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الممخص
إف الممارسات المعرفية المطروحة في معالجة المصطمحات النقدية ومناىجو  ،تتسـ
ّ
أحياناً بغياب تحديد النسؽ النقدي عمى المستوى المعرفي  ،مف حيث كونو متواليات
معرفية متعايشة مع النسيج العممي والبيئي المحدد ضمف رقعة إقميمية معينة  ،وعمى
المستوى المغوي بوصفو إمكانيات داللية تمنح التركيب معاني عدة  ،وليذه األخيرة
ارتباطات منيا  :ثقافية واجتماعية وسياسية ونفسية  .ويحيط الدرس النقدي المتعمؽ
بالتداولية ػ تنظي اًر وتطبيقاً ػ إشكاليات عدة تبدأ مع مرحمة والدتيا الفمسفية واألبعاد
الداللية الذرائعية  ،مرو اًر بعالقتيا مع مرحمة تطورىا العممية مع نظريات التواصؿ

وتحميؿ الخطاب  ،وليس انتياء باآلليات المنيجية التي وظفتيا لالشتغاؿ  ،ونظ ًار
ٍ
أيقوف
لمصعوبة المعرفية التي تعتري مسيرة التداولية فقد تحولت عند البعض إلى
تصطبغ بو بحوثيـ دوف تحديد منيجي أو إجرائي ألبعادىا العممية والمنيجية  ،لذلؾ
يسعى ىذا البحث لبياف الكيفية التي تتـ بوساطتيا دراسة التداوليػة  ،وبياف إمكانية
تحديد مسارىا  :مف الفمسفة إلى الفمسفة  ،ومف الفمسفة إلى النقد  ،ثـ مف النقد إلى
التقنية  ،وذلؾ مف خالؿ ثالثة محاور ( :المسار الفمسفي  ،المسار النقدي  ،المسار
التقني).
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مدخل
يتجو الوعي النقدي المعاصر إلى تبني صيغ جريئة في مناقشة مستجدات المشيد
المعرفي  ،وقد اتجيت البحوث المنتمية ليذا الوعي إلى إمكانيات حضور العقؿ
ِ
المفك ر مف جية ،وغياب مييمنات التفكير مف جية أخرى  ،وبذلؾ اكتسب البحث
النقدي طرائؽ فاعمة  ،وآليات محددة لممناقشة والتمييز والفحص  ،واالنتقاؿ مف
مراقبة الظاىرة إلى بياف أسس اشتغاليا  ،وتحديد سموكيات ناجعة الختبارىا .
أف الوعي النقدي أصيب ػ في الغالب ػ بمدركات منطمقة مف
ومف الجدير بالذكر ّ
ترحيؿ النص بفعؿ الترجمة أو التعريب وقد ال يكوف المفظ المنقوؿ دقيقاً أو محددًا
تحديداً عممياً  ،فضالً عف حشد مف المصطمحات المتتالية المتتابعة  ،حتى يقؼ
ال  :أيف القصد وأيف الداللة ؟  ،وبذلؾ اصطبغت بعض
القارئ مندىشا متسائ ً

البحوث النقدية المعاصرة بمتوالية اصطالحية في العنواف الواحد  ،وحشد مف
المفردات التي تحمؿ مرجعيات ودالالت عدة مف مثؿ ( :النظرية  ،المسانيات ،
التداولية ،اإلجرائية  ،الخطاب  ،التواصمية ) ولكؿ مف ىذه المصطمحات ميداف

معرفي ذو خصوصية منيجية وعممية  ،ولو صمة بأبجديات محددة مف الفكر
الفمسفي  ،وقد غاب عف بعض مستخدمي ذاؾ الحشد مف الخطابات التحديد النقدي
المنضبط باآلليات والعناصر التي ترسـ أفؽ االشتغاؿ المنيجي .
إف الممارسات المعرفية المطروحة في معالجة المصطمحات النقدية ومناىج النقد ،
ّ
تتسـ أحياناً بغياب تحديد النسؽ النقدي عمى المستوى المعرفي  ،فيو يمثؿ متواليات
معرفية متعايشة مع النسيج العممي والبيئي المحدد ضمف رقعة إقميمية معينة  ،وعمى
المستوى المغوي بوصفو إمكانيات داللية تمنح التركيب معاني عدة ،وليذه األخيرة
ارتباطات منيا  :ثقافية واجتماعية وسياسية ونفسية .
وانطالق ا مف ىذا يمكننا معالجة النقد التداولي بوصفيا إمكانيات فمسفية تقترب مف
التواصمية وتحاورىا  ،وتبايف مصطمح ( االختالؼ ) القائـ عمى معطيات النقد
السيميائي  ،ومبحث
التفكيكي  ،ومصطمح (اإلشارة ) القائـ عمى منطمقات النقد
ّ
ّ
(الجمالية ) المنطمؽ أساسا مف إف ارزات ( الفف لمفف )  ،لكنيا ػ أي التداولية ػ ال تبتعد
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قدمت لمنص معالجات ميمة في
عف ممكنات الطرح النقدي لممناىج النصية التي ّ
كشؼ الجماليات وبياف الدالالت .
ويحيط الدرس النقدي المتعمؽ بالتداولية ػ تنظي اًر وتطبيقاً ػ إشكاليات عدة تبدأ مع
مرحمة والدتيا الفمسفية واألبعاد الداللية الذرائعية  ،مرو اًر بعالقتيا مع مرحمة تطورىا

العممية مع نظريات التواصؿ وتحميؿ الخطاب  ،وليس انتياء باآلليات المنيجية التي

وظفتيا لالشتغاؿ  ،ونظ اًر لمصعوبة المعرفية التي تعتري مسيرة التداولية فقد تحولت
ٍ
أيقوف تصطبغ بو بحوثيـ دوف تحديد منيجي أو إجرائي ألبعادىا
عند البعض إلى
العممية والمنيجية  ،لذلؾ يسعى ىذا البحث لبياف الكيفية التي تتـ بوساطتيا دراسة
التداوليػة  ،وبياف إمكانية تحديد مسارىا  :مف الفمسفة إلى الفمسفة  ،ومف الفمسفة إلى
النقد  ،ثـ مف النقد إلى التقنية  ،وذلؾ مف خالؿ ثالثة محاور :
األول  :المسار الفمسفي .
الثاني  :المسار النقدي .
الثالث  :المسار التقني .
تقدـ ىذه المسارات رؤية نقدية لمتعامؿ مع التداولية وبياف مسيرتيا الفمسفية والمنيجية
 ،وتحديد أىـ اآلليات النقدية التي تمارسيا في اشتغاالتيا النصية  ،كما تتناوؿ
الحديث في التداولية تعريفاً ومصطمحاً وتطو اًر  ،فضال عف التعريؼ بالتداولية التقنية
التي تُعنى بدراسة الحوارات التفاعمية ومتابعة طرائؽ التواصؿ بيف المتحاوريف في
الواقع التقني االفتراضي  .كما تعنى بتنسيؽ أنظمة المحادثة بيف المستخدميف
والحفاظ عمى سياؽ تطور الخطاب وتنميتو وتفاعمو .
المحور األول  :المسار الفمسفي
تشير الدراسات التي ُعنيت بنشأة التداولية إلى أنيا وليد الفمسفة الذرائعية أو
البراجماتية في الحقؿ الفمسفي( ، )1فيناؾ أبعاد تجمع بينيما في الغاية والمقاصد
الفعمية  ،وال يمكف بأي حاؿ مف األحواؿ تصور انفصاؿ التداولية معرفيا وفكريا عف
الذرائعية  ،فقد اعتمد االستعماؿ الحديث لمباحث التداولية تأثير المذىب الفمسفي
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األمريكي الذرائعي فييا  ،وقد قاد ىذا األخير إلى دراسات معرفية وفكرية ميمة لمبعد
المساني والتواصمي الستعماؿ المغة  ،وفي الوقت نفسو ال تعني الصمة بيف التداولية
والذرائعية التطابؽ العممي التاـ بينيما  ،وال يمكف معرفيا تناوليما في سياؽ مفاىيمي
واحد  ،كما سيأتي الحقاً .

