوابو الَوَفيات←قرأت صفحة الوفّيات 

 . والصواب أكفاء←أقيمت دورة رياضية بإشراؼ خبراء أكّفاء 

 . مديرو الدوائر مجازوف←مدراء الدوائر مجازوف 

 . كمما ال تكرر←كمما زاد عدد الطمبة كمما زاد عدد المدارس 

 الباء تكوف مع المتروؾ؛ أي أنو أخذ ←استبدلت السيارة القديمة بالجديدة 
 .الجديدة وترؾ القديمة، لكف منطوؽ الجممة أنو أخذ القديمة وترؾ الجديدة

 . استرّد شكواه←سحب شكواه 

  وغير ذلؾ مف الجمؿ والتراكيب التي فييا تجاوز لحدود الوضع المغوي 
األصمي، إذ الوضع األصمي لكؿ جممة مّما سبؽ ىو معيار الصواب الذي ارتضاه 
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النحويوف، والمغويوف، ووضعوا لو المسّوغات الناظمة لو، وىو ما أطمقوا عميو 
قواعد القياس الصرفي والنحوي، وىو وضع لغوي مجرد ال يمكف الوصوؿ إليو إال 
مف فيـ المغة في سياؽ ما يرتضيو عمـ النحو الذي يقتصر عمى دراسة العالقات 

. بيف العالمات

 أما االستعماؿ المتجدد الذي يتجدد بمقاصد المتكمميف، فيو غير ذلؾ، فما 
دامت الرسالة قد وصمت واضحة ومفيومة، فال مجاؿ لمحكـ عمى الكممة أو الجممة 

بالخطأ المغوي أو النحوي، فكؿ الجمؿ السابقة أخذت بعدًا تداوليًا شائعًا في 
المجتمع بيف مرسؿ ومرسؿ إليو، بؿ إّف الخروج عف ىذا المتداوؿ خروج عمى 

وفي ىذا كمو خطورة واضحة، . أعراؼ المجتمع المغوية، فيما يتخاطبوف بو
وموضع الخطورة أف تسود جمؿ وعبارات عمى ألسنة الناطقيف، وتصبح شائعة 
.  مستساغة، وبعد زمف تصبح وكأنيا ىي األصؿ عمى ما فييا مف خطأ وتجاوز

 ومّما يعّد مف التداولية أيضًا الحذؼ، والترتيب، والتنغيـ، وبعض األساليب 
كاالستفياـ، والتعجب، والتحذير، واإلغراء، واالختصاص، وكـ الخبرية 

. واالستفيامية، وغيره
 أّما الحذؼ فيعني أّي نقص في الجممة االسمية أو الفعمية، وال يكوف إال 
: لغرض في المعنى، وتبقى الجممة معو تحمؿ معنًى يحسف السكوف عميو، ومثالو

في سياقيا  (محمد)محمد، فإّف كممة : َمْف حضر؟ وأجيب: إْف سأؿ سائؿ قائالً 
المقامي تحمؿ معنًى يحسف السكوت عميو؛ أي أنو مفيوـ، وقد حذؼ الفعؿ ىنا 

ـّ أمٌر متداوؿ وشائع، وكثير . لقصد اإليجاز، وىو مف ث
 وقد اىتـ العرب بالحذؼ، لما لو مف دور في إغناء العربية، ولما عميو 

جرت عادة العرب مف حذؼ الجممة، والمفردات، والحروؼ، والحركات، كما قّرر 
ذلؾ المتقّدموف، منيـ ابف جني، وما أّكده سيبويو مف حذفيـ الكمـ، واستغنائيـ 
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بالشيء عف الذي مف حّقو أف يستعمؿ، وأّنو لكثرة االستعماؿ صار مألوفًا في 
. ()أساليبيـ معروفًا عند عامتيـ

 والحذؼ ال يكوف إال إذا كاف المخاطب عالمًا بو، فيعتمد المتكمـ عمى 
. بديية السامع في فيـ المحذوؼ

ذا ذىبنا نتتبع األثر الداللي والتداولي، فإننا نجده كثيرًا في كتاب اهلل   وا 
:  وما ىو متداوؿ وشائع بيف الناس، ومنوتعالى، وحديث رسوؿ اهلل 

في سياقيا التداولي تحمؿ معنًى يحسف  (جيد)كيؼ االمتحاف؟ جيٌد، وكممة 
 .السكوت عميو

كيؼ صحتؾ؟ أو كيؼ أصبحت؟ : وكذلؾ عند زيارتنا لمريض، نقوؿ لو
في سياقيا تحمؿ  (بخير)بخير، أي أنا بخير، أو صحتي بخير، وكممة : فيقوؿ

