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األبعاد الّتداولّیة والمعرفّیة لنظرّیة المالءمة
راضیة عزیزي

:الملخص
: اّلذي یقوم على أربعة قواعد هيفي مجال الّلسانّیات الّتداولّیةلمبدإ الّتعاون" بول غرایس"أّسس 

. وقاعدة الّصیغة) المالءمة(قاعدة الكم، قاعدة الكیف، قاعدة المناسبة 
والقت قاعدة المالءمة اّلتي تهتّم بأن تكون مساهمة المتخاطبین في صلب الموضوع؛ أي قول ما 

).نظرّیة المالءمة( جا كبیًرا حیث صارت نظرّیة قائمة بذاتها سمّیت بـروا. هو مطلوب
" ولسن"و " سبربر"م على ید 1986تعود نظرّیة المالءمة إلى علم الّنفس المعرفي، ظهرت سنة 

ِاستداللي (و) ترمیزي لغوي(قوم على نظامین تاّلذان أرادا الّتوّجه بعملّیة تأویل األقوال وجهة جدیدة 
البعد الّتداولي یظهر من خالل .بعد تداولي وآخر معرفي: لنظرّیة المالءمة بعدین هماف).تداولي

التّنصیص على أّن المنطلق لتأویل الملفوظات ذو طابع لساني، أّما البعد المعرفي یؤّكد على أّن الّذهن ال 
رورات ذهنّیة ینجزها یخّزن المعلومات بطریقة عشوائّیة، بل إّن فهم الملفوظات وتأویلها عبارة عن سی

ب لكشف مقاصد المتكّلم من جهة، ولبناء تمّثل للكون أو تعدیله من جهة أخرى فیتمّكن من الحكم المخاطَ 
وٕاذا تّم الحكم على . وذلك بتفعیل الّسیاق المالئم من ِقَبل المتلّقيعلى القول الملقى علیه بالمالءمة أو ال
. بین المتكّلم والمتلّقيالقول بالمالءمة تنجح عملّیة الّتواصل 

؟ هذا فما هي هذه األبعاد،لنظرّیة المالءمةوبناء على ما سبق نلحظ وجود أبعاد معرفّیة وتداولّیة 
.ما سیتّم توضیحه من خالل هذه الورقة البحثّیة

:الكلمات المفتاحّیة
.ءمة، مبدأ الّتعاون، نظرّیة المالعلم الّنفس المعرفيالّلسانّیات الّتداولّیة، 
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:la pragmatiqueالّتداولّیةمفهوم - 1
: العالمة من حیث عالقاتها إلى ثالث عالمات" بیرس"قّسم 

.syntaxe، وتعنى هذه العالقة بعلم الّتراكیب عالقة العالمة بالعالمة*
.la sémantiqueعالقة العالمة بما تحیل إلیه وهذه العالقة یهتّم به علم الّداللة *
.la pragmatiqueفهي عالقة العالمة بمستعملیها وهي من ِاختصاص الّتداولّیة*

وِانطالًقا من العالقة الثّالثة ِانتبه العلماء إلى ضرورة الخروج من البنى الّلغوّیة إلى الّظروف 
لعلم جدید إلخ، فِارتأْوا أن یؤّسسوا... من قال؟ لمن قال؟ متى قال؟ وأین؟: المحیطة بإنتاج هذه البنى نحو

.یهتّم بهذه الّظروف ویجیب عن هذه األسئلة) الّتداولّیة(أطلقوا علیه مصطلح 
، بالمعنى التّقلیدي، علم امحضً الغویاعلمً لیست«: أّنها" مسعود صحراوي."كما یقول دوالّتداولّیة

ّنها علم جدید للّتواصل ند حدودها وأشكالها الّظاهرة، ولكیكتفي بوصف وتفسیر البنى الّلغوّیة ویتوّقف ع
، ویدمج من ثّم مشاریع معرفّیة متعّددة في دراسة ظاهرة یدرس الّظواهر الّلغوّیة في مجال اِالستعمال

.1»إلخ..."الّتواصل الّلغوي وتفسیره"
نرى في هذا الّتعریف أّن التّداولّیة هي ِاستعمال الّلغة في مقامات مختلفة، فتخرج من قوقعة البناء

.إلى قوقعة اِالستعمال، وبِاختصار الّتداولّیة هي ِاستعمال الّلغةضعأو الو 
وللّتداولّیة مجموعة من المبادئ اّلتي تقوم علیها والقضایا اّلتي تهتّم بها، نقتصر في هذا المقام على 

نجاح حیث یفترض على المتشاركین في المحادثة أن یتعاونوا في إ" بول غرایس"مبدإ الّتعاون اّلذي أقّره 
:هذه العملّیة من خالل ِاحترام القواعد المتفّرعة عن هذا المبدإ الّرئیسي وهي

حدا من المعلومات یعادل ما هو ضروري المتكّلم اّلتي تفرض أن تتضّمن مساهمة: الكمقاعدة (
.في المقام وال یزید علیه

ن یملك الحجج الكافیة إلثبات ما اّلتي تفترض نزاهة القائل اّلذي ینبغي أّال یكذب وأ: قاعدة الّنوع
.یثبته

ذا عالقة بأقوال القائل الّسابقة (داخل الموضوع حدیثنا أن یكون اّلتي تفرض : قاعدة المناسبة
.)وأقوال اآلخرین

2).تعني أن نعّبر بوضوح عن ونقّدم المعلومات بترتیب مفهوم: قاعدة الكیف

.ِالستلزام التخاطبيوِاختراق أي قاعدة من هذه القواعد یؤّدي إلى ا
الّداللة غیر الّطبیعّیة غیر (و) الّداللة الّطبیعّیة المباشرة(عن داللتین متقابلتین " غرایس"كما تحّدث

أّما الثّانّیة یعرفها ) الحرارة مرتفعة الیوم(اشرة نحو قولنا األولى توضع األلفاظ للمعاني المبف).المباشرة
فذلك أّن القائل كان ینوي وهو . ئا من ما من خالل جملة معّینةإّن القائل قد قصد شی«:"بول غرایس"

.3»إیقاع التّأثیر في مخاَطبه بفضل فهم هذا المخاَطب لنّیتهیتلّفظ بهذه الجملة 
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:psychologie congnitiveعلم الّنفس المعرفي - 2
أّنها تقترب في تعّددت مفاهیمه، إّنما المالحظ علیهاف هذا العلم تعریًفا جامًعا، فقدلم یعر 

الّنظرّیة -علم الّنفس المعرفي(كما جاء في كتاب 4مضامینها بعضها من بعض، ومن هذه المفاهیم
:)والّتطبیق
هو العلم اّلذي یدرس العملّیات اّلتي من خاللها تدخل المعلومات الحسّیة إلى «":نیسر"تعریف - 

.»مها في مجاالت الحیاة الیومّیةوِاستخداالّدماغ وكیف یتّم تنظیمها وخزنها وِاستعادتها
).هو علم دراسة العملّیات المعرفّیة" (ایلیس وهنت"تعریف - 
العلم اّلذي یدرس كیفّیة ِاكتساب المعلومات عن العالم من حولنا (یقول بأّنه " سولسو"تعریف - 

).وكیف یتّم تمثیل هذه المعلومات وتحویلها إلى معرفة
علم الّنفس المعرفي هو علم دراسة «:عاله هذه المفاهیم قائًال وقد جمع صاحب الكتاب المذكور أ

العملّیات المعرفّیة اّلتي تتضّمن ِاستقبال المعلومات وتحلیلها وتنظیمها وتخزینها لوقت الحاجة أو لتوجیه 
ات بالمعرفة والمعلوملم الّنفس المعرفي على اِالهتماموینطوي هذا المفهوم لع. ِاستجابة األفراد المباشرة

وكیفّیة ِاستقبالها وتحلیلها وتخزینها ضمن نظام متكامل یستند إلى مفاهیم الّذاكرة، والبنیة المعرفّیة المتطّورة 
.5»لإلنسان، وقدرات اإلنسان المعرفّیة المختلفة كالّذكاء والقدرة على حل المشكالت

حة هي الّذاكرة وفي وتخرین المعلومات یحتاج إلى مساحة في الّذهن یتمركز فیها، وهذه المسا
:الحقیقة هي ثالث ذاكرات

