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امللّخص
ــار،  ــن االعتب ــذ بع ــب أن تؤخ ــة جی ــة مهّم ــرب قضّي ــة تعت ــة البينّي ــور التداولّي ــن منظ ــة م ــة الثاني ــة اللغ إّن دراس
ــة يف اللغــة املســتهدفة ســتضمن حصــول  ــا التداولّي ــة؛ إذ إّن إتقــان قضاي خاّصــة بالنســبة ملتعّلمــي اللغــة الثاني
ــة أفعــال  ــن للغــة. وقــد اســتخدمت هــذه الدراســة نظرّي تواصــل ناجــح عنــد التفاعــل مــع الناطقــن األصلّي
ــغ  ــن صي ــث الراه ــاول البح ــة. وتن ــال الكالمّي ــم األفع ــن أه ــّد م ــذي يع ــب« ال ــا »الطل ــن ضمنه ــكالم، وم ال
الطلــب املختلفــة، كالطلــب املبــارش، وغــري املبــارش، واســتخدام اإلســرتاتيجيات الداعمــة لــه، وحســب »نظرّية 
ــة تدريســه داخــل القاعــات الدراســّية  ــة إىل كيفّي التلّطــف« التــي تبحــث عــن عنــارص احلــوار املهــّذب، إضاف
وفقــًا ملنهــج بــروك وناغاســاكا، وعــرب التقنيــات احلديثــة. ومــن أبــرز النتائــج التــي حصلــت عليهــا هــذه الورقــة 
البحثّيــة هــي: رضورة تدريــس التداولّيــة يف فــروع اللغــة العربّيــة وآداهبــا يف إيــران؛ ألنــه رغــم التشــابه املوجــود 
ــن  ــكالم ب ــال ال ــتخدام أفع ــروق يف اس ــد ف ــة توج ــة والثقافّي ــن اللغوّي ــن الناحيت ــّية م ــة والفارس ــن العربّي ب
ــة  ــم املهــارات التداولّي ــؤدي إىل تعلي ــروك وناغاســاكا لتدريــس الطلــب ي اللغتــن، ، كــام أن توظيــف منهــج ب
ــم وتقديــم التغذيــة الراجعــة هلــم، واالســتفادة مــن  بشــكل وظيفــّي إلرشاك الطلبــة يف عمليــة التعليــم والتعّل
ــة  ــم العربّي ــن يف تعّل ــة اإليراني ــاكل الطلب ــول ملش ــم حل ــؤّدي إىل تقدي ــا ي ــال، م ــذا املج ــة يف ه ــات احلديث التقني

ــة. ــادة اندفاعهــم لالّطــالع عــى الثقافــة العربّي وزي
الكلامت الدليلية: التداولّية البينّية، الكفاءة التداولّية، أفعال الكالم، أساليب الطلب.  
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التمهيد

إن التداولّيــة فــرع مــن فــروع اللســانّيات التــي تتنــاول حتليــل اللغــة عنــد اســتخدامها يف عملّيــة 
ــة التــي جتــري بــن النــاس وترتبــط بالشــؤون  التواصــل. وهلــا دور مهــم يف احلــوارات اليومّي
املفــردات  اســتخدام  كيفّيــة  إىل  إضافــة  اآلخريــن  معاملــة  وكيفّيــة  والثقافّيــة  االجتامعّيــة 
ــي  ــة الت ــم املهــارات التداولّي ــة تعّل ــم للغــة أجنبّي ــارات حســب الســياق، فعــى كل متعّل والعب

ــن للغــة.  ــة لضــامن تواصــل ناجــح مــع الناطقــن األصلّي ــي املهــارات اللغوّي ت
إّن املهــارات التداولّيــة قــد ُتكتَســب شــيئًا فشــيئًا لــدى املتعّلمــن دون تلّقيهــم الــدروس 
املتعّلقــة هبــا طيلــة ســنن طويلــة وحينــام يصــل املتعّلــم إىل مرحلــة متقّدمــة يف املهــارات 
اللغوّيــة، لكــن تدريــس هــذه املهــارات ســتؤّدي إىل تعــّرف الطــالب عليهــا يف وقــت مبّكــر، 
ــداويّل  ــل الت ــدوث الفش ــدم ح ــن وع ــن األصلّي ــع الناطق ــح م ــل الناج ــؤّدي إىل التواص ــا ي م
الــذي ال حُتمــد عقبــاه. إّن تدريــس التداولّيــة هــو مــن احلقــول التــي مل تــر النــور بعــد يف فــرع 
اللغــة العربّيــة وآداهبــا باجلامعــات اإليرانّيــة، ونظــرًا ملشــاكل الطلبــة اإليرانّيــن يف مشــوارهم 
ــّم االتفــاق  ــا بحاجــة ماســة إىل التطــّرق هلــذا احلقــل الــذي ت ــة نشــعر بأنن ــم اللغــة العربّي لتعّل
عــى رضورة االهتــامم بــه يف تعليــم اللغــات؛ حيــث إّن الطلبــة الذيــن يدخلــون اجلامعــة 
ــة إال  ــة وآداهبــا ال يعرفــون كثــريًا عــن اللغــة العربّي ويبــدؤون دراســتهم يف فــرع اللغــة العربّي
ــًا  ــم وقت ــم رصفه ــارات رغ ــردات والعب ــاين املف ــن مع ــاًل م ــو وقلي ــرصف والنح ــن ال ــيئًا م ش
طويــاًل لتعّلــم اللغــة العربّيــة يف املــدارس طــوال هــذه الســنوات، بــل نالحــظ عندهــم ضعفــًا 
ــاهتم يف  ــون دراس ــن يواصل ــالب الذي ــر الط ــى أكث ــة. وحت ــارات اللغوّي ــاءة امله ــديدًا يف كف ش
ــام  ــم كّل ــة لكنّه ــارات اللغوّي ــف يف امله ــن الضع ــون م ــوراه يعان ــتري والدكت ــي املاجس مرحلَت
يتأّهلــون للمراحــل القادمــة تنخفــض نســبة شــدة هــذا الضعــف، إاّل أّن األمــر هــذا جیــب أن 
ــة مشــكلة كبــرية  ــار؛ إذ إّن فقــدان الكفــاءة يف اســتخدام املهــارات اللغوّي يؤخــذ بعــن االعتب
خاّصــة بالنســبة لطلبــة الدراســات العليــا؛ ألّن املهــارات اللغوّيــة هــي أســاس تعّلــم اجلوانــب 
األخــرى مــن اللغــة كاألدب واللســانيات وغريهــا مــن احلقــول املختلفــة يف فــرع اللغــة العربّية 
وآداهبــا عــى وجــه العمــوم واملهــارات التداولّيــة عــى وجــه اخلصــوص، كــام أّن الطالــب الــذي 
اليملــك قــدرات كافّيــة يف هــذه املهــارات يعجــز عــن التواصــل مــع العــرب واإلدالء بآرائــه 

ــة.  ــى العادّي ــة وحت ــه العلمّي ــع خمتلفــة يواجههــا يف حيات جتــاه مواضي
ــك يف  ــة، وذل ــان أّي لغ ــدًا إلتق ــة ج ــة مهّم ــة والتداولّي ــارات الثقافّي ــر أّن امله ــر بالذك واجلدي
ــح  ــكل صحي ــة بش ــة أجنبّي ــم لغ ــّون تعّل ــة، إذ ال يتك ــارات اللغوّي ــم امله ــد تعّل ــا بع ــة م مرحل
دون تعليــم الشــؤون الثقافّيــة والتداولّيــة هلــا، فمــن هــذا املنطلــق تتبــّن لنــا أمهّيــة تنــاول قضّيــة 
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ــة.  ــم التداولّي تعلي

لقــد درســنا الطلــب يف هــذه املقالــة وهــو من أهــّم األفعــال الكالمّيــة التــي نســتخدمها يوميًا يف 
حمادثاتنــا. ونريــد أن نســّلط الضــوء عــى كيفّيــة تطويــر كفــاءة الطلبــة اإليرانّيــن يف اســتخدامه 
عــرب اســرتاتيجيات خمتلفــة تتضّمــن التقنيــات احلديثــة. فاملنهــج املعتمــد يف هــذا البحــث هــو 
املنهــج الوصفــّي- التحليــّي، حيــث نــدرس أشــكال الطلــب يف اللغــة العربّيــة، ورضورة 
تدريــس التداولّيــة للطــالب اإليرانّيــن، وإســرتاتيجياهتا التعليمّيــة لتدريســها، وبالتــايل نذكــر 
نموذجــًا مــن كيفّيــة اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف هــذا املجــال وهــو موقــع اجلزيــرة لتعّلــم 
ــن  ــة اإليرانّي ــدى الطلب ــة ل ــاءة التداولّي ــر الكف ــة. واهلــدف مــن هــذا البحــث هــو تطوي العربّي
غــري الناطقــن بالعربّيــة عــرب التقنيــات احلديثــة وفتــح آفــاق جديــدة لدراســات حــول تعليــم 
اللغــة العربّيــة يف إيــران واإلملــام بــرورة حتديــث املناهــج واملــواد الدراســّية. واألســئلة التــي 

نريــد أن نجيــب عنهــا يف هــذا البحــث هــي:
ما رضورة تدريس التداولّية للطلبة اإليرانّين غري الناطقن بالعربّية؟

كيف يمكن تدريس أشكال الطلب يف اللغة العربية تداولّيًا؟
كيف يمكن استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس الطلب للمهارات اللغوّية؟

الدراسات السابقة
هنــاك بحــوث وكتــب كثــرية يف جمــال تعليــم اللغــات وتدريســها، لكنّنــا نريــد أن نرّكــز يف هــذا 
القســم عــى أكثــر املصــادر عالقــة بموضوعنــا، فبغــّض النظــر عــن الكتــب ســوف نرّكــز عــى 
املقــاالت والبحــوث، إذ إّن أكثــر الكتــب تبــّن مناهــج تعليــم اللغــات ونظرياهتــا. والبحــوث 
كثــرية ويف جمــاالت متعــددة، لكنّنــا سنقّســم هــذه البحــوث إىل ثــالث فئــات وهــي أوالً: 

البحــوث التــي رّكــزت عــى التدريــس التــداويّل ومنهــا:
مقالــة القحطــاين )2018(، حيــث درس الباحــث تطــّور التداولّيــة لــدى متعّلمــي اللغــة الثانية 
وكيفّيــة تدريســها، بجانــب اإلشــارة إىل التفــاوت املوجــود يف تأديــة بعــض أفعــال الــكالم مثــل 
الطلــب والرفــض عنــد املتعّلمــن، كــام عــرّب عــن أمهّيــة الكفــاءة التداولّيــة ووجــوب إدراجهــا 

ضمــن اخلطــط التعليمّيــة. 
ــم  ــج تعلي ــفوي يف برام ــل الش ــارات التواص ــداويّل مله ــس الت ــليامن )2018( التدري ــة س دراس
اللغــة العربّيــة للناطقــن بغريهــا، حيــث حیــاول الكاتــب فيهــا تأطــري التداولّيــة، وحتديــد دورها 
يف تعليــم اللغــة العربّيــة، وبحــث املنطلقــات اللغوّيــة التداولّيــة يف تدريــس مهــارات التواصــل 
ــارات  ــة مه ــع قائم ــث إىل وض ــص البح ــن وخل ــة للناطق ــم العربّي ــج تعلي ــفوي يف برام الش
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التواصــل الشــفوّي يف ضــوء التداولّيــة ضمــن حمــاور. 

