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عنوان البحث :إشكالية تعميم المغة العربية لغير ال ّناطقين بها في المسانيات التّداولية
الدكتورة :ذهبية حمو الحاج
جامعة تيزي وزو ،الجزائر
ممخص
الدرس المساني التّداولي الحديث ىو الذي ينظر في استعمال المغة في الواقع وفي سياق
إن ّ
ّ

أن ذلك
معين ،المغة العربية الفصيحة خاضعة ليذا المعيار ،وان كانت مستعممة في حدود ّ
ّ
ضيقة إال ّ

كاف لممحافظة عمييا .وفي التّوجو االستعمالي لمغة ينبغي توافر طاقات تسيم في العممية التّواصمية،
أن القدرة الفطرية في اإلنسان عامل أساس في االكتساب والتّعمم ،وىو ما أشار إليو نعوم
عمما ّ

تشومسكي في نظريتو العقمية ،وىذا إلى جانب قدرات أخرى ليا دورىا الحاسم في تثبيت المغة

وترسيخيا .لقد أ ّكدت تجارب كثيرة أن تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا أمر ممكن ووارد ،والمنيج
نمح
التّداولي يوضح كيفية تم ّكن المتعمّم من التّواصل في مقامات مختمفة ،فالجانب االستعمالي الذي ّ

عميو يسمح باكتساب المغة وتعمميا دون دراية بالقواعد ،وىذا أمر ميم ،إذ يثبت قدرات اإلنسان

ال ّذىنية والنفسية واالجتماعية في التّعامل مع لغة غير المغة األم.
الكممات المفتاحية:تعميم المغة ،المسانيات التداولية ،الفعل الكبلمي ،التفاعل.
abstract
Linguistic pragmatics is a powerful approach to language acquisition
and teaching because it links language use with its specific contexts. Then
language use has a pragmatic dimensions. Following the tents of pragmatics I
propose that Arabic language as a second language is a closely related topic
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to be studied with respect to that dimensions. It is important for my research
here to consider the role played by pragmatics and by cognitive pragmatics
theories during the use of Arabic language in a communicative interaction
between the learners and to concern with the mental processes involved in
intentional communication
keywords:Linguistic pragmatics, language acquisition, Language act,
interaction.
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الناطقين بيا ،وليس ذلك
شيد العصر الحديث إقباال متزايدا عمى تعمّم المغة العربية من غير ّ

إالّ دليل عمى ما وجده ىؤالء فييا ،من جاذبية وجمال قد ال يجدونو في ّأية لغة أخرى ،إالّ ّأنو ينبغي

ألن طريقة التّعميم ستختمف عن طريقة تعميميا ألبنائيا ،ناىيك عن أمور
أخذ الحذر في أثناء تعميمياّ ،
جيدا،ويسمح لو بالتّواصل بيا
ال ينبغي التّغافل عنيا ،حتّى يتمكن
المتعمم من استوعابيااستوعابا ّ
ّ
وتداوليا في المواقف التي يعيشيا ويعايشيا.
إن التّوجو نحو تعميم المغة العربية باعتبارىا لغة ثانية أو ثالثة ،ليس بوليد العصر
ّ
مقدمةّ :

المدرسون يرغبون في تدريس
الحديث ،واّنما يعود إلى القرن السادس عشر والسابع عشر ،حيث كان
ّ
أن اعتقاداتيم كانت منقسمة
تبلميذىم المسان الذي كانوا يتقنونو ،ورغم اتفاقيم في الوسائل المتّبعة ،إالّ ّ

النحو ،إذ التركيز
أن الميارة تأتي بالمران والتّدريب ،وىنا نفي ألىمية تعّمم ّ
إلى طرفين :طرف يعتقد ّ

يكون عمى الحوار ،وىو ما يدعى بطريقة المحادثة ،وطرف يعتقد عكس ذلك ،إذ يذىب إلى دور

النحو البلتيني ،ولكن األمر سوف يتغير
النحو /القواعد في اكتساب المغة ،وذلك وفقا ألطر ّ
تدريس ّ
محل النحو البلتيني
النحو العام ّ
ابتداء من سنة  1660مع نحو بور روايال ،Port Royalحيث يح ّل ّ
جعيايتوسط المسانين المتقاربين.
حدا مر
باعتباره ّ
ّ

بالنظر إلى المغات البشرية نظرة الممارسة المنبثقة من
إن الحديث عن النحو العام ،يسمح ّ
ّ

خفية ال يدركيا البشر ،إال ّأنيا تسمح باكتساب ّأية لغة من المغات،
مؤىبلت فطرية ،تركن إلى قواعد ّ

يفسر التّحكم في المغة دون إدراك لقواعدىا .يأتي القرن الثّامن عشر لتبرز أفكار أكثر منيجية،
وذلك ّ

أن المنيجية شيء
إذ يبدأ التّفكير في أنساق افتراضية لنحو شامل صالح لجميع المغات ،رغم ّ

عبر عنو المسانيون في بحثيم عن كيفية اكتساب اإلنسان لمغتو ،فذىب تشومسكي
وىو ما ّ
أن اإلنسان ،يولد بمؤىبلت تسمح لو باكتساب ّأية لغة
أي ّ
 Chomskyإلى القول بالطابع الفطريّ ،

من المغات ،في حين ذىب جيري فودور J.Fodorإلى الطابع الوحداتي ،الذي يتأسس عمى ثبلثة

النظام المركزي.
عناصر :العنصر الصوتي والتركيبي ،والنظام المحيطي ،و ّ
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والتطبيق شيء آخر ،وىو ما يمكن استخبلصو من آراء المعمّمين ،التي تقوم بتصحيح المعايير
النظرية المغرقة في نظاميتيا باستمرار ،وبذلك تكون طموحات معمّمي المغة أكثر أكاديمية ،وتزداد
ّ
إن المعرفة الفكرية استثمار سكوني نظرييغني
أىمية المعرفة الفكرية لنسق المغة ،يقول شارل بوتونّ ":

العقل ،ويسمح بفيم نسق الّمسان األم بشكل أفضل" . 1يستمرمثل ىذا التّيار في عممو طيمة القرن
النصوص ،مستعينا في ذلك
التّاسع عشر ،وأصبح المعمّم يستيدف الوصول بالتمميذ إلى معرفة ّ
بالترجمة والتّعريب ،الترجمة من لغة أجنبية إلى المغة األم أو العكس ،وتعريب المصطمحات األجنبية.

ألن المسانيات ظمّت الميدان
لقد ظيرت المسانيات ّ
النظرية بعيدا عن االىتمامات التّعميميةّ ،

الرفيع التّخصص ،حيث تزعمو فقياء المغة إلى جانب فبلسفة المغة وعمماء األصوات (عمم
العممي ّ
النحويين أو
أن المعّممين أو ّ
األصوات العام والتّاريخي) ،وفي ىذا الصدد ينبغي اإلشارة إلى ّ
فعال ،أكثر من اىتماميم بتعميم
األلسنيين ،كان اىتماميم منصبا عمى تعميم لغتيم لؤلجانب بشكل ّ

المغات األجنبية لممواطنين من الشباب .وبذلك ُوجدت محاوالت ناجحة وواضحة،رغم السمطات ،التي
واجيتيا ببعض العراقيل نظ ار لمطابع لفرديميذه المبادرات ،ولكن بعض الفرق استطاعت تجاوز العقبات
تمخضت عنيا نتائج تربوية إيجابية ،متّبعة طرائق فاعمة كالحوار والمحادثة،
واقتراح برامج مؤسسة ّ
ومستبعدة الترجمة باعتبارىا وسيمة ومرجعا ،ومثل ىذه الطريقة ليست إالّ محاولة تقميد طريقة تعمّم
المغة األم ،اعتقادا في تماثل سيرورات االكتساب المغوي .ومع سمبيات ىذه الطريقة من حيث ىشاشة
النظرية التي انبنت عمييا الدراسة التعميمية ،تبقى شاىدا عمى الحركة واستم ارريتيا وحركيتيا،
األسس ّ

-1شارل بوتون ،المسانيات التّطبيقية ،ترجمة محمد رياض المصري وقاسم المقداد ،دار الوسيم
لمخدمات الطباعية ،دمشق ،د.س.ط ،ص .011


وىو ما قال بو فريق من مدرسة سان كمو saint clou

العميا الفرنسية ،وكان ذلك بإشراف

تقدم لمطبلب أو المتعمّمين
وتم إنشاء فيرس جوىري لمغة الفرنسية ،واليدف منيا ،ىو أن ّ
غوغنيايمّ ،
األجانب كفاءة شفيية فعالة في الدرجة األولى ،وكفاءة كتابية في الدرجة الثانية.
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أن تعميم المغات لؤلجانب عن طريق االستماع
التي أثّرت عمى تعميم المغات األجنبية ،دون أن ننسى ّ

حدث كانت مواكبة لتطور الوسائط السمعية البصرية والسنيماء والتمفزيون ،ومواكبة أيضا لظيور
والتّ ّ

تقنية تسجيل الخطاب المروي ،وكذا تقنية الفيمم الثّابت...،وتعمّم مثل ىذه الوسائل،يسيم في األخذ بيد
المتعّمم ،حيث يستأنس بيا ،ويحاول تقميدىا واستحضار المعمومات التي أخذىا في يوم الحق.
لقد حدثت المواضعة في تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا،والتركيز عمى بعض األسس
الخادمة لمعممية التعميمية ،إال ّأنيا ال تبرز الحقيقة االستعمالية لمغة ،ونقصد بذلك عدم إبراز الجانب
العممي والتّفاعمي ،الذي يسمح لممتعمّم باكتساب المغة الثّانية ،بمعنى اآلليات الوظيفية الضرورية
تعبر عن كيفية الوصول إلييا ،ولكن ال بأس من
تعبر عن النتيجة ،وال ّ
لمتعمّم ،وتبقى األسس المقترحة ّ
ألنيا سوف تؤدي إلى اّلتساءل
ألنياتضيء الطريق نحو الجانب الفعمي الوظيفي لمغةّ ،
العودة إلييا ّ

قسمت الطريقة التعميمية
عن المفاىيم الحديثة الضابطة لمعممية التواصمية والتّداولية .ففي مرحمة ّأوليةّ ،
يتم إعداد المتعمّم وتأىيمو لمتعمّم ومتابعة التّعميم ،يقول
المتعمّمين إلى مستويات :ففي المستوى األول ّ
عمي حديديّ ":إنو المرحمة األولى التي تعمل عمى بناء ميارات المغة ،واعداد الطمبة لممراحل

القادمة" ،1وتستيدف ىذه المرحمة :إكساب المتعّممين قد ار من الميارات المغوية ،يم ّكنيممن االستماع
العامة ،2ومثل
عامة بالعربية وقراءتيا وفيميا ،والتعبير كتابيا وشفويا عن مواقف الحياة
ّ
إلى نصوص ّ
ىذه القدرة ،البد أن تحيط بعنصر االستماع ،الحديث ،القراءة والكتابة.