وتشير الذرائعية إلى أف معيار صدؽ الفكرة أو الرأي ىو النتيجة العممية التي تترتب

عمييا مف حيث كونيا مفيدة أو مضرة  ،فيي ػ أي الذرائعية ػ توجو فمسفي لتفسير
معنى الفكرة  ،والفكرة مشروع لمعمؿ وليست حقيقة في ذاتيا  ،إنما ىي حقيقة في
استعماليا وقصدىا  ،فضال عف النتائج التي تُبنى عمى صحتيا  ،كما تشير إلى أف
ليس ىناؾ معرفة أولية في العقؿ تُستنتج منيا نتائج صحيحة  ،بؿ األمر كمو مرىوف
أف األفكار والنظريات
بنتائج التجربة الفعمية العممية التي تحؿ لإلنساف مشكالتو  ،و َ
والمعارؼ والنتائج تشكؿ بمجموعيا وسائؿ وذرائع دائمة لبموغ غايات جديدة(. )2
وتتحدد نقطة االلتقاء في الواقع العممي الذي يجمع بينيما  ،فالذرائعية تنطمؽ مف أف
الفكرة ليست في الصور واألشكاؿ التي تثيرىا في الذىف  ،وليست في انطباقيا عمى
حقائؽ الموجودات  ،وانما في األعماؿ التي تؤدييا ىذه الفكرة  ،والتداولية تتجاوز
تفسير المغة ذاتيا إلى تفسيرىا حاؿ استعماليا في الواقع العممي  ،ثـ أخذت
خصوصيتيا بوصفيا حقال لسانيا مف خالؿ عنايتيا بالممارسة العممية لمغة المتعمقة
()3

بالمقاصد التي تحققيا الظواىر المغوية في التواصؿ

.

ويتحدد المسار الفمسفي لمتداولية بمجموعة مف الطروحات التي عالجت العالقة بيف
الفكر والمغة  ،وبيف الداللة والتواصؿ  ،وقد تضافرت جيود عدة في صياغة

المعطيات العممية والنقدية لمتداولية  ،ومف تمؾ الجيود الفمسفية(:)4
جوتموب فريجو ( : )1925-مفيوـ الداللة وفمسفة تحميميا .
جوف أوستف ( : )1961-مفيوـ العمؿ المغوي ووظائؼ المغة .
بوؿ غرايس ( : )1988-مفيوـ التعاوف في سياؽ المقاصد .
جوف سيرؿ ( :)1932+تحميؿ األعماؿ الالقولية .

طور رؤية منطقية لتحميؿ القوؿ .
لودفيش فيتغنشتايف (ّ : )1951-
طور لغة رمزية وحمؿ معطياتيا .
برتراند رسؿ (ّ : )1971-
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إرفينغ غوفماف ( : )1982-المحادثات اليومية وتفاعميا .
وتعد الذرائعية أو النفعية ( )Pragmatismالمعيف الفمسفي الرئيس الذي انطمقت منو
ويعد شارلز بيرس ( )1911-مؤسس الذرائعية إلى جانب وليـ جيمس (-
التداولية ُ ،
 )1911وجوف ديوي ( ، )1952-والنفعية نظرية فمسفية في العمؿ تختزؿ الحقيقة
في المصمحة انطالقا مف العقالنية والتجريبية(.)5

ومف المظاىر الفمسفية الشتغاالت التداولية نظرية أفعاؿ الكالـ التي تقوـ عمى النظر
إلى المغة عمى أنيا أداء أعماؿ مختمفة في آف واحد  ،وما القوؿ إال واحد منيا ،
()6

ويقسـ أوستف الفعؿ الكالمي عمى ثالثة أفعاؿ فرعية

:

فعل القول  :النطؽ بالمفردات بناء عمى قواعد المغة .

الفعل المتضمن في القول  :الحدث الذي يقصده المتكمـ بالجممة .

الفعل الناتج من القول  :التأثير العممي لمقوؿ الذي يقوـ بو المتمقي .
وقد وضع ( غرايس ) ػ انطالقاً مف معايير ( كانت ) ( )1814-المتعالية المستندة

إلى القياس اإلرسطي ػ مفيوـ التعاوف في سياؽ المقاصد التخاطبية  ،الذي يقتضي

أف المتكمميف متعاونوف في تسييؿ التخاطب  ،ويرى أف ىذا المفيوـ تحكمو مبادئ

تخاطبية تواصمية ىي(:)7

ـ مبدأ الكم  :وىو أف نقوؿ ما ىو ضروري دوف استطراد .

ـ مبدأ الكيف  :ال نقوؿ ما ال نستطيع البرىنة عمى صدقو .

ـ مبدأ األسموب  :اإليجاز دوف الغموض واإلبياـ .
ـ مبدأ المناسبة  :مناسبة الكالـ لسياؽ الحاؿ .

ويمكف القوؿ إف المسار الفمسفي لمتداولية لو رافداف :

األول  :الفمسفة التحميمية .
الثاني  :الفمسفة الذرائعية .
إذ نيج الرافد األوؿ المتمثؿ بمعطيات ( فريجو  ،وأوستيف  ،وغرايس  ،وسيرؿ ،
وفيتغنشتايف  ،ورسؿ  ،وغوفماف ) عمى إعادة اإلشكاالت والموضوعات الفمسفية
المتعمقة بالمغة عمى أساس عممي  ،ففيـ اإلنساف لذاتو ولعالمو يرتكز في المقاـ
()8

األوؿ عمى المغة  ،لذلؾ وجب تحميؿ المباحث المغوية
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أما الرافد الثاني المتمثؿ بمعطيات ( تشارلز بيرس  ،ووليـ جيمس  ،وجوف ديوي ،
وريتشارد رورتي ) فقد نيض عمى أف المعرفة بالمغة ىي فكرة  ،وىي خطوة تمييدية
لمعمؿ وإلحداث النتائج في العالـ المحسوس  ،وأصبحت النتائج التي ستترتب عمى
الفكرة برىاناً عمى صحتيا  ،فقيمة الفكرة ليست في األشكاؿ  ،وانما في األعماؿ وفي
()9

التغيرات التي تنتجيا

.

وترتبط الفكرة عند البراجماتية بالصواب والحقيقة  ،بشرط أف تؤدي بعض النتائج
الواقعية ،فإف لـ تؤد ذلؾ فال مكاف ليا في التعامؿ الواقعي  ،فالموضوع موجود إذا
كاف لمفكرة وظيفة تؤدييا  ،والدليؿ عمى حقيقة أي شيء إنما ىو أثر ىذا الشيء
()11

وعممو ووظيفتو

.

()11

وتتمخص معطيات البراجماتية انطالقا مف روادىا باآلتي

:

بي ػ ػػرس  :الفكرة التي تقود إلى العمؿ  ،تكوف فكرة صالحة وحقيقية .
جيمس  :العمؿ الذي تؤدي إليو الفكرة  ،إنما ىو البرىاف القاطع عمى صحتيا .
دي ػ ػػوي  :األصؿ في الفكر أو العقؿ ليس المعرفة فالعقؿ ليس أداة المعرفة  ،إنما ىو
أداة الحياة .
تشير ىذه المعطيات إلى التوجو الفمسفي الذرائعي النفعي لمبراجماتية بوصفيا مذىباً
()12

فمسفياً مادياً تجريبياً

 ،ال يؤمف بوجود المعرفة السابقة عمى الفكر  ،وال يعترؼ

بتحقؽ الشيء وجوداً إال إذا كاف ممموساً ػ بمعنى أنيا ال تعترؼ بالمعرفة المتحققة
خارج الحواس ػ وشرط األعماؿ كميا أف تتصؿ بما يحقؽ المصمحة أو المنفعة .

