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Abstract

The objective of this research is to clarify the nature of the deliberation, its origin, its pioneers, its
importance, its principles and its functions. This deliberation is considered a linguistic methodology that
specialized in the study of the use of linguistic evidence in the discourse and how it is interpreted. Also it
explains the reasons for the success of the process of communication and it is a means of understanding
and criticism. Knowledge, discrimination and measurement of the degree of health and error in the subjects
studied. It also comprehended linguistic, communicative, literary, psychological and philosophical fields.
And the intersection of science-related fields in the language, a science that studies ideas, meanings, terms,
concepts, references, and everything related to language use. So the deliberation is a new monetary
approach dealing with creative texts of various kinds, and the subject of research to employ the linguistic
meaning in actual use. Additionally, it is taught the language from multiple sides. It has several
advantages, including the removing of the ambiguity of the elements of linguistic communication, explain
methods of reasoning, and deal with the trumpets through the tributaries of knowledge such as inferences,
beliefs, intentions, The communicative streams are represented by the speakers' purposes, interests and
wishes. In addition, it is interested in studying the use of language and the conditions of use according to
the objectives of the speakers and the conditions of the speakers, studying the literary discourse in relation
to the context of verbal and communicative, focuses on the acts of speech, explore logical and pilgrimage
relations, and understanding the relations between the speaker and the recipient within a particular
context, texts by approach as communication, functionalism, pragmatism, pragmatism, and pilgrimage.
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" م ْفهوم التَّ َداولِي ِ
ام َها"
َّة
،نشأتها ،روادها ،أهميتَهاَ ،م َب ِاد ُئ َهاَ ،و َم َه ُّ
َ
ُ
َ ُ ُ
محور( :اللسانيات والتراث العربي)
بلقيس الكبسي

باحثة :جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية -فاس  /المغرب
قسم اللغة العربية
الملخص
هدف هذا البحث

للثإ لاحثما يمهاثت اللدا،لاثتت ا،ثرلامت ،،ادهثمت ،هيالاثمت يبمدماثم ،يامياثمت

حاث لَ ُّدث هد ياالثمي ل ثثماامي يل ددثمي سثثد د ا ،ثثت ا ثثل داف اادلثثت الكي،اثثت سثثد ال
،ل،حثثأ  ،ثثبم الثثما ايكاثثت الل م ث ت ،هثثد ،دال لكل ثثا، ،الاةثثد يد ثميت  ،،ثثاكت يد،ساثثت لدثثان اكثثإ

ثثم ت  ،ا اثثت لر،اكاثثمت

ال اثثف ،اليد،سثثت ،الليااثثس ،راثثمل د،لثثت الدثثحت ،ال

ثثر سثثد الي،احثثاه اليد ،،ثثت

يثثم ،ااثثم ل ثثل،ا

يلثثم ل لي،اثثت ،ل،ادثثكات ،،دباثثت ،ا ثثات ،سك ث ات ،اة ثثت اللةثثما يلثثم ل الدكثث،ف ذال الدثثكت بملكيثثتت

،هثد اكثف اثد،ل ااس ثم،ت ،اليدثمادت ،اال ثممت ،الي ثثمهافت ،او،ثم،الت  ،ث يثم لث االرثت بم
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الكي،ي ،يثاا اةثدي لداثد الاثم ،الادث،د اوبداااثت بي لكثف ،ا،اااثمت ،ي،حث،ي البحث
ل،ماثثف اليداثثإ الكيثث،ي سثثد ا

ثثلديم ال دكثثدت بموحثثمست للثثإ ،ااثثم لثثد،ل الكيثثت يثثن لاثثمل يلدثثددل

،لام يياسال ادل ياام، :اام لسا الييث،

اثن اامدث ،الل،ادث الكيث،يت ،ل،ث،ا ث ،ا

،لد ثثمل اليك ،م ثثمل ي ثثن ثثال ال،،اس ثثد اليد،ساث ثت اليليثك ثثت س ثثد :ا
،ال،،اسد الل،ادثكات ييثكثت سثد ،غث ا،
بد ا ،ثثت ا ثثلديم الكي ثثت ،،حث ث،ا ا
ال

ثثم

سااثم هث،

ثثلد

ت

ثلد

لت ،ا الة ثثمدالت ،الا،اا ثثم

اليل كيثانت ،اهليميثملافت ،،غبثملاف اثال،ل اكثإ ذلثن ،ااثم لاثلف

ثثلديم ح ث ث

،غث ث ا،

اليل كي ثثان ،،حث ث،ا الي ثثم بانت ،ل ثثد،ل

اادب ثثد س ثثد االرلث ث بمل ثثام الك م ثثد ،الل،اد ثثكدت ،ل ،ثثس اك ثثإ ،سد ثثم ال ثثالفت ،ا ل  ،ثثمف

الداليمل اليا ةات ،الحلملاتت ،ساف الدالرمل الي،ل،دل بان اليل كف ،اليلكةد حين ثام يدانت يثم
لا ثثلف س ثثد د ا ،ثثت الاد ثث،د بمليةم،ب ثثت :الل،اد ثثكاتت ،ال،ما ا ثثتت ،الذ،امدا ثثت ،الب،اليملا ثثتت ،الحلملا ثثت
الكلمات المفتاحية :منهج ،التداولية ،اللسانية.
أوال :مقدمة:
لن ،هف يم اياس الد،ل الكي،ي الد،بد الةداف ،ا اة،ف اكإ د ا ،ت الكيت ،ثاما ا
،،ن الكيت لؤ ذ ا لديم ي

لديم ياذ بداال ؛

رمادلت ،هذا يم ذ ،ه ال ا ،د سد لمب (ا رل،اا سد اكف ،د ،الاح، )،سا

اة" :،لذا ،لمن الةامل للإ ،دا يمت ثف يدل الد ،رد ا ةل سا ب،دا آ  ،اكإ رامل غا،هت سدي يم
ال اكا " (ال ا ،د1998 :فت د، )116رد لدددل يممه ،ا هليمف بد ا ،ت ال
الد ،ت سلام،ل،ا اد ال
،ي مبةت ال

م

م

سد ذال ت ،د، ،ا يم ا،لب بملي م ِ

، ،اةت ،دام ت ،الي م ُّ

، ،اةت لكةا ت

ليةلحإ الممه، ،ي مل ل ت للإ غا ،ذلن ين الي مم اللد اي ن ،ن اليدام ي،ح،ي

اللدا،لات الك مااتت ،اللد اي ن ،ن ليث يبمدئ ،امدل لكل ا ،اللدا،لد الكي،ي ااد الد،
الل،
اللدا،لات سد ا

م

،اورامي ااد

لد،
الد،بد َاُّباِّن لمابمي ين ااس م ،ال،امدل اللد َّ

،الحدا

ان

لام الدكيما ،البمحث،ن ،اليالي،ن بملكيت

الد،بات ردايمي ،حداثمي سةد لام ،الدا، ،ن الةديما الل كف ليمامل ،،هدافت  ،،ل،بمي حململت  ،،الحد،
اكإ سممدلت  ،من ا لديم الكيت لألغ ا،

،اليآ،

ذالام ،،ح إ اليلحم،،،ن اكإ اليك ،ممل د
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، ،ى ،لف لَي

البالغت الد،بات ذلنت ب لاام االيدل يبد" ،ل

يةمف يةم " (يحيد ،ا،لد2000 :ت د

)30
،ين ،هف يدمد ،الل ا ،اللدا،لد الكي،ي ااد الد: ،اكف البالغتت ،اكف الاح،ت ،الاةدت ،ال

مبتت

بموحمست للإ ال،ب بان ال دممد الد،،ات لكي،ح،يت ،ال دممد اللدا،لات (،حيد اليل1989 : ،فت
د )35حا
الاد اكإ ،ا

لف ا ن ال،دف الكي،ي يادبمي اكإ الليكت اليل،دل ين يةميمل لالمسهمت بةد ،يم َام ،للإ
م ٌ يل مي ٌ  ،من ال،دف الكي،ي ا،ب

بان اليةمف ،اليةم ت ،بان دممد اللي

الد،،ات  ،دممدام ا للدا،لات ،ان  ،بةات الد ،ليد،ست ،د ،هذا ا للمه رم ( ،ا،لد) ":لن الاحمل
،ال ال ت الي كيانت ،البالغاان ،الي ،ان رد يم، ،ا الياا اللدا،لد رب ،ن اذاه دالَ بد ل سك تيت
،اكيميت ،،ؤاتيت ،اللمهمي ،ي،ا امي ،،،،،باميت سةد َ،مِّف الياا اللدا،لد ب،اد سد لحكا الم،اه، ،الدالرمل
سموالمج الكي،ي الد،بد الةداف اؤ ،سد يلي،ي اح،هت
اليلا،ات " (يحيد ،ا،لد2000 :ت د )31-30
ُّ
،بالغل ت ،،د،ل ت ،ل ا،ه للإ اليبمدئ ال،ما ات ،رد ياَّسل الد ا ،مل بان ر يان ين البح ،؛ ر ف ادليد

اكإ ا هليمف بمل دممد اللدا،لات لر،اكامي ؛ ي مبةت اليةم

ليةلحإ الحم ت اح( :،ي لما الدك،ف)

(لك م د) ،اآل  ،ادليد اكإ ا هليمف ب ل،لادامي ؛ بيداإ ،ن ال دممد اللدا،لات ييثَّ لام سد اا مل
ذال ت اح( ،د م اوالمس) (لكل،لماد)ت ،اب،س سد هذا اليلم اهليمف الاحمل ،البالغاان بد ا ،ت ،غ ا،
اا ملا ت ين الد لت الحةاةات للإ د

ل ، ،ى اةلحاام اليةمف (،حيد اليل1989 : ،فت د، )35ين

الةحمام اللد اهلف بام اكيما ااد ،ت د ا ،ت الدالرت بان الك م ،يم احا اكا ت حا
الكي،ات ين حا

لس،اد اليحم اكا ،لدددهت ،ياَّس،ا بان ابم،ال اميت لحا اكإ يدمن يلدددلت ،ابم،ال

مدت لحا اكإ يداإ ي ،دت ،ام،،ا للاام ين حا
ابم،ال ي كةت

ام،،ا للإ الدبم،ال

لداان اليحم اكا  ،،ادف لدااا

،ياَّس،ا بان

الدان ساام اليحم اكا ت ،ابم،ال يةادل لحا اكإ يداإ يدانت ،هد ال ،ل ا ام اللد

اد،حام الكي،ا،ن سد بم

ل ال اال مم ،لةاادهم (ابن سم،ل1963 :ت د)194

،اكلةد الدكيما الد ،الةدايإ يه يم اةل،ح ال،ما ا،ن اليحدث،ن ،سال ت الكيت سد د ا ،ت م،اه،
اوحملت  ،،لحكا الدبم،ال الكي،ات ح
،،ب