.، تحتفظ بالمعلومات لفترة وجیزةاّلتي توافق الّسیاق: ذاكرة قصیرة المدى*
.یخّزن فیها تأویل الّسابقة مباشرة:ذاكرة متوّسطة المدى*
.نجد فیها المعلومات الّتصورّیة اّلتي تّمت معالجتها سابًقا: ذاكرة طویلة المدى*
:la théorie de pertinenceالمالءمة نظرّیة- 3

هاوِاستفادتقمنا سابًقا بإدراج تعریفي التّداولّیة وعلم الّنفس المعرفي لجمع نظرّیة المالءمة بینهما،
:منهما وذلك بـ

أّنه " ولسن"و" سبربر"ورأى ) قاعدة المناسبة(وقد ِاستفادت من القاعدة الثّالثة :الجانب الّتداولي-1
وكذا من مفهوم الّداللة . تزال كل هاته القواعد في قاعدة  أو نظرّیة واحدة وهي نظرّیة المالءمةیمكن ِاخ

laفِاهتّم مؤّسسا نظرّیة المالءمة . غیر الّطبیعّیة الّذي كان له دور كبیر في تأسیس هذا الّنظرّیة
théorie de pertinence حیث رأیا أّنها ال تقّل " غرایس"بالّداللة الّطبیعّیة أو المباشرة اّلتي أقّرها

وبصورة ...«:، فأّكدا هذا بقولهماimplucatureالّتلویح" غرایس"أهمّیة عن غیر الّطبیعّیة أو كما یسّمیها 
عاّمة نحن نرى الجانب الّصریح من الّتواصل أغنى وأكثر ِاستداللّیة، وبالتّالي أجدر بالبحث أو 

وتظهر أهمّیة هذه الّداللة في . 6»اِالستقصاء الفعلیاتي مّما یراه أغلب علماء الفعلّیات في الّتراث الغرایسي
.الّنظرّیةهذه ي تعّد أرضّیة ي اّلتالّسیاقاألثر قضّیة 
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الفرق بین نظرّیة المالءمة والمنظور الغرایسي في الجدول " مفتاح بن عروس."ولقد لّخص د
وندرج هذه الفروقات ألّن نظرّیة المالءمة قامت على مجموعة من اِالنتقادات اّلتي وّجهها صاحبا :7اآلتي

.الّنظرّیة إلى المنظور الغرایسي
منظور غرایس)المالءمة(نظرّیة الحصافة 

بدأ الحصافة أكثر وضوحا من مبدأ الّتعاون م-1
.ومبادئ غرایس

الهدف المشترك الّضروري اّلذي یتقاسمه المتكّلم -2
.مع من یقبل أن یكون متلقیا هو الّتواصل نفسه

من الّسهل أن نكون أكثر حصافة على أن -3
نحترم مبادئ غرایس، یمكن أن نكون أكثر حصافة 

ن المعلومات اّلذي دون أن نعطي القدر المطلوب م
.)مبدأ الكمّیة مثًال (تتطّلبه مبادئ غرایس 

مبدأ الحصافة هو تعمیم على الّتواصل الّظاهر -4
والّضمني، فالمتخاطبون لیسوا بحاجة إلى معرفة 
مبدأ الحصافة حّتى یتواصلوا تماًما مثلما أّنهم لیسوا 

.بحاجة إلى معرفة مبادئ الوراثة لیتكاثروا
ة ال یمكن خرقة ولو أراد المتكّلم مبدأ الحصاف-5

.ذلك
یسعى مبدأ الحصافة إلى تفسیر الّتواصل سواء -6

.كان صریًحا أو ضمنیا

.درجة الّتواصل ضرورّیة للّتواصل األكبر-1
لیس الّتواصل هو الهدف وٕاّنما هناك هدف أو -2

.أهداف مشتركة من الّتواصل
ب مبدأ الّتعاون ومبادئ غرایس هي معاییر یج-3

یحترم . أن یعرفها المتكّلمون حّتى یتواصلوا بفعالّیة
المكّلم هذه المبادئ ویمكن أن یخترقها إلحداث 
آثار خاّصة ویستعین المتلّقي بهذه المعاییر لتفسیر 

. ما یقوله المتكّلم
الّنظر إلى الّتواصل ینطلق من الّتمییز بین ما -4

.یقال بوضوح وبین ما هو ضمني
شیئا عّما یقال بوضوح فكأّنه ال یقول غرایس-5

ینظر إلیه من زاویة نموذج الوضع، مع الّنظر إلى 
.الوضع على أّنه مجموعة من اِالتّفاقات

تفسیر المتضّمنات بِاعتبارها فرضّیات یبّینها -6
المتلّقي لِالحتفاظ بفكرة ِاحترام المتكّلم لمبادئ 

.غرایس ومبدأ الّتعاون

نظرّیة الّصلة أو المناسبة في (في مقّدمة كتابهما " ولسن"و" سبربر"یقول : الجانب المعرفي- 2
عن األسئلة الفلسفّیة والّلغوّیة بشأن تجیب أنإّن نظرّیة الّصلة أو المناسبة ال تحاول «:)الّتواصل واإلدراك

إّنها . معالمعنى فحسب، وٕاّنما عن األسئلة الّسیكولوجّیة الخاّصة بكیفّیة تكّشف التّأویل في ذهن المست
نظرّیة إدراكّیة معرفّیة لها أساسها في التّأّمل الّشامل لدور الّصلة أو المناسبة في اإلدراك المعرفي 

.8»والّتواصل 
وهذا المفهوم یوّضح الخلفّیة اّلتي تعتمدها نظرّیة المالءمة وهي خلفّیة نفسّیة معرفّیة تهتّم بالجانب 

تجاوزت حد الّلغوي ف. بعملّیة تأویل األقوال اّلتي یلقیها علیه المتكّلمالّنفسي اإلدراكي للمتلّقي اّلذي یقوم
.اّلذي توّقفت عنده الّنظرّیة التّداولّیة
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ِاستفادت نظرّیة المالءمة من الّنظرّیة القالبّیة المندرجة ضمن علم الّنفس المعرفي، وتنطلق هذه كما
:9بثالث مراحلالّنظرّیة من تصور خاص للمعالجة اإلخبارّیة، ویمّر 

وتكمن وظیفتها في ترجمة المدركات المباشرة مهما كان tranducers:مرحلة الّلواقط-1
.مصدرها ونقلها إلى الّدماغ بغیة معالجتها

وهي متخّصصة في معالجة المعطیات القادمة من الّلواقط سواء كانت : inputاألنظمة الّدخل -2
، ألّنه ویل ملفوظ معّین، غیر أّن هذا التّأویل یبقى غیر مكتملأبقصد ت...مجال الّسمعي أو البصريمن ال

.یبقى محصوًرا في المستوى الّصوتي أو الّتركیبي أو الّداللي
بدمج اإلخبار المستمد من الّلواقط فیها یكتمل التّأویل: central systemsاألنظمة المركزّیة -3

.ّتصورّیةواألنظمة الّدخل باإلخبار المخزون في الّذاكرة ال
بأنواع الّذاكرة اّلتي یعالجها علم الّنفس المعرفي وهذه األنظمة مرتبطة 

ولعّل هذا الّتصّور أهم ما . قوال قوالنبني تدریجّیاالث یتكّون لدینا الّسیاق اّلذي یوبهذه المراحل الثّ 
وهو - لغویا أو غیر لغوّي حیث أّنها تناولته من منظور معرفي إدراكي وكان سابًقا . یمّیز نظرّیة المالءمة

" سبربر"وبالحدیث عن الّسیاق نّتجه نحو عملیة الّتواصل عند –ما كان محّطة ِاهتمام الّدراسات الّتداولّیة 
في تحقیق المالءمة بین مقاصد المتكّلم وجهود المخاَطب، ویوّجها مبدأ ةلیّ معفتتمّثل هذه ال"ولسن"و

:حو التّاليوصاغه الباحثان على النّ . المالءمة
كّل نشاط تواصلي مناسب یكشف عن ِافتراض المالءمة المثلى الخاّصة به؛ أي الّتعالق الموجود - 

.بین مقاصد المتكّلم، والّنتائج الّسیاقیة اّلتي یحصدها المخاَطب
ا وكان ِازدادت الّنتائج المتحّصل علیه) كاِالنتباه والّتخزین والّتحلیل(فكّلما قّلت الجهود التّأویلّیة 