 .معنًى يحسف السكوت عميو

نعـ الحافظ والمحفوظ؛ أي نعـ : حفظت القرآف الكريـ، فيقاؿ لو: ويقوؿ آخر
 .الحافظ أنت، ونعـ المحفوظ القرآف

فيذه الجمؿ وغيرىا مّما ورد لو بعٌد داللي وتداولي، ولو مف األسرار ما ال 
. ()يخفى عمى الباحثيف

                                                           

، 3سيبويو، أبو بشر عمرو بف قنبر، الكتاب، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، مكتبة الخانجي، ط: انظر ()
، 82، ص3، ج162، ص38، ص2، ج204، ص74، ص38، ص24 ص1ـ،ج1988

 .271ص
المبرد، أبو العباس محمد بف يزيد، المقتضب، تحقيؽ عبد الخالؽ عضيمة، عالـ الكتب، بيروت،  -

 .112، ص3ـ، ج1963
 .360، ص2ابف جني، الخصائص، ج -
فضؿ، عاطؼ، دراسات في الفكر المغوي والنحوي، : لمزيد مف التفصيؿ في موضوع الحذؼ انظر ()

 .ـ، الفصؿ السادس2013دار ابف الجوزي، عماف، األردف، 
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والترتيب في عناصر الجممة يعّد مف باب التداولية، فيو تغيير في تركيب 
الجممة،  يعمد فيو المرسؿ إلى ما حّقو التأخير فيقّدمو، أو إلى ما حّقو التقديـ 
فيؤخره كتقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ، أو المفعوؿ عمى الفعؿ، أو تقديـ الخبر عمى 

إلخ، إلجراء تغيير في المعنى، وقد تناوؿ القدماء ىذا األسموب، ودرسوه ... المبتدأ
بعناية، ويعّد فنا مف الفنوف التي يأخذ بيا أصحاب البياف في األساليب يقوؿ 

، ....ىو باب كثير الفوائد، جـّ المحاسف، واسع التصرؼ، بعيد الغاية: " الجرجاني
ـّ تنظر فتجد سبب أف راقؾ، ولطؼ عندؾ أف قّدـ فيو شيء، وحّوؿ المفظ عف  ث

ويقع في الكالـ في فصوؿ مف حيث : ".... وقاؿ الزركشي. ()"مكاف إلى مكاف 
وقد وضع  النحاة الشروط . ()وىو عند سيبويو لمعناية واالىتماـ . ()" المعنى 

الناظمة لو، وتحدثوا عّما يجوز، وما ال يجوز، ووجوىو، وأضربو، نجد ذلؾ 
. بالتفصيؿ في كتب النحو

والتقديـ والتأخير عند النحوييف يتعمؽ بالبنية الداخمية المرتبطة بالمعنى في 
ذىف المتكمـ، وىو الطرؼ األوؿ في العممية التداولية، فإذا ما نظرنا إلى الجمؿ 

: اآلتية
                                                           

 . 83الجرجاني، عبد القاىر، دالئؿ اإلعجاز، ص  ()
الزركشي، بدر الديف بف محمد، البرىاف في عمـو القرآف، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ، دار  ()

 .233ص3، ج2المعرفة، بيروت، ط
.  34، ص1سيبويو، الكتاب، ج: انظر () 

ابف السراج، أبو بكر محمد بف سيؿ،  األصوؿ في النحو، تحقيؽ عبد الحسيف الفتمي، مؤسسة - 
 .22، ص2ـ، ج1985، 1الرسالة، بيروت، ط

 .382، ص2ابف جني، الخصائص، ج -
، 1920، 2الفراء، أبو زكريا، يحيى بف زياد، معاني القرآف، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ،عالـ الكتب، ط

 .410، 191، 161ص2ج
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 .احتـر أبي عمي

 .يكـر موسى عيسى

 .ساعدت سموى ليمى

 تقّدـ فييا الفاعؿ – ومف ثَـّ –  وىذه جمؿ متداولة ىي وأمثاليا، وىي جمؿ 
تعّيف أحدىما مف  (عالمة إعرابية  )وجوبًا عند النحوييف؛ لعدـ وجود قرينة لفظية 

. اآلخر

 ومف أمثمتو المتداولة التي خرجت عف مقتضى قواعد النحوييف، وأصبح ليا 
: سيرورتيا في المجتمع قوليـ

 .عذبٌة أنت

 .ممّزؽ أنا

  بؿ نجد مثؿ ىذه التعبيرات، أو التراكيب في الشعر المعاصر، في قوؿ 
: ()صموات في ىيكؿ الحب: الشاعر أبي القاسـ الشابي في قصيدتو

 كالمحػف، كالّصبا الجديػػد  عذبٌة أنت كالطفولة، كاألحػالـ

. ():  وقوؿ محمد المرواني في قصيدتو أنا وليمى

ومعذورة أنت إْف أجيضت لي أممي  ممػّزؽ أنا ال جاه وال تػرؼ      

                                                           