ــة  ــس الكفاّي ــة تدري ــة أمهّي ــة العلمّي ــذه الورق ــت ه ــث تناول ــاين )2017(، حي ــة القحط مقال
التداولّيــة، يف برامــج تعليــم اللغــة الثانيــة. وقــد أبانــت أن التدريــس يلعــب دورًا إجیابيــًا 
يف تطويــر قــدرة املتعّلمــن التداولّيــة عــى مســتوى تعزيــز وعيهــم باجلوانــب التداولّيــة، 
واســتخدامهم التــداويّل املناســب يف اللغــة اهلــدف. كــام أشــارت إىل الطــرق التدريســّية التــي 

ــة.  ــن التداولّي ــدرة املتعّلم ــم ق ــرق تقيي ــّية، وط ــة الدراس ــل القاع ــتخدامها داخ ــن اس يمك
ــة )أفعــال الــكالم(. فهدفــت  ــة األعــامل اللغوّي ــع )2014(، فقــد درســت املقال ــة الدجي مقال
إىل لفــت انتبــاه املهتّمــن بتعليــم اللغــة العربّيــة للناطقــن بغريهــا، إىل أمهّيــة الكفــاءة التداولّيــة 

بشــكل عــام، واألعــامل اللغوّيــة بشــكل خــاص. 
مقالــة مهايــوين )1396(،تعليــم اللغــة العربّيــة يف ضــوء التداولّيــة واخلطــاب التثاقفــي حيــث 
يشــري إىل رضورة تعّلــم الطــالب املــواد الدراســية مــن منظــور تثاقفــّي خطــايّب يتعّلــم الطــالب 
فيــه القواعــد الوظيفّيــة، واملفــردات واملصطلحــات والســياقات اللغوّيــة، واملعلومــات املعرفّية 
خطابيــًا وتداوليــًا، ويقــرتح عــرض املــواد الدراســّية بشــكل يقــع النحــو الوظيفــّي يف مركزهــا 

وحتيطهــا الثقافــة واألســيقة اخلطابّيــة والتداولّيــة. 
والفئــة الثانيــة مــن املقــاالت تبحــث عــن كيفّيــة اســتخدام أفعــال الــكالم باملقارنــة بــن متعّلمي 

اللغــة الثانيــة والناطقــن األصلّيــن منها: 
مقالــة القحطــاين والريــايش )2016( أســاليب االعتــذار لــدى متعّلمــي اللغــة العربّيــة والتــي 
درســت  أســاليب االعتــذار، باعتبــاره نوعــًا مــن أنــواع أفعــال الــكالم، وذلــك لــدى متعّلمــي 
ــار  ــتخدام اختب ــن باس ــن األصلّي ــع الناطق ــم م ــت قدراهت ــة وقارن ــة ثاني ــة كلغ ــة العربّي اللغ
إكــامل اخلطــاب. ودّلــت عــى أن املتعّلمــن كّلــام تطــّور مســتواهم اللغــوّي كّلــام كان أداؤهــم 
ــن. ويقــول الكاتــب إن هــذه الدراســة  لالعتــذار مشــاهبًا إىل درجــة كبــرية للناطقــن األصلّي
تعــّد األوىل التــي هتتــّم بــأداء االعتــذار يف اللغــة العربّيــة كلغــة ثانيــة مــا يشــري إىل مــدى ســعة 

هــذا احلقــل للدراســات املســتقبلّية. 
والفئــة الثالثــة مــن هــذه البحــوث تركــز عــى قضّيــة اســتخدام التكنولوجيــا يف جمــال تدريــس 

اللغــات:
مقالــة يوســف وروابــح )2019(، تعليــم اللغــة العربّيــة للناطقــن بغريهــا يف العــرص الرقمــّي 
حيــث ركــّزت هــذه املقالــة عــى اســتخدام التكنولوجيــا يف تعليــم اللغــات عــن طــرق شــتى 
ــة. وتعتــرب  ــة، واملواقــع اإللكرتونّي مثــل: الكتــاب اإللكــرتوين، والتلفــاز، والقنــوات الفضائّي
املقالــة أّن اهلــدف مــن تعليــم اللغــة العربّيــة باســتخدام التقنيــات احلديثــة هــو الــرد عــى مــن 
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ــة  ــا املقال ــة احلضــارة، وتعتقــد مؤلفت ــة باجلمــود وعــدم القــدرة عــى مواكب ــم اللغــة العربّي اهّت
أن تعليــم اللغــة العربّيــة باســتثامر أنظمــة التعليــم اإللكــرتويّن ووســائطه مل يصــل إىل الفاعلّيــة 

املرجــّوة منــه.
ــدول  ــران وال ــي متّــت يف إي ــات الت ــم الدراس ــا أن معظ ــّن لن ــوث، تب ــذه البح ــة ه ــد دراس  بع
العربّيــة تناولــت قضّيــة تعليــم اللغــة العربّيــة مــن زوايــا خمتلفــة وأّكــدت معظمهــا عــى رضورة 
ــن  ــي األوىل م ــة ه ــذه املقال ــّن ه ــة، لك ــات حديث ــج وتقني ــتخدام مناه ــة باس ــس التداولّي تدري
نوعهــا التــي تتنــاول تدريــس أفعــال الــكالم، ومــن ضمنهــا الطلــب، للطلبــة اإليرانّيــن 
ــس  ــة تدري ــاول كيفي ــّم تن ــّرة، يت ــه، وألول م ــي أّن ــة ه ــا املهم ــة. وميزهت ــن بالعربّي ــري الناطق غ
التداوليــة يف اجلامعــات اإليرانّيــة باســتخدام التكنولوجيــا وفقــًا للمناهــج واألســاليب احلديثــة 

ــد. ــة يف آن واح والوظيفّي

مراجعة األدب النظري
نبذة عن التداولّية 

الرســالة  النــاس وحتليــل  بــن  بالتواصــل  تتعّلــق  التداولّيــة )pragmatics( اصطالحــًا  إن 
التــي تكمــن وراء اســتخدام العبــارات واجلمــل حســب قصــد املتكّلــم والســياق الــذي 
ــة بدراســة املعنــى كــام يوصلــه  ــه احلــوار، كــام يقــول يــول )Yule(: »ختتــص التداولّي جیــري في
املتكّلــم )أو الكاتــب( ويفــرّسه املســتمع )أو القــارئ(؛ لــذا فإهنــا مرتبطــة بتحليــل مــا يعنيــه 
النــاس بألفاظهــم أكثــر مــن ارتباطهــا بــام يمكــن أن تعنيــه كلــامت أو عبــارات هــذه األلفــاظ 
ــه  ــول، 2010: 19(. لكنّ ــده املتكّلم«)ي ــذي يقص ــى ال ــة املعن ــي دراس ــة ه ــة. التداولّي منفصل
يبــدو أّن التعريــف الــذي يقّدمــه كريســتال )Crystal( أشــمل وأشــهر ممــا ســبق، حيــث يشــري 
ــى أّن  ــّص ع ــل، إذ ين ــة التواص ــل عملّي ــدث داخ ــي حت ــريات الت ــودة والتأث ــود املوج إىل القي
ــة تعنــي: »دراســة اللغــة مــن منظــور املســتخدمن، وخاصــة الــكالم الــذي ينتجونــه  التداولّي
مــن بــن عــّدة خيــارات، والقيــود التــي يواجهوهنــا يف اســتخدام اللغــة يف التفاعــل االجتامعــّي، 
والتأثــريات التــي يســببها اســتخدامهم للغــة مــع املشــرتكن يف عملّيــة التواصل«)القحطــاين، 

1.)Crystal :1997 2018: 68نقــاًل عــن
ــة  ــة، وتداولّي ــة حتليلّي ــداوي »تداولّي ــل مح ــره مجي ــا ذك ــل م ــة مث ــات خمتلف ــة ختصص للتداولّي
ــة سوســيولغوّية« )محــداوّي،  ــة، وتداولّي ــة نصّي ــة، وتداولّي ــة نفســّية اجتامعّي ــة، وتداولّي تلفظّي
ــم  ــة التــي هتت ــة البينّي 2019: 11( ومــا إىل ذلــك، لكــّن مــا نحــن بصــدد دراســته هــو التداولّي
ــا  ــام يعّرفه ــة، ك ــة الثاني ــي اللغ ــل متعّلم ــن قب ــة م ــاج اللغ ــة إنت ــة وكيفّي ــة الثاني ــة اللغ بتداولّي



تطوير الكفاءة التداولّية لدى الطلبة اإليرانّيني غري الناطقني بالعربّية؛ الطلب نموذجًا 78
كاســرب )Kasper( أن »التداولّيــة البينّيــة تــدرس كيفّيــة فهــم األعــامل اللغوّيــة وتنفيذهــا لــدى 
 Kasper,(»الناطقــن غــري األصلّيــن، كــام تــدرس كيفّيــة اكتســاهبم معرفــة تداولّيــة اللغــة الثانيــة
ــو  ــة ه ــة الثاني ــم اللغ ــل تعلي ــة يف حق ــة التداولّي ــه املقارب ــا تدرس ــرز م ــن أب 203 :1992(. م
أفعــال الــكالم أو األعــامل اللغوّيــة )Speech Acts( وهلــا دور فاعــل يف احليــاة اليومّيــة ويف 

