
نقد2ماستر : المستوى

تداولية: المادة

األولىالمحاضرة :

التداوليةمفهوم

بلوليفرحات: األستاذ



المحاضرةخطة :

1- .الذرأىعية والتداولية

2- .تعريف التداولية

3- .موضوعها

4- .نشٔاتها

5- .اتجاهاتها

6-   .قراءات محبذة



 والذرأىعيةالتداوليةبين :

- الفلسفية؛ الدراساتفيمعروفمذهب: الذرأىعية

.يهتم بمبدٔا المنفعة

- مذهب في الدراسات اللغوية واألدبية، : التداولية

.وهو موضوع محاضرتنا



 التداوليةتعريف : 

 تعاريف التداولية منهاتعددت :

 يُعد هذا التعريف ٔاول محاولة لحصر :تعريف شارل موريس

م حيث يقول1938معنى التداولية، وكان ذلك سنة  :

"  ٔدلة ٕان اللسانيات التداولية هي العلم الذي يعالج العالقة بين اال

 "ومؤوليها



:تعريف الموسوعة الملخصة للتداولية

من فروع فرعترى هذه الموسوعة ٔان  التداولية 

ن ، ويمكن تعريفها تعريفا ضيقا، كما يمكاللسانيات

.تعريفها تعريفا موسعا

التداولية هي دراسة اللغة في :"التعريف الضيق

"السياق االنساني الستعمالها

ة التداولية بمعناها الواسع هي المكان: التعريف الموسع

التي تحتلها في مجال تواجدها، وهي الدراسات 

...المتعلقة باللسانيات وتحليل الخطاب وعلم الداللة



:موضوعها

الباحثون عن موضوع واحد للتداولية، ومن يتفقلم

:االقتراحات ما يلي

- ،السلوك اللغوي

- ،االستعمال اللغوي

- ؛ وهو الموضوع الذي بدٔا يقع عليهاللغويالتواصل

.االجماع في الفترة المعاصرة



:نشٔاة التداولية

بل هي مجموعة من لم يُعرف للتداولية مؤسس واحد

األبحاث ذات ٔاصول متعددة، ويمكن ذكر بعضها على 

:سبيل المثال وليس الحصر

ف هناك ٔاعمال كثيرة توص:األصول الفلسفية للتداولية

هو على ٔانها تداولية في الفلسفة؛ لكن ٔاشهر هذه األعمال

ان ما يسمى بنظرية ٔافعال الكالم التي ٔاسسها الفيلسوف

.جون لونغشو ٔاوستين وتلميذه جون سورل



:األصول غير الفلسفية للتداولية

رة هناك ٔايضا ٔاعمال كثيرة توصف على ٔانها تداولية في علوم كثي

ومن ٔاشهر هذه األعمال ... مثل علم اإلجتماع واألنتروبولوجيا

في ٔابحاث ٕارفين قوفمان في علم اإلجتماع ؤابحاث جون قامبرز

...اللسانيات االجتماعية



ت التداوليةاتجاها :

من التداوليات؛ كل كثيرةٔانواعايذكر المتخصصون

حسب رؤيته ومذهبه وزمنه لكن ٔاشهر التداوليات 

ي المعروفة، ٕاذا ما ٔاخذنا بالمعيار الجغرافي اللغوي الذ

ة يقسم العالم عادة ٕالى المنطقة الفرنكفونية والمنطق

رتينكبيمدرستيناألنجلوسكسونية، فإننا نميز بين 

:هما

- .التداولية الُمدمجة في الفضاء الفرنسي

- يالتداولية العرفانية في الفضاء األنجلو ساكسون .



:قراءات محبذة

.باتريك شارودو وٓاخرون، معجم تحليل الخطاب

جاك موشلر وٓان روبول، القاموس الموسوعي للتداولية

J.L. Mey: Concise encyclopedia of 

pragmatics.



ممتعةقراءة


