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  إهــداء

  
  

  
  
ي كتبت تاریخ میالدي، ورسمت مستقبل وجودي بأبجدیة االحتضان إلى الت -

 ...إلى الوالدة الكریمة أطال هللا في عمرھا..... والرعایة

  

 هللا برحمتھ وجعلني خیر خلف هّ تغمد،إلى روح الفقید والدي الزكیة الطاھرة -

  .لخیر سلف

فعال زرتي أنسا، وقاسمتني أعباء ھذا الجھد  إلى التي سھرت على مؤا-

  .أم زكریاء حفظھا هللا... وانفعاال

  .  إلى زینة دنیاي و برعم الحیاة زكریاء، أنبتھ هللا نباتا حسنا-

  

  

  

  إلى كل ھؤالء أھدي ھذا اإلشراق من التجلي
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  ان ر وعرف شك
  

أحق كالم أن تلھج بھ األلسنة، وأن ال یطوى منشوره على توالي األزمنة، 

ي قالب الصدق، وال ینسج خبره إال على منوال الحق، وھو مدح كالم ال یفرغ إال ف

هللا تعالى وحمده، فالحمد  الذي تتم بفضلھ الصالحات، لھ الشكر كلھ ولھ الحمد في 

  .األول واآلخر

  

، وجب في ھذا "وال تنسوا الفضل بینكم " ولما كان من لطیف حثھ جل وعال 

ل، أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد یوسف المقام أن نثني على من ھم أحق بھذا الفض

على جمیل صنیعھ في احتضان ورعایة ھذا البحث منذ تشكلھ الجنیني إلى اختماره 

  . منجزا في خلد صاحبھ

نتقدم إلیھ بجزیل الشكر وعظیم االمتنان، ونحن مدینون لھ على صدقھ وصبره معنا 

شكر والتقدیر على كما ال یفوتنا أن نجزي بال. في أشواط ھذا البحث وأسطاره

أساتیذنا أعضاء لجنة المناقشة، من داخل وخارج الجامعة، على تجشمھم عناء 

  .   مناقشة ھذا البحث وإضاءتھ

  

وأخیرا شكري إلى كل اإلخوة واألحبة واألصدقاء على مشاركتھم لنا شغف 

  .      السؤال، وصدق المؤازرة، واإلخالص في الموقف

  

  

  بلقنـــدوز.ه
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  مقـدمـة

¦Â
قد یجتاز الباحث أشواطا ومراحل معتبرة، یجوس عبرھا في مسارب بحثھ، ثم 

تعاوده أسئلة جمة تعیده إلى نقطة البدء، حیث یتجشم إثرھا عناء اإلجابة رغبة منھ في فك 

 وما مقصد؟ من یخاطبالعتمة، والخروج من حرج المساءلة فھما وإفھاما؛ من یتكلم؟ و

كیف یمكننا قول شيء آخر، غیر ما كنا نرید أن نقولھ ؟ كیف یمكن أن یكون  و؟الخطاب

كانت ھذه األسئلة وال تزال . للكالم معنى ؟ وأي مقیاس یحدد قدرة الواقع اإلنساني اللغویة؟

 أنفسھم روادا للسانیات ثانیة اموضوع جدال ونقاش لدى عصبة من الباحثین الذین نصبو

 النزعة الموضوعیة المجردة وال سیما مقولة النظام اللساني، مع ضرورة تدعو إلى تطلیق

ھا الدینامي،  وتجسیدا لواقعھا الفعلي  الدراسة اللسانیة تمثال لطابعActualiserتحیین 

  .الملموس

               

مناظیر وأبحاث اللسانیین والفالسفة والمناطقة الوما إن ظلت رھانات ذلكم التصور تتقاذفھا 

والنفسانیین واالجتماعیین على اختالف توجھاتھم النظریة ومرجعیاتھم المعرفیة، حتى 

استوى عود البحث في حقل جدید یعنى بدراسة التواصل البشري انطالقا من دراسة اللغة 

: ة ھيفي االستعمال، وفحص شروط الحقیقة للمعنى التواصلي استنادا إلى محددات ثالث

 الواصفة، استقرت األداةوبعد اضطراب وتذبذب في مصداقیة . قالفعل، واإلنجاز، والسیا

للتعبیر " تداولیات "  على مصطلح – وال سیما التأصیلیة منھا –األبحاث والكتابات العربیة 

وإذا كان ال بد لكل حقل معرفي اتسم . عن الجھاز الصوري الواصف لھذا الحقل المعرفي

یعرف استقالال ابستیمولوجیا، فھل یمكن أن ببعض الضبط مصطلحا ومفھوما ومنھجا، أن 

تكون التداولیات قد تجاوزت طور ما قبل األنموذج من تطورھا لتستحوذ على منزلة 

ابستیمیة بین العلوم في شجرة فلسفة اللغة، حیث یكون لھا نسق مفاھیمي ومعرفي یؤھلھا 

ألنساق التواصلیة لبناء لغة واصفة تتسع ألن تكون نظریة عامة للخطاب مؤھلة لتحلیل ا

 حقوق البالغة نتغافلوطبقات المعنى، أو باألحرى فھم الخطاب وتأویلھ؛ من دون أن 
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ذلك انطالقا من التسلیم .  قوانین إلنتاج الخطاب وتفسیرهوضعوإسھاماتھا المبكرة في 

ما أضحى یعرف في منظور جدید لألبحاث البالغیة، أو  أن التداولیات فحواھابحقیقة 

  . حلیل الخطاب بالبالغة الجدیدةأدبیات ت

  

 ھذا إشكالنا جزافا وال سدى، بل خامرولم یقع اختیارنا على ھذا الموضوع 

وفي ھذا السیاق ظل .  نطاق نظریة المعنى بین المعیار واالستعمالالموضوع ضمن

التساؤل قائما حول كیفیة رصد معاني الملفوظات اللسانیة في الخطاب بمعزل عن شروط 

 في الدرس  االستعمالومن ثمة تعین علینا االنطالق من منظور . المتواضع علیھاالحقیقة

، وكیف یمكننا االھتداء بأبعاده النظریة واإلجرائیة من أجل فھم ومناقشة اللساني المعاصر

بعض إشكاالت التراث اللغوي العربي القدیم في مستوییھا النحوي والبالغي، وال سیما 

، وكذا )السماع(صفھ نسقا نحویا واصفا یقوم على مبدأ االستعمال  النحو الكوفي بوإشكال

مشروع بالغة السكاكي الذي اعتبر وعیا مبكرا بمنظور البالغة العربیة وال سیما  إشكال

 إال أننا حاولنا االقتصار على الجانب البالغي دون النحوي .وعلم النصالبالغة الجدیدة 

ل ھذا البحث؛  ومع ذلك اكتفینا بالتعریج على بعض العتبارات منھجیة یملیھا علینا إشكا

مواقع الفكر النحوي العربي التي تمثلت مقولة االستعمال شرعة ونقدا؛ وذلك وفق رؤیة 

اختزالیة ألھم اإلشكاالت المتعلقة بالظاھرة اللغویة العربیة قید االستعمال؛ ذلك من أجل 

ما ما تعلق بشروط إنتاج الخطاب تحدید المجال التداولي في التراث العربي، وال سی

كان ذلك بعد توجیھ واع من قبل األستاذ المشرف، وآرائھ السدیدة في رسم معالم . وتفسیره

   .ھذا اإلشكال على نحو أدق

  

بعناوین متعددة " تداولیات الخطاب " وقد عالج نفر غیر قلیل من البحثة موضوع 

جاحا تلك التي وفق أصحابھا فیھا إلى حصر ومتباینة، وأتوه من نواح مختلفة، لعل أكثرھا ن

رقعة البحث حول ظاھرة محددة ودقیقة؛ على نحو ما فعل أحمد المتوكل، وطھ عبد 

ولما كانت أبحاث ھؤالء بھذا القدر من .  الرحمن، ومحمود أحمد نحلة، ومحمد العمري

ي الفكر العمق والدقة ما یؤھلھا ألن تكون عبارة عن خطاطات نظریة لمشاریع ضخمة ف



 

 8

اللغوي العربي المعاصر وال سیما النحو الوظیفي، ولسانیات النص، لزمت الحاجة إلى 

ابتداع مقاربة تحلیلیة جدیدة تختزل بعضا من خطاطات ھذه المشاریع، وتترجم مقوالتھا 

  .النظریة في الممارسة واإلجراء

  

 ھذا وبالرغم من أن جھود بعض الباحثین العرب المعاصرین أخدت تتجھ صوب

االتجاه، من مثل إسھامات سعید حسن بحیري، ومحمد خطابي، وحلمي خلیل إبراھیم، 

وعبد الھادي بن ظافر الشھیري، وخلیفة بوجادي، وحمو ذھیبة الحاج وغیرھم؛  ومع أن 

عددا من ھذه الدراسات واألبحاث القیمة قد أنجز بالفعل في إطار ما أضحى ینعت بلسانیات 

 لم تتجاوز -  مع تقدیرنا الكبیر لجھود أصحابھا ونوایاھم–األبحاث الخطاب؛ إال أن ھذه 

حدود الرؤیة التعلیمیة إلشكاالت نظریة الخطاب والخطاب البالغي العربي في المنظور 

ذلك من جھة االكتراث البالغ بالمفاھیم، واالستعراضات النظریة المستفیضة التي . التداولي

  . اولیات والتعریف بھامافتئت تشارف ھدف التعرف على التد

     

: " وكان ال بد من تحدید إشكال ھذا الموضوع في صیغتھ النھائیة على النحو التالي

، إیمانا منا بضرورة تسلیط الضوء "التداولیات النصیة، مقاربة في فھم الخطاب وتأویلھ

 وإذ یبدو ھذا الموضوع في مالمحھ بحثا. على شروط إنتاج الخطاب وتفسیره تداولیا

نظریا، إال أنھ یحمل في طیاتھ محاولة تأصیلیة غیر معلنة، تبسط سدولھا على حقل البالغة 

ونظرا لتعدد مصادر . العربیة، ال سیما مع مشروع السكاكي بوصفھ عینة ال أنموذجا

التفكیر التداولي لدى العرب القدامى من بالغة، ونحو، ونقد، وخطابة، وعلم األصول،  

 نزوعنا التأصیلي، مع تحفظاتنا ألي إسقاط مخل في رحاب ھذه تحاشینا النمذجة في

  .  الرؤیة

وقد اعتمدنا في بحثنا ھذا خطة اھتدینا إلى رسم معالمھا بعد جھد جھید، لتشكیل الھیكل 

 سعینا إلى توزیع محطاتھ ضمن مساحة ھذا إذالعام لمنظور ھذا البحث تنظیرا وتطبیقا، 

  : اآلتيالبحث على النحو 
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لحدیث عن التداولیات من التأسیس إلى التأصیل، في شكل عرض تطرقنا فیھ إلى ا: المدخل

 للمصطلح والمفھوم والموضوع، من حیث المنطلقات النظریة والحدود اإلجرائیة، تحلیلي

واعتمدنا في ھذا القسم من المدخل على أسلوب العرض التاریخي بھدف التوصیف الدقیق 

إلى اإلطار العام لھذا الحقل ا منا بضرورة تعرف القارئ لمقوالت الدرس التداولي إیمان

 وعقب ذلك خصصنا قسما كبیرا من مساحة ؛ ھذا البحثشكالأرضیة تمھیدیة إلبوصفھ 

 التراث اللغوي العربي المستمدة منالمدخل للبحث عن ما یبرر بعض المقوالت التداولیة 

ین المنقول والمأثور، وبعیدا عن  البالغي، اقتناعا بضرورة عقد الصلة بالتراثوالسیما 

 وقد لزمت الحاجة في ھذا المقام إلى اعتماد رؤیة منھجیة . اإلسقاط منزلق القطیعة ومأزق

  . تجنح نحو التفسیر والمقارنة

  

حاولنا وفلسفة اللغة العادیة ومنطق االستعمال، :  الفصل األول من ھذا البحث بـوقد عنونا

ولة االستعمال في فلسفة اللغة، والسیما اللغة العادیة ذلك أن نقتصى األصول المرجعیة لمق

لمح ممن اجل تبیان مركزیة ھذه المقولة ضمن التداولیات وتحلیل الخطاب، بوصفھا ال

 وعالوة على ذلك تعد مقولة االستعمال القطب االبستیمي ،الممیز للسانیات الجیل الثاني

ا إلى تقصي معظم المقوالت الفلسفیة التي وفي ھذا اإلطار سعین. المعارض لمقولة المعیار

اھتدت إلى تمحیص المنطق من أجل إعادة تشكیل نظریات المعنى والداللة في الحث 

ذلك من أجل تبریر االشتغال على مقولة الخطاب الذي یمثل مجال استعمال اللغة . اللغوي

  . الحافل بالدالالت

  

رھاصات التراثیة نحو تأسیس  اإلالنص والخطاب،:  الثاني بـ الفصل وسمناقدول

 على أبرز التعمیقات المنھجیة التي اأن نعرج فیھ بدئیإلى  حیث سعینا منھجي للمفھوم،

إعادة بعث الظاھرة اللغویة بخواصھا الخطابیة إلى شھدھا البحث اللساني المعاصر سعیا 

 لسانیات  من تحدید موقع تحلیل الخطاب ضمن -لحال ھذهاو- والتواصلیة، وقد كان البد 

، مادام تحلیل الخطاب قد حدد موضوعھ سلفا في  " لسانیات االستعمال"الجیل الجدید أو

 اللسانیة شكالوما إن حمنا حول موقع تحلیل الخطاب ضمن اإل. دراسة اللغة قید االستعمال
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نخالھ و ، ھماالنص ومفھوم/الخطابي حتى اھتدینا في مقام الحق إلى تقصي دقیق لمصطلح

ا وتطبیقا حیثما لضرورة المنھجیة التي تحملنا على تبني إحدى المقولتین تنظیرمن باب ا

حاولنا في ھذا الصدد الوقوف وقفة عجلى عند ثنائیة قد  و؛ت زاویة المعالجة والتحلیلاقتض

إلى اعتماد ھذه المحطة المعیار واالستعمال في الدرس اللغوي العربي القدیم، ولجأنا في 

وعلى غرار ذلك لم یھدأ لنا أوار ونحن نقاوم . مقوالت الفلسفیة واللسانیةالتفسیر الوظیفي لل

لتنظیر لھتین المقولتین حتى اھتدینا إلى الوقوف عند تمثلھما ضمن البحوث التراثیة افتنة 

العربیة، والسیما منجزات البیئة األصولیة، والبالغیة والنحویة واللغویة على حد سواء 

 العربي من جھة، واستنطاق الثقافيمفاھیم ضمن مفردات الواقع وذلك بھدف تأصیل ھذه ال

مكونات الدرس اللغوي العربي القدیم وإغنائھ بقراءات جدیدة، وقد سلكنا في ھذه المحطة 

  .سبیل العرض االستقصائي والمقارن أحیانا حیثما دعت الحاجة إلى ذلك 

  

النصیة وشروط :  بـالث الثبعد اضطراب وتردد كبیرین اھتدینا إلى عنونة الفصلو

یة  على تلك النقلة االبستیموقوفا الفتا في مستھل ھذا الفصل أن نقف سعینافھم الخطاب وقد 

للساني المعاصر من نحو الجملة إلى  نحو النص وبین ھذا وذاك مثلت اشھدھا الدرس التي 

حدات  منظور لسانیات الوتألیف سعت إلى  إنھالسانیات التلفظ جسر العبور، من حیث

الكبرى، كان یمكن أن یكون الحدیث عن النص والخطاب مستحیال في غیاب تجاھل ھذه 

المحطة الحاسمة في تطور المسار التعاقبي للبحث اللساني المعاصر؛ وقد كان وقوفنا 

 منطلقات ھذه النظریة وحدودھا یشارف ھدف التأبي الدقیق للفواصل المنھجیة علىالمركز 

ول ولسانیات الجیل الثاني من أجل تحدید الموقع االبستیمي لمقولة بین لسانیات الجیل األ

 ثم اھتدینا بعد ذلك، إلى رسم اإلطار العام .الخطاب، وتحدید إستراتجیة التحلیل/النص

لمعمار النص تصمیما وإجراء، ابتغاء الوقوف على إشكال الفھم واستراتجیات التأویل، 

ت المقاربة المعرفیة في لسانیات النص لدى بعض انطالقا من رؤیة منھجیة تستلھم تصورا

    .غرایز، ومجید علي بوعشة وغیرھم.ب.آدام، وج.م.رواد المدرسة الفرنسیة من مثل ج
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إذ سعینا في الفصول السابقة من ھذا البحث إلى بسط المفاھیم والرؤى ونحن 

ننا في الفصل الرابع والنظریات المتعلقة بالتصور التداولي للغة والخطاب وصفا وتحلیال، فإ

 – وحتى یفضي البحث إلى نتیجة ملموسة من شأنھا أن تخفف من غلواء التجرید النظري –

آثرنا أن نقف عند أھم مقوالت المشروع البالغي للسكاكي وعیا منا بمحاولة استنطاق الفكر 

البالغي التراثي، وفحص مكوناتھ المفاھیمیة ضمن الرصید المعرفي للدرس اللغوي 

معاصر، سعیا لتحقیق االستمراریة والتواصل بین القدیم والجدید؛ وبحثا عن نظریة عربیة ال

ونحسب أن ھذا التصور، لقمین بإنصاف السكاكي في مشروعھ . في التداولیات النصیة

الرائد وتحریر طروحاتھ من تعسف القراءات النقدیة وسوء الفھم اللذین ظال من الزمن 

وقد عمدنا في الغالب األعم من . معیرة البالغة وتحنیطھاردحا یصنفانھ ضمن مرحلة 

محطات ھذا الفصل إلى اتباع رؤیة تحلیلیة وظیفیة في نحو النص، تستند إلى بعض 

  .فرضیات النحو الوظیفي لسیمون دایك، التي تمثلھا أحمد المتوكل ومن سار في اتجاھھ

                                    

ل ھذا العمل یذھلھ تشعب المصطلح وتداخل مرجعیاتھ، ولعل من یتصدى لمث

وكان علینا أن نحاور اآلراء والتخریجات، . باإلضافة إلى تعدد روافده وضعا وتعریبا

ونتقصى المرجعیات، قبل أن نخلص إلى الصیغة التي نراھا تتفق ومفھوم الموضوعیة 

 اعتمدنا شبكة وعلى ھذا األساس. لضبط المصطلح بشكل تراعى فیھ شروط التلقي

مصطلحاتیة تتعدد مرجعیاتھا بین لسانیات النص، والمنطق، وعلم النفس المعرفي، 

ثم اجتھدنا قدر اإلمكان في تبریر قناعتنا الشخصیة . والسوسیولسانیات، والبالغة العربیة

بترجیح تداول بعض الصیغ المصطلحاتیة بتوخي بعض القواعد المنھجیة في علم 

  .  المصطلح

  

ان مما یستشكل ھذا البحث في مساربھ بما قد یبعده عن عمق الرؤیة، وضعف وقد ك

التخریج، ما سجلناه من فقر في المرجعیة البیبلیوغرافیة وال سیما على صعید الدراسات 

العربیة في ھذا المجال، التي ال تسمن وال تغني من جوع، اللھم إال من  اكترث بالبحث في 
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أحمد المتوكل، طھ عبد الرحمن، محمود أحمد :  من مثلھذا المنظور ضمن مشروع ممتد

  . نحلة، و محمد العمري

  

وال ندعي أننا أخذنا بمجامع ھذا الموضوع األسمى، وبلغنا في بحثھ األمد األقصى، 

إنما ھو تجرؤ قلم تجشم عناء البحث لیكتب أقوال علمائنا وأراءھم انتقیناھا، وأراء خطرت 

ا إال عرضھا والتعریض بھا في ھذا المقام علنا نصیب ولو إثارة على الفكر فتقبلناھا وأبین

وإذا جاء في ھذا البحث ما قد یستحسنھ القارئ . نقد واعتراض، وفوق كل ذي علم علیم

المتبصر، فما التوفیق إال من الحق سبحانھ، ثم بفضل جھود أستاذنا المشرف الدكتور أحمد 

یتھ بصبر ورحابة صدر، تصویبا وإرشادا یوسف، وتفانیھ في احتضان ھذا العمل ورعا

وتوجیھا؛ فإلیھ منا جزیل الشكر والتقدیر، وعسى أن یسھم ھذا العمل في رفع بعض 

  .الصعاب

  2009سعیدة /بلقندوز .ه
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  :توطـــــئة -

إن التحوالت العمیقة الت�ي ش�ھدتھا الدراس�ات المعرفی�ة والل�سانیة ف�ي العق�ود األخی�رة 

ر تط�ور الفك�ر الح�دیث عب�ر كام�ل إنجازات�ھ العلمی�ة من القرن العشرین كان�ت ثم�رة م�ن ثم�ا

والمعرفی��ة، الت��ي م��ا لبث��ت ت��دعو إل��ى االعتق��اد ب��أن العق��ل الب��شري أوش��ك أن ی��ستنفذ قدرات��ھ 

وفي ھذا ال�سیاق س�جل البح�ث ف�ي مج�ال الھندس�ة الل�سانیة وال�ذكاء . الكامنة وطاقاتھ الخالقة

وتمثلھ��ا للع��الم الخ��ارجي س��عیا إل��ى   خط��وات معتب��رة ف��ي تمثی��ل وظیف��ة اللغ��ة *االص��طناعي

تجاوز النظرة ال�ضیقة الت�ي م�ا فتئ�ت تح�صر اللغ�ة ف�ي مظھرھ�ا الل�ساني ال�شكلي مم�ثال ف�ي 

جمل وكلمات، مع استخفافھا باالستعمال الخالق لھذه اللغة من قبل المتخاطبین، أو ب�األحرى 

وص�فھا رص�یدا خ�ارج االستخفاف بكیفیة استناد ھذا االس�تعمال إل�ى س�جل المعرف�ة ب�الكون ب

  .  Extralinguistique لساني

  

وال مندوحة أن تكون اللغة في عصرنا ھ�ذا مؤس�سة تخت�زل فیھ�ا الثقاف�ة برمتھ�ا، م�ن 

ن الحی���اة الیومی���ة لإلن���سان أص���بحت من���صھرة ف���ي الخط���اب التكنول���وجي للغ���ات إحی���ث 

 مبن��ى اإلن��سانیة ث��م إن الرھان��ات المتعلق��ة بفھ��م اللغ��ة 1.االص��طناعیة، وال��ذكاء االص��طناعي

ومعن��ى أص��بحت حاس��مة وم��صیریة، ال س��یما ف��ي مج��ال التواص��ل االجتم��اعي المعق��د ال��ذي 

  .شكلتھ مقتضیات مجتمع المعرفة في عصرنا الحاضر

  

وم�ن الالف��ت للنظ�ر أن الخ��وض ف�ي م��سألة وظیف��ة اللغ�ة یحملن��ا عل�ى الت��سلیم بحاج��ة 

 جوھری�ة م�ن  جنسھ لیقوم بمھم�ات أنواع قریبة مناإلنسان إلى تجاوز مستوى االتصال لدى

تمثیل المعلومات وإبالغھا ومن ثمة تنتقل وظیفة اللغ�ة ف�ي جوھرھ�ا م�ن التواص�ل إل�ى : مثل

وف�ي ھ�ذا ال�سیاق ی�رى  .أو باألحرى تمثیل الع�الم، تمثیل المعرفة وبرمجة المعلومة وإبالغھا

وإنم�ا اللغ�ة ، ل فح�سبلیست أداة أو وسیلة للتخاطب والتفاھم والتواص�: " أوستین أن اللغة
                                                 

 یھدف علم الذكاء اإلصطناعي إلى فھم طبیعة الذكاء اإلنساني عن طریق عمل بxرامج للحاسxب اآللxي قxادرة علxى محاكxاة الxسلوك اإلنxساني المتxسم -*
وبھذا الشكل یمكن تحدید الxذكاء . تم تزوید البرنامج بھاأو التوصل إلى قرار معین من خالل العملیات االستداللیة التي ،  بالذكاء من مثل حل مسألة ما

والتكیxف مxع ، التعxرف علxى أوجxھ الxشبھ  بxین المواقxف المختلفxة، ھxي القxدرة علxى التعمxیم والتجریxد: اإلنساني انطالقا من اعتماد جمxاة مxن المعxاییر
، تمثیxxل المعرفxxة، االجتھxxاد، التمثیxxل الرمxxزي: ء اإلصxxطناعي ومxxن أبxxرز مواصxxفات الxxذكا. واكتxxشاف األخطxxاء بغیxxة تxxصحیحھا، المواقxxف المxxستجدة

علتي صتبري : ìتر، التذكاء اإلصتطناعي واقعتھ ومتستقبلھ، آن بونیھ:  ینظر.القدرة على التعلم من األخطاء، البیانات المتضاربة، البیانات غیر الكاملة
   .     17-11ص ص . 1995.  172ع ،لكویتا، المجلس الو岸ني للثقافة واآلداب والفنون، سلسلة عالم المعرفة ،فرغلي

 .10 ص1993 1 ینظر نور الدین النیفر، فلسفة اللغة واللسانیات، مؤسسة أبو وجدان للطبع والنشر، تونس ط-  1
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 وبھ��ذا نك��ون 1".وس��یلتنا للت��أثیر ف��ي الع��الم وتغیی��ر ال��سلوك اإلن��ساني م��ن خ��الل مواق��ف 

الحرف�ي مدعوین للتخلي عن فك�رة اخت�زال اللغ�ة ف�ي نظ�ام ترمی�زي ش�فاف قوام�ھ التواص�ل 

 وی�ستلزم ،إنت�اج الجم�ل وفھمھ�ا یتطل�ب مع�ارف غی�ر لغوی�ةف�ي   مم�ثال ما دام استعمالھاللغة

ملی���ات اس���تداللیة تق���وم أساس���ا عل���ى اس���تراتیجیة الم���ؤول والمالب���سات ال���سیاقیة للعملی���ة ع

 ب�ین Conventionnelle مواضعة عالقة  أي-والحال ھذه–وال یمكننا أن نتصور . التواصلیة

 ال یمك��ن ف��صل اس��تعمال اللغ��ة ع��ن م��ن ثم��ةو. 2تل��ك المع��ارف والجم��ل الت��ي یتع��ین تأویلھ��ا

، -ب�المعنى الحرف�ي للم�صطلح–ی�ة الت�ي ال تمتل�ك أی�ة ص�بغة ل�سانیة القدرات الب�شریة والذھن

على نحو یغدو معھ االنتقال م�ن مح�ور معرف�ي خ�ارج ع�ن اللغ�ة إل�ى مح�ور ل�ساني إج�راءا 

  .تأویلیا تداولیا

  

 مفھ��وم الت��داولیات  ت��شكلوم��ن ھ��ذا المنظ��ور نق��در أن��ھ م��ن ال��ضروري اإلش��ارة إل��ى

ا الت���داولیات؟ وم���ا عالقتھ���ا بالل���سانیات؟ وم���ا ھ���ي فم���. تنظی���را ومراس���ا، تأسی���سا وتأص���یال

  اإلجرائیة ضمن الفضاء العام لنظریة تحلیل الخطاب؟منطلقاتھا النظریة وحدودھا 

  

  :المصطلح والموضوع: التداولیات -1

 م��ا م��ن الغم��وضغی��ر قلیل��ة  عل��ى درج��ة Pragmatique أن م��صطلح ت��داولیاتیب��دو 

: ا انفك یقترن في اللغة الفرن�سیة ب�المعنیین الت�الیین، إذ میجعلھ مستعصیا على الضبط الدقیق

أما في اإلنجلیزیة، بوصفھا اللغة التي كتبت بھا غالبیة الن�صوص . محسوس، ومالئم للحقیقة

 یدل في الغالب األعم على م�ا ل�ھ عالق�ة Pragmaticالمؤسسة للبحث التداولي، فإن مصطلح 

  3.باألفعال والوقائع الحقیقیة

لق، ظل  ھذا المصطلح في المعاجم والقوامیس الالتینیة یعني القیم�ة العملی�ة ضمن ھذا المنط

 بمعن�ى الفع�ل Pragmaوھو م�شتق م�ن الج�ذر الیون�اني . والتطبیقیة لألشیاء المرتبطة بالواقع

                                                 
  .6 ص 1991المغرب /الدار البیضاء . إفریقیا الشرق، عبد القادر قنیني: تر،  أوستین نظریة األفعال الكالمیة-  1
، محمد الشیباني، المنظمة العربیة للترجمة/ سیف الدین دغفوس: وبول و جاك موشالر التداولیات الیوم علم جدید في التواصل ترآن ر:   ینظر-  2

  .18ص .2003 1دار الطلیعة للطباعة والنشر لبنان  ط
 .17 ص2007 1سوریة، ط/قیة ینظر فیلیب بالنشیھ، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار الالذ-  3
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ولھ�ذا . 1بالالتینیة أي نسبة إلى الفع�ل Pragmatika sanctioبالیونانیة وPragmatikos  ومنھ 

 فل��سفیة، ومنطقی��ة، وریاض��یاتیة، وقانونی��ة، : ف��ة الغربی��ة ع��دة اس��تعماالتالمفھ��وم ف��ي الثقا

  . إال أن االستعمال القانوني فیما یبدو ھو األصل. فسیمیائیة، ولسانیة

ثمة ھناك إشارة ال تخطئھا العین قوامھا الخلط الملح�وظ ف�ي نق�ل ھ�ذا الم�صطلح ب�ین 

     Pragmatisme واض���حا ب���ینبی���د أن ھن���اك فرق���ا، الت���صور الف���سلفي والت���صور الل���ساني

  . Pragma على الرغم من انحدارھما من جذر لغوي واحد ھو  Pragmatiqueو

  

عل��ى توج��ھ فل��سفي مع��ین أو ب��األحرى " الذرائعی��ة  "Pragmatismeیحی��ل م��صطلح 

 تؤطر جملة من االھتمامات اإلن�سانیة ی�تم بموجبھ�ا الحك�م عل�ى فلسفیة عامة للعقالنیةنظریة 

 العملی��ة والنت��ائج المتوخ��اة منھ��ا؛ وق��د تط��ورت ف��ي الوالی��ات خ��الل التطبیق��اتق��انون م��ا م��ن 

 ویب���دو ھ���ذا التوج���ھ م���ستلھما نوع���ا م���ا .المتح���دة األمریكی���ة ف���ي منعط���ف الق���رن الع���شرین

 وال�ذي س�رعان م�ا حظ�ي باھتم�ام ب�الغ وس�رعة Pragmatischاالستعمال الكانطي لمصطلح 

 حیث استخلص األول م�ن جون دیوي وام جیمسویلی:  وزمالئھ نحو بیرسفي التداول لدى

 س��اخرا م��ن مواق��ف وطروح��ات بی��رس، بینم��ا 1906ھ��ذه الفك��رة نظری��ة ف��ي الحقیق��ة س��نة 

 ألصق بالواقع الثق�افي ت الذرائعیةومن ثم كان. 1903استخلص الثاني منھا نظریة أداتیة سنة 

ربی��ة بوص��فھا فل��سفة  أم��ا الذرائعی��ة الت��ي توص��ف ع��ادة ف��ي الكتاب��ات األو.األنجلوساك��سوني

  الت�ي ش�ھدت ع�دة تعمیق�ات منھجی�ة ف�ي العل�وم L’utilitéعملیة تخت�زل الحقیق�ة ف�ي المنفع�ة 

 Pragmatique ف�ي ح�ین نج�د أن م�صطلح 2.اإلنسانیة، ویلتحق قسم منھ�ا بالمقارب�ة التداولی�ة

لعقالنی�ة  فھو ال یراعي ارحاب أنظمة العالمات، یغطي عملیة إنتاج المعنى في *)التداولیات(

الفل��سفیة للبح��ث وإال ف��ي عالقتھ��ا بالخط��اب وال��سیاق وعندئ��ذ ال یفت��أ یغم��ر الج��ذور الفكری��ة 

                                                 
1 - Cf. Hachette Dictionnaire du Français, Ed Marie Gatard.Paris1995(Pragmatique). 

 .28  ینظر فیلیب بالنشیھ المرجع السابق ص -  2
إیمانا منا بضرورة نقل الالصقة إلخ، ...إننا نؤòر ھھنا ترجمة ھذا المصطلح بصیغة الجمع قیاسا إلى لسانیات وأسلوبیات وسیمیائیات وتأویلیات    

التي تدل على النزعة " یـة" بدل النسبة إلى الیاء الصناعیة .الدالة على النسبة إلى الحقل المعرفي) یات: ( الدالة على النسبة بصیغةtique األجنبیة
لعربیة بھذا الشكل تضمن لنا تغطیة داللیة واسعة  ھذا عالوة على أن ھذه الصیغة ا. ismeالمعرفیة، وتكون أنسب في مقابلتھا للالصقة األجنبیة  

  .تنسحب على كل االتجاھات والنظریات التي تشكل قاعدة معرفیة ومنھجیة للدرس التداولي
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غی��ر مت��أثرة بذرائعی��ة  Montagueض��من ھ��ذا المنظ��ور نج��د أن ت��داولیات مونت��اغ . الت��داولي

  .1بیرس

  

 ف�ي بدایات�ھ المبك�رة Pragmatiqueال شك أن وقفة عجل�ى عن�د توثی�ق اس�تعمال م�صطلح 

 بوص�فھ داال 1938ومھ الحدیث یحیلنا على أبحاث الفیل�سوف األمریك�ي ش�ارل م�وریسوبمفھ

  : على فرع من فروع ثالثة تشتمل علیھا السیمیائیات ھي

  . الذي یعالج العالقات الشكلیة بین العالماتSyntaxe علم التراكیب -

ي  وی��درس عالق��ة العالم��ات باألش��یاء الت��ي تحی��ل علیھ��ا ف��Sémantiqueعل��م الدالل��ة  -

 .الواقع

 .2وتدرس عالقة العالمات بمفسریھا Pragmatiqueالتداولیات  -

  

في الواقع إن ھذه الفكرة التي یحملھا موریس ع�ن الت�داولیات، تنبئن�ا بم�دى وف�اء ھ�ذا 

ومن ثم�ة فھ�ي ال تع�دو ، التصور للنظام اللساني عامة ونظریة العالمة على وجھ الخصوص

اب ال�سیمیائیات األمریكی�ة لتتج�سد فیم�ا بع�د وج�ودا أن تكون فكرة اختمرت في خلد أحد أقط�

  .مكتمال ومستقال مع أنصار اتجاه التداولیات المندمجة

  

 Usageبإمكانن�ا تق�دیم تعری�ف ع�ام للت�داولیات عل�ى أنھ�ا دراس�ة االس�تعمال اللغ�وي 

linguistique في مقابل دراسة النظام اللسانيSystème linguistique  الذي یصرف اھتمامھ

 ال یمكنن�ا أن نت�صور االس�تعمال  وتأس�یا عل�ى م�ا س�لف،.البنى اللسانیة المج�ردةاشرة إلى مب

 مث��ل اإلج�راء التواص��لي والنظ��ام الل��ساني نف��سھ، وعندئ��ذ  الفعلی��ةاللغ�وي بمع��زل ع��ن أحداث��ھ

المعن��ى بمع��زل ع��ن ش��روط الحقیق��ة : یك��ون موض��وع البح��ث ف��ى الت��داولیات مرك��وزا عل��ى

ب�اب : لمجال اإلجرائي للبحث الت�داولي یتح�دد ف�ي أب�واب ثالث�ة ھ�يولعل ا. 3Gazdarبتعبیر 

وم���ن ثم���ة تعم���ل  4.أغ���راض الك���الم، وب���اب مقاص���د المتكلم���ین، وب���اب قواع���د التخاط���ب

                                                 
1- Cf. francise Jaques, Pragmatique., Encyclopaedia Universalis, 2000, CD Rom, V6. 

  .52ص.2002 اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعیة مصر آفاق جدیدة في البحث محمود أحمد نحلة،:  ینظر-  2
3 - Cf. J. Moschler, Anne Reboul; Dictionnaire encyclopédique de Pragmatique, Ed. Seuil, Paris, P32 

 .28 ص 2007 3وت طبیر/  ینظر طھ عبد الرحمن في أصول الحوار وتجدید علم الكالم المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء المغرب-  4
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استراتیجیة البحث التداولي وفق ھذه األبواب على استعادة المحتوى ال�سیاقي لن�سقیة سوس�یر 

الجدی��د ح��ول المك��ون ال��سوسیوثقافي التجریدی��ة، م��ن حی��ث یتمح��ور رھ��ان البح��ث الل��ساني 

ت��سنینا وفك��ا (وعندئ��ذ یغ��دو ھ��دف اس��تخدام اللغ��ة . للوح��دات الل��سانیة ف��ي عالقت��ھ م��ع الع��الم

منكبا على تحقیق الحاجات التلفظیة الملموسة في إطار الممارسة التواصلیة، ال م�ن ) للتسنین

خ�ضع لق�صدیة الخط�اب أجل احترام الشكل اللغوي النمطي، مادام عبارة ع�ن عالم�ة مرن�ة ت

  . بما فیھا قصدیة المتخاطبین

  

  :المصطلح في الثقافة العربیة-1-1    

على الرغم مما أقره بعض اللسانیین والمصطلحیین العرب من ن�سبیة نق�ل الم�صطلح   

 داال وم��دلوال انطالق��ا م��ن اخ��تالف الترجم��ات وأف��ول معی��ار التوحی��د وترجمت��ھ الخ��ارجي

 ،ا على اعتبار أھمی�ة ھ�ذه الق�ضیة فیم�ا اس�توجبتھ م�ن عنای�ة بالغ�ةالمنھجي، فإن األمر یحملن

وی��سوقنا س��وقا إل��ى االكت���راث بتق��صد ذلك��م المعی��ار ش���رعة ومنھاج��ا لتف��ادي الوق��وع ف���ي 

ق����ة  وخاص����ة تل����ك المتعل،منعرج����ات االض����طراب والفوض����ى ف����ي وض����ع الم����صطلحات

م بقدر أوف�ر م�ن الت�دفق ولما كان المصطلح یتس . ھذا البحثبالمصطلحات الدائرة في إشكال

 تأصیل المنظومة المصطلحاتیة لھذا البحث ع�ن طری�ق  محاولةاالستعاري آثرنا الجنوح إلى

  . استلھام المادة اللغویة التراثیة

  

ََدول(ت�داول ف�ي الق�وامیس العربی�ة م�شتق م�ن الج�ذر اللغ�وي /إن مصطلح ت�داولیات َ (

ول الدال والواو وال�الم أص�الن أح�دھما د: " وفي ھذا الصدد یقول أحمد بن فارس فیما نصھ

فأم�ا األول . یدل على تحول شيء من مكان إلى مك�ان واآلخ�ر ی�دل عل�ى ض�عف واس�ترخاء

إندال القوم إذا تحولوا م�ن مك�ان إل�ى مك�ان، وم�ن ھ�ذا الب�اب ت�داول الق�وم : فقال أھل اللغة

ُوالدولة والدولة لغتان. الشيء بینھم إذا صار من بعضھم إلى بعض ویق�ال ب�ل الدول�ة ف�ي . َ

المال والدولة في الحرب، وإنما سمیا ب�ذلك م�ن قی�اس الب�اب ألن�ھ أم�ر یتداولون�ھ، فیتح�ول 

 وبھذا یكون الفع�ل ت�داول مفی�دا معن�ى النق�ل وال�دوران .1"من ھذا إلى ذاك ومن ذاك إلى ھذا

                                                 
 ).دول( ، مادة 2، مج 1991، 1 أحمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السالم محمد ھارون، دار الجیل، بیروت، ط-  1
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ي نط��اق عل��ى أنن��ا نلف��ي اس��تعمال ھ��ذین المفھ��ومین ف��ي نط��اق اللغ��ة الملفوظ��ة كم��ا نلفیھم��ا ف��

نق�ل ف�الن الك�الم ع�ن قائل�ھ بمعن�ى رواه، ودار عل�ى األل�سن : التجربة المحسوسة ومنھ قولك

وك�ذا قول�ك نق�ل ف�الن ال�شيء ع�ن موض�عھ أي حرك�ھ من�ھ، ودار عل�ى . بمعن�ى ج�رى علیھ�ا

فالنق��ل وال��دوران ی��دالن ب��ذلك ف��ي اس��تخدامھما اللغ��وي عل��ى . " ال��شيء بمعن��ى ط��اف حول��ھ

وی�دالن ف�ي اس�تخدامھما التجریب�ي " التواص�ل"اطقین أو قل على معنى معنى النقلة بین الن

، فیك�ون الت�داول جامع�ا ب�ین "التفاع�ل"على معنى الحركة بین الفاعلین أو ق�ل عل�ى معن�ى 

وعندئ�ذ یك�ون مقت�ضى الت�داول عملی�ة وص�ل ب�ین  .1"التواص�ل والتفاع�ل: جانبین اثنین ھما

واق�ع التجریب�ي م�ن خ�الل إنج�از األق�وال ف�ي نط�اق القول والفعل أو قل تحقیق األفعال ف�ي ال

ض�من ھ�ذا اإلط�ار أخ�ذت . التواصل اللغ�وي ح�سب م�ا ت�نص علی�ھ نظری�ة األفع�ال الكالمی�ة

التداولیات في حسبانھا النظر في اللسان والمنطق على أنھما قوام حاجة الم�رء ف�ي التواص�ل 

   2.والتفاعل

  

 ا بالقواع���د الداخلی���ة للن���سق الل���سانيم���ن الالف���ت للنظ���ر أن الت���داولیات ال عالق���ة لھ���

من حیث إنھا ال تقتصر عل�ى جان�ب واح�د، ) كیب، الداللة، التر*الصواتة(الصوري من مثل 

بل من الممكن أن تستوعب كل ھذه الجوانب فھي تنكب أساسا على دراس�ة اللغ�ة م�ن وجھ�ة 

كی��ب اللغ��ة نظ��ر وظائفی��ة بتركیزھ��ا عل��ى دراس��ة جوان��ب ال��سیاق الت��ي ت��شفر ش��كلیا ف��ي ترا

وھك��ذا تع��د الت��داولیات بحث��ا ف��ي كیفی��ة اكت��شاف . بوص��فھا ج��زء م��ن مق��درة منج��ز الخط��اب

وعقب ذلك ینبغي أن ننوه في ھذا المقام بان . 3السامع مقاصد المتكلم أو دراسة معنى المتكلم

المعن��ى اللغ��وي والمعجمي،معن��ى الك��الم : ھن��اك ثالث��ة م��ستویات ف��ي المعن��ى عل��ى الت��والي

وما دامت التداولیات تسقط من مج�ال اھتمامھ�ا مراع�اة  ).الموقفي(ومعنى المتكلم ) السیاقي(

ش��روط الحقیق��ة المتواض��ع علیھ��ا ض��من القواع��د اللغوی��ة ومنط��ق الك��الم، فإنھ��ا تنتم��ي إل��ى 

الم��ستوى الثال��ث م��ن دراس��ة المعن��ى، ونح��سب أن ھ��ذا التموق��ع اإلب��ستمولوجي ال��ذي حازت��ھ 

                                                 
 ..244، ص2 ط1996 طھ عبد الرحمن، تجدید المنھج في تقویم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، -  1
دار ، منشورات مختبر السیمیائیات وتحلیل الخطابات جامعة وھران، سیمیائیات التواصل وفعالیة الحوار المفاھیم واآللیات، سفینظر أحمد یو - 2

 .  209 ص2004الجزائر ، الرشاد
) فعالة(عربي الفصیح   وھي الصیغة المصطلحیة التي نؤòر استعمالھا في ھذا المقام  نظرا لدقة صیاغتھا من حیث تطابقھا مع الوزن الصرفي ال-  *

 .الدال على الصناعة بمعنى العلم، والمقصود ھنا العلم الذي یدرس األصوات
  .10محمود أحمد نحلة، المرجع السابق، ص: ینظر -  3
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 .R نى أشبھ ما یكون بالتصنیف الذي أشار إلیھ الباحث الل�سانيالتداولیات ضمن نظریة المع

Eluerd م��ن حی��ث أن الت��داولیات تنتم��ي إل��ى ل��سانیات الجی��ل الثال��ث أو م��ا یع��رف بل��سانیات 

االستعمال بعد لسانیات الجیل األول ممثلة في لسانیات الكالم، ولسانیات الجی�ل الث�اني ممثل�ة 

  .1في لسانیات التلفظ

  

 نرى غالبا أن الت�داولیات تغم�ر اإلط�ار الع�ام للخط�اب ك�ي ت�صبح نظری�ة بإمكاننا أن

عامة للفعل اإلنساني، ومن ثمة نجد أنھا تتداخل مع جملة من العلوم المعرفیة التي لھا عالق�ة 

 مم�ا ، السوسیولسانیات، والسیكولسانیات، وتحلیل الخطابالداللیات: بالبحث اللغوي من مثل

 أبرزھا التداولیات االجتماعیة والتداولیات اللسانیة والت�داولیات اولیاتأفرز أنواع متعددة للتد

وینبغ�ي أن ن�شیر ھھن�ا إل�ى أن التعددی�ة ف�ي ھ�ذا المج�ال تع�زى . التطبیقیة والتداولیات العامة

 والجدیر بالذكر ف�ي ھ�ذا .بالدرجة األولى إلى اعتبار موضوع البحث ال إلى الرؤیة المنھجیة

 الذي یع�د عن�صر فق�ار ال�وعي الت�داولي، Réalité agissanteواقع الفعال المقام، أن مبدأ ال

وھ�و " إنما یمثل نمطا أصلیا وتألیفیا في مقاربة الظواھر ضمن اإلطار العام لعلوم اإلن�سان؛ 

الذي یعرف التداولیات بوصفھا تحلیال للوقائع المالحظة، وینظر إلیھا ف�ي عالقاتھ�ا ب�سیاقات 

، (....)ا كان ینزع إلى تأسیس حق�ل وموض�وع مف�ضلین ھ�و التواص�ل وإذ. وجودھا الواقعیة

وم��ن ثم��ة، فإن��ھ ال . جامع��ا ھ��وامش االخت��صاصات األكث��ر كالس��یكیة، فإن��ھ ال یقت��صر علیھ��ا

  . 2"یمكننا أن نعتر التداولیة اختصاصا بالمعنى المتعارف علیة للفظ االختصاص 

  

مام�ات مت�شعبة وذات مرجعی�ات یغط�ي اھت" الت�داولیات"ومحصلة ذل�ك كل�ھ أن م�صطلح 

ن حقل اھتمام الت�داولیات أمختلفة في العلوم اإلنسانیة على نحو یكاد یجمع فیھ الباحثون على 

 Présupposition واالفت���راض ال���سابق Deixisعل���ى وج���ھ الخ���صوص ی���شمل اإلش���اریات 

  .3 والحجاج Actes de langage واألفعال الكالمیة Implicationواالستلزام الحواري 

  

                                                 
1 - Cf. R. Eluerd, La pragmatique linguistique, Ed.F. Nathan 1985 p8. 

 .19  فیلیب بالنشیھ المرجع السابق ص -  2
  .53حمود أحمد نحلة،  المرجع السابق صم: ینظر -  3
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  :التداولیات والعلوم المعرفیة-2

 في أدبی�ات الخط�اب الل�ساني من�ذ Pragmatiqueلقد شاع استعمال مصطلح تداولیات 

ع��شرین عام��ا حت��ى ب��ات م��ن ال��ضروري الح��دیث ع��ن الت��داولیات بوص��فھا فرع��ا م��ن عل��وم 

 Sciencesیة والجدیر بالذكر أن نشأة التداولیات قد توافقت تقریبا م نشأة العلوم المعرف. اللغة

cognitivesعل���م ال���نفس :  الت���ي تمخ���ضت ع���ن التفكی���ر ف���ي ال���ذكاء االص���طناعي م���ن مث���ل

واللسانیات، فلسفة العقل، علوم األعصاب، والتي كانت بمثابة رد فعل على تی�ار عل�م ال�نفس 

  .السلوكي عقب ظھوره في أمریكا منذ بدایة القرن العشرین

  

لب��ذور التأسی��سیة األول��ى لبرن��امج العل��وم وق��د یك��ون م��ن المناس��ب اإلش��ارة إل��ى أن ا

شوم�سكي س�نة . وبالتحدی�د م�ع مق�االت ن،  المعرفیة یرج�ع إل�ى الخم�سینیات م�ن ھ�ذا الق�رن

 وم��اك Minsky ومین��سكي H.Simon وس��یمون A.Newell ونی��وال G.Miller ومیل��ر 1956

 ، وبخاص���ة محاض���رات أوس���تین بجامع���ة ھارف���ارد األمریكی���ة س���نة M.ccullochكول���وك 

19551.  

ن�شأت الت�داولیات ع�ن ، وفي رحاب ھذا المسار اإلب�ستمولوجي ال�ذي س�لكتھ العل�وم المعرفی�ة

وال ش�ك أن م�ا یمی�ز الت�داولیات كونھ�ا . برنامج بح�ث تجری�دي ل�ھ أس�سھ ومفاھیم�ھ الخاص�ة

عبارة عن جملة من النظری�ات واألفك�ار ن�شأت متفاوت�ة م�ن حی�ث المنطلق�ات ومتفق�ة ف�ي أن 

م���ارس ض���من س���یاق اس���تعمالي متع���دد األبع���اد الیمك���ن ف���صلھ ع���ن الح���دث اللغ���ة ن���شاط ی

وق���د ن���تج ع���ن ھ���ذا االحت���ضان الالمتج���انس لألفك���ار والنظری���ات جمل���ة م���ن . االجتم���اعي

وعل�ى ال�رغم م�ن اإلبھ�ام ال�ذي ص�احب ھ�ذا ال�تالقح  . اإلشكاالت یصعب حصرھا وتنظیمھ�ا

طاعت أن تم�یط اللث�ام ع�ن جمل�ة م�ن الالمتجانس من األفكار والنظریات فإن الت�داولیات اس�ت

  .اإلشكاالت التي طالما عجزت عن حلھا لسانیات الجیل األول

  

ت��شیر بع��ض الم��داخل النظری��ة إل��ى أن نقط��ة انط��الق الت��داولیات كان��ت م��ع أبح��اث 

فالسفة اللغة المنتمین إلى مدرسة أكسفورد البریطانیة مع غی�اب أي تمث�ل إجرائ�ي لم�صطلح 

                                                 
 .47المرجع نفسھ، ص:  ینظر-  1
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، وذل��ك ض��من حلق��ة اھتم��امھم 1967 وب��ول غ��رایس-، س��یرل1955ینأوس��ت: وھ��م) تداولی��ة(

بدراسة فلسفة اللغ�ة الطبیعی�ة أو العادی�ة ف�ي مقاب�ل اتج�اه مدرس�ة اللغ�ة ال�صوریة أو ال�شكلیة 

  .Carnap1الذي یمثلھ كارناب 

  

والحاصل أن الحدیث عن نشأة الت�داولیات یقودن�ا إل�ى استح�ضار االخ�تالف الحاص�ل 

ذلك أن الت�داولیات ف�ي نظ�ر . ودوره في األخذ بأسباب التأسیس المعرفيفي تحدید  مفھومھا 

بع��ض الب��احثین تھ��تم بإدم��اج ال��سلوك اللغ��وي ض��من نظری��ة الفع��ل وی��رى ال��بعض اآلخ��ر أن 

مھم��ة الت��داولیات تتوق��ف عل��ى مدارس��ة التواص��ل أو ب��األحرى التفاع��ل اإلن��ساني الح��ي بك��ل 

اس��ا اس��تعمال العالم��ات ف��ي ال��سیاق مم��ا دف��ع ف��ي ح��ین ی��رى بع��ضھم أنھ��ا تع��الج  أس. أنواع��ھ

إلى ت�سمیتھا بال�سیاقیة،وھذا منظ�ور أح�د المؤس�سین األوائ�ل وھ�و Max Bleackبماكس بلیك 

  .19382شارل موریس.الباحث السیمیائي األمریكي و

ولئن لم یكن في حكم اإلمكان االنتھاء إلى غایة مثلى في تحدید مفھوم التداولیات انطالقا م�ن 

متع��ددة ، فإن��ھ یج��در بن��ا م��ن ب��اب األولوی��ات أن ن��شیر إل��ى أن اخ��تالف الب��احثین ف��ي مواق��ع 

تحدی�د مفھومھ�ا یع�زى بالدرج�ة األول�ى إل�ى االخ�تالف الحاص�ل ف�ي إدراك وت�صور المعن�ى 

الذي ما فتئ البحث التداولي یراھن علیھ تنظیرا ، السیاقي للمتكلمین بوصفھ المعطى األساس

قیقة تموضع ذلكم المعطى في محور تكاد تتداخل فیھ التداولیات م�ع ومن ثمة فإن ح. وتطبیقا

علم الدالل�ة، أف�ضى إل�ى ج�د ل علم�ي ب�ین الب�احثین یحملن�ا أساس�ا عل�ى الت�سلیم بن�وعین م�ن 

  :التداولیات

، واش�تھر ت�داول ھ�ذا  ف�ي النظ�ام الل�ساني Pragmatique intégréeت�داولیات مندمج�ة  -

ك�رو، انطالق�ا م�ن ت�صور نظری�ة داللی�ة اكتمل�ت المصطلح في أبح�اث أن�سكومبر ودی

ض��من الل��سانیات، وال س��یما م��ع طروح��ات الملفوظی��ة، ومھمتھ��ا دراس��ة المعن��ى غی��ر 

    3.الحرفي في مستوى األفعال الكالمیة

                                                 
 .10 - 09ص ص.المرجع السابقمحمود أحمد نحلة، :  ینظر-  1
  .11    ص1986سعید علوش، مركز اإلنماء القومي، بیروت،. فرانسواز أرمینكو، المقاربة التداولیات، تر:  ینظر-  2
 ص 2008التداولیة، مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر،  ینظر خلیفة بوجادي، في اللسانیات -  3
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 أي م�ستقلة ع�ن النظ�ام الل�ساني و ع�ن عل�م Pragmatique radicaleتداولیات جذریة  -

 .1الداللة على وجھ الخصوص

 

ش��ارل م��وریس ف��ي حق��ل . ل��ى عل��ى م��ساحة معرفی��ة واس��عة ابت��داء بإس��ھامات وتمت��د األو

وھ�ي . السیمیائیات وانتھ�اء عن�د جھ�ود المدرس�ة الل�سانیة الفرن�سیة الت�ي حم�ل رایتھ�ا دیك�رو

 انطالق�ا م�ن أن Compétence linguistique  ت�داولیات ت�راھن عل�ى مفھ�وم الكف�اءة الل�سانیة

 .س�تخدام اللغ�ة، وھ�ي ش�روط مقنن�ة ومتحقق�ة ف�ي اللغ�ة ذاتھ�االدالالت اللغویة تتأثر بشروط ا

في حین یشغل األنموذج الثاني للتداولیات حیزا ابستمولوجیا یمت�د م�ن جھ�ود فالس�فة مدرس�ة 

أكسفورد وبخاصة نظریة أوستین وسیرل حول األفعال الكالمیة ومحاض�رات غ�رایس ح�ول 

 الفیلسوف األلم�اني ی�ورغین ھابرم�اس الكالم المضمر واالستلزام الحواري إلى غایة أبحاث

ذل�ك أن ھ�ذا األنم�وذج ینتم�ي . Pragmatique universelleحول ما یسمى بالتداولیات الكلی�ة 

 فھ��و ال یع��دو أن یك��ون ت��داولیات Performance linguistiqueإل��ى دراس��ة اإلنج��از اللغ��وي 

  .radicaleجذریة 

  

  :  واألصول الفلسفیةالمرجعیة المعرفیة.3

ك أن األبحاث التي نھض بھا اللسانیون في عالقة اللغة بالمجتمع، وبخاص�ة تل�ك ال ش  

أجری���ت عل����ى بنی����ة الكلم����ة ووظیفتھ����ا، والت���ي حم����ل رایتھ����ا األنثروبول����وجي البریط����اني 

مؤس��س الوظیف��ة التداولی��ة ف��ي المجتمع��ات البدائی��ة، ظل��ت  B.Malinowskiمالینوف��سكي 

ی���ة عموم���ا وفل���سفة اللغ���ة العادی���ة عل���ى وج���ھ األرض���یة السوسیول���سانیة لألبح���اث التداول

وعندئ��ذ ل��م یك��ن م��ن قبی��ل الم��صادفة أن ی��سیر تط��ور ھ��ذه الوظیف��ة التداولی��ة . الخ��صوص

مصاحبا لتطور أبحاث فلسفة اللغة العادیة التي بلورھا أوستین في أعمالھ انطالقا م�ن جھ�ود 

 ت��ستلھم می��راث -ة  فیم��ا بع��د بوص��فھا مقارب��ة جدی��د-ث��م أض��حت الت��داولیات  .مالینوف��سكي

ل��سانیات ال��تلفظ مم��ثال ف��ي إس��ھامات إمی��ل بنفنی��ست عل��ى وج��ھ الخ��صوص كم��ا أن وراءھ��ا 

أخی�را مجم��وع مكت��سبات الحرك��ة التحلیلی��ة ف��ي فل�سفة اللغ��ة وبطریق��ة أكث��ر دق��ة تحلی��ل اللغ��ة 

                                                 
1 - Cf. D. Maingueneau, Les termes clés de l'analyse de discours, Ed. Seuil Paris; 1996, P65 . 
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وما دامت التداولیات تقوم عل�ى ت�شخیص  .العادیة التي حمل رایتھا أشیاع مدرسة أوكسفورد

واصل اللغوي باالعتماد على اعتبارات خارج لسانیة فإنھا تتجاوز نط�اق العل�وم اإلن�سانیة الت

  : نحو بناء نظریة معرفیة ذات روافد متعددة أبرزھا

  بیرس. س.سیمیائیة ش -

 نظریة أفعال اللغة عند أوستین وسیرل -

 1979دراسة الكالم المضمر واالستلزام الحواري من خالل أبحاث بول غرایس -

  االستنتاجات التخاطبیةدراسة -

أبح��اث ال��تلفظ الل��ساني انطالق��ا م��ن إس��ھامات ش��ارل ب��الي، جاكوب��سون، بانفین��ست،  -

 .كیلیولي

 Argumentation أبحاث حول الحجاج -

 دراسة التفاعل الكالمي الفعلي  -

 Wilson1989 و   Sperberلدى كل من  Pertinenceدراسة المالءمة  -

 ف�ي البرمج�ة Palo Alto1"  ب�الو ألط�و"درسة  نظریة التواصل النسقیة لدى أنصار م -

 .PNLاللسانیة العصبیة 

  

أن یعك��ف الفالس��فة عل��ى التب��صر بالمحتكم��ات الخفی��ة ف��ي الت��أثیرات الفعلی��ة للخط��اب 

بوصفھ مجاال الستعمال اللغة، أمر لم یكن ب�دعا ف�ي ال�ستینات م�ن الق�رن الع�شرین حی�ث 

ب�ل كان�ت اللغ�ة .   أوستین في أبحاثھ الرائ�دةشھدت التداولیات الوالدة الرسمیة األولى مع

قاعدة لألبحاث الفلسفیة من�ذ الق�دم، عل�ى نح�و ش�كلت بموجب�ة ال�صالت القائم�ة ب�ین اللغ�ة 

والمنط��ق والمنط��ق الحج��اجي بخاص��ة قاع��دة أبح��اث البالغی��ین الق��دامى وال س��یما آث��ار 

ط�ون وأرس�طو إل�ى الخطاب في السامع؛ وقد طور ھؤالء البالغیون بشكل متنام من�ذ أفال

 وكونتلی���ان Cicéron وشی���شرون Sénèqueغای���ة العھ���د الروم���اني م���ع أبح���اث س���یناك 

Quintilien من��واال كالس��یكیا للبالغ��ة الغربی��ة یق��وم رص��د المواق��ف االنفعالی��ة والطب��ائع 

   2.القولیة في الممارسات الخطابیة

                                                 
1 - Cf. D. Maingueneau, Op. Cit., PP: 65- 66. 

 .20/22بالنشیھ المرجع السابق ص ص  ینظر فیلیب -  2
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 Discours rhétoriquesوال مندوح��ة أن تك��ون ت��صنیفات أرس��طو لألق��وال الخطابی��ة 

قاعدة استلھام العدید من النظریات التداولیة المعاصرة وال سیما نظری�ة األفع�ال الكالمی�ة 

عن���د أوس���تین، وك���ذا ت���صنیف أن���واع الخط���اب ال���ذي وض���عھ م���وریس أح���د مؤس���سي 

ذل����ك أن أرس����طو جع����ل م����ن الخطاب����ة أداة عملی����ة للتفعی����ل . ال����سیمیائیات األمریكی����ة

Manipulation،انطالقا من منھج جدلي یؤسس لمب�ادئ فك�ر ح�واري،  بواسطة الخطاب 

حیث الخطیب البارع من یتمثل الحضور النقدي للمخاطب، حتى وإن كان ذلك الح�ضور 

 وم��ن ھ��ذا المنطل��ق، یتع��ین علین��ا أن نفھ��م اإلط��ار 1.ض��منیا ف��ي م��ستوى الح��وار الب��اطني

  . العام الستراتیجیة الحوار في التداولیات المعاصرة

نب�ھ ف��ي ھ�ذا المق�ام أن البالغ��ة األرس�طیة تح�صر اھتمامھ��ا ف�ي ثالث�ة أجن��اس ویستح�سن أن ن

الق���ضائیة، واالست���شاریة، واالحتفالی���ة،  وھ���ي األجن���اس الت���ي اش���تھرت ف���ي : خطابی���ة ھ���ي

ھ�ذا " ولع�ل . المجتمع الیوناني لدواع سیاسیة تبدو وثیقة الصلة بالنظام الدیموقراطي األثین�ي

فالخطاب���ة ھ���ي م���ن .  ال���سیاسي والترب���وي األرس���طيالح���صر للخطاب���ة م���رتبط بالت���صور

ال��صناعات اللیبرالی��ة الت��ي ینبغ��ي أن یتعلمھ��ا المواطن��ون ال العبی��د، ال��ذین ینبغ��ي أن یتفرغ��وا 

 وف�ق خم�سة *وعالوة على ذلك،  یصنف أرسطو الصناعة الخطابیة. 2"للعمل الیدوي وحده 

  :أقسام تمییزیة على النحو التالي

ویراھن أساسا على مجموع األفكار والحجج انطالقا  : L’invention البصر بالحجة -

  .من مواقع مختلفة لوجھات النظر الممكنة

ویتحقق وفق اختیار ترتیب منطقي للحجج في إطار  : La disposition الترتیب -

 .تخطیطي مسترج

وتتمثل في انتقاء الشكل الجمالي للخطاب أسلوبا وإیقاعا، من  : Locution العبارة -

 .لصور المجازیة والمحسنات اللفظیةمثل ا
                                                 

 .22فیلیب بالنشیھ المرجع نفسھ ص   ینظر-  1
 .21 ص 2005 1المغرب ط/  محمد الولي، االستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة، منشورات دار األمان الرباط-  2
البالغة والخطابة، ویرجع ھذا : زعھ مقابالن عربیان ھما یتناة في اللغة الفرنسیRhétorique  یستحسن أن ننبھ في ھذا المقام أن مصطلح -  *

التضارب في نظرنا إلى الشحنة التدلیلیة لھذا المصطلح، ولتي تسعى إلى تغطیة معنیین متعارضین بحكم االستعمال والقصد؛ یدل أحدھما على 
بینما یتنصل . ابیة للمتخاطبین أو ما یعرف ببالغة الحجاجالخطاب الذي یشارف ھدف اإلقناع وتغییر األحوال والمقامات اعتمادا على الملكة الخط

ضمن ھذا السیاق، نؤòر . الثاني عن ھذه المھمة، لیغدو ھدفا وغایة في ذاتھ من حیث اعتبار مركزیة الوظیفة الجمالیة في ما یعرف ببالغة المحسنات
  .    ثانيتداول مصطلح الخطابة لتمثل المعنى األول، ومصطلح بالغة لتمثل المعنى ال
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ویتعلق أساسا باستقصاء وجھات النظر من خالل  : La mémoire االستظھار  -

  .التصنیف الذي یستھدف بھ المتكلم تنظیم المقوالت التجریبیة المتضمنة في الخطاب

وھو سلوك فوق لساني یھدف إلى اختیار التنغیمات  : L’action الفعل اإللقائي -     

ولعلنا نستحضر في ھذا الصدد بعض المتغیرات األساس . 1إلخ...النفعاالت والحركات وا

التي یتضمنھا كل فعل كالمي ذي قوة إنجازیة وكفاءة تواصلیة على النحو الذي حللھا بھ 

  2.أشیاع التداولیات والسوسیولسانیات

  

كم�ا ف�ي المنط�ق، عل�ى لقد ھیمن المنوال التقلیدي األرسطي للبالغة الكالسیكیة ف�ي الخطاب�ة 

مقوالت الفكر الغربي تنظیرا ومراسا إلى غایة ح�دود الق�رن التاس�ع ع�شر، إن ل�م نق�ل بقی�ت 

بعض متصوراتھ المنھجیة تشرف على توجی�ھ مق�والت ال�درس اللغ�وي إل�ى یومن�ا ھ�ذا، وال 

سیما ما تعلق بمقاربة اللغة واللسان والنصوص الت�ي رس�ختھا طروح�ات المدرس�ة الفرن�سیة 

وال أدل على ذلك من عودة التداولیات بعد نشأتھا . ي مجال لسانیات النص وتحلیل الخطابف

م��ع أوس��تن وس��یرل ف��ي مراح��ل متقدم��ة م��ن تعمیقاتھ��ا المنھجی��ة، إل��ى التحلی��ل الحج��اجي، 

وع�الوة . دیك�رو، كیرب�رات أوركی�وني.أ: وتحدیدا مع نخبة من اللسانیین الفرنسیین من مث�ل 

ابة ق�سطا واف�را م�ن كتاب�ات وم�صنفات الفك�ر الغرب�ي عام�ة، ن�شرت على ذلك، شكلت الخط

وق�د ح�افظ بع�ض البالغی�ین عل�ى س�مو . معظمھا في أوربا طیلة قرون، وبخاصة ف�ي فرن�سا

، )Bourdaloue) 1632/1704مك��انتھم ونب��وغھم ف��ي تأص��یل البالغ��ة، م��ن مث��ل بوردال��و 

 أض��فوا عل��ى البالغ��ة ط��ابع  ال��ذي یع��د م��ن األوائ��ل ال��ذین)Buffon )1707/1788وبیف��ون 

ك�ان الخطب�اء وال�دعاة " وإلى عھد قریب . الوثوقیة من جراء تمحورھا حول النص المكتوب

والمحامون واألساتذة الجامعیون والساسة یتبعون األع�راف، ب�شكل یك�اد یك�ون إجباری�ا، ف�ي 

ال���صناعات الخطبی���ة الكالس���یكیة، ویحرص���ون عل���ى إتقانھ���ا، خاص���ة م���ن خ���الل اس���تظھار 

  . 3"لخطاب، وفق نبرات منغمة، وبخاصیات معینة ا

  

                                                 
1 - Cf. Jean Jacques Robrieux, Rhétorique et argumentation, ed Nathan Paris 2000 pp 16/17. 

 .24/25  ینظر محمد الولي المرجع السابق ص ص -  2
 .26  فیلیب بالنشیھ المرجع السابق ص -  3
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وال یمك��ن بح��ال م��ن األح��وال إس��ھامات الفالس��فة ف��ضال ع��ن البالغی��ین ف��ي التأم��ل 

كانط باالستناد إل�ى القی�اس األرس�طي أنموذج�ا للفل�سفة .الفلسفي حول قضایا اللغة، إذ اقترح إ

ناص���ر المكون���ة للفك���ر ، عم���ل فی���ھ عل���ى ع���رض العTranscendantaleالمنطقی���ة المتعالی���ة 

والمعرفة اإلنسانیین، مصادرا على تحلیل صالت المتكلم باللغة انطالقا من إمكانی�ة ق�ول ك�ل 

ولطالم��ا أش��اد ك��انط ف��ي أنموذج��ھ المتع��الي بمنط��ق . م��ا یمك��ن أن یك��ون قی��د التفكی��ر بالق��صد

 لكونھ لم یھم�ل لحظ�ة م�ن لحظ�ات ال�ذھن، وش�مل محتوی�ات المنط�ق كل�ھ، فأض�فى" أرسطو 

علیھ ھالة الكمال حتى إن كثیرا من مؤرخي المنطق لم یروا بأن كانط صاحب إضافة نوعی�ة 

في المنطق، بل صنفوه ف�ي خان�ة المنط�ق األرس�طي، وال س�یم أن�ھ ك�ان یح�دد می�دان المنط�ق 

وق�د . 1"فیما ینبغي أن تكون علیھ الوق�ائع ال البح�ث ف�ي الواق�ع ذات�ھ وال ف�ي م�ضمون الفك�ر 

 Pragmatischالفل��سفیة م��دى ت��أثیر المنظ��ور الك��انطي وبخاص��ة م��صطلح ك��شفت الدراس��ات 

وإیحاءاتھ في أبحاث التداولیین الجدد من حیث إشاراتھم إلى مفھ�وم الق�صد وم�شروع الفع�ل، 

وال مندوح�ة أن . بی�رس، و ولی�ام ش�ال م�وریس.س.وال سیما ملھمیھم المباشرین م�ن مث�ل ش

 ، و م��شروع ی��ورغین ھابرم��اس M.Apelب��ل آ.یت��ابع المنظ��ور الك��انطي أبح��اث ك��ل م��ن ك

J.Habermas ف��ي الت��داولیات الكونی��ة Pragmatique universelle ب��شكل ی��ستلھم الفل��سفة  

     . الماركسیة في رحاب إسھامات مدرسة فرانكفورت

  

ّومحصلة ذلك كلھ أن منشأ التداولیات لیس ب�األمر الھ�ین، ال س�یما وأنھ�ا مدین�ة لع�دد   ّ

ال��سیمیائیات المنطقی��ة  من��وال البالغ��ة الكالس��یكیة، وت الفل��سفیة م��ن مث��لمعتب��ر م��ن التی��ارا

م�ع  Pragmatismeموریس، والذرائعیة األمریكی�ة .ش.المرتبطة بحلقة فیینا، وسیمیائیات و

ّوھذا لعمري می�دان ی�ستلزم طرق�ھ إحاط�ة مف�صلة بالبیبلیوغرافی�ا الت�ي . بیرس.س.أبحاث ش

 حقیقة تحملنا على رفض تقسیم الن�شاطات اإلن�سانیة إل�ى ّغیر أن ثمة. نشرت في ھذا المجال

ّحقول وتخصصات معینة، ألن تصورا من ھذا القبیل خلی�ق ب�أن یمكنن�ا م�ن دح�ض االعتق�اد  ّ ّ

ال��صوت، (ال��سائد ب��أن الل��سانیات ال تعن��ى إال بالبنی��ة الل��سانیة ف��ي إطارھ��ا الن��سقي المحای��ث 

                                                 
یبیة، مجلة سیمیائیات ،مختبر السیمیائیات وتحلیل الخطابات، منشورات   أحمد یوسف، السیمیائیات الكانطیة بین المنطق المتعالي والنزعة التجر-  1

 .17 ص 2005 1الجزائر ع/دار األدیب وھران
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 الت�ي تؤك�د - بالمعنى السیمیائي للمصطلح–یة غیر محتفلة بالممارسات اللغو) الكلمة، الجملة

  .  صلتھا بحقول معرفیة أخرى متنوعة

  

  

   : المنظور التداولي لنظریة الخطاب في البالغة العربیة-4

بدئیا ینبغي أن ننوه بحقیقة تبنینا سلفا للموقف الذي یدعو إلى عقد الصلة بكل ما ھو مأص�ول 

والتعامل مع ھذا الت�راث بوص�فھ حقیق�ة تاریخی�ة ال  منقول من تراثنا العربي اإلسالمي،غیر 

 عل��ى أن یك��ون ھ��ذا التعام��ل وعی��ا ح��ضاریا بظ��روف مك��ن االنف��صال عنھ��ا كلی��ا أو جزئی��ا،ی

ومن ثمة یستوفي ھذا الت�صور مقت�ضیات وص�ل الت�راث بالحداث�ة وص�ال . وحیثیاث الحاضر

بی�ل إخ�صاب ھا م�ن قیضع قاعدة معطی�ات المتلق�ي العرب�ي أم�ام جمل�ة م�ن الت�ساؤالت نح�سب

   . وال سیما ما یتعلق بجدل المنھجالنقاش العلمي وإثرائھ،

  

 وفي مث�ل ھ�ذا المق�ام ت�دعونا الحاج�ة إل�ى ض�رورة التنقی�ب عم�ا ذا المنظور،ضمن ھ

أو باألحرى ما یبرر أصالة مفاھیمھا وقواعدھا النظریة ، یبرر التداولیات في التراث العربي

وفي ھذا السیاق یشیر أحم�د . لقة النشاط اللغوي للعقل العربيوممارساتھا اإلجرائیة ضمن ح

المتوك��ل إل��ى أن الممارس��ات اللغوی��ة لعلمائن��ا الق��دامى تنق��سم إل��ى ل��سانیات الجمل��ة ول��سانیات 

الخطاب، على أن القسم الثاني یتخذ من مستوى ما بعد الجمل�ة موض�وعا ل�ھ، وی�ضم مباح�ث 

وعندئ�ذ فم�ن ش�أن ھ�ذا الق�سم . 1صول الفقھ، والتفسیرالبالغة، والنقد األدبي، وأ: أساسیة ھي

م��ن األبح��اث أن یقاب��ل تحلی��ل الخط��اب والت��داولیات الت��ي اقترحھ��ا الغربی��ون بوص��فھا أدوات 

   .منھجیة جدیدة في مقاربة النصوص

  

ض��من ھ��ذا اإلط��ار تع��ددت أش��كال اھتم��ام الع��رب الق��دامى بدراس��ة ك��ل م��ا ی��رتبط 

بال�سامع، واعتب�ار المخاط�ب، وبی�ان دور الم�تكلم ف�ي إنت�اج بالتواصل اللغ�وي، م�ن االھتم�ام 

الخطاب مع ضرورة اإللمام بكل العناصر الفاعلة ف�ي عملی�ة اإلب�الغ؛ والبح�ث ف�ي معی�اري 

                                                 
  .95ص 1 ط1991بیروت  /  ینظر محمد خطابي، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء- 1



 

 29

وك�ذا البح�ث ف�ي . الصدق والكذب في األقاویل بعامة، والقول الشعري على وجھ الخصوص

  .مدى مطابقة الخطاب لمقتضى الظاھر أو مخالفتھ لھ

  

وتجدر اإلشارة في ھ�ذا المق�ام إل�ى أن تل�ك المباح�ث تب�دو متفاوت�ة ف�ي استح�ضار مقت�ضیات 

فالبالغ�ة م�ثال تنظ�ر ف�ي الخطب�ة وال�شعر والق�رآن م�ن .  أثن�اء معالج�ة الخط�اب ف�يالتواصل

أم��ا النق��د األدب��ي فق��د راح یستق��صي ق��ضایا الخط��اب ال��شعري م��ن . منظ��ور جم��الي وت��داولي

الخ، وذلك بغیة الكشف عن ات�ساق الق�صیدة وان�سجامھا ....الصنعةو البناء،والسرقات، : مثل

وأما مبحث التف�سیر ال�ذي م�افتئ یق�دم لن�ا رؤی�ة متمی�زة ع�ن ان�سجام ال�نص . بنیة وموضوعا

القرآني من جھة الكشف عن العالقات الخفیة التي تحكم اآلي القرآني، فقد أقر بحقیق�ة ن�زول 

ویب��دو أنن��ا سن��سلط . تغرق إثرھ��ا نیف��ا وع��شرین س��نةالق��رآن منجم��ا وف��ي أوق��ات متفاوت��ة اس��

 عین�ة حقل البالغة العربیة، ألنھا تمث�ل على -عبر قسم معتبر من مساحة ھذا البحث-الضوء 

مثلى في التفكیر التداولي عند العرب، وال سیما التداولیات الن�صیة، م�ن حی�ث س�عیھا لبل�ورة 

لنحو بالمنطق سعیا لبل�ورة نظری�ة عام�ة صدام ارؤیة نصیة في الممارسات الخطابیة قوامھا 

 والواقع أن ھذه الرؤیة قد تبلورت بشكل جل�ي ف�ي مج�ال أبح�اث .في إنتاج الخطاب وتفسیره

 وھذا ما یبرر وقوفنا على أھم األبحاث التراثی�ة ف�ي ھ�ذا 1النقد التطبیقي والدراسات القرآنیة،

  .المجال

  

رب��ي یھ��دي إل��ى أن دراس��ة عملی��ة إن أدن��ى تأم��ل ف��ي الح��صیلة المعرفی��ة للت��راث الع

       التواص����ل والتفاع����ل قدیم����ة تع����ود ج����ذورھا التنظیری����ة األول����ى إل����ى إس����ھامات اللغ����ویین 

      ، واب���ن س���نان الخف���اجي، البالغی���ین الق���دامى م���ن مث���ل الج���احظ وأب���ي ھ���الل الع���سكريو

 وعل��ى ال��رغم م��ن اخ��تالف ت��صورات ھ��ؤالء . وال��سكاكيوح��ازم القرط��اجني،، والجرج��اني

 إال أنھ�ا تك��اد تتح�د ف��ي تت�ویج ال��شرعیة  اإلجرائی��ةوالح�دود النظری��ة الب�احثین ف��ي المنطلق�ات

. المنھجی��ة لبل��ورة نظری��ة ف��ي الخط��اب تھ��تم بوض��ع ق��وانین تف��سیر الخط��اب وش��روط إنتاج��ھ

                                                 
 2009 1التداولیة مع محاولة تأصیلیة في الدرس العربي القدیم، بیت الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط  ینظر خلیفة بوجادي، في اللسانیات - 1

 .156ص
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ا األرض��یة العملی��ة م بوص��فھة الخط��اب القرآن��ي والخط��اب األدب��ي،وذل��ك انطالق��ا م��ن بالغ��

  . تصورا وإجراءلنظریةلالشتغال على ھذه ا

  

ال شك أن استقراء مثل ھذه اإلسھامات التأسیسیة یك�شف ع�ن جمل�ة المحتكم�ات الخفی�ة الت�ي 

 تترص�دھا المالحظ�ة الشاخ�صة الواعی�ة ف�ي غی�اب الرؤی�ة المنھجی�ة الواض�حة الت�يتتسرب 

باش�رة لتنبئنا بروح معیاریة ارتسمت بھا تلك اإلس�ھامات م�ن ج�راء اھتمامھ�ا ب�األثر الن�اتج م

ال�شروط الت�ي تجع�ل الخط�اب و، والفائدة المرج�وة م�ن الك�الم، )أغراض القول(عن الرسالة 

ناجح��ا، وھ��ذا م��ا أض��حى یع��رف بت��دولیات الخط��اب، ف��ي مقاب��ل تداولی��ة الم��تكلم، وتداولی��ة 

المرس��ل والمتلق��ي / العملی��ة التبلیغی��ةعناص��ر ومواص��فات المخاط��ب اللت��ین تعنی��ا بدراس��ة 

 التأثیر و التأثر، والموق�ف وال�سیاق، ومقاص�د الم�تكلم، ، والفھ�م و اإلفھ�ام والرسالة، وعملیة

  إس�ھاماتومھما یكن من أمر، فإن الخطاب األدبي قدیما حظي بقراءة متمیزة من قبل. إلخ..