دممد الباات بماغ ا،

ا،ي لحمللامت ،ا هليمف بد ا ،ت ،سدم ال الفت ،لحداد ،ما ت البااتت
الي لادف لالمسهم بملكيت  ،ذا د ا ،ت يلم ل الل،اب
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،ال،ما ت ،هذا اللالرد بان ال  ،الد،بد الكي،ي الةدافت ،بان يم َاةُّ َّد َف حداثمي ين بح ،سد اليلم ل ا امت
،هف اليبمدئ
اؤ د يم  ،اف ب الكي،ا،ن الد ،سد هذا الل ،( ،،حيد اليل1989 : ،فت د، )84ين ّ
الياالات سد ال  ،الكي،ي الد،بد الةدافت هد ،ن الكيت  ،اكت ل،اد لكلدبا ،ان ااغ ا،

لاد اكإ ،اام، ":د،ال َا ُّدبِّ ،بام

ا،سام ابن
ت ،رد ّ

ر،ف ان ،غ،احاف" (ابن لاد1418 :هثت د، )44هذا اللد،اف

غاد بملةاف اللدا،لاتت ،اللد ين ،هيام ،ن الكيت ذال رايت ا دات ،لدبا،ات
،رد ياَّس ااد،لا،ن بان د لت ،دكات ي كةت للةم يام لياه الكيملت ،د لت لمبدتت مدت بكيت
بدااام ،،ليد،ا اكإ ،ن ي،ح،ي الد ا ،مل الكي،ات ه ،د ا ،ت دممد الباات ،االرلام بمليةميمل اليالسل

ساام (،حيد اليل1989 : ،فت د )87يم ،رف الي ،،ن ،يمف آامل ر،آاات ا ل لد،،الاف الكي،اتت
لةل،

ب،ح،ا ين ،ؤات الك ماامل اللدا،لات الحداثت ،ردي،ا ،د مي ،م،حمي اح،ا

يةميمل الدا،ل بملح يت ،الي،امتت ،س

،غ ا،

الحدا

الل،اد ت ،ل،حاأ

،يةمددهت ،ذلن ه ،يلم الك ماامل اللدا،لات

ِ
ِ
ن بِملِح ي ِت ِ ِ ،
ِ
هد
الحداثت ،ياام ل ا ،ر،ل لدملإ﴿ :اَ ْديَ للإ ُّ بِا ِ ُّّ،ب ُّ
ُّ ُّ ْ
الي،امُّت الح ُّ ات ُُّّ ،لمد ْلاَ ْف بمللد ُّ
الي ْح ُّ ُّيت
ْ،
ُّح ُّ ن﴾ ( ،،ل الاح ت اآلات ،،،، )125د السي ،،ي سد ل ا ،ذلن(" :بملح يت) :ه ،اليةملت َ
الي ِسا لك،باتت (،الي،امت الح ات) هد :اللد ا إ اكااف ،ان
الدحاحتت ،هد الدلا الي،حِّأ لكح ت َ

لَ ِ
امد َحاف بام ،لةدد يم اا داف ساامت (،لمدلاف بمللد هد ،ح ن) :بمل ،اةت اللد هد ،ح ن  ،اليلمدلت
ين ال،س ،الكانت ين غا ،سمممت  ،لدااف" (السي ،،ي1982 :فت د )435
ثانيا :تعريف التداولية لغ ًة واصطالحاً:
 -1التداولية لغةً:
ُّح َد َهيم ُّا َد ه
ا،له يد كأ (اللدا،لات) للإ سد ُّ
(د ُّ) ،ت ،رد ،،د سد (يةماال الكيت) اكإ ،دكانُّ ُّ ، ":
ف ،ا لٍِ ُّ ،
ٍ
من لِلُّإ ُّي ُّ ٍ
ُّاكُّإ لُّ ُّح ه،ُّ ِ ،د ٍا ِي ْن ُّي ُّ ٍ
ما َّ ،
ُّه َ الكه ُّي ِتْ :اا ُّدا ُّ
ُّيم ْاا َُّّ َ ،سُّةُّم ُّ ْ ،
منت ُّْ ،اآل ُّ َُّ ،ا َد ه ُّاكُّإ ُّ
ح ْد ُّ ْ ْ
ْ
ال،دا ب ْاُّاافِ :ل ُّذا دمِ ،ي ْن بد ِ
من ِ ،ي ْن ُّه ُّذا ا ْلُّبم ِ لُّ ُّدا ُّ ،ا ْلةُّ،ف َّ
ا ْلةُّ،فت لِ ُّذا لُّ ُّح َّ،لَ،ا ِي ْن ي ُّ ٍ ِ
ح ِا ْف ِللُّإ
ُّ ْ
ُّ ُّ
ْ ُّ ُّ َ ْ
ُّ
َْ
َْ
ُّ
من للُّإ ُّي ُّ ٍ ُّ
ن ِي ْن ِرُّا ِ
من َ،اةُّم َ ُّب ِ ال هد،لُّتَ ِسد ا ْل ُّيم ِ َّ ،
ه
َّ
ٍ
مل
الد ْ،لُّتَ ِسد ا ْل ُّح ْ ِ ،ت ُِّ،اَّا ُّيم َ ِّيُّام بِ ُّذلِ ُّ
ُّ
ُّب ْد ت ُّ،الد ْ،لُّتَ ُّ،الد،لُّتَ لَ ُّيلُّ ِ ُّ
ان لِلُّإ ُّه ُّذا" (ابن سم،ل1991 :فت
انت ُِّ ،ي ْن ُّذ ُّ
،ا َت سُُّّالُّ ُّح َِّ َ ،ي ْن ُّه ُّذا لِلُّإ ُّذ ُّ
ا ْلُّبم ِ ؛ ِاَُّّا َ ُّْ ،يٌُّ ،الُّ ُّد ُّا،لَ ُّ
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"دالل ل الد،لتت ،دالل ااامف ب ذا ،،دا اهلل باد سالن ين
د، )314لما سد ( ،مل البالغت):
ْ
،ا،
َ

،اةُّ
اد،هف :لد ال َّ،لُّ لاف اكا ،اهلل ادا ،ااامف بان الامل ي،ل لاف ،ي،ل اكاافت ،الدهَ ،د َُّ ،
،لدا،ل،ا ال،دا باااف" (السي ،،ي1982 :فت د  )139يم لما لد،اف اللدا ،يل،مبامي سد ادل
الد ْةبتَ َّ
(الا ْ،بتَ) سد اليم
السيمن ين حم للإ حم ت ال هد،لتَ :

يدملف ، ،ىت سمللدا ،ينَّ :
الد ْ،لُّتَ :ااةال
،لدا،ل،ه ، :ذ،ه بمل هد ُّ( ِ ،ابن يام :،،د لت د 253-252؛ ال ا،،س ،بمدي :د لت د42؛ السبادي:
1994فت د ، )245يَ :ا ُّ،يبمت ،لدا،لل ااادي ، :ذل هذه ُّيَّ،ليت ،هذه ُّيَّ،لي (ال،اسي1987 :ت د
ِ
ين اُّ ْه ِ الةَ،ى سكِكّ
ما اهللَ اكإ ، ،لِ ُّ
﴿يم ،سُّ ُّ
، )215ين ،،اهد ا ل داي سد الة،آن ال ،اف :ر،ل لدملإُّ :
ِ
ِ
ااغااما يا ْف﴾ ( ،،ل الح،،ت
بان
لميإ ،الي ُّ م ان ْ ،اب ِن ال ّ با
،لك، ِ ، َ ،لذي الةَ،بإ ُّ ،
،ن َد،لتي ُّ
ْد ُّا ُّ
ّ
الا ُّ
اآلات ، )7ل ا،هم " :د ا ،ن ذلن ال دا َد،لُّتي الدا،ل ااغااما يا ف باااف" (ال ب،ي1995 :ت د
ي بة،ل  " :د
، )546س ،هم السي  ،،ه

،امم الدا،ل ااغااما باااف ،الدم،،،ا ت سال ادا
ا ،ن ال دا ي

ال ة،اا َّ ،
الد ْ،لُّتَ بمل لأ بيداإ اللدا ،؛ ،ي :د
،ا للإ ال ة،اا" (السي ،،ي1982 :فت د  )82سيلم د لت (ال هد ْ،لُّ ِت) الدمف ه ،اللدا، : ،ن
َا ْ َِ ،ل ُّ
ا ،ن ذا لدا ،بااافت  ،،د

ا ،ن لي م َ لدا ،ي باااف

ا ،ن ي،ل لدى هؤ ات ،ي،ل لدى آ ،ان ،لد ،هف يداإ ا لرث ،ب هذا الك م ه ،يداإ الي،م ،تت ،لددد

باا َ ف بملبم
ي،احه اللدا ،ت ،ه ،اليداإ الذي لر ذه لحدى ا،لةمرمل سد ر،ل لدملإ ،﴿ :لر ك،ا ،ي،الُّ ف ُّ

ت

،لَ ْدل،ا بام للإ الح ّ مف﴾ ( ،،ل البة،لت اآلات ، )188ي ،" :لكة،ا ،ي،هم ،الح ،يت ساام للإ الح مف للر ك،ا

ااامف ِ
الامل﴾ ( ،،ل آ
بمللّحم ف"(السي ،،ي1982 :فت د ، )340يا ر،ل لدملإ:
ُّ
ادا،لام بان ّ
﴿،لكن ّ َ
اي،انت اآلات )140
 -2تعريف التداولية اصطالحاً:
ا،سل (اللدا،لات) اد الحمي سد الد،ل الك ماد الي،بد الحدا
ا

لديم ؛ ،ي حاايم ل ،ن يلدا،لت بان ي ل دياامت ،يا َّ
حدد (

براام :د ا ،ت الكيت حم ُّ

ابد ال،حين) يد كأ اللدا،لات يةمب

لكيد كأ الي،بد (ب،اغيملد)ت َّ
،حدد د لت اللدا،لامل براام :هد الد ا ،مل اللد ل لد ب،دف ،ل ا،
الدالرمل اللد لليه (الد،ا ) ال بادات (،يدل ،لام) ،بان (الدالان) بام (

ابد ال،حين2000 :ت د

، )28ح ،ذلن ،،،د ر،ل ،" :رد ،ره ا لام،ام ياذ (1970ف) اكإ يد كأ (اللدا،لامل) يةمبالي لكيد كأ
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اغيملام)؛ اا َا ُّ،سِّد الي ك،
الي،بد (ب ،ي
،لةد ياذ ذلن الحان رُّب ،ي ين لدن الدا ،ان الذان  ،ذ،ا اد،ل،ا سد ،بحمثاف" (
حة ت بمالبم ،د لل اكإ يدااان( :ا