 -1عمي الحديدي ،مشكمة تعميم المغة العربية لغير العرب ،دار الكتاب العربي ،القاىرة  ،0611ص
.10
 -2منياج تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا ،مركز المغات ،كمية اآلداب ،الجامعة األردنية ،ص

.00
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عمى مستوى االستماع ،ينبغي مساعدة المتعمّم عمى فيم الكممات المنطوقة أثناء المحادثات
ويتم ذلك بـ:
اليومية العادية ،والتّمييز بينيا ،واإلحاطة بالسياق العام الذي وردت فيوّ ،


عرف عمى األصوات العربية
التّ ّ



نطق األصوات نطقا صحيحا



التمييز بين الحركات القصيرة والطويمة



الربط بين األصوات ورموزىا ربطا صحيحا

أما عمى مستوى الحديث ،فينبغي عمى المتعّمم:
ّ


التّمرن عمى التعبير الشفوي



التعبير عمى اىتماماتو بأسموب بسيط



التّمرن عمى إلقاء األسئمة وفيم األجوبة

وعمى مستوى القراءة والكتابة ،يجب عمى المتعّمم التم ّكن من:


القراءات بشتى أنواعيا



قراءة الجمل البسيطة



قراءة القصص الصغيرة في المغة العربية



رسم الحروف العربية بمختمف أشكاليا



الكتابة من اليمين إلى اليسار



تنظيم الحروف في شكل كممات

ألنيا تستدعي كفاءات ،تم ّكن المتعّمم من
تثير ىذه المحاور إشكاالت كثيرة عمى المستوى العمميّ ،
أن ذلك ينبغي أن يشفع بالدراسات ،التي اقتحمت باب
الولوج إلى التح ّكم الحقيقي في المغة الثانية ،إالّ ّ
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بالنظر إلى ظاىرة األفعال الكبلمية والحجاج واالستمزام الحواري ،والتّمفظ ...،وتنظر
اإلجراءات الفعمية ّ

إلى المتعمّم في كفاءاتو ،والى المغة في قدرتيا التواصمية ،وىو ما يحيمنا عمى التّداولية والمسانيات
عمما

التداولية،

أن
ّ

التداولية،تُعنىبدراسةالمغةفياالستعمال،ويأتييذاالتعريفتميي از

لياعنالدراسات

البنيوية،التياىتمتبدراسةالمغةباعتبارىانظامامغمقامعزوالعنالمؤثرات الخارجية .ولقد اقترح "ليفنسون" في
كتابو  Pragmaticsمجموعة من التّعاريف ،نذكر منيا:


التّداولية ىي دراسة العبلقات بين المغة والسياق



التداولية ىي دراسة ظواىر الخطاب المغوي من تضميناتواقتضاءات أو ما يدعى بأفعال
الكبلم.



الداللة.
التّداولية ىي دراسة ك ّل مظاىر المعنى دون فصميا عن نظرية ّ

معين ،دون
إن التداولية بيذا المعنى ،تقوم بدراسة المغة من خبلل استعماليا ضمن سياق ّ
ّ

اىماليا لممعنى وعبلقتو بظروف الكبلم ،فيي تيتم بالمتخاطبين ومقاصدىم في السياق الذي ترد فيو،
1
عرفيا باحثون عرب أمثال
مع مراعاة المقامّ ،
وكل ىذه العناصر مترابطة ومتداخمة فيما بينيا  ،كما ّ

ونعبر عنيا
طو عبد الرحمان ،الذي يقول « : :لفظة التداول تفيد في العمم الحديث الممارسة ّ

-La

عرفمصطمحالتداوليةمدلوالتعديدةمنذظيورىؤلولمرة،حيثيعودأصبلشتقاقيذاالمصطمحإلىالكممةاإلغريقية "
" ،πQξαcςالتيتعني " :الفعل،التنفيذ،االنتياءأواتمامالفعل،طريقةالتصرفوالتأثيرفياآلخرين،نتيجةالفعل.
ينظر فيMartine (Bracops): introduction à la pragmatique, Bruxelles :de :
Boeck, 2006, P1.
1
النحوي عند سيبويو ،د.ط ،جدا ار لمكتاب
 إدريس مقبول ،األسس االبستمولوجية والتّداولية لمنظر ّالعالمي ،عالم الكتب الحديث ،األردن  ،8112ص .8
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 praxisتفيد تماما الممارسة ،وىي مقابل المصطمح التاريخي ،وتفيد أيضا التفاعل في1
تم ذلك في .1970
التخاطب ، »...وقد ّ

المقدمة التّمييدية لمموضوع ،بدا لي األمر ميما إثارة إشكالية تعميم المغة
وان أطمت في ىذه
ّ

العربية لغير الناطقين بيا بشكل عام ،وفي ذلك إشارة إلى ُندرة دور المسانيات كمنيج رصين

ألن سوسور وأتباعو من المدرسة البنوية -
ُيعالجالموضوعات بطريقة عممية ،وىو أمر ليس بغريبّ ،
يعد تجاو از لعممية
ألنو ّ
وفي وضعيم لنظرياتيم  -لم يكن ىدفيم متمثّبل في دراسة المغة لغاية نفعيةّ ،

المغة التي كانوا يؤمنون بيا .وميما كان من أمر ،البد أن تكون ىناك رابطة تربط تعميم المغة العربية
الناطقين بيا (لؤلجانب) بالجانب المساني الصرف ،وبالجانب االستعمالي (التّداولي).
لغير ّ
تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها من منظور بنوي:
إن مساىمة البنوية في مسألة تعميم المغة لم تكن كبيرة ،ومن خبلل البنيوية اعتقدت المسانيات
ّ

النماذج البنوية أدوات فاعمة في تحميل الخطاب ،وذلك
العامة في امتبلكيا لممنيج والتّقنية ،إذ ّ
قدمت ّ
َّ
أن
من حيث العناصر التركيبية (الصوت ،التركيبّ ،
الداللة والمعجم) ،ولكن ينبغي أال نتجاىل ّ

توظيف ىذه المعطيات بقي في حدود المثالية ،وذلك نظ ار القتحام القواعد التوليدية التحويمية

النماذج التي
لتشومسكي مجال تعميم المغات لغير الناطقين بيا ،فقد كان االىتمام
منصبا عمى تحديد ّ
ّ

تُظير كفاءة المتعممين وحدود قدراتيم.

إن المسانيات السوسورية ،أغنت العموم اإلنسانية من حيث المفاىيم
ويبدو من البدييي أن نقول ّ

والمناىج ،ورغم أسبقية المسانيات إلى العممية المنيجية ،تبقى إشكالية العموم المستفيدة منيا مطروحة،

 -1د /طو عبد الرحمن ،الداللياتوالتداوليات "أشكال الحدود" ،البحث المساني والسيميائي ،منشورات
كمية اآلداب والعموم اإلنسانية بالرباط ،سمسمة ندوات ومناظرات رقم  ،6ط  ،1مطبعة النجاح الجديدة،

الدار البيضاء  ،1894ص .288
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ومن بين التّساؤالت :ىل تممك المسانيات حموال لمشاكل تعميم المغات ،التي تستيدف تكوين قدرات
أن
أن
الميمة صعبة المنال ،إالّ ّ
وبالرجوع إلى تشومسكي ،تبدو ّ
شفوية ّ
ّ
وفعالة لبلستعمال والممارسة؟ ّ
ألن معارضيو سوفيظيرون عكس ذلك في األعمال ،التي تبحث
موقفو سوف ّ
يتغير مع مرور الوقتّ ،

الميمة المسانيون التطبيقيون األمريكيون ،الذين سيطروا
في اكتساب المغات األجنبية ،وساىم في ىذه
ّ

النظري وتبسيطيا لحل القضايا التعميمية العممية.
عمى معطيات البحث ّ

النظرية ،استيدف فتح األبواب عمى تعّمم المغة في أوضاع
إن التّعميم بسعيو إلى تجاوز المعرفة ّ
ّ

