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امللخّ �ص
ظهرت التداولية ،باعتبارها فرعا من فروع البحث الل�ساين ،خالل الثالثينيات من القرن
الع�شرين ،عندما انخرط �أو�ستني يف البحث عن ت�صور جديد للمعنى يف �سياق الأفعال الإن�سانية.
ومع ذلك كانت هناك تداولية قبل التداولية؛ �إنها تداولية تبحث يف املعنى بالإحالة على الو�ضعية
التي ينتج بها هذا املعنى عرب اللغة ،وبالإحالة على بناء املعنى يف التفاعل الل�ساين ،وبالإحالة على
الأفعال الإن�سانية عموما ،وب�شكل خا�ص بالإحالة على الأهداف التي نود حتقيقها يف هذا التفاعل.
�سوف نقدم حاالت ممثلة لنظريات التداولية البدئية من خالل برناردي ،وريد ،وذيبولت ،و�أي�ضا
من خالل بع�ض التداوليني قبل ظهور التداولية كفغيرن ،وغاردنر ،وبولهان.

الكلمات املفتاحية :تاريخ الل�سانيات ،التداولية ،فعل الكالم ،ال�سياق ،الذاتية ،القرن التا�سع ع�شر،
برناردي ،ريد ،وذيبولت ،فغيرن ،وغاردنر ،وبولهان.
http://journals.uob.edu.bh
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Pragmatics Lefore Austin:
Fact or Fantasy?

Brigitte Nerlich David D. Clarke
Traduction: Hafid Ismaili Alaoui
Qatar university - Qatar

Abstract
Pragmatics as a field of linguistic inquiry was born in the 1930s when Austin
began to think about a new conception of meaning in the context of human action.
However, there was a pragmatics before pragmatics, that is, a reflection on meaning
with reference to the situation in which meaning is produced via language, with
reference to the construction of meaning in the situation of linguistic interaction,
with reference to human action in general, and in particular with reference to the
goals we want to achieve in this interaction. We shall present a representative
sample of such theories as proposed by the protopragmatists Bernhardi, Reid and
Thiébault, and by the pragmatists avant la lettre Wegener, Gardiner and Paulhan.

Keywords: History of linguistics, Pragmatics, Speech Act, Context, Subjectivity Europe, 19th
century, Bernhardi, A.F, Reid, T, Thébault, D. Wegener, P. Paulhan, F. Gardiner, A. H.

http://journals.uob.edu.bh

400

Hafid Ismaili Alaoui: a pragmatique avant Austin: fait....

التداولية قبل أوستين:
واقع أم تهيؤ؟
بريجيت نرلي�ش ودافيد د .كالرك
ترجمة:حافظ �إ�سماعيلي علوي
جامعة قطر  -قطر
 .1مقدمة:
ُتعنى التداوليات بدرا�سة الأفعال اللغوية،
وا�ستعمال اللغة يف ال�سياق واخلطاب .وعموما،
تخ�ص�صا معرفيا نا�شئا .لكن
تظل التداوليات ُّ
عندما ننظر �إىل التداوليات عن قرب ،ندرك �أنها
متتح من تقاليد �شتَّى ،ت�ضرب بجذور عميقة يف
البالغة ،وعلم النف�س ،وفل�سفة القانون� ،إىل جانب
تخ�ص�صات �أخرى.
و�سنقدم يف هذا املقال ملحة عا َّمة عن
التداوليات يف �أوربا خالل القرن التا�سع ع�شر ،من
خالل �إعادة ر�سم م�سار ثالثة تيارات كربى� ،ش ّكلت
الفكر التداويل الأوربي ،وهي :الفرع الفرن�سي الذي
يدر�س �سمات الذات ّية يف الكالم ،والفرع الأملاين
الذي يدر�س ال�سمات احلوارية يف اللغة ،عالوة
على وظيفة اللغة التي حتدد الت�أثري يف الآخرين،
و�أخريا الفرع الإجنليزي ،الذي ان�شغل ،ابتداء من
نهاية القرن الثامن ع�شر ،بتحليل الأفعال اللغوية،
بو�صفها عمليات اجتماعية .وميكن �أن ن�ضيف �إىل
هذه التقاليد الثالث ،ذات اجلذور الأوربية ،تقليدا
رابعا ،يتعلق الأمر بالن�سخة الأمريكية للتداولية
املنبثقة عن الذرائعية ( ،)pragmatismeولكننا لن
نتحدث عنها يف �سياق هذا املقال.

�أربعة تقاليد كربى:
التقاليد الأنكلو�ساك�سونية:

�أو�ستني ( ،)Austinو�سورل ( ،)Searleوغراي�س
( ،)Greiceو�سبريبر (/)Sperberويل�سون (...)Wilson
ال�سياقية والوظيفية الربيطانية.
http://journals.uob.edu.bh

التقليد اجلرماين:

هابرما�س ( ،)Habermasو�آبل (...)Apel

التقليد الفرن�سي:

بنفني�ست ( ،)Benvenisteوديكرو (،)Ducrot
وريكاناتي (.)Recanati

التقليد الأمريكي:

بور�س ( ،)Peirceوموري�س (…)Morris
لقد ا�ستعملت هذه التقاليد جميعها بع�ض
الكلمات املفاتيح لتبلور ن�سخها اخلا�صة من
«التداولية»  ،Pragmatiqueوهذه الكلمات املفاتيح
جمتمعة هي التي حت ّدد احلقول املتعددة واملتغرية،
ولكن املرتابطة ،للبحث يف املظاهر التداولية للغة.
الكلمات املفاتيح:

التقليد الأجنلو�أمريكي:

(الفعل الكالمي) ( ،act Speechاملعنى)
( ،meaningاال�ستعمال) ( ،useالق�صد)
( ،intentionال�سياق) ( ،contextالوظيفة)
( ،functionالتداولية) ( ،pragmaticالإجنازية)
.performatif

التقليد اجلرماين:

(الفاعل الرتن�سدانتايل) (املت�سامي)
( ،transzendentalesاحلوار) ( ،dialogال�ضمائر)
( ،Prononemالفعل الكالمي) ( ،Sprechaktالعمل
الكالمي) .Sprechhandlung

التقليد الفرن�سي:

Subjekt

)Semat, 2, 2, (May 2014

(الذاتية) �( ،Subjectivitéسمات الذاتية)
( ،subjectivité de marqueursالتحيني)
( ،actualisationالت�أ�شريية) ( ،indexicaliteالقول
والفعل) ( ،faire et direالفعل الكالمي/الفعل
اللغوي) (.)acte de parole/ langage

التقليد الأمريكي:

(الذرائعية) ( ،pragmatismالداللة)
( ،meaningالفعل) ( ،actionال�سلوك) ،behaviour
(امل�ؤ ّول) ( ،interpretingال�سيميوزي�س) .semiosis
جتد هذه التقاليد وكلماتها املفاتيح جذورها
يف فل�سفات اللُّغة املختلفة ،كما �أنها ت�أ َّثرت ببع�ضها
البع�ض.
اجلذور التاريخية وتيارات الت�أثري:

التقاليد الأجنلو�ساك�سونية:
لنظرية الأفعال اللغوية:

•جذور يف م�ؤلف هوبز ( )Hobbesوريد (،)Reid
ولكن ال يتم الإحالة عليها،
•جذور مبا�شرة يف م�ؤلف فريجه (،)Frege
و�أعمال بريت�شار (،)Pritchard
•لها جذور يف تعار�ضها مع الو�ضعية املنطقية،
•مل يكن لها ات�صال مبا �سي�أتي.