.الّتواصل مالئًما، وكّلما زادت هذه الجهود قّلت الّنتائج المتحّصل علیها والتّالي یكون الّتواصل غیر مالئم
ترتبط الجهود التّأویلّیة بطبیعة المثیر، من حیث طول الملفوظ وبنیته الّتركیبّیة ومواصفاته - 
.المعجمّیة

:لمتلّقيویتوّلد عن هذه الجهود ثالث آثار سیاقّیة لدى ا
.حیث یكون ذهن المتلّقي خالًیا تماًما من المعلومات المقّدمة إلیه:إضافة معلومة جدیدة*
.فتكون المعلومة موجودة عند المتلّقي سابًقا، فعند تقدیمها إلیه تتأّكد صّحتها لدیه:تعزیز معلومة*
معلومة فتأتیه معلومة ینتج هذا األثر الّسیاقي عندما یكون لدى المتلّقي: حذف معلومة قدیمة*

.جدیدة مناقضة لألولى فیقوم بحذفها وتعویضها بالمعلومة الجدیدة المقّدمة إلیه
ذات بعدین أّولها تداولي لغوي والثّاني نفسي إدراكي، رى عملّیة تواصلّیة جدیدةمن هذا المنظور ن

ضرورّیة ألّنه الوجه اّلذي یمّیز هذه وغلبة هذا البعد غیا على البعد األّول، اإّال أّن البعد الثّاني كان ط
.الّنظرّیة عن الّنظرّیات الّسابقة لها في الّلسانّیات الّتداولّیة
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تفعیل وذلك من خالل . اّلتي یقوم بها المخاَطب) العملّیات الّذهنّیة(البعد المعرفي یعتمد على ف
، وكذا الجهود - بالبعد الّتداولي الّلغويبعدما كانت مرتبطة -یكولوجّیة سّ الذات الّصبغةاآلثار الّسیاقّیة 

إذا ءمة وكان الّتواصل ناجًحا، أّما التّأویلّیة الّتي قوم بها المتلّقي، فإذا قّلت هذه الجهود زادت درجة المال
.زادت هذه الجهود قّلت درجة المالءمة وكان الّتواصل ضعیًفا
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ساني الحديثرس اللّ دّ ــــــــــــفي الها ـــــــــــو أبرز معالمة ــــــــــــــــــــرية المالءمـــــــــــــــوم نظـــــــــــُـــ مفه

)جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف(يوسف بن نافلـــــــــــــــــــة /د

: الملخص

في نظر كثير من أهل (Pragmatique)ذلك أن أقرب حقل معرفي إلى التداولية تتناول هذه الورقة البحثية تعريف التداولية 
لالستعمال اللغوي و التعرف على القدرات و تعود قضية التداولية إلى أن المقصود بها إيجاد القوانين الكلية االختصاص و اللسانيات 

غوي، و عليه تصبح التداولية جديرة بأن تعّرف بأنها علم استعمال اللغة، و قد قال بعضهم في تعريفها أنها نسق اإلنسانية للتواصل اللّ 
.الخطابات ضمن أحوالها التخاطبيةعام يعالج الملفوظات ضمن سياقاتها التلفظية، ومعرفي استدالل 

و أسس دعائمها و أركانها كّل من داولية معرفية أرسى معالمها فتعّد نظرية ت(Théorie do la pertinence)أما عن نظرية المالءمة 
:و تأتي أهميتها التداولية من جانبينD.Sperberو دان سبربر D.Wilsonديردر ولسن اللسانيين 

.تنتمي إلى العلوم المعرفية اإلدراكية- أ
.اللسانيات، و خصوصا موقعها من علم التراكيبأنها و ألّول مرة منذ ظهور األفكار و المفاهيم الدولية تبين بدقة موقعها من- ب

فنظرية المالءمة تدمج إذن بين نزعتين كانتا متناقضتين فهي نظرية تفسير ملفوظات و ظواهرها في الطبقات المقامية المختلفة، و تعّد 
:سبب أنها تدمج مشروعين معرفيين و ال.في الوقت نفسه نظرية معرفية

1983النفس المعرفي خاصة النظرية القالبية لفودور مستّمد من مجال علم: األول

الحوارية 1975يستفيد من مجال فلسفة اللغة و بخاصة نظرية غرايس: الثاني

ير طرق جريان المعالجة و قد استفادت نظرية المالءمة من النظرية القالبية، السيما فيما يتعلق برصد وقائع الحياة الذهنية و تفس
.اإلخبارية

:المقّدمــــــــــــــــــــــــــــة

تهتم بربط  مقاصد المتكّلم  ة  ،وأساطين الفكر  ،وُحّذاق التفكير اللساني  أّن  التداولية غــــــــمن المتعارف عليه لدى معشر فقهاء اللّ 
أنها مجموعة  من البحوث المنطقية اللسانية  ،وهي كذلك  ،و تُعرف هذه التداولية عموما أو الكاتب  بالبحث عن المقام المناسب 

الؤم بين التعابير  الرمزية ،والسياقات  المرجعية ،والمقامية ،والحدثية ،والبشرية  تبقضية الالدراسة  التي تُعنى  باستعمال  اللغة  ،وتهتم  
لوسميات الخاصة به ،قصد اي لخطاب ،وتنظر في تهتّم باللغة فتداولية مفهوم آلخر لدى اللسانيين وهو أنّها تمّثل  دراسة،وقد ُرصد لل
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غـــــــــــــــة  بوصفها ظاهرة خطابية ،وتواصلية ،واجتماعية في دراسة اللّ :"كونها ب،ومن جهة أخرى تُعّرف التداوليتأكيــــد  طابعه التخاطبي 
.اللسانيات ،ويهتم أكثر باستعمال اللغة والتواصلوهي أيضا  الدراسة أو التخّصص الذي يندرج  ضمن .الوقت نفسه 

:اآلتي ي هذه الورقة البحثية  فيتمثل في أما اإلشكال الذي أرغب في طرحه ف

؟اللغة واالصطالح ما المقصود بالتداولية في -

؟ما ماهية نظرية المالءمة لدى اللسانيين -

إالم تنتمي  هذه النظرية؟ -

اللساني الحديث؟الدرسي فهاز خصائصبر وما أ-

:وم التداوليـــــــــــــــةــــــــمفه

: ةـــــــــــغفي اللّ -أ

الًعقبة في المال  ،والحرب سواء ،وقيل الُذولة :الدَّولة والدُّولة  :(فقد جاء في الّلســـــــــــــــــان )َدَولَ (إلى مادة ) التداولية (يرجع مصطلح 
واجمع  الفئتين  على األخرى ،ويقال  كانت  لنا عليهم  الّدولةالحرب  أت ُتدال  إحدى ي في المال ،والّدولة بالفتح  فبالضم  

دوالت ،ودول يء ُدولة بينهم  يتداولونه  مّرة  لهذه  ،ومّرة لهذا  ،والجمع صار الف: الّدول ،والّدولة ،بالضم  ،في المال،يقال
الفعل واالنتقال من :اسم الشيء الذي يُتداول  ،والّدولةالدُّولة : اول به  بعينه ،وقال الزجاجللشيء  الذي يُتدبالضم ،اسم :والدُّولة.

حال إلى حال فمن قرأ 

قال يونس :كي ال يكون الفئ دولة  أي ُمتداوال ،وقال ابن  السكيت فعلى  أن يكون  على  مذهب المال ،كأنه  ) كي ال تكون  ُدولة  (
ثني بحديث  :وفي  حديث الّدعاء  .لمال ،والدُّولة بالفتح في الحرب ي الدُّولة بالّضم  ف:قال أبو عمرو  بن العالء  هذه اآلية ي ف حدِّ

يه واحدا  عن واحد اهللا صلى اهللا عليه وسّلم لم يتداولــــــــــــه بينك  وبينه الّرجـــــــــــال  ،أي لم يتناقله للرجـــــــــال ،وترو سمعته  من رسول 
،ودالت أي مداولة على األمر : بالدُّول ،وقالوا دواليك أخذناه :وتداولنا األمر .عن  رسول  اهللا صلى اهللا عليه وسّلم ،إنما ترويه  أنت

بيننا  تداولنا العمل ،واألمرويقال  .وهذه المّرة ،ذه المّرة هه أخذت:تداولته األيدي  و.بين الناس ولها،واهللا يُدااأليـــــــــــــام أي دارت 
1).بمعنى تعاوناه  ،فعمل هذا مّرة ،وهذا مّرة 