حقل البالغة العربیة الفسیح، ذلك إثر استكتاب ما سجلتھ المناھج النقدیة القدیم�ة الت�ي رام�ت 

لجوان�ب س�عیا لتحقی�ق نظرتھ�ا المعرفی�ة ف�ي ال�نص األدب�ي، وم�ن خ�الل مالمسة بعض ھذه ا

  . والنقداستثمارھا لبعض انجازات العلوم اإلنسانیة المتاخمة لألدب

       

  : من المعرفة إلى اإلقناععند الجاحظ  نظریة البیان-4-1

یبدو أن الفضل یعود إلى الج�احظ ف�ي تحوی�ل ال�شعریة العربی�ة ف�ي مرحلتھ�ا ال�شفھیة 

إل�ى ش�عریة البی�ان، أي م�ن البح�ث ف�ي ) األصمعي، اب�ن س�الم الجمح�ي(من شعریة الفحولة 

المالب��سات الخارجی��ة لعملی��ة إنت��اج الخط��اب، إل��ى إنت��اج كلی��ات نابع��ة م��ن الخط��اب نف��سھ، 

وقد ارتكزت مھمة ھذه الشعریة على البحث عن .بوصفھ خطابا یھدف إلى اإلفصاح واإلفھام

وم��ن ثم��ة البح��ث ف��ي الوظیف��ة . الك��الم واستح��سانھ ل��دى المتلق��يالقواع��د الت��ي تت��یح ج��ودة

للممارس��ات الخطابی��ة، والع��دول ع��ن الوظیف��ة اإلبالغی��ة الت��ي ال تھ��تم ) التداولی��ة(البالغی��ة

بجمالیات القول، ألن المعاني مطروحة في الطریق یعرفھا الناس عامة مھما حصل التف�اوت 

لوظیفة البالغیة أمر یتوقف على م�دى وع�ي الناق�د وال شك أن إدراك ھذه ا. اجتماعیا وثقافیا



 

 31

بمختل��ف العناص��ر المؤس��سة لعملی��ة التواص��ل األدب��ي بم��ا فیھ��ا المؤل��ف والمتلق��ي وال��نص 

  .والمقام

وذل�ك م�ن خ��الل . لق�د اھ�تم الج�احظ  بعملی��ة التواص�ل والت�أثیر ف��ي المتلق�ي إل�ى ح�د اإلقن��اع 

- الخطاب، وفي ھذا الصدد یقول م�ا ن�صھإشارتھ إلى ضرورة استعمال المعاني وتأدیتھا في

المت�صورة ف�ي أذھ�انھم، والمتغلغل�ة ف�ي نفوس�ھم، ، ص�دور الن�اسالمعاني القائمة في ..:" 

ال یعرف اإلنسان ض�میر ص�احبھ، وال حاج�ة أخی�ھ  ...مستورة خفیة، ومحجوبة مكنونة،...

 واس�تعمالھم عنھ�ا،یحی�ي تل�ك المع�اني ذك�رھم لھ�ا، وأخب�ارھم وإنم�ا . إال بغیره...،وخلیطھ

 وتجلیھا للعقل، وتجعل الخفي منھ�ا ظ�اھرا،  الخصال ھي التي تقربھا من الفھم،وھذه.إیاھا

وكلم��ا كان��ت الدالل��ة أوض��ح وأف��صح، وكان��ت ...یك��ون إظھ��ار المعن��ى ...والغائ��ب ش��اھدا، 

ف�ي – ف�إن اإلخب�ار ع�ن المعن�ى ھذا المنطلقومن  1".اإلشارة أبین وأنور، كان أنفع وأنجع 

 وإبالغ�ھ محت��وى ھ�و ال��ذي ی�ضمن تقریب�ھ إل��ى الفھ�م، وبالت�الي إفھ��ام المتلق�ي،-ظنظ�ر الج�اح

  . الرسالة األدبیة

  

البی�ان : " وفي موضع آخر، نلفي الجاحظ یحیلنا على مفھوم البی�ان ووظائف�ھ إذ یق�ول

اسم ج�امع لك�ل ش�يء ك�شف ل�ك قن�اع المعن�ى، وھت�ك الحج�اب دون ال�ضمیر، حت�ى یغ�ضي 

و یھجم على محصولھ كائنا ما كان ذل�ك البی�ان، و م�ن أي ج�نس ك�ان ، حقیقتھالسامع إلى 

ألن مدار األمر و الغایة التي یجري القائل و ال�سامع إنم�ا ھ�و الفھ�م و اإلفھ�ام ف�أي ، الدلیل

 وم�ن ثم�ة .2"..شيء بلغت اإلفھام وأوضحت عن المعنى، فذلك ھو البیان في ذلك الموض�ع

لج��احظ مفھ��وم إجرائ��ي م��ن حی��ث كون��ھ عملی��ة ت��ؤدي إل��ى الفھ��م یب��دو أن مفھ��وم البی��ان عن��د ا

ض�من .واإلفھام حتى وإن اقتضى اإلجراء التعلیمي تقدیمھا وعرضھا منفصلة أو ثابتة أحیان�ا

  :ھذا المنظور بإمكاننا القول إن النظریة البیانیة الجاحظیة تضمنت ثالثة محاور أساسیة ھي

  وظیفة البیان و قیمتھ _

  نیة و أدواتھاالعملیة البیا_

  .البیان العربي قیمھ و تاریخھ_

                                                 
  .82- 1/81 ، 1 ط1988، منشورات دار مكتبة الھالل بیروت، علي أبو ملحم.تقدیم وشرح د، البیان والتبیین، الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر-  1
 .82/ 1 المصدر نفسھ، بن بحرالجاحظ أبو عثمان عمرو  -  2
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وعلى غرار ذلك فان مفھوم البیان ف�ي نظ�ر الج�احظ تتنازع�ھ ث�الث وظ�ائف أساس�یة 

یبدو معھا التركیز واضحا على الوظیفة التأثیری�ة الت�ي تمث�ل جانب�ا مھم�ا م�ن جوان�ب البح�ث 

  :وھذه الوظائف ھي. التداولي

 ذل�ك م�ن خ�الل إظھ�ار األم�ر عل�ى وج�ھ اإلخب�ار :لتعلیمی�ةالوظیفة اإلخباریة المعرفیة وا -

  .والحالة الخطابیة لھذه الوظیفة ھي حالة حیاد، قصد اإلفھام

والحال�ة ، وتتم من خالل تقدیم األمر على وج�ھ اإلس�تمالة وجل�ب القل�وب: الوظیفة التأثیریة-

  .ھھنا حالة اختالف

 وج�ھ االحتج�اج واالض�طرار وذل�ك وتتم م�ن خ�الل إظھ�ار األم�ر عل�ى: الوظیفة الحجاجیة-

وعلنا ال نبالغ في الرؤیة إذا قلن�ا إن وظ�ائف البی�ان ف�ي النظری�ة الجاحظی�ة .في حالة الخصام

  :اآلتيتكاد تجد أصداء لھا ضمن الصیغة األوستینیة لنظریة األفعال الكالمیة على النحو 

  .اریة  ذات الصیغة التصریحیة اإلخبLocutoire التلفظیة/ أفعال الكالم-

  . غیر المباشرة ذات الصیغة اإلنجازیة والتوجیھیةIllocutoire اإلنجازیة/ أفعال التكلم-

  .  التأثیریة والحجاجیةPerlocutoire التأثیریة بالقول /*أفعال التكلیم-

المق�ام    و" الفھم و اإلفھام'یتجھ الجاحظ بعد ذلك إلى تبریر العالقة القائمة بین أدوات البیان 

ذل�ك إذ    و.بي مرجع�ا إیاھ�ا إل�ى أم�رین اثن�ین ھم�ا أق�دار الم�ستمعین و أق�دار الح�االتالخطا

ینبغي للمتكلم أن یعرف أقدار المعاني و یوازن بینھا و بین أقدار المستمعین و بین " یقول 

 م��ا یمك��ن أن نخل��ص إلی��ھ ف��ي ھ��ذا المق��ام ھ��و أن المعط��ى الت��داولي  ولع��ل.1 "أق��دار الح��االت

نی��ة الجاحظی��ة ظ��ل ی��راھن عل��ى مفھ��ومین اثن��ین یع��دان م��ن ص��میم الت��داولیات للنظری��ة البیا

  .التأثیر والمقام  : الحدیثة ھما

  :قدامة بن جعفر وشعریة البالغة -4-2

الج�سر الواص�ل ب�ین البالغ�ة " نقد ال�شعر " یمثل مشروع قدامة بن جعفر في منجزه 

طیة وآمن��ت ب��ھ البالغ��ة العربی��ة وال��شعریة، وھ��و اللق��اء ال��ذي طالم��ا رف��ضتھ البالغ��ة األرس��

                                                 
اھتداء بالصیغ المصطلحاتیة التي اعتمدھا أستاذنا / ك،ل،م/  لقدد آòرنا اتسمیة مستویات الفعل اللغوي مصطلحات مشتقة من الجدر اللغوي نفسھ -  *
 .طھ عبد الرحمن.د
  .139/ 1 المصدر نفسھ ،الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر -  1
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وم��ن ث��م أص��بحت البالغ��ة مرادف��ة . ب��صفة ض��منیة م��ع الج��احظ وب��شكل ص��ریح م��ع قدام��ة

 انطالقا من نظرة بنائیة تمی�ز ب�ین مكون�ات ھوتحلیل للشعریة تسعى إلى فھم الخطاب الشعري

ذه وی��شیر قدام��ة إل��ى أن ھ��. ال��صناعة ال��شعریة وتفاع��ل وظائفھ��ا داخ��ل العملی��ة اإلبداعی��ة

عنای�ة تام�ة، فاستق�صوا أم�ر الع�روض ....قد عن�ا الن�اس بوض�ع الكت�ب فیھ�ا : " المكونات 

والوزن، وأمر القوافي والمقاطع، وأمر الغریب والنحو، وتكلم�وا ف�ي المع�اني ال�دال علیھ�ا 

الع�روض وال�وزن، الق�وافي : ھذه المكونات األربع إذن ھي 1".الشعر، وما یرید بھا الشاعر

ولعل المھمة الت�ي ن�دب قدام�ة نف�سھ إلنجازھ�ا . غریب واللغة، المعاني والمقاصدوالمقاطع، ال

ھ��ي العنای��ة بوص��ف  تل��ك المكون��ات وص��فا وظیفی��ا، وفح��ص م��دى تفاع��ل تركیبھ��ا ض��من 

 جی�د ال�شعر م�ن ردیئ�ھ، انطالق�ا م�ن ج�ودة االئ�تالف استك�شافالصناعة الشعریة، ذلك بغیة 

ولعل ھذا التصنیف قد حذا بقدام�ة . و عیب ھذا االئتالفبین اللفظ والمعنى والوزن والقافیة أ

ال�ذي طالم�ا اعتب�ر دفاع�ا ع�ن " الب�دیع"إلى تجاوز الرؤیة البالغیة عند ابن المعتز ف�ي كتاب�ھ 

وال مندوح�ة أن یك�ون ھ�وس . عمود الشعر العربي بوص�فھ تقلی�دا راس�خا ف�ي أش�عار الع�رب

م ال�شعر م�ن الوق�وع ف�ي االبت�ذال، عل�ى التصنیف لدى قدامة سعیا لتأسیس علم لألدب  یع�ص

  .غرار علم المنطق الذي یعصم الفكر من الخطأ والزلل

  

  :بالغة الصحة واإلنسجام عند ابن سنان الخفاجي -4-3

لق��د اھ��تم اب��ن س��نان الخف��اجي بدراس��ة البنی��ات الل��سانیة لل��شعر مرك��زا عل��ى البنی��ة 

عل��ى م��ا أكدت��ھ .س��متھ األس��اسال��صوتیة باعتبارھ��ا بنی��ة مھیمن��ة ف��ي الخط��اب ال��شعري، و

لوتم��ان .ك��وھین، ومی��شونیك، ي.دراس��ات المدرس��ة ال��شكالنیة، وأبح��اث ص��مویل لیف��ین، وج

وغی��رھم، إذ أن التوازی��ات ال��صوتیة ت��ؤدي دورا قاع��دیا ف��ي ت��شكیل الوظیف��ة ال��شعریة للغ��ة، 

م�ن ھھن�ا وھ�ي .  المكون�ات النف�سیة لل�شاعر ع�نوربما تتعداه إلى بلورة رؤیة العالم والتعبیر

وقد كان اھتمام اب�ن س�نان منكب�ا  .تتجاوز المستوى الصوتي إلى المستویین الداللي والتداولي

على مدارسة األصوات ومخارج الحروف وأصنافھا وأقسام مجھورھ�ا ومھموس�ھا وش�دیدھا 

ورخوھا ضمن إطار الفصاحة بوصفھا العلم الذي ی�درس اللف�ظ دون المعن�ى م�ن جھ�ة كون�ھ 

                                                 
 .15 ص1989شعر، تحقیق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاھرة قدامة بن جعفر نقد ال  - 1
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ونحن إذ نتفحص المنج�ز العلم�ي الب�ن س�نان الخف�اجي نلف�ي إش�ارات ض�منیة  .مفردا ومركبا

 وذل�ك إث�ر حدیث�ھ ع�ن الفائ�دة المرج�وة م�ن الك�الم ا في الت�داولیات الحدیث�ة،یمكن االعتداد بھ

واالنتظ��ام ال��صحیح عل��ى نح��و یغ��دو بموجب��ھ الك��الم ذا وظیف��ة نفعی��ة تنت��زع مقوماتھ��ا م��ن 

عل��ق بالمع��اني والفوائ��د والك��الم یت: " كلم ف��ي الخط��ابالمواض��عة والق��صد واس��تعمال الم��ت

  .1" ال لشيء من أحوالھبالمواضعة،

     

وف��ي مع��رض ح��دیث اب��ن س��نان ع��ن المناس��بة بوص��فھا ال��شرط الث��امن واألس��اس م��ن 

لم�دح باأللف�اظ وم�ن وض�ع األلف�اظ موض�عھا أال یعب�ر ع�ن ا: " شروط ص�حة الت�ألیف یق�ول 

غ�راض  بل یستعمل ف�ي جمی�ع األم باأللفاظ المعروفة للمدح،في الذ وال المستعملة في الذم،

وقول�ھ ".2 وف�ي موض�ع الھ�زل ألفاظ�ھاأللفاظ الالئقة بذلك الغرض، في موضع الجد ألفاظ�ھ،

ومن ال�صحة ص�حة األوص�اف ف�ي : " كذلك في الشرط الخامس من شروط المعاني المفردة 

وعل�ى ھ�ذا ال�سبیل یج�ري ...ن�ھ األغراض وھو أن یم�دح اإلن�سان بم�ا یلی�ق ب�ھ وال ینف�ر ع

وك�ذا ف�ي ك�ل األغ�راض ال�شعریة م�ن ...األمر في النسیب فیذكر فیھ صدق الھ�وى والمحب�ة

 حت�ى یك�ون ك�ل ش�يء موض�وعا ف�ي المك�ان ال�ذي ك،ھجاء وفخر وعتاب ووصف وغیر ذل

ویب��دو أن النث��ر وال��شعر س��واء عن��د اب��ن س��نان م��ن جھ��ة الحاج��ة إل��ى معرف��ة  .3"یلی��ق ب��ھ

 واالص���طالحات ف���ي الخط���اب عل���ى نح���و یب���دو مع���ھ تغی���ر ھ���ذه المواض���عات المواض���عات

وم��ع ذل��ك فإن��ھ ی��رى أن ھن��اك . واالص��طالحات أم��را یتوق��ف عل��ى تغی��ر األزمن��ة واألم��اكن

وإذا أمعن القارئ النظ�ر ف�ي . 4أصوال لألغراض في األوصاف والمعاني ال تتغیر وال تتبدل

س��بة  ال یختل��ف كثی��را ع��ن ت��صور س��بربر م��شروع اب��ن س��نان یلف��ي أن ت��صوره لمفھ��وم المنا

  . ودوره في انتظام الخطابPertinenceوولسن لمبدأ المناسبة 

  

  

  

                                                 
 .43  ص 1969 ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، تحقیق عبد المتعال الصعیدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأوالده، مصر -  1
  .161 ابن سنان الخفاجي ،المصدر نفسھ، ص-  2
 .256 نفسھ، ص-  3
 .441السابق، ص محمد العمري، المرجع : ینظر -  4
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  : مشروع أبي ھالل العسكري في البالغة العامة ونظام الخطاب -4-4

 أن المدرس��ة إن أول م��ا یلف��ت انتب��اه الق��ارئ الم��تفحص لت��اریخ البالغ��ة العربی��ة ھ��و

الكالم��ي بحی��اة البالغ��ة  لبح��ث البالغ��ي بحك��م س��بق االت��صالالكالمی��ة الفل��سفیة غلب��ت عل��ى ا

البالغ�ة ع�ن النق�د من�ذ الق�رن  ومواكبتھ إیاھا طوال عمرھا، وقد أدت ھذه الغلبة إلى انف�صال

 ال��ذي عم��ل الع��سكري عل��ى انتق��اء الم��واد ،الراب��ع الھج��ري عل��ى ی��د أب��ي ھ��الل الع��سكري

وق�د أدى انف�صال البالغ�ة . عت�ز وغیرھم�االمناسبة من التراث البالغي منذ الج�احظ واب�ن الم

 وك�الم إل�ى ظھ�ور الم�نھج التقری�ري عن النقد تحت تأثیر الفلسفة وما یدخل تحتھا من منط�ق

 في مقابل المنھج الفني التأثري،  یقوم على التعاریف والتقاسیم، وی�صدر ع�ن آراء المعیاري

، مم�ا ة ال�شعریة واألدبی�ةم�ادویح�اول أن یخ�ضع لھ�ا ال سابقة في موضوعات األدب ومعانی�ھ

ف�ي الواق�ع إذا ك�ان ف�ي وس�ع  .طبیع�ة اإلب�داعجعل بعضھم یمق�ت ھ�ذا الن�وع م�ن ال�تحكم ف�ي 

العسكري أن یسیر في طریق ابن سنان الخفاجي سعیا للبحث عن بالغة عام�ة فإن�ھ ل�م یح�دد 

 ومنطلقا نظریا صریحا غیر قراءة عام�ة تح�اول ت�شغیل المعرف�ة ال�سابقة ف�ي الموض�وع وھ�

  . یقترب من مشروع حازم القرطاجني

  

وم��ن المفی��د أن یك��ون الع��سكري ق��د  تنب��ھ إل��ى ح��ضور األط��راف الثالث��ة ف��ي عملی��ھ 

 إذ ع��رض لك��ل منھ��ا عل��ى نح��و تك��ون فی��ھ األولوی��ة ،)وال��نص، المتلق��ي، المرس��ل(إلنت��اج ا

ل بینھ�ا؛ والحضور الدائم للنص بوصفھ مدار التفاعل بین المرسل والمتلقي ونتاج ذلك التفاع

.  وس�ینقل ح�ضوره ع�ن الح�دیث ع�ن ص�ور الب�دیعفالنص حاضر ضمن الحدیث عن المق�ام،

سم طبق�ات الك�الم عل�ى أن تق�: " ضمن ھذا المنظ�ور یك�ون م�ن األن�سب ف�ي نظ�ر الع�سكري

وال یتج�اوز عم�ا ال ... فیخاط�ب ال�سوقي بك�الم ال�سوقة والب�دوي بك�الم الب�دوطبقات الناس،

وینبغي أن تعرف أق�دار : " ویقول كذلك .1 "م وتعدم منفعة الخطابیعرفھ فتذھب فائدة الكال

 حت�ى فتوازن بینھا وبین أقدار الحاالت، فتجعل لكل طبقة كالما، ولكل حال مقام�ا، المعاني،

واعل�م ...وأقدار المستمعین على أق�دار الح�االت ...تقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات 

 ویب��دو أن التفات��ة .2.".. وم��ا یج��ب لك��ل مق��ام م��ن المق��ال، م��ع موافق��ة الح��الأن المنفع��ة

                                                 
 128/129، ص ص 1989، 2مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، لبنان، ط. أبو ھالل العسكري، كتاب الصناعتین، الكتابة والشعر، تحقیق د  -  1
  .153 – 39 المصدر نفسھ، ص ص -  2
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العسكري في ھذین النصین تمثل وعیا مبكرا ب�شروط إنت�اج الخط�اب وتف�سیره، الت�ي ال تق�ل 

  .أھمیة عن قواعد التخاطب ومبادئھ  عند بول غرایس

  

ین المق�ام باعتب�اره أس�اس الف�صاحة، الم�زج ب�: "  الع�سكريوعلى غرار ذلك حاول

 وب�ین ال�صور البالغی�ة البدیعی�ة باعتبارھ�ا می�زة للك�الم الجی�د الح�ال عن�د الج�احظ،كما ھو 

 وف��ي ھ��ذا الم��سعى تأكی��د .1"بقط��ع النظ��ر ع��ن المق��ام ف��ي أغلبھ��ا كم��ا ھ��ي عن��د اب��ن المعت��ز

ص��ریح وواض��ح عل��ى جن��وح الع��سكري إل��ى التأس��یس لنظری��ة عام��ة ف��ي البالغ��ة تجم��ع ب��ین 

  .  يالمعطى اإلنزیاحي والمعطى التداول

  

لعل أبرز اإلشارات التي أوردھا الع�سكري ف�ي ال�صناعتین تل�ك الت�ي تتعل�ق بالف�صل 

حیث یرى أبو ھ�الل الع�سكري أن�ھ م�ا دام�ت اللغ�ة م�شتركة . بین اللغة العادیة واللغة األدبیة

إذ أن المع�اني األول تت�داول واألش�كال . بین أفراد الجماع�ة المتكلم�ة ف�إن األدب نت�اج خ�اص

ول�وال أن القائ�ل ..: ".وفي ھ�ذا ال�سیاق یح�ضرنا قول�ھ. ما یسمى بالمزیة األدبیةتتحدد ضمن 

وإنم��ا ینط��ق الطف��ل بع��د اس��تماعھ م��ن ..ی��ؤدي م��ا س��مع لم��ا ك��ان ف��ي طاقت��ھ أن یق��ول 

على أن المعاني مشتركة بین العقالء فربما وقع المعن�ى الجی�د لل�سوقي والنبط�ي ...البالغین

وق�د یق�ع للمت�أخر .  في األلفاظ ورصفھا وت�ألیفھم ونظمھ�اوإنما تتفاضل الناس...والزنجي 

وھ�ذا أم�ر . معنى سبقھ إلیھ المتقدم م�ن غی�ر أن یل�م ب�ھ ولك�ن كم�ا وق�ع ل�ألول وق�ع لآلخ�ر

 یتضمن ھ�ذا .2."..عرفتھ من نفسي فلست أمتري فیھ وإذ أني عملت شیئا في صفة النساء

 في إعادة - بوصفھ قاعدة تداولیة - النص إشارة صریحة إلى دور االستعمال اللغوي الخالق

توزیع قواعد الداللة، إما بشكل نمطي ض�من ممارس�ات اللغ�ة العادی�ة، وإم�ا ب�شكل انزی�احي 

  . ضمن ما یعرف بالمزیة األدبیة

  

  : عند الجرجاني ونحو الشعربالغة اإلعجاز  -4-5

                                                 
 .304محمد العمري، البالغة العربیة،المرجع السابق، ص:  ینظر-  1
  .217جع السابق السابق، ص  أبو ھالل العسكري، المر-  2
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ھاج�ا یفت�ق منطف�ق اإلم�ام عب�د الق�اھر الجرج�اني  الق�رن الخ�امس الھج�ري رح�اب في

إذ . جدیدا في ھذا المجال المعرفي، ویؤس�س لنظ�رة طریف�ة ف�ي ال�درس البالغ�ي عل�ى عھ�ده

التوفی�ق ب�ین البی�ان ، ارت�سمت معالم�ھ ف�ي الدراسة البالغیة معھ منح�ى عقلی�ا واض�حاسلكت 

ذل���ك أن عب���د الق���اھر . ·األث���ر اإلغریق���يذلك  ب���دونم���ا انبھ���ارالیون���اني، الت���صور العرب���ي و

، وھي محاولة تنظر إلى المعط�ى فكر البالغي العربياولة رائدة في الالجرجاني صاحب مح

الخط��اب تف�سیر بالغ��ة تطم�ح إل��ى و م�ن المرون��ة، تت��سم بق�در أوف��رالعرب�ي والیون��اني نظ�رة 

وھي المرحلة التي استوى فیھا عود تداولیة الخط�اب، م�ن جھ�ة . انطالقا من مفھوم اإلعجاز

  . وتفسیرهالتأسیس لقواعد وشروط إنتاج الخطاب 

  

على النقیض من ابن سنان الخفاجي، اعتمد عبد القاھر الجرج�اني ف�ي م�شروعھ عل�ى 

التصور ال�سني األش�عري عل�ى وج�ھ التحدی�د ف�ي الق�ول ب�أن الك�الم ح�دیث نف�سي أي مع�ان، 

ومن ھذا المنظور تحدث الجرجاني في أكث�ر م�ن موض�ع ع�ن عملی�ة التواص�ل مرك�زا عل�ى 

ه ال��نص ال��شعري، وع��ن عم��ق المعن��ى ووض��وحھ ف��ي إط��ار دراس��ة وض��عیة المخاط��ب اتج��ا

ترتكز عل�ى مق�وم ال�نظم ال�ذي یمی�ز ) في مقابل البالغة التواصلیة عند الجاحظ(بالغة نصیة 

بین الكالم األدبي والكالم العادي، بل ویمیز حتى بین درجات األدبیة في الك�الم األدب�ي ذات�ھ 

ش��اعریة الق��ول الفن��ي أو م��ا ی��صطلح علی��ھ ف��النظم إذن ھ��و ج��وھر . انطالق��ا م��ن ال��نظم نف��سھ

أو اإلیح��اء ال��ذي یتأس��س عل��ى الت��ألیف والترتی��ب انطالق��ا م��ن  " معن��ى المعن��ى" الجرج��اني 

ولعل ھذا ما جعل بالغة الجرجاني تتحرر من قیود البالغ�ة اإلبدالی�ة ذات . المحور التركیبي

  . ل آخر، والتي تقوم على نقل مدلول اللفظ إلى دا*المرجعیة األرسطیة

  

                                                 
  إننا في ھذا نبدي تحفظات منھجیة إزاء دعوى بعض الباحثین التي تقطع بمدى تأòر البالغة العربیة بالفكر األرسطي، وال سیما مع المدرسة -  ·

 القدیمة الممتدة في فن القول والخطابة إنھ وإن كان ھناك تماòل بین البالغة األرسطیة والبالغة العربیة في أصولھا. الكالمیة التي مثلھا الجرجاني
العربیة، فھذا ال یكفي مؤشرا على  التأòیر والتأòر، بل یخفي في باطنھ تعارض في الغایة ، على نحو یغدو بموجبھ الحجاج األرسطي ساعیا 

 .لالشتراك في الكشف، بینما تشارف البالغة العربیة ھدف الھیمنة ضمن منطق التواصل
ه المفارقة في الرؤیة، تحملنا على تسجیل تحفظ منھجي إزاء آراء مجموعة من الباحثین، تؤكد على قضیة تأòر عبد القاھر  ال شك أن ھذ- *

المنسوب لقدامة بن جعفر، من حیث أن ) مقدمة نقد النثر(تمھید في البیان العربي : الجرجاني ببالغة أرسطو، السیما ما أورده طھ حسین في
،ومحمد 1982ینظر في ھذا المقام طھ حسین .  جادة للتوفیق بین قواعد النحو في الجملة وقواعد األسلوب عند أرسطوالجرجاني قدم محاوالت

 .  1972مندور النقد المنھجي 
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والح�ق أن الجرج�اني ف��ي حدیث�ھ ع��ن ال�نظم واإلعج�از، خ��رج م�ن بالغ��ة العب�ارة إل��ى 

بالغة السیاق وفق نظرة شمولیة تتوخى رصد العالقات ب�ین الكل�م عل�ى أس�اس م�ن التناس�ب 

وھو بھ�ذا یك�ون . واالنسجام والمواءمة، مراعیا فیھا وحدة الغرض وفقا لمقتضیات التواصل

نح�و التقلی�دي الت�ي تق�وم عل�ى التنظی�ر للجمل�ة م�ستقلة عم�ا ع�داھا م�ن  مھمة ال"قد تجاوز

، وتطرق إل�ى قواع�د التماس�ك النح�وي، ومنھ�ا العط�ف، والح�ذف، واالس�تئناف، (....)جمل

رقی�ة ح�سن وھالی�داي، وف�ان دای�ك، : وھي قواعد أش�ار إلیھ�ا، ونب�ھ علیھ�ا مح�دثون م�نھم

ط��اب، ال��ذي یت��ضمن ن��سیجا م��ن الجم��ل ، وذل��ك س��عیا لبل��وغ نح��و الخ "1.ولغوی��ون آخ��رون

   .المقامیة التي تحقق دالالت مفیدة إفادة یحسن السكوت عندھا بتعبیر النحاة القدامى

  

بن��اء نظری��ة تبح��ث ف��ي مع��اییر بالغ��ة ال��شعر عل��ى " األس��رار"لق��د ح��اول الرج��ل ف��ي 

عرب�ي وذلك عن طریق استلھام التأویل ال،  أساس داللي دونما إلحاح عن الغرض اإلعجازي

أم�ا ف�ي ال�دالئل فق�د بح�ث ع�ن مع�اییر بالغ�ة ال�شعر . لنظریة المحاكاة األرسطیة ف�ي ال�شعر

حسب المعاني التركیبیة النظمیة والمقصدیة بوصفھ معجزة العرب لكي یقارب ھذه الظ�اھرة 

والھدف األس�اس م�ن النظری�ة الجرجانی�ة ھ�و اعتب�ار البالغ�ة ف�ي المعن�ى . باإلعجاز القرآني

  .2"الدالئل"والمناسب للمقاصد في ، "األسرار"لغریب في بمستوییھ ا

  

یعم�ل ف�ي زاوی�ة اإلنزی�اح والع�دول  أن مشروع عب�د الق�اھر الجرج�اني البالغ�ي یبدو

عن القواعد النحویة إذ أنھ وریث أبي عبیدة والفراء وغیرھما من علماء اللغ�ة والنح�و ال�ذین 

ت�ستأنس ب�العرف اللغ�وي العرب�ي ، لنح�ويحاولوا استنباط قواعد ثانویة على ھامش القی�اس ا

ثم تسعى الستنباط قواع�د ال�شواذ الت�ي یمك�ن ع�دھا حین�ا ض�رورات، ، في استعمال اللغة فنیا

  3.وحینا آخر مجازات ھي ألصق بالنص القرآني

  

                                                 
 .236 ص 2007 1األردن ط/ إبراھیم خلیل، في اللسانیات ونحو النص،دار المسیرة للتوزیع والنشر عمان-  1
 .355 -353المرجع نفسھ، ص ص : ینظر -  2
 .215المرجع نفسھ ص : ینظر -  3



 

 39

ومن ھھنا یظل مطلب نظری�ة ال�نظم الجرجانی�ة ی�راھن عل�ى االس�تعمال اللغ�وي بك�ل 

وف��ي ھ��ذا ال��سیاق ی��دعو . ن��سقي، ألج��ل إنج��اح العملی��ة الخطابی��ةحیثیات��ھ، بعی��دا ع��ن البھ��اء ال

وإذا عرف�ت أن م�دار أم�ر : " الجرجاني دعوة صریحة إلى فھم حدود النظم ومزایاه إذ یق�ول

النظم على معاني النحو وعلى الوج�وه والف�روق الت�ي م�ن ش�أنھا أن تك�ون فی�ھ، ف�اعلم أن 

 ونھای�ة ال تج�د لھ�ا ازدی�ادا بع�دھا، ث�م ،الفروق والوجوه كثیرة لیس لھا غای�ة تق�ف عن�دھا

اعلم إذن لیست المزیة بواجبة لھا في أنفسھا ومن حیث ھي عل�ى اإلط�الق، ولك�ن تع�رض 

ب��سبب المع��اني واألغ��راض الت��ي یوض��ع لھ��ا الك��الم، ث��م بح��سب موق��ع بع��ضھا م��ن بع��ض 

اقیة، عل�ى أن م�دار ح�دود ال�نظم تمت�د لت�شمل المقاص�د ال�سی 1 ".واستعمال بعضھا مع بع�ض

  . وھي الفكرة عبر عنھا الجرجاني نفسھ بتوخي معاني النحو

م��ن الالف��ت للنظ��ر أن الت��صور الت��داولي المق��صدي لنظری��ة ال��نظم ق��د ح��اول اس��تیعاب الم��ادة 

وال أدل ، اإلنزیاحیة وتھذیبھا بجعلھا مشروطة بالمناس�بة النظمی�ة وم�دى تأثیرھ�ا ف�ي المتلق�ي

بوص�فھ أوس�ع ص�ور الم�شابھة اق حدیث�ھ ع�ن التمثی�ل على ذلك مما أورده الجرجاني في س�ی

 من حیث أشار إلى الوظیفة الحجاجیة للتمثیل إلى جانب الوظیف�ة ال�شعریة إذ یق�ول وأعمقھا،

معلوم أن العلم األول أتى في النفس أوال من طریق الح�واس والطب�اع، ث�م م�ن : " ما نصھ 

یھا دمم��ا وأق��دم لھ��ا ص��حبة  فھ��و إذن أم��س بھ��ا رحم��ا، وأق��وى ل��دجھ��ة النظ��ر والروی��ة،

وھك��ذا ت��سنى  .2 "وللجدی��د ال��صحبة بالق��دیم، فأن��ت كم��ن یتوس��ل إلیھ��ا للغری��ب ب��الحمیم...

للجرجاني من خالل األسرار معالجة الوظیفة الشعریة معالجة فلسفیة ذل�ك م�ن خ�الل البح�ث 

ل یلط�ف  لك�ن س�رعان م�افتئ الرج�ولى الكامنة في الطبیع�ة الب�شریة،في األسباب النفسیة األ

من غلواء ھده الممارس�ة الممت�دة ف�ي تف�سیر بالغ�ة ال�نص القرآن�ي باالن�صراف إل�ى مقاص�د 

  . 3المتكلم بكل مالبساتھا السیاقیة انطالقا من مبدأ مناسبة التراكب للمقاصد

  

ومھم�ا یك�ن م�ن أم��ر ف�إن الح�دیث ع�ن اس��تراتیجیة التواص�ل ف�ي النظری�ة الجرجانی��ة 

 ووض�عیة المتلق�ي ف�ي الخط�اب ال�شعري، أو ب�األحرى الدالل�ة بتركیزھا على مقاصد الم�تكلم
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ف��ي عالقتھ��ا بالتركی��ب والت��داول ین��سج عالق��ة وطی��دة م��ع ال��درس اللغ��وي الح��دیث، ذل��ك م��ن 

خالل الوشائج التي تربط ھذه النظری�ة ب�النحو التولی�دي، والنح�و ال�وظیفي، ونظری�ة األفع�ال 

   .الكالمیة

   

  :لم األدب عند السكاكيالبالغة المقامیة ومشروع ع -4-6

تتمیز نظریة األدب عند السكاكي عن ب�اقي اقتراح�ات الفك�ر اللغ�وي الق�دیم، بوص�فھا 

مقاربة شمولیة لعلوم اللغة العربیة التي تعد مكونات لجھاز نظري واح�د، ی�سعى إل�ى تج�اوز 

أن م�ن الالف�ت للنظ�ر و. المالحظة الصرف، ویحمل ب�ذور التحلی�ل المالئ�م للظ�واھر اللغوی�ة

وھ��و ال یع��دو أن ، م��شروع عل��م األدب عن��د ال��سكاكي یب��دأ حی��ث ینتھ��ي م��شروع الجرج��اني

یكون خطوة تأسیسیة لما ینعت بالبالغة المقامیة التواصلیة من  حی�ث كون�ھ یك�شف المخب�وء 

وغیر المصرح بھ لدى الجرجاني، وال سیما مسألة االحتكام إلى الذوق في اإلعج�از القرآن�ي 

 .یة استنبطھا ال�سكاكي م�ن قراءت�ھ النقدی�ة الفاح�صة لم�شروع الجرج�انيبوصفھا أزمة منھج

وقبل أن نمنح ھذه الفنون حقھا في ال�ذكر ننبھ�ك عل�ى أص�ل لتك�ون عل�ى   ":وفي ذلك قولھ

ف�ي أص�ولھا وتفاریعھ�ا لواجب في ص�ناعة، وإن ك�ان المرج�ع ذكر منھ، وھو أن لیس من ا

اشئ علیھ�ا ف�ي اس�تفادة ال�ذوق منھ�ا، فكی�ف إذا إلى مجرد العقل أن یكون التخییل فیھا كالن

كانت الصیاغة مستندة إلى تحكمات وضعیة واعتبارات إلفیة، فال على التخییل ف�ي ص�ناعة 

وم��ن ثم��ة یھ��تم م��شروع  .1"عل��م المع��اني فیقل��د ص��احبھا ف��ي بع��ض فت��اواه، إن فات��ھ ال��ذوق

  . السكاكي بإزاحة قضیة الذوق واالحتكام إلى العقل

  

بالغ��ة ال��سكاكي ق��د نب��زت  بالمدرس��یة والتقدیری��ة الجاف��ة، ومجاف��اة ال��ذوق وإذا كان��ت 

األدب��ي، فإنن��ا م��ن جھتن��ا نعتب��ر م��شروع ال��سكاكي عم��ال رائ��دا ف��ي ت��اریخ البالغ��ة العربی��ة، 

ذلك من خالل الجمع بین مستویات الخطاب . وبخاصة اھتمامھ بالجانب التداولي للغة األدبیة

وبالغ��ة ) الج�احظ(ف�ي إط��ار التوحی�د ب�ین بالغ��ة اإلقن�اع) يص�وتي، تركیب�ي، دالل��ي، ت�داول(
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، حی�ث البالغ�ة )المفت�اح(وھو الم�شروع ال�ذي نج�ده ك�امال ومتك�امال ف�ي ). الخفاجي(اإلمتاع

  .ھي مفتاح العلوم ونقطة استقطابھا، أو باألحرى ھي خطاب الخطابات

    

  :مشروع حازم القرطاجنيوالبــالغـة الـنقدیـة  -4-7

إلى القرن ال�سابع الھج�ري، حت�ى نج�د حازم�ا القرط�اجني ی�دفع بالبالغ�ة  نصل  إنما

  محك�وم بنظ�رة فل�سفیة عمیق�ةةالعربیة إلى األمام، وذل�ك بتق�دیم ت�صور جدی�د لمفھ�وم البالغ�

لق��د و. ت��ستلھم المنط��ق الیون��اني، وتبتغ��ي ممارس��ة القواع��د البالغی��ة عل��ى الخط��اب ال��شعري

عربی��ة م��ن عق��م فك��ري، ناش��ئ ع��ن االجت��رار، ففك��ر ف��ي الح��ظ ح��ازم م��ا آل��ت إلی��ھ البالغ��ة ال

 أی�ضا ناق�د بالغ�ي لمنح�ى ق�د تمثل�ھونلف�ي ھ�ذا ا.تنظیرا وتطبیقاطریق ینقذ بھا مجال البالغة 

 شخ�صیة ذات عقلی�ة فل�سفیة ان ك�يعرفتھ تلك الفترة، ھ�و أب�و محم�د القاس�م ال�سجلماسي ال�ذ

طقی���ة الموغل���ة ف���ي التفری���ع  ول���دى ال���سجلماسي س���تظھر النزع���ة المن1.ومنطقی���ة واض���حة

 وھ��و كت��اب "المن��زع"واالستق�صاء الج��امع والتحدی��د الم��انع، وذل��ك م��ن خ�الل مباح��ث كتاب��ھ 

مثل  في منحاه التصنیفي ی، وقد ظلأیما استفادة الیونانیة والعربیة استفاد من التجربة الفلسفیة

 ف�ي ص�بھ مباح�ث أن ال�سجلماسي ل�م یعت�دلغی�ر  .2مرحلة معینة من مراحل التقعید البالغ�ي

البالغة في اإلطار المنطقي، فقد بدا على عملیة التأطیر المنطقیة تلك، غیر قلیل م�ن الع�سف 

عجل��ى ن إطالل�ة وال ش�ك أ. وال�شطط ف�ي تطوی�ع المعط�ى األدب�ي لق�وانین المنط�ق ال�صارمة

   .على مباحث كتاب المنزع لقمنیة بأن تؤكد ھذه الحقیقة

  

ال تكمیلی�ا لعلم�اء ال�شعریة والبالغ�ة النقدی�ة ال�ذین یعد مشروع ح�ازم ف�ي المنھ�اج عم�

انتدبوا أنفسھم لتوجیھ القواع�د البالغی�ة نح�و ض�بط الخ�صوصیة ال�شعریة ل�شعر أم�ة م�ا من�ذ 

أول النق�اد المغارب�ة ال�ذین و ال ش�ك أن ح�ازم القرط�اجني یع�د .أرسطو والف�ارابي واب�ن س�ینا

ي النقد والبالغة تلقیحا ینم عن فھم ووع�ي  الیوناني ف الفكريالدرس البالغي بالمعطى لقحوا

راء األسالف وفي مناقشتھا وش�رحھا آل تمثلھ  وذاك فضال على .واإلعجاب یستحقان التقدیر

ومن ثمة نلفي حازما في منھاج�ھ  . واقتدار حقھھوبسط وجوه الخالف بینھا وبینھ في قوة بیان
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 ذل�ك م�ن خ�الل شعر العرب�ي،س�ھامات لت�شمل م�ساحة ال�یحث على توسیع تلك المباح�ث واإل

ث�رة ولو وجد ھذا الحكیم أرسطو في شعر الیونانیین ما یوجد في شعر العرب من ك: " قولھ

 اإلب��داع  ف��ي فن��ون الك��الم لفظ��ا ومعن��ى،  واخ��تالف ض��روبالحك��م واألمث��ال واالس��تدالالت،

 وح��سن ت��صرفھم ف��ي وض��ع األلف��اظ بإزائھ��ا وف��ي إحك��ام وتبح��رھم ف��ي أص��ناف المع��اني،

 وھك�ذا یب�دو أن م�شروع ح�ازم ف�ي 1 ".لزاد على ما وضع من الق�وانین ال�شعریة...نیھا مبا

 تل���ك المتعلق���ة ة م���ن مراح���ل ال���درس البالغ���ي العرب���ي،البالغ���ة النقدی���ة یمث���ل مرحل���ة ثانی���

باس���تخالص الق���وانین أو ال���شروع ف���ي إنجازھ���ا وممارس���تھا، بع���د مرحل���ة رص���د الظ���واھر 

الق�ائم عل�ى مب�دأ " العل�م الكل�ي"اصطلح علیھ حازم نف�سھ ب البالغیة ومعاینتھا، في إطار ما 

: " وفي ھذا السیاق یقول حازم ما ن�صھ. التناسب، والذي تنضوي تحتھ علوم اللسان الجزئیة

ومعرفة طرق التناسب في المسموعات والمفھومات ال یوصل إلیھا ب�شيء م�ن عل�وم الل�سان 

 تندرج تحت تفاصیل كلیاتھ ض�روب التناس�ب إال بالعلم الكلي في ذلك وھو علم البالغة الذي

  .2"والوضع 

  

ال���شعر " یحیلن���ا ح���ازم ف���ي المنھ���اج عل���ى أن عل���م البالغ���ة ی���شتمل عل���ى ص���ناعتي 

یب�دو . ویفترق في تصور التخییل واإلقناع، ، إذ أن كلیھما یلتقي عند مادة المعاني"والخطابة 

لشعر في إط�ار بل�ورة نظری�ة ف�ي أن ممارسات حازم النظریة بھذا الشكل  تتجھ نحو بالغة ا

الشعریة العربیة تسیر في اتجاه محاولة الفالس�فة الم�سلمین م�ن مث�ل الكن�دي والف�ارابي واب�ن 

     3.سینا وابن رشد إلى التوفیق بین التصور األرسطي وبین مقتضیات الشعر العربي

  

م ف�ي ربما یكون أف�ق الق�ارئ العرب�ي المعاص�ر مطمئن�ا إل�ى م�وطئ قدمی�ھ حیثم�ا تق�د

لكن��ھ ال یفت��أ یست��شعر ض��رورة تق��صي ش��حنتھا ، س��بر أغ��وار النظری��ة ال��شعریة عن��د ح��ازم

ذلك أن نظریتھ تمثل تصورا كامال لمفھوم الخطاب انطالق�ا م�ن . ومزاجھا التداولي، اللسانیة

إلى مستوى النص الذي یحوي مبحثي النظم ، مستوى الجملة في إطار معالجة اللفظ والمعنى
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یركز حازم على الكیفیة التي یتم بھ�ا تماس�ك ال�نص وتناس�قھ م�ع اإلش�ارة إل�ى واألسلوب، إذ 

ض�من ھ�ذا اإلط�ار ی�شیر ح�ازم إل�ى أن ص�ناعة . الوسائل والعالقات التي تؤطر تلك العملی�ة

وال من�اص م�ن ھ�ذا . إنم�ا تخ�ضع للتم�رس وتمث�ل مب�دأ الكلی�ة) كتاب�ة ال�نص ال�شعري(النظم 

داولیة والجمالیة التي یتم بموجبھا خلق النص وإخراجھ م�ن المطلب في تحكیم االعتبارات الت

  .  حیز القوة إلى حیز الفعل

  

ال�ذي یری�د - والتفاھم إشارات حازم في منجزه إلى القصد والفائدة تكون أنال مندوحة

وف�ي ھ�ذا ال�سیاق .  كلھا تعمل على تتویج المعطى التداولي في نظریتھ ال�شعریة-بھ التواصل

ب�أن یجع�ل دل�یال عل�ى المع�اني الت�ي احت�اج ، لما ك�ان الك�الم أول�ى األش�یاء: " یحضرنا قولھ

 ف��الكالم ال��ذي یك��ون دل��یال عل��ى المعن��ى یع��د أس��اس الدراس��ات 1."...الن��اس إل��ى تفاھمھ��ا 

أي أن ك�الم ، ثم إن التفاھم الذي قصده حازم ھھنا ھو التواصل التف�اعلي، اللسانیة المعاصرة

باإلضافة إلى الق�صد . فائدة یبتغي المتكلم إیصالھا إلى المتلقيالمتكلم یتضمن قصدا ومعنى و

ی��شیر ح��ازم إل��ى م��سألة الت��أثیر المتب��ادل وال��دائري ب��ین الم��تكلم والمتلق��ي ، والمنفع��ة واإلفھ��ام

وج�ب أن یك�ون الم�تكلم یبتغ�ي إم�ا إف�ادة : " منوھا بضرورتھ في العملیة التواصلیة إذ یق�ول

وال ش��ك أن ھ��ذا الت��صور ی��دخل ف��ي . 2 "أو بع��ضھا ب��القول...المخاط��ب أو االس��تفادة من��ھ 

   .Pragmatique Communicationnelleنطاق التداولیات التواصلیة 

  

ونح�سب . ثم نلفي إشارة أخرى تتعلق بالمنفعة ودورھا في العملیة التواصلیة الشعریة

تواص�لیة م�ضامین العملی�ة الأن ھذا التصور النقدي العمیق للتواص�ل ال�شعري ین�سحب عل�ى 

 من حیث كونھ وعیا بعناصر التجربة الشعریة باعتبارھا تجربة لغویة نف�سیة یكتنفھ�ا برمتھا،

المع�اني الت�ي .: " .وفي ھ�ذا المق�ام یق�ول ح�ازم م�ا ن�صھ. إطار اجتماعي نؤثر فیھ ونتأثر بھ

 على أن التجرب�ة ال�شعریة 3 ".احتاج الناس إلى تفاھمھا أي احتیاجھم إلى تحصیل المنفعة 

ن نظری�ة ح�ازم تمث�ل وم�ن ثم�ة ف�إ. تجربة تواصلیة تقوم عل�ى الت�أثیر والتفاع�ل االجتم�اعیین
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 عل�ى ة إلى النص في سیرورتھ التواصلیة،تصورا شامال للخطاب الشعري انطالقا من الجمل

 س�عیا لتأس�یس نظری�ة زئ�ي لجمل�ة م�ن المق�والت التداولی�ة،نحو ظل فیھ یبتغي التوص�یف الج

یة تقدم رؤیة شاملة لكیفیة تماس�ك ال�نص ال�شعري الق�دیم، ال تختل�ف كثی�را في الشعریة العرب

 .      عن مفھومي االتساق واالنسجام في لسانیات النص

  

مرحل��ة : م��رت بم��رحلتین مختلفت��ین العربی��ة ف��ي ن��شأتھا بھ��ذا نخل��ص إل��ى أن البالغ��ة

وف�ق المالحظ�ة ) ال�نص ال�شعري(االستكشاف من الداخل عن طریق تأمل الم�ادة االنزیاحی�ة 

المباشرة واالختیار الفني، وفي ھذه المرحلة نقف على إرھاصات الفكر التداولي في البالغ�ة 

ث�م ت�أتي مرحل�ة االستك�شاف م�ن . العربیة فیم�ا یتعل�ق بمقاص�د المتكلم�ین، وقواع�د التخاط�ب

ؤال الخارج المتوقفة أساسا على ھموم تقعی�د ال�درس اللغ�وي وتنزی�ھ ال�دین باالنتق�ال م�ن ال�س

وفي ھذه المرحلة بالذات شھد الدرس البالغي العرب�ي تف�اعال . المعرفي إلى السؤال البالغي

ثقافیا مع التراث الغربي وال سیما الیوناني في أنموذج بالغة أرسطو وقواعد الخطابة، س�عیا 

وھ��ذه المرحل��ة . لتأس��یس منظ��ور ت��داولي ف��ي أغ��راض الخط��اب، وقواع��د اإلنت��اج والتف��سیره

  .  التفكیر التداولي في الفكر البالغي العربيتمثل نضج

  

لعل أبرز م�ا نخل�ص إلی�ھ ف�ي آخ�ر المط�اف، ھ�و الح�دیث ع�ن المف�اھیم التداولی�ة ف�ي 

أبح��اث علمائن��ا الق��دامى ل��م یك��ن م��ن قبی��ل تأص��یل ھ��ذه المف��اھیم، بق��در م��ا ك��ان احتف��اء ببی��ان 

 الحتفائن�ا بك�ل واف�د ح�دیث م�ن االمتدادات المعرفیة للمدونة العربیة بشكل یكاد یكون موازن�ا

المقوالت الغربیة، ما دامت حاجة البح�ث الل�ساني المعاص�ر إل�ى مق�والت ال�درس الغرب�ي ال 

ذل�ك .  حاجتھ القائمة إلى التراث العربي واإلنساني على ح�د س�واء- بحال من األحول–تنفي 

  . لضبط أصول المعرفة اإلنسانیة، وتأكید صلتھا بمرجعیتھا وھویتھا
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  لفصل األولا

  فلسفة اللغة العادية ومنطق االستعمال
  :كرونولوجیا البحث في الظاھرة اللغویة

  :المشروع الفلسفي الجدید واللغة المتعالیة
^i md si caa io nneŠ�ôôúL oc u to i reê  
^i mdsi caa i o n nê  

^imd sic a aionnê¦Â
N ï 1�iA& p 1�oO&f ïœ¦Â

P r agm at ique univ e rsel l e QLÏ} ŠŠœÙ�
������ !"%%&ûý����� !"%%&ûþ üïëà àÞÞœÙ�

L a dispos itionœÙ�
Nidl pii r sœÙ�

2oss eSœÙ�
ÿÿ iaio i aPra gma t i que univ e rselleœêd

N i dlpii rsœêd
êd
êd



 

 46

46
46
46
46
46
46
46
46
46

تها، ميتة فما الذي يهبها الحياة؟ إنها إن كل عالمة تبدو في حد ذا"....

تكون حية في االستعمال، فهل نفخت فيها الحياة هنالك؟أم أن االستعمال 

    فتجنشتين مقاالت فلسفية ".                   هو حياتها؟ 
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  :كرونولوجیا البحث في الظاھرة اللغویة -1

ة مالزمة لإلنسان منذ أن حدد من المعلوم أن الظاھرة اللغویة في جوھرھا ظاھر

 موطن - حسب التصور الھیدغري-فاللغة. الفكر ماھیة ھذا اإلنسان بوصفھ كائنا ناطقا

الوجود بكل أبعاده الثقافیة والفكریة واللسانیة، وإن كانت قد تحولت في شكلھا ومضمونھا 

 وال .لعشرینفإنھا لم تحض بالدراسة العلمیة إال في القرن التاسع عشر وبدایة القرن ا

مناص من أن نمیز في ھذه المرحلة المتأخرة من عمر البحث اللساني المعاصر بین ملمحین 

وقد لخص أحمد المتوكل جھود . الملمح السیمیائي، والملمح الداللي والتداولي: اثنین ھما

  : اللسانین المعاصرین في اتجاھین اثنین ھما

  .ياالتجاه اللساني الصوري أو النسقي التجرید -

  1.االتجاه اللساني الوظیفي والتداولي -

  

وإذا رمنا تلخیص المسار التعاقبي لدراسة الظاھرة اللغویة نلفي أن قضیة اللغة تتحدد 

  :في مرجعیتین مختلفتین ھما

ھایدغر .تمتد من ھدي الفكر األفالطوني إلى إسھامات م: مرجعیة فلسفیة  - أ

  .فیتجنشتاین والفلسفة الفینومینولوجیة.ول

تشكلھا نخبة من الحقول المعرفیة من مثل اللسانیات، : ة علمیةمرجعی  -  ب

 .، وعلم األعصاب البیولوجيألنثروبولوجیا، ونظریة المعلوماتوالسیمیولوجیا، وا

على  أن نبرز ست محطات لتطور الفكر اللساني – بصفة أدق - وفي ھذا السیاق یمكننا

  :النحو اآلتي

امى بوصفھا وسیلة ام الفالسفة والنحاة القدت اللغة موضوع اھتمشكل: المحطة األولى :

 وظل المعطى التأویلي قاعدة منھجیة للتفكیر اللساني في ھذه المرحلة، بما فیھ للفكر؛

 .التأویل النحوي والتأویل المنطقي

انتقلت اللغة في ھذه المرحلة مع الثورة الغالیلیة الكوبرنیكیة من : المحطة الثانیة  

وقد .  مجال تحلیل المعاني وتفسیرھا في أسیقتھا التاریخیةمجال التأویل الدیني إلى

                                                 
تألیف والترجمة والنشر، دار الثقافة، الدار البیضاء،  ینظر أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة العربیة، منشورات الجمعیة المغربیة لل-  1

 .8 ص 1985، 1المغرب، ط
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لوك خطوة حاسمة في التمییز بین نظریة اللغة ونظریة .ھوبز وج.كانت إسھامات ت

 1.المعرفة ونظریة المنطق

ابتداء من القرن الثامن عشر ینكشف لنا بعد جدید في الظاھرة : المحطة الثالثة  

ان ذلك منذ اكتسابھا لسمة التمثیلیة، كوعندئذ اء، اللغویة أال وھو صلة اللغة باألشی

 وامتدت ھذه المرحلة من حیاة الفكر اللساني إلى غایة .إسھامات جون جاك روسو

 من أبحاث فقھ اللغة واللسانیات مھمابدایة القرن التاسع عشر لتغطي قسما 

 .التاریخیة

فة وفقھاء اللغة في تمثل ھذه المرحلة نقطة تقاطع أبحاث الفالس: المحطة الرابعة  

أصل اللغة وجذورھا انطالقا من مفھوم التعاقب والتطور، وبخاصة التطور الثقافي 

وقد كان فضل الریادة في ھذه الحقبة لجیل اللسانیات المقارنة في . للمجتمعات

شلیجل .الالت اللغویة وسماتھا التمییزیة مع كل من ویلیام جونز، فالكشف عن الس

 .2بوب وغیرھم. وف

تمثل ھذه المرحلة استقاللیة اللغة عن األشیاء من خالل استقالل : المحطة الخامسة  

 كان ذلك في غضون  كتابة األفكار بلغات متعددة؛إمكانیةوعندئذ المعنى عن الداللة، 

وتعد ھذه المرحلة انعطافا منھجیا . ثورة المنطق والریاضیات في القرن التاسع عشر

دوسوسیر، .فریجھ، وفي اللسانیات المعاصرة مع ف.حاسما في فلسفة اللغة مع ج

بحیث أضحت كل اإلنجازات اللسانیة المعاصرة ترتد إلى تلك المصادرات البسیطة 

 .التي روج لھا فریجھ وھومبولدت

مع ظھور تكنولوجیا االتصال والھندسة المعلوماتیة بدأت : المحطة السادسة  

في  لق بفھم اللغة مبنى ومعنى أصبحت الرھانات تتع، حیثوالتواصل الجماھیري

 الحیاة االجتماعیة من حیث إناالستعمال السیاقي، أو باألحرى في الخطاب، 

أصبحت منصھرة في الخطاب التكنولوجي للغات االصطناعیة والذكاء 

                                                 
 .6/10 ص ص 1993 1  ینظر نور الدین النیفر، فلسفة اللغة واللسانیات، مؤسسة أبو وجدان للكبع والنشر والتوزیع، تونس ط-  1

2  - Cf. R.H.ROBINS, Brève de la linguistique de platon a chomsky, traduit par Maurice Borel, ed du seuil, Paris 
pp 139/141. 
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 عرفت مر الفكر اللساني وقد تكون ھذه المحطة أحدث مرحلة في ع1.االصطناعي

  . یقفز بین العلوم اإلنسانیة والعلوم الدقیقةفیھ الظاھرة اللغویة مسارا جدیدا

إال أن وضعیة المساءلة، مساءلة اللغة ضمن ھذه المحطات الست في مرجعیتیھا الفلسفیة 

 بالقدر الذي یتوق إلیھ البناء العقلي لتلك Analyticitéواللسانیة، تظل تفتقر إلى التحلیلیة 

 المرجعیتان ال تستوفیان حقیقة ھاتان أضحتومن ثم. النظریات والرؤى الفلسفیة والعلمیة

  . اللغة ذلك المجھول، بوصفھا ظاھرة إنسانیة وموطن اإلبھام

  

  : المشروع الفلسفي الجدید واللغة المتعالیة-2

من الالفت للنظر أن مكونات الدرس التداولي تمتد بطریقة منسجمة في تاریخ فلسفة 

 األمر یحملنا على العودة إلى الوراء فإنوعندئذ اللغة بخاصة وتاریخ الفلسفة عموما، 

 للتبصر بالمحتكمات الخفیة للدرس التداولي أخذا في الحسبان االنجاز الكانطي 

Kantienneالذي یقدر بأن المنطق قوة استقرائیة صوریة أرسطوطالیسیة كاملة ومنسجمة .

 ،ثیلیة والمعرفةوھو إذ ذاك یدعو إلى منطق متعال یعید االعتبار إلى األشكال المكونة للتم

ّعلى نحو كان قد من جدول األحكام التقلیدیة، أو باألحرى المبادئ المیتافیزیقیة لعلم 

وتنمو ھذه الفكرة شیئا فشیئا حتى تصیر ضرورة ال مناص منھا لظھور ما یسمى . الطبیعة

دید ، وبالتح ومدارستھا تھتم بتحلیل اللغات الشكلیةPragmatique Formelle بتداولیة شكلیة

وھذه التداولیة تظل وفیة . Sémantique Formelleالمستوى النحوي والداللة الشكلیة

لقد التقى تیار التداولیة الشكلیة  .موریس.ش.بورس وو.س.للمشروع السیمیائي عند  ش

، و Stalneker بتحلیل اللغة العادیة انطالقا من السبعینیات على ید كل من ستالناكر

 ،Gazdarكازدار:  ھدیھما نفر من الباحثین نذكر منھمىعلثم سار Hanson ھانسون 

 F.Jacques.2جاك . وفBaret  وباریھ

  

ما إن طفق المنطق بعد كانط یسعى إلى إعادة تشكیل نظریة المعرفة في إطار منطقة 

الریاضیات من خالل إع�ادة تك�وین المف�اھیم الح�سابیة ونظری�ة المجموع�ات، حت�ى ت�م ت�شیید 

                                                 
 .10 ینظر نور الدین النیفر المرجع السابق ص -  1
 .15ص 1986سعید علوش مركز اإلنماء القومي بیروت :   فرانسواز أرمینكو المقاربة التداولیة تر-  2
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ك��ان ذل��ك بزعام��ة النزع��ة الوض��عیة المنطقی��ة الت��ي حم��ل . نط��ق والمعرف��ةالعالق��ات ب��ین الم

 ورس�ل، والت�ي س�رعان م�ا انتھ�ت إل�ى رس�م الم�سار التحلیل�ي لفل�سفة *ف�ریج: رایتھا كل م�ن

المنط�ق ال�شكلي المتع�الي  وحة أن یك�ون وال مند .اللغة، یكون قوامھ المنطق الشكلي المتعالي

غة وحدة متعالیة، والذي س�ینبثق ب�صفة عملی�ة م�ع جھ�ود مسلمة للتفكیر في مشروع یجعل الل

  .وإسھامات فتجنشتاین

  

  : المصطلحو الفلسفة التحلیلیة، النسق -3

قد یشكل على الباحث المتبصر تحدید المجال المفھومي للفلسفة التحلیلیة، ذلك أن م�ن 

 الب�احثین یتفق�ون یطلق علیھم غالبا فالسفة التحلیل ال یمثلون في الواقع إال عصبة واحدة م�ن

في المنطلقات النظریة لمشروع تفكیرھم الفلسفي، وإن وجد ف�ي واق�ع األم�ر اخ�تالف طفی�ف 

التحلی��ل : ـف��ي الت��سمیة الت��ي تنع��ت بھ��ا تل��ك الحرك��ة الفل��سفیة، حی��ث نج��دھا أحیان��ا تنع��ت ب��

ف��ي ح��ین إنن��ا نعث��ر عل��ى ت��سمیات أكادیمی��ة . اللغ��وي، وأحیان��ا أخ��رى باس��م التحلی��ل المنطق��ي

أخرى ظلت لصیقة بھذه الحركة طیلة مرحلة التعمیقات المنھجیة التي شھدھا المسار البحث�ي 

مبری�دج، وفل�سفة مدرس�ة أوك�سفورد، وال�شائع فل�سفة مدرس�ة ك: ذه الحرك�ة م�ن مث�للرواد ھ

  1. فلسفة اللغة العادیة،المتداول على وجھ الدقة

ل معطى عام وھ�دف م�شترك ف�ي وعلى الرغم من إجماع فالسفة ھذه الحركة على أن التحلی

جمی�ع أبح��اثھم ف��إن اإلج�راءات العملی��ة للتحلی��ل ش�ھدت تباین��ا واختالف��ا س�جلتھما تع��دد دواف��ع 

ین�ضاف إل�ى ذل�ك تع�دد ف�ي . التحلیل واختالف زوای�ا النظ�ر، أو ب�األحرى تب�این المرجعی�ات

تن�سب ل�رواد ھ�ذه تباین المواقف الفل�سفیة ك�اد أن یك�ون مأزق�ا مفھومی�ا لمقول�ة التحلی�ل الت�ي 

الحرك��ة، ل���وال أن ن���شاطھم ظ���ل مرتبط���ا بخ���ط مع��ین لتط���ور األفك���ار ع���ن طبیع���ة الفل���سفة 

، واتج�ھ ب�ھ Russell ، ورس�لG.Moore مور.ذلكم الخط الذي استوى عوده مع ج. ووظیفتھا

 .A.Jوجھ�ة جدی�دة، لكن�ھ س�رعان م�ا انح�رف ع�ن طریق�ھ م�ع إی�رWittgenstein فتجن�شتاین

Ayerم ، ث�م أع�اد وزد     J.Wisdom ،ت�شییده اب�ستیمولوجیا ض�من مفھ�وم التحلی�ل العالج�ي

                                                 
سس المنطق المعاصر أو المنطق الریاضي، ویعد من أبرز  فیلسوف وریاضي نمساوي مؤGottlob Frege ،1848 -1925 كوتلوب فریجھ - *

  مؤسسي حلقة فیینا الوضعیة المنطقیة
 . 11ص 1998 ینظر محمد مھران رشوان، دراسات في فلسفة اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة -  1
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 رای�ل: إلى أن وصل إلى نھایتھ على ید فالسفة اللغة العادیة في مدرسة أوك�سفورد م�ن مث�ل

G.Ryleوأوس�تین ، J.L.Austinوستراوس�ن ، Strawson1وھی�رت ، L.A.Hartوھامب�شیر ، 

S.Hampshirوت�ولمن ، S.E.Toulminوھی�ر ، R.M.Hareووارن�وك ، G.Warnok ونوی�ل ،

  .I.Berlin ، وأشعیا برلینP.Nowell-Smith سمیث

  

ولو جاز لنا أن نمیز ھذه الحرك�ة الفل�سفیة عل�ى أنھ�ا فل�سفة التحلی�ل بھ�ذا التحدی�د لم�ا 

عن��د ھ��ؤالء ) Analyse تحلی��ل(اس��تطعنا ح��صر طبیع��ة ن��شاط ھ��ذا التی��ار، ألن م��صطلح 

ي االس�تعمال، وال ی�ؤطره س�یاق مح�دد عل�ى نح�و یوش�ك أن الفالسفة ال یحویھ إطار مع�ین ف�

كم��ا أن��ھ إذا ج��از لن��ا ح��صر دالل��ة ھ��ذا  .یف��رغ ھ��ذا الم��صطلح م��ن داللت��ھ ف��ي الغال��ب األع��م

المصطلح في معالجة األلفاظ اللغویة بوصفھا فلسفة لغویة، لما ج�از لھ�ذه الدالل�ة أن تن�سحب 

ن مرادف�ة التج�اه واح�د م�ن اتجاھاتھ�ا على جمیع إس�ھامات رواد ھ�ذه الحرك�ة، ب�ل تك�اد تك�و

المتعددة، ذاك الموسوم بفلسفة مدرسة أوكسفورد اللغویة، أو ما یعرف بفل�سفة اللغ�ة العادی�ة، 

والذي یعد في نظ�ر كثی�ر م�ن الفالس�فة التحلیلی�ین الم�أزق النظ�ري ال�ذي انتھ�ت إلی�ھ الفل�سفة 

انح�راف مھم�ة وعندئ�ذ لیل اللغ�وي، التحلیلیة والمتمثل أساسا في ذلك المیل الجارف إلى التح

  .الفلسفة وانحصارھا في معالجة قضایا اللغة

  

 أن ذلك��م فحواھ��اوعل��ى ال��رغم م��ن ص��رامة ھ��ذا االدع��اء، فإن��ھ بإمكانن��ا الت��سلیم بحقیق��ة 

المأزق النظري لمقولة التحلیل قد سمح بفتح حقل جدید في دراسة اللغة یت�سم بتع�دد ظ�واھره 

إذ ذاك ال یعبر عن انح�راف الم�سار االب�ستیمولوجي للفل�سفة بق�در وعمق المعالجة فیھ، وھو 

 وعل��ى نح��و أدق م��یالد حق��ل جدی��د ل��وم اللغ��ة؛م��ا یعب��ر ع��ن التعمیق��ات المنھجی��ة والنظری��ة لع

 ومن ثم أضحى مفھوم التحلیل یستخدم من حیث ھ�و .Pragmatiqueسیعرف بالتداولیات 

تعمل ب�ھ كلم�ة تحلی�ل ف�ي اللغ�ة العادی�ة، أي مصطلح فلسفي للداللة على المعنى ذاتھ الذي تس

تفكیك المركب إلى أجزاء دنیا تكونھ، ویستعمل التحلیل في الغالب األعم في مقابل التركی�ب، 

  :وھو إذ ذاك یرتبط بمجاالت داللیة متعددة نذكر أھمھا
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تحلی��ل المف��اھیم واألفك��ار بھ��دف اكت��شاف المب��دأ الك��امن وراءھ��ا كم��ا ھ��ي الح��ال عن��د   

  .فة اإلغریق مثل سقراط وأفالطون وأرسطوالفالس

تحلیل الفكر والمعرفة إلى عناصرھا الحسیة األولیة، على نحو ما فعل لوك وبیركل�ي  .

 .*وھیوم

تحلیل نظام اللغة داللة وتركیبا، كما ھ�ي الح�ال عن�د الفالس�فة التحلیلی�ین المعاص�رین   

س���فة مدرس���ة م���ور وروس���ل وفتجن���شتاین، وأن���صار الوض���عیة المنطقی���ة، وفال: مث���ل

  1. كمبردج ومدرسة أوكسفورد

  

وھكذا یبدو واضحا مدى صعوبة تق�دیم تعری�ف دقی�ق للحرك�ة التحلیلی�ة ولمفھ�وم التحلی�ل 

وعندئ�ذ یج�در بن�ا ف�ي ھ�ذا المق�ام أن نل�تمس بع�ض الخ�صائص العام�ة الت�ي . على ح�د س�واء

  :على النحو اآلتيتنماز بھا الفلسفة التحلیلیة 

  .ي نحو اللغةتصعید اتجاھھا الشعور :

 .الرؤیة التجزیئیة في معالجة اإلشكاالت الفلسفیة .

