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إشكالية ال ّنص
في اللسانيات التداولية
حمو احلاج ذهبية
جامعة تيزي وزو  -اجلزائر

امللخ�ص
�إذا انطلقنا من فكرة �أنّ التداولية علم ال�ستعمال ال ّلغة ،فذلك يعني �أ ّننا ن�سعى من خالل قوانني املحادثة
ومن خالل اال�ستدالل واال�ستلزام واالفرتا�ض �إىل معرفة املعنى ال�صحيح وال�صريح املالئم لل�سياق وغري
توجههما نحو حتديد
املالئم له ،وهذا �سيف�ضي ال حمالة �إىل مالحظة التّ�شابه بني املقاربة الل�سانية والنقدية يف ّ
معامل �إنتاجية ال ّن�صو�ص ّ
وفك مغالقها ال ّداللية بو�ساطة الفهم والت�أويل ،وبالتايل ف�إنّ التداولية باعتبارها
منهجا نقديا جديدا تتجاوز حم ّددات الداللة �إىل درا�سة مدى �إمكانية الك�شف عن ق�صدية املتك ّلم من خالل
�إحالة اجلملة �أو ال ّن�ص �إىل ال�سياق التداويل لتحديد مدى التّطابق والال تطابق بني الداللة وظروف ال�سياق،
واال�ستعانة ببع�ض معامل التداولية املعرفية التي تفر�ض الإحالة �إىل العمليات ال ّذهنية والإدراكية ق�صد حتديد
�إنتاج ال ّن�صو�ص وترجمتها بقواعد متنوعة تق�ضي بالعودة �إىل القدرات العقلية وال�سياق االجتماعي.

الكلمات املفتاحية:

الل�سانيات التداولية ،املقاربة النقدية ،الت�أويل ،الل�سانيات ،التداولية املعرفية ،املقا�صد.
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in Pragmatics Linguistics
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Abstract
If we have started with the fact that pragmatics is the study of language in use,
this means that we will gain the true meanings which are relevant or not to context
through conversation rules, implication, and abduction. This will lead to consider
the similarity between linguistic and criticism approaches and its attitudes towards
clarifying texts productivity features and its opaque meanings by interpretation tools.
So pragmatics as a new critical method has to do with speakers intentions to identify
symmetry and even asymmetry between semantics and context settings. In doing so,
pragmatics may seek the help of cognitive pragmatics and go back to mental processes
which underlie text production and put it in its social contexts.

Keywords: Pragmatic linguistics, criticism approches, interpretation, linguistics, cognitive
pragmatics, intentions.

http://journals.uob.edu.bh

34

Hamou Dehbia: Problematic of Text in Pragmatics Linguistics

إشكالية ال ّنص
في اللسانيات التداولية
حمو احلاج ذهبية
جامعة تيزي وزو  -اجلزائر
يع ّد ال ّن�ص من امل�صطلحات الأكرث تداوال
خا�صة يف الدر�س
عند الباحثني والدّار�سني
ّ
اللغوي احلديث ،ف ّقدمت له تعريفات ،وو�ضعت
له م�ستويات متعدّدة :ل�سانية� ،سميائية ،نقدية،
تداولية ...،حاولت جميعها الإملام مبا يحتويه من
�أفكار ومرجعيات �ساهمت يف ت�ش ّكله يف حقول علمية
و�إن�سانية خمتلفة .ومهما تعدّدت هذه التّعريفات
والتّحديدات �إ ّال �أنّ ال ّن�ص يف الدر�س اللغوي
احلديث غري املراد به يف الترّ اث العربي الإ�سالمي،
ولو ا�ستق�صينا حمتوى التّعريفات الكثرية لوجدنا
�أنّ �أغلبها ت�شرتط وحدة املو�ضوع ووحدة مق�صده
مثلما �أ ّكد على ذلك �سعيد ح�سن بحرييّ ،1ثم �أنّ
ال ّن�ص عند �أغلب املعا�صرين يتجاوز الكينونة
اللغوية املحدودة ،وال ينح�صر يف مقولة اللغة رغم
ت�ش ّكله منها ،و�إنمّ ا يراعي الواقع اخلارجي ،فهو
املعادل اللغوي للواقع الإن�ساين والكوين.
جند العلماء امل�سلمني-الأ�صوليني باخل�صو�ص
اخلا�صة،
قد ح ّددوا ال ّن�ص مب�صطلحاتهمّ
�إذ ربطوه بالتّوا�صل احلقيقي ،فالإمام حممد
بن �إدري�س ّ
ال�شافعي يقول »:ال ّن�ص هو امل�ستغني
2
بالتنزيل عن الت�أويل » ،فهو كالم ال يحتمل التّف�سري
والت�أويل لأنّ ظاهره يغني عن ك ّل ذلك ،وذلك دليل
ن�صا ظاهرا
على �أن اهلل ع ّز وج ّل �أبانه خللقه ّ
ب ّينا ،والت�أويل عند القدماء هو "�صرف معنى
� -1سعيد ح�سن بحريي ،علم اللغة ال ّن�ص-املفاهيم واالتجّ اهات،
ال�شركة امل�صرية العامة لل ّن�شر ،القاهرة � ،1997ص.109
-2حممد بن �إدري�س ال�شافعي ،ال ّر�سالة ،حتقيق �أحمد حممد �شاكر،
املكتبة العلمية� ،ص.14
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الآية بوجه حتتمله الآية ويكون موافقا ملا قبله،
مالئما ملا بعده ...والفرق بني الت�أويل والتّف�سري
هو البحث عن �سبب نزول الآية ،واخلو�ض يف
بيان مو�ضع الكلمة من حيث اللغة ،والت�أويل هو
التّفح�ص عن �أ�سرار الآيات والكلمات ،وتعيني �أحد
احتماالت الآية ،وهذا يكون يف الآيات املحتملة
لوجوه خمتلفة ،"3ومثل هذا التّعريف ر ّدده
الكثري من العلماء من بعده ،ومل يناق�ضوه �إ ّال يف
بع�ض جزئياته .ينبغي الإ�شارة هنا �إىل تزاحم
م�صطلحني م�ساحة بحثية ذاتها� ،إذ جند ا�ستعمال
م�صطلح ال ّن�ص وم�صطلح اخلطاب ،ونلحظ
ا�ضطرابا ولب�سا يف ا�ستعمالهما ،وقد ظهر ذلك يف
الثقافة الغربية قبل انتقاله �إىل اللغة العربية عن
طريق الترّ جمة ،يقول حم ّمد العبد ..." :و�إن كان
يغلب يف التّقليد الأوروبي ا�ستخدام ال ّن�ص ،على
حني يغلب ا�ستخدام اخلطاب يف التقليد الأجنلو
�أمريكي ،بيد �أنّ التّداخل بني ال ّن�ص واخلطاب
من حيث هما م�صطلحان حموريان ،وعلمان
مما ال يح�سم �أمره يف الأدبيات .ت�ستطيع
ل�سانيانّ ،
و(ن�ص اخلطاب)،
عبارات مثل (خطاب ال ّن�ص)ّ ،
و(الن�ص بنية خطابية) ،و(الأدب خطاب ن�صي)،
و(اخلطاب ال ّن�صي)...وغريها� ،أن ت�ؤ ّكد التّداخل
واال�شتباك بني هذين امل�صطلحني.»4
-3جمد الدّين حممد بن يعقوب الفريوزبادي ،ب�صائر ذوي التمييز
بني لطائف الكتاب العزيز ،حتقيق حممد علي ال ّنجار ،املكتبة
العلمية ،بريوت ،دون تاريخ� ،ص .80-79
 -4حممد العبد ،ال ّن�ص واخلطاب واالتّ�صال ،ط ،1الأكادميية
احلديثة للكتاب اجلامعي ،القاهرة � ،2005ص .07
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يحتمل مفهوم ال ّن�ص يف اللغة العربية ع ّدة
معان منه :ال ّرفع ،الإظهار ،وجعل بع�ض ال�شيء
فوق بع�ضه ،كما يحتمل معنى بلوغ ال�شيء �أق�صاه
ومنتهاه ،يقول ابن منظور يف معجمه ل�سان العرب”:
ن�صا:
ين�صه ّ
ن�ص احلديثّ ،
ال ّن�ص رفعك ال�شيءّ ،
ن�ص و�أ�صل ال ّن�ص
رفعه ،وك ّل ما قد �أظهر فهو ّ
�أق�صى ال�شيء وغايتهّ ،ثم �سمي به �ضرب من ال�سري
ال�سريع ،”5فمن املالحظ �أنّ العرب و�ضعوا حدودا
للن�ص من حيث وجوب بلوغ الغاية باكتمال املعنى
ّ
وال ّداللة ،وك�أنّ ال ّن�ص مرتبط بالظاهر والبيان،
وهو ما يخالف به علماء �أ�صول الفقه الذين ق ّدموا
للن�ص �إذ �سموه «املنت» وباخل�صو�ص
م�صطلحا ّ
يف ممار�ساتهم الن�صية يف القر�آن الكرمي وال�سنة
الن�ص عند
النبوية ال�شريفة ،وبالتايل بقي معنى ّ
العرب حم�صورا يف ال ّداللة على الكتاب وال�س ّنة �إىل
جانب دالالت �أخرى كال ّرفع والظهور.
والعودة �إىل الأ�صل اللالتيني لكلمة «ن�ص»
يف اللغات الأوروبية حتيلنا �إىل � Textأو ،Texte
امل�شتقني من  Texusمبعنى ال ّن�سيج وهو ما يحيل
�إىل تلك العالقات التي تربط الوحدات اللغوية
فيما بينها بو�ساطة عنا�صر ربط ت�ش ّكل عامال
الن�ص .جتاوزت ال ّدرا�سات احلديثة
مه ّما يف بناء ّ
التعريفات املق ّدمة لل ّن�ص يف ال ّدرا�سات اللغوية
القدمية التي تو ّقفت عند حدود اجلملة فاعتربتها
الوحدة الكربى لل ّدرا�سة والتّحليل ،و�أخذتها
الدرا�سات احلديثة على �أ ّنها جم ّرد �أداة تنطلق
منها لو�صف ال ّن�صو�ص ،ولهذا مع نهاية ال�ستينات
من القرن املا�ضي بد�أ التّجاوز لنحو اجلملة وبد�أ
االهتمام بنحو ال ّن�ص.
و�إن عاد الفيل�سوف املغربي "طه عبد الرحمن"
�إىل ال ّن�ص من منظور منطقي  ،ف�إنّ حممد مفتاح
يع ّول على ثالثة منطلقات تتمحور حول جتاوز ثنائية
احلقيقة واالحتمال �إىل عن�صر املمكن ،وبذلك
6

-5ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة ن�ص�ص.
ال�سليمة،
 -6يكون ال ّن�ص ك ّل بناء يرت ّكب من عدد من اجلمل ّ
مرتبطة فيما بينها بعدد من العالقات ،فهو تعريف لغوي احتمل
فيه» ال ّن�ص �صفة الترّ ا�صي� ،إذ ت�ش ّكل اجلمل بعالقاتها املت�شابكة
فيما بينها بناء له �شكل ّ
يتمخ�ض منه املعنى.
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يتح ّقق جتاوز الر�ؤية التّقليدية التي تنظر �إىل
ال ّن�ص من حيث �أحادية معناه و�شفافيته و�صدقه.
وهناك من الغربيني من ح ّدد ال ّن�ص على �أ ّنه بناء
ملعنى م�أخوذ من معجم لي�س ملفرداته معان خارج
البناء الذي ي�ض ّمها ،وي�ضعها يف درا�سة بنوية تر ّكز
على درا�سة اللغة لذاتها ومن �أجل ذاتها ،واعتبار
ال ّن�ص بنية مغلقة مكتفية بذاتها ،فهو بنية ل�سانية
�سطحية مثلما ال ينفي دفيد كري�ستال David
� Cristalأهم ّية الوظيفة االت�صالية لل ّن�ص ويح ّدده
مب�سطة بو�صفه تتابعا
يف بع�ض املراجع بطريقة ج ّد ّ
ّ
منظما �أفقيا من الإ�شارات اللغوية التي ُتفهم على
توجهات من مر�سل معينّ �إىل خماطب معينّ .
�أ ّنها ّ
يعترب ال ّن�ص عند روالن بارث ( R.Barthوذلك
ابتداء من ال�سبعينيات) ق ّوة متح ّولة متجاوزة
ظاهرة الإخبار واملراتب املتعارف عليها لت�صبح
واقعا نقي�ضا يقاوم احلدود وقواعد املعقول
واملفهوم ،فال ّن�ص مفتوح ينتجه القارئ يف عملية
م�شاركة -ال تظهر كثريا يف املكتوب -ال جم ّرد
ا�ستهالك ،ويف هذه الإنتاجية نلمح ظاهرة ترحال
ال ّن�صو�ص والتّداخل ال ّن�صي ،وهو ما يدعى
بـ"التنا�ص" �أو تداخل ال ّن�صو�ص� ،إذ ال ّن�ص ذو
�إنتاجية يتع ّلق بن�صو�ص �أخرى ،يقول حممد مفتاح:
ن�ص حدث بكيفيات
"التنا�ص هو تعالق ن�صو�ص مع ّ
خمتلفة " ،كما يتّ�سم بالداللة كونه ينفتح على
دالالت متع ّددة وقراءاته تتجاوز املك ّون الل�ساين
�إىل مك ّونات ت�أويلية ،وتداولية ،وتل ّفظية.
وبحكم ّ
خطية ال ّدال اللغويُ ،يظهر اخلطاب
مك ّوناته ب�شكل م�ستمر ،ولكن هذا ال ّنظام لي�س
خا�صا مبظاهر التّكرار ،و�إعادة ال�صياغات التي
ت�ضمن اال�ستمرارية اخلطابية .ومن املالئم
�أن نك�شف يف ال ّن�ص عن العنا�صر التي ت�سمح
با�ستمراريته ،ويف الآن ذاته تفادي االنف�صاالت
التي ت�ش ّكل خطرا على و�ضوحه ومعقوليته ،ويف
هذا الإطار ن�شري �إىل مظاهر الفهم والتف�سري
7