خر  يدّل على أحدهما يدّل على  تحّول شيء  من مكان إلى آخر ،واآل:"على أصلين ) َدَولَ (وردت مادة ) مقاييس اللغة  (وفي معجم 
إذا صار :،ومن هذا الباب تداول القوم الشيء بينهم اندال القوم ،إذا تحّولوا من مكان إلى مكان : ضعف واسترخاء ،فقال أهل اللغة 

الباب من قياس لحرب ،وإنما سميا بذلك ي االمال ،والّدولة في ويقال باب الدُّولة ف. لغتانمن بعضهم  إلى بعض ، والدَّولة والذُّولة 
2".ألنه أمر يتداولونه ،فيتحّول من هذا إلى ذاك ،ومن ذاك إلى هذا  
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: تعني اآلتي) دول (يّتضح أّن المفهوم المعجمي  لكلمة 

).اندال البطن (في حال أخرى غيرهان االسترخاء للبطن  بعد أن كا-

) القوم(التحّول من مكان إلى مكان -

) المال(هؤالء التناقل من أيدي هؤالء إلى أيدي -

)  .الحرب(االنتقال من حال إلى حال -

) .الّدولة(التمكين  من حال  دون أخرى -

التحّول والتناقل الذي يقتضي وجود أكثر من حال،ينتقل بينها  الشيء  ،وتلك حال اللغة  متحّولة من حال :مجموع هذه المعاني  -
أكثر ثبوتا من )  تداولية (ولذلك  كان مصطلح . حال أخرى لدى السامع ،ومتنقلة بين الناس  يتداولونها بينهم  ى إللدى المتكّلم 

3...المصطلحات األخرى السياقية ،النفعية  ،الذرائعية

راحه  مفهوم  المجال قتوقد تناول األستاذ طه عبد الرحمن  هذا المفهوم  قصد تقديم منهج التقريب  التداولي  للتراث اإلسالمي  با
،وجعله قسيما )  تناقله الناس وأدواره بينهم(معنى يفيد ) تداول الناس كذا بينهم(ف يقولنا )  تداول(أن الفعل :( التداولي  ،ومما ذكره  

ى الذي يحمله ،جرى  عليها  ليخُلص إلى أّن المعندار على األلسن  :الذي من داللته نقل الشيء  وجريانه ،نحو قولنا ) دار(للفعل 
4.)الفعل هو التواصل ،ومقتضى التداول أن يكون القول موصوال بالفعل

:الحـفي االصط-ب

في الدرس اللساني الغربي الحديث  ،هو دراسة  اللغة حال Pragmatique) (eلمصطلح التداولية يُقصد بالمفهوم العام 
(ال لــــــمقاب) التداوليات (متداولة بين مستخدميها  فقد اختار  طه عبد الرحمن  مصطلح االستعمال ،أي حينما تكون 

Pragmatique( يقول ) : مقابال للمصطلح  الغربي " التداوليات  "م  على مصطلح  1970وقد وقع اختيارنا منذ)

من معا ،ولقي منذ ذلك الحين  قَبوال ) التفاعل(و) االستعمال(ألنه  يوفي  المطلوب  حّقه  ،باعتبار  داللته على  معنيين  ) براغماتيقا
هو وصف لكّل ما كان : ( قائال) للتداول(،ثم يحّدد  المعنى االصطالحي  5لدن  الدارسين الذين أخذوا يدرجونه  في أبحاثهم  ،

6)امة الناس ،وخاّصتهم عراث تاهر التواصل ،والتفاعل بين صانعي المظهرا من مظ

جاّدة اولية في الثقافة العربية الحديثة بشكل عام  مع بروز  جهود وكثيرا ما يشكو الدارسون حديثا من قّلة االهتمامات بالدراسات التد
حيث يستند إلى المنطق ) في أصول الحوار وتجديد علم الكالم(كتابه في  هذا المجال ،نحو جهود طه عبد ارحمن  ،ال سيما ي ف

ة  توجيهية ،واللسانيات  في نظره تدليليحقيقته لغة تبليغية ي دراسة التراث ،وينطلق من أّن  الخطاب في ،والفلسفة ،واللسانيات  ف
:ثالثة مجاالت
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.الصوتيات ،والصرفيات ،والتركيبيات : تشمل الدراســــــــــات العاكفة على الدال الطبيعي  ،وتمثلها العلوم الثالثة: ات ـــالّدالـــي-1

.رجاالخي تشمل الدراسات الواصفة لعالقات الدوال ،ومدلوالتها ،سواء تصورات  ذهنية أم أعيانا ف: الدالليـــــات -2

: ومدلوالتها مع الّدالين بها، وأبواب هذا القسم ثالثةالدراسات الواصفة لعالقة الدوال  الطبيعية ،تشمل : التداوليـــــــات -3

.أغراض الكالم،ومقاصد المتكلمين ،وقواعد النخاطب

اعية االجتماعية ، اإلقنلشروط النطقية ،روط التداول اللغوي ،وُتخّلص في ثم يقترح شروطا للحوارية بشكل عام  ،ومما  تتضمنه  ش
7.،واالعتقادية 

:قائال) َغمةبـَرْ (ويجعله اختصارا لكلمة)Pragmatique(فيشرح مصطلح عبد الجليل مرتاض /أما د

ء بسواء ، تعدُّ  من  هذه الكلمــــــــــة التي دخلت  اللسانيات  الحديثة ،وغزت قلوب ،وعقول فئات  عريضة من الشباب  ،والشيوخ سوا( 
باالنسجام معها الذرائعية أو ،واألخيرة المرتبطة بالفلسفة ) نفعي  ،عملي،واقعي،درائعي(أكثر الكلمات  تداوال  ،وترجمتها الحرفي 

بنجاحها رى أّن الحقيقة تعرف يPragmatique،ويعني بها أيضا سيميولوجيا دراسة كّل ّدال من الّدوال الماثلة للعيان، ومذهب 
.قيمة عواقبه العملية ي من  عدمه أو فكر فالذي يعّد السبيل الوحيد لجّس  نبض معيار  صدق

" ذرائعي"بما هو  " التداول "وال أدري مّم جاءت هذه الكلمة ؟ وما عالقـــــــة  "  .تداولية "إلى )  Pragmatique(رجمت ولسانيا  تُ 
) .من دواليك (مّرة هذا ،ومّرة هذا :بتداول الناس  على الكـــــــــــالم  بعد تداول ،كمداولتهم على األمــــــــــر  ؟ إالّ إذا كان األمر يتعّلق

ما يخضع له االشتقاق  دفعا لاللتباس  ،وإخضاعا  إياها )  البرغمـــــــــة(ي فّضلُت ات  المصطلحات العربية ، فإنّ أن ألج  في ظلمودون 
َغم ،والمشتغل في حقلها البرغمة  فهو َمبْرغم،والمتعّلم َمبرْ ) مثال(إذا عّلمه ْرِغمه ،برغمة ،برغمه ،يـُبَـ ... بته ،وتصغيره ،العربي ،ونس

...برغمّيون برغميان ،وبرغمية ،وبرغمي ،و

Les néopositivistesضعّيين الجدد الو "مصطلح المناطقة ،وخاصة لدى من يسمون   ي أيا كان  األمـــــــر  ،فإّن البرغمــــة ف

دراسة "تشير إلى استعمال لغوي  يضع  المخاطبين في  تفاعل تبليغي  نظريا ،وعمليا ،ولذا فليس  دحضا أن يطلق عليها أيضا 
لعدللــــــــــة ابوصفها  قواعد  التركيب لرموز اللغة  ،وعن ) Syntaxe(،والرغمــــــــــة  تنماز  عن  السانتكس"الستعمال اللغة 

)sémantique (مسّلم به  سلفا بين هذه الرموز من خالل وضعها  موضع  االتنفيذ مع شيء آخر وفق تواضعالتي تفّســــــــــــر
8).المتكلمين 

) : Pragmatique(تداولية  ) Franck neveu(وجاء  في قاموس علوم اللغة لفرانك نوفو

والتداولية  هي  مجال  من  ) .فعل Pragmaنسبة إلى  الفعل ، من (pragmatimosأصل الكلمــــــــــة الفرنسية  من اليونانية 
كنقطة  التقاء االخنصاصات ، حيث  تتقاطع  بالخصوص  اللسانيات التلّفظية لوقت  ذاته  التقاء ي اعلوم اللغة  يمكن  أن يوصف ف

ري  ،وعلوم  اإلبالغ ،والعلوم حواالحليللتّ الدالئلية  ،واالنفسية ، وداللية النصوص  ،وسانيات لللّ تماعية ،وجاللسانيات  اال،و
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هي توّجه دراستها ال  إلى نظام  اللسان  ،وإنما إلى استعماله  ،وبالخصوص المسائل  المرتبطة  بالمعنى ،وبتأويل الّلفظيات  ،والعرفانية
Dictionnaire de)(آن  روبول  (،و) وشالر جاك م( اقترح لقد . Pragmatique (التعريف اآلتي:

اللسانيات دراســـــــــــــة استعمال اللغّــــــــــــة ،بالمقابل مع دراســــــة النظام اللساني  الذي يهّم فعليارف التداولية  باعتبارها بصفة عامة  تُع"
النظام اللساني  ي عملية اإلبالغ  وال في محايدا ف ي تأثيراته  ال فوإذا تحدثنا عن استعمال اللغة  فألّن  هذا االستعمال  ليس  .