  .303، ص 1972 الشابي، أبو القاسـ، ديواف الشابي، دار العودة، بيروت، ()
. الشابكة ()

ابف ىشاـ، أبو محمد عبد اهلل، مغني المبيب، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد، دار :  انظر(3)ا
  .59ص1ابف السراج، األصوؿ في النحو، ج / 638ص2إحياء التراث العربي، ج



 

 
 

224 

أنت عذبٌة، وأنا ممّزؽ، :  األصؿ النحوي الذي يوافؽ القياس المغوي قوليـ
، لكّف الشاعريف قّدما الخبر عمى المبتدأ الضمير الذي لو صدر ()وأنت معذورة 

الكالـ، ليقينيما أّف لكؿ بنية تركيبية معناىا، ومقصدىا، وغايتيا التداولية، وليذا 
إذا حصمت الفائدة : "الرأي ما يسنده، فقد نقؿ اإلستراباذي عف ابف الدىاف قولو

فأخبر عف أي نكرة شئت؛ وذلؾ ألّف الغرض مف الكالـ إفادة المخاطب مضموف 
. ()"الكالـ

 ويجعؿ عبد القاىر الجرجاني حصوؿ الفائدة متوقفًا عمى مراعاة حاؿ 
. ()المخاَطب، وحاؿ المخاِطب يعّد ضابطًا مؤثرًا في توجيو كالـ المتكمـ

 وتأسيسًا عمى ىذا التحميؿ التداولي، والفيـ العميؽ لسياؽ المقاـ، يرى عبد 
الشعب : ، فقولنا()"أّنو ال تكوف البداية بالفعؿ كالبداية باالسـ"القاىر الجرجاني 

يريد، غير قولنا يريد الشعب، فالشعب فاعؿ تقّدـ عمى فعمو لمعناية واالىتماـ، 
وبالتقديـ أصبحت الجممة فاعاًل مقّدمًا لغرض / فاعؿ + فعؿ : فأصؿ الجممة

. (خ+ ـ )فعال، وال شيء فييا مف االسمية + العناية واالىتماـ 
    والذي يبدو لي أف عبارة العناية واالىتماـ التي جاءت عمى لساف القدماء 

بأف التقديـ والتأخير حصؿ ألسباب تداولية، إذ : تتسـ بالعمومية، واألولى أف نقوؿ
فإذا كاف . يركز المرسؿ عمى تقديـ الجزء المجيوؿ مف الكالـ عند المرسؿ إليو

                                                           

ـ، دار الفكر 1982، 3اإلسترباذي، محمد بف الحسف، شرح الكافية، دار الكتب العممية، بيروت، ط ()
. 88ص1العربي، القاىرةج

 الشيف، عبد الفتاح، التراكيب النحوية مف الوجية البالغية عند عبد القاىر الجرجاني، دار الفكر ()
. 203ص1العربي، القاىرة، ج

 .152المصدر السابؽ، ص ()
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وىنا يكمف . يعرؼ الفاعؿ ويجيؿ الفعؿ يقدـ الفعؿ، وقد يحذؼ الفاعؿ؛ ألنو معموـ
.  الفرؽ بيف التحميؿ التداولي والتحميؿ النحوي أو البالغي القديـ

وتظير التداولية في أسموب االختصاص الذي ىو اسـ ظاىر يأتي بعد 
: ضمير المتكمـ أو المخاطب، لبياف المراد منو، كقوليـ في المثاؿ المتداوؿ الشائع

العرَب أو "نحف العرب نكـر الضيؼ، ىكذا دوف ضبط لكممة العرب، فمو ُنطقت بػ 
. فإّف المقصود منيا ىو االختصاص في العرؼ المغوي المتداوؿ والشائع" العربُ 

نحف بنو الدنيا نتيافت عمييا، ونحف محامو : وأزعـ أف ال أحد يمكف أف يقوؿ
الدفاع، ونحف مبعوثو الجامعة إلى المؤتمر، فكؿ مف ينطؽ بيذه الجمؿ سواء أراد 

نحف محامي الدفاع؛ : االختصاص أـ لـ يرد فيو يريد بيا االختصاص، ويقوؿ
ونحف مبعوثي الجامعة، وىكذا، فيي جمؿ ممفوظة في مقاـ خطابي، وأّف ىذا 

؛ أي قد تواضع عميو مستعممو المغة، وأف  ََ الممفوظ يستمـز استعمااًل لغويًا خاصًا
: ىذا االستعماؿ يؤدي داللة معّينة وفؽ سياؽ مقامي معّيف، وعميو يكوف

+ مقاـ خطابي أو سياؽ مقامي  + (سقطت حركتو اإلعرابية)ممفوظ + مرسؿ 
 معًنى ←مرسؿ إليو مؤثَّر عميو 