 -7حممد مفتاح ،حتليل اخلطاب ال�شعري ،ا�سرتاتيجية التنا�ص،
املركز الثقايف العربي( ،د.ط) ،الدّار لبي�ضاء املغرب � ،1986ص
.121
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التي ُتق ّدم له �أبعادا خمتلفة من حيث ال ّدرا�سة،
فالفهم يف ل�سان العرب حم ّدد بـ »:معرفتك
ال�شيء بالقلب ،فهمه فهما وفهامه :علمه وفهمت،
عقلته ،وعرفته� ،"8أما التف�سري يربطه بالبيان
�إذ يقول»:التّف�سري يخ�ص ك�شف املراد عن اللفظ
امل�ش ّكل ويجعل �أ�صل معنى مادة التّف�سري راجعا �إىل
البيان� .»9إنّ الفهم بالن�سبة البن منظور مرتبط
بالعلم والعقل ،يف حني ربط التف�سري بالبيان �أي
بيان معنى الكلمة ،فالو�ضوح واملعقولية يف املعنى
خا�ضعان لأدوات ت�ضمن ا�ستمرارية ال ّن�ص و�إدراكه
من قبل ال ّذهن ب�شكل يف�صل بني هذا املعنى وذاك
والو�صول �إىل املقا�صد احلقيقية والتّخلي عن
املعاين غري املرغوب فيها �أو غري امل�ستق�صدة ،وال
يفوتنا �أن ن�شري �إىل �أ ّنه قبل الو�صول �إىل امل�سائل
ال ّذهنية وكيفية ا�شتغالها لإدراك املعنى ال�صحيح
من اخلاطئ� ،أثار الباحثون ق�ضايا ج ّد ها ّمة
تتيح لل ّدرا�سة اال�ستمرار وهي ق�ضية التّما�سك
واالن�سجام ال ّلتني تبدوان على م�ستوى ال�صياغات
اجلملية والرتكيبية والوظيفية ،ولكن مل ترث م�س�ألة
�أهمية هذه الق�ضايا يف ا�شتغال ال ّذهن والعمل
وفقها لإجناح التّوا�صل.
ن�صا ك ّل خطاب تثبته الكتابة ،وتبعا لهذا
لن�سم ّ
للن�ص
التّعريف يكون التثبيت بالكتابة م�ؤ�س�سا ّ
نف�سه ،10وعملية حتويل جزء من اللغة كالما تقت�ضي
يتم فيه الك�شف عن منط
ّج�سد /للإجناز ّ
زمنا للت ّ
لتوظيف املخزون اللغوي ،وهو ما ينتج خطابا قابال
للقراءة ع ّدة مرات ،دون �أن يتع ّر�ض لنفاذ ق ّوته �أو
تال�شي بنيته ،ورغم �صفة التّج ّدد واال�ستمرار التي
يتّ�سم بها ،ف�إ ّنه يقوم بنقل عالمات لغوية وقواعد
وبنيات �صرفية �إىل معامل الإجناز اللغوي ك ّلما
ا�ستعمل لأ ّول م ّرة و ُق ّدمت له معان متع ّددة.
اعترب ال ّن�ص بنية مغلقة بظهور دي �سو�سور
 ،Dessaussure.Fوح ّدد على �أ�سا�س معطياته

ال ّداخلية ،كما ح ّدد م�ضمونه يف ذاته (�أي يف بنيته
ال ّنحوية والرتكيبية وال�صرفية واملعجمية.)...
وللتّع ّر�ض �إىل م�سار حت ّول مفهوم ال ّن�ص ،جند
تودوروف  Todorovي�شري �إىل التّوجه الل�ساين
الذي ح�صر الدرا�سة يف اجلملة ،وهناك من ذهب
�أبعد من ذلك من حيث اعتبار الكلمة �أ�صغر وحدة
للدرا�سة ،وقامت البالغة الكال�سيكية على تقنني
القواعد التي يت�أ�س�س عليها اخلطاب بينما ذهبت
الأ�سلوبية �إىل ت�أويل ال ّن�صو�ص �أكرث من االن�شغال
بطريقة تنظيمها ،يقول تودروف يف حتديد ال ّن�ص:
"�إنّ مفهوم ال ّن�ص ال ي�ستقر يف نف�س م�ستوى اجلملة،
وهكذا ف�إنّ ال ّن�ص ينبغي �أن يتم ّيز عن الفقرة التي
ت�ش ّكل وحدة جمموعة من اجلمل فداللته قد حتيل
على جملة �أو م�ؤ َّلف ب�أكمله� ،إ ّنه يتح ّدد با�ستقالليته
وانغالقه ."11ي�شري تودوروف �إىل خ�صو�صية ال ّن�ص
من حيث اال�ستقاللية واالنغالق ،وعدم احتكامه
�إىل احلجم� ،إذ قد يحيل �إىل جملة كما قد ي�شري
�إىل �أكرث من ذلك بكثري ،وما ميكن االحتفاظ به
هو ما ي�ضبط ال ّن�ص من:
 م�ستوى منطوق :وهي ك ّل العنا�صر الل�سانية من�أ�صوات ومعجم.
 م�ستوى تركيبي :وهو ما يتع ّلق بالروابط التيت�صل الوحدات ال ّن�صية.
 م�ستوى داليل :ما ي�ضبط داللة الوحدات اللغويةيف ذاتها.
ومهما وجدت حماولة �إبعاد الداللة من جمال
ال ّدرا�سة� ،إال �أن الأمر يبقى �صعبا ،فخديجة غفريي
تقول يف ذلك مع ّلقة على تودوروف�" :إنّ تودوروف
ال ينف�صل عن التّوجه البنوي يف مقاربته لل ّن�ص،
�إذ يعترب �أن مق�صديته هي الك�شف عن داللة
بعينها ،غري �أنّ هذه الأخرية ال وجود لها خارج
الن�ص ال ّنحوية والرتكيبية� ."12أما بال ّن�سبة
بنيتي ّ
لغو�ستاف غيوم  Gustave Guillaumeتتطابق اللغة

� -8أبو الف�ضل جمال الدّين بن مكرم بن منظور ،ل�سان العرب،
املج ّلد � ،12ص ،459مادة فهم
ف�سر
 -9املرجع نف�سه ،املجلد � ،5ص  ،55مادة ّ
 -10بول ريكور ،من ال ّن�ص �إىل الفعل� ،أبحاث يف ال ّت�أويل ،ترجمة
حممد برادة  ،ح�سان بورقية ،ط ،1دار الأمان ،ال ّرباط � ،2004ص .95

11-T. Todorov, O.Ducrot, Dictionnaire Encyclopédique
des sciences du langage, Editions du seuil, Paris 1972,
P 375.
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 -12خديجة غفريي� ،سلطة اللغة بني فعلي الت�أليف والتّلقي� ،أفريقيا
ال�شرق ،الدّار البي�ضاء � ،2012ص 21
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مع امل�ستوى التّم ّثلي ،ويتطابق اخلطاب مع م�ستوى
العبارة .ومثل هذا التّمييز بني زمن اللغة وزمن
اخلطاب خا�ص بالب�شر باختالفه عن ال�صوت
احليواين الذي ال ي�ضع م�سافة بني الفعل التّعبريي
والفعل التّم ّثلي ،فالرهان املعريف وا�ضح� ،إذ يتموقع
يف م�ستوى التّم ّثل باللغة ما يدعوه غيوم بـ "الفكر
الفكر" الذي يدخل يف �إطار حم ّدد و�آيل يف ال ّذهن
الب�شري ،يف حني يتموقع ما يدعوه بـ "الفكر
املف ّكر" على م�ستوى العبارة امل�شكلة يف خطاب ما
قبل ال ّذات املتح ّدثة.
انطالقا من  ،1929ربط غيوم G. Guillaume
الل�سانيات مبه ّمة نقل الوحدات "الفعلية"(يف
اخلطاب) نحو وحدات "القوة" (يف اللغة) حتّى
جند العمليات ال ّذهنية التي حتتكم �إليها اللغة،
فاحلقيقة ال�صحيحة ل�صيغة مع ّينة لي�ست هي
الآثار املتع ّددة للمعنى ال ّناجتة عن ا�ستعماله.
يكمن املظهر احلقيقي لهذه املقاربة اللغوية يف
املفهوم احلركي للتم ّثل باعتباره حركة ولي�س ربطا
مبفهوم ثابت (وهذا ح�سب فوك � .)2007إنّ فكرة
احلركة امل�ستمرة للفكر امل�ش ّكلة للداللة اجلوهرية
للغة هي التي ت�ؤ�س�س البناء ال ّنظري .ينجز
اخلطاب على حركة الفكر ،وعلى املقاطع ،وينتج
عنه �آثار خمتلفة للمعنى وذلك ح�سب املواقع التي
تعمل فيها ،يقول غيوم " :Guillaumeيبقى الفكر
م�ستقال عن اللغة  -من حيث املبد�أ -التي ال مت ّثل
�إ ّال الق ّوة التي تربطها بذاتها ومن �أجل ذاتها،"13
وفكرة غيوم هذه لي�ست �إال ت�أكيدا على ما ذهب
�إليه بع�ض النف�سانيني الع�صبيني الذين ي�ؤ ّكدون
ّ
وي�ستدل ،وال ت�ش ّكل
فكرة �أنّ ال ّدماغ هو الذي يف ّكر
اللغة يف هذا الأمر �إ ّال و�سيلة ت�سمح للفكر بالعمل.
عوامل التّ�صنيف:
�إن م�صطلح (ن�ص) ي�ستعمل عادة مرادفا
للخطاب �أو امللفوظ وذلك عندما يعينّ �سل�سلة
من الوحدات الل�سانية ال ّناجتة عن متل ّفظ �أو ع ّدة
متلفظني ،ومثلما �أ�شار �إىل ذلك تودوروف ،ف�إنّ
13- G.Guillaume, Leçons de Linguistique 194748(vol.9). Lille, Presse Universitaire et Quebec,
Presse Universitaire de Laval 1995. P 38.
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الن�ص ي�ستطيع التّطابق مع جملة مثلما ي�ستطيع
ّ
التّطابق مع كتاب كامل ( )...ويقيم نظاما ال
ينتمي �إىل ال ّنظام ال ّل�ساين ،ولك ّنه على عالقة معه،
عالقة متا�س وت�شابه يف الوقت نف�سه ،فالعودة �إىل
�أنواع ال ّن�ص من :ن�ص قانوين ،ن�ص ت�شريعي ،ن�ص
�إ�شهاريُ ...،تظهر �أ ّنها ت�شك ّل مو�ضوعات تتقا�سم
منط ظهورها ّ
اخلطي ،ومثل هذا التّ�صور يجعل
من ال ّن�ص كتابة �أو ن�سخا خاليا من اخل�صو�صية،
املهم متع ّلقا بامللفوظات و�شروط
ما دام الأمر ّ
تل ّفظها ،وتبعا لهذا التّ�صور ينبغي املطالبة بالبعد
التّوا�صلي للخطاب (الآثار ،قابلية الت�أويل ،عامل
اخلا�صة للبعد
املرجعية املك ّونة دون �إيالء العناية
ّ
ّ
اخلطي D.Scripturale
وما عدا ثبات ال ّن�ص املكتوب ،وا�ستقالليته
مقارنة بال ّن�ص املنطوق (التنغيم ،النرب ،الرتبة)،
ف�إنّ الإمكانية التي يق ّدمها من حيث �إدراكه من
قبل املتلقي/القارئ خارج ال�سياق الأ�صلي وب�صفة
ن�صية
ال نهائية ي�ؤدي �إىل �ضبط منط ا�شتغاله� .إنّ ّ
ال ّن�ص ال تعود �إىل عملية تافهة من التنميط �أو
املنامطة  ،P.banale de transcodageوالتّ�سجيل
احلريف للق�ضايا التي ينبغي االحتفاظ بها ،لأنّ
ال ّن�ص ال يكت�سب خ�صو�صيته من مظهره ال�صوري
(ال�شكل) -ونق�صد بذلك عالمات توقيف مع ّينة،
التّق�سيم �إىل فقرات وف�صول -...و�إنمّ ا من تنظيمه
الترّ اتبي وقيود �إنتاجه وتلقيه .ترتكز ال ّن�صية على
التزاوج بني وظيفتني لغويتني يدعوهما رومان
جاكب�سون  R.Jakobsonبالوظيفة ّ
ال�شعرية وامليتا
ل�سانية  ،Méta linguistiqueوهي ت�شتغل على
هيئتني:
�أ -الر�سالة ذاتها وبنيتها التي ت�ضع يف احل�سبان
اجلانب املرن للعالمات.
ب -اجلانب اال�ستعمايل ،حيث يعاد تنظيم العالمات
الل�سانية وف ًقا جلهاز حامل ملنطق خا�ص.
 اخلطاب :يتحدّد اخلطاب باعتباره نتاج ممار�سةخطابية متعدّدة يف احلياة االجتماعية ،فتع ّد
ميادين التّعليم �أو الدين� ،أو ال�سيا�سة� ،أو
القانون� ،أو ال�صحافة �أو الفل�سفة �أو الأدب
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منابع للخطاب م�ضبوطة بنوع من املوا�ضعات،
وما على م�ستعملي التّبادل الكالمي �إ ّال الك�شف
يف ك ّل ميدان عن الطبقات الفرعية املطابقة
لنماذج خم�صو�صة .يت�ضمن حقل التعليم مثال
على مناذج خطابية مثل التوجيهات ال ّر�سمية
التي ت�ضبط الربامج ،الدر�س النموذج،
النموذج التّ�صحيحي ،املحاولة البيداغوجية
والرتبوية�...إلخ ،بينما تطبق املمار�سة الدّينية
من خالل اخلطاب كال�صالة ،االعرتاف...،
وي�ضم الأدب مناذج تقليدية مثل :الرتاجيديا،
ّ
ال�سخرية ،املحاكاة ،ال ّرواية،
الذاتية،
ال�سرية
ّ
والق�صة الق�صرية جدا ،كما تت�ض ّمن مناذج
خمتلفة مثل الرواية البولي�سية ...،ترتبط
خمتلف التّ�شكيالت الل�سانية ب�شروط �إنتاج وتلق
خمتلفة ،وذلك ح�سب الع�صور والبلدان ،ومن
هذه الزّاوية ال ميكن ف�صل اخلطاب عن ال�سياق
االجتماعي-الثقايف الذي يرتبط به ،.وي�ستعمل
كثري من الل�سانيني العرب املهت ّمني بحقل
"ن�ص".
ل�سانيات ال ّن�ص اخلطاب مرادفا لكلمة ّ
 امللفوظ :هو التّجلي الآين للخطاب املحقق يفو�ضعية حم ّددة ،ف�سواء كان منطوقا �أو مكتوبا
فهو مو�ضوع ملمو�س حم ّدد ،وقابل للمالحظة يف
ماديته ،ويبقى م ّوجها �إىل الإحالة على العامل،
و�سواء كان املرجع حقيقيا �أو خياليا ،ل�سانيا �أو
غري ل�ساين ،فهو ي�ش ّكل هدف التّلفظ وال ميكن
للتّحليل �أن يهمله ،فامللفوظ ي�ش ّكل طريقة
للو�صول �إىل ال ّن�ص حيث يع ّد ال ّدعامة احلقيقية
دون �أن يلتب�س به ،واملفهوم ال ّداليل مل�صطلح
15
امللفوظ �سوف يحيل �إىل ع ّدة احتماالت
ويربطه بحدود اجلملة املح ّققة �أو الوحدة
ال ّن�صية �أو تتابع اجلمل.
14