لديم )ت (،الل ما ) يدميت
ابد ال،حين2000 :ت

د ، ) 27رد ،،ى ،ن ال د (لدا ) ،سد (لدا ،الامل ذا باااف)ت ا اد يداإ :لامرك الامل ،،دا،،ه بااافت
،لدك ر ايمي لك د (دا )،الذي ين د لل اة ال،دا ،ل،اما ت اح :،دا ،اكإ اال ن؛ ل،ى اكاامت
لا كَد للإ ،ن اليداإ الذي احيك ال د ه ،الل،اد ت ،يةلحإ اللدا، ،ن ا ،ن الة ،ي،د ،ي بمل د
ابد ال،حين1993 :فت د، )244 -243حدد اليداإ ا د الحد (لكلدا ) ،بة،ل " :ه، ،دف

(

ل ّ يم من يما اي ،ين يممه ،الل،اد ،الل ما بان دمادد الل ا،
ال،حين1993 :فت د)244

يم ارل،ا  ،،،مي لكلدا ،الكي،ي ،اليحم،،ل بربدمدهم الل،ادكاتت ليدام سد

ال ،،،الا ةاتت ،ا لليمااتت ،اورامااتت ،ا الةمدات (

ابد ال،حين2000 :ت د  )38 -37سال

با للإ يد،ست الييم ،ت الل،اثات بيا ،ال،ر،ف اكإ اللة،ا
،،ام

ين اميت الامل  ،مدلاف" (

ابد

اللدا،لد الذي الياس ان غا،هت بم لامده للإ

ي د،دتت ا حد ادف ا لا ممام للإ اوح،ا ،ب،مممف اليلم

اللدا،لد (

ابد ال،حين:

1993فت د)16
سايم ردف (ي د،د دح،ا،ي) لد،ا مي لكلدا،لات سد لمب (اللدا،لات ااد الدكيما الد) ،ت ،سا ذ ، ،ن
يادان الاةد ،الد ا ،مل الك ماات لف ادبأ ح اي ،اكإ اللام،ان الباا،ي ،الل،لادي سح
دم،ل لد بملام،امل ،الي مهاف الكي،ات اليلبمااتت ،اللد لي ّ
،ح ،اللام ،اللدا،لد اك

رممالي" :ه ،يذه

ت ب لن ال محت الاةدات

ااام ياالد ادد ين اللام،ال الك مااتت

ل ماد اد،ل االرت الا،م

الكي،ي بي لديكا ت  ،ا امل

ا ل داف الداليمل الكي،ات بالمات ،ال امرمل ،ال بةمل اليةميات الي لك ت اللد االس حياام ال
،البح

ان الد،اي اللد للد ين ال

 ،ملت ل،ادكات ،اححت ،املحتت ،البح

م

سد  ،بم

م ت

ال  ،سد

الل،اد بملكيمل ال بادات" (ي د،د دح،ا،ي2005 :فت د ، )50ا،ف (يحيد ا،ال) اللدا،لات براام:
ٍ
،ا َد هد هذا اللة اف ل،ه،
"د ،ت اف ا ،ن لألر،ا
ا
يدمن سد اليةميمل الل م بات" (ا،ال :د لت دُّ )13
اللدا،لات اللد لَ ْدُّاإ بد ا ،ت ا لديم الكيت بي

اللي ت ،يم َا ْا ُّ َ للإ ا
للإ ال،حه هَ ،

الام ،ان حمللام الباا،اتت ،د ا ،لام ال،حداتت سيم َا ْا ُّ َ

لديم ه ،اار،ا (ا،ال :د لت د، )14اللدا،لات بان ،حه

الكيت ،ا لديملامت س،حه الكيت ه ،د لت اال مم ،اللي اكإ اليدماد سد حمللام الد،،ات الي كةتت بي
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الام ،ان ال ام
ا

الل م بد الذي ل ل دف سا هذه الي ،دال ،الي ،بمل الكي،اتت سد حان ،ن د لت

لديم ه ،د لت الك م ،الليكت اكإ اليداإ حين ام

الذي ل د ،،با ،سد

يدانت هذا ال ام

لحداد اليداإت ،لحداد يدى للم،سه لك،حه اادكدت هذا ل ،ا ااد،لاان بان ال،حه ،ا

لديم ت ،ه،

اما ،للة اف (د ، ،ا )،بان الكيت ،ال الفت سملكيت لَْا ُّ َ لدملف ال،حهت ،ال الف َا ْا ُّ َ لدملف ا

(ا،ال :د لت د، ) 44البان ال  ،بان اللدا،لات ،اكف الد لتت ين

الدامات بآثم ،ا

ال

لديم
لديم ت

،ي لكف ال امرمل سد ا ل ،اج اليداإ سد الد ا ،ت اللدا،لاتتسليكت ( ل ،،ال،يل) للحين د
يلدددل سد ل م ،اللدا،لاتت سةد ل ،ن ؤا ي ين اليل كف للإ الي م
 ،ب،ن برا

 :ه

ل

ل ،،ال،يل؟  ،،ل بم اي:،

ل ،،ال،يل  ،،لدلبمي :اف ل ،،ال،يل ،ال يما يكبدل ؟! ،للحدد الد

ل بلداان

،سدم ال الفت اللد اي ن ،ن للحياام الليكت اللد ليث الةدد الحةاةد لكيل كفت ،اللد ل اف للإ لما
ال ام سد لحداد الد لت الدراةتت ،ا،ي الل،اد باا ،بان الي م

( ميد حامت ،اف ح مف الدانت الا

ل،ال :د لت د )112
،،،ى (،،سسملد دا ، )،،ن اللدا،لامل هد :الدكف الذي االف بد ا ،ت

يم الدك سد يداإ ر ،يم

( )Oswald Ducrot et Jean-Marie Schaeffer, 1995, p.131باايم ،،ى (آ،ياا )،
براام" :د ا ،ت ا لديم

الكيت سد ال

م ت ،مهدل سد ذلن اكإ يةد،لام ال

مبات" (س،اا ،ا ،،ياا :،

،ا ُّد هد (،م ،ي،،ال)  ،،ين بمد ،للإ ل ،ما لد،اف يةد،د ليد كأ (اللدا،لات)ت ،رد
1987ت دَ )8
ا،سام براام :د ا ،ت االرت الداليمل بي لديكاامت ،ي د ا ،ت الكيت ،ثاما ييم ،ت لحدى ،ممم ام اوالمساتت
َّ

ادهم لسياا ين ال ايامماملت ،،ن لك اياممامل ثالثت س،،ي هد :الل ،ا
،الح،ا،اتت ،الل،ادكات ،رد ّ

الاح،ي:

،اداإ بد ا ،ت الدال رمل ال ،كات بان الداليملت ،الد لت ،هد :د ا ،ت االرمل الداليمل سايم بااام ،بان
َ
اا،امات ،ي ا،لبم ام بمليداإت ،اللدا،لات، :هد د ا ،ت ا،لبم الداليمل بيؤ،لاام (س،اا ،ا ،،ياا 1987 :،ت

د )41باايم ،،ى (ي،،ال) ،ن اللدا،لات هد :الدالرمل بان الداليمل ،ي ل دياامت ،اللدمبا ،اللد ل لةد
د للام ين يد امل ل ،ن لسما يم م،ج الكيت ا امت ،ي ين اليةمف الذي ال،ي سا الل،اد (آن ،،ب،
،لمن ي،،ال2003 :،ت د، )33لَ ُّد هد ل اميمل (ي،،ال) يايتي سد ا،،ا البح

اللدا،لد؛ ين ال

لة اي الثالثد بان حة ،اكف الداليمل :الاح،ت ،الد لتت ،الل م بات  ،،اللدا،لات (س،اا ،اس ،،ياا :،
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1987ت د )96

يم ذ ، ،ن اكف الاح"،اد،ل الدالرمل بان الداليمل الكي،اتت ،اكف الد لت اد،ل

االرملام بما،امات ،الل م
،ذه

بي ُّ ِ
ِّ،اام" (يحيد ا،ال اكد :د لت د )335
اد،ل االرت الداليمل َ

(با،ل) للإ ،ا  " :ال اإ الل ا ،بد،ن االيملت ،الل ا ،ه ،بملداليمل ،ي ال،ي،س" (س،اا ،ا

،،ياا ،ت 1987ت د، )41لةداف لد،اف لكلدا،لات َاكِ هف بلياه ل،اابام ،ا،يكام ،ي ،ين الدد،بت بي منت
ذلن ،اام يبح

ل مادت ،ام،ات لف ا لي بامؤهم بدد هذا ين لاتت ،ين لات ، ،ى الدهم للةمذسام يدمد،

يد،سات ادادل ( كا ت ب،لمدي2009 :ت د  )63لذ ل
(ي د،د دح،ا،ي2005 :فت د )17
بمح

يم ،اام للدا

يبد ،ين يبمدئ اللدا،لات يدد ،اابث

يا

يه ثا ،ين الدك،ف اا ،ىت ييم لد

اا ك سد لد،ا ام ين يلم ل دد (بمدال لا،اي 2011 :ت د )155
ثالثاً :نشأة التداولية ،وأهم ُرَّو ِادها:

اكيم لي،اًّم
ما،ل اللدا،لات ات (1878ف)ت ،لبك،،ل سد ال بدااامل ين الة،ن اليمحدت ،لَ ُّد هد ي
اللد
اهليل بد ا ،ت ،سدم الا
حداثيم بان بةات الدك،ف الكي،ات اا ،ى بموحمست للإ ،اام ام،ات اةدات ّ

مكل ،دحمي ين السين ييابت ان الد ا ،ت ،اللحكا ت بدااد ،ل،د ح،الس ،هيات بان الكيت ،ال الفت ،بان
الد لت ،ا

لديم ت لذلن سإن  ،مل اللدا،لات رممف اكإ ،س

ثاممات (دي  ،ا( )،الكيت  /ال الف) الكيت

،حدهم د،ن ال الف ،لادف اللدا،لات للإ د ا ،ت الدالرمل الي،ل،دل بان الكيت ،يلدا،لاام ين الام ةان بامت
،لحكا ايكامل ال الفت ،،دف ،مممف اال مم الكي،اتت ،بامن
ا هليمف بملبدد اللدا،لد لكيت حدا

