
ةـة الشعبیّ ة الّدیمقراطیّـ ـة الجزائریّ الجمهوریّـ 

يـث العلمـي والبحـم العالـعلیوزارة التّ 

-تیزي وزو-جامعة مولود معمري 

واللغاتكلیة اآلداب 

ة وآدابهاالعربیغةقسم اللّ 

.غة واألدب العربياللّ :الّتخصص

.غةعلوم اللّ :الفرع

ماجستیرـالشھادة رة لنیل مذكّ 
نصیرة كتّاب:ةالبإعداد الطّ :الموضـوع

:لجنة المناقشة

.رئیسا...................معمري، تیزي وزوجامعة مولود التعلیم العالي،، أستاذ مصطفى درواش/د

.مشرفا ومقررا..............ري، تیزي وزولتعلیم العالي، جامعة مولود معمأستاذ اصالح بلعید،/د.أ

.ممتحنة...........مولود معمري، تیزي وزوجامعة "أ"ذهبیة حمو الحاج، أستاذة محاضرة صنف /د

.ممتحنا....................البویرة، جامعة البویرة"أ"، أستاذ محاضر صنف عبد الرحمن عیساوي/د

.../..../تاریخ المناقشة :....
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  إسداء الشكر
، الذي كان له الفضل في اختيار الموضوع ستاذ المشرف صالح بلعيدلألأنا شاكرة     

البحث الدؤوب، والعمل والمثابرة روح إزالة الغموض، وهو دائما يغرس فينا  علىوساعدني 
  .عنا خيرا جزاءجزاه اهللا 

خاصة ؛ ومةمن ساعدني بالنّصح والتّوجيه، وبالمراجع القي إلى كّل: أتوجه بجزيل الشكر
-بعون اهللا تعالى- في البحث الميداني الذي يحفل بالصعوبات، وقد تجاوزناها  يالذين شجعون

آمنة ة وكذا األستاذالموضوع، عن توجيهاتها ونصائحها بساعدتني التي  األستاذة حمو الحاج
وإلى روح أستاذي محمد يحياتن .نشغاالتي في الموضوععن اواإلجابة  ،ا معيموقوفهل بلعلى
  .تعلمنا من لحظه قبل لفظهالذي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  إلهداءا
  

؛أطال اهللا في عمرهما إلى والدي  
  ؛إلى أختي وهيبة، ورفيقة العمر نجمة

  ونور الدين وأحمد؛ يوسف وطارق وشعبان وهيالل: تيخوإإلى 
  .زمالئي في السنة التحضيريةأساتذتي وإلى 
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ُیعّد الخطاب أساًسا وظیفًیا في تشخیص تصورات اإلنسان، ومختلف أشكال :مـقدمـة

التواصل عند مستعملیه، كما تعدى موضوع الخطاب إلى مختلف المیادین المعرفیة معتمًدا في ذلك 

فهي منظومة جدیرة ؛ها مجموعة من الُبنى الشكلیة، ِضف أّنها تمثل أداة تخاطبعدِّ على اللغة بِ 

وبدهيُّ أن تتمخض عن ذلك لغة الخطاب التعلیمي الجامعي .بالدراسة؛ ألّنها مؤسسة ال ثبات لها

مرتبطة بالخطاب التعلیمي المتمّثلة في اوٕاّن الوظیفة األساسیة له.التي ال تتنازل عن األكادیمیة

لى باحثین مهتّمین ومغتمین بمجاالت سیكون علیهم أّن یتحّولوا إ،تبلیغ العلم والمعرفة للمتلقین

ما هي قیمة :تخّصصهم، ومن هنا یمكن صیاغة اإلشكالیة العلمیة في سؤالین جوهریین هما

المضمون العلمّي المتداول في الخطاب التعلیمي الجامعي، وهل یمكن تسلیط أحد المناهج 

تنبني و الطالب المتلقي؟اللغویة لدراسته؟ وهل یؤدي هذا الخطاب إلى تفجیر طاقة البحث لدى 

:الفرضیات اآلتیةىعلهذه اإلشكالیة 

صال المادة وسائل التي یستخدمها األستاذ إلیما محتوى الخطاب التعلیمي الجامعي؟ وما هي ال-

العلمیة للطلبة؟

إلنجاح العملیة التعلیمیة في )الطلبة(كیف ُیسهم األستاذ في خلق تبادل فّعال مع المتلقین -

واالستفادة من المنهج التداولي في تقدیم الخطاب التعلیمي الجامعي؟،ةالجامع

ما هي الوظائف األساسیة التي یقّدمها التعلیم الجامعي لتنمیة شخصیة اإلنسان، وتطویر دوره -

الوظیفي في المجتمع من وجهة نظر التداولیة؟

وطرائق التلقي، أم تقدیم ،هل یراعي األستاذ الجامعي في درسِه تنمیة مستویات التبادل اللغوي-

المعلومات فقط؟

إلى أي مدى یرتبط محتوى الخطاب التعلیمي الجامعي بالعالقات اإلنسانیة، وٕالى ماذا یهدف؟ -

ي؟البعد التعلیمي والبعد العلم:ق بعدینكیف یمكن لألستاذ أن یحقّ -

ة موضوعها الذي یشّخص الخطاب التعلیمي الجامعي في قسم دّ وتكمن قیمة هذه الدراسة بجِ 

أّن األستاذ هو المنبع األول للخطاب، ویعمل على -وهذا انتهى إلیه علمي–اللغة العربیة خاصة 

امعي الولوج إلى دراسة الخطاب التعلیمي الجوٕانّ .خلق تبادل فّعال لضمان حسن الحوار والتفاعل

ى المَخاَطب د، وموّجها إلدّ م محلّ صادًرا من متكًدا، دّ كالًما محباعتباره،للدراسةنةً الذي اخترناه عیّ 

د في مقام تواصلي ُمفاُده التبلیغ والتواصل، وٕانَّ الكالم یحدث في سیاقات دّ الطلبة، ولفظ مح:أي

الفعلي من حیث هو صیغة ولعل موضوعنا تناول توظیف المعنى اللُّغوي في االستعمال.عّدة

.د المعنىبة من السلوك الذي یولِّ مركّ 
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فق المنهج التداولي؛ ألنَّه لیس بعلم كاٍف دراسة الخطاب التعلیمي الجامعي وِ وقد قمت ب

غویة وتفسیرها، والوقوف عند حدودها وأشكالها الظاهرة، لكنَّه علم جدید للتواصل ني اللّ بوصف البُ 

دة دّ عغویة في مجال االستعمال؛ وَیدِمج من َثمَّ مشاریع معرفیة متوغیر اللّ غویة یدرس الظواهر اللّ 

ومستویات متداخلة، كالبنیة ،حقوًال معرفیةمّ ألنَّها تض؛غوي وتفسیرهافي دراسة ظاهرة التواصل اللّ 

وفهم ،مة في اإلنتاجالّلغویة، وقواعد التخاطب واالستدالالت التداولیة، والعملیات الذهنیة المتحكّ 

غة من الوجهة وتدرس التداولیة اللّ .اجر مّ وهل...غویین، وعالقة البنیة الّلغویة بظروف االستعمال اللّ 

غة؛ إذ المعرفیة واالجتماعیة والثقافیة؛ فتمثل نقطة التقاء مجاالت عدیدة من العلوم ذات الصلة باللّ 

المعنى من خالل وظائفها یصالالتداولیة ُتعنى بالتداولیات التي تشارك مجموعة من العلوم إل

نظریة األفعال الكالمیة ونظریة التلفظ ونظریة :التفاعلیة والتعاملیة، وكذا من خالل نظائرها اآلتیة

.الحجاج اللغوي

خطاب زني إلى تطبیق هذا المنهج على نوع من هذا الخطاب، أال وهو الوهذا ما حفّ 

لغوي راٍق للغة العربیة األكادیمیة، وأسالیب اإلقناع ا یحمله من مستوى التعلیمي الجامعي؛ وذلك بم

مقاصد مباشرة، ومقاصد غیر في التي یستخدمها األستاذ والحجج التي یؤّكد بها أفكاره، وتتمّثل 

مباشرة، وأفعال إنجازیة وظواهر تلفظیة، وأسالیب حجاجیة، باإلضافة إلى القرائن البصریة من 

ومختلف اللُّغات .التي یحویها هذا الخطاب كالتنغیم والنبرأشكال ورسومات؛ والقرائن السمعیة

غة غة إما موروثة مثل اللّ المتواجدة في الوطن الواحد التي تؤثر على ملفوظ األستاذ، وقد تكون اللّ 

غة العربیة وغیر ذلك من الطرائق غة الفرنسیة، أو أكادیمیة مثل اللّ اللّ مثل المازیغیة، أو مكتسبة

.المادة العلمیةإلیصال

ماذج التي اخترتها كانت متنوعة، حیث اعتمدت على الخطاب الشفوي بالدرجة وٕاّن الن

.غوي تلقائیااألولى؛ ألنَّه األصل، وفیه عناصر لغویة وغیر لغویة یزخر بها، ویظهر االستعمال اللّ 

الجاهزة التي یعتمدها الطلبة في ویأتي في الدرجة الثانیة الِخطاُب المكتوب؛ ألنَّه الفرع، فهو المادة 

/اّللسانیات/أصول الّنحو/النَّحو:المقاییس اآلتیةفتتمثل في هاخذتُ التي أنةوّ المدأما .االمتحانات

.التداولیة/یائیاتالسم/لسانیات الّنص/المدارس اللسانیة 

،اآلتیةفق نظائره نة وِ وّ لتداولي، الذي سأقوم بتحلیل المداقتضت طبیعة البحث المنهج او 

غوي؛ وذلك قصد نظریة الحجاج اللّ :نظریة التلفظ، وثالثا:نظریة األفعال الكالمیة، وثانیا:أوال

لى وما یحمله من معارف للطالب، وألؤكد ع.معاینة البعد التداولي في األداء التعلیمي لألساتذة
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المنـاهج قة عفویة ِبعدِّه أهـمخدامه بطریانات ألبرهن على استتوظیف هذا المنهج، قمُت باستب

.عنى بالواقع الفعلي للغةالتي تُ الحدیثة ـغویةاللّ 

.مقدمة وأربعة فصول، وخاتمة:أما بنیة البحث فقد قسمتها إلى

التعلیم الجامعي؛ :أوالوفیه تناولُت .الخطاب في التعلیم الجامعي:الفصل األولوعنونُت 

بین المعاییر واألداء الفعلي، وأشكال :مفهومه ووظیفته، والتعلیم الجامعي:حیث أدرجُت تحته

األستاذ :تكون منیالذي، أطراف الهرم التعلیمي الجامعي:ثانیا.الخطابات في التعلیم الجامعي

، وأدرجت فیه یة التعلیمیةلعملعناصر ا:ثالثاالرسالة التعلیمیة؛و ،جمهور المتلقینو ،ومؤّهالته

.ولغة الخطاب التعلیمي الجامعي،فظیةفظیة، والعناصر غیر اللّ العناصر اللّ 

:أوالفیه تُ وردأالتداولیة وٕاجراءاتها؛:ه بـالذي عنونتُ فصل الثاني لإلىجتُ عرّ بعدهاو 

اتجاهات :وثانیا، ومبادئ التداولیة؛ الخطابالخطاب التداولي، وتداولیاتو مفهوم التداولیة، 

:ثالثاو.، ونظریة الحجاجأفعال الكالم، ونظریة التلفظ:في ثنایاهتُ التداولیة ونظریاتها؛ وقد أورد

.وأحمد المتوّكلطه عبد الرحمن،:غویة العربیة الحدیثةالتداولیة في الدراسات اللّ 

وصف محتوى :أوالوتناولت فیه .ّینة البحثالتحلیل التداولي لع:الفصل الثالث فعنونتها أم

:وثانیا.، وطرائق التسجیل، وانتقاء المواضیعالمسّجلةنةوّ دالم، الذي فیه قدمت العّینة المسّجلة

غویة في المستویات اللّ و .،من الخطاب الشفوي؛ والخطاب المكتوبسانیة نة اللّ وّ خصائص المد

اإلجراء التداولي في الخطاب التعلیمي الجامعي:وثالثا.هالخطاب التعلیمي الجامعي، والتكرار فی

األفعال الكالمیة في :وثانیا،الحواریة التفاعلیة في الخطاب التعلیمي الجامعي:أوال،جاء فیهالذي 

:ورابعاالظواهر التلفظیة في الخطاب التعلیمي الجامعي،:ثالثاالخطاب التعلیمي الجامعي، و

.األسالیب الحجاجیة في الخطاب التعلیمي الجامعي

تحلیل :ثانیاتحلیل استبانات األساتذة، :االستبــانــات، أوالعالجت فیهفقد :الفصل الرابعأما 

.حوصلة نتائج تحلیل االستبانات:وثالثااستبانات الطلبة، 

وافًرا من الدراسة أشیر إلى أّن موضوع الخطاب التعلیمي لم ینل نصیًبا وجدیر بي أن

وَحصلُت :غة الفرنسیةعند المحدثین، إالَّ في بعض المؤّلفات باللّ أوعند القدامىسواًء والتألیف 

:وكتابینعلى مقاٍل 
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:المقال-1

1- Abdelmadjid Ali-Bouacha, Le discours scientifique et discours

pédagogique à l’université, AL-LISÁNIYYÁT; Revue Algérienne de

Linguistique, Nº 11.

:الكتابان-2

1- Mahfoud Bennoune, Eduction Culture et Développement En Algérie,

Bilan & perspectives Du Système Educatif, Etude des modèles:

Allemagnes, Amérique Japon, MARIONOOR-ENAG, Algérie.

-2 Eva Thue Vold, Modalité épistémique et discours scientifique, Norvège:

2007, universitas bergesis.

:وحصلت على رسالتین عالجتا موضوع الخطاب التعلیمي، هما

:وزو، سنةتحلیل الخطاب التعلیمي الجامعي في قسم اللغة العربیة وآدابها جامعة تیزي -1

.صالح بلعید:عبد الحمید بن حسان، إشراف:من إعداد.2006/2007

،خطاب أساتذة علوم اللغة، بقسم األدب العربي:دراسة تداولیة للخطاب التعلیمي الجامعي-2

،نوارة بوعیاد:من إعداد.2000/2001كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، بجامعة تیزي وزو، 

.اإلبراهیميخولة طالب :إشراف

ابقة، أنَّ الرسالة األولى قامت ّطالعي على المصادر والمراجع السن لي من خالل ایوتب

فقد شّخصت ؛ا الرسالة الثانیةأم.علیمي دون تخصیص لمنهج محّددبوصف وتحلیل الخطاب الت

یة التي لكّنها أغفلت فیها بعض العناصر المقامفق المنهج التداولي؛ الخطاب التعلیمي الجامعي وِ 

وهي القرائن السمعیة التي ُتسهم في إبانة المعنى الحقیقي للجملة ،تدرسها التداولیة بشكل دقیق

، والحوار في الخطاب كالنبر والتنغیم، وكذا القرائن البصریة من حركات وٕاشارات حاملة للمعنى

التعلیمي الجامعي التي هي وكذا لغة الخطاب العملیة التعلیمیة، تقوم علیهذي التعلیمي الجامعي ال

ولغة مازیغیة، ولغة فرنسیة، ولهجات ،من لغة عربیة فصحى، وعربیة وسطىد لغويّ عبارة عن تعدّ 

.وعامیات، واستفدت كثیًرا من منهجیتها

رفض بعض األساتذة التسجیل؛ :نة منهاجمع المدوّ أثناءولقد واجهتني بعض الصعوبات 

المدّونة؛ وفیما یخصُّ اختیار .ولو حصةالحضور أیاما دون ذهاب إلى الجامعة ا عليَّ الفكان لزامً 

استقر بي المقام على سبعة رایوأخنة ضخمة، وّ المدألّن ،كانت المفاضلة بین مقیاس وآخر صعباف
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وقع ف؛مقاییس أغلبها لغویة، كما ترددُت في اختیار الخطاب الشفهي أو الخطاب المكتوب)07(

الخطاب الشفهي غني ا أنّ مكن من مالحظة الفرق بینهما، علمً ى أتن مًعا حتّ یاالثناالختیار على 

.بظواهر لسانیة وغیر لسانیة یغفل عنها المكتوب



قائمة المختصرات

داللتهالرمز

)1ح(

)2ح(

)3ح(

)4ح(

)5ح(

)6ح(

)7ح(

أ

ط

‡‡

...

الّنحو؛

اللسانیات؛

مدارس لسانیة؛

أصول الّنحو؛

لسانیات الّنص؛

التداولیة؛

؛السیمیائیات

؛األستاذ

؛الطلبة

؛عالمة الفصل بین مقیاس وآخر

.كالم محذوف
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التي الّلغة، ومنها هانفسوعةالتقالید والثقافات المتنّ في المجتمع الواحد رك أفراد تیش:لـمدخ

عرفُ ؛ وتُ ماألالّلغةن الفرد من تعلم بینما المدرسة تمكّ ،نه من لغة أمصلون بها؛ فاألسرة تمكّ ایتو 

حّتىوترتیبها وتنسیقها ،جمعهامجرد بس قواعد التنظیم في لغٍة ما؛ الذي یدرّ علم التنظیم التعلیميب"

حو والمعاني في بعض أبواب النّ عبومن هذه الشُ ،لحدیث والكتابةلتبًعال تعلمها وتعلیمها یسهّ 

بتلقي القواعد األساسیة للغة، بتكثیف عملیة التلقین الفرد هي مؤسسة منظمة ُتلزم ف1"العربیةالّلغة

یصل حّتىق التلقي واالكتساب ائوطر ،الّلغويتنمیة مستویات التبادل فيا والتثقیف؛ وتساعد أیضً 

إذ یتمیز الخطاب التعلیمي الجامعي بنوع ؛تمثل الجامعة المرحلة األخیرة من التعلیمو إلى الجامعة؛

وقبل التطرق إلى الدراسة .ألّنه انعكاس للوسط المعرفي العالي للمراحل السابقة؛يمن التطور والرق

:وهيلوج في الموضوع، التي تعدُّ مفاتیح للوُ بعض المفاهیم مقدّ أ

قول حیث ی،قدیما وحدیثاالعلماءني بها المواضیع التي عُ أحد الّلغةیشكل موضوع :الّلغة-1

هي الوسیلة التي تساعد ف2"قوم عن أغراضهمر بها كلُّ أصوات یعبِّ هاحدُّ أما ")هـ392ت(ابن جني 

فكل مسمى وضع له معنى بین مجموعة بشریة تقطن ؛أغراضهمقصد تلبیة األفراد على التواصل

ر المفاهیم، وظهور كلمات مقترضة أو دخیلة، أو یالزمن یلعب دوره في تطو حّتىو محّددمكان 

مقتبسة، وذلك حسب االحتكاكات بین الشعوب والتبادل بین المجتمعات في مجاالت المعرفة 

خاصة بساعد على هیمنة المصطلحات یذيبضرورات العصر الاالقتصاد، وهو ما یعرف و 

كلُّ الّلغةحدُّ ":قالف؛لهذه الظاهرة)هـ911ت(وقد تنبه السیوطي .مصطلحات الرقمنة والعلوم التقنیة

الّلغةفما وضعت قصد التفاهم؛ٕانو ال تحیل فقط إلى مدلوالت ومسمیات،الّلغةف3"لفٍظ ُوضع لمعنى

على التأقلم مع أوضاع وأحوال المجتمعات بالتعبیر عن انشغاالتهم؛ الفكر تساعد مجموعة أصوات 

ولها ،عن حاجات الفردرتعبِّ لكل أمة لغتها التي وٕاّن .أداة للتفاهم، أو وسیلة لنقل المعانيفهي إًذا 

ن مقاصده ر عیستعملها المتكلم لیعبِّ و ن ان رئیستابل من المنظور التداولي لها وظیفت.تراكیب معینة

:وأهدافه، وهما

.9دس، دار النهضة مصر للطباعة والنشر، ص:مصر.1، طالّلغةعلي عبد الواحد وافي، علم -1

دس، الهیئة النشریة العامة :مصر.4طمحمد علي النجار، :تحأبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، -2

.34ص1ج،للكتاب

.4محمد أحمد المولى وآخرون، ط :وأنواعها، تحالّلغةعبد الرحمن جالل الدین السیوطي، المزهر في علوم -3

.2، دار الجیل، ص1، جسد:القاهرة
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من نقل ناجح للمعلومات تبرز من خالله قیمة االستعمال الّلغةهي ما تقوم به :الوظیفة التعاملّیة-

لیستطیع المرسل إلیه أن یأخذ منه المعلومات ،ز جهده على المرسل نحو بناء الخطاب، فیركّ الّلغوي

ن الناس بها من العربیة التي تمكالّلغةمزایا و وتعدُّ هذه الوظیفة إحدى وظائف .الصحیحة والدقیقة

تحقیق التواصل فیما بینهم سواء كان ذلك بغرض و تهم من خالل المعلومات المتنقلة،تطویر ثقافا

التعلیم أو غیره؛مالتوجیه أ

مالناس عالقاتهم االجتماعیة، ویحقِّقون ألنفسهم غایاتهبها هي التي یقیم :ظیفة التفاعلّیةالو -

في بعض الّلغةقد یقتصر دور و وتتمثل في قدر كبیر من المعامالت الیومیة التي تحدث بینهم، 

فتتفاوت مقاصد ،في المستمعینالتأثیرإلى وقد یتجاوز 1.السیاقات على إقامة العالقات وتثبیتها

كالهما تجمعهما و ،لهوحدیثه من خالل الخطاب أو الّنص الذي یشكّ ،غة كالمهیاالمتكلم في ص

مجموعة من الخصائص فما هو الخطاب؟ 

وتجمع بینهما ظروف)ومتلقٍ /متكلم(ینشأ الخطاب بین طرفین :مفهوم الخطاب لغة-2

الخطاب :جاء في لسان العربو .باإلضافة إلى الزمان والمكان الذي یتحكم فیه،تشكل السیاق

استعمال غیر أنّ مراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابا، وهما یتخاطبان؛ :والمخاطبة

.J(نیدوبوا وآخر جون في معجم ل دالالت متعددة نجدها مثبتةهذه الكلمة قد تشعب لیشمُ  Dubois

& les autres(2تيكاآلقّدمهان،یذكر فیه معاني الخطاب:

الخطاب هو ممارسة للغة؛-

ظ؛و لفملوهو بهذا المعنى مرادف ل،إنَّه یتكون من متوالیة تشكل خطابا له بدایة ونهایة-

.وسیلة من وسائل اإلقناع والتأثیرالخطاب في البالغة وٕاّن –

ولكن ال نغفل الخطاب شفوي بالدرجة األولى، إًذا خطابفهو ؛على الحوارالخطاب ویتأسس 

.تأثیرإلى الوهو یتشكل من سلسلة من الجمل یهدف من الّناحیة البالغیة المكتوب، 

هو سلسلة من الملفوظات التي یمكن تحلیلها باعتبارها وحدات :االخطاب اصطالحً -2-2

والّنصیة بین الجمل؛ وینقسم إلى ضبط العالقات السیاقیة یتكون خاضعة لنظام ،أعلى من الجملة

:ة أنواععدّ 

، دار 2004:لیبیا.1تداولیة، طعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتجیات الخطاب مقاربة لغویة :ینظر-1

.4، صالكتب الجدید المتحدة
2 - J. Dubois & les autres, Dictionnaire de la linguistique et de sciences du langage

Paris: 1973, Ed: Larousse, p156 - 157.
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حسب قناة التواصل یمكن التمییز بین الخطاب الشفهي والخطاب المكتوب؛-

حسب عالقة الخطاب بالواقع نمیز بین الخطاب الصریح والخطاب الضمني؛-

وغیرها من ،یز بین الخطاب العلمي والخطاب الفلسفي والخطاب الدینيمحسب المرجع ن-

.الخطابات

هو نص، وٕاذا ما خرج لیندرج تحت ف؛وقوانینهاالّلغةملفوظ مندرج تحت نظام كلّ أنّ ونستنتج 

علوم قبل درس الخطاب من قد مي خطابا؛ فهو مغمور في اإلیدیولوجیات، و السیاقات االجتماعیة سُ 

.وله عمق ورؤیافرد منغرس في الجماعةهئینشدة، كعلم النفس وعلم االجتماع؛ لكون الملفوظ متعدّ 

یرشد إلى و "في عملیة فهم الخطاب أحدهما بین طرفین ُیسهم رئیًساایعدُّ عنصرً :السیاق-3

وتقیید المطلق ،وتعیین المحتمل والقطع بعدم احتمال غیر المراد وتخصیص العام،تبیین المجمل

ین على تبیان المعنى فالسیاق یع1"على مراد المتكلموهذا من أعظم القرائن الدالة .ع الداللةیوتنو 

إذ به في الوصول إلى مراد المرسل؛ن المتلقي تعیویقدم ترجیحات محتملة ،العام لفحوى الخطاب

ینجر و وذلك باإلحاطة بالظروف الخارجیة للموضوع، ؛الترجیح لمدلول الخطابتأكید قام عملیة تُ 

یعدُّ و .منهصالٍ وال یخلو أيُّ اتّ ،عرفته العرب بالمقامالذي ح المعنى؛ یتضّ بذلك و ،التفاعلعنه 

بأركان أربعة عملیة الخطاب أو الحدیث ال تّتم إالَّ ٕانّ و "ضمن األركان األربعة في عملیة التواصل 

ث والمحدَّث به ومرسل إلیه الحدیث وهو المحدَّ )أو المتكلم(وهو المحدُِّث ،مصدر الحدیث:هيو 

ما یقترن وهي الحالة التي یجري فیها الحدیث وكلّ ،ث وحال الحدیثاختاره المحدِّ وهو اللفظ الذي

ولتشكیل 2"مسببات ومثیرات وغیرها مّما یرتبط به من محتوى الحدیث من قریبو به من أسباب 

من األوائل الذین ))firthJohnرث ییعدُّ جون فو ،الخطاب ال بّد من مراعاة مالبسات الخطاب

:ظریة على عنصرینوتنبني هذه النوضع نظریة السیاقفهذه الفكرة، باتنبأو 

؛ویسمى اختیار نحوي،الّلغوياألول السیاق -

هشام عبد العزیز عطا :الفوائد، تحمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة، بدائع -1

.9، ص3، دار الكتاب العربي بیروت، ج 1996:لبنان.1ط،وآخرین
، منشورات المجمع الجزائري 2007:عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، الجزائر-2

.183، ص1للغة العربیة، ج
 الّلغةسس المدرسة االجتماعیة االنجلیزیة، ورائد في دراسة علم عالم إنجلیزي ومؤ )1960-1890(جون فیرث

الهندیة، ومن منجزاته نظریة الّلغةالحدیث في الجامعة اإلنجلیزیة، وجلُّ اهتماماته بتراث اللغات الشرقیة؛ وبخاصة 

.السیاق
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.ویسمى اختیار مقامي،الّلغويالثاني السیاق غیر -

المعنى المعجمي الموظف للتعبیر، وهو حینئذ :باإلحالة المحتملة، أيااألول مرتبطً "ویعدُّ 

ن، على في حال استخدامه في المقام المعی...االستعمال، أّما النوع الثاني فمرتبط د خارج یتحدّ 

فالنوع األول 1"تحدید مرجع استنادا إلى إحالته المحتملة والمعطیات التي تكون بحوزة الُمخاَطبِ 

وى ة الخاصة بالجملة من المستالّلغویمرتبط بالبنیة التركیبیة للجملة التي تكون وفق المستویات 

الثاني أما النوع .الذي ال ینفك عن المعنى المعجميالنحوي والمستوى التركیبي والمستوى الداللي

فهو ؛فمرتبط بمختلف األحوال االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والظروف المحیطة في تشكیل النص

اإلیدیولوجیات وهذا ما عرفته العرب لكل مقام مقال؛ أما الدراسات الحدیثة أطلقت علیة في مغمور 

األثر الذي یتركه الخطاب في المتلقيتحلیل الخطاب في هذا اإلطار یتوقف على فبالسیاق، وبهذا 

راء وردود أفعال هي التي یسمیها علماء التداولیة باإلجأعمال قصدیة، منینجر عنهما ووالمستمع

لنَّفسیة ااوضعیتهمو طرفي التبادل اللفظي من ما یحیط بالملفوظ كلّ الناجح، ویدمجون كذلك 

ممهله دورالسیاق و ،اولیة تنظر إلى تغیر العالم وٕاعادة صیاغتهفالتدَّ وروث الثقافي والحضاري؛والم

فما طبیعة الخطاب الجامعي؟ .بفي أي خطا

والباحثین من الجامعات مجموعة من األساتذة :جاك موشلر وآن رویبول، القاموس الموسوعي للتداولیة، تر-1

.387، ص 2إشراف عز الدین المجدوب، ج،التونسیة



.الخطاب في التعلیم الجامعي:الفصل األول

:التعلیم الجامعي:أوال

مفهومه ووظیفته؛-1

التعلیم الجامعي المعاییر واألداء الفعلي؛-2

:أشكال الخطابات في التعلیم الجامعي-3

الخطاب التعاملي؛-3-1

الخطاب البحثي؛-3-2

.الخطاب التعلیمي الجامعي-3-3

:التعلیمي الجامعيأطراف الهرم:ثانیا

األستاذ ومؤهالته؛-1

جمهور المتلقین؛-2

.الرسالة التعلیمیة-3

:عناصر العملیة التعلیمیة اللسانیة اللفظیة وغیر اللفظیة:ثالثا

العناصر اللفظیة؛-1

العناصر غیر اللفظیة؛-2

.لغة الخطاب التعلیمي الجامعي-3
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الحدیثة في تشكیل یةالّلسانراسات ما تلعبه الد، وبخاصة فیا�Ďƈهمامعرفیً التعلیم بعدً لإّن 

خل محیط تعلیمي ا، وأحوال المتخاطبین دةالّلغویالمعنى باإلضافة إلى معرفة أسرار التراكیب 

خطاب البالمحتوى هو ىم تصمیما علمیا، یسم، ودرس مصمّ حّددوفي إطار زمني م،،عال

د تقدیم المعلومات أو مجر على أّنهمصطلح التدریس لم یعد ینظر إلیهأنّ دهيّ ومن البَ .تعلیميال

من خبرة األستاذ التي اكتسبها:صاال ومشاركة في الخبرة بین طرفینمعارف، بل أصبح اتّ النقل 

أخرى خالل تكوینه وتجاربه في میدان العمل والحیاة من جهة، وخبرة الطالب المتواضعة من جهة

وبهذا یعمل 1إحداهما األخرى، فتقترب من مستواهابنمي یُ ا موالتقاء هاتین الخبرتین وتفاعله

عي بوابة إلى الحیاة العملیة من جهة جامالتعلیم الالتدریس على اكتشاف المواهب وتدعیمها، ف

وما هي أشكال خطاباته؟،فما مفهومه.واالرتقاء في مجال البحث العلمي

ز بنمو عجیب ولقد تمیّ ،مفهوم المعرفة العلمیة بسیطإنّ :في التعلیم الجامعيالخطاب:أوال

جتال أي الرقمنة، ولقد هیمن على التكنولوجیا والمعارف، وعالم الدویعدُّ القرن العشرون عصر 

جمیع المجاالت حتى األدبیة منها، وأصبحنا الیوم نتذوق األدب الرقمي، أي الخطاب التقني وتعود 

المناقشاتالتي تمیزلصراعاتاإلى)Jaspers(جاسبر"حسب إلشعاعات العلمیة ظهور ا

مختلف أنصار و ،الدینیةوالسلطات السیاسیینكامالحُ كانت بین إذ ،الشرسةالفكریةوالصراعات

وتمثل هذه الصراعات بوادر 2"العلماءلعلم و لةاإلشعاعات الممهدوهي ؛ غیر العقالنيالفكرمدارس

في جامعات بعد ظهور تنوعو معاهد في إقامة التفكیر بدأ وبهذا .العلم في القرون القدیمةظهور 

فبعدما كان ؛بالتحدیدمجال عملهمنتعیباألمر الذي یتطلّ ، حصىوال تُ عدُّ ال تُ التي التخصصات

:وعلى سبیل المثال،المجاالت، ویعرف بالموسوعیةالعالم في غابر األزمان متخصص في كلّ 

ومؤرخا، أي عالم في التاریخ كان لسانیا، وعالم العمران، )هـ808(العالمة عبد الرحمن ابن خلدون

إذ كانت المعرفة عندهم تنشد الجانب الروحي والجانب ؛جرا من العلماء خاصة العرب منهموهلّم 

هدف وتة غیر العلمیالمعرفة العلمیة و المعرفة :شكلین مختلفینإلىتنقسمالعملي، أما الیوم المعرفة 

ولكن المعرفة العلمیة ال یمكن أن ؛الفكر العلمي وغیر العلمي"ة إلى المزاوجة بینالمعرفة العلمی

یهدف وبهذا فالفكر العلمي الذي 3"عرف لها األهداف األخالقیة والمثل الفلسفیةتوفر قیم الحیاة أو تُ 

صات التقنیة التي ما یعرف الیوم بالتخصهو في حدود معقولة، تقنیات العیشأسالیب و تحسینلى إ

توفر الراحة والجهد والوقت والمال مثال التواصل بواسطة الشابكة وٕاجراء صفقات تجاریة، وحتى 

.32-13، دار القلم، ص1980:بیروت.، د تأحمد حسین الطوبجي، التكنولوجیا والتربیة-1
2- Mahfoud Bennoune, Eduction Culture et Développement en Algérie, Bilan &

perspectives Du Système Educatif, Etude des modèles: Allemagnes, Amérique
Japon, E: 1. Algérie: 2000, MARINOOR-Enp, p 542.

3- Mahfoud Bennoune, Eduction Culture et Développement en Algérie &, Bilan
perspectives Du Système Educatif, Etude des modèles: Allemagnes, Amérique,
Japon, p .443
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ق ال ینظر إلى العلم كغایةیساعد على بناء إنسان متخلّ أما الفكر غیر العلمي ف.التعلیم عن بعد

معظم كانترغم ذلكو ،دفه البناء الروحي للفردة، وهأغراض تجاریولیس من أجل،ذاتهفي حدِّ 

.بل لتحطیم واستالب الضعفاءنفعیةلیس ألغراضاالكتشافات العلمیة

مرحلة ووه،تلي المرحلة الثانویةالتي مرحلةالوه:مفهوم التعلیم الجامعي ووظیفته-1

مجاًال متخصصًا یوفر للطالبتعلیم الجامعيإّن ال؛ حیث الجامعاتتدرس في التعلیمعلیا من 

تضطلع الجامعات بإعداد و .في تخصص معینالشهاداتبعد أن ینال إحدى یؤهله للعمل

تنشط أّنها ناهیكالبشریة الالزمة لإلسهام في تحمل مسؤولیات الحیاة وأعباء التنمیة، اإلطارات 

وبهذا یشارك .وریادة البحث العلمي في المجاالت العلمیة والتقنیة واألدبیة،الحركة الفكریة والثقافیة

وهذا یتطلب .التعلیم العالي بصفة عامة في تنمیة المجتمع اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا وثقافیا

الربط بین الجامعات والمجتمع عبر قنوات عدیدة، تسمح للجامعات بأن تتلمس حاجات المجتمع 

ات ویحصل الطالب على شهاد.ومشكالته، فتعمل على تلبیتها والبحث عن حلول مناسبة لها

وشهادة ،شهادة الماجستیرو ،شهادة اللیسانس:وهي، جامعیة علیا في نهایة مشواره الدراسي

.الدكتوراه

؛ تنتمي الجامعة إلى المرافق الخاصة المعاییر واألداء الفعلي:الجامعيتعلیم ال-2

، فما هي معاییر التعلیم الجامعي واألداء وتقوم بتسییرها بموجب مجموعة من القوانین،،بالدولة

الفعلي له؟

سنتها الدولة هي مجموعة من القوانین والمراسیم التي :اییر التعلیم الجامعيعم-2-1

:لضبط النظام الداخلي للتعلیم الجامعي، ومنها

والمتضمن القانون األساسي1998ت أو 17م المؤرخ في 253-98المرسوم التنفیذي رقم -

:یرسم ما یأتي:النموذجي للجامعة

م المؤّرخ في سبتمبر سنة 544-83هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم رقم میعّدل ویتمّ -

والمذكور أعاله؛، م1983

م 1983سبتمبر سنة 24المؤّرخ في 544-83من المرسوم رقم )2(تعّدل المادة الثانیة -

:والمذكور أعّاله كما یأتي

ف بالتعلیم العالي؛تنشأ الجامعة بمرسوم تنفیذي بناء على اقتراح من الوزیر المكلّ -

ة ون منها المصالح التقنیّ التي تتكلى الجامعة، في إطار مهامها، تنسیق أعمال الكلیات تتو -

والمكتبة المركزیة؛،واإلدارّیة المشتركة

علم والمعرفة علیم الجامعي والبحث في میدان الالكلیة وحدة للتو وتتكون الجامعة من كلیات، -

ى وتتول.ؤها، عند االقتضاء، على أساس تخصص غالبصات ویمكن إنشاوهي متعّددة التخص
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،ج، ونشاطات البحث العلميدرّ ج، وما بعد التدرّ التعلیم على مستوى الت:ما یأتيعلى الخصوص

...تكون من أقسام تو .وتحسین المستوى، وتجدید المعارف،كوین المتواصلوأعمال الت

إلى تحدید یهدف الذي م 1998أوتالمؤرخ في 254-98المرسوم التنفیذي رقم وجاء 

.ص، والتأهیل الجامعيیما بعد التدّرج المتخصوالتكوین فوین في الدكتوراه وتنظیم التك

علیم العاليم یتضمن القانون التوجیهي للت1999أبریل 4المؤرخ في 99والقانون رقم-

علیم قة على المرفق العمومي للتإلى تحدید األحكام األساسیة المطبویهدف هذا القانون التوجیهي

انوي من البحث، ویتم في مرحلة ما بعد التعلیم الثكوین و نمط للتي كّل لیم العالویقصد بالتع.العالي

ƈśŸƈ�ª̄©�علیم العالي ویمكن أنمؤسسات التقبل  ŕŬŬ¤ƈ�¿ŗƁ�Áƈ�È¿ŕŷ�ÄÃśŬƈ�Áƈ�ŕĎƔƊÉƂËś�ŕÆƊƔÃƄś�ÀÌ̄ƂƔ

:ویسهم في.من قبل الدولة

، واكتساب العلم وتطویره ونشره ونقل المعارف؛تنمیة البحث العلمي والتكنولوجي-

رفع المستوى العلمي والثقافي والمهني للمواطن عن طریق نشر الثقافة واإلعالم العلمي -

؛والتقني

نمیة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة لألمة الجزائریة عن طریق تكوین إطارات في كّل الت-

المیادین؛

لعلوم ا من ار باألشكال األكثر تطوّ رقیة االجتماعیة بضمان تساوي الحظوظ لاللتحاقالت-

زمة؛والتكنولوجیا لكّل من تتوفر فیهم المؤهالت الال

واإلبداع والنقد؛العمومي للتعلیم العالي شروط التطور العلمي الحریضمن المرفق -

.ع اآلراءیهدف التعلیم العالي إلى موضوعیة المعرفة ویحترم تنو -

یحمله نظًرا لما ، ألستاذالجامعي على از التعلیم یرتكّ :تعلیم الجامعياألداء الفعلي ل-2-2

:فيخطابه التعلیمي

مصلحة الوطن واألمة في إرساء دعائم المجتمع حّققرعایة الطلبة فكریا وتربویا، بما ی-

خذا من األسلوب العلمي والتفكیر والممارسة أداة لتحقیق الدیمقراطي وبناء حضارة إنسانیة راقیة متّ 

تلك األهداف؛

بالتدریس النظري والتطبیقي والمیداني والتدریب في المختبرات والمحافظة على القیام -

التمارین، وتدقیق تقاریر الطلبةتعمالها، وٕالقاء المحاضرات، وحلموجوداتها ومراقبة حسن اس

واإلشراف على البحوث والرسائل؛ 

لقیام به للمشاركة في اإلسهام في مختلف النشاطات الجامعیة كالمواسم الثقافیة، وما یتطلب ا-

الفعالیات العلمیة والتعلیمیة؛ 

والبحوث ،وعلمیا، وتقدیم الدراسات،وتربویا، اإلسهام في تطویر األقسام العلمیة فكریا-

والتقاریر والخطط والمناهج التدریسیة؛ 
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المساهمة في الندوات والمؤتمرات داخل الوطن وخارجه؛-

وتعمیقها وتنویعها في مواد تعلیمّیة قافیة، المعارف العلمیة والثمن اكتساب تمكین الطالب -

طبیقّیة، وتحسیسه بالبحث؛، واكتساب مناهج العمل النظریة والتةأساسی

،نمط من التكوینه في استیعاب األسس العلمیة الالزمة لكلتمكین الطالب من تقییم قدرات-

.واكتساب العناصر المساعدة

.L(عدیالت في النظام الداخلي للجامعة، ذلك بإدخال نظام ل م د وقد قامت الجزائر بت M.

D( الذي تستوجبه الحیاة المعاصرة في إعداد اإلطارات، ویعمل على كسب الوقت والجهد، وما

أوت 19المؤرخ 265-08یقتضیه اقتصاد السوق، وبذلك أصدرت الجزائر مرسوما تنفیذیا رقم 

شهادة اللیسانس ثالث :النظر في السنوات الجامعیة والشهاداتبویتضمن نظام التعلیم م2008

.سنوات، وشهادة الماستر سنتان وشهادة الدكتوراه ثالث سنوات

أّنه یرتبط الخطاب الجامعي بالدرجة األولى بالملفوظ، أي :أشكال الخطابات الجامعیة-3

فهو تبادل 1"التلفظو مكان الزمان و والن یالمتخاطب:النمذجات التلفظیة مع أقطابه الثالثة"ز علىیرتكّ 

ا لمعلومات بین األفراد من خالل عالمات وأصوات وسلوك، ویتم التواصل إما شفویً ل

)communication verbal(والمناقشات لرسائل ،واإلدارات،تقدیم الدروس في المحاضراتب

اإلیماءات بالرأس والتعبیر ة مباشرة تظهر بواسطغیر ذلك نلمح رسائل كو وما بعد التدّرج، ،التخرج

communication(ة غیر شفویرسائل هيو ،بالوجه أو لغة جسدیة non verba( ولخصت

:طبیعة التواصل الجامعي بصفة خاصة في الشاكلة اآلتیة

طبیعة التواصل الجامعي

غیر الشفویة  الشفوي                             

ةمباشر رسائلةمباشر رسائل غیر مباشرة                                                                                                                   

ةكتابیةشفاهی

اإلیماءات والحركات ولغة الجسد

:ز علىوالتكوینیة یرتكّ ،والوظیفیة،فطبیعة الخطاب التعلیمي الجامعي من الوجهة العلمیة

ل محور التلفظ یشكّ "إّن إذ؛على تلبیة حاجات األفرادالّلغةساعد تُ :الخطاب التعاملي-3-1

منشورات ،2008:الجزائر.1محمد یحیاتن، ط:دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر-1

.133االختالف، ص
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التعبیر عن انشغاالته، وفي نماء الفكرلى یساعد اإلنسان عفالملفوظ 1"والعالمالّلغةلعالقة بین ا

هو والتعامل .كالمي مخطط مسبقاینشأ عنه تعامل لیس عشوائیا؛ بل هو حدث إذا الملفوظ 

فیدخل في ذلك البیع ،بقصد التأثیر في البیئة الطبیعیة أو االجتماعیة المحیطة بالفردالّلغةاستخدام 

والتألیف والخطابة ، والمناقشات الموصلة إلى قرارات،والبحث العلمي،والتعلیم،والشراء والمخاصمة

، فالتعامل ةحّددویهدف الوصول إلى غایة م2...ونشرة األخبار والمقالة السیاسیة والتعلیق اإلذاعي 

:على ثالثة أقطابنفي الجامعة یكو 

ألستاذ مع الطلبة، ویكون مثال في بحوث التخرج؛ا-

معامالت إداریة من وثائق ىاألستاذ في اإلدارة أو الطلبة في اإلدارة قصد الحصول عل-

مكتوبة أو معلومات شفاهیة؛

ذة فیما بینهم أو الطلبة كذلك قصد التعاون سواء علمیا أو اجتماعیا، مثال تاألسا-

...االجتماعات 

الوظیفة التعاملیة هذه المعامالت بین األساتذة والطلبة واإلدارة حسب ظافر الشهري بسمىتُ و 

هي بلهي لیست محصورة في التعبیر واإلقناع ف؛نقل ناجح للمعلوماتوتكون مجدیة في حالة 

.إحدى الركائز في العملیة التعلیمیة

إّن مصطلح البحث مصطلًحا شائعا في حیاتنا الیومیة، وُیراد به :الخطاب البحثي-3-2

،حفرَهابحث بمعنى"وجاء في معجم الوسیط التنقیب عن الشيء سواًء كان فكریا أو عضلًیا، 

.٣١:المائدة½¾¿ÀÁÂ:تعالىقال َوِفي التَّْنِزیل اْلَعِزیز ،الشَّْيءَوطلبُ 

.جهد ونتیجتههذا الةوثمر ،ِتي تتصل ِبهِ ُضوع ما َوجمع اْلمَساِئل الو مَ بذل اْلجهد ِفي:ثوالَبح

فمصطلح البحوث أو األبحاث تفهم على 3"بحوث وأبحاث)ج(والمنجم یْبَحث ِفیِه َعن اْلَمَعاِدن 

وذلك بالحفر والتنقیب في األرض ،الجهد الفیزیائيوهو استخدام :صغتي، أوال البحث العضلي

وثانیا الستخراجهایدي العاملة أو اآلالتالستخراج ثرواتها، وخیراتها التي تحتفظ بها، وبتوظیف األ

وهو خاص أي توظیف القدرات الذهنیة لتنمیة البشریة، ، وهو استخدم الجهد الفكري:الفكريالبحث 

وتعدُّ وتحلیل ظواهر طبیعیة أو سلوكات بشریة،الذین یقومون بدراسةرین بفئة معینة من المفكّ 

والرفع من حالته البدائیة إلى حالة متقدمة وتساعد ،سهم في ترقیة اإلنسانبمثابة اكتشافات علمیة تُ 

حث العلمي بالتعاون بین العلماء االمعاهد العلمیة في نشر بحوث العلماء ونظریاتهم، ویتمیز الب

Cristina(كریستینا ألیس تومادته ؛ وهذا ما أكّ ترقیتهابوأر البحوث القدیمة یو بتطسواءً  Alice

.53، ص الخطابدومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل-1
.363، عالم الكتب، ص2006:مصر.5العربیة معناها ومبناها، طالّلغةتمام حسان، :ینظر-2
.ب ح ث:مادة، 2004:القاهرة.4العربیة بالقاهرة، المعجم الوسیط، طالّلغةمجمع -3
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Toma" هو غنيالذي في نقل المعرفةشاركةهو عملیة مف؛الخطاب العلميمنالرئیسيلبعداف)

وحسب كریستینا العلم هو مسایرة العلوم والمعارف السابقة، التي تمثل ركائز ودعائم؛  1"بالمعلومات

بدراسة الدراسات السابقة واستیعابها، ثم إضفاء علیها تنقیحات حدیثة بلفالعالم ال ینطلق من عدم 

والمعاهد ونجد الجامعات .على التطور، وتحسین حیاة الشعوبوهذا ما یساعد العلوم،أو تعدیالت

العلمیة توفر إمكانیات هائلة للباحثین، فتقوم بفتح مخابر علمیة وبعثات علمیة سنویة أو شهریة 

وتنظیم ملتقیات ،مهوكتبمهنشر مقاالتوكذلك تساعدهم على ،قصد االستزادة من المعارف المتقدمة

المشاركون ویقوم ،علمیة بمشاركة علماء وباحثین من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة

بعرض أفكاره وآراءه أمام في مناقشة الماجستیر أو الدكتوراهیقوم الباحث بعرض أبحاثهم، وكذلك 

مط ز هذا النیتمیّ و ،طه عبد الرحمن هذا النوع من الخطاب بالمباحثةاألستاذ يویسم، لجنة علمیة

والسعي من وحیادهیْ ویمیزه أیضا تجرد المتحاورَ ،والغایة منه تحصیل المعرفة،بمساره التصاعدي

واالنطالق من مقدمات صادقة وضوابط منطقیة في بناء الحجج، وهذا ،نحو الصدق الموضوعي

أي أّنها ؛فهذا النمط من البحوث یتمیز بالتصاعد؛2"النموذج األقرب للعلمیة في المنهج والمعاییر

ها الجامعات العالمیة من إنجازات مذهلة حّققالتي تنحو األعلى بفضل التطوراتمتجه منحنىفي 

بالوصف العلمي للظاهرة الباحث ویتمیز .والفلك واألقمار الصناعیة،م الشابكةلو خاصة في عبو 

والعلمیة والعملیة ،والبراهین المنطقیة،بالتحلیالتاء الذي یساعد على تثبیت الدراسةوبالنقد البنّ 

دراسة وشرح كیفیة المناظرة ب"التي تقوم تجلى آداب البحث وت.نالتي تحمل على الصدق والیقی

وهي ضرب من علم ؛ دون التخبط في البحث وتعین على إظهار الحقیقةمن وتحول ،وشرائطها

تطبق في فترة ؛ فكل نظریة تستطیع أنوینبني الخطاب البحثي على المناظرة والجدل3"الجدل

یكون الغرض منه حصول و ،العلم في تطورفترة زمنیة؛ ألنّ ة وقابلة للنقد والجدل بعدحّددزمنیة م

ویبرز ،یمیل صاحبه إلى تأكید شخصیتهإذ ؛اعلمیافي أي عمل أكادیمي خطابتوجب یو .العلم

یكون عمله ُممنهجا ذو صبغة علمیة و ،،بمقابلتها بآراء الباحثین اآلخرینالتي توصل إلیها آراءه 

بالحیاد الباحث یتمیز و ،الخاصة في ضبط البحوث والدراسات العلمیةوبمراعاة المعاییر األكادیمیة 

والمالحظات التي تثبت التجربة ،والشفافیة، والمصداقیة في الطرح وتقدیم المشاكلوالموضوعیة

ن ئج المتوصل إلیها، لیتمكن المفكرو عدها النتانة البحث كأدلة ملموسة وبعلى عیّ التي طبقت

الحریريحسبقام تُ وكانت المباحثة ،العلم ویفیدهیرفعبالذات إال بما عفال ینتف؛ بإجازة العمل

أخذ طرفي ُرفقًة قد .تها بنفلهاعوشف.یُتها بفضلهاا أدمفل.بعض مساجد المغرب"في )ه446(

1- Cristina Alice Toma, Cohésion informative dans le discours scientifique, Faculté des
Lettres – CH-1211 Genève – Suisse, toma1@etu.unige.ch, 29/06/2013 a 10:30.

.14، عالم الكتب الحدیث، ص2012:األردن.1نور الدین اجعیط، تداولیات الخطاب السیاسي، ط-2
.8، الهیئة العامة لشئون المطابع األمیریة، ص1983:إبرهیم مدكور، المعجم الفلسفي، القاهرة-3



20

فرغبت .ویقتدحون زناد المباحثة.وهم یتعاطون كأس المنافثة.ةتازوا صفوة صافیموا.انتبذوا ناحیة

لون بأتق:مسعي المتطفل علیهم وقلُت له.فسعیت إلیهم.أو أدب یستزاد.محادثتهم لكلمة تستفادفي 

.حبياليوا لفحل.رِ حاء الحراملال .ارو ویبغي ملح الحمارة الثنال ج.ارمجنى األسبًال یطلزین

.ینا جوابٌ حتى غش.خائفٍ رٍ ائطأو نغبة.باِرٍق خاِطفٍ ةإال لمحسأجلفلم.حبًا مرَحباً مر :وقالوا

العلماء والفقهاء في الدین فكان1"سلیمتینِ ا المسجد بالتوحی.تینمنا بالكلافحی.على عاتقه جرابٌ 

أجرا ویسعون ونالعلم والفائدة للجمیع، وال یتقاضبه بما یحصل و ،یتباحثون في أمور الدین والدنیا

اإلحالة فال ینبغي،امبرر لظهورهمؤشرات لیس هناك أيالبحثي خطاب لول.لخدمة الصالح العام

وبین ،لغة مثالیة تهدف إلى التطابق الدقیق بین الّدال والمدلولوتكون لغته ،إلى ضمیر المتكلم

تمیز تو ،ویةالقواعد النحخاصة في عمل المعاجم و وب،الّلغويالمسمى والمعنى في المجال 

مسلمات منطقیة خاصة به كتأكید للظاهرةتكون هیكلة الخطاب العلمي على قواعد أو و .2بالشفافیة

یعلم أنّ :هذه الصیغ اآلتیةبوعیشة علىتصاغ في شكل مسائل لها فرضیاتها، وتكون حسب التي 

هو تقدیم ُمسلمات الخطاب العلمي وظیفةألنّ /سفمن المسلم به أنّ /سفمن الواضح أنّ /س

نظریة مشكلة من في شكل تنبني ، و علمیة صائبة تحمل جانبا من التأكید المنطقي الموضوعي

المالحظة والتجربة ثم النتیجة المتحصل علیها؛ فالخطاب یكون تجریبیا وریاضیا بعیدا عن األحكام 

هو تقدیم المعلومات بالدرجة التعسفیة التي ال تستند إلى البراهین والحجج المنطقیة؛ إًذا هدفه 

.M(هالیدايمایكلو "دورا محوریااألولى، إذ یلعب  Halliday(مارتن.ر.وجیمس(J. R.