 .الخاصیة المعرفیة االبستیمولوجیة  

 2. لعملیة التحلیلIntersubjectiveالمعالجة التذاوتیة  

إن ت��ضافر ك��ل ھ��ذه الخ��واص واجتماعھ��ا داخ��ل ھیك��ل الفل��سفة التحلیلی��ة أض��حى می��سم ھ��ذه 

  .ات األخرىقي الفلسفاالفلسفة وسمتھا األساس ضمن ب

  

  :تصعید اتجاھھا الشعوري نحو اللغة - 3-1

م��ن الالف��ت للنظ��ر أن اعت��راف الحرك��ة التحلیلی��ة بال��دور الفع��ال للغ��ة ف��ي الممارس��ات 

الفل��سفیة أخ��ذ منح��ى مغ��ایرا عل��ى غ��رار الفل��سفة التأملی��ة، حی��ث أض��حى بموجب��ھ الت��سلیم 

. فل�سفي ولی�ست وس�یلةبمركزیة االھتمام باللغة عل�ى أنھ�ا غای�ة وھ�دف م�ن أھ�داف البح�ث ال

 أن یحملن��ا الت��سلیم بھ��ذه الفك��رة إل��ى تع��اطي أدبی��ات التحلی��ل –والح��ال ھ��ذه -لكن��ھ ال ینبغ��ي 

                                                 
  . رائد الفلسفة التجریبیة في إنجلتراDavid Hume 1711 -1776  دافید ھیوم -  *
 .6 ص 1993 1 ینظر صالح إسماعیل عبد الحق، التحلیل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنویر للطباعة والنشر بیروت ط-  1
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اللغوي ضمن علوم اللغة، فالتباین المنھجي بین الحقلین واضح على نح�و تغ�دو مع�ھ معالج�ة 

 عل�وم اللغ�ة اللغة في الفلسفة التحلیلیة متجاوزة لمبررات المنھج العلم�ي ال�ذي م�ا فت�ئ ی�ؤطر

  .من الزمن ردحا

  

ومن ھنا جاء اھتمام الفلسفة التحلیلیة باللغة مغایرا ألبحاث النحاة والمعجمیین وفقھاء 

اللغة الذین یھتم�ون بالوق�ائع الت�ي تك�شف ع�ن كیفی�ة اس�تخدام اللغ�ة ودالالت األلف�اظ، وكی�ف 

ری�ق اس�تخدام ة ع�ن طتنشأ اللغات وتتغیر وتنقرض، كل ذلك من أجل صیاغة ف�روض علمی�

الم��نھج العلم��ي ف��ي تحلی��ل الظ��واھر اللغوی��ة، بوص��فھ ث��ورة فل��سفیة عل��ى م��شروع التحلی��ل 

الكالس��یكي ال��ذي ك��ان س��ائدا من��ذ الف��روض الفل��سفیة الت��ي ق��دمھا ك��ل م��ن س��قراط وأفالط��ون 

   1.وأرسطو في اإلرث الفلسفي الیوناني

  

ھتمامھم باللغة فإنھم یختلفون في وعلى الرغم من اشتراك رواد الفلسفة التحلیلیة في تصعید ا

طبیع��ة اللغ��ة الت��ي ینبغ��ي معالجتھ��ا، عل��ى نح��و یب��دو مع��ھ الف��رق واض��حا ب��ین رواد اللغ��ة 

یذھب الفریق األول مم�ثال ف�ي الحرك�ة الوض�عیة المنطقی�ة . االصطناعیة ورواد اللغة العادیة

 جدی�دة، انطالق�ا م�ن إلى القول بأن التحلیل الفلسفي یتوقف أساسا على تألیف لغ�ة اص�طناعیة

 أن قواعد اللغ�ات االص�طناعیة أول�ى بالدق�ة والتحدی�د منھ�ا بالمیوع�ة فحواھاالتسلیم بفرضیة 

ولعل ما یلخص مبتغى اھتمام أن�صار ھ�ذا االتج�اه . مثلما تبدو علیھ في استخدام اللغة العادیة

ھزة لح�ل ھو جنوح الفلسفة نحو تط�ویر مف�ردات خاص�ة بھ�ا، واص�طناع مف�اھیم جدی�دة وج�ا

ف��ي ح��ین یعت��رض الفری��ق الث��اني عل��ى ھ��ذا الت��صور بحج��ة الطبیع��ة اإلن��سانیة . م��شكالتھا

ف��ال س��بیل لمعالجتھ��ا إال بتمث��ل التحلی��ل ال��دقیق للغ��ة العادی��ة وم��ن ث��م للم��شكالت الفل��سفیة، 

وقد ش�اع ت�صور ھ�ذا االتج�اه . ، تلك التي تؤطر التواصل اإلنساني بكل تمظھراتھ)الطبیعیة(

ت الخط��اب الت��داولي باس��م الت��داولیات الحواری��ة ف��ي مقاب��ل الت��داولیات الداللی��ة الت��ي ف��ي أدبی��ا

  2.تمثلھا التحلیل الفلسفي للغات االصطناعیة لدى أنصار االتجاه األول

  

                                                 
 . 6ق ص  ینظر صالح إسماعیل عبد الحق، المرجع الساب-  1
 .42 ص1998المغرب /   ینظر طھ عبد الرحمن اللسان والمیزان أو التكوòر العقلي المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء-  2
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  : الرؤیة التجزیئیة في معالجة اإلشكاالت الفلسفیة-3-2

یجیة تجزئ���ة لق���د لج���أ رواد الفل���سفة التحلیلی���ة إل���ى ممارس���ة التفل���سف وف���ق إس���ترات

 بغی��ة التع��رف عل��ى ش��بكة الف��روع ال��صغرى الت��ي تك��ون ا ج��زءاالم��شكالت الفل��سفیة ج��زء

ول�م یك�ن ھ�دفھم بن�اء التألیف�ات واألن��ساق . الظ�اھرة المدروس�ة، ف�ي غای�ة م�ن الدق�ة واإلتق�ان

دخل��ت الفل��سفة التحلیلی��ة انعطاف��ا وم��ن ث��م .  االتج��اه ال��شموليھ��ديالفل��سفیة ال��شامخة عل��ى 

ا على موضع التركیز ف�ي معالج�ة الظ�واھر الفل�سفیة م�ن الرؤی�ة ال�شمولیة مھمجیا ابستیمولو

التي تطمح إلى بناء ن�سق فل�سفي ش�امل، إل�ى الرؤی�ة  الت�ي تعتم�د التحل�یالت الدقیق�ة للف�روع 

  .واألجزاء والتفاصیل

  

ی�ة وقد انجر عن ذلكم التغیر االب�ستیمولوجي  ف�ي حرك�ة الفل�سفة أن تج�اوزت الفل�سفة التحلیل

منطق االفتراضات المسبقة بوصفھ أساس بناء األنساق، والذي طالما عول�ت علی�ھ الفل�سفات 

وعندئ���ذ اس���تبدلت االفتراض��ات ال���سابقة ب���بعض الم��سائل االس���تھاللیة ف���ي الفل���سفة . القدیم��ة

وعل�ى . التحلیلیة حیث ال یشترط لدى التحلیلیین البرھن�ة علیھ�ا كلھ�ا أو عل�ى ع�دد كبی�ر منھ�ا

ال تق��دم لن��ا حل��وال ج��اھزة "  ف��إن اس��تراتیجیة التحلی��ل عن��د رواد ھ��ذه الفل��سفة ھ��ذا األس��اس

للم��شكالت الفل��سفیة التقلیدی��ة، ألن مث��ل ھ��ذه الحل��ول ال ت��أتي م��ن افتراض��ات توض��ع من��ذ 

البدایة، بل یتم الوص�ول إلیھ�ا م�ن خ�الل التحل�یالت الدقیق�ة للموض�وع ال�ذي یك�ون موض�ع 

م��ر بتحلی��ل الظ��واھر اللغوی��ة، الت��ي تتك��ون ق��ضایاھا م��ن  خاص��ة عن��دما یتعل��ق األ1، "البح��ث

   .مسائل متشابكة ومتشعبة في اآلن نفسھ

  

یبدو أن الخاصیة التجزیئیة في معالجة المشكالت الفلسفیة عند أنصار ھ�ذا االتج�اه بلغ�ت 

حد اإلفراط، لدرجة أنھا أصبحت موضع انتقاد الجھات المعارضة، ال سیما ما تعلق بطریق�ة 

تفتح على الدوام تفاص�یل فرعی�ة، وھ�ذه الف�روع ت�ؤدي إل�ى " ھا من حیث إن نفسھا، التحلیل

ف��روع أخ��رى للف��روع، وھك��ذا یظ��ل التحلی��ل یت��سع وینت��شر حت��ى یمت��د إل��ى أكث��ر األلف��اظ 

لكن كثیرا ما یحدث أن ننسى الم�شكلة األص�لیة ف�ي غم�ار التفاص�یل، أو ...والقضایا شیوعا
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لفرعی��ة الت��ي تت��شعب ب��دورھا، ویفق��د ال��ذھن ص��لتھ تتفت��ت إل��ى مجموع��ة م��ن الم��شاكل ا

ع�ادة ) أي الفیلسوف التحلیلي( بالمشكلة من حیث ھي مشكلة فلسفیة أصیلة، وتتكون لدیھ

وإذا ك��ان ھ��ذا الن��زوع التجزیئ��ي ف��ي  1 ".جدی��دة وغای��ة جدی��دة ھ��ي التحلی��ل ألج��ل التحلی��ل

، ف�إن الق�ضیة اللغوی�ة بوص�فھا طریقة التحلیل ملمحا ممیزا لدى نخبة م�ن الفالس�فة التحلیل�ین

  .موضوع التحلیل الفلسفي تظل حاضرة في الذھن، والوعي بمسائلھا ھو رھان التحلیل

    

  

  :الخاصیة المعرفیة االبستیمولوجیة - 3-3

 م��ن أھ��م خ��واص الفل��سفة التحلیلی��ة، وتعم��ل ھ��ذه Cognitiveتع��د الخاص��یة المعرفی��ة 

لتحلیلیة من جھة توجھھا نح�و معرف�ة الع�الم الخاصیة على تتویج المعطى االبستیمي للفلسفة ا

توص�ف ف�ي وولعل ھذا ما جعل ھذه الحركة تنشد العلمی�ة، ب�ل . والكشف عن قیم الحقیقة فیھ

الفلسفة العلمیة تختل�ف ع�ن الفل�سفة إذ إن الغالب األعم بأنھا فلسفة علمیة، والحقیقة غیر ذلك 

ألح�ایین إل�ى التفل�سف العلم�ي بامتی�از، التحلیلیة وإن كانت ھذه األخیرة تن�زع ف�ي كثی�ر م�ن ا

، ووری�شنباخ الت�ي ال تك�اد تبتع�د ع�ن إط�ار الرؤی�ة التحلیلی�ة *نحو إسھامات رسل، وكارناب

  .مھما سعت إلى علمنة مقوالتھا الفلسفیة

    

م��ور، وفتجن��شتاین .ج: وعل��ى غ��رار ذل��ك ف��إن أقط��اب الفل��سفة التحلیلی��ة م��ن أمث��ال

 ھدفھم األساس علمنة الفل�سفة بق�در م�ا ك�انوا ی�سعون إل�ى وفالسفة مدرسة أوكسفورد لم یكن

اس�تعادة المعط��ى التجریب��ي بوص��فھ المج��رى األص��یل ل��سیرورة الفك��ر اإلنجلی��زي، ومحاول��ة 

 أن الفالسفة التحلیلیین فحواھاینضاف إلى ذلك حقیقة أخرى . دحض الفلسفة المثالیة الھیجلیة

ي م��سار الفل��سفة الوض��عیة قب��ل الق��رن أنف��سھم ك��انوا عل��ى وع��ي م��سبق بمطل��ب العلمی��ة ف��

الت��ي م��ا فتئ��ت تخت��زل اإلش��كاالت الفل��سفیة ف��ي رین أي من��ذ إس��ھامات أوج��ست كون��ت، الع��ش

                                                 
 .9 ص1962  فؤاد زكریا نظریة المعرفة والموقف الطبیعي لإلنسان، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة -  1
شلیك ، وأوتو . فیلسوف ومنطقي ألماني ساھم  في تأسیس حلقة فیینا بالتنسیق مع كل من وRudolf Carnap 1891 -1970  رودولف كارناب -  *

  .نیراث
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ث�م إن ھن�اك مدرس�ة فكری�ة ال عالق�ة لھ�ا إطالق�ا بالفل�سفة التحلیلی�ة، . تفسیرات علمیة محض

  1.یتبنى أنصارھا شعار الفلسفة العلمیة وھي الماركسیة

  

ور ینبغي أن نتجاوز تلك الرؤیة االختزالیة التي تكاد تحصر الفل�سفة ضمن ھذا المنظ

المعط��ى إذ إن . التحلیلی�ة ف��ي مطل��ب العلمی�ة ت��ذرعا بخاص��یتھا المعرفی�ة ونزوعھ��ا التجریب��ي

المعرف���ي ھھن���ا قیم���ة نظری���ة ت���ضع ح���دا فاص���ال ب���ین الفل���سفات المعرفی���ة والفل���سفات غی���ر 

متجھ��ة نح��و تق��صي الحقیق��ة بط��رق موض��وعیة المعرفی��ة، عل��ى نح��و تغ��دو بموجب��ھ األول��ى 

واھت��داء بالتقالی��د العقالنی��ة، ف��ي ح��ین ترك��ز الثانی��ة عل��ى تبری��رات وحج��ج غی��ر عقالنی��ة ف��ي 

ل��زم ع��ن الخاص��یة المعرفی��ة للفل��سفة التحلیلی��ة واقعیتھ��ا وم��ن ث��م . معالج��ة الق��ضایا اإلن��سانیة

 المتمی��ز نح��و النزع��ة االب��ستیمولوجیة ف��ي الك��شف ع��ن ظ��اھر الع��الم الخ��ارجي واتجاھھ��ا

ع ھذه الحرك�ة نح�و الم�ذھب التجریب�ي ووینبغي أن نشیر في ھذا المقام إلى أن نز .التجریبیة

ھی�وم وغی�رھم، ب�ل ف�ي .ل�وك، ود.ال یعني تطویرا للنزعة التجریبیة االنجلیزیة الت�ي قادھ�ا ج

 االس�تعمال  إل�ى التأس�یس لتجرب�ة،ذلك ما یحیل على تجاوز معیاریة التصور التجریبي نف�سھ

  .ویبدو ھذا أكثر وضوحا لدى فالسفة مدرسة أوكسفورد. الفردي للغة

  

  : لعملیة التحلیل*المعالجة التذاوتیة - 3-4

استراتیجیة  التحلی�ل المعتم�د ف�ي الممارس�ات الفل�سفیة ل�دى رواد ھ�ذه الحرك�ة عل�ى تقوم 

وذل�ك . لك�م التحلی�لمبدأ االشتراك والتفاعل بین الذوات بالنظر إل�ى اللغ�ة الت�ي یتحق�ق فیھ�ا ذ

وم��ن ھ��ذا المنظ��ور أض��حى . إث��ر رؤی��ة تق��وم عل��ى اللغ��ة وت��رتبط بخ��صوصیاتھا االجتماعی��ة

  Interactionnelمفھ����وم التحلی����ل ف����ي الفل����سفة التحلیلی����ة مرتبط����ا باالس����تعمال التف����اعلي 

  .2والتواصلي للغة بین الذوات في عالقتھا مع األشیاء

  

                                                 
 .20/21 ینظر مھران رشوان المرجع السابق ص ص -  1
 الذي یحیلنا مفھومھ على الخاصیة التفاعلیة Intersubjectif  لقد وقع اختیارنا على ھذا المصطلح بوصفھ مقابال عربیا للمصطلح األجنبي -  *

أنسب في الداللة على ھذا المعنى فضلنا تمثلھا في صیاغة وتداول ھذا المصطلح على " تفاعل " لألشیاء، ولما كانت الصیغة  االشتقاقیة العربیة 
  . مع ذلك فإننا ال ندعي قصبات السبق في استعمال ھذا المصطلحإلخ، و...البین ذاتیة: غرار باقي المقابالت األخرى التي لم نقتنع بدقتھا من مثل

2  -  Cf. Gilbert Hottois, Introduction, Philosophie et langage, Annales de l’institut de philosophie et de Sciences 
morales, Ed. de l’Université de Brucxelles, Belgique, 1982 p12. 
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  :االمتدادات المعرفیة -4

لمداخل النظریة إلى أن مقولة التحلی�ل ف�ي الممارس�ات الفل�سفیة ألن�صار تشیر بعض ا

ھ��ذه الحرك��ة ال تمث��ل جدی��دا منقط��ع األص��ول، ب��ل تع��د امت��دادا غی��ر مباش��ر ل��إلرث الفل��سفي 

الیوناني من أمثال أفالطون وأرسطو، وفلسفة العصور الوسطى، وكذا الفلسفة الحدیثة ممثل�ة 

في ح�ین  . Kant، كانطD.Hium ھیوم.، دBereckly لي، وبیركJ.Look لوك.في إسھامات ج

عل��ى الم��صادر المباش��رة "  ت��اریخ الفل��سفة الغربی��ة "راس��ل ف��ي كتاب��ھ .تطلعن��ا إش��ارات ب

لحركة التحلی�ل ممثل�ة ف�ي تل�ك التعمیق�ات المنھجی�ة والنظری�ة الت�ي ش�ھدتھا العل�وم الریاض�یة 

 التمیی�ز ب�ین - ح�سب راس�ل–مك�ن وف�ي ھ�ذا ال�سیاق ی. والطبیعیة ف�ي أوائ�ل الق�رن الع�شرین

 یتمثل��ھ  أفالط��ون  ال��ذيتی��ارین متعارض��ین ف��ي الفل��سفة، األول ی��ستوحي التفكی��ر الریاض��ي

وتوم��ا األكی��وني، والث��اني یتغ��ذى م��ن مع��ین العل��وم التجریبی��ة ویمثل��ھ ك��ل م��ن دیمق��ریطس، 

 التحلیلی�ة  وبین ھذین التیارین جاءت الحرك�ة)لوك وھیوم( ن وأرسطو، والتجریبیین المحدثی

لتعمل على استبعاد النزعة الفیثاغوریة من مبادئ العلوم الریاضیة من جھ�ة، وم�زج النزع�ة 

وعندئ�ذ تحول�ت اللغ�ة 1.التجریبیة بالجوانب االستنباطیة من المعرفة اإلن�سانیة م�ن جھ�ة ثانی�ة

 وقضایاھا من لدن أن�صار ھ�ده الحرك�ة إل�ى أدوات للبح�ث والتعبی�ر أو ب�األحرى إل�ى ق�ضایا

.  ال تفت��أ تعب��ر ع��ن ق��ضایا العل��وم الطبیعی��ة م��ن حی��ثمنطقی��ة م��ستقلة ع��ن ال��شعور الع��ارف،

وأصبح التحلیل اللغوي تحلیال منطقیا، یخ�ضع الق�ضیة اللغوی�ة لق�یم ال�صدق والك�ذب بمع�زل 

      2.عن مضمونھا الشعوري

  

ء ومن ھھنا ارتسمت اس�تراتیجیة التحلی�ل ف�ي ھ�ذه الحرك�ة بمالم�ح أق�ل تأملی�ة وب�شي

من الصرامة العلمیة، سعیا لالعتق�اد بوج�ود أش�یاء ووق�ائع ف�ي التجرب�ة، م�ستقلة ومعق�دة ف�ي 

كان�ت الم��شكالت وم�ن ث�م . اآلن نف�سھ، حی�ث یحت�اج  إدراكھ�ا وفھمھ�ا إل��ى تحلی�ل عناص�رھا

 عل��ى ق��در م��ن التعقی��د م��ا یؤھلھ��ا ألن ت��درك بھ��ذه - ف��ي نظ��ر أن��صار ھ��ذه الحرك��ة-الفل��سفیة
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 حتى یتسنى للباحث التق�دم نح�و إمك�ان حلھ�ا، بعی�دا ع�ن التعم�یم ال�سریع، الخاصیة التجزیئیة

  .وادعاء بلوغ الیقین كما ھي الحال في النظریات المثالیة

  

  

  :الفلسفة وتمحیص المنطق -5

ن من أقط�اب الفل�سفة التحلیلی�ة ھم�ا روس�ل وفیتجن�شتاین إقام�ة م�شروع لقد حاول اثنا

وامھ�ا الح�ساب المنطق�ي نج�ع للتفكی�ر الفل�سفي، یك�ون قاللغة االصطناعیة بوصفھا ال�سبیل األ

 ،1912بالنظریة الذری�ة المنطقی�ة ع�ام ك من خالل صیاغتھما لما أضحى ینعت للقضایا، ذل

نظری�ة میتافیزیقی�ة تحل�ل م�ا یوج�د : " وھي وظال یدافعان عنھا ما یقرب من عشرین عاما،

الوص��ول إلی��ھ، وم��ع تحلی��ل ف��ي الع��الم م��ن أش��یاء ووق��ائع مركب��ة إل��ى أب��سط م��ا یمك��ن 

الموجودات تحلیل للق�ضایا الت�ي تعب�ر عنھ�ا، ول�ذلك ت�أتي النظری�ة محاول�ة لتف�سیر العالق�ة 

تت�شكل منظومتھ�ا المفرداتی�ة م�ن أس�ماء ، متحاشیة عیوب اللغة العادیة1"بین اللغة والواقع، 

ان لك��ن س��رعان م��ا است��شعر ھ��ذ .أع��الم وأوص��اف ب��سیطة یمك��ن إدراكھ��ا مباش��رة ب��الحس

الفیلسوفان خطورة المجازفة في إقامة مشروع اللغة االصطناعیة، جاء الرفض ص�ارخا م�ن 

ونح�سب أن التراج�ع ال�ذي س�جلھ ك�ل م�ن روس�ل . لدن مؤسسیھا قبل أن ی�أتي م�ن خ�صومھا

م���ل زالت  وفیتجن���شتاین ع���ن ھ���ذه النظری���ة، یت���ضح ب���شكل دقی���ق لحظ���ة االس���تعراض لمج

  .مشروع اللغة االصطناعیة

  

  :واقعیة الفلسفیة الجدیدة  ال-5-1

ت��شیر الم��داخل النظری��ة إل��ى أن اإلرھاص��ات األول��ى لحرك��ة التحلی��ل الفل��سفي تع��ود إل��ى 

، 1903ع��ام  " تفنی��د المثالی��ة"  بعن��وان * G.E.Mooreم��ور .إ.جظھ��ور المق��ال ال��ذي كتب��ھ 

سفة وال��ذي ك��ان بمثاب��ة رد فع��ل عل��ى الھیجیلی��ة والمثالی��ة الجدی��دة الممت��دة ف��ي ج��دور الفل��

السكوتالندیة منذ القرن الثامن عشر، ذلك من خالل تق�دیم م�نھج جدی�د ف�ي المعالج�ة الفل�سفیة 
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 ساھم إلى جانب صدیقھ روسل حركة الفلسفة  فیلسوف ومنطقي إنجلیزيGeorge Edward.Moore 1873 -1958مور دوارد إورج ج -  *
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عل�ى نح�و تغ�دو بموجب�ھ ھ�ذه األخی�رة لغ�ة 1یقوم على مراعاة الحس المشترك واللغة العادیة،

البح��ث الفل��سفي ال��ذي ماانف��ك یعب��ر ع��ن ت��ساؤالت وإش��كاالت نابع��ة م��ن ص��میم المعتق��دات 

وعندئذ ف�ال ح�رج . واقف الطبیعیة التي یعتنقھا الرجل العادي في الحیاة الیومیةالراسخة والم

  .أن تصاغ ھذه المعتقدات والمواقف في لغة عادیة بسیطة

  

ویقصد بھ مجم�وع المعتق�دات ، Sens Commun  المشتركالمعنىیوظف مور مصطلح 

ویب�دو أن . 2ا الیومی�ةالراسخة عن�د اإلن�سان الع�ادي، أو ب�األحرى ك�ل م�ا نعتق�د ب�ھ ف�ي حیاتن�

مور قد تحاشى تقدیم تعریف محدد لھذا الم�صطلح ب�شكل مباش�ر، غی�ر أن�ھ بإمكانن�ا االھت�داء 

  :إلى معنیین اثنین ھما

مجموع التصورات واالعتقادات التي یشترك فیھا الناس أو أغلبھم باالعتقاد في حقبة  :

   .والتطورزمنیة معینة، ویكرس ھذا التصور ھھنا طابع التغیر والحركة 

مجموع التصورات واالعتقادات التي یسلم بھا الناس بالطبیع�ة والفط�رة، ونح�سب أن   

مور  یحرص ھھنا على تمثل ھذا التصور من جھة التأكید على صفة الثب�ات والیق�ین 

م��ور ف��ي منھج��ھ التحلیل��ي عل��ى ض��رورة التمیی��ز ب��ین ص��دق .یؤك��د ج .ف��ي المعرف��ة

لتحلی�ل ال�صحیح لمعن�ى ھ�ذا االعتق�اد، م�دعیا أنن�ا االعتقاد الراس�خ للرج�ل الع�ادي، وا

، وإن أض�حت تعب�ر ع�ن االعتق�ادات الراس�خةنعرف بشكل یقیني جملة الق�ضایا الت�ي 

  3.كنا في الواقع نجھل التحلیل الصحیح لمعناھا

  

وق��د یك��ون م��ن المفی��د اإلش��ارة إل��ى أن ال��سبب ال��رئیس ال��ذي ح��ذا بم��ور أن ی��دافع ع��ن 

سان العادي، ھو موقفھ الرافض من الفل�سفة التجریبی�ة الت�ي م�ا فتئ�ت المعتقدات الراسخة لإلن

ت��شكك ف��ي ھ��ذه المعتق��دات بحج��ة ال��شھادة الم��ضللة الت��ي تق��دمھا الح��واس ع��ن مظ��اھر الع��الم 

ض�من ھ�ذا . الخارجي، ومدى انعكاساتھا السلبیة عل�ى األفك�ار التجریبی�ة الت�ي یكت�سبھا الف�رد

ھیوم مدافعا عن ش�رعیة المعتق�دات .یین وفي مقدمتھم داإلطار یتصدى مور للفالسفة التجریب

                                                 
 . 30- 29  ینظر محمد مھران المرجع السابق ص ص -  1

2 - Cf. Moore G.E, A defence of Common Sense, in Contemporary Brithish Philosophy Vol.11, edited by 
Muirhead , J.H. Allen et Unwin ,London , Macmillan, New York , 1952, pp 1993-223. 
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وع�الوة عل�ى ذل�ك ی�رى . العادیة وقیمة المعارف الشخصیة التي نكونھا عن العالم الخ�ارجي

 من المشكالت الفلسفیة إنما ینشأ من تلك التساؤالت البریئة، والتخمین�ات مھمامور بأن قسما 

ئذ تنبع الفلسفة من تساؤالت عادیة ف�ي حیاتن�ا وعند. الحدسیة التي تصدر عن اإلنسان العادي

م�ور أرض�یة خ�صبة لمحارب�ة .وال غرو أن یكون اس�تخدام اللغ�ة العادی�ة م�ن قب�ل ج. الیومیة

نزعة الشك إزاء موجودات الواقع من جھ�ة، وموض�وعیة بع�ض معارفن�ا الحدس�یة م�ن جھ�ة 

. معاص��رة م��ن ال��زمن ردح��اثانی��ة، ھ��ذه النزع��ة الت��ي طالم��ا احتف��ت بھ��ا الفل��سفة اإلنجلیزی��ة ال

مور لم یكن یعتقد في اللغة العادیة اعتق�ادا جازم�ا ال یحی�د عن�ھ قی�د أنمل�ة، ب�ل .ونحسب أن ج

 كم�ا ك�ان م�دركا 1.كان یعي قصورھا وغموضھا عندما اقت�رح ض�رورة إص�الحھا وتھ�ذیبھا

ن الع�ادي تمام اإلدراك من أن مھمة الفلسفة الوحیدة ال تتوقف على الدفاع عن مواقف اإلن�سا

س�بیل لح�ل ھ�ذه  وال.  تنسحب على معالج�ة الم�شكالت الفل�سفیة برمتھ�ابل،  فحسبومعتقداتھ

  .المشكالت إال بفھم التصورات والقضایا الفلسفیة من خالل ھذا التحلیل اللغوي للغة العادیة

  

  :  والرؤیة االختزالیة نظریة األوصاف-5-2

 الثورة على الفلسفة المثالیة متبنیا القرار مور في.إ. زمیلھ ج* B.Russellروسل لقد تبع 

االبستمولوجي الجدید الذي یقضي بإمكانیة علمنة الفلسفة في زمن التعارض القائم بین العلم 

المعاصر والمیتافیزیقا المثالیة، وقد استخدم روسل منھجا تحلیلیا جدیدا اھتم من خاللھ بالمفاھیم 

استیوارت میل .جیة، مھتدیا فیھ إلى الجمع بین تجریبیة جالمنطقیة وبخاصة نظریة العالقات الخار

   .، متقصدا الدقة والیقین العلمیین في معالجة القضایا الفلسفیة*Leibniz G.Wوعقالنیة لیبنتز

  

ن إنع��ام النظ��ر وإمعان��ھ ف��ي م��ضامین الم��شروع النظ��ري لروس��ل باس��تطاعتھ أن  إ

ي فالس���فة حلق���ة فیین���ا للغ���ة یخل���ص إل���ى عم���ق ذل���ك األث���ر ال���ذي نح���سبھ یق���ف وراء ت���صد

وال جرم أن یكون ھذا التأثیر قاس�ما . المیتافیزیقیة فیما أصبح ینعت الحقا بتھافت المیتافیزیقا

 من زاوی�ة التفكی�ر ف�ي جع�ل اللغ�ة وح�دة ، وفریجھ، وفیتجنشتاین،مشتركا بین كل من روسل

رن��امجي فریج��ھ وق��د أس��فرت أبج��دیات ال��درس التطبیق��ي للحرك��ة المنطقی��ة ف��ي ب. متعالی��ة
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وروسل عن جملة من النتائج العملیة أبرزھا إعادة الت�شكیل االب�ستمولوجي للح�دود المنطقی�ة 

وعندئ�ذ أص�بح المنط�ق الریاض�ي ق�ابال . Synthétique  والتركیبيAnalytique بین التحلیلي

 لتحلی��ل أش��كالھ الریاض��یة باالس��تناد إل��ى أش��كال الواق��ع م��ن خ��الل تك��وین األع��داد الواقعی��ة

  1.وحسابیة االستمرار في الھندسة، وكذلك األمر في الفیزیاء

  

نمو إذ إن لعل االعتقاد الذي یحدو إنجاز ھذه المساومة قد بلغ أوج ظھوره مع فریج، 

وم�ن ث�م وتقدم المنطق الحدیث جعل م�ن ھ�ذا الت�صور ش�امال لك�ل الجھ�از ال�شكلي للمعرف�ة، 

 ذل�ك م�ن ، ف�ي التجرب�ةبرمتھ�اث ع�ن الم�ادة یتعین على الباحث والفیلسوف التحلیل�ي أن یبح�

خالل مھمة اإلیضاح بالتحلیل المنطقي للمحتوى المعرفي للعبارات العلمی�ة ولمعن�ى الكلم�ات 

 ویب��دو أن النظری��ة المنطقی��ة ح��ول اإلحال��ة الت��ي دش��نھا روس��ل باس��م نظری��ة األوص��اف 2.

 لعدد الرموز اإلحالی�ة الشھیرة، قد ساھمت من خالل اختزاالت منطقیة وأنطولوجیة ورمزیة

  3.الحقیقیة، في إبعاد اللغة المنطقیة عن اللغة الطبیعیة

  

ال مندوحة أن تكون ھ�ذه الفك�رة منطلق�ا أساس�یا ألبح�اث فالس�فة حلق�ة فیین�ا الوض�عیة 

ونح��سب أن المفارق��ة الت��ي س��جلھا م��نھج . Carnap المنطقی��ة وبخاص��ة إس��ھامات كارن��اب

عل��ى ال��سواء ف��ي التحلی��ل الفل��سفي تت��سم Fregeف��ریج  و ،م��ور.روس��ل عل��ى غ��رار زمیلی��ھ إ

برؤیة معیاریة في معالجة اإلشكاالت الفلسفیة، ذلك من خالل التزامھ بتطبیق المنھج العلم�ي 

( وتجدر اإلشارة ھھنا إلى أن روسل یقصد بالمنھج العلمي تلك العل�وم ال�صوریة. في الفلسفة

فلی�ست " الن مناھج ھذین النوعین مختلف�ان . ولیست العلوم التجریبیة) المنطق والریاضیات

ق��ضایا العل��م التجریب��ي م��ن نف��س ن��وع ق��ضایا العل��وم ال��صوریة وق��ضایا الفل��سفة، فق��ضایا 

الفلسفة تختلف عن قضایا العل�وم الخاص�ة ف�ي كونھ�ا عام�ة یمك�ن تطبیقھ�ا عل�ى أي ش�يء 

 تفنی�دھا بال�دلیل محتمل الوجود، فضال عن أنھا أولیة ال یمكن البرھن�ة علیھ�ا أو موجود أو

 یب���دو أن الم���نھج ال���ذي قدم���ھ روس���ل م���اض ف���ي اتج���اه ال���شك المنھج���ي ذي 4".التجریب���ي 
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ھ یوصل الباحث إل�ى نت�ائج جزئی�ة ومحتمل�ة كم�ا ھ�ي الح�ال من حیث إنالمرجعیة الدیكارتیة 

أو ب�األحرى، . في العلم، وال یھدف إلى إقامة أن�ساق فل�سفیة عل�ى نح�و الطرائقی�ة الكالس�یكیة

  1.فلسفة روسل العلمیة ال تجعل األنساق ھدفا للتحلیل الفلسفي إن 

  

أضحت استراتیجیة التحلیل عن�د روس�ل ت�راھن عل�ى تحلی�ل األش�یاء المركب�ة  ومن ثم

إل��ى عناص��ر ب��سیطة حی��ث تك��ون المعرف��ة المباش��رة م��ن ن��صیب ھ��ذه العناص��ر، م��ع إمكانی��ة 

 رمزیة في شكل تع�ابیر أخ�رى أكث�ر إعادة صیاغة التعابیر اللغویة التي تحتوي على تراكیب

وف�ي ھ�ذا ال�صدد اھ�تم روس�ل . دقة، أو فیما أضحى ینعت في العرف اللساني بإعادة التشفیر

بتحلیل العبارات الوصفیة بوصفھا وح�دات لغوی�ة رمزی�ة، وق�د ش�غل اھتمام�ھ ھ�ذا م�ساحات 

نع��ت ف��ي واس��عة م��ن األبح��اث الریاض��یة والمنطقی��ة واللغوی��ة، حت��ى أض��حى اھتمام��ھ ھ��ذا ی

 المنج�زات الفل�سفیة ف�ي ظری�ة األوص�اف الت�ي اعتب�رت م�ن أب�رزأدبیات الخطاب الفلسفي بن

ولع�ل الرغب�ة . القرن العشرین، فضال على أنھا قد وض�عت اللبن�ات األول�ى للفل�سفة التحلیلی�ة

 قد یعز عل�ى ،في الوقوف على صفوفھا وظروفھا مبتغى غال، بقدر ما یشوفنا ھاجس بلوغھ

 الحیز أن یدعي إدراك أعالیھ، ل�ذا س�نكتفي ف�ي ھ�ذه العجال�ة العجل�ى ب�الوقوف مبحث محدود

  .عند عتباتھا النظریة التي ما فتئت تتمثل مقولة التحلیل في الفلسفة التحلیلیة

  

یبدو أن البدایات األولى لظھور نظریة األوصاف كانت في العق�د األول م�ن الق�رن الع�شرین 

ثم أعید ن�شره ، "في الداللة  " بعنوان" مایند " في مجلة من خالل المقال الذي نشره روسل

، ثم سرعان ما شھدت ھذه النظری�ة جمل�ة م�ن التعمیق�ات المنھجی�ة  "المنطق والمعرفة" في 

المعرف���ة المباش���رة " و " فل���سفة الذری���ة المنطقی���ة" و " مقدم���ة للفل���سفة الریاض���یة" ف���ي 

 ح��ال -دون من��ازع-ھ��ذه النظری��ة  تع��د و2 ".الت��صوف والمنط��ق" و " والمعرف��ة بالوص��ف

داخ�ل عل�م الح�ساب ف�ي  1902ابستیمولوجیا جدیدا لذلك التن�اقض ال�ذي اكت�شفھ فریج�ھ س�نة 

ك�ان م�شروع روس�ل ونظری�ة األوص�اف عل�ى وج�ھ الخ�صوص وم�ن ث�م . صورتھ المنطقیة

مب���ادئ " مراجع��ة معرفی��ة ومنھجی���ة لم��شروع فریج��ھ ال���ذي ل��م ی��ؤت أكل���ھ أخی��را إال ف��ي 

                                                 
 .393- 387، ص ص 1986 ، 3  ینظر محمد مھران  فلسفة بتراند روسل، دار المعارف، القاھرة، ط-  1
 .44 ینظر محمد مھران  المرجع السابق ص -  2
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 1910  س�نتي م�ا ب�ین*Whitehead  ال�ذي ن�شره روس�ل بالتن�سیق م�ع وایتھی�د1 "الریاض�یات

  . 1913و

  

تق��وم نظری��ة األوص��اف عل��ى تق��دیم طریق��ة معین��ة لتحلی��ل الق��ضایا أو العب��ارات الت��ي 

تت��ضمن جم��ال وص��فیة بغی��ة اس��تبعاد ھ��ذه الجم��ل م��ن دائ��رة المعرف��ة المباش��رة كونھ��ا لی��ست 

لكائن��ات غی��ر الواقعی��ة ألنھ��ا تن��درج ض��من إط��ار المعرف��ة اس��تبعاد اوعندئ��ذ أس��ماء حقیقی��ة، 

وف��ي ذل��ك م��ا یؤش��ر ض��منا عل��ى ض��رورة تمیی��ز ال��صور المنطقی��ة للق��ضایا ع��ن . بالوص��ف

  .الصور النحویة، ونحسب أن ھذا ما كان یتقصده روسل في مشروعھ النظري

  

وص�ف : ومن الالفت للنظر أن الجمل الوصفیة التي تحدث عنھا روسل على ضربین

ووص�ف . ش�خص م�ا، وبع�ض الب�احثین: نح�و) ك�ذا وك�ذا(غیر محدد تمثلھ ال�صیغة النحوی�ة 

وی�شیر روس�ل إل�ى . نحو الرجل الذي فتح األندلس) الكذا وكذا( محدد تمثلھ الصیغة النحویة 

ال��صدق والك��ذب لجھ��از دوال أن إس��تراتیجیة تحلی��ل العب��ارات الوص��فیة تعتم��د فح��ص ق��یم 

ھ روس�ل ق�د رف�ض ك�ل تعری�ف للدالل�ة بلغ�ة األفك�ار، بوص�فھا عل�ى نح�و یك�ون فی� الق�ضایا؛

كانت الكلمة ف�ي ت�صور روس�ل ال ومن ثم . عالقة تحیل على كیانات موجودة أو قائمة بذاتھا

     2.تعني فكرة بل حدا

  

إن ما یمكن أن نخلص إلیھ عقب ھذا الفحص الوجیز ھ�و أن نظری�ة األوص�اف تمث�ل 

ذل���ك أن لھ���ا وظیف���ة . نط���ق التطبیق���ي ونظری���ة المعرف���ةح���دثا ب���ارزا ال ی���ستھان ب���ھ ف���ي الم

ابستیمولوجیة متمیزة تتجسد فیما نعتھ روسل بالمعرفة بالوصف، بوصفھا مفھوما قاعدیا ف�ي 

 الفواص��ل – ف��ي ت��صور روس��ل –ض��من ھ��ذا الم��سعى بإمكانن��ا أن نح��دد . نظری��ة المعرف��ة

بالوص�ف، عل�ى أن تقت�صر األول�ى المنھجیة الدقیقة بین ما نعتھ بالمعرفة المباشرة والمعرفة 

عل��ى ال��وعي المباش��ر بالموض��وع ال��ذي یمت��د م��ن المعطی��ات الح��سیة إل��ى الكلی��ات والمف��اھیم 

                                                 
1   - Cf. Russell. B, Whitehead A.N. , Principia mathematica,  1910, cite d’après la Paperback edition  to 56 , 
Cambridge U.P. , 1973    

 .ساھم بالتنسیق مع روسل في وضع مبادئ الریاضیات فیلسوف وریاضي إنجلیزي Whitehead 1861-1947وایتھید  ألفرد نورث  -  *
 . 106 ینظر دوني فرنان المرجع السابق ص-  2
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 أي عملی��ة م��ن عملی��ات االس��تدالل ،التجریدی��ة الت��ي تح��صل ف��ي ال��نفس ابت��داء دون وس��اطة

اوز  عل��ى تج��– المعرف��ة بالوص��ف -بینم��ا یقت��صر الن��وع الث��اني أي . العقل��ي أو االس��تنباط

وفي ھذا السیاق یقدم لنا روسل تعریفا دقیقا لم�ا نعت�ھ . الخبرات الشخصیة في معرفة األشیاء

یك��ون الموض��وع معرف��ة بالوص��ف ح��ین نع��رف أن��ھ الك��ذا :" فیم��ا ن��صھبالمعرف��ة بالوص��ف 

وكذا، أي ح�ین نع�رف أن ھن�اك موض�وعا واح�دا ال أكث�ر ل�ھ خاص�یة معین�ة، وی�ستلزم ذل�ك 

وس�نقول أن م�ا ل�دینا (......) ف نفس ھذا الموضوع معرفة مباش�رة، بوجھ عام أننا ال نعر

ھو مجرد معرفة وصفیة بالكذا وكذا حینما ال نعرف أیة قضیة من الصورة  أھو الكذا وكذا 

حی��ث ال ش��يء نك��ون عل��ى معرف��ة مباش��رة ب��ھ عل��ى ال��رغم م��ن أنن��ا نع��رف أن الك��ذا وك��ذا 

باش�رة بالموض�وع ال�ذي ھ�و ف�ي الواق�ع موجود، وبالرغم من إنن�ا ق�د نك�ون عل�ى معرف�ة م

 أن م�سألة فحواھ�اإال أن روسل یحملنا في نھایة المطاف على التسلیم بحقیق�ة  1.  "الكذا وكذا

 من جھة أن المعرفة المباشرة ھي أساس المعرف�ة بك�ل الجدوىالفصل بین المعرفتین عدیمة 

 المباش�رة بوص�فھا أس�اس أنواعھا، وعندئ�ذ ینبغ�ي أن تق�وم معرفتن�ا الشخ�صیة عل�ى المعرف�ة

ف��ال ح��رج عل��ى المعرف��ة بالوص��ف أن ترت��د إل��ى المعرف��ة المباش��رة وم��ن ث��م . عملی��ة التحلی��ل

ھ��ذا ع��ن  .لحظ��ة ان��دراجھا وانخراطھ��ا ف��ي اإلج��راء التحلیل��ي للق��ضایا المتعلق��ة باألوص��اف

نظریة األوصاف التي رسمت ح�دودھا التحلیلی�ة ض�من المنط�ق التطبیق�ي ونظری�ة المعرف�ة، 

  .ظلت محایدة من الناحیة األنطولوجیة ألنھا ال ترتبط بھذه المشكالت بالضرورةو

  

  :االستعمال ورھان التواصلیة إستراتیجیة- 5-3

بالفالسفة L.Wittgenstein* فیتجنشتاین.ل الفیلسوف النمساويما إن التحق 

مور وروسل حتى انخرط بصفة رسمیة في .التحلیلیین في إنجلیترا وخاصة منھم ج

مشروع القاعدي للفلسفة االنجلیزیة، والمتمثل أساسا في الثورة على المثالیة الھیجیلیة ال

وفي ھذا الصدد كانت إسھامات فیتجنشتاین ال تقل أھمیة عن إسھامات أستاذه . والمیتافیزیقا

 اللغة المثالیة، أو باألحرى، إن أفكار ھذا الفیلسوف تعد بمثابة أخذ  مشروعروسل في إقامة

                                                 
 .74مھران رشوان المرجع السابق ص نقال عن محمد 1940  روسل -  1
یعد األب الروحي .  فیلسوف ومنطقي بریطاني من أصل نمساوي، تلمیذ روسل وصدیقھL.Wittgenstein 1889 -1951 لودفیغ فیتجنشتاین -  *

 .للفكر التداولي في إنجلترا
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كریین بین آراء مور في الدعوة إلى اللغة العادیة، وآراء روسل في التفكیر الفلسفي ورد ف

 1918، على نحو انتھت فیھ أعمالھ األولى سنة قوامھا المنطق والعلومبلغة فنیة اصطالحیة 

إلى مساومات المنطق والفلسفة التي ما فتئت تأخذ في اعتبارھا الوظیفة التمثیلیة للغة وال 

لملفوظات التعبیریة التي تخضع لقیم الصدق والكذب، أي الخاضعة لمنطق تقبل سوى ا

  1.القضایا

  

 عمد 1947-1930وفي مرحلة الحقة جاءت متأخرة بسنوات في الفترة ما بین 

إلى تطویر مواقفھ الفلسفیة وھي فترة إقامتھ أستاذا " األبحاث الفلسفیة " فیتجنشتاین في 

ور، حیث تراجع في ھذا الطور عن مشروع اللغة للفلسفة في كمبردج خلفا لجورج م

 وال جرم أن یكون ھذا التحول 2.المثالیة والنظریة الذریة المنطقیة والنظریة التصوریة للغة

المعرفي في فكر فیتجنشتاین سببا جوھریا الكتشاف الطابع المركزي لمفھوم االستعمال 

 من ،"ألعاب اللغة بنظریة " والذي سرعان ما تمخضت عنھ نظریة جدیدة تعرف ،اللغوي

یتجھ حسب فتجنشتاین صوب الممارسات اللغویة حسب حیث أن مفھوم اللعبة اللغویة 

مقتضیات التواصل االجتماعي في مقامات مختلفة، من مثل األغاني، واألحاجي، وأداء 

وال شك أن ھذه . 3اللغة في المسرح، والتحیات والتھاني، والطلب، والتوبیخ وغیرھا

 في دعم األبحاث التنظیریة التي قدمھا رواد مدرسة إسھاما قویاھمت أسلة قد المرح

رایل وستراوسن الداعیة إلى فلسفة جدیدة تقوم .أوكسفورد وبخاصة أوستین وسیرل وج

في حین ظلت مدرسة كمبردج تستلھم  مواقف مور وروسل في . دعائمھا على بحث لغوي

  .تحلیل التصورات والقضایا والوقائع

  

 مسار الفلسفة التحلیلیة في مرجعیاتھ االبستیمولوجیة ظل یعزى إلى ذلكم الجزء نإ

الذي طالما وصل حد االعتقاد بأن ع النظري الذي قدمھ فیتجنشتاین،  من المشروالمھم

 بل ؛تحقق من خالل ترجمتھا إلى اللغة الصوریةیقة توضیح المشكالت الفلسفیة ال تطر

                                                 
 .22  ینظر فرانسواز أرمینغو المرجع السابق ص -  1
 .46ع السابق ص  ینظر محمود فھمي زیدان المرج-  2

3 - Cf.Wittgenstein L, Les Investigations philosophiques, Paris, Gallimard, 1921, p23. 
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.  ھذه اإلشكاالت إنما تنجم عن سوء استخدام اللغة العادیةیكون حریا بنا أن نشیر إلى أن

ولتجاوز ھذا الخلل ینبغي إظھار االستخدام الصحیح للمفاھیم األساسیة التي تشكل الحدیث 

  .في الفلسفة، ومن ثم توضح الطریقة التي یتم بھا التفلسف الخاطئ للمفاھیم

  

ة للحدیث الیومي من خالل في ھذا اإلطار طفق فیتجنشتاین یصور المالمح الفعلی

، أوضح من خاللھا كیفیة توظیف اللغة في  "بألعاب اللغة" بلورة نظریتھ الموسومة  

استعمالھا العادي من قبل المتكلمین العادیین، مع ضرورة اإلشارة إلى الصعوبات الفلسفیة 

ین االعتبار ینبغي أن یأخذ في عوعندئذ  1.الناجمة عن أي توسع أو سوء الستخدام ھذه اللغة

ذلك الحشد من االستعماالت اللغویة التي ال تصف وقائع العالم الخارجي، كاألمر، 

واالستفھام، والشكر، والتحیة، والدعاء، حیث یكون كل استعمال من ھذه االستعماالت 

السیاق االجتماعي، وھي من ھھنا تعزى بالدرجة األولى إلى محكوما بمواضعات وأعراف 

   2.التي تحكم األلعابشبیھة بالقواعد 

  

 إلى الدعوة إلى منھج یتمثل في القیام بوصف دقیق 1930قد اضطر فیتجنشتاین منذ ل

وعندئذ فإن الرمز . لمختلف استعماالت اللغة على غرار إخضاعھا لقوانین الحساب المنطقي

ابة سفوح لم تعد لھ داللة إال من خالل استعماالتھ الممكنة في األلعاب اللغویة التي تعد بمث

وعلیھ فإن ھذا  3.لسانیة ذات نشاطات اجتماعیة أوسع تحدد صورا مختلفة من الحیاة الیومیة

 السؤال عن تحلیل قول ما، ھو في الواقع مجرد "االفتراض سیمنحنا شرعیة التسلیم بأن 

سؤال عن الطریقة التي یستخدم فیھا القول في سیاق ما، أكثر من أن یكون السؤال عما 

ظور تعتمد ھذه الرؤیة على تجاوز تصور ضمن ھذا المن4 ".ذا القول في الواقعیعنیھ ھ

 . في تحلیل معاني المفاھیم إلى توضیح مغزاھا من خالل طریقة استخدامھا في الواقعروسل

وھكذا یخول فیتجنشتاین لنفسھ مھمة استبدال التواصلیة محل التعبیریة مؤكدا على قیمة 

                                                 
 .40 ینظر محمد مھران رشوان المرجع السابق ص -  1
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 .214 ینظر دوني فرنان المرجع السابق ص-  3
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وال یقتصر االستعمال في نظره . لخطاطة المقترحة من قبل فریجاالستعمال اللغوي بتوسیع ا

  .على استعمال الكلمة في الجملة، بل یتعداه إلى استعمال الجمل في المواقف الفعلیة

  

  : المعنى والداللة-6

 من مشاریعھا النظریة مھمامن الالفت للنظر أن الفلسفة التحلیلیة قد خصصت قسما 

اللة، على نحو أضحى بموجبھ البحث عن معاني الكلمات لمعالجة موضوع المعنى والد

ومن ثم حظیت . والعبارات والجمل والقضایا شرطا أساسیا في معالجة اإلشكاالت الفلسفیة

 عن تلك التي حازتھا في العالقة بین اللفظ والمعنى بمكانة ابستیمولوجیة معتبرة ومتمیزة

   .اللسانیات

 للدرس اللغوي المعاصر یھدي بنا إلى أن نظریات إن أدنى تأمل في الحصیلة المعرفیة

المعنى والداللة في رحاب االتجاه التحلیلي قد سلكت مسارین مختلفین، أولھما یجنح نحو 

 تقدیم تحلیالت منطقیة مفیدة حول معاني الكلمات والجمل، أو في إطار مقولة

Catégorisation   عن بحث تصور المعنى من وھو بھذا یكاد یبتعد . معاني القضایا العلمیة

والثاني یرمي إلى تناول المشكلة األساسیة في المعنى من حیث إمكانیة . حیث ھو معنى

  .إقامة الشروط التي یجب توفرھا في كلمة ما أو عبارة بعینھا حتى یكون لھا معنى

  

الجدیر باإلشارة في ھذا المقام ، أن ھذا الترتیب الذي ابتغیناه في سرد مسار و

 المعنى ال یعزى إلى االعتبار التاریخي بقدر ما یصبو إلى احترام اإلطار الذي نظریات

رسمتھ مساحة الحركة التحلیلیة منذ إسھامات الوضعیة المنطقیة لحلقة فیینا إلى غایة جھود 

وقبل أن نجوس في مسارب ومضامین تلكم النظریات، نقدر أنھ . رواد مدرسة أوكسفورد

أن المعطى االبستیمولوجي لنظریة المعنى والداللة قد تبلور من الضروري اإلشارة إلى 

بشكل دقیق ومتمیز في اآلن نفسھ مع فالسفة اللغة العادیة في مدرسة أوكسفورد، من حیث 

الذي  Behavioriste أضحى للمعنى مفھوم خاص یتحدد في نطاق المعطى السلوكي للغة
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 ما لبث یتطور على ید رواد ھذه المدرسة طالما عول علیھ فیتجنشتاین في الفترة األولى، ثم

   1.حتى أصبح قاعدة منھجیة علمیة في المعنى والداللة

  

  : المعنى ونظریة إمكان التحقیق التجریبي- 6-1

ول فالسفتھا تحلیل ا فیینا للغة المیتافیزیقیة بشكل صارم عندما ححلقةلقد تصدت 

شروع التطھیري حیث تكلم فیھ كل من اللغة وفرز أشباه العبارات فیھا والقضایا، فكان الم

 محاولین M.Cshlick، وشلیكA. Neurath، ونوراث Waismanزمانیا، وفCarnap كارناب

 ویبدو أن النزعة 2.وضع معاییر جدیدة للغة العلمیة على غرار المعطى المیتافیزیقي

نصارھا إلى التحققیة في المعنى قد تأثرت بھذة الحلقة الوضعیة المنطقیة التي كان یھدف أ

فضح األحكام المیتافیزیقیة باعتبارھا إجراء یخلو من المعنى، في الوقت الذي تبدي فیھ ھذه 

  .3النزعة دفاعا قویا عن تحلیل تجریبي في البحث اللغوي

  

إننا إذا رمنا تلخیص موقف الوضعیین المناطقة إزاء نظریة المعنى والداللة، سنلحظ 

وقد یكون عمق االختالف وكثرة .  وآرائھمھؤالء الفالسفة حالة ذالكم التشظي في أفكارال م

االنتقادات فیما بینھم سببا رئیسا في عدم إجماعھم على صیاغة واحدة لنظریتھم حول 

بل كان بعضھم یضطر في كثیر من األحایین إلى إعادة صیاغة مواقفھ إزاء ھذه . المعنى

  .الظاھرة

   

 أن معنى قضیة ما ھو طریقة فحواھایقة تقوم نظریة المعنى عند الوضعیین على حق

ولعل المقصود بالقضایا ھنا ھو القضایا التركیبیة التي تنسب عادة للعلوم التجریبیة . تحقیقھا

وعلى ھذا األساس . ولیست القضایا القبلیة التحلیلیة المنسوبة للریاضیات البحتة والمنطق

نى إذا أمكن إخضاعھا لتحقیق تجریبي تكون القضیة التركیبیة أو باألحرى التجریبیة ذات مع

خالفا . تغدو بموجبھ صادقة أو كاذبة على أساس انسجامھا أو تنافرھا مع الواقع التجریبي
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للقضایا التحلیلیة في الریاضیات والمنطق، والتي تكون صادقة قبلیا بفضل االستخدام 

فقا للخبرات التي تحقق وعندئذ یتحدد معنى القضیة تحدیدا تاما و. الصحیح لأللفاظ والرموز

صدقھا أو كذبھا، على أن تكون ھذه القضیة موضوع تحقیق تجریبي مباشر، أو یستنبط 

  .منھا ما یلزم عنھا من قضایا أخرى تخضع لإلجراء نفسھ أي التحقیق التجریبي المباشر

 

ة تطلعنا بعض اإلشارات البیبلیوغرافیة إلى أن أول من قدم معیار المعنى في ھذه المدرس

، ثم سرعان ما تعاقبت صیاغتھ عند كل فالسفة ھذه 1930ھو فریدریك فایزمان سنة 

 " ـالمدرسة، كان أشھرھا في مرحلتھ التأسیسیة ما سجلھ موریس شلیك في ما نعتھ ب

 وضع الشروط التي بفضلھا تكون القضیة "من أن   " النظریة التجریبیة في المعنى

ضمن ھذا المنظور یكون تحدید معاني الكلمات . 1 "ةصادقة ھو ذات اإلتیان بمعنى القضی

عان ما لكن سر. إما باإلشارة إلى شيء معین، وإما بكلمات أخرى تكافئھا أو ترادفھا

راث على مبدأ مطابقة الواقع في معنى القضایا الذي كان قد أوقع شلیك في یعترض أوتو نو

 وھو معیار ، تحدید معنى القضایامأزق میتافیزیقي، ومن ثم یقترح نیراث معیارا بدیال في

. االتساق، أي اتساق القضیة مع سائر القضایا المرتبطة بالقضیة األصلیة أو ما یلزم عنھا

 إلى  أو كذبھا القضیةوعندئذ یعزى صدق ھذه. بروتوكولوعرف ھذا اإلجراء بالقضیة ال

جاه كل من كارناب ویسیر في ھذا االت. مدى اتساقھا أو تنافرھا مع نسق القضایا المقبولة

  .، مع بعض التعدیالت الجزئیة التي تصدر عن تعدد وجھات النظرHumbel وھمبل

  

ولعل فكرة التحقیق التجریبي التام والمحدد للقضایا بھذا المعنى، قد حملت أنصار 

ده أمام  أن یستشعروا مدى صرامة ھذا التصور لدرجة یصعب معھا صمو علىھذه النظریة

قد أدرك مبكرا وجاھة  *J.Ayer  یكون ألفرد جولز أیرفي حین .ھة إلیھاالنتقادات الموج

االعتراض على ھذه الصیغة التي نادى بھا زمالؤه من قبل حین أدرك معیاریة مفھوم 

بحیث . التحقیق التجریبي، وعدل إلى صیاغة جدیدة لمعیار المعنى یقوم على مفھوم التدعیم
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 إلى درجة ما بإشارتھا إلى واقع یمكن مالحظتھ، إذا أمكن تدعیمھا" یكون للجملة معنى 

ولیس ھذا التدعیم تحدیدا تاما لمعنى الجملة، وإنما مجرد تدعیم لھا أي أن یكون لھا 

 ومن ھذا المنطلق ینبغي حسب آیر التمییز بین ثالث 1 ".درجة عالیة من االحتمال

ى بصورة نحویة، الجملة بوصفھا شكال تركیبیا للكلمات ذا مغز: مصطلحات فنیة ھي

والعبارة بوصفھا كل جملة إخباریة سواء كان لھا معنى حرفي أم ال، ثم القضیة وھي ما 

  .2تعبر عنھ الجمل التي تكون ذات معنى بصورة حرفیة 

جاءت صیاغة إمكان التحقیق التجریبي بمعنى ألطف وأخف، أي بدل ومن ثم 

 ، Confirmationدرج مفھوم التدعیم الحدیث عن مفھوم التحقیق التام والمحدد للقضایا، أ

لتحدید معنى قضیة ما أن تكون من الممكن أن ترتبط بمجموعة قضایا " على أنھ یكفي 

 ولم 3."وذلك بأن تكون على درجة عالیة من احتمال صدقھا . تؤیدھا وتدعمھا بدرجة ما

قیق الحاسم نظریة المعنى في إطار فكرة التح عن أن یدافع *یعد بوسع فریدیریك فایزمان

وعندئذ یستحیل في نظر فایزمان أن یكون ھناك . للقضایا التجریبیة متأثرا في ذلك بأیر

ت الجزئیة لتلك القضیة، تحقیق حاسم ألي قضیة تجریبیة بحجة توفر عدد ال متناه من الحاال

  . وفرة وتعدد االختبارات التي یمكن إقامتھا لتحقیق القضیةومن ثم

  

  :ث عن الترادفالمعنى تصور وبح- 6-2

بجدیة وصرامة  المعنى  األولى التي واجھت إشكالالمباحثیبدو أن ھذا التصور من 

 جملة الشروط التي یمكن توفرھا في العبارة أو ة وسدیدة مباشربارزین، وناقشت مناقشة

، بیركلي وراید مسار أبحاث مور.جكان ذلك من خالل تتبع . القضیة لكي یكون لھا معنى

 وBradley*  برادلي: طروحات الفلسفیة للھیغلیین الجدد في إنجلترا من مثلوإثر فحص األ
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وعضو في ھیئة مدرسة كمبردج التي اھتمت بالبحث الفلسفي بوصفھ نشاطا عالجیا، ومن أبرز . لحلقة فییناأحد كبار مؤسسي الوضعیة المنطقیة  - *

، و انسكونب ،  M.Lazerowitz، و لیزرویتز G.A.Paul، و بول N.Malkom، و مالكوم J.Wisdomویزدوم : أعضائھا
G.E.M.A.Anscombe.  

 فیلسوف إنجلیزي من رواد الثورة ضد التجریبیة والطبیعیة، من بین Bradley Francis Herbert  1846-1924 فرانسیس ھیربیرت برادلي-  *
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 والمنطقي مور.جوقد تقاسم ھذا االنشغال النظري كل من الفیلسوف االنجلیزي .1میتاغارت 

، وذلك خارج أي إطار شراكة أكادیمیة مؤسساتیة، أو جغرافیة Quine* كویناألمریكي 

  .إقلیمیة

  

 في المعنى، سنقف ال محالة عند ذلك االفتراض مور.ج نظریة إننا إذا رمنا تلخیص

 یسلم بصدقھ، مفاده أن للكلمة معنى واحدا معینا، أو لھا عدة معان  موراألساس الذي طفق

وال جرم . بحیث یتعین على الفیلسوف التحلیلي أن یستخلص العنصر المشترك فیھا جمیعا

تدل الكلمة في  . المناطقة في فترة الحقةأن یصبح ھذا التصور اعتقادا راسخا لدى أغلب

 على تصور أو فكرة ھي معناھا، ویظھر ذلك جلیا من خالل تحلیلنا لھذا موراعتقاد 

 التصور تحلیال تمفصلیا إلى تصورات أخرى تكافئھ وترادفھ، وذلك وفق ما اصطلح علیھ

تستند خطوة . منطقي بخطوتي التقسیم والتمییز یحكمھما مبدأ واحد ھو معیار التكافؤ المور

المعنى على /التقسیم إلى ذلك اإلنجاز التحلیلي والتمفصلي الذي ما فتئ یستھدف التصور

بینما تتوخى خطوة التمییز عملیة إحصاء لكل . سبیل افتراضھ مركبا غیر بسیط

االستخدامات الممكنة للعبارة التي یدل علیھا ھذا التصور مع ترصد الخاصیة المشتركة 

 إلى أن اإلجراء التحلیلي یستند بدوره إلى معیار التكافؤ موروة على ذلك أشار وعال. فیھا

وذلك . المنطقي، والذي یسلم فیھ بإمكانیة ترجمة ھذا التصور أو القضیة موضوع التحلیل

وقد كان معیار التكافؤ . باعتماد قاعدة التقسیم في إنتاج تصورات مختلفة عن األصل

ویة المعنى في إطار التشاكل والتباین الذین تنتجھما المنطقي طرفا مسؤوال عن ھ

حق لنا أن ننعت مبدئیا العالقة بین التحلیل وموضوع ومن ثم . استراتیجیة تحلیل التصورات

  .  2التحلیل بعالقة ترادف

  

رادف، التي سرعان  في فكرة التمورتبلور معنى الكلمة في نظر من ھذا المنطلق، 

باصطناع النظریة السلوكیة كوین،  مع أبحاث المنطقي األمریكي ا مطردما طفقت تنمو نموا

                                                 
1  - Cf. Griffin Collart, Philosophie, langage et sens commun, philosophie et  langage, op.cit p 55. 

  .  فیلسوف ومنطقي أمریكي، درس في عدة جامعات أمریكیة وآسیویةWillard Von Orman Quine 1908 -2000 والر فان أورمان كوین -  *
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في المعنى التي تفسر فكرة الترادف في العبارات المنطقیة انطالقا من مبدأ المنبھ 

 -كوینحسب - فإننا نمیز ومن ثم . واالستجابة، كما أنھ استبدل فكرة المعنى بفكرة الماصدق

 إلى قبول ي إطار ما تحدده المنبھات التي تؤديمعنى جملة أو كلمة ما بالنسبة لشخص ما ف

 مترادفة في حال تحقیقھا تعد أو باألحرى، إن الجمل المختلفة ھذا الشخص لھذه الجملة؛

وبخالف العالقات بین الجمل الملحوظة واإلثارات التي تحدثھا، ." الستجابة واحدة مشتركة

.  یمكن تعریفھا تعریفا موضوعیافإن الفرق بین الحدود والموضوعات التي تحیل إلیھا، ال

ولذلك یجب . فال یمكن تحدیدھا باللجوء إلى ترادف الجمل وال باستعمال الطریقة اإلشاریة

اللجوء إلى افتراضات تحلیلیة توجھ ترجمة الحدود التي تؤلف الجمل الملحوظة التي 

دف في العبارات وكأن كوین في ھذا المقام یختزل نظریة الترا.  "1یصدرھا اإلنسان األھلي

المنطقیة في مفھوم الماصدق، من حیث إن استجابات المتلقین إزاء التنبیھات اللغویة ترتد 

  .إلى ماصدق العبارات بوصفھ معیار قبول أو رفض كل ملفوظ

  

 طغیان اإلطار النفسي الذاتي على مفھوم المعنى في تحلیل كوینبعد أن استشعر 

دد بموجبھ مفھوم المعنى أال وھو الماصدق مستفیدا من العبارات اختلق معیارا منطقیا یتح

، وعندئذ بإمكاننا أن 2ما ورثھ عن راسل من الرموز وقوانین الحسابین القضوي والدالي

 معنى الكلمة أو العبارة ھو البحث من حیث إننفھم الترادف في إطار ما صدق العبارات، 

ى في العبارات والجمل إلى اتحاد وعلى ھذا األساس تعزى شراكة المعن. عن قیمة صدقھا

" معلم األسكندر األكبر" و" تلمیذ أفالطون:" فعند قولنا مثال في العبارتین .قیمة الصدق فیھا

، فإننا في الحقیقة ال أرسطوعلى أن لھما معنى واحدا ما داما یشیران إلى شخص واحد ھو 

   .نتردد في اختالف معناھما عل الرغم من اتحاد ما صدقھما

  

  :من التحقق إلى االستعمالاالحتفاء بالمعنى - 6-3

 أضحى مؤشرا قویا نمور وكوییبدو أن الطریق المسدود الذي وصل إلیھ كل من 

 البحث في الجانب المنطقي الصارم من تصور المعنى، إلى فیتجنشتاینعلى على تجاوز 

                                                 
 .91  دوني فرنان  المرجع السابق ص-  1

2   - Cf. Quine V.W, Méthodes de logique, tr par M.Clavelin, Paris, A.Colin, 1972, pp56/57.  
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، ا محدداموضوعیمفھوم األلعاب اللغویة الذي یحملنا على التسلیم بأن المعنى لیس معطى 

بل حركة داللیة تتأتى من خالل االستخدام المتعدد والخالق للغة، وعندئذ تتعدد معاني 

العبارة بتعدد استخداماتنا لھا في اللغة العادیة انطالقا من أن المعنى یتحدد في  الكلمة أو

 فیتجنشتاین  وفي ھذا السیاق یشیر.طریقة استخدام المتكلم للغتھ العادیة في الحیاة الیومیة

 التمكن – بحال من األحوال - إلى أن فھم جملة ما یعني فھم لغة ما، وفھم لغة معینة یعني  

  1.من تقنیة معینة

  

 عن  فیتجنشتاینالوارد في حدیث" لغة"ومن الالفت للنظر أن نشیر إلى أن لفظ 

المتفرد والنوعي یتجھ إلى الممارسات الكالمیة ذات الطابع " اللغة العادیة"و ،"ألعاب اللغة"

الذي یشخص ظاھرة تواصلیة معینة، نحو لغة العلم، ولغة األخالق، ولغة الشعر، ولغة 

 قد تراجع عن النظریة االسمیة في المعنى التي نادى بھا في فیتجنشتاینأن  یبدو .إلخ..األلم

عان طوره المبكر، تلك التي تنظر للغة على أنھا جھاز من األسماء المحددة یترتب عنھا م

محددة، بوصفھا أشیاء مستقلة عن استخدام اللغة، وظیفتھا تقریر وقائع أو وصف خبرات 

 أن یتدارك الخلط الذي سجلتھ ھذه النظریة بین  فیتجنشتاینوفضال عن ذلك حاول. فعلیة

فكانت خالصة ). مسماه(للمعنى اسما حتى عندما یغیب حاملھ إذ إن معنى االسم وحاملھ، 

اللغة كلمات ، وإنما الكلمات في اللغة لیست أسماء فقط ألشیاء" لنظریة أن انتقاداتھ لھذه ا

 حتى ،ال تشیر إلى شيء واحد بعینھ، وإن للكلمات وظائف أخرى كثیرة غیر التسمیة

 في ھذا النص إشارة صریحة .2 "الكلمة التي نعتبرھا اسما لھا معنى غیر أو ما تشیر إلیھ

ریة للغة التي تحیط بكل مظاھر التواصل اإلنساني، على إلى التأكید على الوظیفة التعبی

  .غرار الترمیز لوقائع العالم الخارجي

  

 ندرك أن االستعمال ھو فیتجنشتاینوفي ضوء ھذا التصور النظري للغة عند 

المعیار األساس لتحدید معنى الكالم، وتعدده یفضي ال محالة إلى تعدد المعنى في العبارة 

                                                 
1 - Théorie du signe et du sens, Lectures 2, sous la direction de Pierre Guiraud et Alain Rey, ed Klincksieck 
Paris 1976. p 66. 
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 ، یحكمھا قاسم مشترك غیر التشابھات األسریة أنة المعنى ھذه ال یمكنالواحدة، ثم إن شبك

 بحاجة  ومن ثم لم یكن تحلیلنا لطبیعة اللغة.نحو تلك التي نالحظھا بین أفراد األسرة الواحدة

إلى مبحث تعریف الكلمات بالمعنى المنطقي الصارم بقدر ما یحتاج إلى تحدید الظروف 

في إحدى " وسط المدینة"فعبارة . مات في سیاقاتھا المختلفةالمناسبة الستعمال ھذه الكل

الفتات المرور مثال، قد ترشدنا إلى اتجاه السیر، لكن لیس بإمكانھا أن تؤكد لنا عما إذا كان 

. ھذا الطریق ھو مبتغى حاجتنا، لذلك تجدنا بحاجة إلى تعلیمات إضافیة لتوضیح المقصد

عمال، وجعلھ معیارا أساسا لضبط المعنى، فال بد من وإذا كان ال بد من تبني مفھوم االست

كنا نرید تحدید المعنى عن " ومن ثم فإذا . تقیید ھذا المفھوم بالقواعد االجتماعیة التي تحدده

طریق االستعمال فعلینا أن نحدد بصورة دقیقة أنواع القواعد االستعمالیة التي توجد في 

مالیة بمثابة مواضعات سوسیوثقافیة تحدد دالالت ، على أن تكون القواعد االستع1 "أذھاننا

  .      الملفوظات المستعملة

  

وھكذا یظل المعنى بابا مشرعة أمام حقیقة اللغة، ومبحثا لن تتم حلقاتھ بالدقة 

ولعل ھذا ما جعل . والتمام، بل دقتھ تتوقف على الغرض الذي یحققھ في ظروف معینة

نھ غامض مثل غموض النحو والقاعدة النحویة  نفسھ یصف مبحث المعنى بأفیتجنشتاین

   .2والتركیب اللغوي في النظام اللساني 

  

  : مجال منطق االستعمال من القضیة إلى الخطاب-7

ال مندوحة أن تكون الدراسة االستعمالیة بوصفھا بعدا جدیدا قد تكونت ضد المنطق 

، والداعیة إلى منھج 1930 منذ سنة فیتجنشتاینالصوري مع القطیعة التي سجلتھا أبحاث 

یتمثل في القیام باستقصاء دقیق لمختلف استعماالت اللغة الممكنة في رحاب األلعاب اللغویة 

بوصفھا سفوحا لسانیة ذات نشاطات اجتماعیة تحدد صورا وأشكاال نموذجیة للحیاة 

درسة  أرضیة عملیة ألبحاث مفیتجنشتاینوقد تشكلت ھذه التوصیة التي قدمھا . االجتماعیة

، التي ماانفكت تدعو لتحلیل اللغة العادیة أوستین وستراوسن وغرایسأوكسفورد بزعامة 

                                                 
 .28حفة، المرجع السابق ص   عبد المجید ج-  1
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وفق منھج ینفتح للفروق وحتى الدقائق الضمنیة في االستعمال السیاقي لألقوال الفعلیة بعیدا 

  .عن التحلیل الصوري للقضایا

  

لسفة اللغة ظلت نقطة وتجدر بنا اإلشارة في ھذا المقام، إلى أن مشكلة اإلحالة في ف

تقاطع التحلیلین، التحلیل المنطقي، والتحلیل االستعمالي للغة من جھة اعتبار العالقة بین 

موریس .بعبارة أدق، إذا اعتمدنا الخطاطة التصنیفیة التي وضعھا ش.  والتداولیاتالداللیات

لى اختزال ثالثیة ، نقول إن نظریة اإلحالة تسعى إ)علم التركیب، علم الداللة، التداولیة(

ھذه الخطاطة، لكونھا مبحثا مشتركا بین علم الداللة الذي یبحث في عالقة الرموز باألشیاء 

وفي المنطق بنظریة اإلحالة والوجود ونماذج تأویل الحساب، والتداولیة التي تبحث في 

  .1والفعلي للرموز من قبل المتكلمین  االستعمال السیاقي

  

بستیمولوجیة لھذه المقابلة بین التحلیلین للغة، فإنھا تنطوي وعالوة على األھمیة اال

بعة اللتزامات قصوى تتعلق دون أدنى شك على رھان فلسفي كبیر، یتمثل في الخیارات التا

، والمتعالیة a prioriاللغة ذاتھا، من مثل االلتزامات المبدئیة القبلیة بطبیعة 

Transcendantaux. القضایا في مطارحاتھ الصوریة  وتلك نقطة استخف بھا منطق

للخطاب، على الرغم مما شھده من تعمیقات منھجیة ظلت تدعو إلى إقحام الجمل التي 

استدرك ومن ثم . ضمن مجال التحلیل القضوي Modalisationsتنصب على تقییدات 

إثر دراسة نقدیة للحجج -التحلیل االستعمالي للغة مع طالئع التفكیر المنطقي المعاصر

 المعطى الحیوي للغة، من خالل مراعاة مرونة الشكل اللغوي، والطابع -ذاھب الفلسفیةوالم

ومنذئذ أصبحت الترجمة القضویة غیر كافیة لتحلیل عدد كبیر من جمل . الملموس للتلفظ

الخ، ...وعبارات اللغة الطبیعیة العادیة، من مثل التراكیب االستفھامیة، واألمریة، والرجائیة

  . ا من قیم الحقیقة المتعلقة بالصدق أو الكذببحجة انفالتھ
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ولما كان استعمال اللغة الطبیعیة ھو المنطلق األساس لمتصورات أنصار التحلیل 

، بات من الضروري الحدیث عن استرتیجیة جدیدة "اللغة العادیة"االستعمالي تحت شعار 

 الثابتة بالمفھوم تعمل على استعادة المحتوى الحیوي والدینامیكي لسانكرونیة سوسیر

الباختیني، مع إمكانیة إعادة االعتبار لمركزیة التلفظ وخواصھ ضمن الدراسة اللغویة، 

، واختزل )لسانیات سوسیر(والذي طالما غیب خالل مشروع النزعة الموضوعیة المجردة 

   *).األسلوبیات(ضمن النزعة الفردیة 

  

لیل دي ألنصار اللغة العادیة في تذریاوال یفوتنا في ھذا المقام، أن ننوه بالدور ال

الصعوبات التي باتت تعترض بعض المحاوالت الساعیة إلى صورنة اللغة الطبیعیة من 

مثل أنموذج ھاریس الریاضي، وأنموذج یلمسلیف المنطقي، ومقاربة بلوم فیلد التجریبیة، 

غة وذلك بحجة أن صورنة ظواھر الل. وكذا األنحاء الصوریة في أنموذج تشومسكي

الطبیعیة ال یضمن بالضرورة رفع الغموض وااللتباس عن تعابیرھا المستعملة، مما یفسر 

وال أدل على . االختالف الجوھري في  طبیعة بنیة ھذه اللغة ذاتھا عن بنیة اللغات الصوریة

ذلك من أن عملیة فھم الخطاب الطبیعي تقتضي قراءات متعددة، وتأویالت مختلفة تحول 

وقد كان ھذا . ا وتاما واضحسة الظاھرة اللغویة وتخریجھا تخریجاكان دراأحیانا دون إم

سندا رئیسا للعدید من الدراسات والسیما التداولیة منھا، التي أبدت تحفظات شدیدة من اللغة 

الواصفة، مع إمكانیة تعدیل النسق الصوري لیأخد في اعتباره المضمون، وذلك بإقحام 

. 1ف عن الوضع الممیز للغة الطبیعیةاب الطبیعي من أجل الكشة في الخطالمقومات التداولی

  .     وأنصار مدرسة أوكسفورد بعدهفیتجنشتاینوفي ھذا اإلطار یندرج مشروع 

  

 المنعطف االبستیمولوجي ءونحن إذ نعتد بھذه اإلستراتیجیة الجدیدة في استقرا

" االستعمال"و"  العادیةاللغة: "للدرس المنطقي، نجد أنفسنا أمام مصطلحین شائكین ھما

. بوصفھما وجھین لمفھوم واحد سرعان ما أضحى شعارا ألبحاث فالسفة مدرسة أكسفورد

: وال شك أن االكتراث بالصیغ التعبیریة المتداولة في أبحاث فالسفة ھذه المدرسة من مثل
                                                 

 .60/67 ص ص 2001 أفریل 15  ینظر عبد القادر بوزیدة، فلسفة اللغة والمبدأ الحواري عند باختین، مجلة اللغة واألدب جامعة الجزائر ع-  *
 .73- 72 ص ص 2000 1المغربط/الباھي، اللغة والمنطق بحث في المفارقات، المركز الثقافي العربي، داراألمان الرباط  ینظر حسان -  1
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 وقوف ، قد حال دونالتعبیر العادي، االستعمال العادي، األلفاظ العادیة، اللغة العادیة

 ھ یسجلفضال عن التداخل الحاصل الذيالقارئ عند المعنى الدقیق لھذه االستعماالت، 

  .     القارئ بین اللغة العادیة واللغة الطبیعیة

  

االستعمال واللغة العادیة : یبدو أنھ من العسیر تحدید المعنى الدقیق لمصطلحي

في  *Gilbert Ryle رایل.جھاھو  حتى بالنسبة ألبحاث فالسفة أوكسفورد أنفسھم، فالعادي،

للتعابیر اللغویة بھدف وضع  Standard المعیاري أبحاثھ یكتفي بتحدید االستعمال أحد

وفي ھذا . المعیارينموذجھا أتقدیرات منطقیة لطریقة استعمال التعابیر المشتركة في 

 اللغة العادیة ھو االستعمال العادي للتعبیر، واستعمال:  إلى أن التمییز بینرایلالسیاق یشیر 

 للتعبیر، والتعبیر المشترك الذي یقال في مقابل المعیاريفي جوھره تمییز بین االستعمال 

 ھو االستعمال الشائع أو العادة Usageبینما یكون العرف اللغوي . التعبیر االصطالحي

یاسي  في األنموذج المقرایل وعلى ھذا األساس یتحدد معنى اللغة العادیة حسب 1.اللغویة

 ھو استعمال مشترك بین المتخاطبین معیاريللتعبیر، انطالقا من أن كل استعمال لغوي 

وبما أن العرف اللغوي في االستعمال العادي  یختلف شیئا ما عن  .وفق مبدأ العرف اللغوي

قواعد التعبیر االصطالحي المشترك بین أفراد الجماعة اللسانیة، بات من الضروري  

ز الحاصل بین اللغة العادیة واللغة الطبیعیة، انطالقا من أن األولى تمثل القسم التسلیم بالتمیی

الدارج والمتداول بالعرف اللغوي من اللغة الطبیعیة، بینما تكون الثانیة محكومة بقواعد 

  .   التعبیر االصطالحي ومواضعات الجماعة اللسانیة

   

 أن استعمالھا العادي في وبالرغم من أن اللغة الطبیعیة ھي مادة الخطاب، إال

سیرورتھ التواصلیة، یخرجھا من معیاریة الشراكة االصطالحیة والتجرید القواعدي إلى 

ذلك أن ما یتم التبادل بھ ھو التعبیر .  المواضعة في التواصلمعیاریةخصوصیة العرف و

أضحى الخطاب یستلھم المعنى من ومن ثم  .المعیاري والمشترك بین طرفي الخطاب

                                                 
 . فیلسوف إنجلیزي، أستاذ الفلسفة والمیتافیزیقا بجامعة أكسفوردGilbert Ryle 1900 -1976جیلبار رایل  -  *

1  - Cf.Ryle, Ordinary Language Philosophical Review 1953 p 167 
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 یكتسب الخطاب قیمة رمزیة تنبع من من السیاق السوسیوثقافي، وعندئذارج، أي الخ

  .  واإلیحاءالتقریرالتجارب الفردیة وفق استراتجیتي 

   

ن ھذا ن استعمال اللغة ھو الخطاب، حیث إأن میداوتأسیسا على ما سلف، یبدو 

، Enoncéation لفظاالستعمال ال یتبلور إال من خالل إستراتیجیة قولیة تسمى عملیة الت

بوصفھا النشاط الرئیس الذي یمنح استعمال اللغة طابعھا التداولي، مما یبلور عناصر 

وعندئذ . 1من مرسل ومتلق ووضعیة خطابیة تتحدد بالقصد والھدف: السیاق في الخطاب

تتحدد وظیفة اللغة وفقا لالستعمال الذي ما فتئ یمنحھا طابعھا الحیوي والخالق، بدال من أن 

تحصر في اإلطار التواصلي حسب ما أقرت بھ النزعة الموضوعیة المجردة في الفكر 

 ومرد ذلك في نظرنا یعود إلى تمركز ھذه النزعة على الرؤیة النظامیة §.اللساني البنوي

 وفي ھذا اإلطار یؤكد أحد الباحثین .المجردة للغة معزولة عن ممارساتھا الفعلیة في السیاق

لیس ثمة كبیر اختالف في وظیفیة اللغة، وإذا : " الوظائفي للغة إذ یقولعلى مركزیة البعد 

عن لناف أن ینفي ذلك فإنھ یواجھ بإحدى الحقائق الكلیة الثابتة، حقیقة ذات شقین ھما، 

أوال أن ال موجود موجود  دون أن تكون لھ وظیفة وجد من أجل تأدیتھا، وثانیا أن ھذا 

االختالف بین . (...) شكل الذي تتطلبھ الوظیفة المسندة إلیھالموجود یتخذ كلیا أو جزئیا ال

طبیعة األدوار التي تسخر اللغة للقیام بھا : اللسانیین وفالسفة اللغة كامن في أمرین

وعندئذ یتعذر الفھم العمیق ألي ظاھرة لغویة في غیاب الوقوف عند وظیفتھا . 2 "وعددھا

  .    في االستعمال

فة اللغة قد طوع مفھوم الخطاب في جدلیة الحدث والداللة، فإن ھذا وإذا كان البحث في فلس

المعطى التصوري الذي حازه مفھوم الخطاب ظل مسلمة مفروضة في أدبیات الخطاب 

                                                 
 .27 ینظر عبد الھادي بن ظافر الشھري، المرجع السابق ص -  1
التواصل ھو الوظیفة األساسیة لھده األداة التي " بصفة رسمیة من أن ) أحد أقطاب مدرسة براغ البنویة( نقصد بذلك ما أعلنھ أندریھ مارتینیھ -  §

إال أنھ بإمكاننا مناقشة ھدا الطرح خارج اإلطار  . André Martinet Elements de Linguistique générale1978 p9" نسمیھا اللغة 
، وعلى )سیمیولوجیة(òم إن التواصل وظیفة مشتركة بین أنظمة لسلنیة وغیر لسانیة . النسقي الصارم الدي یقضي بأن اللغة منظومة تجریدیة òابتة

من أن نجعل وظیفة اللغة  وعلنا ال نجد حرجا . عتبار لحركة ھذه اللغة في السیاقھدا األساس ینبغي أن نتحفظ إزاء ھذا التصور انطالقا من إعادة اال
حول ) 1923(، األمر الذي یحملنا على التسلیم حتما بأطروحة مالینوفسكي )2002ینظر محمود أحمد نحلة " (استعمال " مرادفة لكلمة 

:  ھدا الباحث عن وظائف مقامیة وأخرى سحریة، وینقسم كالھما  إلى فرعین االستخدامات العملیة والمقامیة للغة ، ومن òم أضحى الحدیث في نظر
وال جرم أن یكون ھالیداي قد اعتمد على تقسیم مالینوفسكي بشيء من التفصیل ). 227 ص2002ینظر نحلة (وظائف فاعلة وأخرى سردیة 

  . والتدقیق
 .24 ص 2005 1المغرب ط/ات مكتبة دار األمان الرباط أحمد المتوكل، التركیبیات الوظیفیة، قضایا ومقاربات، منشور-  2
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اللساني، تقضي بضرورة االنتقال من لسانیات اللسان إلى لسانیات الخطاب، وذلك منذ أن 

دیھ سار یلمسلیف في الفصل بین أعلن سوسیر الفصل بین اللسان والكالم، وعلى ھ

أضحت نظریة الخطاب تستمد نتائجھا ومن ثم . Usage واالستعمال Shémaالخطاطة 

ذلكم الوعي المنھجي، الذي سرعان ما تجاوز حدود التقعید للنظام االبستیمولوجیة من 

اللساني في مستوى الجملة، إلى ھموم الممارسة واالستعمال في رحاب الملفوظ 

وتأسیسا على ذلك نجد أنفسنا في الفصل الالحق من ھذا البحث . خطابال/والنص

 للتعریج على مفھوم الخطاب – قبل المعالجة اللسانیة لھذه الوحدات الكبرى -مضطرین

والنص، مع إمكانیة تقصي ھویة المفھوم في إسھامات الدراسات العربیة القدیمة عبر 

 .  مختلف محطاتھا النظریة والتطبیقیة

  

أن ننبھ في ھذا المقام إلى أن م�ا ق�د یلتم�سھ الق�ارئ م�ن اس�تقراء اقتراح�ات الفك�ر حسن ویست

اللغوي العربي القدیم في ھذا المجال استقراء مسھبا، یعزى إلى طبیعة رؤیتنا المنھجی�ة الت�ي 

تقضي ببیان االمتدادات المعرفیة لھذه االقتراحات من أج�ل ض�بط أص�ول المعرف�ة اإلن�سانیة 

لتواصل المعرفي بین الفكر الغربي والفكر اللغوي العرب�ي الق�دیم ، ال س�یما م�ا ضمن حدود ا

  . تعلق بمفھومي النص والخطاب، وإشكاالت البنیة والوظیفة تنظیرا وإجراء
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  الفصل الثاني

  
 
 

اإلرهاصات التراثية نحو تأسيس منهجي النص والخطاب، 
  للمفهوم

  
  
  : وموقع تحلیل الخطابشكال اللسانياإل

 :النص، اإلطار المفاھیمي/الخطاب

  :البحث اللغوي العربي بین المعیار واالستعمال

  :استقراء المادة المعجمیة مجال البحث

  :لنص والخطاب في التراث اللغوي العربيا

  :   البیئة األصولیة

  :البیئة اللغویة والنحویة

  :البیئة البالغیة
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، وعندئذ فكل (...)لفكر والوجدانفالنص يمثل حقيقة معطاة ل" ... 