المحور الثاني المسار النقدي

يتناوؿ ىذا المحور الحديث عف التداولية تعريفاً ومصطمحاً وتطو اًر  ،فقد ُحددت
التداولية توجو لساني ُيعنى بأثر التفاعؿ التخاطبي المتعمؽ بالمفظ في موقؼ الخطاب
 ،وقيؿ إنيا دراسة اآلثار المغوية التي تظير مف الخطاب  ،أو ىي الدراسة التي

تُعنى باستعماؿ المغة وتتجو لدراسة التالؤـ بيف التعابير والسياقات المرجعية  ،وىناؾ
عرؼ بيا بوصفيا ميدانا لسانيا لدراسة كؿ شيء إنساني في العممية التواصمية ،
مف ّ
أو ىي دراسة العالقة بيف المغة والسياؽ  ،أو ىي إيجاد قوانيف كمية لالستعماؿ
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المغوي والتعرؼ عمى القدرات اإلنسانية في عممية التواصؿ المغوي  ،وىناؾ مف رأى
()13

أنيا العمـ الذي يدرس تأثير المقاـ في معنى األقواؿ

.

وتشير ىذه التعريفات إلى توجو معرفي ينظر إلى التداولية عمى أنيا تخصص لساني
يحدد موضوعو في المجاؿ االستعمالي  ،أو اإلنجازي ويدرس كيفية استعماؿ
المتكمميف لألدلة المغوية أثناء الخطاب أو الحوار في عالقة وثيقة مع المقاـ الذي
ينتج فيو الكالـ  ،وتبحث في العالقات القائمة بيف المغة ومتداولييا مف الناطقيف بيا
 ،في إطار دراسة استعماؿ المغة في الخطاب  .وقد أُطمؽ عمى التداولية توصيفات
()14

عدة منيا

:

ـ لسانيات الحوار  :ألنيا تدرس استخداـ الناس لألدلة المغوية في صمب أحاديثيـ .

ـ نظرية استعمالية ( عمم استعمال المغة )  :ألنيا تدرس المغة في استعماؿ الناطقيف
بيا .
ـ نظرية تخاطبية  :ألنيا تعالج شروط التبميغ والتواصؿ الذي يقصده الناطقوف .
ـ النظرية التواصمية  :ألنيا تدرس الرسالة المغوية في إطار عممية وصوؿ دالالتيا
إلى المتمقي .

ـ نظرية األعمال المغوية  :ألنيا تدرس الفعؿ المغوي مف حيث البعد العممي لو أي
استخدامو.
ـ نظرية مقامات الكالم (  : ) Speech Situationsألنيا تدرس المرسؿ والمستقبؿ
والسياؽ واألىداؼ والمقاصد وقوة فعؿ الكالـ والممفوظ .
ـ نظرية التكيف المغوي  :توجو الجمعية التداولية الدولية ( International
()15

القاضي بدراسة

 )Pragmatics Associationالمعروفة اختصا اًر ()IPRA

استعماؿ المغة مف كؿ األبعاد .
ـ سمة مهمالت  :أ ِ
ُطمؽ عمى التداولية سمة ميمالت (  ) Recycle Binبوصفيا
()16

حاوية تودع فييا البيانات المغوية المستعصية عمى التصنيؼ العممي

.

ويتحدد المسار النقدي لمتداولية بوصفيا جزءا ميما وحيويا مف المنيج السيميائي
تعالج العالقات بيف العالمات ومستعممييا  ،وتحديدا مع سيميائية ( شارؿ موريس)
()17

( )1979-التي تتكوف مف المحاور اآلتية
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التركيبية ( : )Syntacticد ارسة عالقة العالمات  ،تعنى بدراسة العالقات الداخمية
.
الداللية ( : )Semanticsعالقة العالمة بالمرجع ،تعنى بدراسة عالقة العالمات
بمدلوالتيا.

ِ
المرسؿ والمستقبِؿ وعالقتيما
التداولية ( : )Pragmaticsدراسة العالقات بيف
بسياؽ االتصاؿ  ،وتعنى بدراسة عالقة العالمة بمؤوليا .

ومف المفاىيـ النقدية لمتداولية في الميداف السيميائي ىو  :الصيرورة ()Semiosis
()18

التي يعمؿ بموجبيا شيء ما بوصفو دليالً

 ،وتحوي ىذه الصيرورة عمى مفاصؿ

ثالثة ( :الممثؿ ،والموضوع ،والمؤوؿ ) وىي أقساـ العالمة كما صنفيا بيرس ،
والميمة األساسية تكمف في تحميؿ اشتغاؿ الدليؿ في االستعماؿ الفردي لمصيرورة
بوصفو وظيفة دالئمية تواصمية  ،وتكمف أىمية تقسيـ العالمة في عالقتيا مع
الموجودات واألشياء عمى عوالـ ثالثة  :عالـ الممكنات ػ ػ المقولة األولى  ،وعالـ
الموجودات ػ ػ المقولة الثانية  ،وعالـ الواجبات ػ ػ المقولة الثالثة

()19

.

وقد استمد ( بيرس ) ىذه المقوالت مف مقوالت الظاىراتية التي مف أىميا ( :فمسفة
الكائف  ،ومقولة الوجود  ،ومحاولة الفكر لتفسير الظواىر )  ،لقد شكمت (الصيرورة
) البرنامج الحيوي لتمثؿ الدواؿ التي يحيؿ بعضيا عمى بعض  ،والسعي إلى إنتاج
المعنى وتحويمو مف داللتو في الصورة العيانية  ،إلى دالالت أخرى تخضع آللية
()21

التأويؿ

.

()21

قدمو غريماس ( ) The Semiotic Square
كما يمثؿ المربع السيميائي الذي ّ
أف طبيعة العالمات يمكف أف تُدرؾ مف خالؿ
مسا اًر نقدياً لمتداولية  ،إذ يشير إلى َ

عالقات التضاد والتناقض  ،كما تمثؿ عممية السمطقة (  ) Semiotizationمسا اًر
()22

نقدياً آخر لمتداولية التي توضح ػ ػ حسب مايكؿ ريفاتير ػ ػ شعرية النص أو أدبيتو
.

وتنعش ىذه العممية طاقة العالمات مف خالؿ إخفاء السمة اإليحائية عمى المعطى
الثقافي  ،وتحويمو إلى نسؽ منمذج لمعالـ في إطار تواصمي ضمف ما يعرؼ
()23

بػ(فرضية العمل )Praxis :

 ،لمعالجة داللة العالمة بيف العالمات ومستخدمييا
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 ،ومعالجة عالقة العالمات بمؤوالتيا  ،ومعالجة المظاىر الحياتية لمصيرورة بطريقة
()24

شاممة  ،ودراسة األفعاؿ المسانية والسياقات التي تتـ فييا

.