ــن طــريف احلــوار. ــة التواصــل ب إنشــاء عملّي

نظرّیة أفعال الكالم
نظرّيــة األعــامل اللغوّيــة أو أفعــال الــكالم مــن أهــم النظرّيــات يف جمــال التداولّيــة، وتعود نشــأة 
هــذه النظرّيــة إىل أوســتن )Austin(، ففــي كتابــه الشــهري »كيــف نــؤّدي األشــياء بالكلــامت«، 
عــّرف أوســتن األعــامل اللغوّيــة عــى أهّنــا أعــامل يتــّم عملهــا مــن خــالل الــكالم، بمعنــى أهّنــا 
ــف  ــتن بتصني ــام أوس ــوار، وق ــل أو احل ــة يف التواص ــة معّين ــدم وظيف ــول خی ــوّي أو ق عمــل لغ
األعــامل اللغوّيــة إىل ثالثــة أقســام: األّول عمــل قــويل )Locutionary Act( وهو القــول احلقيقّي 
الــذي حتــّدث بــه املتكّلــم بمعنــاه احلــريّف، والثــاين: عمــل يف القــول )Illocutionary Act( وهــو 
ــر  ــكالم كاألم ــق ال ــن طري ــا ع ــّم تأديته ــة يت ــوة معّين ــة أو ق ــى وظيف ــتمل ع ــذي يش ــكالم ال ال
 )Perlocutionary Act( والطلــب والرفــض والشــكوى إلــخ، والثالــث: عمــل تأثــري يف القــول
وهــو التأثــري الــذي حیدثــه القــول، أو مــا يتحّقــق مــن خــالل كالم يشء مــا كاإلقنــاع واحلــّث 
)الدجيــع، 2014: 508(. ثــم يــأيت ســريل )Searle( ويعــّدل نظرّيــة أســتاذه أوســتن ويصنّــف 
األعــامل اللغوّيــة عــى النحــو التــايل: اخلربّيــات: فاملتكّلــم قــد خیــرب اآلخريــن عن حالة األشــياء 
يف الكــون )تشــمل اإلثبــات، والتأكيــد، واالســتنتاج، واالفــرتاض(، والتوجيهّيــات: واملتكّلم 
قــد يســعى إىل جعــل اآلخريــن يفعلــون شــيئًا مــا )تشــمل الطلــب واالقــرتاح أو االلتــامس أو 
ــمل  ــا )تش ــل يشء م ــزم بفع ــد يلت ــم ق ــات: واملتكّل ــؤال(، والوعدّي ــاح يف الس ــر أو اإلحل األم
التعهــد، واملراهنــة، والتعاقــد، والصــدق، واملوافقــة(، واإلفصاحّيــات: واملتكّلــم قــد يعــرب عن 
مشــاعره ومواقفــه )تشــمل الشــكر، والتهنئــة، واالعتــذار، والشــجب، والرتحيــب، والتعبــري 
ــياء  ــة األش ــرّي حال ــد يغ ــم ق ــات: واملتكّل ــن(، واإليقاعّي ــع أو اللع ــان أو التوج ــن االستحس ع
يف الكــون بواســطة قولــه )املبخــوت، 2008: 92-96(. أمــا هنــاك نظرّيــة أخــرى فيجــب أن 

نســّلط الضــوء عليهــا لدراســة التداولّيــة البينّيــة وهــي نظرّيــة التلّطــف.

نظرّیة التلّطف
تبحــث   )Politeness theory( األدب  أو  املــداراة  أو  التهذيــب  أو  التلّطــف  نظرّيــة  إن 
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ــّر  ــة ال مف ــن باللغ ــن األصلّي ــع الناطق ــح م ــل الناج ــّذب. إذ للتواص ــوار مه ــارص ح ــن عن ع
لنــا مــن توظيــف اســرتاتيجّيات للتحــّدث بشــكل مهــّذب. ويتــّم اســتخدام هــذه النظرّيــة يف 
تدريــس أفعــال الــكالم كعامــل مســاعد لتصنيــف كيفّية توظيــف العبــارات، وإّن الفائــدة وراء 
االســتفادة منهــا بجانــب نظرّيــة أفعــال الــكالم تعــود إىل تركيزهــا عــى رضورة اإلملــام بنســبة 
ــراون  ــة مهــا ب ــن هلــذه النظرّي ــرز املنّظري هتــّذب الــكالم يف اســتخدام أفعــال الــكالم. ومــن أب
وليفنســون )Brown and Levinson(، حيــث كشــفا عــن أفعــال هتديدّيــة هتــدد مــاء الوجــه 
 Brown &»أي تلــك األفعــال التــي تتعــارض بطبيعتهــا مــع رغبــات املخاطــب أو املتكّلــم«
Levinson, 1987: 65)). ومــن أمثلــة هــذه األفعــال التهديدّيــة هــي الطلبــات، واألوامــر، 
لتقييــم  اســرتاتيجّيات  اقرتحــا  أهّنــام  كــام  ذلــك،  إىل  ومــا  واالقرتاحــات،  والتهديــدات، 
ــايّب،  ــف اإلجی ــح، و۲( التلّط ــارش والرصي ــلوب املب ــل: 1( األس ــف مث ــتويات آداب التلّط مس
ــع، 2014: 509(. ومــن األمــور  و3( التلطــف الســلبّي، و4( األســلوب غــري املبارش)الدجي
املهّمــة األخــرى التــي أشــار بــراون وليفنســون إليهــا هــي مســألة املتغــرّيات االجتامعّيــة التــي 
ــي  ــد االجتامع ــرّيات: البع ــة متغ ــي »ثالث ــكالم وه ــال ال ــاج أفع ــى إنت ــارش ع ــكل مب ــر بش تؤّث
أي: مســتوى التآلــف والقرابــة االجتامعّيــة بــن املتحــّدث واملســتمع، واملنزلــة االجتامعّيــة أي: 
منزلــة املتحــّدث االجتامعّيــة مقارنــة مــع منزلــة املســتمع، كمديــر وموّظــف، ودرجــة اإلمــالء 
أي: حجــم املهّمــة املــراد تنفيذهــا، ومــا إذا كانــت شــاقة أو ســهلة عــى املســتمع«)القحطاين، 
2018: 70(. فعــى متعّلمــي اللغــة الثانيــة االهتــامم هبــذه املتغــرّيات واالســرتاتيجّيات ليتمّكنوا 
مــن إنتــاج األفعــال الكالمّيــة بشــكل صحيــح وبالتــايل التواصــل الناجــح مــع الناطقــن 
األصلّيــن، وعلينــا تدريــس التداولّيــة بالنســبة للطلبــة اإليرانيــن غــري الناطقــن بالعربيــة مــع 

ــة. ــة والثقافّي أّن اللغــة الفارســية تشــبه العربيــة مــن الناحيتــن اللغوّي

الكفاءة التداولّية
ــوم  ــري إىل مفه ــا أن نش ــاص لن ــران، ال من ــة يف إي ــس التداولّي ــل يف رضورة تدري ــل أن ندخ قب
ــها  ــن، ورضورة تدريس ــن اللغت ــة ب ــروق التداولّي ــم الف ــا، ث ــدف منه ــة واهل ــاءة التداولّي الكف

ــن.  ــة اإليراني للطلب
هنــاك نظرّيــات خمتلفــة حــول الكفــاءة التواصلّيــة التــي تــي نظرّيــة املهــارات اللغوّيــة وحتــاول 
أن تكمــل نواقــص نظرّيــة املهــارات اللغوّيــة عــرب االهتــامم باجلانــب التــداويّل للغــة. إن الكفاءة 
التداولّيــة كــام تعّرفهــا تومــاس )Thomas( هــي »القــدرة عــى اســتخدام اللغــة بشــكل فّعــال 
مــن أجــل حتقيــق غــرض حمــّدد وفهــم اللغــة يف الســياق«(Thomas, 1983: 92(. يتبــّن مــن 
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هــذا التعريــف أّن كفــاءة التداولّيــة ال تنحــرص يف اســتخدام القواعــد النحوّيــة والرصفّيــة للغــة 
فحســب، بــل هتتــم بفهــم اللغــة وفقــًا للســياق الــذي جیــري فيــه احلــوار. حيــث تقّســم تومــاس 
والتداولّيــة   ،(Pragmalinguistic) التداولّيــة  اللغوّيــة  قســمن:  إىل  التداولّيــة  الكفــاءة 
االجتامعّيــة (Sociopragmatic) )املصــدر نفســه: 100(، وقصدهــا مــن اللغوّيــة التداولّيــة 
»توّفــر املصــادر اللغوّيــة عنــد املتحــّدث للتعبــري عــن األعــامل االتصالّيــة. ومــن هــذه املصــادر 
األســاليب التداولّيــة: كاحلديــث بشــكل مبــارش أو غــري مبــارش، فضــاًل عــن العبــارات اللغوّيــة 
ــول  ــال، إن ق ــبيل املث ــة. فعــى س ــامل التواصلّي ــّدة األع ــن ح ــل م ــد أو تقّل ــي يمكــن أن تزي الت
)أنــا آســف جــدًا( يف حالــة االعتــذار خیتلــف عــن قــول )أنــا مســتاء ملــا فعلتــه، فهــل يمكــن 
أن تعــذرين؟(؛ حيــث إن املتحــّدث يف كلتــا احلالتــن يعتــذر؛ لكنــه يعطــي موقفــًا خمتلفــًا 
وعالقــة اجتامعّيــة خمتلفــة يف كلتــا الصيغتــن مــن االعتــذار. والتداولّيــة االجتامعّيــة هــي التــي 
تشــّكل تفســريات املشــاركن وأداءهــم لألعــامل التواصلّيــة، فاملجتمعــات ختتلــف يف تقييمهــا 
للمنزلــة االجتامعّيــة بــن املتحــّدث واملســتمع ... فعــى ســبيل املثــال، إّن رفــض املديــر لطلــب 
ــة  ــر، وذلــك الختــالف املنزل ــد خیتلــف عــن رفــض املوّظــف لطلــب املدي أحــد املوّظفــن، ق
االجتامعّيــة بــن الطالــب والرافض«)القحطــاين، 2017: 26و27(. فمــن الواضــح، وفقــًا ملــا 
ــن  ــع الناطق ــح م ــكل ناج ــل بش ــاء التواص ــاًم يف إنش ــة دورًا مه ــاءة التداولّي ــلفنا، أّن للكف أس
ــن  ــداويّل (Pragmatic Failure)؛ ألّن الناطق ــل الت ــة دون الفش ــة واحليلول ــن للغ األصلّي
ــة  ــة والرصفّي ــة مــرور الكــرام مثــل األخطــاء النحوّي األصلّيــن ال يمــّرون باألخطــاء التداولّي
»فاملتحّدثــون األصليــون للغــة، يميلــون إىل تقّبــل أخطــاء املتحّدثن غري األصليــن يف اجلوانب 
النحوّيــة والصوتّيــة واملعجمّيــة، لكنّهــم ال يغفــرون أخطاءهــم التداولّيــة، بــل يتعــّدى األمــر 
أحيانــًا إىل وصــف املتحّدثــن غــري األصليــن ببعــض الصفــات غــري اجليــدة، كوصفهــم بغــري 
ــة  ــس التداولّي ــن تدري ــس م ــدف الرئي ــن«)الدجيع، 2014: 506(. فاهل ــن واملتغطرس املهّذب
»هــو زيــادة وعــي املتعّلمــن الرباغــاميت وإعطائهــم خيــارات حــول تفاعالهتــم يف اللغــة 