 -14جند من بينهم :حممد خطابي (ل�سانيات الن�ص ،مدخل �إىل
ان�سجام اخلطاب ،)...وحممد ال�شاو�ش(�أ�صول حتليل اخلطاب يف
ال ّنظرية ال ّنحوية ، )...وحممد مفتاح (التّ�شابه واالختالف ،نحو
منهاجية �شمولية)...
 -15ذهبية حمو احلاج ،ل�سانيات التّلفظ وتداولية اخلطاب،
من�شورات خمرب حتليل اخلطاب ،دار الأمل للن�شر والتّوزيع ،تيزي
وزو � ،2005ص .85
http://journals.uob.edu.bh

ن�صي �سل�سلة
 ال ّن�ص :ينتج عن ك ّل تكوين ّمن االختيارات (املعجمية ،الرتكيبية،
التّلفظية )...،ت�ؤدي �إىل الك�شف عن منوذج
�أو مو�ضوع فريد من نوعه .ويطابق منوذجا
جم ّردا تنتظم ح�سبه امللفوظات ،باعتباره
قاعدة ملختلف الأنواع اخلطابية ،فال ّن�ص ال
يخ�ضع �إىل ال�ضغوط �أو التغريات التي يخ�ضعون
لها ،فنالحظ املعادلة التي و�ضعها جون مي�شال
�آدم :J. M. Adams
يبني جون مي�شال �آدم  J. M. Adamsا�ستقاللية
ال ّن�ص املنحدرة من التجريد ال ّنظري (ينبغي
جتريده� ،أي ف�صله عن حميطه و�أمناط حت ّققه)،
فهنا يتع ّلق الأمر ال مبعطى ملمو�س ،ولكن بجهاز
م�ش ّكل من حتليل �صريح ،ومن ث ّمة ال داع للبحث
عن املطابقة بني العامل خارج ل�ساين والعامل الذي
ميكن �أن يحيل �إليه ال ّن�ص ،يقول جون مي�شال
�آدم�":إنّ ال ّن�ص هو مو�ضوع نظرية عا ّمة لتنظيم
الوحدات يف خ�ضم م�سار ل�ساين مع ّقد �إىل ح ّد ما.
هذا املو�ضوع املج ّرد كان مو�ضوع «نحو ال ّن�ص»،
ويبقى يف مظهر اب�ستمولوجي �آخر مو�ضوع نظرة
الل�سانيات ال ّن�صية."16
حدث اتفاق على �أن يكون ال ّن�ص هو جمموعة
من اجلمل املتتابعة ،ولكن مثل هذا التّحديد
غري وا�ضح لأ ّنه يوجد يف لغة اال�ستعمال اليومي
ن�صو�ص تتك ّون من اجلمل و�أجزاء من اجلمل،
وتعابري كالمية جاهزة .ولكن ينبغي معرفة �أن
الوحدات التي يتك ّون منها ال ّن�ص ال ت�أتي على
�شكل �سل�سلة متّ�صلة بع�ضها مع بع�ضها الآخر،
و�إنمّ ا خا�ضعة لل�سياق ،وما على ال ّن�ص �إ ّال �أن يتّ�سم
يتم التمييز بني هذين
ب�صفة التما�سك والترّ ابطّ .
ال�صنفني من حني الفرق بني ال�شكل واملحتوى ،و�إن
عدنا �إىل التما�سك ال�شكلي فهذا �سيف�ضي حتما
�إىل توظيف الوحدات بطريقة نحوية ت�ؤدي معنى
مع ّينا� ،أ ّما التّما�سك من حيث املحتوى يفرت�ض �أن
ال�صلة
يكون ما يجري قوله يف وحدة ال ّن�ص وثيق ّ
16- J.M, Adam, Linguistique textuelle, des genres du
discours aux textes, Editions Nathan, Paris 1999, P 40.
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بلحظة التّل ّفظ من حيث ما ي�سبق وحدات ال ّن�ص
مبا�شرة ،وذالك يف حالة افتقاد � ّأي م�ؤ�شر �سياقي
يربز عك�س ذلك ،بينما يف هذا املثال" :ذهب �أفراد
العائلة جميعهم �إىل الغابة يوم اجلمعة الفارط،
وقطفت �أمينة بع�ض الأع�شاب بينما قام حممد
بقطع اخل�شب مع الأطفال"� .سنفرت�ض عادة
� ّأن �أمينة هي �إحدى �أفراد العائلة ،و�أ ّنها الأم،
و�أ ّنها قطفت بع�ض الأع�شاب ،واخل�شب �أي�ضا كان
تتم �صياغة � ّأي افرتا�ض
يف الغابة ،ومع ذلك مل ّ
من هذه االفرتا�ضات يف �شكل وا�ضحّ ،ثم �إنّ هذه
االفرتا�ضات خا�ضعة ل�سياقات حم ّددة �إذ قد
تتناق�ض مع افرتا�ضات �أخرى.
�إنّ ال ّن�ص مد ّون كان �أم حمكي يتم تركيبه
عن ق�صد من قبل منتجه على �شكل وحدات
كاملة متم ّيزة ذي بدايات ونهايات حم ّددة ،ولكن
معظم ن�صو�ص خطاباتنا اليومية لي�ست ّ
منظمة يف
ن�صو�ص متكاملة بح�سب هذه الطريقة� .إنّ و�صف
الأفعال الكالمية يحمل يف ثناياه ومن حيث املبد�أ
�شمول نواحي �إنتاج ال ّن�ص كا ّفة ،وهو الأمر الذي
اهتم به �أ�صحاب نظرية �أفعال الكالم حتّى الآن،
ّ
دون االعتناء بظاهرة نطق اجلملة الذي يحتكم
�إىل ال�سياق وذلك يعني يف حقيقة الأمر جعل نتاج
ال ّنطق متما�سكا ومتنا�سقا مع ال�سياق الذي ترد
فيه اجلملة �أو ال ّن�ص ،وهذا من ال ّناحية النقدية
التداولية ي�سمح بالو�صول �إىل املقا�صد احلقيقية
والتمييز بني اجلمل للتّع ّرف ب�آلية ذهنية عن
املعنى املق�صود من بني جمموعة املعاين التي
ميكن �أن حتتملها اجلملة� .إ�ضافة �إىل �أ ّننا نتل ّفظ
بجمل ولي�س بن�صو�ص ،ف�إذا كان املنطلق هو اعتبار
ال ّن�ص جمموعة من اجلمل ،فنحن ينبغي علينا
ت�سجيل كالمنا حتّى تكتمل عنا�صره� ،أو اال�ستعانة
مبا هو مد ّون واعتماده مد ّونة للبحث.
العامل يف النّ�ص:
مبا �أنّ ال ّن�ص حامل ملعنى ،فهو مييل �إىل متثيل
العامل الذي ميكن �أن يكون مطابقا �أو غري مطابق
للعامل خارج ل�ساين� ،أو لعامل التّجربة ،بينما جند
ال ّن�ص العلمي من قبيل :القلب هو الع�ضلة التي
http://journals.uob.edu.bh
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ت�ضخ الد ّم �إىل جميع �أجزاء اجل�سم� ،أو ال ّن�ص
التّاريخي الذي يبني مت ّثالت غري خيالية ،وجند
احلكاية العجيبة ترتكز على موا�ضعة �أ�سا�سية
جتعله ينفلت من املنطق امل�شرتك الذي ي�ضبط
ال�صحة واخلط�أ.
ّ
ينبغي على التّحليل ال ّن�صي �أن ي�أخذ مو�ضوعه
كك ّل متكامل ،حيث ك ّل مك ّون ي�شارك يف اقت�صاده
العام ،وللتّح ّكم يف عمل ال ّن�ص يبدو من ّ
ال�ضروري
�أخذه من الزّاوية التّداولية باعتباره مو�ضوعا
ل�سانيا فهو يحتمل الفعل التّلفظي الذي ي�ستعمل
اللغة ّ
ويوظفها للت�أثري بطريقة �أو ب�أخرى يف
القارئ/ال�سامع.
ّ
وينبغي ال ّنظر �إىل ال ّن�ص على �أ ّنه دال مع ّقد،
�أو �آلية لإنتاج املعنى ،و»املعنى هو ما تعنيه كلمة،
ما تو�صله �إىل الفكر عبارة �أو �أ ّية عالمة �أخرى
تلعب دورا مماثال ،»17كما ّ
يدل على فكرة املتك ّلم
�أو ن ّيته �أي حالة فكرية يريد �إبالغها (مت ّثل� ،شعور،
فعل) ،18ومثل هذه ال�شحنة الداللية تتط ّلب م ّنا
تقديرها ح�سب منطقها ،وح�سب نوع العامل الذي
حتيل �إليه ،وب�شكل ثانوي ح�سب امل�سافة التي تف�صل
ال ّن�ص عن التّم ّثل الو ّيف للعامل .تع ّد املعايري الثالثة:
التّوجيه احلجاجي ،والتّلفظ ،وال ّداللة �أ�س�سا ت�سمح
بالولوج �إىل ال ّن�ص و�إىل حتليله ،وباعتبار ال ّداللة
معيارا م�شرتكا بني احلجاج والتّل ّفظ من حيث ما
تق ّدمه من حدود للفهم والإفهام� ،سنكتفي باملعيار
احلجاجي والتّلفظي ملا لهما من عالقة مع ما يرمي
�إليه بحثنا من حيث مقاربة ال ّن�ص نقديا وتداوليا،
والترّ كيز على العملية التّوا�صلية التي تتط ّلب ع ّدة
نوامي�س حتّى يتح ّقق اخلطاب ،ويح ّقق املخاطب
ال ّنجاح من حيث الإنتاج باخل�صو�ص.