متكاممة من التواصل الكبلمي السيما الشفوي ،إلى جانب استقبال الرسائل المنطوقة والمكتوبة عمى
أن تكوين قدرة كبلمية حقيقية عند المتعمّم ،يقتضي إخضاعو إلى
السواء .ونشير في ىذا المقام إلى ّ
لجو اكتساب المغة
تدريب عممي منتظم بإبعاد التّفكير ّ
جو مماثل ّ
النحوي أحيانا ،ونقصد بذلك خمق ّ

ألن النتائج أثبتت ضرورة أخذ الحذر ،وأخذ معطيات
األم ،ولكن ينبغي عدم المبالغة في ىذا األمرّ ،
ّ

كثيرة بعين االعتبار ،يقول شارل بوتون ":ينبغي عمى تصنيف المسان األجنبي أن يبحث إذا عن

بالنموذج السموكي وبالنموذج الشمولي ،غير
ألنو لم يعد قاد ار عمى االكتفاء ّ
نماذج في موطن آخرّ ،

األم " . 1ينبغي في ىذا اإلطار إثارة جانبين من المغة ،الشكل
المعروف ّ
جيدا الكتساب المسان ّ
األم في طريقة إدراك الواقع
والمضمون (بتعبير ىممسبلف) .من حيث المضمون :تُفرض المغة ّ
تكونت لديو قدرة عمى اإلحساس باألصوات ،وقدرة
وتحميموّ ،
أما من حيث التّعبير ،يكون المتعمّم قد ّ

مما يساعده عمى تقريبيا إلى المغة الثانية ومقارنتيا فزيولوجيا وعصبيا،
عمى تنظيميا في مقطوعاتّ ،

يكون كفاءتو المسانية ويترجم عمى مستوى اإلنجاز ،عن
وىو ما يظير في نشاطو الكبلمي ،الذي ّ
طريق قدرتو الخاصة عمى تشكيل الخطاب ،والسؤال المطروحينا ىو :ىل يتم ّكن المتعمّم من استكمال
متكونة بالتبلؤم مع
عرف" ،الذي ال يتأسس إالّ عن طريق صورة محسوسة وادراكية وفكرية
فعل "التّ ّ
ّ

تمت االستعانة بالوسائل السمعية -البصرية الحديثة ،تبقى المشاكل مطروحة عمى
المغة األّم؟ ّإنو ميما ّ
-1شارل بوتون ،المسانيات التّطبيقية ،ترجمة محمد رياض المصري وقاسم المقداد ،ص.000
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مرن الفكري -الحسي،
مرن عمى مختمف المستويات :التّمرن السمعي-الحركي ،والتّ ّ
مستوى إعادة التّ ّ
والتّمرن عمى خمق محيط حيث تنتظم الممفوظات ،وىنا رّبما ىو موضع الحديث عن التّداخل المغوي،

متمحمة في المعالجة.
األم والمغة الثّانية
ّ
إذ تبدو الحدود الفاصمة بين المغة ّ

إن إثارة مسألة خمق المحيط ،الذي يمكن أن تنتظم فيو الممفوظات يحيمنا عمى الجانب
ّ

أن عدم ممارسة المغة في مواقف حياتية مختمفة ،يقّمل من
االستعمالي ،فكثي ار من ّ
الدراسات ،تؤ ّكد ّ
فإن القدرة عمى مواجية تجربة لغوية جديدة خارج اإلطار
إمكانيات اكتساب المغة الثانية ،وبالتّالي ّ

أن
المدرسي ّ
ألن الوقوف عند الكفاءات األكاديمية ينقص من الكفاءات التواصمية ،ذلك ّ
ميمةّ ،
تعد ّ

المغة ىي موضوع التّعمّم وىدفو ،ىي أيضا ممارسة اجتماعية خارج الييئة التنظيمية ،يقول بورشير":
يعد أساسيا لمحياة الحالية لمتبلميذ،
يتحدد تعّمم/تعميم المغات حاليا بيدفين مزدوجين ،االنضباط الذي ّ
ّ
وأساسيا بالخصوص بالنسبة لتجربتيم المستقبمية ،فينبغي عميو أن يسّمح المتعّمم بالكفاءة عمى
التواصل" . 1والكفاءة التواصمية ال تنشأ من عدم واّنما من فعل التّداول ،الذي يخوضو المتعمّم لمغة
الثانية ،مستندا إلى استراتيجية التّعويض لتحقيق التأثير والتاّثر في وضعية تفاعمية لسانية تُكسب

المتعّمم معارف سموكية.
فإذا واجو غير الناطق بالمغة العربية عبارة "السكوت من ذهب" ،فالمشكمة التي سوف تُطرح
الرىان التّقييمي متعّمق بتقدير اإلنجاز المغوي والفاعمية التّواصمية .بالنسبة
تتمثّل في تشكيل المعنى ،و ّ

لممكمّف بالتقييم ،الذي ىو من أىل المغة العربية،يتموقع إنتاج المعنى في درجة غامضة ،بينما بالنسبة
لممقيم الذي يتقاسم مع المتعمّم العالم االجتماعي والمساني والثقافي تظير الوجاىة التّداولية ،التي تربط
ّ
بين رغبة المتعّمم في القول والتأثير ،وبمورة ىذه البنى المسانية في المغة اليدف(المغة العربية) .وفي

-L. Porcher, L’enseignement des Langues étrangères, Editions Hachette,
Paris 2004, P 9.
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ىذا اإلطار أيضا سوف يطرح إشكال العبلقات بين السياق االجتماعي الثقافي ،أين يجري تعميم المغة
العربية لغير الناطق بيا وبين السياق المقامي لمتقييم.
ينبغي تقييم تعميم المغة العربية باعتبارىا لغة ثانية ،بأخذ السياق الحالي والمقامي بعين
صرف/العمل ،والمنجزة في إطار ما بين
االعتبار ،ذلك ّ
أن معارفنا وتأويبلتنا لمعالم ،وقدراتنا عمى التّ ّ

ذواتي ،غالبا ما تكون راسخة في سياقات ثقافية اجتماعية خاصة ،وأن ينيض التعميم بيذا اإلجراء،

المكون المساني
يعني االلمام بالمحيط التّعممي من جميع جوانبو ،والحالة العكسية سوف توقفو عند
ّ

لمكفاءة التّواصمية ،التي قد ال تفي بالغرضّ ‘ .ن العنصر الثقافي االجتماعي ،يجعل االىتمام بالمغة ال
الرموز ،وال عند اكتساب بعض اآلليات ،ولكن مجموعة من الوظائف
يتوقف عند حدود الترميز ّ
وفك ّ

المتكاممة حسب المقامات التواصمية المختمفة ،تقول أوركيوني ":يبدو من البدييي أن تسمح الوظيفة

األولى لمغة المنطوقة بالتواصل بين األشخاص  interpersonnelleفي مختمف مقامات الحياة
الي ومية ،وال يمكن أن نأمل فيم الطبيعة الحقيقية ليذه المغة دون االىتمام بالوسائل المستخدمة لتحقيق
الغايات التواصمية" ، 1وفي ىذا المقام ،يبدو من الجدير أن نجعل إشكالية التقييم المغوي في إشكالية
تطور الحجج ،التي تسمح بإعادة التّفكير في مفيوم الكفاءة في
الفعل/العمل (التأثير لمتغيير) ،فيي ّ
المنظورالعممي والثقافي االجتماعي لمممارسات المغوية االجتماعية ،ألن المعنى يتش ّكل في إطار من
الحوارية ،ومن خبلل المبادرات والتّفاعبلت ،والتأويبلت المتكررة ،ومن خبلل إعادة الصياغات
المكون التقييمي.
والوسائط الخطابية ،وىو ما يحيمنا عمى
المكون االستراتيجي ،و ّ
المكون التداولي ،و ّ
ّ
يتم بالتّحكمفي الخصوصيات التّمفظية ،ففي
-1
المكون التداوليّ :
ّ
إن إنتاج الوظائف التّداولية ّ
ألن المتكّمم غير المتقن لمغة الثّانية ليس ىو
الفعل التّواصمي ينبغي اعتبار الطرف الثاني (المستمع)ّ ،

الدخول في عبلقة تخاطبية مع مخاطبو،
المتكمّم الذي يرتكب أخطاء ،ولكن ىو الذي ال يعرف ّ
- C.K, Orecchioni , Le discours en intéraction, Armand colin éditeur, Paris
2005, P 09.
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ألن "المقاربة التّداولية (بمفيوم
بمعنى المتكمّم الذي ال يعرف كيف يساعد مخاطبو عمى بناء المعنىّ ،

إن السياق ىو الذي يسمح
بيرار )Berardتعتبر المغة وسيمة لمتأثير في اآلخر وتدريسيا في سياقياّ .