ال )  حدوثيات  الزمان ،والمكان ،والشخص  مثل اآلن ،هنا ،أنا(إنه  فعال لعادي جدا  أن نسجل أّن  عددا ما  من الكلمات  . ذاته
وإنه .التبادل الكالمي نبلغ أكثر بكثير مما تفيده كلماتنا ي ويكون  أقل ابتذاال التذكير بأننا ف.تلفظها  سياقي مكن  تأويلها  إالّ  في

ث في االّتجاه  المعاكس  تسجيال  لالستعمال في النظام ذاته أقل  ابتذاال كذلك  القول  أخيرا  إّن استعمال األشكال اللسانية ُيحدِ 
9. التعليق على ظروف استعماله ،أي تلفظـــــــــــهي فيظ فيتمّثل معنى اللُّ :

بواسطة بنية المتداولين  للغة ،والمستعملين لها  ،بواسطة  أّن أية خصائص  للخطاب تتحّدد )فان دايك (يرى تداولية الخطاب وعن 
ومن ناحية  ثانية فإّن  بنيات خطاب ما  ،عندما  يتلّفظ  بها  . كّل  تحاور  ي  ضروب  إنجاز قوى فعل  الكالم  ،وتناول المعلومات  ف

10...تنشئ  هي بذاتها  جزءا من السياق التواصليفي التحاور ،يمكن  أن

هو مدعاة  دائما لاللتباس  ،فهو  مستعمل في )Pragmatique(اصطالح التداوليةإّن :( فيصّرح  قائال )دومينيك مانغونو(أما
كّون جانب  المُ غة ،إلى كّون من مكّونات اللّ ويحيل  لفظ  التداولية على مُ . غــــةلساني ورؤية خاصة للُّ على مجال الوقت نفسه لإلحالة 

موريس .ش(ن  من قبل  الفيلسوف  األمريكي دشّ المُ كّون التداولي  انبثق  عن التقسيم  الثالثي كّون  التركيبي ،وهذا المُ الداللي  ،والمُ 
:اإلحاطة  بأية لغة  ،سواء  أكان صوريا أو طبيعيا م  الذي مّيز  مجاالت  ثالثة في 1938في )

.فيما بينهاعلـــــــــــم  التراكيب   الذي يعني  بعالقات  األدلــــــــة -1

.دلــــــة بالواقعيعالج عالقات  األعلم  الداللــــــــــة الذي -2

تهتم  بالعالقات   القائمة  بين  األدلة ومستعمليها ،واستعمالها  ،وآثارها  ،من حيث  معناها الضيق  ،وتطلق التداوليـــــة التي -3
أو عندما لي اكّون  التداولي ،وعندما  نتحدث  عن  المكّون  التدو عني  بالمُ التي  تُ التداولية إذن  على التخّصص  أو  التخصصات 

فالملفوظ :في سياقها فإننا نقصد بذلك الُمكّون  الذي يعالج وصف معنى الملفوظات) عوامل تداولية (ظاهرة ما خاضعة لنقول  إّن 
...حسب  السياقات  ،كملوظ تهكمي أو كدعوة  الحترام النظام أو كنتيجة لمحاجة الخمثال  يُؤّول )  بول ليس هنا(نفسه 

إلى ن يدعويطرح حينئذ  هو معرفة  ما إذا كان المعنى  قابال  ألن  يفصل عن التداولية،هناك  جدل  قائم بين  مَ والسؤال  الذي 
.إدماج  التداولية  ف يصلب نظام  اللغة  ،والقائلين بإبقاء  النفصال  قائما  بين الداللة والتداولية 

البنوي  ،في هذا الباب ،تسري االّتصال  ،الذي يعارض التصّور /شكل أعّم للتبليغ التداولية توصيف كذلك  لتصور للغة  ،وب-
بقدر ما هي تشابك  للعديد  من التيارات التي تشرك  في  وليــــــــــة ليست  بنظرية خاصةالعلوم اإلنسانية كافة ،إّن التداي التداولية ف

:من أمهات  األفكار بخاصة عدد 
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)م 1914-1839(سيميائيات  بيرس -

نبثقـــــــــــة عن أبحاث الفيلسوف  اإلنجليزي  أوستين  ،التي  واصلها سورل  حول البعد اإلنشائي  نظريــــــــــــة  أفعـــــــــــــال  الكـــــــــــالم ،المــــ-
.عما نقوم  به  ونحن  نتكّلم للغــــــة ،أي 

) .1979غرايس ( في التفاعليقوم  بها  المشاركون دراســـــــــــــة االستنباطات  التي-

...كوليوليبنفست،ياكبسون،أوروبا مع بالي ،ي األبحاث جول التلّفظ  الّلغوي  التي تنامت  ف-

.بحاث حول المحـــــــــــــــاجــــــــــــة األ-

.دراسة التفـــــــــــــاعل الّلغوي -

11.كنظرية بالو آلتوالتصال  / بعض نظريات  التبليغ-

المفاهيم  األساس  لتحليل  في تحليل هذا  المفهوم منأّن فيذكر  دومينيك مانغونو Tour de paroleأما التداول على الكالم 
-Turnفي اإلنجليزية(ي  بالتداول  على الكالم ويعنعلى الكالم ،ديث  ،ذلك  أّن كّل حوار يتبدى بوصفه  تداوال  للمتخاطبينالح

Talking ( اآلليـــــــــــــــة  التي تحكم  هذا  التداول  أو  التعاقب ،وخاصة ،من  باب المجاز المرسل ،مساهمة كّل مشارك  ،وكّل كالم
على الكالم ،ألأّن المتلّفظ  المشارك  يمكنه  إرسال  إشرارات  لغوية أو شبه لفوية يدلي به ، يصعب  في أحيان  كثيرة تحديد التداول 

هل التداوالت  هذه  :نظر ،إّن دراسة التداول على الكالم  تحصل من خالل عّدة  وجهات  ) Regulateur(دون  أن يتكّلم 
يحري المتلّفظ  اختيار  تداوله التالي؟  يمكن  مع ؟ كيف متداخلة أو ال؟ما هو  موقف المتلّفظ  المشارك  حين يكون  ف يوضع المست

أو ال في تداخالتهم متى يمكن  للمتلّفظ المشارك  تناول الكالم ،إّن إشارات  مختلفة  ،أن يذكروا/للمشاركين من خالل أمارات  
Jefferson)1974(12جفرسون و Sacks Schelegoffالنّص األ ساس  في هذا المجال هو نّص ساكس 

خصائص الّلغـــــــــــة  هي دراسة)pragmatics/Pragmatiqueالتداولية() :المعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات ( فيجاء و
ضوع  و الخطاب  ،ومي وافع  النفسية  عند المتكّلم  وردود المخاطبين  ،واألنماط  المسكوكة  ففي االستعمال  ،من حيث  الد

المظهر  التركيبي الذي  يهتم  بالخصائص  الصورية للُبنى  الّلغوية أو  المظهر  الداللي  الذي يهتم الخ  بخالف ...الخطاب ،
دراسة تُعنى بالحدث  الّلغوي من حيث أوجه  التلّفظ بما ف يذلك  اإلثبات  أو النفي من. ،والعالم  بالعالقات  بين  الذوات اللغوية