نص شفهيا كان أو مكتوبا، يتضمن تماما، كما هائال من العناصر 

غير المتجانسة، الطبيعية منها والبدائية، بحيث تبدو غريبة في 

ها تفلت من مجال العلوم اإلنسانية، لتقترب من من حيث إنالتدليل 

                                                       ".   التحليل اللساني، والفيلولوجي أو ما شاكلهما

  

  ميخائيل باختين
  

  

  



 

 82

  

  : وموقع تحلیل الخطابشكال اللسانياإل -1

إن عملیة استقراء المسار التعاقبي لتطور األبحاث في مجال علوم اللغة ابتداء من 

ویبدو أن . "الخطاب"الستینیات، تكشف لنا عن بلورة حقل معرفي مستقل یكون موضوعھ 

ھذا الحقل ما زال یؤسس مع اللسانیات عالقات معقدة تسعى باستمرار إلى إعادة التشیید 

االبستمولوجي للظاھرة اللغویة، ال ألنھ حركة علمیة تقع في نقطة تقاطع مجموعة من 

 نسقا متجانسا من المفاھیم والنظریات یكونالحقول المعرفیة فحسب، بل ألنھ حقل معرفي 

  . الخطاب في كل المستویات واألطرإشكال ى إلى فھم التي تسع

  

، فإنھا تكاد ھ ومفاھیمھ نظریاتوعلى الرغم من اختالف مقاربات تحلیل الخطاب 

 Grawitz یؤكد فیھ الباحث  واحد لموضوع ھذا الحقل، على نحوتجمع على تعریف

دأ مؤداه أن كل تنطلق من مب" (....) من أن معظم األبحاث في ھذا المجال ) 345 /1990(

وخارج . الملفوظات ال تظھر بوصفھا جمال أو متتالیات من الجمل، بل بوصفھا نصوصا

كل نص نصادف صیغة تنظیم من نوع خاص، إذ یتعین علینا من خاللھا معالجة ھذا النص 

وعلیھ فأي تصور یأخذ في الحسبان بنیة . بربطھ مع جملة الشروط التي تم فیھا إنتاجھ

 ضمن ھذ اإلطار 1. " شروط إنتاجھ، ھو معاینة للنص بوصفھ خطاباالنص في رحاب

 باستراتیجیة تحلیل تتقصد تعریف آلیات تحویل النظام اللساني خطاب/نصارتبطت فرضیة 

وتحدیدھا إلى ممارسات لغویة عینتھا األساس ھي الخطاب؛ كما أن التمییز القائم بین النص 

یة خروج النص من كونھ تتابعا ألدلة ال عالقة والخطاب یفضي إلى إلقاء الضوء على عمل

لھا بفعل إنتاجھا إلى غایة تحصیل ھذه األدلة باالستعمال فھما وتأویال في حال الخطاب 

  .  الذي یصادف الحدیث في ظروف زمكانیة معینة

                                                 
1  - ( ….partant néanmoins du principe que les énoncés ne se présentent pas comme des phrases ou suites de 

phrases mais comme des textes. Or un texte est un mode d’organisation spécifique qu’il faut étudier comme tel 
en le rapportant aux conditions dans lesquelles il est produis. Considérer la structure d’un texte en le rapportant 

à ses conditions de production, c’est l’envisager comme discours). Grawitz in Alpha Ousmane Barry 
http//www.chaire-med.ca 
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لم یحظ باالستعمال ضمن المعجم السوسوري الموظف في " خطاب"ن مصطلح إ

برر ذلك منھجیا ھو رؤیة سوسیر التي ما برحت تحصر  ونحسب أن ما ی.*المحاضرات

إن نظریة سوسیر ترتكز على . *مجال اللسانیات في دراسة اللسان بوصفھ نظاما من الدالئل

، على أن یتجھ البحث اللساني صوب دراسة فرد/مجتمع التي تختزل ثنائیة كالم/لسانثنائیة 

وعندئذ یفترض الفصل بین اللسان والكالم . النظام اللساني في مقابل النشاط الفردي للكالم

وفي رحاب ھذه الثنائیة السوسوریة یكون . فصال بین ما ھو اجتماعي وما ھو فردي

  . ھ یشاكل الكالم مفھوما، ویباینھ مصطلحامن حیث إنالخطاب معطى غائبا، 

  

وعندئذ بإمكاننا استنتاج خصائص الخطاب بالمفھوم السوسیري في دراسة الكالم، 

) فحص الموجات والذبذبات الصوتیة(ھا دراسة تتوافر على العنصر الفیزیائي یث إنمن ح

معاینة (والعنصر النفسي ) فحص جھازي التصویت والسماع(والعنصر الفیزیولوجي 

في وبما أن الوقائع الكالمیة لم تحظ باالھتمام العلمي الكبیر . 1 )الصور اللفظیة والمفاھیم

اال تعبر عن إنجازات لغویة واجتماعیة، فإننا في واقع األمر  بوصفھا أفعمحاضرات سوسیر

ال نكاد نحصل على تصورات منھجیة وأسس ابستیمولوجیة واضحة المعالم لموضوع 

، حیث مال إلى  المعاصر الدرس اللسانيفي مما أثر سلبا ،الخطاب في المحاضرات

  .التضییق والحصر والجمود

  

 منذ Ch.Bally شارل باليلثنائیة، كانت تلك التي قادھا أول محاولة إلعادة تشیید ھذه اإن 

التي ما فتئت تستعرض معالم لسانیات الكالم في مقابل ، "األسلوبیة" في مؤلفھ 1909

لسانیات اللسان عند سوسیر، من خالل استقصاء خصائص المتلفظ والعملیة التلفظیة 

                                                 
 2002مقاالت  في اللسانیات العامة المنشورة سنة " نستثني من ذلك ما ورد عن سوسیر من إشارتھ إلى الخطاب واللغة الخطابیة في    إننا-  *

 Jean Michel Adam, Linguistique: ینظر في ھذا المقام. Starobinski 1971:14، وقد تمت اإلشارة إلیھا ألول مرة من قبل  "بقالیمار
textuelle Des genres de discours aux textes, Ed Nathan Paris, 1999p 23. 

 إننا نؤòر ھھنا استعمال مصطلح دلیل بدال من عالمة، ألن المصطلح األجنبي یحافظ على جدره اللغوي في كل االشتقاقات الدالة على استعماالت -   *
ھذا عالوة على أن ھذه . Signeللمصطلحات األجنبیة المتعلقة بالجدر دلیل، داللة، دال، مدلول، تدلیل، بوصفھا مقابالت عربیة : مختلفة نحو

  .الترجمة یقرھا مكتب تنسیق التعریب بالرباط، بوصفھ أكبر ھیأة لغویة في الوطن العربي
  
1- Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Edition critiqué par Tullio de Mauro, Posteface de 

Louis-Jean Calvet, ed Payot, Paris1972 pp 155/159.  
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فعل " نظفر بمفھوم جدید، ھو  فإنناP.Guillaume بول غیومأما لدى  .وعالقتھما بالسیاق

 منزلة الذات المتكلمة في الخطاب، ا صریحتأكیدا الذي یؤكد Acte de discours" الخطاب

إال أن ھذا .  بشيء من التفصیل في نظریة التلفظBenveniste  بنفینستمثلما  نصادفھ عند

ئیة ھ انطلق من الثنامن حیث إنالطرح یظل وفیا آلراء سوسیر بوجھ من الوجوه، 

 عوض كالم، ذلك للتأكید على ما Discoursكالم، مع توظیفھ لمصطلح /السوسوریة لسان

: لإلحاطة بھا من مثل كالم یكتسبھ اإلنجاز اللغوي من تمظھرات سیاقیة ربما ال یتسع لفظ

ضمن ھذا المنظور، یرتكز في . الوجھ الكتابي، والحركات الجسدیة، والسیاق بشكل عام

إلى اللسان بوصفھ النظام السابق على الخطاب والموجود بالقوة، في تصنیفھ على نظرتھ 

  .1حین إن الخطاب یوجده بالفعل

  

 إلى احتضان مفھوم اللغة *یلملسلیفلویس وفي رحاب ھذا التصور یسعى 

Langage الذي طالما غیب في المحاضرات، مع اھتمامھ المتزاید بمشكالت التعبیر 

 Totalitéنظریة لغویة استبطانیة تتوافر على مبدأ الكلیة ذلك من أجل بلورة . 2والمحتوى

وفي سیاق حدیث یلملسلیف عن مسألة البنیة . *من حیث قابلیتھا للتطبیق على اللسان العالمي

 وتضمینیا، ألنھ نظام ثان مغلقاومبدأ التحلیل، نلفي إشارة متمیزة إلى النص بوصفھ نظاما 

وأنھ یطلق على أي ملفوظ مكتوبا كان أو .  اللسانبالنسبة إلى نظام أساسي للداللة وھو

 التي تتمتع بھا الجملة في التحلیل  نفسھامحكیا، طویال أو قصیرا، كما أنھ یتمتع بالمقومات

 ومع أننا ال نكاد نجد 3.، دون أن تكون من المستوى نفسھ)صوتیة، تركیبیة، داللیة(اللساني 

الخطاب، إال أننا نحسب حدیث یلملسلیف عن في كتاباتھ تصورا علمیا واضح المعالم عن 

نظریة اللغة تصورا مبكرا للدرس السیمیائي المعاصر والسردیات، ذلك من خالل إشارتھ 

  .إلى البعد السیمیائي للنص، وعن اللغة اإلیحائیة
                                                 

  .37  ینظر عبد الھادي بن ظافر الشھري، المرجع الساق ص -  1
 للمشروع البنوي في لسانیات سوسیر، إال أن مرجعیتھ المعرفیة في المنطق L.Hjelmslevلویس یلملسلیف على الرغم من إخالص   - *

  إضافة نوعیة Glossématiqueالمنظومیة تھ من صیاغة مشروع ریاضیاتي في اللسانیات، أضحت بموجبھ والریاضیات واللغات السالفیة، مكن
  .للدرس اللساني المعاصر

2  - Cf. Hjlmeslef Louis, Prolegoménes a une théorie du langage, Ed de Minuit, Paris, 1968, pp 72/73. 
روعھ الموسوم بنظریة اللغة تعد سابقة أولى في التجرید اللغوي وعولمة النظریة اللسانیة، تأتي بعدھا  في واقع األمر إن محاولة یلملسلیف في مش- *

فإذا كان . إال أن المفارقة بین ھذین المشروعین تتأتى من االختالف الحاصل بین تصور كل منھما. محاولة تشومسكي في النظریة التولیدیة التحویلیة
  .یمیائي فإن التصور اللساني یظل إطار النظریة الذھنیة عند تشومسكياألول یراھن على التصور الس

3  - Cf. Dictionnaire Encyclopédique des sciences du langage, T.Todorov, O.Ducrot, Ed seuil Paris 1982 p375.     
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 حول البنى السردیة لألدب المكتوب 1915ومع تطور األبحاث الشكالنیة منذ 

، تم تجاوز مبدأ المحایثة إلى لفالدمیر بروبجیا الحكایة ، وبخاصة مورفولوشفويوال

االھتمام بالتشكیالت الخطابیة من حیث ھي نصوص، وذلك عقب معاینة البنى التركیبیة 

  في أبحاثھ الرائدة E.Benvenisteتأتي بعد ذلك محاولة بنفینیست . والداللیة لھذه النصوص

 فتئت تشكل القطیعة الرسمیة مع المشروع  ، والتي ما*حول التلفظ وسیمیولوجیا اللسان

إن . السوسوري، وذلك من خالل تمركزھا حول مفھوم االستعمال في مقابل النظام اللساني

 في الخطاب، بعیدا عن مطابقة Enoncéateur  الالفظبنفینیست یراھن على مركزیة الفاعل 

اصر ھذه اللغة التي تشكل الذاتیة المغلقة مع الجھاز الشكالني للغة، بوصفھا عنصرا من عن

وھو بذلك یكون قد أسھم في إدراج مفھوم الخطاب ضمن اللسانیات، . ماھیة الخطاب

ویبدو أن ھذه المحاولة قد . بوصفھ منعطفا جدیدا من منعطفات الدرس اللساني المعاصر

اعتمدت على اإلرث الفلسفي للفلسفة التحلیلیة، وبخاصة جھود مدرسة أوكسفورد، وجھود 

  .باختین.احث اللساني الروسي مالب

  

استطاعت حیث ال مندوحة، أن تكون اللسانیات المعاصرة قد حققت استكشافا جدیدا، 

بموجبھ أن تفك عزلتھا بالتفاعل مع مجموعة من الحقول المعرفیة في العلوم اإلنسانیة، 

 وال شك أن. مشكلة ضمن أبحاث اللسانیات الفرنسیة ما أضحى یعرف بتحلیل الخطاب

الجوس في مسارب ھذا الحقل المعرفي یحملنا على إثارة أسئلة جوھریة ذات صلة بالنص 

ما الخطاب؟ ما ھي أبرز المقاربات المنھجیة في تحلیل : والخطاب على النحو التالي

  .الخطاب؟ 

  

  

   

                                                 
ففي رحاب رؤیتھ استطاعت اللغة أن . ساني المعاصر إننا ھھنا ننصف جھود وإسھامات إمیل بنفینیست التي عدت من أبرز منعطفات الدرس الل-  *

وإن كان ال بد من اإلشارة إلى أن انتقاد بنفینیست لمشروع سوسیر، یعد في الحقیقة . تتخلص من معیاریة النظام، وتنتعش في حیویة االستعمال
فاألجدر لنا إذن أن ننصف باختین في . خصوصامتدادا لموقف باختین الصارخ والرافض للسانیات البنویة عامة ومشروع سوسیر على وجھ ال

  .المقام األول بحكم األستاذیة لتلمیذه بنفینیست
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 :النص، اإلطار المفاھیمي/الخطاب -2

 على تصورات نظری�ة -اب ونحن نروم البحث عن حد لمفھوم الخط-ال نكاد نعثرإننا     

دقیقة تفضي إلى تعریف واحد أوحد، والسبب ف�ي ذل�ك یع�ود إل�ى ع�دم اس�تقرار ھ�ذه المقول�ة 

في الممارس�ة واإلج�راء، ف�ضال ع�ن كونھ�ا تغط�ي م�ساحة شاس�عة م�ن الت�صورات المختلف�ة 

ث ویبدو أن ھذه المقولة كانت متداولة ف�ي االس�تعمال الفل�سفي الكالس�یكي، حی�. لدى الباحثین

ومن ثمة كان�ت قیمتھ�ا . سیةن المعرفة الخطابیة والمعرفة الحدیتعین علینا بموجبھا التمییز بی

أم�ا ف�ي الل�سانیات، یب�دو أنھ�ا . 1المعرفیة ال تقل أھمیة عن قیمة اللوغوس في الثقافة الیونانیة

، وھ��ي الفت��رة الت��ي تمی��زت ب��أفول الل��سانیات البنوی��ة غی��وم.ب��ولش��ھدت أول اس��تعمال م��ع 

 إال أنھا لم تعرف تحدیدا نظریا دقیقا في ھ�ذه المرحل�ة، ید االھتمام بالتیارات التداولیة؛صعوت

اللھ��م إال بع��ض اإلش��ارات التنبیھی��ة بالوض��عیة االب��ستیمولوجیة لل��درس الل��ساني، وال س��یما 

  .اإلشكال المتعلق بعالقة االستعمال اللغوي بالنظام اللساني

ص�فة إجرائی�ة وعملی�ة متمی�زة، ك�ان ) 1952(ریسھ�ا.ز  ل�دى ھذه المقولةلقد اكتسبت

ذل��ك ض��من منھجیت��ھ المبتدع��ة ف��ي تحلی��ل الخط��اب اإلش��ھاري، المطبوع��ة بمالم��ح النزع��ة 

ذلك ضمن دراسة قواعد الجمل وتحلیلھا بوصفھ وحدات ممكنة في لغة معینة، من  .السلوكیة

ل�ى تحلی�ل الخط�اب أن وحسب تصور ھذا الباح�ث یتع�ین ع. حیث توافر القابلیة فیھا للتحقیق

یبحث في  معرفة المقاییس وبنائھ�ا، وك�ذا اعتب�ار مجموع�ة م�ن الحلق�ات الوص�فیة عل�ى أنھ�ا 

فھي تشكل في نظره مؤسسة لشبكات من التكافؤ ب�ین جم�ل وحلق�ات . متتالیات لجمل ملفوظة

وعندئ�����ذ أض�����حى الخط�����اب م�����ع ھ�����اریس وح�����دة ل�����سانیة ف�����وق الجمل�����ة . م�����ن الجم�����ل

Transphrastique ، أو متتالیة من الجمل.  

 الجم��ل ف��ي رح��اب "غراماطیق��ا"ق��د ظ��ل مفھ��وم الخط��اب یتمت��ع بھ��ذا الت��صور م��ع ل

وامتد ھذا الت�صور . النزعة التوزیعیة السلوكیة، بوصفھ اللبنة األولى من لبنات علم الخطاب

وف�ي ھ�ذا ال�سیاق ی�شیر أحم�د المتوك�ل . S.Dijk دی�ك.یمونس�في أدبیات النحو الوظیفي م�ع 

أي إنت��اج لغ��وي منظ��ور إلی��ھ ف��ي عالقت��ھ "  مفھ��وم الخط��اب یمك��ن أن ین��سحب عل��ى م��ن أن
                                                 

1 -Cf. P.Charaudeau, D.Mangueneau Dictionnaire D’analyse de discours,Paris, Ed seuil, 2002, p185.  
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، یتبین من ھ�ذا . (....)بظروفھ المقامیة وبالوظیفة التواصلیة التي یؤدھا في ھذه الظروف

التعریف العام أن الخطاب في النحو الوظیفي ھو كل مجموعة من الجمل ی�تم بھ�ا التواص�ل 

 ال نج�د حرج�ا ف�ي اعتم�اد ھ�ذا التعری�ف بوص�فھ عتب�ة مفھومی�ة وقد. 1 "بین مستعملي اللغة

       .لمصطلح خطاب في الدراسات اللغویة المعاصرة

 ف��ي تحدی��ده للخط�اب عل��ى أن��ھ 1966 بنفینی�ستوانطالق�ا م��ن خاص�یة ال��تلفظ، ی��ذھب 

ھ یمث��ل المج��ال ال��ذي تتحق��ق فی��ھ اإلبداعی��ة م��ن حی��ث إن��ذل��ك الق��سم ال��ذي یع��ارض الل��سان، 

وفي ھذا السیاق یعرف التلفظ على أنھ . ة بوصفھما قیمتین جدیدتین لوحدات اللسانوالتناصی

الفع��ل الف��ردي ال��ذي ی��سمح للم��تلفظ بتفعی��ل النظ��ام الل��ساني، أو ب��األحرى تحوی��ل الل��سان إل��ى 

، 2وحسب ھذا التصور، یغدو الخطاب تظاھرة تلفظیة في كل حدث ل�ساني تواص�لي. خطاب

ك��ل تلف��ظ " أن المفھ��وم األوس��ع للخط��اب یتح��دد ف��ي نط��اق وبمعن��ى أدق، ی��رى بنفینی��ست 

وإذ ذاك . 3"یفت��رض متكلم��ا وم��ستمعا، وعن��د األول ھ��دف الت��أثیر عل��ى الث��اني بطریق��ة م��ا 

تتوقف الجملة عن كونھا موضوعا للدراسة اللسانیة، وتحل محلھا وح�دة م�ا بع�د الجمل�ة ھ�ي 

لمنھج�ي، ت�م توس�یع نط�اق موض�وع ومع ھذا االستكشاف الجدید، والتعمیق ا. وحدة الخطاب

البحث في اللسانیات، أو باألحرى فك عزلتھا من م�ضایقات النزع�ة المعیاری�ة المج�ردة إل�ى 

  .         دینامیة االستعمال الخالق للغة

إن ال��ذي ال ی��ستطیع أن یم��اري فی��ھ، ذل��ك الت��شكل المن��اور لمفھ��وم الخط��اب ض��من  

ا م���ن ل���سانیات الجمل���ة إل���ى ل���سانیات ال���نص الممارس���ات المتوخی���ة س���بل التحلی���ل انطالق���

فالسیمیائیات، مما اعتاص على الباحثین على اختالف مشاربھم اعتیاص�ا ص�عبا ف�ي  ح�صر 

 مفھ��وم الخط��اب ض��من حق��ل معرف��ي واح��د ی��تم بموجب��ھ فح��ص تمظھ��رات الخط��اب إش��كال 

مل�ة عل�ى جD.Mengueneau   دومینی�ك م�انقونو یحیلن�اض�من ھ�ذا اإلط�ار. وأشكالھ وأنواعھ

                                                 
المغرب /اب من الجملة إلى النص، دار األمان للنشر والتوزیع الرباط  أحمد المتوكل ، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، بنیة الخط-  1

  .17/18 ص ص 2001
2 -Cf. Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale 2 ed gallimard, 1974 pp 80/81.  

3 - Il faut entendre discours dans sa plus large extension ; toute énonciation supposant un locuteur et un 
auditeur, et chez le premier l’intention d’influencer l’autre en quelque manière.   Emile Benveniste Problèmes de 

linguistique générales Op cit p 242.   



 

 88

م��ن التمف��صالت المنھجی��ة الت��ي ش��كلت مفھ��وم الخط��اب ض��من الف��ضاء الع��ام لنظری��ة تحلی��ل 

  :الخطاب، نذكر أبرزھا

  .الخطاب بوصفھ مرادفا للكالم من منظور لسانیات الجملة §

الخط��اب بوص��فھ وح��دة ف��وق الجمل��ة مرادف��ة لل��نص، م��ن منظ��ور ل��سانیات  §

 .النص

 .سیاقیة من منظور تداوليالخطاب بوصفھ فعالیة تلفظیة ذات تمظھرات  §

 .1الخطاب بوصفھ النموذج األرقى للمشافھ والمحادثة §

ومن ھھنا یصبح الخطاب ضمن الممارسة اللغوی�ة ف�ي المحطت�ین الثانی�ة والثالث�ة م�ن 

ھ ی��شكل م��ع م��ن حی��ث إن��، Texte یتح��ول إل��ى ن��ص وم��ن ث��مھ��ذا الت��صور، وس��یلة للمعرف��ة، 

. س�ة ض�من حق�ل ل�سانیات ال�نص وتحلی�ل الخط�ابمفھوم النص فرضیة قابل�ة للتحلی�ل والدرا

یتنازع��ان االس��تعمال ال��واعي والمج��اني عل��ى ) ال��نص والخط��اب(وظ��ل ھ��ذان الم��صطلحان 

ازدادا ات�ساعا بتع�دد ، حی�ث Translinguistiqueالسواء في تحلیل الممارس�ات عب�ر الل�سانیة 

م�ن أن االتج�اه الغال�ب وفي ھذا السیاق یؤكد أحم�د المتوك�ل . االتجاھات واختالف المقاربات

ولع�ل . وتف�ضیلھ عل�ى مناف�سھ) الخط�اب(ھو اختی�ار م�صطلح : " في أدبیات النحو الوظیفي

ال��سبب ف��ي ھ��ذا التف��ضیل ھ��و أن م��صطلح الخط��اب ی��وحي أكث��ر م��ن م��صطلح ال��نص ب��أن 

تحكمھ��ا ق��وانین ) عب��ارة أو مجموع��ة م��ن العب��ارات(المق��صود ل��یس مج��رد سل��سلة لفظی��ة

بل كل إنتاج لغوي یربط فیھ رب�ط ) لصوتیة والتركیبیة والداللیة الصرفا(االتساق الداخلي 

في ھذا ال�نص تمیی�ز ص�ریح .2"تبعیة بین بنیتھ الداخلیة وظروفھ المقامیة بالمعنى الواسع 

    .بین النص والخطاب من جھة العموم والخصوص

وم��ن ھن��ا أض��حت م��سألة تحدی��د الفواص��ل الدقیق��ة ب��ین الخط��اب وال��نص تن��اط إل��ى 

وف�ي ھ��ذا ال�صدد نلف�ي أح��د . مرجعی�ة الباح�ث وت�صوراتھ لموض��وع البح�ث ف�ي ھ��ذا المج�ال

الباحثین الغربیین یمیز بین الخط�اب وال�نص، عل�ى أن ال�نص موض�وع ش�كلي مج�رد ی�رتبط 

                                                 
1 D.Mengueneau, Analyse de discours, Ed Hachette 1997; P10. 

  .16رجع السابق ص   أحمد المتوكل الم-  2
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 ف��ي مقاب��ل الخط��اب بوص��فھ ممارس��ة اجتماعی��ة ،بمخط��ط الت��دلیل لقواع��د الل��سان ال��شكلیة

وعندئذ یغ�دو . ي یشمل مجموع األعراف االجتماعیةمحسوسة صادرة عن مخطط الداللة الذ

موض���وع ال���نص م���ادة ل���سانیة مح���ضة، بینم���ا یرت���د موض���وع الخط���اب إل���ى الممارس���ات 

وتبعا لذلك تباینت اس�تعماالت ھت�ین المق�ولتین ف�ي أبح�اث . 1االجتماعیة وشروط إنتاج التلفظ

ع�ن حیاض�ھا، وتتح�زب المدرستین األنجلوساكسونیة والفرونكوفونیة، وظلت كل شیعة تذود 

  . لرؤیتھا شرعة ومنھاجا

وال غرو في أن تنتصر معظ�م األبح�اث المنتمی�ة إل�ى المدرس�ة األنجلوساك�سونیة من�ذ 

 إل��ى مقول��ة الخط��اب ب��دافع ت��أثیرات النزع��ة ال��سلوكیة، والفل��سفة البراغماتی��ة، 1970س��نة 

ع��ض ھ��ذه األبح��اث والدراس��ات األنثروبولوجی��ة ف��ي محیطھ��ا الثق��افي والفك��ري، وإن آث��رت ب

للداللة على مفھ�وم الخط�اب، نح�و إس�ھامات أن�صار اتج�اه الل�سانیات فتداول مصطلح النص 

دوبوغراند ودری�سلر، وف�ون .ھالیداي وحسن رقیة، ور: الوظیفیة، والنحو الوظیفي ممثلة في

  . دیك، ویول وبراون ومن حذا حذوھم

ل�ف ع�ن بع�ض ت�صورات المدرس�ة  ال یك�اد یختال�نص أن ت�صور ھ�ؤالء البحث�ة لمقول�ة یبدو

، *الفرنسیة، بحكم أنھ ظل یراھن على معالجة النص ف�ي ال�سیاق، أو م�ا ینع�ت بت�سیق ال�نص

 ف�ي ت�شكیل ت�صور عب�ر Paradigme de la complexité التعقی�د ج�دولم�ع إمكانی�ة مراع�اة 

ي لل�نص ف�ي عالقت�ھ م�ع الواق�ع، ف�ي مقاب�ل مح�ور التب�سیط ال�ذTransdisciplinaire معرفي 

 عل��ى اخت��زال العناص��ر التفاعلی��ة لل��نص وف��ق رؤی��ة  ل��سانیة Morin م��ورین یق��وم بتعبی��ر

وف�ي ھ�ذا . ونحسب أن ھذا التصور یعد معادال مفھومیا لمقول�ة الخط�اب. 2عقالنیة وتجریدیة

 ی�ول وب�راونف�النص ف�ي نظ�ر . الصدد نلفي تقاطع كل تعریفات ھ�ؤالء ض�من ت�صور واح�د

                                                 
1 - Cf J.M.Adam, J.B.Grize, M.A.Bouacha Texte et discours catégories pour l’analyse ed universitaires de Dijon 

collection Langages Dijon 2004 p30. 
 
المنظور النسقي القائم على : تنظرا وإجراء ھماإال أننا نلفي تصورا آخر لكالوس برینكر یمیز فیھ بین اتجاھین مختلفین في تصور مقولة النص   - *

. تصور النص على أساس النظام اللساني، ویستلھم ھذا االتجاه اللسانیات البنویة والنحو التولیدي، وھو الذي ینعت في تصورنا بـنحو النص
إال أننا نؤمن بمرحلیة .  التداولیة وفلسفة اللغةوالمنظور الوظیفي التواصلي القائم على تصور النص في السیاق، ویستلھم ھذا االتجاه النظریات

كالوس برینكر، التحلیل : ینظر في ھذا المقام . تصور مقولة النص ضمن اإلتجاھین معا، بوصفھما منظورین متكاملین، تكامل البنیة والوظیفة
  .24- 22 ص ص 2005للنشر، القاھرة اللغوي للنص مدخل إلى المفاھیم األساسیة والمناھج، ìر سعید حسن بحیري، مؤسسة المختار 

2 - Cf J.M.Adam, J.B.Grize, M.A.Bouacha Op cit p30. 
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 ح�دث تواص�لي ینم�از ودری�سلر دوبوغران�دف�ي نظ�ر یع�د  و،1تسجیل لفظ�ي لفع�ل تواص�لي 

  . 3 وحدة لغویة قید االستعمالھالیداي، وفي نظر 2بخصائص متالزمة 

وفي كل األحوال تظ�ل المقارب�ة األنجلوساك�سونیة تن�شد ذل�ك الت�صور المرك�وز عل�ى 

ة مدارس��ة الخ��صوصیات الداخلی��ة للخط��اب بم��ا فیھ��ا االن��سجام واالت��ساق، و ذل��ك وف��ق رؤی��

وظیفی��ة ال ت��ضع ن��صب اھتمامھ��ا ك��ل م��ا ھ��و خ��ارج ع��ن الخط��اب بم��ا ف��ي ذل��ك ال��سیاق 

أما المقاربة الفرونكوفونیة فإنھا تبدو أكث�ر . االجتماعي واإلطار الذي یوظف ضمنھ الخطاب

تشعبا من األولى، من حیث عمق مرجعیتھا الضاربة في ت�اریخ األفك�ار والفل�سفة المارك�سیة 

 ب�اختین مناص من أن تكون ھذه المقاربة قد سارت على ھ�دي أفك�ار وال. والسوسیولسانیات

M.Bakhtine المبك��رة ف��ي الت��داولیات االجتماعی��ة ض��من م��شروعھ النق��دي ال��ذي اس��تھدف 

  .  للممارسات اللغویةTranslinguistiqueاللسانیات البنویة، نحو تحلیل عبر لساني 

تعریف�ا )  ال�نصإش�كال  (ة ، المعنون�وفي رحاب ھذه الرؤیة نلف�ي ف�ي إح�دى مق�االت ب�اختین

المعطى األولي لكل الحقول المعرفیة، وعموما لك�ل الفك�ر الفل�سفي : " متمیزا للنص بوصفھ

، وعندئ�ذ فك�ل ن�ص ش�فھیا (...)، فالنص یمثل حقیقة معط�اة للفك�ر والوج�دان(...)اإلنساني

 الطبیعی��ة منھ��ا  م��ن العناص��ر غی��ر المتجان��سة،كبی��راك��ان أو مكتوب��ا، یت��ضمن تمام��ا، كم��ا 

ھ�ا تفل�ت م�ن مج�ال العل�وم اإلن�سانیة، م�ن حی�ث إنوالبدائیة، بحیث تبدو غریبة ف�ي الت�دلیل 

 "الكرنف�الي"إن ھ�ذا الت�صور . 4"لتقترب من التحلیل اللساني، والفیلولوجي أو ما ش�اكلھما 

ی�ة،  ظاھرة اجتماعی�ة وإیدیولوجبوصفھیضع الوجود الحقیقي للغة في صمیم التفاعل اللغوي 

وكل نمط من ھذه األنم�اط یتحق�ق . وھذا التفاعل یشتغل اشتغاال خاصا بحسب أنماط الخطاب

ف��ي ش��كل تنویع��ة خاص��ة، وف��ي تل��ك التنویع��ات تت��راكم التغی��رات م��ع م��رور ال��زمن، حی��ث 

تترسب العادات الجدیدة في استقبال خطاب اآلخر، ولكنھ�ا س�رعان م�ا ت�ستقر ف�ي ت�صورات 
                                                 

1 - Cf Brown, G. Yule, G. Discourse Analysis, Cambridge, Cambridge University press 1983, p6 
2  - Cf De Beaugrande Dressler 1981, in Manguenau, D. Analyser les textes de communication, Paris, Nathan, 

2000, pp 81-82.  
3  - Cf Halliday, M.A.K . Hasan, R. Cohesion in English, London , Longman, 1976 p 1. 

4 -« Le texte (oral ou écrit) en tant que donné premier de toutes ces dicsiplines, et,, plus généralement, de toute 
la pensée philosophique-humaniste(…), le texte représente une réalité immédiate de la pensée et de l’émotion 
(….),,tout texte tant oral qu’écrit comporte, bien entendu, une grande quantité d’éléments hétérogènes, 
naturels,primaires, étrangers au signes qui échappent au  domaine des sciences humaines à l’analyse 

linguistique philologique ou autre ).  Mikhail Bakhtine, Esthétique de la création verbale, Trd Alfreda 
Aucouturler, Ed Gallimard, 1984 p-p 311-313.  
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وإذ ذاك، فال مناص من أن یتح�دد، عل�ى غ�رار مرجعیت�ھ، .  النحویةلغویة مستدیمة في البنى

و من خالل وضعیة المرسل ض�من تن�ازع الق�وى االجتماعی�ة، ف�ي عالقت�ھ م�ع المتلق�ي، م�ن 

    1.حیث إن ھذه العالقة تعكس بشكل من األشكال تشكیلة اجتماعیة معینة

 ف�ي Dialogismeختینیة ھمت الرھانات السوسیوأسلوبیة للنظریة الحواریة الباأسوقد 

رسم المسار اإلجرائي للسوسیول�سانیات، وف�ق رؤی�ة قوامھ�ا التأم�ل المحای�ث للخط�اب، ذل�ك 

من خالل التأكید على أن المرك�ز الع�صبي لك�ل تلف�ظ، إنم�ا ھ�و خ�ارجي یتموق�ع ف�ي المح�یط 

 االجتماعي للفرد، على نحو أضحت بموجبھ الكلمة طرفا مسؤوال ف�ي تنظ�یم وتوجی�ھ الن�شاط

ومن ثمة، فقد سعى ھذا التصور إلى تعزیز موقع النص بوصفھ قیمة سیمیائیة . الذھني للفرد

للتفاعل اإلیدیولوجي بین وعي األنا ووعي اآلخر، أو باألحرى ذلك األثر الل�ساني والرم�زي 

  . للتفاعالت الخطابیة

ف�ي تعریف�ھ P.Ricoeur ب�ول ریك�ورعلى ھذا النحو یقترب ھذا الت�صور م�ن منظ�ور 

. للنص بوصفھ خطابا مثبتا بالكتابة، حیث یكون ھذا الخط�اب فع�ال منطوق�ا فیزیائی�ا أو ذھنی�ا

وعندئ��ذ ی��سعى المكت��وب إل��ى توثی��ق الخط��اب بوص��فھ أرش��یفا ف��ي متن��اول ال��ذاكرة الفردی��ة 

وال ضیر أن تحظى ھذه الرؤیة حالیا بالمتابعة تنظیرا ومراس�ا ف�ي أبح�اث ك�ل .  2والجماعیة

، وغیرھم م�ن أقط�اب المدرس�ة الفرن�سیة، مانقونو، ومیشال آدام.جو، وودشار، ودیكرومن 

   .Conversationnelleوال سیما في أبعادھا التخاطبیة 

، ال�ذي فوك�و.موعلى غ�رار ذل�ك، ال یمكنن�ا تجاھ�ل المفھ�وم اإلجرائ�ي للخط�اب عن�د 

قاف��ة ك��ان ل��ھ ق��صبات ال��سبق ف��ي تأس��یس ف��ي رس��م الم��سار اإلجرائ��ي لھ��ذه المقول��ة ف��ي الث

المنظوم�ة العباری�ة العام�ة الت�ي " الفرنسیة، انطالقا من مفھوم الت�شكیلة الخطابی�ة، بوص�فھا 

ویترت��ب عل��ى ھ��ذا الت��صور أن المنط��وق أو العب��ارة . 3 "تحك��م مجم��وع اإلنج��ازات اللفظی��ة

؛ وف��ضال ع��ن ذل��ك، )الحف��ري(والت��شكیلة الخطابی��ة كالھم��ا یخ��ضع للم��نھج األركیول��وجي 

تنتمي إلى التشكیلة الخطابیة، فإنھ�ا تخ�ضع ل�نفس القواع�د والق�وانین الناظم�ة مادامت العبارة 

                                                 
1 - Cf. Laurence Bardin, L’analyse de contenu, Presses universitaires de France, ed Puf 1977 p220. 

2- Cf Paul Ricoeur, Du texte a l’action, Essais d’herméneutique ll, Ed du Seuil , Paris 1986 pp 154.156 
  .107 ص 2005 3المغرب، بیروت ط/  میشال فوكو، حفریات المعرفة، ترجمة سالم یفوت، المركز الثقافي العربي الدار البیضاء-  3
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الت��ي تحك��م ھ��ذه الت��شكیلة؛ وم��ن ث��م یك��ون الخط��اب عب��ارة ع��ن وح��دة أكب��ر م��ن العب��ارة 

  . ، وجزء من التشكیلة الخطابیة)المنطوق(

رت��ھ  للنظری��ة الحواری��ة الباختینی��ة، م��ا أثاھ��اوأھم لع��ل م��ن أب��رز التعمیق��ات المنھجی��ة

ح�ول المخط�ط الن�صي ال�ذي ی�سمح بتحدی�د ) M.Adam J) 1987: 56.األبحاث الت�ي ق�دمھا 

ویعد ھذا الباحث من بین الذین یدعون إلى نھ�ج . المنتجات التلفظیة بوصفھا أنواع النصوص

المرونة في االقتراب من فضاءات الخطاب وتوسیع مجال اللسانیات لت�شمل رحاب�ة المعرف�ة 

م��ن خ�الل االس��تعانة باألنثروبولوجی��ا، والت�اریخ، وعل��م ال��نفس المعرف��ي، بمختل�ف ت��شعباتھا، 

الرم�ز وإثنوغرافیا التواص�ل، والفل�سفة، ذل�ك م�ن أج�ل دراس�ة ال�سلوك األل�سني ف�ي أنم�وذج 

   .Texticitéة اللغوي المتمیز بطابع النصی

ارم بمحاولة تحدید مفھوم للنص مؤكدا على حتمیة تجاوز المنطق الصالباحث قد بدأ ل

ف�ي -للسانیات التي مافتئ�ت تح�دد موض�وعھا ف�ي نط�اق الجمل�ة، ھ�ذه األخی�رة الت�ي ال ترق�ى 

وم�ن ھ�ذا المنطل�ق ك�ان ال�نص . * لتمثیل الوحدة األساسیة للتبادالت الكالمیة والخطابیة-رأیھ

ھو البدیل الشرعي لتمثیل ھذا المستوى م�ن التحلی�ل، وف�ق رؤی�ة وظیفی�ة قوامھ�ا الجم�ع ب�ین 

 الت�ي تتجل�ى ف�ي التواص�ل والممارس�ة الكالمی�ة ب�ین أف�راد الجماع�ة ،للغ�ة المنطوق�ةمستوى ا

اللسانیة بفعل الق�درات التبلیغی�ة للمتخ�اطبین، وم�ستوى اللغ�ة المكتوب�ة الت�ي تب�رز م�ن خ�الل 

وب��ین ھت��ھ وتل��ك یتح��دد ال��نص ف��ي ن��سیج مت��سق م��ن الكلم��ات . األنم��وذج الكت��ابي للن��صوص

الكتاب�ة، بوص�فھ رس�ما ب�الحروف، وإیح�اء ب�الكالم وبت�شابك ذل�ك یفرض شكال ثابتا مرتبطا ب

 ، ی��شترط ل��دى ھ��اھ��ذه الن��صوص المتداول��ة باالس��تعمال وإدراك وحت��ى یت��سنى فھ��م . الن��سیج

كفای��ة :  ، یق��سمھا آدام إل�ىCompétence textuelleن��صییة  كفای�ة المت�داولین بھ�ا ام��تالكھم ل

خاص��ة، كفای��ة  ف�ي آن؛ وھ��اوإنتاج ن�سجمةعام�ة، تمك��ن الف�رد م��ن إدراك ن�صوص مت��سقة وم

س��ردیة، : تمك��ن الف��رد م��ن إدراك مق��اطع ن��صیة معین��ة ف��ي البنی��ة المقطعی��ة العام��ة لل��نص

  . وصفیة، شارحة، حجاجیة، أو إنتاج مقاطع نصیة أخرى على منوالھا

                                                 
 یبدو أننا منذ ھذه الوھلة سنتخلى عن توظیف مصطلح جملة الذي ال یكاد یجد ما یبرره منھجیا ضمن مستویات التحلیل النصي على الرغم من - *

على امتداد مساحة –حضور ھذا المصطلح في أبحاث علماء لسانیات النص ونحو النص بالخصوص حضورا مرجعیا باألساس؛ سنضطر إذن 
  .إلى استبدالھ بمصطلح قضیة التي تعني الوحدة الداللیة في النص- ثواسعة من ھذا البح
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ال��نص " إل��ى أن آدام .م.جوانطالق��ا م��ن ھ��ذه الفرض��یة التداولی��ة ف��ي التحلی��ل، خل��ص 

 ط متسق ومنسجم، ولیس تتابعا عشوائیا أللفاظ وجمل وقضایا وأفع�ال كالمی�ةمنتوج متراب

لل�نص؛ ذل�ك ھالی�داي وح�سن رقی�ة ونحسب أن ھذا التعری�ف یقت�رب كثی�را م�ن ت�صور . 1"

الكیان المتمیز عن نظ�ام الجمل�ة بتل�ك العالق�ات الع�ضویة الت�ي ت�شكل نظام�ھ ال�داللي، أو م�ا 

ل��یس سل��سلة م��ن "  ثم��ة أمك��ن الت��سلیم ب��أن ال��نص وم��ن. اص��طلح علیھ��ا ھالی��داي بالن��صیة

الجم��ل، أو وح��دة نحوی��ة كب��رى، وال نوع��ا م��ن الجمل��ة، لك��ن یختل��ف عنھ��ا ف��ي الحج��م، أو 

نفھ�م . 2 "وح�دة داللی�ة، لھ�ا وح�دة المعن�ى ف�ي ال�سیاق(...) النص . ضربا مما فوق الجملة

  الت�ي یتحق�ق بھ�ا ال�نص؛إال الوس�یلةمن ھذا التعریف أن النص وحدة داللیة، ولی�ست الجم�ل 

فر على خاصیة النصیة ھ�و ن�ص؛ ولی�ست الن�صیة اینضاف إلى ھذا أن كل سلوك ألسني یتو

وإذا ك�ان ھالی�داي ق�د . ھم ف�ي بن�اء وحدت�ھ ال�شاملةموعة من الوس�ائل اللغوی�ة الت�ي ت�سإال مج

رأى  قد وغراندبدورأى بأن النص ھو عینة السلوك األلسني الذي یخدم غرضا وظیفیا، فإن 

بأن المعیار الفاصل بین ما یمكن أن یكون نصا وما ال یمكن أن یكون كذلك یتحدد أساسا في 

البع��د االت��صالي، وم��ن ثم��ة ف��إن ك��ل ممارس��ة لغوی��ة اس��توفت ش��روط الن��صیة تع��د حتم��ا 

وبال��ضرورة اس��تراتیجیة تواص��لیة ش��املة تمت��د خ��ارج المج��ال الل��ساني، وتعتم��د عل��ى نح��و 

  .  التراكیب الكبرى

مجموع�ة األح�داث الكالمی�ة إل�ى  ف�ي المعرف�ة الل�سانیة المعاص�رة كذا یرت�د ال�نصوھ

ھ�ي  و.ی�ھنتھ�ي بمتلقیبدأ وجودھا من مرسل للحدث اللغ�وي ویذات معنى وغرض تواصلي، 

 م�ن جھ�ة رس�م اإلط�ار المالئ�م لك�ي تك�ون الملفوظ�ات مؤھلة ألن تك�ون خطاب�ا،إذ ذاك تبدو 

 وح�دة موض�وع ال�نص ط في تحقیق ھذه العملیة التواصلیة،ویشتر. مقبولة لدى المتلقي بعینھ

وعلى الرغم من أن النص یتشكل من مقوالت اللسان تشكال ت�ضمینیا بتعبی�ر . ووحدة مقصده

تج��اوز یلم��سلیف، أو ت��شكل إع��ادة توزی��ع لقواع��د الل��سان بتعبی��ر كری��ستیفا، فإن��ھ ی��سعى إل��ى 

                                                 
1 -Le texte est un produit connexe, cohésif, cohérent et non pas une jutaposition aléatoire de mots, phrases, 

propositions ou actes d’énonciation. J.M.Adam, Element de lingiustique textuelle, Théorie et pratique de 
l’analyse textuelle, ed Mardaga, liège 1990 p28.  

2 -Halliday M.A.K and Hasan R., Op. cit p 292 ; 
A text, we have suggested, is not just astring of sentences, In other words it is not simply a large grammatical 
unit, something of the same kind as a sentences but differing from it in size-a sort of super sentences; A text is 

…a semantic unit. The unity that it has is a unity of meaning in context. 
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 بل یراع�ي الواق�ع .سان التجریدیةوالت الل ینحصر في مق یكاد المحدودة والغویة الكینونة الل

َّ، وم��ن ث��م ف��إن ال��نص ھ��و المع��ادل اللغ��وي للواق��ع اإلن��ساني ، الثق��افي واالجتم��اعيالخ��ارجي َ

  .والكوني

 فرضیة قابلة للتحلیل ضمن حقل ،ال مندوحة أن یكون المعطى التصوري للنص بھذه المعالم

 تواص��لیة ش��املة ومتكامل��ة، تخ��تص تحلی��ل الخط��اب و ل��سانیات ال��نص ، بوص��فھ اس��تراتیجیة

 الحام�ل الل�ساني بعی�دا ع�ن Contextualisationبمدارسة اإلنجاز اللغوي ع�ن طری�ق ت�سییق 

الت���داخل الم���سجل ب���ین المت���صورلت النظری���ة نح���و الملف���وظ وال���نص م���ن وجھ���ة، وال���تلفظ 

ى ومن ثمة أض�حت األبح�اث الل�سانیة ف�ي ھ�ذا المج�ال ت�راھن عل�. والخطاب من وجھة ثانیة

فحص ومدارسة النص في السیاق الذي یشكل الحوالیة اللسانیة والثقافیة واالجتماعی�ة لل�نص 

المقصود، من حیث وجوده الفیزیائي وما یتحقق ب�ھ م�ن مكون�ات م�ن حی�ث ھ�و ح�دث منج�ز 

في الزمان والمكان، ومن حیث ھو بنیة تحكمھا عالق�ات تركیبی�ة، ث�م م�ن حی�ث ھ�و مؤس�سة 

 دور الت���دلیل بم���ا تحمل���ھ م���ن س���مات الن���شاط اللغ���وي الف���ردي اجتماعی���ة وثقافی���ة ت���ؤدي

إلى ماھی�ة ) الخصائص( وإلى قریب من ھذا التصور یشیر ابن جني في منجزه .1والجماعي

، منوھ�ا ب�ضرورة اعتب�ار الكی�ان 2 "أص�وات یعب�ر بھ�ا ك�ل ق�وم ع�ن أغراض�ھم:" اللغة بأنھا

ة الملموسة ضمن إط�ار الجماع�ة الل�سانیة الفیزیائي في عالقتھ التدلیلیة على الحاجات التلفظی

Communauté linguistique.  

  

  فیھ،نجزمجال الذي یال بوصفھ ، بالنصذا صلة وثیقة Contexteق السیا ولما كان

 وتمثل ، اإلشكاالت الفاعلة في تأسیس الوعي المنھجي لثقافة النص وترقیة تحلیلھأحدو

عرج على مفھوم السیاق وأنواعھ مضامینھ فھما وتأویال، بات من الضروري أن ن

 رائد ھالیدايیعد وال مندوحة أن . ودوره في فھم وتأویل النص والخطاب، وعناصره

 النص ھو المعطى من حیث إن الجدیدة النص والسیاق وجھین لعملة واحدة، *الفیرثیة

                                                 
  .11 ص 1993 1المغرب ط/البیضاء ینظر األزھر الزناد نسیج النص بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصا، المركز الثقافي العربي الدار -  1
  .33/ 1  أبو الفتح عثمان بن جني، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتاب العربي بیروت  بدون تاریخ -  2
تركیز على ویبدو أن القاسم المشترك بین ھالیداي وفیرث ھو ال.  رائد مدرسة لندن السیاقیةFirth  نسبة إلى الباحث اللساني اإلنجلیزي فیرث -  *

  .مقولة السیاق في تفسیر الظواھر اللسانیة
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اللساني الظاھر في تجلیھ الفیزیائي المكتوب أو المنطوق، والسیاق ھو النص الخفي 

مصاحب للنص الظاھر والمتمثل أساسا في األحوال والظروف المحیطة بإنتاج ھذا النص ال

، وقد أضاف "سیاق الموقف " ، و "السیاق اللغوي : " إلىفیرثوینقسم السیاق عند . الظاھر

  ."السیاق الثقافي" جون لیونزھو  إلیھما أحد أتباعھ و

والعالقة بین ) مقتضى الحال(ة انصب اھتمام البالغیین في دراستھم للسیاق على فكر

فقد اھتم بھ ) مقتضى الحال(فأما مصطلح  .)سیاق الموقف ( والمقام)السیاق اللغوي (المقال

: " التھانويیقول ). مقتضى الحال(دل افي اصطالحھم یع) الحال( و ).علم المعاني(علماء 

 أي –ھ مخصوص والحال في اصطالح أھل المعاني ھي األمر الداعي إلى المتكلم على وج

مع الكالم الذي یؤدى بھ أصل المعنى خصوصیة ما ھي المسماة یعد الداعي إلى أن 

بمقتضى الحال، مثال كون المخاطب منكرا للحكم حال یقتضى تأكید الحكم والتأكید 

علم یعرف بھ أحوال اللفظ العربي التي ) علم المعاني(وعلى ھذا النحو قولھم ... مقتضاھا

 أي یطابق صفة اللفظ مقتضى الحال، وھذا ھو المطابق - ظ مقتضى الحال بھا یطابق اللف

ًبعبارات القوم حیث یجعلون الحذف والذكر إلى غیر ذلك معللة باألحوال فمن الواضح  .1 "َّ

 علم المعاني اھتموا بأحوال المتكلم والمستمع، والتعریف یقتضى أن یكون المتكلم دارسيأن 

 أن یتكلم؛ حتى یأتي بالكالم على صفة مخصوصة تتطابق مع على علم بأحوال السامع قبل

متقدمین ألف سنة تقریبا على ) المقام(لقد كان البالغیون عند اعترافھم بفكرة  .حال المستمع

تحلیل المعنى تعد اآلن في الغرب من قاعدة من قواعد  ألن ھذه الفكرة بوصفھا ،زمانھم

وحین قال . 2المعاصر في دراسة اللغةالكشوف التي جاءت نتیجة لمغامرات العقل 

وقعوا على عبارتین من  " صاحبتھا مقام لكل كلمة مع" و " لكل مقام مقال: " البالغیون

 ، اللغات ال في العربیة الفصحى فقطمعظمجوامع الكلم تصدقان على دراسة المعنى في 

  .  الثقافات على حد سواءمعظموتصلحان للتطبیق في إطار 

نظر أن السیاق یضطلع بدور قار في التفاعل الخطابي، من مثل تحدی�د من الالفت للو

 ، والوض���عیة Codage linguistiqueق���صد الم���تكلم والمتلق���ي، ومرج���ع الت���شفیر الل���ساني 
                                                 

، ص 1991، 1لبنان ط/  التھانوي محمد علي، كشاف اصطالحات الفنون، وضع حواشیھ أحمد حسن òبج، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت-  1
125.  

  .337 ص 2001مغرب ال/  ینظر تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، دار الثقافة الدار البیضاء-  2



 

 96

ال�سیاق : وعلى غ�رار الت�صور ف�ي تق�سیم أن�واع ال�سیاق إل�ى ض�ربین. الخطابیة على السواء

فإننا نؤثر ھھنا تبئیر نظرتنا على ال�ضرب الث�اني اللساني، وسیاق التلفظ أو السیاق الموقفي، 

من السیاق بوصفھ المنوال اإلجرائي األنسب في ربط البنیة اللسانیة بالخارج م�ن أج�ل إنت�اج 

 وال شك أن ھذا النوع من السیاق ھو ال�ذي انبن�ت علی�ھ معظ�م .المعنى في المستوى التداولي

ال��سیاق الل��ساني أو (یب��دو الن��وع األول اس��تراتیجیات التحلی��ل الت��داولي للن��صوص، ف��ي ح��ین 

   . المنوال اإلجرائي األنسب للتحلیل في نحو النص الوظیفي) سیاق القرائن

وع�الوة عل��ى ذل��ك، ف�إن ال��ضرب األول ال یع��دو أن یك�ون س��یاقا غی��ر فاع�ل ف��ي ھ��ذا 

، اإلجراء من جھة اقتصاره على تتابع الوحدات اللغویة التي تشتغل داللیا ضمن النسق نف�سھ

 ع�ن الوظیف�ة المقامی�ة مالینوف�سكيوعق�ب ح�دیث . وقوفا عند حد المستوى التركیبي للمعن�ى

للغة، أضحى السیاق عقیدة یھتدي أشیاعھ إلى لطائف الحكمة في ض�راوة المعت�رك الت�داولي 

وعندئ�ذ ك�ان ال�سیاق مفھوم�ا قاع�دیا ف�ي ال�درس الت�داولي إل�ى . مع أنصار اتجاه اللغة العادیة

ھ�و حقیق�ة : " وف�ي ھ�ذا ال�صدد یع�رف أح�دھم ال�سیاق بقول�ھ.  الفع�ل واإلنج�ازجانب مقولتي

إال أنن�ا  نلف�ي . 1 "ذھنیة محددة بنشاط شخص یوجد في وضعیة استقبال رسالة أو إنتاجھ�ا

 وم�صطلح المق�ام أو مقت�ضى الح�ال Contexteفي الغالب األعم التباسا بین مصطلح ال�سیاق 

Situationس أن یرسم حدود التصور واختالف المرجعیة الثقافی�ة ب�ین ، ومن شأن ھذا االلتبا

وف�ي . الدراسات البالغیة العربیة القدیمة، والدراسات التداولیة ف�ي البح�ث اللغ�وي المعاص�ر

 یأتي اعتراض تمام ح�سان عل�ى المطابق�ة ب�ین مفھ�وم ال�سیاق ومفھ�وم المق�ام ف�ي اإلطارھذا 

م أم مقتضى الحال فھم�ا س�كونیا قالبی�ا نمطی�ا لقد فھم البالغیون المقا: " نص صریح بقولھ

فھ�ذه المقام�ات نم�اذج مج�ردة، وأط�ر عام�ة، وأح�وال (...) مجردا ثم قالوا لكل مق�ام مق�ال 

 فال��ذي أق��صده (...)،)Static(وبھ��ذا ی��صبح المق��ام عن��د البالغی��ین س��كوني (...) س��اكنة 

الم�تكلم یع�د  االجتماعي الذي بالمقام لیس إطارا وال قالبا، وإنما ھو جملة الموقف المتحرك

 Speech(ال�سامع والك�الم نف�سھ، وغی�ر ذل�ك مم�ا ل�ھ ات�صال ب�التكلم یع�د ج�زءا من�ھ، كم�ا 

event(. وذلك أمر یتخط�ى مج�رد التفكی�ر ف�ي موق�ف نم�وذجي لی�شمل ك�ل عملی�ة االت�صال 

ف�ظ ، وعلى الرغم من ھذا الفارق بین فھمي وفھم البالغیین للم�صطلح الواح�د، أج�د ل(...)
                                                 

1- C. Vandendorpe, Contextes, comprehension et littérarité, Paris, 1991, p 10.   
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ال�ذي ) Context of situation(المقام أصلح ما أعبر بھ عما أفھمھ من المصطلح الح�دیث 

یب�دو أن تم�ام ح�سان باقتراح�ھ الم�صطلحي ھ�ذا ل�م یف�رق . 1 "یستعملھ اللسانیون المح�دثون

  . الفرق بینھما طفیفاوإن كان ، السیاق المقامي و المقامبین 

رقة في تصور المفھومین، إال أنن�ا ال نك�اد على الرغم من وعي تمام حسان بھذه المفا

 ف�ي وص�ف الم�وروث النظ�ري ال�سیاقنعثر في إشارتھ ھذه تبریرا لتغیی�ب ت�داول م�صطلح 

م��ع أنن��ا نظی��ف إل��ى اعت��راض تم��ام ح��سان أن المقابل��ة ب��ین المق��ام . *العرب��ي ل��دى الق��دامى

. فویة والثقافة المكتوب�ةوالسیاق، من شأنھا أن تناقش بشكل أدق ضمن المقابلة بین الثقافة الش

ھ ی�تحكم ف�ي ال�سیاق، أم�ا من حیث إنومن ثمة فإن المقام یبدو أشد التصاقا بالخطاب الشفوي 

ھ یوجھ المقام ویتوخاه في اآلن نف�سھ، ین�ضاف من حیث إنالسیاق فیرتبط بالخطاب المكتوب 

ی�ة بالحال�ة إلى ذل�ك أن بنی�ة ال�سیاق تت�شكل م�ن مج�رى األح�داث المح�ددة م�ن الوجھ�ة النظر

  . ، خالفا للمقام الذي ال یمكن أن یكون محددا تحدیدا نھائیا2االبتدائیة والنھائیة

ل��زم أن وإذا ك��ان ال ب��د للثقاف��ة العربی��ة ف��ي مرجعیتھ��ا أن تنم��از ب��األنموذج ال��شفوي، 

" التفكی�ر العرب�ي تنظی�را وإج�راء بوص�فھ  واس�عة م�ن  عل�ى م�ساحةالمقامستحوذ مصطلح ی

ر الت�ي تت�وافر ف�ي موق�ف تخ�اطبي مع�ین وأھمھ�ا زم�ان التخاط�ب ومكان�ھ مجموعة العناص

وعالقة المتكلم بالمخاطب وخاصة الوضع التخ�ابري الق�ائم بینھم�ا، أي مجموع�ة المع�ارف 

إلى ھذا التعریف الع�ام، یمك�ن أن نرج�ع . التي تشكل مخزن كل منھما أثناء عملیة التخاطب

ة العربی��ة كم��صطلحي مقت��ضى الح��ال وق��رائن مختل��ف الم��صطلحات ال��واردة ف��ي عل��وم اللغ��

ومع اتساع رقعة البحث اللغوي العربي المعاصر، اقتضت الضرورة المنھجیة .  3 "األحوال

التعام��ل م��ع المنج��ز اللغ��وي التراث��ي بوص��فھ أث��را مكتوب��ا، مم��ا یب��رر االحتك��ام إل��ى ت��داول 

وأع�م م�ن م�صطلح وربما أضحى مصطلح السیاق أشمل .  في الغالب األعمالسیاقمصطلح 

                                                 
  .332 ص 1991المغرب/  تمام حسان األصول دار الثقافة الدار البیضاء-  1
من العرب المحدòین، وبخاصة ما تعلق منھا نؤید االعتراض الذي قدمھ عبد القادر الفاسي الفھري على طروحات الوصفیین     إننا في ھذا الصدد - *

وفي ھذا االتجاه تنمو رؤیة تمام حسان وأنیس . بضرورة اعتماد المعطیات التراòیة في التراث النحوي واللغوي من أجل وصف اللغة العربیة الحدیثة
صوفة وأزمة المنھج مجلة اآلداب والعلو爸 اإلنسانیة  ھواري بلقندوز ، اللغة العربیة الموینظر في ھذا المقام . فریحة وبعض آراء أحمد المتوكل

  .2005 5جامعة األمیر عبد القادر قسنطینة ع
 ص 2000  ینظر فان دایك  النص والسیاق استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنیني دار إفریقیا الشرق المغرب -  2

258.  
  .172 ص2006 1المغرب ط/األصول واالمتداد، منشورات دار األمان الرباط في الفكر اللغوي العربي  أحمد المتوكل المنحى الوظیفي-  3
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فھ�و . Contexte situationnel ، وال أدل على ذل�ك م�ن ن�سبتھ إلی�ھ ف�ي اللغ�ة األجنبی�ة المقام

  . 1یطلق عادة إما على المحیط التلفظي، وإما على مقام التواصل بین المتخاطبین

ونحسب أن ھذه، ھ�ي العل�ة ف�ي ت�رجیح ت�داول م�صطلح ال�سیاق ف�ي أدبی�ات الخط�اب 

حك�م ش�مولیتھ وإطالق��ھ، عل�ى غ�رار التبری�ر ال��ذي قدم�ھ عب�د الھ�ادي ب��ن اللغ�وي المعاص�ر ب

ومن ثمة ف�ال من�اص م�ن ت�داول م�صطلح . 2ظافر الشھیري في تعقیبھ على رؤیة تمام حسان

ال��سیاق للدالل��ة عل��ى الممارس��ة الم��ستغرقة للفع��ل اللغ��وي ف��ي رح��اب ال��شروط االجتماعی��ة 

ین��ة، م��ع إمكانی��ة تج��اوز مج��رد ال��تلفظ والنف��سیة لم��ستعمل اللغ��ة ف��ي ظ��روف زمكانی��ة مع

  .بالخطاب، بدءا من النشاط الذھني في إنتاجھ، بما یضمن تحقیق مناسبتھ التداولیة

وب��الرغم م��ن أن��ھ ل��یس م��ن ال��سھل تحدی��د مج��ال ال��سیاق تحدی��دا دقیق��ا، إال نلف��ي نخب��ة 

بالن��سبة كبی��رة م��ن الب��احثین یمی��زون ب��ین خم��سة أن��واع م��ن ال��سیاق، یقابلھ��ا الت��صنیف نف��سھ 

   3:اآلتيوھي على النحو . للتداولیات

یتح��دد ف��ي رب��ط المتوالی��ات الن��صیة :  Contexte co-textuel ال��سیاق الن��صي  

  . وأجزاء الخطاب باإلجراءات االجتماعیة والنفسیة من أجل بناء انسجام النص

ویتضمن عالم الموضوعات، حاالت :  Contexte Existential  السیاق الوجودي  

 . واألحداث والعوالم الفعلیة والممكنةاألشیاء 

یتمث��ل ف��ي مجموع��ة م��ن المح��ددات : Contexte situationnel ال��سیاق المق��امي  

مدرس���ة، مست���شفى، (المجتمعی���ة وال���سوسیولوجیة ذات الط���ابع المؤس���ساتي نح���و 

؛ إذ )إل��خ...مأدب��ة طع��ام، ت��سوق(، أو ف��ي ظ��روف الحی��اة الیومی��ة نح��و ..)محكم��ة

 .ملیة التخاطب في النصوص الكبرىتؤطر ھذه المحددات ع

 االقتناع��اتویتح�دد ف��ي أن�ساق االعتق��ادات و: Contexte actionnel س�یاق الفع��ل  

واالفتراضات، وأنساق اإلیدیولوجیا بوصفھا قوالب جاھزة  تتعلق بأطوار عرفی�ة 

 في ثقافة ما؛ مما یؤھل المتخاطبین لبناء ھیاكل معرفیة ف�ي م�ستوى فھ�م الخط�اب
                                                 

1 - Cf.Patrick Charaudeau et Dominique Mangueneau Dictionnaire D’analyse de discours, Ed du seuil Paris 
2002 p 134.  