Martine)مهام دعمعلىالتي جعلتها الخصائص الممیزةحقاالدیهالّلغةعلومبأنّ قران ی

سبیل على لیست كاملة،یومكلّ وهي في،أي لغةالسیمیائي في المعرفي و العملمنمختلفة

فهي مشكلة من القواعد؛ضمن العلوم الدقیقةالّلغةولقد أدرجا هالیداي ومارتن علوم 3"المثال

ي العلوم الدقیقة بالخوارزمیات التي یضبط على منوالها أي نٍص كمسلمات ریاضیة أو ما یعرف ف

في الخطاب العلميف؛...،، والصوتیاتالّلسانیاتالّنحو، و :أو كتاب ومثل هذه المعاییر اآلتیة

صوص العلمیةالننّ وإ "الخطاب الجامعي تعلیمیا وعلمیا وكون .یمتاز بالشفافیة الدائمةهذه العلوم 

یسعى األستاذ دائما إلى ف4"المفاهیموٕانَّما لمناقشة وتعزیز،حسبو العلمیة لحقائقاتستخدم لنقلال

یشاركه في تحقیق العملیة الذي )الطلبة(إلى متلق معین رسالته ، كما یوجه تبسیط المعلومة

.153، مطبعة المعارف، ص1873:أبو محمد القاسم بن علي الحریري، مقامات الحریري، بیروت-1
، من منشورات اّتحاد الكتاب العرب، ص 1998:المقداد، الجزائرقاسم :جان سیرفوني، الملفوظیة، تر:ینظر-2

47.
3- Cristina Alice Toma, Cohésion informative dans le discours scientifique, Faculté des

Lettres – CH-1211 Genève – Suisse, toma1@etu.unige.ch, 29/06/2013 a 10: 30.
4- Eva Thue Vold, Modalité épistémique et discours scientifique, Norvège: 2007

universitas bergesis, p13.
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وظیفة تعبیریة :وظیفتینحّققووجوب الشرح؛ فهو بهذا ی،حق القولفیها التبلیغیة الذي یملك 

وحدة منها نظام من عالمات أو وحدات لغویة تعرف كلُّ )سوسیر(عند الّلسان)2ح(:مثال.ووظیفة معرفیة

قات أي وصف دقیق للسان ینبغي أن یعتمد على بیان العالومن ثم فإنّ .بالوحدات التي تشترك معها في السیاق

بهذا )القطار(عقب األولى )سریع(تتألف من وحدتین تجيء الثانیة )القطار سریع(فالجملة .ةالّلغویبین الوحدات 

.الترتیب الخاص

ز م، ویرتكّ یتعتبر الجامعة أعلى مستوى التثقیف والتعل:الخطاب التعلیمي الجامعي-3-3

یر طبقات الصوت یإذ یجب تغ؛الصوتالخطاب التعلیمي الجامعي على أسس هامة من كفاءة 

وقفات أو لحظات الباإلضافة إلى االلتزام ب.والوضوح في الكالم،النبرودرجة اوانخفاضً ،اارتفاعً 

في اكبیرً ال المظهر دورً یشكّ اكم.تعمل على خلق اتصال فّعالالصمت، والحدیث بلغة الجسد؛ إذ

المعرفي قبل في بعدهمنيرو بین ماتوازن"ویقوم خطاب األستاذ على.إنجاح عملیة االتصال

وما زال بالفعلقیلخطاببینالتوازنالحفاظ على هذا و ،درك اآلنأُ في سیاقالخبرات المكتسبة و 

قیل من قبل، سواء على لسان اآلخرین أو على لسان األستاذ الذي یحاول حماسيخطاب و یقاُل،

خطاب اآلخر وال یظهر الناطق الوهو خطاب یتكرر فیه تبسیطه، وجعله في متناول الطلبة 

األفعال كنوع من التوكید األدائي الحقیقي أرى فیطلق )أنا(عبر بالضمیر یُ هنا فالمرسل 1"للملفوظ

المتلقي الذي یطرح السؤال ویجیب)أنت(كون یوقد /أقول،أنّ أجدّ /أرى أنّ /وأنا أعلم، وأالحظ

یحاول فیها األستاذ و .ل انعدام الخطاب التعلیمي الجامعيوغیابه یشكّ فهو دائم الحضور؛األستاذ

التأثیر على العملیات العقلیة المعرفیة لآلخر التي تصاحب عملیة النقد أو التعلیل أو اإلجابة 

، وأمثل ببعض النماذج من المدّونة لى العالقات القائمة بین الطرفینهذا الخطاب قائم عو وغیرها، 

ل المبني فهي الكلمة الخاضعة للبناء، والخلیة الذهنیة هي الكلمة التي تتغیر الحركة أقو حینما )1ح(:الخطابیة

فردناند دي سوسیر یشیر كثیًرا إلى أنإالَّ شیر هاهنا إلى أّن مصطلح البنیة هو مصطلح نظام أو )2ح(؛ في آخرها

أیضا أّن دي أالحظ إًذا .في مقابل البنیة التي استعملها حوالي ثالث مرات)système(ظامل كلمة الناستعما

)7ح(‡‡سوسیر یشیر إلى فكرة أساسیة ها هنا فذلك في تأكیده على الدور الذي تؤدیه القطع على مستوى الرقعة

وهو من أنماط التفكیر الشائعة )Déduction(هناك ثالثة أنماط من االستنتاجات یوجد القیاسأنّ أجدإًذا 

ذهب من األول إلى الثالث من الناحیة المنطقیة بدأ من األول أحین ؛ل كبیر من قبل اإلنسان تقریباوالمستعملة بشكّ 

هب من البدایة إلى النهایة، وأین أذلمال أخر من الثالث إلى األول أو بشكّ يتأألماهل هناك مخاطرة ،إلى النهایة

‡‡تقدم من النهایة إلى البدایة؛أأجد الخطر؟ أو حین 

1- Abdelmadjid Ali-Bouacha "Le discours scientifique et discours pédagogique à
l’université" Revue AL-LISÁNIYYÁT, Algérienne de Linguistique, N: 11, P11
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بل على عناصر مهمة نجدها خالل ٕان تشكیل الدرس الذي ال ینبني أساسا على الكالم، و 

؛ إذ نجد فیهالتي تشّكل الملفوظوهي ،1''تسمى بمرجعیات الخطاب"التي المناقشة والمحادثة، 

:الخطابیةةالمدونم بعض النماذج من ونقدّ ظروف الزمان، وظروف المكان،و الضمائر 

األصوات وحدها منعزلة عن فإّن هذه عن المستوى  الصوتي ها هنا ناثإذا تحدف)2ح(:الضمائر-

لكم أن مفهوم تُ قل‡‡األمثلة من وقعناتُ أخذ‡‡ها تحمل ذلك الطابع المادي الفیزیائيالسیاق ال داللة لها ألنّ 

؛ككلالّلغةنظام شبكة من العالقات القائمة بین عناصر دو سوسیر د نفردناهحّددكما الّلسان

أّن یجبفي هذا الوقت‡‡ننظر إلى بعض الملفوظات الّنصیةاآلنإًذا )5ح(:ظروف الزمان-

؛فراغكم للمطالعةأوقاتتستغلوا 

.الجزائرالمستشرقون الفرنسیون الذین عاشوا في هنامثل )4ح(:نوظروف المكا-

وبجملة من الخطابات ویزخر الخطاب التعلیمي الجامعي أیضا بخصائص ممیزة، 

ولیست مجرد إعداد للحیاة، وهذا ما یبرزه الفكر ،تمثل التربیة الحیاة نفسها؛ إذالبیداغوجیة والتربویة

رتكزوی.ر االجتماعيیور الذي تلعبه في التغیبالدغماتي للوظائف االجتماعیة للتربیة واالهتمام االبر 

فهي تكون ؛والصورةیةالّلسانعلى الفصاحة على العالقات القائمة بالدرجة األولى الخطاب التربوي 

لتي تعمل على ااتالحركإلى سهم في تفعیل القول، باإلضافة في أغلب الحاالت حاملة للمعنى، وتُ 

2"یمكنه أن ینفصل عن المعرفة العلمیةالفعل التربوي الإنّ )Bachelard(ویقول بشالر "؛ التبادل

مثال الخطاب التعلیمي؛ فهو یمتاز في الخطاب التربويجعن إدرالفاألستاذ ال یستطیع أن یغف

االصطالح علیه في مجتمع من المجتمعات َتم)2ح(:من المدّونة الخطابیةمثال نقّدم و ؛ رالتكراظاهرة ب

...الكالم التأدیة ویقابله ویقابله

ن احامل المادة العلمیة، ویستخدم استراتیجیات لتمتین المادة في أذهألستاذ دائما اكون یو 

السؤال أسلوب تربوي "سهم في عملیة اكتساب المعارف إذ تُ تيالالمتلقین ومشاركة الطلبة باألسئلة 

وذلك ،لدى المتعلم وفق أقوى األسس وأمتنهاالعلميویغرس الجانب ،یوفر الجهد والوقتعلمي 

عالقة حواریة التوجیه بالسؤال یبني ٕانّ و 3"بأخذ العلوم والمعارف من مصادرها الصحیحة والموثوقة

:مثال)أنت‡أنا(دلة دائمةاوذلك بمع،ولكن في أغلب األحیان یحاول األستاذ التأثیر على اآلخر

أنا ألّن ‡‡اآلن إًذا ما الذي نفهم من هذا الكالم قبل الخوض في عرض هذه المعاییر ومفاهیمها)4ح(

.، وأنت مستوعبها، وینتظر منه المشاركةدائما حامل للمعرفة

1-Abdelmadjid Ali-Bouacha, "Le discours scientifique et discours pédagogique à

l’université, p 14.
.11المرجع نفسه، ص -2
،2001:السعودیة.33:والتعلیم، طأحمد بن عبد الفتاح ضلیمي، السؤال في القرآن الكریم وأثره في التربیة -3

.293الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، ص
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یعتبر التعلیم عملیة نفسیة معرفیة وثقافیة :الجامعيأطراف الهرم التعلیمي :اثانی

في مإذ كان المتعلّ ؛عرفت تطورا كبیراالمفكرین والباحثین قدیما وحدیثا، وقدشغلت ،اجتماعیة

أنإلى غایة ...تطبیق ما یسمعه من التعلیماتُیطالب فقط باالستماع ثمالسنوات الماضیة 

Méthodes(ظهرت الطرق النَّشیطة actives( ّوتترك المجال ،مالتي تقلل من تدخل المعل

والتدریس .ومشاركة في العملیة التعلیمیة،اآلن أصبح أداة فّعالةم فالُمتعلّ 1؛الدرسم النشاط لمتعلّ و 

بین الطلبة أنفسهم أحیانا الجامعي عبارة عن تواصل دینامیكي وحركي بین األستاذ والطالب، و 

أحیانا أخرى عند تقدیمهم للعروض مثال، فإن اختلف مفهوم االتصال في مجاالت عدیدة، ففي 

بین )expérience(ل االتصال عملیة تفاعل بین طرفین الكتساب خبرة لتعلیمي یمثّ المجال ا

االتصال عملیة مشاركة في الخبرة بین شخصین أو أكثر حتى تُعم أنّ "ونجد أیضا ،هذین الطرفین

عل بین فتكتسب الخبرة عن طریق التواصل اإلیجابي والتفا2"هذه الخبرة، وتصبح مشاعا بینهم

التداولیة هما تصبو إلیوٕانّ .ل طرائق التعبیرالمعارف وتسهّ يرس، فتنمالمشاركة في الداألطراف 

ة أسس عدَّ من تضافربدَّ وللقیام بالعمل التعلیمي ال،ر االجتماعيیالعمل اإلنجازي قصده التغیمن 

لتخصصات د احاج صالح بعلم متعدّ الر عنه عبد الرحمن ؛ وهو العلم الذي عبَّ رسمتها التعلیمیات

مجموعة من اإلجراءات المستخدمة والتعلیم لیس نقال للمعارف؛ بل هفإّن الباحث؛وحسب هذا 

.في سلوك المتلقینالتغییرورغبة في لطلبةلقصد اكتساب المعرفة 

وصانع ،وفاعله،المستعمل المركزي للغة، ومنتج الخطابعتبر ی:التهاألستاذ ومؤهّ -1

یتمكن إلى الوصول إلى مدارك المستمعین عملیة تواصل، و الذي یؤسس لكلّ هو ووقائعه؛ فأحداثه 

.190، ص2، جالّلسانعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث في علم :ینظر-1
.31ص،2ج، الّلسانعبد الرحمن الحاج صالح، بحوث في علم -2
 أصل هذه الكلمة یونانيDidasheinس أو علَّم در :وحسب قاموس روبیر الصغیرenseigner من فروع وهو

رات المستقلة مثل القدرات العقلیة، وبنیة األفكار في ذهن یة والتعلیم، یهتم بدراسة المتغیعلم النفس في مجال الترب

رات النفسیة في السلوك مثل تأثیر علیم، باإلضافة إلى تأثیر المتغیالمتعلم والدوافع ذات الطبیعة المؤثرة في الت

ة على مجموعات الطلبة ومالئمة المادة الدراسیة، وطرائق التدریس المختلفة لتحقیق األهداف الموضوعة المنافس

وتعلمي، أي یعلم األستاذ مع التركیز على كیف یتعّلم المتعّلم -بكل ما هو تعلیميمّ وتهت.وعالقة المدرس بالطلبة

أحمد قاید نور الدین، سبیعي :ینظر.التعلمي-تعلیميودراسة كیفیة تسهیل عملیة التعلیم بمعنى دراسة التفاعل ال

المركز الجامعي بغردایة، الملتقى الوطني الرابع حول حكیمة، التعلیمیة وعالقتها باألداء البیداغوجي والتربیة

.7ص.2010جانفي 13-12تعلیمیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة في الجامعة، 
 المرحلة األولى كان ینظر إلى المتلقي كعنصر سلبي، فهو عبارة عن صفحة بیضاء، فالمنهج المتبع هو تقدیم

المادة من قبل المعلم، أما المرحلة الثانیة فإّن المتلقي مرتبط بالمثیر واالستجابة، فالهدف التعلمي قابل للقیاس 

ة التعلیمیة، والمتلقي عنصر فّعال في حدوث هذا الفعل التعلیمي والمالحظة، والفترة الثالثة تهتم بكیفیة تقدیم الماد

)Piaget(ومن رواده بیاجیه 
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ویعدُّ القائد األول .ما یتمیز به المخاطب من أوضاع اجتماعیة وأحوال نفسیة ووجدانیةوالطلبة بكلّ 

اآلخرة نّ أما یبكیني موتك قد علمتُ :قال معاذ ما یبكیك یا حارث قال"في المنظومة التعلیمیة 

مهال وعلیك بعبد اهللا بن :قال.بعدك، ویروى من العلممالمعلّ من األولى؛ لكن من خیر لك

یحتاج إلى "صفوا باألخالق؛ وٕان األستاذ هو المرشد، وكان لزاًما على المعلمین أن یتّ اإذً 1"مسعود

منهم د میولهم واستیعاب كلّ مع طلبته الختالفهم في التكوین، ولتعدّ استعمال أكثر من إستراتیجیة

یجب أن یكون لدى األستاذ مفهوم شخصي ذاتي لیتصرف اإیجابیاالتصالى یكون وحتّ 2"في الفهم

)conversation(من خالله مع اآلخرین، واختیار الوقت والزمان لعملیة االتصال أو المحادثة 

األستاذ في العملیة التواصلیة أنّ إلى في النِّهایة شیروأحب أن أ.واإلنصات والعرض أو الشرح

وبخاصة ،التي تقوم على الشرح والمناقشة بین الطلبةالكلمات من ٪7عند تقدیمه لدرسه یستعمل

.ویظهر من خالل النبر والتنغیم٪38ـ الصوت ونبرة الصوت واإلیقاع بفي المحاضرات، بینما 

ویجب أن ،من حركات قصدیة وغیر قصدیةمن عملیة االتصال55بـ واالتصال غیر الشفهي

یجب وأي أّنه م كیف تقول؛ ولكن المهّ ،م ما تقولهاالتصال في الخطاب الجامعي لیس المهّ نعلم أنّ 

القدرة على ٕانّ و .اجیدً كونك متصالً تكأهمیتتجلى أن نعرف أین تكمن أهمیة االتصال والتبلیغ، و 

عملیة فهذا یعني أنّ ،وعندما یصدر المتلقي جوابا،ةالتحدث واالتصال بفاعلیة هي مهمة األساتذ

، ونقّدم والمتلقي إلى متكلم وهكذا،م إلى متلقحیث یتحول المتكلّ ،التواصل ستعرف استبدال األدوار

لدور الذي تؤدیه القطع بمعنى ال ؟ وذلك لفكرة التركیب ها هناإّن ماذا أقول :أ)2(:مثال من المدّونة الخطابیة

هل یمكن ،من عناصر اللعباك فقدت عنصرً مثال تصور أنت أنّ .الدورلكن ما یهمنى هو،هذا الشكلیهمني 

خر آأصیب العب یمكن تعویضه بالعب إذ كرة المثال في :طذلكلامث:أ.نعم یمكن:ط؟خرآتعویضه بشيء 

.نعم:أ

كان الخطاب أعملیة تواصل سواء في كلّ یأتي في الدرجة الثانیة :جمهور المتلقین-2

إذ یمثل النواة المستقبلة للخطاب، ومجبر على التفاعل معه، وتكون االستجابة ؛شفاهیا أو كتابیا

مدعو أّنه، كمایتلقى الرسالة من المرسل"بعناصر لسانیة أو غیر لسانیة حاملة للمعنى، إًذا إّنه 

fonction(وظیفة المعاناة يههفعل، وهذبردّ للقیام  conative("3ه المستقبل للخطاب نَّ أل

أبو حنیفة النعمان بن ثابت بن زطي الخزاز الكوفي، الشرح المیسر على الفقهین الصغیر، األكبر المنسوبین -1

.117ص،1عجمان، ج-رقان ، مكتبة الف1999:محمد بن عبد الرحمن الخمیس، مصر:تح.1:ألبي حنیفة، ط
 واآللیات الّلغویةاالستراتیجیات یعنى حسب اختالف المقاصد، فإذا كان غایته اإلقناع یختار من األدوات ،

عبد الهادي بن ظافر :ینظر.الخطابیة ما یبلغ مراده، أما إذا كان غایته السیطرة كذلك یستخدم اآللیات التخاطبیة

.دراسة لغویة تداولیة:استراتیجیات الخطاب،الهادي
.3، صالمرجع نفسه-2
:دمشقمحمد یحیاتن،:، ترالعربیة وآدابهاالّلغةلطلبة معاهد :التداولیةالّلسانیات جیالل دالش، مدخل إلى -3

.15حاد الكتاب العرب، صمنشورات ات.1998
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ك ؛ إذ علیه أن یفكّ اأو ذهنیً اویكون عینیً ،لمقاصد المرسلةغیر مباشر مباشرة أو ویخضع بصفة 

لة على المراد كتابیا اوتكون الرسالة ناجحة عندما یكون هناك رّد فعل بملفوظات دله، الخطاب ویؤوّ 

وهي رسائل ،ى بإیماءاتوهي رسائل لسانیة أو حركات وٕاشارات جسدیة وبصریة أو حتّ ،أو شفاهیا

فاألستاذ ؛خرمن طالب آلةالّلغویالكفاءة وتختلف .محتوى الرسالةغیر لسانیة، تساعد على فكّ 

بین ةالّلغویوتعبیر مباشر إلیصال المادة العلمیة وذلك بمراعاة الفروق ،م باستخدام لغة سهلةملزَ 

على تألیف وتركیب عدد ال یحصى وال یعدُّ من ة الطلبةتتجلى في قدر كفاءةال/ملكةال"ّن إالطلبة إذ 

ل الرسالة تبعا لما المتلقي للخطاب فیحلّ على وهذا األمر ینطبق 1"المعلومات في بنیة داللیة واحدة

:، ومثال من المدّونة الخطابیةیعرفه عن الموضوع

(المتلقي ؛ Inductionهوالفرنسیةالّلغةالتعمیم ب:هو حالة ط:التعمیم)7:

؛هو ربط حالة بقاعدة معروفة انطالقا من النتیجةاإذً :التعریف

؛ حبات هذا الكیس بیضاءكلَّ :القاعدة،هذه الحبة بیضاء،الحالةأو :التجربة

.النتیجة هذه الحبة من هذا الكیساإذً 

حّدده سیألنَّ ؛ لیس مجرد وسیلة بل إنَّه الجوهر"المحتوى التعلیمي إنّ :رسالة التعلیمیةال-3

على نشاط "ة طرائق وتعمل بتوظیف عدّ ویقوم األستاذ بإیصالها،كًما وكیًفاالمعلومات التي ستدرس

والفعل الذي یتعلم من خالله المعارف ویكتشفها، حیث یصبح مشاركا بنفسه في بناء مالمتعل

المتعلم حق المبادرة، والطالب واألستاذ متعاونان وهنا یملك 2"مبادراته اإلبداعیةالمعارف مستعمال 

.)..رسوم، حركات،كتابة(اغیر شفویو اتصاال شفویا تقدیم الدرس في یستوجب و .في بناء الدرس

حوار عمودي "على محورینالمبني الحوار بواسطة ل في ربط عقل المدرسوله هدف جوهري یتمثّ 

جواب وهو حوار قریب من الطریقة اإللقائیة هدفه إكساب الطلبة المعارف -على تقنیة سؤالیعتمد 

أفقي یكون مفتوحا وحوار؛وضبط القسم وتسییره أو تشخیص المكتسبات وتقویمها،والمعلومات

وهدفه تبادل المعلومات والخبرات ،وعماده أسلوب المناقشة الحرة،المدرسقبله من وغیر موجّ 

ساعد على بناء الفكر النقدي لدى الطلبة ّنه یإأي 3"صل والتعبیر عن الرأي والتكیف للجماعةوالتوا

وتوصیل رسالة ضمنیة كالقیم ،ومعرفة مقاصد ورغبات المدرس،حفزهم على االهتمام بظاهرة مایو 

وسائل اإلیضاح ولتمكین المتعلم أكثر من الدرس هناك مجموعة من .والمواقف واألحكام الجاهزة

.131صدومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، -1
،.10-9عبد اللطیف الفاربي وآخرون، معجم علوم التربیة مصطلحات البیداغواجیا والدیداكتیك، سلسلة :ینظر-2

.197-189، دار الخطابي للنشر والتوزیع، ص1994:المغرب
.202عبد اللطیف الفاربي وآخرون، معجم علوم التربیة مصطلحات البیداغواجیا والدیداكتیك، ص-3
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فظیة المكتوبة والمسموعة والرموزاللّ الّلغةمنها "الفاعلین في مجال التعلیم قبلالمستخدمة من 

والمجسمات ...التصوریة كالخرائط والرسوم البیانیة، والصور الثابتة الفوتوغرافیة والمرسومة

یات الدراسیة والعروض التوضیحیة كاألشیاء الحقیقیة والعینات والنماذج والرحالت التعلیمیة والتمثیل

ا الُمدرس في هالوسائل التي ینتهجهذه إذ تعتبر 1"والمعارض المدرسیة والخبرات المباشرة الهادفة

بمثابة ركائز ودعائم مهمة في تقدیم الدرس، وتساعد الطلبة على رفع الضجر العملیة التعلیمیة، 

وكذلك تساعد الطلبة على الفهم السریع واإلصغاء وحب المادة؛ ،والملل وشّد انتباههم، وتثبیت عقلهم

الصور والرسوماتهذه ولكن في العلوم اإلنسانیة تكاد تنعدم ومتطورة،ألّنها تستخدم وسائل حدیثة 

.شو مثالاوالوسائل التقنیة كالدیت

مي هناك جملة من العناصر یكتنزها الخطاب التعلی:عناصر العملیة التعلیمیة:ثالثا

:الجامعي منها

مباشرة الوسائط غیر الجملة من في الخطاب التعلیمي الجامعي نجد :فظیةالعناصر اللّ -1

یستخدمها األستاذ في تقدیم المادة العلمیة للطلبة، والتي تصاحب الرسالة العلمیة أثناء تقدیمها

فهو الذي یعطي للكلمة ؛روح الكلمةعني ی"لذيالنبر اوهي خاصة بالقرائن النطقیة السمعیة، ك

فنستشف من هذا القول أّن النبر یعدُّ روح 2"علٍو أم نبر شدةطابعها وشخصیتها، سواء أكان نبر

لها یتشكل الكالم، أال وهو المستوى االتي على منو ةالّلغویدمج ضمن المستویات الكلمة، ولقد أُ 

ویكشف عن الحالة الّنفسیة التي ،للكلمةد المعنى الحقیقي یحدیساعدنا على تالصوتي، وهو بدوره

نستخرج  بعض و .أو قلق أو فرح بالضغط على الكلمة كلها،م من اشمئزازیكون فیها المتكلّ 

:النماذج من المدّونة الخطابیة

؛شخصیتناأنتما الیوم :في المستوى المطلوب، یعنيكناُكناأنتما )2ح(

یهدم ومنهم من أراد أن،في حكمه عادالمنهم من كان منصفالهم آراء، )ون(وهؤالء المستشرقون )4ح(

)ون(وهم معتدلون )ون(ومنهم المعتدلون )نی(هم أكثر من نفعهم، ولهم رأي ذلك أّن منهم المتعصبین ولكن ضر 

...حققوا....ومنهم من ال یتعصب بحسب نزعته القومیة)هم(في تعصبهم )ون(متوسطون 

أنّ :الذي ورد في شكل أمر، ولكن یحمل هذا الملفوظ ملوالت منهاونفهم من المثال األولى 

، وتعزیز الثقة یطلب منهم إظهار قدراتهم المعرفیة/األستاذ مفتخًرا بطلبته، ویبعث فیهم التشجیع

تحمل صدق القضیة المطروحة بشفافیةحقیقة علمیةثاني فاألستاذ یقّدم ، أما في المثال البفهم

وبهذا یساعدنا التنغیم على تحدید مضمون الرسالة التعلیمیة التي .لمیةعوموضوعیة، وبأدلة

نا على تمییز أصوات كیفیة تنغیم الصوت هي التي تعینُ "إذ إّن ،یوجهها األستاذ إلى طلبته

.191وآخرون، معجم علوم التربیة مصطلحات البیداغواجیا والدیداكتیك، ص عبد اللطیف الفاربي -1
، مكتبة األنجلو المصریة 1950:عبد الحمید الدواخلى، محمد القصاص، مصر:، ترالّلغةجوزیف فندریس، -2

.87ص
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قفوالموا،ه ال یتضح المعنىوندمن ف؛ومدلوالت األلفاظز بین األشخاصوبه نمیّ 1"األشخاص

برفع الصوت وخفضه في أثناء الكالم وذلك،في فهم معنى الجملةوعامل مهمّ ،التي یتحدث فیها

للداللة على النفي، أو )طالبال یا (:للداللة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة كنطقنا لجملة مثل

(وكذلك نطقنا،م، أو االستفهامالتهكّ  نطقها نغمة الصوت تختلف في أّن ك تالحظ فإنّ )كأستاذشفت :

أّن :شفت أستاذك، مثال:اآلتيالملفوظ نستشفه من وهذا ما2"لالستفهام، عنها في نطقها لإلخبار

أّن الرحلة المبرمجة للتنزه قد ، وفیه التنغیم یكون تعبیًرا عن الفرح أواألستاذ الذي تبحث عنه وصل

.الحزنعن یكون التنغیم باألصوات تعبیراألغیت، وفیه 

، وتحمل معنى مباشر یةالّلسانالتي تعرف بالعناصر غیر وهي:غیر اللفظیةالعناصر -2

أو غیر مباشر، بواسطتها یستطیع المرسل كشف محتوى الرسالة التي تلقها من المرسل؛ إذ هي  

الموضوع ویتساءل الّلغةیصف وثانٍ ، الّلغةواحد یمثل :هناك نظامیننّ إلغة واصفة للغة حیث "

مجال اهتمام الدیداكتیكي حیث یشیر إلى عملیة استخراج ، وفي الّلغة–وراء ل ماویشكّ ،حولها

یتم غالبا تجاوز ما و صوص، ففي مجال التعامل مع الن؛الدالالت التي تحملها نصوص أو صور

فهم أوسع على م وتساعد المتعلّ 3"أي داللتها السیمیولوجیة،الّلغةإلى ما وراء هذه الّلغةتخبر عنه 

ویعرف شفرة تصریحیًة إخباریًة :ل من شفرتینالتعلیمي؛ فالتواصل البیداغوجي یتشكّ للمحتوى 

ما یعزز التواصل وهو ،حركيالجانب یعرف بالو ،شفرة من المواقف االنفعاالتو ،لفظيالانب بالج

یعدُّ عمال إبداعیا و ،،هي مختلف االستراتیجیات التي یستخدمها األستاذإًذا .من حركات وٕایماءات

المسلك الذي یتخذه المرسل لتلفظه للخطاب، من أجل تنفیذ إرادته هوو ؛سب ظافر الشهريح

ةالّلغویوالتعبیر عن مقاصده التي تؤدي إلى تحقیق أهدافه، من خالل استعمال العالمات 

وَیستَحِسَنُه المرسل، وقد ،وفقا لما یقتضیه سیاق التلفظ بعناصره المتنوعةةالّلغویوالعالمات غیر 

سمى النُّقاد هذه الظاهرة باالحتیال واعتبروه سالح المتكلم في مواجهة المخاطب للوصول بسیاسته 

، ضحك األستاذ في القسم دلیل على إلى مبتغاه، فمصدر التأثیر الذي یكون للكالم في السامع

في فصیلوسنقّدمها بالت.اصة بطالبأو یحمل حالة خ/أو التهّكم بمستواهم/الفرح بنتائج طلبته

.فصل الثالث، ألّنها تحمل مدلوالت علمیة كذلكال

الّلغويد الجزائري المشحون بالتعدّ الّلغويُیعدُّ الواقع :لغة الخطاب التعلیمي الجامعي-3

الّلغةالفرنسیة و الّلغةالعربیة بدوارجها و :ة منهاعمل على تعایش لغات عدّ قدو ،أكثر تجذرا

.92، عالم الكتب، ص1998:بیروت.8أحمد مختار عمر، ط:تر،الّلغةأسس علم ماریو پاي، -1

، مكتبة الخانجي 1997:مصر.3، طالّلغويومناهج البحث الّلغةرمضان عبد التواب، المدخل إلى علم -2

.106ص،بالقاهرة

.197عبد اللطیف الفاربي وآخرون، معجم علوم التربیة مصطلحات البیداغواجیا والدیداكتیك، ص-3



28

قطاع التعلیم الذي عمل امنه،القطاعاتعلى كلّ الّلغويفانعكس هذا الواقع ؛المازیغیة بدوارجها

الموجودة من لغة إلى لغة أخرى مع تأثیر الواحدة في األخرى؛ إذ ةالّلغوینفوذ بعض العناصر على 

الذي یمارس على )Interaction(وهي تعبیر عن التفاعل االجتماعي ، غاتعرفتها الكثیر من اللّ 

یتحّدث عن الذي ، ولذلك ظهر في العصر الحدیث البحث العلمي ةالّلغویمستوى االحتكاكات 

فهو تداخل اإذً فعل االحتكاك بین الشعوب یتولد من خالله مدُّ وأخّذ، فإنّ ؛االقتراض واالقتباس

أیضا في وقد یحصل التداخل،من حروف وألفاظ وتراكیب ومعان وعباراتالّلغةمكونات 

تتداخل في تشكیل لغة الخطاب التعلیمي التي وسأحاول تعریف عّدة مصطلحات .األصوات

:بالمدّونة الخطابیةالجامعي مع التمثیل لها

lngue)لغة أم -3-1 de la mère): التي یّتحدث بها الفرد في محیطه الذي الّلغةهي

وهي لغة "، الّلغةولد فیه ولكّل منطقة خصوصیتها التي تختلف بها عن األخرى في أداء هذه 

األصلیة، وقد تكون /األمالّلغةوتكون هي ...المنشأ التي یفطر علیها اإلنسان في بیئته األولى 

أم نابعة من منطقة الّلغةد على أّن ونؤكّ 1"نلهجة، أو لغة محلیة، وقد تكون مكتوبة وقد ال تكو 

األولى التي یرضعها الصبي وهو الّلغةوهي "دون أخرى من محدودة وبذلك تنتمي إلى بیئة 

، المازیغیة الخاصة بسكان شمال إفریقیا منها الجزائرالّلغةمثل 2"یسمعها في محیطه الدائم،یحبو

االنتشار في حّققلغة مازیغیة موحدة؛ ولهذا لم تهي مجموعة من الّلهجات وال نكاد نعثر علىو 

جمیع القطر الجزائري رغم أنَّها دخلت إلى المدارس الجزائریة، ولم تّتضح الرؤیة جیدا بالنسبة للغة 

ها في ولكنّ .الفرنسیة كلغة علمیةالّلغةالعربیة لعراقتها و الّلغةالمازیغیة جیدا، نظًرا الهتمامهم ب

ویناقش مع ،المازیغیةالّلغةى في الجامعة یشرح األستاذ ببشّكل عجیب حتّ بعض مناطقها تتداول

كن في رغن إنفهمگاشِفْغ في المحاضرات زاإذً /العدد خمسطشإنَّ /ِإه/أكمصي أدغرض:مثال:طلبته بها

ن تعم لغة أل...ألّن األستاذ یقّدم لنا محاضرة من دون تقسیم للعناصر، أم اآلن اللغة العربیة ثروح؟عسر لماذا

.وكذا وأنا مضطر أن أغیر هذه األلفاظ...،حافة ولغة التلفزةالصِ 

langue(األم الّلغة-3-2 mère:( الرسمیة التي وقع اإلجماع علیها، الّلغة"وتعني

ى الخاصة، وبالنسبة للجزائر هي إذ تستخدم في جمیع المرافق العمومیة وحتّ 3"ونص علیها الدستور

العربیة الّلغةبوتسمى كذلك .العربیة التي فرضت نفسها بعامل الدین واالستعمال وكذا التاریخالّلغة

هي لغة القرآن الكریم والتراث العربي جملة، والتي تستخدم الیوم في المعامالت الرسمیة و "الفصحى

.32، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ص2008:الجزائر.النفسي، د طالّلغةصالح بلعید، علم -1
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع 2009:الجزائر.4الّتطبیقیة، ط الّلسانیات صالح بلعید، دروس في -2

.63ص
.33النفسي، صالّلغةصالح بلعید، علم -3
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العربیة بمجموعة من الخصائص، ألّنها الّلغةوتتمیز 1"وفي تدوین الشعر والنثر واإلنتاج الفكري

أكثر اللغات الثقافیة المتجذرة في التاریخ التي مازالت تحافظ على نقائها وصفائها، وذلك الرتباطها 

تعود إلى جذورها لتأخذ ما شاءت االشتقاق، ویكفي أنباإلسالم ومرجعیتها القرآنیة وقدرتها على 

ویدعم األستاذ الجامعي محاضراته الشفویة ،ئهامن الكلمات التقنیة وذلك سر قوتها وثرا

وأعرض بعض النماذج  من المدّونة ،الفصیحةالّلغةبالمحاضرات المكتوبة التي یستخدم فیه 

علیه في االصطالحهي الوضع الذي َتم، في نظر سوسیر ظاهرة اجتماعیة ذهنیةالّلسان)2ح(:الخطابیة

وخاضع لعدة عوامل اجتماعیة ونفسیة ،مجتمع من المجتمعات ویقابله الكالم التأدیة الفردیة أو الجماعیة للسان

؛یرها من العوامل المؤثرةغوتاریخیة و 

وقد جاء دي سوسیر .ها من تمثیل فكرة معینةفي خاصیتها التي تمكنةالّلغویوتكمن قیمة الوحدة )3ح(

la(بمفهوم القیمة  valeur( هي بمنزلة الوحدات االقتصادیة ةالّلغویالوحدات ي أنّ الّلسانمن االقتصاد، ویرى هذا

؛كالعملة النقدیة مثال

تداولنا األمر، أخذناه بالّدول (ورد في معجم لسان العرب البن منظور مادة َدوَل :مفهوم التداولیة)6ح(

األیام أي یداولها بین الناس وتداوله األیدي أخذنه هذه مرة وهذه مرة دوالیك أي مداولة على األمر، ودالت :وقالوا

..).وتداولنا العمل واألمر بیننا بمعنى تعاونا فعمل هذا مرة، وهذا مرة

خضعت كّل بلدان شمال إفریقیا الستعمار فرنسي نهب خیراتها :المكتسبةالّلغة-3-3

، ولقد عانت الجزائر من الّلغةوحیة منها الدین و وامتد حتى إلى مقوماتها الرُّ ، الباطنیة والسطحیة

وهذه النتیجة لیست "ویالت هذا االستعمار لمدة قرن ونصف، ونجح العدو في بِث لغته في الجزائر 

حتى أصبحت الجزائر فرنسیة عشیة 2"لغاتنظریة، وٕاّنما تظهر في الواقع الفعلي لمیدان ممارسة الّ 

أّن إالَّ ظ،خروج االستعمار وطیدة ذلك في اإلدارة والمدارس، ورغم أّن الجزائر طبقت سیاسة التعریب

الحیة في الّلغةالجزائریین، وتسمى أیضا بأذهانالفرنسیة مازالت تشغل مكانة مهمة في الّلغة

التعلیمیة بدًءا من السنة الثانیة من التعلیم المنظومة التعلیمیة، وتدرس في مختلف األطوار 

وتدرس بها االختصاصات العلمیة في الجامعة حتى الیوم ،االبتدائي إلى غایة السنة الثالثة ثانوي

:العربیة یتعاطى بها األستاذ في بعض األحیانالّلغةوحتى في قسم .باعتبارها لغة العلم والتقنیة

Le(عند بیرس هي نتیجة حركة المعرفة إنّ :یشرح بها، مثال-1 savoir est un résultat

d’un mouvement( ّ؛المعرفة هي نتیجة حركةواضح أي أن

:تتمثل في ثالثة مصطلحات أساسیةةالّلغویالظاهرة :مثالیقدم المصطلحات بلغاتها األصلیة، -2

)Langage(الّلغةو )Parole(الكالم)Langue(الّلسان

.144، دار العلم للمالیین، ص 1985:بیروت.1صائصها، ط العربیة وخالّلغةإمیل بدیع یعقوب، فقه -1
التعلیمیة :الّلغویةملتقى الممارسات "وضعیة اللغات واللهجات في مدینة بجایة وضواحیها"رشید فلكاوي، -2

ع خ،2011:الّلغویة في الجزائر، تیزي وزو، منشورات مخبر الممارسات 2010دیسمبر 9-8-7والتعّلمیة 

.279ص 
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األستاذ في صاحب أن تعن ذلك ؛ فانجرلغة العربیةالوٕاّن هذا الواقع الّلغوي أثر في 

وهذا ما استوجب علّي الوقوف عند هذه غویة، لّ المستویات خطاباته التعلیمیة جمیع هذه ال

.ها على الخطاب التعلیمي الجامعير وتأثی،ولة في الجزائراغویة المتدالمستویات اللّ 

هو استعمال نظامین لغویین من النظام نفسه، ):Bilinguisme(ةالّلغویالثنائیة -3-4

من المدّونة مثالونقّدم .العربیة لدینا الفصحى والعامیة واستعمالهما في الكالمالّلغةمثال في 

شفتوها في رأیكم أو في رأیكن وال واحد معندش وال واحد ماكش واحد هذا سیخلق لنا أزمة بیئة )6ح(:الخطابیة

یكون هناك تنوع اختالف حتى لو كنا نشفو تلك الصورة بلون واحد حقیقة الیعة الحال أمبعد شفتوها ال بد أنبطب

یكون هناك تداخل بین هذه األلوان إًذا ماذا یرید أن یقول من خالل هذا تعكس جمال تلك الصورة ال بّد أن

‡‡النص

ن جیدا واستعمالهما بنفس الدرجة، یإتقان لغتهو):Diglossie(ةالّلغویاالزدواجیة -3-5

Le:المث.الفرنسیةالّلغةالعربیة و الّلغةمثال  Savoir est dynamique ne pas stable إهdonc وبالتالي

.ةهي دینامیكیة ولیست ثابتالمعرفة ف

الموجودة من لغة إلى لغة أخرى ةالّلغوییعنى نفوذ بعض العناصر :الّلغويالتداخل -3-6

تعبیر عن التفاعل االجتماعي وغات، وهعرفته الكثیر من اللّ وقد مع تأثیر الواحدة في األخرى؛ 

Interaction وهذا التداخل یحدث عند متكّلم ما "، ةالّلغویالذي یمارس على مستوى االحتكاكات

ة حیث یأخذ المستوى الصرفي والداللي الحیز األكبر نتیجة بعض المواقف یكون على مستویات عدّ 

الّلغةوتأخذ لغة المنشأ النصیب األوفر في فرض أنماطها وداللتها على .التي تستدعي ذلك

فعل االحتكاك بین وأیضا 1"ة أو الثانیة، بل تكون عاداتها طاغیة في أكثر من موقفوّ المغز 

من حروف وألفاظ وتراكیب ومعان الّلغةهو تداخل مكونات اإذً د من خالله مدُّ وأخّذ، الشعوب یتولّ 

(وأمثلة من المدّونة الخطابیة؛ وقد یحصل التداخل أیضا في األصوات.وعبارات (1ح: )ڤ/ق)

لُت من یجب عن السؤال الذي طرحته زمیلتكم؟ من یبادر؟ڤ

ھذه الجملة؛ نحن نتحدث في إطار نستعمل معلیش ونربح دون أدوات الربط سنلحظ خلالً فيفمن )3ح(
لنا إن أضفت أیة وحدة أو أنقصت؟ فإن ھذا سیؤدى إلى خلل؛ڤالكثیر ونستفید أكثر كیف 

هو دمج ، و في الخطاب التعلیمي الجامعيالعامیة/المازیغیةنجد التداخل كذلك بین الّلغة و 

واحد یهدرك یضربك بالمعون :مثلة من المدّونة الخطابیةأقّدم أة، في الشرح اللغتین المازیغیة والعامی

ول لك اربي ذوي ڤمك وتـادمتفهمش المعون إذا ما تفهمش اللمعون ال تفهم الرسالة مثال عندما تمر بك عجوزة تمر قُ 

وال أوي وبالعربیة یاربي دوي وال دي هذه في الحقیقة هي رسالة شتم

في الخطاب التعلیمي العربیة الفصحى/الفرنسیةبین الّلغوي التداخل ولقد وجدت أیضا 

:دمج اللغتین الفرنسیة والعربیة الفصحى في الخطاب التعلیمي الجامعي مثال، إذ هو الجامعي

.124الّتطبیقّیة، صالّلسانیات صالح بلعید، دروس في -1



31

L’accès a la véritéest granite quand une utilise la déductionنستعمل )حین(معنى لما وال

القیاسات لدینا ضمانات لبلوغ أو الحصول على  النتیجة أو الحقیقة  

من مثل ما توضحه األمثلة ، في الخطاب التعلیمي الجامعيالفرنسیة/العامیةووجدت الّلغة 

في الخطاب التعلیمي الجامعيالعامیة/الفصحى، وكذلك عثرنا على bienنعم إهDonc:اآلتیة

.لعى أن أمثل مكش سؤاادال:من مثل

الشفوي بالدرجة األولى، وال التعلیمي الجامعي في الخطابموجود الّلغويداخل ونجد هذا الت

توضیح غة الفرنسیة، وذلك بغیة في استعمال اللّ المكتوب إالّ التعلیمي یظهر في الخطاب 

الّلغةالفرنسیة في الجامعات الجزائریة؛ فهي الّلغةالمصطلحات العلمیة بلغتها األصلیة، وتستعمل 

.الحاملة للعلم



.ـاهـراءاتجـة وإ یالتـداول:الفصـل الثانــي

:الخطابوتداولیاتي تداولالخطاب المفهوم التداول و :أوال

التداول لغة واصطالحا؛-1

تحدید الخطاب التداولي وتداولیات الخطاب؛-2

.مبادئ التداولیة-3

:جاهات التداولیة ونظریاتهااتّ :ثانیا

األفعال الكالمیة؛-1

نظریة التلفظ؛-2

.نظریة الحجاج-3

:غویة العربیة الحدیثةالتداولیة في الدراسات اللّ :ثالثا

طه عبد الرحمن؛-1

.لأحمد المتوكّ -2
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عبارة عن الّلغةبنیة ر، وتعتبِّ بإنجازهنصب اهتمامات التداولیة بالبعد االستعمالي للكالم و ت

.باإلضافة إلى الزمان والمكان،م والمتلقي والسیاقبوجود المتكلّ حّققتینظام من السلوك

التداولأقوم بتحدید معنىس؛الخطابوتداولیاتالتداوليالخطابمفهوم التداول و :أوال

.الخطابوتداولیاتيالتداولوالخطاب ،اصطالحاو ،لغة

؛ یثة والمنتشرةدحیعدُّ مصطلح التداول من المصطلحات ال:التداول لغة واصطالحا-1

والوارد ،األمرِ األمر أو َتَداَولوا فيَتَداَولوا "ة على صیغته الفصیحة یأتي في العربی:لغةالتداولف

أي أّن الكالم 1"اول في األمر بمعنى التشاور فیهیجعل التد...بنفسه ة هذا الفعل یفي المعاجم تعد

الت قصد ویعني تبادل اآلراء، والنقاش في األمر وجمع أكبر عدد من االحتما،بین الناستداولُ یُ 

:ویعني،المشكلة، وهذا المصطلح منتشر في كّل المجاالتحلّ الوصول إلى 

تداوًُال، فهو متداِول والمفعول متداَول؛َتداوَل في یتداول، /تداولَ •

تبادلوه، أخذه هؤالء مّرة وأولئك مّرة؛ :تداولوا الشَّيءَ •

انتقاله من الید إلى الید في البیع والشراء؛:تعاقبته تداول النَّقد:تداولتُه األیدي-وُلوا الُمْلكَ اتدَ •

ناقشوه وبحثوا جوانبه، تداول القضاُة في القضّیة؛ :تداولوا في األمرِ /تداولوا األمرَ •

.2تبادل الرَّأي بین أعضاء المحكمة فیما یجب الحكم به:التَّداول في الُحْكم•

يوالماليمجال االقتصادالولقد أدرج مصطلح التداول في كّل المجاالت، وبخاصة في 

علن یة، ویومًیا حّددأو لسوق بأكمله خالل فترة ممافهو مقترن بتداول األسهم لشركة؛ل كبیربشكّ 

ن الموجودات واالستحقاقات العالقة بیبمعرفة نسبة التَّداولراألسهم في األسواق وتقدّ التداولحجم 

یمكن نقُله من شخص آلخر ا�ĎƔƅŕƈاأو سندً امستندً یعني في المجال المالي التداولو ..ةالمالی

أو إعادة صیاغته من جدید ،یدللتجدیةوالتَّداول بمعنى الّدوران والتحّول وقابل.بالتظهیر أو التحویل

وانتشاره في المجتمع ،یدل على ذیع الشيءهإنّ ف:اصطالحاالتداول أما .والذهاب أیضازوالأو ال

وسیلة يوه،فهي مادته ودعامته؛في التفكیرأثر قوى التي لها الّلغةأو عند فئة ما عن طریق 

ه نُ وخیر مقال على ذلك ما تسّ ،األفكاربعض تداول في األفكار وتمیزها بعضها عن بعضحّددت

اولة بین فئة من المتدّ إالّ منهانتشریمن مصطلحات للمواد الحدیثة؛ ولكن ال ةالّلغویالمجامع 

2008:القاهرة.1دلیل المثقف العربي، ط:الّلغويأحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل، معجم الصواب -1

.218ص،عالم الكتب
.878المرجع نفسه، ص :ینظر-2
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الرسمیة التي تعتمدها الدولة في الّلغةعلى حساب وقد تكون ،نفسهفاالستعمال یفرض ؛الناس

.المدرسة وفي اإلدارة

سأقدم أوال الخطاب التداولي لغة :وتداولیات الخطابيالتداولتحدید مصطلح الخطاب-2

.الخطابواصطالحا ثم تداولیات

ادف للمصطلح الفرنسي كمر یةاولتداللقد ظهر مصطلح :ياولتدالالخطاب2-1

)Pragmatique(اإلنسانیة الذي احتضنته العلوم المعرفیة، لیشمل جمیع المیادین في الحیاة

وفي العالقات ،اول المنتوجات في األسواق واألسهم في البورصات العالمیةاالقتصادیة في تد

طاب الشفوي أو التي هي همزة احتكاك وتواصل بین البشر، عن طریق الخالّلغةاالجتماعیة ب

مفهوم :أوالً وتدَّاولیات الخطاب؟يالتداوللخطاب اصطلح معنى ما مالمكتوب، فالخطاب 

اَول من المال دما ُیت"وهو )دول(على صیغة مادة في معجم لسان العربوردت؛التداولیة لغة

عاء َحدَّثني بحدیث وفي حدیث الدُّ ...كي ال یكون الفيء ُدولة َأي ُمتداوًال ...فیكون لقوم دون قوم

عن اویه واحدً ر یلم یتداوله بینك وبینه الرِّجال َأي لم یتناقله الرجال و سمعته من رسول اهللا 

َتداَولوا اَألمر بینهم یْأخذ هذا َدولة وَلْیك ِمناودَ ...واحد إنِّما ترویه أنَت عن رسول اهللا علیه وسلم

"اول وهذا َدولة وقولهم َدواَلْیك َأي َتداوًُال بَعد تدّ  واة قل األحادیث عن رسول اهللا من الرّ اوهو تن1...

بمعنى وجوب إّیصال الرسالة وخاطب الناس حسب عقولهموقال إلى شعوب أخرىهاوتناقل

طریقة و ، اتفاهمً و ،التنفیذو اثً حدّ وتعني التداولیة ؛اصطالحاالتداولیة :ثانًیا.بلغة شعبها وتوضیحها

أول MorrisCharlesالفیلسوف شارل موریس كان 1938في سنة و .نتیجة الحدثو الفعل، ردَّ 

یة هي جزء من السیمیائیة التي تقوم بدراسة التداولف"؛من استعمل تعریف مخالف لعلم لم یوجد بعد

ل واسع هذا التعریف تجاوز بشكّ إّن إذ 2"المستعملین واإلشارات ومستعملي اإلشاراتالعالقات بین 

شارات لإلالمستعملین و ومیدان اإلنسان )دراسة العالمات(میائیة ی، لیذهب إلى السیاتالّلسانمیدان 

المنطقي الفیلسوف و حّددسنة)30(وبعد ثالثین .التاآلحیوانات و إشارات الكتكون بشكل قوى و 

Yehoshua(اللوشوا بار ههلعلوم اإلسرائیلي یل Bar-Hillel( د الضروري القیّ "أیضاعلى أنَّها

عبد اهللا علي الكبیر وآخرین :ابن منظور محمد بن كرم بن علي أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب، تح-1

.لود:مادة، دار المعارف، 1990:القاهرة
2 -Martine Bracops, Introduction à la Pragmatique, Les théories Fondatrices: actes de

langage, pragmatique cognitive, pragmatique intégrée, éd:1, Bruxelles: 2006, éd
université Rue des Minimes, p 13.
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المتمثلة معارف قاعدیة، التي تربط بینهما لمخاَطب والمخاِطبلللخطاب في الكالم الطبیعي 

جیدة من ِقبلالرادة اإلو ،سرعة الحصول على هذه المعارف القاعدیةبالسیاق الذي یعمل على 

یدرس الكالم في بمثابة عقد السیاق التداولیة تخذحیث تو 1"المشاركین في الفعل التخاطبي

ولقد .لكالملالّلغويالحدث المعارف القاعدیة التي تشكل هو نقطة التقاء وربط و الّلغويستعمال اال

.J.L(أوستین.في أحضان الفكر الفلسفي، ویعتبر مؤسسه جالتداولیة تترعرع Austin( الذي

نجز من ورائه أفعاالً لفظ تُ ال تقوم بتمثیل العالم أو تقریر أحوال بعینها؛ بل كلّ الّلغةیرى أّن 

صلب أحادیثهم في ةالّلغویه تخصص لساني یدرس كیفیة استخدام الناس لألدلة نّ إوأضاف 

نّ إویمكننا القول،من جهة أخرى بكیفیة تأویلهم لتلك الخطابات واألحادیثىكما یعن.وخطاباتهم

ى ها تتفق في المعنأنَّ إالّ ،ت التعریفاتتعّدداومهمّ ،ما هي لسانیات الحواریة، إنِّ التداوللسانیات ال

ستیفوني لیفنسون الّلسانوأما العالم .وهو السعي إلى التأثیر في المتلقي وحمله على الفعل

(Levinson Stephen)2:وهي،في هذه التعریفاتالخصهفقد

 دراسة للخصائص التألیفیة بین مكونات الجملة، والداللة دراسة للمعنى یقوم بالتركیب...