ويتحدد التوجو النقدي لمتداولية بوصفيا المسار الذي يدرس المعنى في ضوء عالقتو
بموقؼ الكالـ حاؿ استخدامو وتمقيو  ،وتبحث عف الفعؿ المنجز مف الكالـ وعالقتو
بالمستخدـ في إطار تواصمي  ،ويتمثؿ االشتغاؿ النصي لمتداولية بقضية البحث عف
المعنى  ،ومعرفة قصدية المتكمـ  ،وأفعاؿ الكالـ في إطار خطابي تواصمي  ،ويمكف

تحديد أىـ المفاىيـ النقدية التي تشتغؿ عمييا التداولية باآلتي(:)25
الحدث الكالمي .
القصدية .
االستمزاـ الحواري .
متضمنات القوؿ .
نظرية المالءمة .

فالحدث الكالمي  :أو نظرية الفعؿ الكالمي ( )Speech Act Theoryتتعمؽ بكؿ
ممفوظ ينيض عمى نظاـ شكمي داللي إنجازي تأثيري  ،أو ىي نشاط مادي نحوي
يتعامؿ مع األفعاؿ القولية لتحقيؽ أغراض إنجازية  ،وىي ثالثة أفعاؿ  ( :فعؿ القوؿ
 ،والمتضمف في القوؿ ،والناتج عف القوؿ )  ،ولمفعؿ الكالمي ثالث خصائص ( :
داللتو  ،وانجازه  ،وتأثيره )  .والقصدية  :متعمقة بتفسير الظاىرة المغوية مف خالؿ
مرجعية خارجية متعمقة بالقصد ( . )Intentionأما متضمنات القوؿ فيي مفيوـ
إجرائي يتعمؽ برصد جممة مف الظواىر المتعمقة بجوانب ضمنية وخفية مف قوانيف
الخطاب  ،تحكميا ظروؼ الخطاب العامة كسياؽ الحاؿ وغيره ومف أىميا (
االفتراض المسبؽ ) الذي لو أىمية في عممية التوصيؿ واإلبالغ  ،ثـ ( األقواؿ
المضمرة ) المرتبطة بوضعية الخطاب ومقامو  .واالستمزاـ الحواري  :أو نظرية
المحادثية القائمة عمى مبدأ التعاوف الذي وضعو ( غرايس ) المعتمد عمى عناصر
أربعة ىي ( :الكـ  ،والكيؼ  ،والمناسبة  ،والجية ) .
تعد توجياً تداولياً إدراكياً يفسر الممفوظات في سياقيا
ونظرية المالءمة  :التي ّ
المناسب البنيوي والمقامي االستداللي(. )26
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وفي المسار النقدي لمتداولية حددت ( أرمينكو ) ثالث مقاربات نقدية لمتعامؿ مع
()27

التداولية بمعنى آخر جعؿ التداولية في ثالث درجات ىي

:

تداولية الدرجة األولى  :دراسة الرموز اإلشارية .
تداولية الدرجة الثانية  :دراسة المعنى الحرفي والتواصمي .
تداولية الدرجة الثالثة  :دراسة نظرية أفعاؿ المغة .
والتداولية بوصفيا مسا اًر نقدياً تحميمياً ػ عند أرمينكو ػ ىي جزء مف السيميائية تعالج
العالقة بيف العالمات ومستخدمييا  ،ولـ تظير التداولية نقدياً إال لضرورة دراسة

عالقة العالمات بمستخدمييا  ،إذ اتسمت دراسة عالمات المغة في القرف العشريف ػ

حسب أرمينكو ػ باآلتي(:)28

المقاربة الداللية  :التي تعالج دراسة عالقة العالمات باألشياء .
المقاربة النحوية  :تعالج عالقات العالمات فيما بينيا في الجمؿ .
المقاربة التداولية  :دراسة عالقة العالمات بمستخدمييا .
ومف ىنا كاف لمتداولية أثر نقدي بالغ األىمية في دراسة مكونات القوؿ وصيغ الكالـ
وعالقتو بمستخدميو  ،ومف ثـ كاف ليا دور بارز في ضبط كثير مف المفاىيـ النقدية
والداللية والمغوية ومف أىميا  ( :مفيوـ الفعؿ  ،ومفيوـ السياؽ  ،ومفيوـ اإلنجاز
()29

)

.

المحور الثالث المسار التقني

تتخذ األساليب التداولية المعاصرة أشكاالً عدة مف صور الخطاب  ،وتمنح لنفسيا
سمة التحوؿ الشكمي الداللي في المغة الواحدة  ،تبعاً لمقتضيات المرحمة المغوية
لمستخدمي المفردات عمى صعيد التداوؿ الداخمي أو التمقي الخارجي .

ويكتسب ىذا التحوؿ مراعاة التطور اآللي لمتعامؿ مع المغة أو مع فنونيا  ،بمعنى
آخر مراعاة التطور التقني في الميداف المغوي  ،وقد شغؿ ىذا المسعى مساحة
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معرفية معاصرة أُطمِؽ عمييا  ( :حوسبة المغة )

()31

أي التعامؿ مع المغة ومفرداتيا

ودالالتيا إلكترونياً .

إف التوقؼ عند األساليب التواصمية التقميدية في الميداف المغوي المساني قد ُيوقع في
عجز التفسير  ،والبعد عف وصؼ المتغيرات في أنساؽ الداللة وصيرورتيا  ،لذا

كانت الحاجة ممحة في التعامؿ مع تحديث بنية القوؿ حسب نوعية النص الباني
ليا ،أي حسب نوعية منظومة التدويف سواء أكانت فضاء كتابياً  ،أـ فضاء

إلكتروني ًا.

يتخذ المسار التقني لمتداولية مجموعة مف البيانات والمعمومات والمعارؼ ؛ فالبيانات

ىي سالسؿ مف رموز أو أرقاـ أو حروؼ  ،والمعمومات ىي البيانات التي تـ
تجييزىا في إطار عالقات منتظمة في سياؽ  ،وتشكؿ المعرفة المعمومات التي
يحصؿ عمييا اإلنساف تراكمياً  .وتمارس المعرفة التكنولوجية دو ار ميماً وحيوياً في
تعزيز التنمية الذىنية والتطبيؽ الحيوي بوساطة المغة لكشؼ مجموعة مف األسرار

الكونية والحياتية  .لذا فقد تعددت التطبيقات التقنية وتنوعت  ،وقد منحت المعطيات
التقنية إمكانيات عممية ىائمة لمتابعة المعمومات وخزنيا واسترجاعيا  ،وقد أسيمت
ىذه االستخدامات في تحقيؽ طفرة عممية متجانسة مع التقدـ العممي الذي تشيده
الحضارة اإلنسانية  ،وأصبح اعتماد ىذا المسار ميماً جداً لما يحققو مف مزايا

رخيصة ومتاحة وصديقة لمبيئة  ،وقدرة كبيرة عمى تخزيف المعمومات  ،وتعامؿ
منضبط ودقيؽ مع الذاكرة  ،وقدرة عمى إنشاء مجموعة منسقة مف الحموؿ  ،وتنفيذ
عمميات عممية عدة في وقت واحد .
ويمكننا الحديث عف المسار التقني لمتداولية مف خالؿ محوريف :
األول  :المسار التقني لمتداولية الحاسوبية .

()31

الثاني  :المسار التقني لتداولية الرسائؿ النصية

.

معاصر منبثقا مف عمـ المغة الحاسوبي أو
اً
تعد التداولية الحاسوبية توجياً عممياً
()32

المسانيات الحاسوبية ()Computational Linguistics

وىو عمـ يربط بيف

المسانيات وعموـ الحاسوب ،ومجاؿ معرفي ينتمي إلى مجاالت الذكاء االصطناعي
()33

()Artificial Intelligence

يسعى إلى محاكاة المغة الطبيعية البشرية  ،إذ
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تستخدـ الحواسيب لمعالجة المغة الطبيعية آليا  ،وادراؾ الكالـ البشري وانتاجو بصورة
آلية  ،والذكاء االصطناعي نظرية متعمقة بكيفية محاكاة الذكاء البشري  ،وىو فضاء
إلكتروني متعمؽ بمجموعة مف العمميات المعرفية والرياضية التي تجري في مساحة
الذاكرة اإللكترونية  ،ويسيـ ىذا الفضاء اإللكتروني بممارسة عمميات معقدة متعددة
()34

في زمف قياسي وبجيد قميؿ

.