 .(BardoviHarlig & Taylor, 2003: 38)»املســتهدفة

عرض النتائج
الفروق التداولّية بنی الفارسّية والعربّية

ووفقــًا ملــا ذكرنــا، يّتضــح لنــا مــدى أمهّيــة تعّلــم املهــارات التداولّيــة اللغوّيــة وخاّصــة 
االجتامعّيــة إلنشــاء عالقــات تواصلّيــة ناجحــة وهــذا األمــر ال يتوّجــه إىل اللغــات والثقافــات 
ــا  ــن بعضه ــة م ــدو قريب ــي تب ــات الت ــات واللغ ــى الثقاف ــل حت ــًا، ب ــا بعض ــن بعضه ــة ع املتباين
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البعــض مثــل الفارســّية والعربّيــة. فرغــم وجــوه التشــابه بــن العربّيــة والفارســّية مــن الناحيــة 
الثقافّيــة، والدينّيــة، واملشــرتكات اللغوّيــة، وذلــك مــن أجــل التأثــري املتبــادل بــن اللغتــن عــى 
مــر العصــور، هنــاك وجــوه تبايــن بــن اللغتــن مــن ناحيــة اجلذوراللغويــة، ألّن الفارســّية مــن 
فصيلــة اللغــات اهلنــدو- أوروبّيــة، بينــام العربّيــة مــن فصيلــة اللغــات الســامّية )راثــي، 1386: 
283(. كــام أّنــه توجــد فــروق تداولّيــة وثقافّيــة بــن العربّيــة والفارســّية، مثــل كيفّيــة اســتخدام 
ــرتام  ــع لالح ــة اجلم ــتخدم صيغ ــّية تس ــي الفارس ــّذب، فف ــكل مه ــّية بش ــال يف الفارس األفع
ســواء أكان بالنســبة للمخاطــب أو للغائــب، لكــّن األمــر خمتلــف يف العربّيــة قليــاًل، حيــث ال 
ــة بصيغــة اجلمــع  يتــّم اســتخدام صيغــة اجلمــع للغائــب، كــام أّن اســتخدام األفعــال يف العربّي
ــتخدمون  ــد يس ــان، وق ــر األحي ــمّية، أكث ــوارات الرس ــودة يف احل ــخاص موج ــة األش ملخاطب
بعــض العبــارات مثــل حرتكــم أو جنابكــم ليكــون كالمهــم مهّذبــًا. أو مثــاًل نســتخدم دائــاًم 
كلــامت مثــل الســيد أو الســيدة يف الفارســّية ملخاطبــة األشــخاص أو اإلشــارة إليهــم لكــّن هــذا 
األمــر يف العربّيــة يســتخدم يف اخلطابــات الرســمّية فقــط، ويتــّم اســتخدام مفــردات مثــل عــم 
https:// ،1397 ،أو خالــة أو أخ أو أخــت ومــا إىل ذلــك يف اخلطابــات اليومّيــة )پور شــجاعی
alreihane.com). وكل مــن هــذه املفــردات تســتخدم يف ظــروف خمتلفــة إضافــة إىل معانيهــا 
األصلّيــة، حيــث يتــّم اســتخدام كلــامت احلــاج أو العــّم  أو العّمــة أو اخلالــة ... إلــخ، لإلشــارة 
إىل مــن هــو أكــرب منـّـا ســنًّا، بينــام يســتعمل األخ أو األخــت ملــن يشــرتك معنــا يف الفئــة العمرّيــة، 
وجديــر بالذكــر أّن اســتخدام هــذه الكلــامت يف مكاهنــا غــري املناســب يــؤّدي إىل الفشــل 
التــداويّل؛ فاســتخدام كلمــة اخلالــة ملــرأة ليســت كبــرية يف الّســن يــؤّدي إىل انزعاجهــا منـّـا مثــل 
ــال  ــم« أو »مــادر« يف الفارســّية ملــرأة ليســت كبــرية يف الّســن. مث اســتخدام كلمــة »حــاج خان
آخــر هلــذه االختالفــات هــو بعــض العــادات املوجــودة يف التحّيــات العربّيــة مثــاًل يف الســودان 
يــرب الشــخص بيــده اليمنــى وبلطــف الكتــف األيــرس أو يف دول اخلليــج الفــاريّس، يتــم 
التخشــيم أي الســالم باألنــف ويكــون بــن األصدقــاء واألقــارب، حيــث يضــع أحدهــم أنفــه 
 (https://learning.aljazeera.netــة ــة الثاني ــل، احللق ــة العم ــم لغ ــف اآلخر)قس ــى أن ع
ــة  ــة بقبض ــب املصافح ــراق جی ــاًل يف الع ــة فمث ــة املصافح ــو كيفّي ــروق ه ــذه الف ــر هل ــال آخ ومث
قويــة وعــدم ســحب اليــد برسعــة ألهّنــم يعتــربون خالفهــا منقصــة للمــروءة. أو هنــاك عــادات 
يف كيفّيــة تقديــم القهــوة باملجالــس فيجــب تقديــم القهــوة باليــد اليمنــى وأخذهــا باليــد اليمنــى 
وهــّز الفنجــان بعــد االكتفــاء مــن رشبــه، وعــدم مراعــاة هــذه األمــور يــؤّدي إىل اعتبــار 
www.facebook. ،2020 ،الشــخص غــري مهــّذب )صفحــة العــادات والتقاليــد العراقّيــة
com) ومثــال آخــر هــو أّنــه يف العــراق، حــن يدخــل ضيــف –ليــس مــن األقربــاء- عــى بيــت 
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أحــد بعــد موعــد الغــداء، ال يســأله رّب البيــت: »هــل تغّديــت؟«، بــل يقــول لــه »مســاكم اهلل 
باخلــري«. فــإذا أجــاب الضيــف »مســاكم اهلل باخلــري« يعنــي أّنــه تنــاول الغــداء قبــل وصولــه وإذا 
أجــاب »صّبحكــم اهلل باخلــري« يعنــي أّنــه مل يتنــاول الغــداء بعــد. فالســؤال عــن تنــاول الغــداء 
ــاك  ــرج. هن ــى ح ــر دون أدن ــن األم ــؤال ع ــّم الس ــّية يت ــام يف الفارس ــّذب، بين ــري مه ــارشة غ مب
ــة  ــون تقليدّي ــة تك ــوت العربّي ــض البي ــا، فبع ــب مراعاهت ــوس جی ــة اجلل ــى يف كيفّي ــادات حت ع
بحيــث جیلــس األشــخاص عــى األرض وعــى ســجاد ناعــم، ففــي اإلمــارات املّتحــدة العربّيــة 
ــد مــن عــدم مواجهــة باطــن القدمــن جتــاه  وعنــد اجللــوس عــى األرض مــن الواجــب التأّك
Harn, 2017: theculturetrip.) ــة أّي شــخص، ألّن هــذا يعتــرب وقاحــة يف الثقافــة العربّي
com). أو مثــاًل عــدم تعــّرف الشــخص عــى كيفّيــة خماطبــة األشــخاص بشــكل رســمي 
ــه اســتخفافًا بشــأهنم. هــذه  ســيضعه يف موقــف حمــرج، حيــث مــن املمكــن أن يســموا ترّصف
األمثلــة جمــّرد نــامذج بســيطة تعكــس أمهّيــة تعّلــم التداولّيــة مــن قبــل الطلبــة اإليرانيــن وبالتــايل 

ــها.  رضورة تدريس
ــة جیــب أن تأخــذ بعــن  ــة مهّم ــة قضّي ــن الفارســّية والعربّي ــة ب ــامم بالفــروق التداولّي إّن االهت
االعتبــار لتجنّــب الفشــل التــداويّل، فمــن هــذا املنطلــق ال مفــّر مــن تدريــس التداولّيــة الــذي 
ــارات مــن اللغــة  ــع مــن ترمجــة العب ــي تنب ــة يف هــذا الصــدد الت ــؤّدي إىل حــل مشــاكل الطلب ي
ــة  ــة إىل مشــكلة الفــروق التداولّي ــة، وإضاف األم حســب ثقافتهــا واســتخدامها يف اللغــة الثاني
ــال: يعــاين  ــة إقامــة الصفــوف فعــى ســبيل املث ــة أنفســهم وكيفّي ــط بالطلب ــاك مشــاكل ترتب هن
ــكل  ــة، وبش ــدان العربّي ــد البل ــادات وتقالي ــى ع ــم ع ــدم اطالعه ــن ع ــون م ــة اإليرانّي الطلب
عــام الثقافــة العربّيــة، كــام أّن خلفّيتهــم الذهنّيــة بالنســبة للغــة العربّيــة ليســت إجیابّيــة وال يتــّم 
اســتخدام التقنيــات احلديثــة واملناهــج العرصّيــة لتعليــم العربّيــة يف القاعــات الدراســّية)ترايب، 
1395: 252( مــا يــؤّدي إىل عــدم حيوّيــة الصــف. وجديــر بالذكــر أّن فقــدان احليوّيــة ال يعــود 
ــد  ــه عن ــة، بــل النخفــاض نســبة دوافعهــم شــيئًا فشــيئًا، كــام أن إىل فقــدان الدافــع لــدى الطلب
الطــالب دوافــع لدخــول فــرع اللغــة العربّيــة وآداهبــا، حيــث تــأيت رغبتهــم يف القــرآن الكريــم 
ــة باملركــز األول، ثــم دافــع  ــة ورغبتهــم يف التواصــل مــع الناطقــن بالعربّي والنصــوص الدينّي
ــع  ــأيت داف ــام ي ــة، بين ــدان العربّي ــفر إىل البل ــل الس ــة مث ــف رضورّي ــة يف مواق ــتخدام العربّي اس
احلصــول عــى وظيفــة يف املراكــز التالّية)متقــي زاده، 1389: 131(. فعــى أســاس مــا ذكرنــا، 
ــة،  ــن جه ــف م ــة الص ــدم حيوّي ــة وع ــم الذهنّي ــن يف خلفّيته ــة اإليراني ــاكل الطلب ــرًا ملش ونظ
ــة  ــّن رضورة تدريــس التداولّي ــة مــن جهــة أخــرى، تتب ــا التداولّي واملشــاكل املرتبطــة بالقضاي

ــة.  ومنهــا أفعــال الــكالم يف اجلامعــات اإليرانّي
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إّن الطلــب مــن أهــم أفعــال الــكالم التــي نســتخدمها يوميــًا يف التواصــل مــع اآلخريــن. يعتقــد 
ــكالم  ــال ال ــن أفع ــه م ــب تصنيف ــات حس ــة التوجيهّي ــن جمموع ــن ضم ــب م ــريل أن الطل س
ــم جلعــل  ــل ســعي املتكّل ــا  متّث ــات )Directives( هــي أهّن ــة »التوجيهّي حيــث يقــول: إّن خاصّي
ــرتاح  ــب واالق ــّرد الطل ــن جم ــه ب ــف درجات ــعي ختتل ــذا الس ــا. وه ــيئًا م ــل ش ــب يفع املخاط
ــر  ــب وآم ــف: أطل ــذا الصن ــال ه ــرز أفع ــؤال. وأب ــاح يف الس ــر أو اإلحل ــامس أو األم أو االلت
وأرجــو وأنصح«)املبخــوت، 2008: 92(. فنــری أّنــه هنــاك مســتويات للطلــب مــن الطلــب 