13.الخ ..ق ،أو الصحة  للملفوظ خالل األفعال اإلنجازية أو شروط الصد

):Théorie de la Pertinence(مبادئ نظرية المالءمـــــــــــة

قصدية ، ولية المعاصرة على مفاهيم ،ومبادئ عديدة كثيرا ما يتداولها الدارسون المعاصرون ،وهي الفعل  الكالمي ،والاتقوم  التد
.،ومتضمنات القول،ونظرية المالئمة ) أو المحادثي(االستلزام التخاطبي 
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،أرسى دعائمها ،وأسسها كّل نظرية تداولية معرفية "مسعود صحراوي   هذه النظرية على أنها /دفُيعّرف المالءمة  يتعّلق بنظرية أما ما
:أمرين ،وتأتي أهميتها التداولية من) D.Sperber(ودان  سبربر) D.wilson(من اللسانيين  ديردر ولسن 

.أنها تنتمي إلى العلوم المعرفية اإلدراكية-

.أنها وألول مّرة منذ  ظهور األفكار  ،والمفاهيم التداولية ،تبين بدقة موقعها من اللسانيات  ،وخصوصا موقعها  من علم التراكيب -

الملفوظات  ،وظواهرها البنيوية في نزعتين  كانتا  متناقضتين  ، فهي نظرية  تفّسر فنظرية المالءمة  في  اعتقاده  تدمج إذن  بين 
.الوقت نفسه  نظرية  معرفيةي الطبقات المقامية المختلفة ، وتعّد ف

:يين والسبب أنها تدمج  مشروعين معرف

)1983(Fodorلفودور) Modularity(مستّمد  من مجال علم النفس  المعرفي ،خاصة النظرية القالبية : أحدهما 

.الحوارية1975Griceيستفيد  من مجال فلسفة اللغة ،وبخاصة نظرية جرايس:وثانيهما 

14.خاص للمعالجة اإلخبارية وقد استفادت  نظرية القالبية من تصّور

:،يمّر بالمراحل اآلتية تنطلق النظرية  القالبية من تصور  خاص  للمعالجة اإلخباريةو -

:ألولىة اــــــــــــالمرحل

) Perceptions(راكات المباشرة اإلدترجمة التي تتعّدد وظيفتها في) Transducers(مرحلة الّلواقط) فودور(يطلق عليها 
.،مهما كان مصدرها ،ونقلها إلى الدماغ قصد المعالجــــــــــــــــة

:الثانية المرحلــــــــــــــة 

،وهي متخّصصة فيمعالجة ) périphériques(أو األنظمة البعيدة  عن المركز ) input(الّدخل األنظمةويطلق عليها مصطلح 
،قصد تأويل ملفوظ معّين  ،غير ..سواء  كانت من المجال البصري أو الّلغوي  أو السمعي الخ" واقط لالّ " المعطيات  المستمّدة من 

ي،ووتالمستوى الصّ في يظّل غير ُمكتِمل  ألنه في هذه  المرحلـــــــــــة  يكون التعامل مع الُمعطى الّلغــــــــــــوي  محصورا أّن هذا  األخير
.لداللي االّتركيبي ،و

: المرحلـــــــــــة الثالثـــــــــــة

قط  يكتمل  التأويل بموجب عملية دمج اإلخبــــــــــار الناتج عن  الّال معها ) Central Systems(تعرف باألنظمــــــــــــة المركزيــــــــة  
.برهانيةغيرالّدخل باإلخبار  المخزون  في الّذاكرة التصورية قصد إنتاج  استدالالتواألنسقـــــــــــة 
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األقوال بتأويل تام  ،ألن األنظمـــــة الّدخل  ال ّسخ  الفرضيات  ،وتظفرتتكّون  ،وتتر "أنه فيقلب هذه المرحلــــــــة ) سبربر و ولسن(يبين 
إلى كّل المظاهــــــــر غير الترميزية ،أي الترميزية  لألقوال ،بينما  يتّمم  النظام المركزي عملية التأويل بصرف  عنايتهتتعدى المظاهر

.االستدالالت غير البرهانيـــــــــة ،انطالقا من السياق التأويلي 

.ن  أّن عملية التأويل تزاوج بين الترميز واالستداللبهذا يتبيّ 

عام  أ التي تنّص  على أّن التواصـــــــــل الكالمي  محكوم  بمبد) 1967(التخاطبية ) جرايس (من  نظرية ) سبربر وولسن (كما استفاد 
ياتها ،وقّلصت  محتو )  جرايس(أعادت  الّنظــــــــــر ف ي نظرية )  نظرية المالءمــــــــــــة(إالّ أّن  ،وبمسلمات  حوارية) مبدأ التعاون (

الناسب ( كأساس مركزي  يختزل  جميع المسلمات  المذكورة ،ويُعّد تعميما  للتواصـــل الموصوف ب)  مبدأ المالءمــــــــــة (على 
Ostensive) (االستداللي  –inferential (فهم:

.مالءمة  إلبالغ  افتراضاتــــــــــهاألكثــــــــــر) Stimulus) (الُمثيـــــــــــر(يستعمل مناسب ،ألن المتكّلم  -

.وهو استداللي ،ألن  المتلقي يستدل على القصد اإلخباري  ،انطالقا من المؤشرات  المسوقة من قبل المتكّلم -

.،يقوم  على هذا األساس )  سبربر وولسن(فالتواصل ،في نظر 

التواصل االستداللي  المناسب ينتج المتكلم مثيرا واضحا للمخاطب  ،فيصبو األّول إلى  جعل مجموعــــــــة من االفتراضات واضحة -
.أو أكثر وضوحا لدى المخاطب

شيئا  ُمعطى بشكل نهائي  أو  محّدد  قبل عملية الفهم  تصورها للسياق ،إذ لم يُعد )  المالئمــــــــــة(لعّل  أهم  ميزة  تتمّيز بها  نظرية 
.،وإنما  يُبنى تبعا لتوالي األقوال

:ُتستمدُّ من مصادر ثالثــــــــــــــة) ويتألف السياق  من زمرة من االفتراضات السياقية

: تأويل األقوال السابقــــــــــــة-1

الذاكرة التصورية ،حيث تمثل جزءا ال يتجّزأ من ي تفات إلى أول الكالم  وتأويله تخزن فإّن القضايا التي نحصل عليها  مباشرة بعد االل
.هـــــــفالبّد  من رّد آخر الكالم على أولّ . سياق تأويل األقوال المستهدفة في المعالجــــــــــــة

: المحيـــــــــــط الفيزيائي-2

للمتكّلم  قد يتمّثل قد يشمل السياق أيضا ،كّل  تمثيل قضوي ،انبثق من المكان الذي جرى فيه التواصل ،حيث إّن الجهاز اإلدراكي 
.خصائص األمكنـــــــــة بشكل مباشر أو غير مباشر

:ذاكرة النظام المركزي-3
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.يليالسياق التأو بعضها فيتحتوي ذاكرة النظام المركزي على معلومات مختلفة عن العالم  نستخدم

كيف نصل إلى المعلومات  المخزونة في النظام المركزي؟: طرح سؤال أساسيتطلبيإّن الحديث عن المصدر األخير 

في مرحلة األنظمة الّدخل ،حيث تضّم مجموعة من المفاهيم ) الصيغة المنطقية(بأن ذلك  من خالل  سند يجيب المؤلفان 
)concepts ( عنوان  تصوري  في الذاكرة  المركزية ،يخزن ثالثة أنماط من المعلومات مفهوملكّل:

.يتضمن  معلومات عن بعض العالقات المنطقيـــــــــــــة: المدخــــــــــــــل المنطقي- أ

يخّص جميع المعلومات  المتعّلقة بعنصر معجمي ،إّن  مدلول هذا المصطلح  ال يختلف كثيرا عن نظيره : المعجمـــــــيالمدخــــــــــل - ب
.واتية ،والتركيبيةالنحو  التوليدي ،حيث يضّم المعلومات الصّ ي ف

.أو خصائص تقترن بمفهوم معّين يضّم كّل المعلومات التي نكّونها حول موضوعات  أو  أحداث :المدخــــــــــل الموسوعي - ج

كيف تنتقي االفتراضات  السياقية؟: يطرح  نفسه ،فإن ثمة سؤاالإذا كانت المداخل  الثالثة مصادر لالفتراضات السياقية

) .مبــــــــــــدأ المالءمـــــــــــة(يتم بموجب   بأّن ذلك ) 1986(سبربر و ولسن (يجيب 