وفي النداء نجد جممة أو عبارة تقاؿ أو تكتب عمى و في المؤسسات، ىذه 
، أصبحت ىذه الجممة بصورتيا تمثؿ بعدًا تداوليًا "عاش أبا الحسيف: "الجممة ىي

بيف الناس، فعمى أية صورة إعرابية كانت رفعًا أو نصبًا أو جرًا تستعمؿ أبا 
وفي كؿ ذلؾ، فإّف معناىا واضح ومعّبر لعالـ المغة وغيره، وأما النداء . الحسيف

أداة : الشبيو بالمضاؼ، أو النكرة بقسمييا فالمتداوؿ منيا عمى صورة واحدة ىي
يأخذ حركة  (شبيو بالمضاؼ أو نكرة مقصودة أو غير مقصودة)منادى + نداء 

جممة + إعرابية مختمفة، ضمة أو فتحة أو سكوف ال قيمة ليا عند المتحدث 
يا : الجواب، بؿ في حاؿ جمع المذكر السالـ، والمثنى، وجمع المؤنث السالـ، ُيقاؿ
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مزارعيف، ويا طالبْيف، ويا ميندسات، وفي ىذا كّمو تكوف المعمومة أو المفيومة قد 
. وصمت إلى السامع، وتمت عممية المحادثة أو التواصؿ

وتتجمى التداولية في التحذير واإلغراء كذلؾ، فالتحذير ىو تنبيو المخاطب، 
وتخويفو مف أمر مكروه أو قبيح ليجتنبو، واإلغراء ىو ترغيب المخاطب أو حّثو 

الصالَة الصالَة، أو السيارَة السيارَة، : عمى أمر محمود ليفعمو، فقوؿ أحدىـ لولده
وغيرىا مف التراكيب التي يقصد بيا المتكمـ تحذيرًا أو إغراًء، دوف أف يسّمي ذلؾ، 
لكف الُعرؼ واالستعماؿ التداولي يجعمو ينطؽ بيذه التراكيب، والسامع يفيـ ُبعدىا 
الداللي، فال يعقؿ أف يحذر الوالد ولده مف الصالة أو الدراسة، أو يرغبو بالسيارة 

في موقؼ مقامي ال يدؿ عمى الترغيب، بؿ التحذير مف سيارة قادمة مسرعة، ومف 
َـّ عميو أف ال يقطع الشارع . ث

ويظير البعد التداولي في ىذا األسموب في األدوات المسانية التي يمجأ إلييا 
لى تكرار لفظ المفعوؿ . المرسؿ فباإلضافة إلى حذؼ الفعؿ، وترؾ المفعوؿ بو، وا 

بو، فإف ىناؾ تنغيما خاّصًا يصاحب نطؽ الكممتيف، وىو الذي يفيد معنى التحذير 
. وىو أمر ال نجده إال في المستوى المنطوؽ مف الخطاب. أو اإلغراء

االستفيامية والخبرية، فقد وضع النحاة : بقسمييا (كـ)وكذلؾ الحديث عف 
لكؿ منيما شروطًا خاصة، أظيرىا أف كـ االستفيامية يأتي االسـ بعدىا منصوبًا، 

كـ كتاٍب قرأت؟ : كـ كتابًا قرأت؟ والخبرية يكوف االسـ بعدىا مجرورًا، نحو: نحو
لكف المتكمـ أو المتداوؿ فييما حذؼ الحركة اإلعرابية، ومع ىذا فإف المعنى مفيـو 

عند طرفي العممية التواصمية، لكف األغمب أّف كـ االستفيامية ىي النمط الشائع 
. والمحاورة تمت بنجاح تاـ، وبذلؾ تحقؽ التواصؿ. في العرؼ االستعمالي التداولي

والذي يبدو لي أْف ال دور لمحركة اإلعرابية في الدرس التداولي، تمؾ الحركة 
مف العمـو الجميمة التي اختصت : "التي بيا يتـ التفريؽ بيف المعاني، قاؿ ابف فارس



 

 
 

227 

بيا العرب اإلعراب الذي ىو الفارؽ بيف المعاني المتكافئة في المفظ، وبو يعرؼ 
الخبر الذي ىو أصؿ الكالـ، ولواله ما مّيز فاعؿ مف مفعوؿ، وال مضاؼ مف 

فإّف اإلعراب : "وقاؿ أيضاً . ()"منعوت، وال تعجب مف استفياـ، وال نعت مف تأكيد
ما أحسف زيدًا لـ يفرؽ بيف : "ىو الفارؽ بيف المعاني أال ترى أّف القائؿ إذا قاؿ