  . 41  ینظرعبد الھادي بن ظافر الشھیري المرجع السابق ص-  2
  . 42/45  ینظر عبد الھادي بن ظافر الشھیري، المرجع السابق ص ص -  3
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 أدق م�ع نظری�ة األفع�ال الكالمی�ة عن�د ا إجرائی�تحدیداحدد ھذا الصنف یت. ھوإنتاج

 .  غرایس، وكذا مع مبدأ التعاون عند أوستین وسیرل

یتحدد في مجموع الح�االت الذھنی�ة :  Contexte psychologique السیاق النفسي  

والنف��سیة للمتخ��اطبین بوص��فھا الط��رف الم��سؤول ع��ن برن��امج الفع��ل والتفاع��ل 

        .اللغویین

ومن ھنا كانت قدرة السیاق على التدلیل والكشف م�ن خ�ارج الن�سق الت�صوري للغ�ة، 

 مظھ��را م��ن مظ��اھر عبقری��ة ،أي المخ��زون الح��اوي آلث��ار الفع��ل الثق��افي واالجتم��اعي علی��ھ

  .Génie de discours الخطاب

  

  :البحث اللغوي العربي بین المعیار واالستعمال -3

الوض��ع المعرف��ي ال��راھن لل��درس اللغ��وي ھ��و طبیع��ة ال ش��ك أن م��ا یلف��ت النظ��ر ف��ي 

 وم��ن ھھن��ا ینبغ��ي ألي دراس��ة متفح��صة .تن��اول الظ��اھرة اللغوی��ة والم��نھج المتب��ع لمدارس��تھا

: ومتب��صرة بتخ��وم المعرف��ة اللغوی��ة أن تمی��ز ج��انبین اثن��ین ف��ي تن��اول الظ��اھرة اللغوی��ة ھم��ا

عى بقواع��ده النظری��ة وإجراءات��ھ ، فأم��ا النظ��ام الل��ساني فق��د س��النظ��ام الل��ساني واالس��تعمال

المنھجی��ة للج��وس ف��ي م��سارب ك��ل لغ��ة ع��ن طری��ق النظ��ر ف��ي مكوناتھ��ا وعناص��رھا ابت��داء 

وك��ان . بالجمل��ة فم��ا دونھ��ا، انطالق��ا م��ن نظ��رة تحلیلی��ة تعتم��د التبوی��ب والت��صنیف والتأص��یل

 Idéalisation لزاما على ھذه الرؤیة التأصیلیة أن تعتمد تجرید المق�والت والمف�اھیم وأمثلتھ�ا

بل وافتراضھا في حال انع�دام م�ا یقابلھ�ا ف�ي االس�تعمال اللغ�وي، وح�سبنا ف�ي ذل�ك م�ا ذك�ره 

النحاة العرب القدامى من االعتراف بواجب الحذف وإحالة الضمیر على محذوف من الك�الم 

وتقدیر العامل في باب االشتغال وغیرھا من الظواھر والتخریج�ات النحوی�ة الت�ي تق�وم عل�ى 

   1.الفتراض ال على واقع االستعمال اللغويا

  

                                                 
  4  ص 1998تمام حسان علم الكتب، ط ا : ، النص والخطاب واإلجراء تر روبیرت دي بوجراند تقدیم تمام حسان في ترجمتھ لكتابینظر  -  1
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 قد طرحت بكیفیة ضمنیة ل�دى  اللغویة تحدید المعطیاتإشكال ومن الالفت للنظر أن 

، حیث بلغت معطیاتھم من التجرید النحوي مبلغا أفق�دھا ص�فة التمثیلی�ة  العرب القدامىالنحاة

ر إش��ارة ص��ریحة إل��ى أن وھ��ذا س��یبویھ یتنب��ھ إل��ى ھ��ذه الظ��اھرة ح��ین ی��شی. للوص��ف اللغ��وي

بعضھا مسموع من ك�الم الع�رب وبع�ضھا اآلخ�ر تمثی�ل وال :" احتجاجات النحاة على نوعین

وم��ن ھ��ذا 1".ی��تكلم ب��ھ، ب��ل ی��ؤتى ب��ھ لغ��رض التحلی��ل دون أن یك��ون معط��ى لغوی��ا حقیقی��ا

المنطلق بات من الضروري أن ینعت النظام اللغوي الذي یبتغي مثل ھذا التجری�د بأن�ھ نظ�ام 

. تراضي یقضي بأمور یفرضھا على تفسیر االستعمال اللغوي سعیا لتبریر القاعدة النحوی�ةاف

وما من شك في أن النظام االستداللي المعقد والصارم الذي طبعت بھ مرحلة التقعید النح�وي 

ف��ي وض��ع األص��ول والمع��اییر، ق��د ف��تح ب��اب م��شرعة أم��ام ت��سرب الفرض��یة الیونانی��ة، الت��ي 

 أو باألحرى، تعم�ل عل�ى 2ق األرسطي في تكوین منظومة النحو العربي،تقضي بتأثیر المنط

  . تمكین ھذه القناعة من االستحواذ على تصورات بعض الباحثین المحدثین

وأم��ا الجان��ب الث��اني ف��ي تن��اول الظ��اھرة اللغوی��ة ھ��و االس��تعمال ال��ذي یق��وم عل��ى جمل��ة م��ن 

قواعد النظام اللساني، بل تكاد تح�تكم ف�ي  ال تتفق دائما مع المعاییر االفتراضیة ل،المرتكزات

مجملھا إلى ضوابط السیاق وأغراض المتكلمین، فھي ال تعدو أن تكون انزیاحات نحویة من 

 ، والح��ذف،قبی�ل المج�ازات والترخی��صات ممثل�ة ف�ي مع��اییر اإلج�راء بوس�ائل نحوی��ة كالنق�ل

 وغیرھ��ا م���ن ، والنف��سیة،ی��ة والجغراف، والق��رائن التاریخی��ة، والت��ـأخیر، والتق��دیم،والزی��ادة

 –ومن ثم�ة ظ�ل ن�سق اللغ�ة . االعتبارات الداللیة التي تقوم على السیاق الموقفي للمتخاطبین

 یرتبط ارتباطا وثیقا بنسق اس�تعمالھا، المتمث�ل ف�ي مجموع�ة -على الرغم من تمیزه واختالفھ

 ب�د للع�رف اللغ�وي  وإذا ك�ان ال 3.القواعد واألعراف التي تحكم التعامل داخل مجتم�ع مع�ین

للمقاییس االجتماعیة ف�ي ك�ل أولئ�ك، فال�صحیح أن الع�رف ھ�و ال�ذي " أن یكون ھو المحدد 

یح��دد مع��اییر االس��تعمال ف��ي اللغ��ة، وإذا ك��ان الف��رد خاض��عا دائم��ا لم��ا یح��دده الع��رف ف��ي 

لع�ل غی�اب . 4 "المقاییس االجتماعیة، فھو خاضع أیضا لما یحدده العرف من مع�اییر اللغ�ة

                                                 
    43 -37ج ا ص ص ب العربي بیروت، الكتاب، تحقیق عبد السالم محمد ھارون، دارالكتا سیبویھینظر  -  1
 
 ص ص 2005 ینظر األزھر ریحاني، النحو العربي والمنطق األرسطي دراسات حفریة تداولیة، منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر -  2

32/37.  
 . 21 ص المرجع السابق ،المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي،أحمد المتوكل  ینظر -  3
 .11 ص1992المغرب / حسان، اللغة بین المعیاریة والوصفیة دار الثقافة للنشر الدار البیضاء   تمام-  4
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ل ھ��ذا الت��صور ف��ي ال��درس اللغ��وي العرب��ي الح��دیث، ھ��و ال��سبب ال��ذي یف��سر اض��طراب  تمث��

تحل��یال ) ال��صوتیة، والتركیبی��ة، والداللی��ة(الم��ادة اللغوی��ة الموص��وفة عب��ر كاف��ة م��ستویاتھا

 ال س��یما ف��ي رؤیت��ھ األحادی��ة ف��ي –وم��ن ثم��ة ط��رح إش��كال تعقی��د النح��و العرب��ي . وتدری��سا

مثل مركزیة القی�اس عل�ى ح�ساب ال�سماع، أو ب�األحرى غلب�ة  من جراء ت-المدرسة البصریة

المعی��ار عل��ى االس��تعمال؛ مم��ا خل��ق اغتراب��ا وھ��وة ب��ین الن��سق الل��ساني الواص��ف وموض��وع 

ال نحت�اج إل�ى كبی�ر عن�اء "  م�ن أنن�ا الفاسي الفھريالوصف اللغوي؛ وفي ھذا الصدد یؤكد 

ب�ي ال یخ�رج إل�ى محیط�ھ لیل�تقط لغ�ة فالطف�ل العر. للغة العربی�ة لی�ست لغ�ة أول�ىالنبین أن 

عربی��ة ف��صیحة متداول��ة ف��ي األف��واه، ب��نفس الكیفی��ة الت��ي یخ��رج بھ��ا الطف��ل الفرن��سي إل��ى 

محیط��ھ لی��تعلم الفرن��سیة، أو اإلنجلی��زي لی��تعلم اإلنجلیزی��ة، أو المغرب��ي لیكت��سب العامی��ة 

ف��ي مح��دداتھا العربی��ة المغربی��ة أو األمازیغی��ة، إذن العربی��ة الف��صیحة لی��ست لغ��ة أول��ى 

وم��ن ھن��ا كان��ت القاع��دة المثل��ى الكت��ساب النظ��ام . 1 "إل��خ...النف��سیة واإلدراكی��ة والذاكری��ة

  . اللساني ھي توخي محددات االستعماالت اللغویة التي تعزى إاى المحیط السوسیوثقافي

  

وعلى غرار ذلك، ثمة إشكال آخر، على قدر م�ن الخط�ورة م�ا یجعل�ھ عائق�ا أم�ام تمثی�ل 

اللسانیة للمتكلمین، ومن ثم تعذر تمثیل البعد النصي للممارسات اللغویة، وال س�یما م�ا القدرة 

تعلق بالنمط المعیاري في تدریس البالغة العربیة، الذي نخالھ توقف عند تمث�ل االس�تعماالت 

وق�د ك�ان ھ�ذا الوض�ع ال�سكوني . اللغویة المرتبطة بالذوق التراثي العرب�ي ومعطیات�ھ القدیم�ة

 البالغة العربیة عائقا كبیرا ف�ي فھ�م طبیع�ة الم�ادة اإلنزیاحی�ة للخط�اب باقت�صاره في تدریس

عل��ى االس��تعمال اللغ��وي الم��رتبط بفت��رة تاریخی��ة معین��ة، وابتع��اده ع��ن حاض��ر اللغ��ة العربی��ة 

 بم�ا فیھ�ا البالغ�ة العربی�ة –ذلك مما جعل أنساق البحث اللغوي العربي . واستعمالھا المعیش

خ اللغة العربیة وتاریخ البحث فیھا، بدل اتجاھھ�ا إل�ى حاض�ر اللغ�ة العربی�ة  تتجھ إلى تاری–

 وم�رد ذل�ك ف�ي نظرن�ا یع�ود إل�ى غی�اب تمث�ل البع�د الت�داولي ال�ذي یح�دده 2.وواقعھا المعیش

  .      العرف اللغوي في االستعمال الحدیث

                                                 
 .20/21 ص ص 1999 2المغرب ط/  عبد القادر الفاسي الفھري، المعجم العربي نماذج تحلیلیة جدیدة، دا توبقال للنشر الدار البیضاء-  1
المغرب، منشورات عویدات /لغة العربیة نماذج تركیبیة وداللیة، دار توبقال للنشر الدار البیضاء ینظر عبد القادر الفاسي الفھري، اللسانیات وال-  2

 .59/60 ص ص 1986 1بیروت ط
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وصف اللغ�وي من الالفت للنظر أن القدامى لم یھملوا الدور الریادي لالستعمال في ال

وق��د ك��ان ذل��ك عب��ر زاویت��ین . عب��ر كاف��ة م��ستویاتھ ال��صوتیة والمعجمی��ة والنحوی��ة والبالغی��ة

: أس��بقیة االس��تعمال عل��ى التنظی��ر ض��من عملی��ة اس��تقراء القواع��د اللغوی��ة، والثانی��ة: أوالھم��ا

 إذ ج�اء ف�ي كت�اب س�یبویھ م�ثال كثی�ر م�ن العن�اوین الت�ي. تسییق المعطیات اللغویة المستعملة

ھ��ذا ب��اب م��ن الفع��ل ی��ستعمل ف��ي : "  فیم��ا ن��صھ، إذ یق��ولت��شتمل عل��ى لف��ظ إعم��ال األفع��ال

ھذا باب استعمال الفعل في اللفظ ال في المعنى الت�ساعھم ف�ي الك�الم، ولإلیج�از (...) االسم،

 قد نحا نحوا یستلھم الواقع اللغ�وي لبیئ�ة الع�رب - في نظرنا-علما أن سیبویھ . 1"واالختصار

   . ومعیشھا

 فإن�ھ ،ولئن كان اتج�اه البح�ث ف�ي النظ�ام االفتراض�ي للوص�ف اللغ�وي یتج�ھ ص�وب التحلی�ل

یغ��دو ف��ي كن��ف االس��تعمال منكب��ا عل��ى التركی��ب بھ��دف االت��صال والتواص��ل الن��اجمین ع��ن 

ض�من ھ�ذا المنظ�ور ش�ھد الم�سار التط�وري لل�درس الل�ساني . المواقف األدائیة للغة الب�شریة

 الت�ي حمل�ت Analytique بموجبھ االنتق�ال م�ن المقارب�ة التحلیلی�ةالغربي منعطفا حاسما تم 

  إل�ى المقارب�ة التركیبی�ة ،رایتھ�ا النزع�ة الموض�وعیة المج�ردة ممثل�ة ف�ي ل�سانیات سوس�یر

Synthétiqueالتي روج لھا إمیل بنفینیست فیما نعتھ بعض اللسانیین بلسانیات االستعمال.  

  

  :لبحث لمجاالا بوصفھاستقراء المادة المعجمیة  -3-1

إن أدنى تأم�ل ف�ي الح�صیلة المعرفی�ة للبح�ث اللغ�وي العرب�ي یھ�دي بن�ا إل�ى أن الحرك�ة 

. اللغویة بدأت بإسھامات معجمیة ما بین منتصف القرن األول وبدایة القرن الث�اني الھج�ریین

) الغری��ب ال��صنف ( ف��يأب��ي عبی��دوذل��ك بغی��ة تف��سیر غری��ب الق��رآن والح��دیث ابت��داء بجھ��ود 

، ث��م است��شعر اللغوی��ون بع��د ذل��ك ض��رورة جم��ع ش��تات اللغ��ة )مع��اني الق��رآن (  ف��ي اءلف��روا

فكان�ت . للحفاظ على س�المة أن�ساقھا م�ن اللح�ن ال�ذي ك�ان إف�رازا الخ�تالط الع�رب باألع�اجم

 في معجمھ العین ف�ي الق�رن الفراھیدي الخلیل بن أحمدأولى ھذه اإلسھامات وأبرزھا جھود 

 س��نت طرق��ا ومن��اھج متمی��زة تع��زى بالدرج��ة األول��ى إل��ى مفھ��وم الث��اني الھج��ري، تل��ك الت��ي

وعندئ�ذ . االستعمال اللغ�وي انطالق�ا م�ن ترص�د تجرب�ة المنط�وق اللغ�وي ف�ي واقع�ھ المع�یش
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یمكن اعتبار ھ�ذه الفت�رة الممت�دة ب�ین منت�صفي الق�رن األول والث�اني الھج�ریین مرحل�ة أول�ى 

 ال��شتات اللھج��ي والتن��وع الن��صي كم��ا معی��ار ی��ستوعب" لبل��ورة مفھ��وم المعی��ار اللغ��وي 

ك�ان م�شروع الوح�دة . استوعبت الخالفة أو ش�اءت أن ت�ستوعب ال�شتات القبل�ي والط�ائفي

 1 ".مرك�زا وم�ا س�واه ش�ذوذ واس�تثناءباعتبارھ�ا قیمة مھیمنة تمارس في جمیع المجاالت 

ع�ن ھ�ذا  طفق�ت اإلس�ھامات المعجمی�ة بع�د الخلی�ل تبتع�د ت�دریجیا وفي غضون ھ�ذه المرحل�ة

. المفھوم، على نحو اقتصرت معھ جھود المعجمیین عل�ى تنقی�ة اللغ�ة م�ن الحوش�ي والغری�ب

ال�ذي ش�افھ الع�رب األقح�اح ) تھ�ذیب اللغ�ة ( مثال صاحب كتاب أبو منصور األزھري فذلك 

عن��دما ك��ان أس��یرا ل��دى بع��ض قبائ��ل الع��رب أكث��ر م��ن خم��س ع��شرة س��نة، ال یفت��أ ی��ورد ف��ي 

ھ ذوقھ من المسموع، وما استحسنتھ معرفتھ من المروي، ومثلھ ی�ذھب معجمھ إال ما استساغ

وإنم�ا أعرن�ا ھ�ذا االس�م : " حین یقول في تعلیقھ ع�ن عن�وان مؤلف�ھ) الجمھرة( ابن درید في 

، عل�ى نح�و یك�ون 2 "ألنا اخترنا لھ الجمھور من كالم الع�رب وأرجأن�ا الحوش�ي والم�ستنكر

  .  یرة عن طریق الترجیحبموجبھ الدرس المعجمي یسیر حذو المع

  

مھما یكن من أمر فإن لغویي القرون األربعة األولى قد تقیدوا بجم�ع الم�ادة اللغوی�ة ع�ن 

طریق المشافھة وفضلوا استلھام لغة الب�دو دون الح�ضر، ومی�زوا ب�ین منط�وق قبائ�ل عربی�ة 

 عل��ة امتن��اع م��ا ع��رض للغ��ات: " وف��ي ذل��ك یق��ول اب��ن جن��ي فیم��ا ن��صھ. معین��ة دون أخ��رى

ول�و عل�م أن أھ�ل مدین�ة ب�اقون عل�ى . الحاضرة وأھل المدر من االختالف والفساد والخط�ل

ف�صاحتھم ول�م یعت�رض  ش�يء م�ن الف�ساد للغ�تھم لوج�ب األخ�ذ ع�نھم كم�ا یؤخ�ذ ع�ن أھ�ل 

ولعل الطابع الممیز لھذه المرحلة ھو محاولة بن�اء ن�سق تجری�دي لوص�ف الم�ادة . 3."..الوبر

طی��ات المت��وفرة المناس��بة، كم��ا م��ن ش��أن ھ��ذا الن��سق أن ی��ستوعب اللغوی��ة انطالق��ا م��ن المع

مستجدات اللغة وفق آلیة القیاس على الشائع، وال أدل على ذلك من أن الروای�ة كان�ت تج�ارة 
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رابحة في أسواق الحواضر الجدیدة من مثل البصرة والكوفة فضال عن رحالت العلماء إل�ى 

  .البوادي

  

ر سیاقات االستعمال اللغوي بك�ل حیثیات�ھ، وف�ي ح�ال  ھو تفسی إذنن مبتغى القیاس  إ

وف�ي . تعارض القیاس مع االستعمال تبدأ سلطة التأویل فیما شذ من ظواھر اللغ�ة الموص�وفة

 : "رحاب ذلكم التصادم بین القیاس واالس�تعمال ی�رد أب�و عم�رو ب�ن الع�الء ع�ن س�ائل ی�سألھ

كی�ف : فق�ال . ال: لعرب كلھ؟ فق�ال أخبرني عما وضعت مما سمیتھ عربیة أیدخل فیھ كالم ا

أعم�ل عل�ى األكث�ر، وأس�مي م�ا خ�الفني : تصنع فیما خالفتك فیھ الع�رب وھ�م حج�ة ؟ فق�ال 

إن المتأم��ل ف��ي أس��یقة ھ��ذا الح��وار م��ن ش��أنھ أن یك��شف ع��ن جمل��ة م��ن المف��اھیم  .1 "لغ��ات

ف�ي تمیی�زه ن ن�ص الح�وار ص�ریح لك السیاق التاریخي المعرف�ي، إذ إاإلجرائیة الدائرة في ذ

ك�الم "ـبوصفھا اسما لما استجد من االستعمال اللغوي، ثم إن ھناك ما ی�سمى ب� " العربیة"بین

ق��سم یع��د أس��اس العربی��ة م��ن جھ��ة االط��راد، وق��سم مخ��الف لھ��ذا : وینق��سم ق��سمین " الع��رب

  .ي لھجات أ "لغات"االطراد ویسمى

  

الحق�ة م�ع المت�أخرین وما إن ظل األم�ر ك�ذلك حت�ى دخل�ت المعجمی�ة العربی�ة ف�ي فت�رة 

صار الالحق فیھ�ا یقل�د ال�سابق، واقت�صرت الم�ادة اللغوی�ة المعتم�دة Statique مرحلة سكونیة

( في البحث والجمع على تقلید األسالف في عصر التدوین دون استلھامھا من منابعھ�ا الحی�ة 

ن ألف�اظ ، األمر الذي أفضى إلى تجاھل رواد ھ�ذه المرحل�ة لم�ا اس�تجد م�)االستعمال/السماع

وقد تمیزت ھذه المرحل�ة . ومصطلحات العلوم والفنون وما شاكلھا من مظاھر الحیاة الیومیة

بوض�ع مع�اجم ال تع��دو أن تك�ون استخالص�ا واس��تعادة للم�ادة اللغوی�ة م��ن مؤلف�ات وم��دونات 

 .2وغیرھم لألزھري وابن سیده والجوھري  كتلك التي تنسب ،سابقة

  

                                                 
 . 43 ص 1985محمود فھمي زیدان في فلسفة اللغة، دار النھضة العربیة، بیروت   -  1
 
  18، المعجم العربي المرجع السابق ص الفاسي الفھري ینظر   -  2
 



 

 105

ف�ي تل�ك المرحل�ة لج�أت ف�ي كثی�ر  Lexicographieی�ة ومما یالحظ أن ال�صناعة المعجم

من األحایین إلى تجرید المعیار اللغوي من حیث اعتمادھا على معطیات اللغة المكتوبة أكث�ر 

وم�ا م�ن . من اعتمادھا على اللغة المنطوقة، مما جعلھا تبتعد ع�ن وص�ف االس�تعمال اللغ�وي

 متكلمیھ��ا ب��دعوى ف��ساد ل��سانھم، ش��ك ف��ي أن ھ��ذه القطیع��ة م��ع االس��تعمال الح��ي للغ��ة عن��د

واعتم��اد النق��ل م��ن الم��صادر الت��ي نھ��ل أص��حابھا م��ادتھم اللغوی��ة م��ن أص��ول مباش��رة ف��ي 

الجاھلیة وصدر اإلس�الم ع�ن طری�ق ال�سماع، أفق�دت المعجمی�ة العربی�ة دورھ�ا األس�اس ف�ي 

 یعت�روه تمثیل المعیش الثقافي والفكري للغة العربیة من خالل انقطاعھ�ا ع�ن واقعھ�ا بك�ل م�ا

أي (فق��دان االت��صال ب��ین واص��ف اللغ��ة " م��ن خ��صوصیات ح��ضاریة، عل��ى نح��و ج��اء مع��ھ 

ومتكلمھ��ا موازی��ا لفق��دان االت��صال ب��ین النح��وي واألعراب��ي ص��احب ) المعجم��ي أو اللغ��وي

( ال��سلیقة، فل��م تك��ن األق��وال أو الم��واد الم��أثورة ع��ن كب��ار علم��اء النح��و ف��ي الق��رن الث��اني 

لتعوض االنقط�اع ع�ن الم�ادة الحی�ة، وع�ن ) لیل بن أحمد وسیبویھوعلى األخص أقوال الخ

وعل�ى ال�رغم م�ن ك�ل ذل�ك  .1"المصدر الذي ال ینضب، أال وھ�و الن�اطق س�لیقة بھ�ذه اللغ�ة

یظل ھذا المعجم في نظرنا بعیدا عما تن�شده المعجمی�ة العربی�ة ف�ي اآلف�اق، وال�سبب ف�ي ذل�ك 

 م��ن ھاوتوحی��د یس الم��ادة اللغوی��ة الموص��وفةیع��زى بالدرج��ة األول��ى إل��ى إش��كال تحدی��د مق��ای

م�ستعملیھا كفای�ة  ت�تالءم م�ع معالج�ة ومعالجتھ�ا ھ�ا،وآلیات جھة، وإلى طرق تنظیم ھذه الم�ادة

  .، أو باألحرى إلى عدم توخیھا الكفایة  التواصلیةمن جھة ثانیة

بدلة إیاھا مست" وظیفة اللغة"وھكذا یبدو أن المعادلة التداولیة الجدیدة قد أزاحت مفھوم 

". الخطاب"في مقولة " استعمال اللغة"، كما سعت إلى اختزال مفھوم "االستعمال"بمفھوم 

 بوصفھا إستراتیجیة خطابیة –ومن ھھنا فالجدیر بنا أن نتحدث عن الوظیفة التعبیریة للغة 

ألن التواصل ھو اإلطار العام للتفاعل السوسیوثقافي، حیث تسعى . بدل الوظیفة التواصلیة

وال شك أن القواعد . اللغة لترجمة ھذا التفاعل بأشكال التعبیر المألوفة لدى الجماعة اللسانیة

وعندئذ . التي تحكم ذلك التفاعل اإلنساني ھي التي سنصطلح علیھا باالستراتیجیات الخطابیة

أضحى الرھان قائما حول تحدید ماھیة الخطاب ومجال اشتغال اللغة ضمن الخطاب تحت 

 فما ماھیة الخطاب؟، وما عالقتھ .بتحلیل الخطاب أو لسانیات الخطابیسمى رایة ما 
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كلھا تساؤالت سنرجئ الحدیث عنھا . بالنص؟، وما ھي حدود المعالجة التداولیة لكل منھما؟

  . في مقام الحق من ھذا البحث

  :النص والخطاب في التراث اللغوي العربي -2 -3

  : األصولیةةالبیئ -1- 3-2

ختالف للغویین العرب القدامى لمفھومي النص والخطاب قد اختلفت باإن إثارة ا

: داللتان اثنتان لدى البیئة األصولیة قد كان لمصطلح النصإذ  البیئات الفكریة والمعرفیة؛

 في االستعمال األصولي، التي "نص" إحداھما عامة اكتسبھا من سیاق التداول العام للفظ

وظ لساني شرعي دال على حكم شرعي، من جھة كونھ تدل في الغالب األعم على كل ملف

وأما الثانیة، فھي داللة خاصة منحت لمفھوم النص في سیاق . دلیال لثبوت األحكام الشرعیة

ویبدو ھذا التصور أحد . 1االستعمال االصطالحي لھ من جھة وضع القواعد المحددة لداللتھ

ع من لدن جمھور علماء األصول األدلة االصطالحیة األصولیة التي حظیت باھتمام واس

الكالم الذي ال یحتمل تفسیرا أو ا وثوقیا یتحدد في مفھومعامة؛ من حیث إن النص یغدو 

 "النص" في وفي ھذا السیاق تحدث علماء األصول.  ألن ظاھره یغني عن كل ذلك،تأویال

دریس  بعبارات كثیرة أشھرھا ما ذكره اإلمام محمد بن إعموما والنص القرآني خصوصا

 أي ھو الذي أبانھ هللا لخلقھ ،2"المستغني بالتنـزیل عن التأویل" بأنھ )  ه204ت (الشافعي 

األصولیین لدى  واسع قبول حظي ب ھذا قد الشافعيویبدو أن تعریف. نصا ظاھرا بینا

ت  (الغزاليفرددوه من بعده، وال سیما اإلمام وجمھور الفالسفة وعلماء الكالم على السواء، 

  .إال في بعض الجزئیاتیختلفوا معھ ولم ، وغیرھما) ه456ت  (وابن حزم)  ه505

دالالت "ْجمھور علماء أصول الفقھ، وال سیما الذین بحثوا منھم في حقلي قد راح و

 إلى النص ، ینظرون وما یترتب علیھا من قواعد وأحكام"معاني األسالیب"و" األلفاظ

حرى، یعد من أھم طرق التدلیل الخطابي بوصفھ شكال خاصا من أشكال الخطاب، أو باأل

من جھة كونھ تجل خاص للخطاب، أو إحدى أھم صیغھ األربع المعتمدة عندھم في عملیة 
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الظاھر، والنص، والمفسر، والمحكم وما یقابلھا من : التدلیل على األحكام الشرعیة وھي

في رحاب الفعل مفھوم الخطاب ونحسب أن ھذا التصور لقمین بأن یضع . 1الصیغ المضادة

اللفظ " ، إذ یرى أنھ اآلمديالتواصلي؛ وفي ھذا الصدد نلفي تعریفا بینا للخطاب لدى 

 وھو تعریف جامع مانع یشیر .2"المتواضع علیھ المقصود بھ إفھام من ھو متھیئ لفھمھ

  .إلى أركان التخاطب وقواعده، ومقاصد المتخاطبین

لثنائیات الداللیة ا ا مستفیضا حولوفضال عن ذلك، نلفي لدى علماء األصول حدیث

، التي المحكم والمتشابھ، والمجمل والمفصل، والمطلق والمقید، والعام والخاصمن قبیل 

 وھذه الثنائیات ال تعدو .تشمل الشروط الجوھریة والوظیفیة والمعرفیة للنص القرآني الكریم

 في البحث تمیزة میمولوجیةقاعدة معرفیة وابستق یتحقكفیلة بأدوات تحلیلیة أن تكون مجرد 

یقتضي النظر إلى الخطاب "  وتأسیسا على ما سلف، .، في جانبي البنیة والوظیفةالنصي

المدلول علیھ بكل طرق الداللة الممكنة، أو ھو مضمون ) الحكم(بوصفھ المعن أو القضیة 

في حین النص ھو الدلیل على . الحكم الشرعي المطلوب من البشر فھمھ والتزامھ

وھذا یقتضي أن النصوص تتعدد . خطاب، أو ھو إحدى أھم طرق الداللة الممكنة علیھال

 وتتنوع بتعدد الخطابات، وبتعدد وتنوع طبیعة العالقة الناشئة بینھا وبین تلك الخطابات

على أن تكون العالقة بین النص والخطاب مرتبطة بتصور ھذه الثنائیات من جھة . 3"

  .اعتبار الخطاب أعم من النص

وعلى غرار ذلك، ثمة إشارة ال تخطئھا العین، مفادھا أن جمھور علماء األصول ھم 

، الذي ال یعدو أن یكون "بنص التمثیل"أول من تمكن من بلورة مالمح ما أضحى یعرف 

مجرد سیاق لتداول الخطاب وتبادلھ، من جھة وصف الحقائق واألشیاء كما تبدو في األعیان 

ونحسب أن ھذا التصور یقترب .  موقف خطابي من قبل المتلقینواألذھان دونما تدخل ألي

 التمثیل الخطابي"كثیرا مما شاع تداولھ في أدبیات تحلیل الخطاب والتداولیات النصیة بـ 

Schématisation،  كما اھتموا بتحدید الحقیقة النصیة اھتماما ال نلفیھ عند غیرھم من
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 ى حقیقة لغویة، وحقیقة عرفیة، وحقیقة شرعیة،البالغیین ونقاد الشعر، من حیث قسموھا إل

وھي في نظرنا تصورات مبكرة لنظریة المعنى في البحث اللساني المعاصر، وال سیما 

 ؛)المعنى المعجمي، المعنى التركیبي، المعنى االستعمالي(الحدیث عن مستویات المعنى 

ھا من اإلشكاالت باإلضافة إلى حدیثھم عن الوضع والنقل والتواطؤ واالشتراك وغیر

وفي رحاب ھذا التصور . 1ھم في تكوین قاعدة فھم وتأویل الخطاب الشرعياللغویة التي تس

 وردت  إذ؛ مستوى الجملةفيّنصیة مبكرة وراقیة تجاوزت إطار التحلیل   تطبیقاتنلفي

 األصولیین بمعان مختلفة تعكس مستویات داللیة متفاوتة تحددھا درجة اصطالح الكلمة في

  : اآلتيعلى النحوونجمل تلك المعاني  الخفاء في النص، ھور أوالظ

لذي یتبادر من خالل أي المعنى ا للنص، طلق على المعنى الحرفيتو :عبارة النص  -

المعنى الظاھري الذي یبرز سطحیا في  فھو ّكون مفردات و جمل النص،الصیغ التي ت

 .النص

و      ھ من ألفاظھ، وال یقصد من سیاقھ فھم وھو المعنى الذي ال یتبادر :إشارة النص -

 .السیاق لكنھ معنى الزم للمعنى المتبادر من مقصود

 .معقولھ وھو ما یفھم من روح النص و :داللة النص  -

 2.ّإال بتقدیره وھو المعنى الذي ال یستقیم الكالم :اقتضاء النص -

، السیوطي، ويالزركش، والرازي من مثل اإلمام ھم المفسرون وٌومنھم صنف آخر،

 أن نتغافل جھودھم – بحال من األحوال -الذین  ال یمكن من  وغیرھم كثر؛ الزمخشريو

 سلكوا إلى فھمھ طرائق منھجیة شتى أھمھا إذٌّ تحلیل النص القرآني كل على طریقتھ؛ في

، من حیث أشاروا إلى مقامات التلقي وأسباب النزول ومناسبة السور طریقة السیاق

ھم ظلوا في كثیر من  ولكنر اإلجمال والتفصیل في انسجام النص القرآني؛واآلیات، ودو

 بین ولغویة  في التحلیل النصي المعتمدة والمنھجیةالمعرفیة  یتفاوتون في األدواتاألحایین

  .  وأثریةومنطقیة
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ال مندوحة أن تكون إسھامات البیئة األصولیة في الدرس اللغوي من أبرز النظریات 

ونحسب أن ھذا الوعي من شأنھ أن . وضع شروط إنتاج الخطاب وتفسیرهالتراثیة في 

یجنب القراءات الحدیثة للتراث العربي منزلق القطیعة ومنزلق اإلسقاط في اآلن نفسھ، 

 یةالنصبحكم أن ھذه اإلسھامات تكاد تقترب في منوالھا النظري واإلجرائي من الممارسة 

  من أنصارنین المعاصری اللسانیالمتعلقة بأبحاث، وبخاصة تلك  اللساني الحدیثامفھومھب

 ودو Petôfi وبتوفي W .Dresslerدراسلر :  وغیرھا، من أمثالاألنجلوساكسونیةالمدرسة 

   . وغیرھمT.A Van Dijk وفان دایك Robert De Beau grandeبوغراند 

  :ة والنحویةیة اللغوالبیئ -2- 3-2

الوعي  في ، ال سیما اللغویة والنحویة إذا رمنا استقراء إسھامات البیئتینوأما

لنص والخطاب، نلفي أن تصوراتھم للجملة في صلتھا بالكالم یشوبھا المنھجي بمقولتي ا

كثیر من الغموض والتضارب، من جھة تعلیق اإلفادة بالجملة والكالم معا على سبیل 

 مفید لمعناه؛ كل لفظ مستقل بنفسھ" ومن ذلك قولھم في تعریف الكالم على أنھ . الترادف

وھو الذي یسمیھ النحویون الجمل، نحو زید أخوك، وقام زید، وقام محمد، وضرب سعید، 

فكل لفظ استقل بنفسھ وجنیت منھ ثمرة معناه فھو ...وفي الدار أبوك، وصھ ومھ ورویدا

 إلى استخدام مصطلح الجملة األصولفي ) ه316ت (ابن السراجومثلھ ذھب . 1 "كالم

 وال یختلف عنھم  جار ،المقتضبفي ) ه285ت (المبردین ناسجا على منوال والكالم مترادف

المركب من كلمتین أسندت إحداھما إلى " في  تعریفھ للكالم بأنھ ) ه583ت (الزمخشريهللا 

وذلك ال یتأتى إال في اسمین كقولك زید أخوك، وبشر صاحبك، أو في فعل واسم ...األخرى 

ویبدو أن التداخل الحاصل بین . 2 "، ویسمى جملةنحو قولك ضرب زید، وانطلق بكر

مفھومي الجملة والنص لدى بعض علمائنا القدامى لم یحدد لنا تحدیدا منھجیا واضح المعالم 

المعطى الوظیفي للجملة، أو باألحرى نوع الجمل التي ترادف النص وظیفیا، وعندئذ تعذر 

كیبي، والجمل المنجزة أو المحققة المتعلقة التمییز بین الجمل النظامیة المتعلقة بالمعطى التر

  . بالمعطى الوظیفي في السیاق، وھي التي ترادف مفھوم النص
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أما إذا عدنا إلى شیوخ العربیة في القرن الثاني للھجرة، وتحدیدا مع 

وھذا إن دل على شيء  جملة؛ فإننا ال نكاد نعثر إطالقا على مصطلح) ه180ت(سیبویھ

بویھ المبكر بالحدود اللسانیة للكالم المفید، الذي شاء أن یختار فإنما یدل على وعي سی

یؤسس بموجبھ التمییز الحاسم بین نظرتھ إلى الكالم بوصفھ حیث بدل جملة، قـول مصطلح 

بنیة تركیبیة محكومة بوصفھ  یتوافر على شروط العملیة التواصلیة، والنظرة إلیھ اخطاب

ویین المتأخرین إشارة متمیزة عن التصورات السابقة، إال أننا نلفي مع النح. بشرط اإلفادة

الرضي ، وإن كان قد أومأ إلیھا )ه761ت (ابن ھشام األنصاريمن مثل تلك التي أوردھا 

ھا حاولت أن تضع أساسا ابستیمولوجیا لمنطلقاتھ المنھجیة من حیث إن من قبل؛ األستراباذي

لك عندما أوضح الفروق القائمة بین حول مفھوم الخطاب والنص مع تجاوز حدود الجملة، ذ

القول المفید بالقصد، والمراد بالمفید بالقصد " الجملة والكالم في رحاب تحدیده للكالم في 

ومن ھذا المنطلق یكون بن ھشام األنصاري من . 1"ما دل على معنى یحسن السكوت علیھ 

م، حیث یكون التمییز واضح النحاة األوائل الذین تفطنوا إلى البعد الوظیفي في تأدیة الكال

بین الجمل النظامیة والكالم بوصفھ مرادفا حقیقیا للنص من حیث استیفائھ لشروط العملیة 

  . التواصلیة

     

  : البیئة البالغیة-3-2-3

ومن بین مقترحات البیئة البالغیة، نخ�ص بالمعاین�ة ذل�ك الن�شاط الم�رتبط بالممارس�ة 

ا، م��ن أج��ل اس��تخالص القواع��د الت��ي تح��دد مع��الم ھ��ذه الن��صیة ت��ذوقا وفھم��ا وتحل��یال وتف��سیر

علمائن�ا أب�رز م�ن  الج�احظویع�د . الممارسة ض�من ج�نس الخطاب�ة وال�شعر، وال�نص القرآن�ي

، ال س�یما رأی�ھ ف�ي ة الن�صیا یعكس وعیا مبكرا بمباح�ث المعالج�ة الذین قدموا إسھاما ناضج

ًة خاص�ة مم�ا ی�شكل إط�ارا عام�ا لھ�ذه أقسام البیان عامة ومالحظاتھ المتعلقة بالظاھرة اللغوی ً

المباحث، على نحو تمتد تصوراتھ األس�لوبیة ومقایی�سھ البالغی�ة الراس�خة عل�ى نط�اق أوس�ع 
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أول مفكر عربي نقف في تراثھ على نظری�ة متكامل�ة  " * من نظریتھ في الكالم، حیث یكون

رورة ف��ي س��یاق تق��در أن الك��الم، وھ��و المظھ��ر العمل��ي لوج��ود اللغ��ة المج��رد، ینج��ز بال��ض

خ��اص یج��ب أن تراع��ى فی��ھ، باإلض��افة إل��ى الناحی��ة اللغوی��ة المح��ضة، جمل��ة م��ن العوام��ل 

األخ��رى كال��سامع والمق��ام وظ��روف المق��ال وك��ل م��ا یق��وم ب��ین ھ��ذه العناص��ر غی��ر اللغوی��ة 

"Extra linguistiqueمب��دئیا أن مجم��ل آراء الباح��ث المتب��صریج��د  ق��د .1 " م��ن رواب��ط ً

 ف��ي الق��رآن إش��كال ال��نظم ك��ان نتیج��ة تحس��سھ  ف��ي الخط��اب العام��ة للبی��انالج��احظ ف��ي البنی��ة

ًوالشعر أساسا، وھذا إذ یدعم فكرة توزع مقاییس الج�احظ األس�لوبیة ب�ین أكث�ر م�ن ن�وع م�ن 

 بم��ساحة مركزی��ة م��ن ھ��ذه ي وال��شعري القرآن�� ال��نصأن��واع الك��الم البلی��غ، یؤك��د اس��تقالل

االقتن�اع بال�دور فك�رة البنیة العام�ة، مم�ا یرس�خ طار ، وھو النظم أو التألیف ضمن إالمقاییس

 ًالحاسم  للوعي بالصیاغة اللفظیة وبخصائص بنیة الكالم ذاتھا مكانا قارا في بالغ�ة الج�احظ

یعم�ق ال�دلیل عل�ى وعی�ھ بالم�ستوى الفن�ي م�ن ال مناص م�ن أن  و.بوصفھ رائد مدرسة اللفظ

ام تج�اوز وظیف�ة اإلفھ� العم�ل عل�ى مال، والكالم الذي یتقصد فیھ تجنب الم�ألوف م�ن االس�تع

وظیفة اإلطراب والتعجیب، أو كما ینعتھا محمد العم�ري بلط�ف تصعیدا للرؤیة التأثیریة إلى 

 ال�سائد عن�د   االجتم�اعيالمفارقة التي نحسب أنھ�ا ال تختل�ف كثی�را ع�ن مفھ�وم ك�سر المعی�ار

  .  میكاروفسكيالناقد البنوي 

شاكلة ب�ین المعن�ى واللف�ظ م�دى أوس�ع ف�ي النظری�ة البیانی�ة یأخذ مبدأ المطابقة والمقد 

 م��ن ًالجاحظی��ة عل��ى نح��و  یغ��دو بمقت��ضاه ت��الزم المعن��ى واللف��ظ انعكاس��ا للوظیف��ة المبتغ��اة

 ً أو تم��شیا م��ع خاص��یة الت��دلیل ف��ي اللغ��ة،  م��ن حی��ث قیامھ��ا عل��ى غ��زارة ال��دالالتالخط��اب،

أحسن الكالم ما كان قلیل�ھ یغنی�ك  "دبي، وأن ً، أو محكوما بمفھوم النوع األواقتضاب التدلیل

  ھ�ذه ال�ضوابط الت�ي تج�د س�ندھا ف�ي مقی�اس الت�زامن .2"عن كثیره، ومعناه في ظاھر لفظ�ھ

مراعات���ھ للمقام��ات وال س��یما المق���ام "ال��ذي یج��سد آنی���ة الت��شفیر الل��ساني وھ���و ن��اتج ع��ن 

الخطاب��ة والكت��اب وم��ن ثم��ة،  أض��حى الن��وع األدب��ي كم��ا یتج��سد ف��ي ال��شعر و. 3"الخط��ابي

                                                 
یین األخر ال یقل أھمیة عن وعي الجاحظ، ال إن ما یمكن استخالصھ من ھذا النص ھو أن صاحبھ ینطلق من معطى الریادة، ألن وعي البالغ -  *
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دور الطاق��ة اإلیحائی��ة ف��ي ك��سر مب��دأي الوض��وح والت��زامن " المعج��ز، یؤك��د عل��ى مركزی��ة 

ً ممیزا رئیسیا لألسلوب األدبي، واالمتداد بالداللة إلى مدى أوسع تحتاج بمقت�ضاه بوصفھا  ً

ات إلى تعمیق النظر لتحقیق الفھم، ھذا الفھم الذي یكون محصلة تفاعل المتلق�ین م�ع الطاق�

 الكامنة في النص حیث یتیح لھا ھ�ذا الكم�ون االنفت�اح عل�ى مب�دأ التأوی�ل الس�تجالء خفای�اه

وال ش��ك أن ھ��ذا المعط��ى الت��صوري للنظری��ة البیانی��ة عن��د الج��احظ ق��د أت��اح لن��ا إمكانی��ة . 1"

رصد مالمح رؤیة وظائفیة إلنت�اج الخط�اب وتف�سیره، وھ�ي تل�ك المتعلق�ة بالقیم�ة المزدوج�ة 

  :ومن ثمة یرى الجاحظ أن البیان تتنازعھ وظیفتان ھما). معرفة واإلقناعال(للبیان 

 القائمة على ت�صور البع�د المعرف�ي للبی�ان، وھ�ي وظیف�ة كامن�ة :الوظیفة الفھمیة :

تتعلق بإیضاح المعنى القائم في النفس حتى یدرك�ھ اآلخ�ر،  م�ن حی�ث ت�سعى إل�ى  

إل��خ، ..لبعی��د وح��ل المنعق��د التقری��ب م��ن الفھ��م وإظھ��ار الخف��ي وتقری��ب الغائ��ب وا

وإذ یع��د الج��احظ أن . وی��دو أن م��دار ھ��ذه الوظیف��ة ین��اط إل��ى اللغ��ة ب��صفة عام��ة

اشتغال ھذه الوظیفة الفھمیة للبیان ض�من ن�سق س�یمیائي خماس�ي ك�ان ق�د اقترح�ھ 

، یكون قد قفز بمفھ�وم )اللفظ، اإلشارة، العقد، الخط، الحال أو النصبة(في منجزه 

ب�المعنى العلم�ي " المفھ�وم"ى المواض�عة اللغوی�ة إل�ى م�ستوى من م�ستو" البیان"

  . 2للمصطلح

 القائم��ة عل��ى ت��صور البع��د الت��أثیري للخط��اب م��ن اس��تمالة :الوظیف��ة اإلقناعی��ة 2

 .واضطرار استنادا إلى منظوره التداولي

إن م��ا نخل��ص إلی��ھ عق��ب ذل��ك، أن الج��احظ ف��ي نظریت��ھ البیانی��ة اس��تطاع بعم��ق وس��عة 

 بین المستوى المعرفي العام للبیان وھ�و الم�ستوى اللغ�وي ال�سیمیائي، وال�ذي الرؤیة أن یمیز

نحسبھ تأسیسا لمنظور النص في تصور الجاحظ، والمستوى اإلقناعي التداولي من حیث ھ�و 

  .   مستوى بالغي یؤسس لمنظور الخطاب مثلما شاع تصوره في أدبیات تحلیل الخطاب

مات النق�د التطبیق�ي العرب�ي بوص�فھا ممارس�ات وإذا ألقینا نظرة عجلى على بعض إس�ھا

 ف��ي ض��وء ھ��و اآلخ��ر، كغی��ره  ینطل��ق اب��ن طباطب��ا، نج��د أن  ف��ي مراحلھ��ا الجنینی��ةبالغی��ة
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تصوره للنص من ثنائیة اللفظ والمعن�ى، مم�ا ی�سمح ل�ھ تبن�ي فك�رة  الت�ألیف أو الن�سج بم�سح 

 وھ�ذه وإن ظل�ت ال�شعریة؛ الكلي في شكل بنیة عام�ة للق�صیدة العناصر النصیة في انبساطھا

، ف���إن بم���صطلحات الل���سانیات الن���صیةمحكوم���ة ب���شكل م���ن أش���كال الت���راص أو االت���ساق 

اإلح��ساس ب��ضرورة تحقی��ق االن��سجام وال��سالسة ف��ي الن��سج حت��ى یتحق��ق للق��صیدة التكام��ل 

، قریب�ا ًوالشمول في لحمة واحدة اقترابا من تبني فكرة توحید المستویات المختلف�ة ف�ي ال�نص

. ً رأیھ تعمیقا في ت�شاكل اللف�ظ والمعن�ىة المالمح الكرنافالیة للنص عند باختین، یزیدمن فكر

قدام�ة وال شك أن ھذا التصور سیشھد في منطلقاتھ األولى مزیدا من التعمی�ق المنھج�ي ل�دى 

 وعل��ى فك��رة ،ً ال��ذي سی��صادر أساس��ا ف��ي معالجت��ھ لل��نص عل��ى ص��ورة المعن��ىب��ن جعف��ر

  . االئتالف

  

 ال�ذي أس��س ت�صوره لل��نص األدب�ي باالس��تناد إل��ى قدام��ةم�ا س��لف، تمك�ن وتأسی�سا عل��ى 

، م�ن أن یمت�د بنظرت�ھ لتع�الق عناص�ر  التي أطرت�ھمقولة االئتالف، رغم المنطلقات المنطقیة

، "نق��د ال��شعر "منج��زه الرائ��دال��نص المختلف��ة ف��ي م��نھج ص��ارم انتظم��ت خطوط��ھ ف��ي  بنی��ة 

وعندئ��ذ اس��تطاع قدام��ة أن . نظی��را وتطبیق��ا توتوزع��ت عل��ى إثرھ��ا م��سائل ال��نص وم��ستویاتھ

یدلل على فكرة اإلخ�راج ال�صوري أو ال�شكلي للمعن�ى ببحث�ھ ف�ي  مواص�فات وعناص�ر ھ�ذا 

، عل��ى نح��و یك��اد یقت��رب 1اإلخ��راج وبتتب��ع عالق��ات أج��زاء ال��نص المتوافق��ة ألح��داث الدالل��ة

. Adam  وآدام Debeaugrande ودوبوغراندHalliday كثیرا من مفھوم النصیة لدى ھالیداي

ھ��ا م��ن حی��ث إنوم��ع جھ��وده اكتمل��ت حلق��ة م��ن حلق��ات البح��ث النق��دي والبالغ��ي عن��د الع��رب 

ّطرحت أغلب األسس والفرضیات الت�ي س�یعتمد علیھ�ا الالحق�ون ف�ي تق�صیھم م�سائل ال�نص 

 ومن ثمة أض�حت . من اتساق وانسجاماألدبي وتجلیة قضایاه، تأسیسا لنصیة الخطاب األدبي

 النص األدبي عند قدامة ال تختلف كثیر عن فك�رة الن�صیة ف�ي ل�سانیات ال�نص، فكرة ائتالف

  . من جھة اعتبار البنیة والوظیفة

 نلفي تقاطعا كبیرا  الشعري في معالجتھ للنصاآلمديإذا ما تأملنا ملیا تصورات إننا 

 حول تحدید الوظیفة الشعریة في R.Jakobson اكوبسونیرومان مع تلك التي أوردھا 
                                                 

  .75/76  ینظر األخضر جمعي، المرجع السابق ص ص -  1



 

 114

منھا وعیھ المبكر بتبعیة المعنى للصیاغة، األدبي بعیدا عن منزلق اإلسقاط؛ وال سیما نص ال

 یقوم على منطق اإلقرار بأن كل تغییر یطرأ ،ًونحسبھ موقفا متطورا نسبیا في تحلیل النص

ًعلى اللفظ  یتبعھ حتما تغییر في المعنى، وأن البناء الجمالي الذي یتقصد لطائف المعنى في 

ویبدو أن .  العدول واالنزیاح یظل محكوما بعملیة انتقاء الدوال ضمن محور االستبدالنماذج

 الذي تحكمھ عالقة المشابھة اكوبسون لنماذج المجازیالموقف ال یبتعد كثیرا عن تخریج ھذا 

لنص ً أیضا في معالجتھ لآلمديل ا یحمدومم. Axe de sélection داليباالستفي المحور 

 الفنیة الممیزة لھ التي تقوم على الفصل بین ما ھو تخییلي یقدم معرفة إیمانھ بالخاصیة

 بل تجنح في الغالب األعم إلى ًنوعیة ال تقوم دوما على النسخ لقانون المعطى الواقعي،

 تكون الداللة محصلة لحمة ألفاظ في النص ال تغریب ھذا المعطى بأدوات لغویة، حیث

ًأیضا  ولآلمدي". للحقیقة"ا، وما ھو رصد للواقعة أو مبرر لھا سوى الحقیقة الفنیة نفسھ

استواء نظمھ، وصحة سبكھ، ووضع الكالم " إلى بنیة الكالم فیما یسمیھ  متمیزةإشارات

، ونحسبھا تعمیقا نظریا لرؤیة قدامة، من جھة تمثلھا لمبدأ النصیة 1"منھ في مواضعھ

یطر على تصورات الرعیل وظلت ھذه الرؤیة تس. ودورھا في إنتاج الخطاب وتفسیره

األول من البالغیین العرب، وھي مرحلة من عمر البالغة العربیة تمیزت باستكشاف 

  . ضمن ما یعرف بالمسار اللغوي) القرآن والشعر(المكونات البالغیة للنص الخاص 

ًفي نظم الكالم عموم�ا دعم�ا لموقف�ھ ال�داعي إل�ى ت�وخي أبي ھالل العسكري ویمثل رأي  ً

ورة الحسنة في المعنى، یظھر ذلك في حدیثھ عن حسن الرصف والتألیف، وكمال إیقاع الص

الصوغ والتركیب، وفي ترداده رأي الجاحظ في القرآن وما خصھ هللا ب�ھ م�ن ح�سن الت�ألیف 

وبراع��ة التركی��ب، وف��ي وص��ف ال��شعر ب��الكالم المن��سوج وأن ح��سنھ ف��ي ت��الؤم ن��سجھ، وف��ي 

ًم�شتبھا "لیبسط أشكال تحقیقھ ف�ي دعوت�ھ إل�ى جع�ل الك�الم ًاإلشارة إلى التئام الكالم عموما، 

ًأولـھ بآخره، ومطابقا ھادیھ لعجزه، وال تتخالف أطرافھ، وال تتنافر أطراره، وتكون الكلم�ة 

 لی�شیر إل�ى أن م�ن س�وء ال�نظم المعاظل�ة وھ�ي 2"منھ موضوعة مع أختھا، ومقرونة بلفقھ�ا

 إل��ى تخ��صیص ب��اب كام��ل م��ن كتاب��ھ ًث��م لینتھ��ي أخی��را. رك��وب بع��ض ألفاظ��ھ رق��اب بع��ض
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 ویظھر تمی�ز .1"عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك وخالف ذلك"للبیان " الصناعتین"

وت�داولھا م�ن خ�الل ف�صلھ ب�ین  العسكري عن سابقیھ في حدیثھ عن استراتیجیة أخ�ذ المع�اني

ة األدبی�ة الت�ي مستوى اللغة العادیة التي تمثل المشترك الذھني بین مستعملیھا، ومستوى اللغ�

  .2تكون حكرا على ذوي المزیة األدبیة؛ فالمعان األول تتداول واألشكال اإلبداعیة تتحدد

 اتبرز قیمتھالتي  أبحاثھ حول بالغة اإلعجازفي ) ه471ت(عبد القاھر الجرجانياإلمام أما 

" تفسیرال"و" علم البیان"و" علم المعاني"و" النحو"جمع بین علوم كثیرة كـالفي " النصیة"

ّوألف بین أشتاتھا في تناغم عجیب واتخذ إلخ، "...المنطق"و" المعجمیة"و" لفاظداللة األ"و

منھا أدوات معرفیة متضافرة على تحقیق ھدف واحد ھو خدمة النص القرآني وبیان 

 إغفال الدور الریادي لعبد القاھر في العنایة – بحال من األحوال –وال یمكن . إعجازه

النظم والبناء والترتیب :  أنھا تتحدد في أربع مراحل ھي یبدو الذھنیة التيبجانب الصیاغة

؛ وھو إطار فكري استمد فیھ عبد القاھر مذھب األشاعرة في مسألة الكالم النفسي؛ والتعلیق

وال سیما 3نخالھ تصورا مبكرا للدراسات السیكولسانیة الحدیثة التي عنیت بإنتاج الملفوظات،

 سیمون دیك(والوظیفیة ) N.Chomesky تشومسكي.ن(انیتین، التولیدیة مع المدرستین اللس

S.Dijk.(  

 واضح امعطى نظری) Coherence textuelle" (االنسجام النصي"وقد كانت فكرة 

َواعلم أن مثل : " حتى إننا نجده یعبر عنھا بقولھ،في ذھن عبد القاھر وضوحا متمیزاالمعالم  َ َ

ُواضع الكالم مثل من یأخذ َ َ ِ َ قطعا من الذھب أو الفضة فیذیب بعضھا في بعض حتى تصیر ِ ُ

 وھذا یدل على أن بنیة النص في تصور عبد القاھر الجرجاني تصل إلى .4"...قطعة واحدة

   ".التشكیل"الذي ھو أعلى درجات " الصھر"مرتبة 

وتأسیسا على ما سلف، نجد التعاضد التام لألصول المؤسسة لنظریة الجرجاني في 

 ومفھومھ لمعاني النحو ال یفقد أصالتھ في التنظیر، وعلمیة تحالیلھ، وأدبیة شواھده؛ النظم،

ذلك أن أصول األغراض، واللغة كما تتجسد ھنا في أقسام الكلم المفردة، والقواعد النظریة 
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اإلمكانات المتفرعة من استغالل ما للتركیب، تشكل مواد البنیة في طورھا الخام، ثم تلتحم 

ھذه األصول وفق الغرض المقصود في بنیة لغویة مخصوصة تشكل صورة الءم من ت

 وإذ ذاك. سیوفر إمكانات التعبیر المتنوعة وفق المقاصد المختلفةما وھذا . معنویة متمیزة

یمكن لنظریة عبد القاھر في النظم أن تعدد فعالیتھا وأن تشمل كل استعمال للكالم، سواء 

قصد : ؛ وذلك انطالقا من مكونات جوھریة ثالثة ھيالفنيأكان لمجرد االتصال أم للتأثیر 

ویتحكم في كل مكون جملة من . المتكلم، والبناء اللغوي للنص، وقدرة المتلقي التأویلیة

وعندئذ تكون الغایة من  1.العناصر والعملیات انطالقا من مرحلة اإلنتاج إلى مرحلة التفسیر

 على ھذا التألیف المتوافق مع العقل بناء الداللةالنظم إحداث تألیف بین الكلم بحیث یترتب 

  . الكلیة، ومن ثمة المفھوم الواحد

یبدو ھذا التألیف في نظرنا أشبھ ما یكون بمفھوم النصیة في تصورات الفیرثیة 

ومادام كل فعل تألیف إنما یحدث بین . الجدیدة، وإسھامات المدرسة الفرنسیة على السواء

 اللغویة في مستواھا الخام تشكل الداللة الموجودة بالقوة التي معاني الكلم، فإن المواد

الفعل، وتتأكد شرعیة ھذا التصور في بعده األصولي المنسجم ب  الوجودیخرجھا النظم إلى

 وأصول الغرض وصورة ، أو باألحرى النظام واالستعمال،والكالم مع ثنائیة اللسان

ومن ثم إحداثا للصورة  ،ًلم إحداثا للداللةفإذا كان توخي التألیف في معاني الك. المعنى

 یترادف مع مفھوم لیفًإذا كانت تلك فعالیة حادثة في الكالم مبدئیا، فإن ھذا التأف. المعنویة

 الكلم في طور أول، ثم یعود فیتخصص بمعاني  عناصرالعالقة واالنتظام الحادثین بین

بد القاھر حصرھا في أواخر الكلم یستبعد ع بوصفھا تركیبا ذھنیا، حیث النحو في طور أدق

  .إعرابا

 ف�ي المنھ�اج نلف�ي إس�تراتیجیة  متمی�زة  اس�تطاع بموجبھ�ا أن حازم القرط�اجنيومع  

یؤل��ف م��ن مح��صول اآلراء المتمخ��ضة ع��ن النق��اد قبل��ھ ف��ي ال��نص وبخاص��ة الفالس��فة وعب��د 

التخیی��ل "الق��اھر الجرج��اني، تركیب��ة متماس��كة ع��ن رؤی��ة ال��نص األدب��ي، ان��صھر ف��ي أتونھ��ا 

، بالق�در ال�ذي بحث�ت ال�شعر م�ن جوان�ب عناص�ره الكلی�ة  نقدی�ةفولدا نظری�ة بالغی�ة" والنظم
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فتج�سدت بنیت�ھ اللغوی�ة . ّالتي تحدد ماھیتھ وغایتھ، بقدر ما كیفت أداتھ الفنیة للغای�ة والمفھ�وم

مح�اكى في تالحم المعاني واأللفاظ في مراتب دائریة، تبدأ بمركز یترسخ في لحم�ة المعن�ى ال

ًباللفظ، لیتسع قلیال في أشكال التألیفات والھیئات التي تنسج للج�وھر امت�دادا جمالی�ا، ث�م تنم�و 

ًتھ�ا الت�ي ت�شمل أغراض�ا یناألس�لوب وال�نظم الل�ذین ی�شكالن بفي كمال الق�صیدة ف�ي م�ستوى 

وق�د اھت�دى . شتى، ویلتحمان في ثنایا النسیج، في تعاضد المعاني مع صیاغاتھا المخصوصة

م�ستوى الجمل�ة ال�ذي یع�الج : ازم في منجزه إلى تحلیل الكالم ال�شعري عب�ر م�ستویین ھم�اح

  . فیھ مبحثي اللفظ والمعنى، ومستوى النص الذي یعالج فیھ مبحث النظم واألسلوب

وھو الغرض الذي " القصد" مفھوم - ضمن مفاھیم النص-  أدرج علماؤنا القدامىلقد

" نص"َالتي یرجو إبالغھا للمخاطب، فلن یكون ھناك " دةالفائ"یبتغیھ المتكلم من الخطاب و

، وھذا نفسھ ما یركز علیھ المعاصرون حین یرفعون من شأن "قصد"دون " خطاب"وال 

 المتكلم، وخصوصا كما فعل الفیلسوفان المعاصران خطابفي " Intentionnalitéالقصدیة "

 تعدالتي "  األفعال الكالمیةنظریة"، في Searle سیرل. ج وتلمیذه Austin أوستین. ل. ج

استعارا ھذا المفھوم من حیث  وأفضل إنجازاتھا،  المعاصرة التداولیةعمود فقار النظریات

ونحسب أن تعاضد كال من القصد  .E. Husserlالفیلسوف الظاھراتي إدموند ھوسرل 

والفائدة ضمن الممارسة اللغویة یكون حقال خصبا لتحلیل القدرة التواصلیة لدى 

لمتخاطبین، بوصفھا قاسما مشتركا بین النص في طابعھ الوثوقي والتضمیني، والخطاب ا

  .في طابعھ التحییني

ف�إذا أردن�ا م�ثال تحلی�ل ن�ص : ولتوضیح ھذه الفكرة على نحو أدق، نقدم المث�ال الت�الي

عل�ى الع�راق، فإن�ھ یج�در بن�ا ف�ي /الح�رب ف�ي:  المتعل�ق ب�ـ*2003/ 1483قرار مجلس األمن 

 مم�ثال - األول أال ننكر خطابیة ھذا النص من جھ�ة كون�ھ ح�دثا تواص�لیا یھ�دف مرس�لھالمقام

 إل�ى الت�أثیر ف�ي متلقی�ھ المتمث�ل ف�ي ال�رأي -في رئیس مجلس األمن وممثلي ال�دول األع�ضاء

ومن ثمة فإن إستراتیجیة تسییق ھذه المدونة تقتضي منا عملیة استح�ضار ك�ل . العام العالمي

المحیط�ة ب�نص الق�رار األمم�ي، م�ع إمكانی�ة الت�سلیم بإع�ادة ت�شكیل المق�ام المعطیات السیاقیة 
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التواصلي في قطب التلق�ي، خاص�ة عن�دما یتعل�ق األم�ر بق�راءة مدون�ة ل�سانیة م�ن قب�ل متل�ق 

، خالف�ا للمق�ام األول ال�ذي )نحن باستجاباتنا  الفوری�ة(معین ومحدد في الزمان والمكان وھو 

، تك�ون  مم�ثال ف�ي ال�رأي الع�ام الع�الميإل�ى متل�ق غی�ر مح�ددأشرف على توجیھ ھذا الق�رار 

 بتعبی��ر Des réactions a retardement اس��تجاباتھ وردود أفعال��ھ مت��أخرة وغی��ر مح��ددة

 مقیدین ب�النمط المكت�وب لفح�وى الق�رار م�ن وجھ�ة، -في مثل ھذه الحالة-وما دمنا . آدام.م.ج

جھ��ة ثانی��ة، ف�إن مفھ��وم ال��نص س��یفرض ال ومواض�عات الكتاب��ة الدبلوماس��یة والقانونی�ة م��ن و

ووح�دة  ، Objet de figure شكلیا امحالة ھویتھ على مدونة اشتغالنا إجرائیا بوصفھ موضوع

مھم��ا كان��ت درج��ة الالتج��انس  و. ، ال س��یما إذا اعتبرن��ا وجھ��ة نظ��ر المتلق��ي التأویلی��ةمعنوی��ة

انیة تسھر على ض�مان انتظام�ھ فإن معظم اآللیات اللس التركیبي للوحدات المكونة لھذا النص

، ووح��دة الموض��وع ال��داللي ف��ي )االت��ساق(انطالق��ا م��ن س��المة العالق��ات التركیبی��ة المنتج��ة 

  .  1)االنسجام(التلقي 

من ھذا المنطلق، یصبح نص المدونة في ركنیتھ التركیبیة تمث�یال ل�سانیا لخط�اب ع�ام 

 ھ��ذا الخط��اب، تغ��دو  ، أو ب��األحرى ج��زء م��نObjet de direبوص��فھ موض��وع الق��ول 

بوص��فھا تج��ل ص��ریح textuelles  Séquencesبموجب��ھ عملی��ة تحلی��ل الوص��الت الن��صیة  

لق��صدیة تواص��لیة، ذل��ك ع��ن طری��ق تعی��ین الق��وة اإلنجازی��ة لألفع��ال الكالمی��ة، وم��ستویات 

وتأسی�سا . الحجاج، وتمثی�ل الق�ول الم�ضمر واالس�تلزام الح�واري ف�ي البنی�ة ال�سطحیة لل�نص

 التمثی�ل الخط��ابي(، ف�إن م�ا یب�رر ن��صیة ھ�ذا الخط�اب ض�من رؤیتن�ا المنھجی�ةعل�ى م�ا س�لف

schématisation discursive ( ھ��و معی�ار س��لطة المرس�ل ذات الط��ابع الموث�ق ف��ي الخط��اب

 ض��رورة الت���سلیم ب���شرعیة المحت��وى الق���ضوي للملفوظ���ات الل���سانیة وم���ن ث���مالدبلوماس��ي، 

ما نخلص إلیھ ف�ي . ني في العراق بعد الحرببوصفھا معطیات قانونیة تشریعیة للوضع األم

األخی��ر ھ��و أن التحلی��ل الن��صي ھھن��ا ی��سعى إل��ى وص��ف وتحلی��ل ن��ص الق��رار ض��من إط��ار 

  .   الممارسة الخطابیة لمجلس األمن بشأن التشریع األمني في القضیة العراقیة

                                                 
1 - Cf. Georges Elia Sarfati Elément d’analyse du discours, éd Nathan Paris 1997 p 75. 
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تراثی��ة لعلمائن��ا الق��دامى ف��ي مج��ال  ھ��و أن اإلرھاص��ات ال، ف��ي األخی��رإن م��ا نخل��ص إلی��ھ

المعالجة التطبیقیة والنظریة لمفھومي النص والخطاب، استطاعت أن تبلورا تصورا واض�ح 

المع��الم لمعالج��ة م��ستوى م��ا بع��د الجمل��ة مم��ثال ف��ي الك��الم، والق��ول، وال��نص؛ ال س��یما ف��ي 

ف م�ع الدراس�ات الدراسات النحویة، واألص�ولیة، والنقدی�ة، وإن كان�ت ھ�ذه اإلس�ھامات تختل�

ن�ھ ثم إ. الخطاب في االستعمال/اللغویة المعاصرة في الوعي المنھجي الدقیق بمحددات النص

ن ال�نص والخط�اب ال�ذي یعت�اص إدراك على الرغم م�ن ھ�ذا الت�داخل المفھ�ومي الحاص�ل ب�ی

  وتحلیال، ف�إن التحلی�ل المت�أبي للف�روق الدقیق�ةا من لدن الباحثین وصفمرامیھ اعتیاصا شدیدا

ب�ین المفھ�ومین یف�ضي إل�ى أن الخط�اب وح�دة جملی�ة كب�رى قابل�ة للوص�ف الل�ساني، ینتجھ��ا 

ویفترض ھذا الخطاب وجود المتلق�ي لحظ�ة ال�تلفظ، . المتخاطبون بغرض التواصل والتفاعل

بینم��ا یتوج��ھ ال��نص إل��ى متل��ق مؤج��ل یتلق��اه م��ن خ��الل عین��ة قرائی��ة؛ أو ب��األحرى، الخط��اب 

ث�م إن الخط�اب . اللغة المنطوقة، بینما یع�د ال�نص مدون�ة مكتوب�ةنشاط تواصلي یتأسس على 

، بینم�ا ال�نص نظ�ام خط�ي و حرك�ة Actualiséال یتجاوز سامعھ إل�ى غی�ره، أي أن�ھ تحیین�ي 

  . یؤطرھا زمن الكتابة، ودیمومتھ ممتدة في الزمان والمكان

معتب�رة وقد یكون من المفید اإلشارة إلى میلنا لت�داول م�صطلح ال�نص ض�من م�ساحة 

  البحث على غرار مصطلح خطاب ال�ذي یح�تفظ بطاقت�ھ التعبیری�ة ف�ي مواق�ع مح�ددةامن ھذ

یع��ود إل��ى منط��ق الوص��ف الل��ساني ال��ذي یق��ضي ب��ضرورة االنتق��ال م��ن معالج��ة البنی��ة إل��ى 

 مب�دئیا ت�صورنا المنھج�ي للم�دونات الخطابی�ة بوص�فھا ولع�ل م�ا یب�رر ھ�ذا؛ معالجة الوظیف�ة

وق�د ادة تسییقھا م�ن جدی�د إث�ر ت�شكیل مق�ام التلق�ي ف�ي س�یاق تحیین�ي؛  تم إع منتظمةنصوصا

 وص��فا Pragmatique conversationnelle الت��داولیات التخاطبی��ة م��سعى ظ��ل ھ��ذا الت��صور 

 ضمن ھذا اإلطار سنسعى في فصل الح�ق م�ن ھ�ذا البح�ث إل�ى استق�صاء منطلق�ات .وتعلیال

   .المعالجة النصیة وحدودھا فھما وتأویال
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  الفصل الثالث
  

  
  النصية وشروط فهم الخطاب

  
  
  

  :نظریة التلفظ نحو منظور لسانیات الوحدات الكبرى

  :موقع لسانیات النص ضمن تحلیل الخطاب

  :أنموذج النص واستراتجیات الفھم واإلنتاج

  :النصانیة تصمیم وإجراء

  : المنطقيبنیة النص من الوصلة إلى الشكل

           : التركیبيمستوى الربطالبناء المقطعي و

  :مستوى الربط الموضوعي المنطقيالداللي و البناء 

  :البنیة الداللیة الكبرى والمحور الموضوعاتي

  : الفعل الخطابي األكبر الصریح أو الضمني

  
  
  



 

 121

  
  
  
  
  
  

  

  

 يمكن تحديد الحديث بالنسبة إلى اللغة بوصفه حدث امتالك للغة، "

ويعلن في ذات الوقت عن موقعه فالمتكلم يمتلك الجهاز الصوري للغة 

كمتكلم من خالل عالمات خاصة، ولكن بمجرد أن يقوم بذلك يقوم في 

ذات الوقت بتنصيب أخر أمامه أيا كانت درجة الحضور التي يحولها 

لهذا األخر، فكل حديث هو تخاطب يفترض  متكلما ومستمعا وعند األول 

  " . هدف التأثير على الثاني بطريقة ما 

  .242نيست قضايا اللسانيات العامة ص بنفي. "
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  :ئةـتوط

 احتكاك�ھ بالل�سانیات  انطالق�ا م�نال شك أن التتویج المعرفي الذي حازه النص األدبي

.  ح�ول بنیت�ھ ووظیفت�ھھ�اوتعمیق والنقد األدبي، قد مكن النص األدبي نفسھ من تصعید الرؤی�ة

ي محاوالتھ�ا األول�ى من�ذ الق�رن األول وعالوة على ذلك، ال ینبغي أن تغمط حقوق البالغة ف�

النقدی���ة ل���ألدب؛ إذ ك���ان لكونتلی���ان النظ���رة الم���یالدي ف���ي التوفی���ق ب���ین النظ���رة الل���سانیة و

Quintilian ق��صبات ال��سبق ف��ي مناق��شة م��سائل تتعل��ق ب��التنظیم ال��داخلي لل��نص، م��ن مث��ل 

ب��ین الن��صوص الوض��وح، والف��صاحة، والرش��اقة، والمالئم��ة؛ وك��ذا إش��ارتھ لمب��دأ المفاض��لة 

  .1 التصرف بالمادة المستخدمة في كتابة النصىوعالقتھ بقدرة المبدع عل

  

ف�ي -، إال أن�ھ ظ�ل *ثمة حقیقة مؤداھا أن نحو النص وإن ك�ان ق�د ق�د م�ن نح�و الجمل�ة

 یراھن عل�ى اس�تقاللیة ت�صوراتھ النظری�ة والمنھجی�ة ف�ي إط�ار ض�بط الح�دود -الغالب األعم

نظ��ام ال��نص، م��ن جھ��ة اعتب��ار خاص��یة التجری��د والمالب��سات الفاص��لة ب��ین نظ��ام الجمل��ة و

 ف�ي نح�و ھولھ�ذا تطل�ب اس�تدعاء موض�وع ال�درس ومنھج�. السیاقیة والمقامی�ة للبنی�ة الن�صیة

 إمكانیة البحث في ما یك�ون ب�ھ الملف�وظ ن�صا م�ع رھ�ان كبی�ر عل�ى س�لطة المق�ام ف�ي ،النص

إل�ى  Micro-propositions  النظامی�ةالجم�لیرتد مستوى التحلی�ل م�ن  وعندئذ . عملیة التلفظ

متلك�ھ م�ن خ�صائص س�یاقیة ، بكل ما ت منجزة بالفعل في المقامMacro-propositionsقضایا 

  . یقوم علیھا الفھم واإلفھام

  

 تتعل��ق ب��شرعیة وج��ود نح��و ال��نص إل��ى جان��ب نح��و اك��ل ذل��ك س��یطرح ق��ضیة أساس��

ن جنس الملفوظ، بغی�ة توس�یع  یصف كل ما ھو مي تجرید بناء نسقیسعى إلىحیث الجملة، 

 وف�ي ض�وء ھ�ذا التم�ایز .2نطاق المستوى النحوي، والجھ�از اللغ�وي الواص�ف عل�ى ال�سواء

                                                 
 .185 ص 2007 1 األردن ط ینظر إبراھیم خلیل، في اللسانیات ونحو النص، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة-  1
 ال مندوحة أن تأخذ بعین االعتبار نظریة الربط العاملي في اللسانیات التولیدیة والتحویلیة بوصفھا مثاال عن جسر العبور المنھجي بین نحو - *

مت علیھا تلك النظریة من مثل الجملة ونحو النص، إذ عمل كثیر من الباحثین في ھذا اإلطار النظري على ولوج النص من خالل المبادئ التي قا
 .  في مختلف وجوھھاAnaphoreمفھوم العمل والربط في النحو العالئقي، باإلضافة إلى الدراسات المتعلقة باإلحالة 

 .18/19 ینظر األزھر زناد، نسیج النص المرجع السابق ص ص -  2
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 *التقابلي بین المنحیین اللذین سلكھما الدرس اللساني المعاصر، تسجل نظریة النحو الوظیفي

إلى رفع الح�واجز تحفظاتھا المنھجیة إزاء ھذا االنشقاق االبستمولوجي بین المنحیین، ساعیة 

 وبموج�ب ھ�ذا . 1بین لسانیات الجملة ولسانیات النص، وتحوی�ل االنقط�اع بینھم�ا إل�ى تق�اطع

التمییز بین الحقلین بإمكاننا أن نفھ�م الح�دود الفاص�لة ف�ي ال�درس اللغ�وي العرب�ي ب�ین النح�و 

س�عت إل�ى الذي بنا أطر شبكتھ المفھومیة على نظام الجمل�ة تنظی�را وإج�راء، والبالغ�ة الت�ي 

تطویع كیانھا المعرفي ضمن مساحة أوسع ھي ال�نص، م�ن حی�ث أس�ھمت ف�ي توجی�ھ النظ�ر 

إل���ى العالق���ات الداخلی���ة ف���ي الن���صوص إث���ر ح���دیثھا ع���ن بع���ض ال���صیغ النحوی���ة للت���شبیھ 

واالس��تعارة، و ك��ذا الك��شف ع��ن الت��رابط الق��ائم ب��ین سل��سلة م��ن األق��وال المؤلف��ة لفق��رة، أو 

وبإمكانن�ا أن نالم�س ھ�ذه الحقیق�ة ف�ي أجل�ى ص�ورھا ف�ي . األدب�يمجموعة أجزاء من العمل 

 ض��من الف��ضاء الع��ام منج��ز ح��ازم القرط��اجني، وال س��یما حدیث��ھ ع��ن بنی��ة الق��صیدة العربی��ة

ض��من ھ��ذا اإلط��ار اس��تطاعت اإلنج��ازات البالغی��ة أن تق��ارب . للنظری��ة ال��شعریة العربی��ة

.  نظری�ة ال�نص-م�ن الوج�وه بوج�ھ –وصف النصوص وتحدید وظائفھا حتى أضحت تنع�ت 

  .  2ولعل ھذا ینطبق على البالغة العربیة، مثلما ینطبق على بالغات أخرى

  

وتأسیسا عل�ى م�ا س�لف، یمك�ن الق�ول إن البالغ�ة الجدی�دة ھ�ي الحق�ل المؤھ�ل لتحلی�ل 

البنى النصیة ووظائفھا ضمن نظریات الخطاب، إذا م�ا اھت�دى أش�یاعھا إل�ى لط�ائف الحكم�ة 

ة منھجیة قوامھا إعادة التشیید االبستمولوجي لمقوالت البالغة العربی�ة ض�من في تشكیل رؤی

مستجدات البحث المنھجي في لسانیات النص ونحو النص، بھدف التأصیل الفعال واإلیج�ابي 

وعندئ��ذ كان��ت النت��ائج س��تكون عظیم��ة ف��ي . للت��راث اللغ��وي العرب��ي؛ وم��ا أحوجن��ا إل��ى ذل��ك

تضافر المعرفي بین البالغ�ة والل�سانیات والفل�سفة والمنط�ق رحاب ذلكم التفاعل المنھجي وال

وف���ق اس���تراتجیات م���شتركة ذات خطاط���ات مفھومی���ة ق���ادرة عل���ى إث���راء البح���ث اللغ���وي 

من ھ�ذا المنطل�ق، سن�سعى ف�ي ھ�ذا الق�سم م�ن بحثن�ا إل�ى الح�دیث ع�ن ال�نص م�ن . المعاصر

                                                 
 في ھولندا بزعامة سیمون دایك، òم اتشرت في ما بعد بفضل التواصل   انطلقت أصداء ھذه النظریة من إسھامات نخبة من الباحثین الغربیین-  *

أما في العالم العربي  یبدو أن المغرب یحتل صدارة الدول العربیة التي احتضنت المنحى الوظیفي . واالغتناء المعرفیین لتشمل مختلف أنحاء العالم
 .أحمد المتوكل.حثین المغربیین أبرزھم دفي األبحاث اللسانیة تنظیرا وتطبیقا وذلك بزعامة نخبة من البا

 .15 ص 2003 1المغرب ط/  ینظر أحمد المتوكل، الوظیفیة بین الكلیة والنمطیة، منشورات دار األمان الرباط-  1
 .185  ینظر إبراھیم خلیل المرجع السابق ص -  2
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لتلق�ي ھ�ذا األنم�وذج، حیث ھو بناء ألنموذج لغوي، وعن الفھم م�ن حی�ث ھ�و ن�شاط معرف�ي 

  .اھتداء بمقاربة لسانیة معرفیة تستمد أصولھا النظریة من إسھامات المدرسة الفرنسیة

        

  :نظریة التلفظ نحو منظور لسانیات الوحدات الكبرى -1

كثیرة ھي النصوص البیبلیوغرافیة التي تطرقت إلى نظریة ال�تلفظ عرض�ا وتف�سیرا، 

اوز ذلك الكالم المكرور الذي ظلت تتعاطاه الكتاب�ات ب�درجات ولذا ال نكاد نجد حرجا في تج

وعالوة عل ذل�ك، یب�دو . متفاوتة من تمثل القیمة المعرفیة ألنساق ھذه النظریة ترجمة وتألیفا

أن ھناك مبررا آخر من شأنھ أن یفسر ھذه الرؤیة االختزالیة،  وھو مب�رر یقت�ضیھ الت�صور 

 Translinguistiqueاس��تراتیجیة التحلی��ل عب��ر الل��ساني المنھج��ي إلش��كالیة بحثن��ا  المتعل��ق ب

باإلض��افة إل��ى أن الخطاط��ة اإلجرائی��ة الت��ي ق��دمھا بنفینی��ست تمث��ل قاع��دة . للوح��دات الكب��رى

. نظریة للسانیات الجیل الثاني،  بوصفھا جسر العبور ب�ین ل�سانیات الجمل�ة ول�سانیات ال�نص

 س�عى بك�ل مت�صوراتھ المنھجی�ة إل�ى تج�اوز ویبدو أن االتج�اه ال�سائد ف�ي ل�سانیات ال�تلفظ ق�د

الرؤی��ة االختزالی��ة ف��ي الل��سانیات البنوی��ة، ذل��ك م��ن خ��الل ت��صعید الرؤی��ة النظری��ة باالنفت��اح 

الفع��ال عل��ى العل��وم اإلن��سانیة، وال س��یما عل��م االجتم��اع وعل��م ال��نفس، س��عیا لرس��م مع��الم 

، و الحواری�ة ف�ي P.Charaudeauش�ارودو .السیمیائیات األلسنیة في مالمحھ�ا الن�سقیة م�ع ب

    F.Jaques.1 مراحلھا المعمقة مع فرانسیس جاك

  

تأسس منظور بنفینیست من خالل رؤیتھ للسان بوصفھ نظاما تجری�دیا أو طاق�ة مخزون�ة ف�ي 

 سرعان ما یؤول إلى موجود بالفع�ل ف�ي رح�اب الممارس�ة Interlocuteursذھن المتخاطبین 

ت الملفوظ التي تمتد عبر مساحة الوقائع اللغوی�ة الت�ي اانیالتلفظیة، على مبدأ تجاوز حدود لس

 وف�ق ت�شكیلة م�ن الجم�ل المحقق�ة، إل�ى إمكانی�ة ،یقوم بھا الم�تكلم ف�ي مواق�ف خطابی�ة مح�ددة

توسیع نطاق موضوع البحث اللساني لیشمل ك�ل الظ�واھر المتعلق�ة ب�شروط إنت�اج الخط�اب، 

ن طریق فع�ل اس�تعمال ف�ردي ف�ي إنت�اج بوصفھا إستراتیجیة مناسبة لوصف توظیف اللغة ع

  .  ضمن الشروط المقامیة الخاصة بعملیة التلفظ ذاتھا،الملفوظات

                                                 
 .17 ص 1998سوریة / ب دمشق  جان سیرفوني، الملفوظیة ترجمة قاسم المقداد، منشورات اتحاد الكتاب العر-  1
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ال شك أنن�ا إذا رمن�ا مناق�شة معن�ى الوح�دات الل�سانیة بمنظ�ور بنفینی�ست، نج�د أنف�سنا 

م���ضطرین بحك���م ال���ضرورة المنھجی���ة إل���ى تعلی���ق ھ���ذه اإلش���كالیة بعوام���ل خ���ارج ل���سانیة 

Extralinguistiqueوم�ن ثم�ة .  من مثل تلك التي تتعل�ق ب�المرجع والتغطی�ة المقامی�ة للم�تلفظ

أضحت عملیة تحلیل الوحدات اللسانیة في عالقتھا مع شروط إنتاجھا تفترض نظری�ة لل�تلفظ 

 التحلیل اللساني وفق تقطیع جدید یمیز بین ما ھ�و ل�ساني وم�ا ھ�و خ�ارج *تسعى إلى سترجة

وف�ي ھ�ذا ال�سیاق یقت�رح بنفینی�ست تعریف�ا لل�تلفظ .  إنتاج�ھلساني، أي ما ھ�و خط�اب ب�شروط

وال ش�ك أن ال�تلفظ  1".إجراء توظیف اللسان بمقتضى فع�ل ف�ردي ف�ي االس�تعمال: " بوصفھ

بھذا المعنى یتضمن مجموعة م�ن الجم�ل والعب�ارات قی�د االس�تعمال ف�ي الخط�اب؛ وم�ن ثم�ة 

  2.ردي للمتخاطبینكانت الملفوظات جمال محققة ومنجزة في االستعمال الف

  

 Instance deبھذا المفھوم یتحول اللسان بوصفھ نظاما تجریدا من األدل�ة إل�ى إنی�ة الخط�اب 

discoursوذل��ك بفع��ل الممارس��ة التلفظی��ة الت��ي ی��ضطلع بھ��ا الف��رد م��ن جھ��ة امتالك��ھ لھ��ا ، .