 -1املك ّون احلجاجي:

الكتابة تعني دائما الت�أثري (وهذا �إذا ر ّكزنا على
ن�ص هو نتاج جمموعة من
ال ّن�ص املكتوب) ،وك ّل ّ
العمليات املنتقاة التي جتعل منه عمال منفردا ،ويف
 -17الالند ،مو�سوعة الالند الفل�سفية ،تعريب خليل �أحمد خليل،،
ط ،1من�شورات عويدات ،مج  ،3بريوت � ،2001ص .1272
 -18املرجع نف�سه ،ال�صفحة نف�سها.
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�شموليته يرتجم ال ّن�ص حالة وينبغي �أن يرتك �أثرا
واملهم يف هذا ك ّله هو فهم كيف يكون
يف متلقيه.
ّ
ال ّن�ص حامال ملق�صد ما ،وكيف يتمكن من الت�أثري
يف خماطبني حم ّددين .ومثل هذه اال�سرتاتيجية
ال ت�ستنتج من خمتلف احلكايات التي �أحاطت
بتفح�ص الطريقة
بوجوده ،ولكن ترتجم �أو ت�ؤول ّ
التي ّ
يدل بها عن مو�ضوع �أو مي ّثله مبا�شرة �أو ب�شكل
غري مبا�شر ،فمثل هذا التّوجه ال ميكن اال�ستعالم
عنه �إ ّال داخل ال ّن�ص ،ولي�س قبله �أو بعده �أو خارجا
عنه ،وهو ما يحيل �إىل املفهوم احلجاجي عند
ديكرو الذي يربطه بالبنية اللغوية ال غري ،19وهذا
مقارنة بالباحثني الذين ربطوه باملنطق واجلدل
وامل�ساءلة� ،إ ّال �أنّ الهدف يبقى واحدا رغم اختالف
الطرائق ،تقول فريدة مو�ساوي" :فاحلجاج....
متع ّدد الأ�شكال واجلوانب ويتّخذ �أ�شكاال خمتلفة
يف طريقة الإقناع ،كما يت�ض ّمن بنية خا�صة ت�شمل
م�ستويات خمتلفة.21
ن�ص بكامله �سواء
ولكن الفعل الذي يتطابق مع ّ
كان فعل �إقناع� ،أو ت�أثري� ،أو حمل على التفكري...
لي�س �إ ّال جمموعة من الأفعال املتع ّددة التي تتوا�صل
يف �أثناء تط ّوره ،وهو ما يدعى بالتّجان�س التّداويل
الذي يعبرّ عن بنية تداولية� ،أي اجتماع جمموعة
ن�ص لت�ش ّكل فعال كالميا
من الأفعال الكالمية يف ّ
جامعا ،يقول عمر بلخري" :ميكن لك ّل فعل كالمي
مهما كانت طبيعته (�س�ؤال� ،أمر ،وعد)...،
�أن ي�ش ّكل مقطعا ن�ص ّيا ،وهذه املقاطع تت�شابك
وتتداخل وتت�سل�سل لت�ش ّكل غر�ضا ت�أثرييا يق�صده
املتك ّلم �أو الكاتب ،"22وال ّن�ص احلامل لق�ضايا
تبدو �صريحة للوهلة الأوىل �إ ّال �أنّ ال�ضمني �سيطرح
نف�سه للمتلقي ذي الكفاءة البالغية والتّداولية،
�إذ ب�إمكانه ّ
فك ال ّر�سالة بطبقاتها والو�صول �إىل
20

19- J.C, Anscombre, O. Ducrot, L’Argumentation
dans la langue, Editions Margada, Liège Bruxelles,
2eme Edition, 1989.

 -20ونق�صد هنا ك ّال من برملان وتتيكا وبلونتني ومي�شال ماير.
 -21فريدة مو�ساوي ،املفاهيم الأ�سا�سية يف حتليل اخلطاب ،عامل
الكتب ،تيزي وزو � ،2010ص .49
 -22عمر بلخري ،مقدّمات يف احلجاج وال ّن�ص ،من�شورات خمرب
املمار�سات اللغوية يف اجلزائر ،دار الأمل للن�شر والتوزيع ،تيزي وزو
� ،2011ص .70
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ُل ّبها ،ففي خ�ضم ال ّن�ص ذاته ميكن �أن جند ما
ي�سمى بالقراءة التّداولية ،ومهما كان نوع ال ّن�ص:
�إخباريا ،تف�سرييا ،حجاجيا� ،سرديا �أو و�صفيا
ف�إ ّنه يحدث تفاوتا بني هدفه الأ�سا�سي والو�سائل
التي ي�ستخدمها .واحلديث عن الهدف والو�سائل
ق�سمه
�سيحيل حتما �إىل الفعل الكالمي الذي ّ
�أو�ستني �إىل ثالثة �أق�سام تتح ّدد يف ال ّن�ص من
حيث:
�أ -يتم ّثل الفعل القويل يف قول �شيء ما ،ما دام
ي�ستلزم �أخذ الكلمة ومهما كان الق�صد الذي
يرتجمه فهو يحمل قيمة ،لأنّ فعل القول له
بال�صمت.
داللة وذلك مقارنة ّ
ب -يتم ّثل الفعل الإجنازي يف تعديل العالقة بني
الأ�شخا�ص (امل�شاركني يف اخلطاب) ،وتغيري
التّوازن املوجود يف عالقاتهم ،والإطار امل�ؤ�س�س
لتبادالتهم ،ففعل الت�أثري لوحده وحتّى فعل
اال�ستفهام والأمر) له ت�أثري يف املتلقي ،فيمكن
�أن يك ّيف �سلوكه �أو توجيه خطابه.
ت -الفعل الت�أثريي الذي يح ّدد �ضمنيا �إعادة ت�أويل
امللفوظ ،وهنا ميكن �أن يحمل املتلقي على
الت�أثري دون توظيف للأفعال الإجنازية ،لأ ّنه
قد يكون وراء تع ّدد الأفعال القولية والإجنازية.
توحد،
يندرج الفعل الت�أثريي الذي يجعلهم يف ّ
فاحلكايات ّ
الطويلة �أو الأفعال القولية التي كانت
ّ
توظفها �شهرزاد يف �ألف ليلة وليلة ت�ستهدف
ت�سلية الأمري (فعل ال قويل �أو �إجنازي) ،لكن
الهدف الوحيد بالن�سبة لل�ساردة هو البقاء على
قيد احلياة وت�أجيل موعد قتلها .وفعالية العمل
الت�أثريي يق ّيد الأمري باعتباره متلقيا� /سامعا
�إىل متديد وب�شكل ال نهائي حالة �أو و�ضعية
كالمية تنتهي بتنفيذ املوت.

 -2املك ّون ال ّتلفظي:

لقد حظيت نظرية التّل ّفظ باهتمام العديد من
ال ّدار�سني باختالف م�شاربهم ،ويف هذا البحث
لن نعود �إىل خ�صائ�صها الل�سانية ،و�إنمّ ا �سنحاول
حتديد مكانتها يف املبحث التّداويل.
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�إنّ التّلفظ ب�شيء ما يعني حت ّمل م�س�ؤولية ما
يقال ،فك ّل فعل كالمي يفرت�ض التّك ّفل بامللفوظ
�سوا ًء من حيث القيام بتنميطه �أم ال ،قبول �أو
رف�ض �صالحيته ،ف�إنّ ال ّذات املتح ّدثة تلعب دورا
هاما يف احلدث التّخاطبي الذي ت�ؤديه .ومن هذا
املنطلق ف�إنّ العالقة بني ال ّن�ص واخلطاب تطرح
الن�ص كونه منطا جتريديا
�إ�شكالية ،ف�إذا ُح ّدد ّ
معزوال عن ال�سياق ذلك يعني عدم وجوب �إدراكه
مثل اخلطاب .ويف ال ّنتيجة يبدو من املغاالة الك�شف
عن �إ�شارات اجلهاز التّل ّفظي يف املوقع الذي تق ّرر
فالن�ص ال ميكن �أن يكون معزوال
جتاهلها فيه،
ّ
عن �شروط �إنتاجه ومرتبط بو�ضعية تل ّفظية
فريدة .لكن مثل هذا التّناق�ض املنهجي لي�س �إ ّال
ظاهري ،ففي م�ستوى من التحليل يتالئم اخلطاب
مع املمار�سات اللغوية التّي تدخل يف �إطار حميط
�س�سيوثقايف حم ّدد ،ويتع ّلق الأمر ب�أثر املعنى الذي
الن�ص ،ومثلما قيل �سلفا ف�إنّ �سارد احلكاية
يرتكه ّ
اخليالية لي�س نظري امل�ؤلف الثاين .وبالتايل لي�س
هناك تناق�ض من حيث ال ّدرا�سة من تناول التّل ّفظ
يف ال ّن�ص ما دمنا نعتربه جهازا داخليا ولي�س �أثرا
ملا هو خارجي.
ارتبط ال ّن�ص يف الع�صر احلديث بعلم اللغة
ال ّن�صي �أكرث من غريه من العلوم الأخرى ،كما
ارتبط بظهور عدد من امل�ؤ�س�سات يف املجتمع
الب�شري عرب تط ّورها التّاريخي ،وكان �أ ّولها الكتابة
من حيث هي و�سيلة لتجاوز �ضعف ال ّذاكرة ،وفعل
الزّمن ،وبهذه اخلطوات اتّخذ امللفوظ ب�أ�شكاله
جم�سدا بوجوده ،وهذا
املختلفة ح ّيزا يف الف�ضاء ّ
ما ه ّي�أ له اال�ستقرار ،24وجعل ال ّن�ص من �آثار اللغة
23

 -23كانت البدايات الأوىل لعلم اللغة ال ّن�صي عند العرب عن طريق
الترّ جمة ،و�أ ّول الإ�شارات �إليه جندها يف الأعمال العربية املعا�صرة
لـ»نهاد رزق اهلل» يف بحثه «درا�سات منهجية يف حتليل ال ّن�صو�ص»،
كما ظهر يف امليدان ذاته «�سعيد ح�سن بحريي» بعد ّ
اطالعه على
كتاب علم ال ّن�ص لـفان دايك وذلك �سنة  .1985وتعترب �إ�شارة �سعيد
م�صلوح يف بحثه « من اجلملة �إىل نحو ال ّن�ص» �إ�شارة مه ّمة �إىل هذا
العلم اجلديد �سنة  ،1989انظر :جمعان بن عبد الكرمي� ،إ�شكاالت
ن�صية ،ط ،1ال ّنادي الأدبي بال ّريا�ض،
ال ّن�ص –درا�سة ل�سانية ّ
بريوت � ،2009ص .35
 -24عبد القادر� ،شر�شار ،حتليل اخلطاب الأدبي وق�ضايا ال ّن�ص،
من�شورات دار الأديب ،وهران � ،2006ص.17
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و�شكال من �أ�شكالها التي ترتبط ببع�ض ا�ستخدامات
الكالم.