ومف تطبيقات المسانيات الحاسوبية  ( :الترجمة اإللكترونية  ،واسترجاع المعمومات ،
()35

واألنظمػة التفاعميػة )

.

وتصنؼ التداولية الحاسوبية بوصفيا فرعاً معرفياً ينتمي إلى ميداف المسانيات

الحاسوبية يعنى بشكؿ أساسي بدراسة الحوارات التفاعمية ومتابعة طرائؽ التواصؿ
()36

بيف المتحاوريف في الواقع التقني االفتراضي

.

كما تعنى بتنسيؽ أنظمة المحادثة بيف المستخدميف والحفاظ عمى سياؽ تطور الحوار
()37

وتنميتو وتفاعمو وانسيابيتو وىذا يؤدي إلى

:

تػمثؿ إجراءات متفاعمة تجسد التواصؿ وتغذيو .
تطور أدوات البرمجيات المتاحة لمجميور وبناء أنظمة جديدة .
تحديث الكالـ  ،وتطور أدوات الكتابة .
تحقيؽ أىداؼ حيوية لتبادؿ المعمومات واستثمارىا .
فإذا كانت التداولية تُعنى بدراسة المغة حاؿ استخداميا أو دراسة المغة عند
مستخدمييا  ،فإف التداولية الحاسوبية تُعنى بدراسة المغة وتطورىا في إطار الحوار
اإللكتروني أي دراسة لغة التفاىـ بيف مستخدمي النص اإللكتروني .

ولمنص اإللكتروني مزايا عدة تختمؼ عف النص التدويني مف حيث كوف ىذا األخير
يشغؿ الفضاء الكرافي  ،ولو سمة التركيب  ،ويستخدـ تقنية التناص  ،ويتصؼ
بالعالئقية  ،ولغتو مكونة مف مفػردات وجمؿ وسطور  ،ويفتقر إلى وسائؿ التأثير .
أما النص اإللكتروني فيشغؿ الفضاء االفتراضي  ،ولو سمة الترابط  ،ويستخدـ تقنية
النوافذ  ،ويتصؼ بالتفاعمية  ،ولغتو مكونة مف مجموعة أشكاؿ وألواف وحركات
وأصوات وفيديو ،وُيعنى كثي ار بوسائؿ التأثير .
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تسعى التداولية الحاسوبية إلى تناوؿ وتقديـ ما عجزت عنو الترجمة اإللكترونية ػ ػ إلى
اآلف ػ ػ وىو بياف العالقة بيف المغة والسياؽ  ،إذف ميمة التداولية الحاسوبية تكمف في
دراسة العالقات بيف الظواىر المغوية وسياقاتيا مف حيث تفسير قدرة المتكمميف عمى
توليد الكالـ وبيانو في المحادثة بمعنى آخر دراسة أنظمة التعبير المغوي وتحوالتو في
()38

الفضاء اإللكتروني

.

وقد أسيمت التداولية الحاسوبية بشكؿ فاعؿ في معطيات معرفية معاصرة عدة ،
وقدمت منجزات عممية متنوعة  ،ومف ذلؾ(: )39
ّ
تصميـ أنظمة قادرة عمى التفاعؿ مع اإلنساف ( المستخدـ  /المتداوؿ ) .
تحميؿ لغتو وتنميتيا بما يتالءـ مع طبيعة الواقع االفتراضي التواصمي .
بياف كيفية التعامؿ بطريقة إلكترونية مع الظواىر المغوية جميعيا .
بياف داللة التعبيرات الفردية عمى كيانيـ ورؤيتيـ لمعالـ والموجودات.
وبيدؼ تحقيؽ االنسجاـ بيف االستخداـ المغوي والتواصؿ التقني  ،تعاممت التداولية
الحاسوبية في مسارىا مع مجموعة مف المصطمحات النقدية منيا :
وجية النظر  :مصطمح ينتمي إلى ميداف السردية .
مبدأ التعاوف  :مصطمح ينتمي إلى ميداف التداولية .
المرجع  :مصطمح ينتمي إلى ميداف األلسنية .
السياؽ  :مصطمح ينتمي إلى ميداف الداللة .
العالمة  :مصطمح ينتمي إلى ميداف السيميائية .
وتسعى التداولية الحاسوبية بوصفيا ميداناً معرفياً معاص اًر إلى تطوير اإلدراؾ الحسي

لدى مستخدمي النص اإللكتروني مف خالؿ  ( :الرؤية العيانية  ،والسمع المباشر ،

والكالـ المفيوـ  ،والكتابة المختصرة  ،والممس )  ،ودراسة أنظمة التواصؿ والتخاطب
والتحاور بيف مستخدمي الشبكة العنكبوتية ويقود ذلؾ كمو إلى تحقيؽ اآلتي :
إدارة المعرفة المعموماتية لمغة الطبيعية وتنميتيا .
استحداث أفضؿ السبؿ والطرائؽ التقنية لمحصوؿ عمى حوار معرفي .
تنمية رغبة المستخدميف في تبادؿ خبراتيـ ومياراتيـ بخصوص إدارة المعرفة
المعموماتية .
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إدارة الموارد المعرفية والمغوية في المنتديات .
تنظيـ بنية تحتية لتقنية المعمومات  ،وحوسبة المغة .
أما فيما يتعمؽ بمسار تداولية الرسائؿ النصية  ،فمف الميـ بياف أف موضوع التعامؿ
مع بنية القوؿ التداولي في المدونة النصية لرسائؿ المحموؿ يكتسب حيوية معرفية
انطالقا مف األشكاؿ الجديدة المتولدة مف ذلؾ  ،ويدخؿ ىذا التناوؿ في موضوع كسر
حواجز األجناس  ،ووالدة أجناس جديدة قد تكوف مناسبة لعصر التمقي  ،فوالدة نص
ما بوصفو فناً حديثاً في عصر تمقيو يعطينا تصو اًر معرفياً حوؿ حاجة المدونة
ٍ
أشكاؿ جديدة لمتعبير ،وتقديـ الداللة بما يناسب المتمقي تبعا
النصية إلى إيجاد
لتطور مستوى التفكير واالستقباؿ .
اكتسب التشكيؿ التداولي الذي ازدانت بو الرسائؿ النصية سمة االستجابة لحاجة
نقدية أكدتيا التداولية بشكؿ رئيس وىي ( مقاـ القوؿ ) الذي استدعى ( تخاطبيا )
اإليجاز في العبارة  ،والدقة في اإلشارة  ،واختيار المفردات بميارة  ،واالقتصاد في
التركيب والتبرير  ،واالعتقاد في الجدوى والتأثير .
واستدعت الصيغ التداولية لرسائؿ المحموؿ أف نتعامؿ مع المستجدات المتداولة
بوصفيا أشكاالً أدبية وفنية متحولة  ،وقابمة لمتحميؿ والتفسير وبياف الخصائص  ،مف

حيث تحديد المعطى المساني ومقوماتو أوالً  ،وتأطير طرائؽ التداوؿ وأساليبو ثانياً ،
وفحص صيغ النص ومساراتو ثالثاً  ،ثـ دراسة المدونة بوصفيا حاجة فكرية وثقافية
وعصرية أممتيا ُسّنة اإلبداع الفني في التطور الشكمي  ،والتنوع الداللي  ،ورفض
ِ
المستخدـ في إطار تواصمي خطابي .
الجمػود المغوي  ،وتمبية متغيرات
وجدير بالذكر أف الراصد لتحوالت البنية الفنية عبر مسيرتيا المعرفية يجد أسساً

مشتركة لوالدة نص معيف وتراجع نص آخر انطالقاً مف معادلة تنامي التواصؿ
المعرفي والحاجة إلى التمثيؿ عنيا تداولياً  ،وتتعمؽ ىذه األسس بمسألتيف اثنتيف ىما

 ( :تطور الشكؿ الكتابي  ،وتطور حاجة المستخدـ ) .