 تتحدد داللتھا فالتلفظ ھو النظریة العامة التي تتناول بالدراسة والتحلیل العناصر اللغویة التي

اإلش���اریات الشخ���صیة، واإلش���اریات الزمانی���ة، : المرجعی���ة م���ن خ���الل ال���سیاق م���ن مث���ل

أن�ا، وأن�ت، : واإلشاریات المكانیة، وإشاریات الخطاب، وكذا اإلشاریات االجتماعیة من مث�ل

 وكلھا عناصر ال تحیل على  ش�يء ف�ي الع�الم وال عل�ى أح�وال موض�وعیة ف�ي .وھنا، واآلن

لمكان، ولكنھا تحیل على إنی�ة الخط�اب ال�ذي ت�رد فی�ھ، وھ�ي إذ ذاك تمك�ن الم�تكلم الزمان وا

: " وفي ھذا اإلطار یشیر بنفینی�ست إل�ى أن�ھ. لمقام التواصليامن تمثل المواقف التعاملیة في 

یمكن تحدید التلفظ بالنسبة للغة بوصفھ حدث امتالك للغة، فالمتكلم یمتلك الجھاز الصوري 

 موقع��ھ بوص��فھ متكلم��ا م��ن خ��الل أم��ارات خاص��ة، لك��ن بمج��رد أن یق��وم للغت��ھ ویعل��ن ع��ن

                                                 
ھذا المقام تمكین التحلیل اللساني من استراتجیة  التي تفید داللة التحویل والتفعیل ، وتعني في" فعلل " على وزن الصیغة االشتقاقیة العربیة - *

 . جدیدة
1 - « L’énonciation est cette mise en fonctionnement de la langue par un acte individuel d’utilisation . Emile 
Benveniste, Problèmes de linguistique générale 2 ed Gallimard France 1974 p80. 
2- Cf.Anne Reboul, Jacques Moeschler, Pragmatique du discourse De l’interprétation de l’énoncée à 
l’interprétation du discours, ed Armand Colin Paris 1998 pp 41/42.  
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بذلك، یقوم في اآلن نفسھ بتنصیب اآلخر مخاطبا لھ أیا كانت درجة الح�ضور الت�ي یحولھ�ا 

  .   1 "لآلخر

  

وال یفوتنا أن نسجل في ھذا المقام، أن الظواھر المرتبطة بمقولتي الزمان والمكان لم 

ي الدراسات اللغویة العربیة قدیمھا وحدیثھا، والسبب في ذلك تحظ باالعتناء المطلوب ف

یعود حسب رأي المتوكل إلى تعدد أبعاد ھاتین المقولتین وتباینھا، واستعصائھا على الضبط 

ویكفي أن نسجل ما الحظھ أحد الباحثین من أن الصیغ المتوافرة في اللغة . والصورنة

     2.صیغ اشتقاقیة، وصیغ إلصاقیة: نمطان أساسیانالعربیة للتعبیر عن المقولتین متداخلتین 

  

 ینبغي أن نتوخى التأبي الدقیق للفواصل المنھجیة بین اللسانیات وعلى غرار ذلك،

عندما نتحدث عن : " لى نحو ما یحیلنا دیكرو على أننابمفھومھا العام ولسانیات التلفظ، ع

یق، فال نأخذ المظھر الفیزیائي لبث لسانیات التلفظ فإننا نتناول ھذا المصطلح بمعناه الض

 الذي یندرج ضمن علم النفس اللساني أو أحد تفرعاتھ وال التحوالت التي ھواستقبال الكالم

تطرأ على المعنى العام للكالم بسبب الوضعیة، وإنما المقصود ھو العناصر التي تنتمي إلى 

نا، اآلن،؛ إن الشيء الذي اللغة وتتنوع داللتھا من كالم إلى آخر من مثل، أنا، أنت، ھ

 ومن یتضح .3"تحتفظ بھ الدراسة اللسانیة ھو البصمة التي تتركھا عملیة التلفظ في الكالم

دور اإلشاریات بوصفھا عناصر مقامیة تشرف على تحدید دالالت الملفوظات اللسانیة في 

    . االستعمال

  

م�ن جھ�ة كون�ھ مرجعی�ة من الالفت للنظ�ر أن للم�تكلم دورا ریادی�ا ف�ي نظری�ة ال�تلفظ 

 وف��اعال ف��ي الخط��اب؛ ھ��ذه المرجعی��ة ت��شتغل وف��ق خاص��یة التن��اظر، إذ یتح��ول ،لك��ل ملف��وظ

 Situationالم�تكلم إل�ى م�ستمع، والم�ستمع إل��ى م�تكلم بوص�فھما ج�زأین م��ن الحال�ة التلفظی�ة

d’énonciation  وذلك بعد عملیة تضمین الشخص اآلخ�ر كبع�د ث�اني ف�ي العملی�ة التلفظی�ة ، 

                                                 
1-  E.Benveniste Op cit pp 241-242.  

 .21/26 ص ص 1987المغرب /  ینظر أحمد المتوكل، من قضایا الرابط في اللغة العربیة، منشورات عكاض ، مطبعة النجاح الدار البیضاء-  2
3 - O.Ducrot et T.Todorov, Dictionnaire Oncyclopédique des sciences du langage ed du seuil Paris 1972 p405.   
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، أو م��ا أض��حى ینع��ت ف��ي حق��ل الدراس��ات  Intersubjectiveمن إط��ار العالق��ة التذاوتی��ة ض��

 عالق�ة الفاع�ل الذي یعبر عن Imaginaire linguistique المخیال اللساني: السوسیولسانیة بـ

إال أن اإلش�كال النظ�ري ال�ذي  .1لالفظ باللسان في رحاب الفعل الخالق للغ�ة قی�د االس�تعمالا

 األنموذج التلفظي المقترح من قبل بنفینی�ست ق�د س�مح ل�بعض الب�احثین بإع�ادة ما فتىء یربك

التطبیق��ي  ت�شیید مقول�ة ال�تلفظ وص�قل مح�ور المؤش�رات الل�سانیة؛ مم�ا س�مح بتعمی�ق المج�ال

 إل�ى إمكانی�ة تج�اوز اإلط�ار   G.Kleiber  كالیب�روف�ي ھ�ذا ال�سیاق ی�شیر. ھوتوس�یع لل�تلفظ

ركة ف��ي عملی��ة ال��تلفظ، إل��ى مق��ام ال��تلفظ بوص��فھ الموض��وع الزمك��اني وك��ذا األط��راف الم��شا

  . األساس الذي تھدف إلیھ ھذه الدراسة

  

 أن ھ��ذه العناص��ر بإمكانھ��ا أن تتمت��ع بح��ضور  G.Kleiberعل��ى ھ��ذا األس��اس، یب��دو ح��سب 

وم�ن ثم�ة ف�إن توس�یع نط�اق اإلش�اریات س�یؤول م�ن .  فیزیائي أو ذھني ضمن عملی�ة ال�تلفظ

المع�ارف " للمتلفظ أو ب�األحرى  " الذاكرة الخطابیة" إل ما أضحى ینعت بـ الناحیة النظریة 

ب��ین المرس��ل والمتلق�ي، الت��ي تمث��ل ك��ل المعطی�ات الخطابی��ة المتعلق��ة بالمع��ارف  " الم�شتركة

و نح��سب أن ھ��ذا . الثقافی�ة والموس��وعیة لل��ذاكرة الجماعی��ة الت��ي توض��ع قی��د عملی��ة التواص��ل

، ومفھوم المدونات عن�د روج�ي ش�انك، مینسكية األطر عند التصور یقترب كثیرا من نظری

، والت���ي طبق���ت ف���ي أبح���اث ال���ذكاء وب���راون وبھ���اتن ی���ولوك���ذا مفھ���وم الخطاط���ات عن���د 

االصطناعي وعلم النفس المعرفي بوصفھا إجراءات عملیة لتنشیط المعرفة الخلفی�ة ف�ي بن�اء 

   *.انسجام الخطاب وتأویلھ

  

م��ل الالمرئ��ي المتح��رك والمتعل��ق ب��الزمن م��ن حی��ث ال ش��ك أن دراس��ة بنفینی��ست للعا

 ، وزم�ن الخط�اب ق�د ش�كلت موض�وع Récitتقسیمھ إلى ال�زمن الت�اریخي أو زم�ن المحك�ي 

یتعلق األمر في ھذا ال�سیاق . انتقاد وتعدیل من لدن نخبة من الباحثین في حقل لسانیات التلفظ

اب بالكیفی�ة نف�سھا الت�ي ال�ذي یوظ�ف ف�ي الخط�Passé composé  ب�الزمن الماض�ي المرك�ب

وعلى ھذا األساس، یبدو في نظر . Autobiographie وظف بھا في محكیات السیرة الذاتیةی
                                                 
1 - Marie-Louise Moreau, Sociolinguistique Concepts de base, ed P.Mardaga Belgique 1997.pp 165/166. 

 . من ھذا الفصل 144/145/146  فیما یتعلق بھذه الفكرة،یراجع الصفحات -  *
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André Petit Jean ،أن الماضي المركب زمن ذو وجھین في االستعمال؛ استعمال خط�ابي 

 أو یتجلى ال�زمن ف�ي اللغ�ة بواس�طة الق�رائن الت�ي تتح�دد بج�وار األفع�ال،. واستعمال تاریخي

الت��ي ن��صطلح علیھ��ا ع��ادة بالمؤش��رات الزمانی��ة م��ن ) ظ��روف الزم��ان(م��ن خ��الل الظ��روف 

   1.اآلن، الیوم، غد، أمس، ونحو ذلك: مثل

  

أما م�ا یتعل�ق بلحظ�ة الخط�اب فتبق�ى المح�ور ال�ذي ترت�ب بموجب�ھ مؤش�رات ال�زمن، 

ة متمی�زة  ص�نافKerbrat Orcchioniولتحدید مختلف ھذه المؤشرات تبع�ا ألزمنتھ�ا تقت�رح 

، من حیث توظیفھا من أجل توزیع جدید یعتمد وظیفة المرجع لحظ�ة ال�تلفظ  2لھذه المؤشرات

 :  Simultanéitéمن جھة، وبحسب إجراء المؤشرات القائم على تفسیر التعارض ب�ین اآلن�ي

حی�ث  :  Antérioritéحیث یبدو استعمال المؤشرات مقترنا بالحاضر، والمتضمن ف�ي ال�زمن

حی�ث ل�م ی�نقض زم�ن المؤش�رات  : Postérioritéرات قبلیا، وما یأتي بعد الزمن زمن المؤش

بع��د، أو ب��األحرى تف��سیر م��دى التع��ارض ب��ین ھ��ذه الم��ستویات وم��ا یمث��ل الحی��اد ف��ي ال��زمن 

Neutre 3 : أي المؤشرات التي یبدو زمنھا غیر محدد، كونھا تتمیز ع�ن المؤش�رات المح�ددة

  .  بسبب اختالفھا وتمیزھا

  

ى غرار ذلك، ثمة أطروح�ة أخ�رى لبنفینی�ست، تعرض�ت لنق�اش ج�دري م�ن قب�ل وعل

 Limpideبعض الباحثین، تلك التي تعنى بفحص إمكانیة الحدیث عن تلف�ظ واض�ح وش�فاف 

  دیك�رووبتعبیر أدق، فإنھ یستحیل ح�سب.  المتلفظإسھاممن صنف المحكیات المحددة بغیاب 

O.Ducrot م��ن منظ��ور بنفینی��ست، وإال نعتبرھ��ا م��ن قبی��ل  أن نتقب��ل فك��رة ال��سرد الت��اریخي

األفق األسطوري ل�بعض الخطاب�ات، ذل�ك ف�ي ح�دود الت�سلیم ب�أن ك�ل ملف�وظ یفت�رض م�سبقا 

 م�ن تلف�ظ ھج�ین O.Ducrotوعندئ�ذ ین�شأ المحك�ي ح�سب  . الشخص الذي تلفظ�ھ بال�ضرورة

ج��الي ومعق��د حی��ث ی��تم اس��تعراض ظ��اھرة ال��دخیل ب��ین س��جلین ل��سانیین أكث��ر ب��روزا ف��ي م

                                                 
شورات مخبر تحلیل الخطاب جامعة مولود معمري، تیزي وزو دار األمل للطباعة ذھیبة حمو الحاج لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب، من   ینظر-  1

  .106/107ص ص 2005والنشر والتوزیع 
 

2 - Cf.K.Orecchioni, L’énonciation de la subjectivité dans le langage,Ed Armand Colin Paris,p 47.  
3 - Alpha Ousmane Barry, Les bases théoriques de l’analyse de discours, http// www.chaire-med.ca/ p7..  
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ذین طالم�ا عم�ال عل�ى ف�سح مج�ال المؤش�رات الل�سانیة للتعبی�ر ع�ن ل�الداللیات والت�داولیات ال

  ). المرسل والمتلقي(حضور طرفي العملیة التواصلیة 

  

عل��ى ال��رغم م��ن االنتق��ادات والنقاش��ات الت��ي تعرض��ت لھ��ا بع��ض مق��والت نظری��ة 

 النسقیة لتفسیر الظواھر اللسانیة بنفینیست، إال أن لھذا الباحث دورا حاسما في رسم الحركیة

قی��د االس��تعمال واإلنج��از وف��ق رؤی��ة تنطل��ق م��ن واق��ع الخب��رة الت��ي قوامھ��ا التأم��ل المحای��ث 

 إثر معاینة التوظی�ف الخ�الق للغ�ة؛ ذل�ك م�ن خ�الل مغ�ادرة ف�ضاء الجمل�ة واقتح�ام ،للخطاب

اس�تقطاب نخب�ة ب في الذي حظي بھ منظور بنفینی�ست وقد سمح العمق المعر. فضاء الخطاب

الباحثین وال سیما المشتغلین في حقل لسانیات التلفظ؛ فراح ثلث منھم یعم�ل عل�ى تعمی�ق من 

.  فرضیات البحث في مقومات الفعالیة اللغویة عموم�ا ونظری�ة ال�تلفظ عل�ى وج�ھ الخ�صوص

 عل�ى غ�رار منظ�ور بنفینی�ست، عل�ى أن ال�تلفظ *A.Culioli  كیلی�وليوفي ھذا الصدد، یؤك�د

 ، ھاوك�ذا تأسی�س اء فضاء مكاني وزماني، ثم توجیھ، فتحدی�د ش�بكة م�ن الق�یم المرجعی�ةھو بن

 یتح��دد بموجب��ھ الم��تلفظ والم��تلفظ Système de repérage أو ب��األحرى ھ��و ن��سق اس��تعالمي

 تقت���ضي ،وم���ن ثم���ة ف���إن وص���ف فعالی���ة موض���وع م���ا.  ھومكان��� الم���شارك وزم���ان ال���تلفظ

 -لعوام�ل الت�ي ت�تحكم فیھ�ا، وف�ي مق�دمتھا الملفوظ�ات بالضرورة تشخیص تلك الفعالیة بكل ا

  والتي تم بناؤھا انطالقا من نسق القواعد النحویة التي ب�ات  -بوصفھا تحقیقا للفعالیة اللغویة 

ال شك أن عملیة بن�اء الملفوظ�ات ت�تم ض�من إط�ار المق�ام التلفظ�ي . یستھدفھا التحلیل اللساني

ال��ذین م��ن خاللھم��ا ی��تم تب��ادل فح��وى ) م��تلفظ الممك��نال( تلفظ الم��شارك م��ب��ین الم��تلفظ وال

. وعلیھ فإن معنى ملفوظ ما غی�ر قاب�ل للتعری�ف ف�ي غی�اب إحال�ة عل�ى مق�ام مع�ین. الخطاب

 بف�سح المج�ال للق�یم س�مح ل�ھویبدو أن اعتقاد كیلی�ولي الراس�خ بمفھ�وم مق�ام ال�تلفظ ھ�و ال�ذي 

    1.نى معرفیة منجزة من قبل الفاعلبوصفھا ب) الزمن، الصیغة، التصور، الكمیة(المرجعیة 

  

 تشوم�سكيوفي مقابل المحور الثنائي المتعارض في النظریة التولیدیة التحولی�ة عن�د 

 والتع�رف ،Productionاإلنت�اج ( ثنائی�ة A.Culioli، یقت�رح )األداء/الكف�اءة، والك�الم/اللسان(

                                                 
 . باحث لساني فرنسي، ومسؤول مخبر اللسانیات الشكلیة ، وعضو فرقة بحث حول أفعال اللغة ونظریة التلفظ بدائرة األبحاث اللسانیة بفرنسا-  *

1 - Alpha Ousmane Barry, Op cit, p8.  
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Reconnaissance(م��ن قب��ل الفواع��ل ھ��اویلوتأ ، الت�ي تعن��ي الكلی��ة الكونی��ة إلنت��اج الن��صوص 

Les sujets  .  وعلى غرار، مقولتي المتلفظ والمخاطب یضیفA.Culioli م�صطلحا آخ�ر 

 عل�ى – ب�المعنى ال�دقیق للم�صطلح – ، وھو الشخص الذي ی�شرف  Asserteurوھو المثبت 

  فاإلثب�ات ف�ي نظ�ر بع�ض ... شخ�صا متلفظ�ا تیفترض فع�ل اإلثب�اإذ  تحدید معنى الملفوظ؛

 معین�ة، بق�در ن أن یوضع القول محل الصدق أو الكذب، وھو ال یتعلق بإی�صال حقیق�ةالباحثی

 عل�ى س�بیل المث�ال،  Ph.assertiveجمل�ة اإلثب�ات " ما یسھر على ضمانھا؛ ومن ثم�ة، ف�إن 

والت��ي تمث��ل م��ن حی��ث ھ��ي ك��ذلك، ص��ورة للواق��ع العلم��ي، ال یمكنھ��ا أن تك��ون كاذب��ة أو 

وتنق��سم ھ��ذه الجم��ل إل��ى ق��ضایا . فظ بجم��ل لھ��ا مع��انیج��ب عل��ى الفل��سفة أن ت��تل. ص��ادقة

   لھ��ا قیم��ة ال��صدق أو الك��ذب، وق��ضایا تحلیلی��ة Propositions synthétiquesتركیبی��ة 

وی�رتبط اإلثب�ات ف�ي الغال�ب األع�م ب�األقوال ذات ال�صیغ . 1 "تتوفر على قیمة ال�صدق دائم�ا

األبع��اد، وم��ن ھن��ا  ف��إن الدال��ة عل��ى الحاض��ر، وھ��ي ص��یغ تحت��وي عل��ى فع��ل إن��شائي ثالث��ي 

یحمل المخاطب على االھتمام بما یقول، كما یفترض مسبقا بأنھ مستعد لتمثیل م�ا " المتكلم 

  فك��ل م��ن الم��تلفظ، والمخاط��ب، 2".ھ��و م��صرح ب��ھ؛ وم��ن ث��م فھ��و ط��امع ف��ي ثق��ة اآلخ��ر 

والمثب��ت ینح��در م��ن الع��الم ال��واقعي، ویتمی��ز ع��ن الفاع��ل النح��وي للملف��وظ، عل��ى نح��و یغ��دو 

 ینتج أو یتعرف انطالقا م�ن س�عیھ لبن�اء ش�روط اإلنت�اج ، وفاعالابموجبھ المتلفظ طرفا أساس

أم�ا المخاط�ب، فھ�و ذل�ك ال�شخص . والتعرف على الملفوظات ضمن م�سار العملی�ة التلفظی�ة

ال��ذي ی��تكلم، وعل��ى نح��و أدق، ذل��ك ال��ذي ی��شرف عل��ى عملی��ة إنت��اج الملفوظ��ات فیزیائی��ا 

  .وجغرافیا

 ض��من یؤس��س منظ��ور أبحاث��ھ ح��ول العالق��ات التذاوتی��ة A.Culioliنظ��ر أن  م��ن الالف��ت لل

جاكوبسون، وال س�یما الوظیف�ة االنفعالی�ة أو .استراتیجیة اقتراض نظریة وظائف اللغة عند ر

وف�ي ھ��ذا . التعبیری�ة، والوظیف�ة اإلفھامی��ة الت�ي ت�سعى إل��ى توجی�ھ الخط�اب وجھ��ة المخاط�ب

متلق�ي تتح�دد ب�ین قطب�ین منخ�رطین ض�من إج�راء /مرسل أن العالقة A.Culioli الصدد یرى

تواصلي معین؛ وحیث یسلك المخاطب سبیل داللة واضحة ومتمیزة، یتعین على المتلقي ف�ك 

. الت��شفیر الل��ساني، وال س��یما التمیی��ز ب��ین م��ا یفت��رض ذك��ره م��سبقا وب��ین م��ا ھ��و م��صرح ب��ھ

                                                 
 .17 ص 1992جیاللي دالش، ترجمة محمد یحیاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ال-  1
2  -  A.Fossion, J.P.Laurent 117 نقال عن ذھیبة حمو الحاج المرجع السابق ص.  
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ج�ل اخت��زال م�ساحة الغم��وض وعندئ�ذ یج�در ب��المتلقي أن یقتف�ي نوای��ا ومقاص�د الم�تلفظ م��ن أ

  . واإلبھام في الخطاب

  

ن الم��تلفظ وھ��و یق��وم بإنت��اج ملف��وظ م��ا، ی��دفع ش��ریكھ الم��تلفظ إل��ى تأس��یس عالق��ة إ

وتأسی��سا عل��ى م��ا س��لف، ف��إن . مرجعی��ة ب��ین الملف��وظ والح��دث ال��ذي یحی��ل علی��ھ ف��ي الواق��ع

رفض اعتبار " لى تصور الكالم بوصفھ نشاطا مزدوجا على النحو لذي حدد بھ سلفا یرجع إ

موضوع اللسانیات كال متجان�سا منغلق�ا عل�ى نف�سھ، وھ�ي رؤی�ة مط�ردة نج�دھا ف�ي الح�ذر 

التوزیعي الذي یكتفي بدراسة صرفیة وتركیبیة شدیدة النقص كما نالحظ في م�زاعم بع�ض 

النظریات الداللیة أو الفلسفیة للكالم وقطعھ جذریا ع�ن الواق�ع المناس�ب ل�ھ، أي نك�ران ك�ل 

إن عملی��ة تع��دیل . 1"الوج��ود أو عل��ى األق��ل أھمی��ة ھ��ذه الحقیق��ة الم��افوق ل��سانیة أض��رب 

 ف��ي عم��ق ك��ل فع��ل م��ن A.Culioliاألن�ساق االس��تعالمیة ب��ین المتلفظ��ین تتموق��ع م��ن منظ��ور 

الفواع�ل : أفعال اللغة، وتؤسس للسانیات التلفظ حیث یمكننا تلخیصھا في المصطلحات التالیة

ك���ان ال���تلفظ، بوص���فھا أن���ساقا اس���تعالمیة ت���شرف عل���ى ت���شحین المتلفظ���ة، زم���ن ال���تلفظ، م

  .  الملفوظات الممكنة بقیمھا المرجعیة

  

بعد ھذا العرض السریع والمكث�ف للمقارب�ة التلفظی�ة، بإمكانن�ا أن نخل�ص ف�ي األخی�ر 

 ب�شكل مت�واتر وس�ریع ع�دة تعمیق�ات منھجی�ة ف�ي ال�تلفظ ق�د ش�ھد البح�ثونولوجیا رإلى أن ك

 الس��یما ل�سانیات الجی��ل الث��اني، وذل��ك من��ذ اختم��اره الل��ساني المعاص��ر وض�من م��سار البح��ث

 م��ن خ��الل ت��صعید اھتمام��ھ باإلش��اریات، م��رورا ،فك��رة ف��ي خل��د مؤس��سھا األول بنفینی��ست

بمف��اھیم الم��ضمر واالفت��راض ال��سابق ل��دى دیك��رو، ومفھ��وم الوح��دات الذاتی��ة ف��ي نظری��ة 

وف�ي .  األن�ساق االس�تعالمیة ل�دى كیلی�ولي وج�ودا مك�تمال م�ع نظری�ةإلى تجسدهاوریكیوني، 

رح��اب ك��ل ھ��ذه التعمیق��ات المنھجی��ة ظل��ت المقارب��ة التلفظی��ة ت��راھن عل��ى ت��شكیل القطیع��ة 

المنھجی��ة م��ع الل��سانیات المحایث��ة الت��ي رك��زت اھتمامھ��ا عل��ى معاین��ة الملفوظ��ات بوص��فھا 

نیات الخط�اب وحدات لسانیة نظامیة تجریدیة، ذلك من أجل ط�رح ت�صور ب�دیل یع�رف بل�سا

                                                 
لي دیوان المطبوعات   كاترین فوك وبیارلي قوفیك، مبادئ في قضایا اللسانیات المعاصرة، تعریب المنصف عاشور، تحت إشراف رابح اسطمبو-  1

 .144 ص 1984الجامعیة الجزائر 
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ض��من اس��تراتیجیة دراس��ة الملفوظ��ات المرتبط��ة بال��شروط ال��سیاقیة إلنتاجھ��ا، أو م��ا ش��اع 

  .  بالتداول في أدبیات تحلیل الخطاب باستراتیجیة التسییق

  

ث ع�ن مع�الم تح�دد أطرھ�ا المرجعی�ة، رار ذلك، ظلت النظری�ة التلفظی�ة تبح�وعلى غ

األخرى، وذل�ك لرس�م منھجھ�ا وت�شیید مقوالتھ�ا وموضوعاتھا ومفاھیمھا في عالقتھا بالعلوم 

. من خالل ممارساتھا اإلجرائی�ة الت�ي تمت�د عل�ى نط�اق أوس�ع ض�من نظری�ة تحلی�ل الخط�اب

وتجدر اإلشارة في ھذا السیاق إلى أن النظری�ة التلفظی�ة  وال س�یما نظری�ة بنفینی�ست، ت�سعى 

كبی�ر عل�ى تدش�ین القواع�د ألن تكون حقال شارحا إلنتاج الخط�اب، ذل�ك م�ن خ�الل رھانھ�ا ال

. النظریة الالزمة لتمثل المرجع في تحلیل العالقة بین العناصر الفعالة في العملی�ة التواص�لیة

إن الفاع��ل الم��تكلم یتموق��ع مج��ددا ف��ي عم��ق الملفوظ��ات، ف��ي اللحظ��ة نف��سھا الت��ي یع��اد فیھ��ا 

ل�ل الل�ساني یھت�دي وإذ ذاك، فإن المح. استثمار المعطى االجتماعي ضمن الممارسة الكالمیة

إلى مفھوم التلفظ المقترح إما من أجل تفسیر التحول الذي یطرأ على الفاعل في الملفوظ�ات، 

وإما من أجل تفسیر عالقة المتكلم بالمخاط�ب ف�ي الخط�اب، أو تعلی�ل موق�ف الفاع�ل ب�النظر 

  .    لھإلى ملفوظھ بھدف تعلیل مدى مشروعیة العالقات التي تتأسس بین المتلفظ والمتلفظ 

  

على الرغم من كل ذلك، یرى بعض الباحثین بأن بنفینیست م�ا فت�ىء ی�سیر ف�ي اتج�اه 

 وم��ن ھ��ذا .رح��ا اختزالی��ا ض��من ل�سانیات الك��المالمقارب�ة ال��سوسوریة للجمل��ة الت��ي ش�ھدت ط

 األول انف�رد ع�ن م�ن حی�ث إنالمنطلق، یب�دو منظ�ور بنفینی�ست قریب�ا م�ن منظ�ور سوس�یر، 

 لتق��سیم أس��اس ض��من الل��سان یختل��ف تمام��ا ع��ن ذل��ك ال��ذي اقترح��ھ نظی��ره بمحاول��ة تأسی��سھ

 في لسانیات ال�تلفظ ب�ین المج�ال ال�سیمیائي التمییزسوسیر بین اللسان والكالم؛ إذ یتعین علینا 

، Sémiotique de l’énonciation  ال��تلفظ أي التمیی��ز ب��ین س��یمیائیاتوالمج��ال ال��داللي، 

 وف�ي ھ�ذا ال�صدد تب�دو رؤی�ة بنفینی�ست Sémantique de l’énonciation.1 ال�تلفظ وداللی�ات

واضحة من حیث ضرورة التمییز بین ل�سانیات النظ�ام الل�ساني بوص�فھ ن�سقا س�یمیائیا حی�ث 

یك��ون اش��تغال الل��سان ب��صفة محوری��ة اس��تبدالیة انطالق��ا م��ن وحدت��ھ األس��اس وھ��ي العالم��ة 

                                                 
1- Cf. J.M.Adam La linguistique textuelle, introduction a l’analyse textuelle des discours Op cit pp 13/14.  
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اءات التواص�ل، وحی�ث تك�ون اللسانیة؛ وبین لسانیات الخط�اب أو ال�داللیات الت�ي ترس�م إج�ر

الوحدة األساس للتحلیل اللساني ھي الجملة بالمفھوم ال�وظیفي؛ ولع�ل ھ�ذا م�ا ح�ذا ببنفینی�ست 

 Sémiologie de deuxièmeأن یعب���ر ع���ن ھ���ذا المنظ���ور ب���سیمیولوجیا الجی���ل الث���اني 

génération  .  

  

 حی��ث تج��اوز الت��صور ال��سوسوري للعالم��ة كمب��دأ أس��اس،" وخالص��ة الق��ول ینبغ��ي 

: وال ش�ك أن ھ�ذا التج�اوز ی�تم عب�ر م�سلكین. ترتبط البنیة والوظیفة على ال�سواء بالل�سان

األول في مستوى التحلیل داخل اللسان، من خالل االنفتاح على بعد جدید من أبعاد التدلیل، 

یتعلق بالخط�اب، وھ�و ال�ذي ن�صطلح علی�ھ بال�داللیات، یتمی�ز مب�دئیا ع�ن ذل�ك ال�ذي ارت�بط 

والث���اني ف���ي م���ستوى التحلی���ل عب���ر الل���ساني . م���ن حی���ث كون���ھ ن���سقا س���یمیائیابالعالم���ة 

للنصوص واألعمال اإلبداعیة من خالل بلورة داللیات واصفة تتأسس ف�ي غ�ضون داللی�ات 

ال��تلفظ؛ مم��ا سی��شكل س��یمیولوجیا الجی��ل الث��اني، حی��ث یت��سنى ألدواتھ��ا ومنھجھ��ا م��سایرة 

ض��من ھ��ذا اإلط��ار، أس��س منظ��ور  1 ".ام��ةرك��ب تط��ور الف��روع األخ��رى لل��سیمیولوجیا الع

، )التحلی�ل داخ�ل الل�سان(البحث في لسانیات ال�تلفظ ج�سر العب�ور ب�ین ل�سانیات الجی�ل األول 

      ). التداولیات/التحلیل عبر اللساني (ولسانیات الجیل الثالث 

ك�ان ال شك أن الفحوص األولى للمفاھیم اإلجرائیة باالعتماد على الجھ�از ال�صوري لل�تلفظ، 

بمثابة وضع اللمسات األخیرة لل�سانیات ال�تلفظ نح�و منظ�ور جدی�د للتفكی�ر ال�سیمولوجي عن�د 

وم���ع ذل���ك ل���م یك���ن ف���ي وس���ع بنفینی���ست أن یف���تح مج���ال التحلی���ل داخ���ل الل���سان . سوس���یر

Intralinguistique عل��ى دالالت ال��تلفظ؛ وعلی��ھ یمك��ن الق��ول إن نظری��ة ال��تلفظ ق��د ح��ددت 

تمثل في إنتاج الملفوظ�ات ال ف�ي ن�ص الملف�وظ، ھ�ذا األخی�ر ال�ذي موضوع بحثھا سلفا، والم

وبالمقابل یختزل الخطاب في . سیصبح موضوع دراسة لفرع ثالث من فروع البحث اللساني

ض�من ھ�ذا اإلط�ار ی�سعى . نظام الجملة بوصفھا وحدة أساس لفرع آخر من فروع الل�سانیات

ثالث��ة مج��االت حی��ث تحت��ل ل��سانیات ال��تلفظ بنفینی��ست إل��ى تق��سیم الحق��ل الع��ام لل��سانیات إل��ى 

  :     بإمكاننا أن نمثل ھذا التصور بالخطاطة التالیة. مركز الصدارة ضمن ھذا التقسیم

                                                 
1 - « … Il faut dépasser……….sémiologie générale, Emile Benveniste 2 Op cit p 66.  
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یوض�ح لن��ا ھ��ذا المخط��ط البی��اني العالق��ة التقابلی�ة ب��ین مج��الین مختلف��ین ض��من الحق��ل 

ال�سیمیولوجیا، والت�دلیل الواص�ف للن�صوص /س�یمیولوجیا الل�سان: العام للتحلیل الل�ساني ھم�ا

عالق�ة ذات التباع�د الداللیات الواص�فة أو اإلیحائی�ة، عل�ى أن تظ�ل ھ�ذه ال/واألعمال اإلبداعیة

 بحاجة ماسة إلى حقل وسیط من شأنھ أن یزیل ھ�ذا التباع�د،  Discontinuitéاالبستمولوجي 

 حقل سیمیولوجیا :بین مجالي البحث اللساني، أال وھماویسعى إلى تحقیق االنسجام والترابط 

الل�ساني وف�ق ال�داللیات، وعندئ�ذ تتح�دد العالق�ة التكاملی�ة ف�ي البح�ث / وتدلیل الخطاب،التلفظ

  : المعادلة التالیة

  . التحلیل عبر اللساني+ التحلیل داخل اللسان = الحقل العام للسانیات 

 م��ن –یب��دو أن ل��سانیات الخط��اب باالعتم��اد عل��ى دعام��ة ل��سانیات ال��تلفظ، بإمكانھ��ا أن تنف��تح 

 Analyse عل����ى مج����ال أوس����ع مم����ثال ف����ي التحلی����ل عب����ر الل����ساني للن����صوص -جھ����ة 

translinguistique des textes وم��ن جھ��ة ثانی��ة عل��ى التحلی��ل عب��ر الل��ساني لألعم��ال ،

 أدبیة للغة انطالقا من بوصفھا إنتاجاتAnalyse translinguistique des oeuvres اإلبداعیة 

، م�ن مث�ل تل�ك الت�ي 1968التسلیم بمركزیة اھتمام اللسانیات بدراسة اللغة ال�شعریة من�ذ س�نة 

إال أن اعتراض بنفینیست ظل قائما على . 1969كریستیفا . وج،1966أنجزھا كل من بارث 

محدودیة ھ�ذا االنفت�اح بحج�ة أن معظ�م الممارس�ات الت�ي ق�دمت ف�ي ھ�ذا المج�ال ظل�ت وفی�ة 

 ص�عوبة التعام�ل م�ع وم�ن ث�مبشكل من األشكال للمقوالت الموظفة في تحلی�ل اللغ�ة العادی�ة، 

لى ھذا األس�اس یقت�رح بنفینی�ست وض�ح جھ�از وع. اللغة الشعریة بمنطق تحلیل اللغة العادیة

 ̂                å
19691 969  Ana l y se  

Intr a li n g uist iq u e  
onciation w

E lph a Ousman e Barr y , Les base s théo riq ue s de l’an w
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مف��اھیمي جدی��د یمك��ن اعتم��اده ف��ي التحلی��ل عب��ر الل��ساني للن��صوص، م��ع ض��رورة  اعتم��اد 

  .  استراتیجیة تعمل على تجاوز مقوالت اللسان إلى المقوالت النصیة

  

  :موقع لسانیات النص ضمن تحلیل الخطاب -2

ل��ى ت��صعید رؤیت��ھ المنھجی��ة  ف��ي م��ن المؤك��د أن حق��ل ل��سانیات ال��نص ال��ذي یعم��ل ع

دراسة اللغة باطراد، ظل یشیر إلى تحول ابستیمولوجي ممیز من االتجاه القالبي إلى االتج�اه 

حیث إن االنشغال السابق بالصور المجردة للجمل التوضیحیة المنعزلة عن السیاق . التفاعلي

ات العادی�ة للغ�ات التواصلي للنصوص، سرعان ما تحول إل�ى اھتم�ام م�ستجد بح�دوث التجلی�

ومھما اشتملت وقائع استعمال اللغة على تركیب سطحي م�ن . 1الطبیعیة من خالل النصوص

 ف�ي نط��اق ن��صوص، أو ب��األحرى – دون أدن��ى ش��ك -كلم�ات أو جم��ل وتراكی��ب، فإنھ�ا تق��ع 

وفي رحاب ھذا التحول اتجھ رھان البح�ث الل�ساني . ضمن أشكال لغویة ذات معان تواصلیة

 االستعمال لنماذج اللغة التواصلیة، أي األنساق اللسانیة الموجودة بالفعل ب�دال حول إجراءات

. من التركیز على معاینة األن�ساق الل�سانیة المج�ردة الموج�ودة ب�القوة ف�ي أذھ�ان المتخ�اطبین

وم��ن ثم��ة، أض��حت الح��دود التقلیدی��ة ال��ضیقة لل��سانیات تتالش��ى أم��ام انفتاحھ��ا عل��ى العل��وم 

ة عل��ى ح��د س��واء، م��ن مث��ل عل��م ال��نفس وعل��م االجتم��اع والفل��سفة واإلع��الم اإلن��سانیة والدقیق��

  . اآللي والسیبرنیطیقا وغیرھا

  

ال ش��ك أن التعمیق��ات المنھجی��ة الت��ي ش��ھدتھا الل��سانیات ف��ي ھ��ذه المرحل��ة مكنتھ��ا م��ن 

تطویع���ھ وف���ق حركی���ة العم���ل عل���ى  و،إع���ادة الت���شیید االب���ستیمولوجي لجھازھ���ا المف���اھیمي

لغویة ف�ي التواص�ل الن�صي، وال أدل عل�ى ذل�ك م�ن مفھ�وم النظ�ام ال�ذي طالم�ا الممارسات ال

سوس��یر، وبنفینی��ست، وفی��رث، : اس��تقر ف��ي أبح��اث الل��سانیین بكیفی��ات مختلف��ة م��ع ك��ل م��ن

وغی�رھم؛ حی�ث ش�ھد ھ�ذا المفھ�وم نقل�ة اب�ستیمیة م�ن مج�ال ...وھالیداي، وك�الرك، وفان�دایك

سیوثقافي؛ وفي ھذا الصدد، بات ینظر للغة على أنھا النسق التجریدي إلى مجال السیاق السو

، Identificationاھتمامات معرفیة تدور حول حركیة كائن معین من مثل الضبط، والتعرف 

                                                 
 .73 ،ص 1998، 1ترجمة تمام حسان عالم الكتب القاھرة، طدوبوغراند، النص الخطاب، واإلجراء، ینظر روبیرت   - 1
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، والتوق�����ع Explication، والتف�����سیر Description، والوص�����ف Généralisationوالتعم�����یم 

Prediction وإعادة البناء ،Reconstruction.1   

  

ارة، إل��ى أن الل��سانیات ف��ي المراح��ل األخی��رة حاول��ت أن تتج��اوز النظ��رة تج��در اإلش��

التجزیئی���ة لم���ستویات أبحاثھ���ا وص���فا وتحل���یال، م���ن مث���ل الم���ستوى ال���صوتي، وال���داللي، 

. والنح��وي؛ عل��ى أن ی��تم اس��تنباط ھ��ذه الم��ستویات وتنظیمھ��ا بوص��فھا مج��اال متك��امال للبح��ث

 الطابع االستقاللي الذي طالما حظیا بھ ف�ي معالج�ة وعندئذ لم یعد لمجالي النحو والداللة ذلك

اللغ���ات المنطقی���ة ال���صوریة؛ ب���ل اقت���ضت ال���ضرورة االب���ستیمولوجیة ف���ي معالج���ة اللغ���ات 

تنظیم كل المستویات اللسانیة في شكل نظام متشابك تتوق�ف ) العادیة(الطبیعیة قید االستعمال 

و والدالل�ة؛ وذل�ك وف�ق ض�وابط داخلی�ة صالحیتھ على تكافل األنظمة المكونة، وال سیما النح

تعم�ل عل�ى تنظ�یم تكاف�ل ) األغ�راض النفعی�ة(خارجیة ضوابط ، و)الروابط ومراتب المعنى(

 تل�ك المتعلق�ة بال�سیاق نح�وومن المؤكد أن الضوابط الخارجی�ة . ذلك النظام مع أنظمة أخرى

ت�داولیات ال�ذي یؤس�س واألغراض النفعیة للكلم س�تحظى باھتم�ام ب�الغ إذا م�ا ألحق�ت بحق�ل ال

للمعنى في االستعمال؛ وھو بذلك یعد مجاال خصبا للنشاط  المعرفي واإلنساني وال س�یما ف�ي 

  . حقل تخطیط النصوص بوصفھا مطایا ألفعال لغویة ذات مقاصد وغایات

  

 - أن م��سألة تن��ازع النح��و والدالل��ة ض��من أبح��اث ل��سانیات الجی��ل الث��اني، ظل��ت یب��دو

تعكس منطقة تنازع اللغة والخطاب في التراث اللغ�وي العرب�ي، وعل�ى  –بحال من األحوال 

نح��و أدق، تن��ازع المنط��ق والنح��و، وھ��و المج��ال ال��ذي ل��م ل��م یبل��غ النح��اة والمناطق��ة األوائ��ل 

وما زالت أصداء مناظرة السیرافي العالم النحوي الكبی�ر ومت�ى " التفاوض اإلیجابي حولھ، 

ردد ف��ي أرج��اء ھ��ذه المنطق��ة م��ن تن��ازع اللغ��ة ب��ن ی��ونس ش��یخ المناطق��ة ف��ي ع��صره تت��

لق��د خ��رج ال��سیرافي م��ن من��اظرة مت��ى مقتنع��ا بأن��ھ ح��سم األم��ر ل��صالح النح��و، . والخط��اب

معتبرا المنطق مجرد نحو للغة أمة الیونان، في حین خرج متى مقتنعا ب�أن النح�وي ع�اجز 

ئا منطق�ة ت�داخل لق�د تغی�رت الظ�روف وتك�شفت ش�یئا ف�شی. عن إدراك البعد الكوني للمنطق

                                                 
 .74/75  ینظر روبرت دوبوغراند،المرجع السابق ص ص -  1
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. 1 "صالحة لتعایش المنط�ق والنح�و، ھ�ذه المنطق�ة ھ�ي الت�ي س�میت عل�م المع�اني والبی�ان

 محاول��ة لخل��ق منطق��ة التع��ایش الحمیم��ي ب��ین لأو) عل��م األدب(ولم��ا ك��ان م��شروع ال��سكاكي 

إن ھ��ذا الم��شروع البالغ��ي الرائ��د یمث��ل ت��صورا مبك��را : المنط��ق والنح��و، ح��ق لن��ا أن نق��ول

لجدیدة أو لسانیات النص ھذه األخیرة التي حاولت أن تنقذ البالغة من مأزق الرؤیة للبالغة ا

  . االختزالیة في صف اآلداب الجمیلة طورا، ومن إنزالق موضوع بحثھا طورا آخر

  

  

ن حقل���ي ل���سانیات ال���نص وتحلی���ل الخط���اب من���ذ ن���شأتھما المعرفی���ة المتجان���سة ف���ي إ

بع االنت��شار، ویتطلع��ان إل��ى التأس��یس ب��صفة ، ب��دآ یكت��سیان ط��ا1950غ��ضون الخم��سینیات 

م��ستقلة، دون تموق��ع أح��دھما ب��النظر إل��ى اآلخ��ر؛ أو ب��األحرى دون رس��م األط��ر المرجعی��ة 

إال أن بع�ض الدراس�ات الل�سانیة المت�أخرة، م�ن مث�ل إس�ھامات مجی�د عل�ي . المشتركة بینھم�ا

رس���م خطاط���ات آدام وغی���رھم م���ن رواد المدرس���ة الفرن���سیة، حاول���ت أن ت.م. وج*بوع���شة

مفھومی�ة م��شتركة لھ�ذین الحقل��ین، عل�ى أن تك��ون ل�سانیات ال��نص حق�ال من��ضویا تح�ت رای��ة 

ھ�ذه الخطاط�ة المفھومی�ة ى ل�إویعزى ذل�ك بالدرج�ة األول�ى . حقل أوسع وھو تحلیل الخطاب

المعق���دة ح���ول موض���وع البح���ث المتعل���ق ب���النص والخط���اب، م���ن جھ���ة الت���داخل النظ���ري 

 طبیع��ة العالق�ة النظری��ة ب�ین حقل��ي 2آدام.م.ھ�ذا ال��سیاق یف�سر لن�ا جوف��ي . واإلجرائ�ي بینھم�ا

  :لسانیات النص وتحلیل الخطاب ضمن الصیغة التالیة

  شـروط اإلنتـاج+ النـص = الخطـاب 

  . شـروط اإلنتـاج–الخطـاب = النـص 

  :)1مخ(ویمكننا تمثیل ھتین المعادلتین بالمخطط البیاني على النحو التالي

  

  

  

                                                 
 .483 محمد العمري، البالغة العربیة أصولھا وامتداداتھا المرجع السابق ص -  1
 

2 - Cf J.M.Adam Linguistique textuelle des genres de discours aux textes op cit p 39. 

                                                                               
 النـــــص 

 الســــــیاق
Sém i ol og i e de deux i ème 

êhŸÕW�h  

 

 الخطاب
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تحیلنا ھذه الصیغة على حقیقة تموقع مقولة النص ضمن الحقل األوسع وعندئذ 

للممارسات الخطابیة، تموقعا من شأنھ أن یعزز انضواء لسانیات النص ضمن حقل تحلیل 

وعالوة على ذلك، یبدو أن الفصل بین ما ھو نصي وما ھو خطابي یعزى في . الخطاب

نولي وجوھنا شطرھا حیثما ابتغینا تحلیل المقام األول إلى طبیعة الرؤیة المنھجیة التي 

وقبل سعینا لضبط الفواصل المصطلحاتیة الدقیقة بین المعطى النصي . الفعالیة اللغویة

والمعطى الخطابي، ینبغي أن نسلم في مستھل كل تحلیل للفعالیة اللغویة بضرورة التكامل 

Complémentaritéضمن –عبر عنھ  في مكونھا المزدوج النصي والخطابي، والذي سن 

 Schématisation * للنصوص التمثیل الخطابي:  بـ–مساحة واسعة من ھذا البحث 

textuelleولتوضیح ھذه . لتداولیات النصیة للتحلیل المنطقي في ا إجراء منھجیاا بوصفھ

الفكرة المتعلقة بالمكون المزدوج في عالقة النصي بالخطابي، بإمكاننا اعتماد الخطاطة 

  : آلتیةاالبیانیة 

  
  

  )2مخ(
  

  طابــــحلیل الخــــــــــل ìـــــــــــحق
  

                                     التشكیالت                       التفاعل السوسیوخطابي               األفعال اللغویة         
  السوسیوخطابیة                                                                            )الغایات و األھداف

       محیط النص                                      البعد التأòیري بالقول
  التفاعل الخطابي                                                                                      

  
    

 األجناس                                                  
  )أجناس أولیة                                               (

  
  
  
  
  

  
  
 

                                                 
 اجتھادا شخصیا حاولنا من خاللھ مقاربة الشحنة المفھومیة العامة  لھذا المصطلح، ولمزید من Schématisation  تعد ھذه الترجمة لمضطلح -  *

    .J.M.Adam Ibid pp 101/108التوضیح ینظر 

ب طاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخ  
 

 
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن  

طابيـــــــــــــــــــــــــــــــــمثیل الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــالت  

التوجیھ الحجاجي 
  و أفعال الخطاب 
 اإلنجازیة

التلفظ و التغطیة 
 المقامیة

علم الداللة    
)التمثیل الخطابي(  

البنیة التركیبیة 
الوصالت و (

خطاطات 
)النصوص  

النسیج الجملي و 
عبر الجملي 

النحو و (
)األسلوب  
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C o n tex te psyc h olo gi q u edddd
  

یمثل ھذا المخطط البیاني تقاطع الحقلین معا، لسانیات النص وتحلیل الخطاب 

رك بینھما، من شأنھ أن انطالقا من تحلیل عناصر الفعالیة اللغویة كما لو أنھا قاسم مشت

یزیح الحدود المنھجیة الفاصلة بینھما في ضوء مبدأ التكامل بین النصي والخطابي، أو 

وتأسیسا على ما سلف، نسجل . باألحرى، ما أضحى ینعت بالتمثیل الخطابي للنصوص

ظھور منظور جدید یتمثل ھذا التصور ضمن أبحاث المدرسة الفرنسیة، وھو ال یعدو أن 

ثابة تعمیق منھجي استحال بموجبھ تركیز النظر من لسانیات النص إلى التداولیات یكون بم

  .   Pragmatique textuelleالنصیة 

  

ومع بدایة الثمانینیات سجلت المدرسة الفرنسیة في مجال اللسانیات النصیة تعمیقات 

 Analyseالتحلیل النصي للخطابات : منھجیة لموضوع بحثھا ضمن مقاربة جدیدة تنعت بـ

textuelle des discours بصرف النظر عن البحث في شروط اإلنتاج السیاقي لمعنى ،

( Intentionnalité النصوص العیانیة، والسیما تلك المتعلقة بضرورة إقحام مبدأ القصدیة 

بوصفھما ) محور تلقي وتأویل النص (Accéptabilité، ومبدأ القبولیة )محور إنتاج النص

 وال شك أن إقحام مثل ھذه المعاییر 1.  لنسیج النصوص وبنیتھاCo-textuelsشركة نصیة 

السیاقیة الموازیة لبنیة النصوص ضمن التحلیل النصي للخطابات، من شأنھ أن یتیح لنا 

 انفالت ومن ثم ، Pertinence textuelleإمكانات الحكم على شرعیة المالئمة النصیة 

  .یة المنطقیة التي طبعت أصولھا من الزمن ردحالسانیات النص من مأزق المعیاریة النحو

  

                                                 
1 - Cf. J.M.Adam La linguistique textuelle Introduction a l’analyse textuelle des discours Ed Armand colin Paris 
2005 p29. 
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وبإمكانن��ا أن نمث��ل ذلك��م التعمی��ق المنھج��ي لألبح��اث الل��سانیة الن��صیة الت��ي حظی��ت 

  ::)3مخ (اآلتي باھتمام المدرسة الفرنسیة ضمن المخطط البیاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

م�ن الی�سار إل�ى یمثل المخطط البیاني أعاله التصور المرك�ب للمح�ددات الخطابی�ة المنح�درة 

الیمین من جھة، والمحددات النصیة المنح�درة م�ن الیم�ین إل�ى الی�سار م�ن جھ�ة ثانی�ة؛ وذل�ك 

من أجل توسیع مجال لسانیات النص وإزاح�ة الح�دود بینھ�ا وب�ین تحلی�ل الخط�اب، وك�ذا م�ن 

أجل تقدیم رؤیة مركزة حول مجموع اإلشكاالت الم�شتركة ب�ین الحقل�ین مع�ا تمھی�دا لمقارب�ة 

  .یدة تعرف بالتحلیل النصي للخطاباتجد

  

-Jean التي طورھاSchématisationتقترح النظریة المعرفیة حول التمثیل الخطابي   

Blaise Grize  للتفاعل اللفظي   مختزالأنموذجافي المنطق الصوريInteraction 

verbaleلینا إذ یتعین ع. ، وكافیا لتمثیل تعاقب الخطاطات الكالسیكیة للتواصل اللغوي

، إدراك العالقة بین النص والتفاعل 1بواسطة مفھوم التمثیل الخطابي بوصفھ نظریة إدراكیة

 على الترتیب، من جھة اعتبارھا تصورا 3و2اللفظي على نحو ما تمثلھ الخطاطتین سابقا 

؛ وھي )النص/بنیة الملفوظ(، ونتیجة )الممارسة الخطابیة/عملیة التلفظ(مزدوجا، إجراء 

وعندئذ، تسمح ھذه . لتي تسمح بتفسیر االنتقال من نظام النص إلى نظام الخطابالعالقة ا

                                                 
1 - Cf. Jean-Blaise Grrize Logique et langage, ed Ophrys, Paris 1997, pp 35/37. 

ــــــیل الخــــــــــــــــــطــــــابـــــــــحـــــلـــــــــìــ  
                                           
 
                                                    
 

         إجراءات ا لتقطیع
 

  األجناس                                                                            
 

         اللسان       التفاعل الخطابي                   ـصــالن                                                 
          

التشكیالت            التفاعل              إجــــراءات الربـــــط                                    
  السوسیوخطابیة                                                                                         

نصـات الـ             لسانی  

 

 

 

الجمل 
 الجمل النصیة  المحققة

أو /    و
 الوصالت
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الرؤیة المنھجیة بتفسیر عالقة النص بالسلسلة الخطابیة، في حدود الرؤیة الحواریة 

الباختینیة التي تقضي بضرورة تعالق كل نص مع نصوص آنیة وسابقة، وأخرى الحقة 

  .ضمن نظام الخطاب

  

  :ستراتجیات الفھم واإلنتاجأنموذج النص وا-3

بن��اء " ین��درج الن��شاط المب��ذول ف��ي إنت��اج ال��نص وفھم��ھ تلفیظ��ا وكتاب��ة ض��من إط��ار

ش���ریكین ف���ي ) المرس���ل والمتلق���ي(، وذل���ك أن یع���د طرف���ا العملی���ة التواص���لیة  "األنم���وذج

إس���تراتیجیة بن���اء أنم���وذج ع���الم ال���نص، بوص���فھ الم���وازي المعرف���ي للمعلوم���ات المنقول���ة 

وتب��دو نم��اذج ع��والم ال��نص مكون��ة م��ن مف��اھیم .  بواس��طة االس��تعمال الن��صي للغ��ةوالمتداول��ة

الف�ضاء : ( ف�ي الل�سانیات المعرفی�ة بنظری�ة الف�ضاءات الثالث�ةاش�تھروعالقات تمت�د عب�ر م�ا 

وف�ضال ع�ن ذل�ك، ). المرجعي، والفضاء الفیزیائي لفعل اإلنتاج، وفضاء التفاعل االجتم�اعي

 م��ن ف��روع م��ساحة الموق��ف الت��ي ت��أتي متالحم��ة م��ع الخط��ط یع��د أنم��وذج ع��الم ال��نص فرع��ا

  . في رحاب الممارسة الخطابیةوالغایات التي یمتلكھا طرفا العملیة التواصلیة

  

 الغای��ة المرج��وة م��ن الخط��اب أنموذج��ا لموق��ف  نع��د ض��من ھ��ذا المنظ��ور، یمك��ن أن

ل��نص وردود م��ستقبلي مطل��وب، كم��ا یمك��ن أن یت��صور الم��تكلم أنموذج��ا لمواق��ف م��ستقبلي ا

 ویبدو أن مفھ�وم األنم�وذج ف�ي الل�سانیات المعرفی�ة ق�د ال یختل�ف كثی�را ع�ن مفھ�وم 1.أفعالھم

، والت��شكیالت القرائی��ة ی��اوس.ر.ه، وأف��ق التوقع��ات ل��دى إی��زر.غ.فالق��ارئ ال��ضمني ل��دى 

، ال س�یما ف�ي ن�سختھا  في مج�ال أبح�اث نظری�ة التلق�يتوني بنیتوالجماعات التفسیریة لدى 

غی���ر أن مف���اھیم ھ���ذه النظری���ة تب���دو أل���صق بالنم���اذج الخطابی���ة لل���نص . ساك���سونیةاألنجلو

اإلب��داعي بوص��فھا بنی��ات معرفی��ة قائم��ة عل��ى الح��س الفن��ي؛ ف��ي ح��ین یع��د مفھ��وم األنم��وذج 

ألصق بالتواصل الخطابي العام الذي یتوخى المعیار السائد بین بنی�ة ال�نص ومعطی�ات الع�الم 

  . الخارجي

  

                                                 
 .113دوبوغراند المرجع السابق ص . ینظر ر-  1
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ھ��وم أنم��وذج بن��اء ال��نص ق��د انطل��ق ب��صفة رس��میة م��ع أبح��اث م��ن المالح��ظ أن مف

Bronckart 1985 وتط��ور م��ع أبح��اث ،Schneuwly 1988 وبخاص��ة تل��ك المتعلق��ة بتحدی��د ،

. Vigotskyعملی��ات التن��صیص اس��تنادا إل��ى أطروح��ات االتج��اه التف��اعلي االجتم��اعي عن��د 

ھ�ا، تف�تح مج�ال األص�ناف  أن الن�شاطات اإلن�سانیة ب�اختالف أنواعBronckartویبدو ح�سب  

 -ال��سیاقیة الت��ي یرغ��ب ف��ي إح��صائھا، بمعن��ى ربطھ��ا م��ع حلق��ة م��ن التالؤم��ات   المتحول��ة

 مع األصناف السیاقیة التي تتمفصل إلى أجناس الخط�اب –بالمعنى الذي حدده ھالیداي سلفا 

اص في كل نظ�ام خ�إن ھذا التمفصل یعالج بعناصر الممارسات اللغویة . أو أنماط النصوص

العالقات التي تربط التنظیم المعرفي للفضاء : من العملیات المعرفیة بالمعنى الواسع من مثل

الت الخاص��ة للوح��دات یوعندئ��ذ ستت��شابھ الت��شك. بتوظی��ف المؤش��رات الل��سانیة الت��ي تالؤم��ھ

بامكاننا . اللسانیة المنتجة لنمط معین من أنماط النصوص، مع العملیات اللغویة المحددة ھھنا

 التأص��یل المعرف��ي للمالم��ح –مق��ام ف��وق لغ��وي : ن أن نمث��ل ھ��ذا التمف��صل ب��الفقرة التالی��ةإذ

 - تمث��یالت ض��روریة للمق��ام– عملی��ات لغوی��ة تواص��لیة –التمیزی��ة ف��ي م��ساحة ھ��ذا المق��ام 

لت���شكیل الخط���ابي أن یح���دد نمط���ا معین���ا م���ن أنم���اط لوح���دات ل���سانیة منتج���ة، حی���ث یمك���ن 

   1.النصوص

        

نص نظام س�یبرنیطیقي فع�ال بوص�فھ كیان�ا لغوی�ا یتح�دد تبع�ا للمع�اییر الت�ي یبدو أن ال

، وم��ن ھ��ذا المنظ��ور، فھ��و یتمی��ز ع��ن الجم��ل الت��ي ال تع��دو أن Textualité *ت��شكل ن��صانیتھ

تكون كیانات قواعدیة خال�صة تتح�دد ف�ي  الم�ستوى التركیب�ي فح�سب، أو ب�األحرى عناص�ر 

م�ة، ك�ان ال ب�د لل�نص أن یتغل�ب عل�ى تل�ك القی�ود وم�ن ث. Système virtuelنظ�ام افتراض�ي 

وال��ضوابط المفروض��ة عل��ى البنی��ة التجریدی��ة للجمل��ة م��ن خ��الل ت��صعید االھتم��ام بتحفی��زات 

، ولع�ل ھ�ذا م�ا یب�رر الم�سكوت )التوقع�ات والمع�ارف(تعتمد على سیاق الموق�ف التواص�لي 

ا وإدراكھ��ا م��ن خ��الل عن��ھ والمقت��ضب م��ن الملفوظ��ات والعناص��ر اللغوی��ة الت��ي یتع��ین فھمھ��

  .  مما یعزز الطاقة االتصالیة للنص،السیاق الموقفي
                                                 
1 - Cf. Cf. Pierre Coirier, Daniel Gaonac’h, Et Jean-Michel Passerault, Psycholinguistique textuelle, approche 
cognitive de la production des textes ed Armand colin Paris 1996. p27. 
  

فھا  على أن تعنى األولى بمراعاة المكونات التركیبیة للنصوص بوصTextualité والنصانیة Texticité سعینا مبدئیا إلى التمییز بین النصیة -  *
  .بنى لسانیة، في حین تعنى الثانیة بمعالجة البعد الوظیفي للنصوص، أي النص في السیاق
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وعالوة على ذلك، یتوقف إنت�اج ال�نص وفھم�ھ عل�ى ت�وال م�ن الح�االت والوق�ائع م�ن 

وق�د ش�كل ھ�ذا المج�ال . مثل الحاالت المعلوماتیة، والحاالت االنفعالیة، والحاالت االجتماعیة

ل��م ال��نفس المعرف��ي الت��ي س��عت إل��ى بل��ورة معالج��ة موض��وع  دراس��ة لع��صبة م��ن أبح��اث ع-

معرفیة للنص، یمكن بسطھا عبر مساحة التقطیع ال�صارم لبنیت�ھ، وف�ي م�ستوى التفاع�ل ب�ین 

  :اإلجراءات المناسبة لنماذج المحددات األربعة وھي على النحو التالي

المحددات المرتبطة بمواصفات النظام اللساني، من مثل الروابط، وعالمات  :

  . تنقیط، وإعادة تشكیل المقاطع واألجزاء النصیة من خالل الفقراتال

المحددات المتعلقة أساسا بمعالجة مجال اإلحالة، من مثل التمثیل الذھني،   

   .لعالم المادي والذاتي واالجتماعيوالخطاطات المعرفیة الواصفة لعناصر ا

 .الممارسة الخطابیةالمحددات المتعلقة بالسیاق التلفظي، وبمفھوم أوسع، بسیاق   

المحددات التي تراھن على اشتغال البنى المعرفیة، أو باألحرى وجھة النظر   

 من مثل تلك المتعلقة بدرجة اكتساب آلیات الكتابة ،اللسانیة والنصیة للمتكلمین

عني ھھنا   النماذج الخطابیة المعھودة، و ن المتخاطبین مع تفاعلوالقراءة، أو مدى

بالرھانات العامة للنظام المعرفي اإلنساني في مجال معالجة ما یرتبط تحدیدا 

     1.المعلومة الرمزیة، وبخاصة الرھانات المرتبطة باشتغال الذاكرة

  

ق��د یك��ون م��ن المفی��د اإلش��ارة إل��ى أن م��ا یمی��ز اللغ��ات المنطقی��ة واالص��طناعیة ع��ن 

ونین أساس�یین ی��ستقل ، ك��ون األول�ى تبن�ى عل�ى مك�)العادی�ة(اللغ�ات الطبیعی�ة قی�د االس�تعمال 

أحدھما عن اآلخر بشكل صوري وتجریدي ھما التركیب والداللة، بینما ین�تظم ن�سیج اللغ�ات 

 ی�شكل ن��صیة Inter systèmeالعادی�ة م�ن ت��ضافر ھ�ذین المك�ونین مع��ا ض�من نظ��ام مت�شابك 

 الدالل�ة التركیبی�ة، الت�ي تعن�ى بتف�سیر: الممارسات اللغویة في رحاب م�ستویین مختلف�ین ھم�ا

 في بنیة النصوص وف�ق قاع�دة االت�ساق،  وال Micro-enchainementآلیات الترابط الجزئي 

. س��یما األنم��اط والتتابع��ات ال��شكلیة ف��ي اس��تعمال المعرف��ة والمعن��ى وت��داولھما تلفیظ��ا وت��ذكرا

                                                 
1 - Cf Pierre Coirier, Daniel Gaonac’h, Et Jean-Michel Passerault.Op cit. pp 8/9. 