االن�سجام ،ال ّتما�سك ،والترّ ابط ودورها يف
النقد وال ّتداول

�أو ّد من خالل هذا البحث االعتماد على ظاهرتي
االتّ�ساق واالن�سجام التي طاملا كانت حمل حديث
الكثري من الباحثني ،و�أربطها بالأبعاد ال�سميائية
التي و�ضعها �شارل موري�س  Charles Morrisع�سى
�أن �أ�ضبط العملية الإنتاجية والت�أويلية لل ّن�ص
مبعامل تل ّفظية تداولية ترتبط �أ�ش ّد االرتباط بالأطر
ال ّذهنية التي حتينّ املعلومات وترتجمها وت�ص ّنفها
�إىل �أ�صناف مثلما تفعل احلدو�س التّقليدية للك�شف
والتّمييز بني ال�صحة واخلط�أ.
ال ب�أ�س �إذن من العودة م ّرة �أخرى �إىل االتّ�ساق
من حيث �إ ّنه يحمل مفهوما دالليا يربطه بال ّنحو
واملعجم� ،إذ يتح ّقق ال�سبك املعجمي بني املفردات
�أو الألفاظ عرب ظاهرتني لغويتني هما التكرار
وامل�صاحبة املعجمية ،وتظهر فائدة التّكرار يف
ال ّن�ص يف تكثيف ال ّداللة وتو�سيعها ،وكذلك �إحداث
نوع من الإيقاع ،مثلما تعني امل�صاحبة املعجمية
التال�ؤم الذي يحدث بني جملتني �إذ قد ال جند
تكرارا معجميا يف جملتني من قبيل" :ملاذا يتمخرت
ال�صغار؟ البنات ال تتمخرت" ،نلحظ
الأوالد ّ
�أن كلمة البنات لي�س لها مرجع كلمة الأوالد يف
اجلملة الأوىل ورغم ذلك تتّ�سم اجلملتان بال�سبك
واالتّ�ساق لأنّ كلمة البنات ال ّ
تدل �إ ّال على التّ�ضاد
يف عالقتها بكلمة الأوالد الواردة يف اجلملة الأوىل.
و�إن كان الأمر وا�ضحا يف هذا املثال� ،إ ّال �أ ّنه غالبا
ن�ص /خطاب ال ّ
توظف
ما يجد املتلقي نف�سه �أمام ّ
فيه الو�سائل ّ
ال�شكلية التي ت�ؤدي �إىل اتّ�ساقه من
عطف وا�ستبدال وحذف … تغيرّ االهتمام من
اتّ�ساق ال ّن�ص �إىل ان�سجامه ،وهذا ب�صرف ال ّنظر
�إىل العالقات اخلفية التي ّ
تنظم ال ّن�ص وتو ّلده،25
وبالن�سبة لرباون ويول ف�إنّ االن�سجام ال يربز
يف اخلطاب ذاته ،و�إمنا يت�أتى من فهم املتلقي
 -25حممد خطابي ،ل�سانيات ال ّن�ص ،مدخل �إىل ان�سجام اخلطاب،
ط ،1املركز الثقايف العربي ،بريوت-الدّار البي�ضاء � ،1991ص.05
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وت�أويله ،والت�أويل عملية فكرية ت�ستهدف بلوغ
املعنى ،وبذلك علينا (مبفهوم �صابر احلبا�شة)
ا�ستنتاج حاجة امل�ؤ ّول �إىل مت ّثل املعنى �أي ملا يريد
بلوغه عرب تلك العملية امل�س ّماة ت�أويال.
من املبادئ الأ�سا�سية لالن�سجام جند ال�سياق
الذي ينبغي �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار لأ ّنه ي�ؤدي دورا
يف ت�أويل الن�ص ،واعتبار ال�سياق حقيقة تاريخية
ومعرفية ،ف�إ ّنه مل يعد ي�ؤخذ على �أ ّنه معطى خارج
الذات ،يقول جورج كليبري" :ال�سياق الل�ساين،
والو�ضعية خارج ل�سانية /املعارف العا ّمة عنا�صر
معاجلة يف م�ستوى ال ّذاكرة ،ولها جميعا خ�صو�صية
التّم ّثل ال ّداخلي حتّى �إن اختلفت من حيث �أ�صلها
�أو م�ستوى متثيلها (الذاكرة الق�صرية ،الذاكرة
الطويلة ،27)...،وي�ص ّنف هاميز  Hymesال�سياق
�إىل ع ّدة عنا�صر ت�سهم يف نظامها يف �إعطاء مفهوم
لل ّن�ص ،ولكن للو�صول �إىل هذا ال ّن�ص من خالل
عتبة ال�سياق ت�ستدعي عملية االن�سجام توافر ما
يدعى باخللفية املعرفية� ،إذ تتم ّثل يف االعتماد على
املعارف ال�سابقة املوجودة يف ال ّذاكرة وحتيينها
وا�ستح�ضارها يف �أثناء التّع ّر�ض لل ّن�ص ،ويف هذا
ال�صدد يقول�" :إنّ مفهمة العامل تعني �إدخاله �إىل
عامل التعبري الل�ساين وبالتايل حتويله �إىل �إبداعات
تف�سريية � ّأي مادة حوارية بني ال ّنا�س .هذا يعني
�أنّ عملية املفهمة ت�سبق اال�ستعمال وتالزمه �أثناء
تفعيل اخلطاب" ،28واحلديث عن احلوار �سيحيل
حتما �إىل التّداولية.
وبا�ستقالليته عن �شروط ت�أويل متتالية من
امللفوظات ح�سب �سياق معطى ،ف�إنّ االن�سجام ال
يخ�ضع مبا�شرة خل�صو�صيات ال ّن�ص التالية �إذ يبقى
حكم املتلقي هو الوحيد الذي ي�سمح بتقييم مالئمة
ال ّن�ص حلال الت ّنلفظ ،فاالن�سجام وعدم االن�سجام
ين�صب على الفعل الكالمي ذاته وفقا لطلب معلومة
ّ
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� -26صابر احلبا�شة� ،أ�سئلة الداللة وتداوليات اخلطاب-مقاربة
عرفانية تداولية ،-دار زهران لل ّن�شر والتّوزيع ،الأردن � ،2010ص .29

27- G. Kleiber, «Contexte, interprétation, et mémoire:
approche stantard vs approche cognitive», Langue
Française N103, Larousse, Paris 1994, P 19.

 -28جون الينز ،ال ّلغة ،املعنى وال�سياق ،ترجمة عبا�س �صادق
الوهّ اب ،ط ،1دار ال�ش�ؤون ال ّثقافية العا ّمة ،بغداد � ،1987ص.47
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مع ّينة �أو لأفق انتظار معينّ  ،فاالن�سجام نلحظه يف
هذه الإجابة التي يقدّمها ب لـ �أ:
�أ .هل تبحث عن �شيء؟
ب .عن حمفظتي ،من ف�ضلك؟
ح�صل االن�سجام هنا يف التّ�سل�سل الرتكيبي،
مادام هناك انتقال مبا�شر من ملفوظ �أ �إىل ملفوظ
ب� ،إىل جانب احلذف الوارد يف االجابة ب حيث مل
َ
املخاطب كلمة (�أبحث) فقد انتقل
يذكر �أو مل يك ّرر
مبا�شرة �إىل (عن حمفظتي) لأن املعنى �ضمني ال
يحتاج �إىل التّكرار ،فالتّ�سل�سل جاء معنويا ،ولي�س
لفظيا ،وال يطرح �إ�شكاالت بالن�سبة للمتلقي وال على
ان�سجام اخلطاب.
ولكن االحتكام �إىل العالقات االن�سجامية ال
يفر�ض التّناظرات ال�صيغية القو ّية ،و�إنمّ ا ينبغي
الإحالة �إىل ما يدعى باال�ستدالل املنطقي� ،إذ
القول :حممد ازداد وزنا� ،إنّ ي�أكل كثريا .ميكن
احلكم على القول باالن�سجام لأ ّنه ي�ستند �إىل جملة
(عندما ن�أكل كثريا نزداد وزنا) ،وميكن �أن تلعب
بع�ض اخل�صو�صيات خارج ل�سانية دورا يف التّبادل
ال�ساعة الآن" ،والإجابة:
اخلطابي ،فقولنا" :كم ّ
"ذهب والدي �إىل العمل الآن" �أو "الأخبار
التلفزيونية بد�أت"� ،إذ هي �إجابات حتمل معلومات
متفاوتة ،ولكن مفيدة ،فهي تفرت�ض عند املتلقي
معرفة بالظواهر املطروحة ،وقدرة على متو�ضعها
يف الزّمن (الوالد يذهب �إىل العمل �صباحا عند
ال�ساعة  ،)7و(الأخبار التلفزيونية �أي�ضا تبثّ عند
ال�ساعة  13زواال مثال).
ّ
ويف بع�ض الأحيان جند ن�صو�صا تخرج عن
هذا ال ّنمط ،وجتعل احلوار غري ممكن وتنفلت عن
القارئ لعدم وجود خيط ي�ضبط اخلطاب بني �أ
وب ،ف�إذا قيل مثال:29
�أ .عندما �أقول نعم ،هي طريقة يف احلديث
ب .لك ّل �شخ�ص مكتوبه
 -29هو حوار جرى بني ال�س ّيدة �سميث  Mme Smithوال�س ّيد
مارتن  Martin Mrيف امل�سرح ال�سخيف ،من خالل (Inesco,
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و�إن بدا االن�سجام واردا و�شفافا بالن�سبة
للمتخاطبني� ،إ ّال �أ ّنه يبقى م�ستحيال بال ّن�سبة
للمتلقني .ولكن ينبغي معرفة �أن تظاهر هذا
اخلطاب باالن�سجام يجعل منه حم ّل ّ
ال�شك والقلق
الت�أويلي بالن�سبة للذي يكون بعيدا عن �إمكانية
الفهم ،ولهذا ميكن تربير ت�ص ّور املالءمة التي
نادى بها ك ّل من �سرببر وول�سن� ،إذ حتت ّل عندهما
مقام مبد�أ يقوم على ت�ص ّور ا�ستنتاجي ومعريف
للتوا�صل حت ّركه �أ�سباب نف�سية ومنطقية».30
التّما�سك:
يرتكز متا�سك اخلطاب على العالقات
الداللية ،والل�سانية التي ين�شئها بني امللفوظات ،وما
للن�ص متا�سكه لي�س �إ ّال الرتابطات الرتكيبية
يق ّدم ّ
وال�ضمائر التكرارية والتّنظيم الزّمني للأحداث،
وميكن �أن جند متتالية تتّ�سم باالن�سجام وخالية
من �إ�شارات التّما�سك ،فقول »:ملاذا �أنت حزين؟
احلياة ال ت�ستحق ك ّل هذا العناء .مثلما ميكن �أن
تبدو متتالية جملية متما�سكة (متّ�سقة) بعيدة
عن االن�سجام ،يف قول « مل يلتحق حممد مبق ّر
عمله البارحة-لقد و�صل ب�ساعة من الت�أخري» ،ال
ميكن للتم ّثل املزدوج لـ حممد يف اجلملة الأوىل،
وال�ضمري الغائب يف اجلملة الثانية ،وال اال�ستعمال
املتماثل يف الزّمن �أن ي�سمح ب�إلغاء التناق�ض
املوجود بني امل�سندين( مل يلتحق  /و�صل) .ويع ّد
التّما�سك دعامة �ضرورية للبناء اجل ّيد للخطاب،
يف املتتالية التالية� :أخي حممد مري�ض جدا ،لن
ت�أتي اليوم ،نلحظ �أنّ التّما�سك مينع ربط �أخي
حممد وال�ضمري الغائب (هي) يف اجلملة الثانية
لأ ّنه يحيل �إىل امل�ؤنث ولي�س �إىل املذ ّكر.
يف حني يتع ّلق الأمر بالن�سبة للرتابط مبجموعة
من العالقات الل�سانية املو�سومة بو�ساطة ما يدعى
ّ
اخلطية،
بال ّروابط التي ت�صل بني امللفوظات
وبني اجلمل والق�ضايا ،وميكن �أن تربز العالقات
الداللية ،املنطقية ،والتّداولية بو�ساطة روابط
العطف �أو التّبعية Conjonctions de coordination
-30ح�سان الباهي ،احلوار ومنهجية التّفكري ال ّنقدي ،افريقيا
ال�شرق ،املغرب � ،2004ص .146
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 ou de subordinationمن قبيل :لأنّ  ،لكنّ  ،مثل،
قبل �أن...ومثل هذا الرتابط يحد ّده هاليداي ( من
خالل قامو�س حتليل اخلطاب) بقوله”:الترّ ابط
هو جمموعة من الو�سائل اللغوية التي ت�ضمن ال ّربط
بني العنا�صر ال ّداخلية وت�سمح مللفوظ مكتوب �أو
ن�صل ( )...وتتم ّثل
منطوق بالتّجلي على �شكا ّ
31
يف ّ
ال�ضمري العائد ،الروابط ،االقت�ضاءات ...،
 ،وكثريا ما ترتبط هذه العنا�صر باجلانب ّ
ال�ضمني.
اال�ستدالل والت�ضمني يف النّ�ص:
ي�ش ّكل ال�ضمني اجلانب الأكرب من كالمنا يف
ا�ستعمالنا اليومي ل ّلغة ،ف�إذا قيل يل :ماذا تقول
يف هذا ال�شخ�ص؟ وقلت� :إن�سان ي�صلي ويت�ص ّدق
كثريا .من الوا�ضح �أ ّنني مل �أقل �أنّ هذا ال�شخ�ص
م�ؤمن وكرمي� ،إ ّال �أ ّنه يفهم �ضمنا وب�شكل معقول،
فالكثري من الكالم ي�صاغ على هذه ّ
مما
ال�شاكلة ّ
يجعل الكالم يتّ�سم بعدم الت�أكيد والغمو�ض يف
بع�ض الأحيان �إىل ح ّد �أ ّنه يف�سح املجال ل�سوء الفهم
والتّحريف ،علما �أنّ ذلك ال يكون �إال برغبة من
ال�سامع ال يقوم فقط با�ستنتاجات
املتك ّلم ،على �أنّ ّ
ي�ستهدفها املتك ّلم �ضمن ما يعتقده املرء ،بل �أنّ
يتو�صل �إليها �إن
اال�ستنتاجات ذاتها جتعل املتك ّلم ّ
طلب منه ذلك.
�أقحم مفهوم (التّ�ضمني) خالل ال�سنوات
الأخرية يف فل�سفة ال ّلغة (العادية منها
باخل�صو�ص)ّ ،ثم يف علم ال ّلغة ،وذلك للربط بني
املفاهيم املنطقية لال�ستدالل ومفهومه العادي،
ق�سم جراي�س التّ�ضمني �إىل نوعني :التّ�ضمني
فقد ّ
32
التّقليدي وت�ضمني احلوار  ،ففي قولنا مثال:
 �إ ّنه كرمي و�إ ّنه خ�سي�س �إ ّنه كرمي ولك ّنه خ�سي�س31-P.Charaudeau, D.Mainguenau, Dictionnaire
d’Analyse de discours, Editions du seuil, Paris 2002,
P 99.