ال�سياقية والوظيفية الربيطانية:

لها جذور يف �أعمال �سمارت ( ،)Smartوويلبي
( ،)Welbyومالينوف�سكي (،)Malinowwski
ت�أثرت بالتقليد الأمريكي من خالل املرا�سالت
بني بور�س ( )Peirceوويلبي (،)Welby
ت�أثرت بالتداولية الأملانية من خالل �أعمال
فيجرن ( )Wegenerوبوهلر (.)Bühler

التقليد اجلرماين:
التداولية الرتن�سدانتالية
و ا لكو ن ّية :

[ املت�سامية

لها جذور معرتف بها يف م�ؤلفات التداولية
البدئية  protopragmatiqueلكانط ( )Kantوبوهلر
(،)Bühler
http://journals.uob.edu.bh

ت�أثرت بنظرية الأفعال اللغوية منذ 1970م،
ت�أثرت بالذرائعية الأمريكية منذ قراءة �آبل
( )Apelلـبور�س (.)Peirce

التقليد الفرن�سي:
نظرية فعل القول:

لها جذور معلنة يف تراث التداولية البدئية
التي متتد من لوك ( )Lockeوكوندياك ()Condillac
و�صوال �إىل بنفني�ست ( ،)Benvenisteمرورا بربيال
( )Brealوبايل (،)Bally
•ت�أثرت بنظرية الأفعال اللغوية منذ 1958م.
•ت�أثرت بالنفعية الأمريكية منذ قراءة ياكوب�سون
( )Jakobsonوبنفني�ست ( )Benvenisteلبور�س
( )Peirceوموري�س (.)Morris

التقليد الأمريكي:

الذرائعية/التداولية باعتبارها جزءا من
ال�سيميوطيقا (:)Semiotique
لها جذور يف نظرية القرون الو�سطى للعالمات،
و�سيميوطيقا لوك ( ،)Lockeوفل�سفة كانط (.)Kant
هذه التقاليد «التداولية» (و�أخرى غريها)،
دُر�ست منذ انبثاق تداولية �أو�ستني الر�سمية؛ يعني
منذ �سنة 1970م (انظر برونورث ()Braunroth
و�آخرين 1978م؛ �شلينب -الجن (Schlieben- Lange
 ،)1979نرلي�ش (Nerlich 1984، 1986م]) ،ولكن
مل ت�أخذ الت�أمالت حول «تاريخ» التداولية م�سارها
احلقيقي �إال يف �سنة 1990م(� .)1إن املفارقات
التي ميكن �أن تواجهنا عندما نريد كتابة «تاريخ
التداولية» قد اكت�شفت يف املا�ضي القريب (انظر:
نرلي�ش وكالرك � ،1998أورو .)1998
 -1انظر �ضمن �آخرين:

]
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ونقرتح هنا نظرة عامة عن بع�ض التطورات
الأ�سا�سية للتقاليد الأوربية الثالث .وملن يو ّد
التو�سع �أكرث ،ف�إننا �سنذيل املقال مبلحق ببع�ض
اال�ست�شهادات املهمة (وهي ،من طبيعة احلال،
اختيارات ذاتية بالأ�سا�س).
 .2مناذج عن تداول ّية ما قبل التداول ّية؟
�إن م�صدر الأفكار التداولية يف �أملانيا هو
الفل�سفة الرتن�سدانتالية والهرمينوطيقا ،واجلدل
بني الذات واملو�ضوع ،الذي ع َّو�ضه اجلدل بني
احل�س
الذات وامل�ستمع .ويف �إجنلرتا� ،شكلت فل�سفة ّ
امل�شرتك ( ،)la philosophie du sens communونقد
ت�صورات لوك حول فل�سفة اللغة م�صادر للأفكار
التداولية .فت�صور الكلمات باعتبارها ممثال
للأفكار والأ�شياء ،ا�ستُعي�ض عنه بنظرية الأفعال
اللغوية باعتبارها عمليات اجتماعية يف ال�سياق.
�أما الأفكار التداولية يف فرن�سا فقد انبثقت من نقد
املذهب ّيني من جهة ،ومن املو�ضوعات التي ي�ؤثرها
املذهب ّيون و ُم�شايعوهم من جهة �أخرى؛ لنذكر على
�سبيل املثال و�صف الو�سائل التي من خاللها يتم
�إدخال العالمات اللغو ّية االفرتا�ضية ح ّيز الإجناز،
وو�صف النقا�ش املتمحور حول رتبة الكلمات يف
اجلملة.
لقد حاولنا يف كتابنا «اللغة ،الفعل وال�سياق»
(نرلي�ش وكالرك � ،)1996إعادة بناء هذه العنا�صر
حول التفكري التداويل قبل �أو�ستني .ويف هذا املقال
�سنحلل بع�ض احلاالت التي ميكن �أن تكون مقبولة
كنظريات تداولية قبل التداولية ،وب�إمكان القارئ
�أن يحكم ما �إذا كان الأمر يتعلق هنا ،فعال،
بحقائق �أم ب�أوهام.
 .1.2برناردي ( )Bernhardiوفيغرن (:)Wegener
يعترب معظم ل�سانيي القرن التا�سع ع�شر الأملان
اللغة مبثابة ج�سم ( )organismeم�ستقل؛ لذلك مل
يهتموا قط بعنا�صرها التداولية .غري �أن �أ�شياع
فل�سفتي كانط ( )Kantولوك ( ،)Lockeوا�صال
ممار�سة الت�أثري يف فل�سفة اللغة التي كانت حتيا
على هام�ش الل�سانيات التاريخية واملقارنة� .إن
http://journals.uob.edu.bh