ــات خمتلفــة الســتخدامه.  ــا يشــري إىل كيفّي ــى األمــر م واالقــرتاح حت
ــة أيضــًا هنــاك تصنيفــات للطلــب، حيــث يتــّم تقســيم اإلنشــاء إىل الطلبــّي  يف البالغــة العربّي
وغــري الطلبــّي كــام ورد يف الكتــب البالغّيــة2. وهنــاك طــرق خمتلفــة الســتخدام الطلــب 
ــة.  ــرّيات االجتامعّي ــى املتغ ــن ع ــارش مركّزي ــري مب ــارش أو غ ــكل مب ــتخدامه بش ــا اس ويمكنن

 األسلوب املبارش
يتــم توظيــف الطلــب يف اللغــة العربّيــة باســتخدام األلفــاظ املوضوعــة لــه، أّمــا بالنســبة لفعــل 

األمــر فنســتخدم أربــع طــرق لــه: 
1- فعــل األمــر مثــل: )خــذ الكتــاب(. 2- املضــارع املجــزوم بــالم األمــر مثــل: )لنذهــب إىل 
امللعــب(. 3- اســم فعــل األمــر نحــو: )عليكــم إنجــاز واجباتكــم حتــى الغــد(. 4- املصــدر 

النائــب عــن فعــل األمــر، نحــو: )ســعيًا يف ســبيل اخلــري( )اهلاشــمي،2002: 67(.
فنوّظــف هــذه الصيــغ لنأمــر أحدهــم بشــكل مبــارش، مــا يــؤّدي إىل أن نكــون غــري مهّذبــن يف 
كالمنــا يف كثــري مــن املواقــف التواصلّيــة، والســياق هــو الــذي حیــدد كيفّيــة اختيــار األســاليب 
ــة. كذلــك نســتطيع أن نســتخدم األســلوب غــري املبــارش لطلــب  وفقــًا للمتغــريات االجتامعّي
ــة العــدول عــن األمــر عــى ســبيل املثــال والــذي  يشء مــن اآلخريــن. وهــذا األمــر غــري قضّي
ورد يف البالغــة القديمــة مثــل اســتخدام فعــل األمــر ألغــراض التهديــد، أو التخيــري، أو 
التعجيــز ومــا إىل ذلــك3، إذ إّن األســلوب غــري املبــارش يعنــي اســتخدام طــرق خمتلفــة حتمــل 

معنــى الطلــب وال يعنــي اســتخدام طريــق واحــد مثــاًل فعــل األمــر، ألغــراض متنوعــة.

األساليب غری املبارشة
تتنــّوع أســاليب الطلــب غــري املبــارش تنّوعــًا كبــريًا وال يمكننــا أن نجعــل هلــا حــدًا حیّدهــا وال 
إطــارًا حیّددهــا، إذ املســألة تعتمــد عــى الســياقات املختلفــة للــكالم، وهنــا تكمــن ســعة النظــرة 
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التداولّيــة للــكالم ويظهــر الفــرق بــن النظرتــن؛ القديمــة التــي تعتمــد عــى الصيــغ الرصفّيــة 
والنحوّيــة والســياق لكنهــا تتنــاول أفعــال الــكالم بشــكل مبعثــر يف تقســيامت خمتلفــة، 
ــة مفيــدة.  ــة حســب اســتخدامها يف تصنيفــات وظيفّي واحلديثــة التــي تقّســم األفعــال الكالمّي
وقــد تأرجحــت أســاليب الطلــب غــري املبــارش بــن أســاليب ال ترتبــط بصيغــه، كالتعريــض، 
والكنايــة، واملثــل، وغريهــا، أو ترتبــط هبــا يف الظاهــر وتنفصــل عنهــا يف الباطــن. مثــل الفعــل 
ُمــرين فهــو أمــر يف مقتــى الظاهــر لكنــه يــدل عــى التلطــف وذلــك نظــرًا للســياق، فقــد تــّم 
توظيــف هــذا الفعــل يف غــري ســياق األمــر وأســلوبه، »بــل عــى ســبيل التلطــف والتــأدب يف 
ــعراء/  ــُروَن« )الش ــاَمَذا َتْأُم ــْحِرِه َف ــم بِِس ــْن َأْرِضُك ــم مِّ ــُد َأن خُیِْرَجُك ــه: »ُيِري ــه قول ــر. ومن األم
35(. والقــول لفرعــون يف خماطبــة املــأل، طلبــا للمشــورة، ... والغــرض هــو تطييــب قلوهبــم 
وإدخــال الــرسور يف صدورهــم، وأن يظهــر مــن نفســه كونــه معظــاًم هلــم ومعتقــدًا فيهــم، وقــد 
ــه:  ــول لصاحب ــلوب، فيق ــذا األس ــة ه ــدان العربّي ــض البل ــن يف بع ــض املتكّلم ــتخدم بع يس
مــرين، وهــو ال يقصــد األمــر، بــل التلّطــف يف عــرض املســاعدة«)قزق، 2014: 45(. وهــذه 
ــد؟ /  ــة ويف اللغــة الفارســّية كقوهلــم: »چــه امــری داري ــة اإليرانّي ــة موجــودة يف الثقاف القضّي
ــم  ــه املتكّل ــأ إلي ــد يلج ــتفهام فق ــلوب االس ــرون؟« أو أس ــاذا تأم ــد؟= م ــتور می  دهي ــه دس چ
ــًا، والــذي يعتــرب مــن أســاليب الطلــب املهــّذب، »فبــدال ًمــن اســتخدام صيغــة األمــر،  أحيان
ــذا،  ــن ه ــرض ع ــم يع ــإّن املتكّل ــة، ف ــة غليظ ــن فّظ ــض املخاطب ــدو يف رأي بع ــد تب ــي ق والت
ويســتخدم صيغــة االســتفهام، وذلــك نحــو قولــك لألســتاذ: أرين، فتــأيت باجلملــة عــى شــكل 
آخــر، وتقــول لــه: هــل تســتطيع أن تريني؟«)املصــدر نفســه(. كــام ورد يف احلديــث » أّن رجــاًل 
قــال لعبــد اهلل بــن زيــد وهــو جــد عمــرو بــن حیيــى: أتســتطيع أن ترينــي كيــف كان رســول اهلل 
ــه وســّلم يتوّضأ؟«)البخــاري، 2002: 58( عــى ســبيل التلّطــف. أو أســلوب  صــّى اهلل علي
ــه أنفــق يف  ــة والتعريــض فعندمــا نحــّث شــخصًا عــى اإلنفــاق، فبــدالً مــن أن نقــول ل الكناي
ــا  ــِرُض اهللََّ َقْرًض ــِذي ُيْق ــن َذا الَّ ــة: »م ــبيل الكناي ــى س ــة ع ــة الكريم ــه اآلّي ــر ل ــبيل اهلل نذك س
َحَســنًا َفُيَضاِعَفــُه َلــُه َأْضَعاًفــا َكثـِـرَيًة« )البقــرة/245(. والتعريــض، وهــو نــوع مــن الكنايــة، يف 
احلقيقــة يتضّمــن أحيانــًا أمــرًا، فعندمــا نقــول لشــخص يــؤذي اآلخريــن، »املســلم مــن ســلم 
ــاس«. أو  ــذاء الن ــن إي ــّف ع ــه »ك ــول ل ــارش نق ــري مب ــكل غ ــده« فبش ــانه وي ــن لس ــلمون م املس
حينــام نقــول لشــخص ال حیافــظ عــى نظافتــه، »النظافــة مــن اإليــامن«. أو أســلوب التعّجــب 
فقــد نســتخدم صيغــة التعجــب ونحــن ال نقصــد التعجــب، بــل نقصــد األمــر بــيء معــّن. 
فقــد نقــول لشــخص ال يعتنــي بنظافتــه: »مــا أمجــل النظافــة«، فبشــكل غــري مبــارش نقــول لــه 
حافــظ عــى نظافتــك. فبهــذا الشــكل نعــرّب عــاّم نريــد بشــكل مهــّذب دون أن نقلــل مــن شــأن 
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ــا  ــن بجانبن ــب ممّ ــد أن نطل ــا نري ــياق. أو عندم ــق الس ــن طري ــدرك ع ــر ي ــذا أم ــب، وه املخاط
ــا  ــرد اجلــو أو ي ــا أب ــه »م ــذة نقــول ل ــق الناف ــارشة أغل ــه مب ــدالً أن نقــول ل ــذة فب ــق الناف أن يغل
لــه مــن جــو بــارد«. أو أســلوب املثــل وقــد نلجــأ إىل اســتخدام األمثــال مــن أجــل أن نحــّث 
ــه  ــر ل ــك نذك ــه أرسع يف عمل ــول ل ــدل أن نق ــى اإلرساع فب ــن ع ــة الزم ــّدر قيم ــخصًا ال يق ش
ــاة  ــه: إنَّ احلي ــة ٌل ــرِء قائل ــِب امل ــاُت قل ــول: »َدقَّ ــث يق ــوقي، حي ــد ش ــعراء أمح ــري الش ــت أم بي
َدقائــٌق وثــواين« )شــوقي، 2012، ج2: 768(. أو نقــول لــه حكمــة أمــري املؤمنــن اإلمــام عــي 
)ع( بــأّن »الفرصــة متــّر مــّر الســحاب« )هنــج البالغــة، 1427: 605(، أو نقــول »الوقــت مــن 
ذهــب«. ومثــاًل عندمــا نريــد أن نطلــب مســاعدة مــن صديقنــا فنقــول لــه بشــكل غــري مبــارش 
»أخــوك مــن آســاك« )العســكري، 1988، ج1: 182(. وأســلوب اخلــرب فمــن املمكــن أن 
ــا  ــد نقــول، عندم ــاًل، ق ــّي. فمث ــى األمــر يف احلــوار اليوم ــة تتضمــن معن ــة خربّي نســتخدم مجل
نحتــاج إىل اخلبــز، »إّن فالنــًا هــو الــذي ســيقوم بــرشاء اخلبــز«، ونحــن نقصــد: اشــرت اخلبــز يــا 
ــّم اإلشــارة هلــا يف مــكان  ــرة يف البالغــة دون أن تت فــالن. وهكــذا نــرى أّن هــذه األمــور مبعث
واحــد، عــادة، فيــأيت التعريــض واملثــل يف علــم البيــان، بينــام تــأيت اجلمــل اإلنشــائّية واخلربّيــة 
ــد  ــكان واح ــارص يف م ــذه العن ــاول ه ــتطيع أن نتن ــام نس ــذا، بين ــى ه ــس ع ــاين وق ــم املع يف عل
حتــت عنــوان الطلــب. وعــرب التدريــس التــداويّل يمكــن تعليــم الطلبــة كيفّيــة اســتخدام أفعــال 

الــكالم بمعانيهــا املختلفــة حســب الســياقات املتنوعــة. 