بإعطاء تأويبلت ما ،ومعرفة إذا كان األمر يتعمّق بإخبار أو وعد أو أمر" ،1وىي المقاربة التي تعتبر
يحدد السياق ،لتستنبط منو المعمومات التي يحتاجيا في تأويل الممفوظ.
المخا َ
طب طرفا فاعبل ،وعميو ّ
عدة تأويبلت ،فالعمل يتمثّل في وضع المضامين التي تعمّم المتعمّم غير
يتفرع إلى ّ
وبما ّ
أن التأويل ّ

الناطق بالمغة العربية ،باعتباره متكمّما اإلجراءات التّداولية ،التي تعالج السياق قصد مساعدة
ّ

طب عمى الوصول إلى تأويل األكثر احتماال ،وىو التأويل المستيدف من قبل
المخا َ

ِ
ىامة لممعنى ولبنائو من قبل المتعّمم ،وبالخصوص إن
المتكّمم/المخاطب ،واليدف ىو إعطاء مكانة ّ
اليسر المغوي .Aisance langagière
تطورت فيو القدرة عمى تحديد خصوصيات ّ
ّ

الصيغ في بعض النتاجات الكبلمية صحيحة نحويا وخاطئة سياقيا ومقاميا ،يقول
تظير ّ

إن المعارف التّداولية مرتبطة بشروط تفعيل
كورنير C.Cornaireورايموندّ ":P.M. Raymonde
2
إن معارف من
المعارف اإلجرائية واإلعبلنية وبشكل دقيق من حيث :متى ولماذا عمينا استعماليا؟" ّ

النفس المعرفي باعتبارىا معارف شرطية ،C.conditionnelleفعندما يممكيا
يعينيا عمم ّ
ىذا ّ
النوع ّ

المتعمّم

ويجعميا

خاصة

بو،

فيو

يتبنى

استراتيجيات

تواصمية،

يقول

إن الكفاءات التّداولية( )...تسمح بتطوير الكفاءات
رادنكوفيتشّ ":A.GohardRadenkovic
عرف عمى األوضاع
تعوض ّ
النقائص المسانية ،وأخطاء تأويل الممفوظ،أو عدم التّ ّ
االستراتيجية ،التي ّ

1

-E. Berard, L’approche communicative, Clé internationale, Paris 1991, P 23.
- C.Cornaire, P.M.Raymond, Le point sur la production écrite en didactique
des langues, Centre éducatif et culturel, Montréal 1994, P 22-23.
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الثقافية االجتماعية المؤطّرة لممقام التّواصمي" ،1وىذا يعني اإللحاح عمى تعميم قواعد التأقمم التّواصمية
في مختمف السياقات لتفادي الغموض في الرسالة أو التّبادل.
الناطقين بيا ،يعني في حقيقة األمر
:إن مواجية تعميم المغة العربية لغير ّ
المكون االستراتيجي ّ
ّ -2
التّصدي لمعوائق المطروحة عمى مختمف المستويات :الصوتية والتركيبية والداللية والتّداولية،
أن
ولتجاوزىا أثناء المحادثة في العممية التواصمية ،يتبنى المتعمّم استراتيجية "التّعويض" ،عمما ّ

المحرك األساسي الذي
االستراتيجية
ىي)...(":الحيز الفاصل بين ّ
ّ
النواة المسانية والوضعية الحقيقية ،و ّ

2
يطور استراتيجياتو حسب تأويل
يسمح بتفعيل
المكونات األخرى لمكفاءة التّواصمية "  ،فالمتعمّم ّ
ّ

لموضعيات التّواصمية ،التي يعيشيا ،فكممة "طوبيب" التي يمكن أن يتعامل بيا أجنبي في موقف

محدد ،تدخمو في المغة العربية عندما يعيدىا إلى أصميا الحقيقي وىي "طبيب"،أو كممة سي ار
تواصمي ّ

ا ،التي يعود أصميا إلى "صحراء"...

يمجأ المتعّمم إلى اال ستراتيجيات التواصمية عندما يواجو مشكمة لسانية ،وبالخصوص عمى
ألن االستراتيجية في مفيوميا األساس ىي
المستوى المعجمي عندما تكون الكممة ىي العائقّ ،

"تخطيط فعمي ،وخطوة واعية لح ّل مشكمة أو تحقيق غاية" ، 3فسياق اإلنتاج المغوي يسمح لممتعمّم
محدد ال
محددة ،ألن المتعمّم في موقف تواصمي ّ
باستعمال مختمف المصادر المسانية المفيدة لوضعية ّ
يرغب في االستسبلم لتغييب الكممة  ،Blocage linguistiqueواّنما يركز عمى مكتسباتو السابقة،

متعدد التّخصصات ،إذ
محدد ،فالتّنظيم سوف يكون ّ
فعندما تدخل الصياغات المسانية في إطار عمل ّ
1

- A.Gohard-Radenkovic, Communiquer en langue étrangère, Des
compétences culturelles aux compétences linguistiques, Berne, Peterlang
1999, P 95.
2
- V.Castelloti, B.Py, La notion de compétence en langue, n° spécial de
Notions en questions n°6, 2002, P78.
3
- C.Cornaire, P.M.Raymond, Le point sur la production écrite en didactique
des langues, P 53-54.
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يجمع ما ىو لساني ،ولساني اجتماعي ،واستراتيجي وتداولي ،وتتمثّل ضمنو كفاءات تؤثر بعضيا في
ألن التّواصل والقصد التّواصمي يؤثّر عمى انتقاء الوسائل
بعض وتتفاعل ،وترتبط ك ّل كفاءة بأخرى ّ

المسانية.

وفي ىذا الصدد ،ينبغي معرفة نوع االستراتيجيات ،التي يوظّفيا المتعممون لمتواصل عندما
يواجيون لغة ال ينطقونيا سواء كانت نتاجا فرديا ،أو مرتبطة بالتّوظيف االجتماعي لمجموعة من
األفراد ،أو كانت نتاج نقل الكفاءات ،التي يتح ّكم فييا المتعممون في لغتيم األصمية،وتجعميم متسّمحين
فإن االستراتيجيات تسمح بتحيين التّواصل .يممكمتعمّموالمغة الثانية
بطريقة أو بأخرى ،وعمى ك ّل حال ّ
أو األجنبية سجبل من االستراتيجيات التي ينبغي استثمارىا  ،فيتعمّق األمر بـ"استراتيجية اإلحداث"،
صرف ،والكفاءات االستراتيجية لتسيير ومعالجة التوقفات
التي تتمثّل في القدرة عمى إيجاد وسائل التّ ّ

التواصمية في اإلنتاج التّفاعمي ،وىذا يعني تجاوز"مخاطر التّواصل".

النمط التّعميمي مرىون بعدد من العوامل ،وينجز عمى أساس
-3
إن اختيار ّ
المكون التقييميّ :
ّ
المقدمة لؤلسئمة المطروحة واألىداف المنتظرة .تسمح المعايير الموضوعة والمقترحة،بائتبلف
األجوبة ّ

عرف من خبلليا عمى مدى اكتساب المتعمّم لدرجة
أنواع مختمفة من اإلثباتات ،حيث يمكن التّ ّ
حدد الكفاءة الثّقافية
الكفاءات ،وبذلك ينبغي اعتبار ّ
كل أنواع التّجارب المغوية واالستكشافية ،التي تُ ّ
واالجتماعية.

الفعال،
ينبغي لمتقييم أن يسمح
ّ
بتفحص مدى تم ّكن المتعّممين األجانب من التّواصل ّ

لمنص المنتوج (الناتج) .تظير
وتقديرالكفاءة المغوية في السياق والعمل المقترح ،وكذا القيمة التّداولية
ّ

محددةّ ،إنما االىتمام
النتائج عمى أساس مستوى الكفاءة ،ولكن ينبغي أال
ينصب االىتمام عمى كفاءة ّ
ّ

ويعرفيا بيكاريكدوىمرS.Pekarek-Doehlerبقولو":
بمجموع القدرات
ّ
المفعمة من طرف ىذه الكفاءةّ ،
أي وقت ،واّنما ىي خاضعة لمسياق:
ّ
إن القدرة غير موضوعة في أذىاننا ،وليست قابمة لمتحريك في ّ
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وفيا لما يستطيع أن يؤديو المتعمّم .1"...،يرتكز ما يتعّمق
إن نتاجات المتعمّم المغوية ليست انعكاسا ّ
ّ

إن معايير التقييم تولي العناية لئلجراءات،
بتقييم الكفاءات عمى المظاىر الوصفية الستعمال المغةّ .
التي تسمح بتقديم الخطاب ،وبذلك ينبغي لتقنيات التّقييم أن تعكس الكفاءة المغوية ،والتّركيز عمى
كفاءة التّفاعل المغوي .يتعّمق األمر ىنا بتضمين المعرفة المسانية وتفعمييا بطريقة خاصة في مقام
معين ،وىنا يمكن الحديث عن استراتيجية اإلنتاج ،التي تحتكم إلى" :التخطيط" ،و"التّعويض"،
ّ
أما في حال التّفاعل الحواري ،فاالستراتيجية
والفحص والتصحيح" ،وىو حال الخطاب الفردي(ال ّذاتي)ّ ،
سوف تحتكم إلى "األدوار الكبلمية" ،و"التّعاون" ،و"التوضيح".
وعمى إثر ما قيل سمفا ،يبدو من األىمية بمكان إعادة الّنظر في العنصر الذي ىو التّخطيط،

يسيرىا المتكّمم بطريقة فردية في مقام االختبار ،سواء كان ذلك في المنطوق
ّ
ألنو يمثّل العممية ،التي ّ

لممقيم المكّمف بتقييم "النتيجة" واالستعمال
أو في المكتوب ،وىي العممية ،التي تبقى غامضة بالنسبة ّ

لمغة،ألن المعنى كقيمة لمممفوظ ،ال تتح ّكم فيو المغة بقدر ما يتح ّكم فيو مستعمموىا ،2وازاء ىذه
الفعمي
ّ
لممقيم،وتتعمّق باالستراتيجية الشفوية وغير
الوضعية ،تُقترح معايير أخرى أكثر وضوحا بالنسبة
ّ
الشفوية ،ىي معايير وضعتيا الدكتورة نبيمة حوحو ،نمثّميا في ىذا الجدول بالشكل األتي:

1

- S.Pekarek-Doehler, Compétence et langage en action, Bulletin
VALS/ALSA, n° special, La notion de compétence, cordonné par Mondada,
Paris 2006, P 9-45.
وىو المبدأ األساس الذي نادى بو "بول جرايس" ،أحد أعبلم فمسفة المغة العادية
 -2عبدالياديالشيريابنظافر :استراتيجياتالخطاب :مقاربةلغويةتداولية،دارالكتابالجديدالمتحدة،بيروت،
لبنان ،2004صص.81-88
 - نبيلة حوحو« Vous dites « compétence pragmatique en français langue ،
étrangère ? », quel poids faut-il donner à l’influence du contexte socioculturel
» ? de l’apprenant
https://www.google.fr/#q=vous+dites+competence+pragmatique&start=10
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المخاطبة الذّاتية
المعايير
تيسير
المخاطبة
الذاتية

المخاطبة التّفاعمية

الوصف

المعايير

بأية طريقة تسيير
 -يأخذ المتعمّم الكممة ّ

التّفاعل

من الطرائق.