املفهومني الأكرث �أهمية اللذين �أدجمهما كانط
( )Kantولوك ( )Lockeقد كانا ،على التوايل ،مفهوم
العمل االختياري والتلقائي للذات املفكرة ،ومفهوم
الفعل االختياري وال�سيميائي للذات الدالة .وخالل
القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،در�س جوهان
�سيفريين فاتر ( )Johann Severin Vaterالن�شاط
ال�سيميائي ب�شكل خا�ص ،ودر�س �أوغ�ست فردينان
َ
الن�شاط
برناردي ().August Ferdinand Bernhardi
الرتن�سندانتايل .فكل منهما كتب م�ؤلفه على
هام�ش فل�سفة للغة �أغرقتها الأعمال املنجزة التي
كتبت يف �إطار التقليد املهيمن لل�سانيات التاريخية
واملقارنة.
لقد �أقام فاتر ( )Vaterمتييزا بني اللغة بو�صفها
و�سيلة للتوا�صل ،والكالم باعتباره فعال للتوا�صل
وللتمثيل والداللة (فاتر .)136 ،1801 ،وم َّرة �أخرى
�سنجد هذا الت�صور للكالم باعتباره فعال دالل ّيا
ق�صديا �أو ( )Bedeutungsverleihungعند هومبولت
(( )Humboldtوبعد ذلك عند هو�سرل ()Husserl
وبوهلر ()Bühler؛ فاعتبار الكالم متثيال �أو ت�ص ّورا
( ،)Darstellungعلى العك�س من ذلك ،يعترب �إرثا
عن الفل�سفة الكانطية ،التي �أعاد �صياغتها روث
وبرناردي على نحو جديد ()Roth et Bernhardi
(انظر نرلي�ش .)1998
فقد ن�شر برناردي م�ؤلفه «النحو» ()Sprachlehre
خالل الفرتة نف�سها التي ن�شر فيها فاتر ()Vater
كتابه؛ فاللغة بالن�سبة �إليه هو �أي�ضا ،هي ملكة
متثيل ( )darstellenمتثالتنا ( )Vorstellungenمن
خالل �أ�صوات منطوقة (برناردي� ،1801 ،ص.)16
ومع ذلك ف�إن التمثيل لي�س ذاتيا �صرفا� ،إنه نوع
من التذاوت ،ومن احلوارية ،فالفهم هنا على
الدرجة نف�سها من �أهمية التمثيل ،والتمثيل ال يكون
يف احلقيقة متثيال تاما �إال من خالل الفهم .ويف
ت�صور برناردي ف�إن اللغة لي�ست �أي�ضا جمرد نظام
ب�سيط من العالمات م�ستعمل لتمثيل الأفكار ،بل
هي فعل خارجي من خالله ُتربط «دواخل» املتكلم
وامل�ستمع� ،إنه حدث تخاطبي (.)interlocutionnel
فالرابط بني املتخاطبني يتم من خالل ال�صوت
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املنطوق .يتعلق الأمر هنا� ،إذن ،بنقل اللغة �إىل
كالم عرب فعل ذاتي للمتكلم ،ونقل الكالم باعتباره
تخاطبا �إىل لغة بو�صفها نظام عالمات -تلك
هي الأفكار التي �سنجدها يف النظريات التداولية
البدئية الفرن�سية.
كادت هذه الأفكار حول التداولية البدئية �أن
ُتن�سى متاما يف �أملانيا ،حني احتل التاريخ املقارن
للأل�سن والأ�صوات طالئع امل�شهد الل�ساين .ولكن
�إرث كانط ولوك �سيعاود الظهور خالل نهاية
القرن التا�سع ع�شر ،يف حني كان التفكري الفل�سفي
حول اللغة يتداخل بتفكري من طبيعة ب�سيكولوجية،
ولي�س � ّ
أدل على هذا االجتاه ِمن �أعمال فيليب فيغرن
(.)Philipp Wegener
جند لدى فيغرن نظرية للخطاب مدرجا
يف املقام وال�سياق ،وكذلك نظرية للفعل اللغوي
باعتباره عملاً ؛ فالأول �ش َّكل حمور كتابه ال�صادر
�سنة 1885م «�أبحاث حول امل�سائل الأ�سا�س ّية
يف حياة اللغة» (Untersuchungen tiber die
 ،)Grundfragen des Sprachlebensوالأخري هو
مو�ضوع مقال ن�شر �سنة (1921م) بعد وفاته ،حول
اجلملة -الكلمة .وقد بنيت هذه النظريات للإجابة
عن �س�ؤالني جوهريني هما:
 )1ما وظيفة اللغة؟
 )2كيف نفهم اللغة؟
بالن�سبة �إىل فيغرن ف�إن وظيفة اللغة لي�ست هي
التعبري عن الأفكار �أو متثيلها ،ولكن هي الت�أثري
يف الآخر ،واحل�صول على َوقع فيه ،ما دامت اللغة
ت�ستمد منبع وجودها فل�سف ًّيا و�أنطولوج ًّيا من الآثار
التي تحُ دثها يف املتلقي .فالوظيفة الل�سانية ت�صبح
�شكال ،وهذا مو�ضوع �سنلفيه لدى بريال (.)Bréal
�سنجد �إذن ،املتكلم وامل�ستمع ،والهدف من الكالم،
كما هو احلال عند فاتر ( ،)Vaterلكن فغيرن يركز
�أكرث على املقام وال�سياق .بحيث ميكن للم�ستمع
�أن يفهم ما يقوله له املتكلم (ويكون ذلك �أحيانا
ب�شكل �ضمني) فقط �ضمن �سياق ل�ساين ومعريف
وغري ل�ساين ( )extra-linguistiqueمر َّكب فح�سب.
http://journals.uob.edu.bh
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ومرة �أخرى يقول فغيرن �إنه من هنا تربز اللغة� .إنها
لي�ست نظاما قا ًّرا من العالمات لتمثيل الواقع ،بل
هي نظام من العالمات يف تطور دائم ،ميتح من
هذا الواقع ،وي�شكل جزءا من لغة اال�ستدالالت
( )Inferencesاملرتكزة على الت�أويل ال�سياقي (انظر
فغيرن.)67-66 ،1991/1885 ،
�إن ت�صور فغيرن للغة هو ت�صور �سياقي �إذن،
لكنه �أي�ضا ت�صور وظيفي وتداويل .فهو تداويل لأن
الوحدة املعتمدة يف التحليل هي الفعل اللغوي الذي
يعد فعال ق�صديا يتوخى هدفا ما .ويف �سنة 1921م
حتدث فغيرن �أي�ضا عن الفعل اللغوي الق�صدي.
وقد حلل فغيرن يف كتابه «�أبحاث»
( )Untersuchungenفعل الأمر باعتباره فعل اللغة
الأ�سا�س ،وفعل تروي�ض ل�ساين .ففعل القول عنده
موجهة �إىل م�ستمع ال�ستح�ضار
هو �أمر �أو تعليمات َّ
و�ضعية ما ،وتعد كل كلمة �أمرا ( )Imperatifجديدا.
�إن طلب فهم جملة معينة ،والعمل اال�ستنتاجي
للم�ستمع الذي يدرك معناها ،ي�صريان من خالل
التكرار عملية طقو�سية ،وبذلك ي�صبح الفهم
عملية �آلية (فغيرن � ،1885ص.)100
ولنم�ض الآن �إىل الأمر باعتباره كذلك ،فجملة:
«جعة!» ( )Une bierreعلى �سبيل املثال( .فغيرن
 .)1921،150كيف ميكن �أن نفهم هذا امللفوظ ك�أمر
ب�إح�ضار جعة؟ فمفاتيح الفهم لي�ست ماثلة يف
هذه اجلملة -الكلمة نف�سها (با�ستثناء التنغيم)،
�إنها ماثلة خارج اجلملة ،يف املقام النمطي داخل
احلانة ،حتى يف النطق بهذه الكلمة معزولة،
وتهييء امل�ستمع (النادل مثال) ل�سماع جملة ما يف
مقام كهذا.
ينظر فغيرن �إىل اللغة �إذن ،باعتبارها ممار�سة
اجتماعية يف �سياق ،ويتبنى الفعل اللغوي كمو�ضوع
�أ�سا�س يف الل�سانيات ،وهي مقاربة كانت وراء
ظهور �أعمال �أخرى يف �أملانيا ،ك�أعمال مارتي
( )Martyوبوهلر ( ،)Bühlerوتبناها يف �إجنلرتا
الأنرثوبولوجي مالينوف�سكي ( ،)Malinowskiوعامل
الآثار امل�صرية غاردنر ( ،)Gardinerوالل�ساين
فريث (.)Firth
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 .2 .2ريد ( )Reidوغاردنر (:)Gardiner