تشير المسألة األولى إشارة مباشرة إلى الفتوحات التقنية  ،وتنامي أنماط التعبير
والتدويف ،المرتبطة ارتباطا لزوميا بالتطور الحاسوبي وما يتعمؽ بو  ،حتى غدا
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النص اإللكتروني مدونةً ليا خصائص معينة  ،وطرائؽ محددة لمتعبير  ،وأساليب

مؤطرة لمتأثير والتداوؿ .

فضالً عف أف مسألة تطور الشكؿ الكتابي خاضعة ػ كما نرى ػ لقضية صراع الفنوف

واألجناس انطالقاً مف مبدأ ( البقاء لألفضؿ )  ،بمعنى توجو المبدع لمتعبير بوساطة
أكثر الفنوف تمبية لحاجة المتمقي وتكوينو الحضاري  ،وىذا ما نمحظو في تطور بنية

رسائؿ البريد اإللكتروني ( )Emailورسائؿ الياتؼ المحموؿ وشكميا الكتابي الذي
جاء نتيجة طبيعية لإليقاع المتسارع لمتعامؿ مع الحياة المعاصرة .
أما المسألة الثانية فتتعمؽ بتطور المستوى المعرفي والثقافي لممستخدـ الذي أصبح
تواقاً لمتحديث المرتبط بالتعامؿ اآللػي  ،وقد استدعى ذلؾ تطور النص وتنوع طرائؽ
تداولو  ،وال شؾ أف التميز في لغة الشبكة الدولية لممعمومات ( اإلنترنيت )  ،ولغة

أثر تأثي اًر كبي اًر في صياغة النص الحديث ،
أجيزة الياتؼ المحموؿ المتنوعة قد ّ
وتحديد مالمحو وخصائصو  ،ويمكننا الحديث عف ذلؾ مف خالؿ محوريف :
األول  :النص اإللكتروني .

الثاني  :الرسائؿ القصيرة .

يرتبط النصاف بمنظومة واحدة ىي منظومة ( التطور التقني )  ،ويتعمقاف بمستوى
لمجدة والتغيير  ،والساعي الختصار المسافات والجيد
واحد مف التمقي المتجو
ّ
واختزاؿ الوقت في تحصيؿ قدر كبير مف الفائدة والمتعة في اآلف نفسو  ،وييدفاف
إلى استثمار نظرية االقتصاد المغوي في التحصيؿ المعرفي .
اتسـ الحديث عف بنية القوؿ في الفضاء الكتابي ضمف المدونة النصية بتحميؿ
أجزائيا ومكوناتيا داللياً عمى صعيد اإلشارات والعالمات والرموز  ،ونحوياً عمى

صعيد الداؿ والمدلوؿ والمسند والمسند إليػو  ،وصوتياً عمى صعيد الوحػدة الصوتيػة (

الفونيػـ ) فضال عف الوحدة النطقيػة ( اآللفوف )  ،وصرفياً عمى صعيد الوحدة

الصرفية ( المورفيـ )  ،فضالً عف الرؤية التقميدية لمنص عمى أنو نظاـ لغوي منسجـ

تحكمو مجموعة مف القواعد المتوالية في إطار بنيوي وصفي  ،أو توليدي تحويمي ،

معرفي ىو أف ( :
أو تداولي وظيفي ضمف معادلة ىرمية ترتكز عمى أساس
ّ
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األصوات تش ّكػؿ الكممات  ،والكممات ترّكب الجمؿ  ،والجمؿ تنشئ الكالـ  ،والكالـ

يبني النص  ،والنص يعطي الدالالت ) .

أما الحديث اليوـ تداولياً عف بنية القوؿ في الفضاء المعرفي لمنص اإللكتروني

فيتضمف مسارات تحميمية عدة  ،انطالقاً مف تنوع مكونات النص اإللكتروني وتعددىا

بدءاً مف التدويف الكتابي المغوي مرو اًر بالتأثيرات المونية والحركية  ،وصوالً إلى
التضميف اإلشياري والعياني الصوري  ،وليس انتياء بخيارات ال نيائية لطرائؽ

التمقي  ،وتمبية رغبات االكتساب المعرفي ذي اإلحساس المتعدد البصري والسمعي
النظُـ البرمجية لمنص اإللكتروني عمى وحدات وايعازات تسيـ في
والمّمسي  ،وتقسيـ ُ
التوزيع الكمي لمساحة المعرفة المكتسبة.

ٍ
أىمتو لريادة عصر التمقي
وانطالقاً مف ذلؾ اكتسب النص اإللكتروني
سمات عصريةً ّ
 ،وأوكمت إليو مسؤوليات معرفية تتعمؽ بتوصيؼ المغة إلكترونياً  ،وبياف العالقة بيف
النص المكتوب والنص المرئي  ،وبيف المعرفة التدوينية والمعرفة اآللية  ،وبيف
الفضاء الكرافي الخطي والفضاء اإللكتروني  ،فضال عف تحديد العالقة الداللية
والمرجعية بيف الروابط المغوية النصية والروابط الشبكية الرقمية  ... ،إلخ .
واذا كاف النص الكتابي يتمتع بسمة مميزة نظامية تفاعمية بيف مكوناتو تعرؼ
بػ(خاصية الترابط النصي ) المتعمقة بالنظاـ المغوي وأنساقو البانية لو  ،فإف النص
اإللكتروني يقوـ أساساً عمى سمسمة متنوعة مف الروابط الرقمية التي تصؿ بيف
()41

مكوناتو وأجزائو تعرؼ بػ( خاصية النص المترابط )

المتعمقة بالقصد المفاىيمي ،

والتنظيـ اإلعالمي  ،والمنجز اإلنتاجي .
وانطالقاً مف إف توالد األجناس وانبثاقيا يشكؿ حاجة معرفية  ،وامكانيات حياتية ال
غنى عنيا في التعبير عف الواقع  ،تواجو نصوص الرسائؿ القصيرة لمياتؼ المحموؿ

ميمة تقديـ المعنى بطريقة تقنية وضعت ليا بصمتيا الفنية والمعيارية  ،وقد تشكمت
ليذه المدونة مجموعة مف الخصائص التداولية منيا :
االنطالؽ مف قاعدة االقتصاد المغوي  ،واستخداـ لغة موجزة جداً .
القدرة الفنية عمى توصيؿ المعنى .

سالمة المغة مف التقعر والجمود والغرابة والغموض .
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استخداـ الكممات ذات الوقع السيؿ المنساب لدى المتمقي .
البعد عف الخياؿ والتحميؿ والتعميؿ والتفسير .
البعد عف األسموب الحواري ببعديو  ( :الداخمي مع الذات  ،والخارجي مع اآلخريف
).
البعد عف األسموب التقريري والسردي .
استخداـ الوصؼ استخداماً كبي اًر  ،مع غياب واضح لعنصري الزماف والمكاف .

تمزج في مفرداتيا بيف اإلمتاع واإلقناع .
البعد عف العنونة .