. ()"التعجب واالستفياـ والذـ إال باإلعراب
: ففي اإلعراب تمّيز المعاني، ويوقؼ عمى أغراض المتكمميف، فمو قاؿ قائؿ

غير معرب لـ يوقؼ عمى مراده " ضرب زيد عمر"غير معرب، و " ما أحسف زيد"
فالشائع . عند النحوييف، لكنو يكوف مفيومًا وواضح المعنى في المنظور التداولي

: أف األوؿ ضارب، والثاني مضروب، فزيد ضارب وعمرو مضروب، وكذلؾ قوليـ
ما شاء اهلل، فعدـ ظيور الحركة : ما أحسف زيد، يقصد بيا التعجب، كقوليـ

اإلعرابية ليس دلياًل عمى خطأ المتكمـ أو المرسؿ، إنما ىو مقصود ما داـ 
. المستقبؿ قد فيـ المراد أو الرسالة

فالذي سمح لمغة التخاطب اليومي بإسقاط الحركات مع ضماف حصوؿ 
الفائدة التواصمية ىو السياؽ أو المقاـ الذي أنتج فيو الخطاب، فيو الذي أمف 
. المبس، وىو ما ال يمكف أف يحققو النص المكتوب؛ إذ يكوف مقطوعا عف سياقو

.   فمو أسقطنا منو الحركات اإلعرابية لتطّمب مف المرسؿ وصؼ السياؽ بكالـ طويؿ
ويبدو كذلؾ أف قوؿ قطرب قريب إلى حدٍّ بعيد مما يتداولو الناس مف جمؿ 

وكممات ال يعيروف اىتمامًا بيا لمحركة اإلعرابية، إذ يرى قطرب أف ال قيمة لمعامؿ 
في األثر اإلعرابي عمى أواخر الكمـ في التركيب الجممي، وأّف ىذه الحركات كانت 

إّنما أعربت العرب كالميا؛ ألّف : "يقوؿ. بأثر صوتي، ويمكف أف تعمؿ تعمياًل صوتياً 
االسـ في حاؿ الوقؼ يمزمو السكوف لموقؼ، فمو جعموا وصمو بالسكوف أيضًا لكاف 

                                                           

 .76ابف فارس، الصاحبي، ص ()
. 35ص1ابف جني، الخصائص، ج: وانظر. 55المصدر السابؽ، ص ()
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يمزمو اإلسكاف في الوقؼ والوصؿ، وكانوا يبطئوف عند اإلدراج، فمما وصموا، وأمكنيـ 
. ()"التحريؾ جعموا التحريؾ معاقبًا لإلسكاف؛ ليعتدؿ الكالـ

فاإلعراب، إذًا، ىو الذي يكشؼ عف المعاني أو يفّرؽ بينيا عمى حّد تعبير عبد 
، ولكنو في المتداوؿ ال يحمؿ ىذه األىمية في المنطوؽ الشائع؛ ()القاىر الجرجاني

ألّف السياؽ المقامي يعّد مفيومًا تداوليًا راسخًا، ومعيارًا محكمًا مف معايير الحكـ عمى 
العبارة بالمقبولية، فالعبارة غير المكتممة نحويًا مف جية التركيب، لكنيا منسجمة مع 

. المقاـ؛ وتكوف مقبولة تداولياً 

مصطمح يدؿ عمى ارتفاع الصوت، وانخفاضو أثناء الكالـ، : وأّما التنغيـ فيو
، ويكوف مجالو في الجمؿ المنطوقة، ()وىذا االرتفاع واالنخفاض ال يكوف إال لمعنى

وال أثر لو في كتب النحو العربي عمى مستوى التنظير؛ ألّف النحاة العرب اعتمدوا 
. المغة المكتوبة عند التقعيد، ولـ يعتمدوا النطؽ

وتطبيقًا لما جاء في الدراسات المغوية المعاصرة، وبخاصة في الغرب، فإف 
 إال لمعنى، ومف ثَـّ يعّد – كما أسمفت –لمتنغيـ وظيفة نحوية وداللية ميّمة، وال يكوف 

جممة تقريرية خبرية إذا " حضر خالد"العنصر الرئيس في التمييز بيف الجمؿ، فالجممة 
. نطقت بتنغيـ مستٍو، ولكنيا جممة استفيامية إذا نطقت بتنغيـ صاعد

ولو حضور بارز في المستوى التداولي، ىب أّف ولدًا يقطع الشارع، فتريد أف 
السّيارة، لتنبييو ويأخذ حذره، وكثيرة ىي : تحذره، فتقوؿ لو بصوت مرتفع وحاد

األساليب التي تدخؿ باب التنغيـ كاالستفياـ، فمثاًل لو رأيت طالبًا يقؼ منتظرًا حافمة 
                                                           