ميكن �أن جند بدايات للتفكري يف البحث
ال�سياقي والعاملي ( )Actantielيف اللغة يف م�ؤلفات
الفال�سفة ال�سكوتالنديني حوايل القرن الثامن
ع�شر والقرن التا�سع ع�شر .فنقطة البداية هي
فل�سفة احل�س امل�شرتك عند توما�س ريد ،الذي كان
له �أي�ضا ت�أثري حا�سم يف فرن�سا ب�إلهامه فال�سفة
اال�ستعرا�ش ( )Restaurationككوزان ()Cousin
وجوفروي ( ،)Jouffroyو�إثارة حتليل �أويل للأفعال
اللغوية عند غارنيي ( .)Garnierويف �إجنلرتا،
�ستف�ضي هذه الفل�سفة �إىل تفكري حول اللغة يف
ال�سياق ويف اال�ستعمال عند �ستيوارت ()Stewart
و�سمارت ( .)Smartومن املحتمل جدا �أن تكون
فل�سفة احل�س امل�شرتك هذه قد �ألهمت �أي�ضا،
فل�سفة القانون والوعد كفعل لغوي لدى �أدولف
رايناخ ( ،)Adolf Reinachالذي ا�شتغل يف �أملانيا
حتت ت�أثري كل من مارتي ( ،)Martyوفريجه
( )Fregeوهو�سرل (.)Husserl
ويف حماوالته حول القوى الفكرية للإن�سان
(1785/1872م) ،انتقد ريد الت�صور الأر�سطي،
الذي مبوجبه يكون نوع اجلملة الوحيد القابل
لأنْ يح َّل َل فل�سفيا هو احلكم .فبالن�سبة �إليه هناك
�أنواع �أخرى من اجلمل ميكن �أن نعاجلها بالكيفية
نف�سها (لي�س فقط يف اخلطابة) مثل الوعود،
والتنبيهات ،واالعتذارات ،وخالفا «للعمليات
املنعزلة» للعقل مثل احلكم ،يطلق عليها ا�سم
"العمليات االجتماعية" �أو "الأفعال االجتماعية"
نظرا �إىل �أنها دائما موجهة نحو الآخر .وهي �أبعد
ما تكون عن الأفعال الذهنية الثانوية ،فهذه الأفعال
االجتماعية حتظى بالأولوية ،بينما الأفعال املنعزلة
متفرعة عنها .نالحظ هنا ما ميكن �أن ن�سميه
مبد�أ الأولوية التداولية .فاللغة ،لي�ست بالأ�سا�س
تعبريا عن الفكر ،بل هي تعبري عن �إرادة موجهة
نحو حتقق الفهم عند الآخرين .وجدير بالإ�شارة
�أن هناك �أفعاال للغة ،كالوعد ،تتوقف الداللة ،بل
ووجودها نف�سه ،على �إدراكها  Uptakeمن الآخر.
لقد كانت فل�سفة اللغة لريد ( )Reidمعروفة
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جدا يف �إجنلرتا ،وخ�صو�صا يف كامربيدج ،حيث
قر�أ عاملا النف�س �ستوت ( )Stoutووارد ()Ward
�أعمال ريد ،مثلما قر�آ �أعمال را�سل ( )Russellومور
( ،)Mooreورمبا فيتجن�شتاين ( .)Wittgensteinكما
قر�أه �أي�ضا غراي�س ( )Griceيف �أوك�سفورد ،ومن
املحتمل جدا �أن يكون �أو�ستني على معرفة به �أي�ضا.
�إن نظرية الوعد ،التي ناق�شها ريد جاءت من هيوم
( ،)Humeوكانت م�ألوفة �أي�ضا عند �أو�ستني ،لكنه
تعرف عليه من خالل م�ؤلف زميله هارلود �آرثر
بريت�شارد ( )Harold Arthur Pritchardالذي حلل
هذه الق�ضايا خالل الثالثينيات والأربعينيات من
القرن الع�شرين ،التي كان على علم بها.
من جهة �أخرىُ ،وجد �أي�ضا تراث «ل�ساين»
للتفكري التداويل يف �إجنلرتا .يف هذا الرتاث� ،ش�أنه
�ش�أن الرتاثني الأملاين والفرن�سي ،ف�إننا ال نعالج
التقابل بني الإخبار والوعد� ،أكرث مما نعالج التباين
احلا�صل بني الإخبار والأمر .ويف هذه احلالة ف�إن
ت�أثري فغيرن كان مهما يف تقدم الوظيفية وال�سياقية
[النهج ال�سياقي] الإجنليزية.
لقد �أهدى ال�سيد �أالن غاردنر (Alan
 ،)Henderson Gardinerعامل الآثار امل�صرية كتابه
امل�شهور حول «نظرية الكالم واللغة» (The Theory
of Speech and Language) (1932م) �إىل فغيرن،
لكنه كان على اطالع �أي�ضا على م�ؤلفات بوهلر
( )Bühlerو�سو�سري ( .)Saussureفقد تقا�سم مع
بوهلر وجهة النظر التي مفادها �أن التمييز بني
اللغة والكالم الذي قام به �سو�سري يحتاج �إىل �أن
يرت�سخ يف نظرية تداولية� -سيميائية للغة.
ومبا�شرة بعد ن�شر املقال املهم لفغيرن حول
اجلملة -الكلمة ،ن�شر غاردنر �سنة 1922م مقاال
حول «الكلمة واجلملة» .م َّيز فيه متييزا جوهريا بني
الكلمة بو�صفها وحدة ل�سانية (التعيني) ،واجلملة
بو�صفها وحدة للخطاب (اختيار ق�صدي )Volition
[انظر دواي � ،Douay, 1984ص ،]507ولكنه حتدث
فيه �أي�ضا عن واقعة ل�سانية �أخرى� ،أراد و�صفها،
يتعلق الأمر بفعل اللغة� .إنه بيت الق�صيد يف كتابه
الذي ن�شر ع�شر �سنوات بعد ذلك.

)Semat, 2, 2, (May 2014

فبف�ضل الفعل اللغوي� ،سواء �أكان اجتماعيا
�أم فرديا ،ت�صبح اللغة كالما .ويف كتابه ال�صادر
�سنة 1932م ،يتجاوز غاردنر �سو�سري� ،إذن ،ويتقدم
يف االجتاه نف�سه �ش�أنه يف ذلك �ش�أن منظري فعل
القول يف فرن�سا ،من بايل� ،إىل بنفني�ست وريكور
(.)Ricoeur
املثال النمطي عن فعل اخلطاب بالن�سبة �إليه
هو القول « .»Il pleutف�إذا كان الل�سان ن�سقا من
الرموز ،ف�إن الكالم هو «ن�شاط �إن�ساين يتطلب
على الأقل وجود �شخ�صني ميتلكان الل�سان
نف�سه ،ويوجدان يف املقام نف�سه» (غاردنر /1932
� ،1951ص ،7الرتجمة الفرن�سية1989 ،م� ،ص.)13
جند هنا العوامل الأربعة للنموذج الأداتي
( )Organonmodellلبوهلر ،الذي يحيل عليه غاردنر
ب�شكل �صريح .ولكن هناك �أي�ضا ت�شابهات بني
غاردنر و�أب نظرية فعل القول الفرن�سي بنفني�ست.
بالن�سبة �إىل غاردنر ف�إن الفعل الكالمي� ،إذا جاز
ا�ستعمالنا مل�صطلحات بنفني�ست ،هو فعل فردي
ذو بعد اجتماعي .فاملبادرة تكون من املتكلم ،و�إن
كان امل�ستمع معنيا �أي�ضا "فدوره فاعل و�إبداعي
يف م�ستوى فاعلية املتكلم" (Douay, préface à
.)Gardiner 1989, VU
"فاخلطاب �إذن ،بح�سب غاردنر ،هو �إنتاج
م�شرتك؛ و�سريورة دينامية ترتكز على تفاعل
دائم بني املتكلم وامل�ستمع" (نف�سه) .ثم �أقام
غاردنر اختالفا بني املعنى والداللة �أو ال�شيء
املدلول ،الذي يقارن اعتمادا على متييز بنفني�ست
بني املعنى والداللة .يطرح �أي�ضا ،متييزا بني ال�شكل
والوظيفة .فالكلمة باعتبارها �شكال ال ميكن �أن
تعمل ،مبعنى تتحمل قوة �إجنازية� ،إال داخل فعل
خطابي يتميز ب�أن له هدفا معقوال .وتوجد ،بح�سب
غاردنر� ،أربعة �أهداف تناظرها �أربعة �أنواع من
اجلمل :تعجب ،ا�ستفهم� ،أمر ،و�أكد .هذه الأنواع
الثالثة من اجلمل تقارن بثالث وظائف يف اللغة
ميزها بوهلر ملعرفة التمثيل ،والتعبري ،واملناداة.
�إن الفعل اخلطابي� ،إذن ،يتمتع بكل ال�سمات
املحددة للفعل .ومبا �أن كل فعل ميكن �أن يتحقق
http://journals.uob.edu.bh
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بطرائق ِق َددا ،ف�إن فعل اللغة ميكن �أن يتحقق
ب�أوجه خمتلفة �أي�ضا .ميكن �أن نعرب عن نزول
املطر بوا�سطة جمل خمتلفة ،ك�أن نقول" :ال�سماء
متطر"� ،أو "�آه! املطر" �إلخ .ف�شكل العبارة يختلف،
لكن الوظيفة تبقى هي نف�سها .ولكن ميكن �أن توجد
�أي�ضا �أفعال للقول تتنوع فيها القوة التخاطبية،
ويبقى املحتوى الق�ضوي هو نف�سه" :ال�سماء
متطر"" ،هل متطر؟" .لقد اهتدى غاردنر مبكرا
�إىل الفرق بني املحتوى الق�ضوي والقوة التخاطبية.
فهاتان ال�سمتان متيزان كل فعل لغوي مل ُيعد
�أو�ستني اكت�شافه من جديد �إال عرب التفاف ما؛
يتعلق الأمر بتفرع لفعل القول التقريري ،وفعل
القول الإجنازي.
ومع �أن غاردنر قد عرف را�سل ( )Russellوريل
( ،)Ryleف�إن ت�أثريه يف فل�سفة اللغة العادية ،وت�أثريها
فيه قد كان ت�أثريا �ضعيفا .ومل يعرف غاردنر
فيتجن�شتاين ( )Wittgensteinمعرفة مبا�شرة ،وال
يبدو �أنه عرف �أو�ستني .وقد ث َّمن �أو�ستني بدوره
متييز غاردنر بني اللغة والكالم ،ومع ذلك ظل ال
يرى فيه �إال فيل�سوفا عاديا (انظر املالحظات يف
خمطوطة كتاب كيف نفكر بالكلمات ،بودالين،
�أك�سفورد ،املجلد الثاين� ،ص .)16لقد جتاهل،
�إذن� ،أن تكون م�صادر التداولية قد بد�أت مع كتاب
الكالم واللغة ،وقد كان عنوانه الفرعي «�أ�صول
التداول ّية» يف ترجمته الفرن�سية).