الداد؛ حا

ما ،،البح،

،ا ُّد هد
دممدام ااد الل،اد الكي،ي َ

سد اليام ،،الي،بدت بمالبم،ه الي،له

اا مل لاذا الا،ي ين الد ا ،مل حلإ سل،ل الثيماااامل (امد
 )www.doroob.comحا

الثمي،ي2006 /5/ 19 :ف

من اهليمف اكف الد لت ا ل ،اج اليداإ ال مين ،،اا الي ،دال

،الل ا ،ا ت ثف ،حل ال ثا ،ين الام،امل الك ماات ياالام سد ل ا ،الاد،دت ،بامن يدمااام سإذا من
داإ بد ا ،ت اليداإ ين ال الي ،دل ،الل ،ا ت سإا اد،ل ذلن د ا ،ت  ،كات د،،اتت بي
اكف الد لت َا ُّ

الام ،ان ال امرمل اللد لُّ َح ه
ف ال الفت لذا  ،ك اكيما ،د ،ال ة اكإ هذه اليبمح

(ي د،د دح،ا،ي2005 :فت د )240
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،سد يةمب الدكف الذي اد،ل الكيت سد ا لديملام الكي،يت ،ر،ا
،ال الف اد،ل اكف ا لديم

الكيت  ،،اللدا،لات (ساكا

يا لة اف (د ، ،ا )،لك من

،ا ُّد هد ( ،م،
بالا،ا ت 2007ت د َ )214

ي،،ال)  ،،ين َّ
لحدادا ار ذ بدان ا البم،
حدد هذا الي ا،ف
ي

ل ،م ل الكيتت ،رد حد ،اللدا،لات سد

االرت الداليمل الكي،ات بي لديكاامت بدد حد،ه لدكف الد لت سد الدالرت ال،اب ت بان الداليمل الكي،ات ،يم

لد اكا ت ،اكف الل ا ،ا

سايم ا،ب

الداليمل الكي،ات بدحام ببد

ت ،االرت الداليمل بي لديكاام ه،

الام ،سد اول،ااال اللد ل يأ بلر،ا اليك ،ممل حين ال امرمل اللد اللل ااام؛ ااام لداإ بد ا ،ت
الكيت حين ا

لديم يةمب د ا ،ت الك من يام،يت ين اادلت (

ابد ال،حين1998 :فت د)237

،رد مهف الدداد ين سال ت الةما،ن سد ا،رل اللدا،لاتت ،هياف ،،( :لان) دمح
(،با،ليمن) دمح
(،سللا،لمان)

ام،ات (ااسدم ال اليات)ت

الام،ات (الحلملات) الحداثتت  ،ذلن اكإ اد سال ت الكيت اللحكاكاانت ،يثم  ( :ا) ،ت

يم ،،م( ،د ، ،ا، )،بد

يين بة ين اكيما الكيت ،ا لليمي للإ يمهات الكيت اللد

ل ين سد الدبيت ا لليماات ،اللر ا ات ،ح ،ذلن ،،،د (

ابد ال،حين) ر،ل ،" :ليم من الل م

اةلحد ا،ل،ان لمابان امركان سد للةما اار،ا ،الامن ااسدم ت لسف ،ن لاحب

هذه اار،ا بة،ااد لحدد

،ل،ه سممدلام او بم،اتت  ،،سممدلام الل،ادكاتت َا ُّ ِّياام بة،ااد اللبكاغت يم لسف ،ن لاحب هذه ااسدم بة،ااد
لحدد ،ل،ه ا لةميلام اا الراتت  ،،اللدميكاتت َا ُّ ِّياام بة،ااد اللاذا " (

ابد ال،حين1998 :فت

د )237سايم ذهبل الد ا ،مل للإ ،ن (،م ،با،ل) (1914- 1839ف) ه ،، ،ين ابل  ،كيت
(الب،اليملات)ت ،ذلن سد يةملل ال،اا،ل ( :اف الد ،س م،ام ،اححت؟)ت ،ييم لما ساام" :ل د ابكغ ال،ح،ا
اللمف سد ،س م،ام ين ي،ح،ي يمت سإاام

احلمج ل للإ االبم ،يم رد ل،ل

ين آثم ،اي ن لد،،هم ذال

مبه ايكدت رد الحياام ال،دا  ،،الي،ح،يت ثف ،حمف برن ،ي س ،ل لام لرثا،هم اكإ ،سدملام" ،الب،اغيملات
ااده لا ل لكن الام،ات ال ك اتت ب ياا سد الل ا( ،يحيد ،،،ان1984 :ت دَّ )199
،رد ُّف (با،ل)
ل اميمي با اي ،حان ياَّس بان الاي ،ال،،،دت سملاي  :ه ،االيت لام امن يل،د يثملدت ،لةه سد الك من ،ي
سد ال،حه الكي،ي

يم ياَّس بان الي،اد الدالت ،اليدل ،ت  ،،الييث ،اليؤ( ،س،اا ،ا ،،ياا ،ت 1987ت

د )16سملي،اد الدالت الي ،ات ين حمي ،يحي ،ت ،اليدل ،الذي َا ُّيثِّكَ الدا (ساكا
د، )41يم ال،،،د سا( :،ا لديم اليكي،ل لكاي سد ال ام )ت ،ل ن لف اما ،لة اف (با،ل) بمل،ح،ا
بالا،ا ت 2007فت
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اللدا،لد الذي ذ ،ه (ي،،ال) (ساكا

بالا،ا ت 2007فت د، )42رد لرث ،برس م ،سك ت (س،ال ) اللحكاكات

ادد ين ال ال ت يااف( :ساليا،لمانت  ،،،لنت  ،ا ،ت ،ه) ، ،ت ،غا،هفت ،لليه هؤ ا ية،لت ي مدهم ،ن:
"ساف اوا من لذال ،لدملي ا،ل س سد اليةمف اا ،اكإ الكيتت ساد اللد لَ ُّدب َِّ ،ان هذا ال اف" (ي د،د

(ل،دساغ ساليا،لمان) د ،اي ،يايمي سد ل ةم ال ك ت اللحكاكات

دح،ا،ي2005 :فت د ، )23ين ثف لد

اكإ الكيتت  ،،ل اللمهمي لداداي  ،يمه (سك ت الكيت الدمدات)ت ،ر،ايام (الحدا

ان بادت الكيتت  ،بادت

اليداإ سد الف ال،ل الدمدي) ،لد ،هف يم َا ُّيا َِّس سك ل اللحكاكات "بحث سد اليداإت ،ذهمب للإ ،ن
اليداإ لال ثمبلمي  ،يحددايت ،دا،ل للإ ل مدي البح

2005فت د ،،، )20ى (ساليا،لمان) ،ن ال
سيماد ،ي مادت  ،ه، ،سدم
ل،لب

يبم،،ل ب

اليات للحة ،س ا

م

سد اليداإ اليا ةد الدم،ف" (ي د،د دح،ا،ي:

لال يل،د ايكات لبكايات بان ،سان حين ل م،
رما،اد يدانت لايم ه ،لدبت لحب ام ر،ااد يحددل

سد ين ،سدم الحاملت ،هذه الة،ااد لل،

سد ثالثت ،ا،اي :ر،ااد الليمااتت ،ر،ااد

ا لبدالاتت ،ر،ااد اح،اتت ،ا د الا ه ،الذي َا ُّح ِّد َد لام ،ل الةمادل ا لليماات؛ ،،حه (ساليا،لمان) راداي
لي ا،ف الةمادلت

ادد، ،ا لدبت ين ،لدم

الكيت؛ سإن الي،م،ن سد ال

م

ادأ ل

 ،ر،اادهم

،يثَ دملحت
اا م ات ،غا ،اا م ات اللد ادا،هم (الة،ااد ال ،دات) ،الحم ،ن هذه الة،ااد هد ايمذج َ
ٍ
يلامه (اللاالاد د ش:
لددد با ،ين ،ح،ا اليل م بانت ساد ل يأ بلا،اه الا،م ال اليد لا،ادمي غا،
1993فت د ، )19لف ا ل

(ساليا،لمان) الدامات الحةاةات ل بدد يم َّ
لبامه سال ت يد ،ت (،،

،،د)

ف ،سدم ال الف (ي د،د
ايم (ل،ن  ،،لن) الذي لرث ،بث (ساليا،لمان)ت ثف لبد (ل،ن ا ) ،الذي ،لَّ ُّ

دح،ا،ي2005 :فت د ، )24ين َ،َّ،اد اللدا،لات (ل،ن  ،،لان) الذي ،لةإ يحمح،ل سد لميدت
(هم،سم،د) حين ب،امي (يحمح،ال ،لامف لايل) امف (1955ف) اللد لَ ُّد هد ب،لةت اللدا،لاتت ،اللد يثَّكل

ال ،ن اا م د ال ثالثان ات (آن ،،ب ،ت لمن ي،،ال2003 :،فت د ،،، )29ى ( ،،لان) ،ن

،ما ت الكيت

لةلد ،اكإ اة ،اادم اليدك،يمل ،ا ،ملامت  ،،اللدبا ،ايم ال ،سد ،ا ،ام ين ،س م،ت

،يم الاش سد دد،،ام ين ي،ما، ،امام،هم ،اايم ال

،ن لح كه الكيتث ،ه، ،ي ،ي،اس

ل بادلام ث

بلح،ا يم ابد ،ين ،ر،ا ت سد ل م ،م،،ف امراتت للإ ،سدم ذال يمل الليماات آن ،،ب ،ت لمن
،ا ُّد هد ( ،،لن) ،لكياذه ( ا ) ،ين ،ب،س يؤ د اليد ،ت اللدا،لاتت ثف
ي،،ال2003 :،فت د َ )28
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لبداف سد ل ،ا ،هذا الياا ال اك ،ف (ب ،غ،اال) سد لا،ده ال با،ل اللد َّ ،ُّ،بام الد،ل اللدا،لدت ،
ايم سد حداث ان يبمدئ اليحمدثت (يحيد ا،ال اكد :د لت د )13

،رد دمغ (غ،اال) يبد ،اللدم،ن الذي اةلحد ،ن اليل كيان يلدم،ا،ن سد ل اا
الل م
ال

ت ،،،ى ،ن يبمدئ اليحمدثت اليل ،ات ان يبد ،اللدم،ن هد اللد ل  ،اف ا لال
مباتت ،اي ن لك اد هذه اليبمدئ مآللد :يبد ،ال ف :بحا