 االسرتاتيجّيات الداعمة للطلب
وجیــدر أن نشــري إىل أّنــه ثمــة اســرتاتيجّيات تدعــى االســرتاتيجّيات الداعمــة للطلــب هتــدف 
ــول  ــول إىل قب ــايل الوص ــة وبالت ــة ناجح ــب بطريق ــا الطل ــل وهن ــة التواص ــري عملّي إىل أن تس
الطلــب عنــد املخاطــب، وهــي »اســرتاتيجّيات يمكــن أن يســتخدمها املتحــّدث تســاعد 
ــل:  ــه ... مث ــايّب من ــى رّد إجی ــول ع ــاهم يف احلص ــتمع، وتس ــى املس ــب ع ــّدة الطل ــل ح يف تقلي
احلصــول عــى التــزام مســبق »هــل يمكــن أن تســاعدين يف أمــر مــا؟«، أو إعطــاء ســبب للطلــب 
»نســيت حمفظتــي يف املنــزل، فهــل أســتطيع اســتعارة مبلــغ؟«، أو اســتخدام عبــارة »لــو 
ــا أن  ــرتاتيجّيات يمكنن ــذه االس ــرب ه ــاين، 2018: 70(.فع ــن فضلك««)القحط ــمحت/ ِم س
نحــّول طلبنــا املبــارش الــذي يعــّد بعيــدًا عــن التلّطــف، يف كثــري مــن األحيــان، مهّذبــًا ممـّـا يؤّثــر 
عــى املخاطــب إجیابــًا. ويتبــّن لنــا مــن هــذه األنــواع املتعــّددة اختــالف كيفّيــة طــرح الطلــب 
ومــن ضمنــه األمــر، حســب الســياق والقرائــن ممـّـا يصعــب عــى الطالــب غــري الناطــق بالعربّية 
حتديــد هــذه املواقــف فــال منــاّص مــن تعليــم هــذه األنــواع. وعــرب التدريــس التــداويّل يمكــن 
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ــة ومــن ضمنهــا الطلــب يف الصفــوف؟ ــه كيــف جیــب أن نــدّرس التداولّي لكنّ

كيفّية تدریس التداولّية
هنــاك طــرق خمتلفــة للتدريــس التــداويّل باســتخدام إســرتاتيجّيات شــّتى وبأشــكال خمتلفــة مثل 
ــس  ــل التدري ــابقة تفّض ــوث الس ــب البح ــي. وإّن أغل ــس الضمن ــح والتدري ــس الرصي التدري
الرصيــح عــى التدريــس الضمنــي لــدوره الفاعــل يف تعزيــز الوعــي التــداويّل لــدى املتعّلمــن 
بالنســبة للغــة اهلــدف )القحطــاين، 2018: 83(. وهنــا سنشــري إىل مــا ذهــب إليــه بــروك 
وناغاســاكا )Brock & Nagasaka( يف تعليــم اللغــة االنجليزّيــة وهــذه الطريقــة تعــّد 
مــن أفضــل الطــرق لتدريــس التداولّيــة، إذ إهّنــا تكتنــف خطــوات جّيــدة لتدريــس التداولّيــة 
ــع  ــث اقرتحــا أرب ــًا، حي ــم تدرجیي ــدى املتعّل ــة ل وتســري شــيئًا فشــيئًا فتعــّزز املهــارات التداولّي

ــة وهــي:   ــاء تدريــس الكفــاءة التداولّي خطــوات جیــب أن يّتبعهــا األســتاذ أثن
ــياقاهتا،  ــة يف س ــة اللغ ــم عــى رؤّي ــاعدة طالهب ــن مس ــن للمعّلم ــة )See(: يمك 1-املالحظ
ــة  ــة عملّي ــة يف تأدي ــا التداولّي ــي تلعبه ــة الت ــة، ورشح الوظيف ــدور التداولّي ــم ب ــادة وعيه وزي

ــّن. ــل مع تواص
2-االســتخدام )Use(: ويف هــذه اخلطــوة يمكــن للمعّلمــن تطويــر األنشــطة التــي يســتخدم 
الطــالب مــن خالهلــا اللغــة يف ســياقات حماكّيــة أو حقيقّيــة، حيــث خیتــارون كيــف يتفاعلــون 

بنــاًء عــى فهمهــم للوضــع الــذي يقرتحــه النشــاط، أي اختيــار األســلوب املناســب.
3-املراجعــة )Review(: يف هــذه املرحلــة تتــّم مراجعــة اجلوانــب التداولّية التي تم تدريســها 

ســابقًا، وتزويــد املتعّلمــن بتغذيــة راجعــة حــول أدائهــم التــداويّل، أي التقويم.
لتجربــة  لطالهبــم  نشــاطات  ترتيــب  للمعّلمــن  يمكــن   :)Experience( 4-التجربــة 
 Brock., &) التطبيــق  أي  التواصــل،  عملّيــة  يف  التداولّيــة  دور  ومالحظــة  تعّلمــوا  مــا 

.(23-Nagasaka, 2005: 20
ووفقــًا لنظرّيــة بــراون وليفنســون حــول التلّطــف، اقــرتح بــروك وناغاســاكا نشــاطًا تدريبّيــًا، 
هبــدف االرتقــاء بمســتوى الوعــي التــداويّل لــدى املتعّلمــن، فيقــوم األســتاذ بتصنيــف 
الطلبــات وفقــًا لنظرّيــة التلّطــف بشــأن شــخص يريــد أن يأخــذ قلــم شــخص آخــر، كــام يــي:

غري مبارش: »نسيُت قلمي / قلمي ال يعمل«.
مبارش: أعطني قلَمك!

مهّذب: هل أستطيع أن أستعري قلمك، لو سمحت؟ / هل متانع أن ُتعرَيين قلَمك؟
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مألوف: أشكرك إذا أعطيتني قلَمك!.

ــف يف  ــذا التصني ــة ه ــة ملامرس ــات خمتلف ــة إىل جمموع ــيم الطلب ــق تقس ــن طري ــر ع ــري األم وجی
ــّدة  ــرتاتيجّيات ع ــتاذ بإس ــت إرشاف األس ــّية وحت ــة الدراس ــل القاع ــة داخ ــات خمتلف موضوع
كلعــب األدوار)القحطــاين، 2017: 35 و36(. واملهــّم أّن عملّيــة التدريــس هــذه لــن تكتمــل 
ــن  ــن مواط ــف ع ــؤّدي إىل الكش ــا ي ــتاذ م ــل األس ــن قب ــة م ــم التغذيــة الراجع إاّل بعــد تقدي
ــاح  ــوف إليض ــلوب يف الصف ــذا األس ــل ه ــتخدام مث ــا اس ــم. فيمكنن ــاّلب وقّوهت ــف الط ضع
أنــواع الطلــب حســب نظرّيــة التلّطــف. لــذا نســتطيع االســتفادة مــن التقنيــات احلديثــة يف هــذا 
ــة داخــل الصــف وخروجــه عــن الرتابــة وبالتــايل زيــادة  الصــدد، مــا يــؤّدي إىل إنشــاء احليوّي
دوافــع الطلبــة للتعّلــم. ومــن أبــرز هــذه التقنيــات هــي مقاطــع الفيديــو، وامللفــات الصوتّيــة، 
ــي  ــوبّية أو الت ــات احلاس ــي، والتطبيق ــل االجتامع ــبكات التواص ــة، وش ــع اإللكرتونّي واملواق
تنصــب عــى اهلواتــف النّقالــة، والبودكاســت، واأللعــاب احلاســوبّية، وبعــض التقنيــات مثــل 
ــة. وسنشــري اآلن إىل نمــوذج مــن هــذه  QR Code وغريهــا مــن أقســام التكنولوجيــا الرقمّي
التقنيــات التــي يمكــن توظيفهــا يف جمــال تدريــس اللغــة العربّيــة يف إيــران بشــكل تــداويّل وهــو 

ــة لســهولة اســتخدامها داخــل القاعــات الدراســّية . املواقــع اإللكرتونّي

املواقع اإللكرتونّية
هنــاك مواقــع إلكرتونّيــة متنّوعــة يمكــن لألســتاذ توظيفهــا لتدريــس املــواد الدراســّية وخاصــة 
ــون  ــام تك ــة بين ــع الصوتّي ــو أو املقاط ــع الفيدي ــرض مقاط ــاّص بع ــا خ ــض منه ــة، بع التداولّي
 Oxford First Wordsبعــض آخــر تفاعلّيــة، منهــا: موقــع اجلزيــرة لتعلــم العربّيــة4، وموقــع
ــرة  ــع اجلزي ــاول موق ــا اآلن فنتن ــك. أّم ــا إىل ذل ــة6 وم ــوات عربّي ــع أص Pictionary5، وموق

كنمــوذج بســبب احتوائــه عــى أقســام متنوعــة لتعليــم اللغــة العربّيــة ويف مســتويات متعــددة 
مــا جیعلــه مــن أفضــل مواقــع خیتــّص بتعليــم اللغــة العربّيــة:

موقع »اجلزیرة« لتعّلم العربّية 
موقــع اجلزيــرة لتعّلــم اللغــة العربّيــة هــو موقــع يســّهل عملّيــة تعّلــم اللغــة العربّيــة الفصحــى 
لغــري الناطقــن هبــا وحتــى الناطقــن هبــا بطــرق ســهلة ومتنّوعــة؛ حيــث يتيــح للمتعّلــم اختبــار 
مســتواه يف اللغــة. وتنقســم املــواد الدراســّية يف املوقــع إىل قســمي لغــة اإلعــالم واللغــة العامــة. 
ــة،  ــف التواصلّي ــروف، واملواق ــن احل ــة م ــق باللغ ــا يتعّل ــم م ــة بتعلي ــة العام ــم اللغ ــّم قس فيهت
ولغــة العمــل، والقصــص القصــرية، والنصــوص األدبّيــة، وقواعــد اللغــة ومــا إىل ذلــك، بينــام 
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ــكل  ــق هبــا وتوجــد ل ــا يتعّل ــة حــول اإلعــالم وم يســتوعب قســم لغــة اإلعــالم مــواد تعليمّي
قســم مــن هــذه الــدروس متاريــن خاصــة للطلبــة. والنقطــة املهّمــة التــي جیــب أن ال نمــّر هبــا 
هــي أّن هــذا املوقــع تابــع لقنــاة اجلزيــرة اإلخبارّيــة يف قطــر ويتــّم تقديــم املــواد الدراســّية حتــت 
ــة مســلمة فاســتخدام املوقــع مــن  ــة عربّي ــام أّن قطــر دول ــاك، وب إرشاف أســاتذة جامعيــن هن

قبــل الطــاّلب اإليرانيــن يــؤّدي إىل التعــّرف األكثــر عــى الثقافــة العربّيــة اإلســالمّية7.