 .2.3ذيبولت وبولهام

(:)Thiébault et Paulhan

حللت بريجيت �شلينب الجن
 )Langeيف مقالها ال�صادر �سنة 1989م حول
عنا�صر النظرية التداولية يف الأنحاء العامة حوايل
1800م- ،م�ؤلفات �سيكارد ( ،)Sicardو�سا�سي
( ،)Sacyوتيبو ( )Thiébaultود�ستوت دي ترا�سي
( ،)Destutt de Tracyوقارنتها مب�ؤلفات برناردي
( )Bernhardiوهومبولت (.)Humboldt
�إن اجلامع بني هومبولت وبرناردي واملذهبيني
( )les idéologuesهو املكانة املركزية التي �أ�سندت
�إىل الذات ،والتي حتظى بح�سا�سية عند املذهبيني،
الذات املبدعة واملتعالية عند هومبولت .فتحليل

(Brigitte Schlieben-
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الذات يف اللغة انطالقا من بريال (� )Bréalإىل
بنفني�ست ( ،)Benvenisteوب�شكل خا�ص حتليل
�إ�شاريات (م� ّؤ�شرات) هذه الذات (كال�ضمائر عند
تيبو ( ،)Thiébaultمثال) يف اللغة� ،شكلت مركز
الدرا�سات التداولية يف فرن�سا (انظر اقتبا�س تيبو
( )Thiébaultالطويل يف امللحق).
تبنى وجهة النظر هذه �أي�ضا ،بولهان
( )Paulhanولريوي ( )Leroyودوالكروا ()Delacroix
يف م�ؤلفاتهم ،وقد �أ�سهموا جميعهم يف النظرية
التداولية للغة ،والتي تنا�ساها فيما بعد منظرو
فعل القول من �أمثال بنفني�ست .لقد جتاوز بولهان
درا�سة الذات يف اللغة من خالل حتليل الأفعال
التي ميكن �أن تنجزها الذات املتكلمة باللغة.
ويف �سنة  1886ن�شر عامل النف�س والل�ساين
بولهان ،امل�شتغل يف �إطار تقليد علم النف�س
الرتابطي ،الذي يربطه بت�صور الن�شاط احلر
للذات عند كانط- ،مقاال حول «اللغة الباطنية».
حلل فيه ما يطلق عليه «فعل الكالم» .وعلى غرار
فغيرن وغاردنر ف�إن التكلم عند بولهان ،ال يعني
فقط التعبري عن الفكرة .فبولهان يهتم ،على
وجه اخل�صو�ص ،بالعالقة بني معنى فعل الكالم،
ورد فعل امل�ستمع؛ �أي بت�أثريه يف امل�ستمع ،وبح�سب
بولهان ،ف�إننا ال نكون واثقني ب�أن الآخر قد فهمنا
�إال عندما نالحظ فعله (�أو ر ّد فعله)� ،أو على الأقل
نزوعا �أو توجها نحو الفعل (�أو ر ّد الفعل) ،ومثال
ذلك �أن يكون ر ّد فعل متلقي القول �«:إنها تمُ طر»
الذهاب للبحث عن مظلته� .إن فعل القول ،يف �سياق
حمدد ،لي�س� ،إذن ،فقط ذا وظيفة رمزية ،بل هو
�أي�ضا ذو وظيفة اجتماعية وعملية ،وقد مت و�صف
الوظيفة املزدوجة للغة؛ �أي باعتبارها �أداة للتعبري
والتفكري ،و�أداة للفعل بتف�صيل يف مقال ن�شر �سنة
1927م ،وهو مقال يعالج «الوظيفة املزدوجة للغة»،
وقد حلل فيه بولهان اللغة باعتبارها نظاما من
العالمات ،و�أداة للفعل (moyen d›action1927,
 .)22وت�ضاف �إىل هاتني الوظيفتني ،وظيفة ثالثة
هي الوظيفة الإيحائية.
وتطابق وظائف اللغة هذه �أدوار خمتلفة
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ميكن للغة �أن ت�ؤديها يف املجتمع؛ فاللغة-العالمة،
ت�صلح لتوحيد العامل الروحي للجماعة ،بينما
ت�صلح اللغة� -أداة للفعل Le langage-moyen
 d’actionوقائ َع جديد ًة ،مغرية بذلك العالقة
بني املتكلم والعامل وامل�ستمع .فالأمر ،على �سبيل
وجب على امل�ستمع �إجناز فعل ،وعلى
املثالُ ،ي ِ
تغيري العامل (� .)Paulhan 1927, 29أما فيما يتعلق
باللغة -الإيحاء ف�إنها تخلق التفكري� ،إنها الوظيفة
"ال�شعرية" بامتياز ،وال تعترب فيها العالمات �أبدً ا
بدائل للواقع ،و�إمنا هي «ذريعة (ذرائع) البتكار
�أفكار جديدة و�صياغتها» (�ص .)42و�إذا كانت
الوظيفة الرمزية ت�سعى �إىل �أن تخلق االن�سجام
يف املجتمع وتعمل على ا�ستقراره ،ف�إن الوظيفة
ال�شعرية ت�سعى �إىل �إدخال التنافر فيه ومن ثمة
االختالف (انظر� ،ص.)71
فبدل �أن ت�صبح اللغة جمرد �أداة للتعبري عن
مزاجنا ،ت�صبح و�سيلة تدفع الآخر �إىل التفكري،
و�إىل الإح�سا�س واحلركة وفق ما نريد .وبذلك
ف�إن الكلمة ال تكون عالمة ،بقدر ما هي �أداة فعل
بينف�سية واجتماعية (�ص.22ف).
لقد ت�أثر بولهان بالتحليل النف�سي االجتماعي
لغابرييل تارد (( )Tarde Gabrielوكان تارد من
جهته مطلعا على �أعمال بولهان).
وميكننا �أن ن�سرت�سل هنا يف عر�ض �أفكار حول
حتليل احلوار التخاطبي عند غابرييل تارد .ولكن
يف حدود هذا املقال ،ف�إن م�ؤلفات ر ّواد التداولية
البدئية الثالثة ،وهم برنهاردي ( )Bernhardiوريد
( )Reidوتيبو ( ،)Thiébaultوه�ؤالء التداوليون قبل
ظهور التداولية هوم فيغرن وغاردنر وبولهان،
نعتربها كافية لتقدمي مقرتح يق�ضي ب�أن التداولية
قبل التداولية لي�ست فقط حم�ض تو ُّهم ،لكنها واقعة
حمتملة .لقد اقت�صرنا هنا على بع�ض القرون،
وعلى بع�ض البلدان ،وعلى الل�سانيات ،وعلى بع�ض
احلقول املتاخمة كعلم النف�س .ولكن هناك عنا�صر
�أخرى لتاريخ التداولية قبل التداولية ميكن �أن
ت�صدر من بلدان �أخرى ،ويف فرتات �أخرى ،و�ضمن
حقول معرفية �أخرى.
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ملحق
التداول ّية قبل �أو�ستني (�شواهد خمتارة)
التهمي�ش الفل�سفي للأفكار التداولية:

�إنَّ كل جملة دالة [ ،]...ولكن لي�س كل جملة
تقريرية تع ُّد جملة ،فقط تلك التي حتمل ال�صدق
�أو الكذب ،ولي�س ثمة �صدق �أو كذب يف اجلمل
جميعها؛ فالدعاء جملة ولكنه ال يكون �صادقا �أو
كاذبا قط .والبحث احلايل �إمنا يتعامل مع اجلملة
اخلربية ،ون�ستطيع �أن نغ�ض الطرف عن اجلمل
الأخرى لأن حمل االهتمام بها يقع يف درا�سة
اخلطابة �أو فن ال�شعر.
)(Aristotle, De Interpretatione, 17a 1-5

�.2إ�ضفاء ال�شرعية الفل�سفية على الأفكار
التداولية:

التقليد الأنكلو�ساك�سوين:

"�إن اال�ستفهام والطلب والوعد� ،أعمال تقبل
�أن يحلل كل منها بو�صفه ق�ضية ،ولكننا مل جند �أن
هناك من حاول هذا ،فل�سنا نعطي هذه التعبريات
ا�سم ًا يختلف كثري ًا عن العمليات التي تعرب عنها".
()Reid 1872 [1785], 245

كتب ريد
عندما قال:
«�إىل جانب ذلك النوع من الكالم امل�سمى
«ق�ضية» ،التي هي دائم ًا �إما �صادقة �أو كاذبة ،جند
�أنواعا �أخرى ال تكون �صادقة �أو كاذبة مثل الدعاء
والتمني ،والتي ميكن �أن ن�ضيف �إليها اال�ستفهام
والطلب والوعد والعقد وق�ضايا �أخرى كثرية».
()Reid

�أن �أر�سطو كان على حق

(Reid 1872 [1774], 692; quoted in Schuhmann
)& Smith 1990, 53

"وكل هذا خمتلف متاما عن �أنّ (معنى الكلمة=
الفكرة  ،)BNDCكلماتنا عندما تُخْ َتبرَ منعزلة،
ف�إنها عادة ال تكون عدمية املعنى كاحلروف التي
تتكون منها؛ �إذ ي�شتق معناها ب�صورة �أ�سا�سية من
خالل الربط �أو العالقة التي تربطها بغريها".
)(Stewart 1854-1860, V, 154-155; 1810, 209,210
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التقليد الفرن�سي:
لي�س بالإمكان وجود لغة دون وجود متكلم بها،
�أو �شخ�ص يفرت�ض فيه �أن يتكلمها :ف�سيكون من
العبث �أن نتخيل �أننا نتكلم دون �أن نكلم �أحدا:
يف الأخري من امل�ستحيل �أن نتحدث بالفعل ،و�أال
نتحدث عن �شيء� .إنها طبيع ُة الأ�شياء نف�سها �إذن،
وال�ضرور ُة ذاتاهما هما اللتان ت�ضفيان على اللغة
طابع [كذا!] امل�شهد امل�سرحي الذي نربط فيه
ال�صلة بني ثالث فئات من املمثلني .وهكذا ف�إن
لنا يف اللغة بال�ضرورة ثالثة �أدوار علينا القيام
بها ،ثالثة �أدوار نح�س باحلاجة املطلقة �إليها
مبجرد الرغبة يف التحدث ،ثالثة �أدوار يكون من
ال�ضروري ،من ثمة ،قبولها واالعرتاف بتمييزها
يف حتليل اخلطاب.
)(Thiébault 1802, 206-207

متييز الإرادة عن الأمر:
مييز ريد �أي�ضا الإرادة عن الأمر ،الذي غالبا ما
نخلطه بها يف اللغة العادية .فالقبطان ي�أمر جنوده،
لكن بعبارة دقيقة ف�إنه ال �إرادة له يف هذا الأمر،
باملعنى الذي يتوجب فيه على ه�ؤالء اجلنود تق ُّبل
تنفيذه� .إن �إعطاء الأمر يفرت�ض .1 :احتالل الآمر
منزلة �أعلى من امل�أمور بتنفيذ الأمر .2 .الطابع
الإلزامي �أو الأخالقي للفعل امل�أمور به� .3 .إرادة
التلفظ بالأمر واتخاذ �إجراءات �ضمان تنفيذه� .إنه
العن�صر الإرادي الوحيد حقا للأمر� .إذا ذ َّكر جندي
جنديا �آخر بواجبه ف�إنه يكون بالفعل قد �أعطاه ر�أيا
ال �أمرا ،و�إذا مل يطلب القبطان من اجلندي خدمة
عمومية ،بل خدمة خا�صة ف�إنه ال يعطيه �أمرا ،بل
يطلب منه �شيئا ،وللجندي حق االمتناع عن القيام
بذلك .الأمر �إذن ،ظاهرة مركبة جدا ال ت�شكل فيه
الإرادة احلقة �إال جزءا� .إن كلمة «�أريد» يف �صياغة
الأمر تعني «�أعلن عن �أن هذا الفعل �إلزامي» ،ولدي
ال�صفة الكاملة للقيام بهذا الت�صريح ،و�أتلفظ بهذا
الأمر على نحو �إرادي ،ولدي �إرادة اتخاذ �إجراءات
�إلزامك بالتنفيذ.
()Garnier 1852, I, 323-324
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التقليد الأملاين:
«ميكن تعريف هذه املفاهيم [العالمة مثال]
من خالل وجهة النظر التالية )1( :ال�شخ�ص الذي
يدلل [ي�ستخدم العالمة] و( )2الذي ت�ستخدم
العالمة من �أجله [املد َّلل له] ،و( )3الغر�ض من
هذه الداللة ،و( )4جناح تبادل الغر�ض و()5
العالمة ،بو�صفها �أداة ،و( )6ال�شيء املدلول عليه».
()Vater 1801, 137