 ،ث ،ين الح،،،يت سال كف بملةد ،الذي احين لحةا الي،
ل ل اه الب،هات اكإ ددر

لة يم

الينت َّ
للا
الحم

ثف

او ام

للا

لبامف اللدبا،ت ،للا

السامدت لا ن الين ي،لبمي يبد ،اليام بت :سال

َّ ،،الدكيما ام،ات (غ،اال)ت يم االةدهم البد

الي مهاف

اة ،يم ه ،ح،،،ي بملحب  ،اساد

يبد ،ال اف :سال لة يم لدلةد ،ا

،يبد ،اا ك : ،سال

ايكات

مذ ت ،

الكبلت ،،لس

،ن ا ،ن الين يام بمي ل ام

اآل ،ت ،يااف،( :اك ،نت  ،با،ا )،الكذان

 َّ ،م ساام ،ا لثاام يبد ،اليام بتت الذي لدال يا  ،م مي لام،ات ُّ َّيُّامهم :ام،ات اليام بت (يحيد ا،ال
اكد :د لت د ، )100-99لف ا ن (غ،اال) ا يأ للإ لر ال ا لدمد س،اد لك مااملت ب

هدس لر ال ا لدمد سك د لدادت ه( ،سك ت الكيت)ت  ،ذلن لاماف الد

من

ل لامايمي لداداي ،ي اداي

(يحيد ،،،ان1984 :ت د ، )200بدد (يحمح،ال ،لامف لايل) ما( ،ل،ن ا) ،ت ،ه ،ساك ،ف
،ي،ا دت ذاي دال ايك ت  ،من ،،اا الدداد ين البح،

الالحةت سد يلم ااايم الكي،اتت ،رد ،امد

لام ،ام،ات ( ،،لان)ت  ،،َّ ،ساام َب ْد ُّد ْا ِن ين ،بدمدهم ال،ما تت هيم :اليةمدد ،الي،الدمل ،لف االف ( ا) ،
بماايم اليلحيات سد الة ،ت ،لف اح

بماايم الة،لاتت ،ا امي ال،مال سد الليااس دا

الليكتت بان

يم الد بملدي اليلحين سد الة ،ت ،ه ،يم ا يا (ا ف الة،ل اليلحيات سد الة) ،ت ،يم الد بيحي،ن
،ا ُّد هد (هما ،ن) ين الذان ا،ليك،ا بملد،ل الك ماد
الدي (آن ،،ب ،ت لمن ي،،ال2003 :،فت د َ )33

اللدا،لدت  ،مهي،ا سد ل ،ا،هت  ،،،ين حم ،الل،حاد بان ي لكف ي ،امل اللدا،لاتت ،ذلن ين ال
لة اي لكلدا،لات اكإ ثال

د،لمل؛ س

د،لت لالف بمل ام ل ن ل،ما ا لكف ين د،لت للإ ، ،ىت ،ين

هذه الد،لمل :لدا،لات الد،لت اا،لإ، :لالف بد ا ،ت ال،ي،س ال،م،ات (،ي اللدمبا ،اليبايت)ت حين م،،ف
ا لديملام (،ي

ام

لك مام)

ام

هذه الد،لت ه ،الي،ل،دال  ،،يحددالامت ،ال ام

ال،ل،دي ،ه:،

الي م ب،نت ،يحددال ال حمات ،السين (س،اا ،ا ،،ياا ،ت 1987ت د )38ين لات ، ،ى حد،
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(يمايا )،اللدا،لات سد ،ايم

ثالثت :الةما،ن ،الي ،ا ،الكدبتت ،ال الف بمالبم،ه سدالي يلحةةمي سد ال،اره
اليل كف بدايت ااي ،ا ،ن رد ،ح إ اكإ ا

اا د ان اليؤ تت سيل،د ا
اآل  ،سد ي،لبت اليري،،ت ،الحة

ذلن بل،س،،، ،

يحددلت ،هد ،،،

ي،لبت اآلي،ت ساحه
محدت اا،اف

ليت

(اللاالاد د ش1993 :فت د، )19ياذ ليا،ل ال،ؤات للإ ،دبات الادت سبدد يم من ا ال،اف بيم ه،
،دبد الحة

ب،ا

ت ال دممد الباا،اتت ،ليكت الياليأ الك ماتت ،دبحل اادبات للحدد ين

ال

ا ال،اف بإالمج يدانت ،ا لةبم

مدت ،اكا سةد لد،لل اللدا،لات سد يدا،ج الل  ،،للإ ،ن ،دبحل سد

ي،اح يلر ،ل لداي ام،ات لبح

لةبم ت ثف للإ ام،ات سد ااسدم ال اليات (،احات

سد ام اوالمج ،ا

ب،ب ،ي2004 :ت د ، )6ين ثف لبك،،ل هذه الام،اتت  ،،يل ياالام ال مدت ،حد،دهم اليياسل لامت
ام،ات ي لةكت لام ،

ام ال ك ات ،الةما،ااتت سةمف هذا الياا اكإ الدداد ين الية ،ل ،الام،امل اللد

ل ،ف ح ،اليداإ اللدا،لدت ،،هف ام،املام هد ام،ات ااسدم ال اليات (يحيد ا،ال :د لت د )123
،اكا سإن ا،رل اللدا،لات هد المج الحة ،الي لك تت ،اا ب،

يبم ،، ،،غا ،يبم،،ت سد حان ،،ى

د ،،سد ل ،ان اللدا،لات؛ ان هذه ال ك ت ،،ل
البمحث،ن ،ن لكيد ،ت اللحكاكات بساميت (غ،لك1925( ) ،ف) يا
،ن ،،لإ يامف ال ك ت هد البح سد الكيت ،ل،حاحامت ،رد َّ
اد سال ت اللحكا هذا اليبد ،الياالد االيت
ر،ل لياالافت ،ين ،هف يم ،ا ،ل ال ك ت اللحكاكات اكإ ال  ،ال ك د الةداف ،ا لف اكل ل للإ الكيمل
ال باداتت ،لف َا،لِاُّم يم ل لح

ين الد ا ،ت ،البح ت س دل للإ ،دف هذه الاََِّ،لت بمل مذ الكيت ي،ح،امي

لكد ا ،تت بمالبم،هم ،،لإ اا،ل،امل سد ،ي ي،،،ي سك د (يحيد ا،ال :د لت د )100

،ا ْد ُّسى هذا اللةدف للإ لا،د البمحثان الذان
،رد ،ادل الد ا ،مل اللدا،لات ل  ،اي، ،ادمي سد الي ،ت َ

من لاف بميٌ ،ا ٌ سد هذا الل  ، ،،من ين ثيم ،هذا الل  ،،ياالد (الليدات اللدا،لات الدمليات) ،سد
يدل،ن هذا الل ،،ت مكل اللدا،لات ذال ،لات سك ات ل،لاام الييم ،مل ال ك اتت ،ل اام ،ادل لح ،ي
لد،الامي حة ل مادت ،اوبةما اكإ اا،الام الدكيات سد يدمللت اليداإ الا،يد ،،،ى بد
اليذه

الذ،امدد ه، ،حد يدمد ،اللدا،لاتت ،،د

البمحثان ،ن

الل يات اد،د للإ يُّا ِّ
م ِ،ي ال ايامات يث :
َ

(ش ل ب،،ل)ت ،(،م ،ي،،ال)ت (،ل،ن دا،ي) (يالمن ال،،اكد  ،دد البمساد2000 :فت د)167

،ين ثف امدل اللدا،لات بدد ي،حكت يؤ اام ( ،،لان)ت  (،ا ) ،للإ اللحكا الحلملدت ايم يه ل مااان
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اح،( :،سسملد دا )،،ت ، (،ب،ال  ،،،ا،اد)ت بموحمست للإ يؤ ل (الام،ات الل،ادكات) (سمن دالن)ت الذي
ا مي لكذ،امدات اادبات ب،د ام ي يالي لام،ات الاد (  ،ا يم،ام :د لت د )76

،حه ل

البح،

،يم بملا بت لكد ،سةد ما ،اهليمف بملد،ل اللدا،لد يؤ اي ،للكإ سد بد

اا مدايات

اليالسل؛ ياام( :ااسدم اليلحيات سد الة( ) ،لي د،د دح،ا،ي)ت ،ل يؤلف بدا،ان( :اللدا،لات ااد الدكيما
الد ،ت) ،دف اللدا،لات سا براام :اكف لداد لكل،اد اد،ل الم،اه ،الكي،ات سد يلم ا

لديم ت ،ادي

ي،م،اه يد،سات يلدددل سد د ا ،ت ممه،ل الل،اد الكي،ي ،ل ا،ه (ي د،د دح،ا،ي2005 :فت د )16
 ،ذلن بح

،حمن) بدا،ان ، ( :اللحيان الد لد ،اللدا،لد سد الكيت الد،بات)ت بموحمست

(لد،ال

للإ(اوا،ما سد الد،بات بان الل ،ا
2009فت د -،
ا لاد للإ اليا

) ،ارلد لم

،الد لت) (ل ملد ياالد) (ل،ال) ،غا،هف ين الياليان (،ال، ،حايت:
(سد ،د ،الح،ا، ،للداد اكف ال الف) لث(

ابد ال،حين)ت ،الذي

م

سد حةاةل ليت لبكايات

،ال ك ت ،الك ماامل سد د ا ،ت الل ا ،ت ،اا ك ين ،ن ال

الدالامل ،ل،ي  :الد ا ،مل الدم ت اكإ الدا
لدلاكات ل،لاااتت ،الك ماامل سد ام،ه ثالثت يلم لّ :
ال باددت ،ليثكام الدك،ف الثالثت :الد،لاملت الد،ساملت ،الل ،ابامل ،الد لامل ،ل،ي  :الد ا ،مل ال،اد ت
لدالرمل الد،ا ،يدل ،لامت ،اا  ،مال لد،،ال ذهاات ،ف ،اامامي سد ال م،ج ،اللدا،لامل ،ل،ي  :الد ا ،مل
ال،اد ت لدالرت الد،ا ال بادات ،يدل ،لام يه الدالان بامت ،،ب،ا
اليل كيانت ،ر،ااد الل م

(

هذا الة ف هد، :غ ا،

ال الفت ،يةمدد

ابد ال،حين2000 :ت د)28- 27

رابعاً :أهمية التداولية ،مبادئها ،ومهامها:
اللدا،لات ياا اةدي لداد الام ،الاد،د اوبداااتت ب،د ام حةاةت يلدددل ال،ل،هت ،لام آسم
سيماات ،ي ماات لَ ُّدب َِّ ،ان ال

م

بان اليل كف ،الي م

اد،د الكيت ،ااد ت يم

ت ،الل،اد دا

لللاد سد  ،ف دام،ل الد لتت ،لر اد الييم ،ت الل،اثات سد يلم الك من ،الادت ،اللدبا ،ان اا لما الةم،ئ