 يقوم بإقحام خطابو.خطوة

بعد

 يدرك المتعمّم الدخول فيحوار مع المخاطب.
الدالة
 -يستعمل العبلمات ّ

 يتكّفل بخطابو من حيث بناؤهأخرى

الوصف

(حسب

تنظيمو ودرجة تع ّقد الخطاب).

عمى العبلقات االجتماعية.
 يسترعي انتباه المخاطب.ظف
 -يو ّ

سجبل

مفرداتيا

مبلئما لممقام.
 ينظّم تفاعمو وفق مستوىتعقّد التبادل.
التّعويض

 -يبادر

المتعّمم

مستعينا

بالرصيد

االجتماعي

تموز 5102

إلى
الثقافي

الكبلم التّعاون

 -يقوم المتعّمم بالمبادرة في

المغوي

فتح الخطاب:

قصد

يمكن



أن

يساعد

إدخالو في إطار الخطاب

مخاطبو

العام:

الحصول عمى المعنى



إعادة البناء



االستبدال



التعديل



التكيف
ّ

عمى

المراد  :عممية البناء.


يمكن لممتعمّم تغيير
السجل
ّ



يقوم المتعمّم بتكييف
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خطابو

التعبير التحميمي

ردود

وفق

أفعال المخاطَب

 -يقوم المتعمّم بتوظيف العبلمات االيضاح

الفحص
والتّصحيح

غير المغوية (أنظمة اجتماعية
ثقافية خاصة بالجماعة المغوية
التي ينتمي إلييا).

ويحدد الخمل
 يكشف المتعمّمّ
في العممية التواصمية.
 -يقحم

مرجعياتو

الثقافية

الخاصة.

 يكشف عن عدم التبلؤم فيالتواصل،

ويحاول

إيجاد

الحمول بإعادة الصياغة من
جديد.

يممك ك ّل متعمّم كفاءة لسانية ،وىي كفاءة بيولوجية فطرية ،بمعنى ّأنو يمتمك نظاما من
المتطور باستمرار ،ولكن المتعمّم أيضا مالك لكفاءة تداولية،
القواعد ،التي تحتكم إلى الوضع المغوي
ّ
محددة بمجموعة من القواعد االجتماعية المسانية المكتسبة شيئا فشيئا في إطار التّفاعبلت
ّ
االجتماعية.إن الكفاءة التواصمية ال تتمثّل في مجموع المعارف المسانية ،واّنما ىي أيضا انعكاس
ّ
تموز 5102
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لمجموعة من األفعال الكبلمية ،الناتجة من خبلل الحاجات التّواصمية والتّفاعبلت االجتماعية ،فنحن
شيءأن المغة ممارسة اجتماعية ،وعمى التّحميل المساني االىتمام بالكفاءات المتنوعة
أي
ّ
نعترف قبل ّ
لممتعمّمين ،أي بالطرائق المختمفة لمتواصل ،ومثل ىذا التّحديد ال يبتعد عن مفيوم ىايمس،Hymes
أن التّواصل ىو استعمال المغة في مختمف الوضعيات المضبوطة اجتماعيا ،وىو ما
الذي يؤ ّكد ّ

معمقة
ّ
يتجسد في التداولية بمفيوم استعمال المغة وعبلقتيا بال ّذوات ،ففي حوزة ك ّل متعمّم معرفة ّ
بالقواعد االجتماعية المقبولة ،ووضعيات تواصمية ذات نماذج مختمفة.

تعميم المغة العربية لغيرالناطقين بها من المنظور التّداولي:
 -1الكفاءة التّداولية:
المكونة لبلستراتيجية التّخاطبية ،فرغم الكفاءة
تحيمنا الكفاءة التّداوليةعمى إجراءات التّخفيف
ّ

أن المتعمّم ال يتح ّكم في بعض اإلجراءات ،التي تساعده عمى التّواصل .وفي
المعجمية و ّ
النحوية ،إال ّ
بالرجوعإلىماكتبيالفيمسوفان " ج.ل .أوستين "وتمميذه " ج.سورل "حول ىذا المفيوم المساني التداولي
الجديد،فإن "الفعل الكبلمي " يعني :التصرف أوالعمل ِ
االجتماعي أوالمؤسساتي الذيينجزىاإلنسانب
ّ
لذييؤدييالمتكمم بمجرد تمفظو بمل فوظ اتمعينة ومن
الكبلم،ومنثم ّّفـالفعل الكبلمي يرادبياإلنجا از
ّ
أمثمتو:األمر،والنيي،والوعد،والسؤال،والتعيين،واإلقالة،والتعزية،والتينئة ...فيذه كميا أفعال كبلمية.

ينظر ،مسعود صحراوي ،التداوليةعنالعمماءالعرب ،دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في التراث
المساني العربي ،ط  ،1دار التنوير ،الجزائر  ،2009ص10


مرة من قبل باشمان Bachmanفي 0661
ألنو مفيوم ّ
إن مفيوم الكفاءة التداولية حديثّ ،
قدم ألول ّ

 ،ولكن الباحثين الحظوا قبمو أىمية المغة عندما ُندخميا في سياق إنتاجيا وفاعميتيا دون استعمال

لمصطمح كفاءة تداولية .وبتحديد مفيوم الكفاءة التواصمية ،استعمل الباحثون مصطمحات مشابية
ىاما في الكفاءة التواصمية ،نرى ّأنو
مكونا ّ
لمكفاءة التداولية المعروفة حاليا ،وباعتبار الكفاءة التداولية ّ
من الجدير تحديد ىذه الكفاءة وما ينضوي تحتيا من كفاءات تسمح لممتعمّم من اكتساب لغوي أفضل.
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نتصور ّأنو مالك لوعي تداولي يدفعو إلى الظيور بالعجز في الخطاب أو الضعف في
ىذا المقام،
ّ

الكفاءة وتعويضيا بوسائل لسانية مألوفة .لقد أصبح مفيوم "الكفاءة التّواصمية" في السنوات األخيرة
(الحية) .كما أثبتت بعض التّحاليل التّفاعمية
مفيوما أساسيا في التعميميات المعاصرة لمغات الطبيعية
ّ

أن التّعميم الخاص بالمغات األجنبية يرّكز عمى المعارف المرتبطة بالمعجم ،وبالنحو والتركيب وعمم
ّ

وظائف األصوات ،وذلك عمى حساب المظير التّواصمي لمكفاءة المسانية ،وازاء ىذه النتائج ،نعترف

إن العبلقة بين
حاليا بأىمية المقاربة التّداولية الضرورية الستكمال التعميم التقميدي لمغات ّ
الحيةّ .
أن المتعّممين المتح ّكمين في المغة األجنبية لغويا ،ال يممكون
الكفاءة المسانية والكفاءة التداولية ،أثبتت ّ

حتما التّح ّكم نفسو تداوليا والعكس صحيح ( وىو ما يحدث في اكتساب المغة األم عموما) ،فميس
تطور الكفاءة المسانية والكفاءة التّداولية.
ىناك موازاة آلية بين ّ
يتمثّل التّيسير mitigationتداوليا في مبلحظة التيسيرات الداللية ،التي تتوقف عند حدود
الوحدات المعجمية المعزولة،والتي يمكن أن تحمل بعيدا عن السياق التواصمي ،وىناك من الباحثين
ممن يتصورون
أمثال ماير ىرمان ونقارتنّ ،)1982( Meyer-hermann et weingarten
ظفة من قبل المتكّمم لمتخفيف من المخاطر
التخفيف بالمعنى التداولي مجموعة من اإلجراءات المو ّ
يتضمن الممفوظ":أتساءل إن كان بإمكانك أن تعيرني
والمزوميات الناتجة عن فعمو الكبلمي ،وبالتالي
ّ

كتابك" أو "أعرني كتابك؟"- ،وباستعمال عبارات"أتساءل" و"ىل بإمكانكم" ،والموجيات من قبيل:
متغير ،وأق ّل تيسي ار بإزاء الممفوظ نفسو .يمثّل
ربما ،ببل ّ
شك – ...مفيوما يسمح بتيسير القضايا بإزاء ّ
أن ك ّل تفاعل اجتماعي ،يرتكز عمى رغبة المشاركين في
التيسير استراتيجية تخاطبية عمى اعتبار ّ

احتراميم واحترام اآلخرين.