اللغة بقدر ما هي ت�ص ّور ( ،)Darstellungميكن
بالرغم من هذا مقاربتها من خالل وجهتي نظر
خمتلفتني؛ �أوال .بو�صفها متثيال خال�ص ًا وح ًّرا
يحقق وينجز ذاته ،ومن ثم ف�إن �سمة القابلية للنقل
يفرت�ض �أنها لي�ست �ضرورية هنا ،فاملمثل يكتفي
بذاته ويحدد متثيله لنف�سه ومن ثم للآخرين ،ففي
كل الأحوال ،ف�إن اال�ستخدام الذي ي�صنعه الآخرون
من هذا الأمر ذو �أهمية ثانوية� ،أو �أن نت�صورها على
�أنها متثيل تولده احلاجات وهو موجه �إىل الآخرين
ومعناها لديهم ،ويف هذه احلالة يبدو التوا�صل
�سمة �أ�سا�سية ،فالإ�شارة �إىل �شخ�ص م�ستقبل يعرب
عنها ب�صورة �أكرث �أهمية ،و�أن يفهمها جمع حمدد
من امل�ستمعني �أمر �ضروري.
()Bernhardi 1801, 101

«من الأهمية مبكان يف اللغة �أن تلعب الثنائية
دور ًا �أ�سا�سيا داخل اللغة قيا�سا �إىل �أي �شيء �آخر،
فكل كالم يعتمد على التحاور [،Wechselrede
حرف ّيا :تبادل الكالم] التي يفرت�ض املتكلم من
خاللها دائما وجود املخاطب ك�شخ�ص يقف يف
مواجهته ،وحتى عندما يكون �أمام جمع كبري
من النا�س [ ]...ولعل تق�سيم الب�شر �إىل �صنفني؛
�أ�صدقاء و�أعداء ،هو �أ�سا�س جميع الروابط
االجتماعية البدائية».
()Humboldt 1963 [1827], 137-38

 .3التداولية قبل ت�سميتها:

التقليد الأمريكي:

نو ُّد �أن نقارب اللغة ،ال من خالل وجهة النظر
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اخلا�صة باملعاين الداخلية التي �س ُيعبرَّ عنها ،بل
من خالل �سياقها الأعم للتعاون بني اجلماعة،
تتحقق عرب الإ�شارات والإمياءات ،فاملعاين ال
تتك�شف بدون هذه ال�سريورة.
()Mead 1934, 6

�سن�سمي تداولية كامل جمال تلك البحوث
التي ُتدخل يف اعتبارها [ ]...الفعل ،واحلالة،
وبيئة ال�شخ�ص املتكلم �أو امل�ستمع ،للكلمة الأملانية
“�( ”blauأزرق) ،مثال.
()Carnap 1939, 146

ماز موري�س التداولية بو�صفها "علم عالقة
العالمات مب�ؤوليها" و�أنها "تتعامل مع مظاهر
حيوية لل�سميوزي�س ،وهي جميع الظواهر
ال�سيكولوجية والبيولوجية واالجتماعية التي
ت�صاحب توظيف العالمات" (موري�س.)6 ،1938 ،
عالوة على �أن البنية اللغوية هي نظام من ال�سلوك
باعتبار وجهة النظر التداولية�( .ص.)110

التقليد الأملاين:

"يف الكلمة -اجلملة «حذائي» ف�إن الكلمة-
ال�صورة اخلال�صة ال تع�ضد متثيل احلقائق التي
مفادها� )1( :أن �شخ�ص ًا يطلب فع ًال ما و()2
ماذا يكون هذا الفعل؟ و( )3من الذي يتوجب
عليه تنفيذ هذا الفعل؟ كل هذا ميكن ا�ستنتاجه
فقط من املقام والإ�شارات /الإمياءات .فالكلمة-
ال�صورة ت�ستدعي متثيل �شيء حمدد هو يف ذهن
املتكلم باعتباره �شيئا".
()Wegener 1921, 9-10

�إن �إعالن �شخ�ص ما عن حياته النف�سية
لي�س هو ال�شيء الوحيد �أو الأ�سا�س يف التحدث
املتعمد؛ ذلك �أن ما هو مق�صود بالفعل هو �أكرب
من جمرد الت�أثري �أو ال�سيطرة على احلياة النف�سية
الدخيلة للم�ستمع ،فالتحدث املتعمد هو نوع من
الفعل غر�ضه ا�ستدعاء ظاهرة نف�س ّية معينة لدى
املوجودات الأخرى ويف عالقته بهذا الق�صد يبدو
الإبالغ عن العمليات داخل النف�س جمرد �أثر
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جانبي (.)pârergon

()Paulhan 1886, 47
()Marty 1908, 284

وبالن�سبة �إىل رايناخ ( )Reinachف�إن فعال من
قبيل «�أعطى» يف «�أعطى الأمر» ،ال ميكنه �أن يوجد
بو�صفه فعال� ،إال عندما:
ال ينق�سم �إىل �إجناز ذاتي لفعل �أو حالة
عار�ضة ،ولكنه ي�شكل وحدة داخلية للإجناز
واملنطوق املتعمد� ،إن التجربة هنا م�ستحيلة يف ظل
غياب املنطوق ،واملنطوق مبكوناته لي�س �شيئا تتم
�إ�ضافته كملحق عار�ض �إ�ضايف ،فهو بالأحرى يقف
خلدمة الفعل االجتماعي يف �سبيل �أن يحقق وظيفة
الإبالغ [ .]kundgebende Funktionبالت�أكيد ثمة
عبارات عار�ضة تتعلق بالأفعال االجتماعية مثل:
“�أعلنت طلبا” غري �أن مثل هذه العبارات تت�صل
حينها بالفعل االجتماعي الكلي من خالل بعدها
اخلارجي.

التقليد الفرن�سي:

�إن حمتوى هذه اجلمل [يف الكتب املدر�سية
يعنينا ب�شكل كبري؛ وغالبا ما نخطئ يف اعتبارها
مو�ضوعية �أكرث من الالزم� ،أو بعبارة �أخرى �أدق
و�صفية �أكرث من الالزم ،وم�ستقاة �أكرث من خارج
احلياة الواقعية للطفل .فاللغة مل تو�ضع فقط لقول
«ال�شم�س ت�ضيء القرية» «ت�صب الأنهار يف البحر».
بل توظف اللغة �أي�ضا ،وقبل كل ذلك ،للإف�صاح
عن الرغبات ،و�صياغة الطلبات ،والتعبري عن
الإرادات .فمن الأف�ضل �أن نخ�ص�ص حيزا لهذا
اجلانب الذاتي �إذا نحن �أردنا �أن ن�ستميل التلميذ
ال�ستعمال الأداة املو�ضوعة حتت ت�صرفه [ ]...وال
�أحد يتحدث عن تطبيق القواعد النحوية.