،اليلكةدت ،اليؤ، ،الحمي اكإ الاد الي ل،
 ،،بةات الاممف ،الباات اكإ ا

لة،ف اكإ  ،بةات ا

لديم ال،د د ،الليثاكد لكيتت

لديم (س،اا ،اس ،،ياا 1987 :،ت د )9لذلن سةد ،ثم،ل اهليمف ثا،

ين رب البمحثان سد ي لكف اليلم لت ساد سحما ي ل،ا اكإ ي لكف اليدم،ف اوا مااتت اكف ا لليميت
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ي،ردم سد اابحم
،اكف الا لت ،اكف ا لدم ت ،اكف الذ ما ا د امادت ،رد ال ذل لا ام
ي
،لد

اليسات اللد لحيكام اللدا،لات هد لاالا ،هيات ب،ى ار م

بمليل كف ،يةمددهت ب،د

الك مااتت

الديكات الل،ادكات الك مااتت سمهليل

ااد اي ،سماالي سد ايكات الل،اد ت ،ياحل ،هيات لكم،،ف ال امراتت ب،د ام

،ا،لل ثا اي ،اكإ ا ليال الي ليه لكم،،ف ال امرات سد با
اامد ،ي مادل سد لردات هذه اليةمددت َّ
ال،د ،للإ اليداإ الذي ردده اليل كف (،ال، ،حايت2009 :فت د -،
ا

لديم الكي،يت ،ي،ح،ي البح

ساام ه ،ل،ماف اليداإ الكي،ي سد ا

دايت ي ،بت ين ال ك،ن الذي ا،لِّد اليداإت ،لال لكلدا،لات لحكا

)

يم لة،ف اكإ د ا ،ت

لديم ال دكد ين حا

ه،

مد بامت  ،ي،ح،امل يل،اب تت يم
ٌّ

،ن اللدا،لات لد،ل الكيت ين لات ،ما ت اميت( :يد،ساتت الليمااتت ثةمسات)ت ،لَ ُّد هد اللدا،لات اة ت اللةما
يلم ل الدك،ف ذال الدكت بملكيت (يحي،د ،حيد ا كت2011 :فت د)178
،اكإ ال،غف ين ،ن اللدا،لات لدي سد حة ا

لديم ل ،اام

لاي ال،حهت سم

لديم اة،ف

يل ممي اكا ،ي لاداي للا ت ،ا لديم الكيت الي،ح،ات َا ُّد هد لسااي ين يبد ،اللدم،ن بان اليل م بانت الذي َا ُّد هد
ين يبمدئ اللدا،لاتت لذ ال،حه الكي،ي ه ،الي،ل،ن بان ،س،اد الليمات الكي،اتت سال

ا للساف بة،ااده الدميت

حلإ الحة اللدم،ن الكي،ي بان ،س،اد هذه الليماتت  ،لحد ُّ الي مدات اللد لحاه اليداإ ،بمل،غف ين
ا لامد ا

لديم اكإ ال،حه ل ،ا ا م،ر ،ال،سه؛ لاكبد حملت اليل كفت ،رد د،ل الدكيما ردايمي  ،بم

هذه الي م،رت سد حداثاف ان  ،بم

اليلمست ين اليبمليت ،ا ل مي ،الل ،ادت ،سد حم اد اليل كف ان

الد لت ال ح،سات لكيت اكا ،ن ااد

ر،اات اكإ اد،ل ت ،،ن ل ،ن هامن يام بت بان الد للان ال،حدات

،اليداإ الي،اد (ا،الت د ل د)63
،لالف بد ا ،ت الكيت ين يام ،،لدا،لام بان ي لديكاام بملبح
الل،اد ت ،ان اسل،احملاف ،،هداسافت ،البح

ان اليدماد اللد اةددهم  ،،ما

ان ،ا،اي ااسدم اللد اؤد،اام ،ثاما ا لديملاف لامت ،بح

ر( ،لاف س ،ل،ا،ن)" :لال لكلدا،لات ،حدال لحكا

مدت بامت  ،ي،ح،امل يل،اب تت ،هد لد،ل

الكيت ين ،لات ،ما ات اميت (يد،ساتت ،الليمااتت ،ثةمسات)ت يم ،اام لَ ُّيثِّ اة ت اللةما يلم ل الدك،ف ذال
الدكت بملكيتت ب،د ام دكت بااام ،بان ل ماامل الث،،ل الكي،ات" (ااد بكبه2009 :فت د  )154س،ما ت
الكيت اا م ات اا،لإ هد الل،اد سد ال

مبمل اللد لؤداام سد باات ،ي،رف ل،ادكدت الادف ياايم
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لادم اليدك،يمل الي،ادل لكيلكةد ،اللرثا ،سا ت ،باما االرت يد ؛ لاام ،للإ ال
الكيت لك،د ،للإ الد

م

سد ا امل ا ل داف

ل اليلا،ات اللد لؤداام سد ال امرمل الي لك ت (دحي،ن مهات2014 :فت د

)7
،لة ،الد ا ،مل الياليت بملاةد الحدا
ريت اهليميمل اللدا،لات ،لك الف ل،اا
 ،ام

،ن د ا ،ت اليداإ ،االرل بي،رف ال الف ل،ل لداد احل

ثا،ل ملام يلم الد،ل اللدا،لد هد :الي م َُّب،نت ،الي م ِ َب،نت

الل ه،هت ،ال د اوالمسيت ،الل ه،ه ب،د

الملمي ،رد الف ان هذا ا هليمف ل ،ي ي،ح،امل ثا،ل

يايتت لللاد اللدا،لات سد يدملللام ،البح

ساامت ياام :الي ،دال اللر،ا،اتت ،اللحياامل اليحمدثاتت

،ا رلحمات ،اليدماد الح،ساتت ،اليدماد ال امراتت ،،سدم

ال الف ،لداا ملامت ،لحكا

اليحمدثتت ،بملام ،للإ يبمحثامت ليد ،اللدا،لات بح ٍّ ام،اتي ا لديملاتيت حا

ال

م ت ،لحكا

لد،ل الكيت سد ا لديم

الام ةان بامت ،ام،ات ل م بات لدمل  ،،،اللبكاغ ،الل،اد ت الذي اةدد للا الام ة،ن ين ،،اا ا
لكيت (

لديم

ابد ال،حين1988 :ف)
،ااديم لح،لل الد ا ،مل الك ماات ين يلم

الكيت للإ يلم

ل بمللدا،لات
ااد ت دم،ل لَْا ُّد َ

اادباتت اللد ي،ح،اام د ا ،ت الاد،د ،لحكاكامت ،اللد مال يادبت اكإ الي ل،ى الاح،ي ،الد لد
،اليدليدت للإ الي ل،ى اللدا،لدت حا
الةممف اكإ  ،مل ال اف ،اللر،ا

اادبل اللا،د سد حة الاد،د اادبات اكإ ي ا،ف (الل،اد )

هذا الل،اد الذي من يح اهليمف الة،االت بمالبم،هم ل،ادالي الحة بان

الةم،ئ ،ي،ح،ي الة،االت سمل،د ات الاةدات سد ل م ،ايكات الة،االت ،ما ت لة،ف اكإ  ،مل ال دد للإ
سدم بان الةم،ئ ،ي،ح،ي الة،اال  ،ري ل،اد لحلمج ايكات الة،اال للإ  ،بم
لحةا ل،اد ّ

لدامد،

الي،ح،ي الية،،ات ،احم ت بملد،اي ال ماكت سا ت يث ال ام ت ،يةمدد ال الف (يحيد ادا،ان1994 :ت د

)25
، ،ن اللدا،لات لبح

ان اليداإت

،ن براام ل ،ن يكلةإ الد ا ،مل الي لك ت ،دباتت ،رما،ااتت

،سك اتت ساذا ،رن ي مم اليداإ؛ ان بادت اليداإ ،لحداك الدا
ادا

سا

ذلنت س ٌّ ل ين اليداإ

سد الام، ،البح ت  ٌّ ،ا،اه ين سا،ال ت لذا سال غ،ابت ،ن ل،لد اللدا،لات يلرث،ل بملد ا ،مل ال ك ات
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،اليا ةات ،الةما،اات باايم ،،ى (يد إ غك من) ،ن ثا اي ،يم ا ، ،الدا، ،ن حداثمي ين ركت ا هليميمل
بملد ا ،مل اللدا،لات سد الثةمست الد،بات الحداثت ب،
،رد اهليل اللدا،لات بمللما

امف (يد إ غك من1998 :فت د )249

ا لدملدت ،د ،ل الكيت سد االرلام بي ل دياامت سد حان

ا لبددل ذلن الد ا ،مل الك مااتت ،االال سة بملل ا ،ا
الك مااان الذان  ،س،ا اكإ ل،اا
،د

،اليدماد ،هذا اللما

،ياس،هم ان ا
الة،ااد ال ،كاتت ّ

داميم ين رب
م ي لبدداي ي

ل داف الا،يد الدمدي ،سد هذا الددد

ٌّ ين( :يالمن ال،،اكدت  ،دد البمساد) سد اكإ هذا ال الف بة،لايم، :سد ال ،ا الك مادت  َّ،سل

الذ،امدات اكإ يم ،هيكل الك ماامل سإذا  َّ،سل الك ماامل اكإ اكف الل ،ا
 َّ،سل اكإ اللما

،اكف اليدمادت سإن الذ،امدات

ا لدملدت ،ي االرت او،م،ل بي ل دياام ،رد البه (اد،ف ل،،ي د) هذا الاا ت لذ

دإ للإ ا ل الد ي،ح،ي ،ل ادت ،اسل ان ا
،د،د ال د ل،الل حداثمي حدهت ،،،ى ،دحم

ل داف الدمف الا،يد؛ لا ،ن رمبالي لكد،ل الديكدت ل ن

الذ،امدات ( ،،اللبمدلات) ،ن الكيت

ا ل دايامت ،لاحد ،سد اكيد الاح، ،اليدمادت ب لن ا لدم اكد

اي ن ،ن لادس ان

د ،اي ،سماالي (يالمن ال،،اكد  ،دد

البمسادت  2000فت د ، )169يه الل  ،،ال م،ئ اكإ الد ا ،مل اادبات الحداثت سةد  َّ،سل الذ،امدات
اكإ

يت ااد

ا البم،

ا لدملاتت اا الرمي ين ،ن ا لدم

يم ،ن د ا ،مل ااد

الي لك ت سكف ادد ااد

ل لي د،ن اا ذ سد ا البم ،ل،ماف ااد

ليدمد ،ا لدم

ادمي ييكةمي  ،،باات  ،كات يدس،لت ان ال ام ت ب لن هذا ا للمه ،امد للإ الد،ل

اادبد الدكت الةدايت بان ال

الد ،ت الذ،امدات اللبمدلات لألد
مبت ،ال،د،ات ،لاذا سإن ا

اللةاامل الدكيات سد الاد مواحمات ،ا سل ا،
،الةم،ئت يث

اي،يمي

ا لي

د،ن  ،ذ ااد

 ،امر سد

ل دإ للإ ا ل،مف

الي ب ت ،اوراميت ،،ب ام بملة،ى ال م،لات سد املف ال مل

االرمل الة،ىت ،اللةملاد الثةمساتت ،،اميت الا، ،،الل،ساهت ،ال،رمبتت ،الل ،اس اكإ دالل