ـ، 1980، 4الزجاجي، أبو القاسـ، اإليضاح في عمؿ النحو، تحقيؽ مازف المبارؾ، دار النفائس، ط ()
 .70ص

. 75الجرجاني، عبد القاىر، دالئؿ اإلعجاز، ص  ()
 .164، ص1974، سنة 2مناىج البحث في المغة، تماـ حّساف، دار الثقافة، بيروت، ط ()
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ليذىب إلى الجامعة، وأنت تقود سيارتؾ، وقد مررت بو، وعندما دخمت المحاضرة، 
كيؼ وصمت؟ بتنغيـ صوتي مرتفع، أنت ال تسألو، إّنما : وجدتو أمامؾ، فتقوؿ لو

تتعجب مف سرعة وصولو، عمى الرغـ مف أف تتابع الحدث يقضي بغير ذلؾ، وقد 
، فاهلل تعالى ال يسأليـ ()"كيؼ تكفروف باهلل وكنتـ أمواتاً : "ورد منو في القرآف الكريـ

وىو العميـ بحاليـ، إّنما يتعجب مف كفرىـ عمى الرغـ مف وجود اآليات الدالة عمى 
. وحدانيتو

مف أيف حصمت عمى المخدر؟ ىذا مجرد سؤاؿ، : وكذلؾ لو قاؿ القاضي لمتيـ
وليس الغرض منو أف يجيب المتيـ مف فالف أو عالف، إنما الغرض ىو محاولة 

ذا أجاب : اإليقاع بيذا المتيـ، فإذا أجاب، وقاؿ نعـ، فيو بذلؾ يؤكد عمى إجرامو، وا 
بالنفي، فإف ىناؾ مالمح تظير عميو توحي بالصواب، وىذا ما أشار إليو أوستف، وىو 

، أي العمؿ المتحقؽ نتيجة قولنا شيئًا ما، فالتنغيـ ()ما أطمؽ عميو عمؿ التأثير بالقوؿ
. في اعتبارات كثيرة يكوف الركيزة األولية في عممية التواصؿ في لغة الخطاب اليومي
ذا ما ذىبنا نتتبع أمثمة التداولية وتمثالتيا في المغة والنحو فإننا نجدىا ماثمة  وا 

في كثير مف األبواب التي تحتاج إلى مزيد مف اإلحصاء أواًل، والوصؼ ثانيا، 
 .والتحميؿ أخيراً 

الخطاة 

إّف التداولية بمفاىيميا، كالسياؽ المقامي، وغرض المتكمـ، : يمكن القول
فادة السامع، ومراعاة العالقة بيف أطراؼ الخطاب، ومفيوـ األحداث الكالمية،  وا 

يمكف أف تكوف أداة رئيسة مف أدوات النظر الجديد في قراءة التراث العربي المغوي، 
. والنحوي، والبالغي، وغيره

                                                           

 .101آؿ عمراف، اآلية :  وانظر / 28البقرة، آية : انظر ()
 .66المقاربة التداولية، فرانسوا أرمينكو، ترجمة سعيد عموش، مركز اإلنماء القومي، بيروت، ص ()
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وىنا ال بّد مف طرح سؤاليف اثنيف يشكالف استفزازًا لعقوؿ الباحثيف مف أجؿ 
ىؿ يمكف أف تحؿ المغة التداولية مكاف المغة المعيارية؟ : البحث فييما، األوؿ

  فرؽ بيف الُعرؼ المغوي السائد في لغة – في التداولية –ىؿ ىناؾ : والثاني
. الخطاب اليومي، والقانوف المغوي الثابت؟

، والذي يبدو أف فكرة المعيار والقواعد غير صحيحة بشكؿ مطمؽ، سواء أخيرا
 )أـ مف حيث المعنى  (القواعد الصوتية، والصرفية، والنحوية  )مف حيث الشكؿ 
فإذا كانت المغات تحافظ عمى ثبوت نسبي،  فإنيا ال محالة . (داللة الكممات 

 )، ومف منطقة إلى منطقة (المحور العمودي  )تتغير مف عصر إلى عصر 
، وفقا لتغير أحواؿ المتكمميف، ووفقا لمسياقات االجتماعية، (المحور األفقي 

.  والثقافية التي يعيش فييا المرسؿ والمرسؿ إليو
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الخاتمة 

موضوع التداولية موضوع غني، ويشكؿ حمقة متقّدمة في مسيرة الدرس 
المساني، ولكنو موضوع شائؾ مترامي األطراؼ، متداخؿ المسائؿ، فكثير مّمف 

كتب عنو، كتب تنظيرًا، وىو متمبس ببعض ما ىو مكتوب فيو، فنسج عمى منوالو 
مف غير أف يأخذ الُبعد التداولي الوظيفي في مسائمو، لذا جاء ىذا البحث يحمؿ 
بعدًا تطبيقيًا في مسائؿ مف المغة والنحو، مّما يتواصؿ بو الناس والباحثوف في 