؛ الّلغةهذا التعریف من تقسیمات شارل موریس الختصاصات و 

 التداولیة دراسة للمبادئ التي تؤهلنا إلدراك غرابة بعض الجمل أو عدم قبولها أو لحنها أو

م؛عدم ورودها في لغة المتكلّ 

 عّللباالعتماد على ةالّلغویفي إطارها الوظیفي، وهذا یعني شرح وفهم البنیات الّلغةدراسة

واستدالالت غیر لغویة؛ 

 التداولیة جزء من اإلنجاز، وهذا ما ذهب إلیه كاتز وفودور)Katz et Fodor( حیث

اعتبرا النظریة التداولیة أو نظریة االنتقاء التركیبي یومئذ تتعلق بدراسة الجمل الصحیحة في 

سیاقاتها؛

 والسیاق، وقد تمیز اهتمامها في هذا المستوى بدراسة الّلغةالتداولیة دراسة للعالقات بین

، وربطها بسیاقاتها الخاصة؛الّلغةكفایة مستعملي 

1- Martine Bracops, Introduction à la Pragmatique, Les théories Fondatrices: actes de
langage, pragmatique cognitive, pragmatique intégrée, p 13

ص،والتوزیع، عالم الكتب الحدیث للنشر 2012:األردن.1الدین اجعیط، تداولیات الخطاب السیاسي، طورن-2

52-51.
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من تضمینات واقتضاءات أو ما یسمى بأفعال الّلغوير بنیة الخطاب التداولیة دراسة لظواه

.الّلغة

إال أنَّ الداللة محدودة ،مظاهر المعنى من غیر فصلها عن نظریة الداللةالتداولیة دراسة كلّ 

.بشروط الصدقعّللفي عنصر شروط الصدق، في حین تتناول التداولیة التعابیر التي ال ت

وفي كّل ،ألنَّه یعني التواصل بكّل مستویاته؛ وهو مصطلح واسع:الخطاباولیاتتد-2-2

في كلّ التواصل تحقیق و معلومة،وأرسالة وأرأي، :صال خبر ماویهدف إلى إی،المجاالت

تبادل …فعل اإلخبار أي نتیجة هذا الفعل":مثلنستخلص منها ما هو أساسي، و مظاهره المختلفة

ظر بث الخبر داخل مجموعة ما، والنویستوجب1"...معلومة…معرفة الخصمعند …المستندات

ولقد .إلیه في عالقاته مع بنیة هذه المجموعة من وجوب التأثیر وردود األفعال عن طریق اإلیجاب

في أحضان الفلسفة التحلیلیة؛ وبخاصة عند ظهور العلوم المعرفیة، وتشعبت یة التداولت ظهر 

واحٍد أيعلى ر العلماءولم یتفقا ونظریاتهءها آراتعّددالمجاالت، مّما عمل على یة في كلّ التداول

.K(أوركیونيا من اعتراف الباحثة كاترین كربرات اولیات؟ انطالقً اولیة أم تدَّ هل هي تدَّ  Kerbrat-

Orecchioni(یة أو التداولهل یمكن القول:بأّنها تداولیات، من طرحها اإلشكالیة اآلتیة

ریاتهانظوفق الّلغةل هي تخصص أو ملتقى تخصصات مختلفة؟ وقامت بدراسة هیات، التداول

أطلقت الّلغةفبهذا التَّوسع لدراسة .الحجاجنظریة و ،األفعال الكالمیة، نظریة التلفظ:يوهاألساسیة

.، وكذلك تداخلها في جمیع المعارف والمجاالتیاتالتداولعلیها ب

وصفا تجریدیا الّلغةالحدیث عن التداولیة ال یعنى وصف إنّ ؛مبـادئ التـداولیة-3

كالبنیة الصوتیة والقواعد النحویة أو البنیة التركیبیة والصرفیة والداللیة ، ةالّلغویىنرها على البُ صوق

یعنى ربط الحدیث بالسیاق المحیط الملفوظ إذ إنّ بلأي المعجمیة الخاصة بالجملة وحسب؛ 

ألنَّها ؛الحدیث عن التداولیة یقتضي منا اإلشارة إلى العالقات القائمة بینها وبین الحقول المختلفة"

، وقواعد التخاطب واالستدالالت ةالّلغویمستویات متداخلة، كالبنیة تضمّ مفهومیةتنتمي إلى حقول 

هذا المقال ترجمة للجزء األول من الفصل الثاني من عبد العالي مریني، :جانین بودیشون، ما هو التواصل؟ تر-1

:كتاب
J. BEUDICHON, La communication: processus, formes et applications, Paris: 1999,
Armand Colin/HER /www.aljabriabed.net/n88_09 marini.ht األربعاء 10/30الساعة 

30/10/2013
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ظروف بةالّلغویین، وعالقة البنیة الّلغویذهنیة المتحكمة في اإلنتاج وفهم یة والعملیات الالتداول

وفي تشكل بنیتها التي تمثل ٕان التداولیة تتداخل فیها مجموعة من العلوم في نشأتها؛و 1"االستعمال

في واقعها الملموس والمحسوس، إذ ترتّكز الّلغةأنَّ التداولیة تدرس أیضا ویعنى .كقاعدة معارف

الذي یؤدیه أشخاص لهم معارف مشتركة ووضعیة اجتماعیة معینة؛ أي الّلغوياالستعمال على

وتمیز بین سالمة الجمل،في موقع اجتماعي معین وظروف مضبوطةالّلغويباالستعمال 

مقام مقال، وتربط محتوى الملفوظ بالظروف المحیطة به لفهم قصد فلكلّ ومقاصدها التي تحملها،

وهذا ما یطلق علیه قصد المتكلم عندما یحدث التفاعل بین المتلقین للخطابحّققتالمتكلم، وی

.صبغة العملیة، ونقول عن اإلجراء إّنه إیجابي

وهو ،ت التعریفات، إالَّ أنَّها تتفق في المعنىتعّدداممهّ اتجاهات التداولیة ونظریاتها؛:نیاثا

:الّلغةجراءات التي توظفها لدراسة فمن بین اإل.السعي إلى التأثیر في المتلقي وحمله على الفعل

.J.L)یعتبر جون النتش أوستن :یةفعال الكالماأل-1 Austin)واعتبر ،مؤسس التداولیة

تصف على أّنها ال(Affirmation)الجملة الخبریةأنّ دولقد أكّ .قول هو إنجاز عمل ماكلّ أنّ 

(sensال تحتوى على معنى ا عن األقوال التيوتحدث أیضً ،نجز من خاللها عملیوال تثبت؛ بل 

Non(من باب هيوالّنهي، و ،واألمر،منها االستفهامو ،وهي ال تخضع لمعیار الصدق والكذب

حویة والداللیة في تشكیل البنیة النامهمابعدما كان الفعل عنصر و .التلفظ بالجملة تعنى إنجاز فعلٍ 

هذه الخصیصة تجعل من المتكلمین و ...بنیة الجملةحّددوظیفة مركزیة ت"الفعل تداولًیا یشغل فإنّ 

تطبیق هووما یقوم به ،ه التأثیرئیروم من ورا2"ذوي نشاط لغوي حقیقياوأطرافً ،فاعلیناأفرادً 

أو العمل االجتماعي أو المؤسساتي )أو العمل(فالفعل الكالمي هو التصرف "لمضمون الكالم، 

هو الذي یطلق علیه والمصطلحالفعل یحتوى مضمون اإلنجاز ؛ ألنّ 3"الذي ینجزه اإلنسان للكالم

:الخطابیةنقدم بعض النماذج من المدّونةإًذا كیف ننجز األشیاء بالكلمات؟ ؛الجملة اإلنجازیة

المحاضرة لیست إجباریة؛أخرج من المحاضرة، إنّ -

الّلسانيفي التراث "األفعال الكالمیة"دراسة تداولیة لظاهرة :مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماِء العرب-1

.17، ص2005:بیروت.1ط،العربي
.12التداولیة، صالّلسانیاتجیالل دالش، مدخل إلى -2
الّلسانيفي التراث "ألفعال الكالمیةا"دراسة تداولیة لظاهرة :مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماِء العرب-3

.10ص،العربي
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؛ سكتوا جمیعاا-

انتبه؛-

؛ص مباشرةنرجع إلى النّ ،صركزوا من خالل النّ -

.اشرح؛ا في المستوى المطلوبإًذا ٌكنا ٌكن-

نشاط یقوم به شخص معین یمكن اعتباره كلّ نّ إعلى ")O.Ducrot(دیكورد ولقد أكّ 

1"ه انطالقا من التغیرات المتعلقة بالوضع الفیزیائي واالجتماعي للمتكلمحّددعمال إذ كنا نأو،فعال

ن یشروط معینة، وسّماه أوستةعاامر بمعیار الصدق والكذب والفشل والّنجاح لفهذه األقوال تخضع 

هذه حد هناك إخالل بأكان الفعل فاشل إذ إذ كان الرد إیجابي، أو فالفعل ناجح ؛بالفعل المضمر

ه فهذا الملفوظ نجدّ 2"ي یضطلع بالوظیفة التقییمیةالمتلقّ نرى أنّ و .للحكم على فشل اإلجراءالشروط

ال كان امحمدً (من هذا السیاق نفهم أنّ )إلى السبورة،محمد هیا لمواصلة الشاهد الّنحوي(كطلب 

فاإلجراء نجح (Convention)؛ لوجود التواضعاهنا الفعل اإلنجاري سیكون ناجحً )یبالي بالدرس

وصنف أوستین ،ین باإلجراء قاموا بهكّلفوالسیاق الذي حدث فیه واألشخاص الم،بظروف صحیحة

:األفعال الكالمیة إلى

وتراكیب ،هو األول من تصنیف أوستن، وهو فعل إنتاج األصوات:فعل القول-1-1

هذه المسائل تتعلق بأبواب ویشیر أوستن إلى أنّ .ویحمل داللةالّلغةالكلمات في بناءٍ یلتزم بقواعد 

ال یخلو من فذلك -دون االلتفات للسیاق–حوي فقط تناولها من المنظور النّ االّنحو؛ ولكن إذ

1 - O. Ducrot, dire et ne pas dire, Herman, paris, p 77.
 ال بّد من وجود إجراء معترف به اصطالحا بأثر ما، ویحتوى على التلفظ بكلمات من قبل أشخاص في بعض

ا اإلجراء؛ وهذا الظروف؛ في جمیع الحاالت واألشخاص والظروف الخاصة والعناصر المناسبة، لكي یستند لها هذ

ویلجأون إلیه أفكارا أو ،نفترض اإلجراءینّفذه جمیع المشاركین بشكل سلیم؛ وبشكل تام؛ عندمااإلجراء یجب أن

الشخص المشارك في اإلجراء، یحمل األفكار واألحاسیس، ویعتزم (أحاسیس تستثیر سلوكات لدى هذا المشارك 

تحمل النتائج المترتبة حو هذا النحو في ما بعد؛ ویجب أنینالسلوك المترتب عن ذلك؛ ویجب أنالمشاركون تبنى

خاذ موقف لدى المتلقي، سواء كان هذا الموقف إیجابیًا أو سلبیًا ات)دلیل ما(مرة یستوجب كّل في عن اإلجراء، ف

2006:محمد یحیاتن، الجزائر:القول من حیث هو فعل، تر،أوستن.ج.إزاء حدث ما أو شيء ما أو مقام ما

.25منشورات االختالف، ص 

.11التداولیة، صالّلسانیاتجیالل دالش، مدخل إلى -2
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، أي ةالّلغویونستشف من هذا القول أّن دراسة فعل القول وفق المستویات 1غموض واختالط

على لفظ بجملة یشتمل فكل ت؛لیس خطأالّلغاتفات الخاصة بالدراسة البنویة التي تدرس الص

المستوى الصوتي والمستوى التركیبي والمستوى الداللي والتي یسمیها "من الّلغويمستویات الدرس 

وأما الفعل ،وهو التلفظ بسلسلة من األصوات المنتمیة إلى لغة معینة،الفعل الصوتي:أوستن أفعاال

هو توظیف هذه األفعال حسب فالتركیبي فیؤلف مفردات طبًقا لقواعد لغة معینة، وأما الفعل الداللي 

التي یتشكل على الّلغويلمستویات الدرس استعمال قول هو بمثابة كلّ ف2"ةحّددمعان وٕاحاالت م

والصرفیة، باإلضافة إلى والتراكیب النحویة،من المكونات الصوتیة،مستواها الفهم الصحیح للقول

.أن تحمل داللةبدَّ التي ال،لجملةالداللة المعجمیة ل

القول الذي ینجز بمجرد "إذ هوالثاني حسب أوستن وهو :فعل المتضمن القولال-1-2

، فكل قول یحمل داللة في نفسه، صاتووجوب اإلنّ ،نفهم من هذا الملفوظ األمر)انتبهوا(3"التلفظ

أي أّن القول له محتوى كامن فیه، ویحمل المتكلم شحنة إخباریة في القول مثال یلزم أو یحذر 

قول شيء، في مقابل ضمناألولق بین األول والثاني، هو فالفرّ المتكلم أو یوعد جمهور المتلقین 

هي أو األمر والسؤال؛أو النّ ه یحمل فعل التحذیر فإنّ ؛ فظد التلّ مجرّ بالذي ثانيال

قول یثیر ردود كلّ ثه في الُمستمع، فهو األثر الذي یحدِّ :الفعل الناتج عن القول-1-3

أفعال أو مشاعر لدى الحاضرین، وینتج عنه إنجاز فعل؛ فالفعل التأثیري هو األثر الذي یتركه 

)05(وصنف أوستین األفعال الكالمیة في خمس .باطَ فعل الكالمي الغرضي في المخال

:4مجموعات هي

على أن تكون هذه السنة، سنة قّدر:مثال:verdictifsالدالة على الحكمةالّلغویاألفعال 

...حكم على اإلضرابات 

األستاذ المجموعة التي ستقوم عّین:مثال:exercitifsالدالة على الممارسة ةالّلغویاألفعال 

...نصح، حّذر/بالعرض في الحصة القبلة

منشورات ،2006:محمد یحیاتن، الجزائر:أوستن، القول من حیث هو فعل، نظریة أفعال الكالم، تر.ج-1

120ص،االختالف
الّلسانيفي التراث "األفعال الكالمیة"دراسة تداولیة لظاهرة :مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماِء العرب-2

.41ص،العربي
3 - J. L. Austin, Quand dire c’est faire. Paris: 1970, Ed de seuil, p 113.

.34التداولیة، صالّلسانیاتجیالل دالش، مدخل إلى -4
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/بالسكوتواالتزم/وعد:commissifsالدالة على الوعد ةالّلغویاألفعال 

...هّنأ /ا یاموسىشكرً :conductifsالدالة على السیرةةالّلغویاألفعال 

.االجتماعيي الوسط فووظیفة هذه األفعال هي ضبط سیرة وسلوك المتكلمین 

.الطالب عن أسئلة األستاذافترض، اعترف، ردّ :expositifsالدالة على العرض ةالّلغویاألفعال 

.وتقوم هذه األفعال بضبط مكانة أقوالنا داخل الحدیث أو الحوار

.J(رل یس.ر.ونججاء و  R. Searle( التي ر نظریة األفعال الكالمیةطوّ بعد أوستن الذي

عن داللة ما التعبیرعندما یرید متكلم "قائًال ر عنه وعبَّ ،أوستین وأضاف مبدأ التعبیریةأتى بها

المقاصد والمواضعات "هما ویعنى ب1"فهناك تعبیر مناسب أو صیغة صحیحة حاملة لهذه الداللة

عن واضعیة للتعبیر والجمل التي أنجزت بوساطتها وسیلة تَ ةالّلغویاعتبار األعمال تم وبالفعل 

أي بین اسم ،إذ مّیز ما بین داخل الجملة وما یتصل بالقوة المتضمنة للقول2"مقاصد وتحقیقها

فعل :ث ینطق بجملة ما تحمل أفعاالالمتحدِّ رل أنّ ییرى سو المحتوى القضوي واسم القوة اإلنجازیة؛

هذا الغرض الذي یلزم المتكلم ،إنجاز التلفظ، وفعل قضیة التلفظ؛ وتسمى إنجاز فعل قوة التلفظ

التأثیر في بقاس قدرة المتكلم تبواجبات معینة؛ وفعل أثر التلفظ؛ وفیه صلة بمقام التواصل و 

:إلىةالّلغویرل األفعال یوصنف س،اعتقادات المستمع

الفعل غیر المباشرالفعل المباشر    

ت   غیر معجمیةاأمار و اإلسناد   ف اإلنشاء   ف التأثیر    المجاز   السخریة   ف

البسمة النغمة

ظل القصدیة ركن أساسي في نظریته، فهل یجدر بنا أن نعتني بالملفوظ في أنّ رلیسویرى

خطاب ینطلق من مرسل إلى مرسل إلیه أو تعدُّ لب العملیة التواصلیة في كلّ :یةالقصدّ وقاصده؟م

إفهام المرسل إلیه"وتتمثل غایتها في،العكس؛ وهي ذات تكوین بیولوجي في ذهن المرسل

1- J. Moeschler et A. Auchlin, Introduction a linguistique contemporaine, Paris: 2006

Armand, .138p
.33التواصل، صآن روبول وجاك موشالر، التداولیة الیوم علم جدید في-2
    فعل القول
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ذلك و ة،الّلغویأوال المستویات ، بامتالكل إلیهو صرید الو ر المرسل عن القصد الذي یویشترط لیعبِّ 

تراكیبها وسیاقات استعمالها، وعلى اإلجمال معرفة المواضعات التي تنظم إنتاج و هابمعرفته لقواعد

ال والمدلول، بل یمتدُّ إلى السیاق یجاد العالقة الّداللیة بین الدَ وال یقف القصد في إ1"الخطاب بها

إلى تفكیك سعى تكقاعدة معارف، تعدُّ المحیط بالخطاب والمعارف الموجودة في ذهن المتلقي التي 

.للخطابةالّلغویغیر العناصر و ةالّلغویالعناصر 

.J(ریس ج.جوجاء  Grice( ّوقام بوضع مفاهیم مهمة خاصة الّلغةفالسفة وهو أحد ،

إذ وضع ركائز مهمة ینشأ على منوالها المتحاورین ، أسالیب وتقنیات الحوار الفّعال للخطابب

مبدأ التعاون، ومسلماته :مفهوم نظریة المحادثة وانبثق من فلسفته"سهم في بلورة قد أو ،خطاباتهم

نص خاصة تلك التي تبو ،نظریة المالئمة؛ فقد ولدت من رحم علم النفس المعرفيأماالحواریة، و 

وهذا المبدأ قائم على مالءمة الحوار لَنفسیة 2"بهفسیة مَخاطِ على ضرورة مالءمة الملفوظ لن

والمتكلم بشكل عام یجنح نحو التعاون مع "وفق مبدئیین مبدأ المالءمة ومبدأ التأدب المتلقي، 

لیست بمراعاة مستویات الجملةو بمجموعة من القوانین األساسیة 3"محاوره قصد إنجاح المحاورة

نّ ذ إإ؛ةین بمبدأ التعاون الذي یقوم على البراهین العقلیبل بقواعد خاصة بین المتحدثین والمتحاور 

سیق بین المتحاورین كما سّماه فال بد من التنّ ،فهم الملفوظ ال یدل بطریقة طبیعیة عن قصد المتكلم

Maingueneauمونغینو  أو قضیة ینتج ملفوظا )أ(مالمعنى ال یكون صریحا فالمتكلّ ّن إأي )(

عمل على استرجاع ما یرید المتكلم قولهیف)ب(إلى المرسل إلیه یعمل على تمریر قضیة و 

ویضمن تبادل الحدیث بین ، یقتضي بالنسبة للمخاطب أن یكون قادرا على استرجاع قصد المتكلمو 

:ریس قواعد التخاطب وهيجمن هذا المنطلق وضع و ،ل عقد اجتماعي أخالقيیشكبت،المتحاورین

لتكن إفادتك المخاطب على قدر حاجته؛ :قاعدة الكم-

أال تتعدى إفادتك القدر المطلوب؛ :قاعدة الكیف-

ال تقل ما ،عد عن الغموض والدقة التنظیمیة في عرض المعلوماتوتقتضي البُ :قاعدة الجهة-

تعلم كذبه وال تقل ما لیست لك علیه بینة؛ 

.183مقاربة لغویة تداولیة، ص:عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب-1
الّلسانيفي التراث "األفعال الكالمیة"دراسة تداولیة لظاهرة :مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماِء العرب-2

.26ص ،العربي
3- J. Moeschler et A. Auchlin, Introduction a la linguistique contemporaine, p165.
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.ویناسب مقالك مقامك:قاعدة المالءمة-

ضمنیة؛ فالمعاني الصریحة ومعانٍ ،صریحةم الداللة التركیبیة إلى معانٍ یقسأیضا بتوقام 

عرفیة شمل على محتوى قضوي وقوة إنجازیة حرفیة، بینما تشیر المعاني الضمنیة إلى معانٍ تَ 

فالمعنى في هذه النظریة هو بنیة مولدة من افتراضات سیاقیة "حواریة استلزامیةومعانٍ ،اقتضائیة

أطر العملیة في مستمدة من تأویل لألقوال السابقة من ناحیة، ومرتبطة بالمحیط الفیزیائي 

وكذا المعلومات المستقاة من ذاكرة النظام المركزي بمداخلها الثالث؛ المدخل المنطقي ، التواصلیة

متضمنات من الجهاز المفاهیمي التداولي یتشكل أیضا و .1لموسوعيوالمدخل المعجمي والمدخل ا

متها االفتراض القول التي تمثل ما یمكن فهمه بالقرائن السیاقیة من الخطاب المنجز، وفي مقدّ 

ومفادها انطالق المتخاطبین من معطیات pre-suposition(2(المسبق أو اإلضمارات التداولیة 

ول ؤ للمسالمسبق أنّ كیف حال زوجتك؟ فاالفتراض:فلو قلنا لشخصمعرفیة قاعدیة لتحقیق الفهم

تسمى االفتراضات المسبقة باألقوال و .فحوى السؤالسیكون الّرد تجاهال وعدم قبول زوجة، وٕاالّ 

les(المضمرة  sous –entendus( ّبفعل وهي جملة من المعلومات الخطابیة غیر الظاهرة إال

السماء ممطرة یمكن أن یتضمن الدعوة إلى إنّ :فقولنا أمام شخص؛التأویل السیاقي للحدیث

الفرق بین أنّ المكوث في البیت أو المبادرة إلى العمل أو الحث على عدم نسیان المظلة، إالّ 

الثاني عن مالبسات الخطاب وفحواه توّلدبینما ی، السیاق الكالميمنتوّلداألول مهو أّن الّنوعین؛ 

ُیشادَّ في هذا السیاق أنّ وربما كان من المهمّ 3اختصار ممایزة بین الداخلي والخارجيٕانَّها بو ،نفسه

قاعدة ا كهویمكن وضعبها،ولقد تم االعتراف،بقة في التعلیمسَ بالدور التعلیمي لالفتراضات المُ 

 ویمكن أّن یمثل للمستویات التالیة بجملة أفعى خلف الباب؛ فالمعنى الصریح وصف واقعة وجود أفعى وراء الباب

إخباریة مثبتة وأما المحتوى القضوي فوجود كائن حي خطیر ومؤٍذ، وأما القوة اإلنجازیة الحرفیة المؤشر لها فجملة 

وبسیطة وأما المعنى الضمني فمكون من معنى عرفي هو اقتضاء التنبه والحذر من وجود األفعى خلف الباب، وأما 

المعنى الحواري االستلزامي؛ فهو الحث على أخذ الحیطة والحذر أو التحذیر بشكل غیر مباشر أو التعظیم من 

الّلغويآفاق جدیدة للدرس ،محمود أحمد نحلة:ینظر.خطر شخص أثره كأثر األفعى في سیاق تخاطبي خاص

.مسعود صحراوي التداولیة عند العلماء العرب:وانظر
األفعال "دراسة تداولیة لظاهرة :مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماِء العرب:لمزید من التفصیل انظر-1

.39العربي، صالّلسانيفي التراث "الكالمیة
،، المركز الثقافي العربي1998:والمیزان أو التكوثر العقلي، الدار البیضاءالّلسانطه عبد الرحمن، -2

.113ص
3- Catherine Kerbrat-Orecchion, l’implicite, Paris:1986, Armantin Colin, p39.
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أو ما یعرف باالفتراضات المسبقة لدى المتعلم إذ ینطلق من المكتسبات السابقة ؛تداولیة للتعلیم

، مثال تعلیم عملیات الریاضیات كالجمع والطرح والضرب على اعتبار وجودها لدى المتعلمین

دراسیة متكاملة من ستراتیجیة مهمة في بناء مناهجَ وهذه االدون معرفة أوال األرقام،من والقسمة 

التواصل التعلیمي السیئ بین المعلمین والمتعلمینل من صور وسیقلّ ،والمهاراتُ حیث األنشطةُ 

یؤدیه أشخاص لهم معارف مشتركة الذي في واقعها الملموس والمحسوسالّلغةوتدرس التداولیة 

م عندما یحدث التفاعل بین قصد المتكلّ حّققتوی،مقام مقالووضعیة اجتماعیة معینة؛ فلكلّ 

.العملیة التخاطبیة اإلیجابیةعلیه صبغة طلق المتلقین للخطاب، وهذا ما ی

Théorie(تأسست نظریة التلفظ :ظنظریة التلفّ –2 de l’Enonciation(إمیل من ِقبل

.E(ست یبنفن Benveniste( ت اآلراء تعّددا، و حیزا مهمّ وشغلت نظریة التلفظ ، 1960عامفي

إنجاز فردي للملفوظ "أّنها ؤكد بنفنست على وی، فعل فردي لالستعمالالّلغةوظیفة عتبر تهيو ،فیها

ر وهو التلفظ الذي ینجوالتلفظ هو ممارسة فردیة، 1"ك، كإجراء َتَملُّ الّلغةطیع تعریفه بعالقته مع نستَ 

مجموعة من العناصر التي وى علىحوهذا الملفوظ ی.من فعل التلفظ، مما یشكل أنذاك الملفوظ

ملفوظ یتم عندما للإًذا التلفظیة فعل إنتاج ، والمكانث والمتلقي والزمان المتحدّ :هيمنها،لیتشكّ 

والتلفظیة هي العملیة المؤدیة ،ةهو النتیجَ فالملفوظ أما.وهي الفعللصالحهالّلغةیشغل المخاطب 

والملفوظ محتوى لذلك ،منه الكالمأالتلفظ هو مؤشر لفعل الكالم الذي ینشإًذا .النتیجةهذه إلى 

.ویشكل الفعل الكالمي حیزا مكانیا خاصة،المتكلمقبلنطق به من الفعل الكالمي آنیة ال

التي ال تظهر داللتها إال من خالل ةالّلغویوتنبني هذه النظریة على دراسة بعض العناصر 

وسّماها بنفنیست الجهاز ،المكانظروف الزمان و ظروف ضمن ضمائر الشخص و حّققتالسیاق و 

أي تلك ؛م في اللحظة التي یتحدث فیهاالكالمي الذي یؤدیه المتكلّ ویمثل النشاط .الصوري للحدیث

:2وقدمت أوركیوني تقسیما طبیعیا وهو،الممارسة التي ینسبها لذاته متفاعال مع اآلخر

؛)Locuteur(الملفوظ المسند إلى المتكلم -

؛)Allocutaire(الملفوظ المسند إلى المخاطب -

Situation(التلفظیة الملفوظ المسند إلى الحالة - d’énonciation.(

1 - E. Benveniste, problèmes de linguistiques générales. 1974, Ed Gallimard, T2, P80.
2 - Catherine Kerbrat-Orecchion, L’Enonciation de la subjectivité dans le langage ,

Paris: 1980, Armand colin éd, p 31.
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اجتماعیة وتحیلنا الحالة التلفظیة إلى مختلف المواقف التي یرد منها الملفوظ من مواقفَ 

التبصر في محتوى هذا الملفوظ، نجد فیه مجموعة من األسالیب بوهي المرجعیة، و ،وثقافیة

.دالالت اإلیحائیة التي یكتنزها هذا الخطابوالDEIXISمرجعیات الملفوظ :هي،ةالّلغوی

ویقال أحیانًا إنَّها تعكسها ا،عالمات تحیل إلى ملفوظیتههي:مرجعیات الملفوظ-2-1

؛ثانیة تتبدل األدوارفي كلّ و فتشیر إلى المتحدث والمستمع والزمان ومكان الملفوظ، ؛)الملفوظیة(

نى الشكلیة، لیس لها باعث جدیر بأن یكون لها من البُ نفسها مجموعة "وهي تعدُّ أكثر تمثیلیة إذ 

حدة ما في دقة، ونستعمل المرجع لربط شكل وَ فالمرجعیة تحیل إلى حقیقة هذه الدوال بأكثرَ ؛قیاس

1"مین الخاصةالخطاب دون شيء أو نستطیع أن نفرض حینئذ ذلك المعنى بتتابع تجارب المتكلّ 

المرتبط بتجارب الّلغويبل تربط الملفوظ بالمعنى غیر ؛ الّلغويىفال تحیل فقط إلى المعن

تساعد على كشف المعنى الذي یدرك من خالل البنیة و ل الواقع الخارجي، المتحدثین الذي یشكّ 

المرجعیة التي هاإلحالة إلى مستویاتعلى جبرنا یودراسة خطاب ما .ثقافیة لمجتمع ما-السوسیو

:، وهين منهیتكوّ 

، وهيالملفوظاصر األساسیة المشاركة في تمثل العن:)Deixis(الضمائر -2-1-1

التي ةالّلغویالوحدات يالضمائر تعنف"؛تُنوب عن الفردالتي)أنت(والمتلقي)أنا(المتحدث

باإلضافة إلى األهمیة التي یقوم …)Sémantico-Référentiel(الداللي -یستوجبها المرجعي

)أنا(مرة یتحّدُث فیها وفي كلّ 2"والحالة الزمكانیة للمتحدث المَخاطببها المشاركون في الخطاب 

وبین.بهدف الحدیث عن نفسه)أنا(الفرد الذي قال إلى )اإلشارة(هذه الكلمة ال یسعها التدلیل فإنّ 

RELATION)وبین فرد ما یتحدث عن نفسه في لحظة معینة تكون العالقة عالقة حقیقیة )أنا(

DE FAIT) اإلشاري هو العنصر الذي اإذً 3اأنلفظ هذا الفرد لكلمةمنهي العالقة الناتجة

.بهویحیله إلى المقام الذي أنتج فیه وٕالى الفاعل الناطق،الملفوظهذا ُیكّون 

Jan(سماه جان سیرفونيالذي و ؛الشخص الثالث المبني للمجهولنجدُّ و  Cervoni(

الفرنسي الّلسانشخص من النَّاحیة التصنیفیة التي ینتمي إلیها في -الوهو ال،بالشخص األساس

هذا الشخص أكان سواءً (PREDICATION)هذا الشخص یشكل الدعامة الالزمة لإلسناد

1- Georges Mounin, Dictionnaire de la linguistique, E4. Paris: 2004, QUADRIGE/ P U
F, p 284.

2 - Catherine Kerbrat-Orecchion, l’énonciation de subjectivité dans le langage, p 34.
.27المرجع نفسه، ص-3
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بینما ، امستترً أم-كما في الحالة التي یظهر فیها على شكل ضمیر شخصي-صریحًا مرسومًا 

بل ،أنا وأنت:في الملفوظ مثلله شخص ال یمكن إعطاء وظیفة متمیزة -الالتقول ركیونيو أ

ضمیر فهو یحیل إلى العربیة الّلغةیستدعى به في بعض المواقف الكالمیة بالنسبة للمتكلم، أما في 

.)هو(الغائب

زمان وال،یعدُّ من المرجعیاتو هو الوقت الذي ینشأ فیه الملفوظ، :الزمان-2-1-2

تعني التي سمى بالخطیةیو ،ر عن المستقبلوالحاضر الذي یعبّ ،بین الماضي المنقضيمحصور

أن نقع بدّ نحن نعلم أنَّنا ال"مثلالجملة، ىمعنحّدده یألنّ ،الّنحوي ضروريفالزمن؛االستمراریة

واللیلة الیوم :ف الزمان نحوو ظر منإنسان یعیش في زماٍن، ولهذا ال بدّ وكلّ ،زمانيفي ظرف 

والزمن 1"وصباحا، ومساًء وأبًدا، وَأمًدا وحیًنا، وما أشبه ذلكوَغدوًة وبكرًة، وسحرا وغدا، وعتمة

:مته أوركیوني على الشاكلة اآلتیةحسب بنفنست قدّ الّلغوي

بهمات المرتبطة بالسیاق المُ همةبَ الظروف المّ 

تشرح داخل :المرجعي

.السیاق

.إًذافي هذا الوقت الحالي؛اآلنفي هذا الوقت؛التزامنیة

خر؛ األسبوع المنصرمآاألمس، في یوم القبلیة

.؛ منذ ساعات، منذ عهد قریب)األخیر(

األسبوع السابق قبل األمس،

فقطأكثر بكرا، ساعات قلیلة

.قبل

من اآلنفي یومین؛غدا؛ السنة المقبلة؛البعدیة

الحقا؛قاء البعیدإلى اللّ فصاعدا؛

غد؛ السنة المقبلة؛بعد 

؛ لخال؛ینیومین الالحقال

.بعد فترة وجیزة

؛في اإلثنین األكثر قربا، القبلیة(االثنین الیوم؛الحیادیة

في هذا الصباح، في هذا )البعدیة للمتلقي

)اآلن(سنلتقي؛الصیف

.في یوم آخر

.307، دار اإلمام مالك للكتاب، ص2005:الجزائر.3ابن آجروم، شرح المقدمة األجرومیة، ط-1
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ضمن اإلشاریات، فال نستطیع أن نتجنب مكان نشأة الخطاب من یعدُّ :المكان-2-1-3

وفوَق ،ووراءَ ،وخلَف، وُقداممأما:ظروف المكان، ومن مكانٍ وكلُّ إنساٍن یعیُش في ،قبل المرسل

أشبه ذلك، وتساعد على فهم الخطاباَء، وتلقاَء، وثمَّ، وهنا، وما وعند ومع، وٕازاَء، وحذوتحت 

المواقع باالنتساب إلى نقاط مرجعیة في الحدث حّددتو برز تموقع الخطاب في العملیة التخاطبیة، تو 

ن یهناك طریقتإنّ ":تقاس أهمیة التحدید المكاني بشكل عام انطالقا من الحقیقة القائلةو .الكالمي

حدید أماكنها من إما بالتسمیة أو الوصف من جهة أولى، وٕاما بت:ن لإلشارة إلى األشیاء همایرئیست

وتصنف مراجع بعض هذه األدوات .یبرز لنا مواقع األشیاءفالمرجع المكاني ُمهمّ 1"جهة أخري

انطالقا من مكان المتكلم عند التي تدل على البعد )هناك(التي تدل على القریب و)هنا(مثل 

ین مركز ونقطة وتع،بالتفصیل مكان الخطابحّددهذه الظروف تف2"تلفظه بالخطاب قربا وبعدا

.انبثاق الملفوظ

العناصر التي یصعب اإللمام بها، وهي تلعب دورا ىحدهي إ:الدالالت اإلیحائیة-2-2

أكثر ما یثیر "ٕانَّ و ،ربط الملفوظ بالسیاق العامتاألنه؛ في تبیین المعني الحقیقي للملفوظا ُمِهمّ 

المعتبرة بمثابة ماهیة مرجعیة شاملة ،لاصالتّ لترسیمات عبارة عن الكون االهتمام یبدو لي هنا أنّ 

ولیس ،العالم أو السیاق كأحد المشاركین الفاعلین في عملیة التبادل الخطابيعتبر أنَّ نیجب أن 

فالسیاق یزیل 3"م لیعطي رأیه في حقیقة الجملالسیاق یتكلّ بلفعل االتصاف)جامد(فقط كطرف 

هال یمكن تفسیر ف؛الّنصفهم و .م منهویساعد على اإلدراك السلیم لمراد المتكلّ ،الملفوظناإلبهام ع

استخدام القدرات وذلك ب،الّلغةا من فظ من السیاق ال یعدُّ جزءً بمعزل عن السیاق، وٕاذا جّرد اللّ 

سة على أمور مشتركة بین المتخاطبین مثل المعارف اإلدراكیة واألعراف مؤسّ الّلغةالعقلیة؛ ألنّ 

.ةالّلغوی

الّلغةللدراسة التداولیةبها تعدُّ نظریة الحجاج من اآللیات التي جاءت :نظریة الحجاج-3

التأثیر واإلقناع في التخاطب وتشّخص مختلف األسالیب والتقنیات التي یستخدمها المتلفظ بهدف 

أهمّ ولعل الحجاج وُتسهم في إیضاح المعنى أكثر، وتزیل اإلبهام لفحوى خطاب المرسل؛ني، اإلنسا

.84تداولیة، صمقاربة لغویة :عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب-1
.85-84، ص المرجع نفسه-2
.34جان سیرفوني، الملفوظیة، ص-3
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والحجاج مرتبط بالخطابة .ذاتهاإلقناعفي شكل من أشكال اإلقناع، وأشرَف مقصد للخطابة 

تناولته العرب بالدراسة قدیما بفضل الجاحظ وعبد ولقد،وأسالیب إقناع الخصم عند الیونانیین

ما مفهومه؟القاهر الجرجاني، ف

العرب البن في لسانوردعلى ما ةالّلغویع المعاجم تجمّ :لغةمفهوم الحجاج-3-1

ما ُدفع به الخصم، وهو رجُل ِمْحجاج أي :ةالبرهان، وقیل الحجَّ أي ة من الُحجَّ "أنَّها على منظور 

َفَحَج آدُم ُموسَى أي َغَلبُه بالحجة، وقال :َغَلُبه على حجته، وفي الحدیث:ŕĎŠţ�ƌčŠÊţÉƔ�ÊƌČŠÉţÃ، َجدلٍ 

القصد لها وٕالیها، وكذلك َمَحّجُة الطَّریق هي ألنّ ،ْت ُحجًة ألنَّها ُتَحجَّ أي تُقصدُ ّمیما سُ إنَّ :األزهري

تي في الدُّنیا واآلخرة أي قولي وٕایماني في بّْت ُحجَّ اللَُّهمَّ ث:عاءوفي الحدیث الدُّ ،المقصُد والمسلكُ 

الحجج؛ القیام باستعمال"وحسب قاموس روبیر الصغیر یعني1"الدُّنیا وعند َجواِب الملكین في القبر

فالحجاج هو محاولة كّل منهما ؛2"تحقیق نتیجةمنه أو هو مجموعة من الحجج التي تستهدف 

مع أو ضد فكرة أو رأي أو سلوك ةوتكون الحجّ عّللاألسباب أو الاآلخر بوجهة نظره بتقدیم إقناع

أّن له وهي وجود التخاصم والتنازع والجدل والغلبة والنقاش، أي ،على شروطالحجاج ما، وینبني 

ت جاء...بمعنى الدلیل والبرهان ...ُهَو قويُّ الحجَّة"ویقال كذلك .يوالتواصلمعناه الفكري

ة  ة فهي االسم من "أما -اءبضم الح-الُحجَّ -على غیر قیاس-، والَمرَّة من الحجِّ »َحجَّ «الِحجَّ

ال بّد من وجود والُحّجة 3"ومن ثم ال تكون إال مضمومة الحاء في الداللة على الدلیل والبرهان

التأثیر مرسل ومرسل إلیة قصد تبادل األفكار أو التنازع في الشيء المراد، وذلك بمحاولة كلیهما  

.تقدیم البراهین العقلیة، والحجج المنطقیة المثبتة سواء في الواقع أم الدینفي األخر، وذلك ب

وشدِّ ،طابیةقنیات الخَ ى دراسة التِ نظریة تهدف إلهي :اصطالحامفهوم الحجاج-3-2

الّلغاتدیكور كلّ یعتبر ، إذ ...بیرلمان و دیكور هومن مؤسسی.وٕاثارة المتلقین بالحجج،العقول

خطاب یشمل في طیاته التعبیر عن حاجة ما كلّ حجاج، ألنّ الممارسة هو فالتلفظ بجملة ؛حجاج

.ابن منظور، لسان العرب، مادة ح ج-1
2- Paul Ropert, le nouveau Petit robert: Dictionnaire Alphabétique et Analogique de la

langue français, paris: 2007, 25 Avenue pierre-de-Coubertin, p136 .
.دلیل المثقف العربي، مادة ح ج جالّلغويأحمد مختار عمر بمساعدة فریق عمل، معجم الصواب -3
اسات الحدیثة بالبالغة الجدیدة، ولقد عرفت لدى علماء العرب قدیما، أمثال الجرجاني، وٕاّن البالغة ر تسمى في الد

.وسیلة لإلبداعو ،القیمة الجمالیة، بل من كون ذلك وسیلة إقناعالجدیدة غیر معنیة بالخطاب من أجل الزخرف أو

.صابر الحباشة، التداولیة والحجاج:ینظر
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وتنبني هذه النَّظریة على طریقة النقاش والحوار عبر األسئلة المطروحة .الّلغةیسعى لتلبیتها بفضل 

أو أكثر؛ فالمتكلم نیالكالم مبني بین متخاطبوكلّ ،واألجوبة المهتمة خاصة بالمسائل الظنّیة

التغیر والتحویر في بنائه وأنساقه التي "ه رضفالحجاج غاإذً ؛متحدث ومسیطر ثم المتلقي بدوره

فال 1"النقاش هو ذاتهى وٕان ظلَّ بعا لتغیر المقام، وتغیر ظروف المحاجج حتّ یقوم علیها وذلك تِ 

؛ وقد تكون العالقة الحجاجیة الّلسانمن غیر حجاج وال حجاج بغیر تواصل بالّلسانتواصل ب

المتلقي هذا الموقف؛ ىتبنیلما، وذلك تعلیلیة تفسیریة؛ فمضمون الحجاج یسعى إلى بناء موقف 

.وذلك بتوظیف عدد ال نهائي من الحجج المرتبة والمتسلسلة

ز على وذلك بغیة ترك أثر عند المتلقي؛ ویرتكّ ؛وتطغى على الحجاج البرهنة والتأكیدات

حجاجیة لیست وتعتمد بمثابة قطابیات .ما یحمله في مضمونه واستعمالهالطبیعي في كلّ الخطاب 

فالحجاج أساس المعنى ؛بوصفها أساسا لكل داللةالّلغةة في ها مسجلولكنّ ،مضافة إلى الملفوظ

رنة اإلخباریة في الواقع تعدُّ درجة ثانیة بالمقایؤكد صابر الحباشة أنّ و .وأساس تأویله في الخطاب

فالزعم بوصف الحقیقة قد ال یكون إًذا إال قناعا لزعم أكثر جوهریة بممارسة ضغط على ؛بالحجاج

من دون العودة حّددالمعنى ال یتل عن ملفوظ أو أكثر، وأنّ و تكلم هو المسؤ المُ نّ إ و .آراء اآلخر

الحجاجیة لقول القیمة و "مكونات الجملة نفسها،إلى مقاصد الملفوظ وحجاجه، ویبرز خصائص

الجملة بإمكانها أن تشمل على حسب، بل إنّ و مها لیست هي حصیلة المعلومات التي یقدّ ،ما

هي تصلح إلعطاء توجیه حجاجي فمورفیمات وتعابیر أو صیغ باإلضافة إلى محتواها اإلخباري، 

ي فعالقة داللیة بین األقوال ببط الحجاج تر وی2"وتوجیه المتلقي في هذا االتجاه أو ذلك،للقول

ولكن هذا العمل محكوم بقیود لغویة، فال بّد أن تتوفر الحجة ،المحاجةالخطاب وتنتج عن عمل 

الّلغةل في بنیة الحجاج مسجو .القضیة الثانیةة حّتى تؤدي إلى حّددشروط مفي القضیة األولى

ى الحجاج وال یتجلّ 1"بالغیة مقامیةولیس مرتبطا بالمحتوى الخبري لألقوال، وال بمعطیات،ذاتها

حسب؛ بل یمتد إلى نواحي الحیاة لیشمل كل ماله و علماء القدامى الفي الفلسفة والقانون كّما تصوره 

وحتى ضمن حیاتنا الیومیة التي تعدُّ ...الدین،األخالق،الفن،صلة باإلنسان فنجده في التربیة

والعائلیة والسیاسیة توفر لنا كما هائال من أمثلة الحجاج البالغي، إنّ الحیاة الیومیة و "زانا للحجاج خِ 

.6، ص44مجلة علوم اإلنسانیة، العدد "الغربيالّلغويالحجاج في الدرس "بوزناشة نور الدین -1
2 -O. Ducrot, les échelles argumentatives, paris: 1980, éd de minuit, p18.



49

الحجاج یساعد على التقارب ا إذً 2"رباأهمیة هذه األمثلة المنتمیة إلى الحیاة الیومیة تكمن في التق

مجاالت الحیاة في كلِّ ظهر وی،كلها حجاجالّلغةوالتبادل بین لنس في مختلف المواقع والمواقف، ف

فهو ذو فعالیة اجتماعیة التربیة والفن والدِّین والسیاسة؛ وجودة في ویخزن كًما هائال من الحجج الم

القیمة الحجاجیة ال وهذا یعني أنّ "؛ویدرس وفق قیمتهیقع الحجاج في مستوى الخطابو .وحیاتیة

نتیجة كما أّن 3"نستطیع الحكم علیها بالصدق أو الكذب؛ ألنَّها ال تخضع لشروط الّصدق المنطقي

ملفوظ ما ال نستطیع قیاسها على حجة ما، بل هو في سیرورة دائمة من التأویالت بالتدرج 

مجموعة من القوانین دیكورحّددولقد .ت الحجة األولىتثبي الحجاجي التموتسمى بالسل،يالمنطق

بین الحّجة والنتیجة؛ تتطلب العالقة الحجاجیة وجود معرفة مشتركة و د على صدق النتیجةالتي تؤكّ 

ة؛ وأشكال المعارف المشتركة من حّددضمن قّوة مبأكثر أو أقلَ حّددوللمعارف المشتركة أشكال تت

[+وهي)-(وأقل ورمزه )+(خالل التألیف بین أكثر ورمزه  :أمثلة؛]-،-[و+]،-[و]-،[+و+]،:

ومنحت له األستاذة نقطة إضافیة؛، شارك محمد في الدرس-

واّلنص الذي حلّله ناقص؛، محمد في الدِّرسشارك-

واألستاذة أضافت له نقاط المشاركة؛، لم شارك محمد في الّدرس-

.ال نضیف لمحمد نقاط المشاركة، فلم یحلل النص جیدا-

ال یستقر انشطأن یكون المتلقي فاعالعلى المعرفة المشتركة، فال بدّ )عمر بلخیر(د ویؤكّ 

خطیبا أو (م تكلِّ والمُ ...والتأثیراعاإلقنم إذا رام تحقیق غدو ضروریة للمتكلّ ومعرفته ت،على حال

وبمورثهم،یة عمیقة بأحوال المخاطبین الراهنةار یع تخیل المخاطب ما لم یكن على دال یستط)كاتبا

ل شبكة من المعارف المشتركة تمثل فالعامل الحجاجي یشكّ ؛الثقافي والحضاري وبهموم مستقبلهم

ا یطرح یجعل العقول تذعن لمحجاج أنغایة كلّ ف".لبلوغ نتیجة ماهااتباعمسارات حجاجیة ینبغي 

ة الحجاج تقوى درجتها ذعان فأنجع الحجاج ما وفق في جعل حدّ علیها أو یزید في درجة ذلك اإل

أو ما وفق على األقل )ه أو اإلمساك عنهإنجاز (ل یبعثهم على العمل المطلوب لدى السامعین بشكّ 

-25ص،ةالّلغوی، منشورات مخبر الممارسات 2011:مات في الحجاج والّنص، تیزي وزوعمر بلخیر، مقدّ -1

31.
.3الغربي، صالّلغويبوزناشة نور الدین، الحجاج في الدرس -2

3- O. Ducrot, les échelles argumentatives, p26.
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بمثابة التي ُتعدُّ وهي الداللیات الحجاجیة 1"في جعل السامعین مهیئین لذلك في اللحظة المناسبة

وفي تشابك عناصر الّنص والربط بین مكونات الجملة ،عناصر لغویة تساعد في توجیه المعنى

2:دراسة هذه الظواهر، وقسمها إلىبوقام دیكرو .ص المحتواة فیهوتحقیق المعنى وداللة النّ 

هيو ،وتلعب دورا ُمِهما في االنسجام واالتساق للخطاب:وابط الحجاجیةالر -3-2-1

وتتمثل في بعض العناصر الّنحویة .تكتسي بعدا نّصیااتسمح بتدریج وتسلسل القضایا، فهي إذً 

...ا كن، إذً مثل أدوات االستئناف الواو الفاء، ل

تضمن هي مهمة في بناء وتشكیل الخطاب، بطبیعتها و :العوامل الحجاجیة-3-2-2

وات الحصر دأ:ي للجملة أو القول مثلالتداولواالتساق معنى الربط عن طریق تحقیق التجانس 

حجاجیة ةسهم في بناء استراتیجیوهذه الروابط تُ .منذ، تقریبا، على األقل:والّظروف مثل،والنفي

ناعإققول الذي یولد في د فیها الربط المعنى حسب السیاقات التي یر إذ ت؛في جملة أو أكثر

"المخاطب الوظیفة ونظریة الحجاج تنطلق من فكرة مفادها أّننا نتكلم عامة بقصد التأثیر، وأنّ .