ا لدم ،الل ما

ال دكد (يالمن ال،،اكد  ،دد البمسادت  2000فت د  )169يم لالف اللدا،لات

الك ماات بد ا ،ت يداإ اليك ،ممل دا
،ما ت سد ال الف اليلحة

ال ام ت بموحمست للإ ،دف د لت اليةل،حمل ال اياممات ،،دف

سد اليك ،مت حاايم لَ ُّ َ ِّ ،الليكت ،اليةل،حمل ،حدال يدليات ،د لات ب،ىت

،ام سد ال الف ال،حدل اللدا،لات الدي،ى ،ا،م ،للإ اللدا،لات اكإ ،اام د ا ،ت ا لديم الكيت سد ام
يدانت ،ايا اكيما الكيت ،حامامي للإ يبماات اللدا،لات يه اكف الد لت الذي بد،،ه اد،ل يداإ الليكت هذا
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بلةدد ا ات ل ما الباإ ،الي ،امل الكي،ات يه ا،اي ال ام ؛ لي،
اداد ،ن اللدا،لات ل لد
ِّ

ل ا،

الك مت ،ي مادل ال ميه اكإ ،دف الاََِّ،ل اللد لحد ،حامامي بان اليداإ الح،سد لكليكتت ،اليداإ الذي ردده
اليل كف (ل،،ج ا : ،اللدا،لاتت 2010فت د )13

،بملام ،للإ دت دام،ل اهليميمل اللدا،لاتت ادد

اةدي ي لدت

الام ،للاام اكإ ،اام يذه

سةد لر د لكي لدان سد هذا اليلم ،ن اوحم ت بلد،اف اللدا،لاتت ،حب يامهلامت ،حد، ،هداسام ين
الدد،بت بي منت
،ادد

ايم ،ن اللدا،لات ل حه لاايات لام،ال اكيات ي لك تت ،للدا

،

ام الياالاتت

اكإ اليللبه لل  ،،الك ماامل اليدمد،ل ،ن اد،ف الحد،د ال مدكت بان اليلم ل الك ماات اليد،،ست

،بان اللدا،لاتت ،ا لددد اكا بمللملد لحداد ي،ح،اامت ،اب،اس ايمذلام الام،ات ،هذا يم ،دلل ب ( مل،ان
 ،،،ا،اد) ح ،اليي،

الذي ادل،ي حد،د اللدا،لات بة،لام :ه اللدا،لات  ،،اللدا،لامل ل دد  ،،يكلةإ

د
ل ددمل ي لك ت؟ سايم ،دلإ (،،ي،ال ،س،اا ،اس) برن :اوليمي لف الحة بدد بان البمحثان سايم ا ّ
د يد كحملامت ،لدا كام سد ا
لحداد س،حامل اللدا،لاتت  ،حلإ سايم ا ّ

لدمدمل بان الك مااانت

،اليام ةتت ،ال ال تت ،اكيما الا لت ،اكيما ا لليمي

).(Armengaud Françoise , , 1985 , P P 10-9
سد حان لف لداان يلي،ات ين الةحمام الكي،ات اللد هد يح اهليمف اللدا،لاتت ،لد

سد ا م

ل ددام ،يد،ست ليكت ين الي مم اللد لَ ُّ ِّ ،ي،ح،امي لام ،ين ذلن يحم،لت اللدا،لات اولمبت اكإ
اا مكت اللد مال يح رك
اولمبت ان بد

لكيبح

الك ماد ،ين هام لبد ،رايت البح

اللدا،لد سد ،ا ا دإ للإ

ال ،،حمل الك مااتت اح :،ين ال كف؟ ين ه ،اليلكةد؟ يمذا اةدد ،ثاما ال الف؟ اف

ال كف ب،دات ،ا دإ لة، ،دا آ ،؟ يمذا اكاام ،ن ا د حلإ اللا

اوبامف ،اليي،

سد ايكات

الل،اد ؟ ،ه اليداإ الحياد ٍ
مف للحداد اليةد،د؟ (اكد آال ،،،من2000 :فت د )57 -56
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خامساً :خاتمة:
ين ال يم ب الحأ ،ن :ل م (اللدا ) ،ليتي اد اكإ اللامر ،اللح ،ت ،رد ا ل

ي ا،ف

اللح، ،اللامر ين الدايت الد،سات (ل ما )ت الدالت اكإ لددد حم ال،دات يم االة اليم ين هذا للإ
ذانت  ،،اليكبت سد الح ،ين هؤ ا للإ هؤ ا ،هذه اليدماد :اللح، ،اللامر لةلحد ،ل،د  ،ث ،ين
حم ت االة بااام ال،دات سلكن حم الكيت؛ يلح،لت ين حم ٍ لدى اليل كف للإ حم ، ،ى لدى ال ميهت
،يلاةكت بان الامل الدا،ل،اام باااف ،لذلن من يد كأ (لدا،لات)  ،ث ،ثب،لمي باذه الد لت ين اليد كحمل
اا ،ى يم ا لحد

(

ابد ال،حين) ي ا،ف (اليلم اللدا،لد) لك د (لدا) ،ت ،يثم ذلن( :لدا ،الامل

باااف) ،ي :لامرك الامل ،،دا،،ه باااف سملاة ،الد،،ان اد ن سد ا ل دايايم الكي،ي اكإ يداإ الل،اد ت
،سد ا ل دايايم اللل،ابد اكإ يداإ الح ،ت بان ال ماكانت لارلد اللدا ،لميدمي بان اثاان هيم :الل،اد
،الل ما
،اللدا،لات ل دد ل ماد احدد ي،ح،ا سد اليلم ا

لديملدت  ،،اوالمسي ليم ال كف ب ؛

،اد،ل ا ات ا لديم اليل كيان لألدلت الكي،ات ،ثاما ح،ا،الاف ،،حمداثاف  ،مبملاف ،هد اكف االف بدالرت
الكيت بي لديكاامت هدس ل ،ما يبمدئ الح،ا ،يم لد،ل ااس م،ت ،اليدمادت ،اال ممت ،الي مهافت ،او،م،ال
،

يمل االرت بملكيت ،لَ ْدُّاإ ب ا ات لر،ا ي لديكد الكيت لك

مبمل ،ااحمدا ت ،ا هليمف بيا،ئ ال الفت

،لَ ُّد هد اللدا،لات يح اهليمف اللياهت  ،اي ن لداا ام سد ،ي يلم  ،،لما
ان اا بم

يلم ل ادادلت ،لالف بملبح

يحدد سد الكيتت ب ل ل،ا

اللد لؤدي للإ الما اليلحم،،ان ،ثاما لل،اا اليحمدثت ،،

الل م
يم ،اام ل دد ل ماد اد،ل ا ات ا ل داف الامل لألدلت الكي،ات سد دك
 ،مبملافت يم لَ ْدُّاإ ين لما

آ  ،ب ا ات لر،اكاف للكن ال

،حمداثاف

مبمل ،ااحمدا ت ،هد ،دال لكل ا، ،الاةد
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يدميت لبد ،رايلام سد االبم،هم  ،اكت يد،سات لدان اكإ ال اف ،اليد،ست ،الليااس سايم الف بحث ت ،رامل د،لت
ر سد الي،احاه اليد ،،ت يم لدي اللدا،لات اكإ ال،ب بان ال الف ،اود،انت ،اكف الكيت ،اكف

الدحت ،ال
الل،اد ان

،ا

اكف الا ل اليد،سدت ،ي د ا ،ت اآللامل اليد،سات (الي ،سات) اللد هد ،د يدمللت

اليك ،ممل ،سايامت ،د ا ،ت ال،ل،ه ا

لد لات لكل،اد ال، ،ي ،لَ ُّد هد حكةت ،د بان حة ،يد،سات ادادلت

ياام :ال ك ت اللحكاكاتت ،اكف الا ل اليد،سدت ،اك،ف الل،اد ت ،لدي اللدا،لات اكإ لالمد الة،ااان ال كات
لال لديم الكي،يت ،اللد،ف اكإ الةد،ال اوا ماات لكل،اد الكي،ي

،اكا سةد امرش هذا البح

اللدا،لات ين ادل ل،اا

ب ذ ،هم ،رد كد للإ الالمم اآللات :لدد

اللدا،لات ياالمي غاامي ،بمذخ الث،اا لكد ا ،ت ،البح ت ل ،اام ي ث ت ،يل ا ،يت ،يل،ايات ،يلدا كت اا ،افت لذا
سإاام بحملت يم ت ليساد ين الد ا ،مل ،اابحم
،لداا مي حا

اللمدل ،ال دملت ،الحداثت ؛ للسداد لاحمحمي ،حب مي ،لةااامي

رديل الد ا ،مل الد،بات الةدايت ب ،،اام اليلدددل( :الاح،ت ،البالغتت ،ال ة ت ،ااد ،ت

،الل ا،ت ،الة،ااال) د ا ،مل لدا،لات ،ميكتت ،رد لياسل د ا ،ت الكيت سد الل ا ،الد،بد الةداف ببد

ال يمل

اللد ،دبحل ين ،هف اليبمدئ اللدا،لات الحداثتت ،ياام د ا ،ت ا لديم الكيتت ،يم الد بام ين ر،امن غا،
ل مات ياام اكإ

با اليثم  :ياسلت اليل كف ،االرل بمل ميهت ،حملت

ياايم الا اتت ،ا لليمااتت

،اادامات اح( :،الح ،تت ،ال ،نت ،م،،ف الل،اد اليدمحبت السيماات ،الي ماات ،غا،هم)
يم ،ب ،ا بان الباات ،ال،ما ت سد د ا ،ت الكيتت ،د، ،ا ،مممف الل داد اليليث سد :اللةاادت
الل ،ادت ،ياَّس،ا بان باات اللي لياا ايس ،ما امي ،رد لدددل الةد،ال اليد،سات للإ :يد،ست ل ماات (يد،ست
الد