والثانية، تفسير . األولى، وصؼ ليذه الظاىرة: خطابيـ، عبر ثالث نقاط رئيسة
.  والثالثة، نقد ما احتاج إلى نقد مف ىذه التمثالت. وتحميؿ ليذا الوصؼ

ّف ثبوت المعنى الداللي لمممفوظ عند النحاة والمغوييف ال يمكف أف يثبت  وا 
ال كاف لغوًا، وكّؿ اختالؼ  لمجممة أو لمكالـ حتى يكوف لو معنى يفيمو السامع، وا 

وىذا المعنى مشترؾ بيف . في المبنى ال يقابمو اختالؼ في المعنى، فيو عبث
الناطقيف كميـ؛ ألّف فيمو ىو ىدؼ العممية التواصمية، وال يمكف أف يخضع لمنطؽ 

َمْف المتوفَّى؟ أو غيرىا : النحوييف، وقواعدىـ، واصطالحاتيـ؛ لذلؾ يقاؿ لمسائؿ
ف خالؼ قواعد المغة والنحو فالمتداوؿ . مف األمثمة التي سبؽ ذكرىا ليس مخطئًا، وا 

ذا كاف ذلؾ كذلؾ عندىا  أصبح ىو المعيار واألساس في العممية التواصمية، وا 
إّف التداولية ليست عممًا لسانيًا محضًا يقوـ عمى تفسير البنى المغوية، : يمكف القوؿ

ويتوقؼ عند حدودىا، وأشكاليا الظاىرة، ولكنيا عمـ جديد يبحث في األدوات التي 
ولذلؾ . يختارىا المرسؿ، ليحقؽ أعمى درجات النجاح في تواصمو مع المرسؿ إليو

لكؿ " فإف أعمى مقامات التداولية في التراث العربي المقولة الشييرة التي مفادىا أف 
".  مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ " ، وكذلؾ مقولة البالغييف "مقاـ مقاؿ 



 

 
 

232 

ماادر البالث ومراجعه 

 .القرآن الكريم- 

، دار الكتب العممية، بيروت، شرح الكافيةاإلستراباذي، محمد بف الحسف، - 
. ـ1982، 3ط
، مناهج عمم المغة من هرمان باول إلى نعوم تشومسكيبارتشت، بريجتيو، - 

. ـ2004، 1ترجمة سعيد بحيري، مؤسسة المختار، القاىرة، ط

،دار الكتب الحديث، إربد، مدخل إلى التالميل المساني لمخصاببوقرة، نعماف، - 
. 2008، سنة 2ط
، مجمة إسالمية مطمح التفكير التداولي البياني عند األاوليينبوقرة، نعماف، - 

. ـ2008، 54المعرفة، السنة الرابعة عشرة، العدد 
، ترجمة مرتضى جواد باقر، جوانب من نظرية النالوتشومسكي، نعوـ، - 

. ـ1985منشورات وزارة التعميـ العالي، جامعة البصرة، 

: ، الموقع اإللكترونيالتداولية والمسانياتالثامري، عادؿ، - 
www.doroob.com .

، تصحيح محمد عبده ومحمد دوئل اإلعجازالجرجاني، عبد القاىر، - 
. ـ1982الشنقيطي، دار المعرفة، بيروت، 

، مكتبة لبناف، طبعة جديدة، ، التعريفاتالجرجاني، عمي بف محمد الشريؼ- 
1985 .

، تحقيؽ محمد عمي النجار، دار الخاائصابف جني، أبو الفتح عثماف،  - 
. ـ1952، 2اليدى لمطباعة، بيروت، ط

http://www.doroob.com/


 

 
 

233 

مقاربة لسانية تداولية، : األساس المعرفي لمنظومة اإلبداعحناش، محمد، - 
. ـ2001، 2، 1مجمة التواصؿ المساني، المجمد العاشر، العدداف 

، 3، منشورات مؤسسة األعممي، بيروت، طالمقّدمةابف خمدوف، عبد الرحمف، - 
. ـ1982

، تحقيؽ محمد أبو ، البرهان في عموم القرآنالزركشي، بدر الديف بف محمد- 
. 2الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة، بيروت، ط

. ـ1980، بيروت، ، األلسنية في عمم المغة الالديثزكريا، ميشاؿ- 

. ـ1979، دار الفكر، عماف، أساس البطغةالزمخشري، جار اهلل محمود، - 

، تحقيؽ عبد الحسيف األاول في النالوابف السراج، أبو بكر محمد بف سيؿ، - 
. ـ1985، 1الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

، تحقيؽ عبد السالـ ىاروف، مكتبة ، الكتابسيبويو، أبو بشر عمرو بف قنبر- 
. ـ1988، 3الخانجي، ط