 -32الفرق بني الت�ضمني التقليدي وت�ضمني احلوار يكمن يف اعتماد
التّ�ضمني التّقليدي على �شيء خمتلف عن �شروط ال�صدق يف
التوظيف التقليدي ل�صيغ وتعابري مع ّينة ،بينما ين�ش�أ ت�ضمني احلوار
عن جمموعة من القوانني الأكرث مالئمة تقوم بتنظيم م�سار احلوار،
وهذا ح�سب ما جاء به جراي�س يف  1975من خالل حما�ضراته عن
وليم جيم�س لعام .1968-1967

44

Hamou Dehbia: Problematic of Text in Pragmatics Linguistics

ميكن الإحاطة بالفرق بني ال ّرابط (لكن)
وال ّرابط (و) من جانب مفهوم التّ�ضمني التّقليدي،
�إذ حتتمل اجلملتان حمتوى واحدا وهذا ما اعترب
معنى اجلملة مماثال ملحتواها الق�ضوي ،حيث
ميكن القول �إنّ ا�ستخدام (لكن) مبقارنتها ب(و)
ّ
يدل على �أنّ املتك ّلم ي�شعر �أنّ هناك نوعا من
االختالف بني الق�ضايا التي تربط (لكن) بينها.
ولوافرت�ضنا �أن اجلملتني املذكورتني ت�ستخدمان
للت�أكيد ،و�أنّ (الهاء) ت�شري �إىل ّ
ال�شخ�ص ذاته يف
ك ّل من العبارتني املربوطتني ب(لكن) ،ف�إنّ املتك ّلم
قد يعني �ضمنا �أ ّنه من امل�ستبعد �أن يكون ّ
ال�شخ�ص
كرميا وخ�سي�سا يف الآن ذاته ،ومهما كان اال�ستدالل
والتّ�ضمني امل�ستنبط من هذا املثال و�أمثاله ف�إنّ
ال�سياق هو الفا�صل الوحيد ملعرفة �أ ّية ق�ضية
من الق�ضايا املتعدّدة التي يعنيها املتك ّلم �ضمنا،
يقول ح�سان الباهي »:ال�سياق لي�س جم ّرد عامل
من العوامل التي ّ
تتدخل يف ا�ستعادة امل�ضمر ،بل
33
�أ�صبح عامال �أ�سا�س يف ك ّل عملية ت�أويلية»  ،و�إىل
جانب ال ّرابط (لكن) يتحدّث جراي�س  P.Griceعن
روابط �أخرى من قبيل� :إذن ،على �أ ّية حال ،ومع
ذلك ،وعالوة على ذلك ،وروابط و�سمها بالروابط
ال�صيغية مثل :حتّى� ،إىل ح ّد بعيد ،ومتاما ،وربمّ ا
يت�ساءل البع�ض عن جدوى احلديث عن هذه الأدوات
يف مقام اال�ستدالل والت�ضمني ،فن�ؤكد �أ ّنها ت�ساعد
على �إعطاء التّما�سك لل ّن�ص ،ناهيك عن وظيفتها
التوجيهية� ،إذ ت ّوجه ال ّذهن بطريقة �أو ب�أخرى �إىل
هذا املعنى �أو ذاك ،والقب�ض على هذا الأخري ي�صبح
خا�ضعا لها ،وخا�ضعا ملا يحتمله ال ّذهن من معامل يف
نظامه املركزي (نعود �إليه الحقا).
�أ ّما يف حالة عدم تو ّفر ال ّن�ص على مثل هذه
الروابط /الأدوات ،ف�إنّ ال ّذهن �سوف ي�ست�أن�س
بالتعابري املعجمية الكاملة املرتادفة و�صفيا� ،إ ّال
�أ ّنها تختلف يف معناها االجتماعي ومعناها املعبرّ ،
ف�إذا عدنا �إىل هذا املثال:
 يو�صينا ال ّر�سول (�ص) مبكارم الأخالق لقد �أو�صانا ال ّر�سول (�ص) مبكارم الأخالق -33ح�سان الباهي ،احلوار ومنهجية التّفكري ال ّنقدي� ،ص .147
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 �أو�صانا ال ّر�سول (�ص) مبكارم الأخالقالق�صد من رواء هذه التّعابري املختلفة �شكال
متم ّثل يف ا�ستمرار الو�ص ّية ،وقد جاء �ضمنيا،
و�ساعد على ذلك اختيار زمن الفعل و�صيغته التي
ارتبطت عموما بفروق داللية وجتريبية.
و�أثناء العودة �إىل ت�ضمني احلوار الذي �أواله
جراي�س كثريا من االهتمام ،يجدر الإ�شارة �إىل
�أنّ ال ّنا�س يت�ص ّرفون ب�شكل معقول وتعاوين وهذا
يف �شمول �سلوكاتهم اللغوية واالجتماعية .حت ّدث
جراي�س عن ع ّدة �أنواع من التّعاون وي�ص ّنفها يف
الكم وال ّنوع والعالقة والأ�سلوب،
�أطار قوانني ّ
ويندرج حتت هذه العناوين جمموعة مك ّونة من
مبادئ فرعية اعتربها جراي�س مبادئ �أ�سا�سية
توجيهية يرجع �إليها امل�شاركون يف مناق�شاتهم
اتّفاقا �أو اختالفا حولها ،ف�إذا احتكمنا مثال
الكم الذي ح ّدد على �أ�سا�س نقطتني
�إىل مبد�أ ّ
�أ�سا�سيتني:
 .1ق ّدم املعلومات الالزمة بالقدر املطلوب.
مما ي�ستدعيه املقام.
 .2ال تق ّدم من املعلومات �أكرث ّ
و�إذا �أخذنا باملثال التايل:
�أ .هل �أجنزت واجباتك وو�ضعت ك ّل �أدواتك يف
املحفظة
ب .لقد �أجنزت واجباتي
ّ
ي�ستدل �أنّ (ب) ق�صد �ضمنا ،يف غالبية
لقد
ّ
ال�سياقات �إنه مل ي�ضع �أدواته يف املحفظة� .إنّ هذا
اال�ستدالل �أو التّ�ضمني ن�ش�أ من حيث �أنّ (ب) تع ّمد
ومل يقل نعم �أو ما يعادلها ،لأنّ اجلملة التّي تل ّفظ
بها (ب) :لقد �أجنزت واجباتي هي معلومات
ب�سيطة �أكرث من تلك التي حتملها الق�ضية « لقد
�أجنزت واجباتك وو�ضعت ك ّل �أدواتك يف املحفظة».
و�إذا افرت�ضنا م�سبقا �أنّ (ب) كان متعاونا مع
(�أ) كما ينبغي وق ّدم ما يلزم من املعلومات ،ف�إنّ
ب�إمكان (�أ) �أن ي�ستنتج على نحو معقول �أنّ (ب)
يف احلقيقة ال ميكن �أن ي�ؤ ّكد ّ
ال�شطر الثاين من
العبارة « وو�ضعت ك ّل �أدواتي يف املحفظة» ،فـ (�أ)
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على افرتا�ض �أنّ (ب) متعاون معه و�أ ّنه لي�س غافال
الكم ،فالبد �أنّ (ب) �أراد من (�أ)
ب�شكل تام مببد�أ ّ
ا�ستنتاج �أنّ ما مل يذكر مل ينجز ،ويف هذه احلالة
مما قاله عرب ت�ضمني
قام (ب) ب�إي�صال �أكرث ّ
حتادثي .ميكن �أن من ّثل لذلك برموز من قبيل:
�س= �إجناز الواجبات
ع= و�ضع الأدوات يف املحفظة  = > +للت�ضمني
نتح�صل على:
ّ
�أ� :س & ع
ب� :س > +(.لي�س ع)
املهم مالحظة �أنّ املتك ّلمني هم الذين
�إ ّنه من ّ
يتو�صلون �إىل هذه املعاين عرب التّ�ضمينات ،و�أنّ
امل�ستمعني هم اللذين يتع ّرفون على هذه املعاين
عن طريق اال�ستدالل ،و�أنّ اال�ستدالالت املختارة
هي التي �ستبقى على افرتا�ض التعاون قائما ،و�إذا
الن�صي
اعتربناه نقدا فهو مك ّون من مك ّونات البناء ّ
(�أو جمموعة من اجلمل �أو جملة واحدة)
ولكن ما هو دور ال ّذهن يف هذه العمليات
اال�ستداللية واحل�سابية واال�ستنتاجية ،لأنّ النماذج
ال�سابقة متع ّددة وكثرية ؟ من بني �أنواع
من الأمثلة ّ
ال ّنظريات التّداولية جند:
 -1ال ّنظرية ّ
اخلطية :وهي التي تنظر �إىل نظام
العالمات �أو ال�سيميائيات باعتبارها مك ّونة من:
الترّ كيب وهدفه درا�سة العالمات من حيث عالقاتها
فيما بينها ،وعلم ال ّداللة وهدفه درا�سة عالقة
العالمات باملو�ضوعات التي ت�شري �إليها ،والتّداولية
34
وهدفها درا�سة عالقة العالمات مب�ؤوليها
( من �أجل حتديد �أكرب لهذا التّحليل جند لفن�سون
� ،1983سيوارد  ،1974جاكوب  ،1980ور�ستييه
 .)1991ت�أتي هذه التّعريفات �أو امليادين على
�أ�سا�س هذا ال ّنظام لأنّ املعاجلة الترّ كيبية تعني
ال ّدخول يف الداللة� ،أ ّما اخلروج عن الداللة ي�ش ّكل
دخوال يف التّداولية ،بينما اخلروج عن هذه الأخرية
�سوف ي�صف قيمة الفعل التّلفظي ،وميكن �أن ت�صف
34- C.Morris, writing of the general theory of sign,
Lahay, Paris, 1974, p. 21.
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ّ
باخلطية (لأنّ نظام املعاجلة يع ّد
نوع ال ّنظرية
�أ�سا�سيا) ،وبالوحداتية لأنّ هذه امليادين م�ستقلة
عن بع�ضها بع�ضا.
علم ال ّداللة
الو�صف الرتكيبي
مللفوظ
التّداوية
املحتوى الإخباري للملفوظ
القيمة الفعلية للملفوظ (خطاطة لأن�سكومرب
وديكرو  1983وامل�ستعارة عن بروندونر .35)1981
ّ
اخلطية �إىل
لقد تع ّر�ضت هذه ال ّنظريات
االنتقاد من قبل �أ�صحاب ال ّنظرية املدجمة
(�أن�سكومرب وديكرو  .36)1983يع ّد املك ّون الل�ساين
مق ّر تطبيق التوجهات املرتبطة باملورفيمات
وبالوحدات املعجمية الأخرى ،فالوحدة املعاجلة
هي مو�ضوع نظري وهي اجلملة حيث تق ّدم لها
املعاجلة الل�سانية داللة ما .وال ّربط بني داللة
اجلملة واملعلومات خارج ل�سانية تنتج معنى
امللفوظ ،ولقد م ّثل بروندونر A.Berrendonner
ملا ُذكر بال�شكل التايل:

ال ّنظرية املعرفية :النوع الثالث من ال ّنظريات
35- A.Berrendonner , Eléments de pragmatique
linguistique, Editions Minuit ? Paris 1981.