النقاش المساني في بداية الثّمانينات من القرن
أُقحم مفيوم التيسير باعتباره مفيوما تداوليا في ّ
العشرين ،عن طريق فرازر ،1890 Fraserو.)1892( Meyer-hermann et weingarten
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تدخل مثل ىذه اإلجراءات لتسمح بالحفاظ عمى الجانب االجتماعي ،وتجعل المغة نظاما
مزدوجا ،فمن جانب ،تش ّكل اإلنسان في أعماقو ،وذلك في المستوى المعرفي ،وفي موقفو الثقافي إزاء
يعبر بيا باعتباره
العالم ،ومن جانب آخر ىي الوسيمة ،التي ترضي حاجة اإلنسان التواصمية ،إذ ّ
ثم أن
فردا ،وينقل بيا أفكاره لآلخرين ،فيي تسمح لو بالوصول إلى معمومات جديدة وبناء المعارفّ ،

طور الشخصي لمفرد ،وميما ذكرنا عن مزايا المغة فيي كثيرة ،ولكننا
مسار اكتساب المغة مرتبط بالتّ ّ
يمكن أن نمخصيا في:
 وسيمة التواصل ،في أبعادىا المسانية (الكممات وىي مرتبطة بمعناىا وشكميا وترتيبيا) ،والخطابية(اتساق الرسائل وانسجاميا) ،والتّداولية (اعتبار المقام التواصمي والقصد من التواصل).
 وسيمة لمتعّمم والبناء المعرفي.لمنموالشخصي والثقافي واالجتماعي.
 عامل ّ -2الكفاءة التواصمية:
ألن استعمال المغة لم يكن من اىتمامات
ّ
قدم ىايمس Hymesالكفاءة التواصمية في ّ ،1972

إن امتبلك الكفاءة
فيعرفيا باعتبارىا المعرفة المغوية والقدرة عمى استعماليا .يؤ ّكد ىايمس ّ
المسانياتّ ،

الصيغ المبلئمة لمسياق ،ففي المنطمق اشتممت
التداولية يعني امتبلك المتعّمم لمصيغ ّ
النحوية الممكنة و ّ
الكفاءة التواصمية عمى الكفاءة النحوية والكفاءة االجتماعية الثقافية أو السياقية ،يقول يحيى بن

عطيش ":أن النحو النحوالوظيفي الذي يعدأىم رافد لمدرسات داولي إلى جانب الفمسفة ،يشترك مع
التداولية في اىتمامو بوصف الكفاءة التبميغية" " Compétence communicativeلممتكمم والسامع
وتفسيرىا،باإلضافة إلى وصف وتفسير الجوانب التداولية المرتبطة بوظيفة التبميغ التي تؤدييا المغةفي
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تفاعبلتيا مع المتخاطبين " ، 1ولكن سرعان ما أُضيفت الكفاءة االستراتيجية والكفاءة الخطابية ،
ويمكن التّمثيل ليا بيذا الشكل:

الكفاءة التواصمية

الكفاءة ال ّنحوية

الكفاءة االجتماعية الثقافية

الكفاءة االستراتيجية

الكفاءة السياقية

الكفاءة الخطابية

تشتمل الكفاءات الثبلثة :االجتماعية الثقافية والسياقية والخطابية عمى مبلمح الكفاءة
عرف باشمان Bachmanالكفاءة
التواصميةّ ،
مكونات تولي العناية الستعمال المغة في خطابّ .
ألنيا ّ
التواصمية عمى ّأنيا العبلقة بين اإلشارات ،والمراجع ،والمتخاطبين ،والسياق المقامي،وتشتمل عمى

األفعال الكبلمية ووظائف المغة ،والكشف عن ىذه الوظائف في سياقات مختمفة ،ومثل ىذه المعارف
مكونات وظيفية واجتماعية لسانية لمكفاءة التداولية
ّ
تعد ّ

الكفاءة التداولية

الكفاءة الوظيفية

الكفاءة االجتماعية الثقافية

 -1يحي بعيطيش ،نحونظرية وظيفية لمنحوالعربي،أطروحة دكتوراه دولة،إشراف :عبداهلل بوخمخال،
جامعة منتوري ،قسنطينة  ،2006-2005ص .91
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تتمثّل الكفاءة الوظيفية في القدرة عمى تأويل العبلقات بين العبارات ومقاصد المتكمّمين ،ووفقا
أما الوظيفة
ليذا المبدأ ،يفيم المتخاطبون األفعال الكبلمية ،ويتم ّكنون من استنتاج مقاصد اآلخرينّ ،

يتضح
محدد ،وىنا
االجتماعية الثقافية ،فتتمثّل في القدرة عمى استعمال المغة وتأويميا في مقام
ّ
ّ

التّداخل بين عممين ،فالوظيفة بمعناىا العام ،تقابل مفيوم التّداولية حسب مقولة أحمد المتو ّكل .1ومثل

تضمن تش ّكل الكفاءة التداولية من معرفة المغة ومظاىر التداولية ،إضافة إلى معرفة
ىذا ّ
النموذج ي ّ
يمح عمى أن
استعمال المغة .ومثل ىذا االختبلف مبلحظ في تحديد بياليستوك ،Bialistockالذي ّ

النظام التّداولي والقدرة عمى توظيفو ،وقدرة فيم مقاصد المتكّمم والقدرة عمى
تكون التداولية ىي معرفة ّ
خمق خطاب منسجم ،وىو ما يمكن تمثيمو بيذا الشكل:

الكفاءة التداولية

الكفاءة التداولية االجتماعية

الكفاءة اللسانية التداولية

تتضمن الكفاءة التداولية االجتماعية معرفة استعمال المغة في سياقات مختمفة.
ّ

تتضمن الكفاءة المسانية التّداولية معرفة المظاىر المسانية والوسائل المختمفة في
ّ
استعماليا.
لقد استعمل الباحثون في تداولية المغة الوسيطة L.Intermediaireمثل ىذا االختبلف بين
أن افتقاد الكفاءة التّداولية
الكفاءات ،وتبدو ّأنيا أساسية بالنسبة لمتعّمم المغة الثانية ،فيناك من يعتقد ّ

 -1أحمدالمتوكل :الوظائف التداولية في المغةالعربية،منشورات الجمعيةالمغربية لمتأليف والترجمة
النشر ،ط ،1الدار البيضاء ،المغرب،1985ص .8
وّ
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االجتماعية ،يؤدي إلى سوء الفيم أو عدمو ،في حين يؤدي افتقاد الكفاءة التداولية المسانية إلى عزل
المخاطَب واقصائو من المحادثة.
إن التأكيد عمى العبلقات الموجودة بين عموم المغة وتعميمية المغة العربية لغة أجنبية (لغير
ّ

الناطقين بيا) ،يحيل إلى الكشف عن اإلسيام ،الذي تقوم بو المسانيات في حقل التعميم ،عمما ّأنو قد

أن النتائج لم تكن دائما في المستوى
ُوضعت مشاريع تعميمية انطبلقا من نظرية أو من طريقة ،إالّ ّ
النظرية المغوية
المطموب .وليذا السبب نرجع إلى الجانب التطبيقي لمراجعة العبلقات الممكنة بين ّ
تم
والتّعميم (حال المغة العربية لغير الناطقين بيا) ،ومن بين الثنائيات النظرية/التطبيق ،التي ّ

تفحصيا ،نحتفظ بثنائية التداولية والكفاءة التواصمية ،محاولين توضيح العبلقات الرابطة بين ىذين

القطبين ،يقول خميفة بوجادي ":استفادت التعميمية كثي ار من الدرس التّداولي في عممية التّعميم ،من
مجرد االىتمام بتمقين
حيث مناىجو ،ونماذج التّمارين والتّطبيقات واالختبارات ،حيث انتقل التّعميم من ّ
كل ما يحتاج إليو ،فاألمر لم يعد منوطا بتدريس
الكفاءات إلى التركيز عمى أداء المتعمّم وتمقينو ّ

معينة) ،بل تدريس المغة ضمن سياقاتيا وأطرىا االجتماعية ،التي تسمح
قاعدة لغوية(بنية نحوية ّ
لممتعّمم باستعمال الكبلم استعماال يبلئم المقام والمقاصد المراد تحقيقيا ،فالتعميمية شأنيا شأن

1
توصل إلييا الباحثون نجد:
التّداولية ،تُعنى بالنظر إلى الممكة والتبميغ والمقام"  .ومن األىداف التي ّ

 - 1التم ّكن من تحديد طبيعة الفارق الموجود عادة بين المقاربة التواصمية والتداولية ،وىي
الميادين التي يحاول مصطمح " الفعل الكبلمي" التقريب بينيا.
معمقة حول الفعل الكبلمي الموجود انطبلقا من الدرس األول :وىو فعل
 - 2القيام بدراسة ّ
الطمب.