. ـ1972، دار العودة، بيروت، ، ديوان أبي القاسمالشابي، أبو القاسـ- 

، المؤسسة الحديثة ، في أاول الالوار وتجديد عمم الكطمطو، عبد الرحمف- 
. ـ1987لمنشر، الدار البيضاء، 

،المركز العربي، الدار ، تجديد المنهج في تقويم التراثطو، عبد الرحمف- 
. 1994، سنة1البيضاء،ط

، بياء الديف الحمداني المصري، تحقيؽ محمد شرح ابن عقيلابف عقيؿ،  - 
. 1979محي الديف عبد الحميد، دار الفكر، 

. ـ1984، 1، عالـ المعرفة، جدة، ط، في نالو المغة وتراكيبهاعمايرة، خميؿ- 



 

 
 

234 

. ـ1964، تحقيؽ مصطفى الشويمي، بيروت، ، الااالبيابف فارس، أحمد- 
، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ معاني القرآنالفراء، أبو زكريا يحيى بف زياد، - 

. ـ1920، 2إبراىيـ، عالـ الكتب، ط
، ترجمة سعيد عموش،المؤسسة الحديثة المقاربة التداوليةفراسوا، أرمينكو، - 

. 1987، سنة 1لمنشر،ط
، دار ابف الجوزي، عماف، دراسات في الفكر المغوي والنالويفضؿ، عاطؼ، - 
. ـ2003، 1ط
. ـ2011، 1، دار المسيرة، عماف، طمقّدمة في المسانياتفضؿ، عاطؼ، - 
مدخؿ إلى دراسة السيكولوجيا والسموؾ، ترجمة : ، المخ البشريكريستيف، تمبؿ- 

. ـ2002 سنة 287عاطؼ أحمد، سمسمة عالـ المعرفة، الكويت،عدد، 
التراكيب النالوية من الوجهة البطغية عند عبد القاهر الشيف، عبد الفتاح، - 

. ، دار الفكر العربي، القاىرةالجرجاني
، تحقيؽ عبد الخالؽ عضيمة، المقتضبالمبرد، أبو العباس محمد بف يزيد، - 

. ـ1963عالـ الكتب، بيروت، 
: دراسة تداولية لظاىرة األفعاؿ: التداولية عند عمماء العربمسعود، صحراوي، - 

دراسة تداولية لظاىرة الفعاؿ الكالمية، دار الطميعة،بيروت  
. ابف منظور، جماؿ الديف، لساف العرب، دار صادر، بيروت- 
، دار المعرفة آفاق جديدة في البالث المغوي المعاارنحمة، محمود، - 

. ـ2002، 1الجامعية، ط
، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد مغني المبيبابف ىشاـ، أبو محمد عبد اهلل، - 

 .الحميد، دار إحياء التراث العربي
التعليقات والمناقشات  



 

 
 

235 

رائد عكاشة . د- 

فضؿ، التي تكمف في أف . يشير إلى خطورة القضية التي تحدث عنيا د
ف حدث ىذا  يصبح النمط التداولي ضابطًا لمعرؼ المغوي أو القاعدة المغوية، وا 
سيصبح السياؽ والمقاـ ىما المذاف يحدداف طبيعة المغة التي تتكمـ بيا، سواء 

كيؼ يمكننا ضبط ىذا : ويتساءؿ. قاربت أو خالفت النمط المغوي أو العرؼ المغوي
النمط التداولي بحيث يكوف تحت مظمة العرؼ المغوي أو القاعدة المغوية؟ 

رد الدكتور عاصف فضل - 

المعنى الداللي لمممفوظ عند النحوييف : فيما يخص ضبط النمط التداولي يردّ 
والمغوييف ال يمكف أف يثبت لمجممة حتى يكوف لو معنى يفيمو السامع بيف الُمرِسؿ 

والُمرَسؿ إليو، وىذا المعنى مشترٌؾ بينيما أو بيف الناطقيف كميـ؛ ألف فيمو ىو 
قضية الفزلكة النحوية أو المنطؽ : ىدؼ العممية التواصمية كما قاؿ ابف خمدوف

. الرياضي النحوي يجب أف نبتعد عنيما

وذلؾ ألف المعنى ىو المشترؾ بيف المرسؿ والمستقبؿ؛ فإف فيـ المستقبؿ 
َـّ  المعنى وفيـ الرسالة بصرؼ النظر عف بعض التفصيالت النحوية والمغوية فقد ت

. األمر

ويرى أنو بإمكاننا تجاوز خطورة ىذه القضية عف طريؽ تغيير المناىج 
 .والتعاطي بالفيـ والوعي والمراف والتدريس الجيد وتجاوز األخطاء المغوية