]

()Bréal 1877, 361-362

كي �أعترب �أ ّنني قد فهمت الكلمتني «ال�سماء
متطر» يكفي �أن �أحمل مظلتي على نحو واع �أو
�شبه واع ،يف الوقت الذي �أهم فيه باخلروج� .إذا
ت�صرفت على هذا النحو ،ميكنني �أن �أقول بالفعل
�إنني قد فهمت الكلمتني «ال�سماء متطر» ،حتى و�إن
كنت مل �أربطهما �أبدا بال�صورتني اللتني متثالنها.
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بتوايل ال�س�ؤال واجلواب نكون قد با�شرنا
مقدمات حوار .لكن �إذا كان ال�سائل دائما هو نف�س
ال�شخ�ص الذي ي�س�أل والآخر هو الذي يجيب ،ف�إن
اال�ستجواب الأحادي اجلانب املعني لي�س تخاطبا؛
�أي لي�س ا�ستجوابا متبادال ،وت�سل�سال وتعالقا للأ�سئلة
والأجوبة واملعلومات واالعرتا�ضات املتبادلة.
()Tarde 1973, 145

يجب �أن يتم بحث اللغة يف جميع التنوعات
اخلا�صة بوظائفها ،وقبل مناق�شة الوظيفة ال�شعرية
البد �أن نحدد موقعها من وظائف اللغة الأخرى،
�إن بيان تلك الوظائف يتطلب �إي�ضاحا خمت�صرا
جلميع العوامل الفاعلة يف �أي حدث لغوي ويف فعل
التوا�صل اللفظي.
الكلمات بخط مائل (Jakobson 1960, 353; 1987, 66
)منا

أق�سم" هي �صورة لقيمة مميزة
الآن "� ُ
يتمو�ضع فيها واقع الق�سم على ال�شخ�ص الناطق
(�أنا)� ،إن هذا املنطوق هو �أداء [ولي�س �إجنازا]
أق�سم"
فـ "يق�سم"تتكون حتديدا من املنطوق "� ُ
الذي تتقيد به الأنا� ،إن املنطوق "�أق�سم" هو فعل
يلزمني متاما ولي�س و�صفا للفعل الذي �أ�شكله،
فبقويل� :أعد� ،أ�ضمن� .أ�صنع بالفعل وعدا و�ضمانا
[ ]...فيتحدد املنطوق باحلقيقة عينها ،ولكن
هذا ال�شرط لي�س م�ستفادا من معنى الفعل� ،إن
مو�ضوعية اخلطاب هي ما جتعله ممكن ًا.
Engl.

;265

[1958],

1966

(Benveniste

)transi.1971, 229

التقليد الإجنليزي:

�س�أغامر ب�صورة الفتة كي �أبني �أن اهتمامي
لي�س من�صبا على ما ي�سمى «معنى» كل ما «يثبت
�إدراكه وفهمه» ولكن على حتليل الفكرة التي نطلق
عليها بالإجنليزية ،للأ�سف ،امل�صطلح «معنى»� ،إنه
يف احلقيقة ق�صد وغر�ض وهدف ومو�ضوع ،ورمبا
يكون دافعا ،لذا حينما �أ�ستخدم رمزا ما �أق�صد
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�أن تفهم ما ي�شري �إليه� ،أق�صد �إىل �إي�صال بع�ض
الت�صورات �أو املفاهيم �أو معرفة خا�صة ببع�ض
احلقائق ،فالعالمات والرموز ال «تعني» �إنها ترمز
وت�شري ،فقط من ي�ستخدمها ي�ستطيع �أن يعني بها
�شيئا �آخر.
(Welby, February 4, 1904; voir Noordegraaf
)1991, 288

التكلم ،بالن�سبة �إىل مالينوف�سكي هو «�شكل
من �أ�شكال الفعل» والتعاون .فللغة يف اجلوهر طابع
تداويل (�ص.)316
ت�ستعمل الكلمة حني تكون قادرة على �إنتاج فعل
ولي�س على و�صفه ،وب�صفة �أقل على ترجمة الفكر.
()Malinowski 1923, 322

�إن الكلمة تعني �إىل املتحدث الأ�صلي اال�ستخدام
ال�شائع لل�شيء الذي ت�شري �إليه�( .ص.)321
�إن اللغة كما �أطمح �أن تراها تدر�س عامال
اجتماعيا ال ينف�صل عن البيئة التي تعطي دافعه،
وال ينف�صل عن امل�ستمع الذي يربهن بفعل �أو
با�ستجابة لفظية على توظيفه العملي� ،إنها �آل ّية
لتو�صيل الفكر فهي لي�ست نظريه �أو روحه.
()Gardiner ,1919 ,5

ثمة حماولة فجة لو�صف فعل كالمي وحيد
وحتليله قدمت يف ورقة خا�صة بي مل تلق قبو ًال
عندما عر�ضت للن�شر ،ومبنا�شدة د.را�سل
 Russellالذي كان متعاونا ليعرب عن ر�أي مفاده �أن
حمتوياتها ميكن �أن تكون نواة منا�سبة لكتاب.
([)Gardiner 1951, [1932

 .4الفل�سفة تعيد اكت�شاف التداولية:
بينما ميكن للوعد �أن يكون �إما عن يقني جيد
�أو غري جيد ،ف�إنه ال ي�سمح اجلميع ب�أن يكون الوعد
�إما �صادق ًا �أو كاذب ًا ،عالوة على �أنهم ي�صرون على
�أن الوعد ي�شبه طرح �س�ؤال �أو طلب حيث ي�صر على
تقدمي ت�صريح ،بل فعل �شيء معني باملعنى الذي
يجعلنا ن�ضع الفعل يف مقابل جمرد التكلم.
()Prichard 1949, 171
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هناك يف جمل لغتنا الطبيعية ما وظيفته الأ�سا�س
لي�س و�صف الأ�شياء �أو الأحداث �أو الأ�شخا�ص �أو �أي
�شيء �آخر ،وال حتى التعبري عن امل�شاعر الطيبة
والأحا�سي�س ،ولكن لفعل �أ�شياء مثل املطالبة باحلق
(هذا يل)� ،أو �إعطاء احلقوق حني تتم املطالبة بها
(هذا يل) �أو ن�سبة احلقوق وعزوها �سواء �أمتت
املطالبة بها �أم ال (هذا له) ونقل احلقوق (هذا
لك الآن) وكذلك االعرتاف �أو الن�سبة �أو �صناعة
اتهامات بامل�س�ؤولية (�أنا فعلت هذا /هو فعل هذا/
�أنت فعلت هذا) فرمبا يكون الغر�ض الأ�سا�س من
هذا املقال هو اقرتاح �أن التحليل الفل�سفي ملفهوم
الفعل الإن�ساين غري منا�سب و ُمربك على الأقل
يف جزء منه ،لأن جمال من قبيل (هو فعل هذا)
مت النظر �إليها ب�صورة تقليدية على �أنها و�صفية
بالأ�سا�س ،يف حني �أن وظيفتها اجلوهرية �أجازف
بت�سميتها (عزوية) مبعناها الأكرث حرفية وهو عزو
امل�س�ؤولية عن الأحداث ،ومثلها الوظيفة الأ�سا�سية
جلمل من ال�صورة (هذا له) فهي تعزو حقوق
امللكية.
()Hart 1951 [1948], 145

بالن�سبة �إىل فئة كبرية من احلاالت -ولي�س
جلها -التي نوظف فيها الكلمة “معنى” ميكن
تعريفها على النحو الآتي :معنى كلمة ما هو
ا�ستخدامها داخل اللغة.
()Wittgenstein 1958, § 43

�إن �صدق عبارة ما �أو كذبها ال يعتمد فقط على
معاين الكلمات ولكن على الفعل الذي ت�شكله يف
ظروف معينة.
()Austin 1962, 145

 .5فل�سفة اللغة تن�سى تاريخ التداولية:
�إن �أحد الأ�سباب التي جتعل مو�ضوع �أفعال
الكالم مو�ضوعا ممتعا جدا ،هو �أنك ال تقلق ب�ش�أن
ما يقوله كل �أعالم املا�ضي العظماء ،لأن معظم
الفال�سفة الكبار مل تكن لديهم نظرية حول �أفعال
الكالم ،فلن جتد ،بح�سب علمي ،ر�ؤية كانط حول
االعتذار �أو التهنئة.
()Searle 1984, 25
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