-36يف التّداولية املدجمة ال يوجد حتليل ّ
خطي للملفوظ ،ولكن
يوجد ربط للمعلومات الل�سانية باملعلومات غري الل�سانية� ،إذن تتع ّلق
املعلومات الل�سانية باملك ّون الل�ساين وتتع ّلق املعلومات غري الل�سانية
باملك ّون البالغي.
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التّداولية يتطابق مع التّيارات التداولية وتتناق�ض/
تتقابل مع ال ّنظريات ّ
اخلطية وال ّنظريات التي على
�شكل .Y
تع ّد ال ّنظرية التّداولية ن�سخة من التّداولية
الكال�سيكية التي انبثقت منها طريقتان متوازيتان:
الطريقة ال�شكلية(املم ّثلة يف �أعمال جازدار Gazdar
املنبعثة من ال ّنظرية ّ
اخلطية) ،والطريقة املعرفية
الوحداتية املتم ّثلة يف �أعمال �سرببر وول�سن Sperber
 1986( et Wilsonو.)1989

مي ّيز جريي فودور ( )1986بني نظامني
ملعاجلة املعلومة :الأنظمة املحيطية املخ�ص�صة
والوحداتية ،وال ّنظام املركزي للذهن غري
املتخ�ص�ص وغري الوحداتي� ،إذ هو مق ّر
ّ
ّ
اال�ستدالل/اال�ستنتاج  .inférenceتتمثل فر�ضية
�سرببر وول�سن يف كون ال ّنظام املركزي هو مق ّر
املعاجلة التّداولية للن�صو�ص ،فعمليات املعاجلة
خم�ص�صة ،ولي�ست مب�ستقلة عن
التّداولية لي�ست ّ
ال ّنظام املحيطي .37ي�ؤخذ كال امليدانني من البحث
املعريف ومو�ضوعهما امل�شرتك هو اللغة .والتّناظر
يتو ّقف هنا ،لأنّ و�ضع فر�ضية وحداتية للرتكيب
تبقى مهمة �إدراك التّداولية باعتبارها نظرية
وحداتية غري مالئمة مع نظرية جريي فودور.
ومن هنا نلحظ �أ ّول اختالف مع ال ّنوعني
الآخرين من ال ّنظريات :النظرية الوحداتية نظرية
معرفية وال ّت�أويلية غري منبعثة من امليدان الل�ساين
لأنّ الل�سانيات تتوقف حدودها عند ال�صوت
والترّ كيب وال ّداللة) .ولكن تظهر اختالفات �أخرى
مرتبطة �أ�سا�سا بالعالقة ا ّ
جلامعة بني ال ّنظام
املحيطي وال ّنظام املركزي .تفرت�ض ال ّنظرية
الوحداتية ل�سرببر وول�سن �أنّ نظام املعاجلة
الل�سانية مم ّثل بو�ساطة ال�صيغة املنطقية التي
 -37االنقطة الأ�سا�سية هنا هي التوافق بني ال ّنحو والتّداولية:
ل ّنظرية ال ّنحوية مرتبطة بال ّنحو العاملي/ال�شامل من جهة،
وبنظريات التّع ّلم من جهة �أخرى ،بينما تعالج التّداولية امل�سار
اال�ستنتاجي  ،P. inférencielوت�ش ّكل ال�سياق ،مو�ضوعها
امل�شرتك هو اللغة ،ولكن التّناظر يتو ّقف هنا لأ ّنه �إذا افرت�ضنا
ال�سمة الوحداتية للرتكيب (ت�شوم�سكي  1987و ،)1991يبقى �إدراك
ّ
التّداولية باعتبارها منطا وحداتيا غري متطابق مع نظرية جريي
فودور وهذا ح�سب �سرببر وول�سن .1986
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تطابق الت�أويل اجلزئي وغري التّام للملفوظ .ويف
هذه الأحوال يكون الت�أويل كامال عندما تق ّدم
التّداولية مرجعا للمتغريات  ،les variablesوتعزّز
امللفوظ بق ّوة �إجنازيةّ ،
وتو�ضحه ،وترثي ال�صيغة
املنطقية وذلك على م�ستوى اجلانب ال�صريح
منه �أو على م�ستوى اجلانب ال�ضمني ،فتبقى �إذن
�سريورة املعاجلة التّداولية هي الأخرية وتتواجد
يف حدود ال ّنظام الل�ساين ،ولكن التّفاعل بني
ال ّنظام املحيطي وال ّنظام املركزي يبقى مع ّقدا،
والعودة �إىل هذه اخلطاطة يبينّ �أنّ بع�ض املعلومات
امل�س ّننة ل�سانيا تثري �سريورات تداولية �أو �إجراءات،
وكخال�صة نقول �أنّ املعاجلة املعرفية ت�ش ّكل وا�سطة
بني ال ّنوعني الآخرين من ال ّنظريات.
جراي�س واال�ستلزامات التّخاطبية:
تربز التّطورات املادية يف جمال علمي ما
وتوجهات جديدة .لقد �سمحت
عندما تظهر �أمثلة ّ
ل�سانيات ال ّن�صف الثاين من القرن املا�ضي بتحديد
التغيرّ ات التي �أثارها �صدور النموذج اخلا�ص
بت�شوم�سكي ،وذلك على امل�ستوى الك ّمي والكيفي.
يف حني جند من الباحثني من يعتقد يف عدم
�إمكانية �صدور منوذج جديد خا�ص بالتّداولية،
ولكن مو�شلر يعتقد �أنّ مثل هذا التّ�صور ميكن �أن
يتع ّر�ض للدح�ض لأ ّنه يوجد منوذج جديد �صادر
يف �أوا�سط ال�سبعينيات بعد �أعمال الفيل�سوف بول
جراي�س الذي جاء بت�ص ّور �أحدث به قطيعة بني
الل�سانيات والتّداولية .39¨38القطيعة بني ميكن �أن
تف�سر بالطريقة التّالية:
ّ
�أُ .ت�ؤخذ الأفعال الكالمية من مظاهر �شروط �صحة
امللفوظ �أو خطئه ،وتع ّد �أفعاال خا�ضعة ل�شروط
 -38وهذه ال ّنظرية بالن�سبة ل�سورل هي نظرية ذي نزعة توا�ضعية
داللية ،فمن جانب تفرت�ض املوا�ضعات �أو القواعد التي حتدّد
م�ؤ�شرات الق ّوة الإن�شائية ،ومن جانب �آخر ك ّل فعل كالمي �إن�شائي
قابل للتعبري عنه ل�سانيا� ،أو قابل للت�صريح عنه بو�ساطة جملة
�إجنازية �صريحة ،فتوا�ضعيا ميكن االنتقال من « �س�آتي غدا» �إىل
« �أعدك �أ ّنني �س�آتي غدا».
ّ -39
يدل م�صطلح  Vericonditionnelitéعلى ال�شروط التي
جتعل جملة ما �صحيحة �أو خاطئة .وهذا املفهوم يف املنطلق لي�س
مبفهوم ل�ساين ،لأ ّنه �آت من الفل�سفة واملنطق.
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ال�صحة واخلط�أ ،40فهي ال حتدد قيمة امللفوظ.
ّ
اخلا�صة باملعنى عن
ب .تثار املظاهر التّداولية
ّ
طريق مبد�أ عام ،وهو مبد�أ التّعاون ،وعن طريق
والكم،
احرتام بديهيات املحادثة (الكيف
ّ
واملنا�سبة والأ�سلوب) التي ت�صف ال�سريورة
العالئقية بدل املظاهر الل�سانية للملفوظ.
ت .يتع ّلق جناح التّوا�صل الكالمي بالطبيعة
الق�صدية للر�سالة واال�ستنتاجات التي
ي�ستخل�صها املتلقي (املر�سل �إليه) ،وعلى
�أ�سا�س مبادئ عامة للتّوا�صل ،يقوم املتلقي
با�ستنتاجات غري �صريحة وتكون هذه
اال�ستنتاجات مطابقة ملقا�صد املتلقي يف �أثناء
جناح التّوا�صل.
لقد حت ّدد الف�صل بني التّداولية والل�سانيات
و ُف�سر بعد �صدور مقاربة جديدة متط ّورة على �أحد
نقاط ال ّنظرية اجلراي�سية ،ومبتعدة عن بع�ضها.
�إ ّنها نظرية املالئمة ل�سرببر وول�سن.
ّوجه املعريف:
النّ�ص يف الت ّ
ُيذ ّكر مو�شلر �أنّ التّداولية ن�ش�أت يف �سياق
خمالف ل�سياق نظرية ت�شوم�سكي ،وبالتايل خمالفة
للنزعة املعرفية ،ونظرية املالئمة هي نظرية لت�أويل
امللفوظات التي تتموقع يف �إطار املقاربات املعرفية،
وبالتّحديد يف �إطار نظرية الك ّليات جلريي فودور
( )1986التي تتبنى فر�ضيات ت�شوم�سكي الأ�سا�سية
حول اللغة .وبالتايل و�ضعت نظرية املالئمة
فر�ضيات حول التّداولية خمتلفة عن تلك التي
و�ضعها الل�سانيون ،وتتبلور يف فر�ضيتني �إحداهما
حول املعرفة والأخرى حول التّوا�صل:
موجه
 -1فر�ضية املعرفة تعني �أنّ ا ّلذهن الب�شري ّ
نحو بحث املالئمة ،وبقول �آخر ف�إنّ ال�سريورات
توجه نحو البحث عن الآثار املعرفية،
املعرفية ّ
يف�سر تنظيم املجهودات املعرفية يف التّوا�صل
ما ّ
ّ
(الق�صد ،ومعاجلة الن�ص).
ّ -40
يدل م�صطلح  Vericonditionnelitéعلى ال�شروط التي
جتعل جملة ما �صحيحة �أو خاطئة .وهذا املفهوم يف املنطلق لي�س
مبفهوم ل�ساين ،لأ ّنه �آت من الفل�سفة واملنطق.
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 -2الفر�ضية الثانية تقوم على �أنّ التّوا�صل ّ
ال�شفوي
هو �سريورة �إ�شارية-ا�ستنتاجية .التّوا�صل
ال�شفوي �إ�شاري لأنّ �أفعال التّوا�صل هي �سلوكات
ق�صدية :للمتك ّلم ق�صد �إخباري ي�صل �إليه عن
طريق اعرتاف املتلقي بالق�صد التّوا�صلي� .إنّ
التّوا�صل ا�ستنتاجي لأنّ الو�صول �إىل املقا�صد
الإخبارية يجعل املتلقي يقوم با�ستنتاجات،
اخلا�صة
وذلك يعني الولوج �إىل املعلومات
ّ
بالعامل.
يو�ضع التّوا�صل الإ�شاري – اال�ستنتاجي
يف مركز ت�أويل امللفوظات من جانب العمليات
املنطقية ،واملعارف حول العامل من جانب �آخر،
ت�أتي هذه املعلومات من منابع خمتلفة :من املحيط
الفيزيائي� ،أو من معاجلة ال ّن�صو�ص ال�سابقة...،
ومن هنا ندرك ملاذا نظرية املالئمة هي نظرية
معرفية ونظرية تداولية يف الآن ذاته .هي
تف�سر كيف تخزن املعلومات
نظرية معرفية لأ ّنها ّ
ال�ضرورية ملعاجلة ال ّن�صو�ص يف ال ّذاكرة على املدى
املتو�سط .وهي نظرية تداولية
الطويل �أو الق�صري �أو ّ
تف�سر كيف تتم ّكن املعلومات املق ّدمة بو�ساطة
لأ ّنها ّ
اجلمل وغري الكافية للولوج �إىل املقا�صد التّوا�صلية
التو�سع باملعارف حول الو�ضعية.41
للمتك ّلم من
ّ
يذهب ك ّل من �سرببر وول�سن �إىل القول ب�أنّ ت�شكيل
الفر�ضيات يعترب م�سل�س ًال نف�سانيا ،كما �أنّ �إثبات
الفر�ضيات يعترب م�سل�س ًال منطقيا حم ّددًا بو�ساطة
قواعد اال�ستنتاج� .إنّ ت�ص ّور �سرببر وول�سن يرتبط
بنظرة معرفية منطقية ،ولكن نظرتهما املنطقية
لال�ستنتاج تخ�ضع العتبارات نف�سية على م�ستويني:
 .1م�ستوى متو�ضع العمليات اال�ستنتاجية
 .2م�ستوى طبيعة ال�صورة
 -41ومن املالحظ الآن �إمكانية تف�سري �سبب رف�ض الل�سانيات
لهذه املقاربة ،فمن جانب ت�ضع نظرية املالئمة ال�سياق يف مركز
م�سارات الفهم ،ومن جانب �آخر تخفّف من م�ساهمة الل�سانيات يف
ت�أويل امللفوظاتُ .رف�ضت الق�ضية الأوىل لأ�سباب مبدئية ،فال�سياق
خارجي عن اللغة ،فال ميكن �أن يكون مو�ضوع تعريف حمدّد،
بينما تنق�ص الق�ضية الثانية من دور املعلومات الل�سانية يف ت�أويل
امللفوظات ،يف حني مت ّيز التّ�ص ّور الل�ساين مبحاولة تبيان كيف حتدّد
�أحداث ال ّلغة ت�أويل ال ّن�صو�ص واخلطابات.
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العمليات اال�ستنتاجية من طبيعة غري برهانية
تتيح ما �أ�سماه جريي فودور )1986( Jerry Fodor
با�سم ال ّنظام املركزي للتفكري ،وهذا يف مقابل
ال ّنظام املحيطي الذي يهتم بتناول املعطيات
اخلا�صة بالإدراك .ميكن �أن ن�ضع ال ّن�ص (كمك ّون
لغوي حم�ض) يف م�ستوى ال ّنظام املحيطي،
واخلطاب (مكون لغوي +غري لغوي) يف م�ستوى
ال ّنظام املركزي .الن�ص ميكن �أن يكون جملة ،و�إذا
اعتربناه كذلك ميكن احلديث عن الل�سانيات التي
انطلقت منها وتوقفت عندها ،كما ميكن احلديث
عن اجلملة كخطاب لأ ّنها �سوف حتتمي بالبنية
الرتكيبية والنحوية �إ�ضافة �إىل ما تخ�ضع له من
مالب�سات العملية اخلطابية .ويبدو الأمر وا�ضحا
ههنا� ،إ ّال �أنّ ما �أثاره فال�سفة اللغة من ق�ضايا الأفعال
الكالمية واالقت�ضاءات واال�ستلزامات اخلطابية...،
يطرح م�س�ألة ا�شتغال ال ّذهن وكيفية �إدراك ال ّن�ص.
�إذا انطلقنا من حتديد جريي فودور Jerry
 Fodorف�إنّ ال ّن�ص جملة �أو عبارة �أو قوال �سوف
يتموقع يف م�ستوى ال ّنظام املحيطي ،يف حني يتموقع
اخلطاب يف م�ستوى ال ّنظام املركزي وهذا بتبني
فكرة جون مي�شال �آدم ال�سابقة يف الف�صل بني
اخلطاب وال ّن�ص ،واملنحى التّداويل الذي يفر�ض
�إدماج ال�سياق لتحديد وظيفة اللغة يفر�ض �أن تكون
املعلومات خارج لغوية متجاوزة للنظام املحيطي� ،إذ
يتم يف هذا امل�ستوى الك�شف عن عالقة اللغة بالعامل
ّ
وبالذات الإن�سانية ،ولي�س عالقة اللغة بالرتكيب
اللغوي املح�ض ،وميكن �أن ن�ضع اخلطاطة التّالية:
عالقة اللغة بالعامل اخلطاب ال ّنظام
املركزي
عالقة اللغة بالرتكيب ال ّن�ص ال ّنظام
املحيطي (�إدراك ال ّن�ص)
املنطوق �أواملكتوب الكلمة �أواجلملة حم ّول
الإر�سال
لقد حاول ك ّل من فان �إمريين وخروتندر�ست
من خالل �أبحاثهما جتاوز ال ّنق�ص املالحظ يف
نظرية جراي�س واملتم ّثل يف تركيز البحث حول
http://journals.uob.edu.bh