توظيف املوقع يف تدریس التداولّية
بإمــكان األســتاذ اختيــار مقاطــع فيديــو مــن هــذا املوقــع لتدريــس كيفّيــة الطلــب، فعــى ســبيل 
ــة داخــل املوقــع، هنــاك مقطــع فيديــو حتــت عنــوان تذكــرة  املثــال يف قســم املواقــف التواصلّي
ســفر، حيــث يقــوم شــخص مــا بحجــز تذكــرة ســفر مــن عــاّمن إىل الدوحــة، فنذكــر هنــا نــامذج 

مــن اجلمــل املســتخدمة يف هــذا احلــوار التــي ترتبــط بكيفيــة اســتخدام الطلــب كــام يــي:
ْوَحِة.  - َلْو َسَمَحِت ُأريُد َتْذِكَرَة َسَفٍر ِمْن َعاّمَن إىَِل الدَّ

َرَجِة ااِلْقتِصادّية. - َحَسنًا، ِمْن َفْضِلِك اْحِجزي يِل ِرْحَلَة املساِء، َعَى الدَّ
ــَفِر. َهــْل ُيْمِكــُن َأْن ُتْرِســَل إَِلْينــا ُصــوَرًة ِمــْن  - َأْحتــاُج إىَِل ِكتاَبــِة ااِلْســِم َكــام ُهــَو يف َجــواِز السَّ

(https://learning.aljazeera.net ،؟)تذكــرة ســفر ــِد اإِللِْكرِتوينِّ ــواِز بِاْلرَبي اجلَ
ــة أن  ــن الطلب ــب م ــا، يطل ــردات ورشحه ــاين املف ــح مع ــد توضي ــف وبع ــّث املل ــوم بب ــّم يق  ث
يشــريوا إىل مــا جــرى بــن الشــخصيات وكيفّيــة اســتخدام اجلمــل والعبــارات نظــرًا للظــروف 
التــي حیــدث فيهــا التواصــل بــن الشــخصّيات. ويســّلط الضــوء عــى مواقــف الطلــب التــي 
أرشنــا إليهــا بخــط، ويوّضــح للطلبــة كيفّيــة التعبــري عــن فعــل طلبــّي يف مواقــف خمتلفــة عــى 
ــرتاتيجّيات  ــتخدام االس ــن اس ــة يمك ــة أو مألوف ــارات مهّذب ــون العب ــي تك ــال لك ــبيل املث س
الداعمــة للطلــب مثــل توظيــف بعــض عبــارات إىل جانــب فعــل األمــر مثــل »مــن فضلــك« 
و»لــو ســمحت«، كــام ورد يف النــص، أوتغيــري األمــر إىل شــكل غــري مبــارش مثــل عبــارة 
ــَمَحِت  ــْو َس ؟« أو »َل ــرِتوينِّ ــِد اإِللِْك ــواِز بِاْلرَبي ــْن اجلَ ــوَرًة ِم ــا ُص ــَل إَِلْين ــُن َأْن ُتْرِس ــْل ُيْمِك »َه
ــَرَة َســَفٍر« فيــرشح األســتاذ أّن طريقــة أخــرى لطلــب يشء مــا بشــكل مهــّذب هــو  ــُد َتْذِك ُأري
اســتخدام االســتفهام بــدل األمــر املبــارش ففــي العبــارة األولــی اســتخدمت الســكرترية صيغــة 
االســتفهام بــدل أن تقــول »أرســل صــورة مــن اجلــواز«، أو املســافر ذكــر عبــارة بشــكل خــربي 
بــدل أن يقــول: »أعطنــي َتْذِكــَرَة َســَفٍر« فيطلــب األســتاذ مــن الطــاّلب تقســيم هــذه العبــارات 
أو عبــارات مشــاهبة أخــرى حســب نظرّيــة التلّطــف مــن مبــارش إىل مألــوف لتتضــح الصــورة 

ــاًل لــرشاء تذكــرة ســفر نقّســم العبــارات كاآليت: عندهــم. فمث
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مبارش: أعطيني تذكرة سفر إىل الدوحة.

غري مبارش: أريد أن أسافر إىل الدوحة.
مهّذب: هل يمكن أن حتجزي يل تذكرة سفر إىل الدوحة؟ 

مألوف: ِمْن َفْضِلِك اْحِجزي يِل تذكرة سفر إىل الدوحة.
وعــرب اســتخدام اســرتاتيجّية لعــب األدوار، يطلــب مــن الطلبــة أن يمثّلــوا أدوار الشــخصّيات 
املوجــودة داخــل املقطــع، كــام يمكــن لألســتاذ إيضــاح نتائــج عدم اســتخدام اجلمــل الصحيحة 
مــن الناحّيــة االجتامعّيــة ضمــن احلــوار واألســباب التــي تســفر عــن الفشــل التــداويّل، حتــى 
يفهــم الطلبــة دور التداولّيــة  يف التواصــل جيــدًا. كــام يمكــن االســتفادة مــن الطلبــة األجانــب 
الذيــن يدرســون يف اجلامعــة نفســها، إّمــا بشــكل مبــارش بحضورهــم يف الصــف والتحــّدث مع 
ــارش  ــة )الفارســّية( أو بشــكل غــري مب ــة يف اللغــة الثاني ــة وإخبارهــم بتجارهبــم التداولّي الطلب
ــن  ــع الناطق ــاّلب م ــّدث الط ــات ليتح ــاء جمموع ــي وإنش ــل االجتامع ــبكات التواص ــرب ش ع
الناطقــن  فعــل  رد  كيفيــة  للطلبــة مالحظــة  فيمكــن  األســتاذ،  األصليــن حتــت إرشاف 

ــة منهــم. ــة والتداولّي األصليــن وتعّلــم املهــارات اللغوّي
ومثــال آخــر الســتخدام هــذا املوقــع هــو قســم يف هــذا املوقــع يدعــى لغــة العمــل فهــذا القســم 
يتنــاول كيفّيــة توظيــف صحفــّي أجنبــي باســم آدم جينيــس يف قنــاة اجلزيــرة اإلخبارّيــة، فكيفّيــة 
اســتخدامه للعبــارات مقابــل كل واحــد مــن األشــخاص أو املناصــب اإلدارّيــة تكــون مفيــدة 
خلــوض جتربــة إجیابّيــة حســب مواقــف خمتلفــة. ونشــري هنــا إىل نــامذج ممــا ورد يف احلــوار كــام 

يــي:
» - السيد املحرتم مدير شبكة اجلزيرة 

- السالم عليكم
- يسعدين أن أنضم إىل فريق العمل بشبكة اجلزيرة، وأود أن أكون عضوًا فعاالً هبا.

- أرجو إعالمي بتسلم الرسالة.
- نرجــو أن حتــر غــدًا ملقابلــة الســيد ســعد يف مقــر شــبكة اجلزيــرة يف متــام الســاعة التاســعة 

) https://learning.aljazeera.netــة صباحــًا«. )لغــة العمــل، احللقــة الثالث
ــدان  ــمي يف البل ــب الرس ــة التخاط ــس كيفّي ــة لتدري ــذه احللق ــف ه ــتاذ توظي ــتطيع األس فيس
ــا بشــكل مبــارش أو يف جمــال  ــة يف حياهتــم املســتقبلّية إّم ــة، مــا يمكــن أن يواجهــه الطلب العربّي
الرتمجــة ومــا إىل ذلــك، فيذّكــر كيفّيــة أداء الطلــب مــن قبــل آدم بشــكل مهــّذب، حيــث يقــول: 
ــرة، وأوّد أن أكــون عضــوًا فعــاالً هبــا«.  ــق العمــل بشــبكة اجلزي »ويســعدين أن أنضــم إىل فري
أو عندمــا يقــول: »أرجــو إعالمــي بتســّلم الرســالة«. كــام يشــري األســتاذ إىل عبــارة »نرجــو أن 
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حتــر غــدًا ملقابلــة الســّيد ســعد يف مقــّر شــبكة اجلزيــرة«. كــام يمكنــه أن يســّلط الضــوء عــى 
كيفّيــة إلقــاء التحّيــات أو باقــي القضايــا التــي وردت يف احللقــة. ويمكــن لألســتاذ أن يعطــي 
ــة  ــة يمكنهــم كتاب ــل الطلب ــة واجبــات يف هــذا املجــال فإضافــة إىل لعــب األدوار مــن قب الطلب
رســالة قصــرية مثــل مــا ورد يف املقطــع أو اســتبدال الكلــامت، كاســتبدال »الســالم عليكــم« 
بـــ »حتّيــة طّيبــة«، حتــى ترتســخ كيفّيــة التخاطــب لدهیــم. وهــذا األمــر مهــم جــدًا؛ ألنــه إذا ال 
يتمكــن الطالــب مــن تقديــم طلــب توظيــف يف مــكان مــا بشــكل صحيــح،  فإّنــه مــن املمكــن 
ــايل خیــرس فرصــة احلصــول عــى الوظيفــة أو يرتجــم هــذا  ــداويّل وبالت أن يصــاب بالفشــل الت
املوقــف بشــكل خاطــئ مــا يســفر عــن النتيجــة نفســها. ويوجــد قســم فرعــي يف نفــس القســم 
املتعلــق بلغــة العمــل حتــت عنــوان احلضــارة الــذي يتنــاول بعــض القضايــا الثقافّيــة واحلضارّية 
الســائدة لــدى العــرب مــا يســاعد املتعّلــم عــى التعــّرف األكثــر إىل الشــؤون الثقافّيــة يف الــدول 

العربّيــة، ويمّكــن األســتاذ مــن أن يرفــع وعــي الطلبــة الثقــايف بالنســبة للغــة املســتهدفة.
 فمــن هــذا املنطلــق يســتطيع األســتاذ اســتخدام هــذه امللفــات لتدريــس كيفّيــة التــرّصف أمــام 
ــتقّل أو  ــكل مس ــا بش ــع، إم ــاح باملوق ــات مت ــّص امللف ــام أن ن ــة، وب ــة خمتلف ــتويات اجتامعّي مس
ملتصقــًا باملقطــع كاهلامــش، فتحصــل عملّيــة اســتيعاب املوقــف لــدى الطلبــة بشــكل أســهل. 
واجلديــر بالذكــر أن تطبيــق هــذه الطــرق واالســرتاتيجّيات داخــل القاعــة الدراســية ســيؤّدي 
إىل تنشــيط الطلبــة ومشــاركتهم يف عمليــة التدريــس، بحيــث ال يصابــون باخلمــول والكســل، 
بــل يــرون تأثــري مــا تعّلمــوه مبــارشة، كــام أّن هــذا األســلوب ال هیــدف إىل تعليــم املــاّدة فقــط، 
وال يــرتك الطالــب بعــد تقديــم املــواد الدراســية حتــى موعــد االمتحــان، بــل يواكــب األســتاذ 

الطالــب يف عمليــة التعّلــم ويقــّدم لــه التغذيــة الراجعــة ليّطلــع املتعّلــم عــى أخطائــه.