الحجاج ذو طبیعة توجیهیة إثباتیة و 3"المعنى ذو طبیعة حجاجیةاألساسیة للغة هي الحجاج وأنّ 

:وهما،حجاج ذو طبیعة تقویمیةهناك و 

.ch(یقول شایم بیرلمان :الحجاج ذو صیغة إثباتیة توجیهیة- Perelman( وأولبریخت

:هي،صیغ التوجیه التعبیریة إلى أربع صیغانَّها تصلح ألي حجاج، وقسمإ)O.Tyteca(تتیكا 

ذات دور حجاجي مهمّ وهي وصیغة التمني، ،إلزامیة، وصیغة استفهامیةصیغة إثباتیة وصیغة 

الحجاج ویحمل 4"قادر على تعدیل الحقیقة والیقین، أو تعدیل أهمیة المعطیات في الخطاب

د علیه من ألوان الثقافة ومظاهر الحضارة على التبدل بحسب مقتضیاته ما یر كلَّ التوجیهي 

ن تغیره یحصل بقوانین خاصة تختلف عن قوانین هذه األشكال الثقافیة كاالتواصلیة والتفاعلیة، وٕانّ 

الخطابة الجدیدة لبیرلمان –عبد اهللا صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خالل مصنف في الحجاج -1

د الغربیة من أرسطو إلى الیومعبد اهللا صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتیتكاه مجلد أهّم نظریات الحجاج في التقالی

الخطابة الجدیدة لبرلمان وتیتكاه مجلد أهّم نظریات الحجاج في التقالید –وتقنیاته من خالل مصنف في الحجاج 

، كلیة اآلداب حمود صمود:، إشراف1الغربیة من أرسطو إلى الیوم، جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانیة تونس

.299ص ،xxix:مجلد،منوبة
.34-33مات في الحجاج والنص، صعمر بلخیر، مقدّ -2
.457مقاربة لغویة تداولیة، ص :عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب-3
2011:الكویت،40:، المجلد2:الحسین بنو هاشیم، آلیات الحجاج في كشف ما هو في الحقیقة لجاج، العدد-4

.43مجلة عالم الفكر، جامعة الكویت، ص
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فهي تخص الحجج التي یستدل بها 1"والتي یمارس علیها توجیهه،والحضاریة التي تفد علیه

ثقافیة لتأكید صدق الحجة، ورغبة في -ومراعاة البنیة السوسیو،الشخص في اللحظة نفسها

ر؛یالتغی

اإلقناع وتقدیم منها،إلى تحقیق أهداف الحجاج التقویميیسعى :الحجاج التقویمي-

طاب المرسل حجاجا على خطاب متوقع من مرسل إلیه متخیل خیكون و "اإلثبات عن الشيء 

یفترض المرسل وجوده تحسبا ألي اعتراضات قد یواجه بها خطابه، باالستناد إلى معرفته به 

:عي المرسل في خطابه الحجاجي أمرین همااذ یر إ.وبعناصر السیاق، ومن ذلك حججه المفترضة

وهو اإلقناع والحجج التي یمكن أن یعارضه بها المرسل إلیه والتي ،الهدف الذي یرید تحقیقه

یضعها في الحسبان أثناء بناء خطابه، ویمحصها عند استحضار حججه، فیفندها ویعارضها 

بول إال إذا أدرك أّنها تؤول بخطابه إلى القَ تمسك بهاسفال ی،بالحجج التي یتوقعها من المرسل إلیه

ویتجسد هذا في بعض 2الحجاج التقویميبظافر الشهري بنوالتسلیم، وهذا ما یسمیه عبد الهادي

قلنا ...إن قلتم...فقلت...قال:أصناف الخطابات التي یستثمر فیها المرسل مقوالت من قبیل

االستناد إلى قدرة ى في إثبات الدعوىه كذا وكذا، ویتجلّ نّ قیل كیف ال یكون كذلك مع أ...فإن قیل

هنا ال یكتفي المستدّل بالنظر فالمستدّل على أن یجرد من نفسه ذاتا ثانیة ُینِزلها منزلة المعترض 

ى ذلك في وجب ضوابط وما یقتضیها من شرائط، بل یتعدّ یستإلى إلقاء الحّجة إلى المخاَطب، و 

ن على المستدل ویقوم ا یتعیما على مقتضٍ ، فیبني أدلته أیضً للخطابيمتلقالهو إذ ،فعل المتلقي

ومستكشفا إمكانات تقبلها ،به مستبقا استفساراته واعتراضاته ومستحضرا مختلف األجوبة علیها

لتقویم دلیله بإقامة حوار حقیقي بینه وبین ىیتعاطأنالمستدل وهكذا؛ فإنّ واقتناع المخاطب بها

حتى كأّنه عین ؛ا فیه كل مستلزماته التخاطبیة من قیود تواصلیة وحدود تعاملّیةنفسه مراعی

ّد الحوار الضمني، وهو عبارة عن ر قوم ببناء دلیله على وی3.نفسهلىالمستدل له في االعتراض ع

، وهذا ما یقوم به األستاذ الجامعي بتقدیم صحة المعلومة بأدلة الشك المتوقع من المرسل إلیه

ویرفع الشك عن الطلبة بفتح النقاش عن طریق السماح لطلبة بتوجیه األسئلة، لتدعیم علمیة،

.ثالثوسنقدم األمثلة في الفصل الالمفاهیم واألفكار وحسن تقبل المادة العلمیة، 

.250طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم التراث، ص -1
.473دراسة لغویة تداولیة، ص:عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب-2
.228والمیزان أو التكوثر العقلي، صالّلسانعبد الرحمن، طه:ینظر-3
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ین بإسقاط ثِ دَ حَ قام علماء العرب المُ :العربیة الحدیثةةالّلغویالتداولیة في الدراسات :اثالث

:أمثالالعربیةالّلغةعلى التداولي المنهج 

كان متشبعا بالدراسات الفلسفیة والمنطق والمناهج الغربیة الحدیثة:طه عبد الرحمن-1

)تجدید المنهج في تقویم التراث(فه مه في مؤلّ على التراث العربي اإلسالمي؛ وقدّ إسقاطهاوحاول 

في وضع ستراتجیةافي البحث التداولي، وقد انعكس ذلك على مسلمین وقام باستثمار جهود ال

تداولمن الفعل التداولیةأول من استعمل مصطلح هو و "المقابل العربي ووضع المصطلحات

أي ما ...في قولنا تداول الناس كذا بینهمول لغة یعني اتدأنوفي تصوره،اختیاره للفعلعّللو 

في التداولا یجعل هذا المفهوم یشترك مع مفهوم مم،بین الفاعلینیعنى الحركة و ، دار على األلسن

من إضافته إلى التداول هو تحدید مكان وزمان هذه النقلة أو ادمعنى النقلة والحركة، فیكون المر 

الدوران من الفعل دار والناتج يالتداول في إطارها العام الذي یعنفإنّ ؛الحركة، نطقا كانت أو حسا

عنها الحركة والنقلة؛ 

ما كان تعلق بالممارسة التراثیة، هو وصف لكلّ فالتداول عند طه عبد الرحمن  یاصطالحاو 

هو ...مظهًرا من مظاهر التواصل والتفاعل بین صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم

تحقیق التفاعل فیهدف إلى ؛التواصل والتفاعلما كان ناطقا مكانیا وزمانیا لحصولوصف لكلّ 

من لوصول إلى الحقیقة التخاطبیة الذین یهدفون اري اإلسالم واإلفادة بین المتخاطبین وبخاصة مفكّ 

لمعنى المرادلین حّددمالزمان المكان و ، ضف إلى ذلك المدلوالت األلفاظ والمرتبطة بالسیاق

عن زَ یِ التراثیة بغیر الوقوف على التقریب التداولي، الذي مُ ال سبیل إلى معرفة الممارسة ":ویقول

غیره من طرق معالجة المنقول باستناده إلى شرائط مخصوصة یفضي عدم استیفائها إلى اإلضرار 

فهو یعتبر أن المدّونة ؛ 1ةحّددبوظائف المجال التداولي فضال عن استناده إلى آلیات صوریة م

ا بعزلها عن المنهج التداولي بكل نظائره المختلفة من األفعال الكالمیة التراثیة ال یمكن التقرب إلیه

ونظریة التلفظ، وكذلك الحجاج، فهذه المدّونة التراثیة الیمكن عزلها عن أصحابها، ولتحدید مغزى 

في تشكیل الملفوظ في حّد ذاته، ضف إلى ذلك مكانالو زمانالالملفوظ ال یمكن تجاوز معاییر

رین ولوال هذه الطبقة من المفكّ .ي للملفوظ من استدالالت عقلیة وبراهین واقعیةالبناء الحجاج

قد عملت رها، و وانتشار اإلسالم والعربیة وتطوّ ،إلى هذه السعة والثراءالّلغةالمسلمین لما وصلت 

عقولهمَقْدِر قول خاطب الناس على یالرسول يالعرب على تبسیط معنى للملفوظ، وحىّ 
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فهي وسیلة )هـ505ت(َد رأیه بالغزالي وَفنّ ، ، واالستجابة إلى الرسالةتحقیق األثرُبغیةوذلك 

االصطالحات في ألنّ ،ني اخترعت أكثرها من تلقاء نفسيإف"ال ق، و لإلقناع والتأثیر في المستمع

والفقهاء والمنطقیین، وال أؤثر أن أتبع واحدًا منهم فیقصر ،اصطالح المتكلمین:هذا الفن ثالثة

فهمك علیه وال تفهم اصطالح الفریقین اآلخرین، ولكن استعملت من األلفاظ ما رأیته كالمتداول بین 

والمتداولة بین الناس هي التي تساعد في تمریر الرسالة بسرعة األلفاظ المنتشرة ألنّ 2"جمیعهم

بین المتلقي له نقاط التواصل ال بّد من االستعانة بهذا المنهج، الذي له وبهذا لتذوق التراث 

یها سمیما الرسالة، وهياآلراء واألفكار وتمریر یمنح تنوع التفاعل و لیحدث األثر عن طریق و 

3:من مراعاة هذا التقسیمولتحقیق التداولیة ال بدّ .بالكفاءة التداولیة

؛االستعمال-1

.الستكمالا-2

تجمع بین الّلغةاالستعمال واالستكمال؛ ف:ع في التداولیة الوصفانأن یجتمّ ال بدّ وعلى هذا

حّددولقد .البیان والتبلیغ، والعقیدة تجمع بین الرسوخ والتقویم، والمعرفة تجمع بین النفع والتحقیق

منه مقاصد الشرع حّققتدي یائوالقسم العق.البواعث في نشأة التداولیة ووجودها في التراث العربي

بحصول الوصل الكامل بین المعاني المبلَّغة الّلغةیكون في الّلغويفعل وقول والقسم في كلّ 

والمعارف المشتركة، والقسم المعرفي یكون بالتزام العقل بالقیم والمعاني التي ینطوي علیها الشرع 

ز على الجانب التبلیغي كونها تركّ ریس لجولقد وجه طه عبد الرحمن انتقادا لقوانین .أي الواقع

.والمتمثل في الجانبین االجتماعي واألخالقي،نفسهریس جأشار إلیه ذيوُتهمل الجانب التعاملي ال

Robin(روبین الكوف أوردت كما  Lakoff( منطق التأدب، حیث یقضي أن یلتزم فيمبدأ التأدب

تحقیق الغایة التي دخال بها في الكالم من ضوابط ىفي تعاونهما علستمعم والممن المتكلّ كلّ 

وهو ،وسمي بالمؤصل ألصعب التخصصات4التهذیب ما ال یقل عما یلتزم به من ضوابط التبلیغ

.یاتالتداولو ،الّلغةالمنطق، وفلسفة 

.273ص ، والمیزان أو التكوثر العقليالّلسانعبد الرحمن، طه-1
دس :لبنان.أحمد فرید المزیدي، دط:أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، محك النظر في المنطق، تح-2

.225، ص 1دار الكتب العلمیة، بیروت، ج

.249-248لتراث، ص طه عبد الرحمن، تجدید المنهج في تقویم ا:لمزید من التفصیل ینظر-3
.281ص"المنطق التداولي عند طه عبد الرحمن وتطبیقاته"آمنة بلعلى -4
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یاتالّلسانفي ایعّد من العلماء المحدثین األفذاذ، وكان مختصً :لأحمد المتوكّ -2

ن مكّ وت،، أین نضج فكرهةالّلغویتها ااحتك بالعلوم الغربیة الحدیثة، وتعمق في دراسولقد، ةتداولیوال

في وأبرز فكره العربیة؛ الّلغةعلى نحوالغربیة ة الحدیثةالّلغویأحمد المتوكل من تطبیق الدراسة 

ل یمكننا و قیو .العربيتصورات جدیدة للّنحو م قدّ فیه و )العربیةالّلغةالوظائف التداولیة في (فه مؤلّ 

موضوع هذا البحث دراسة "وٕان ،العربي القدیم والّنحو الوظیفيالّلغويعقد الحوار بین الفكر 

وال ،والمحور والبؤرة والمنادىخصائص المكونات المسندة إلیها الوظائف التداولیة المبتدأ والذیل

حیث؛ الداللیة والوظائف التركیبیةائفیمكننا الحدیث عن الوظائف التداولیة دون الحدیث عن الوظ

ثانیاالداللیة التركیبیة أوال ثم الوظائفواسطة تطبیق قواعد إسناد الوظائفجملة بالبناء وظیفة "إّن 

:وهي،وسنحاول توضیحها مع األمثلة1"التداولیةوأخیًرا الوظائف 

ولیةالوظائف التركیبیة      الوظائف الداللیة     الوظائف التدا

2"ومستفید،ومستقبل،ومتقبل،منفذ"ها على النحو اآلتي دیحدتبقام :الوظائف الداللیة-1

فالجملة تتكون من محمول وحدود؛

:هي؛ یدل على واقعة، والوقائع أربعة أصناف:المحمول-أ

شرب؛:أعمال

جلس؛:أوضاع

مرض؛:حاالت

.أوقف:أحداث

؛)الحدود تساهم في التعریف بالواقعة(المــاءأحــمـدشــرب:وهي حدود الموضوعات:الحدود–ب 

2حد1حدمحمول 

/أوفقت العاصفة السیر/مرض زیٌد؛/جلس زیٌد؛

:وحدود اللواحق

)في المقهى    مساًءا()أحمد     الماء(شرب 

4حـ3حـ2حـ1حـ

-7ص،، نشر وتوزیع دار الثقافة1985:العربیة، المغربالّلغةأحمد المتوّكل، الوظائف التداولیة في :ینظر-1

15.
.9المرجع نفسه، ص-2
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؛هاصظروف الواقعة أو تخصّ حّددتفواحقاللّ أما ؛ تعرف بالواقعةالموضوعاتو 

زمان:مساء/مكان:المقهى/ُمتقبل:الماء/ُمــْنــِفــذ:أحمد/عمل :محمول:شرب

؛أحمدمرض:الحاالت؛أحمدجلس:األوضاع

حائلحالة  وضع   متوضع    

.مصاحبوزیداسرتُ :األعمالالسیرالزوبعةأوقفت:األحداث

)منفذ+عمل(متقبل   قوة  حدث 

.اشترى محمٌد سیارُة للزیدٍ الكراس سیرا حثیثا  أعطى زیٌد خالًدا سرُت طلبا للعلم  جئتُ 

مستفیدمتقبل منفذ عملمتقبل منفذ مستقبلحدث ثاني عمل علـة الواقعة)منفذ+عمل(

حدث، وضع، حالة، عمل؛:والوظائف الداللیة للمحمول هي

:للحدود هيوالوظائف الداللیة 

المنفذ، المتقبل، المستقبل، المستفید؛:الحدود الموضوعات-أ

.الزمان، المكان، المصاحب، العلة، الحدث:واحقالحدود اللّ -ب

ل على حو الوظیفي التي قّدمها أحمد المتوكّ وتقتصر نظریة النّ :الوظائف التركیبیة-2

حیث ُتسنُد Object"(1(والمفعول )subjectif(الفاعل ":وظیفتاهماو ،وظیفتین تركیبیتین ال أكثر

:ان اآلتیتانتَ یَ مِ لَ الوظائف الداللیة السُ اأخذیلذینن الیإلى المكون)مف/فا(الوظیفتان 

:2إسناد الوظیفة التركیبیة الفاعللمیةُ سُ -

مكانمتموضع

مستقبل           متقبلمنفذالوظائف الداللیة

زمان

حدثحائل

قوة

فاعل    الوظائف التركیبیة الفاعل        

.9العربیة، صالّلغةل، الوظائف التداولیة في أحمد المتوكّ -1
.16المرجع نفسه، ص-2
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ّنها ُتسنُد إلى الوظائف الداللیة في أ،وتوضح سلمیة إسناد الوظیفة التركیبیة الفاعل

إلى في حالة بناء الفعل للمعلوم، وُتسنُد الوظائف الداللیة)وضع أو المنفذ أو الحائل أو القوةمالمت(

.في حالة بناء الفعل للمجهول)المستقبل أو المتقبل أو الزمان أو المكان أو الحدث(

:سلمیة إسناد الوظیفة التركیبیة للمفعول-

متقبل      مكانمستقبل   الوظائف الداللیة     

زمان

حدث

الوظیفة التركیبیة المفعول

وتقوم برصد مختلف ،العربیة بالنَّحو الوظیفيالّلغةعنَى في وت:الوظیفة التداولیة-3

وظیفتان :وهي خمس وظائف،ث والسامعاألدوار التي تقوم بها المكونات بالنسبة لكال من المتحدِّ 

المبتدأ، :مستوى الوظیفة التداولیة، أربع وظائف"وقال في هذا الشأن :خارجیتانتان ووظیفتان لیداخ

تعدُ والذیل والبؤرة، والمحور ویعتبر الوظیفتین األولیتین وظیفتین خارجیتین بالنسبة للحمل، و 

ن ولیین تسندان إلى مكونین خارجییالوظیفتین األُ بمعنى أنّ ،الوظیفتین الثانیتین وظیفتین داخلیتین

الوظیفتین الثانیتین تسندان إلى مكونین یعتبران جزئین من الحمل ذاته عن الحمل في حین أنّ 

التي نعتبرها )المنادى(شخصیا أن تضاف إلى الوظیفتین التداولیتین الخارجیتین وظیفة قترحأو 

غاتاللّ حسب، بل كذلك لوصف و العربیة الّلغةال لوصف یةوظیفي كافالحو واردة بالنسبة للنّ 

:قّدمهماون1"الطبیعیة بصفة عامة

وهناك،الوظائف التداولیة الداخلیة-3-1

وُتسنُد إلى المكون الدال على مدار الحدیث داخل الحمل :الوظیفة التداولیة المحور-3-1-1

زیــــُد                 أكــــل    زیـــــٌد     التــفــــاحـــــةَ جلس  :نحو ما توضحه الجمل اآلتیة

متقبلمنفذ    عمل  وضع     منـفذ         ممت

محور          فاعل                   

محور
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.كل مدار الحدیث داخل الجملةشلكونه ی)الفاعل(یأخذ وظیفة المحور المنفذ :المحور

یأخذها المكون الّدال على المعلومة الجدیدة التي یقدمها :الوظیفة التداولیة البؤرة-3-1-2

:، مثل ما الجمل اآلتیةالمتكلم للسامع

التفـــاحـــةزیـــــدأكـــلجلس       زیُد؛          

متقبلمنفذ     عمل     منفذ            متوضع  

مفعولمحور الفاعل         البؤرة    

البؤرة

یشكالن المعلومة الجدیدة التي ینقلها الكونهم)جلس، التفاحة(یأخذ وظیفة البؤرة المكون :البؤرة

.المتحدث للسامع

؛يوه:الوظائف التداولیة الخارجیة-3-2

مدار الخطاب خارج الحمل نحو ما یأخذها المكون الّدال على ما یشكل :وظیفة المبتدأ-3-2-1

:توضحه األمثلة اآلتیة

)أبواه في الحج(زیــــد).مسافر أبوه(زیـُد     

مبتدأ         بؤرةمبتدأ         بؤرة

كونه یشكلل؛المتصدر للجملتین السابقتین الواقع خارج الحمل، وظیفة المبتدأ)زید(ن یأخذ المكوّ 

ورًدا كله بالنسبة إلیه؛)مسافر أبوه، أبواه في الحج(حیث یعتبر الحمل الموالي له ؛ مجال الخطاب

ن الُمَصِحَح أو الُمَعِدل أو الُموِضح یأخذها المكون الدال على المكوّ :وظیفة الذیل-3-2-2

:ثالثةالمل جحه الث للسامع نحو ما توضّ للمعلومة التي ینقلها المتحدّ 

)ذیل تصحیح(سافر أبوه، بل أخوه؛ زیــُد 

)ذیل تعدیل(قرأت الكتاب نصفه؛ 

)ذیل توضیح(مرض أخوه، زید؛ 

مل السابقة وظیفة الذیل مع اختالف وظائفها التداولیة حتأخذ المكونات الواقعة في ذیل الو -

.)زید(أو )نصفه(تعدیال أماو )بل والده(حسب نوع الذیل، إما تصحیحا 

.17العربیة، ص الّلغةأحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في -1
 ؛ )زیدُ جلس(هناك نوعان من مجال التبئیر، مجال الحمل الذي یأخُذ فیه المكون الداخل في الحمل وظیفة البؤرة

).مسافر أبواهزید (حمل برمته ومجال الخطاب الذي یأخذ فیه المّكون وظیفة البؤرة ال
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یأخذها المكون الّدال على المكون المنادى نحو ما توضحه الجمل :ادىوظیفة المن-3-2-3

:اآلتیة

مسافر؛     یا محمد عليُّ أقبلإلى الدرس؛   زید انتبهیا زید 

بؤرةبؤرةبؤرة               

.ون المنادىالمكّ دُل على ألّنها ت؛ جمل السابقة وظیفة المنادىللوتأخذ المكونات المتصدرة 

أتحت لنا هذه الدراسة التي قام بها أحمد المتوّكل بإقامة حوار مثمر مع التراث العربي لقد

العربیة، بل على كّل الّلغةالقدیم والدراسات اللسانیة الحدیثة، وٕاّن هذه الدراسة ال تصدق على 

.الطبیعیةالّلغات



.نة البحثالتحلیل التداولي لعیّ :الفصل الثالث

:نة المسّجلةوصف محتوى العیّ :أوال

نة؛تقدیم المدوّ -1

طرائق التسجیل؛-2

.انتقاء المواضیع-3

:نةخصائص المدوّ :ثانیا

نة؛العناصر اللِّسانیة في نصوص المدوّ -1

لغة الخطاب التعلیمي الجامعي؛-2

.الجامعيالتكرار في الخطاب التعلیمي -3

:اإلجراء التداولي في الخطاب التعلیمي الجامعي:ثالثا

الحوار التفاعلي في الخطاب التعلیمي الجامعي؛-1

األفعال الكالمیة في الخطاب التعلیمي الجامعي؛-2

الظواهر التلفظیة في الخطاب التعلیمي الجامعي؛-3

.األسالیب الحجاجیة في الخطاب التعلیمي الجامعي-4
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�ÊƔ��ŕĎƔţ�ŕŗŕ· Ŧ�ƓŸƈŕŠƅ§�ƓƈƔƆŸśƅ§�̈ ŕ· Ŧƅ§�Ê±ŗśŸÊƔ نشئه األستاذ أمام طلبته، فهو یسعى دائما

ق لتواصل مع الطلبة یستدعى كثیرا من التركیز لیحقّ لالتصال الفّعال قصد فهم محتوى الدرس، وا

المدخالت بین ما إذ یجب مراعاة ؛والمتجانسة مع متطلبات الطلبة، األهداف المسطرة مسبقا

أو بحضور الٌمَتحاِورین ، ماَرٌس عموماالهدف وعالقات السلطة أو التأثیر التي تُ :والمخرجات منها

.إزاء بعضهم البعض وعدد المتحاورین والمسافة التي تفصل بینهم

وتعاون اجتماعي ل،خلق تأثیر متبادن و ر االتصال في الوقت الذي یستطیع فیه المتحاو وٕانّ 

بر یختلف عن التأثیر في اتجاه واحد؛ ففي كلتا الحالتین یكون الُمَحاِوُر في عالقة لضمان نقل الخ

شاط المبذول لنقل الخبر نفسه تختلف فعال طبیعة النَر أي جواب، فإنّ لكن إذا َتَعذ،مع المستمع

التفاعل؛ وهناك حاالت لخلق)Feedback(ز على اإلنتاج مع إمكانیة الرجوع عن تلك التي ترتكّ 

وینجح .ل نماذج مختلفة من الرسائل وأنماط مختلفة من التفاعلمختلفة من التحفیز تشكّ طوأنما

ن أمثال هلمان ییالّلسانبعض حیث یعبِّرالوسطى؛ الّلغةالتواصل التعلیمي بربط الدرس بالواقع وب

(Hellman) هذا الواقععن" عن طریق لغة )والكالمالّلغة(الثنائیة تحررنا من لو نَّه من األفضل إ:

Langue)وسطیة Intermédiaire) بإتّباعي الّلسانالفردیة التي تقوم بإنشاء الفعل الّلغةهي

ظام استطاعت تجربته أن تنشئه في فكره وبذلك لنهذا او ؛الفردیةالّلغةم و العالقة الحركیة بین المتكلّ 

النظر إلى األستاذ وهذا ما یقتضى ب"1وجهة نظر واحدةوالكالم منالّلغةیصبح من الوهم جعل 

بسیطة أو أسالیب إقناعیة استعماله للغة من مختلف األوضاع التي یكون فیها المتلقي للخطاب 

لیاتآؤّكده المنهج التداولي، باستخدام یوهذا ما معنى تعلیمي تربوي،مباشرة أو غیر مباشرة تحمل 

لفهم و ،إلقناع الطلبةبطریقة عفویة األستاذ، ویوظفها الرسالة التعلیمیةحتى تسّهل تمریر مختلفة 

.لَتُعم الفائدة للجمیعحقیقة المضمون، و 

بتناول الخطاب التعلیمي الجامعي وبتبیان خصائصه الكامنة تُ من خالل هذا المنظور قمو 

كفاءته التداولیة، و تهواالستراتیجیات التي یوظفها األستاذ إلیصال المادة العلمیة للطلبة وفق مهارَ 

،في االستعمالالّلغةز على التداولیة ترتكّ وبضرورة التركیز على الملكة الموسوعیة للطالب؛ ألنّ 

من هنا یتبادر .تلقائيالو عفويٍ اللمحاضرات والحصص التطبیقیة كنماذج للتواصلبتسجیل اتُ فقم

ننا ما هي اآللیات التي یستخدمها األستاذ الجامعي لضمان االتصال الفّعال مع الطلبة اإلى أذه

،ات مخبر تحلیل الخطاب، منشور 2005:وتداولیة الخطاب، تیزي وزوذهبیة حمو الحاج، لسانیات التلفظ -1

.83ص ، دار األمل
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التداولي للخطاب التعلیمي عدُّ وكیف یقوم األستاذ ببناء شبكة معرفیة لدى الطالب؟ فأین یكمن البُ 

جامعي؟ال

:ةنوصف محتوى العیّ :أوال

نة للدراسة وفق أحدّ الخطاب التعلیمي الجامعي كعیّ تلقد اختر :المّسجلةالمدّونةتقدیم -1

نة باستخراج أغلبیة اآللیات سنقوم في هذه العیّ و الحدیثة، أال وهو المنهج التداولي، یةالّلسانالمناهج 

بإبراز قمتُ فمن هذا المنظور ؛الحجاجنظریة التلفظ، و األفعال الكالمیة ونظریة :التداولیة منها

عد التداولي الذي یستخدمه األستاذ بالدرجة األولى في خطابه؛ ألنَّه یمثل النواة األولى في العملیة البُ 

ة جَّ وتمثل هذه الدراسة التطبیقیة الحُ .)كإجراء تداولي واقع ضمنیا(والطالب ضمنیا معه ،التعلیمیة

:ـإذ هي تأكید لها، فكان طموحي في هذا الموضوع الموسوم ب؛ي الدراسة الّنظریةعلى ما قیل ف

معاینة هو-أنموذجا–بتیزي وزوالعربیة وآدابها الّلغةقسم لداولیات الخطاب الجامعي ت

)Constat( ُتداول بین األستاذ والطالب، ولقد كانت المرحلة األولى من عملیة هذا الخطاب الذي ی

المدّونةوالمرحلة الثانیة هي تحلیل هذه ،حصص التطبیقیةالالمحاضرات و البحث تسجیل

.استخراج مختلف الظواهر العلمیة التي تكتنزهاو 

، جهاز التسجیل المدّونةفي تسجیل هذه تهاومن الوسائل التي استخدم:طرائق التسجیل-2

أجلس في الصفوف األولى أو تفي المدرجات والمحاضرات، وُكن)Sony(صغیر الحجم من نوع 

التي تصاحب األستاذ عند تمریره رفات والتصالسلوكاتةفي الصفوف األخیرة، بقصد مالحظ

وحّتى الطلبة كعالمات للفهم أو الضجر أو حتى غیر لغویة إیماءات أو حركات للمادة العلمیة، 

أرسم وح الزائدة، كذلك المعلومات والشر كلّ وأسجل؛، وأسجلها في كناشةهذاتفي الوقتالخوف 

على السبورة من صور توضیحیة إلفهام الطلبة، ولها مضمون خاص مختلف األشكال التي یرسمها 

.ي بصفة عامةالّلسانفي الدرس و ،اوليعد التدّ في البُ 

ها أغلبها خطابات شفویة بالدرجة تمجمل المواضیع التي سجلإنّ :انتقاء المواضیع-3

مالحظة مدى تفاعل الطلبة ي في مها األساتذة أو التطبیق رغبة منالتي یقدّ األولى في المحاضرات 

والحصص ،2013-2012:في الموسم الدراسيوزومن جامعة تیزي المدّونةتواألساتذة وسجلّ 

ولسانیات الّنص والتداولیة ،وأصول الّنحو،یةالّلسانوالمدارس ،الّلسانیاتحو و النّ :المسّجلة هي

عها التي یوزّ تالمطبوعابعض وكذلك جمعنا ،سمیائیاتمادة ال:في مستوى ما بعد التدرجوأیضا 
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، وأصول النحو، والتداولیةالّلسانیاتوهي إلقاء الدروس كنماذج للمكتوبطریقةاألساتذة، و 

.مها على الشاكلة اآلتیةونقدِّ 

یقدِّم و ألولى، لسنوات اُتدرس لوهي حصص )1ح(الرمز أعطي لها :حصة الّنحو-3-1

أما الحصص .حوي وقواعده مع تقدیم بعض األمثلة من التراث أو من القرآناألساتذة الدرس الن

ساتذة من یطبق على الشواهد العربیة الفصیحة من األهناكألنّ ؛ فكان التسجیل متنوع، التطبیقیة

؛ة من القرآن الكریمقتبسومنهم من یطبق على الشواهد الم

لسنوات األولى من لقدم وهي حصص تُ )2ح(لها الرمز أعطيو :الّلسانیاتحصة -3-2

إلى غایة الّلغةالقدیمة التي مّرت بها الّلغویة الدِّراسات وهي مادة علمیة، تبرز أهمّ )د.م.ل(نظام 

Ferdinand(دي سوسیر دالتي أتي بها فردنانالّلسانیات de Saussure( وتشدِّد على دراسة

؛في ذاتها ولذاتهاالّلغةدراسة علمیة، أي دراسة الّلغة

الثانیة ة لسنلوهي حصص تقدَّم )3ح(لها الرمز وأعطي:یةالّلسانحصة المدارس -3-3

وذلك بالتعریف ،یةالّلسانالمدارس أهمّ الرابعة كالسیك، ُیدرس األستاذ السنة و )د.م.ل(من نظام 

األسس التي بنیت علیها؛أهمّ و ،أعالمهاعلى بها 

وهي حصص تقدَّم لسنوات الثانیة من )4ح(لها الرمز وأعطي:حصة أصول الّنحو-3-4

منطلقاته العلمیة وأصوله أهمّ حل التي مّر بها الّنحو العربي، و االمر أهمّ م فیها دّ یق)م.ل.أ(نظام 

ورأي المستشرقین فیه ودورهم؛،بالقرآن ومؤسسیهوعالقته 

الثالثة من ةسنلم لوهي حصص تقدّ )5ح(لها الرمز وأعطي:حصة لسانیات الّنص-3-5

التعریف بلسانیات إلى یسعى األستاذ و .كالسیكالرابعة ةلسنل، و ائیاتسمیالفرع )م.ل.أ(نظام 

ل الّنص من ویتطرق إلى ما یشكّ ،یتناول الّنص بالدراسة، وهوالّنص كفرع من الفروع الحدیثة

؛التنسیق واالنسجام مثالظواهر 

لسنوات الثالثة من لم وهي حصص تقدّ )6ح(لها الرمز وأعطي:حصة التداولیة-3-6

الماجستیر فرع لطلبة ا وأیضً ،ماستر فرع تحلیل الخطابالفرع تحلیل الخطاب، و )د.م.ل(نظام 

ج األركان التداولیة من استخر یوضحها في التطبیق الو هاآلیاتأهمّ م األستاذ تحلیل الخطاب یقدّ 

أما في سنوات ،ضافاتبإل من أفكار الطلبة ویعدّ ،مع مزید من الشروح ألشیاء جدیدةالمدّونة

الطلبة یقومون ببحوث ویعرضونها؛فإّن ؛الماستر والماجستیر
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وهو علم یقوم بدراسة العالمات )7ح(لها الرمز وأعطي:حصة السیمیائیات-3-7

إذ هو العلم الذي یقوم بدراسة كلّ ؛نسانیة، والتعرف على مؤسسي هذا العلماإلالحیاة بةالمرتبط

اس إلخ وُتعلم الن...علم األدب والفنون:الظواهر الثقافیة، كما لو أنَّها أنظمة من العالمات هي

.لغة مندرجة في الحیاة الیومیةهي ف؛الرموز المساعدة له

یستعمل األستاذ في الجامعة وسائل متنوعة لتبلیغ المادة :لةجّ المسالمدّونةخصائص :ثانیا

أن ینفصل عن المعرفة العلمیة؛ ه یمكنإّن الفعل التعلیمي ال)Bachelard(شالر ابللطلبة ویقول 

:الفعل التعلیمي هو تبلیغ معرفة، وهذه المعرفة تحمل عناصر منهافمن هنا نرى أنّ 

لطلبة مادة علمیة بعد تبسیطهالیقدِّم األستاذ :المدّونةفي نصوص یةالّلسانالعناصر -1

ومرسل إلیه )األستاذ(فعل تعلیمي تواصال بین مرسل لجعلها في خطاب تعلیمي، كون كلّ 

والرسالة هي المادة العلمیة باإلضافة إلى الوضع )الوسط الجامعي(صلي افي مقام تو )الطالب(

)code(یستعمل عناصر الذي األستاذ قبلم المادة العلمیة من ومن البدهي أن تُقدّ ،المتعارف به

.امكتوباوخطاب،اشفویال بذلك خطابفیشكّ ؛الصوتیة والتركیبیة والداللیةمستویاتها كلّ بالّلغة

المسّجلة هي خطابات یلقیها األساتذة على الطلبة المدّونةإنّ :الخطاب الشفوي-1-1

الكالم المنطوق هو األصل ومعنى ذلك أنّ "ویقوم األستاذ باإلمالء لتدعیم ما قاله ،أغلبها شفاهیة

وال یقتصر أبدًا على ما ،م للغة الحیة أوًال وآخراً الذي یرجع إلیه المتعلّ هو ،المسموعو فالمنطوق ...

لح، ال حاج صاالعبد الرحمن األستاذمه من هذا التدقیق الذي قدّ 1"صوص المحررةه من النّ ؤ یقر 

كالنبر والتنغیم اللذان یةالّلسانیزخر بالعناصر هألننستطیع االستغناء عن الخطاب الشفوي؛ 

یعتبران روح الكلمة، ِضف إلى ذلك لغة الجسد التي تساعد في فك إبهام الخطاب، وتثبِّت المعلومة 

یكون اتجاه نظر ،الشفهي على الخصوص"في الخطاب أّنه نجدّ إذ ؛ اتیماءفي ذهن المتلقي كاإل

ذلك السلوك الذي یكون فعله حاسما أكثر وبخاصة ،د المخاطب بكیفیة أولیةل هو الذي یحدّ المرسِ 

المدّونةویأتي بالدرجة األولى في هذه 2"بشكل لساني خالص)أنت(من استعمال الضمیر 

)corpus(الخطاب الشفهيستخرج بعض النماذج منون:

، منشورات المجمع 2007:العربیة، الجزائرالّلسانیات  عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في -1

.176، ص1الجزائري للغة العربیة، ج
2009:التداولیة، المغربالّلسانیات  طبیقیة في دراسة ت:محمد نظیف، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي-2

.33أفریقیا الشرق، ص
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هي عالقة تعٍد لیس ، عالقة هذا الفعل بكلمة الطالباإذً ،فتختلف هذه العالقة واضحأما في الجملة الثانیة)1ح(

عنه في الجملة هذا الطرف بالطرف الثانيفهناك فرق بین عالقة اإذً ،إلیه الفعلىوٕانَّما تعدّ ،هو من قام بالفعل

معنى الشاهد؟ هو استخراج القاعدة الّنحویة ما ‡‡...یتبع هذا االختالف اختالف في الحركة أنّ بدّ فالاإذً الثانیة،

‡‡منه

موجهة إلى السبورة، واألمثلة التي عرضتها األستاذة، هي وسائل تعین األساتذة عیون الطلبةـ 

كما یستنتج األستاذ من عیونهم وٕایماءاتهم مدى فهم الطالب وتركیزهم، الطلبة فهم على معرفة مدى 

نعم أنت یا محمد :نحوالضمیر أنت مباشرةُیستعَمل واألمثلة الشارحة؛ حیثللمعلومات المقدمة له 

.إًذا من یشرح لزمیلكم، هیا، أنِت یا حسیبة؟ال:فهمت، ط

ــ إشارة بالید إلى السبورة وبالضبط إلى المثال والّدق علیه بالید، باإلضافة إلى ارتفاع درجة 

یحمل رسالة المتابعة، وشّد العقول إلى الدرس؛الصوت حینا وانخفاضه حینا آخر، وهو ما 

ز بها ونجد كذلك الرسوم واألشكال التي ی أنظار وأذهان األستاذ معلوماته بصورة تستقطب عزِّ

:بظاهر طبیعیةالّلغويثل تشبیه النظام مأكثر،ن الفكرةالطلبة، وتمكِّ 

نظامالتبخر)3ح(

في یجعلهما، تلقائیاالمادة العلمیةف بتمریر لّ مكفي الخطاب الشفوي أّن األستاذ هو ظُ وألحَ 

حروف و /والتكرار خاصة/واضح أم ال؟/إًذا ال بد/رأینا،قلنا:مثلا منألفاظیستعمل تعابیره 

الّلسان)2ح(:المدّونة، مثلما نجده في هذا النموذج من بلغة بّسیطة وسهلة/وحروف الجرالتأكید،

له قواعد الّلسانلنا إنّ قبني على نظام مخصوص أي أّنه منظم تنظیًما باطنًیا محكًما، ومن هنا 

یمنع القیاس على الشاذ من اللغات التي تخالف المطرد من الابن جنيأن قد رأینال)4ح(‡‡وأسس تتحكم فیه

ا وكلها حجة، هذا ما یقصد هإّن جمیع  لغات العرب یجب االحتجاج بها جمیع:أي أّن ابن جني یقول؛ كالم العرب

تتمظهر من خالل وسائل معینة؛قلناالّنصیة كما معاییر هذه و )5ح(‡‡به في هذا الدرس

وهذا یدل على .الفرنسیة والرسوماتالّلغةیستخدم العامیات و نجد األستاذ وفي أغلب األحیان 

مثلما .ل عملیة التواصل والفهم السریعسهِ التي تُ الّلغویة أّن الخطاب الشفوي َغِنيُّ بالعناصر غیر 

:نجده في هذا النموذج

ش

میاه
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رین وهما اوسالمتها الّداللیة من خالل هذین المعی،إًذا شوفو ملیح برأیكم أیة بنیة اآلن تمت صحتها الّنحویة)5ح(

إًذا )7ح(یستغنى عن هذین المعیارین؛ كالم ال یمكن أنأوخطابأي معیار االتساق ومعیار االنسجام، أي أّن 

والعالمة قلنا إنَّها تتكون من الصورة ‡‡...العالمات الفرعیة عند بیرس كانت نتیجة تقسیم ألقسام العلمقلنا إنّ 

.عند بیرس هي نتیجة حركة؛ واضح...المفسرة 

est un résultat d’un mouvementLe savoir إهDonc

.عربيفرنسي:وتقدم األستاذة مباشرة الترجمة، كأّننا في حصة الترجمة

یأتي الخطاب المكتوب في ):المطبوعات+إلقاء المحاضرات(المكتوبالخطاب-1-2

والكتابة في "یتمكن الطالب من مراجعتهااحّتى ، باعتباره وسیلة تثبیت للمعلومات المرتبة الثانیة

كالم ثانوي، ولقد جاءت الكتابة وهي ابنة فن التصویر وسیلة من وسائل )Jardner(نظر جاردنر

مستقل نسبیا عن الزمن والمسافة، وٕاذا كانت النظریة ،ترجمة الكالم المسموع إلى وسط مرئي

وحسب تقسیم 1"ق اصطالح الكالم على المسموعطلِ أنَّها صحیحة، فیجب أن تُ يعتدّ الّلغویة 

األستاذ إلى يسعوما یبرر 2"من المسموعلغة التحریر فرع "حاج صالح فإنّ العبد الرحمن األستاذ 

على شكل مكتوب هو أوال تمكین الطالب من فرصة مراجعة الدرس؛مادتهمن تقدیم القدر الكافي 

من النماذج و .إعطاء المحاضرات في شكل مطبوعاتالذي یجبره علىضیق الوقتإضافة إلى 

:ها كاآلتينوردالنصیة المكتوبة مثال النماذج التي 

إالالّلسانبحیث ال ینظر علم "یهمنه وٕالالّلساندراسة "كّما حدده سوسیر هو الّلسانعلم إّن موضوع )2ح(

الّلسانالذاتیة؛ أي من أجله ولذاته، ویهدف إلى اكتشاف الممیزات العامة المشتركة بظاهرة الّلسانلخصائص 

یعرفه دي سوسیر :الّلغويالنظام )3ح(‡‡دراسة اللغات الطبیعیة المختلفة والمتداولة بین البشر....البشري 

أيُّ لسان، هو نظام من القیم التي تتبادل العالقات فیما بینها لتشكل ُنظما الّلسانف)نسقا من العالمات(بوصفه 

ي هي اكتشاف هذه االختالفات الّلسانالختالفات، ومهمة المحلل من التقابالت وا...الّلسانجزئیة؛ ویظهر 

‡‡نظام ترتبط جمیع أجزائه بعضها البعض على أساس اّتحاد الهویات واختالفهاالّلسان:الوظیفیة؛ یقول سوسیر

الذرائعیة :ومصطلح التداولیة هو المصطلح المتداول بین الباحثین أكثر من المصطلحات األخرى مثل)6ح(

ومن الباحثین العرب ...ما یتعلق بمعاني العمل والتي تحیل على كل...عني العمل الذي ی...ّنفعیة السیاقیة، ال

الباحث المغربي طه عبد الرحمن، فهو یرى أنَّه هو األمثل ...الذین فضلوا استعمال هذه الترجمة دون غیرها 

ومفهوم النقل والدوران مستعمالن ...الناس وأداروه بینهم، تداول الناس كذا بینهم یفید معنى تناقله:فالفعل تداول

.الملفوظة كما أنهما مستعمالن في نطاق الترجمة المحسوسةالّلغةفي نطاق 

.40، مكتبة األنجلو المصریة، ص1990:مصر.1:، طالّلغةتمام حسان، مناهج البحث في -1

.176ص، 2جالعربیة، الّلسانیات عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في -2
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وتختلف األشكال التي یأخذها الخطاب المكتوب، باختالف طبیعة تكوین األستاذ، ومدى 

بخط الید، ومنها ما هو مرقون، والشائع معرفته بالتقانات الحدیثة، حیث نجد منها ما هو مكتوب 

ونجد أن كال الخطابین المرقون أو المكتوب، یختلف تمام االختالف عن الخطاب ،منها المرقون

الشفوي، من حیث دقة المعلومة وكذا شمولیتها، حیث یلم بكل ما سقط من األستاذ سهوا في 

وذكر ،األجنبیةالّلغةالم أو أسماءهم بالمحاضرة أو اجتنب ذكره ربحا للوقت، كتواریخ وفیات األع

.الفرنسیة، والرسومات التوضیحیةالّلغةبعض مقابالت المصطلحات ب

الّلغةمنها تتعایش في الواقع الجزائري عّدة لغات :لغة الخطاب التعلیمي الجامعي-2

الفصحىالّلغةى علرت التي أث)الموروثة(المازیغیة الّلغةو )المكتسبة(الفرنسیة الّلغةالعربیة و 

انعكس على الخطاب الّلغويوهذا التعّدد ،منها الجامعةالتي العمومیةفي كل المرافقالمستخدمة 

فما لحظته ،العربیة بجامعة تیزي وزوالّلغةالتعلیمي الجامعي الذي یتعامل من خالله مؤطرو قسم 

على معظم الخطابات التعلیمیة الشارحة التي تصدر عن األستاذ أثناء تقدیم المحاضرات هو 

الّلغةاستعمال هجین لغوي مع أّن الجامعة تعرف بأنها الحیز الذي ینشـأ فیه المستوى الراقي من 

نس الذي یباح كما سّماه الجاحظ، على خالف موقف األموقف االنقباضباعتبارها وسطا مرتبطا، ب

.الّلغویة األشكال فیه استخدام كلّ 

دون أن-المتكلم أكثر مّما هو الزمیتقید بهاالتي الّلغةحال وه:موقف االنقباض-2-1

حیث یراعي فیها مطابقة الكالم لمقتضى الحال، وما یمّیز لغة هذا المستوى -تضّطره حرمة المقام

وٕاذا اقتصر هذا التلقین على صحة التعبیر ،بالتلقینتكتسبها تملكأن "هو الّلغويمن االستعمال 

ابتذال بات فیها واستهان بما یتطلبه الخطاب الیومي من خفة واقتصاد في التعبیر و ،وجماله فقط

ر عّما بّ تعأنوعجزت حینئذ ،واسع لأللفاظ تقلصت رقعة استعمالها وصارت لغة أدبیة محضة

الفصیحة الّلغةنرى أنّ وقد 1"سواء كانت عامیة أم لغة أجنبیةتعّبر عنه لغة التخاطب الحقیقیة 

في الجامعة ال حّتىي بالمطلوب في وقتنا الحاضر و فِ التي كان یتسابق العرب إلیها أصبحت ال تَ 

دفالیوم صارت المجامع والفئة المثقفة تنشعلى ألسنة المختصین بله الطلبة المبتدئین،اهانر 

الوسطى التي تسمى الّلغةتأسیس ، وهذا ما كان مدعاة إلى العربيالتبسیط وتیسیر الّنحو 

نحوا وصرفا الّلغويوهي العربیة التي تأخذ من الفصحى الّتراثیة نظامها "بالفصحى المعاصرة 

، وفي نظامها الصوتي وفي بنیتها التَّركیبیة الّلغويوٕاعرابا لكّنها تتجاوزها وتزید علیها في معجمها 
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ى العربیة المعاصرة التي تجمع بین بساطة التعبیر وسهولة األلفاظ لفهم سمَّ وتُ 2"لیةوحقولها الّدال

جل المكتوب لثقافة صحى العصر التي نعیشها، فهي السالعربیة المعاصرة هي ف"و.محتوى الملفوظ

یحمل االبن صفات وراثیة لفصحى المثالیة كصلة االبن بأبیهوصلة العربیة المعاصرة با.العصر

ه یعیش في زمن غیر زمن أبیه واختالف الزمن یحمل في وثقافیة عن األب ویختلف عنه في أنَّ 

الّلغويوفي هذا الخطاب نجد التداخل 3"طیاته اختالفا في الرؤیة والتفكیر وفي أمور الثقافة جمیعا

العلمیة؛ وذلك رغبة من األستاذ الّلغةفي بین اللغات العربیة والفرنسیة كمصطلحات مرافقة للمفهوم 

:ومن النماذج التي نوردها في هذا الصدد.توضیح الفكرة أكثرفي 

الكالم )Langue(الّلسان:تتمثل في ثالثة مصطلحات أساسیةالّلغویة یرى سوسیر أّن الظاهرة )2ح(

)Parole( الّلغةو)Langage( على الظاهرة العامة الخاصة بالتبلیغ، ویشیر فردناند دي سیوسیر الّلغةوتدل

)Ferdinand de Saussure(كثیًرا إلى استعمال كلمة النِّظام)système( في مقابل البنیة التي استعملها

la(وقد جاء دي سوسیر بمفهوم القیمة )3ح(‡‡حوالي ثالث مرات valeur( لیست سمات إیجابیة)Positive(

(Négative(تتحدد بمضمونها أو محتواها، بل سّمات سلبیة  Relationقیة أو السیاقیةالعالقة األف)

Syntagmatique)() بالعالقة الرأسیة أو الترابطیة)RelationParadigmatique( الخطیة الّلغةعلى صفة

)linéarité( الّدال)Signifiant(حیث یمكن تقسیمه إلى أجزاء؛‡‡)دار على األلسن بمعنى جرى ویقال)6ح

إلى شيء في الّلغویة التي بواسطتها تحیل العالمة الّلغویة ویراد بها الوظیفة )référence(علیها النقل؛ اإلحالة 

والمنطقیة الّلغویة الصورتان إلى منطقي شدید اإلحالة -وهو مفهوم لغوي)nécessité(العالم الخارجي؛ االقتضاء 

les(للجملة  aspects linguistique et logique de la phrase(‡‡

بین أقسام العالمة داخل العالمة یمثل استنتاًجا، والحركة فیما بین العالمات أیًضا )Mouvement(الحركة)7ح(

Le(في النهایة نفهم أنَّ المعرفة عند بیرس،تمثل استنتاًجا Savoir est dynamique n’est pas stable(

وهو من أنماط التفكیر الشائعة والمستعملة بشكل كبیر من قبل اإلنسان نستعمله )Déduction(ویوجد القیاس 

وبلوغ الحقیقة هنا هو المراهنة ؛تقریبا یومیا لكن بحكم العادة یبدو لنا كأنه مجرد ممارسات عفویة تم التعود علیها

L’accès(التي یركز علیها بیرس وهو ضمان بلوغ الحقیقة a la vérité est granite quand une utilise la

déduction( ،ویعنى أّنه حین نستعمل القیاسات یكون لدینا ضمانات لبلوغ أو الحصول على  النتیجة أو الحقیقة

L’intention(مصطلح القصد منه التواصل)Induction(الفرنسیة هوالّلغةالتعمیم ب:هو حالة ط:والتعمیم de

la communication(القصد الّتواصّلي)Va étudie le fait qui comporte de l’intention de la

communication( ّبنیة التواصل ویقصد أّن المرسل بمعنى هناك جانب نفسي وهناك جانب إنجازيأي أن‡‡

.68، ص1العربیة، جالّلسانیات عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في - 1

تیزي ،في الجزائرالّلغویة مجلة الممارسات "العربیة في الّصحف الیومّیة بین الفصحى والعامّیة"صافیة كساس -2

.188-187ص، 06العدد ، 2011:وزو
.5، دار غریب، ص2002:القاهرة.1لها التراثیة، طعباس السوسوة، العربیة الفصحى المعاصرة وأصو -3
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الفرنسیة عند ذكر المقابالت الّلغةاستخدام یعتمد لخطاب المكتوب اولقد وجدنا 

تقریب مصدر ساعد الطالب على وهو ما یلتأصیل المصطلح، ،والمصطلحات بلغاتها األصلیة

ما نستورده من مصطلحات تقنیةزادة ما یمكن أْن یحّصله من معرفة علمیة حولستالمعرفة، ال

.خاصة

معنى هذا البیت عیش من قطن في بصح لَحال یكون منصوب یا أوانس؛ هذا هو )1ح(:الخطاب الشفهي

هل الفعل یكون مضاف إلیه .هنا مضاف إلیه:كاین المبتدأ فعجیب عیش الفتى إًذا عیشذلك المكان عجیب،

bonقطن هو فعل الشرط، فعل ماٍض مبني على الفتحة والفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو بصح Bonمستحیل 

لمشبعة والتي تتبع حرف الروي وٕاذا كانت حرف الروي مثال فتحة لدیه وش معنتها القافیة المطلقة هي حركة الروي ا

الفتحة یشبع باأللف وٕاذا كانت الضمة تشبع بالواو، وٕاذا كانت الكسرة تشبع بالیاء ثم قلنا عرب لم ینتِه بعد ألنَّ صلة 

نَّه ال یجب التحسر على الزمن لنا إنَّ معنى هذا البیت أُڤالموصول ال محل لها من اإلعراب ثم هذه الُجملُة ُجملُة و

)2ح(‡‡بالهموم واألحزان هذا هو معنى هذا البیت، ثم ننتقل اآلن إلى اإلعراب كیف نعرب هنا غیريالذي ینقض

سنلحظ خلًال في هذه الجملة ،الشيء خارجي أي ما یتعلق بالمجتمع ُأْك وأحواله أما الشيء الباطني بحالتهم النفسیة

هذا مفروغ یجب ...ُكَمصي أدغرظ إه)3ح(‡‡ستعمل معلیش ونربح الكثیر ونستفید أكثرنحن نتحدث في إطار ن

Le(یكون الوضع نفسهأن même code(إه ،جیدة...إًذا لهذا السببBien sur...‡‡)إنَّ العدد )4ح

م لغة الصحافة ولغة تعُ كن إنفهمرغ كن في عسر لماذا ألنخمسطش، إًذا شِفْغ في المحاضرات أصول النحو ز 

.التلفزة وكذا وأنا مضطر أْن أغّیر هذه األلفاظ

في رأیكم أو في رأیكن وال واحد معندش وال واحد ماكش واحد هذا سیخلق لنا أزمة بیئة شفتوها بطبیعة الحال )5ح(

تعكس جمال حقیقة اللو كنا نشوفو تلك الصورة بلون واحد حّتى یكون هناك تنوع اختالف ال بّد أناأمبعد شفتوه

یقول من خالل هذا الّنص، عندي هذه األلوان إًذا ماذا یرید أنیكون هناك تداخل بینتلك الصورة ال بد أن

مضمون وشكل، فالشكل یتحّدد عن طریق االتساق، والمضمون یتحقق عن طریق وسائل التماسك، إًذا شوفو ملیح 

وهما معیار االتساق ومعیار ،المتها الّداللیة من خالل هذین المعیارینبرأیكم أیة بنیة اآلن تمت صحتها الّنحویة وس

يلِ أیعنى الداللتین بهذه العالقة ،االنسجام في أي خطاب، وأي كالم، ال یمكن أن یستغنى عن هذین المعیارین

ین هذوا لو یغیبوا االثن...نرد بالنا بالنسبة لهذه المعاییر وهي ُمهمة جدا سببیة، إًذا شوفوا ال بّد أنسموها عالقة 

ه ال یمكن أن نشكل الّنص من غیر وسائل داللیة ووسائل شكلیة یستحیل، لو حضرت منقدرش نشكل الّنص؛ ألن

نشكل نصا ا ال لماذا ألنَّه ال یمكننا أنالمعاییر الخمسة وغاب لثنین فهو ال نص نقول ولو غابوا لثنین فقط لو غابو 

قلنا المعیار الالحق هو القصدیة بسرعة شویة لتكونوا مع األفواج...ل على ربط دون االستعانة بوسائل من تعم

.اللِّي بعد فهمین شحل الرقم...المقبولیة المراد اعدهي بَ واللّ ...