 -1خميفة بوجادي ،في المسانيات التّداولية ،مع محاولة تأصيمية في الدرس المغوي العربي القديم ،بيت
الحكمة لمنشر والتوزيع ،الجزائر  ،8116ص .011
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أن صعوباتيم المغوية أو المسانية،
وما كان مبلحظا في الحوارات،التي أنتجياالمتعمّمون ،ىو ّ

ي مكن أن تكون موضع تفسير مباشر عند المساني ،مادامت الممفوظات صحيحة في المستوى
المعجمي والصرفي والتّركيبي ،وذلك في أغمب األحيان ،ولكن في بعض المواقف ،التي يتعرض ليا
متعّمم المغة العربية غير الناطق بيا ،نجده يواجو جمبل مختمفة في نظاميا المغوي ،وىي من قبيل:
 اشترى الولد كتابا اشترى كتابا الولد الولد اشترى كتابا الكتاب الذي اشتراه الولدكل تركيب
يعبر ّ
ّإنيا تراكيب مختمفة في بنياتيا ،وتؤدي وظائف مختمفة عند الوظيفيين ،حيث ّ

معين
محددةّ ،
عن اختيار يناسب سياق التمفظ ،ويحقق أىدافا تواصمية ّ
وكل تركيب يرّكز عمى جانب ّ

مستمدة من
متميزة
ّ
قوة تعبيرية ّ
من الحدث ،وبالتالي نحكم عمى الجمل بعدم التّرادف ،بل لك ّل جممة ّ
الدور ،الذي يؤديو ك ّل أسموب في الحياة االجتماعية ،وىي مرتبطة أكثر االرتباط بمبلبسات العممية
ّ
مجرد مادة
الخطابية ،التي أُنتجت فييا ،يقول جرىاردىبمش ":ال ُينظر إلى المعارف ّ
النحوية عمى ّأنيا ّ

لمحفظ ،بل ىي مادة يواجو بيا المرء في الحوار ،ومن أجل الحوار التمقائي فقط مع المغة واستعماليا

النحو الوظيفي إلى التّعيين في معرفة األشكال واستعماليا حسب انجازىا".1
الخبلق ،ويطمع ّ
 -3مبادئ التعّمـم:
أي تعمّم آخر ،ىو عممية شخصية اجتماعية ،تبرز انطبلقا من مسؤولية
ّ
إن تعمّم المغة مثل ّ

ومعقدة .لقد تم ّكنت األبحاث في ميدان
التّمميذ/المتعّمم إزاء بناء معارفو واستعماليا في سياقات مختمفة
ّ
 -1يمكن العودة إلى

25/3/2011. http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=27836 :
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النظر في األعمال البيداغوجية
النفس المعرفي من استنباط ستة مبادئ لمتعميم ،تسمح بإعادة ّ
عمم ّ

تيسر االكتساب واالندماج واعادة توظيف المعارف وتجديدىا.
التي ّ

فعاال عندما يكون المتعمّم فاعبل في بناء معارفو.
 - 1يكون التعميم ّ

فعبل عندما ينجح المتعمّم في وضع عبلقات بين المعارف الجديدة والمعارف
 - 2يكون التّعمم ّ
السابقة.

ييسر لممتعّمم االندماج واعادة توظيف المعارف.
 - 3تنظيم المعارف في شبكة ّ

 - 4يكثر تحويل المعمومات عند المتعمّم عندما يولي العناية لثبلثة أنواع من المعارف:


معارف خاصة بالمحتوى (المعارف اإلخبارية أو الخبرية).



معارف خاصة باستراتيجيات االستعمال (المعارف اإلجرائية).



معارف خاصة بسياق االستعمال (المعارف الشرطية)

فعال ،ومشروعو
 - 5اكتساب االستراتيجيات تسمح لممتعمّم تحقيق مشارعو التواصمية بشكل ّ

التعممي بالخصوص.

 - 6يرتكز التحفيز المدرسي عمى ما يدركو المتعّمم حول قدراتو التعميمية ،وقيمة مصاعب
النجاح.
الميمة التعميمية ،وفي األخير عمى حظوظو في ّ
ّ
محل نقاش بالنسبة لمتعمم
وان بدت ىذه المبادئ معقولة عند المتعّمم بشكل عام ،فيي تبقى ّ
عز الدين البوشيخي ":يندرج تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا في
المغة الثانية ،أو األجنبية ،يقول ّ
عامة ،والثانية
إطار تعميم المغات األجنبية عموما ،إ ّ
يتميز بخاصيتين :األولى ّأنو ّ
ال ّأنو ّ
موجو لمكبار ّ

1
معينة،
موجو لغايات ّ
محددة"  .وحتّى يتمكن المتعّمم من تطبيق ما تعّممو في وضعيات ّ
ّأنو تعميم ّ

يحدد المعارف التي سيوظفيا ،كيف يوظّفيا ،متى ولماذا يوظّفيا.وفي ىذا المقام ،تبدو
ينبغي أن ّ

1
عز الدين البوشيخي ،تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا من منظور وظيفي ،أنظر:
 ّ/http://www.alfusha.net/t4879.htlm
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الدرس ،ويمكن إبراز فاعميتيا من خبلل ظاىرة
المبادئ أكثر نظرية مقارنة بما يحدث في قاعة ّ

تداولية أساسية وىي الفعل الكبلمي.

 -4سمطة الفعل الكالمي في تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها:
ظير مفيوم الفعل الكبلمي في بداية السبعينات في اإلصدارات الخاصة بالمغة األجنبية ،فقد
كان المصطمح ضمن التيارات التواصمية الجديدة .ومثمما انتقد التعميم السابق ،من حيث ّأنو تعميم
نظري ال تطبيقي ،جاء مفيوم الفعل الكبلمي ،باعتباره مفيوما جديدا ،ليضع التعميم أمام حتمية

أن المتعمّمين ينبغي أن يتعمّموا كيفية التّصرف بالمغة .ومن بين المقاربات األكثر تداوال
مطمقة ،وىي ّ

مكونين:
في ىذا التيار نجد" المقاربة الوظيفية-المفيومية" ،حيث ُن ّ
ميز بين ّ

الرفض...،
 -الوظائف :ترتكز عمى مفيوم أفعال الكبلم :االستفيام ،الوعد ،معرفة كيفية الطمبّ ،

ألي
 المفاىيم :ىي العناصر المعجمية التي تبمور الوظائفّ ،ألنو دون تركيب صحيح ال وجود ّ
ممفوظ.

تطوره ،فانطبلقا من الثمانينات ،عرف
عرف تعميم المغات كثي ار من التجديد ،إالّ ّأنو لم يسيم في ّ
تطو ار كبيرا ،وأصبحت من المصطمحات المفاتيح في التعميميات ،ورغم
مفيوم "الفعل الكبلمي" ّ
ميما ،ولكن دون أن نربطو
االنتقادات
ّ
الموجية لؤلفعال الكبلمية في الجانب التعميمي  ،يبقى دورىا ّ

يتحدد عمى ّأنو ممفوظ أو
حتما بالمفيوم األوستينيّ ،إنما بربطو بما يدعى بـ"تعميمية األدب" ،حيث ّ
محددة ،وفي ىذا اإلطار ،نطرح السؤال التالي :ما ىي
مجموعة من الممفوظات المتعّمقة بوضعية ّ

مصنفة حسب الوظيفة
فييا؟إن ىذه األفعال
األفعال الكبلمية ،التي ينبغي عمى المتعّممين التح ّكم
ّ
ّ

السياقية ،وتتبمور في موضوعات مرتبطة بالحياة اليومية ،وحسب التوظيف ،الذي يقوم بو غير
العربي في البمد المستيدف ،ومرتبطة كذلك بالتواصل الكتابي والمنطوق في حال االستقبال أكثر
منيفي حال اإلنتاج.وفي فرضية المغة تواصمية ،لسنا بحاجة إلى تعيين المسافة التي تفصل مفيوم
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الفعل الكبلمي (بمفيومو المألوف) مثمما ىو مستعمل في التّداولية من جية ،وفي الممارسات
النظري
المنجزة في قاعة الدرس من جية أخرى .عند المساني ،يتعمّق المفيوم وميما كان اإلطار ّ
النظري
(من أنسكومبر إلى ديكرو) بتقديم تعريفات ،وتصنيفات وخصائص ،بينما يييمن الغموض ّ

عمى تصميم البرامج.

إن مصطمح "الف عل الكبلمي"في الطرائق التواصمية يعمل كعبلمة لبلعتراف بالموضوع
ّ

البيداغوجي المستيدف ،فإضافة إلى التّحكم في البنى المسانية المأخوذة في ذاتيا وألجل ذاتيا ،ىناك
اكتساب حسن التّصرف المغوي القابل لبلستعمال في مواقف تفاعمية مختمفة .يرجع تعمّم المغة الثانية

في اكتس اب قائمة من الصيغ ،التي تأتي مترادفة في أغمب األحيان ،وذلك من قبيل":ماذا يمكن أن
نقول كذلك بدل ىذا؟" "ما ىي االحتماالت األخرى"؟ "ماذا بإمكانك القول أيضا"؟ "مثمما
تبلحظون،ىناك احتماالت أخرى"...،وان كان ىذا شأن المعّممين ،فالمتعّمم يختار الصيغة بطريقة
اعتباطية ،وال تكون دائما مبلئمة لممقام التّواصمي .وضمن األفعال الكبلمية نحيل إلى االستفيام
باعتباره الفعل األكثر استعماال في الممارسات التعميمية.
 تداولية االستفهام التعميمي:مميزة في العممية التعميمية ،وذلك منذ العصور القديمة ،فقد شيد
احت ّل االستفيام مكانة ّ
جد ّ

التراث العربي أىميتو عند ابن حجر ،إذ يقول ":السؤال ىو دعوة إلى امتحان أذىان الطمبة لما يخفى
1
يقوم أصحابو من حين آلخر ،بيدف تعميميم
مع بيانو ليم أن يفيموه "  ،فالرسول (ص) كان ّ
وارشادىم ،والتّأكد من مدى فيميم واستيعابيم من خبلل أسموب االستفيام باعتباره أحد أساليب

وتفحص مدى نجاح إرسال المعمومة ،ومن
التقويم .فقد استعمل االستفيام دائما وسيمة لنقل المعارف ّ
وبتتبع
إن دور االستفيام في تعميم المغات ّ
جد معقّدّ ،
ىذا المنطمق جاءت تسمية ":االستفيام التعميمي"ّ .