 

 144

 ف�ي بنی�ة Macro-enchainementوالتركیب الداللي، الذي یعنى بتفسیر آلیات الت�رابط الكل�ي 

 قاعدة االنسجام، وبخاصة ما یتعلق بكیفی�ة ارتب�اط مف�اھیم مث�ل فاع�ل وح�دث النصوص وفق

وفي إط�ار التنظ�یم . وحالة وصفة إلخ، ذلك من أجل الكشف عن البنیة الداللیة الكبرى للنص

مج��ال :  للبنی��ة ھ��يةبإمكانن��ا أن نف��رق ب��ین مج��االت ثالث��) ال��داللي/التركیب��ي(النح��وي لل��نص 

 وف��ي رح��اب ذلك��م Connecteurs.1 الحم��ل ، ومج��ال ال��روابط  ، ومج��الRéférenceاإلحال��ة 

التضافر بین التركیب والداللة، یتشكل مستوى جدید وھو التداولیات، بوصفھا حصیلة تفاعل 

ھذین المكونین بغیة تشكیل أنساق واصفة للتركیب والمعن�ى ف�ي الن�صوص م�ن حی�ث ض�بط 

) التركیبي، والداللي، والت�داولي(ت ، تشكل تلك المكوناوعندئذ. األفعال والخطط واألغراض

قاعدة كل فھم للنص، على نحو یغ�دو بموجب�ھ الفھ�م ال�داللي ال�ذي ی�ستند إل�ى ف�روض م�سبقة 

مرتبط�ا بفھ�م وس�ائل نح�و ) م�ضامین محمولی�ة(ومضامین موض�وعیة، ومعلوم�ات جوھری�ة 

الفھ�م أم�ا . النص ارتباطا وثیقا حیث یمكن إتاح�ة التن�صیص الموض�وعي والمحم�ولي لل�نص

، یت��ضح بوج��ھ خ��اص ف��ي )التركیب��ي وال��داللي(الت��داولي بوص��فھ ح��صیلة ت��ضافر الفھم��ین 

معرف���ة وإدراك الفع���ل الكالم���ي المتع���ین م���ن مث���ل الطل���ب، وال���شكر، والوع���د، والق���سم، 

وین�تج الفھ�م الت�داولي ف�ي المق�ام األول ع�ن المعرف�ة الم�سبقة لطرف�ي العملی�ة . إلخ...والتھدید

  .مین االجتماعي لفعل التواصلالتواصلیة حول التض

  

تتمثل قیمة الفھم لدى كثیر من الدارسین في مجال اللسانیات المعرفیة في إس�تراتیجیة 

المرس���ل ( الت���ي أض���حت قاس���ما م���شتركا ب���ین طرف���ي العملی���ة التواص���لیة ،ام���تالك ال���نص

ا أن�شطة بوص�فھ) الك�الم والكتاب�ة(وتتحدد ھذه اإلستراتیجیة في األن�شطة المنتج�ة ). والمتلقي

وینبغ��ي أن نمی��ز ف��ي ھ��ذا المق��ام ب��ین فھ��م م��سبق ی��صوغھ من��تج ال��نص . ذھنی��ة مح��ددة ب��الفھم

الج��زء المخط��ط لفع��ل التواص��ل، حی��ث ین��شط مؤل��ف ال��نص م��ن خ��الل ص��یاغات " بوص��فھ 

. عملی�ة خالق�ة لإلفھ�ام ال�ذاتي ال�ساري اجتماعی�ا) تصویبات وإص�الحات(وصیاغات معدلة 

ن�شاط اجتم�اعي لتط�ور )  عند ھومبولت وغیره بأنھا نشاط خالقتفھم(واللغة بھذا المعنى 

                                                 
مؤسسة المختار للنشر والتوزیع القاھرة سعید حسن بحیري، :   ینظر زتسیسالف واورزنیاك، مدخل إلى علم النص مشكالت بناء النص، ترجمة-  1

  .84ص . 2003 1ط
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، وفھ��م بع��دي مح��دد، وھ��و ذل��ك ال��ضرب م��ن الفھ��م ال��ذي ی��تحكم ف��ي نج��اح إفھ��ام 1"الب��شر 

وین��تج ع��ادة الفھ��م الم��سبق ال��ذي ی��شكل تنب��ؤات المتلق��ي ع��ن موق��ف . أط��راف م��شاركة فی��ھ

ك�ل " إذ أن . یة م�ن جھ�ة ثانی�ةتوقعاتھ من جھ�ة، وع�ن تجارب�ھ الذاتی�ة ف�ي الممارس�ات الن�ص

جملة نص متحققة تنتج لدى متلقي النص عددا معینا من توقعات االس�تمرار الت�ي تؤك�د أو 

فھ�م (وتق�وم أوج�ھ التوق�ع م�ن جھ�ة عل�ى معلوم�ات ض�منیة . ال تؤكد في أثناء تلقي ال�نص

فھ���م (، وم���ن جھ���ة أخ���رى عل���ى نت���ائج محتمل���ة م���ن معلوم���ات متلق���اة )افتراض���ي م���سبق

وفي ھذه الحالة تكون عملیة بناء انسجام ال�نص ن�شاطا ذھنی�ا ح�صیلتھ اتح�اد . 2 ")امياستلز

    .الفھمین القبلي والبعدي للنصوص

  

  :النصانیة تصمیم وإجراء -3-1

م�ن الالف�ت للنظ�ر أن الم�شروع الق�ار لل�سانیات ال�نص، یتح�دد ف�ي الغال�ب األع�م ف��ي 

 ھو نتاج اإلجراءات االتصالیة المتخذة  من حیثTextualitéدراسة وتقصي مفھوم النصانیة 

ویب��دو ھ��ذا المفھ��وم م��زدوج األبع��اد، بع��د ت��صمیمي یتعل��ق بالن��سیج . م��ن أج��ل اس��تعمال اللغ��ة

اقت�رح ك�ل  وفي ھ�ذا ال�صدد،.  یتحدد في عملیات التواصلوبعد إجرائي ، Textureالتركیبي 

 ت�صلح أساس�ا إلنت�اج من دوبوغراند ودریسلر جملة من المبادئ األساسیة بوصفھا مؤش�رات

  3:النصوص وتصمیمھا دون أن تكتسب ھذه القوانین طابع الصرامة المنھجیة، وھي

 ویتحدد أساسا في مظاھر ربط الوحدات اللسانیة في بنی�ة ال�نص Cohesion: االتساق

، أو ما یعرف بالتشكیل النحوي للجمل والعبارات وما یتعلق بھ�ا )محمول/موضوع(الظاھرة 

  . ووصل، وتكرار، وإحالةمن حذف وفصل،

 وھ��و مجم��وع اإلج��راءات الت��ي بمقت��ضاھا تن��شط عناص��ر Coherence: االن��سجام

وتتح��دد مظ�اھر االن��سجام ف��ي . المعرف�ة إلیج��اد الت�رابط المفھ��ومي ب�ین األفك��ار داخ��ل ال�نص

الغال��ب األع��م، ف��ي العناص��ر المنطقی��ة م��ن مث��ل ال��سببیة والعم��وم والخ��صوص، واإلط��ار 

                                                 
 .85المرجع السابق ص    زتسیسالف واورزنیاك،-  1
 .85المرجع نفسھ ص   زتسیسالف واورزنیاك،-  2
 .103/105  ینظر روبیرت دوبوغراند المرجع السابق ص ص -  3
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 االن�سجام ع�ادة عل�ى ىن�بظیم األحداث واألفع�ال والموض�وعات والمواق�ف، ویالمعلوماتي لتن

  .تفاعل المعلومات النصیة مع المعرفة السابقة بالعالم الخارجي

 المبدأ الموقف الضمني لمنتج النص بوصفھ  ھذا ویتضمنIntentionnalité :القصدیة

 وسیلة مخطط�ة ت�شارف شكال من أشكال االستعمال اللغوي المتسق والمنسجم ومن حیث ھو

  .   غایة معینة تبرر استعمال النصوص 

 ویت���ضمن ھ���ذا المب���دأ الموق���ف ال���ضمني لم���ستقبل ال���نص Acceptabilité: القبولی���ة

واستجابتھ إزاء كون ھذا األخیر شكال من أشكال االستعمال اللغوي الذي ینبغي أن یستح�سن 

  .قبولھ من حیث مدى اتساقھ وانسجامھ

 ویتعلق ھذا المبدأ بالسیاق الثق�افي واالجتم�اعي لل�نص قی�د  Situationalité: المقامیة

الفعل التواصلي المتبادل بین مرسل ومتلق، على أن یك�ون موجھ�ا لل�تالؤم م�ع حال�ة أو مق�ام 

وقد یكون الموقف التواص�لي لل�نص مباش�را یخ�ضع ل�إلدراك . معین بغرض كشفھ أو تغییره

  .ھالمباشر، أو غیر مباشر یمكن استنتاج

 -بوص���فھ أھ���م مب���ادئ الن���صانییة- ویت���ضمن ھ���ذا المب���دأ Intertextualité: التناص���یة

مجموع العالقات بین نص ما ونصوص واقعة في حدود تجربة سابقة سواء كان بوس�اطة أم 

ویبدو أن النصوص ھھن�ا ت�شیر إل�ى ن�صوص أخ�رى بطریق�ة تختل�ف ع�ن اقت�ضاء . 1بغیرھا

 المب��دأ أكث��ر تم��ثال لمفھ��وم الحواری��ة الباختینی��ة من��ھ ویعتب��ر ھ��ذا. الجم��ل لغیرھ��ا م��ن الجم��ل

  .  لمفھوم التناص عند جولیا كریستیفا

 یع��د الجان��ب اإلعالم��ي ع��امال م��ؤثرا بالن��سبة لم��صداقیة Informativité: اإلعالمی��ة

الوق���ائع الن���صیة، وتختل���ف درج���ة اإلع���الم ف���ي الن���صوص بح���سب نوعی���ة ك���ل ن���ص، ب���ین 

   2.الدنیااإلعالمیة القصوى واإلعالمیة 

  

ال شك أن القصدیة، والقبولیة، والمقامی�ة، والتناص�یة، واإلعالمی�ة تع�د مع�اییر لل�نص 

على إطالقھ؛ بینما یعد كل م�ن االت�ساق بوص�فھ معی�ار الت�رابط النح�وي، واالن�سجام بوص�فھ 

 أوث��ق ھ��ذه المع��اییر ص��لة ب��النص م��ن حی��ث اعتب��ار البنی��ة ، وھ��ومعی��ار الت��رابط المفھ��ومي

                                                 
 .103/105 ینظر روبیرت دوبوغراند ، المرجع السابق ص ص -  1
 .105ر المرجع نفسھ ص   ینظ-  2
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ویب�دو أن عملی�ة فھ�م اش�تغال ھ�ذه المع�اییر ف�ي ت�صمیم الن�صوص تتوق�ف أساس�ا . والتصمیم

، العق����ل            )آلی����ات االش����تغال(اللغ����ة : عل����ى األخ����ذ ف����ي ع����ین االعتب����ار المح����ددات التالی����ة

ش�ین المعن�ى تد(، الت�داولیات )ال�سوسیوثقافيال�سیاق (، المجتم�ع )استراتجیات الفھم والتأویل(

  ). االستعمالي

  

خل��ص إلی��ھ، ھ��و أن ال��نص یمث��ل طاق��ة لغوی��ة تواص��لیة قوامھ��ا البن��ى والتمث��یالت م��ا ن

وم��ن ثم��ة ظل��ت غائیت��ھ المثل��ى ت��شكل أرض��یة . المعرفی��ة ب��النظر إل��ى ت��واتر المعلوم��ة ونقلھ��ا

خ��صبة ومح��ورا مركزی��ا تتجاذب��ھ األبح��اث عب��ر مختل��ف التخص��صات؛ وال س��یما الل��سانیات 

، Unitairesیالت الن�صیة بوص�فھا تمث�یالت وحدوی�ة النصیة التي ما برحت تكشف عن التمث�

  1:اآلتي على النحو اھ مختلفة ومتمیزة فیما بینھا، نجملتستند إلى ثالثة قواعد

ونعن����ي ب����ھ وح����دة : Continuité référentielleمب����دأ االس����تمراریة المرجعی����ة  1

الموضوع وتقاطع أجزائھ ضمن آلی�ة االت�ساق الت�ي تت�درج ف�ي م�ستوى العالق�ات 

  . وبین اإلحالة والمرجعRhème و المحمول Thèmeاللیة بین الموضوع الد

 Continuité logique et argumentativeمبدأ االستمراریة المنطقی�ة والحجاجی�ة  .

 .والمراد بھ بناء االنسجام النصي من خالل البنى البالغیة: 

م�ستوى ال�ذي یتح�دد ف�ي  : Continuité énonciativeمب�دأ االس�تمراریة التلفظی�ة   

  2.ھیكل التخاطب وغائیة الخطاب

  

) ال�صریحة أو ال�ضمنیة(وعندئذ یغدو النص موضوع بناء، إما من خ�الل العالق�ات الداخلی�ة 

ب��ین مكونات��ھ، وإم��ا ألن معالجت��ھ ت��ستدعي ح��ضور الخطاط��ات المعرفی��ة لمختل��ف المع��ارف 

 Superstructures الن��صیة البن��ى الف���وق: ووجھ��ات النظ��ر العام��ة والخاص���ة ممثل��ة ف��ي 

textuellesوالعالقات البالغیة، والنماذج الخطابیة ،  .  

  

                                                 
1Cf. Pierre Coirier, Daniel Gaonac’h, Et Jean-Michel Passerault, Op.cit p 7. 
 -  

2 - Cf . Pierre Coirier, Daniel Gaonac’h, Et Jean-Michel Passerault,Ibid p 7. 
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األول : ویب��دو أن ال��صنافة الن��صیة المالئم��ة معرفی��ا تفت��رض مراع��اة رھ��انین اثن��ین

یتعلق بضرورة امتالك النصوص المنح�درة م�ن العائل�ة الت�صنیفیة نف�سھا ض�من اس�تراتیجیة 

اء الن�صوص المنح�درة م�ن ع�ائالت ت�صنیفیة والثاني یتعلق باس�تدع. تحلیل موحدة ومشتركة

وم��ن ھ��ذا المنظ��ور . مختلف��ة الس��تراتجیات متباین��ة، حت��ى ول��و ك��ان محتواھ��ا ال��ذاتي متطابق��ا

یتع���ین عل���ى أي ن���ص ینتم���ي إل���ى ص���نف مع���ین بوص���فھ ش���كال معط���ى، أن ی���سمح ب���بعض 

تم  حی��ث ی��superstructural Shémaاس��تدعاء م��شروع البنی��ة الفوقی��ة : اإلج��راءات م��ن مث��ل

( تراتبی��ة المعلوم��ة الن��صیة وتنظیمھ��ا ؛ وك��ذا اللج��وء إل��ى الخطاط��ات المعرفی��ة العام��ة نح��و

ال��سببیة وبن��ى األھ��داف التواص��لیة ف��ي المحك��ي، والبن��ى المنطقی��ة ف��ي ال��نص العلم��ي، وك��ذا 

؛ وب�شكل )إل�خ.. ف�ي رح�اب عملی�ة وص�ف األح�داث والوق�ائعLes scriptesص�انعي األق�وال 

لمعرفة المتمثلة في أن�شطة التع�رف، أو إنت�اج الق�رائن الل�سانیة المتمی�زة عام تفعیل مجاالت ا

  .نسبیا كأنظمة الزمن ، واإلشاریات، والروابط ونحو ذلك

  

ض��من ھ��ذا اإلط��ار بإمكانن��ا التمیی��ز ب��ین أرب��ع ع��ائالت ت��صنیفیة كب��رى ومتباین��ة ف��ي 

  :تصنیف النصوص على النحو التالي

وھ��ي تل��ك الت��ي تبن��ى عل��ى أس��اس تحلی��ل : الت��صنیفات ذوات القاع��دة التلفظی��ة :

 لعملی��ة Spatio-temporelالعالق��ات ب��ین الم��تكلم والمخاط��ب واإلط��ار الزمك��اني 

وتعتم��د ھ��ذه الت��صنیفات ف��ي الغال��ب األع��م . ال��تلفظ اس��تلھاما إلس��ھامات بنفینی��ست

على العملیات اللسانیة وعناصرھا الفاعلة التي بموجبھا یتم تسجیل المقام التلفظي 

  .الضمائر، واإلشاریات، وأنظمة الزمن: ن الملفوظ من مثلضم

وھ��ي الت��ي تبن��ى أساس��ا عل��ى : الت��صنیفات ذوات القاع��دة التواص��لیة أو الوظیفی��ة .

وت��ستلھم ھ��ذه الت��صنیفات نظری��ة . وظیف��ة المعلوم��ة المنتج��ة ف��ي المق��ام والخط��اب

 .جاكوبسون حول وظائف الخطاب

رجعی��ات سوس��یولوجیة ف��ي التمیی��ز ب��ین الت��ي تعتم��د عل��ى م: الت��صنیفات المقامی��ة  

الخطاب��ات باعتب��ار  أھ��داف الرس��الة التواص��لیة م��ن مث��ل التمیی��ز ب��ین الخطاب��ات 

 .اإلشھاریة، والخطابات الدینیة، والخطابات التربویة وغیرھا
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وھي التصنیفات األكثر اعتم�ادا : التصنیفات المؤسسة على رھان البنى المعرفیة  

ن حی���ث إنھ���ا تمی���ز ب���ین خم���سة أنم���اط كب���رى م���ن ف���ي الل���سانیات المعرفی���ة؛ م���

الوص��في الم��رتبط ب��إدراك الف��ضاء، وال��سردي المتعل��ق ب��إدراك : الن��صوص وھ��ي

ال�زمن، وال�شارح المتعل�ق بالتحلی�ل والتركی��ب ف�ي م�ستوى التمث�یالت المفاھیمی��ة، 

والحج����اجي الم����رتبط باألحك����ام والمواق����ف، وأخی����را التعلیم����ي ال����ذي یتعل����ق 

   1.بالتوجیھات

  

  : المنطقيبنیة النص من الوصلة إلى الشكل -3-2

  :مستوى الربط التركیبيالبناء المقطعي و -3-2-1

إن اھتداءنا لفحوى المصادرة التي مفادھا أن النص وحدة لغویة تواصلیة، یسعى إل�ى 

الوقوف عند تصور شامل لل�نص یتح�دد ف�ي نط�اق البنی�ة والوظیف�ة؛ بحی�ث یمك�ن اعتبارھم�ا 

وفي الغالب األعم تدرك بنیة النص على أنھا تكوین م�ن . دة ھي فھم النصوجھین لعملة واح

 بوص�فھا العناص�ر المباش�رة Macro-structure أو الق�ضایا  الكبرىعالقات توجد بین الجمل

ف��ي ت��شكیل البنی��ة الن��صیة؛ وتح��دث ھ��ذه العالق��ات غالب��ا ال��ربط ال��داخلي ال��ذي یحكم��ھ مب��دأ 

 Cohérence.2اللي والمنطقي الذي یحكمھ مبدأ االن�سجام  ، والتماسك الدCohésionاالتساق 

ومن ثمة، أضحى الحدیث عن بنیة النص، عرضا تحلیلیا لھذه البنیة في مستویین ی�رتبط ك�ل 

 Liages compositionnelsمستوى الربط التركیبي النحوي : منھما باآلخر ارتباطا وثیقا ھما

   . Liages configurationnels، ومستوى الربط الموضوعي المنطقي 

  

 Séquenceض��من ھ��ذا المنظ��ور، یتع��ین علین��ا ف��ي المق��ام األول أن نع��رف الوص��لة 

بوصفھا شبكة من العالقات التآلفیة المستقلة نسبیا، والقابلة للتجزئة إلى أجزاء مترابط�ة فیم�ا 

 المترابط�ة والمرتبط�ة بالك�ل ال�ذي Macro-propositions الكب�رىبینھا وھي مجموع الجمل 

                                                 
1 - Cf. Pierre Coirier, Daniel Gaonac’h, Et Jean-Michel Passerault, Ibid pp 39/40. 
  

 .31 ینظر كالوس برینكر المرجع السابق ص -  2
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 1تشكلھ؛ وعندئذ تك�ون الوص�لة الوح�دة األس�اس ف�ي م�ستوى التقطی�ع الث�اني لت�شكیل ال�نص،

 ف�ي ال�نص بوص�فھ موض�وعا Segmentationعلى نح�و تغ�دو بموجب�ھ إس�تراتجیة التج�زيء 

،  ق��ابال للتق��سیم إل��ى ص��نفین م��ن الوح��دات الن��صیة، وھ��ي الجم��ل Objet de figureش��كلیا 

ویمك�ن أن نمثلھ�ا . ، والوصالت في مستوى التقطیع الث�انيالنصیة في مستوى التقطیع األول

  :اآلتيعلى النحو 

  

  

  

  

  

  

  

  

مستوى التركیبي ال إجراءات التقطیع القاعدیة في السابقیمثل المخطط البیاني 

 ، لنسیج النص انطالقا من أصغر وحدة لسانیة ممثلة في الجمل المحققةالمكونةالنحوي 

Propositions énoncées الجمل المفیدة التي یحسن السكون عندھا بتعبیر النحاة ( أي

 ویستحسن أن ننبھ في ھذا المقام أن حمولة .إلى أكبر وحدة لسانیة وھي الوصلة) العرب

داللة قضویة تتعلق بمجموع دالالت مكونات : الجمل الداللیة في اللغات الطبیعیة صنفان

وداللة إنجازیة متمثلة . العالقات القائمة بینھاالجملة مرتبط بعضھا ببعض بحسب ما تؤدیھ 

. 2إلخ..أساسا في الفعل المواكب إلنجاز الجملة، ویكون إما إخبارا، وإما سؤاال، أو وعدا

ترتبط بأصناف ) أو الوصالت/الجمل النصیة و(یبدو أن عبارة على غرار ذلك، و

النصوص من حیث عدد النصوص من حیث تشكیالتھا التركیبیة، على نحو تتباین بموجبھ 

وھي النصوص المتجانسة -الوصالت المشكلة لنسیجھا؛ فالنصوص أحادیة الوصلة 

                                                 
1 - Cf. J.M.Adam le texte narratif ed Nathan 1994 pp 111/112. et voir aussi J.M.Adam Linguistique textuelle des 
genres de discours aux textes ed Nathan 1999 pp 61/62. 

 .16 ص 1988 1في اللغة العربیة، منشورات عكاظ، الرباط المغرب ط ینظر أحمد المتوكل ، الجملة المركبة -  2

 إجـــــــــــــــراءا ت التـــــقــــطـــــیع
     

)         1)                 (3  ()                              5(  
 
 
 

)               2)                               (4(  
 

 إجــــــراءات الــــربــــــط
 

الجمل 
 المحققة

الجمل الكبرى 
أو الوصالت /و  

 النـــــص 
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Homogène جمل جمل محققة، و ( تكتفي لزوما بمستویین من التقطیع التركیبي- بالضرورة

 وھي النصوص –أما النصوص متعددة الوصالت . من أجل تشكیل نظام الوصلة) نصیة

وجمل  جمل محققة،(تخضع لتقطیع ثالثي  – في الغالب األعم Hétérogèneغیر المتجانسة 

  ).وصالتو نصیة،

  

  :مستوى الربط الموضوعي المنطقيالداللي و البناء  - 2- 3-2

 Structureأن تعریف النص بوصفھ بنیة مقطعیة أو بنیة من الوصالت یبدو 

séquentielleات النصیة بمصطلحات ، من شأنھ أن یسمح بمناقشة الالتجانس التآلفي للوحد

وال ضیر في أن یكون  التنظیم المقطعي .  في النصHiérarchiqueالسلم التركیبي العام 

 ھو المخطط المسؤول عن تأسیس التصور القاعدي للصنافة النصیة Textualitéللنصانیة 

Typologie textuelleذلك أن .  على حد سواءھاوفھم  في مستوى إنتاج النصوص

المعطاة  Schémas séquentiels prototypiques ت التصنیفیة األنموذجیةخطاطات الوصال

السردیة، والوصفیة، والحجاجیة، :  حصرھا في خمسة أنماط ھيتعینالتي في النص، 

والشارحة، والحواریة، تكاد تتبلور تدریجیا من قبل الموضوعات في رحاب نموھا 

  . ھا أجناسا خطابیة أولیة معطاة في النصوتبدو ھذه األنماط مستقرة نسبیا بوصف. 1المعرفي

  

لعل ھذا ما یفسر استقاللیة البنیة الداللیة للنص التي تحكمھا االختیارات الداللیة 

على أن .  التي یحكمھا المستوى التركیبيSéquentialitéوالتداولیة، عن التراتبیة المقطعیة 

 التداولي بناء على الوظیفة  في المستوىType de texteیتم تحدید النمط الممیز للنص 

.  في السیاق لخطاطات الوصالت التصنیفیة األنموذجیة المعطاةDominanteالمھیمنة 

 Structureوعندئذ ینتقل التحلیل اإلجرائي للنص من مستوى البنیة التركیبیة 

compositionnelle التمثیل الخطابي  إلى مستوىSchématisation وفق إستراتیجیة ، 

 ذلك من خالل L’orientation configurationnelle ،2نیة الكلیة لمضمون النص تقصي الب

                                                 
1-Cf.J.M.Adam Les textes types et prototypes ed Nathan 1997 p28. 
2 - Cf J.M.Adam, J.B.Grize, M.A.Bouacha Op cit p35. 
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الداللیة بین الوحدات النصیة في مستویي التقطیع المشار إلیھما /وصف العالقات المنطقیة

  . آنفا

من ھذا المنطلق، اقتضت الضرورة المنھجیة التمییز بین نصوص متشابھة في البناء 

من حیث كون بعضھا ) Séquences dialogalesریة مثال ذات وصالت حوا(المقطعي 

 L’illocutoireنصوصا سردیة وأخرى حجاجیة انطالقا من تحلیل الجانب اإلنجازي 

وفي السیاق نفسھ یتحدد الفرق بین نصوص .  للتلفظ perlocutoire Leوالتأثیري  بالقول 

 أو شارح، وبعضھا من جنس مشترك كاإلشھار على سبیل المثال، على أن بعضھا وصفي

  . اآلخر حجاجي

  

    :البنیة الداللیة الكبرى والمحور الموضوعاتي -2-1- 3-2

تراھن األبحاث في مجال لسانیات النص وتحلیل الخطاب على أن لكل نص بنیة 

، بحیث یصل القارئ إلى ھذه البنیة الكلیة عبر )قضایاه ووصالتھ(كلیة ترتبط بھا أجزاؤه 

على أن البنیة الكلیة لیست شیئا . " عظمھا في سمة االختزالعملیات متنوعة تشترك م

معطى، حتى وإن كانت ھناك بنیات متنوعة أو مؤشرات على وجود ھذه البنیة، وإنما ھي 

 یبدوومن ھذا المنطلق، . 1"بھ تتجلى كلیة الخطاب ووحدتھ ) حدسي(مفھوم مجرد 

مصنفا اإلخبار الداللي لكل ، مختزال داللیا، ومنظما و النص في الغالب األعمموضوع

معطاة، من حیث إن ھذا التمظھر ) جملة منجزة(متتالیاتھ من قبل عنوان معطى، أو قضیة 

یبرز تشكل المعنى العام لھذا النص في المقام األول، بوصفھ بنیة داللیة كلیة، یتعین 

زء إعادة بناء مفھوم موضوع ج" وحسب فان دایك یتم . بموجبھا وصف انسجام الخطاب

فإن (....)من الخطاب كقضیة مستنتجة من ضم مجموعة قضایا معبر عنھا في متوالیة 

وعلى غرار ذلك، یشكل مجموع . 2"الموضوع یجب أن یستنتج من المتوالیة ككل 

الخصائص السیاقیة المستمدة من السیاق المادي والحیز الخطابي، والواقعة خارج النص، 

                                                 
 .46  محمد خطابي، لسانیات النص المرجع السابق ص -  1
المغرب /   استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ، ترجمة عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق الدار البیضاء  فان دایك ، النص والسیاق-  2

 .190ص 
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؛ ھذا اإلطار ھو الجدیر بأن ینعت 1من وصالت النصإطارا للموضوع بالنسبة ألي وصلة 

  . البنیة الكلیة للنص: بـ

  

  : الفعل الخطابي األكبر الصریح أو الضمني -2-2- 3-2

ال شك أن عملیة فھم النص وتأویلھ تتوقف أساسا على إمكانیة اإلجابة عن سؤال 

 یصبو إلى تحقیقھا إنتاج لماذا أنتج ھذا النص؟، أو ما ھي الغایة التي: تداولي كبیر من قبیل

ومن ثمة، . 2ھذا النص؟، أو باألحرى، ما المنظور الحجاجي الذي تتقصده عملیة اإلنتاج؟

 Macro-acte deكان رھان فھم العملیة اللغویة المقحمة ضمن الفعل الخطابي األكبر 

discours  ه ، بمثابة طریقة معینة في اختصار نص ما، ومن ثم تفسیرالضمني الصریح أو

في معناه الكلي، مثلما ھي الحال بالنسبة للنصوص التي تتخذ من الفعل الخطابي األكبر 

   .عنوانا یختزل البنیة الداللیة الكلیة لھذه النصوص

  

ھي االنسجام بوصفھ ) فھم النص وتأویلھ(اآللیة المعتمدة في ھذا اإلجراء لعل 

قاطع النص، بقطع النظر عن  ألجزاء ومMacro enchaînementاستراتیجیة الربط الكلي 

االختالف الحاصل بین الباحثین في تحدید انسجام النص، بین كونھ معطى جاھزا في النص 

، وبین كونھ عملیة بناء تناط *یتم الكشف عنھ من خالل الوظیفة الداللیة لمظاھر االتساق

مقومات انسجامھ، بعملیات الفھم والتأویل لدى المتلقي انطالقا من أن النص ال یملك في ذاتھ 

وإنما القارئ ھو الذي یسند إلیھ تلك المقومات، ومن ثم یغدو كل نص قابل للفھم والتأویل 

وبین ھتھ وتلك تتحدد مبادئ االنسجام وعملیاتھ من مستویي . نصا منسجما، والعكس صحیح

تعتمد . النص الداخلي والخارجي، أو باألحرى في المستوى النصي والمستوى الخطابي

یة االنسجام في المستوى الداخلي للنص على جملة من المبادئ نجملھا على النحو عمل

  :التالي

                                                 
/ محمد لطفي الزلیطي ومنیر التریكي، النشر العلمي والمطابع جامعة الملك سعود، الریاض: براون، تحلیل الخطاب، تر.ب.یول و ج.   ینظر ج-  1

 .95/96 ص  ص 1997ة السعودیة المملكة العربی
2 - Cf.J.M.Adam, Linguistique textuelle des genres de discours aux textes Op cit, pp78/79. 

  یبدو أن رؤیتنا المنھجیة تمیل إلى تمثل ھذا الرأي الذي یقطع بتكامل عناصر النصیة ویفسر مركزیة االتساق كما لو أن البناء التركیبي في -  *
ویبدو أن ھذا التصور قد طرحتھ اللسانیات الوظیفیة من قبل ممثلھا ھالیداي، وعلیھ اعتمدت جملة من تصورات . تعمال ھو شرط توجیھ الداللةاالس

 .المدرسة الفرنسیة في اللسانیات المعرفیة في أحدث طروحاتھا
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التي ترتبط  Marqueurs linguistiquesیتحدد في القرائن النصیة : السیاقمبدأ  . 

  .بعناصر العملیة التواصلیة

یعد ھذا المبدأ معیارا للطاقة التأویلیة للمتلقي من حیث : مبدأ التأویل المحلي .

تماده على مقومات سیاق القرائن، كما أنھ یتعلق في الغالب األعم بكیفیة تحدید اع

اآلن، ھنا، : المساحة الزمنیة والمكانیة في تأویل المؤشرات اللسانیة من مثل

 .إلخ..ھنالك، بعد ذلك

یعتمد ھذا المبدأ على رصد مقومات التجارب السابقة واستثمارھا : مبدأ التشابھ  

لى التوقع السلیم في الفھم والتأویل باكتشاف الثوابت عن طریق القدرة ع

ویعتمد ھذا . والمتغیرات، وتحدید الخصائص النوعیة للمعطى النصي الموجود

 .المبدأ على إجراء التعالق النصي في حدود تصور النظریة الحواریة الباختینیة

لنص وبین یتعلق ھذا المبدأ باالرتباط الوثیق بین فحوى أجزاء ا: مبدأ التغریض  

وكمثال . عنوانھ أو نقطة بدایتھ من حیث إنھا مركز جذبھ وبؤرة داللتھ الكلیة

على ذلك، تبدو الكتب الخاصة بتراجم األعالم والبلدان، أو الخطابات التي تكون 

 1.بؤرة الوصف فیھا مرتبطة بحدث أو شخص معین، إجراءات تغریض نصیة

  

 من العملیات الممتدة في محیط النص وعلى غرار ذلك، یعتمد االنسجام على جملة

Péritexteأو ما یتعلق بفضاء الخطاب العام، وھي على النحو التالي :  

وھو إجراء ذھني یعتمد تمثیل المعرفة المخزونة في الذاكرة : المعرفة الخلفیة :

المتمثلة في المعلومات المنتظمة، وبعثھا بطریقة علمیة تمكن من اكتشاف 

ومن المعلوم أن . تي یشغلھا المتلقي أثناء مواجھة نص معینالعملیات الذھنیة ال

ذاكرة اإلنسان تتمتع بقسط وافر من المعرفة الموسوعیة ما یؤھلھا لإلحاطة بكل 

أنواع الخطابات فھما وتأویال، خالفا للذكاء االصطناعي الذي تبدو ذاكرتھ محددة 

  .بمشاریع البرمجة اإللكترونیة

                                                 
 .52/60  ینظر محمد خطابي المرجع السابق ص ص -  1
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ت ذھنیة أنموذجیة جاھزة لوضعیة مقامیة معینة، بحیث تعد األطر تمثیال:  األطـر  

یلجأ المتلقي إلى ملء فراغات الصقة ضمن عبارات معطاة من قبیل االفتراض 

(...) یعترضنا موقف جدید " فعندما . السابق المنطقي، من أجل فھم نص معین

فإننا نحتاج مما ھو متوفر في ذاكرتنا إلى بنیة تسمى إطارا معرفیا، وھي 

بارة عن إطار نتذكره ویتم تكییفھ لیتناسب مع الواقع، وذلك بتغییر التفاصیل ع

وعلى ھذا األساس تكون األطر إحدى مظاھر الفھم البعدي .1 "حسب الحاجة

 .للنصوص، وعملیة من عملیات االنسجام النصي

 لقد طور ھذا المفھوم للتعامل بصفة خاصة مع متوالیات :Schémasالمدونـات   

الحاالت المعطاة التي تصف وضعیة معینة ضمن فحوى النص، وھي األحداث و

، وقد مورس ھذا 2مرتبطة بصفة منظمة ومتتابعة ضمن تقریبیة زمنیة وسببیة

المفھوم من قبل محللي الخطاب بوصفھ إجراء لفھم النص وفق استراتجیتي 

 .التبعیة المفھومیة، والفھم المؤسس على التوقع

ستعمل ھذا المفھوم للتعبیر عن المجال المرجعي  ی:Scripts السیناریوھات  

الموسع الموظف في تأویل نص معین؛ ومن ثمة اعتبرت المقامات والوضعیات 

والمواقف بمثابة عناصر مشكلة لنماذج السیناریوھات التأویلیة التي تشكل قاعدة 

وتعتمد عملیة تنشیط السیناریو التأویلي على إستراتیجیة ملء . تأویل النصوص

 . لفراغات المتعلقة ببعض العناصر المكونة لوضعیة ما أو مقام معینا

 تعد الخطاطات بنیات معرفیة محدد ذھنیا تضم توجیھات :Plansالخطاطات   

حتمیة ومنطقیة، من شأنھا أن تھیئ المتلقي لتأویل نص معین بطریقة ثابتة 

المقارن  وھي أقرب إلى مفھوم الصورة في مجال الصورائیة واألدب 3ومحددة،

Imagologie  التي تبحث في دراسة الصور المتشكلة في رحاب الغیریة بین األنا

واآلخر، من مثل صورة العربي البدوي المتھتك في المخیال الغربي، التي یمكن 

                                                 
 .285ابق ص   یول وبراون المرجع الس-  1
 .281 ص 1، ط2005  ینظر صالح الدین صالح حسنین، الداللة والنحو، توزیع مكتبة اآلداب، -  2
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عدھا خطاطة معطاة في ذھنیة المجتمع الغربي تشكل قاعدة لتمثیل معرفة خلفیة 

  .ق المتغیرات الثقافیة والجنسانیةفي تأویل كل نص یتضمن ھذه الوضعیة وف

یتحدد في نظر یول وبراون في مجموع الترابطات غیر  : Inférence االستدالل -   

اآللیة بین العناصر المكونة لنص معین، والتي تتطلب من المتلقي إجراء تأویلیا إضافیا  من 

اآللیة التي یتم قبیل ملء الفراغات أو التقطعات، من أجل استجالئھا، خالفا للترابطات 

  1.رصدھا أساسا باعتماد المعرفة الخلفیة من نحو األطر والمدونات والخطاطات

  

ھكذا تؤدي ھذه العملیات المعرفیة إلى التدرج من عموم اإلتاحة إلى خصوص 

التوجیھ العملي والترتیب في مستوى فھم النص وتأویلھ؛ على نحو یتم بموجبھ التمییز بین 

صفھا إجراءات تتجھ صوب التنظیم الداخلي للمعلومات، والخطط األطر والمدونات بو

. والسیناریوھات التي تعكس حاجات المتكلمین إلى تحقیق أغراضھم في النشاط التلفظي

 المعلوماتیة دخال مختزال للمھمات االتصالیة لوعلى ھذا األساس تھیئ ھذه األشكا

ربط اإلجرائي، حیث  یضمن ترابط والتفاعلیة العامة، ویعد توظیفھا شكال من أشكال ال

الخطط فھما شامال وصقال للوقائع المنتظرة والمرتقبة في أنموذج عالم النص المنخرط في 

  .التفاعل التواصلي بالنسبة للمشاركین والمراقبین على حد سواء

  

وبعد ھذا العرض شبھ الموسع للنصیة بنیة ووظیفة، نخلص في األخیر إلى أن 

ني للوحدات الكبرى یمتد من مستوى البنیة إلى مستوى الوظیفة في التحلیل عبر اللسا

السیاق من أجل وصف ومعالجة الظاھرة اللغویة قید االستعمال، بوصفھ المعیار األساس 

ولتمثیل بعض من جوانب ھذه الرؤیة سنسعى في الفصل األخیر من ھذا . في تحدید الداللة

وظائفھا التداولیة في البالغة العربیة، البحث إلى الوقوف عند بعض مظاھر النصیة و

  .  مھتدین باقتراحات السكاكي بوصفھا عینة ممیزة
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  : التداولیة للنحوالوظیفة 
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  :االستلزام الحواري عند السكاكي
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واعلم أن علم األدب متى كان الحامل على الخوض فيه مجرد الوقوف على ....." 

أما إذا خضت . بعض األوضاع وشيء من االصطالحات، فهو لديك على طرف التمام

فيه لهمة تبعثك على االحتراز عن الخطأ في العربية، وسلوك جادة الصواب فيها، 

ى ألدناها عرق القرية، السيما إذا انضم إلى همتك اعترض دونك منه أنواع تلق

الشغف بالتلقي لمراد الله تعالى من كالمه، الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال 

  ".                  من خلفه، فهناك يستقبلك منها ما ال يبعد أن يرجعك القهقرى 

  

      38/39كي، مفتاح العلوم ص ص                                                السكا
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  :البالغة العربیة من المعرفة إلى الصناعة -1

إذا كان��ت البالغ��ة الغربی��ة ق��د ارتبط��ت بالخطاب��ة س��عیا إلنت��اج الخط��اب االست��شاري 

واالحتف��الي والق��ضائي ث��م ال��شعري ف��ي مرحل��ة الحق��ة متخ��ذة لنف��سھا جمل��ة م��ن الخ��صائص 

غة، والحف���ظ، واإللق���اء، ف���إن البالغ���ة العربی���ة ظل���ت أبرزھ���ا االبتك���ار، والترتی���ب، وال���صیا

مرتبطة بالشعر والقرآن الكریم بخاصة، ومظاھر القول البلیغ عموما، من أجل رس�م اإلط�ار 

الع��ام لمحاول��ة تف��سیر الخط��اب، وإن ص��ارت ف��ي المراح��ل الالحق��ة أداة إلنت��اج الخط��اب ف��ي 

 المدرس��یة الت��ي طبع��ت الخط��اب أنم�وذج اإلن��شائیة وأدب الكات��ب، ك��ان ذل��ك إث�ر الممارس��ات

 من حی�ث كونھ�ا نظری�ة متكامل�ة ف�ي التواص�ل،وھكذا ظلت البالغة  . البالغي في أیامنا ھذه

، أو النق��د )اب��ن المعت��ز(، أو الب��دیع )الج��احظ(موح��دة لموض��وع البح��ث ف��ي أنم��وذج البی��ان 

 أي تق�سیم إال ول�م یط�رأ علیھ�ا.  )الع�سكري(، أو الصناعة )ابن سنان(، أو الفصاحة )قدامة(

مع السكاكي، إثر تلخیص الرازي لألسرار والدالئل في مرحلة الحقة، حیث ف�صل ب�ین عل�م 

المعاني وعلم البیان، أما علم البدیع فیظل تابعا لھما، إلى أن یتم ف�صلھ عنھم�ا ب�صفة رس�میة 

م��ع المت��أخرین م��ن ش��راح التلخ��یص، وھ��و التق��سیم ال��ذي ل��م یع��رف خروج��ا عن��ھ إال م��ع 

   1.اسي وابن البناء المراكشيالسجلم

  

 وتم�ت ،اب الدراس�ات الدینی�ةح� قد ن�شأت ف�ي ر العربیة البالغةمن الالفت للنظر أن 

وإذا اعتبرن��ا كت��اب . ال��نص القرآن��يبمدارس��ة  القرآنی��ة م��ن حی��ث االھتم��ام م��ساوقة للبح��وث

دئیا ب�أن ال�درس  القرآن ألبي عبیدة نواة للدراسات البالغیة، فإنھ یتوجب علینا التسلیم بمجاز

 .ف��ي عموم��ھ ف��ي كن��ف البح��وث اللغوی��ة ذات التوج��ھ ال��دیني االبالغ��ي والبح��ث البی��اني ظھ��ر

لدراس�ات ت�ستمد مقوم�ات وجودھ�ا وتطورھ�ا م�ن مع�ین ابعد ذل�ك واستمرت البالغة العربیة 

  2:شطرینإلى غایة القرنین الثالث والرابع الھجریین حیث انشطر البحث البالغي الدینیة 

  ظ�ل ی�ستمد مرجعیت�ھ م�ن اعتم�د أص�حابھ الت�صور ال�دیني ال�ذي فری�قطر األول یمثل�ھ ال�شـ

، ومن ممثلي ھذا االتجاه رائدا النقد من الزمن ردحا الدراسات القرآنیة والبحوث اإلعجازیة 

 )ھ�ـ392ت (والقاض�ي الجرج�اني ) ھ�ـ371ت (اآلمدي : وھما:  العربیةبالغةالمنھجي في ال

                                                 
 .111/112 ص ص 2001 بیروت –المغرب /  ینظر عمر أوكان اللغة والخطاب، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء-  1

2   - http; // Fikrwanakd.aljabiriabed. net 41-05 adiwan.htm.  
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تج��اه الب��ذور األول��ى لتداولی��ة الخط��اب، ذل��ك م��ن خ��الل اس��تخالص ویمث��ل أن��صار ھ��ذا اال.

الخصائص التداولیة للخطاب األدبي باعتماد اإلجراء التولیدي من الن�صوص الم�صادر، وال 

  . سیما مع البالغة اإلعجازیة

 ت�أثر ف�ي بحوث�ھ البالغی�ة بمظ�اھر النزع�ة العقالنی�ة الت�ي فری�ق آخ�روالشطر الث�اني یمثل�ھ ـ 

ولق��د ت��صاعد ھ��ذا الن��زوع .  ف��ي تل��ك اآلون��ةر مف��ردات الواق��ع الثق��افي العرب��يبات��ت  ت��ؤط

الق�دیم، ھ�ذا لیون�اني العقالني في الفكر البالغ�ي، إث�ر اط�الع النق�اد الع�رب عل�ى آث�ار الفك�ر ا

الفكر الذي طبع المعرفة العربیة بط�ابع عقل�ي واض�ح، تمث�ل ف�ي المی�ل إل�ى اص�طناع الج�دل 

 البراھین والحجج العقلیة لتزكیة رأي، أو تعضید موقف، أو تفنی�د والملكات الكالمیة، وسوق

 ومع ھذا االتجاه، اتجھت تداولیة الخطاب األدبي نحو اإلج�راء الت�أویلي الق�ائم عل�ى 1.دعوى

  . المعیرة والتصنیف

  

 ھذه العقالنیة الوافدة على م�ستوى عل�م الك�الم، ف�إن حتضنوإذا كان الفكر الدیني قد ا

 تسربت أیضا إلى البح�ث البالغ�ي، وآت�ت ھ�ذه النزع�ة  تكون قدصور العقالنيدعوى ھذا الت

وقدامة ب�ن ) ـه296ت (ابن المعتز : أكلھا لدى بالغیین ینتمیان إلى القرن الثالث الھجري ھما

  :جانبین اثنین ھمااألثر العقلي في الذین تمثال ، )ھـ337ت (جعفر 

  .نطقيالمالمعیاري وـ كثرة التحدیدات ذات الطابع 

 ب�ن جعف�ر أكث�ر بشكل مب�الغ فی�ھ، خاص�ة عن�د قدام�ة ھاوتصنیف المادة البالغیةـ الولع بتفریع 

 . البالغ نھایة ال�شوطهبأرسطو عالقة المبتدئ بأستاذالذي تظل عالقتھ ، من نظیره ابن المعتز

 ف�ي ح�ین أن اب�ن إل�ى التعلی�ل والتف�سیر،أرس�طو یكمن ف�ي ن�زوع مظھر التباعد بینھما لعل و

بمثاب�ة  أرس�طو  وم�ن ھن�ا ك�ان التباع�د بین�ھ وب�ین.المعتز یق�ف عن�د ح�د الت�صنیف والوص�ف

  2. الواصف للظواھر عن المعلن لھافصل

  

بمرحلتین، كانت األولى مرت البالغة العربیة قد  وتأسیسا على ما سلف، تكون

التصقا أقرب إلى النقد التطبیقي على الموروث الشعري العربي، بینما ظلت الثانیة أشد 
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بالبحث األسلوبي من حیث رصد منظومة االختیارات والتألیفات في رحاب الممارسات 

 أن البدایات األولى للدرس البالغي – في ھذا المقام –والجدیر بالذكر . الخطابیة األدبیة

العربي قادھا لغویون دون النحاة، حیث كانت الفصاحة ھي المعیار السائد في التقویم 

، انطالقا من تصعید الرؤیة حول معاینة االستعمال اللغوي الفصیح 1بالبالغي للخطا

وما لبث ھذا المعیار ینتشر . المطرد باالستعمال لدى القبائل التي لم تشھد االختالط باألعاجم

  . لدى المشتغلین بھذه الدراسات حتى بلغ مجال الدراسات النحویة واللغویة بشكل عام

بالغیة في مساراتھا الكبرى مع الجاحظ، ومن بعده ابن ال مندوحة أن تكون الرؤیة ال

المعتز، ثم عبد القاھر، نظرة أدخل في الذوق من حیث إنحصارھا في األصول دون أن 

تقعد للفروع، متیحة كل إمكانات التلقي واالستمتاع، استنادا إلى الملكة التواصلیة 

ضحت إسھامات ھؤالء البحثة ومن ثم أ. للمتخاطبین، وبعیدا عن إطار التقعید والمعیرة

تؤسس لمنظور بالغي معرفي في إنتاج الخطاب وتفسیره؛ ھذا األخیر الذي بدأ شیئا فشیئا 

یأخذ منحى مغایرا مع قدامة بن جعفر، وما إن لبث كذلك حتى استوى عوده مع السكاكي 

وشراحھ، حیث انخرط في خصوصیات الضبط العلمي، من حیث اعتماد االستقراء الناقص 

 وربما شكلت البالغة 2.والشمول؛ مما جعل الدرس البالغي مع ھؤالء یوصف بالصناعة

في ھذا الطور مالمح خطاب احتمالي ببعدیھ التخییلي والتداولي، كان ذلك نتیجة رؤیة 

اندماجیة طبعت مسارھا في المرحلة الثانیة من نشأتھا مع عبد القاھر الجرجاني، وابن سنان 

 وحازم القرطاجني، وذلك بعد المحاولة التلفیقیة الساعیة إلى بناء الخفاجي، ثم السكاكي

فبالرغم مما شھدتھ المشاریع البالغیة . بالغة شاملة مع أبي ھالل العسكري في الصناعتین

من اختزال وإقصاء، وتأرجح أحیانا أخرى بین التخییل والتداول، فقد ظل شعار النظریة 

  3.خطاب وتفسیرهالبالغیة مركوزا على شروط بناء ال

      

ولم��ا كان��ت البالغ��ة العربی��ة تنطل��ق م��ن ال��نص إل��ى ال��سیاق للك��شف ع��ن مق��صدیات 

، وفتح المعنى على التعدد، والداللة عل�ى االنت�شار،  بكل ما یعتروه من خصوصیاتالخطاب
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 حی��زا اب��ستیمولوجیا یمت��د ف��ي الق��دیماتخ��ذت لنف��سھا ض��من مف��ردات الواق��ع الفك��ري العرب��ي 

في ھذا الف�صل – سنسعى ضمن ھذا المنظور،. عاصر دون منازعحث التداولي المأدبیات الب

ف�ي فھ�م الخط�اب  اإلجرائی�ة وتمثالتھ�ا مق�والت التفكی�ر الت�داولي إل�ى استك�شاف -من البح�ث

 وال س�یما ف�ي م�شروع البالغ�ة الممنطق�ة عن�د ن خالل الممارسات البالغیة القدیم�ةوتأویلھ م

 ضمن الف�ضاء الع�ام  واقتراحاتھمرر تصورات علمائنا القدامى، بغیة الكشف عما یبالسكاكي

التعم��یم، واالقت��صار وق��د تعم��دنا ف��ي اس��تقرائنا لھ��ذه الممارس��ات تج��اوز . لت��داولیات الخط��اب

على اقتراحات السكاكي بوصفھا عینة بالغیة نراھ�ا منعطف�ا تح�دیثیا اس�توفى ش�روط البح�ث 

 بمثاب��ة الم��شاریع البالغی��ة التأسی��سیةب��اقي وإن ع��دت . الت��داولي المعاص��ر تنظی��را وإج��راء

اإلرھاصات األولى للتفكیر التداولي في الت�راث البالغ�ي العرب�ي عل�ى نح�و م�ا أس�لفنا ذك�ره 

  .بشيء من التفصیل في مدخل ھذا البحث

  

  : المعمار البالغي في علم األدب عند السكاكي-2
ط��ق لخدم��ة ط��رف ف��ي الظ��اھر إن م��شروع ال��سكاكي یجع��ل النح��و مت��ضافرا م��ع المن

وال . ثالث ھ�و عل�م المع�اني مكم�ال بعل�م البی�ان، وھ�و إذ ذاك یمنط�ق النح�و وینح�ون المنط�ق

ج��رم أن یك��ون األدب ف��ي ت��صور ال��سكاكي م��ساویا للخط��اب ال��سلیم الن��اجع، ذل��ك المفھ��وم 

التعلیم��ي ال��ذي ش��اع ف��ي الع��صور اإلس��المیة عل��ى نح��و ك��ان فی��ھ تأدی��ب األبن��اء اس��تراتیجیة 

ك�ان ح�دیث ال�سكاكي ع�ن وم�ن ث�م . تتم عن طریق تحصیل اللغة والنصوص األدبی�ةتعلیمیة 

  .1علم األدب الذي نحسبھ تصورا مبكرا لعلم النص حالیا

یحیلنا السكاكي في مفتاحھ على وظ�ائف عل�م األدب مح�ددا إیاھ�ا ف�ي ث�الث م�ستویات مرتب�ة 

  : ترتیبا تصاعدیا بحسب أھمیتھا

  وع ومفاتیحھ االصطالحیة؛مستوى المعرفة األولیة بالموض -

 مستوى إنتاج النصوص األدبیة على وجھ الصواب؛ -

 .مستوى النجاعة في مناسبة المقام واألحوال والتصرف في المعاني حسب المقاصد -
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اعلم أن علم األدب مت�ى ك�ان الحام�ل عل�ى الخ�وض  : "في ھذا السیاق یقول ما نصھ

طالحات فھ�و ل�دیك عل�ى ط�رف فیھ مج�رد الوق�وف عل�ى بع�ض األوض�اع وش�يء م�ن االص�

أما إذا خضت فیھ لھمة تبعثك على االحتراز عن الخطأ في العربیة وسلوك الصواب . التمام

فیھا، اعترض دونك منھ أنواع تلقى فیھا بأدناھا عرق القربة؛ ال سیما إذا انظم إل�ى ھمت�ك 

یرجع���ك فھن���اك سی���ستقبلك منھ���ا م���ا ال یبع���د أن  ال���شغف ب���التلقي لم���راد هللا م���ن كالم���ھ

، الذي یفھ�م من�ھ عل�ى أن�ھ "علم األدب: " یبسط السكاكي في نصھ ھذا، ما نعنھ بـ.1"القھقرى

منھج لدراسة وتحلیل ثنائیة اللف�ظ والمعن�ى، انطالق�ا م�ن تحلی�ل العب�ارات اللغوی�ة م�ن لفظھ�ا 

م��ستوى : وذل��ك باالعتم��اد عل��ى ثالث��ة أن��ساق م��ن القواع��د أو المكون��ات وھ��ي. نح��و معناھ��ا

الذي یخ�تص بمك�ون (، ومستوى المركب )التي تختص باألصوات واألبنیة واللغة(ات المفرد

، )النح��و وم��دى اض��طالعھ بتحدی��د البنی��ة التركیبی��ة للعب��ارة والعالق��ات الت��ي تحك��م أجزاءھ��ا

ال��ذي یخ��تص بمطابق��ة المرك��ب لمقت��ضى الح��ال، وفی��ھ ی��تم التمیی��ز ب��ین (م��ستوى المطابق��ة 

  2).لزمالمعنى األصلي والمعنى المست

  

بن��اء عل��ى م��ا تق��دم، ف��إن بالغ��ة ال��سكاكي تتموق��ع عن��د تق��اطع ثالث��ة مباح��ث متداخل��ة 

عل�ى أن عل�م البی�ان یق�ع ف�ي خ�ط نظ�ر . النحو والمنط�ق والب�دیع: ومختلفة في اآلن نفسھ ھي

ال��سكاكي ف��ي منطق��ة تق��اطع الب��دیع م��ع المنط��ق، أي ب��ین وظیف��ة التخیی��ل ووظیف��ة المعرف��ة 

 كلیھما یكم�ل اآلخ�ر ویخدم�ھ، أم�ا المع�اني فموقعھ�ا ھ�و حاص�ل تق�اطع واالستدالل بحیث أن

النح�و ب��المنطق بحی�ث إن مجالھ��ا تطبیق�ي والعمل��ي ھ�و الخط��اب اإلقن�اعي الم��رتبط بمقام��ات 

  :ویمكن تمثیل مشروع بالغة السكاكي بالخطاطة التالیة. ملموسة تساھم في تشكیل الخطاب

  

  لمعاني        المنطق         البیان        البدیعالنحو          ا                  
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 ضمن مساحة تحلیلیة تمتد عبر ثالثة *لقد بسط السكاكي نظریتھ البالغیة في المفتاح

أقسام أساسیة، جعل القسم األول منھا متعلقا بعلم الصرف وما یتصل بھ من االشتقاق 

 النحو، أما القسم الثالث فقد أفرده لعلم الصغیر والكبیر واألكبر، وجعل القسم الثاني منھ لعلم

المعاني وعلم البیان، وأردفھما بملحق في الفصاحة والبالغة وما یتعلق بالمحسنات البدیعیة 

ثم ما لبث یفتح مبحثا یحیط فیھ بمسائل الحد واالستدالل والمنطق التي . اللفظیة والمعنویة

فرد المبحث األخیر في كتابھ للوقوف ینبغي الوقوف علیھا في دراسة علم المعاني، كما أ

وبھذا كان . على علمي العروض والقوافي نظرا أھمیتھما في تحصیل علمي المعاني والبیان

السكاكي یطمح في مفتاحھ إلى النفاذ إلى جمیع العلوم اللغویة والمنطقیة ضمن تصور شامل 

رئیس مدرسة، فھو للخطاب؛ وإن كان من اللغویین والبالغیین القدماء من یستحق لقب 

السكاكي من دون منازع نظرا لكثرة أتباعھ، وإقبال المنظرین على من تناول كتابھ بالشرح 

  . والتعلیق

یبدو أن وقفة عجلى عند القسم الثالث من كتابھ في علمي البیان والمعاني، تمكننا من فھم 

وإرجاعھا في الكلم الرؤیة البالغیة في نظریتھ، القائمة أساسا على نسبة درجات التحسین 

  :البلیغ والفصیح إلى قسمین ھامین ھما

ویتعلق بكل مزایا النظم من تقدیم وتأخیر وحذف وذكر، : قسم یخص المعنى -

  .وغیرھا مما یتوخى فیھ معاني النحو

االستعارة، والكنایة، والمجاز، وااللتفات، والمطابقة، : من مثل: قسم یخص اللفظ -

 بوصفھا مطابقة لكالم لمقتضى الحال - قسم البالغةوتأسیسا على ذلك، تن. والسجع

 : إلى مبحثین اثنین ھما–مع فصاحتھ 

، بما تمتلكھ من مقومات الداللة الصوتیة والمعجمیة والصرفیة مبحث الكلمة المفردة -

 .والمقامیة

                                                 
طبعة : عبد الحمید ھنداوي محقق ھذه النسخة، طبع عدة مرات بتحقیقات مختلفة، كان من أھمھا .  یبدو أن كتاب مفتاح العلوم حسب ما أورده د-  *

" ه وبھامشھا كتاب1348سیوطي ، وطبعة مطبعة التقدم العلمیة بمصر سنة لل" إتمام الدرایة " ه و بھامشھا كتاب 1317المطبعة األدبیة بمصر سنة 
إتمام  الدرایة لقراء النقایة، وطبعة دار الكتب العلمیة بتحقیق نعیم زرزور، وطبعة دار الرسالة ببغداد بتحقیق أكرم عثمان یوسف؛ وإن كانت ھذه 

 .9مة المحقق ص ینظر في ھذا المقام مقد. الطبعة من أسوأ تلك الطبعات جمیعا
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الذي یتنوع بمقتضى تنوع أسالیب الكالم من خبر، وإنشاء، : مبحث التراكیب -

 1.وتقدیم وتأخیر، وتخصیص، وتكرار، وفصل ووصلوتوكید، وحذف، وذكر، 

  :ویمكن تمثیل مكونات علم األدب في منھج السكاكي وفق الخطاطة اآلتیة

  

  

  

  

                                   المفردات

  

  

  

  

                                   المركب
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كاكي ھ��و تف��سیر الم��ادة االنزیاحی��ة إن م��ن جمل��ة م��ا یمك��ن أن یتمی��ز ب��ھ م��شروع ال��س

ولع�ل ھ�ذا الت�صور یع�د ب�ؤرة التجدی�د ف�ي . باالحتكام إال المقوالت المنطقی�ة والعقلی�ة لل�سیاق

  . ومنطلق التداولیات المعاصرةبالغي العربي،الدرس ال

  

  : التداولیة للنحوالوظیفة  - 2-1

  :لة االستلزامیة بین الداللة الوضعیة والدالنظریة المعنى عند السكاكي -1- 2-1

م�شتركة ب�ین النح�و تب�دو أن وظیفة تأدیة المعنى في نظ�ر ال�سكاكي من الالفت للنظر 

وعل��م المع��اني، إال أن النح��و یب��دو حری��صا عل��ى تأدی��ة أص��ل المعن��ى مطلق��ا ب��شكل معی��اري 

قوام��ھ اس��تقراء ك��الم الع��رب واس��تنباط الق��وانین، ف��ي ح��ین ینك��ب عل��م المع��اني عل��ى ترص��د 

الستحسان واإلقناع، ذلك من خالل مراعاة المقام�ات واألح�وال، أو ب�األحرى، ف�إن اإلفادة وا

وف�ي ھ�ذا ال�صدد یق�ول . المعنى في المستوى النحوي ثابت وفي مستوى علم المعاني متح�ول

اعلم أن عل�م النح�و ھ�و أن تنح�و معرف�ة كیفی�ة التركی�ب فیم�ا ب�ین  : "السكاكي معرفا النحو

س مستنبطة من استقراء كالم العرب، وقوانین مبنیة مطلقا بمقاییالكلم لتأدیة أصل المعنى 

 وبھ�ذه الكیفی�ة ف�رق .1 " لیحت�رز بھ�ا ع�ن الخط�أ ف�ي التركی�ب م�ن حی�ث تل�ك الكیفی�ةعلیھا،

السكاكي بین الثابت والمتح�ول ف�ي إش�كال المعن�ى، عل�ى أن یك�ون الث�اني أي المتح�ول م�دار 

   .اھتمام البحث التداولي

  

اعلم أن عل�م المع�اني ھ�و تتب�ع خ�واص تراكی�ب الك�الم  : "لم المعانيویقول معرفا ع

في اإلفادة وما یتصل بھا من االستح�سان وغی�ره، لیحت�رز ب�الوقوف علیھ�ا م�ن الخط�أ ف�ي 

وأعن�ي بتراكی�ب الك�الم التراكی�ب ال�صادرة عم�ن . تطبیق الكالم على ما یقتضي الحال ذكره

 في ھ�ذا ال�نص إش�ارة .2" الصادرة عمن  سواھملھ فضل تمییز ومعرفة، تراكیب البلغاء، ال

صریحة إلى توخي قواعد االستعمال بوصفھا معاییر ضابطة تمییز بین صحیح الكلم وخط�أه 

  .وھي الفكرة التي تشبھ إلى حد بعید فكرة ألعاب اللغة عند فیتجنشتاین. في السیاق
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د، وھ�ي م�سألة تك�اد  یطرح السكاكي في مفھومھ للبیان مسالة مطابقة الكالم للم�را ثم

إال أن . تقح��م وظیف��ة تأدی��ة المعن��ى ف��ي ل��بس وت��داخل ب��ین وظیفت��ي عل��م المع��اني وعل��م البی��ان

السكاكي یلجأ إلى توظی�ف بع�ض الم�صطلحات ھ�ي بمثاب�ة مواص�فات للمعن�ى م�ن ش�انھا أن 

وف��ي ھ��ذا . تزی��ل الل��بس والغم��وض ف��ي وظیف��ة تأدی��ة المعن��ى ب��ین عل��م المع��اني وعل��م البی��ان

راد المعن�ى الواح�د ف�ي وأم�ا عل�م البی�ان فھ�و معرف�ة إی� : "ق یقول محددا مفھوم البی�انالسیا

 لیحترز بالوقوف على ذلك م�ن  في وضوح الداللة علیھ وبالنقصان، بالزیادةطرق مختلفة،

 ذلك أن البیان ھو صفة المعن�ى المتح�ول ال�ذي .1 "الخطأ في مطابقة الكالم لتمام المراد منھ

  .ستعمال من جھة تحقیق القدلرة التواصلیة وإنجاحھایتوخى قواعد اال

  

إن م��ا نستخل���صھ م��ن ھ���ذین الن���صین أن ال��سكاكي ك���ان أكث���ر حرص��ا عل���ى ض���بط 

الفواص��ل والح��دود ب��ین عل��م النح��و وعل��م المع��اني عل��ى ال��رغم م��ن وعی��ھ العمی��ق بتكاملھم��ا، 

یة تجم�ع ب��ین وتق�اطع معطیاتھم�ا ف�ي وظیف�ة أداء المعن�ى ف��ي الخط�اب بوص�فھا ق�درة تواص�ل

، غی�ر )مج�ال عل�م المع�اني(، وقدرة تداولیة )مجال علم النحو( قدرة نحویة صرف 2:قدرتین

أص��ل "ف��المعنى ال��ذي یؤدی��ھ النح��و ھ��و . 3أن ھ��ذه الوظیف��ة تختل��ف م��ن اخت��صاص إل��ى آخ��ر

ف�ي ح�ین، تنظ�ر . ، اس�تنادا إل�ى الق�وانین الم�ستنبطة م�ن اس�تقراء ك�الم الع�رب"المعنى مطلقا

في المستوى البالغي من جھة ترصد اإلف�ادة وم�ا یت�صل بھ�ا م�ن وج�وه االستح�سان المعاني 

وم�ن ث�م . واإلقناع، انطالقا من أن الفائ�دة ش�يء زائ�د عل�ى تأدی�ة المعن�ى األص�لي ف�ي النح�و

زی�ادة الفائ�دة ، واالستح�سان، : تمی�ز عل�م المع�اني ع�ن النح�و ب�النظر ف�ي وظ�ائف ث�الث ھ�ي

یات خطابی��ة ی��تم تحققھ��ا بمراع��اة ال��سیاق والمق��ام، انطالق��ا م��ن واإلقن��اع، بوص��فھا اس��تراتیج

  . رصد المعنى المتحول، أو المعنى غیر الحرفي بتعبیر التداولیین

  

ف��ي ) المعن��ى االس��تعمالي ( مطل��ب الم��ادة االنزیحی��ة رھ��ن المعن��ى المق��اميعندئ��ذ ظ��ل

ك�الم م�ن مقت�ضى  وذل�ك لم�ا تقت�ضیھ الدالل�ة المقامی�ة م�ن خ�روج المشروع بالغة السكاكي،

                                                 
 .162السكاكي، المصدر نفسھ، ص  -  1
المغرب /دار األمان الرباط  ینظر أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة، البنیة التحتیة أو التمثیل الداللي التداولي، منشورات -  2

 .16 ص 1995
 .492  ینظر محمد العمري البالغة العربیة أصولھا وامتداداتھ المرجع السابق ص -  3
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 أي الدالل���ة العقلی���ة(إل���ى مقت���ضى الح���ال ) أص���ل المعن���ى/أي الدالل���ة الوض���عیة(الظ���اھر

: " وف��ي ھ��ذا ال��سیاق یق��ول ال��سكاكي م��ا ن��صھ). معن��ى المعن��ى عن��د الجرج��اني/االس��تلزامیة

 وھي االنتقال م�ن  یتأتى إال في الدالالت العقلیة،وإیراد المعنى الواحد على صور مختلفة ال

وم�ن ث�م  1 ".إلى معنى بسبب عالقة بینھم�ا كل�زوم أح�دھما اآلخ�ر بوج�ھ م�ن الوج�وهمعنى 

ارتبط الحدیث عن البعد المجازي في علم المعاني بالحدیث عن البیان، الذي عرف�ھ ال�سكاكي 

وأما علم البیان فھو معرف�ة إی�راد المعن�ى الواح�د ف�ي ط�رق مختلف�ة، بالزی�ادة ف�ي : " بقولھ

النقصان، لیحترز بالوقوف عل�ى ذل�ك م�ن الخط�أ ف�ي مطابق�ة الك�الم وضوح الداللة علیھ وب

، وذلك من جھة اعتبار خ�روج الك�الم ع�ن مقت�ضى الظ�اھر، وانخراط�ھ 2 "لتمام المراد منھ

آلی�ة الزی�ادة : في مجال أوسع ھو الداللة البیانیة أو العقلی�ة الت�ي تعتم�د ط�رفین متك�املین ھم�ا

ق��ة الك��الم للم��راد أو الق��صد كم��ا ھ��ي الح��ال بالن��سبة والنق��صان، والغ��رض المتمث��ل ف��ي مطاب

وی�شكل الغ�رض معط�ى ثابت�ا ف�ي م�ستوى العالق�ة . لمباحث الخبر واإلنشاء في عل�م المع�اني

بین مبحث البیان ومبحث المعاني، في حین تختلف آلیة الزیادة والنقصان بین المبحث�ین، م�ن 

ني، بینم�ا تج�ري ف�ي الم�ستوى البی�اني حیث تأخذ طابعا تركیبیا ونحویا في مستوى علم المعا

   3.في المعاني والعالقات الداللیة

  

عل�م : " لعل ھذا ما یفسر انضواء مبحث البیان ض�من عل�م المع�اني اس�تنادا إل�ى قول�ھ

البیان شعبة من علم المعاني، ال تنفصل عنھ إال بزیادة اعتب�ار، ج�رى من�ھ مج�رى المرك�ب 

دو في علم البیان مركبة تحكمھا عالقات داللیة، وھ�ي إذ ، بمعنى أن المعاني تب4 "من المفرد

ذاك تبدو أقرب إلى الترمیز واإلیحاء في السیمیائیات المعاصرة، بینما تبدو في عل�م المع�اني 

. ب��سیطة تتوق��ف عل��ى التراكی��ب النحوی��ة واس��تعماالتھا، ونح��سبھ أق��رب م��ن مفھ��وم التقری��ر

ردد ال��سكاكي ب��ین تعم��یم مفھ��وم المعن��ى بإمكانن��ا أن ن��ستخلص م��ن س��یاق ھ��ذا ال��نص، أن ت��

وتخصیصھ یفسر لنا عالقة النصوص العامة بالنصوص ذات المزیة األدبی�ة، أو بعب�ارة أدق 

                                                 
  .330 السكاكي المصدر السابق ص - 1
 .249  نفسھ ص -  2
 .494  ینظر محمد العمري المرجع السابق ص -  3
 .249السكاكي المصدر السابق ص   -  4
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ونح��سب أن ھ��ذا الت��صور یع��د امت��دادا . العالق��ة ب��ین اللغ��ة العادی��ة واللغ��ة اإلبداعی��ة األدبی��ة

  .لمشروع العسكري في البالغة العامة وتعزیزا لھ

كي ق��د أزاح عل��م الب��دیع ع��ن م��ضمونھ المعرف��ي األول ل��دى اب��ن المعت��ز ، یب��دو أن ال��سكا

أخ�ذت " والمتمثل في الصور اللسانیة المنمطة للتعبیر األدبي والشعري خاصة؛ وذل�ك حی�ث 

منھ صور االستلزام الداللي التخاطبي، ودفعت من المجال التحسیني إل�ى المج�ال الحج�اجي 

التشبیھ والتمثیل واالس�تعارة : والصور المقصودة ھي. التداولي، فربطت بمبحث االستدالل

وف��ي ھ��ذا ال��سیاق ألحق��ت بالخ��صم الت��اریخي . وھ��ي م��ادة عل��م البی��ان. والمج��از والكنای��ة

للب��دیع، ال��ذي دع��ي عل��م المع��اني بع��دما ظ��ل م��شتتا ف��ي مباح��ث اللغ��ویین ودارس��ي ال��نص 

غ�ي، ض�من مبح�ث ال�نظم القرآني، قب�ل أن یبل�ور الجرج�اني ق�ضایاه ف�ي إط�ار ال�سؤال البال

یتب��ین لن��ا م��ن ھ��ذا ال��نص، أن رھ��ان النظری��ة البالغی��ة عن��د . 1 "حی��ث الم��دار عل��ى المقاص��د

السكاكي قد انعطف من المجاز إلى الحجاج، ذلك من خالل توخي مبحث االستدالل ف�ي عل�م 

  .المعاني، وإعادة تشكیل المادة االنزیاحیة وفق مقاصد المتخاطبین

  

ى أن الرؤیة االختزالی�ھ الت�ي ش�ھدھا عل�م الب�دیع ف�ي عالقت�ھ م�ع ومن ھھنا، نخلص إل

 تل�ك الت�ي ش�ھدھا ف�ي عالقت�ھ م�ع – إل�ى ح�د بعی�د -علم المعاني في مشروع السكاكي، تشبھ 

وبعبارة أدق، یمكن القول إن ت�صور عل�م المع�اني ف�ي منظ�ور ال�سكاكي . البیان لدى الجاحظ

یة عن�د الج�احظ ف�ي عالق�ة تكاملی�ة، م�ن جھ�ة تكام�ل بھذا اإلطالق قد یلتقي مع النظریة البیان

ب��ین المعرف��ة وال��صناعة اعتب��ارا لوظیف��ة البح��ث ف��ي عالق��ة الخط��اب بمقاص��د المتخ��اطبین 

وتتجل�ى ص�ور التكام�ل ب�ین ال�رؤیتین م�ن جھ�ة . وأحوالھم، وقواعد التخاطب على حد س�واء

ة الك�الم للغ�رض من�ھ م�ع تمركز علم المعاني في المستوى اللساني الداللي م�ن خ�الل مراع�ا

احتمال تفاوت داللتھ وحسنھ ، بینما عني البیان ب�النظر ف�ي الم�ستوى الل�ساني السوسیونف�سي 

انطالق�ا م�ن ال�سعي للمالءم��ة ب�ین مطل�ب مراع�اة أح��وال المتخ�اطبین، ومطلب�ي ص�حة اللغ��ة 

ب ف�ي  ونحسب أن ھذا التصور لقمین بتأسیس قاع�دة تداولی�ة لنظری�ة الخط�ا2.وحسن التعبیر

  .البالغة العربیة

                                                 
 .44/45، البالغة الجدیدة بین التخییل والتداول المرجع السابق ص ص  محمد العمري-  1
 .45 ینظر المرجع نفسھ ص -  2
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  :اللغة العربیةالقوة اإلنجازیة ومظاھر تمثیلھا في  -2-1-2
  
  :القوة اإلنجازیة في نظریة األفعال الكالمیة -2-1-2-1

أوس�تین وطورھ�ا س�یرل إل�ى أن دالل�ة .تشیر نظریة األفعال الكالمیة الت�ي طرحھ�ا ج

 المتعل�ق Contenue propositionnelجمل اللغات العادیة تشمل ما نعتاه بالمحتوى الق�ضوي 

  :1بمجموع دالالت مكوناتھا عبر المستویات الثالثة في آدائھا وھي

- Le l’ocutoireالكالمي/  التلفظي  

- L' illocutoire التكلمي/اإلنجازي 

-  Le perlocutoireالتكلیمي/التأثیري بالقول 

 الت�ي تتعل�ق Force illocutoireالتكلمی�ة /كما تشمل ھذه الجمل ما یعرف بالقوة اإلنجازی�ة

بال��شحنة التداولی��ة لألفع��ال اللغوی��ة المنج��زة ف��ي المقام��ات؛ ویمك��ن أن تك��ون إخب��ارا، أو 

وق��د ثب�ت ف��ي إط��ار النظری�ة نف��سھا أن الق��وة . إل��خ..اس�تفھاما، أو أم��را، أو وع��دا، أو نھی�ا

  :اناإلنجازیة لجمل اللغات الطبیعیة قید االستعمال بالنظر إلى مقامات إنجازھا صنف

م�دلول علیھ�ا بطریق�ة مباش�رة ب�صیغة العب�ارة م�ن مث�ل التنغ�یم، : قوة إنجازیة حرفی�ة -

  . إلخ..وأداة االستفھام، أو بصیغة أحد األفعال اإلنجازیة نحو سأل، ووعد، وأقسم

وھ�ي الق�وة اإلنجازی�ة الت�ي تتول�د ع�ن األول�ى اس�تلزاما  طبق�ا : قوة إنجازیة م�ستلزمة -

وذل��ك وف��ق عملی��ات ذھنی��ة اس��تداللیة تتف��اوت م��ن حی��ث ، 2لمقت��ضیات مقامی��ة معین��ة

 إل�ى مناق�ضة Alain Berrondonner بینم�ا ی�ذھب أالن بیرون�دونر3.البساطة والتعقی�د

ال��صیغة األوس��تینیة ف��ي نظری��ة األفع��ال الكالمی��ة، انطالق��ا م��ن ض��رورة التخل��ي ع��ن 

 وھ�و إذ 4.ض الفعلمفھوم القول الفاعل وتعلیق القوة اإلنجازیة، تسلیما بأن الكالم نقی

ح�ول   Ducroیسعى إلى ھذا التصور، یستند في الغالب األعم إلى وجھة نظر دیكرو 

                                                 
1-Cf. J.L.Austin, Quand dire c’est faire, introduction, traduction et commentaire par Gilles Lane, ed  du seuil 

Paris 1970,p 114. 
 

 .105/106 ص ص 1986المغرب /دار الثقافة للنشر والتوزیع الدار البیضاءنحو اللغة العربیة الوظیفي   ینظر أحمد المتوكل، دراسات في -  2
 
 .38 ینظر محمود أحمد نحلة، المرجع السابق ص -  3

4 - Cf. Alain Berrondonner Eléments de pragmatique linguistique, les Editions de Minuit Paris, 1981 pp 
107/112. 
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 ح�ول Jacques Lacan ، وت�صورات ج�اك الك�ان Sous entendueالقول المضمر 

وم��ن ثم��ة، فإنن��ا نقب��ل بت��صورات بیرون��دونر فق��ط م��ن أج��ل . بنی��ة الالش��عور اللغوی��ة

 .كس حاالت الشعوریة معینةتفسیر األفعال اللغویة التي تع

  

  : األفعال اللغویة المباشرة واألفعال اللغویة غیر المباشرة  -2-1-2-2

م��سارا تعمیقی��ا للبح��ث ف��ي نظری��ة األفع��ال J.Searl س��یرل .لق��د مثل��ت إس��ھامات ج

اللغویة، من حی�ث ع�دت المرحل�ة األساس�یة الثانی�ة لھ�ذه النظری�ة؛ ذل�ك م�ن خ�الل ت�صوراتھ 

االت اللغ��ة بم��صطلحات األفع��ال اللغوی��ة، الت��ي تق��وم أساس��ا عل��ى مركزی��ة المنتظم��ة الس��تعم

القصد في العملیة التلفظیة، م�ع إمكانی�ة بلورتھ�ا ض�من رؤی�ة منھجی�ة واض�حة ودقیق�ة، تب�دو 

وإذا كان سیرل قد بدأ من حیث إنتھى أستاذه أوستین، فإنھ ما لبث یقترح . أشد التصاقا باللغة

: تقسیم الصنف األول م�ن األفع�ال الكالمی�ة ق�سمین ھم�ا: من قبیلبعض التعدیالت اإلجرائیة 

ومن ث�م یغ�دو . الفعل النطقي، والفعل القضوي، مع إبقاء الصنفین الثاني والثالث على حالھما

  . تقسیم األفعال اللغویة رباعیا

  

باإلضافة إلى ذل�ك، رأى س�یرل أن الفع�ل الكالم�ي أوس�ع م�ن أن یقت�صر عل�ى ق�صد الم�تكلم 

، بل یتعداه إلى ض�رورة التقی�د ب�العرف اللغ�وي واالجتم�اعي  بوص�فھا معی�ارا ض�ابطا وحده

لھذا القصد؛ كما استطاع أن یطور تصنیفات أوستین، من مثل تلك المتعلقة بشروط المالءمة 

من أربعة إلى اثني ع�شر ش�رطا، وك�ذا تل�ك المتعلق�ة بت�صنیف األفع�ال اإلنجازی�ة إل�ى ثالث�ة 

نجازي، واتجاه المطابقة، وشرط اإلخالص، بدل تصور أوستین الق�ائم الغرض اإل: أبعاد ھي

        1.على اعتماد بعد واحد ھو الغرض اإلنجازي

  

وق��د ن��اقش س��یرل مفھ��وم الق��وة اإلنجازی��ة بق��سمیھا ض��من ت��صنیف األفع��ال اإلنجازی��ة 

 ھ�و ، م�ن حی�ث إن ال�صنف األول عن�ده)غی�ر الحرفی�ة(، وغیر المباشرة )الحرفیة(المباشرة 

األفع��ال الت��ي تط��ابق قوتھ��ا اإلنجازی��ة م��راد الم��تكلم، فیك��ون معن��ى م��ا ینطق��ھ مطابق��ا تمام��ا 

                                                 
1 - Cf. John R. Searle, les actes de langage essai de philosophie du langage trad Hélène Pauchard, Hermann 
Paris 1972 pp 95/106. 