استخداـ فنوف التناسب بيف المفردات  ،والتوازي بيف الجمؿ القصيرة .
استخداـ فف التناغـ مف خالؿ انتياء الجمؿ القصيرة ػ عادة ػ بحرؼ واحد .
استخداـ فنوف البالغة العربية الجميمة واألنيقة في التشبيو واالستعارة والكناية والمجاز
المرسؿ والفصؿ والوصؿ والتقديـ والتأخير والجناس و  ...إلخ .
إف آلية التخاطب التي اتسمت بيا بنية القوؿ في رسائؿ المحموؿ تتشكؿ مف صيغ
ّ
نظامية عمى شكؿ نبضات إيقاعية  ،وفواصؿ داللية ذات ترابط إشاري  ،تأخذ
المتمقي إلى مواجية مشيد نصي ذي جزئيات تواصمية عدة  ،مما تتيح لو إمكانية
فيـ المعنى  ،واإلدراؾ النبيو المتسارع  ،واالستعداد لتقديـ الرد المناسب ليا .
وانطالقاً مف أىمية التركيز عمى المعنى وايجازه وتكثيفو وتواصمو  ،فقد حافظت بنية
القوؿ لمرسائؿ القصيرة عمى مساراتيا المغوية والداللية وضبطتيا  ،وحددتيا بػ( سبعيف

) حرفاً لمرسالة القصيرة الواحدة ػ في المغة العربية حص اًر ػ  ،وفي ذلؾ مدلوالت عدة
نبينيا كاآلتي:

الحفاظ عمى مسار بنية القوؿ في اإليجاز والتكثيؼ .
اختيار األنسب واألصمح مف مفردات المغة لحمؿ المعنى .
ممارسة سياسة ( التدبير ) في الحفاظ عمى الكمفة المحددة لكؿ رسالة .
تنشيط مسار التمقي باستقباؿ الدالالت المتعددة مف خالؿ المفردات الموجزة .
بياف جماليات الحروؼ العربية وتألقيا مف خالؿ فنوف التناسب والتوازي والتزاـ القافية
.
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إبعاد المستخدـ عف تناوؿ أسموب ( السبب والنتيجة ) الذي يأخذ ػ عادة ػ مساحات
. كتابية واسعة قد تكوف غير محددة
يتضح مما تقدـ في بياف المسار التقني لتداولية الرسائؿ النصية أف أقساـ الفعؿ
 والفعؿ المتضمف في،  ( فعؿ القوؿ: الكالمي التي تحدث عنيا ( أوستيف ) وىي
،  والفعؿ الناتج مف القوؿ ) منحت اإلجراء المعرفي لتشكؿ بنية ىذه الرسائؿ، القوؿ
،  ومبدأ األسموب،  ومبدأ الكيؼ، وأف معايير ( غرايس ) المتمثمة بػ( مبدأ الكـ
 قد، ومبدأ المناسبة ) والمنطمقة مف مفيوـ التعاوف في سياؽ المقاصد التخاطبية
. تمثمت تداولياً في إطار التحميؿ النقدي لألداء المغوي لبنية الرسائؿ النصية

ABSTRUCT
The practices of knowledge at hand to address the terms of cash
and methods, are sometimes the absence of identifying pattern
critical level of knowledge, in terms of being sequences
knowledge lived together with the fabric of scientific and
environmental specified within the scope of certain regional,
and on the level of language as a potential tag given installation
several meanings, and the latter links including: cultural, social,
political and psychological. And takes the lesson cash and
application problems of several start with the stage she was born
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and philosophical dimensions Tagged instrumental, through its
relationship with the stage of its evolution with scientific
theories of communication and discourse analysis, and not the
end of the mechanisms methodology was used by the operation,
because of the difficulty of cognitive plaguing march
deliberative has shifted when some icons imbued by their
research without identifying systematic or procedural for the
dimensions of the scientific and methodological, so trying this
search to a statement how they are of introduction study
deliberative, and indicate the possibility of determining its
course: from philosophy to philosophy, and philosophy to
criticism, and criticism to technology, from through three:
(Track philosophical, critical path, technical path)
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اليوامش

()1

التداولية مف أوستيف إلى غوفماف  ،فيميب بالنشيو  ،ت  :صابر الحباشة 18 :

 .وىناؾ مف الباحثيف مف أنكر وجود أية صمة بيف التداولية ومذىب الذرائعية أو
النفعية الختالؼ التوجييف وطرائؽ اشتغاليما العممي والمعرفي  ،ينظر :التداولية
اليوـ  ،آف روبوؿ وجاؾ موشالر  ،ت  :سيؼ الديف دغفوس ومحمد الشيباني 27 :
– . 28

()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9

ينظر :البراجماتزـ أو مذىب الذرائع  ،يعقوب فاـ . 151 – 151 :
ينظر :البراجماتزـ أو مذىب الذرائع . 151 – 151 :
ينظر :التداولية مف أوستف إلى غوفماف . 31 – 29 :
المصدر نفسو . 28 :
ينظر :التداولية اليوـ . 31 – 31 :
ينظر :المصدر نفسو  . 56 – 55 :والتداولية مف أوستف إلى غوفماف . 84 :
ينظر :التداولية عند العمماء العرب  ،مسعود صحراوي . 21 – 21 :
ينظر :البراجماتزـ أو مذىب الذرائع . 151 – 151 :

()11
()11
()12

المصدر نفسو . 155 :
المصدر نفسو . 159 :
وضعت الناقدة الفرنسية ( فرانسواز أرمينكو ) مخططاً معرفياً تفصيمياً دقيقاً

بعنواف (توالدية التدوالية) يوضح األصوؿ الفمسفية لمتداولية  ،ينظر :المقاربة التداولية
 ،ت  :سعيد عموش . 89 - 88 :
See : Dictionary of Literary terms, Harry Shaw : 115 . &:

)(13

Dictionary of world Literary terms : Joseph T. Shipley : 303 .
()14
()15

ينظر  :التداولية  ،جورج يوؿ  ،ت  :قصي العتابي . 23 – 19 :
ينظر :موقع الجمعية عمى اإلنترنيت  www.ipra.ua.ac.beوليا مجمة دورية

تحمؿ اسـ ()Pragmatics

()16

التداولية  ،جورج يوؿ . 23 :
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ينظر :نظرية المغة األدبية  ،خوسيو ماريا بوثويمو إيفانكوس  ،ت  :حامد أبو

أحمد . 232 :

()18

معجـ السيميائيات  ،فيصؿ االحمر  . 193 :وينظر  :معجـ المصطمحات

االساسية في عمـ العالمات  ،دانياؿ تشاندلر  ،ت  :شاكر عبد الحميد . 192 :

( )19ينظر :االتجاىات السيميولوجية المعاصرة ،مارسيمو داسكاؿ ،ت :حميد لحمداني
وآخروف.21-19 :

( )21ينظر  :ماىي السيميولوجيا  ،برنار توساف  ،ت  :محمد نظيؼ . 41 – 38 :
وعمـ اإلشارة  :السيميولوجيا  ،بيير جيرو  ،ت  :منذر عياشي . 27 – 23:

()21

ينظر  :معجـ السيميائيات  . 229 :معجـ المصطمحات األساسية في عمـ

العالمات . 194 :
Text production , Michael Riffaterre , Tra : Terese Lyons :
Theories of the symbols, Tzvetan Todorov : 268

)(23

))22

114

( )24األسس الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية  ،محمد سالـ سعد اهلل . 131 :
( )25التداولية عند العمماء العرب . 31 :

( )26ينظر :التداولية عند العمماء العرب . 42 – 31 :
( )27ينظر :المقاربة التداولية . 61 – 41 :
( )28المقاربة التداولية . 8 :
( )29المصدر نفسو . 9 :
()31

لالستزادة ينظر  :اليندسة الحاسوبية لمسانيات  ،عبد الرحمف بو درع :

 . www.lissaniat.netالحرؼ العربي والحوسبة  ،محمد زكي محمد خضر :

www.al-mishkat.com

()31

الرسائؿ النصية  :ىي التقنية المتعمقة بالرسائؿ المدونة في اليواتؼ المحمولة (

الموبايؿ ) .
see for more : Computational Linguistics: An Introduction,
Ralph Grishman.
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،  الذكاء االصطناعي واقعو ومستقبمو: لالستزادة حوؿ ىذا المصطمح ينظر

)33(

. عمي صبري: ت، أآلف بونيو
. 19 :  عبد الحميد بسيوني، مقدمة الذكاء االصطناعي لمكمبيوتر
)36(

. www.alnajem.com :  صالح الناجـ، عمـ المغة الحاسوبي

)34(
)35(

see : Computational Pragmatics Referring in Dialogue, R.