:انطالقا من وسيطين يتحّدد  هذا األخير 

) .contextual effects(اآلثــــــــــــــــار المعرفيــــــــــــــــة 

) .cognitif cost(والجهـــــــــــــد المعرفي

،مما ينتج عنه مجموعة من الحوسبات ،كتعديل )  جديدة(،والثانية ) قديمة(اهما تعالق بين  معلومتين  ،إحديراد بالمفهوم األول كلّ 
.افتراضات توجد في ذاكرتنا التصوريةأو تحسين أو إثبات أو إقصاء 

ثار ال يعني هذا أّن درجة مالءمة الخطاب موقوفة على اآل.يمّكن  هذا التفاعل بين  المعلومات من تمييز المعلومات الواردة عن نقيضها 
:حسب المبدأ اآلتي) مالءمة األقوال (دور تقويم مدى ) الجهد المعرفي(فلوسيط السياقية التي تنشأ عن  تفاعل قضيتين ،

هذا الملفوظ ،وكلما " مالءمـــــــــــة"درجـــــــــــة كّلما قّل الجهــــــــــــــد المعرفي المبذول في معاجــــــــــة الملفوظ ازدادت 
15.ى التعامـــــــــــل مع الملفوظ ما جهدا كبيرا كانت مالءمتــــــــــــه ضعيفــــــــــــــةاستدع

) :Les implicites: (متضمنات القول-

هو مفهوم تداولي إجرائي يتعّلق برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنية ،وخفية من  قوانين الخطاب ،تحكمها ظروف 
:كسياق الحال وغيرها الخطاب العامة  
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):pré-supposition(االفتراض المسبق -

تشّكل هذه االفتراضات .مّتفق عليها  بينهم تواصل لساني   ينطلق  الشركاء  من معطيات  ،وافتراضات معترف بها  ،وففي كّل 
.الضرورية لتحقيق النجاح   في عملية التواصل ،وهي  محتواه ضمن  السياقات ،والبُنى التركيبية العامـــــــــــــةالخلفية التواصلية

.أغلق النافذة : مثال1ففي الملفوظ 

.ال تغلق النافذة: 2الملفوظ ي وف

)النافذة  مفتوحة (مضمونها أّن ) مسبق–افتراض (في الملفوظين كليهما خلفية 

didactiqueالتعليميات في فذات  أهمية قصوى ف يعملية التواصل ،واإلبالغ  ،" المسبقة –االفتراضات "ويرى التداوليون أّن 

بافتراض  وجود أساس سابق منذ زمن طويل ،فال يمكن  تعليم الطفل معلومة جديدة إالّ  ) المسبقة–االفتراضات (عتراف بدور االتم 
فلها سبب أصلي  مشترك هو ضعف " يء التواصل السّ "المنضوية تحت  "سوء  التفاهم "أما مظاهر .لبناء عليه  نطالق  منه  ،واااليتّم 

.الضروري  لنجاح كّل تواصل كالمي" المسبقة–االفتراضات "أساس 

Les Sous( األقوال المضمرة- –entendus(

على أساسدد ،ومقامه على عكس  االفتراض  المسبق  الذي يحهي النمط  الثاني  من متضمنات القول  ترتبط  بوضعية الخطاب 
القول المضمر هو كتلة المعلومات التي يمكن للخطاب أن يحتويها ،ولكن تحقيقها ف يالواقع يبقى :"تقول أوركيوني .معطيات لغوية 

رهن خصوصيات  سياق الحديث 

:ومثال ذلك  قول القائل

"ممطـــــــــــــــــرة إّن السمــــــــــــــــاء  "

:إّن السامع لهذا الملفوظ قد يعتقد أّن القائل أراد أن يدعوه إلى

.المكوث ف يبيته-

.سراع غلى عمله حتى ال يفوته الموعدأو اإل-

أو االنتظار ،والتريث حتى يتوقف المطــــــــــــر-

.أو عدم نسيان مظلته عند الخروج-

والفرق  بينه وبين  المسبق أّن األول .ينجز ضمنها الخطاب تعدد  السياقات  ،والطبقات  المقامية التي وقائمة التأويالت مفتوحة مع 
16وليد السياق الكالمي المتنامي  تدريجيا ،والثاني وليد مالبسات الخطاب
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: االستلزام التخاطبــــــــــــــي -

،تدل أّن جمل اللغات الطبيعة ف يبعض المقامات) غرايس( الفيلسوف ال حظ بعض فالسفة اللغة  ،واللسانيين التداوليين ،وخصوصا 
:) ب(و) أ(بين أالستاذين : على معنى غير محتواها القضوي ،ويتضح ذلك من خالل الجوار اآلتي

مستعّد لمتابعة دراسته الجامعية ف يقسم الفلسفــــــــــــــة؟)  ج(هل الطالب ) : أ(اذ ـــــــــــاألست-

.ال عب كرة ممتاز) ج(إّن الطالب :)ب(األستـــــــــــــاذ -

الوقت نفسه ي وجدنا  أنها تدّل على معنيين اثنين ف) ب(األستاذ  أننا إذا تأملنا الحمولة الداللية إلجابة) غرايس(ال حظا الفيلسوف 
من العبي الكرة الممتازين ،ومعناها االستلزامي أّن الطالب المذكور )ج(في  أّن الطالب ر معناها الح.مستلزم خراآل،أحدهما حرفي و

17.ــــــــــــــة قسم الفلسفي ليس مستعدا لمتابعة دراسته ف

: الفعل الكالمــــــــــــــي -

أنه كّل ملفوظ ينهض  على نواة مركزيـــــــــــة في الكثير من األعمال التداولية ،وفحواه) Speech  act(أصبح  مفهوم الفعل الكالمي 
إلى ) Actes locutoires(وفضال عن ذلك ،يُعّد نشاطا ماديا نحويا يتوسل بأفعال قولية .نظام شكلي داللي ،إنجازي تأثيري 

Actes(،وغايات تأثيرية ) الخ...كالطلب،واألمر،والوعد،والوعيد ()Actes Illocutoires(تحقيق أغراض إنجازية 

perlocutoires  (تلقي  متخّص ردود فعل ال) ومن ثم فهو فعل يطمح إلى  أن يكون فعال تأثيريا يطمح إلى ) كالرفض والقبول،
18.، اجتماعا أو مؤسساتيا ،ومن ثَمَّ إنجاز شيء ماب أن يكون ذا تأثير في المخاطَ 

–لفلسفة اللغوية الحديثة أهم مبدأ في الغـــــــــــة  من أو أفعال ال) Les actes de langage(وقد نشأت  فكرة أفعال الكالم 
االستعمـــــــــــال اللغوي  ليس  إبراز منطوق لغوي فقط ،بل إنجاز حدث  اجتماعي  معّين (وهو كأّن  –مجال نشأة  التداولية  وتطورها 

19).في الوقت نفسه

االستلزام التخاطبي ،ومتضمنات القصدية ،والكالم ،ونجد  أفعالمن أبرز المفاهيم والمبادئ األساسية  للتداولية يّتضح مما سبق أّن 
المعرفي ،وقد أرسى معالمه كّل من  العالمين ،وعليه تبقى هذه النظرية األخيرة  نظرية تختص بالدرس التداولي القول ،ونظرية المالئمة

منذ نشأة المفاهيم أنها تنتمي إلى الغلوم المعرفية واإلدراكية ،وأنها وألول مرة :من جانبيناللسانيين ولسن وسبربر ،وتأتي أهميتها 
)الدرس النحوي (التداولية تبّين بالتفصيل مكانها وموقعها من  الدراسات اللسانية ،وبخاصة علم التراكيب 

:الخاتمـــــــــــــــــــــــة

:هي النحو اآلتيقة مع الدرس اللساني التداولي ،يمكن أن  أخلص في األخير إلى جملة من  النتائجلشيّ بعد هذه الرحلـــــــــــــة العلمية ا

غويــــــــــــــة التي تحّقق  التواصل في ظروف معيّنة ،نحو الرموز  تعتبر اللغة البشرية عنوانا لجميع األنظمة الداللية األخرى غير اللّ -1
.هذه األنظمة ال تؤدي  إالّ بتأويلها  إلى اللغة ،فهي تحتويها جميعا،واإلشارات ،والمصطلحات المتنوعة  ،ذلك أّن 
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شأ فيه الفكر االتداولي  ،وبعد تفّحص العديد  برؤى تعكس التنوّع   المعرفي الذي نتعتبر مدّونة تعريفات التداولية كثيفة و غنية -2
.ينكو  ،لم تتحّدد  بعُد  مع  أنها في قّمة ازدهارهاعّن  لكثير من المتخصصين أنهم أمام تداوليات حسب فرانسوا أرممنها 