 أي ساعة ونصف في كل مقیاسنعم یردده األساتذة والطلبة من بدایة الدرس إلى نهایته بمعنى.
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شفنا أنَّ التداولیة تجاوزت ثنائیة الكالم كما هو عند ‡‡أّها نعم أیًضا قد شرحنا هذا في الحصة الماضیة )6ح(

تتكلم تجرأت أنَّك من عامة الناس وأنش جیت كیفافكی‡‡ثانیة والكالم متغیر من كالم األخرالّلغةدي سوسیر 

هذا هو المقصود إه هذا هو ..إه إجابة أخري نقول احتماالت أخرى أو تأویالت أخرى‡‡مع خلیفة بهذه الطریقة

إِه ولكن لماذا وجه ...اإلجابة بطریقة أخرىالذي كنت أتحدث عنه أشرحه ُقلت لو كان السؤال بهذه الطریقة لكانت 

.هذا الكالم بالتحدید

Unلكي ال نقول جدیدا)7ح( plusواضح األمور ثم التحرك فیما بین العالمات المهّم هنا ما نركز علیه هنا هو

ببذلة رسمیة نَّك إذا وجدتهإ.قرینة‡‡من أجل تبلیغ رسالة إلى متلق راكم َتبعوا‡‡أمثل مكش سؤالأنال داعي 

وعندما تدخل إلى المقهى وتقول لشخص اجلب لي القهوة ویقول لك واش بیك واش حسبتني خدام أنایا إًذا أنت 

ولكن لو وضع النادل مالبسه الرسمیة للعمل لن تغلط إًذا إذا وجدتهم من بذلتهم الرسمیة تحق أن ،وقعت في الخطأ

أنت مع صدیق یقول لك أخطینى أنا ضجرت منك أو أنا تعبت ‡‡تطلب القهوة من أجل التواصل ال بد من قرینة

في فترة من الفترات احّتى قرینة نعطك مثال في كلمة ْختِي في الدارجة ...منك اتركني الرسالة واضحة المعنى 

lesفي années ودویة أالسوquatre vingt dix عندما یقول لك واحد خِت یعنى هناك وجود عالقة دمویة بعد

ظاهرة اإلسالمیة بدایة من التسعینات ولكن هذه الكلمة انحرفت من العالقة النسب إلى العالقة الدینیة مثال في ال

القدیم یقول لك سي محمد أما اآلن شریكي عند فترة االستعماریة عندما یقول لك فاطمة تعنى خادمة بیت ولكن في 

Doncإه .نهایة االستعمار أصبحت الكلمة تعنى اسم علم

هجینعبارة عنالخطاب التعلیمي الجامعي الذي یقوم األستاذ بإیصاله إلى الطلبة إنَّ 

الّلغةالفرنسیة و الّلغةالعامیة و الّلغةاتخاذ إلى،العربیة الفصیحةالّلغةالتقید بیخرج عن،لغوي

النظر عن غض هدف المدرس إیصال فحوى الدرس ب؛ ألنَّ بناء الخطاب التعلیميلمطیة المازیغیة 

.الوسیلة

حاج صالح األستاذ الویمتاز باالقتصاد وعدم التَّكلف، ویسمیه:نسموقف األ 2-2

نزعة المتكلم الطبیعیة إلى التقلیل من المجهود العضلي أو عن وهي عبارة ...باالستخفاف"

ونجد استخدام العفویة في 1"عند إحداثه لعباراته في حالة االستئناس وعدم االنقباض،الذاكري

ولقد وجدنا في الخطاب التعلیمي .قصد التخفیف على الطلبة أو تقدیم النُّصح واإلرشاد لهمالكالم 

:من النماذج التي نوردها ما یليو .الخطاب الشفويطاغیا فيالّلغويمن االستعمال هذا المستوي 

ها ها ها :عرایس طمش لو لكسالى أنتم كالعجایز بصح معندكماذا أیُّها ا:تشویش في المدرج، قالت األستاذ)1ح(

؛)إًذا أخرج:أستاذ كین أ

ـُوِیْلْس مدُّْنوْك ِیِنْس؛پالمازیغیة الّلغةأنِت ُتِجیدین الكالم یا طالبة، وُیقال ب)2ح(

.68، ص2العربیة، جالّلسانیات  عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في - 1
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ض إه؛ ِـ پـپـِغض أتسِكـپأتذكر فقط لما دخلت إلى قاعة األساتذة وجدتني؛ فأصفر وجهك، لماذا ثـ)3ح(

یطلب منا هذا الشيء، ولكن بالتي هي أحسن أستاذ عندنا الحق، نعم الرسول :شبعتم اإلضرابات، ط)4ح(

ما تدروش تقریب شهرین؛

...5ح( أعلم وتعلمون والعلم هللا قیل أُنو حددوا بأن هذا األسبوع ستتوقف الدراسة واألسبوع فهنیئا على هذه العطل )

:تریحوا أ:نحن مرغمون طبعا أنا في عطلة وش ندیروا ط:أنتم أاحّتى :ط)كاتضح(التي تتهاطل علیكم 

المعیار الموالي؛

نعطیك مثال أنت واحد یهدرك مباشر وواحد یهدرك یضربك بالمعاني  وأنت ما تفهمش المعاني ال تفهم )7ح(

اربي ذوي وال أوي العربیة یاربي دوي وال الرسالة مثال عندما تمّر بك عجوز تمر ُقدامك وأِكدوث سْلمعون وتقول لك 

...دي هذه في الحقیقة هي رسالة شتم ولكن إذا كنت لم تفهم هذا الخطاب االجتماعي 

تجارب ملموسة وقفات، وهي حكایات شعبیة أو هیتخللالخطاب التعلیمي الجامعي نجد أنّ و 

یستأنس الطالب اهجینالمازیغیة أو الّلغةامیة أو العأو العربیة الّلغة، فتكون بتسرد للطلبة بلغاتهم

میة من الخصائل الساوغیرها اإلرشاد أو التوجیه لعبر و معاني الخطاب األستاذ في ما یتضمنه، من

.الّلغويالتي تحملها الخطابات التي تعتمد هذا االستعمال 

التكرار في لقد وجدنا طغیان ظاهرة :التكرار في الخطاب التعلیمي الجامعي التفاعلي-3

واإلحالة لما له من دور في عملیة تثبیت المعلومات، وٕایزال التشویش ؛الخطاب التعلیمي الجامعي

، كالتحذیر والتهدید وأغراض أخرى ترتبط بمحاولة خلق األستاذ وسطا مالئما لنقل الرسالة التعلیمیة

ر إذا أرادوا اوجه التكر على"ى العربیة ما التكرار إال إعادة لفظ أو إعادة معنالّلغةوغیرها، وفي 

یجعلوا أحد االسمین قائًما مقام الفعل ألنَّهم أرادوا أن:األسد؟ قیلاألسد:في نحو قولهم،التحذیر

ألنّ ؛ذكر الشيء مرة بعد أخرى وال یخفى أنَّه یحصل بذكره ثالثاإذافالتكرار1)احذر(الذي هو 

اإلتیان بشيء في قیامه على التكرار ألنّ للخطاب؛المتابعةتحقیقو ،لفت االنتباههواد بالكثرة المرَّ 

یعتمدها المدرس كنشاط تدریبي ،الوسائل االنفعالیةوسیلة منورارا هإعادته مِ أومرة بعد أخرى 

يفیكون التكرار خیر ما ُیعین على فهم مضمون القاعدة وتطبیقها، وال داع،یروم منه قاعدة معینة

مدرس على نفسه بأن یسارع إلى صیاغة القاعدة في عبارة معینة یحرص مطلقا إلى أن یشق ال

:ومن النماذج التي نوردها حول ظاهرة التكرار ما یلي، المتعلمعلى أن یحفظها

.135، دار األرقم بن أبي األرقم، ص 1.1999كمال الدین األنباري، أسرار العربیة، ط-1
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الكلمة ال تتغیر وال تتغیر بتغیر الوظیفة اإلعرابیة، والكلمة المبنیة والمبني حینما أقول المبني أقصد الكلمة )1ح(

َتمَّ االصطالح علیه في مجتمع من المجتمعات ویقابله ویقابله الكالم التأدیة الفردیة أو )2ح(‡‡الخاضعة للبناء

وتحدید الّلغةالعامة بین أّنها تهدف إلى تحدید بنیة الّلسانیاتأنَّ العامة الّلسانیاتالجماعیة للسان، من قضایا 

قانون النظام هو قانون قانون من حیث هو عناصر تجمعه تربطه مجموعة من )3ح(‡‡عناصر هذه البنیة

القواعد، هل له معنى في ذاته هل هو في نفسه عنصر من عناصر اللعبة؟ هل هو عنصر من عناصر اللعبة 

یصاب یصاب یصاب نعم ال یفقد، أي انتقال ‡‡ولكن التغیر التغیر هو كیفیة كیفیة فهم هذه الجملة‡‡؟ ..لوحده

مسخ القرآن مسخا مسخ )4ح(وقواعد اللعبة؛ من فارس إلىٍ أوربا إلینا إلینا هذه اللعبة بخالف كل ما یخص النظام

وٕانَّ الخلیل بن أحمد الفراهیدي كان ...سك هذه الترجمة وهو هدف معروف إذا رجعنا إلى ترجمة مستشرق كزمر 

(صدیق لعبد اهللا بن المقفع وابن المقفع كان یترجم إلى الفارسیة ألنَّه من أصل فارسي  هذا الترابط الذي )5ح...

تسمى أدوات الربط أما النوع الثاني مفهوم داللة داللة ...یحدد االتساق؛ فاالتساق هو الذي یحدد مكونات النص

(یتحّدد ببدایة ویتحّدد بنهایةبالنسبة للّنص والّنص ال بّد أنجملة الّنهایة ..ستوى المضمونعلى م یعنى )6ح.

؟ هذا الّلغویة وغیر الّلغویة ما معنى الّلغویة وغیر الّلغویة السیمیائیات یعنى السیمیائیات هي دراسة العالمات 

)7ح(عبارة عن حوار حوار یجري بین الحجاج والغالم؛ الخطاب..هو السیاق والسیاق ماذا یشمل السیاق ؟ 

طبعا تظهر في اإلشارة والعالمة نعم إًذا قلنا أین یظهر ...المسار العالمة والعالمة قلنا إّنها تتكون من المصورة 

من قبل الوقائع التي فیها قرائن ال تدرسها سمیائیات التواصل وتدرساإلشارة والعالمة وبالتالي ال كلالقصد في 

تعتبر ...سمیائیات الداللة وبالتالي میدان الدراسة یتحدد بالنظرة إلى الوقائع التي تتكون منها اإلشارة والعالمة 

...عالمة أو إشارة وٕاشارة یحمل رسالة

الذي یتخذه األستاذ بطریقة التكرارالخطابیة هو اعتمادها على المدّونةهذه ما ُیلَحظ على 

مقصودة أو عفویة، لغرض إما ترسیخ المعلومة، أو تأكیدها، أو ربط الالحق بالسابق، أو إزالة 

التشویش الذي قد یعترض العملیة التواصلیة، لیحافظ على استمراریة ربط ذهن المتعلم بمضمون 

الخطابیة الشفهیة هو المدّونةمكتوبة و الخطابیة الالمدّونةالدرس، كما ُیلَحظ من خالل التمییز بین 

.على الخطاب الشفوي مقارنة بالخطاب المكتوب)التكرار(طغیان هذه الظاهرة 

قمُت بإسقاط المنهج التدَّاولي على :اإلجراء التداولي في الخطاب التعلیمي الجامعي:الثثا

:ووجدت فیها،المدّونة

نظریة "ب سَ جاه الحواري حَ یقوم االتّ :الحوار التفاعلي في الخطاب التعلیمي الجامعي-1

.J(فرانسیس جاك  Francisse( الحواریةDialogisme على دراسة الملفوظیة، باعتبارها انخراطًا

حیث، والُمخاَطبباطِ خَ ویظهر تركیز التداولیة على المُ 1في المجتمع وداللة ونشاطًا ذاتیًا متبادالً 

.23جان سیرفوني، الملفوظیة، ص -1
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یكون من هذا المنطلقو .داوليالتخطابلالقیمة التي ُمنِحت لتعادل قیمة تفاعلیة ماأعطت له

نتجوی.األستاذ والمتعلم عنصرین هامین بالنسبة للخطاب التعلیمي،  من حیث نوعیته ومضمونه

لیتشكل بذلك ،ألقلبین طرفین على االتعلیميالحوارالخطاب التعلیمي الشفوي خاصة عن طریق  

interaction(واصلي الفعل التّ  communicationnelle(،وال الذي ُیبَنى علیه الخطاب التعلیمي

مي، الذي یفي العملیة التعلیمیة، نفس الدور في بناء الخطاب التعل)ط/أ(یعني ذلك أّن للمتخاطبین 

في العملیة التعلیمیة، خالفا للطالب یبقى األستاذ منه األساس األول في بنائه، لكونه فاعال إیجابیا

الخطاب التعلیمي؛ حیث تظهر ر فاعال سلبیا، ولهذا نجد طغیان ذات األستاذ علىعتبَ الذي یُ 

intentionnalité)قصدیة األنا " du je) المسؤولة عن اختالف الّلغات الفردیة وانبثاق المتلفظ

)énonciateur( بل ؛اإلقناعوأسالیب،دلةمد فیها على األالتي یعت1"لعالقة الحواریةلالمؤسس

حمولة جدیدة، الخطاب بالمشاركة الحواریة هذه فیدُ وتُ .الطالب لبناء هذا الخطابمشاركة ُد إلى معیَ 

فالتبادل الكالمي هو الوحدة الدُّنیا بین ،یةالّلسانغیرو یةالّلساننات الحوار كل مكوّ تظهر من خاللها

یه، وهناك ممثلي الخطاب حسب الدور التلفظي لألطراف المشاركة؛ فهناك من جهة اإلنتاج والتوجّ 

التي وهي سلوكات حواریة مؤسسة للتفاعل التواصلي بین أطراف الحوار و ،ثانیة االستماع والجواب

:تأسس علىت

هو الذي یكون مبنیا أساسا الحوار :الخطاب التعلیمي الجامعيي في الّلسانالحوار -1-1

المتحدث والسامع، إال الخطاب التعلیمي الشفهي على التداول الشفهي بالتناوب في األدوار بین

، و عادة ما )نعم، أوال(عادة ما یكون الطرف الثاني فیها مشاركا سلبیا، یكتفي باإلجابة القصیرة 

:النماذج التي نوردها حول هذا النوع من الخطاب ما یليحسب، ومنیكون مستمعا و 

تركزوا معي، ولكن من یذكرنا بالدرس الماضي، أرید سنتناول موضوع مهم الیوم، یجب أنانتبهوا )1ح(

إًذا من یوضح هذه الفكرة یبین الشيء ‡‡لدینا تأخر بالمقارنة مع األفواج األخرى)2ح(الهدوء نسكت نواصل إًذا؛ 

ك عّدت إلى الّنص نسیتها هذه الجملة نواصل بما أننتركها لزمیلك،)3ح(ي ال عالقة له بالشيء الداخلي؟ الخارج

على أساس أّن الوظیفة األساسیة للسان ...یین هم الذین ركزوا في هذا المفهوم الّلساننشیر أّن )7(حلل واشرح؟ 

یون الّلسانهذا المفهوم هو الذي استعاره ‡‡هو التواصل وقائم على تبادل رسالة بین مرسل ومتلق وفق شروط معینة

ي سیركز على الّلسان، المدّونةف ي والسیمیائي باختالالّلسانأنَّ هناك مفارقة بین التوجهین وطبقوه على مدونتهم إال

.الّلغةالتواصل الذي یتم ب

.10التداولیة، صالّلسانیات دراسة تطبیقیة من :محمد نظیف، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي-1
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متحدث واحد، هو امه على ما ُیلحظ على هذا النموذج من الخطاب الشفوي التعلیمي هو قیّ 

األستاذ، الذي یعمد إلى خلق انسجام في الرسالة العلمیة، وتوفیر الوسط المالئم لتمریر هذه الرسالة 

انتبهوا، ركزوا، ویكون الطالب من األستاذ في هذه الحالة :علیمي نحوبعبارات تتخلل الخطاب الت

بمثابة مشارك سلبي، إذ ُیبَنى الخطاب حسب قدراته العقلیة والسیاقات المحیطة به في الوسط 

التعلیمي، دون أن یكون له دور في بناء هذا الخطاب إال ما ندر، أین یكون الدور للطالب في 

.الاإلجابة عن األسئلة مث

یزخر الخطاب التعلیمي بعّدة :ي في الخطاب التعلیمي الجامعيالّلسانالحوار غیر -1-2

أسالیب إقناعیة للطالب، مْنها القرائن الكالمیة البصریة كاإلشارات واإلیماءات والحركات الجسمیة 

إلى إیصال ي، فإنَّها دائما ترمعفویةمكأدوات غیر لغویة في التواصل، سواء كانت مقصودة أ

وهو على غرار اإلنسان الطبیعي الذي یرتكز على لغة الجسد الختزال الرسالة المراد رسالة،

فالحركات لیست 1"قد استعمل اإلنسان الحركات الجسمیة منذ القدیم للتعبیر عن أغراضهف"إبالغها

الجاحظ صنفقد و .حسب، بل تكون في بعض األحیان أبلغ من الكالم نفسهو من الكالم اجزء

وهو یعتبر اإلشارة بالجوارح كالید ،لعناصر التبلیغیة غیر المباشرةاضمنالحركات واإلشارات 

بعض دون البعضاس في أمور یحاولون سترها عن الا كبیرا یعین النَّ رفقً مِ ،والطرف والحاجب

لتبیین، ونقل المعرفة لا الكتابة فهي وسیلة مأو .ولوالها لم یستطیعوا التفاهم في معنى خاص الخاص

الكتاب یدرس ومن ثم كانت أهمیة الكتب وأفضلیتها؛ ألنّ .ندثر العلمالاعبر الزمان والمكان ولواله

ولعل مرجع ذلك إلى أنَّه كانت توجد حاالت "سامعه الّلسانىعدتفي كل زمان ومكان بینما ال ی

؛مهما كانت مقصودة أو غیر مقصودة2"ر عن الفكرة خیرا من الصوتتستطیع اإلشارة فیها أن تعبّ 

الجسد إلى حركات ل حمل وظیفة تواصلیة تبلیغیة تحوّ تافإنِّها تحمل دائما رسالة معینة، باعتباره

هذه الحركات وتمتلك .خطاب ثقافي رمزي، یرتبط بالخطاب الثقافي العام الذي یؤطر المجتمع

حزنالضحك و النهى و الو األمرو التهدیدو الوعدالقدرة على اإلخبار واإلبالغ والترمیز والتأثیر، و 

إال اقف على تحدیدهنة اللحظ ال أولكل واحد من هذه المعاني ضرب من هی...والسؤال والجواب

:فاإلشارة...بالرؤیة 

األنجلو ، مكتبة 1950:مصر.عبد الحمید الدواخلى، محمد القصاص، د ط:، ترالّلغةجوزیف فندریس، -1

.170ص،المصریة
.393ص،الّلغةجوزیف فندریس، -2
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بمؤخر العین الواحدة نهي عن األمر؛

وتفتیرها إعالم بالقبول؛

وٕادامة نظرها دلیل على التوجع واألسف؛

ها آیة الفرح؛وكسر نظر 

واإلشارة إلى إطباقها دلیل على التهدید؛

وقلب الحدقة إلى جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبیه على مشار إلیه؛

هما سؤال؛یواإلشارة الخفیة بمؤخر العینین كلت

1.وقلب الحدقة من وسط العین إلى المؤق

علماء العرب تفطنوا إلى أهمیة اإلشارات كلغة أنّ الّلغةمما یلفت انتباه المطلع على كتب و 

، ما یدل على أن استعمالها لم یكن مقیدا بزمان ومكان معینین؛ بل غة العیونخاصة لبو ،تواصلیة

.هي وسیلة عالمیة، كان علم العالمات من حظي بجعلها موضوعا لدراسته العلمیة

كوسیلة التواصلیة التي تستعملها الخطابات الشفویة وقد طغى هذا النوع من الحركات على

، ولعل ظهورها في الخطاب التعلیمي، لیس إال ولید الحاجة الملحة التي الّلسانتعبیریة تختزل لغة 

:تفرض على األستاذ، استعمالها ألغراض تعلیمیة، منها

مثال رأیت حضر الذي انتظرته :إًذا أقول:ذلكمثال؛إشارة بالید إلى الحركات:إخباریة وتدعیمیة

الذي انتظرته التقیت بالذي انتظرته إًذا فكلمة الذي هل تغیرت، إًذا فقد حافظت على نفس الوظائف اإلعرابیة لكلمة 

اإلشارة بالید إلى الكلمة (ألنَّها كلمة مبنیة نعم؛ لكن بقیت الكلمة بنفس صورتها اإلعرابیة لماذاالطالب،

)رفع الصوت أكثر+المبنیة

ومن )العامیةالّلغةالحدیث ب+غمض العیون+هز الرأس بشكل دائري (:سخریةالتهكم وال

:نماذجها

في رأیكم أو في رأیكن وال واحد معندش وال واحد ماكش واحد هذا سیخلق لنا أزمة بیئة شفتوها بطبیعة الحال )5ح(

بلون واحد حقیقة ال تعكس جمال فو تلك الصورةو لوكنا نشاحّتى أن یكون هناك تنوع اختالف أمبعد شفتوها ال بدّ 

‡‡صماذا یرید أن یقول من خالل هذا النَّ اأن یكون هناك تداخل بین هذه األلوان إذً بدّ الو ،تلك الصورة

، المؤسسة 1987:لبنان.3:طإحسان عباس، :بن حزم األندلسي، طوق الحمامة في األلفة واألالف، تح-1

.، بتصرف136العربیة للدراسات والنشر، ص
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یة، إما كدعامة للملفوظ، أو تعزیزا له الّلسانالّلغةلغة الحركات هي لغة جسدیة تعتمدها نّ إ

العمادات الشكلیة معینة تعتمداختیار فئات "یكون من محضهوو أو اختزاال مباشر لمحتواه، 

؛ دافعه محاولة تدعیم الملفوظكعمادات واعتماد األستاذ للحركات 1")...لغة حركة، إیماءة(للتواصل 

ساعد على تعدیل المعلومات أو تمن الّناحیة التعلیمیة ف،تثبیت الفكرةل عملیة الفهم و یوتسه

.غیر لفظيبین ممثلي الخطاب في سیاق حواريالتفاعل التواصليوتضمن،تقویمها

ومن الحركات التي یعتمدها أساتذة التعلیم الجامعي في خطاباتهم الشفویة، والتي رصدتها 

:في الحوار التعلیمي القائم بینهم وبین الطلبة أثناء العملیة التعلیمیة، ما یوضحه الجدول اآلتي

:العلمیةمدلوالتال:التواصل غیر اللفظي

االرتیاح أو الرضا أو الموافقة؛ االبتسامة

العصبیة أو الغضب أو الضیق؛قضم الشفاه

الدهشة أو عدم التصدیق أو المفجأة؛رفع الحواجب

التعجب أو االندهاش؛رفع الحواجب مع تحریك الشفاه أو الكتف

التهكم أو السخریة؛رفع الحواجب مع ابتسامة مصطنعة

عدم الموافقة أو الشعور السلبي؛تضییق العین

المتابعة أو اإلنصات أو التأثیر؛اإلیماءات ألعلى

االهتمام أو العنایة؛االنحناء لألمام

القلق أو السأم أو التعب؛الحركة الكثیرة في الحصة على الكرسي

الثقة بالنفس؛االستقامة واالعتدال في الحصة

السأم أو الالمباالة؛الكرسياالسترخاء على 

اإلنصات أو تركیز االنتباه؛تركیز العین في عین الطرف اآلخر

البرودة أو التجنب أو الالمباالة أو العصبیة؛تجنب تالقي العیون

الملل والضجر؛التثاؤب

الطمأنینة أو الموافقة أو التشجیع أو الصداقة؛الرتب على الكتف

.32محمد نظیف، الحوار وخصائص التفاعل التواصلي، ص-1
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استخدامها، إذ نجد منها ما هو غرض ویرصد هذا الجدول حركات مختلفة تختلف باختالف 

أو عبِّر عما یعترض األستاذ من مواقف، إما تعلیمیةإال أّن كال منها یُ عفوي وما هو قصدي، 

.تربویةأو طبیعیة كالتعب،

التفاعلي انسجام الخطاب ویحققان الحوار قواعد مبدأین مهمین یحكمان رایس جوقد وضع

:وهما مبدأ التعاون ومبدأ التأدب في الكالمأو أكثر، اثنینبین 

Principeمبدأ التعاون -أ de coopération: المبادئ التي تهتم بها التدَّاولیة؛ أهمیعدُّ من و

ألنَّه مهّم في إنجاح المحادثة، أي أنَّ المتحدثین یتعاونون الستمرار الحدیث من خالل المساهمة 

:یتجسد في أربعة مبادئ فرعیة، هيو .تواصلوالمشاركة في الحدث الكالمي الم

Principeمبدأ الكم -1 de la quantité: تجعل إسهامك في الحوار بالقدر المطلوبهو أنو

تزید علیه أو تنقص منه؛دون أن

Principeلكیف امبدأ -2 de la qualité: تقول ما تعتقد أنَّه غیر صحیح، وال تقل ما هو أالو

لیس عندك دلیل علیه؛

Principeالعالقة /مبدأ المناسبة-3 de pertinence / rapport: كالمك ذا تجعلهو أنْ و

إسهامك یرتبط بمحور بعینه، ویكون إنّ :هما، ولهذا المبدأ مظهرانعالقة مناسبة بالموضوع،

لهدف بعینه؛

Principeـــ مبدأ الطریقة 4 de manière:الغموض واضًحا ومحدًدا، لتجنبتكون هو أن

.واللبس وترتیْب الكالم

تقتضي أْن الجامعیة الخطابات التعلیمیةوواضح من المبدأ األول الذي وضعه جرایس أّن 

الخطاب طالما أّن ،في بناء الخطاب)التعاون(ى على المعاییر التي وضعها جرایس ألهم مبدأ بنَ تُ 

إال أّنه حسب ما جاء في المدونات التي رصدت لنا الخطابات )ط/أ(التعلیمي قائم بین متحاورین 

كان یتقید ببعضها في بعض یبتعد عن هذه المعاییر وٕانْ الشفویة التعلیمیة، نجد أّن هذا الخطاب 

معیار الكّم في بعض الخطابات التعلیمیة التي یبنیها األستاذ ؛ حیث نجدبطریقة عفویةاألحیان

یسقط؛ حیث ال یتقید األستاذ بالقدر المطلوب الذي یحتاجه الموضوع من كم في المعلومات، وذلك 

كتعویض ،ارتكازه على الخطاب المكتوبعن الموضوع، أو خروج:راجع إلى عدة أسباب أهمها
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قبلالذي یتعّلق بنوعیة المعلومات التي یتلقاها الطلبة من وأما مبدأ الكیف.عن الكم المطلوب

.سلیمة العتماده على توثیق المصدرصحیحة و فإّن األستاذ في الغالب ما تكون معلوماته ؛األستاذ

ما یخرج األستاذ عن هذا فكثیرا المتعلق بمناسبة الحوار أو الخطاب للموضوع وأما مبدأ المناسبة 

قد لخروجه عن الموضوع في بعض األحیان، بطریقة عفویة على حساب الطلبة الذین ؛المعیار

، فیكون الهدف من الدرس قد تحقق بنسبة ینشغل ذهنهم بالموضوع الدخیل على موضوع درسهم

األساتذة ر في بناء الخطاب التعلیمي، فنجدالذي یظهر لنا أهم معیاوأما مبدأ الطریقة.ضئیلة

تجربة األستاذ في التعلیم، وتظهر نتائجه في الطلبة، فإذا كان هناك طبیعةیختلفون فیه حسب 

، وأن الطریقة التي ُعِرض بها الدرس یشوبها دلیل على وجود الغموضفإن ذلك ،وجود أسئلة كثیرة

.، لقلة تجربتهممع األساتذة حدیثي العهد بالتعلیملا یحصوهذا عادة م،الخلل

یفرض على هو الذي وهذا المبدأ ال یقل أهمیة عن مبدأ التعاون، و :التأدب في الكالم-ب

یحاول شخص االعتذار أو تهوین خبر مؤلم كأنْ ؛بعضهم بعضا في الكالموایحترمالمتحدثین أنْ 

العالقة بین المتحاورین، مبدأ أساس في المحافظة استمراریة ه كمبدأ یحافظ على ونجد أنّ .أو مزعج

.وقبل كل شيءالتأدب أوال مبدأاحترامالتي تفرض على كلیهما،على العالقة بین األستاذ والطالب

ونجد أّن المدونات التي رصدناها على الخطاب ىالتعلیمیة عادة ما ال تخرج عن هذا المبدأ إال ما 

ندر، فكثیرا ما نجد العالقة بین األستاذ والطلبة هي عالقة احترام متبادل وبخاصة لدى األستاذ 

مهِّد مع خطاباته التعلیمیة، عادة ما یُ إطار بناء جٍو من التفاعل بحكم تجربته؛ إذ نجده في 

)السالم علیكم(التحیةما تدّل علیهنحو:تدل على احترام هذا المبدأ الذي وضعه جرایسبمقدمات

َفهم النقطة األخیرة؟ ضیعُتم نقطة كنت نْ ننتبه مَ :، مثلوالترغیب، والتنبیهعبارات التحفیز،و 

...العفونستمع، الرجاء،من فضلكم‡‡سأضیف نقطة لمن قال فهمت 

في الخطاب التعلیمي الجامعي، قد تفرضها التقید بهذه المبادئ التي وضعها جرایس وٕانَّ 

طالما أّن األستاذ والطالب على عالقة یكون الخطاب التعلیمي همزة وصل حواریةمستلزمات

األستاذ أن ستطیع ال ی؛ إذ بینهما، إال أّن احترام جل هذه القیود قد یكون من الصعب بما كان

كثیر و الفالسفة عنه عّبر الذي التعلیمي هخطابوضع قیود للصعوبة ؛ كما هيهذه المبادئیطبق 

.الكالمالباحثین بفردوسمن 

یحمل اشكلیً اعدُّ الفعل الكالمي نظامً یُ :األفعال الكالمیة في الخطاب التعلیمي الجامعي-2

أقوال تقریریة -جله-وذلك بالتأثیر فیه، والخطاب التعلیمي الجامعي؛المستمع إلى إنجاز عمل ما
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األفعال الكالمیة ةبدراسالتداولیةةنظریالت اهتمّ وقد.علمیةٍ صبغة ألنَّه یصطبغ ب؛ووصفیة

یكتسب منه الملفوظ داللته بموقف مرتبط،عملیة التخاطبانطالقا من اعتبار الملفوظ في 

، فإّن للمواقف ...وبما أّن من الملفوظ ما هو طلبي وما هو وصفي وما هو خبري.الحقیقیة

ر عن رغبة عبِّ تیةالطلبلملفوظات اف، الذي یحققهالخطابیة دور في تمییز داللة الملفوظ واإلجراء 

واالعتذار یعّبر عن ندم،والشكر یعّبر عن امتنان،رضاعن عبر تیةشيء ما، والمدححصول في 

إلى تلقيوالمرسللكّن اآلثار التي تحققها هذه األنواع من الملفوظات مرتبطة بمواقف یستلزمها الم

بمدى اكتشاف المتلقي للموقف المعبَّر -النظریةوفقًا لهذه -ویقاس نجاح التخاطب "جانب السیاق 

أثرا إیجابیا أم إذا كان تركاالفعل الكالمي ناجحتحقیقیكونو 1"عنه من خالل فهم قصد المتكلم

ما یحمل المتلقي على الرد أو القیام بأفعال صادرة كرد فعل عن الفعل المتلقي؛ أيسلبیا على 

قق كال األثرین التي یمكن أن یتحألفعال الكالمیةهذه او .الصادر عن المتكلم،الكالمي

.أفعال كالمیه غیر مباشرةو ،كالمیة مباشرةأفعال :تنقسم إلى نوعینعلى المتلقي، )إیجابي/سلبي(

الوصفیة التقریریة، واألفعال اإلنشائیة األفعال ضموی:اشرةالمبالكالمیةاألفعال-2-1

أو تهدف إلى طلب تهدف إلى تقدیم جملة من المعارف والمعلومات للمستمع، الطلبیة، وهي 

نحو األفعال االستفهامیة ، أو تغییر السلوكاتجملة من المعارف والمعلومات الحصول على 

.األمریةواألفعال 

وقائع الالتي یعتمدها المتكلم في وصف األفعال الكالمیة وهي :األفعال التقریریة-2-1-1

فصدقها ،والتكذیبقویكون أثرها سلبیا أو إیجابیا بالنسبة للمتلقي، الحتمالها التصدی،واألحداث

ما كان غیر مطابق فهاكذبا مأ،للواقع مع اعتقاد المتكلم أنَّه مطابقامطابقً "تقریرها إذا كانیكون

ا النوع منبهذالخطاب التعلیمي الجامعي یزخر و .2"م أنَّه غیر مطابق للواقعللواقع مع اعتقاد المتكلّ 

أثبتت صحتها ؛ قضایا علمیةیصفبالدرجة األولى اعلمیاخطابباعتباره؛الكالمیةاألفعال

ویستعملها األستاذ كآلیة تعلیمیة ).ط(على المتلقي ذات أثر إیجابيعادة هذا ما یجعلهاو ،التجربة

ومن نماذج هذه األفعال .إلى الكل تثبیتا للمعلومةفي وصف المسائل العلمیة، انتقاال من الجزء 

:، ما یليفي الخطابات التعلیمیةالتقریریة

،، دار الكتب الوطنیة2004:لیبیا.1یونس على، مقدمة في علمي الداللة والتخاطب، طمحمد محمد -1

.34ص
.92دراسة تداولیة لألفعال الكالمیة، ص:مسعود صحراوي، التداولیة عند علماء العرب-2
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(إًذا هنا جملة)1ح(:الخطاب الشفوي إذ نظرَت إلیها أجدها في هذا السیاق "الطالبُ "كلمة )حضر الطالب:

العامة الّلسانیاتنص سابق من قضایا كنَّا قد تعرضنا إلىو )2ح(‡‡مرفوعة بالفعل ألنَّ العامل فیها هو الفعل

مصطلح البنیة هو مصطلح وتحدید عناصر هذه البنیة، وأشیر هنا إلى أّن الّلغةتبّین أنَّها تهدف إلى تحدید بنیة 

في مقابل البنیة التي استعملها systèmeأّن فردناند دي سوسیر یشیر كثیًرا إلى استعمال كلمة النِّظامنظام؛ إال

هي بمنزلة الوحدات االقتصادیة كالعملة الّلغویة ي أّن الوحدات الّلسانویرى هذا )3ح(‡‡)30(حوالي ثالث مرات 

ونحن نعلم أن كل شيء یبدأ صغیرا ...في نشأة النحو بدأت ضعیفة صغیرة ثم نمت شیئا فشیئا ف)4ح(‡‡النقدیة 

ما هو عمومیات تناولها من جاءوا بعده بالتفصیل والتنویع و على ما وضعه أبو األسود الدؤلي إنِّ حثم ینمو،  وأن النّ 

ها، هذه الفكرة هي معنى فهذا إیصالأي أّنه ال یوجد كالم من عدم بمعنى أّنه لدینا فكرة أرید )5ح(والترتیب؛ 

هذه الكلمات عبارة في مجموعها وفي المعنى بحاجة إلى مبنى، وهذا المبني تحّدده الملفوظات والكلمات، و 

إًذا أوال ندرس أطراف الخطاب، بمعنى ماذا یفصل )6ح(‡‡مضمونها تّحاول أّن تشكل مبنى یحتوى على مضمون

إًذا قلنا إنَّ العالمات الفرعیة عند بیرس )7ح(‡‡مثال الّنص عن الخطاب قلنا إنَّنا في إطار تناول مقابل خطابا

.قسام العلم المصورة والموضوع والمفسرةكانت نتیجة تقسیم أل

(الخطاب المكتوب الّلسانیقول سوسیر )3ح(‡‡حركة في اإلعراب تكون نتیجة عامل من العواملألنَّ كل)1ح:

الّداللة وهو علم یدرس )6ح(‡‡نظام ترتبط جمیع أجزائه بعضها البعض على أساس اتحاد الهویات واختالفها

عالقة الجمل بحاالت األشیاء التي تدل علیها، أي هو العلم الذي یدور حول الداللة التي تحّدد بعالقة تعیین المعنى 

مة داخل العالمة یمثل استنتاًجاالحركة بین أقسام العال)7ح(‡‡الحقیقي القائمة بین العالمات وما تدل علیه

ت أیضا یمثل استنتاًجا، في النِّهایة نفهم من هذا أّن المعرفة عند بیرس هي نتیجة حركة والحركة فیما بین العالما

Le savoir est un résultat d’un mouvementإهDoncstableLe Savoir est dynamique n’est

pas stable‡‡

في نقل المعرفة مهما ومما هو ملحوظ على المدونتین، أّن لألفعال الكالمیة التقریریة دورا

؛ تجزئیا للمعلومات العلمیة للطالب؛ إذ یرتكز األستاذ على الوصف، انتقاال من الجزء إلى الكل

.یربط الطالب الالحق بالسابق وصوال  إلى القاعدة التي هي هدف الدرساحّتى 

َطب خاأثناء تواصله مع المُ )أ(المخاِطب عتمدهاالتي یوهي:األفعال اإلنشائیة-2-1-2

أثرها یكون فوریا في ومن خصائصها أن، بهدف طلب فعل شيء ما أو تغییر سلوك ما)ط(

واألفعال الدالة على النهي، ،ویتضمن هذا النوع من األفعال، األفعال الدالة على األمراإلنجاز 

، وغیرها من األفعال الكالمیة الدالة على العرض والتحضیضواألفعال الدالة على االستفهام
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النماذج التي یمكن ومن1"فّعاالالتعلیميجعل محتوى الحدث"ویتخذها األستاذ، هادفا من خاللها

:الخطابیة اآلتیةالمدّونةهذا النوع من الخطاب، لتمثیل بها ال

الطلبة قبلوذلك بالّرد من ؛تسعى إلى تحقیق التفاعل:األفعال االستفهامیة-2-1-2-1

.في بناء الخطاب التعلیميفّعاالجعل المتلقي و على األسئلة 

نَّه نظام من األدلة المتواضع إمن حیث الّلسانلماذا؟ قلنا )2ح(‡‡ما إعراب الذي؟ )1ح(:الخطاب الشفوي

فالّنحو نشأ في عصور متأخرة )4ح(‡‡نَّه ظاهرة اجتماعیةإالواحدة من حیث الّلغویة علیها من قبل الجماعة 

لماذا استبدل مثال )6ح(ینسبوه إلى األعاجم األجانب المستعربین في العصر العباسي لماذا؟دون في ذلك أنَّ ییر 

ز الخطاب عن الّنص؟مصطلح الّنص والخطاب؟ ما الذي یمیّ 

بصورة مغایرة له احّتى فهل یمكن تعویضه بما یعادله، ولیس فقط بخیال آخر بل )2ح(:الخطاب المكتوب

فهل یمكن تعویضه بما ...تماما في الشكل ونقول مع ذلك أنَّهما شيء واحد بشرط أنَّ نمنحهما نفس التقدیر، 

بصورة مغایرة له تماما في الشكل ونقول مع ذلك أنَّهما شيء احّتى یعادله، من أجل ولیس فقط بخیال آخر بل 

ما الّلغویة وغیر الّلغویة یعنى السیمیائیات هي دراسة العالمات )6ح(‡‡واحد بشرط أنَّ نمنحهما نفس التقدیر؟ 

هل القیاس یملك صرامة شكلیة، ما معنى الصرامة الشكلیة؟)7ح(‡‡؟الّلغویة وغیر الّلغویة معنى 

على وجه اإللزام باعتباره أعلى منزلة في ویستعملها األستاذ :األمریةاألفعال-2-1-2-2

أمور تحافظ على الجو المالئم للتدریس إلزام الطلبة بالوسط التعلیمي ویهدف من خاللها إلى 

:ومن نماذجها)اكتب، ابحث، أحضر(أو إلزام الطالب بالواجبات )انتبه، أخرج  الحظ(

:الخطاب الشفوي

الحظوا )2ح(الفكرة جیدا هذهنفهم أنّ بدّ تركزوا معي، وال، یجب أنّ الیوماانتبهوا سنتناول موضوع مهمً )1ح(

ركزوا ،أیضا دي  سوسیر یشیر إلى فكرة أساسیة هاهنا في تأكیده على الدور الذي تؤدیه القطع على مستوى الرقعة

لت هذه نقطة قُ اشرح،..إًذا ٌكنَّا ٌكنَّا في المستوى المطلوب)3ح(‡‡ص مباشرةص نرجع إلى النّ من خالل النّ 

اآلن ننظر أوال اقرأ الّنص)6ح(‡‡قلنا ...نبدأ محاضرتنا اكتبوا)4ح(‡‡االمتحان ال تنسى ال تتفرج فقط مفهوم 

تجیبوا ما هو رتبة القانون عند بیرس هل هو ینتمي إلى المستوى فكروا قبل أنَّ )7ح(إلى بعض الملفوظات الّنصیة 

ث؟األول أو الثاني أو الثال

أنّ الشفوي والمكتوب،:النوعین من الخطاب التعلیميهذین ما یالحظ على الفارق بین 

.مباشر خالفا للمكتوبلكون خطابه لیساألفعال األمریة؛یتوّفر علىالخطاب المكتوب ال 

كلیة ،ب العربي، بقسم األدالّلغةخطاب أساتذة علوم :نوارة بوعیاد، دراسة تداولیة للخطاب التعلیمي الجامعي-1

خولة :م، إشراف2001/م2000:رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر.اآلداب والعلوم اإلنسانیة، بجامعة تیزي وزو

.115ص، طالب االبراهیمي
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عن العالقة التي قد تجمع بین ر عبِّ تُ التيفعالاألهي :التعبیرأفعال-2-1-2-3

،وأفعال االعتذار،وأفعال االحترام،أفعال الشكرك، والمخاطب في مواقف اجتماعیةبخاطِ المُ 

لمالئمتها المواقف التي قد تجمع ، ، ویكثر استعمالها في الخطاب التعلیمي الشفويوأفعال التوبیخ

حه نحو ما وهذا خالفا للخطاب التعلیمي المكتوب،في الوسط التعلیمي، )ط(و)أ(بین  توضِّ

:تانالمدون

أنتم الفوج المفضل ‡‡بارك اهللا فیك یا موسى لماذا ال تساعدني یا موسى لماذا لماذا )1ح(:الخطاب الشفوي

إه ،جیدة‡‡َسَیْختل المعنى شكرا ‡‡...هذه هي حصة عمل لستم كمتفرجین)3ح(‡‡أشكركم عن جمیع األفواج

Bien sur‡‡)ش انواضح األمور ال داعي أن أمثل مك‡‡الرجاء الحظوا لما أذهب من األول إلى الثالث )7ح

‡‡سؤال

وتفسیر خلو الخطاب التعلیمي المكتوب من هذا النوع من األفعال الكالمیة راجع إلى أن 

.فويشر بین األستاذ والطالب، على عكس الخطاب الشالخطاب غیر مبا

یعدُّ سیرل من األوائل الذین تناولوا بالدراسة هذا :غیر المباشرةاألفعال الكالمیة-2-2

أنا أشعر بالبرد :قول أحدهم آلخرمن أمثلتها و 1"ال تدل صیغته على ما تدل علیهذيالنوع ال

یدل على وصف حالة جسدیة، إال أّن معنى الجملة قد یقتضي دخوال إلى أحد الّلغويفالملفوظ 

األثر الذي تركه الفعل الكالمي مخالفا لألثر الذي قد یتركه الملفوظ األماكن الدافئة، فیكون

ولقد .تقول ما ال تقولالّلغةالُمصرَّح به، وهذا ما یعبر عنه التداولیون بمضمرات القول، أو إّن 

ة، لتنوع المواقف الجامعیةالتعلیمیاتفي الخطابمتمثال وجدنا هذا النوع من األفعال الكالمیة 

ونورد بعض األمثلة التي تفهم من خالل السیاق المحیط ،العملیة التعلیمیةالتي قد تعترض السیاقیة

:غیر المباشرةالّلغویة جملة هذه األفعال بال

الكلمة أشیاء في غیر ظاهر أنَّ ىیحمل معن/الكلمة ال تتغیر وال تتغیر بتغیر الوظیفة اإلعرابیة)1ح(

كما حدده سوسیر هو دراسة الّلسانموضوع علم )2ح(‡‡وهي الحركة اإلعرابیةأخرى تتغیر فیها أال

قبل سوسیر كان ینظر إلى ظواهر هَ غیر ظاهرة على أنّ معانٍ یحمل هذا القول /منه وٕالیهالّلسان

من الباحثین العرب الذین فضلوا استعمال هذه الترجمة :التداولیة)6ح(‡‡أخرى وهي نظرة معیاریة شخصیة

، منشورات االختالف 2003:الجزائر.1عمر بلخیر، تحلیل الخطاب المسرحي في ضوء النظریة التداولیة، ط-1

.164ص
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...هناك ترجمات عدة مثل المنفعیةیعني أنَّ /دون غیرها من الترجمات الباحث المغربي طه عبد الرحمان

أو تقدیم مبرارات علمیة دقیقة أو هو األقرب ،العلمیةتهولكن استقروا على هذه التسمیة نظرا لمكان

العالمات الفرعیة عند بیرس كانت نتیجة تقسیم ألقسام العلم بمعنى أنَّ نَّ إقلنا )7ح(‡‡إلى المصطلح األجنبي

أالاجدیدً ابیرس أول من قام بهذه الدراسة العلمیة وأبرز علمً یعني أنّ /المصورة والموضوع والمفسرة

.میائیةیهو الس

الطالب ، یتوصل الّلغویة اٍن مضمرة تتخلل األفعال الخطاب التعلیمي الجامعي معحمل وی

إلى كشف معانیها عن طریق المعرفة السابقة، أو عن الموقف السیاقي الذي تقال فیه األفعال 

ظافر دهایعسمعیة؛عناصر تلفظیة وهي ،والنبر،لتنغیمكا:عن طریق القرائن الصوتیةوأالكالمیة

التعبیر وسائل ؛ حیث تعتمده جمیع اللغات كوسیلة منالشهري من االستراتیجیات الضمنیةبن 

األصوات وذلك أنَّ ؛ معنىالدونه من ل ال یتشكّ تأثیرا بالغا على الفعل الكالمي؛ بل قد روغیابه یؤثّ 

وتقنیات هذه القرائن الصوتیة ترتبط بالمعنى ارتباطا .الخالیة من التنغیم خالیة من المعنىالّلغویة 

تهدید وعیدالملفوظ،التنغیم مع داللة النبر و یتطابق كل مستوى من مستویات وثیقا؛ حیث 

.تالتماس، أمر وغیرها من الدالال

حدى اللَّهجات العربیة التي في إقام تمام حسان بدراسة التنغیم لقد :التنغیم-2-2-1

،لهجة تحتوى على ستة نماذج تنغیمیة مختلفةهذه الواستنتج أنَّ ستشهد بها وهي لهجة عدنیُ 

:1وهي،كذلكالعربیةالّلغةتتضمنها 

اإلیجابي الهابط؛-1

اإلیجابي الصاعد؛ -2

النسبي الهابط؛ -3

النسبي الصاعد؛ -4

السلبي الهابط؛ -5

.السلبي الصاعد-6

 وهي من الّلغات الفصیحة العربیة، وتحصل من خاللها على شهادة الدكتوراه، في جامعة لندنعدندَرس لهجة.
.169-165، صالّلغةتمام حسان، مناهج البحث في -1
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من ق الباحث بین ثالثة من فرّ ،علو الصوت وانخفاضهتمام حسان بین درجاتفرق كما وأیضا 

فاإلیجابي أعالها، والسلبي والسلبي،اإلیجابي والنسبي :في مدى التنغیمواالنخفاضالعلو 

:وبینهما النسبي،أخفضها

ى یتجلذا المدى في هنقول إن الكالم و ،تصحبه عاطفة مثیرةهو الذي و :المدى اإلیجابي-أ

بإخراج كمیة أكبر من الهواء الرئوي، باستعمال نشاط أشد في حركة و إثارة أقوى لألوتار الصوتیة، ب

أو خلقا للوسط حفاظا على الهدوء،في خطاباته التعلیمیةعادة ویستعمله األستاذ ،الحجاب الحاجز

المالئم إلبالغ رسالته العلمیة، أو إبرازا لمرتبة المقام العلمي الذي یجمع بین األستاذ والطلبة، وذلك 

:بأسالیب أمریة خاصة

:الخطاب الشفوي

‡‡من هذه الفوضىدعونا‡‡هیا ركزوا معي‡‡أنَت أخُرج حاال‡‡)5ح(

في تأكید جمل اإلثبات، وهذا بالتركیز على الضمیر ُویستعَمل :اإلیجابي الهابطالمدى-ب

في قّدمتهه في لومث، قام بهرید االعتراف بالفعل الذي لمن ال ی،هذافعلتَ أنتَ :في مثل عبارة

:العلمیة؛ حیث یستعمله األستاذ في تأكید بعض الوقائع الخطابیةالمدّونة

:الخطاب الشفوي

"مثالً عامًال آخرأو معموًال آخروٕاذا أدخلُت إلیه بهمفعولهو )1ح( إًذا ،تتغیر هذه الحركةإًذا "التقیت بالطالب:

تغیرت حركتها إذا استبدلت المعربةهي هذه الكلمة والمعرب.الحركات بتغیر هذه العواملفاإلعراب هو تغییر هذه 

انتظرتهمثال رأیت الذي انتظرتهحضر الذي :إًذا أقول،مبنیة ستحافظ على نفس الهیئةبكلمة أخرىهذه الكلمة 

‡‡التي لكلمة الطالبحافظت على نفس الوظائف اإلعرابیةهل تغیرت؟ إًذا الذي ا فكلمة إذً ،انتظرتهالتقیت بالذي 

أما بقیة و .هل والهمزةلتأكید االستفهام، خاصة االستفهام بِ :المدى اإلیجابي الصاعد-ج

أدوات االستفهام األخرى فیستخدم معها المدى اإلیجابي الهابط؛

:الخطاب الشفوي

في نفسه عنصر من عناصر هل هو)3ح(‡‡مع تغیر الوظیفةهاعقل أن یحافظ على الحركة نفسیُ فهل)1ح(

بمعنى یخضع لمبادئ یجب أن ؟ما معنى الصرامة الشكلیةیملك صرامة شكلیة القیاسهل )7ح(‡‡عب؟ اللّ 

‡‡؟نحترمها لكي نصل إلى النتیجة ما هي هذه المبادئ

ویستعمل هذا المدى في الكالم الذي تصحبه عاطفة تهبط بالنشاط :المدى السلبي-د

الجسمي العام كالحزن مثال؛

:الخطاب الشفوي



84

أهاءْ )6ح(‡‡الالمضارع العفو، هل الماضي مبني ال أنا بریئة:أكل شيء؛:طما هو الشيء الغامض؟)1ح(

‡‡؟كیفعندما تناولنا الّنص األول والّنص الثاني أیضا قد شرحنا هذا في الحصة الماضیة،نعم

"ویستعمل في تعبیرات التسلیم باألمر، مثال:المدى السلبي الهابط-ه  ال حول وال قوة إال :

ر؛ سوكذا في تعبیرات األسف والتح،باهللا

:الخطاب الشفوي

‡‡سبب إعراب األسماءأن نفهمبدّ اللت األسماء قُ اإذً ،ننتبهلكن سأعید سأعیداإذً ننتبه )1ح(

...رأیت أخیك:ویستعمل هذا المدى في الكالم غیر العاطفي، كقولك:المدى النسبى-و

:الخطابیةالمدّونةمن النماذج عض بنقدم و ،على دراجة

:الخطاب الشفوي

بمثابة ...ثابتننطلق من أن هذا النظام )2ح(‡‡ها تُقِلٌب زمن هذا الفعلأي أنَّ ،أداة جزم ونفي وقلبٍ :لن)1ح(

لیس لك لك الحق أن تغیر هذا النظام الجماعيولیس ،ك أن تغیر منهوما هو جماعي ال یمكنّ قانون جماعي

.الحق أن تغیر النظام الجماعي

في تشكیل الخطاب، وبخاصة الخطاب التعلیمي الجامعي االتنغیم عنصر أنَّ من البدهيُّ 

ه مهما كان والحقیقة أن،فسیة التي یكون علیها المتكلملنَّ الذي یعبر فیها المتحدِّث عن الحالة ا

أن تظهر بعض األحاسیس التي فإنَّه ال بدّ ؛عواطفناكالمنا موضوعیا، ومهما بذلنا جهودا إلخفاء 

وذلك في تغیر الصوت، أو االتكاء على كلمة أو مقطع صوتي ،تبرز ما نرید إخفاءه من العواطف

.ا یجعل خطابنا معبرا عن معنى معیندون غیره أثناء التواصل، ممّ 

ذلك أنَّها ، و متكلم كثیرام فیها الغة عن طریق جرس الصوت ال یتحكّ المعلومات المبلّ وٕانَّ 

فمن ،فسیة للمتكلموكذا األمر بالنسبة للتنغیم الدَّال على الحالة النَّ .بطریقة ال إرادیة-عموما–تأتي

تعبیریة یة وظیفذوومعنى یحتوى التنغیم على معنى ظاهري وقد.الصعب جدا مراقبته والتحكم فیه

التنغیم هو رفع الصوت وخفضه في أثناء الكالم، للداللة على المعاني المختلفة للجملة "فإن ؛معینة

.م، أو االستفهام، وغیر ذلكأو التهكُّ )ال یا شیخ للداللة على النفي(مثل الواحدة، كنطقنا لجملة 

وت حظ نغمة الصلك تفإنّ )شفت أخوك(ق بین الجمل االستفهامیة والخبریة في مثل وهو الذي یفرّ 

ساعد في التأثیر على المستمعین التنغیم یُ اإذً 1"تختلف في نطقها لالستفهام عنها في نطقها لإلخبار

،، مكتبة الخانجي1997:مصر.3، طالّلغويومناهج البحث الّلغةالمدخل إلى علم رمضان عبد التواب،-1

.106ص
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ر ؛ یعبّ ت أّن األستاذحظلولقد .خطابهبها إیصالدیم النغمة التي یر ویختار المتكلّ ،على فهم الكالم

العواطف والترفیه عن یة، أما في لحظة جلبنغمة عنیفة وفیها الجدّ ن باستعمالعن حالة الحز 

فمن الجرس الموسیقي نلمس ،ساعد في العملیات الّنحویةالتنغیم یُ وٕانَّ .الطلبة یستعمل نغمة رقیقة

.تعجبوأإذا كانت استفهام أو طلب أو نفي ،نوع الجملة

؛إخبارذهب الطالب

؛استفهامذهب الطالب؟

؛نفيما حضر المحاضرة

؛تعجب!ما حضر المحاضرة

.استفهامحضر المحاضرة؟ما

والتأثیر ،یساعد على فهم الخطابكونه ،مهم بالموازاة مع التنغیمعنصرهو :النبر-2-2-2

،في الكالماألصوات ه وضوح نسبي لصوت، أو مقطع إذا قورن ببقیة نَّ إ"في جمهور المستمعین 