 

 172

وحرفیا لما یرید أن یقول، من مثل مع�اني الكلم�ات ف�ي الجمل�ة، وقواع�د الت�ألیف الت�ي تن�تظم 

أم��ا . بھ��ا ھ��ذه الكلم��ات، وب��إدراك ھ��ذین العن��صرین ی��ستطیع ال��سامع أن یبل��غ م��راد الم��تكلم

ثاني یضم األفعال التي تخالف فیھا قوتھا اإلنجازی�ة الحرفی�ة م�راد الم�تكلم بوص�فھ الصنف ال

 وف��ي كلت��ا الح��التین ف��إن األفع��ال اإلنجازی��ة ب��صنفیھا تتمت��ع بحمول��ة 1.ق��وة إنجازی��ة م��ستلزمة

 ت��شغل المج��ال اإلنج��ازي الممت��د م��ن الدالل��ة الحرفی��ة إل��ى الدالل��ة Exprimabilité2إنجازی��ة 

م�ا یواك�ب عب�ارة لغوی�ة م�ن ق�وى " لحمول�ة اإلنجازی�ة بھ�ذا المعن�ى ھ�ي ك�ل وا. االستلزامیة

وبإمكانن�ا أن نف�رق . 3"إنجازیة باعتبار الطبقات المقامیة التي یمكن أن ترد فیھا ھذه العب�ارة 

  :في المثال اآلتي بین جملتین مختلفتین من حیث حمولتھا اإلنجازیة على النحو التالي

  من فتح مكة؟ )1(

 على سوء تصرفي معك؟ھل تسامحني  )2(

واردة في مقام معین تقت�ضي ط�رح ال�سؤال، وأن الجمل�ة الثانی�ة ) 1(فإذا افترضنا أن الجملة 

تعني استدراج المخاطب إلى العفو ع�ن س�لوك م�سيء؛ فإنن�ا ن�ستنتج ب�أن الحمول�ة اإلنجازی�ة 

مت�د الثانی�ة تنحصر في مجرد قوتھا اإلنجازی�ة الحرفی�ة المتعلق�ة بال�سؤال، بینم�ا ت) 1(للجملة 

إل��ى م��ستوى ق��وة إنجازی��ة ) ال��سؤال(م��ن م��ستوى الق��وة اإلنجازی��ة الحرفی��ة ) 2(ف��ي الجمل��ة 

  . مستلزمة مقامیا في صورة االلتماس

  

وفي ظل الفروق الدقیقة ب�ین الق�وتین اإلنج�ازیتین الحرفی�ة والم�ستلزمة ن�شیر إل�ى خاص�یتین 

  :اثنتین ھما

أم��ا . ة اللغوی�ة ف��ي مختل��ف المقام��ات ال��واردةالق�وة اإلنجازی��ة الحرفی��ة مالزم��ة للعب��ار -

القوة اإلنجازیة المستلزمة ترتبط بمقام معین بینم�ا تبق�ى حمولتھ�ا اإلنجازی�ة ثابت�ة ف�ي 

الت�ي تبق�ى محافظ�ة عل�ى ) 2(مستوى قوتھا الحرفیة، كم�ا ھ�ي الح�ال بالن�سبة للجمل�ة 

                                                 
2 - Cf. John R.Searle,Sens et expression études de théorie des actes de langage, traduction et préface par joelle  

proust ed de Minuit Paris 1982 pp 71/72.. 

 
2  - Cf. Francois Recanati, Les énoncés performatifs,Ed de Minuit, Paris, 1981, pp 203/204.  

عة ، مطب5 آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي، منشورات كلیة اآلداب والعلو اإلنسانیة بالرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم أحمد المتوكل،  -  3
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ت�ضى ش�روط شحنة السؤال ف�ي جمی�ع المقام�ات، ف�ي ح�ین تتول�د ش�حنة االلتم�اس بمق

  .مقامیة معینة

تأخذ القوة اإلنجازیة المستلزمة بالنظر إلى الخاصیة األول�ى وض�عا ثانوی�ا یتح�دد ف�ي  -

، وقابلی��ة إلغ��اء الدالل��ة الم��ستلزمة  Supprimabilitéقابلی��ة اإللغ��اء : الح��االت التالی��ة

لیة  أي التوصل إلى القوة المستلزمة عبر عملیات ذھنیة اس�تدالCalculabilitéالتقدیر 

 أي أن الق���وة اإلنجازی���ةBornage 1متفاوت���ة ف���ي الط���ول والتعقی���د، وع���دم التعی���ین 

المستلزمة تحافظ دوما على قدر من اإلبھام من حیث إنھا ال تعطي استنتاجات محددة 

  .2 ومعینة نظرا الرتباطھا بالسیاقات والمقاصد

  

 : القوة اإلنجازیة وظاھرة االستلزام الحواري -3- 2-1

 األبح��اث والدراس��ات التداولی��ة إل��ى أن جم��ل اللغ��ات الطبیعی��ة ت��رد ف��ي ت��شیر معظ��م

استعماالتھا العادیة ضمن مقامات معینة حاملة لق�وة إنجازی�ة غی�ر الق�وة اإلنجازی�ة الت�ي ی�دل 

 ف�ي اللغ�ة العربی�ة وال�ذي یمك�ن أن یك�ون ، Marqueur illocutoire علیھا المؤشر اإلنج�ازي

ویب�دو أن ھ�ذه . إل�خ، أو أداة، أو تنغیم�ا...وعد، سأل، أقسم، تعھ�دإنجازیا من قبیل  فعال :مثال

 ض�من 1975الظاھرة قد عولجت ف�ي أبح�اث فل�سفة اللغ�ة العادی�ة وتحدی�دا م�ع ب�ول غ�رایس 

أو األفع�ال اللغوی�ة    Implicature conversationnel" االستلزام الحواري " إطار ما نعتھ بـ

المنط��ق " الم��ستلزمة، ذل��ك م��ن خ��الل مؤلف��ھ الرائ��د غی��ر المباش��رة ذات الق��وة اإلنجازی��ة 

ال�ذي ن�اقش فی�ھ االخ�تالف الحاص�ل ب�ین م�ا یق�ال وم�ا یق�صد انطالق�ا م�ن توض�یح " والحوار

  .المراد بما تتیحھ أعراف االستعمال ووسائل االستدالل

م�ن ش�أنھا أن ت�ضبط عملی�ة ) التخاط�ب/قواع�د الح�وار(اقترح غرایس مجموعة من القواع�د 

قاع�دة الك�م، قاع�دة الكی�ف، قاع�دة المناس�بة، قاع�دة الطریق�ة؛ : ، وھ�ي أربع�ة ت�شملالتخاطب

  Principe de coopérationعلى أن یحك�م ھ�ذه القواع�د األربع�ة مب�دأ ع�ام ھ�و مب�دأ التع�اون 

إال أن ك�ل ھ�ذه القواع�د ج�اءت . الذي یتحقق بین المتكلم والمخاطب وصوال إلى حوار مثم�ر

                                                 
- Jacques Moeschler,Théorie pragmatique et pragmatique conversationnelle, ed Amand colin Paris. ,(1996)1 

Pp 47/49. 
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 Théorie de ضمن قاع�دة المالءم�ة D.Willsonو  D.Sperber: لـمختزلة في تصور واحد 

pertinence .غ�رایس االس�تلزام الح�واري عل�ى ظ�اھرة .من ھذه القواعد، یح�دد ب  وانطالقا

ولتوض�یح ذل�ك، ن�ضرب . تنتج عن خرق إحدى ھذه القواعد قصدا م�ع احت�رام مب�دأ التع�اون

ی�ف نح�و الح�وار ال�ذي ج�رى ب�ین تلمی�ذ مثاال على استلزام حواري ناتج عن خرق قاع�دة الك

  1):2(وأستاذ ) 1(

  طھران في تركیا، ألیس ھذا صحیحا یا أستاذ ؟ )1(

 .طبعا، ولندن في أمریكا )2(

في ھذا الحوار انتھاك صریح لقاعدة الكیف من قبل جواب األستاذ لتأكی�د خط�أ إجاب�ة التلمی�ذ 

  . بدافع السخریة والتھكم

  

ام الح��واري تط��رح إش��كاال عمیق��ا یتع��ین عل��ى م��ن الالف��ت للنظ��ر أن ظ��اھرة االس��تلز

، 2النظری��ة اللغوی��ة المع��صرة معالجت��ھ وص��فا وتحل��یال وف��ق رؤی��ة منھجی��ة واض��حة المع��الم

خاصة إذا أخدنا في عین االعتبار المصادرة التي تقضي بأن عملی�ة ام�تالك قواع�د اس�تعمال 

 تع��د ج��زءا م��ن ق��درة الجم��ل والعب��ارات اللغوی��ة عل��ى ھ��ذا الق��در م��ن الحمول��ة اإلنجازی��ة،

ویتمث�ل ھ�ذا اإلش�كال بوج�ھ خ�اص ف�ي م�ا م�دى م�شروعیة اعتم�اد . الم�ستمع اللغوی�ة/المتكلم

الدالل��ة الم��ستلزمة ب��النظر إل��ى ازدواجی��ة الق��وة ف��ي الحمول��ة اإلنجازی��ة للعب��ارات والجم��ل 

ي وض�بطھ ال�ذ بوصفھا أفعاال إنجازی�ة؟ ث�م م�ا ھ�ي الكیفی�ة الت�ي ی�تم بموجبھ�ا معرف�ة المعن�ى

  .یخرج عن الصیغة الحرفیة لالستفھام، واألمر، والنداء، والنھي، والطلب، وما إلى ذلك؟ 

  

إن محاولة التبصر بھ�ذا اإلش�كال، ومعالج�ة مرامی�ھ تقت�ضي من�ا وقف�ة عجل�ى عن�د إس�ھامات 

رواد الفكر اللغوي العربي القدیم من اقتراحات وتصورات في ھذا المجال، الت�ي ال نمل�ك إال 

درجة كفایتھ�ا، واس�تراتیجیة اعتمادھ�ا ف�ي ح�دود فع�ل اإلق�ساط، وبعی�دا ع�ن انفع�ال أن نتبین 

وال مندوح��ة أن یك��ون اعتقادن��ا جزم��ا، ب��أن اقتراح��ات وت��صورات ال��سكاكي، تع��د . اإلس��قاط

المنظور األكثر استجابة لمقتضیات الوصف اللغوي وشروطھ، ال سیما في مجال الت�داولیات 
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ا التصور، سن�سعى ف�ي ھ�ذه الوقف�ة العجل�ى إل�ى استك�شاف ضمن ھذ. النصیة ونحو الخطاب

المع��الم الرئی��سة للوص��ف اللغ��وي، وفح��ص اقتراحات��ھ الوجیھ��ة ف��ي عالقتھ��ا م��ع اقتراح��ات 

فالس���فة اللغ���ة العادی���ة وم���شاریعھم ، ال س���یما منھ���ا نظری���ة األفع���ال الكالمی���ة، واإلس���تلزام 

  .وانب استثمارھا تصورا وإجراءاالحواري؛ واالفتراض السابق، مع إمكانیة الوقوف على ج

   

  :االستلزام الحواري عند السكاكي -2-1-3-1

یبدو أن االقتراح التقعیدي ال�ذي قدم�ھ ال�سكاكي لالس�تلزام الح�واري ت�ؤطره المقارب�ة 

وتحلیلھ���ا  ال���شمویة للوص���ف اللغ���وي، الت���ي تطم���ح إل���ى وص���ف جمی���ع المكون���ات اللغوی���ة

وف��ي رح��اب ھ��ذا الت��صور ینطل��ق ). ب، والمطابق��ةالمف��رد، والمرك��(بم��ستویاتھا المختلف��ة، 

السكاكي م�ن الثنائی�ة العام�ة المقترح�ة ف�ي الفك�ر البالغ�ي العرب�ي الق�دیم، الت�ي ینق�سم الك�الم  

ھ�ذه الثنائی�ة الت�ي ع�دت منطل�ق ت�صورات أوس�تین ف�ي نظری�ة . خب�ر وإن�شاء: بمقتضاھا إلى

 ، Constativesجم�ل وص�فیة : ی�ة إل�ىاألفعال الكالمیة، والسیما تق�سیما تق�سیمھ للجم�ل اللغو

   . Performativesوجمل إنجازیة 

  

: غیر أننا نلفي السكاكي مع اقتصاره على القسم الثاني من ھذه الثنائی�ة واص�فا إی�اه ب�ـ

التمن�ي، : ، ویمی�ز فی�ھ ب�ین خم�سة أن�واع ھ�ي"الخب�ر " ، حی�ث ی�ضعھ ف�ي مقاب�ل  "الطلب " 

ق�د س�بق أن حقیق�ة : " وفي ھذا ال�صدد یق�ول م�ا بیان�ھ. ءواالستفھام، واألمر، والنھي، والندا

الطلب حقیقة معلومة مستغنیة عن التحدید، ف�ال ن�تكلم ھن�اك، وإنم�ا ن�تكلم ف�ي مقدم�ة ی�سند 

علیھا المقام، من بیان ما ال بد للطلب، ومن تنوع، والتنبیھ على أبوابھ في الك�الم، وكیفی�ة 

ن�وع ال ی�ستدعي ف�ي مطلوب�ھ : ا تأمل�ت نوع�انوالطل�ب  إذ. (...) تولیدھا لما س�وى أص�لھا

ون�وع . ی�ستدعي أن ال یمك�ن:  أعم من قولنا،ال یستدعي أن یمكن: إمكان الحصول، وقولنا

بموج��ب ھ��ذا التق��سیم ی��ضع ال��سكاكي جمل��ة م��ن ال��شروط . 1"ی��ستدعي فی��ھ إمك��ان الح��صول 

أن یتف��رع ع��ن ھ��ذه المقامی��ة الت��ي ت��تحكم ف��ي إنج��از األن��واع المتعلق��ة ب��الخبر والطل��ب، عل��ى 

وم�ن . األنواع أغراض ثانویة تتأتى من خالل مج�رى الك�الم عل�ى خ�الف م�ا یقت�ضیھ المق�ام
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ذلك، یورد السكاكي احتماالت مجرى الخبر خالفا لمقتضى الحال عن قصد من مثل غ�رض 

وأما الطلب، فقد یخرج عن أصلھ إلى أغراض تقتضیھ مقام�ات اإلنك�ار، . التلویح، والتجھیل

سنقت�صر ف�ي عرض�نا ھ�ذا عل�ى الن�وع األول م�ن . یخ، والزجر، والتھدید وما إلى ذل�كوالتوب

واألغ��راض الفرعی��ة الت��ي یؤدیھ��ا إج��راؤه الت��داولي ف��ي مختل��ف ) االس��تفھام(أن��واع الطل��ب 

  .المقامات

  

االستفھام، والتمني، والنداء، : لقد سبق أن أشرنا آنفا إلى األنواع الخمسة للطلب وھي

وق��د وض��ع ال��سكاكي لك��ل منھ��ا ش��روطا . ي، عل��ى أنھ��ا مع��ان أص��لیة للطل��بواألم��ر، والنھ��

وتشكل ھذه الشروط ن�سقا نظری�ا . وقواعد تضبط عملیة إنجازه وفق مبدأ المالءمة في الساق

ویمك��ن تمثی��ل ھ��ذا . متك��امال لوص��ف ظ��اھرة الطل��ب ف��ي جم��ل اللغ��ة العربی��ة قی��د االس��تعمال

  :تيالنسق بالخطاطة البیانیة على النحو اآل

  الطلب

  تصور

  یستدعي مطلوبا غیر حاصل

  

      ممكن الحصول                                     غیر ممكن الحصول

  

    في الذھن           في الخارج                في الذھن               في الخارج

  

  

طلب األص�لیة الخم�سة، في حالة حصول عدم المطابقة المقامیة التي تقضي بخروج معاني ال

داخ��ل ) معن��ى الم��تكلم(ی��تم تح��ول المع��اني وانتقالھ��ا م��ن المعن��ى الفح��وى إل��ى المعن��ى الق��صد 

. معاني الطل�ب األص�لیة نف�سھا، إذ یمك�ن أن تن�تج مقامی�ا أغ�راض جدی�دة مول�دة ع�ن األص�ل

ت�وبیخ وم�ا ذلك مثل االستفھام الدال عل التمني، واالستفھام ال�دال عل�ى النھ�ي، أو اإلنك�ار وال

ویرى السكاكي أن عملیة االنتقال ذاتھا، المتعلقة بمعاني الطل�ب الخم�سة یحكمھ�ا  .شاكل ذلك
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إذ یتعذر انتق�ال ھ�ذه . مبدأ المطابقة أو عدم المطابقة لشروط إجراء ھذه المعاني على األصل

م�ا المعاني في حال ورودھا ضمن مقامات مطابقة شروط إجرائھا عل�ى الدالل�ة األص�لیة، بین

وی�تم االنتق�ال ف�ي ھ�ذه الح�ال عب�ر م�رحلتین اثنت�ین . یحصل االنتقال ف�ي ح�ال ع�دم المطابق�ة

  1:ھما

األولى أن یؤدي عدم المطابقة المقامیة إلى خرق أحد شروط إج�راء المعن�ى األص�لي  -

  .أو المعنى الفحوى، فیمتنع إجراؤه

اد المعن�ى الق�صد والثانیة أن یتولد عن أحد شروط ھ�ذا اإلج�راء وتع�ذر وروده، اعتم� -

وف��ي ك��ال الم��رحلتین یقت��ضي المق��ام . بوص��فھ معن��ى یحق��ق مب��دأ المالءم��ة ف��ي المق��ام

اعتماد القوة اإلنجازی�ة الم�ستلزمة بوص�فھا إج�راء انتق�ال الدالل�ة م�ن المعن�ى األص�ل 

 .إلى المعنى القصد

  

طل�ب : " لما كانت شروط إجراء االستفھام على أصلھ تكم�ن ح�سب ت�صور ال�سكاكي ف�ي

یعنی��ھ " و " یھ��م الم��ستفھم" ، "ممك��ن الح��صول " لغی��ر حاص��ل " ف��ي ال��ذھن  " -"صول ح��

مستوفیة كلھا وفق مب�دأ المطابق�ة المقامی�ة إلنج�از جمل�ة اس�تفھامیة، ت�م إج�راء المعن�ى " شأنھ

أم�ا إذا انع�دمت المطابق�ة المقامی�ة للجم�ل االس�تفھامیة م�ن . األصلي بوص�فھ اس�تفھاما حقیقی�ا

ن ش�روط إج�راء االس�تفھام، تع�ذر إج�راء االس�تفھام باالنتق�ال إل�ى معن�ى جراء خرق شرط م

متى امتنع إجراء ھذه األب�واب عل�ى : "  وفي ھذا السیاق یقول السكاكي2.جدید یناسب المقام

لیتك تحدثني، امتنع إج�راء : األصل، تولد منھا ما ناسب المقام، كما إذا قلت لمن ھمك ھمھ

أصلھ فتطلب الح�دیث م�ن ص�احبك غی�ر مطم�وع ف�ي ح�صولھ، التمني، والحال ما ذكر على 

ھل لي م�ن ش�فیع ، ف�ي مق�ام ال ی�سع : وولد بمعونة قرینة الحال معنى السؤال، أو كما قلت

إمكان التصدیق بوجود ال�شفیع، امتن�ع إج�راء االس�تفھام عل�ى أص�لھ، وول�د بمعون�ة ق�رائن 

  ھ�و المعی�ار - ف�ي نظ�ر ال�سكاكي-يوعندئذ یكون ال�سیاق المق�ام.". ..األحوال معنى التمني 

الوحید الذي یشرف على توجیھ الحمولة اإلنجازی�ة للملفوظ�ات م�ن الق�وة اإلنجازی�ة الحرفی�ة 

  .إلى القوة األنجازیة المستلزمة
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وتأسی��سا عل��ى ذل��ك، ن��ستخلص أن ال��سكاكي یحل��ل ظ��اھرة االس��تلزام التخ��اطبي أو 

إج�راء مع�اني الطل�ب الخم�سة انطالق�ا الحواري بوصفھا عملیة تنتج عن خرق ألحد ش�روط 

وال ش�ك أن ھ�ذه الحقیق�ة ب�دقتھا وق�درتھا التنبؤی�ة لقمین�ة ب�أن . من مبدأ عدم المطابقة المقامیة

تضع تحلیل السكاكي واقتراحات فالسفة اللغ�ة العادی�ة المھتم�ین بھ�ذه الظ�اھرة والس�یما ب�ول 

ندما یتفق الطرفان في تحدی�د غرایس ضمن حلقة متقاربة، ویظھر ھذا التقارب بشكل جلي ع

أم�ا فیم�ا یتعل�ق بكیفی�ة ض�بط . 1معالم ھذه الظاھرة انطالقا من مبدأ خرق احد قواع�د الح�وار

المعنى المستلزم، فقد اكتف السكاكي في الغالب األعم باالحتك�ام إل�ى مب�دأ المالءم�ة المقامی�ة 

 الطلبی�ة األص�لیة م�ن وتحدی�دھا ع�ن المع�اني وقرائن األحوال في وصف المعاني الم�ستلزمة

إلخ، بعیدا عن وضع قواعد وتعمیمات تمكن من ال�ضبط ...اإلنكار، والوعید، والزجر، : مثل

خالفا القتراحات كوردن والكوف وسیرل التي تتعلق بوضع قواعد . الدقیق للمعنى المستلزم

، وتعمیمات لضبط إجراء المعنى المستلزم من مثل شروط صدق كل م�ن الم�تكلم والمخاط�ب

   2.ومعیار القصدیة

   

  

  

  :الفصل والوصل وشروط انتظام الخطاب عند السكاكي -2-2

  :طفـالعظاھرة 

المقترح��ة ف��ي الدراس��ات النحوی��ة والبالغی��ة القدیم��ة أن ت��شیر المعطی��ات واألوص��اف 

  :العطوف الممكنة في اللغة العربیة ھي العطوف التالیة

  :  من مثلالعطف بین الحدود

  قرأت كتابا ومجلة -

 أعطى الرجل زوجتھ وأبنھ ماال -

 ناضل المجاھد واألستاذ والطالب في سبیل حریة الوطن -
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 سقط المطر في ناحیتنا البارحة والیوم -

  : من مثلالعطف بین عناصر الحد الواحد

  وخلقھ ثمنت جھد الطالب -

 وازنت بین كلمتي الوزیر ورئیس الجمھوریة -

 تزوج الرجل امرأة جمیلة وثریة -

  : من مثلتالعطف بین المحموال

  المتنبي شاعر وحكیم -

 الزمخشري لغوي ومفسر -

 الجو معتدل ولطیف -

  : من مثلالعطف بین الحمول

  حضر األستاذ وغاب الطالب -

 ھل نجح المترشح، وھل كرمتھ الھیئة؟ -

 الفارس ربح المعركة وخسر أھلھ -

 المؤمن لیلھ قائم ونھاره صائم -

  : من مثلالعطف بین الجمل

   كتب تعلیقا ألف روایة والناقدالكاتب -

  الكاتب نجح مؤلفھ والناقد فشل تعلیقھ -

 الصالح خلق كریم والطالح خلقھ لئیم -

  

تخضع ھذه األنماط الخمسة من العطوف في االس�تعماالت الممكن�ة ف�ي اللغ�ة العربی�ة    

لمجموعة من القیود الداللیة والتركیبی�ة والتداولی�ة، ك�ان البالغی�ون الع�رب ق�د ف�صلوا الق�ول 

 ف��ي البالغ��ة العربی��ة بوص��فھ اإلط��ار 1 مع��الجتھم لب��اب الف��صل والوص��لف��ي بع��ضھا ض��من

وتحلیلھ��ا ف��ي م��شروع  ونح��ن إذ عم��دنا إل��ى معاین��ة ظ��اھرة العط��ف. الن��اظم لن��صیة الخط��اب
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كون��ھ م��ن مظ��اھر (ال��سكاكي ح��صریا، فإنن��ا ن��سعى إل��ى تبی��ان خاص��یتھ التركیبی��ة النحوی��ة 

  .  في بناء انسجام الخطاب) ةكونھ عتبة داللی(، ووظیفتھ الداللیة )االتساق

   

  : القیود التركیبیة واألساس النحوي لقواعد العطف -2-2-1

انطل��ق ال��سكاكي ف��ي تحدی��ده لوظیف��ة الف��صل والوص��ل ودورھ��ا ف��ي انتظ��ام الخط��اب 

مركوز في ذھنك ال تجد لرده مق�اال، وال الرتك�اب جح�ده مج�اال أن ل�یس : " انطالقا من قولھ

ن اتح���اد بحك���م الت���آخي، وارتب���اط ألح���دھما ب���اآلخر م���ستحكم یمتن���ع ب���ین مفھ���ومي جملت���ی

األواخ�ي، ولت��ا أن یب��این أح��دھما اآلخ��ر مباین��ة األجان��ب، النقط��اع الوش��ائج بینھم��ا م��ن ك��ل 

جانب، وال أن یكونا بین بین آلصرة رح�م م�ا ھنال�ك، فیتوس�ط حالھم�ا ب�ین األول�ى والثانی�ة 

 بت�صنیف عالق�ة ال�ربط ب�العطف ب�ین ، وھ�ي م�سلمة تق�ضي1 "لذلك، ومدار الفصل والوصل

) األس�اس النح�وي(الجمل إلى ثالثة أصناف أو ش�روط محكوم�ة بقی�ود داللی�ة وتركیبی�ة تمث�ل

  : وھي

ویقتضي م�ن م�ستعمل اللغ�ة معرف�ة موض�ع : شرط الموضع الصالح والمالئم للعطف -

 العطف م�ن جھ�ة التمیی�ز ب�ین اإلع�راب ال�ذي یتب�ع فی�ھ الث�اني األول م�ن حی�ث یعتب�ر

، وب��ین اإلع�راب ال�ذي ال یتب�ع فی�ھ الث��اني األول )ال�واو(موض�عا ل�دخول أداة العط�ف 

عل��ى أن ال یع��د موض��عا ل��دخول أداة العط��ف، م��ن مث��ل الوص��ف، والب��دل، والتأكی��د، 

  . والبیان

ویتوق��ف عل��ى معرف��ة مع��اني ودالالت ح��روف : ش��رط الفائ��دة المرج��وة م��ن العط��ف -

 . إلخ...ىالفاء، وثم، وبل، وحت: العطف من مثل

وتوق��ف عل��ى معرف��ة فائ��دة ح��رف ال��واو الت��ي : ش��رط مقبولی��ة العط��ف أو ال مقبولیت��ھ -

تؤدي دور مشاركة المعطوف والمعطوف علیھ ف�ي المعن�ى اإلعراب�ي، كم�ا یمك�ن أن 

 وم��ن ث��م ف��إن إتق��ان الف��صل والوص��ل ف��ي نظ��ر 2.تعب��ر ع��ن الجھ��ة الجامع��ة بینھم��ا

الشروط في الجمع بین وحدات الكلم، وھ�ي السكاكي، یتوقف أساسا على استیفاء ھذه 
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موض��ع العط��ف، وفائدت��ھ، ومقبولیت��ھ، وھ��ي الت��ي نعتھ��ا أحم��د المتوك��ل ف��ي أنموذج��ھ 

  .بالقیود التركیبیة والداللیة والتداولیة) النحوي الوظیفي(

  

  : القیود الداللیة وخرق قواعد العطف -2-2-2

 بوصفھ انزیاحا تركیبیا ین�تج یضم ھذا المبحث مجموع الحاالت التي یرد فیھا الفصل

و ھ��ذه الح��االت ھ��ي بمثاب��ة مب��ادئ الش��تغال . 1ارتباط��ا داللی��ا ف��ي غی��اب االرتب��اط التركیب��ي

، نق�صان المعن�ى، )تقدیر السؤال(أمن اللبس : المعنى في التراكیب، نجملھا على النحو التالي

 بوص�فھ م�شروع وكلھ�ا ح�االت تك�شف لن�ا ع�ن االت�ساق ب�العطف. اإلیضاح الخفي أو الجل�ي

  .  بناء، ولیس معطى تركیبیا جاھزا في مستوى العالقات التركیبیة بین الملفوظات اللسانیة

  :)القطع واالستئناف (من اللبس وتقدیر السؤالأل صلالف

یشتغل المعنى في الحالة األولى بوصفھ مشروع سؤال، وأمنا للبس، وفي ھذا ال�صدد   

أحدھما أن یك�ون للك�الم :  المقتضیة للقطع فھي نوعانأما الحالة: " یقول السكاكي ما نصھ

السابق حكم، وأن�ت ال تری�د أن ت�شركھ الث�اني ف�ي ذل�ك فیقط�ع، ث�م إن ھ�ذا القط�ع ی�أتي إم�ا 

على وجھ االحتیاط، وذلك إذا كان یوجد قبل الكالم السابق كالم غیر مشتمل على م�انع م�ن 

 وإما على وجھ الوج�وب، وذل�ك إذا ك�ان العطف علیھ، لكن المقام مقام احتیاط فیقطع لذلك،

ال یوج��د موقع��ھ، أو إلغنائ��ھ أن ی��سأل، أو ل��ئال ی��سمع من��ھ ش��يء، أو ل��ئال ینقط��ع كالم��ك 

بكالمھ، أو للقصد إل�ى تكثی�ر المعن�ى بتقلی�ل اللف�ظ، وھ�و تق�دیر ال�سؤال، وت�رك الع�اطف أو 

یمی�ز . 2" اس�تئنافا غیر ذلك مما ینخرط في ھذا السلك، ویسمى النوع األول قطعا، والث�اني

على أن یك�ون . بین ظاھرتي االحتیاط والوجوب)  أمن اللبس(السكاكي في حالة الفصل ھذه 

وف�ي كلت�ا الح�التین ی�ستوجب . داعي الفصل لالحتیاط قطعا، وداعي الفصل للوجوب اس�تئنافا

م��ن المتلق��ي م��ن أج��ل فھ��م الخط��اب وتحقی��ق ان��سجامھ أن یعی��د بن��اء ات��ساقھ م��ن جھ��ة تق��دیر 

  :ولتوضیح الفصل في الحالة األولى یضرب السكاكي المثال التالي.  السؤال الضمني

  :یقول الشاعر

  وتـظن سلمـى أننـي أبغـي بـھا             بـدال أراھا فـي الضـالل تھیــم  
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إن معنى ھذا البیت ھو أن سلمى تدعي أن ص�احبھا یح�ب ام�رأة أخ�رى، لكن�ھ ادع�اء 

، ل�ذلك قطع�ت عب�ارة "أراھا ف�ي ال�ضالل تھ�یم" ینفیھ الشاعر بقولھ باطل في حق وفائھ لھا، 

، بحی�ث "تظ�ن" عن الكالم السابق، لكي ال یعتق�د الق�ارئ أنھ�ا معطوف�ة عل�ى عب�ارة " أراھا"

حكم من الشاعر عل�ى ظ�ن " أراھا" وإذ ذاك جاء قولھ . یصیر جاریا مجرى الظن واالعتقاد

ط�ف المتن�ع أن یك�ون ك�ذلك، م�ن حی�ث ھ�و ج�واب سلمى وتفید الدعاھا الباطل، ول�و ك�ان ع

ومن ثم ك�ان ال�داعي إل�ى قط�ع . عن ظنھا، والرتقب القارب جواب الشاعر في موضع غیره

"  ھ���و أم���ن الل���بس وإمك���ان تق���دیر س���ؤال ض���مني بع���د قول���ھ - نظ���ر ال���سكاكي-الك���الم ف���ي

بمثاب��ة " ھ�اأرا" ، حی��ث یك�ون قول��ھ "فم�ا قول��ك فیم�ا تظن��ھ س�لمى ؟" فح��واه " ب�دال ....وتظ�ن

  .جواب عن سؤال ضمني مقدر

: أما الحالة الثانیة التي یكون فیھا داعي الفصل للوجوب استئنافا، یمثل لھ ال�سكاكي بقول�ھ

وإذا خلوا إلى شیاطینھم قالوا إنا معكم إنما نح�ن م�ستھزئون، هللا ی�ستھزئ بھ�م ویم�دھم " 

ع��ن الك��الم  " ستھزئ بھ��مهللا ی��" ی��رى ال��سكاكي أن ف��صل جمل��ة . * "ف��ي طغی��انھم یعمھ��ون

السابق یمكن أن ینظر إلیھ انطالقا من العطف خالفا للحالة األولى، ویتم ذلك تبع�ا الحتم�الین 

  :اثنین ھما

" ، وف�ي ھ�ذه الحال�ة یقت�ضي ك�ون جمل�ة "قالوا"إما أن تعطف ھذه الجملة على جملة  -

ی�ث إن م�شاركة للجمل�ة األول�ى ف�ي اخت�صاصھا ب�الظرف، م�ن ح " هللا یستھزئ بھم

االس��تھزاء ال��ذي یخ��تص بظ��رف اخ��تالئھم إل��ى ش��یاطینھم، وھ��ذا مح��ال، ول��یس ھ��و 

اس��تھزاء هللا بھ��م، وھ��و أن خ��ذلھم " وتف��سیر الم��انع ع��ن العط��ف ھھن��ا أن . ب��المراد

فخالھم، وما سولت لھم أنفسھم م�ستدرجا إی�اھم م�ن حی�ث ال ی�شعرون، مت�صل ف�ي 

   1 ". أم لم یخلوا إلیھمشأنھم ال ینقطع بكل حال، خلوا إلى شیاطینھم،

، وف��ي ھ��ذه الحال��ة سی��شارك "إنم��ا نح��ن م��ستھزئون" وإم��ا أن تعط��ف عل��ى جمل��ة  -

م�ن ق�ول " هللا ی�ستھزئ بھ�م" المعطوف علی�ھ ف�ي حكم�ھ م�ن حی�ث یع�د قول�ھ تع�الى 

وإذا قی�ل لھ�م ال تف�سدوا : " واألمر نفسھ، في قولھ تعالى. المنافقین،وھذا محال كذلك
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، * "ا نحن مصلحون، أال إنھم ھ�م المف�سدون ولك�ن ال ی�شعرونفي األرض قالوا إنم

بخ�رق ) االس�تئناف(وذلك أن ما ینطبق على اآلی�ة األول�ى م�ن إج�راء الف�صل وجوب�ا 

 .قیود العطف أو بعضھا، ینطبق على اآلیة الثانیة

  

ولما استحال العطف على الكالم السابق في كلتا الحالتین ب�سبب خ�رق لقواع�ده التركیبی�ة 

و عل��ى غ��رار تمثی��ل الق��وة اإلنجازی��ة . داللی��ة والتداولی��ة وج��ب الف��صل اس��تئنافا للك��الموال

الحرفی��ة، یف��تح ال��سكاكي إمكانی��ة أخ��رى ف��ي تف��سیر ھ��ذه اآلی��ات انطالق��ا م��ن تمثی��ل الق��وة 

اس�تئنافا عل�ى س�بیل " هللا ی�ستھزئ بھ�م" اإلنجازیة الم�ستلزمة م�ن جھ�ة اعتب�ار قول�ھ تع�الى 

؟ وإذ ذاك  "م�ا م�صیر أم�ر المن�افقین وعقب�ى ح�الھم" الح�ال م�ن قبی�ل تقدیر سؤال یقت�ضیھ 

ول�ك أن : " وفي ذلك یق�ول م�ا ن�صھ. جوابا عن ھذا السؤال"  یستھزئ بھمهللا" تكون جملة 

عل�ى االس�تئناف م�ن حی�ث إن حكای�ة " هللا یستھزئ بھم " تحمل أن تحمل ترك العطف في 

م��ا م��صیر أم��رھم : رك ال��سامعین أن ی��سألواح��ال المن��افقین ف��ي ال��ذي قبل��ھ، لم��ا كان��ت تح��

وعقبى حالھم؟ وكیف معاملة هللا إیاھم؟ لم یكن من البالغ�ة أن یع�رى الك�الم ع�ن الج�واب، 

 وإذ ذاك فإن ان�سجام ھ�ذا الملف�وظ الل�ساني یتوق�ف أساس�ا 1..."فلزم المصیر إلى االستئناف 

على سبیل الج�واب االس�تئنافي على إعادة بناء اتساقھ من جھة تقدیر السؤال المضمر وجوبا 

ومن ثم فإن الفصل في ھ�ذا المق�ام عملی�ة تأویلی�ة . من جھة تحقیق اإلفادة المرجوة من الكالم

  . من عملیات االنسجام

  :)اإلبدال (نقصان المعنىل الفصل

یقترح السكاكي في الحالة التي تقتضي فصال على أساس نقصان المعنى ما نعتھ باإلبدال 

وأما الحالة المقتضیة لإلبدال، فھي أن یكون الكالم السابق غیر : "  ذلك قولھأو البدل، وفي

واف بتمام المراد وإیراده، أو كغیر الوافي، والمقام مقام اعتناء بشأنھ، وإما لكونھ مطلوبا 

في نفسھ، أو لكونھ غریبا، أو فظیعا أو عجیبا، أو لطیفا أو غیر ذلك مما لھ جھة استدعاء 

ھ، فیعیده المتكلم بنظم أوفى منھ على نیة استئناف القصد إلى المراد، لیظھ�ر لالعتناء بشأن
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بمجموع القصدین إلیھ في األول والثاني، أعني المبدل منھ أو البدل مزید االعتن�اء بال�شأن 

  : ویضرب السكاكي لنا مثالین عن ھذا النوع من الفصل، األول یمثلھ قول الشاعر.1"

   عنـدنا       وإال فكـن في السـر والجھر مسلمـاأقـول لھ ارحـل ال تقیمـن

  

ألن النھ�ي ھھن�ا ن�زل م�ن " ارح�ل"ع�ن عب�ارة " ال تق�یمن" یبدو أن الشاعر فصل عب�ارة 

بافتراض أن المتلقي قد است�شعر نق�صان " ال تقیمن" األمر منزلة البدل، وإنما أضاف عبارة 

كم��ال إظھ��ار الكراھ��ة " ف عل��ىولم��ا ك��ان ق��صد ال��شاعر یتوق��. المعن��ى ف��ي العب��ارة األول��ى

عل�ى األم��ر " ال تق�یمن" ، وم�ن ث�م ك�ان إرداف النھ�ي 2"إلقامت�ھ، ب�سبب خ�الف س�ره العل�ن 

وق�د رص�د ال�سكاكي التف�اوت الحاص�ل ف�ي . أوفى بتأدیة المراد م�ن االكتف�اء ب�األمر" ارحل"

  :العبارتین بین األمر والنھي من جھة تأدیة المراد في كون

  .داال على القصد بالتضمن مع التجرد عن التأكید: حلاألمر في عبارة ار -

 .داال على القصد بالمطابقة مع التأكید: النھي في عبارة ال تقیمن -

وإذا كان��ت دالل��ة العب��ارة األول��ى قائم��ة عل��ى الرغب��ة ف��ي  تأدی��ة الق��صد بالت��ضمن خالی��ة م��ن 

    3.مشحونة بھ" ال تقیمن" التأكید، فإنھا تبدو صریحة في عبارة النھي 

  

ق�الوا أئ�ذا متن�ا وكن�ا . بل قالوا مث�ل م�ا ق�ال األول�ون: " ، قولھ تعالىأما المثال الثاني

ق�الوا أئ�ذا متن�ا وكن�ا تراب�ا " ؛ فف�ي ھ�ذه اآلی�ة، ف�صل قول�ھ  *"ترابا وعظاما أئنا لمبعوث�ون 

ولع�ل الف�صل . لق�صد الب�دل"قالوا مثل ما قال األولون " عن قولھ " وعظاما أئنا لمبعوثون 

 ھاتین اآلیتین أوضح وأدق في التعبیر عن نقصان المعنى، وذلك من جھة افت�راض جھ�ل في

وإن كان ذكر م�ا ق�الوا تنصی�صا، ھ�و نف�سھ " أفق المتلقي لمقول القول المتداول عند األولین 

وإن ...) قالوا اتخذ هللا ولدا، قالوا أرنا هللا جھ�رة: مثال(ألن ما قالوه كثیر (....) ما قالوا طیا 
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ومن ثم ف�درءا للتأوی�ل واحتم�ال التع�دد، نھ�ج الخط�اب نھ�ج . كان سیاق اآلیات منبئا بما قالوا

  .  1"تحدید ما قالوا إلتمام معنى المقول السابق غیر المذكور 

  :لتبییناإلیضاح والفصل ل

الجلي ما نعتھ باإلی�ضاح /یقترح السكاكي في حالة الفصل الداعي إلى اإلیضاح الخفي  

وأما الحالة المقت�ضیة لإلی�ضاح والتبی�ین فھ�ي أن یك�ون ب�الكالم : " في ذلك قولھوالتبیین، و

المب�دأ، مب�دأ إزال�ة الخف�اء، ھ�و اآلخ�ر  وھ�ذا .2"السابق نوع خفاء، والمق�ام مق�ام إزال�ة ل�ھ 

یحملنا على إدراك العالقة التي ت�نظم الخط�اب رغ�م غی�اب ال�روابط التركیبی�ة وجوب�ا؛ حی�ث 

ومث�ال ذل�ك . لالح�ق ب�الكالم ال�سابق عالق�ة تجلی�ة وتوض�یح ل�ذلك الخف�اءتكون عالقة الكالم ا

فوسوس إلیھ الشیطان قال یا آدم ھ�ل أدل�ك عل�ى ش�جرة الخل�د ومل�ك ال یبل�ى : " قولھ تعالى

جاءت مفصولة شكلیا " ....قال یا آدام "  في ھذه اآلیة الكریمة أن جملة ن المالحظ إذ إ، *"

ر دالل�ي م�ؤداه أن مق�ول الق�ول بمثاب�ة إی�ضاح لفع�ل الق�ول العتب�ا " ... فوس�وس"عن جملة 

بوصفھا موضع خفاء، على الرغم من وعي المتلقي في السیاق القرآني لمجم�وع ) الوسوسة(

اآلثار القبیحة الناجمة ع�ن فع�ل الوسوس�ة بوص�فھا تحری�ضا ش�یطانیا لإلن�سان عل�ى ارتك�اب 

ھ�ل أدل�ك عل�ى ش�جرة الخل�د " مقول�ھ وعلى ھذا األساس ج�اء تحدی�د فع�ل الق�ول ب. المنكرات

      .وتوضیحھ" وسوس"بھدف إزالة الخفاء في " وملك ال یبلى 

  

  : القیود التداولیة -2-2-3

  : )سابقالفتراض اال(تقدیر السؤال ب الفصل

ف�ي األبح�اث الل�سانیة التداولی�ة بوص�فھ اس�تدالال ) االقتضاء(یتحدد االفتراض السابق 

ستقلة ع�ن حقیق�ة س�یاقات األح�داث التلفظی�ة، ذل�ك م�ن خ�الل مسجال ضمن الملفوظ ب�صفة م�

  : التمییز بین مستویین في محتوى ملفوظ ما

  ).المحتوى(الذي یتعلق بالحمولة اإلنجازیة للملفوظ : مستوى الصدارة -
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 وإذ رمن�ا 1.ویتعلق بمجال ارتك�از الق�وة اإلنجازی�ة لمحت�وى الملف�وظ: مستوى الخلفیة -

كي بشأن الفصل التركیبي بین الملفوظات، نلفی�ھ ی�شیر إل�ى النظر في اقتراحات السكا

 تنزی�ل ال�سؤال ب�الفحوى منزل�ة الواق�ع ال ی�صار :"ما یطابق االفتراض السابق بقول�ھ

، وھ�ي الح�االت الت�ي تتعل�ق أساس�ا بمق�ام ال�سامع وق�صدیتھ، 2"إلیھ إال لجھات لطیف�ة

  :وھي على النحو اآلتي

  إما لتنبیھ السامع على موقعھ -

  إلغنائھ عن السؤالوإما -

 وإما لئال یسمع منھ شيء  -

 وإما لئال ینقطع كالمك بكالمھ -

 .وإما للقصد إلى تكثیر المعنى بتقلیل اللفظ -

یبدو أن الجھات الثالث األولى اعتبارات تتعلق بمعیار وضع السامع ویمكن إجمالھا في 

بینما یتعلق الرابع بمعیار ، )عن الكالم(، وإسكاتھ )عن السؤال(تنبیھ السامع، وإغناؤه : ثالثة

سلطة المتكلم في الخطاب وتنبئھ بإمكان إثارة الكالم المقول استفھاما في ذھن السامع فیبادر 

أما االعتبار الخامس فیتعلق . إلى الجواب قبل السؤال لضمان االستمرار في الكالم نفسھ

قتضیھ المقام، أي بفحوى الخطاب، المتعلق بكالم حقھ أن یستغنى عنھ اعتمادا على ما ی

) الجواب/المقدر(االستغناء عن إظھار رابط لفظي في البنیة السطحیة بتقدیر زوج السؤال

إن تصور ف. 3الذي یظل ثاویا في عمق الخطاب المخرج على ھذا النحو من اإلضمار

 یشبھ إلى حد ما تصور المناطقة حین حدیثھم عن  في مقام تقدیر السؤالالسكاكي

غیر أن ھذا ال یجب أن یفھم منھ ). présuppositions (الفتراضات السابقة أو ااالقتضاءات

 تطابقا أو ترادفا تاما بین تصور السكاكي وتصور المناطقة، بل غایة األمر أن ثمةأن 

السكاكي الذي اعتمد المنطق األصولي القائم على اختالفات المذاھب الكالمیة كان أقرب 

ذلك أن السكاكي ینطلق من اعتقاد  .مجال التمثیل الدالليإلى ما یتم من عملیات صوریة في 

كما یمكن أن تفید غیر ما وضعت لھ ) الحقیقة(مفاده أن العبارة یمكن أن تفید ما وضعت لھ 

                                                 
1 - Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Armand Colin, Paris 2005 p 82. 

 .362 السكاكي المصدر السابق ص -  2
 .116 ینظر محمد خطابي المرجع السابق ص -  3



 

 187

یمكن ومن ثم  .، والعالقة بینھما ھي عالقة الزم بملزوم أو ملزوم بالزم)الكنایة/المجاز(

، كما ھو وارد عند السكاكي بصفة خاصة) مالالزم والملزو(القول إن مفھوم اللزوم 

یماثل إلى حد ما تصور التداولیین المناطقة لمفھوم والبالغیین العرب القدماء بشكل عام، 

  .االقتضاء

  

  :بتناظر القوى اإلنجازیة في األفعال الكالمیةالفصل 

یذھب السكاكي إلى أن الجملتین المختلفتین في حمولتھما اإلنجازیة خبرا وطلبا 

ینبغي أن تفصال عن بعضھما المتناع عطف الطلب على الخبر، أو العكس ألن العطف 

والمثال التالي في قول الشاعر یوضح ھذه . سیؤدي حتما إلى خرق مبدأ انسجام الخطاب

  :الظاھرة

  ملكتـھ حبلـي ولـكنــھ                    ألقـاه مـن  زھد عـلى غـاربي

               انتـقـم اللـھ مـن الـكـــاذب إني في الھـوى كاذب     :وقال

یتكون الشطر األول من البیت الثاني من خبر، ویتكون الثاني من طلب في 

  ):الدعاء(صورة

  .إني في الھوى كاذب:  الخبر-

  .انتقم هللا من الكاذب:  الطلب-

ع�ن ونظرا الختالف الفعلین الكالمیین في الحمولة اإلنجازیة وجب ف�صل ال�شطر الث�اني 

  1.األول، أي عدم ذكر العاطف وجوبا حرصا عل انتظام بنیة الخطاب

  

  :الف موضوع الخطابتتماثل الفعلین الكالمیین واخ

یتعلق األمر في ھذا المق�ام بانك�سار بنی�ة الخط�اب م�ن حی�ث اخ�تالف موض�وعھ ع�ن 

 مم�ا یوج�ب أن تك�ون الجملت�ان متم�اثلتین ف�ي.طریق اقحام موضوع أجنبي في بنی�ة الخط�اب

، م�ع اخ�تالف حمولتھم�ا اإلنجازی�ة، حی�ث یج�ب أن تقط�ع )الخب�ر(قوتھما اإلنجازیة الحرفیة 

إح��داھما ع��ن األخ��رى ل��ئال تك��ن ھ��ذه الخاص��یة ھ��ي وح��دھا ال��سبب ال��داعي لھ��ذا االنقط��اع 
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ووجوب االنقطاع في ھذا المقام ھو انقطاع الصلة ب�ین موض�وعي الخط�اب، وف�ي . والفصل

زی�د منطل�ق، :ول�ذلك مت�ى ق�ال قائ�ل: " اكي المث�ال الت�الي بقول�ھھذا السیاق ی�ضرب لن�ا ال�سك

ودرجات الحمل ثالثون، وكم الخلیفة في غابة الطول، وما أح�وجني إل�ى االس�تفراغ، وأھ�ل 

الروم نصارى، وفي عین الذباب جح�وظ، وك�ان ج�الینوس م�اھرا ف�ي الط�ب، وخ�تم الق�رآن 

أخ�رج م�ن زم�رة العق�الء، وس�جل : ف�ي الت�راویح س�نة، وإن الق�رد ل�شبیھ ب�اآلدمي، فعط�ف

علیھ بكمال السخافة، أو عد م�سخرة م�ن الم�ساخر، واس�تطرف ن�سقھ ھ�ذا إل�ى غای�ة ربم�ا 

استودع دفاتر المضاحك، و سفین  نوارد الھذیان، بخالفھ إذا ترك العط�ف، ورم�ى بالجم�ل 

ت�ضح ی. 1"رمي الحصا و الجوز، من غیر طلب ائتالف بینھ�ا، فالخط�ب إذا یھ�ون ھون�ا م�ا 

لنا من خالل ھذا النص بأن تماثل البنى التركیبیة للملفوظات اللسانیة ف�ي الحمول�ة اإلنجازی�ة 

 مسوغا لالتساق بالعطف، من حیث إن العط�ف ف�ي – بحال من األحول –ال یمكن أن یكون 

ومن ھذا المنطلق ف�إن . ھذا المقام سیؤدي حتما إلى انكسار بنیة الخطاب وتشتت موضوعاتھ

صل أو الوصل في ھذا المقام ال تتوقف عل�ى م�سألة ذك�ر الع�اطف أو ترك�ھ فح�سب، حالة الف

ذلك انطالقا من . بل تتعدى ذلك إلى مدى تأثیر الذكر أو الترك في اتساق الخطاب وانسجامھ

اعتب��ار الوظ��ائف الداللی��ة لمظ��اھر االت��ساق، أو مثلم��ا نعتناھ��ا س��لفا ب��القیود الداللی��ة للف��صل 

ذلك یبدو أن السكاكي ق�د تج�اوز م�سوغات العط�ف النحوی�ة بوص�فھا وعلى غرار . والوصل

قیودا تركیبیة وداللی�ة، ناحت�ا ثالث�ة قی�ود أخ�رى تداولی�ة یمك�ن اعتمادھ�ا ف�ي إدراك العالق�ات 

الج��امع العقل��ي، والج��امع ال��وھمي، والج��امع : القائم��ة ب��ین أج��زاء ومق��اطع الخط��اب تل��ك ھ��ي

 موضوع الخطاب، فإنھا تسعى إلى تنمیطھ من حی�ث وھي إذ تساھم في بناء وحدة. 2الخیالي

  .الغرض والفحوى والمجال، ومن ثم بناء مقصدیتھ التداولیة

  

وأخیرا، یمكننا تسجیل خالصة م�ا اھت�دینا إلی�ھ ف�ي ھ�ذه الوقف�ة المتمی�زة م�ع م�شروع 

السكاكي، أحد أقطاب الفكر اللغ�وي العرب�ي الق�دیم، بوص�فھ أنموذج�ا راقی�ا لنظری�ة الخط�اب 

ذل��ك من��ذ أعل��ن ال��سكاكي ع��ن توجی��ھ الم��ادة اإلنزیاحی��ة وجھ��ة حجاجی��ة . البالغ��ة الجدی��دة و

وعندئ��ذ یك��ون ق��د س��عى إل��ى إع��ادة الت��شیید االب��ستمولوجي . ت��شارف ھ��دف اإلب��الغ واإلقن��اع
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ومنھج��ھ م��ن التخیی��ل إل��ى الت��داول والحج��اج، كم��ا ح��دث  لموض��وع ال��درس البالغ��ي العرب��ي

وال جرم أن یكون ال�سكاكي بھ�ذا الت�صور ق�د ط�وع البالغ�ة . مانبیرل.للبالغة الغربیة مع ش

العربیة انطالقا من نظرتھ الشمولیة، وفق مقتضیات الخطاب بشكل عام، وبعی�دا ع�ن الط�ابع 

وھو، وإن كان قد تعامل في مفتاحھ مع مظ�اھر ف�ن الق�ول . الحصري في مجال القول األدبي

ة وتحل�یال، إال أن معظ�م تخریجات�ھ تت�سم بط�ابع األدبي، أو ما یعرف ببالغة المحسنات معاین

استداللي یمتد م�ن بی�داغوجیا الخط�اب إل�ى منط�ق التواص�ل، س�عیا لوض�ع نظری�ة عام�ة ف�ي 

وال یفوتن�ا ف�ي ھ�ذا المق�ام أن نن�وه ب�ضرورة التعام�ل م�ع ھ�ذا . شروط بناء الخطاب وتفسیره

ث��ة، وإم��ا باعتم��اده ف��ي األنم��وذج إم��ا بوص��فھ حاض��را ف��ي تح��صیل المع��ارف الل��سانیة الحدی

تأصیل مكتسبات ھذه المعارف، أو ب�األحرى بی�ان االمت�دادات المعرفی�ة للمدون�ة العربی�ة ف�ي 

 .   نظریة الخطاب
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  خـاتمـة
  

 بعد فراغنا من إجالة النظر في مزایا اللغة وقضایا الخطاب، ننتھي بمنطق مقاربتنا 

البؤرة المنتظمة لوجھة نظرنا البحثیة في ھذا الموضوع، على أن إلى غایتھا، ونخلص إلى 

المنظور اللساني البنوي ظل قاصرا باألساس عن تحلیل الممارسات التلفظیة التي تعبر عن 

ومن ثمة لزمت . الحاجات اللغویة الملموسة، وال سیما النصوص وأشكال التلفظ اإلبداعي

النفسیة (اللغوي واالحتفاء بمقوماتھ السیاقیة الحاجة إلى االشتغال بمسالك االستعمال 

أغراض التخاطب، مقاصد : في رحاب التواصل اإلنساني بأبعاده الثالث) واالجتماعیة

المتخاطبین، وقواعد التخاطب، في ضوء ما أضحى یعرف بلسانیات االستعمال أو 

  .التداولیات

  

تعمال اللغوي عبر قسم مھم لما حظیت الممارسات اللغویة التراثیة بتمثیل فعالیة االس

من األبحاث النحویة والبالغیة واألصولیة، سعت فرضیتنا التي تقطع بدوام اتصالنا بالتراث 

وتكامل مختلف أقسامھ، إلى استثمار بعض من تلك الجھود التنظیریة والتطبیقیة الوجیھة 

ن مشروع سعیا لتصور نظریة عربیة حدیثة في فھم الخطاب وتأویلھ، تنطلق أصداؤھا م

وال نزعم أننا بھذا التصور قد أنشأنا أنموذجا كامال لتحلیل . علم األدب عند السكاكي

الخطاب یستلھم مقوالت التراث العربي، بقدر ما سعینا إلى إرساء دعائم وعي منھجي جدید 

یقضي بإمكانیة تقاطع البالغة العربیة مع متصورات التحلیل التداولي للخطاب، ضمن 

  .اصف للتداولیات النصیة العربیةجھاز نظري و

  

والحق أن المقصود من ھذا العمل لم یكن ابتغاء حشر متكثر، وحكم متسرع على 

تصور ھذا األنموذج الجدید بانطباعات انفعال معرفي، وإنما كان مبتغانا یشارف الحفر 

 من الدقیق والسبر العمیق إلمكانیة رصد ھذه الصلة، بعیدا عن منزلق اإلسقاط، وقریبا

منعطف التحدیث؛ علنا نجانب بھذا التصور الفھم السدید لحداثة عربیة تخرج المتلقي 

العربي من عتمة االغتراب واالنفصام، وتدخلھ في واقع مساءلة تراثھ وھویتھ باالستناد إلى 
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ذالكم ھو المنظور السلیم في التأسیس لحداثة عربیة . مستجدات البحث المنھجي الصریح

ات التراث العربي بوصفھا ماض ممتد، وحقیقة تاریخیة، ، ال یمكن تنطلق من مفرد

ونحن إذ سعینا في ھذا البحث . االنفصال عنھا، أو إقصاؤھا، أو اختزالھا بحال من األحوال

 إلى التنقیب في مكونات الدرس اللغوي العربي القدیم، فإننا نسعى – على عجره وبجره -

لتعمیمات حول مفاھیم النصیة وانتظام الخطاب، إلى استخالص جملة من االقتراحات وا

والتي یمكن استیحاؤھا أو إدماجھا ضمن أحد النماذج اللغویة التداولیة، بغیة إغناء لسانیات 

اللغة العربیة بأوصاف تداولیة لظواھر نحسبھا مركزیة بالنسبة لمستویات ھذه اللغة في 

  . بعدھا االستعمالي الدینامي

  

  : النتائج التي سجلناھا في أسطار ھذا البحث ومضامینھ مایليوقد كان من بین أھم

قیمة التعامل مع اقتراحات الفكر الغربي في مجال التداولیات النصیة وتحلیل  -

الخطاب بوصفھا مستجدات المنھج العلمي في وصف وتحلیل الظواھر اللغویة  كما 

  .لو أنھا حقیقة آنیة للبحث اللغوي المعاصر

یص معطیات النظریة اللغویة في الفكر اللغوي العربي        إمكانیة فحص وتمح -

 .القدییم بین المعیار واالستعمال، ومن اإلسقاط إلى اإلقساط

تبیان كفایة المقاربة الشمولیة في علوم اللغة العربیة لنظریة األدب عند السكاكي،  -

ي وإلى أي مدى یمكن األخذ باقتراحاتھ في مجال تطور الدرس اللغوي العرب

  .المعاصر

  

ولما كان كل عمل طموح ال یكتفي بتردید ما قیل، أو یزید علیھ بقلیل، لیس من الطبیعي 

أن ینتج مشروعا ناضجا، رغم تجشمنا عناء البحث والتقصي سنین عدادا أنفقت في إنجازه، 

. إذ مازال في النفس شيء من مسائلھ وقضایاه، تشرئب إلى شغف السؤال، ومتعة البحث

كان ما أودعناه في فقرات ھذا البحث وفصولھ قلیل من كثیر مسطر في مظانھ، ومن ثمة 

نسأل هللا التوفیق، . من شأنھ أن یبعث كل مھتم بإرساء قواعد ھذا البحث وعیا وإنجازا

  .   وفوق كل ذي علم علیم
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  معجم البحث
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  معجم البحث

 
Acceptabilité                                                                                القبولیة  

Acte de discours                                                                  الفعل الخطابي                            

Action                                                                                              الفعل  

Actualisation                                                                                التحیین  

Assertion                                                      اإلثبات                                    

Argumentation                                                                            الحجاج  

Catégorisation                                                                               مقولة  

Compétence textuelle                                                         الكفاءة النصیة  

Complémentarité                                                                       التكاملیة  

Confirmation                              التدعیم                                                     

Cohérence                                                                                   爸االنسجا  

Cohésion                                                                                       ساقìاال 

Connecteurs                                                                                الروابط    

Cognitive                                                                                       معرفي  

Continuité référentielle                 االستمراریة المرجعیة                              

Continuité logique                                                     االستمراریة المنطقیة  

Contextualisation                                                                        التسییق  

Contexte situationnel                                             السیاق المقامي              

Contexte actionnel                                                              السیاق الفعلي 

  

Contexte co-textuel                                                               سیاق القرائن 

Contexte existentiel لسیاق الوجودي                                                          ا  
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Conversationnelle ìخا岸بي                                                             / ìحادثي  

Conventionnelle       ìواضعي                                                                      

Dexis                                                                                          اإلشاریات  

Enonciation                                                                                   التلفظ 

Enonciateur                                                          الالفظ                          

 Force éllocutoire                                                              القوة اإلنجازیة  

Extralinguistique                                                                    فوق لساني  

Glossématique                                                                          المنظومیة  

Hétérogène                                                                            غیر متجانس  

Homogène                                  متجانس                                                    

Hiérarchique                                                                                بيìراì  

Instance de discours                                                              إنیة الخطاب  

Informativité                                                                          اإلعالمیة      

Inférence                                                                                     استدالل   

Intersubjectif                       ìذاوìي                                                           

Interlocuteurs                                                                          بون岸المتخا 

Intralinguistique                                                                    داخل الساني 

Intentionnalité                                                               القصدیة                

Liages configurationnels                                          الربط  الداللي المنطقي  

Liages compositionnels                                                      الربط التركیبي  

Locution ارة                                                                                         العب  

Manipulation                                                                                 التفعیل 

Macro propositions                                   القضایا                                     

Macro enchaînement                                                        العالقات الكبرى  

Marqueurs linguistiques                                                  القرائن اللسانیة 
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Micro propositions                                                    الجمل الصغرى           

Micro enchaînement                                                        العالقات الجزئیة  

Modalisations                                                                              قییداتì  

Objet de figure                                                                   موضوع شكلي 

Objet de dire                                                                       موضوع القول  

Paradigme de la complexité         محور التعقید                                          

Pertinence                                                                                    المالئمة  

Pragmatique                                                                              التداولیات 

Pragmatique intégrée                                                 التداولیات المندمجة    

Pragmatique radicale                                                    التداولیات الجذریة  

Pragmatique universelle                                                  التداولیات الكلیة  

Pragmatique conversationnelle                                  بیة岸التداولیات التخا  

Pragmatisme النفعیة                                                                    /  الذرائعیة  

Présupposition                                                                  االفتراض السابق 

Propositions énoncés                                                          الجمل المنجزة  

Rhétorique الخطابة                                                                       /  البالغة  

Rhème                                     المحمول                                                     

Segmentation                                                                              التجزئة  

Séquence                                                                                     الوصلة  

Séquentialité عیة                                                                                المقط  

Schématisation                                                                           الصورنة  

Simultanéité                            اآلنیة                                                         

Situation                                                                                          爸مقا  

Situationalité                                                                                 مقامیة  

Spatio-temporel                                                                              زمكاني
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Superstructure                                                                         بنیة فوقیة  

Texticité                          النصیة                                                                 

Texture                                                                                          النسیج 

Textualité                                                                                    النصانیة  

Thème                                                                                الموضوع           

Transphrastique                                                                      عبر جملي  

Transdisciplinaire           عبر ìخصصي                                                       

Typologie textuelle                                                             الصنافة النصیة 

Usage                                                                                         االستعمال 
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  حث تبة الب كم

Séq uen tia l ité  

11Tex t ua litéÿ ÿ i a i rpi=  

 ، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تحقیق السید أحمد صقر،اآلمدي أبو القاسم* 

   .1 ج1982 ، دار المعارف،القاھرة

 سوریة /دمشق ، اللفظ والمعنى في التفكیر النقدي والبالغي عند العرب،األخضر جمعي* 

  .2001 ،حاد الكتاب العربمنشورات ات

 ،الجزائر ، النحو العربي والمنطق األرسطي، دراسة حفریة تداولیة،األزھر ریحاني* 

  .2005منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، 

 ،المغرب/ الدار البیضاء ، نسیج النص بحث في ما یكون بھ الملفوظ نصا،األزھر زناد* 

  .1993 1 بیروت ط- المركز الثقافي العربي 

لیبیا، / بنغازي، استراتجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة،بن ظافر الشھري عبد الھادي* 

 .2004 1لجدید المتحدة بیروت طدار الكتاب ا

 مجلة اللغة لجزائر،ا ، فلسفة اللغة والمبدأ الحواري عند باختین،بوزیدة عبد القادر* 

  .2001 أفریل 15ع  الجزائر،واألدب جامعة

  :تمام حسان* 

 ، النحو، فقھ اللغة، البالغة،األصول دراسة ابستیمولوجیة ألصول الفكر اللغوي العربي -

  .1991 دار الثقافة ، المغرب/الدار البیضاء

   .1992 ،دار الثقافة،  المغرب/ الدار البیضاء اللغة بین المعیاریة والوصفیة،-

  .2001،  الثقافةدارالمغرب، /الدارالبیضاء، اللغة العربیة معناھا ومبناھا -
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وضع حواشیھ أحمد حسن ثبج، ، كشاف اصطالحات الفنون،  محمد عليالتھانوي* 

  .1991، 1منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط

، البیان والتبیین، تقدیم وشرح علي أبو الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب* 

  .1988/ 1ط ملحم، منشورات دار ومكتبة الھالل

 ، دار توبقال للنشر،المغرب/ الدار البیضاء ، مدخل إلى الداللة الحدیثة،جحفة عبد المجید *

  .2001 1ط

  :الجرجاني عبد القاھر* 

  .1981دار المعرفة،  لبنان،/بیروت ، شرح وتعلیق محمد رشید رضا، أسرار البالغة-

، مكتبة سعد الدین ریةسو وفایز الدایة، تقدیم وتحقیق محمد رضوان الدایة،  دالئل اإلعجاز-

   .1987 ،2ط

لمبارك وغیره، دمشق ، مغني اللبیب، تحقیق مازن اجمال الدین األنصاري ابن ھشام* 

  . ه1384

 ، اللغة والمنطق، بحث في المفارقات، المركز الثقافي العربي،حسان الباھي* 

  .2000 1 ط، دار األمان للنشر والتوزیع،المغرب/الرباط

 دار المسیرة للنشر ،األردن/، في اللسانیات ونحو النص، عمانمحلمي خلیل إبراھی* 

  .  2007 1والتوزیع والطباعة، ط

 دار ،سوریة/دمشق ، المنطق البراجماتي عند تشالز بیرس مؤسس البراجماتیة،حامد خلیل* 

  .1996 ،الینابیع للطباعة والنشر والتوزیع

س، تونس، طوره إلى القرن السادأسسھ وت تفكیر البالغي عند العرب، ال،حمادي صمود* 

  .1981منشورات الجامعة التونسیة 

 منشورات مخبر تحلیل  الجزائر،، لسانیات التلفظ وتداولیة الخطاب،حمو ذھبیة الحاج* 

  .2005جامعة مولود معمري تیزي وزو، دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع  الخطاب،

 ،لبنان/وم، العالقة، السلطة، بیروت، الخطاب والنص، المفھالحمیري عبد الواسع* 

  .2008 1 ط،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع
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 تحقیق عبد المتعال الصعیدي، مصر، مكتبة وطبعة ، سر الفصاحة،الخفاجي ابن سنان* 

  .1969محمد علي صبیح وأوالده، 

 س العربي القدیم،، في اللسانیات التداولیة، مع محاولة تأصیلیة في الدرخلیفة بوجادي* 

  .2008ة للنشر والتوزیع، ،  بیت الحكمالجزائر،

لقاھرة، مطبعة حجازي، بدون ، المفصل  في علم العربیة، االزمخشري محمد بن عمر* 

  .تاریخ

مكتبة القاھرة، ، دراسات لغویة تطبیقیة في العالقة بین البنیة والداللة، سعید حسن بحیري* 

  .2005 1داب، طاآل

عبد الحمید : ، مفتاح العلوم، تحقیق أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي،السكاكي* 

  . 2000 1 ط، منشورات دار الكتب العلمیة،ھنداوي، بیروت

، بنیات المشابھة في اللغة العربیة، مقاربة معرفیة، دار توبقال للنشر الدار سلیم عبد اإللھ* 

  .2001 1المغرب ط/ البیضاء

 ،بیروت فكیك العقل اللغوي بحث ابستمولوجي انطولوجي، فلسفة اللغة ت،سامي أدھم* 

  .1993 ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

، الكتاب، تحقیق عبد السالم محمد ھارون،  أبو بشر عمرو بن عثمانسیبویھ* 

   .الكتاب العربي  دارلبنان،/بیروت

  .المكتبة العلمیة، الرسالة تحقیق أحمد محمد شاكر، الشافعي محمد بن إدریس* 

 دار لبنان،/ بیروت، التحلیل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد،صالح إسماعیل عبد الحق* 

  .1993 1التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ط

  ^il dsie aext u^i l ds ie aext uPct e de dis co ur s2005ia�1    

  :طھ عبد الرحمن* 

، 2ط المركز الثقافي العربي، المغرب،/ البیضاءالدار  ،تجدید المنھج في تقویم التراث -

1996.  

 ، المركز الثقافي العربي، المغرب/ البیضاء، الدار في أصول الحوار وتجدید علم الكالم -

  .2000 2بیروت ط
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  ، المركز الثقافي العربي،المغرب/ ، الدار البیضاءاللسان والمیزان أو التكوثر العقلي -

  .2006 2بیروت ط

، مطبعة دار بیروت ، الخصائص تحقیق محمد علي النجار،أبو الفتح ثمان بن جنيع* 

   .، الناشر دار الكتاب العربي1957الكتب المصریة 

 دار  لبنان،مفید قمیحة،.  ، كتاب الصناعتین، الكتابة والشعر، تحقیق دالعسكري أبو ھالل* 

  .1989، 2تب العلمیة، طالك

 دار ، بیروت، تحقیق سید الجمیلي،م في أصول األحكام، اإلحكاعلي بن محمد اآلمدي* 

  .1979 2الكتاب العربي، ط

  .2001 ، إفریقیا الشرق،بیروت-المغرب ، اللغة والخطاب،عمر أوكان* 

 مكتبة النھضة المصریة، ،القاھرة  نظریة المعرفة والموقف الطبیعي لإلنسان،فؤاد زكریا* 

1962.  

  :الفاسي الفھري عبد القادر* 

 دار ، بیروت- المغرب/ الدار البیضاء ،للسانیات واللغة العربیة نماذج تركیبیة جدیدةا -

  .1985 1 ط،توبقال للنشر

 2 ط، دار توبقال للنشر،المغرب/ الدار البیضاء المعجم العربي نماذج تحلیلیة جدیدة، -

1999.  

 المركز ،مغربال/ الدار البیضاء ، نظریة المعنى عند حازم القرطاجني،فاطمة الوھیبي* 

  .2002 1الثقافي العربي، ط

  .1989مكتبة الخانجي،   القاھرة، نقد الشعر، تحقیق كمال مصطفى،،قدامة بن جعفر* 

 تقدیم وتحقیق محمد الحبیب ، منھاج البلغاء وسراج األدباء،القرطاجني أبو الحسن حازم* 

  .1987  دار الغرب اإلسالمي، ،بیروت، بن الخوجة

 دار المعرفة ،مصر حث اللغوي المعاصر،ب آفاق جدیدة في اللة،محمود أحمد نح* 

  .2002الجامعیة 

 - المغرب/ الدار البیضاء ، لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب،محمد خطابي* 

  .1986 ، المركز الثقافي العربي،بیروت
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  :محمد العمري* 

  .1999 ا الشرق،، افریقی بیروت-المغرب، البالغة العربیة أصولھا وامتداداتھا -

 مدخل نظري وتطبیقي لدراسة الخطابة العربیة، الخطابة في في بالغة الخطاب اإلقناعي -

  .2002 2 ط، افریقیا الشرق، بیروت-المغربرن األول نموذجا، الق

  .2005 ، افریقیا الشرق، بیروت- المغرب، البالغة الجدیدة بین التخییل والتداول -

الدار  جیة من خالل الدراسات البالغیة والمنطقیة واللسانیة،، النظریة الحجامحمد طروس* 

  .12005 ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع،البیضاء المغرب

  . 1985 دار النھضة العربیة، ،بیروت  في فلسفة اللغة،،محمود فھمي زیدان* 

- المغرب/الدار البیضاء ، الشكل والخطاب، مدخل لتحلیل ظاھراتي،محمد الماكري* 

  .1991 1 ط،لمركز الثقافي العربيا ،تبیرو

 دار قباء للطباعة والنشر ،القاھرة ، دراسات في فلسفة اللغة،محمد مھران رشوان* 

  .1998والتوزیع، 

  .1986 ، 3  فلسفة بتراند روسل، دار المعارف، القاھرة، ط،محمد مھران رشوان* 

 منشورات ،المغرب/الرباط ، االستعارة في محطات یونانیة وعربیة وغربیة،محمد الولي* 

  .2005 1دار األمان ط

  :أحمدل لمتوكا* 

 منشورات الجمعیة المغرب،/ ر البیضاءالدا ،الوظائف التداولیة في اللغة العربیة -

  .1985، 1طالمغربیة للتألیف والترجمة والنشر، دار الثقافة، 

ار الثقافة للنشر  د،المغرب/ الدار البیضاء ،دراسات في نحو اللغة العربیة الوظیفي -

  .1986 1 ط،والتوزیع

  .1987، منشورات عكاظ، من قضایا الرابط في اللغة العربیة  -

 1كاظ، الرباط المغرب ط منشورات ع،المغرب/الرباط، الجملة المركبة في اللغة العربیة -

1988.  

 ملو منشورات كلیة اآلداب والعالمغرب،/ الرباط،آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي -

  . 1993 1، مطبعة دار الھالل العربیة، ط5اإلنسانیة بالرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم 
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، البنیة التحتیة أو التمثیل الداللي التداولي،  قضایا اللغة العربیة في اللسانیات الوظیفیة-

  .1995 ،دار األمان للنشر والتوزیعالمغرب، /الرباط

،  الوظیفیة، بنیة الخطاب من الجملة إلى النصقضایا اللغة العربیة في اللسانیات -

  .2001 ، دار األمان للنشر والتوزیع،المغرب/الرباط

 .2003 1 ط، منشورات دار األمان،المغرب/الرباط ،الوظیفیة بین الكلیة والنمطیة -

 منشورات دار األمان، مطبعة ،المغرب/الرباط ،التركیبیات الوظیفیة قضایا ومقاربات -

  .2005 1الكرامة ط

 ،المغرب/الرباط ، األصول واالمتداد،المنحى الوظیفي في الفكر اللغوي العربي -

 .  2006 1منشورات دار األمان ط

 مؤسسة أو وجدان للطبع والنشر ،تونس ، فلسفة اللغة واللسانیات،نور الدین النیفر* 

  .1993 1والتوزیع ط

 منشورات فاھیم واآللیات، الجزائر،فعالیة الحوار الم سیمیائیات التواصل و،حمد أیوسف* 

   .2004، دار الرشاد، مختبر السیمیائیات وتحلیل الخطابات جامعة وھران

  

  :المراجع المترجمة المصادر و-2

سیف الدین : ، التداولیة الیوم، علم جدید في التواصل، ترجمةآن روبول وجاك موشالر* 
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