االستنتاج واملناقشة
توّصلــت هــذه الورقــة البحثّيــة إىل أّن للكفــاءة التداولّيــة دورًا مهــاًم يف إنشــاء التواصــل بشــكل 
ناجــح مــع الناطقــن األصلّين للغــة واحليلولة دون الفشــل التــداويّل، ألّن الناطقــن األصلّين 
ال يغّضــون النظــر عــن األخطــاء التداولّيــة مثــل األخطــاء اللغوّيــة، إذ يعــرف الناطــق األصــي 
ــدًا فيمــّر عليهــا مــرور  ــم ال يعــرف قواعــد اللغــة جي ــة أن املتكّل لــدى ســامع األخطــاء اللغوّي
الكــرام، إال أّن اقــرتاف األخطــاء التداولّيــة قــد يوحــي بــأّن املتكّلــم يريــد االســتخفاف بشــأن 
ــّية  ــة والفارس ــن العربّي ــود ب ــابه املوج ــم التش ــّذب. ورغ ــري مه ــئ غ ــرب املخط ــب، فيعت املخاط
مــن الناحيتــن اللغوّيــة والثقافّيــة غــري أّنــه توجــد فــروق يف اســتخدام أفعــال الــكالم، وعــدم 
اطــالع الطلبــة عليهــا مــن جهــة، وترمجــة العبــارات بشــكل حــريّف مــن اللغــة األم دون اإلملــام 
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ــداويل.  ــة للغــة املســتهدفة مــن جهــة أخــرى، يضعهــم يف ورطــة الفشــل الت بالشــؤون الثقافّي
فتقديــم طلــب دون اســتخدام االســرتاتيجّيات الداعمــة لــه أو أســاليبه املختلفــة، أو اســتخدام 
ــف، أو  ــول الضي ــد دخ ــداء عن ــاول الغ ــن تن ــؤال ع ــب، أو الس ــبة للغائ ــع بالنس ــة اجلم صيغ
ــف  ــة يف املواق ــة، خاّص ــرّيات االجتامعّي ــامم باملتغ ــارش دون االهت ــكل مب ــن بش ــة اآلخري خماطب

الرســمّية، يــؤّدي إىل الفشــل التــداويّل وبالتــايل اعتبــار املتكّلــم غــري مهــّذب. 
ويســاعد االطــالع عــى أســاليب خمتلفــة الطلبــة الســتخدام الطلــب مثــل األســلوب املبــارش، 
واألســاليب غــري املبــارشة، مثــل االســتفهام، واملثــل، والكنايــة، والتعريــض، واجلمــل اخلربّيــة 
ومــا إىل ذلــك، واالســرتاتيجّيات الداعمــة للطلــب، بجانــب نظرّيــة التلّطــف،  يف املنــاورة بــن 
ــاكا  ــروك وناغاس ــج ب ــر أّن منه ــر بالذك ــة. وجدي ــرّيات االجتامعّي ــب املتغ ــب حس ــواع الطل أن
ــة تســاعد  لتدريــس الطلــب منهــج مفيــد لتدريــس املحادثــة؛ الحتوائــه عــى خطــوات وظيفّي
الطــاّلب عــى اســتيعاب املــواد الدراســّية وتطبيقهــا وتلّقــي التغذيــة الراجعــة، وذلــك بتوظيف 

اســرتاتيجّيات مثــل لعــب األدوار. 
ــدم  ــم وع ــبة دوافعه ــاض نس ــل انخف ــة مث ــم العربّي ــن يف تعّل ــة اإليراني ــاكل الطلب ــرًا ملش ونظ
اطالعهــم عــى الثقافــة العربّيــة ومــا إىل ذلــك، يمكــن توظيــف التقنّيــات احلديثــة مثــل املواقــع 
اخلاصــة بتعليــم العربّيــة يف البلــدان العربّيــة مــن أجــل إنشــاء احليوّيــة يف الصــف وإبعــاد الطلبــة 
ــر  ــكل أكث ــة بش ــارات التداولّي ــم امله ــة إىل تعلي ــس إضاف ــاء التدري ــود أثن ــول واجلم ــن اخلم ع
فائــدة؛ ألّن هــذه املواقــع ومنهــا موقــع اجلزيــرة لتعّلــم العربّيــة مــن أفضــل املواقــع اإللكرتونّيــة 
يف جمــال تعّلــم العربّيــة، لكونــه موقعــًا عرصّيــًا يــرشف عليــه أســاتذة جامعيــون وحیتــوي عــى 
كثــري مــن مقاطــع الفيديــو، واملقاطــع الصوتّيــة، ونصــوص يف اللغــة العامــة، ولغــة اإلعــالم، 
والقضايــا احلضارّيــة والثقافّيــة. فبتوظيــف مثــل هــذه املواقــع يمكــن تدريــس الطلــب داخــل 
القاعــة الدراســّية، عــن طريــق اإلشــارة إىل نــامذج اســتخدام الطلــب واســرتاتيجّياته وأســاليبه 
يف اخلطابــات اليومّيــة أو الرســمّية. ونرجــو أن تفتــح مثــل هــذه البحــوث آفاقــًا جديــدة يف مــا 
خیــّص تعليــم اللغــة العربّيــة وتوظيــف النظرّيــات احلديثــة مثــل التداولّيــة حلــل مشــاكل الطلبــة 

لتعّلــم هــذه اللغــة العريقــة.

التوصيات
ختلص هذه الدراسة إىل التوصيات التالية:

1- إعداد دراسات أخرى حول كيفّية تعليم أفعال الكالم يف اجلامعات اإليرانّية.
ــة  ــبة للطلب ــة بالنس ــس التداولي ــرى لتدري ــة األخ ــات احلديث ــف التقني ــة توظي ــة كيفّي 2-دراس
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ــن. اإليراني

3-إعداد خطط دراسّية لتدريس التداولية يف اجلامعات اإليرانّية.
4- مقارنة املستوى التداويّل بن الطلبة اإليرانّين والناطقن األصلين بالعربية.
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ارتقای توانش كاربردشناختی دانشجویان ایرانی غیر 
عرب زبان )بررسی درخواست به عنوان نمونه(

محمدعلی عامری1، علی ضیغمی2*، سید رضا میر احمدی3
1- دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، ایران.

2- استاد  یار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، ایران.

3- استاد  یار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه سمنان، ایران.

چكیده
ــژه در  ــود، به وی ــده می ش ــی خوان ــن زبان ــی بی ــه کاربردشناس ــناختی ک ــدگاه کاربردش ــا دی ــان دوم ب ــی زب بررس
ارتبــاط بــا زبــان آمــوزان زبــان دوم مســأله  ای مهــم اســت؛ زیــرا یادگیــری کامــل مســائل کاربردشــناختی در زبــان 
هــدف، ضامــن برقــراری ارتبــاط موفقیت  آ  میــز بــا گویشــوران زبــان اصلــی اســت. در ایــن پژوهــش از نظریــه 
کنــش گفتــاری کــه درخواســت، یكــی از مهمتر  یــن اجــزای آن اســت، بهــره گرفته شــده اســت. پژوهــش حاضــر 
ــتیبان  ــای پش ــتقیم و راهبرد  ه ــت غیرمس ــتقیم، درخواس ــت مس ــد درخواس ــت، مانن ــون درخواس ــواع گوناگ ان
درخواســت را طبــق نظریــۀ ادب کــه بــه عناصــر گفت وگــوی مؤدبانــه اهتمــام مــی  ورزد، مــورد مداقــه قــرار داده 
اســت. همچنــان کــه چگونگــی تدریــس درخواســت در کالس هــای درس بــر اســاس شــیوۀ بــروک و ناگاســاکا 
و اســتفاده از فناوری  هــای نویــن جــزء دیگــری از ایــن پژوهــش را در برمی گیــرد. ازجملــه مهمتریــن نتایــج ایــن 
پژوهــش می  تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد کــه تدریــس کاربــرد شناســی در رشــته زبــان و ادبیــات عربــی در 
ایــران ضــرورت دارد؛ چراکــه باوجــود تشــابه زبــان عربــی و فارســی از جهــات زبانــی و فرهنگــی، تفاوت  هایــی 
در کاربســت کنش    هــای گفتــاری بیــن دو زبــان وجــود دارد. به کارگیــری شــیوۀ بــروک و ناگاســاکا در تدریــس 
کنــش درخواســت، کــه بــه آمــوزش کاربــردی مهارت    هــای کاربردشــناختی می  انجامــد؛ زیــرا ایــن شــیوه عــالوه 
بــر ســنجش دانشــجویان، آن  هــا را در فرآینــد تعلیــم و تعلــم ســهیم می  کنــد و اســتفاده از فناوری  هــای نویــن، 
ــش  ــور افزای ــی و به منظ ــن عرب ــد آموخت ــی در فرآین ــجویان ایران ــكالت دانش ــل مش ــوان از آن در ح ــه می  ت ک

انگیــزۀ ایشــان در آموختــن فرهنــگ عربــی بهــره جســت.

واژگان كلیــدی: کاربــرد شناســی بیــن زبانــی، توانــش کاربردشــناختی، کنش  هــای گفتــاری، شــیوه  های 
ــت. درخواس
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Abstract

Studying the second language from a pragmatic perspective, which 
is called Interlanguage Pragmatic, is an important issue that must be 
taken into consideration, especially for second language learners; 
As mastery of pragmatic issues in the target language will ensure a 
successful communication when interacting with the native speakers 
of the language. This research has benefited from the theory of speech 
acts, including the request, which is one of the most important speech 
acts.  Current research deals with different forms of request (e.g. direct, 
indirect request, and the use of supportive strategies for it), according 
to the politeness theory that searches for elements of polite dialogue, 
in addition to how to teach speech acts in the classes based on Brock 
& Nagasaka curriculum, and through the modern technologies. Among 
the most prominent results of this research paper is the need to teach 
pragmatic functions in Arabic language and its literature in Iran, 
because despite the similarities that exist between Arabic and Persian 
from the linguistic and cultural aspects, there are differences in the use 
of speech acts between the two languages. Moreover, using Brock & 
Nagasaka’s curriculum to teach request leads to teaching pragmatic 
skills in a functional way. Because this method involves learners with 
process of pedagogy and learning and using modern technologies to 
solve problems of learning and maximize the motivation to learn Arabic. 

Keywords: Interlanguage Pragmatic, pragmatic competence, speech 
acts, Request methods.
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