الكلمة إلى وحدات صوتیة یسهم في تقسیم و 1"یكون نتیجة عامل أو أكثر من عوامل كمیة الهواء

:ون النبر إلى قسمینالّلغویقسم صغرى ویُ 

نبر الكلمة إذ یدرس على مستوى الكلمة المفردة؛ وذلك أن مواقع الكلمات ثابتة :القسم األول-1

(مثل؛عن نبر الكلمات ثالثیة المقاطع یقع على المقطع األخیر األلف كون في مدّ یفالنبر )أدخال:

.األخیرة

إنَّه یقع دائما على .ویدرس النبر على مستوى الجملة أو على مستوى السیاق:القسم الثاني-2

2ذلك ألنَّها تتحكم فیها ظروف الكالم ومالبساته؛كلمة في الجملة، ویكون النبر فیها أقل ثباتاأهم

:ونورد بعض النماذج

:الخطاب الشفوي

تقف على حركةوال بساكن ال تبتدئ العربیة الّلغةوبما أنّ ،ال تساعدني یا موسى)1ح(:ال تخش سوى اهللا

الّلسانیاتإال بوصف وحدات الّلسانعلم فال یهتم،الذاتیة الّلسانإال للخصائص الّلسانعلم ال ینظرو )2ح(

‡‡ها إیصالال یوجد كالم من عدم بمعنى لدینا فكرة أرید )5ح(‡‡وتحلیلها كّما تتحقق في الواقع والتي تكون علیه

.160، ص العربیةالّلغةمناهج البحث في تمام حسان، -1

النظریة –الحدیثة الّلسانیات  رشیدة جالل بوطبة، المقام والحال ومقتضى الحال بین الدراسات العربیة القدیمة و -2

.100صالح بلعید، ص:، إشراف2008/2009:رسالة الدكتوراه، جامعة الجزائر-والتطبیق
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من یوضح هذه الفكرة بین شيء خارجي ال )2ح(‡‡من یعرب هذا الفعل إعرابا كامال؟ )1ح(من أخذ الكتاب؟

‡‡من یذكرنا مثال ببعض الملفوظات)6ح(‡‡عالقة له الشيء الداخلي؟

توجد في أوروبا أو في إفریقیا الشمالیة ولم توجد سوریا ویأتون بالسلع التي لم توجد في لم)4ح(:لم یسرق

‡‡لم ینقص منه شیئا لم تضع منك أموال لم تضع منك أشیاء؟)7ح(‡‡بإنتاج الّنص؟ لم یقم)6ح(‡‡سوریا؟

ها تحدد وظیفة ألنَّ ؛كلمات هذه الجملأهمأدوات الّنهي واالستفهام والنفي؛ ولقد رأینا أنَّ 

الكتاب :النبر في المثال التاليا لذلك فإنّ وتبعً .المبتدأ والخبربین یز یتمالالجملة بدخولها مثل 

االهتمام مركز على مكان ألنّ ؛أین الكتاب؟ یقع على الخبر:على الطاولة جوابا عن السؤال

انت الجملة جوابا على السؤال ولكن هذا ال یمنع أن یقع المبتدأ في الجملة نفسها، وٕاذا ك.الكتاب

.ماذا یوجد على الطاولة؟ ولیس غیره

عملي ا/عمل الخیرا:نطق عبارةألنذلك ، و سهم النبر على تفادي االلتباس في الجملةویُ 

كان الكالم موجها لرجل أو ي إلى وقوع الخلط بسب عدم معرفة إنَّ مثال واحد، وهذا یؤدّ الخیر

ویكون النبر في العبارة األولى على همزة .ین هو الرجوع إلى النبروالسبیل بین الكلمت.امرأة

واألمر نفسه .الوصل، ویكون في الثنائیة على الالم لیدل على طول الیاء الدالة على المؤنث

للنبر قیمة ومن ثم یتضح أنّ .كتباا/اجتهدا:یز بینییحصل للمقطع الذي یحمل ألف االثنین للتم

ل موضع الضغط إلى فإذا تحو ؛لعباراتلمهمة في التمییز بین المعاني الّنحویة ومعاني مختلفة 

وهو بهذا التمییز یعمل على إحداث تغییر .للمعنى األولامكان آخر منها، أصبح لها معنى مغایر 

بحیث یختلف ،غه للسامعللمعنى الذي تحمله تلك الجملة كلها؛ وبذلك فالمعنى الذي یود المتكلم تبلی

ویبرز النبر عن الحالة النَّفسیة التي یكون علیها المتكلم من اشمئزاز وقلق .باختالف الكلمة المنبورة

د من الضغط على الكلمة كلها؛ أو بالتشدید على حرف واحوهذا یتضح من خالل.أو فرح وغبطة

فالیاء، )فضییع(ة الصوتیة للیاء من الكمی؛ حیث یزید األستاذ مثال، هذا فضیع:حروف الكلمة

یرى أو تجاه مااتعبیرا عن موقف المتكلم مما یشعر به ،مما كان علیهیصبح المدُّ فیها أطول 

األلف أو ویعبر عن المسافة البعیدة بمدِّ )فــــــــــــاعل، معمـــــــــــول(بمدّ ،یسمع من األمور واألحداث

م عالقة بین قیم المتكلّ وهكذا یُ .هار یتغیوضح و ،على تبیان الحركاتاإلعراب ا یساعد في إذً ، الواو

الخطاب نّ إوبین معاني الكلمات التي ینطقها ومن ثم نخلص قائلین ،ما یحس به من مشاعر

من التفكیر نسبة عالیة نَّ أوهذا ما یثبت ،التنغیم والنبر بشكل كبیرالتعلیمي الجامعي یتوفر على

ضمن ماظافر الشهري على أّنهبن اإلنساني یتم بهذه الطریقة؛ وهذا ما أكده عبد الهادي 
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ال یمكنها أّن تستغني عنهما، فهي التداولیة االستراتیجیات الضمنیة في الدرس التداولي؛ وٕانَّ 

.تبحث عن أنجع السبل المساهمة في إنجاح الفعل التعلميالدراسة الحدیثة التي 

ینشأ الخطاب التعلیمي الجامعي في :في الخطاب التعلیمي الجامعيالظواهر التلفظیة-3

طلبة هم الهاأشخاصو ،حددمى الجامعة في زمان ومكان سمَ تُ مؤسسة علمیة، ٍق في اوسط ر 

سد في الفعل الكالمي المتبادل بین الذي یتجّ ،هذا الخطاباءواألساتذة المشاركون في بن

لكنَّ ،...والتداولیة،الّلسانیاتو ،الّنحوالعلمیة المدروسة، بینسییف المقااختالالمشاركین، ورغم 

الخطاب بخطابا واحدا مضمونه الرسالة العلمیة وهو ما اصطلحت علیهؤسستهذه المقاییس

:س منویتأسّ .التعلیمي الجامعي

وهو الحامل ه األساسي فین عدُّ األستاذ الركّ یُ :ب في الخطاب التعلیمي الجامعيالمخاطِ -

شكل خطاب، ویسعى إلى تبسیطه ویحاول أن یصل إلى مضمون الدرس ویقّدمه في للمادة العلمیة 

إلى أسالیب األستاذ یستند "ولتقدیم الدرس دین في الجامعة هم الطلبة؛ جمهور محدّ و حسب معارفه 

العاطفیة لمستمعیه من األحوال -وبحذر–ا یوحي بالثقة إلى من یسمعه، معالجً حّتىالتلطف 

فالمخاطب هو الشخص المتحدث دائما في 1"وخوف، وما یصاحبه من لذة وألم،غضب ورحمة

السالم (بالتحیة یستهلونجمیع األساتذة وبدهيُّ أنّ )أنا(المحاضرة خاصة، ونرمز له بالضمیر 

وفي بعض األحیان ینطقون باسم طالب داخل المجموعة ،والسؤال عن أحوال الطلبة دائما)علیكم

:ومثال ذلك.دخول في الدرسلالطلبة واإلحساس باالرتیاح لعن من باب رفع الخوف ؟ كیف حالك

.شطین الیوماصباح الخیر علیكم، ركم ن)2ح(‡‡لكم؟االسالم علیكم، كیف ح)1ح(

في معرفة ما إذا كانرغبة منه -توقفناأین -ویبدأ األستاذ باالستفسار عن الحصة الماضیة

شبه تذكیر هذه االفتتاحیةالدخول في الموضوع، ونستطیع أن نسميرغبة فيأو،الطلبة یتابعون

وهي تروم من خالل هذا الطرح إلى مّد جسور الحوار بین الطلبة ،درس الحقلدرس فات ومقدمة ل

بعض ونورد .من خالل ربطه بالدرسالطالبواألستاذ وجعله فّعاال من بدایة الدرس، وتنشیط فكر

:النماذج

السالم علیكم، انتبهوا سنتناول موضوع مهم الیوم، یجب أن تركزوا معي، ولكن من یذكرنا بالدرس الماضي )1ح(

بما :السالم علیكم كیف حالكم أ‡‡.صباح الخیر كیف حالكم، استعفیتوا شویا‡‡اأرید الهدوء، نسكت نواصل إذً 

‡‡وقالت هذا الفوج یحضر المحاضرةإلى الوراء ورددتْ نظرْت :كم تریدون اإلعراب الكثیر سأشبعكم إعرابا أأنَّ 

.146التلفظ وتداولیة الخطاب، صذهبیة حمو الحاج، لسانیات -1



88

لدینا تأخر بالمقارنة مع األفواج ...الحصة الماضیة أین وصلنا في .شطیناصباح الخیر علیكم الیوم ن)2ح(

‡‡شطین الیوماصباح الخیر ركم ن‡‡الّلغويالنظام ناالسالم علیكم في المحاضرة السابقة تناول)3ح(‡‡األخرى

ا إذً صباح الخیر یا أوانس، )5ح(‡‡؟أین وصلنا؟من یذكرنا بالدرس الماضي؟السالم علیكم  كیف حالكم)4ح(

نحاول كذلك أن نقدم بالقیم ألن ؟أین وصلنا....نحاول في هذه المحاضرة أن نكمل ما تبقى من المعیار السابققلت

ُن حددوا بأن هذا األسبوع ستتوقف الدراسة واألسبوع فهنیئا على هذه العطل التي إمثلما أعلم وتعلمون والعلم قیل 

المعیار :تریحوا أ:روا طیطبعا أنا على عطلة وش ندنحن مرغمون:أنتم أاحّتى :ط)ضحكات(تتهاطل علیكم 

العلوم المعرفیة السالم علیكم في هذه السنة نتناول دروس قیمة خاصة)6ح(‡‡نيیالموالى من فضلك آنسة ذكر 

صباح )7ح(‡‡من حلله، أوال اقرأ الّنص...جعتم الدرس ار السالم علیكم هل ‡‡..الجدیدة ویجب أن تركزوا

‡‡؟أین توقفنا في الحصة الماضیة؟علیكم كیف حالكمالخیر 

التماس األستاذ الذي یفرض االحترام بینه ،التحیةفي ى رى من خالل االفتتاحیة التي تتجلّ أ

.وبین الطلبة

.حیة في المطبوعات التي یوزعها األساتذة على الطلبةال تظهر التّ :ملحوظة

وینطلق رسسئلة لیرى هل الطلبة یتابعون الدأيیعطلكيىخر ذ من لحظة ألایتوقف األست

نحو ما عادة في إعطاء معلومات تتخللها أسئلة استفهامیة تكّون داخل الخطاب سلسلة استفهامیة، 

:الخطابیة التعلیمیة اآلتیةالمدّونةتوضحه 

في محل تلك الوظائف إًذا فجاءت ، ألنَّها كلمة مبنیة نعملماذا؟لكن بقیت الكلمة بنفس صورتها اإلعرابیة )1ح(

ال ال یكون األمر ؟یحافظ على نفس الحركة مع تغیر الوظیفةأنفهل یعقل،التي احتلتها كلمة الطالب واضح

بارك اهللا فیك یا موسى .تفهموا جیدا هذه الفكرةال بّد أنهل فهمتم؟؟واضح أم المنطقیا على األقل لیس منطقیا 

لماذا؟لماذا ال تساعدني یا موسىذالما

واستمالة فرض االنتباه بطریقة غیر مباشرةبتحفیزات قصداألستاذ في بعض األحیان یقومو 

...لو أجبتم ألضفت إلیكم نقطة في االمتحان ...من یجیب عن هذا السؤال:مثال،الطالب إلى الدرس بذكاء

فهي رسالة ،الطلبة فهموا الدرسها لیتعرف هلوفي بعض األحیان تستخدم.فات األوان...كنتم تعرفون اإلجابة 

ضیعتم نقطة ُكنُت سأضیف ...ننتبه من فهم النقطة األخیرة )1ح(:غیر مباشرة یستخدمها لمتابعة التركیز، مثل

‡‡نقطة لمن قال فهمتُ 

)أ/ط(بین خطابيتبادلالخطاب التعلیمي الذي یبنیه األستاذ، عادة ما نجده قائما علىٕانَّ و 

طرح الطلبة علىقیاسا عن مدى استیعابهم وفهمهم، وذلك ههم و حركات الطلبة ووجلألستاذ وتعّبر

:، التي یكون على األستاذ اإلجابة على أغلبهااألسئلة
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هو انعم إذً :هو الماضي أ:ما هي داللة هذا الفعل طانحن ال ننظر إلى وزنه وٕانِّما ننظر إلى داللته إذً )1ح(

‡‡المستقبل القریب واضح:أن نضیف هنا طبدّ نعم یدل على المستقبل ال:المستقبل أ:ط‡‡داللة الماضي

فهي قیمة أخالقیة ؛یطلب العفوكعالمات للتعبئي بعض األحیان األستاذ عندما یسرع أو یخطف

ننتبهننتبه من فضلكم نستمع أهِ ‡‡.ال المضارع العفو ال؟ هل الماضي مبني:عالیة

التي تتخلل خطابه التعلیمي أین الّلغویة العناصر غیر ز األستاذ في تقدیم درسه على ویرتكّ 

لغة الجسد، كإشارة العیون والتلویح بالید، أو الدق بها على الطاولة أو الصبورة یستعمل نجده، 

:وغیرها، بطریقة عفویة أو قصدیة، لها أغراض تعلیمیة، وتربویة، نحو

تتطلب السكوت والهدوء؛ق على المكتب بالید أو الدق بالرجل على األرض الدّ 

تطلب المشاركة؛اإلشارة بالید أو األصابع إلى الطلبة

؛دلیل على القلقاالمشي بین الصفوف مسرع

تنتظر إجابة أو سؤال؛ببطء المشي بین الصفوف

.تكلمدلیل على وجود فوضى في القسم، أو زمیل یعلى الطلبة خالصرا

ه إلى فئة مثقفة الخطاب التعلیمي موجّ إنَّ :المخاَطب في الخطاب التعلیمي الجامعي-

لیخاطب العقول أوال وقبل كل شيء، فهو خطاب علمي منطقي، قوامه العقل والتجربة )الطلبة(

ویظهر مدى تفاعل من خالله األستاذ إلى تلقین الطلبة المعرفة العلمیة التي أثبتتها التجربة،یسعى

ر في األسئلة التي في ما یصدر منهم من انفعاالت تلفظیة قد تظهالطلبة مع هذا الخطاب، 

:، نحوحركات الرأس، واألعینأو انفعاالت حركیة تتمثل في یطرحها الطلبة 

فهم؛اإلصغاء والمتابعة، وربما تدل على التدل على :هش الرأس من األعلى إلى األسفل-

دلیل على التركیز؛  :تقطیب الحاجبین-

د؛ردّ ع تدلیل على الرغبة في طرح سؤال، ولكن م:ّزم الشفتین-

غیر مبالي بالدرس أو لم یفهم شیئا؛:نزع الهاتف داخل الحصة، أو المرآة-

...شیًئاضجر من الدرس نظرا لطوله أو لم یفهم :اعة أو طلب من الزمالء كم الساعةرؤیة الس-

ماذا عن األسماء الخمسة :نعم ط:أستاذة أ:ط‡‡...ما إعراب الذي:ط)1ح(:طرح األسئلة-1

ه عندما نعربه نقول أنَّ اأستاذة قلنا لن یذهب داللته تدل على الماضي لماذا إذً :ط، تفصیل واضحسنأتي بكلّ ....

أي ال ...أما بالنسبة للعبة ذكر دي سوسیر لعبة الشطرنج :ط)2ح(‡‡نعم جید من یجیب :أ.فعل مضارع

‡‡یهمنا الشكل أو الحجم في اللعبة أي یهمنا الدور الذي تلعبه
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بـو .العرضأنا أقدم لكم هذا :في قوله)أنا(الب عن نفسه بالضمیریعبر الط:تقدیم عروض-2

نرى، یتضح لنا، نستنتج (فیعبِّر عادة بصیغة الجمع أما األستاذ .إذا كان العرض یشترك فیه مع زمالئه)نحن(

سأقدم، أرى، أعرض (في قوله )أنا(بصیغة المفرد قصد بناء حوار یستقطب أكثر عدد من المشاركین، وأحیانا ...)

، وهذا ما یدل على كون األستاذ مقارنة بالطالب یبقى هو الشخصیة التعلیمیةإذا عاد إلیه الدور في العملیة ...)

.األساسیة في بناء وقائع الخطاب التعلمي

المخاطب هاظهر فییالتي الخطابنظریة التلفظ بناء على مظاهر لنا رصدتوقد

رتها إلى والمخاطب متناوبین الحوار مبدأین أساسان یشكِّالن أساس قیام هذه النظریة، في نظ

:الخطاب، وهما

اإلحالیة التي تشیر إلى مرجعیات الملفوظعالمات الوهي:مرجعیات الملفوظ:3-1

/أناقد تؤول إلى مكان أو زمان أو ذات ُمتحدَّث عنها داخل الخطاب، نحو ،مرجعیات الملفوظو 

:وهي تأتي على أنواعوتسمى إشاریات الملفوظ؛هذه،/هذا/هنا/اآلن/أنت

عملیة التلفظ بالخطاب دون حضور هذه األدوات اإلشاریة ال یمكن أن تتمّ :أنواع اإلشاریات

إشاریات شخصیة، وٕاشاریات زمانیة وٕاشاریات :اإلشاریات خمسة أنواعاعتبر وأغلب الباحثین"

1"واقتصر بعضهم على الثالثة األولى،وٕاشاریات اجتماعیة، وٕاشاریات خطابیة أو نصیة،مكانیة

(يوه :)اریات الزمانیةشواإل، المكانیةیاتواإلشارا،خصیةشاإلشاریات ال:

وهي اإلشاریات الدالة على المتكلم، أو المخاطب أو :اإلشاریات الشخصیة-3-1-1

في السیاق، فقد تصدر أو المرسل إلیه الخطاب فالذات المتلفظة، تدل على المرسل ،الغائب

أو )أرى، ألحظ(خطابه إشاریات مرجعیة تحیل إما على ذاته األستاذ، یحمل خطابات متعددة عن 

هذه رتتغیّ و )انتبهوا(أو الطلبة جمیعهم )انتبه، أجب، ماذا تلحظ(الطالب ذات أخرى قد تكون

:الخطابیة اآلتیةالمدّونةنحو ما نجده في .موضوع الخطاببتغیر اإلشاریات

معربة واضحامبنیة وٕاماإمهانالمختلفة للكلمة ال تخرج عن كوّ األنواع ، لكمتقلاإذً )1ح(:الخطاب الشفوي

إال ،ظامكل عنصر من عناصر النِّ ، أهِ )2ح(‡‡نحاول اآلنانعم إذً ،كمعلى هذا من فضلبسنعقلم ننه، جید

بمثابة شبكة من العالقات هذه الشبكة ال اإذً ،من العناصرهوبما یلحقهعالقة بما یربطهول،هالذي یؤدیهوله دور 

)3ح(‡‡خلل على مستوى النظام هل فهمتمإلى يسیؤدهذاألنّ ،أي شيءهایمكن أن تنقص منها أو تضیف إلی

بمعنى ،المبنى یتشكل من وحدات لغویة إلیراد المعنىهذااإذً )4ح(‡‡اإذً هالمثال أشرحیفهمتِ أنتِ ،لم أفهمأنا

-17، مكتبة اآلداب، ص 2011:القاهرة.1المعاصر، طالّلغويمحمود أحمد نخلة، آفاق جدیدة في البحث -1

18.
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لیس لها معنى لكن هذه الكلمة اجتماعها هاكلمة وحدقولأما احیة الداللیة عندتشترك ال ترتبط من النّ كل لفظة 

الكلمات في تسلسل هذهكلمة في رتبة معینة یجعل ل تخضع لنظام بحیث كأنوتسلسلها وفق محور أفقي ال بدّ 

‡‡النظام نسمیه بالترابط النحويهذابه و فعولمهذافعل أو فاعل أو هذاقول نحیث ،من خالل التركیب الّنحوى

، حسب الموضوع اإلشاریةاإحالیتهتختلف المدّونةفي حسب ما جاء فالضمائر اإلشاریة

من تحیل على ذات األستاذ كمرجع یؤول هذه المحال إلیه في الخطاب، فمن الضمائر اإلشاریة 

بالنسبة إلى الضمائر المحیلة علیه مؤوال الذي یعتبر )ط(الضمائر، ومنها ما یحیل على المخاَطب 

ومرجعا، وهذین المرجعین یعتبران مرجعین خارجیین بالنسبة للخطاب، أما الضمائر اإلشاریة التي 

تحیل على موضوع في الخطاب، فتكون مرجعا داخلیا باعتبار أن مرجعها هو موضوع الخطاب 

.بین األستاذ والطالب

:الخطاب المكتوب

بعدد من ناتذكر هاإنَّ )2ح(‡‡ةأعلى نفس الهیاستبدلت هذه الكلمة بكلمة أخرى مبنیة ستحافظإذا )1ح(

كما أّنها )َمْفَعل(فهي كلها أسماء مكان على صیغة واحدة )منزل، مهبط، مضرب(شكل متشابه مثل هاالكلمات ل

أي التباین والتقابل :هو)3ح(‡‡)إلخ..وسجادة،بلةوقِ ،إمام(:مثلحقل داللي واحد،بكلمات أخرى لها ناتذكر 

هو نظام ...الّلسانف.مع وحدات أخرىهاكل وحدة لغویة تختص بعالقاتجوهر النظام نفسه، وذلك یعني بأنَّ هو

‡‡من الوحدات یتواصل بعضها ببعض، وتتقابل فیما بینها في المستوى الواحد الذي لواله لما كانت هناك داللة

بالتفصیل والتنویع همن جاءوا بعدهاما هو عمومیات تناولأبو األسود الدؤلي إنِّ هحو على ما وضعالنّ وأنَّ )4ح(

‡‡والترتیب

ق الخطاب المكتوب عن الخطاب الشفوي في الضمائر اإلشاریة الشخصیة، هو أنّ ما یفرِّ و 

الدرس، أو الخطاب، إال الضمائر اإلشاریة الدالة على موضوع نالخطاب المكتوب ال یتضمَّ 

داخلیا وخارجیا، باعتبار أنّ مرجعا یكون وبذلك فإّن مرجعیته تكون داخلیة وحسب، ولیس له أنْ 

.المخاطب والمخاطب لیس على عالقة مباشرة، أو غائبان تماما

هي عناصر إشاریة یعتمد استعمالها وتفسیرها على معرفة :اإلشاریات المكانیة-3-1-2

لتحدید المكانيلمكان المتكلم وقت التكلم، أو في مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع، ویكون 

إنّ :انطالقا من الحقیقة القائلة"أثره في اختیار العناصر التي تشیر إلیه قرًبا أو بعًدا أو وجهة 

ٕاما و إما بالتسمیة أو الوصف من جهة أولى، :شارة إلى األشیاء همان لإلین رئیستیهناك طریقت

وفوق، تحت،هنا، هناك:كثیر من هذه األدوات مثلالّلغةوفي ...بالتحدید أماكنها من جهة أخرى

حسب قربها وبعدها عن المخاطب وتصنف مراجع بعض هذه األدوات.وراء،، أمامیساریمین
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انطالقا من مكان المرسل عند تلفظه بالخطاب، ُقربا أو )هناك(القرب والتي تدل على )هنا(مثل 

:اإلشاریات المكانیةلهذا النوع من یمكن التمثیل بها ومن النماذج التي 1"بعدا

:الخطاب المكتوب

یوجد فقط لغة فصیحة یفهمها كل الّلغةحیث ال توجد قواعد ،الزمانأن نعود بأذهاننا إلى ذلك بدّ الهناو )1ح(

يسیؤدهنا)2ح(‡‡تغیر في الحركة اإلعرابیة یتفطنون إلى تغیر المعنىهناكفإذا حدث ؛الناس لغة صحیحة

بین كلمة هناوالعالقة )3ح(‡‡إلى خلل في هذا النظاميذلك سیؤدأو زدت فإنّ ،أضفتإلى خلل بالنظام إنّ 

Relation)بالعالقة الرأسیة أو الترابطیة (موجودة في السیاق وكلمات أخرى غیر موجودة فیه وتعرف هذه العالقة 

Paradigmatique))عرفوا الجزائر مثلو ،في الجزائراو ن الفرنسیون الذین عاشو المستشرقهناومثل )4ح

عالم في األرج بشالر الذي كتب مقدمة عن القران و و ومنهم ج،م الذي حقق ترجمة مقدمة ابن خلدونیسالر دو 

ننتقل إلى نوع أخر بعدما هنا،ولد في الجزائر، الذياكمنهم أیضا المستشرق الفرنسي الجزائري جاك بو ،الجزائر

‡‡إلخ..واكتمل على یدي الخلیل وتلمیذه سیبویه وكمله الكسائي والفراء ،حو نضجهالنّ تمّ 

:الخطاب الشفوي

ىفالجملة األولاإذً ؛الجملة الثانیةتختلف عن عالقة هذا الفعل بنفس الكلمة في هنافعالقة الفعل بهذه الكلمة )1ح(

هذه الفكرة أساسیة وجوهریة اإذً هنا)2ح(‡‡الفعلأما في الجملة الثانیة وقع علیه،الطالب هو من قام بهذا الفعل

هذه بین ویربط ...مفهوم+مفهومهنابمعنى )6ح(‡‡ما یسمى بلسانیات خارجیة ولسانیات داخلیةهناكألنّ 

Un(لكي ال نقول جدیدا )7ح(‡‡المفاهیم عالقات plus( ّز علیه ركِّ ما نُ هناثم التحرك فیما بین العالمات المهم

.ل استنتاجمثِّ العالمة یُ داخلالحركة بین أقسام العالمة )Mouvement(هو الحركةهنا 

التي یعّد الخطاب التعلیمي مرجعا لها، أو مؤوال ، اإلشاریات المكانیةعلى المدّونةفر وتتوَّ 

.یرتكز الطالب في تأویلها على ما سبق في الخطاب، أو على ما هو الحق في الخطاب

یاق بالقیاس إلى دها السِّ هي عناصر تدل على الزمان یحدِّ :اإلشاریات الزمانیة-3-1-3

:وهي نوعان،لمزمان التكّ 

دالة على الزمان الكوني الذي یفترض سلًفا تقسیمه إلى فصول، وسنوات وأشهر وأیام قد تكون :أوال

؛إلخ...وساعات

.زمن األفعال مثل الماضي أو الحاضر، و وقد تكون دالة على الزمان الّنحوي:وثانیا

حوي عن الزمان الكوني فتستخدم الكالم، وقد یختلف الزمن النّ یتطابقان في سیاق نجّدهما وقد 

ستقبل فینشأ بینهما صراع ال مللداللة على الحاضرضي، وصیغة الالداللة على الملصیغة الحال 

.85-84مقاربة لغویة تداولیة، ص -مسعود صحراوي، التداولیة عند العرب- 1



93

فالزمن الّنحوي ال یطابق الزمن الكوني في كثیر من .یحله إال المعرفة بسیاق الكالم ومرجع اإلشارة

في :مته أوركیوني في الظروف المبهمة كالتزامنیةالذي قدّ الّلغويالزمن نّ وإ 1"أنواع االستعمال

غدا السنة المقبلة، في :ةالبعدیّ و ...،األمس، في األسبوع المنصرم:والقبلیة،...الوقت هذا اآلن

لهذه التي یمكن التمثیل بها النماذج ومن ...الیوم، في هذا الصباح:والحیادیة،...یومین

:اآلتیةالخطابیةالمدّونة.اإلشاریات التزامنیة

:الخطاب الشفوي

حسب الّلغةقلنا مفهوم اآلن)2ح(‡‡یختلف المضارع عن األمر في أنَّه فعل معربُ ...نضیف اآلن، اإذً )1ح(

اآلن على ناند دي سیوسیریده فردلیست موضوع دراستنا كما حدّ الّلغةاآلن؛اند دي سیوسیر هي ظاهرة عامةدینفر 

فیها جوانب عدیدة فیها جوانب اجتماعیة الذي هو األساس والكالم الذي هو الجانب الفردي وكذلك الّلغةأساس أنّ 

إًذا فالنظام مجموعة من القواعد المترابطة فیما بینها، وتلك العالقات قد تواضع علیها )3ح(‡‡جوانب أخرى

نفهمما الذي ااآلن إذً )5ح(‡‡خرمن أجل إیصال الفكرة إلى اآلتواضع علیها اإلنسان حیثمنذ األزلاإلنسان 

في تكنمثال في الثقافة العربیة اآلن إنّ )6ح(‡‡من هذا الكالم قبل الخوض في عرض هذه المعایر ومفاهیمها

فیه خطابات مختلفة ااختالف الثقافات في اختالف السیاقات إذً هإلى فرنسا تختلف األمور فییذهبمن و الجزائر 

مغالطات بمعنى نسبة الحقیقة یوجدفي التعمیم اآلن)7ح(‡‡إلى بعض الملفوظات الّنصیةننظراآلن ‡‡مفهوم

انطلقت من الحبة في حین أن كل ،هذه الحبة بیضاءالحقیقة هنا نسبیة أي لّما تقول أنّ لیست مطلقة بمعنى أنّ 

من الراسبین ستكونونف، راجعوا دروسكم جیدا وٕاال هانُ یُ أو المرءم كرَّ یُ یوم االمتحان‡‡حبات هذا الكیس بیضاء

‡‡الماستربااللتحاقعلیكم فرصةتضیعونسو 

مْنها الفیزیائیة والفیزیولوجیة آن واحدنساق إلى أصعدة مختلفة في أكغیر تدّ تموألنَّها )2ح(الخطاب المكتوب

العصور الماضیةون في الّلغوییفعلكانمثلما ؛إلى الفرد وٕالى المجتمعالوقت نفسهفي تنتهيوالسیكولوجیة فإنَّها 

في وقت معین هي الّلساندراسة إنّ ،ل في بنیةیتشكنظرة كلیة والذي الّلسانتنظر إلى 19في القرن وخاصة 

الّلغةالكلمات عالقات مبنیة على صفة تكتسب)3ح(‡‡الّلغويالدراسة اآلنیة السكونیة التي ُتعنى بوصف النظام 

اآلن من )7ح(‡‡في آن واحدبسب ترابطها فیما بینها مما یستثني إمكانیة لفظ عنصرین )linéarité(الخطیة 

؛ه في كل الحاالت ال نستطیع أن نتجاوزهار هي ضروریة أي أنَّ یحیث صیرورة التفك

وب، هو قیامهما على اإلشاریات الزمانیة ما ُیلحظ على الخطابین التعلیمیین الشفهي والمكت

التي یعّد الخطاب ذاته مرجع تأویلهما، وعلى النمط الذي یفرق فیه بین األزمنة النحویة واألزمنة 

كمرجعتستعمل حیث على كلیهما خطابه التعلیمي یبني هخطاباألستاذ في الكونیة أو الطبیعة نجد 

وما یمیز الخطاب الشفوي على الخطاب المكتوب، هو .ریخ الوقائع العلمیة بالنسبة للمخاطبأتل

.20المعاصر، صالّلغويمحمود أحمد نخلة، آفاق في البحث - 1
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طغیان األزمنة الطبیعیة أو الكونیة على الخطاب الشفوي، أما الخطاب المكتوب فتغلب علیه 

.األزمنة الّنحویة، باعتباره سلسلة من األحداث والوقائع العلمیة

لكون مدلوالتها قد هي من العناصر التي یصعب اإللمام بها، و :ـیةئالالت اإلیحاالدّ -3-2

وخاصة البصریة التي توحي ،الملفوظ له داللة قطعیة إذا ُأیدت بقرینة ماتختلف من قارئ آلخر، ف

كقرینة دالة على الملفوظ ترسیمات التعلیمي الجامعي الالخطاب یعتمد ولهذاإلى مضمون الكالم، 

:نحو ما توضحه الترسیمات اآلتیة،لتعزیز مضمون الخطاب الملفوظأو

الّلغة)2ح(

)فردي(الكالم )اجتماعي(الّلسان

یمكن فرسانالد أحفقدوٕاذا .لشطرنجعلى رقعة افرسانالهما و  نفرض مثال)3ح(

تعویضه بحجر أو علبة، ولكن بشرط أن یكون لها نفس الدَّور

وعلى النحو ذاته یمكن أن ینطبق نفس األمر على الملعب؛ حیث إذا أصیب العب ما یمكن 

:تعویضه بالعب

)7ح(

التبخر

ش

میاه
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إلسقاط یةالّلسانوالمدارس ،الّلسانیاتفي حصصالنماذج ملت األستاذة هذه وقد استع

على الظاهرة یقوم كل منها على نظام یحكم قوانینها،ة الذكاء أو كرة القدم التي ظاهرة علمیة أو لعب

من حیث هي نظام كبقیة األنظمة لها قوانینها التي تحكمها نظامها وأي إخالل بنظامها هو یةالّلسان

أو كآلیة لتثبیت الرسومات واألشكال كتدعیم للشرح،قد اسُتعملت هذهو .یةالّلسانإخالل بالظاهرة 

م، اعتمادا على ربطه الصورة السمعیة بالصورة مضمون الخطاب التعلیمي، في ذهن المتعلّ 

.البصریة

یسعي األستاذ أن یكون خطابه :في الخطاب التعلیمي الجامعيیةالحجاجاألسالیب -4

یرسم لنفسه منطلقا و ،ینال القبولاحّتى مع مستمعه، التالؤممفهوما مّما یتوجب علیه دائما 

فاألستاذ یبني حججه على مسلمات ؛إثبات الوقائع العلمیةحجاجیا، أو ضرورة حجاجیة في 

ب خاطِ الذي یجعل المُ ،تداللتخلیص الحجاج من صرامة االسببیرلمان وتیتكا قاما المتلقي؛ فإنّ 

هو حوار من أجل و ،فالحجاج عندهما حریة ومعقولیة،وضعیة خضوع واستالبیكون في 

فالحوار من أجل الوصول إلى االقتناع ...الحصول على الوفاق بین األطراف المتحاورة 

)conviction( دون حمل اإلقناع)Persuasion(1 َّإنجاز ه ولقد سبق أن عرفنا الحجاج بأن

، وبعضها اآلخر هو بمثابة مجموعة من الّلغویة بعضها هو بمثابة الحجج ،متوالیات من األقوال

د صحة النتیجة المحققةالقوانین والنتائج التي تستنتج منها، وتسمى بالساللیم الحجاجیة، التي تؤكّ 

-،-(أو )-،(+أو +)،(+:على النحو اآلتيلمعرفة المشتركةیجمع بین المشاركین االخطابفإنّ 

منل بها مثّ أومن النماذج التي یمكن أنْ وال یحتاج إلى استدالل عقلي أو حجة، +)،-(أو)

:الخطابیة اآلتیةالمدّونة

(+1ح( تدرس دراسة الّلغةدراسة علمیة، أضحت الّلغةعلم حدیث، ساهمت بدراسة الّلسانیات+)،)

(2ح(‡‡إلى تغیر المعنى تؤدى الحنةلغة ،لغة فصیحة یفهمها كل الناس لغة صحیحة)-،(+وصفیة؛ (-،(+

ینظر علم ال )-،(+ال یتفق ال تدرس التداولیة الّنص كوحدة، وتدرس التداولیة الخطاب المغمور في اإلیدیولوجیات 

الّلسانیهدف اكتشاف الممیزات العامة المشتركة بظاهرة ،الذاتیة أي من أجله ولذاتهالّلسانإال للخصائص الّلسان

يمام علال یتفق عصر اإل)-،-()4ح(‡‡البشري من خالل دراسة اللغات الطبیعیة المختلفة والمتداولة بین البشر

الخطابة الجدیدة لبرلمان – صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خالل مصنف في الحجاج اهللاعبد-1

نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانیة أهمّ وتیتكاه مجلد 

298، صxxix:جلدحمود صمود، كلیة اآلداب منوبة، م:إشراف1تونس 
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وتقدم اآلراء الناضجة واالصطالحات المرتبة التي ال تكون إال ثمرة عقوٍل أنضجها تطور العلوم وأبي األسود مع

‡‡...، ولم تؤسس العرب العلم باألعاجم من ابن المقفع الثقافة

أو نها الخطاب، لتسلیم بالمعلومة التي یتضمّ لالمخاطبإخضاعهو غایة الحجاج وٕانَّ 

في جعل صاحبهفقما وِ هو جاج أنجع الحِ و ؛العقول تذعن لما یطرح علیهابمعنى آخر هو جعل

ت الحجاجیة وهي عناصر لغویة الوذلك باستعمال الدال؛السامعینة اإلذعان تقوى درجتها لدى حدّ 

بط بین مكونات الجملة وتحقیق المعنى ار تتساعد في توجیه المعنى، وفي تشابك عناصر الّنص وال

:الحجاجیةعناصرالضمن هذهمن و .وداللة الّنص المحتواة فیه

تحقیق و تضمن البعد التلفظي لبعض الروابط عن طریق ضمانها :األفعال الحجاجیة-4-1

ما یكون داخل القول الواحد من عناصر تدخل على التجانس التداولي للجملة أو القول، وتتمثل في

هي و ...السببیة، الفاء منذ، تقریبا، على األقل، ألنّ :والنفي، والّظروف مثل،الحصر:اإلسناد مثل

:على نحو ما توضحه النماذج الخطابیة اآلتیةالخطاب التعلیمي ابهیزخرأسالیب حجاجیة 

لیس منطقیا واضح أم ال؟ وٕاذا أدخلُت إلیه معموال آخر أو عامال آخر التقیت على األقلیكون األمر منطقیا )1ح(

یحصل اله عند أحٍد منهم بل وجوده بالتمام ال یوجد كلالّلسانألنَّ )2ح(‡‡بالطالب إًذا أیضا تتغیر هذه الحركة

)3ح(‡‡من وظائف المتكلم بل هو أثر یسجله الفرد بكیفیة سلبیة بخالف الكالمالّلسانعند الجماعة، لیس إالَّ 

ا أمها عبارة عن فونیماتكلأّنهاب، إذ یمكن الكتابة في +ت +كلمة كتب مثال تتركب من الحروف ك ف

قیمة الكلمة ال تتحّدد تماما حینما نتلفظ فاالختالف، أنّ م خصائص تمیزه عن فونیم آخر على فونیاالختالف فلكل

وهو هدف معروف إذا رجعنا إلى ترجمة )4ح(‡‡بها بل ینبغي مقابلتها بقیم مماثلة أي بكلمات أخرى مخالفة لها

تداول الناس كذا بینهم یفید :فالفعل تداول)6ح(مستشرق كزمرسك الذي عاش في منتصف القرن التاسع عشر؛ 

ولكن إذا كنت لم ؛م لكم الخطابمن قرینة أقدّ ال بدّ من أجل التواصل )7ح(‡‡معنى تناقله الناس وأداروه بینهم

هذا المعیار یجعلها مساویة للسانیات البنیویة ألنّ ،ةتفهم هذا الخطاب االجتماعي الملغز لن تتلقى الرسالة واضح

‡‡.لطبیعة التداولیةلیطغي وهذا مخالف الّلغويالعنصر فإنّ ،هوحدّ الّلغويدناها على معیار االستعمال وٕاذا حدّ 

ومما تضفیه هذه األفعال الحجاجیة على مضمون الخطاب التعلیمي، هو تقویة الخطاب 

).ط(تحقیق أكثر فاعلیة في ذهن المتلقین وتأكید وقائعه العلمیة، قصد 

ا في االنسجام واالتساق الّشامل للخطاب من تلعب دورا ُمِهمّ و :الحجاجیةالروابط-4-2

وتتمثل ،ا نّصیاتكتسي بعدً افهي إذً ،نَّها تسمح بتدریج وتسلسل القضایاأىخر ، ومن ناحیة أناحیة

ومن النماذج التي ...ا الواو، الفاء، لكن، إذً في بعض العناصر الّنحویة مثل أدوات االستئناف 

:الخطابیة اآلتیةالمدّونةتوضح لنا هذا النوع من الروابط الحجاجیة یمكن أن

:الشفويالخطاب 
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اإلعراب هو تغییر هذه الحركات بتغیر هذه العوامل ف‡‡ال تتغیر بتغیر الوظیفة اإلعرابیةو ر،الكلمة ال تتغی)1ح(

هي هذه الكلمة المعربة تغیرت حركتها إذا استبدلت هذه الكلمة بكلمة أخرى مبنیة ستحافظ على نفس المعربو 

نّ إ...العربیة الّلغةاألصل في اإذً ‡‡ا كلمة مبنیة نعم هألنّ ‡‡إعرابیة بالصورة نفسهابقیت الكلمة لكن‡‡الهیئة

في إطار و نمیز في إطار النِّظام أنال بدّ اإذً )2ح(مبنیةفاألفعال والحروف أماو اإلعراباألسماء األصل في 

ولكن تركوا التعصب من وراء ظهورهم و هناك من كانوا على طریق مستقیم )4ح(‡‡الذي نتحدث عنهالّلسان

؛وطاتطحیاء مخوإ نشر و العربیة من تحقیق الّلغةخدموا أيقد نفعوا واكانوٕان،أغلبهم تعصبوا للحضارة اإلسالمیة

:الخطاب المكتوب

على هذا االعتبار لیس مجموعة من األلفاظ یعثر علیها المتكلم في القوامیس أو یلتقطها بسمعه من الّلسانف)2ح(

هم و منهم المعتدلون و منهم المتعصبون و ضرهم أكثر من نفعهم ولكن4ح(‡‡الخطابات ثم یسجلها في حاِفَظته

د االتساق هو الذي یحدّ ف)5ح(‡‡ال تعصب بحسب نزعته القومیةمنهم من ومتوسطون في تعصبهم المعتدلون ال

كل نص له ف،هذا االنغالق واالنفتاح على مستوى األلفاظيال یعنلكن‡‡ص على مستوى الظاهرمكونات النّ 

في مجاالت الّلغویة درس الظواهر یعلم جدید للتواصل)السمیائیات(ولكنها‡‡الفكرةةبدایة وله نهایة واضح

یوجد ثالثة أنماط من االستنتاجات یوجد القیاساإذً )7ح(‡‡مج من ثمة مشاریع معرفیة متعددة ویدّ ،االستعمال

)Déduction( هو من أنماط التفكیر الشائعة والمستعملة بشكل كبیر من قبل اإلنسان تقریباو‡‡

؛ حیث وترابط أجزاء الخطابیةاتساقتحقیق الحجاجیة، هو ومما ساهمت به هذه الروابط 

المكتوبة، في ربط أجزاء التعلیمیة هفویة أو خطاباتشعتمدها األستاذ سواء في خطاباته التعلیمیة الی

فهم المضمون الكلي للخطاب، انتقاال من الخطاب من أوله إلى آخره، مما یساعد الطالب على 

.الجزء إلى الكل، ومن السابق إلى الالحق

:ن، همایللحجاج صنفلقد أشرنا سابقا أن:الحجاجأصناف -4-3

الدالة الّلغویة األفعال برصدص هذا الّنوع من الحجاج تیخ:الحجاج التوجیهي-4-3-1

ویكون .على المخاِطب باالستدالل، والمتكلم یقدم فقط قصده في بناء حججه وتنظیم خطابه

ه یكون أمام متلٍق معین، وال فهیة؛ ألنَّ الحجاج التوجیهي حاضًرا بشكل واسع في الخطابات الش

یكون كمرجع یعود الدفاتریظهر بشكل واسع في الخطابات المكتوبة فهذا الخطاب المسّجل على 

إلیه في وقت الحاجة كاالمتحانات وهذه من بین الملفوظات في الخطاب الشفوي للحجاج 

ثباتیه، كّما اعتمدت اإلتوجیهیة التيجاءت بصیغالتي ونورد بعض الصیغ التعبیریة ،التوجیهي

...)فقد...ونظرا...نظرا(صیغة الربط السببي 

هذا بالنظرإًذا ‡‡العامل فیها هو الفعل ألنّ ؛ه في هذا السیاق مرفوعة بالفعلإلیه أجدّ نظرتالطالُب إذ )1ح(

حینما عرفناه نظرنا فقط إلى العالمة اإلعرابیة لكن نظرنانحن ‡‡...؛هذا قبلما نذهب إلى الواقع...إلى األصل
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ما هي داللة هذا اما ننظر إلى داللته إذً إلى وزنه وٕانِّ ال ننظر‡‡وراءها معانوراء هذه العالمة اإلعرابیة معانٍ 

‡‡الفعل؟

استفهامیةو ، إلزامیة، ةإثباتی:صیغةأربعإلىالحجاج التوجیهي وتیتكا وقد قسم بیرلمان 

:على تعدیل الحقیقة والیقین، ونقدم بعض النماذجممهالدور الذات ،التمنيوصیغ

إًذا فالنظام مجموعة من القواعد ؛نظام من الوحداتالّلسان)3ح(:ثباتاإل صیغ -4-3-1-1

الكالم وفیه ، كتوبالّنص یكون كتابي بینما الخطاب هو نص شفوي نص م)6ح(‡‡المترابطة في ما بینها؛

.الكالم الخفي وراء النَّص والذي یفهم من سیاق الكالم إًذا هناك خطاب لغوي وخطاب غیر لغويالمضمر أو

عد معرفیة حول طبیعة واالخطابیة الصیغ اإلثباتیة، في تأكید قالنماذج تتضمن هذه و 

ملموسة وبأدلة بمسلمات قضیة المطروحة للتأكیدات علمیة صادقة وتحمل،الظواهر العلمیة

النظام مجموعة من القواعد، النص مكتوب، الخطاب (:مثلالعلميالبرهانمنطقیة تحتكم إلى 

...)شفوي ومكتوب

االعتماد یكون ‡‡اقرأ الّنص‡‡ا في المستوى المطلوبإًذا كنا كن)3ح(:زامیةإلصیغ -4-3-1-2

إًذا أوال ندرس )6ح(‡‡ال نضیع الوقت ننطلق،ال تتفرج فقط مفهوم،إًذا حلل واشرح وعلق مفهوم‡‡على اإللقاء

‡‡أطراف الخطاب

قصد ویكون ال.منهجیة التَّعّلموتستعمل هذه الصیغ اإللزامیة في التحفیز والترغیب، وشرح 

اسكناه قدراته العلمیة، في قول اوالغایة منه،روح اإلبداع بتكلیفه بعروضةغرس في الطلبمنها 

حلل، اشرح(تقنیات تقدیم المادة العلمیة للطلبة صفوت...)، اقرأفي المستوىكنا كنا(األستاذة 

.)..علق

؟ الماذا جئتما إذً ‡‡هل هناك شيء غیر مفهوم؟؟صح أم ال)3ح(:صیغ استفهامیة-4-3-1-3

لماذا وجه هذا الكالم ‡‡اقتبس ملفوظات مستوحاة من القرآن؟هل)6ح(‡‡المعنى هو النظام؟هل نفهم أنّ 

‡‡بالتحدید إلى الحجاج إذ نظرنا إلى طبیعة المخاِطب وطبیعة المخاَطب؟

الطالب في نتیجة علمیة لتوسیع التسلیم بها؛ أي جعل كل أطراف إلشراك األستاذ ویستعملها 

قصد الوصول إلى مدراك ویستطیع كما یستعملها /النتیجة من باب التسلیمبنفس الحوار یؤمنون

والوقوف عند كل صغیرة وكبیرة ویقوم االستفهام على تنشیط القسم .بذلك الحكم بمستوى الطلبة

ألّنها ونجد هذه الصیغ المرتبطة بالخطاب الشفوي خالفا للمكتوب،.لمادة العلمیة المطروحةل

.المطروحةلة ئعن األساإلجابةمن الطلبة بتنتظر اإلجابة ورد الفعل 
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معي نظروااهیا ‡‡رح على السبورة واستعمال األمثلةالشمكنكمایُ أ)3ح(:صیغ التمني-4-3-1-4

نتظرنالطالبة تسأل عن السیاق )6ح(‡‡ما، أن نمیز ما هو خارجي عما هو باطنيمن السهل إلى حدّ 

‡‡مثال ببعض الملفوظات التي كان لها معنى حرفيمن یذكرنا ؟ها‡‡اإلجابة

في الطلبة إشراك امنها هدف معین، یروم من خاللهالتماسبغیة تستعمل صیغ التمنيو 

ب بالدرجة األولى الثقة للطاليعلمیة تعطعالقة بناء روح العمل، و همیحبب فیي أتقدیم الدرس، 

وٕان هذه الصیغ مرتبطة بالخطاب التعلیمي )أیمكنكما(الدرس قدیمتفي السماح له بالمبادرة في 

.الشفوي، ألّنها قائمة على الذات المتحدثة

الخطاب التعلیمي الجامعي في نرى هذا النوع من الحجاج:التقویميحجاجال-4-3-2

ذا الخطاب فه، ندرما بكثرة في الخطابات المكتوبة إال بخاصة في الخطابات الشفهیة، ولم یردْ 

(قلنا...إن قلتم(:مثلاألستاذ، على لسانتكثر فیه دوران العبارات الجدلیة  )قیل...فإن قیل)

(ما هو إال كذا وكذا( طغیان مقوالت قال ناجدلقد و و 1)وكیف ال یكون كذلك مع أنه كذا وكذا)

:الخطابیةالمدّونةونستخرج بعض النماذج من ...یقول،قلنا،فقلت، إذ قلتم

سنمثل وقلنا...هذه الوحدات متناسقة كلقلنا أن‡‡عبارة عن شبكةالّلسانأنقلنا):3ح (:الخطاب الشفهي

له قواعد وأسس الّلساننفمن هنا قلنا أ...بني على نظام مخصوص الّلساننإن قلتم ألذلك بلعبة الشطرنج 

وحدة تخدم كلوقیل‡‡عبارة عن شبكةالّلسانأّن فإّن قیلنعم،  وقوليلِك ال ال تقولي إه وأقول‡‡تتحكم فیه

بهذه الطریقة أو هكذاعندما نكتب المثال هكذاإًذا ‡‡الوحدة األخرى أي أّن هناك تأثر وتأثیرا بین هذه الوحدات 

.التي قیل فیهاالحالة آخر عن دلت على معنى قیلت فیهولكن في سیاقها الذي )6ح(‡‡هكذا

الخطاب التعلیمي الشفوي، على غرار المكتوب التي ال تستعمل هذه الصیغ التقویمیة في 

، فتكثر في تعابیره ملفوظات توحي إلى ذات المادة العلمیةحامل )أ(تظهر فیها، ألن المتحدِّث 

، وربط الدرس المقدمةتأكیدا لرسالة العلمیةالتي یروم من خاللها )قلنا أن(المتكلم بصیغة الجمع 

والتدرج في تقدیم المادة العلمیة )قلنا(الماضي مشكلة بصیغة میة السابق بالالحق في سلسلة كال

قولي (:تعدیل سلوكات الطلبة وتقویمها في قول األستاذةاالنتقال من الجزء إلى الكل، وفيوذلك ب

وهي وسائل تساعد في )هكذا نكتب بهذه الطریقة(في مثل تصویب المادة العلمیة و )نعم ولیس إه

، وتنشأ بطریقة عفویة تتضمن فیها أسالیب وتعدیلها،وضبط المعارف،التعلیمیةسالة ر التمریر

.، وتحمل مقاصد علمیة وتربویةاإلقناع، والتقویم

.304والمیزان أو التكوثر العقلي، صالّلسانطه عبد الرحمن، -1
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اآللیات التداولیة في الخطاب الشفوي بالدرجة األولى، عكس الخطاب المكتوب تلقد وجد

مرتبطة بحال تشكیل اللفظ التي تسهم في بناء الخطاب، والالذي یغفل عن أغلبیة العناصر 

.ة األمریة التي تستوجب رّد الفعلغیم والنبر مثال، باإلضافة إلى األفعال الكالمینتووقائعه، كال

أیضا في الخطاب التعلیمي الجامعي مختلف الظواهر التلفظیة، من مرجعیات الملفوظ التي وجدتو 

الت اإلیحائیة التي تعزز المادة العلمیة بصفة داخلیة أو خارجیة، أو الدالالتعلیمي یحویها الخطاب 

.وأخیًرا مختلف األسالیب الحجاجیة واإلقناعیة التي ینتهجها األساتذة في بناء وتقدیم المادة العلمیة

تستعمل )ط/أ(الخطاب التعلیمي الجامعي الذي ینبني بین طرفي العملیة التعلیمة أنّ جد أوبهذا 

المادة العلمیة بصفة مباشرة أو بصفة غیر مباشرة تقدیم في الّلغویة وغیر الّلغویة یع األشكال جم