الأفعال الكالمية الب�سيطة ،فقد عمدا �إىل تو�سيع
جمال الأفعال الكالمية لي�شمل الأفعال الكالمية
املر ّكبة ،وحاوال �إدخال احلجاج يف نظرية �أفعال
لغوي
الكالم ،لي�صبح تبعا لذلك فعل �إجنازي ّ
احلجة فعال ال يتع ّلق باجلملة
مر ّكب ،ف�أ�ضحت ّ
الواحدة كفعل كالمي بل بحقيقة خطابية متم ّيزة
تتم ّثل يف ال ّن�ص .وبتطبيق ّ
ال�شروط امل�ستوفية لنجاح
العملية اخلطابية ،وباخل�صو�ص القوانني التي
و�ضعها جراي�س والتي يحكمها مبد�أ التّعاون يهدف
خلق ن�سق حواري ي�ستند �إىل التّفكري ال ّنقدي ،وهي
ت�ستح�ضر �سياقات تفر�ض نف�سها ملعرفة املق�صد
ال�صحيح من اخلاطئ ،ويف هذا اجلانب جند
�أنّ التّفكري ال ّنقدي م�ؤ�س�س على �شرح الرباهني
ّ
ي�ستدل بها �أو ُت�ستنتج من الق�ضية.
والإثباتات التي
مل يعد ال ّنظام اللغوي �أمنوذجا تف�سرييا،
فالأبنية ال ّذهنية نف�سها التي حتكم الإدراك
ال�سمعي الب�صري...غري اللغوي هي ذاتها التي
ت�ؤ�س�س لل ّنظام اللغوي ،يقول راي جاكندوف”:
البد من م�ستويات من التّمثيل ال ّذهني تكون فيه
املعلومة التي ت�ؤديها اللغة من�سجمة واملعلومة الآتية
ّ
وال�سماع...وال�شم
من الأنظمة املحيطة مثل الر�ؤية
ّ
وال�شعور باحلركة ،وهكذا .و�إن مل توجد مثل هذه
امل�ستويات يكون من امل�ستحيل ا�ستعمال اللغة
يف الإخبار عن املدخالت احل�سية ،وال ن�ستطيع
احلديث عما نرى ون�سمع ،وينبغي على نحو مماثل
�أن يوجد م�ستوى تكون فيه املعلومات الل�سانية
واملعلومات التي يحتمل �أن ينقلها ال ّنظام احلركي
من�سجمتني ،كي نتم ّكن من متثيل قدرتنا على
تنفيذ الأوامر والتّعليمات” .42واالحتكام �إىل هذه
املفاهيم يجعل التّداولية لي�ست علما لغويا �صرفا
باملعنى التّقليدي يكتفي بو�صف الظواهر وتف�سريها
ويتو ّقف عند حدودها و�أ�شكالها ّ
الظاهرة ،ولك ّنها
علم جديد ي�ست�ضيف علوم معرفية متع ّددة ت�سهم
يف درا�سة ظاهرة التّوا�صل اللغوي وتف�سريه .و�إذا
عدنا �إىل التّداولية باعتبارها م�صطلحا فقد جاءت
 -42راي جاكندوف ،علم الدّاللة والعرفانية ،ترجمة عبد ال ّرزاق
ب ّنور ،دار �سيناترا ،تون�س � ،2010ص .14
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من التّداول الذي يعني انتقال الكالم من متك ّلم �إىل
َ
ب(ثم العك�س) ،فهي مت ّثل ل�سانيات احلوار
خماط ّ
�أو امللكة التّوا�صلية املختلفة كثريا عن امللكة اللغوية
التي نادى بها ت�شوم�سكي.
ت�صب يف درا�سة
لقد ُق ّدمت تعريفات كثرية
ّ
الأفكار واملعاين والألفاظ واملفاهيم والإ�شارات
وك ّل ما له عالقة باال�ستعمال اللغوي .وباملفاهيم
املذكورة �سلفا ،ميكن القول �إنّ التّداولية هي و�سيلة
للتف�سري وال ّنقد ،لأ ّنها حتتمل عنا�صر املعرفة
والفهم والتّمييز .ميكن بف�ضلها وباعتبارها و�سيلة
معرفية �أن نك�شف عن قيمة ومعنى ما نبحث فيه وما
لي�س له ذلك� ،إ�ضافة �إىل �أ ّنه ميكن قيا�س ور�صد
ال�صحة واخلط�أ يف املوا�ضيع التي ندر�سها،
درجة
ّ
وميكن �أن تعترب التّداولية نظرية نقدية مل تكتمل
معاملها ب�شكل �صارم بعد ،وهي علم ي�ستمد �أُطره
وق ّوته من ميدان اهتمامه ،و�إن كان �أ�سا�سه منبثقا
من التفرقة التي و�ضعها �سو�سور بني اللغة والكالم
التي رف�ضها التّداوليون بحجة �ضرورة ربط اللغة
مبتداوليها من ال ّناطقني بها.
وبال ّنظر �إىل التّداولية باعتبارها ا�ستعماال،
نلفي �أ ّنها منهج يبحث يف احلقيقة الفعلية يف �أثناء
تناول ّ
الظواهر اللغوية وحتليلها يف واقعها احلقيقي
الذي انبثقت منه وكذا الأبعاد التي ت�أخذها عند
املتلقي يف الزّمان واملكان� ،إ ّال �أنّ التّداولية رغم
املهام ال�صعبة التي ُك ّلفت بها ،ال ميكن �أن ُت�ؤخذ
على �أ ّنها مذهب نقدي خمتّ�ص ،لأ ّنها نظرية
�أظهرت للمخت�صني �أ ّنها �صعبة التقعيد ّ
وال�ضبط
الحتكامها �إىل جمموعة من التّيارات العلمية
مت�س �أ�س�سها املنهجية �إىل ح ّد ذوبانها
املختلفة التي ّ
يف االتجّ اهات املعا�صرة ،حتّى ذهب بع�ض الباحثني
�إىل اعتبارها تداوليات �أو عدّة تخ�ص�صات.43
ت�ص ّرح الدّرا�سات املهتمة بال ّنقد احلديث �أن
معاجلة املعنى وحتليله يف عالقته باملوقف اخلطابي
 -43جند فران�سواز �أرمينكو تعرتف بالغمو�ض الذي يعرتي
التّداولية ،فهي تقول »:هل ميكن القول �أ ّو ًال :التّداولية �أم التّداوليات،
تخ�ص�صات خمتلفة؟ �أنظر:
تخ�ص�ص �أو ملتقى ّ
هل هي ّ

?F. Armengaud, La Pragmatique, Que sais-je
P.U.F, Paris 1985, P 09
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يع ّد من الق�ضايا امله ّمة يف املنظور التّداويل الذي
�أحاط بالعملية اخلطابية بجميع مالب�ساتها وجنم
عن ذلك تف ّرع الدّرا�سة �إىل مو�ضوعات ج ّد هامة
مت ّثلت يف املبهمات (ال�ضمائر) ،الت�ضمينات
التّحادثية (االفرتا�ضات امل�سبقة ،والأقوال
امل�ضمرة ،واال�ستلزام احلواري) ،الأفعال الكالمية،
حتليل اخلطاب ،حتليل املحادثات...،
وبهذه املباحث التي حتاول الإحاطة بالإن�سان
وحميطه اللغوي واالجتماعي ،و�سمت التّداولية
بال ّنظرية اال�ستعمالية حيث تدر�س اللغة يف
توظيف ال ّناطقني لها ،وهي نظرية تخاطبية
تدر�س �شروط التّوا�صل والتّبليغ الذي يحتكم �إليه
ال ّناطقون للو�صول �إىل �أهدافهم من وراء ا�ستعمال
اللغة ،فيمكن القول �أنّ ال ّدرا�سة الل�سانية حت ّولت
من درا�سة اللغة �إىل درا�سة الأدب (حتّى دُعيت
بالتّداولية الأدبية) ،ومن هنا نقلت التّداولية
ال ّن�ص من امل�ستوى ال ّنحوي واملعجمي ال ّداليل،
�إىل امل�ستوى الأكرث انفتاحا على الذات وعلى
العامل ،فوجدنا جهود الأوربيني مر ّكزة على مفهوم
"التوا�صل" ومعامله القائمة على الفهم والت�أويل
الذي كان من ان�شغاالت القراءة باعتبارها توا�صال
بني امل�ؤلف والقارئ� ،أو بني القارئ ومو�ضوع
القراءة ،فالو�صف ال ّنقدي بهذا املفهوم ما هو
�إ ّال وظيفة هدفها التّوا�صل احلقيقي بني القارئ
واملو�ضوع ،وربط القراءة بالتّوا�صل يعني ربطها
باملتلقي خ�صو�صا ،وبال�سياق ،ومقا�صد الكالم.
وهنا ميكن ال ّرجوع �إىل فكرة �أنّ درا�سة ال ّن�ص
كانت حتت�ضنه يف �إطار معجمي وداليل وتركيبي
ونحوي ،يف حني انتقلت ال ّدرا�سة مع التّداولية
�إىل امل�ستوى التّوا�صلي احلقيقي� ،إذ هو انتقال
من ال ّن�ص باعتباره نظاما� ،إىل ال ّن�ص باعتباره
�شبكة توا�صلية تربط داخله بخارجه ومنتجه ،فقد
وجد ال ّن�ص معامل �أخرى وبديال نقديا لل ّنظريات
ال�سابقة مثل الأ�سلوبية ،ل�سانيات اجلملة،
البنوية ...وهذا مبا �أملته الدرا�سات املعرفية التي
الن�ص من حيث كيفية �إنتاجه ومق ّر
تبحث وراء ّ
�إنتاجه �أي�ضا قبل �أن ي�صل �إىل املتلقي.
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لقد جاءت التّداولية لرت ّد مفهوم ال�شكل
الواحد للمعنى ،وتنادي بتقوي�ض فكرة االعتماد
على امللفوظ الل�ساين كعالمة وحيدة� ،أو كعن�صر
وحيد لت�شكيل ال ّن�ص ،وحتليل بنيته وفهمه من
قبل املتلقي ،و�إنمّ ا للقارئ القدرة على �إعادة
�إنتاج ال ّن�ص عن طريق الوعي والإدراك ،ومن هذا
املنطلق وجدنا �أنّ االعتماد على ال ّذاتية ومعطياتها
غري كاف� ،إىل جانب ما ميليه احلد�س ،لأنّ فعل
الفهم ي�ستوجب الفكرة العقلية الواعية ،والإحالة
�إىل مرجعيات كثرية ُتذكي عملية التّفاعل مع بنية
ال ّن�صو�ص عن طريق احلوار ت�سعى �إىل الك�شف
عن ردود �أفعال القارئ ،وكيفية وقوفه على املعاين
احلقيقية املق�صودة من خالل ا�ستثمار طبقات
املعرفة.
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