Fernandez : www.ling.uni-potsdam.de
(37)

see : Computational Pragmatics and Dialogue Systems R.

Agerri : www.ling.gu.se .
(38)

see : Computational Pragmatics Referring in Dialogue :

www.ling.uni-potsdam.de
(39)

see : Computational Pragmatics and Dialogue Systems :

www.ling.gu.se .
،  سعيد يقطيف،  تجميات.  أشكاؿ.  مفاىيـ: مف النص إلى النص المترابط

)41(

. 71 : 2113  لسنة32  المجمد2  العدد،  الكويت، مجمة عالـ الفكر
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المصادر والمراجع
أوالً  :الكتب العربية والمترجمة :

ـ االتجاهات السيميولوجية المعاصرة  ،مارسيمو داسكاؿ  ،ت  :حميد الحمداني
ومحمد العمري وعبد الرحيـ صنكوؿ ومحمد الولي ومبارؾ حنوف  ،سمسمة البحث
السيميائػي ( ، )1دار أفريقيا الشرؽ  ،الدار البيضاء ػ ػ المغرب 1987 ،ـ .
ــ األسس الفمسفية لنقد ما بعد البنيوية  ،محمد سالـ سعد اهلل  ،دار الحوار ،
الالذقية ػ سوريا  ،ط2117 ،1ـ .
ــ البراجماتزم أو مذهب الذرائع  ،يعقوب فاـ  ،السمسة الفمسفية  ،مطبعة لجنة
التأليؼ والترجمة والنشر  ،القاىرة ػ مصر 1963 ،ـ.

ــ التداولية  ، Pragmaticsجورج يوؿ  ،ترجمة  :قصي العتابي  ،الدار العربية
لمعموـ ناشروف  ،بيروت ػ لبناف  ،ودار األماف  ،الرباط ػ المغرب  ،ط2111 ، 1ـ .

ــ التداولية عند العمماء العرب  :دراسة تداولية لظاهرة " األفعال الكالمية " في
التراث المساني العربي  ،مسعود صحراوي  ،دار الطميعة  ،بيروت ػ لبناف  ،ط، 1
2115ـ .
ــ التداولية من أوستن إلى غوفمان  ،فيميب بالنشيو  ،ترجمة  :صابر الحباشة ،

دار الحوار  ،الالذقية ػ سوريا  ،ط2117 ،1ـ .

ــ التداولية اليوم  :عمم جديد لمتواصل  ،آف روبوؿ وجاؾ موشالر  ،ترجمة  :سيؼ
الديف دغفوس ومحمد الشيباني  ،مراجعة  :لطيؼ زيتوني  ،المنظمة العربية لمترجمة
 ،بيروت ػ لبناف  ،ط2113 ، 1ـ .
ــ الذكاء االصطناعي واقعه ومستقبمه  ،أآلف بونيو  ،ترجمة  :عمي صبري فرغمي ،
سمسمة عالـ المعرفة  ، )172( ،المجمس الوطني لمثقافة والفنوف واآلداب  ،الكويت ،
1993ـ.
ــ عمم اإلشارة  :السيمولوجيا  ،بيير جيرو  ،ترجمة  :منذر عياشي  ،تقديـ  :مازف

الوعر  ،دار طالس 1992 ،ـ .
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ــ ما هي السيميولوجيا  ،برنار توساف  ،ترجمة  :محمد نظيؼ  ،دار أفريقيا الشػرؽ
 ،ط ، 2بيروت ػ لبناف 2111 ،ـ .
ــ معجم السيميائيات  ،فيصؿ األحمر  ،الدار العربية لمعموـ ناشروف  ،بيروت ػ
لبناف  ،ومنشورات االختالؼ  ،الجزائر  ،ط2111 ، 1ـ .
ــ معجم المصطمحات األساسية في عمم العالمات ( السيميوطيقا )  ،دانياؿ تشاندلر
 ،ترجمة  :شاكر عبد الحميد  ،مراجعة  :نياد صميحة  ،تصدير  :فوزي فيمي ،

سمسمة دراسات نقدية ( ،)3أكاديمية الفنوف  ،وحدة اإلصدارات  ،القاىرة ػ مصر ،
2112ـ .
ــ المقاربة التداولية  ،فرانسوز أرمينكو  ،ترجمة  :سعيد عموش  ،مركز اإلنماء
القومي  ،ط ، 1بيروت ػ لبناف 1986 ،ـ .

ــ مقدمة الذكاء االصطناعي لمكومبيوتر ومقدمة برولوج  ،عبد الحميد بسيوني ،
دار النشر لمجامعات المصرية  ،القاىرة ػ مصر  ،ط1994 ، 1ـ .
ــ نظرية المغة األدبية  ،خوسيو ماريا بوثويمو إيفانكوس  ،ترجمة  :حامد أبو أحمد ،
سمسمة الدراسات النقدية ( ، )2دار غريب  ،القاىرة ػ مصر 1992 ،ـ.
ثانياً  :البحوث المنشورة في الدوريات :

ــ من النص إلى النص المترابط  :مفاهيم  .أشكال  .تجميات  ،سعيد يقطيف  ،مجمة

عالـ الفكر ،الكويت  ،العدد  2المجمد  32لسنة 2113ـ .
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:  الكتب األجنبية: ًثالثا
- Computational Linguistics: An Introduction, Ralph
Grishman, Cambridge University Press, 1994.
- Dictionary of Literary Terms, Harry Shaw, McGraw – Hill,
USA, 1972.
- Dictionary of World Literary Terms; Forms. Technique.
Criticism, Joseph T. Shipley, Boston Publisbers, USA, 1970.
- Text Production , Michael Riffaterre , Tran : Terese Lyons ,
Columbia University press , New-York, USA , 1983
- Theories of the Symbol , Tzvetan Todorov , Tran : Catherine
Porter, Cornell University press , Ithaca , New-York , USA ,
1982

) Internet (  البحوث المنشورة عمى الشبكة الدولية لممعمومات: ًرابعا
www.ipra.ua.ac.be : )IPRA( ػ الجمعية التداولية الدولية

www.al-mishkat.com :  محمد زكي محمد خضر، ػ الحرؼ العربي والحوسبة
www.alnajem.com :  صالح الناجـ، ػ عمـ المغة الحاسوبي
www.lissaniat.net :  عبد الرحمف بو درع، ػ اليندسة الحاسوبية لمسانيات
- Computational Pragmatics and Dialogue Systems R. Agerri :
www.ling.gu.se .
- Computational Pragmatics Referring in Dialogue, R.
Fernandez : www.ling.uni-potsdam.de
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