.تهتم بالدرجة األولى باالستعمال الفعلي للغةألّنها 



.دراسة االستبانات:الرابعالفصل 

تحلیل استبانات األساتذة؛:أوال

بانات الطلبة؛تتحلیل اس:ثانیا

.حوصلة نتائج تحلیل االستبانات:ثالثا
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اعة للوصول إلى جمثل الوسیلة األكثر نتنة، إذ وّ دراسة تدعیمیة للمداتاالستبانهعتبر هذت

، من خالل األجوبة التي تحصلت علیها من ِقبل األساتذة والطلبةلموضوع تحلیال علمیال اتحلی

معاینة دقیقة؛ إذ الجامعيالتعلیمي األداء معاینة ساعدتني في و ،ةة المسّجلنللعیّ اتدعیمً التي تمثل 

لمدى توظیف المنهج التداولي بآلیاته في أداء األساتذة، سواء في رتحقیق عیني ومباشهو 

العملیة التعلیمیة األساتذة طرفيعلى اتاالستبانبتوزیع وقمتُ .محاضراتهم الشفاهیة أو الكتابیة

ما الخاصة بالطلبة ات األولىاالستبانفي وزعت يحیث إنّ بتیزي وزو، العربیة الّلغةقسم بوالطلبة 

ر وتقدّ استبانة،)315(ثالثمائة وخمسة عشر على ما یقارب توحصل)400(ل أربعة مائةیعادّ 

)80(ثمانین ما یعاّدل األساتذةفي االستبانات الخاصة بووزعت )%78,75(النسبة المئویة بـ 

مل أن آو )%78,75(المئویة بـ ، وتقدر النسبة امنه)63(ثالث وستین على توتحصلبانة،است

ا علمیاتشخیصً الجامعيميیعلتالواقع التشخیص على عاملة،علیهاتتكون النتائج التي تحصل

.ز الدراسة التحلیلیة في الفصل الثالثعز وت

إذ ؛ األستاذ العمود األساسي في المنظومة التعلیمیةعدّ یُ :تحلیل استبانات األساتذة:أوال

ت  فهو انعكاس مباشر لحسن استغالل كفاءا؛في إیصال المادة العلمیة للطلبةُیقاس على كفاءته

.نجاح الدرسإلة في غاح الدرس، والمدة الزمانیة المستهمة في إیضواختیار الطرائق الناجعة المس

أغلبیة النِّسب إنّ :المستعملة إلیصال المادة التعلیمیةالناجعة ق ائالتعلیق على الطر 

التدریس یجب أن دمج الطالب في الدرس؛ فإنّ األستاذ یُ د أنّ تؤكّ تبانةاالسهالمحصل علیها في هذ

وتجعلهم فاعلین ،شط أذهان الطلبةتنطرح األسئلة التي ویعمل على ،یكون فیه تفاعل بالنقاش

25,5

57,12

8,18

9,2

الطرائق الناجعة إلیصال المادة التعلیمیة الجامعیة

عروضتأطیر

الطلبةمعنقاش

مطبوعات

الدرسامالء



زید تعقول ومدارك الطلبة والمناقشات 

محّددفي الجهد؛ وضبط مسار المناقشة ضمن الموضوع ال

ابتعاد المدرس عن و طلبة ل

لمناقشة في لعض االیجابیات 

وال واحدٍ بتعیین ما یناسب كلّ 

وتحفیز الطالب على العمل؛

عن طریق الحوار والشرح التدریس یجب أن یكون فیه تفاعل یحرك الملكات الفكریة 

ویدافع راالطالب حیكونو 

بینما %).25,50(تصل نسبة تأطیر الطلبة إلى 

%)9,20(ته بـمثل نسبتو 

تساعد على ادة تدعیمیةالتي تكون بمثابة م

وجمیع هذه .االمتحاناتفي

إذ أن توظیف هذه الوسائل 

ة في محّددلیس مجرد دیكور زائد، بل هي عنصر من عناصر نموذج متكامل ینطلق من أهداف 
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عقول ومدارك الطلبة والمناقشات لنشیططریقة المناقشة تف%)57,12(

في الجهد؛ وضبط مسار المناقشة ضمن الموضوع الدفهم الطلبة للمشكلة واالقتصا

لیتدخل المدرس لتصحیح بعض األخطاء العلمیة ل

عض االیجابیات بظ حَ أله والضبط؛ و ف عند التوجّ االنغماس في المناقشة والتوقّ 

:الخطاب التعلیمي الجامعي

بدل المدرس؛فعاالعنصر 

وروح المسؤولیة الجماعیة؛،روح المعاونة الجماعیة

د على اشتراك الطالب في المهمة، وتثیر تفكیرهم؛

خیر وسیلة لتدریب الطالب على األسالیب القیادیة والنیابیة؛

تستهدف طریقة االتجاهات المحمودة نحو المدرسة والمجتمع؛

بتعیین ما یناسب كلّ ،تساعد المدرس على تكییف العمل حسب فروق الطالب الفردیة

یكلفهم إال وسعهم؛

وتحفیز الطالب على العمل؛،الكالم والمحادثةعلى وحثهم ،طالب

.المعاملةنالتعلم من اآلخرین، وتنمي ِفیِهم حس

التدریس یجب أن یكون فیه تفاعل یحرك الملكات الفكریة 

،رون الطلبة بعروض في حصص التطبیقطّ ؤ ونجد األساتذة ی

تصل نسبة تأطیر الطلبة إلى ، و عن أفكاره وذلك بالحوار مع زمالئه واألستاذ

و ،ویساعد على المراجعة،ما قاله شفهیاضبطاألستاذ الدرس ل

التي تكون بمثابة م)%8,18(المقدرة بـبالنسبة للمطبوعات

فياإلجابةعندالطالب تخدمها هي مادة جاهزة یس

إذ أن توظیف هذه الوسائل متوخاةالهداف األاألستاذ تساعد على تحقیق قبل

لیس مجرد دیكور زائد، بل هي عنصر من عناصر نموذج متكامل ینطلق من أهداف 

األداءعملیةتحسین
النظریاتمسایرةرغبة

الحدیثةالتعلیمیة
التعلیمعولمة

32 44
24

المقاربة بالكفاءات في التعلیم

(وتظهر نسبة النقاش

فهم الطلبة للمشكلة واالقتصافي 

یتدخل المدرس لتصحیح بعض األخطاء العلمیة لو ،والزمن المناسب

االنغماس في المناقشة والتوقّ 

الخطاب التعلیمي الجامعي

عنصر الطالب یكون -

روح المعاونة الجماعیةهم في بعث ست-

د على اشتراك الطالب في المهمة، وتثیر تفكیرهم؛تؤكّ -

خیر وسیلة لتدریب الطالب على األسالیب القیادیة والنیابیة؛تعتبر-

تستهدف طریقة االتجاهات المحمودة نحو المدرسة والمجتمع؛-

تساعد المدرس على تكییف العمل حسب فروق الطالب الفردیة-

یكلفهم إال وسعهم؛

طالبلخیر وسیلة لتمثل -

التعلم من اآلخرین، وتنمي ِفیِهم حسقابلیةتشجع ِفیِهم -

التدریس یجب أن یكون فیه تفاعل یحرك الملكات الفكریة إًذا 

ونجد األساتذة ی.والتبادل

عن أفكاره وذلك بالحوار مع زمالئه واألستاذ

األستاذ الدرس ليیمل

بالنسبة للمطبوعاتهنفسوالشيء

هي مادة جاهزة یسو تعمیق الفهم أكثر، 

قبلالطرائق المنتقاة من 

لیس مجرد دیكور زائد، بل هي عنصر من عناصر نموذج متكامل ینطلق من أهداف 

.اتجاه نتائج مرجوة
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تها وزارة التربیة والتعلیم لیست بقالمقاربة بالكفاءات التي طحظ معظم األساتذة أنّ لی:التعلیق

إذ إنّ ؛نتائجها في الجامعةویطرحون أسئلة حول ؛لميوزارة التعلیم العالي والبحث العمرتبطة ب

جّل اهتماماتها وٕاّن .في الجامعةمردودهافشل تطبیقها في المدرسة الجزائریة، هو انعكاس ل

ترید %)44(سبة العالیة النِّ أنّ انةه في هذا االستبتما لحظٕانّ و فهو صانع العمل التربوي، ؛المتلقي

نّ أنعلم و ،المنظومة التربویةفيوبهذا طبق هذا المنهج،الحدیثةنظریات التعلیمیة مسایرة ال

التفاعل والمشاركة في بناء تحقیق ز علىرتكّ تالتداولیة نشأت في خضم هذا التطور العلمي؛ حیث 

الكفاءة جملة مدمجة ووظیفیة من المعارف المفاهیمیة والمعارف الفعلیة المتعلقة ف؛الدرس

إًذا ،مشاریعالوتحقیق ،المشكالتوحلّ ،ة بالتكیفمحّددبالسلوكات التي تسمح في وضعیات 

.جدانيو الشكل العقلي المعرفي الحسي الحركي والعلى ز رتكّ تو ،ذات طابع إدماجيالكفاءة هي ف

نسبة التي توافق على هذا الغایة التقنیات الحدیثة هو تحسین عملیة األداء للطلبة؛ وتمثل وٕانّ 

معارف مستعمال مبادرته اإلبداعیةحیث یصبح الطالب مشاركا بنفسه في بناء ال%)32(المبدأ 

اعیة شیط أو الفاعل، هو المبادرة الشخصیة واإلبدمدلول النمن تلقي المعارف من المدرس فإنّ بدالً 

هذا اإلنتاج هو اكتساب نّ إشیط یعتبر جماعة القسم جماعة منتجة ومتعاونة غیر فالنَّ ؛واالكتشاف

طریقة نشیطة كلما كان المتعلم یمتلك حق المبادرة والتربیة الذاتیةوتسمى كلّ ،فردي أو شخصي

وتعتمد هذه ،الةالفعَّ األسالیب يتنمو تفید النشاط الذاتي واتخاذ القرار الشخصي واالستقاللیة التي

:ق على المبادئ التالیةائالطر 

؛إلى التجدیدةتراح أشكال جدیدة من العمل ومیالتسعى إلى تكوین أطر متعودة على اق-

وذلك من خالل مشاركته وٕاطالعه على الوثائق واستغاللها ،تجعل الطالب صانعا لمعرفته-

؛والعمل داخل الجماعة

على تسییر نفسه بنفسه، وفق قوانینه ومعاییره الخاصة اقادرً اغیرً صاتجعل القسم مجتمع-

.والعیش بشكل تعاوني

بالركبلحاقالالجزائر من الدول التي تسعى إلى العولمة اكتسحت العالم؛ فإنّ أنّ وباعتبار

وهي نسبة ضئیلة%)24(بـضرورة عولمة التعلیم العالي ون ر ذین یوتمثل نسبة األساتذة ال

ضعف مستوى یشیر فيوهذا ما .بل یجب التریث والتدرج؛التعلیم العالي لیس مهیأ بعدو 

األستاذ ه دوهذا ما أكّ ،وكذلك ضعف الدفعات الجامعیة المتخرجة،على شهادة البكالوریاحاصلینال

صالح بلعید في مقال نشر له أن أضعف دفعة في الجامعة من تطبیق المقاربة بالكفاءات هي



أو الّلغةمراجعة ما هو قطعي داخل 

بل ؛رلیس هذا فقط ابتغاء للتطوّ 

مكنهم التركیز ساعة ونصف 

وٕان كان .ممسألة اإلیقاع الذي یتعلم به المتعلّ 

م بالمدة وٕان ترتبط نتائج التعلّ 

على ُتهاوزعتي الةاالستبان

سبة التي یكون فیها تركیز الطلبة أقل 

دون توقف أو تخفیف على 

ه یرى برودة وعدم ألنَّ ؛والتعب بالنسبة لألساتذة كذلك

هل توظفون "ال"ـإذا كانت اإلجابة ب

ساعة ونصف 
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مراجعة ما هو قطعي داخل السیاق الحالي للعولمة، تبدوهذا في 

لیس هذا فقط ابتغاء للتطوّ مبادئها،واالستمراریة تفرض تحسین وفهم ،خارجها ضرورة حتمیة

.ر لكفاءتنایوالتطو التعایش

مكنهم التركیز ساعة ونصف الطلبة ال یاألغلبیة متفقة على أنّ إنّ :التعلیق على الشكل

مسألة اإلیقاع الذي یتعلم به المتعلّ في ابیداغوجیً االزمن یطرح جانبً 

وٕان ترتبط نتائج التعلّ ،تحدید الزمن بكیفیة نظامیة مسبقة قد یلزم الطلبة على تركیزهم

هوحسب هذ،م في التعلمیه المتعلّ الزمن الحقیقي الذي یقض

سبة التي یكون فیها تركیز الطلبة أقل أما النِّ %)59,67(تقدر بـ األساتذة ال یكون ساعة ونصف و 

دون توقف أو تخفیف على منفإن تقدیم الدرس لمدة ساعة ونصفوعلیه 

والتعب بالنسبة لألساتذة كذلكللطلبةنهایة الحصةعن 

إذا كانت اإلجابة بهولهذا وجب علینا طرح السؤال نفس،

.وقفات؟ وهي حكم ونكت وقصص واقعیة أو خیالیة

59,67

40,33

ساعة ونصف أقل من الحّد األقصى لتركیز الطلبة 

ونكتامثال
وإرشاداتنصائح

األستاذتجاربسرد

29 51

20

توظیف األستاذ وقفات في الدرس

في و .2010/2011

خارجها ضرورة حتمیة

التعایشمن أجل ضمان

التعلیق على الشكل

الزمن یطرح جانبً أنَّ تحظولقد ل

تحدید الزمن بكیفیة نظامیة مسبقة قد یلزم الطلبة على تركیزهم

الزمن الحقیقي الذي یقضفإنّ ؛الزمنیة

األساتذة ال یكون ساعة ونصف و 

وعلیه %)40,33(هي ف

عن الطلبة هو البحث 

،الیةوجود مشاركة وفعّ 

وقفات؟ وهي حكم ونكت وقصص واقعیة أو خیالیة

نعم ال
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رس تذة وقفات في الدعلى توظیف األسااألغلبیة تبدو متفقة یبدو أنّ :التعلیق على الشكل

هة وتكون موجّ %)51(هي مها تدعالتي األساتذة ر نسبة وتقدّ ،هي مقصودةو من نصائح وٕارشادات 

ویسعى من خاللها تحقیق مشروع ،صها األساتذة في حصتهممباشرة من خالل الدقائق التي یخصّ 

تیسر الفهم التي وبناء التعاون والحماس، ویختار المدة الزمنیة المناسبة ،إذكاء الطلبةفي رغبة 

.واالستیعاب

ا همّ موهي عبارة عن آلیات تلعب دورا %)29(ها تبنسر نجد أیضا األمثال والنكت التي تقدّ 

ص تجاه وضعیة معینة، والتفكیر في هذه الردود والمواقف، وهي أمثال تشخّ افي إثارة ردود الفعل 

بالنسبة لسرد هنفسمناقشتهم، والشيءو وتراقب تصرفاتهم ،وتحاكي أفكارهم،الواقع في ظل الدرس

معارف وتنمیة التفكیر في الفهذه التجارب تعمل على اكتساب %)20(ـ تجارب األستاذ وتقدر ب

.حیاتهم العلمیة والعملیة

فاعل بین الطلبة تحقیق توالهدف البیداغوجي من الوقفات ه:التعلیق على الشكل

نظر الطلبة اتتأمالت من وجهيبحثا یستند إلى الذاكرة، ویستدعنَّها تتطلبإإذ؛ةتذاواألس

ولقد كانت .هي تمرین ذهني ونشاط للفكر یترجم حوارا مع األستاذ والطلبة وینشط القسمو المختلفة، 

مجتمع صورة عن حیاة فاألمثال في كلّ %)57(األغلبیة متفقة مع هذه الوقفات بنسبة 

ومخزونهم الثقافي والمعرفي،وتجارب الرجال والنساء، وقد اندرجت في بنائهم العقلي،الشعوب

ى صارت أحد أبرز مكونات الثقافة اإلنسانیة التي تنقل القیم والمعاییر، واستخدمها الناس قدیما حتّ 

فتكون درسا أو وعظا أو ؛ممن سبقهمفیة لألجیال الالحقة التي تستفیدیوحدیثا كوسیلة تدعیمیة تثق

فهي ولیدة نظام فكري وسلوكي، بل هي ؛تذكیرا أو تنبیها أو تحذیرا أو توجیها للكبار وتعكس الحیاة

وتساعد الطالب على التفكیر والقیاس والتذكیر والتخیل والتأمل .رؤیة الحاضر والماضي والمستقبل

وتحتم فیه حب ،ل، وهي أسلوب رائد وقوي في استثارتهإذ تخاطب هذه الوقفات بالدرجة األولى العق

أما بالنسبة للعنصرین اآلخرین من أخذ العبرة وتحبیب .المعرفة، وتسهل له سبل الوصول إلیها

هاء الكالم إنلیس الُمهمّ إذ%)21,5(بـ مثلة تسب التي یوظفها األساتذة المالنِّ فإنّ ؛األستاذ لمادته

21,5

57

21,5

الهدف البیداغوجي من الوقفات

العبرةأخذ

تفاعلتحقیق

لمادتھاألستاذتحبیب



جمیع األساتذة إیصالهیحببه

ونجاح الدرس یتوقف على 

اذ بطریقة غیر مشوقة مه األست

القیمة الحقیقة للتربیة هي صناعة التفكیر، وتستعمل التفكیر في 

إذ تسمح ؛م الذي یرید التعبیر عن موضوع ما

فهي سیرورة إبداعیة تقوم على تحویل التفكیر من موضوع إلى آخر 

المتعلم یحس االنتباه أي أنَّ 

،ویكون على وعي بالعملیات التي یقتضیها هذا الموضوع

واستعمال البدائل ،رات خارجیة مستقلة عن الموضوع المدروس

ستعمل الطالب تقنیات لتعریف األشیاء 

.مألوفةحیث یقلب أوضاع األشیاء أو یغیر أشكالها أو یخلق عالمات غیر 

الوعي نّ أو .العلمیةبالحقائق 

لهذا یجب أن یتوسل ،یجب مخاطبة العقل قبل العواطف

تمثل خیارات اتجلیاتهة الثقافیة في كلّ 

0

100
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یحببهغرض نفسي أیضا بل هناك ؛الحدث التعلیميتكیف مع 

ونجاح الدرس یتوقف على ،أي جذب أذهان الطلبة،أذهان الطلبة فكریا وروحیا

مه األستوالدرس التعلیمي الجامعي الذي یقدّ .توظیف هذه االستراتیجیات

.من الدرستؤدي بالمتعلم إلى النفور

القیمة الحقیقة للتربیة هي صناعة التفكیر، وتستعمل التفكیر في إنَّ :التعلیق على الشكل

م الذي یرید التعبیر عن موضوع ماوضعیات دیداكتیكیة لتلبیة حاجات لغویة لدى المتعلّ 

فهي سیرورة إبداعیة تقوم على تحویل التفكیر من موضوع إلى آخر ؛المشكالت واالبتكار

االنتباه أي أنَّ :وأحیانا یكون الموضوع غیر متوقع، ومراحلها هي

ویكون على وعي بالعملیات التي یقتضیها هذا الموضوع،ویشارك ویندمج فیه

رات خارجیة مستقلة عن الموضوع المدروسواالستثارة بالصدفة أي استعمال مثی

ستعمل الطالب تقنیات لتعریف األشیاء وی.أي إنتاج إرادي ومتحرر بكیفیات متنوعة لمقاربة الواقع

حیث یقلب أوضاع األشیاء أو یغیر أشكالها أو یخلق عالمات غیر 

بالحقائق لهذا یجب معاملته وٕاقناعه؛س المجتمعیمثل الطالب الجامعي أسا

یجب مخاطبة العقل قبل العواطفو بالواقع ضروري لفهم الذات واآلخرین، 

ة الثقافیة في كلّ الّلغویالتداخالت و ،یفهم ویؤولان طالبً 

تكون على قدر واسع من الحریة ومن المسؤولیة؛

نعم
ال

68
32

التربیة صناعة التفكیر

تكیف مع لبل تبلیغه ل

أذهان الطلبة فكریا وروحیاإلى دخول لل

توظیف هذه االستراتیجیات

تؤدي بالمتعلم إلى النفور

التعلیق على الشكل

وضعیات دیداكتیكیة لتلبیة حاجات لغویة لدى المتعلّ 

المشكالت واالبتكاربحلِّ 

وأحیانا یكون الموضوع غیر متوقع، ومراحلها هي،مماثل له

ویشارك ویندمج فیه،بالموضوع

واالستثارة بالصدفة أي استعمال مثی

أي إنتاج إرادي ومتحرر بكیفیات متنوعة لمقاربة الواقع

حیث یقلب أوضاع األشیاء أو یغیر أشكالها أو یخلق عالمات غیر ،المعتادة من التفكیر

یمثل الطالب الجامعي أساو 

بالواقع ضروري لفهم الذات واآلخرین، 

ن طالبً كوّ نى حتّ بالتفكیر 

تكون على قدر واسع من الحریة ومن المسؤولیة؛یى تمنح للذات حتّ 



یسعى األستاذ إلى جمع أذهان الطلبة بین 

واالستجابة عن طریق رسائل لفظیة وغیر لفظیة مستمدة من التبادالت الحقیقة 

ز فیركّ الدرس؛ىبة باألسئلة التي یطرحها في محتو 

األستاذ على المعرفة الموسوعیة المسبقة للطالب من خالل عملیة التسلسل لألسئلة التي یطرحها 

بـ أغلبیة األساتذة تساند هذا الهدف بنسبة مقدرة 

وذلك من خالل ؛یتیح للطالب استثمار مجموعة من التأویالت قصد تدعیم الدرس

إما كتابیا أثناء الفحوص أو االختبارات الفصلیة من 

تضمین بما إذلك و)38,02%

هدفهم التبسیط وفكّ ألنّ %)

؛األحوالفي كلّ )الحركات واإلیماءات

التعبیر دونمنفنحن إزاء تواصل شفهي بالدرجة األولى، وٕاّن قدرا كبیرا من التفكیر اإلنساني یتم 

ال بّد من مراعاة نبرات الكالم، واإلیماءات والحركات وأشكال التعبیر المرتبطة تمامًا 

في إنجاح الفعل مةهالمسجع السبل 

40,85

0

100
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یسعى األستاذ إلى جمع أذهان الطلبة بین :هدف األساتذة في التدریس:التعلیق على الشكل

واالستجابة عن طریق رسائل لفظیة وغیر لفظیة مستمدة من التبادالت الحقیقة 

بة باألسئلة التي یطرحها في محتو ویختبر األستاذ ذكاء الطل

األستاذ على المعرفة الموسوعیة المسبقة للطالب من خالل عملیة التسلسل لألسئلة التي یطرحها 

أغلبیة األساتذة تساند هذا الهدف بنسبة مقدرة وهذا ما ظهر أنّ ،كاختبار لمدارك الطلبة

یتیح للطالب استثمار مجموعة من التأویالت قصد تدعیم الدرس

إما كتابیا أثناء الفحوص أو االختبارات الفصلیة من ،رسالتي یتلفظ بها شفاهیا أثناء الد

38,02(بنسبة تقدر بناء شبكة من التأویالت للموضوع 

%)21,13(بنسبة فقلیال ما یستند إلیها األساتذة؛الشرح باألقوال المضمرة

.واتخاذ مبدأ اإلیضاح لفهم واستیعاب أوسع للطلبة

الحركات واإلیماءات(ة الّلغویدور العالمات غیر :التعلیق على الشكل

فنحن إزاء تواصل شفهي بالدرجة األولى، وٕاّن قدرا كبیرا من التفكیر اإلنساني یتم 

ال بّد من مراعاة نبرات الكالم، واإلیماءات والحركات وأشكال التعبیر المرتبطة تمامًا 

جع السبل التداولیة تبحث عن أنّ و .بالتعبیر الكالمي بمعناه الحقیقي

21,13

38,02

85

هدف األساتذة في التدریس 

المضمرةباألقوال

التأویالتمنشبكة

المسبقةالموسوعیة

نعم
ال

61
39

)اإلیماءات والحركات(دور العالمات غیر اللغویة 

التعلیق على الشكل

واالستجابة عن طریق رسائل لفظیة وغیر لفظیة مستمدة من التبادالت الحقیقة الّلغةاالستماع إلى 

ویختبر األستاذ ذكاء الطل.المتحاورینبین 

األستاذ على المعرفة الموسوعیة المسبقة للطالب من خالل عملیة التسلسل لألسئلة التي یطرحها 

كاختبار لمدارك الطلبة

یتیح للطالب استثمار مجموعة من التأویالت قصد تدعیم الدرسما %)40,85(

التي یتلفظ بها شفاهیا أثناء الداألجوبة 

بناء شبكة من التأویالت للموضوع ، أماخالل معارفه

الشرح باألقوال المضمرة

واتخاذ مبدأ اإلیضاح لفهم واستیعاب أوسع للطلبة،اإلبهام

التعلیق على الشكل

فنحن إزاء تواصل شفهي بالدرجة األولى، وٕاّن قدرا كبیرا من التفكیر اإلنساني یتم 

ال بّد من مراعاة نبرات الكالم، واإلیماءات والحركات وأشكال التعبیر المرتبطة تمامًا فعنه لغویا؛ 

بالتعبیر الكالمي بمعناه الحقیقي

باألقوالالشرحتضمین

شبكةبناءإلىتسعون

الموسوعیةالمعرفةعلىتركزون
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هم في جذب انتباه الطالب وتقریب الفكرة إلى ذهنه؛ وهي تعدُّ ستة الّلغوی؛ فالعالمات غیر علیميالت

ة التي یمكن استخدامها في التدریس من الرسم الّلغویالوسائل غیر ومن .من الوسائل المقصودة

ة بتثبیته في االستبانتُ وهذا ما قم.الفكرةوالوسائل السمعیة البصریة وغیرها؛ لتسهیل الفهم وٕایصال 

من اضمنهتتما إضافة إلى ،إذ تحمل الرسالة جانبا تصریحیا إخباریا%)61(ساندة لها بنسبة الم

والشفرة ،فظیة أي ما یقال لغة ولفًظاالشفرة اللّ :شفرتینتتكون من أّنها ، أي مواقف وانفعاالت

فظي من خالل تشغیل غیر اللّ التواصل وٕانَّ .وٕایماءاتالحركیة أي ما یعزز التواصل من حركات 

والحركات الدیداكتیكیة، ویستعین)التنقالت(وحركات إیقاعیة والحركات الخارجیة ،حركات تعبیریة

وكذلك یستغل ،في عملیة التدریسالمادة التعلیمیة، وتمثیل المواقف الدرامیةجسید المدرس في تبها

وقد تكون المسافة .قربا وبعداالطالبویتحكم في المسافة التواصلیة بینه وبین .المكان والزمان

المدرس علیه أن یستغل نّ إ و .وحب وتقریب أو مسافة نفور وٕاقصاء وتغریبالتواصلیة مسافة ودّ 

ودیداكتیكي من خالل الجمع بین علیمي جیدا حركات النظر والجسد ألداء درسه في أحسن أداء ت

فظي أهمیة كبرى في الطرائق فقد أصبح للتواصل غیر اللّ .الجسديوالتشخیصويالّلغالتلفظ 

.واالجتماعیة واإلثنولوجیةفسیةوالسیمیائیة والنَّ الّلسانیةر العلوم بعد تطوّ خاصة ب، و الةالفعّ علیمیةالت

لكونها ذات أهمیة كبرى ال یمكن ؛الخطاب البیداغوجي المعاصر بالسلوكات غیر اللفظیةیهتمو 

وهي تساعد السلوكات اللفظیة على ،االنتقاص من قیمتها في المسار التواصلي معرفیا ووجدانیا

ها الشفویة، حیث تخدمها مباشرة، وذلك عن طریق تجسیدها رسائلاء أدوارها كاملة، وتوضح أد

اعد على فهم جید في إطار العملیة كثیر من األحیان یسوفي .وتفسیرها وتنغیمها والتركیز علیها

ن وفي كثیر من األحیاالتعلیمیة، وهذا األثر یختلف حسب الخصائص المعرفیة والوجدانیة لألفراد

ها تمثل بطریقة مباشرة أو عبر اصطالح مستقلة خصوصا أنَّ نجد السلوكات غیر اللفظیة دوال

اللفظیة داخل الفصل الدراسي كثیرا من وتنظم السلوكات غیر .ثقافي األشكال والحركات واألفعال

.ر أیضا عن االنفعاالتوتعبِّ ،األوامر والممنوعات والنفي والرفض والحث واإلغراء واالكتساب

اللفظیة وغیر اللفظیة بشكل عناصر المدرس الناجح هو الذي یلقي درسه مستعینا بالویبدو أنّ 

وظیفیة جدا لیكون عناصر تكون هذه الویشترط أن .ا عن بعضها البعضمدون فصلهمن متكامل 

وعلى المستوى )اإلنتاجیة والمردودیة(على المستوى المعرفي طلبةوٕایجابي لدى ال،اللها تأثیر فعّ 

كالسلوك الهادئ واإلحساس بالرضى واالرتیاح أو بالفرح :تمثل السلوكات اإلیجابیة(الوجداني 

غیر اللفظیة سلوكات بیداغوجیة وظیفیة تخدم وینبغي في األخیر أن تكون السلوكات).والسرور
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حركات التنظیم وحركات التحفیز وحركات :معرفیا ووجدانیا مثلجامعاتنا العملیة الدیداكتیكیة ب

.والحركات الدیداكتیكیة المصاحبة للشرح والتفسیر،التجسید

التعلیمي مبدأ التفاعل مع الطالب في حصص الدرس؛ ویقوم الدرس:التعلیق على الشكل

یجعل،وهي بنیة من بنیات التعلیم)نحن=أنت+أنا(الجامعي على أساس التعاون مع الجماعة 

من التحصیل الجید؛ هفاعل مع الطالب ضرورة خالل الدرس لتمكینوالتالطالب مندمجا في الدرس؛ 

یتسم و لیها، أنماط التحصیل األكادیمي لشخصیة الفرد من خالل الجماعة التي ینتمي إهي أحدّ و 

العمل الجماعي من خالل التفاعل بین أفراد المجموعة لتبادل الخبرات وتوظیفها بشكل متكامل 

:لتحقیق جملة من المبادئمن توفیر عناصر منسجمة ومتكاملة؛ال بدّ ،ولقیام الطریقة التعاونیة

أطراف المجموعة؛بیناإلیجابیة المتبادلة -

والجماعیة؛ یجب على الفرد أن یحاسب نفسه قبل الجماعة، وذلك المسؤولیة المشتركة الفردیة-

لتعم الفائدة؛

البعض من خالل المصادر االتفاعل وجها لوجه؛ وذلك بالنقاش الفكري الجاد، ومساعدة بعضهم-

المعلوماتیة المختلفة؛ واتخاذ قرارات مشتركة؛

ك من خالل الثقة الفردیة والجماعیة ا التعاون وذلو حّققوأن یالمهارات االجتماعیة والشخصیة؛ -

؛وحسن القیادة، واتخاذ القرار بشكل جماعي

یقوم باالستفسارات و ،وتجنب الصراع والتنافس، والحوار المبني على أسس علمیة هادفة-

ید، كما یكسبهم أدب الحوار الة في المناقشات الجماعیة بشكل جاد ومفالفعّ الموضوعیة؛ فالمشاركة

المادة؛ ویخلص من أستاذل من قبل ابشكل عملي خاصة إذا تم من خالل إشراف فعّ خر مع اآل

عتمدها ت%)80(ـبدعم هذا الرأي نسبة التي تُ الر وتقدّ .التوترات الشخصیة للطلبة في المشاركة
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مبدأ التفاعل مع الطالب في حصص الدرس 

نعم ال



االتصال عملیة نجاح الدرس یتم بتبادل األدوار، وألنّ 

فتكتسب الخبرة عن طریق 

المعارف وتسهل طرائق التعبیر

.

الدرس یقوم على اإلیضاح وسهولة الفهم، ویسعى األستاذ لتقدیم 

صال ٕایو ،بل یجب االنتقاء البسیط

العالم الیوم یبحث عن ألنّ 

الهدف من و .هي نسبة جد مهمة

ونجد في طرائقما المبادئ التي تسمح للطالب بمعرفة 

یفید في ألّنه%)71,56(یة بنسبة 

إذ یعمل على تثبیت الفكرة العامة للموضوع وقوة 

مساعدة المستمع و ،لإلقناع ولخلق ردة فعل

وكذلك تستخدم لتقویم ،د من أهمیتها

التكرار و .أكثر إقناعا من عرضها مرة واحدة
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نجاح الدرس یتم بتبادل األدوار، وألنّ عمل لدى األستاذ وٕانّ 

فتكتسب الخبرة عن طریق ؛ ى تُعم هذه الخبرةي الخبرة بین شخصین أو أكثر حتّ 

المعارف وتسهل طرائق التعبیريتنمو رس، بي بین األطراف المشاركة في الد

.یر االجتماعيیالتغة التداولیة بالعمل اإلنجازي قصد

الدرس یقوم على اإلیضاح وسهولة الفهم، ویسعى األستاذ لتقدیم إنّ :التعلیق على الشكل

بل یجب االنتقاء البسیط؛لیس الُمهم تقدیم غزارة في المادةفمادته وفق معاییر الكیف؛ 

ألنّ ؛ى جمیع الدراسات الحدیثة تندد بالكیفالفكرة في فترة أقصر، وحتّ 

هي نسبة جد مهمة%)66(ـ بالكیف ون دعمذین یبیة األساتذة ال

ما المبادئ التي تسمح للطالب بمعرفة ٕانِّ و ؛المعلوماتالدروس لیس تقدیم كلّ 

.بعض األحیان األساتذة یجمعون بین الكیف والكم 

یة بنسبة ر في التدریس مجدّ افائدة التكر إنّ :التعلیق على الشكل

إذ یعمل على تثبیت الفكرة العامة للموضوع وقوة ؛ترسیخ الفكرة، ویؤدى وظیفة تعلیمیة

لإلقناع ولخلق ردة فعل:ویستخدم التكرار لتحقیق األهداف التالیة

د من أهمیتهاوتؤكّ ر المعلومات ولتأكید ولحفظ الرسالة االتصالیة 

أكثر إقناعا من عرضها مرة واحدةفتصبح التشویش الذي یطرأ على الرسالة عّدة مرات 

الكم

الكیف

34 66

أتقدمون الدرس وفق

71,56

28,44

فائدة التكرار

عمل لدى األستاذ وٕانّ للبمثابة وسائل 

ي الخبرة بین شخصین أو أكثر حتّ مشاركة ف

بي بین األطراف المشاركة في الدالتواصل اإلیجا

ة التداولیة بالعمل اإلنجازي قصدوهذا ما تصبو إلی

التعلیق على الشكل

مادته وفق معاییر الكیف؛ 

الفكرة في فترة أقصر، وحتّ 

بیة األساتذة الُتمثل أغلو ،وعیةالن

الدروس لیس تقدیم كلّ 

بعض األحیان األساتذة یجمعون بین الكیف والكم 

التعلیق على الشكل

ترسیخ الفكرة، ویؤدى وظیفة تعلیمیة

ویستخدم التكرار لتحقیق األهداف التالیة.استحضارها

ر المعلومات ولتأكید ولحفظ الرسالة االتصالیة على تذك

التشویش الذي یطرأ على الرسالة عّدة مرات 

مجدیة مجدیةغیر



ملل؛ وعملیة بحیث ال ینقلب األمر إلى

كلّ ّن لأل.شكل مطلقبال یمكن تحدیدها 

ه غیر أنّ الذین یرونونسبة األساتذة 

أغلبیة الطرائق التي یستند 

هو من أهداف التعلیم یرمى فیه األستاذ إلى اكتشاف كفاءات الطلبة 

م الطریقة الحواریة تمثل أقدّ 

الحاضر؛ فهي مبنیة على إلقاء مجموعة من 

فاقهم آالمعلومات الجدیدة بعد أن نوسع 

ونجعلهم یكتشفون نقصهم أو خطأهم بأنفسهم؛ ومن جملة المحاسن التي تحتویها الطریقة الحواریة

من تساؤالت أو أفكار؛

تعین المدرس على إقناع الطالب بضرورة متابعة التعلیم وتحصیل المعلومات؛

.تصحیح المعلومة
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بحیث ال ینقلب األمر إلىدلكن في حدو ؛ضروريهو فیه ترسیخ للمادة وتثبیتها و 

ال یمكن تحدیدها ؛ و حقبما لما سبق بین كلّ ج

ونسبة األساتذة .رسخها في األذهانتتكرار األفكار لفموضوع خصوصیاته؛ 

.ضئیلةنسبة وهي %)

إنّ :طرائق التدریس المعتمدة في التدریس:التعلیق على الشكل

هو من أهداف التعلیم یرمى فیه األستاذ إلى اكتشاف كفاءات الطلبة و ،إلیها األساتذة هي الحوار

الطریقة الحواریة تمثل أقدّ إذ إنّ ؛األداءيم ومستواهم، وهي تقدم مهارات تنم

الحاضر؛ فهي مبنیة على إلقاء مجموعة من ق التدریس وجودا ومازالت شائعة في وقتنا 

المعلومات الجدیدة بعد أن نوسع توصل بحیث ،األسئلة المتسلسلة المترابطة على الطالب

ونجعلهم یكتشفون نقصهم أو خطأهم بأنفسهم؛ ومن جملة المحاسن التي تحتویها الطریقة الحواریة

تعین المدرس على معرفة مقدار المعلومات والحقائق عند الطالب؛ 

من تساؤالت أو أفكار؛لطلبةتساعد المدرس على اكتشاف ما في أذهان ا

بها المدرس من مدى فهم الطالب للدروس السابقة؛

ین المدرس على إعمال فكر الطالب وربطه بالخبرات السابقة؛ 

إثارة مشاركة الطالب وانتباههم ویقظتهم؛على 

تعین المدرس على إقناع الطالب بضرورة متابعة التعلیم وتحصیل المعلومات؛

تعلم الطلبة التواضع والخضوع للحق وآداب االستماع؛

تیسر للطالب معرفة الحقیقة في ذات نفسه؛

تصحیح المعلومةتندرج بالطالب من المجهول إلى المعلوم فتعتمد على 

اإللقاء
الحوار

الشرح
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طرائق التدریس المعتمدة في التدریس

فیه ترسیخ للمادة وتثبیتها و 

جالتدریس تتطلب المز 

موضوع خصوصیاته؛ 

%)28,44(هي مجد

التعلیق على الشكل

إلیها األساتذة هي الحوار

م ومستواهم، وهي تقدم مهارات تنمفي الدرس وقدراته

ق التدریس وجودا ومازالت شائعة في وقتنا ائطر 

األسئلة المتسلسلة المترابطة على الطالب

ونجعلهم یكتشفون نقصهم أو خطأهم بأنفسهم؛ ومن جملة المحاسن التي تحتویها الطریقة الحواریة

:أّنهاهي

تعین المدرس على معرفة مقدار المعلومات والحقائق عند الطالب؛ -

تساعد المدرس على اكتشاف ما في أذهان ا-

بها المدرس من مدى فهم الطالب للدروس السابقة؛حّققیت-

ین المدرس على إعمال فكر الطالب وربطه بالخبرات السابقة؛ تع-

على تعین المدرس -

تعین المدرس على إقناع الطالب بضرورة متابعة التعلیم وتحصیل المعلومات؛-

تعلم الطلبة التواضع والخضوع للحق وآداب االستماع؛-

تیسر للطالب معرفة الحقیقة في ذات نفسه؛-

تندرج بالطالب من المجهول إلى المعلوم فتعتمد على -
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تفاعل بین أطراف العملیة من الاه من شأنه أن یخلق جوً ألنّ ؛الشرحبدرسهاألستاذقدم وی

یجعل الطالب أنمنه لتحقیق الفهم، بدّ وال،رس بشرحهفاألستاذ ُمجبر على تبسیط الد؛التعلیمیة

داخل الدرس ویمكننا إحداث تفاعل منشود وتوصیل المادة المعرفیة بشكل جاد وصحیح؛ وتمثل 

جیدة وهي نسبة %)37(الشرح عملیة مهمة في الخطاب التعلیمي الجامعي بـ النسبة التي ترى أنَّ 

أما و .وكتابیانتائج جیدة شفاهیا=فهمتعمیق في ال+التبسیط =فالشرح ؛ومتقاربة مع الحوار

هي طریقة تقلیدیة تعتمد على التسمیع؛ واإللقاء و )%13(عتمد بكثرة وتقدر نسبتهفال یاإللقاء 

.قإلیصال الفكرة بصفة أدّ ، و لتقدیم المعلومة

النمو زیادةعمل على یهو تمثیل محسوس لشيء أو موضوع، و :لتعلیق على الشكلا

إذ یترك األستاذ الجلوس أو المشي إلى الرسم ؛شطةوسیلة من وسائل التعلم المنَّ ووه،المعرفي

المواد التي تستخدم في حجرات الدراسة أو في غیرها من ٕانّ و .العنصرمن الدرس أكثر لتمكین

ل األشكاوهذه التعلیمي، بعد زأ من الا ال یتجّ المواقف التعلیمیة لتسهیل الفهم وتمثل هذه الوسائل جزءً 

وهي ،الفكرةهم في إیضاح تسالرسومات وٕاّن تؤدي وظیفة شارحة وتوضیحیة ولیست بدیال للحوار؛ 

ف ظو یستعمل الشفهي والمكتوب فقط ، بل یالعربیة ال الّلغةذ تاأسوٕاّن ال تلغي الحوار بالضرورة، 

هذه األشكال و .ریةاولكنها ال تلغي الطریقة الحو ،األشكال والرسومات إذا استدعى المقام لعرضها

هذه الرسومات مندرجة أكثر حسب كون وتأكثرالدرس وضح وتبدورها بحاجة إلى حوار، 

.التخصص

65,5

34,5

توظیف األشكال والرسومات أنجع من الحوار

نعم ال



بمعنى تزوید المخاَطب هي 

ویسعى .والقصد واإلخالص

سهم في إیصال المعرفة التي 

یكون أكثر جدیة، و ا یحمله خطابه من تفاعل الطالب أثناء الدرس

في خلق جو علمي قائم على النقاش 

.%)60(أغلبیة األساتذة یدعمون هذا المبدأ بنسبة 

خاصة في الحصص التطبیقیة ببرمجة عروض أو 

والغایة منه مساعدة الطلبة في 

والمشافهة سبیل ناجح علمیة

جعل الطالب یهتم ت)تفاعلیة

سمح ببروز شخصیة الطالب؛ ومحاولة 

والتدریس بهده الطریقة یضمن اكتشاف 

شرح المحاضرةهيعملیة األولى لألستاذ 

االحوار مجدیً یعدّ و .إشراكهم في عملیة االستیعاب

وغایة المحاضرة تتلخص ،واإلبالغ هو الستار النهائي

تهوتمثل نسب.أكبر قدر من المعلومات

.األستاذقبللعملیة التعلیمیة ضرورة یجب أن تخضع لمراجعات دائمة من 
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هي و اإلخبار،والتخاطب همنالمقاصد إنّ :التعلیق على الشكل

والقصد واإلخالص،الصدق:منها وهيبدّ ولكن هنالك قواعد ال، بمعارف لم یدركها سابقا

سهم في إیصال المعرفة التي ویُ ،االقاعدة المسطرة مبدئیيفه؛األستاذ الجامعي إلى التأثیر واإلقناع

ا یحمله خطابه من تفاعل الطالب أثناء الدرسمبتعتبر الهدف األقصى، وذلك 

في خلق جو علمي قائم على النقاش جع ویبحث عن طرائق أنّ ،الطلبةةخ الفهم ومساعد

أغلبیة األساتذة یدعمون هذا المبدأ بنسبة و ،والتفاعل وبناء شخصیة الطالب الباحث

خاصة في الحصص التطبیقیة ببرمجة عروض أو لمشافهةباب ااألستاذ لطلبته 

والغایة منه مساعدة الطلبة في %)29(بـ األساتذة هذا المبدأساند بعض 

علمیةبطریقة ، وتصحیح معلوماتهم أو اكتشاف مواهبهم

تفاعلیة(العملیة التعلیمیة تشاركیة وبالتالي االندماج، ألنّ 

سمح ببروز شخصیة الطالب؛ ومحاولة یو ،من التفاعلاخلق نوعً یتحاور وال

والتدریس بهده الطریقة یضمن اكتشاف .لطلبة ومستواهم العلميلاستكشاف المكتسبات القبلیة 

عملیة األولى لألستاذ الو ،أمام الطالبةمعرفیاقً افآفتح یاألخطاء وتصویبها، و 

إشراكهم في عملیة االستیعابقصدمع الطلبة أفقًیا بعدها یطرح األستاذ حوارا 

واإلبالغ هو الستار النهائي،وتوسیع مدارك الطالب

أكبر قدر من المعلوماتبهمنح المستمع الخبر المفید، وتزوید

لعملیة التعلیمیة ضرورة یجب أن تخضع لمراجعات دائمة من 

اإلبالغ
واإلقناعالتأثیر

المشافھةملكةترسیخ
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الحواریة في التدریس)األهداف(المقاصد 

التعلیق على الشكل

بمعارف لم یدركها سابقا

األستاذ الجامعي إلى التأثیر واإلقناع

تعتبر الهدف األقصى، وذلك 

خ الفهم ومساعدیترسل

والتفاعل وبناء شخصیة الطالب الباحث

األستاذ لطلبته وكذلك یفتح 

ساند بعض وت،تصحیح تمارین

، وتصحیح معلوماتهم أو اكتشاف مواهبهمالتعبیر عن أفكارهم

وبالتالي االندماج، ألنّ ،إلیصال المعلومة

وال،ویفكر ثم یستوعب

استكشاف المكتسبات القبلیة 

األخطاء وتصویبها، و 

بعدها یطرح األستاذ حوارا 

وتوسیع مدارك الطالب،في تثبیت المعلومة

منح المستمع الخبر المفید، وتزویدبقصدیة المتكلم في 

لعملیة التعلیمیة ضرورة یجب أن تخضع لمراجعات دائمة من والنظر في ا%)11(



الموافقة على السؤال المطروح في توظیف لغات أخرى أثناء الشرح كانت 

%)41,66(قدرةمةنسببونه كانت 

هل هي مرتبطة و ؟التي توظفونها

هي بمثابة استعمار غیر التي 

دونها یتعذر الوصول من هي مناط العملیة التعلیمیة برمتها و 

یتعذر على األستاذ الجامعي الحدیث في 

لغة التخّصصرغم أنَّها ،وحدها

ها المشافهة بة لكموترسیخ 

؛العربیة الفصیحةالّلغةوالحرص على مخاطبتهم في القسم وخارجه ب

ة؛ ولكن لیالدخالّلغاتضمان خطاب شفهي شفاف خال من شوائب 

ذكر المقابالت بلغتها األصلیة 

وفي ها أصل هذه المفاهیم، ونراها مساعدة للمقابل العربي؛ 

نسبة التي الوتمثل ،في حالة مقارنة بین لغتین فأكثر

بعض األحیان لتوضیح لالمازیغیة 
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الموافقة على السؤال المطروح في توظیف لغات أخرى أثناء الشرح كانت 

ونه كانت دمتألساتذة الذین ال یعوا%)58,34(نسبة 

التي توظفونهاالّلغاتخر، ما هي آالسؤال بب علینا تدعیم هذا

التي العولمةباالستعماري أو الّلغويأو مرتبطة بالدخیل 

هي مناط العملیة التعلیمیة برمتها و الّلغةإنّ :التعلیق على الشكل

یتعذر على األستاذ الجامعي الحدیث في ماو ، محّددالالّلغويإلى األهداف المتوخاة احتراما للواقع 

وحدهاالعربیةالّلغةفي قسم اللغة العربیة بحصته لمدة ساعة ونصف 

وترسیخ ،والعملیةتعمل على حمل الطلبة على ممارستها في حیاتهم العلمیة 

والحرص على مخاطبتهم في القسم وخارجه ب%)46

ضمان خطاب شفهي شفاف خال من شوائب بالمخاطبة السلیمة كفیلة 

ذكر المقابالت بلغتها األصلیة فيسیة غة الفرنلّ الستعین األستاذ بیأكثر ضبط المصطلح 

ها أصل هذه المفاهیم، ونراها مساعدة للمقابل العربي؛ ألنّ ؛قتدل على المفاهیم بشكل أدّ 

في حالة مقارنة بین لغتین فأكثرالّلسانیةحاالت أخرى لشرح بعض الظواهر 

المازیغیة الّلغةاالستعانة بو %)20(هيالفرنسیة الّلغة

58,34

41,66

االستعانة بلغات أخرى أثناء الشرح

العربیة
الفرنسیة

المازیغیة
دارجةعربیة

46
20

18
16

اللغات الموظفة في الشرح

الموافقة على السؤال المطروح في توظیف لغات أخرى أثناء الشرح كانت إنّ :التعلیق

نسبة دعمته بـقد األغلبیة 

ب علینا تدعیم هذاجو فاست

أو مرتبطة بالدخیل الثقافي الموروث ب

مباشر؟

التعلیق على الشكل

إلى األهداف المتوخاة احتراما للواقع 

حصته لمدة ساعة ونصف 

تعمل على حمل الطلبة على ممارستها في حیاتهم العلمیة و 

46(نسبة بقدر اإلمكان

المخاطبة السلیمة كفیلة ألنّ 

ضبط المصطلح ضرورة ل

تدل على المفاهیم بشكل أدّ التي 

حاالت أخرى لشرح بعض الظواهر 

الّلغةتوافق على تدعیم

نعم ال
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%)18(نسبة بلمحاضرةلةالنتقال من مقام االنقباض إلى مقام األنس قصد بعث روح جدیدأو ا

%)16(بـ تتمثل ها ونیعتمدالذین رجة ونسبة األساتذة الدلواألمر نفسه بالنسبة 

الفترة األخیرة من مشواره للطالب الفترة الجامعیة مثل تتحلیل استبانات الطلبة؛:اثانی

تحمل على عاتقها مبادرات التغییر الطلبة هم الدعائم التي و ،.لحیاة العملیةله معدُّ ، ألنّ الدراسي

تعزیز التحلیل لها كعّینة توأخذ،لهمإلبداعافرصالجامعة منح تو ،االجتماعي بتوظیف مكتسباتهم

رغبة مني تدعیم البحث باستعمال المنهج التداولي في الخطاب التعلیمي الجامعي، و لألداء 

.وعفویةالتعلیمي الجامعي بصورة تلقائیة

هذا السؤال من أكثر األسئلة المطروحة في إنّ :القناعة في التخصص:التعلیق على الشكل

هناك الكثیر یوجه الطالب في تخصص غیر مرغوب فیه، و حین االساحة ومن أكثر األمور إیالمً 

والبعض اآلخر في ونیتأقلموبعضهم ،لیس تخصصهمیعملون في مجال لیس مجالهم وتخصص 

حدة او أن یختار دّ بنوع یملك العدید من المهارات وال...ن من الناساوهناك نوع،غایة التعاسة

القناعة أنّ ه تولكن ما لحظنة،بأن یتعلم مهونوع آخر ال یملك أي مهارة والحلّ ،ز علیهاویركّ 

وهذا راجع إلى عدم المیول إلیها باعتبارها لیست لغة علم ،العربیة غیر موجودة بنسبة كبیرةالّلغةب

سب التي وافقت على هذا وٕان كانت النِّ %)81(نسبة بونزعة االحتقار من أصحاب المنطقة

ّنفسیة لكشف عن الدوافع الآخر لبطرح سؤال تولهذا قم)%19(التخصص محبة للدین هي 

.للواقعواالجتماعیة التي یمثلها هذا التخصص لفهم أكثر

81

19

القناعة في التخصص

راغب راغبغیر



حّققإذ فیه ی؛التخصص الجامعي بوابة على المستقبل

مهنة الغد بنسبة مقدرة بـ 

وُتكون لدیه ،في نفسهشاط وعزیمة البحث

أما النسبة المحبة للغة العربیة 

.تعدُّ لغة دخیلة خاصة على هذه المنطقة

رسالة كلّ تحمل و ،یجب اختیاره بدقة لنقل الفكرة

لتحدث فیهم األثر ،ةالّلغوی

یاغةصو درسل هو مساعدة جمهوره على فهم ال

،شرح درسه بلغة یفهمها جمیع الطلبة

%)40(نسبة بالطلبةها األقرب إلى 

؛الثالثة ویسمیها ُجل العلماء الیوم بالفصحى المعاصرة

ولكن في جانبها المعجمي تزید في حقولها الداللیة 

سهولة األفكار القریبة إلى الفهم 

أما .الطلبةالتي یعتمدها األستاذ في القسم أكثر ویستوعبها

0
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التخصص الجامعي بوابة على المستقبلیعدّ :رالتعلیق على التخصص المختا

بمثابةالعربیة الّلغةأغلبیة الطلبة ترى أنّ وهدفه، و 

شاط وعزیمة البحثالنیدخل الجامعة، یتشكل حین الطالب 

أما النسبة المحبة للغة العربیة %)25,55(بـسب الطموحة الرغبة في مواصلة الماجستیر وتقدر النَّ 

تعدُّ لغة دخیلة خاصة على هذه المنطقةو وهي نسبة ضئیلة؛ %)19

یجب اختیاره بدقة لنقل الفكرةاوسیطً الّلغةتمثل :التعلیق على الشكل

الّلغویمستویاتهم العلمیة و وحسب لمستمعین، اتناسب جمهور 

ل هو مساعدة جمهوره على فهم الو ستاذ الجامعي یدرك أّن واجبه األ

شرح درسه بلغة یفهمها جمیع الطلبةإلى یسعى األستاذ و .ة واضحةالتعلیمیة صیاغة لغوی

ها األقرب إلى نّ نظرا أل؛الوسطى األكثر استعماال لدى األساتذة

الثالثة ویسمیها ُجل العلماء الیوم بالفصحى المعاصرةالّلغةبو بلغة العصر أو 

ولكن في جانبها المعجمي تزید في حقولها الداللیة ،الّنحوي والتركیبيمنظومها

سهولة األفكار القریبة إلى الفهم وبوتتسم بالبساطة في التعبیر،ونجدها في وسائل اإلعالم خاصة

التي یعتمدها األستاذ في القسم أكثر ویستوعبهاالّلغةفهي ؛والوضوح في معالجة الفكرة

الغدمھنة
مواصلةفيالرغبة

الماجستیر العربیةللغةالمیول

55,45
25,55

19

یمثل لكم تخصصكم 
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7
8

اللغة التي یعتمدها األستاذ في القسم

التعلیق على التخصص المختا

وهدفه، و هالطالب طموح

الطالب و %)55,45(

الرغبة في مواصلة الماجستیر وتقدر النَّ 

19(ـبمثلةتمفهي

التعلیق على الشكل

تناسب جمهور شحنة لغویة 

ستاذ الجامعي یدرك أّن واجبه األالمطلوب واأل

التعلیمیة صیاغة لغویمادة ال

الوسطى األكثر استعماال لدى األساتذةالّلغةوتمثل 

أو وتعرف بلغة الشباب 

منظومهاها تأخذ من ألنّ 

ونجدها في وسائل اإلعالم خاصة

والوضوح في معالجة الفكرة

الفصحىاللغة

وسطىعربیة

عامیةعربیة

المازیغیةلغة

والعربیةالمازیغیة

والمازیغیةالفرنسیة

والفرنسیةالعربیة



التي تتسم ةمیالقدالّلغةالعربیة وهي 

راث العربي ونجدها في الت

.لتوظیفها فقط في االمتحانات

وهي لغة ؛العربیة الوسطى

وهي محلیة بالدرجة األولى فمثال منطقة 

في لحظات و درس لشفاهیا عند شرحه ل

األصلیة لسكان شمال إفریقیا والجزائر

التي یتحدث بها الّلغويوُتعدُّ الموروث 

یستخدمها األساتذة بنسبة التي 

الجامعي ألستاذ لالشفوي على الخطاب 

وهي ،لغة دخیلة على المحیط الجزائري

الفرنسیةالّلغةوتمثل ، نو لغة المستعمر الذي عاش في الجزائر قرابة قرن ونصف وتعلمها الجزائری

وتیزياألجنبیة األولى في التدریس ویستخدمها سكان شمال الجزائر بشكل واسع منها الجزائر 

نسبة استخدام األساتذة وتقدر 

استخدام العربیة والفرنسیة ضرورة في بعض األحیان

ها بفعل التطبع ونیستخدمأحیانا أخرى 

من جملة من المواد التي یتم 

معرفة على الذي یحمل بالمتعّلم 

بة لدى و صعاألكثر المواد من 
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اللسانیات الّنحو
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العربیة وهي الّلغةوهي عماد ،الفصحى فتأتي في المرتبة الثانیة

على منوالهالقرآن الكریم وصیغ التي نزل بها االّلغة

لتوظیفها فقط في االمتحاناتتعلمونها والطلبة ی%)20(تهاالمطبوعات وٕامالء الدرس، وتقدر نسب

العربیة الوسطىالّلغةالعربیة الفصحى و الّلغةبین المزج في عامیة 

وهي محلیة بالدرجة األولى فمثال منطقة ،منطقة خصوصیتها في التعبیر

شفاهیا عند شرحه لةالّلغاألستاذ یتحدث هذه و ،اف بدل من القاف

األصلیة لسكان شمال إفریقیا والجزائرالّلغةالتي تمثل المازیغیةالّلغة%)

وُتعدُّ الموروث ،الرسمیةالّلغةوهي تأتي في المرتبة الثانیة بعد 

التي على لغة التدریس الّلغويمعظم الجزائریین وحتما یؤثر هذا الواقع 

على الخطاب وتأثرتأثیر لهالالقبائمنطقة في المازیغیة 

لغة دخیلة على المحیط الجزائريتعدّ فالفرنسیةالّلغةا بشأن أم%)10

لغة المستعمر الذي عاش في الجزائر قرابة قرن ونصف وتعلمها الجزائری

األجنبیة األولى في التدریس ویستخدمها سكان شمال الجزائر بشكل واسع منها الجزائر 

وتقدر ،،لغتهانشر فیهالمناطق التي استقر بها المستعمر

استخدام العربیة والفرنسیة ضرورة في بعض األحیانقد یكون و %)7(بـ العربیة 

أحیانا أخرى ق، وفي العلمیة بشكل أدّ الّلغةمرادفات المصطلحات ب

8(%

من جملة من المواد التي یتم مادة التعلیمیة تشكل الت:المعقدةالتعلیق على المواد التدریسیة

الذي یحمل بالمتعّلم العربي حو نالهمن،العربیةالّلغةجمیع جوانب 

من عتبر ی، و ا وضعه العلماء األوائلوهي م،غة

.