 -1ابن حجر ،فتح الباري ،دار المعرفة ،ج ،0بيروت  ،0136ص .033-031
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أن المجيودات قد رّكزت في الجممة االستفيامية
األبحاث المنجزة حول االستفيام في المسانيات ،نجد ّ
الجيد عند
الداللي
النحوية ،التي تيدف إلى ضمان التّكوين التركيبيّ -
عمى القواعد والتّمارين ّ
ّ
المتعمّمين.لقد سمحت المقاربة التّواصمية بظيور ثائية السؤال والجواب في الممارسة اليومية لتعميم
لعدة أسباب:
المغات األجنبية ،رغم بعض النقائص المبلحظة عند اتّخاذ مثل ىذه الطريقة وذلك ّ
محددة (إكساب المتعمم المعرفة ،أو حسن التّصرف) ،وفي ىذا
 - 1تبنى التمارين وفق أىداف ّ
المجال فيو يستجيب آليا لؤلسئمة المطروحة مثل:
أ .ىل أنجزت الواجبات؟
ب .نعم أنجزتيا.
أ .ىل سافرت يوما بالطائرة؟
ب .نعم سافرت.
بأي إجراء عدا اإلجابة آليا لما طُرح عميو من أسئمة.
ّ
إن المتعمّم ىنا ال يقوم ّ

 - 2في الممارسة التعميمية اليومية ،يزعم المعمّم الواعي بأىمية التواصل في درس المغة خمق
التواصل باعتماد ثنائية السؤال -جواب ،فما يحدث بين طرفي العممية التعميمية ليس بتواصل
صحيح لسببين:
أ  -يتعمّق األمر بتواصل أحادي التّوجو ،والتّفاعل بين الطرفين ىو من نوع:
المعمم السائل

المتعّمم المستجيب ( وعكس العممية ال يحدث إال

نادرا)
القوة اإلنشائية لمسؤال واّنما انطبلقا من
واذا كان المتعمّم مجب ار عمى اإلجابة ليس فقط انطبلقا من ّ
المقام المؤسساتي لممشاركين (المعمّم/المتعمّم = الفوقي/التّحتي).
ب  -من جانب آخر ،إذا كان لممتعمّم ىدف أساس من السؤال في العممية التواصمية ،فذلك
كل سياق مثل:
ألن ثنائية السؤال -جواب مفصولة عن ّ
ليس حال المتعمّمّ ،
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الجو جميل.
 .1ىل ّ
 .2نعمّ ،إنو جميل.

الجو ممطر.
.3
ّ
 .4نعمّ ،إنيا تمطر.
فإن العممية التعميمية تسير وفق
ّإنو رغم توظيف ثنائية السؤال -جواب بيدف خمق التواصلّ ،

قيود نحوية ،فالتغبير الحادث ليس إالّ تغيير صوري.وفي ىذا المقام بالذات ،تظير المقاربة التداولية
لبلستفيام ،التي ال تعالج فقط التكوين التركيبي لمسؤال ،ولكنيا تعالج أيضا قيم االستفيام باألسئمة
جسد ذلك من خبلل ىذه األسئمة:
(لماذا نطرح السؤال؟)( ،كيف نطرح سؤاال؟) ،ويمكن أن نُ ّ
 - 1ىل يمكن أن تعيرني كتابك غدا؟
 - 2نعم ،ال مشكمة.
ليس ىناك ما يشار إليو في الجانب التركيبي ،وىو ما يجعل المقاربة التقميدية لبلستفيام ال
النحو ،وبالتالي
تتجاوز ىذه المرحمة ،وىذا مقارنة بالمحادثة اليومية ،التي تحتمل أحداثا يجيميا ّ

تحتمل اإلجابة بـ رفض الطمب ،ولتفادي مثل ىذا الخطر يمجأ المتكّمم إلى مثل ىذه االستعماالت:
 قل لي ،ىل لديك مراجعة غدا؟ ال أعتقد ،ألنني أنجزت أعمالي اليوم. ىل يمكن أن تعيرني كتابكغدا؟ -نعم ،المشكمة.

ألن السؤال األول يسمح بالمرور إلى النتيجة اإليجابية،
الرفضّ ،
وفي ىذا الشأن يرفع احتمال ّ

تتسبب في وضع عدد من الوسائل المسانية ،التي تبدو
ّ
وتعد مثل ىذه الوضعيات استراتيجيات خطابية ّ

من خبلليا ثنائية السؤال -جواب أكثر إنتاجية .وفي ىذا الصدد ليس استعمال السؤال -جواب ىدفا في
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ذاتو ،ولكن وسيمة فاعمة لممرور إلى األىداف اإلنشائية األخرى .وبقول آخر ،يتمكن المتعمّمون وفق
بأتم معنى الكممة ،وبعيدا عن ىذه المشاكل العامة ،ينبغي عمى
ىذا المنظور فقط من طرح األسئمة ّ

األم لممتعممين ولثقافتيم،
تعميم المغة الثانية أن يأخذ بعين االعتبار خصائص االستفيام في نظام المغة ّ

أن استعماليا
أن استعمال آلية االستفيام حسب أوستين تساعد المخاطب عمى فيم القصد ،كما ّ
ثم ّ
ّ
يزيل شبية الخمط بين الصيغ الخبرية واإلنجازية ،وىذا عامل يساعد عمى إزالة المبس وادراك القصد.1
ومن خبلل ما ذكرناه حول االستفيام ،يمكن الوصول إلى ّأنو في ضوء األبحاث المعاصرة في

الناطقين بيا أن يأخذ ببعض المفاىيم واإلجراءات
المسانيات التداولية ينبغي لتعميم المغة العربية لغير ّ
وىي.


اكتساب القدرة عمى تشكيل جمل صحيحة نحويا ،ونعني بذلك القدرة المسانية ،وان كانت ليست
أن تعّمم
ىي اليدف الوحيد في البرنامج التّعميميّ ،
ألنيا جزء من القدرة التواصمية .وىذا يعني ّ

النحوي.
لغة ثانية بيدف التواصل ،يعني في اآلن ذاتو التم ّكن من الجانب ّ


أن
تحس ّ
تطبيق الكفاءة التواصمية في االستفيام ،ففي موضع محدد يمكن توظيف عبارة":أال ّ

الجو حار ىنا؟" بدال من "افتح النافذة" ،والعبارة األولى أكثر إفادة وارضاء من العبارة الثانية،
ّ
ألن السؤال يبدو أكثر فاعمية من العبارة اإلنجازية المطابقة.
ّ
النحويةّ ،إنما عمى المعّمم أن يجعل المتعّمم يكتسب قواعد
ال تعود مثل ىذه األمور إلى القيود ّ

ألن ىذه
التكوين التركيبي-الداللي ّ
الجيد ،مثمما تتعمق القيود التخاطبية بالقيود االجتماعية الثقافية ّ
الجيد لمممفوظات وتأويميا.
تيسر التكوين ّ
القيود في اجتماعيا ىي التي ّ

وفي الحديث عن االستراتيجيات الخطابية ،يطمب من المتعمّمين الوعي باألمارات التي
تيسر فيميم مثل
تساعدىم عمى الفيم (اإلشارات ،الصور ،التنغيم )...،إضافة إلى الوسائل التي ّ
1

 -عبداليادي الشيري ابن ظافر :استراتيجيات الخطاب :مقاربة لغوية تداولية ،ص .138
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واقعيم المعيش ،ومعارفيم السابقة ،فينبغي عمييم أن يخبروا المعمّم بعدم فيميم ،أو يطرحوا األسئمة
عدة كفاءات يمكن توضيحيا بالجدول
تتدخل ّ
مستبعدين الغموض فييا ،وفي مثل ىذه األوضاع ّ
التالي:

الكفاءة المعرفية

الكفاءة

الكفاءة التداولية

االستراتيجية

التخاطبية

القدرة عمى فيم المعمومة والتعامل قدرة اكتساب القدرة اإلنجازية
معيا ألىداف استداللية.

الكفاءة
االنسجام

االستراتيجيات

الداللي:

لحل المشاكل
ّ

-

المطروحة في

االنسجام

المغة.

الصوري.
 تنظيمأنواع
النصوص
والبنى
النصية.
ّ

معالجة

المعمومة:

الجمع ،االستنتاج ،التقييم

التصنيف ،استراتيجية

الوظائف:

التواصل:



األداتية

وظيفة



التنظيمية

التّعويض
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استعمال المعارف المكتسبة:


المعرفة/التّعرف
الفيم



التّطبيق
التحميل





الخبلصة



التقييم



التخييمية



اإلخبارية

استراتيجية
التّعمّم :وظيفة
التّخطيط
والتسيير.

إن التعميم ال بد أن يحتكم
من خبلل ما أوردناه في متن ىذا البحث ،نصل إلى فكرة أساسّ ،

مقومات استراتيجية تضمن نجاحو ،فقد وردت عدد من المقاربات ،التي حاولت ضبط العممية
إلى ّ
التعميمية ،باالىتمام بالمعّمم تارة ،أو بالمتعّمم ،أو بالطريقة التّعميمية .ونظ ار لما يشيده العالم من
تحوالت منيجية ،فبلبد لتعميم المغات أن يحضى بمكانة ضمنيا ،ولعل المقاربة التّداولية ىي التي
ّ

أفضت إلى جوىر العممية في ذاتيا ،من حيث اىتماميا بالذوات ،التي ىي مصدر اإلنتاج والتأويل،

ناىيك عن دور المحيط االجتماعي والثقافي و...
إن تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بحاجة إلى المسانيات التّداولية باعتبارىا منيجا
حديثا ،يحتكم إلى عناصر تفضي إلى اإللمام بجميع العوامل المساعدة عمى إنجاح العممية التعميمية،
تطوق بالحدث
بفضل مفيوم األفعال الكبلمية والحجاج ،والتّمفظ ...وما ينضوي تحتيا من آليات ّ
التعممي التعميمي من جميع جوانبو ،وصوال إلى التّفاعل ،الذي يتأسس عمى قصدية التبادل ،ويفضي
إلى التأثير والتأثر.
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