ل ،اليدماد) ،يد،ست لي،ات (ايلالن اليل كف لة،ااد ليل ) ،يد،ست

مبات (ايلالن ر،ااد لالمج

ال

م ) ،رد اال،،ل اللدا،لات اال،م اي ،يكح،ممي سد حة ،الد ا ،مل ،اابحم

الي،بات الحداثتت ل َّ ،اام

يمسالل سد بدااملام لدى الدا ،ان ،البمحثان الد ،ت اكإ ال،غف ين ،ل،د آثم،هم سد الل ا،
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ين :البالغت ،ال ة ،ال ك ت ،،د ،ال ة ت ل اام ،هيكل ،لف الف لام،لام سد الد ا ،مل ،اابحم

الحداثت

،اليدمد،ل ل يم اد،
،رد ،ج البح

ببد

الل،دامل ،اليةل،حمل ياام :ين ااهيات بي من ل دا ياا اللدا،لات

،ا هليمف ب ين ال الد ا ،مل ،اابحم

الحداثتت ،ا

ل مدل يا سد ،لإ الد ا ،مل الك ماات ،الاةدات

،الكي،ات ،اادبات تام اي ،اا ادد اة ت اللةما الدك،ف اوا ماات ،ا لليماات ،الل،ادكات ،
،د ا ،لام ين ل،اا

يمل االرت بملكيتت

يلدددل :لبدااات ،ساات ،الليماات ،ل،ادكات ،ا اتت  ،ذلن د ا ،ت ااس م،ت ،اليدمادت

،اال ممت ،الي مهافت ،او،م،الت ،د ا ،ت الم،اه ،اادبات ،الثةمسات ،ال اات ،الليملات

سادساً :قائمة المصادر والمراجع
 -1المصادر:
 القرآن الكريم : -المعاجم اللغوية:

 ابن لاد1418( :ه) ال دممدت لحةا

ابد الح اف بن يحيدت يد،ت ج1ت الي لبت

الل،ساةات
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،ردف ل يد إ ال،،ايدت با،،لت
 ابن سم،ل1963( :ف) الدمحبد سد سة الكيتت حةة ّ
لبامنت يؤ ت بد،ان لك بمات ،الا،،
 ابن سم،ل1991( :ف) يدلف يةماال الكيتت لحةا ،حب ابد ال الف يحيد هم،،نت 2ت
لث 2ت دا ،اللا
 ابن يام( :،،د ل) ل من الد ،ت دا ،دمد،ت با،،لت لبامنت يمدل (د) ،
 حامت ميد؛ ح مف الدانت ،اف؛ ل،الت الا

(د ل) :يدلف الك ماامل الحداثتت لالكاسي-

ا،بد -لبامنت ي لبت لبامن لكا،،
 ال،اسي1987( :ف) ي لم ،الدحمات با،،لت لبامنت دا ،اللا
 السبادي1994( :ف) لمج الد،،ل ين ل،اه ،الةمي،لت با،،لت لبامنت دا ،ال  ،لك بمات
،الا، ،،الل،ساه
 السي ،،ي1982( :ف)  ،مل البالغتت لحةا

ابد ال،حاف يحي،دت لد،اف ،يان ال ،لدت

با،،لت لبامنت دا ،اليد،ست
 السي ،،ي( :د ل) ال ،مف ان حةمم

اللاسا ،اا،ن اارم،ا سد ،ل،ه اللاسا ت لث 2ت

با،،ل لبامنت دا ،اليدم،ف
 ال ا ،د199( :ف) ا رل،اا سد اكف ،د ،الاح،ت لحةا يحيد ح ن ل يماا ال،مسددت
يا،،،ال يحيد اكد باح،نت لبامنت 1ت دا ،ال ل

الدكيات.

ردف ل ،،الد ي،،ان ،ا،ت 7ت دا ،ال ل ،او اليد
 ال ب،ي1995( :ف) ت ّ
 ال ا،،س ،بمدي( :د ل) الةمي،ل اليحا ت ج4ت با،،لت لبامنت دا ،اللب
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 -1الكتب والمؤلفات العربية:
 آال ،،،منت اكإ2000( :ف) ال ام ،الاد ال،د،ي ين الباات للإ الة،االت 1ت اليي ،ت
ي بدت الالما اللدادل
 بكبهت ااد 2009( :ف) اللدا،لاتت البدد الثمل

سد ايا ،اةام ي،،الت ين الك ماامل للإ

الاةد اادبد ،البالغتت 1ت يد،ت بكا ات لكا، ،،الل،ساه
 ب ،لمديت

كا ت2009(:ف) سد الك ماامل اللدا،لاتت الدكيتت

1ت اللسام،ت بال الح يت

لكا، ،،الل،ساه
،،، ان تيحيد1984( :ف) يد
 ال،،اكد تيالمن؛ البمسادت

للإ د ا ،ت ال ك ت اليدمد،لت 2ت دا ،الثةمست
دد2000(:ف) دلا

الامرد اادبدت

3ت اليي ،ت الي ،س

الثةمسد الد،بد
 دح،ا،ي ت ي د،د2005(:ف )اللدا،لات ااد الدكيما الد ،ت لبامنت دا ،ال كادت لك بمات
،الا،،
 ابد ال،حينت

1988( :ف) ح،ا ،سد الك ماامل ،اليا

ت د ا ،مل اياممات ل ماات ،دباتت

الددد الثمادت اليي،
 ابد ال،حينت

1993( :ف) للداد الياا سد لة،اف الل ا ،ت اليي ،ت الي ،س الثةمسد سد

الد،بد
 ابد ال،حينت

1998( :ف) الك من ،الياسان  ،،الل ،ث ،الدةكدت اليي ،ت دا ،ال ،

الد،بد
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 2000(:ف) سد ،د ،الح،ا، ،للداد اكف ال الفت اليي ،ت الي ،س

 ابد ال،حينت
الثةمسد الد،بد

 اليل ،ت ،حيد1985( :ف) ال،مممف اللدا،لات سد الكيت الد،باتت اليي ،ت

1ت يا،،،ال

الليدات اليي،بات
 اليل ،ت ،حيد1989( :ف) الك ماامل ال،ما اتت يد
 ا كت ت يحي،د2011(:ف) :آسم لدادل سد البح
 ا،الت يحيد2004( :ف) يد

ام،يت اليي ،ت يا،،،ال ا مم
الكي،ي اليدمد،ت ي لبت الا،،

للإ الك مااملت با،،لت لبامنت

1ت دا ،ال لم

اللداد

اليلحدل
 ا،الت يحيد(:دل) اكف الل م

او اليدت با،،لت د

 ا،الت يحيد(:دل)ت يةديت سد اكيد الد لت ،الل م

دا ،ال لم

اللداد

ت با،،لت دا ،ال لم

اللداد

 -2الدراسات والرسائل العلمية:
، حايتت ،ال2009-2008( :،ف)ت لدا،لات الاد ال،د،ي :ليا،ل ،،دم ،الد ،اي،ذلميت
(،، ،حت د ل،،اه)ت كات اآلدا

،الدك،ف اوا مااتت ر ف الكيت الد،بات ،آدابامت لميدت الحمج

ل ح ،بملا
 غك منت يد إ1998( :ف) الك ماامل الد،بات الحداثت :د ا ،ت اةدات سد اليدمد، ،اا ل
الام،ات ،الياالاتت ك كت  ،مم ،، ،،حمل ،رف ()04ت لميدت الح ن الثمادت اان ال ،ت
كات اآلدا


،الدك،ف اوا مااتت ي بدت سحملت اليحيداتت اليي،

مهاتت دحي،ن2014( :ف) لدا،لات ال
كات اآلدا

م

ال ،دي بان الةداف ،الحدا ت (،، ،حت د ل،،اه)

،الكيملت ر ف الكيت الد،بات ،آدابامت لميدت ي،ل،د يدي،ي لاسي ،س،ت اللسام،
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 -3األبحاث ،والمقاالت ،والمحاضرات ،والمنشورات (الدوريات):
 ادا،ان تيحيد1994( :ف) نظرية المقاصد بين حازم ونظرية األفعال اللغوية المعاصرةت
يلكت ال،د ت الددد اا ،ت يداد الكيت ،ااد

الد،بدت لميدت لكي منت ااما،ت الد حمل

43-23
 ب،ب ،يت ،احات (2004ف)  :التداولية وتحليل الخطاب األدبي مقاربة نظريةت يلكت الي،رف
اادبدت ي399ت الحمد ال لم


الد ،دي ،ت لي،ست الد حمل 22 -2

،ا،لد تيحيد2000( :ف) اللغة ودالالتهات لة،ا

لدا،لد لكيد كأ البالغد (يةم )ت

يلكت املف ال ،ت يلث 28ت ي3ت اليلكل ال ،اد لكثةمست، -ال ا،ن ،اآلدا ت ال ،الت ااما/،
يم،لت الد حمل 49 -29
 لا،اي ت بمدال 2011( :ف) التداولية والبالغة العربيةت يلكت الي لب،ت ،بحم

سد الكيت

،ااد ت الددد ال مبهت لميدت يحيد حا،ت ب ،لت اللسام،ت الد حمل 177 -155
 -4الكتب المترجمة:
،، ياا ،ت س،اا ،اس1987( :ف) اليةم،بت اللدا،لاتت ل،ليتت

داد اك،شت اليي ،ت ي ،س

اوا،ما الة،يد
 بالا،ا ت ساكا 2007( :ف) اللدا،لات ين  ،،لن للإ غ،سيمنت ل،ليت دمب ،الحبم،تت 1ت
،،امت دا ،الح،ا ،لكا، ،،الل،ساه
 ل،،جت ب2010( : ،ف) اللدا،لاتت ل،ليتت ردد الدلمبدت الدا ،الد،بات لكدك،ف ام،،،نت
با،،لت 1
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،ليتت يحيد احاملنت اللسام،لاتت ل،للإ الك ماامل اللدا

ف) يد1993( : اللاالادت د ش

 مل الاةداتت، حيدت ك كت الد ا،ب، ليت حميد، ل:ل،  لاةما،اك،ث، (دل)ت ب:ام، ا ت يم،



ا،لت ي لبت غ،الةمه
يحيد، ل، ت اف الدان دغ،فت ل،لات الا،ف) اللدا2003( :ت لمن،ال،، ت آن ؛ ي،ب،، 
،،الا،  ال كادت لك بمات،لت دا،،ت با1 ابمادت ت،ال
: المؤلفات األجنبية-5
- Armengaud Françoise , La pragmatique que – sais – je ? PUF ,
1985 .
-Oswald Ducrot et Jean-Marie Schaeffer, Nouveau dictionnaire
encyclopédique des sciences du langage, éd. du Seuil, [1972],
1995
: المواقع اإللكترونية-6
ره،ف الي2006 /5/ 19  ت يةم سد،،الك مااملت يلكت د، لات، اللدا: يت امد، الثميwww.doroob.com
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