الّنحو
العربيالنقد

البالغة
الخطابتحلیل

25

15
8 15

المواد التدریسیة المعقدة 

الفصحى فتأتي في المرتبة الثانیةالّلغة

الّلغةبالصعوبة، وهي 

المطبوعات وٕامالء الدرس، وتقدر نسب

عامیة العربیة التتمثلو 

العائلة والشارع ولكلّ 

اف بدل من القافڤتستخدم الـ

%)8(نسبه بالوقفات 

وهي تأتي في المرتبة الثانیة بعد ،خاصة

معظم الجزائریین وحتما یؤثر هذا الواقع 

المازیغیة اللغة و %)7(

10(ـ بها ویتمثل استخدام

لغة المستعمر الذي عاش في الجزائر قرابة قرن ونصف وتعلمها الجزائری

األجنبیة األولى في التدریس ویستخدمها سكان شمال الجزائر بشكل واسع منها الجزائر الّلغة

المناطق التي استقر بها المستعمرومعظم ...وزو 

العربیة الّلغةقسمفي ا له

مرادفات المصطلحات بلتقدیم 

8(نسبة ببشكل تلقائي 

التعلیق على المواد التدریسیة

جمیع جوانب اإللمام بمن خاللها 

غةللالمضبوطة القواعد 

.%)25(الطلبة بنسبة 

السمیائیات

16



، وأيُّ إخالل بهذا هامستویات

من المواد تعدُّ و ،في ذاتها ولذاتها

والنقد العربي بنسبة %)15

المواد التي تأتي تقریبا في نفس الدرجة، ومادة السیمیائیات هي مادة علمیة 

ة التي تحمل رسائل تساعد اإلنسان في حیاته الیومیة، أما مادة 

وهي مادة بسیطة تساعد الطلبة على التحرر 

العربي الّنحو والعربیة هالّلغة

المدرس األكثر صعوبة، ألنّ 

العربیة ال نمارسها في الحیاة 

ا من الذكاء ها تستوجب نوعً 

والسیمیائیات بـ قد العربي النّ 

مادة تحلیل الخطاب وأخیًرا

.الطلبة یمیلون إلى دراسة الّنصوص وفهمها

0
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عقدة
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مستویاتو الّلغةتهتم بدراسة نظام ،سانیات وهي دراسات حدیثة

في ذاتها ولذاتهاغةللعلمیةدراسةهي و تمریر الرسالة، معه 

(%

15(وتحلیل الخطاب بنسبة%)16(وتأتي السیمیائیات بنسبة 

المواد التي تأتي تقریبا في نفس الدرجة، ومادة السیمیائیات هي مادة علمیة 

ة التي تحمل رسائل تساعد اإلنسان في حیاته الیومیة، أما مادة الّلغویغیر و ة

وهي مادة بسیطة تساعد الطلبة على التحرر ،هي المادة التي تستحوذ على عقول الطلبة

%)8(واإلبداع وتمثل نسبتها 

الّلغةالمواد التدریسیة المعقدة لدى طلبة قسم :التعلیق على الشكل

األكثر صعوبة، ألنّ هي هذه المادة فأغلبیة الطلبة یتفقون على أنّ 

العربیة ال نمارسها في الحیاة الّلغةألن ؛بتقدیم القواعد األساسیة، ولكن یصعب تطبیقها

ها تستوجب نوعً ألنّ ؛في المرتبة الثانیة من حیث الصعوبةاللِّسانیات

النّ یأتي و )%20,35(بــ نسبة الطلبة الذین ُیعانون من صعوبتها 

وأخیًرا.لموضوعفهي مواد تستحق التبصر والمعرفة الموسوعیة با

الطلبة یمیلون إلى دراسة الّنصوص وفهمهاألنّ %)6,5(والبالغة بنسبة 

20.35

26.15

16

6.5
15 16

المواد التدریسیة األكثر تعقیدا

عقدةمصدر
الیوميالتداوللغة التدریسلغة

تتقنونھاالتياللغة
الفرنسیةمنأكثر

ماذا  تمثل لكم للغة العربیة؟

سانیات وهي دراسات حدیثةوتأتي اللّ 

معه النظام ال یمكن 

%)21(الصعبة بنسبة 

وتأتي السیمیائیات بنسبة 

المواد التي تأتي تقریبا في نفس الدرجة، ومادة السیمیائیات هي مادة علمیة وهي من %)15(

ةالّلغویس الظواهرر دت

هي المادة التي تستحوذ على عقول الطلبةف؛البالغة

واإلبداع وتمثل نسبتها 

التعلیق على الشكل

فأغلبیة الطلبة یتفقون على أنّ %)26,15(نسبة بـ

بتقدیم القواعد األساسیة، ولكن یصعب تطبیقهاف مكلّ 

اللِّسانیاتثم تأتي .الیومیة

نسبة الطلبة الذین ُیعانون من صعوبتها و لفهمها 

فهي مواد تستحق التبصر والمعرفة الموسوعیة با%)16(

والبالغة بنسبة %)15(بنسبة 

اللسانیات

الّنحو

العربيالنقد

البالغة

الخطابتحلیل

السیمیائیات



التي الّلغاتمن بین هي العربیة 

ةسببنباألغلبیة الساحقةلغة التدریس 

بنسبة كبیرة عتبروت%)37,83

نسبة بتقدر والتي ها بمثابة لغة التداول الیومي بنسبة كبیرة 

التي تغرس لدى الطالب حبه للعلم 

ق طموحاته؛ ولكن حقّ یبالتالي

ىإلأغلبیة الطلبة ال یدخلون 

على یعتمدهغلبأالخطاب التعلیمي الجامعي 

یستخدمها الطلبة في مطبوعات جاهزة

مما یؤثر على سلوك الطلبة في عدم 

أغلبیة و وذلك النعدام التفاعل،

األستاذ ال یستطیع فتح نقاش مع الطلبة 
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العربیة الّلغة؟غة العربیةللّ الكم ل تمثذاما:التعلیق على الشكل

لغة التدریس العربیة الّلغةوُتمثل لدى طلبة قسم یتخصص أي طالب فیها، 

37,83(من الفرنسیة بنسبة أكثر نها التي یتقالّلغة

ها بمثابة لغة التداول الیومي بنسبة كبیرة نجدوال %)9,70

التي تغرس لدى الطالب حبه للعلم سمات البحث العلمي المواظبة من مثل ت

بالتاليو ؛مرغوب فیهلتخصص الاإلى وجه اصة عندما ی

أغلبیة الطلبة ال یدخلون ف؛العربیة وآدابها ناقصالّلغةالمواظبة على دروس المحاضرة في قسم 

الخطاب التعلیمي الجامعي ألنّ %)60,45(المحاضرات بنسبة عالیة جدا 

مطبوعات جاهزةلتعزیز الدرس یقدم و المحاضرات، قدیم في ت

مما یؤثر على سلوك الطلبة في عدم ،الالمباالةعمل على خلق نوع من

.%)39,55(ات بنسبة 

وذلك النعدام التفاعل،عدم المواظبة على حضور المحاضرات :التعلیق على الشكل

األستاذ ال یستطیع فتح نقاش مع الطلبة و مثال، الوقتلعدم وجود %)44,29

39,55

60,45

الموظبة على المحاضرات

التفاعلانعدام
األستاذ

منالجدوىعدم
حضور الحضورإلزامیةعدم

المحاضرةنقلإمكانیة
األخرینمن

44,29

7,4
8,05 18,33

:عدم االنضباط على المحاضرات راجع ل

التعلیق على الشكل

یتخصص أي طالب فیها، 

الّلغةهي و %)44,97(

9,70(مصدر عقدة بنسبة 

)7,50(%

:التعلیق على الشكل

اصة عندما یوبخ؛والتعلم

المواظبة على دروس المحاضرة في قسم 

المحاضرات بنسبة عالیة جدا 

قدیم في تالخطاب الشفهي 

عمل على خلق نوع منوبهذا تاالمتحانات، 

ات بنسبة دخولهم المحاضر 

التعلیق على الشكل

44,29(بنسبة تتفق الطلبة 

نعم

ال

إمكانیة
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أحیانا ى عندما یطلب ، حتّ للسؤالالبحریة للطالال تعطىهم وبالتاليكثرة عددلداخل المحاضرات

لتشویش، ویردد األستاذ أتركوا زمیلكم یتحدث أنا ال ها في ایستغلوهناك بعض الطلبة من ،الكلمة

یفضل بعض األساتذة الحصص التطبیقیة بذلك و ضیق الوقت یفرض نفسه، وأحیانا أخرى أسمعه، 

العربیة الّلغةومن جملة الحلول التي یجدها الطالب في قسم .لفتح مجال أوسع للنقاش والحوار

وٕان ونهم اهید في توهذا ما یز %)30(من اآلخرین بنسبة اتنقل المحاضر ةوآدابها هي إمكانی

هذا ما یبرر عدم الجدوى و )كسر رأسينیقولون السحب موجود لماذا و (لتضیع الوقت فقط مهدخلو 

ما وبعض األساتذة یركزون على مبدأ إرجاع البضاعة كما هي %)12,5(بنسبة ممن حضوره

إلزامیة أیضا عدم و ،)photocopieرو یهیا ند(ه فورا إلى الطبع زید في خمول الطلبة والتوجّ ی

وینعكس سلبا على ،سهم في عدم فهم الدرسهذه العوامل تكل%)13,21(بنسبة الحضور المقدر

.العربیة عامة ومردود الطالب خاصةالّلغةنتائج 

تقدیم الدروس في یهمهم ما أغلبیة الطلبة نرى ؛اهتماماتكم في الدرس:التعلیق على الشكل

وذلك بتوضیح النقاط الغامضة وتلخیص المحاضرة؛ واستعمال %)55(مكثف بنسبة الشرح هو ال

أخذ المواضیع بعین االعتبار، والسعي باالبتعاد عن التعابیر المعقدة؛ و و لغة مفهومة بسیطة 

والشرح هو تقنیة .دون تصنعمن تكون سهلة الفهم وذلك بتقدیمها أنو ،ورة واضحةبصلتقدیمها

روح یهمویبعث لد،هیم الطلبة حول الدرس وتصویب األخطاءمراجعة مفااألستاذ ستطیع فیها ی

باالحترام الترفیهي وجعل الطالب یحس الجانب العمل والمنافسة؛ ویجمع بین المتعة العلمیة و 

وذلك،ساند مادة جاهزة في المطبوعاتوأغلبیة الطلبة ال یدعمون األفكار التي تُ ،ة الحسنةمعاملالو 

هو الشرح؛ فالمادة مبثوثة یهمهمما ألنّ %)22,5(المادة بنسبة وكذلك غزارة%)22,5(بنسبة 

في البحث مهمةوتلقینهم المبادئ ال،حسن استثمار هذه الكتببتوجیههم في يویكتففي الكتب 

التي تساعدهم في حیاتهم المهنیة المبادئ من وتمكینهم .مواصلة الماجستیرفيلراغبینابخاصة و 

22,5

55

22,5

اهتمامتكم في الدرس

المادةغزارة

الشرحسعة

المطبوعاتفيجاھزةمادة



ن الطالب فالشرح هو الوسیلة التي تمكّ 

في نفوس الطلبة وغرس ،وحسن االستماع ثم إدراك األمور

یلتزم األستاذ بالعفویة في التعامل مع الطلبة وعدم إظهار الوجه 

عالقة على أساس االحترام والصداقة في 

یجب و ،واإلجابة عن األسئلة المطروحة

ومن جملة الهفوات التي یقع فیها 

ضبط في رغبة منه %)40,30

، لكي ال یفقد القسم من الثرثرة التي یغتنمها بعض الطلبة، أو عدم تقطیع األستاذ أثناء الشرح

دمون الدرسیقفي بعض األحیان 

وذلك راجع %)34,70(ـ المقدمة ب

سمح وفي أغلب األحیان األستاذ في المحاضرة ال ی

التي یقدم فیها معلومات ومداراك 
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فالشرح هو الوسیلة التي تمكّ م؛ه مباشرة إلى التعلیالعربیة موجّ الّلغة

وحسن االستماع ثم إدراك األمور،وتنمي فیه أسالیب التبصر

.االستماع إلیهمو وذلك بصقل مواهبهم 

یلتزم األستاذ بالعفویة في التعامل مع الطلبة وعدم إظهار الوجه :التعلیق على الشكل

عالقة على أساس االحترام والصداقة في ویبني التركیز؛ الستعادةترفیهالجو 

واإلجابة عن األسئلة المطروحة،كبیرة وصغیرةیسمح بالوقوف عند كلّ 

ومن جملة الهفوات التي یقع فیها .لمناقشةأسالیب اكي یتعلم الطالب حوار ل

40,30(بنسبة وعدم اإلجابة بطریقة مباشرة،األساتذة الهروب من األسئلة

القسم من الثرثرة التي یغتنمها بعض الطلبة، أو عدم تقطیع األستاذ أثناء الشرح

في بعض األحیان األساتذة رى أنّ أو .األفكار أو لضیق الوقت

المقدمة بمعلومة بالمعدم حسهبنوع من عدم الالمباالة الذي ینجر عنه

وفي أغلب األحیان األستاذ في المحاضرة ال ی.وتشت ذهن األستاذإلى التعب أو الفوضى

التي یقدم فیها معلومات ومداراك ة األستاذألّنها حص%)25(بـ وهذا ما أّكده الطلبة 

.حصة التطبیقل،جدیدة للطلبة، ویوفر المشافهة

بالمعلومةحسھعدم
السؤالعناإلجابةعدم

بالمشافھةالسماحعدم

34,7 40,3

25

الهفوات التي یقع  فیها األستاذ

13

16

71

طرائق التوضیح

الّلغةص في المتخصّ نّ أل

وتنمي فیه أسالیب التبصر،فهمالمن 

وذلك بصقل مواهبهم ،روح البحث

التعلیق على الشكل

وتوفیرضب لهم؛ االغ

یسمح بالوقوف عند كلّ و حدود المعقول؛ 

حوار لهناك أن یكون 

األساتذة الهروب من األسئلة

القسم من الثرثرة التي یغتنمها بعض الطلبة، أو عدم تقطیع األستاذ أثناء الشرح

األفكار أو لضیق الوقتالتركیز وتذهب عنه 

بنوع من عدم الالمباالة الذي ینجر عنه

إلى التعب أو الفوضى

وهذا ما أّكده الطلبة ، لمشافهةبا

جدیدة للطلبة، ویوفر المشافهة

الرسومات

البیانیةاألشكال

التطبیقیةالتمارین



وسائل في اختیار امهمّ ص دورا 

ستخدم أشكاالتتأصبح،واقتصاد الوقت

نهایة المحاضرة أو فيألساتذة 

ساتذة وتمثل نسبة األ.فهمهم

نه تمكّ و لكشف عن الملكة الموسوعیة للطالب

لغة بو قائأسهل الطر كویستعمل األساتذة الشرح 

؛ویتم فیها استغالل الصور

خاصةبو ،الفكرةتسهم في ترسیخ 

الذین من األساتذة %)16(

%)13(بـ المقدرة 

األستاذ یقدم درسه أغلبیة الطلبة ترى

إذ أنّ ؛كود حسب بعض الطلبة

ة إلیه، ولكن سرعان ما یضجر وال 

ویمثل السلوك رجمة التفكیر، 

قواعد الّلغة، والكالم نشاط و 

.نظام هذه الحركة، والكالم یحس بالسمع نطًقا والبصر كتابة

، مما یخلق نوًعا من الركود 

ة الذین ونسبة األساتذالقسم،
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ص دورا یلعب التخصّ ؛طرائق التوضیح:التعلیق على الشكل

واقتصاد الوقتالعلوم اإلنسانیة الیوم بحسب العولمة 

ألساتذة قوم االعربیة یالّلغةورسومات تساعد على تثبیت الدرس، وفي قسم 

فهمهمومدى رك الطلبة ادكاختبار لمتمارین تطبیقیة 

لكشف عن الملكة الموسوعیة للطالبلهدفتو %)71(لتمارین التطبیقیة بـ 

ویستعمل األساتذة الشرح ،من إبراز شخصیته من خالل تفاعله في الدرس

.بتقدیم األمثلة والتطبیقاتو عن التعابیر المعقدة؛ بعیدة 

تسهم في ترسیخ یةدالطلبة بطریقة قصذهان أانتباه و في شدِّ 

(تراوح بین استعمال األشكال البیانیة بـتنسبة وهناك 

المقدرة نسبة الرسوماتكذلك 

أغلبیة الطلبة ترىأنذسلوك األستاذ داخل القسم؛ إ:التعلیق على الشكل

كود حسب بعض الطلبةوهي ظاهرة باعثة على الملل والرّ %)56(ملتزما بالجلوس بنسبة 

ة إلیه، ولكن سرعان ما یضجر وال د فیه َأنظار الطلبالجلوس والسكون في مكان واحد أمر تتحدّ 

رجمة التفكیر، سهم في تشكال التي تُ األالسلوك شكل من ٕانّ و .

، والكالم نشاط و السلوكمعاییر هذا الّلغةحدود هذا العمل، والكالم سلوك و 

نظام هذه الحركة، والكالم یحس بالسمع نطًقا والبصر كتابةالّلغةوالكالم حركة و 

، مما یخلق نوًعا من الركود أكثرونحن أمام أستاذ یوظف الكالم.تفهم بالتأمل في الكالم

القسم،حیویة ونشاط على سلباجامدة یؤثرآلةبجلوسه في مكانه، شبه 

.إلى الحركة والنشاطباعثة وهي %)44(ینتهجون الطریقة الحركیة ب

القسمداخلالحركة

بالجلوساإللتزام

44
56

سلوك األستاذ في القسم

التعلیق على الشكل

العلوم اإلنسانیة الیوم بحسب العولمة ولكن،مساعدة للفهم

ورسومات تساعد على تثبیت الدرس، وفي قسم 

تمارین تطبیقیة تقدیم في الحصص ب

لتمارین التطبیقیة بـ اونعتمدیالذین

من إبراز شخصیته من خالل تفاعله في الدرس

بعیدة مفهومة وبسیطة 

في شدِّ فهي عامل مهمّ 

وهناك .القاعدة الّنحویة

كذلك ها ونستخدمی

التعلیق على الشكل

ملتزما بالجلوس بنسبة 

الجلوس والسكون في مكان واحد أمر تتحدّ 

.خدم العملیة التعلیمیةی

حدود هذا العمل، والكالم سلوك و الّلغةو ،مالً ع

والكالم حركة و ،هذا النشاط

تفهم بالتأمل في الكالمالّلغةو 

بجلوسه في مكانه، شبه 

ینتهجون الطریقة الحركیة ب



الحالة العصبیة لألستاذ؛ تلعب مالمح الوجه رسائل إبالغیة بطریقة 

سبة العالیة التي یفهمها وتمثل النِّ 

التي تمثل بنسبة )النبرة(االنزعاج 

وذلك بالصیاح %)19(ــب

األمر، وقد بادىءكانت انفعالیة في 

.الفجائیة تكسو التعبیر عن الفكر وتلونه

الصیحة ترجمة لحالة شعوریة لتصبح وسیلة للعمل أو 

كلفیها یكون ف؛لبااذ والط

ویستطیع الطالب االستیعاب بسهولة، ویكون األستاذ 

لما لها من خصائص %)55

ّي طرح سؤال یثبت مدة التركیز في الحصص عند 
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الحالة العصبیة لألستاذ؛ تلعب مالمح الوجه رسائل إبالغیة بطریقة :التعلیق على الشكل

وتمثل النِّ ،أبلغ من الكالمیكونمباشرة أو غیر مباشرة، وفي بعض األحیان 

االنزعاج مثل وهذه المالمح تفرض نفسها داخل القسم، 

ليعاالصوت الو %)19(ر نسبتهاتقدَّ و )خالصرا(ا الغضب 

كانت انفعالیة في الّلغةأن نتذكر أنّ بدّ ولكن ال.االنفعاالت العنیفة

الفجائیة تكسو التعبیر عن الفكر وتلونهالّلغةنرى أّن كبیر انفعالیة مرتبطة بالفرد، و 

الصیحة ترجمة لحالة شعوریة لتصبح وسیلة للعمل أو وتعّد انفعالیة، أصلها 

.النداء أو الرجاء أو األمر

اذ والطتالفترة الصباحیة أكثر استغالال لألستعدُّ :التعلیق على الشكل

ویستطیع الطالب االستیعاب بسهولة، ویكون األستاذ ، العقلیة والبدنیةمكامل استعداداته

55,55(وتقدر النِّسب الموافقة على الفترة الصباحیة ب 

ّي طرح سؤال یثبت مدة التركیز في الحصص عند لولهذا استوجب ع.النشاط واإلبداع لكلیهما

الصباحیةالفترة

المسائیةالفترة

58,55

41,45

الفترة التي تفضلون حضورها

23

19
39

19

الحالة العصبیة لألستاذ

التعلیق على الشكل

مباشرة أو غیر مباشرة، وفي بعض األحیان 

وهذه المالمح تفرض نفسها داخل القسم، %)39(الطلبة بـ 

ا الغضب أمو %)23(

االنفعاالت العنیفةالناتج عن 

كبیر انفعالیة مرتبطة بالفرد، و بقیت إلى حدّ 

أصلها الّلغةأنّ ونشیر إلى 

النداء أو الرجاء أو األمر

التعلیق على الشكل

كامل استعداداتهفي ا ممنه

وتقدر النِّسب الموافقة على الفترة الصباحیة ب ، فیها نشیطا جدا

النشاط واإلبداع لكلیهما

.ةالطلب

(النبرة)اإلنزعاج

الغضب
(الصراخ)

الوجھمالمح

عالٍ صوت



قبلمن األساتذة والطلبة، وخاصة من 

في إالَّ إلى المحاضرات المكتوبة

ألستاذ اهلو ،بطرح أسئلة على المدد األقصى التي یركز فیها الطالب

ر عنه منطق الذي یعبِّ هو

فهي مستعدة للتلقي واالستیعاب، ونرى أنّ 

وتكمن ،د60لى د إ45غایة 

األذهان وتجدید الستراحة 

في المجال ا جدصها األساتذة بمثابة عملیة نفسیة مهمة 

سبة نِّ بوتمثل ،وتجدید التركیز

حكم سرد صها للفیخصّ ؛أداة فّعالة ینتهجها األساتذة في استقطاب مشاعر الطلبة

تجعل الطلبة یتهافتون على المحاضرات وتبعث 

ر نسبة الطلبة وتقدّ ،هاأستاذ

نسبة إاللوقت من اضیع توهذه الوقفات ال
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من األساتذة والطلبة، وخاصة من كلٍ لیجب استغالله اثمینً ًئایمثل الوقت شی

إلى المحاضرات المكتوبةداخل المحاضرات، وال یرجع )%75(الفهم یمثل 

بطرح أسئلة على المدد األقصى التي یركز فیها الطالبتولهذا قم

التركیزفإنّ ؟ هو إعطاء الدرس وكفىالمهمّ أنّ عى هذا العامل أو 

فهي مستعدة للتلقي واالستیعاب، ونرى أنّ ؛ألنَّه یساعد على نشاط الحركات الذهنیة

غایة إلى %)37.5إلى %40(بنسبةالتركیز فيأغلبیة الطلبة یستمرون 

فتراتبعض الثواني كتخصیص عن طریق حنكة األستاذ في الترفیه 

.مثالوقفات

صها األساتذة بمثابة عملیة نفسیة مهمة تمثل الوقفات التي یخصّ 

وتجدید التركیزراحة أغلبیة الطلبة تعتبرها بمثابة وسیلة من وسائل ال

أداة فّعالة ینتهجها األساتذة في استقطاب مشاعر الطلبة

تجعل الطلبة یتهافتون على المحاضرات وتبعث التي من القرآن الكریم أو من حیاة األسالف

أستاذو لمادة احب ب الطالبعث لدى تو ،یهم روح العمل والتدبر والرؤیة

وهذه الوقفات ال.وهي نسبة جیدة%)30(على هذه الوقفات بـ 

18

43

37,5

1,5

المدد األقصى للتركیز

لتجدیدترتاحون
واألستاذالمادةتحبون

الوقتتضّیعون

46

30
24

وقفات األستاذ 

یمثل الوقت شی:التعلیق

الفهم یمثل ألنّ ؛الطالب

ولهذا قم،فترة االمتحانات

عى هذا العامل أو ایر 

ألنَّه یساعد على نشاط الحركات الذهنیة؛األشیاء

أغلبیة الطلبة یستمرون 

حنكة األستاذ في الترفیه 

وقفاتالتركیز بتوظیف 

تمثل الوقفات التي یخصّ :التعلیق

أغلبیة الطلبة تعتبرها بمثابة وسیلة من وسائل الوٕانّ ،التعلیمي

أداة فّعالة ینتهجها األساتذة في استقطاب مشاعر الطلبةهيو %)46(

من القرآن الكریم أو من حیاة األسالفوأمثالٍ 

یهم روح العمل والتدبر والرؤیةف

على هذه الوقفات بـ ینالموافق

د15

د45

د60

1 وسا د15
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تحمل األّنه؛فیهالكن أكثرها تنشطهم؛ فتستوجب التبصر%)24(بـ وهذا ما أّكده الطلبة ضئیلة

أو یومیة مضمونها یحمل رسالة في الحیاة الأّن أو واسعٍ شرحٍ برسالة قصدیة إما مضمونة للدرس 

ما یعرف في النظریة وهو ،تمثل هذه الوقفات لغة ترمیزیة وهي عمل عملي إبداعي، و العملیة

دون أن من المقولة هو مجموع التلمیحات التي توحي بهاو ،االفتراض الضمني في الكالمبالتداولیة 

ومن ، نتحدث للتأثیرویقول التداولیون إّننا .وتحمل حكما تقیمًیا إیجابیا أو سلبیا،یتم التعقیب علیها

ٕانو .نا نهدف إلى ذلكنعلن أنَّ دون أنمن بین أنواع التأثیرات هناك تلك التي یمكن ممارستها 

هذه القرینة قد تتسمأنّ بینة هي دافعة ل كلمة قر اواستعم،شيء على البثف قبل كلّ توقّ الحدیث ی

.بالعفویة

على أنَّها ترید التجدید )%58(ـ أجابت بقد كانت األغلبیة من الطلبة :التعلیق على الشكل

ترى ما هي هذه یاف.ر أيُّ طالب إلى طریقة أستاذ ماش، ولم یُ ة في التدریسمحّددلها طریقة وأنَّ 

أو بالتعلیم علوم الرقمنة أو ،تشواأوال بالتقنیات الحدیثة من الدهل ستحتكم ف؛الطرائق الجدیدة

.االلكتروني

من األساتذة لكلهاتمقدّ تيالاتاناالستبهمثل هذت:على االستباناتحوصـلة عـامـة:اثــالث

د لنا تطبیق المنهج ؤكّ یإذ؛الجامعيلخطاب التعلیميعن قرب لمعاینة و أكثر اتعزیزً والطلبة 

التعلیمي من أداة تدعیمیة لفحص الخطاب تمثل التداولي في األداء التعلیمي الجامعي، أي 

الخطاب ألنَّ ؟مستعمل بصورة تلقائیة أم بصورة عمدیةالخطاب التداولي هل و ؛التداوليالمنظور 

عناصر البصریة والسمعیة لة من الینسج على منواله الدرس بربطه بجماتربویبعًدا:التعلیمي یحمل

حیثا تعلیمیامادة العلمیة وبعدً التقدیم یتمثل في وبعًدا علمیاجسدیة، اللغة الإلى ذلك إضافة

بناء شخصیة تستطیع وبذلك یعمل على ،كاتهم الذهنیةتلقین الطلبة تقنیات استثمار ملإلىىیسع

58

42

طریقة محددة في التدریس 

نعم

ال
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عالم المهني اللدخول في للمعرفةاأي تلقین مفاتیح ،المعرفیةاتوظیف قدراتهمواجهة الواقع ب

.والوظیفي

استخدام فیه منبدَّ وهذا المستوى ال،لیمي الجامعي ینشأ في مستوى راقٍ والدرس التع

هل فتعلیمي أو تثقیفي أو مهني، مباشرة حاملة لمعنى غیر لغویة مباشرة وأسالیب أسالیب لغویة 

یجب توظیف التقنیات الحدیثة مإلیصال المادة العلمیة أالوسائل التي یستخدمها األساتذة كافیة هذه 

ال ، جمیع تخصصات العلوم اإلنسانیةمثل مثله العربیة الّلغةفي قسم الدرس ٕانّ و ؟في بناء الدرس

انجد أساتذة یسقطون مفهومً ما نادرا و ،التمارین التطبیقیة كوسائل إیضاحیة للدرسإالنرى فیه 

، أو بحدث بشكل أوضحفي األذهانالرسالة سم تتر ل،بورةسالرسم على العلى ظاهرة طبیعیة باعلمیً 

فمن .أو من التراث أو من القرآن الكریمة أو حكم مستمدة من الواقعتنكفي أسلوب ى وحتّ ؛واقعي

:النتائج المتوصل إلیها في هذه االستبانات ما یلي

صال اللفظي من التواصل الشفوي لتعلیمي الجامعي الفّعال في االتتتجسد أنماط الخطاب ا-

،واالتصال المكتوب والمرئي ودرجات الصوت، وكذلك التواصل غیر اللفظي من تعبیرات الوجه

لغة العیون، ولغة الجسم؛ 

واستخدام األمثلة والتلمیحیدعم الخطاب الجامعي مؤشرات التواصل بالسلوك من الصمت -

والمناقشة واالستماع، والتمثیل؛

وال ،الّلغاتهجین من بمعاصرة، أو باألحرى العربیة بالالعربیة الّلغةلغة األستاذ في قسم تقدم-

بظاهرةالعربیة الّلغةعلى ا من أساتذة متمرسین، وهذا ما أثر نادرً إالّ العربیة الفصحى الّلغةنجد

؛لطلبةعند اكثرة األخطاء

من اغتنام فترات التركیز بالنسبة للطلبة وفترات اإلنتاج بدّ فال،في الحیاةالوقت مهمّ إنّ -

واإلبداع؛

د من المتابعة، أي لیس فقط وصول الرسالة إلى الطرف المستهدفیجب على األستاذ التأكّ -

د من وصول المعنى المستهدف من الرسالة، ومن ثم ضمان االستجابة في اتجاه ولكن أیًضا التأكّ 

هذا المعنى؛

ق المعلومات، أي ضرورة وجود حدود قصوى للمعلومات التي تتدفق للطالب، ومن ثم تنظیم تدف-

التغلب على حاجز اإلفراط في المعلومات؛ باإلضافة إلى الوضوح وهي القدرة على التعبیر عن 

؛المستخدمة بسیطة والمادة العلمیة منتظمة، ومتسلسلة منطقًیاالّلغةوأن تكون ،األفكار بوضوح
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؛قة مشاعر األستاذ وأفكاره بحسه للمعلومة المقدمة التي یتفاعل بها بدورهم الطلبةتعكس حقی-

خاصة في تزوید الطالب بمعلومات وفیرة في الخطاب التعلیمي الجامعي تبرز أهمیة التكرار -

ن معوقات هي م)العربیة الفصحى(المعقدة الّلغة؛ فالّلغةوبأسالیب مختلفة وباإلضافة إلى تبسیط 

لغته حتى یسهل فهمها من الطلبة؛تمریر الخطاب الجامعي وهذا ما یستدعى من األستاذ تبسیط 

، بل یجب أن نسمع ونفسر ونفهم ما نستقبله من رسائل أو كافوحده غیر االستماع نجد -

لى نبرة عانیؤثر نواللذاالنبر والتنغیم بعناصر اإلبهام لجملة ما وفكّ معلومات من الطرف اآلخر،

؛تعبالو جنزعااالویخففان من،ذاألستا

الوقت عنصر مهّم بالنسبة للطلبة، فال بّد من األساتذة مراعاته خاصة في الفترة الصباحیة یعتبر -

؛العقلیة والبدنیةمفي كامل استعداداتهمنهما كلفیها یكون ف

في المجال التعلیمي وٕانّ ا جدصها األساتذة بمثابة عملیة نفسیة مهمة تمثل الوقفات التي یخصّ -

؛وتجدید التركیزراحة ها بمثابة وسیلة من وسائل الونعتبر یأغلبیة الطلبة 

الحركة داخل القسم بالنسبة لألستاذ مهمة، ألّنها تضمن الحیویة والنشاط داخل القسم بالنسبة -

ة إلیه، ولكن سرعان ما د فیه َأنظار الطلبالجلوس والسكون في مكان واحد أمر تتحدّ نّ إذ إ؛ للطلبة

سهم في ترجمة التفكیر شكال التي تُ األالسلوك شكل من ٕانّ و .خدم العملیة التعلیمیةییضجر وال 

.حدود هذا العملالّلغةو ،مالً ویمثل السلوك ع
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تناولت في هذه الدراسة الخطاب الجامعي باعتباره آلیة تواصلیة تعكس طبیعة :ـاتمـــةخ

التواصل بین الفئة العلیا في المجتمع، التي یجسدها أفراد هذه المؤسسة العلمیة؛ حیث یعكس لنا 

هذا الخطاب مدى التطور الملحوظ على مجتمع العلم والمعرفة، وتتفاوت طبیعته حسب الهیئات 

المؤطرة لهذه المؤسسة وحسب الغایة المنشودة من الخطاب التداولي، أین نجده على ثالثة 

:، هيأشكال

خطابات الباحثین من منشورات ونشاطات علمیة دولیة یعني:بحثيالخطاب ال-1

؛ووطنیة

جانب إداري أي وظیفي وجانب تعلیمي وتعاوني ،وفیه جانبان:الخطاب التعاملي-2

؛هوخارجخل القسماألساتذة دا

عنصر في أهم عدُّ یُ هو الموجه بالدرجة األولى إلى الطالب؛ و و :تعلیميالخطاب ال-3

ترجمتها إلى معاٍن، ویجب التركیز ي یقوم بتحلیل الرسائل وتفسیرها و عملیة التواصل الجامعي الذ

وٕامكانیاته التي بحوزته وحتى علیه جیًدا إذا أردنا الحصول على استجابة إیجابیة، بمراعاة قدراته 

في هذا يموضوع دراستجعلت هذا الشكل أو النوع من الخطاب قدو .التي یمتلكهاالخبرة

ألهمیته بالدرجة األولى بالنسبة لهذا القطاع الحساس في المجتمع، وهو الذي وجدته بحث،ال

طبیعة هذین ومن النتائج التي استخلصتها عن كتابيوشق ،شق شفوي:ینقسم إلى شقین

:النوعین من الخطاب، ما یلي

في األساسیة النواة هو شفوي، و الخطاب الشكل الخطاب التعلیمي الجامعي أغلبه من یت-

؛للطالبتمریر المادة العلمیة

یحمل الخطاب التعلیمي بعًدا معرفًیا وتعلیمًیا، ولیس من اهتمامات األستاذ إیصال المادة -

التي من خاللها ،بل بناء الحوار ومبادئ المشاركة والتعاون مع الطلبةالعلمیة بالدرجة األولى؛

والوصایا، وسرد كممن خالل الحِ لواقع،، ویقوم األستاذ بربط الدرس بایتم تمریر الرسالة العلمیة

تجارب األساتذة وحتى النكت؛

:، منهاویستعمل األستاذ عّدة استراتیجیات للتقدیم الدرس

ما تقدیم الدرس بلغة بسیطة، وهي مزیج بین الثنائیة واالزدواجیة، أي یقوم األستاذ ب-

لمصطلحات لااللغة المعاصرة؛ ونجد في الخطاب المكتوب اللغة الفرنسیة إیضاحً یسمى ب
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واللغة ،والعربیة المعاصرة،من اللغة الفصحى:الهجین اللغويوأالّلغویة واالزدواجیة .العلمیة

والعامیات في الخطاب الشفوي؛،زیغیةواللغة الما،الفرنسیة

نجد كذلك في الخطاب التعلیمي الجامعي إیماءات وحركات حاملة للمعنى، وجّله -

من الكالم احركات أكثر من الملفوظ، سّماه علماء اللغة باالحتیال؛ فالحركات لیست جزءً 

أبلغ من الكالم نفسه؛تكون حسب؛ بل في بعض األحیان و 

انذلالنبر والتنغیم الامنهة، التعلیمي الجامعي من عناصر سمعیّ یتشكل الخطاب -

مواطن االستفهام والتوقف؛انمن تقریب الفكرة أكثر، ویبرز امعنى الجملة، وُیَمّكنانیوضح

یساعد التكرار على إحداث التفاعل وٕایصال المادة وترسیخها بطریقة سهلة؛-

هتاریالمنهج التداولي بنظبالدِّراسات الحدیثة، فقوَ الجامعيدراسة الخطاب التعلیميبتقمو 

ومن حیث النتائج المستخلصة عن طبیعة هذین الخطابین، وفق ما جاء في النظریة ؛الثالث

:التداولیة المطبقة على هذا الخطاب كمّدونة، ما یلي

الخطاب التعلیمي الجامعي هو التداولي على االستعمال الفعلي للغة؛ فإنّ یرتكز المنهج -

نجاح اإلجراء بالفهم والتجاوب مع األستاذ ویقاسالجانب األكثر الذي یمارس فیه األستاذ اللغة، 

یماءات اإلو كالحركات غیر اللفظیة العناصر و األسئلة مثال؛ كطرحباستعمال العناصر اللفظیة، 

.ربویةت علمیة وتعلیمیة وأحیانا تدالالالتي تحمل في مضمونها

األفعال :أوالحیث نجد یة، ألفعال الكالمانظریة یجسد الخطاب الجامعي التعلیمي -

معظم الخطاب التعلیمي عبارة عن أقوال إخباریة ووصفیة، ویسعى األستاذ من خالله فالمباشرة؛

ومّما ،قول یهدف إلى نقل فكرة إلى الطلبةكلُّ إلى تقدیم كمیة من المعلومات بشكل بسیط، و 

ویستعمل كذلك األسالیب اإلنشائیة من إثبات وأمر واستفهام .عنه اكتساب معارف جدیدةتجین

تدرس أیضا األفعال الكالمیة غیر المباشرة من القول :وثانیاالستحواذ على تركیز الطلبة،ل

دارك المضمر الذي یساهم في تحلیل ظواهر علمیة بناء على المكتسبات القبلیة لدى األستاذ وم

مباشرة "الحدیثةالّلسانیات "فهنا یعني أّن هناك فعًال مبنًیا أو "الفعل المعرب"الطلبة، كقوله 

نستنتج أّن هناك دراسات لغویة قدیمة، فهي تهدف إلى اإللمام بالمادة العلمیة بكل جوانبها، ومن 

نى الحقیقي للجملة؛ متضمنات القول أیضا النبر والتنغیم اللذان یساعدان إلى الوصول إلى المع
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إذ هناك مفاتیح مساعدة للرسالة ،لجملةاإبهام ن على فكّ ییعنظریة التلفظ التي تُ نجد -

أنا، وأنت مثال :مثل الضمائرحالة إلى مرجعیات الملفوظ وفق اإلشاریات الشخصیةوذلك باإل

مثال هنا؛ واإلشاریات المكانیةاآلن مثال، واإلشاریات الزمانیة 

فما هذا الخطاب إال جزء من اللغة ،حجاجاغات اللُّ نظریة الحجاج اللغوي كلُّ تعتبر -

أسالیبها وفق ،لوصول إلى مداراك الطلبةبغیة ات العقلیة ااإلدراكهذه النظریة َتسَتنُد إلى و 

.في الملفوظالتي تهدف إلى خلق انسجامالحجاجیة من الروابط الحجاجیة والعوامل الحجاجیة 
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1الملحق 

جامعة مولود معمري تیزي وزو

الّلغاتكلیة اآلداب و 

العربیة وآدابهاالّلغةقسم 

:استبانة خاصة باألستاذ

أساتذتي األفاضل، بكلِّ احترام أتقّدم من سیادتكم؛ قصد حصولي على إجابتكم، حول موضوعي 

تداولیات الخطاب (المتعلق بالخطاب التداولي الجامعي، ألني بصدد تحضیر رسالة الماجستیر الموسومة بـ 

.آِمَلًة من إجابتكم اإلفادة واالستفادة)العربیة بتیزي وزوالّلغةالجامعي لقسم 

:البیانات الشخصیة

............الدرجة العلمیة :...........

........................المهنة :.....

..األقدمیة :....................

.مقاالت؛         مؤلفات؛         مشاریع:المنتوج العلمي

:األسئلة

التي تستعملونها في التدریس؟ الّلغاتبصفتكم أساتذة للغة العربیة، ما هي -1

العربیة؛الّلغة-

الفرنسیة؛الّلغة-

المازیغیة؛الّلغة-

.العربیة الدارجة-



2

ما هي الطریقة التي ترونها أنجع إلیصال المادة التعلیمیة؟ -2

تأطیر عروض؛-

نقاش مع الطلبة؛-

مطبوعات؛-

.إمالء الدرس-

ما رأیكم في المقاربة بالكفاءات في التعلیم؟ -4

ضعف مستوى الطلبة؛-

الحدیثة؛لنظریات التعلیمیة رغبة في مسایرة ا-

.عولمة التعلیم العالي-

ال الطالب یمكنه التركیز في الدرس لمدة ساعة ونصف؟  نعم      هل تعتقدون أنّ -5

:أتقومون بوقفات مثل)ال(وٕاذا كانت اإلجابة بـ 

أمثال وحكم؛-

نصائح وٕارشادات؛-

.سرد تجارب األستاذ-

ما الذي یمكن لهذه الوقفات تحقیقه بیداغواجیا؟-6

أخذ العبرة؛-

ن الطلبة واألستاذ؛تحقیق تفاعل بی-

.تحبیب األستاذ لمادته-

یرى العلماء أن التربیة صناعة اإلنسان، أترون أّن التداولیة تنشد التفكیر في التربیة؛ نعم      ال-7

...................................................................................رأي آخر؟ 
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:أتهدفون في تدریسكم إلى)نعم(وٕاذا كانت اإلجابة بـ

تضمین الشرح باألقوال المضمرة؛-

تسعون على بناء شبكة من التأویالت؛-

.تركزون على المعرفة الموسوعیة الُمسَبقة-

في التدریس؟)اإلیماءات والحركات(ة الّلغویكیف تحّددون دور العالمات غیر -8

مجدیة؛          غیر مجدیة 

.......................................................................................رأي أخر :

أتوّظفون مبدأ التفاعل مع الطالب في حصص الدرس؟ نعم        ال-9

......................................................................................رأي آخر؟

أتقّدمون الّدرس ِوفَق؟-10

الكّم؛-

.الكیف-

.غیر مجدیةما فائدة التكرار في التدریس في نظركم؟ مجدیة؛ -11

.......................................................................................رأي آخر؟ 

ما هي طرق التدریس التي تعتمدونها؟-12

اإللقاء؛ -

الحوار؛-

.الشرح-

.....................................................................................ولماذا؟ 

هل ترون أّن توظیف األشكال والرسومات وسیلة لإلفهام والتأثیر، أنجع من الحوار؟ نعم       ال -13

..................................................................................رأي آخر؟ 
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التي ترومون تحقیقها في حواراتكم التدریسیة؟ )األهداف(المقاصد ما–4

اإلبالغ فحسب؛-

التأثیر واإلقناع؛ -

.ترسیخ ملكة المشافهة-

................................................................................:إضافات أخرى-15

....................................................................................................

...............................................................................................

شكرا جزیال لحسن تعاونكم

14/04/2013:تیزي وزو في
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:2الملحق 

تیزي وزو–جامعة مولود معمري 

لغاتكلیة اآلداب وال

العربیة وآدابهاالّلغةقسم 

استبانة خاصة بالطلبة

التي أروم منها استكناه یطیب لي أن أضع بین أیدیكم هذه االستبانة، :بالسالم علیكم، عزیزي الطال

.أكادیمیة ُأِعدُّها في هذا المجالمعالم الخطاب الجامعي التعلیمي، وٕاخضاعه لدراسٍة 

:البیانات الشخصیة

:التدریسسنة _1

الثالثة كالسیكالثالثةالثانیةاألولى

2ماجستیر1ماستیر واحد             ماجستیرالرابعة كالسیك

أنثىذكر     :الجنس-2

:المحصلة علیهاشعبة البكالوریا-3

؛التجریبیةشعبة العلوم-

شعبة التقنیة والتكنولوجیا؛-

شعبة اآلداب؛-

.شعبة المحاسبة-

مجاالت ونوعیة المطالعة لدیكم؟ -4
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اآلداب؛-

الطبیعیة والتقنیة؛العلوم -

.العلوم اإلسالمیة-

التي تطالعون بها؟الّلغةما هي -5

العربیة؛الّلغة-

الفرنسیة؛ الّلغة-

.االنجلیزیةالّلغة-

:األسئلة

.غیر راغــبراغــــب؛؟ ما مدى قناعتكم في تخصصكم_1

ماذا یمثل لكم تخصصكم؟-2

؛)األستاذ(مهنة الغـــد -

الرغبة في مواصلة الماجستیر وما فوق؛-

.المیول للغة العربیة-

:................................................................................رأي آخر-

؟عتدمها المعلم في الدرسالتي یالّلغةما هي _3

؛لغة فصیحة-

)بین الفصیحة والعامیة(عربیة وسطى -

؛عامیةالالعربیة -

لغة المازیغییة؛-

العربیة؛الّلغةو المازیغیةالّلغة-

المازیغیة؛الّلغةو فرنسیةالالّلغة-

؛      النحو؛      النقد العربي؛الّلسانیات؟  ما هي المواد التي ترون فیها تعقیدا-4

البالغة        تحلیل الخطاب؛         السیمیائیات
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الّنحو       النقد العربي؛    الّلسانیات؟التي ترونها أعقد من األخرىما هي المواد -5

البالغة         تحلیل الخطاب؛        السیمیائیات

العربیة؟الّلغةكیف تمثل لكم -6

؛)قز والتفوّ التمیّ (عقدة مصدر -

؛تداول الیوميلغة ال-

؛لغة العلم-

.التي تتقنونها أحسن من الفرنسیةالّلغة-

هل أنتم مواظبون على دروس المحاضرة؟   نعم          ال-7

:نظرا )ال(وٕاذا كانت اإلجابة بـ -

انعدام التفاعل مع األستاذ؛-

عدم الجدوى من ُحضورها؛-

عدم إلزامیة الحضور؛-

.إمكانیة نقل المحاضرات من اآلخرین-

الدرس؟          من الذي یُهمكم ما-8

غزارة المادة؛-

سعة الشرح-

.مادة جاهزة في المطبوعات-

ما هي الهفوات التي یقع فیها األستاذ؟-9

عدم حسه للمعلومة؛-

عدم اإلجابة عن السؤال؛-

.عدم السماح بالمشافهة-
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التي یستخدمها األستاذ؟ یةق التوضیحائطر الما هي -10

الرسومات؛-

األشكال البیانیة؛-

.التمارین التطبیقیة-

ما هو سلوك األستاذ داخل القسم؟-11

الحركة داخل القسم؛-

.االلتزام بالجلوس-

هل تستشفون الحالة العصبیة لألستاذ؟-12

؛)النبرة(االنزعاج  -

؛ )یصرخ(الغضب -

مالمح الوجه؛-

صوت عاٍل؛-

ما هي الفترة التي تفضلون حضورها؟-13

الفترة الصباحیة؛-

.الفترة المسائیة-

األقصى التي یمكنكم التركیز في الحصص؟ دهي المد-14

د؛15-

د؛45-

د؛ 60-

.د15سا و1-
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ما رأیكم في وقفات األستاذ؟ -15

ترتاحون لتجدید التركیز؛-

ة وأستاذها؛ادتحبون الم-

.تضیعون الوقت-

لدیك طریقة محددة لتقدیم الدروس؟ نعم          الالمستقبل، فهل)ة(بم أنك أستاذ-16

.............................................................................................ما هي؟

....................................................................................................

.................................................أخرىضافاتإ :....................................

....................................................................................................

..........................................................................................

شكرا جزیال لكم

14/04/2013:التاریخ
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