مجموع تعريفات هذا الحقل يرّكز  على  دراسة العالقة بين المتكّلم ي ال اللغة  ،فاهتمامها فمتقوم التداولية على دراسة استع-3
يلحق هذه العالقة من شروط  ،ومالبسات ،حيث تدرس كّل العالقات بين  المنطوقات  اللغوية ،وعملية االّتصال والّسامع  بكّل ما 

،وقواعدها ) أو أفعال كالمية(صالحية منطوقات لغوية وتستند  إلى علم اللغة  النفسي ،وعلم اللغة االجتماعي  ،وتعالج قيود.والتفاعل
.بالنسبة إلى السياق

ديردر ال َجَرم أّن نظرية المالءمة   تعّد نظرية تداولية معرفية ،وضع أسسها،وأرسى دعائمها ومعالمها كّل من العالمين اللسانيين-4
بدقة أنها تنتمي إلى العلوم المعرفية اإلدراكية ،الثاني أنها حّددت :ل األو : ولسن ،ودان سبربر  ،وأن أهميتها التداولية تكمن في جانبين

.وألول مرة موقعها من الدراسات اللسانية الحديثة  ،والسيما  موقعها من علم التراكيب 

وتقوم فكرة والسياق،،جاج  ،والتفاعلية الملفوظية ،الحِ من أهم قضايا اللسانيات التداولية ،وموضوعاتها ما يُعرف بأفعال الكالم،و-5
التي عرفت احتجاجا من طرف اللسانيات الحديثة ) اللغة والكالم(شرح ثنائية دي سوسير في) بنفيست(الملفوظية أساسا على جهود 

.عموما

:الهوامش و اإلحاالت

451- 3/450م ،203-هــ1423لسان العرب البن منظور ،دار الحديث للنشر والتوزيع ،القاهرة ،:ينظر- 1

.2،1991،2/314معجم مقاييس اللغة البن فارس  ،تحقيق وضبط عبد السالم هارون ،دار الجيل ،ط- 2

148-147خليفة بوجادي ،ص/ العربي القديم ،دفي اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس :ينظر - 3

.149ينظر الرجع نفسه ص- 4

.)  151خليفة بوجادي ص/ في اللسانيات التداولية د:نقالعن(27في أصول الحوار،وتجديد علم الكالم ،ص:طـــه عبد الرحمن  - 5

.151في اللسانيات التداولية ص:بوجادي خليفة/د:نقالعن .(244تجديد المنهج في تقويم التراث ،ص:طــه عبد الرحمن  - 6

.152-151خليفة بوجادي ،بيت الحكمة،ص/ في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم ،د: ينظر - 7

.309-308هومه،بوزريعه،صعبد الجليل مرتاض ،دار / د.،أ) عربي-فرنسي(القاموس الوجيز في المصطلح الّلساني : ينظر - 8

.147، ص2012، 1الطيب البكوش مركز دراسات الوحدةى العربية،بيروت ،ط:صالح الماجري ،مراجعة:قاموس علوم اللغة ،فرانك نوفو،ترجمة- 9

.351شرق ،الدار البيضاء ،صالنّص والسياق استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي ،فان ديك ،ترجمة عبد القادر قنيني ،إفريقيا ال: ينظر- 10

.وما بعدها100محمد يحياتين ،الدارالعربية للعلوم ناشرون  بيروت،ص: المصلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ،دومينيك مانغونو ،ترجمة:ينظر- 11

.132نفســــــه صينظر المصـــــــــدر- 12

.116المنظمة العربية  للتربية والثقافة والعلوم مكتب تنسيق التعريب،ص)عربي–فرنسي –إنجليزي (المعجم الموّحد لمصطلحات اللسانيات - 13

50- 49مسعود صحراوي ،دار التنوير،ص/ التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في التراث اللساني العربي ،د: ينظر–14
.وما بعدها50ينظرالمـصـــــــــــــدرنفســــــــــــــــــه ص- 15

.وما بعدها42مسعود صحراوي ،ص/ التداولية عند العلماء العرب ،د:ينظر - 16

.وما  بعدها45المصـــــــــــدر نفســـــــــــــــه ص: ينظر - 17

.55-54ينظر المصدر نفسه ص- 18

72مسعود بوجادي ،بيت الحكمة، العلمة،/ التداولية مع  محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم ،دفي اللسانيات : ينظر - 19
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:مكتبـــــــــــــــة البحث 
مسعود صحراوي ،دار / التداولية عند العلـــــــــــــاء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب ،د- 1

.م2008- هـ1429التنوير للنشر والتوزيع ،حسني داي ،اجلزائر،الطبعة األوىل 
اجلزائر، –خليفة بوجادي، بيت احلكمة ،العلمة /يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الدرس العريب القدمي ،د- 2

.م 2012الطبعة الثانية 
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:عنوان المداخلة

في المصطلح وعالقته باألبستمولوجیارؤیة: التداولیة المعرفیة

مــنهج فــي الدراســة العالقــة الجامعــة بــین التداولیــة كتعــرف التداولیــة المعرفیــة علــى أنهــا
األدبیـــة والعلـــوم المعرفیـــة، وجاعـــت كنتیجـــة حتمیـــة لمـــا حققتـــه التداولیـــة فـــي مجـــال التواصـــل 

األصــعدة وتبعــا لمــا حصــل مــن تطــور علــى مســتوى المعــارف االنســانیة اإلنســاني علــى جمیــع 
لم یشهد لها التاریخ مثیال نتیجـة لقیامهـا علـى مبـدأ التجریـب والتشـكیك ة التي شهدت قفزة نوعی

" غــرایس"الــذي اســتفاد مــن منجــزات searleولعــل أبــرز مــن یمثــل هــذا الطــرح كــل مــن ســیرل
danنطالقــا ممــا اشــتهر فیــه كــل مــن دان ســبیریرنظریتهمــا ااهــذان األخیــران اللــذان أسســ

sperberنو دیردرولسdeirdrewilson.

التـي بحثي سـنحاول فیـه االبتعـاد عـن التداولیـة اللسـانیة إننا إذ نبحث في هذا المجال ال
ونركز البحــث علــى تداولیــة كــل مــن وواطســنبلومفیلدكیة لــدى كانــت أقــرب إلــى النظریــات الســلو 

وقــد جمــع 1فــي لــب الموضــوع أن نجیــل النظــر فــي نشــأة هــذه الدراســة،والبــد لنــا قبــل الخــوض،
مختلف هـــذه المراحـــل فـــي كتابـــه المـــدون أســـفله، وعمـــال علـــى إیجـــاد روبـــول وجـــاك موشـــالر آن

جــراء والحقــول المفهومیــة، ویعــد كــل مــن اإلألداء و اعلــى مســتوى العالئــق الكائنــة بــین العلمــین
لهــذه أرســتمعــة التــي من أبــرز األســماء الالوغرایســسیرلإلــى جانــب ،وفاندایكوغوفمانأوســتین
تشمل حیـز التأویـل، ویتحـرك ضـمن هـذا الحقـل لاألولیة ووسعت من مجاالتها مبادئها الدراسة 

أطر ضـــمن نطـــاق معرفـــي تتـــاللســـانیة التـــي وغیـــرالتـــداولي مجموعـــة مـــن النظریـــات اللســـانیة 
اتها ددتـى السـلوكیة ومختلـف محـالنطقیـة وحنظري تطبیقي یمـس مختلـف التعـامالت االنسـانیة

لمثــل هــذه العنایــة البالغــةىق مــن مســتویات الفهــم والتأویــل، ولعــل أبــرز مشــروع أولــلــالتــي تنط
بنـي علـى المنالذي یستند على مرجعیـة فلسـفة التواصـل اإلنسـاني الدراسة هو المشروع الغرایسی

مراجعة، آطیف زیتوني، : سیف الدین، غفوس محمد الشیبیاني: تر: أن روبول وباك موشالر، التداولیة الیوم، علم جدید في التواصل، ط: ینظر-1
.68-51، ص1998، بیروت، المنظمة العربیة للترجمة



والعنایــة، اجتهــد فیهــا العلمــاء ة بالــدرسینــة وٕان تعــددت مســتویاتها فهــي خلیقــمعرفــة فكریــة مع
ماماتهـــا ولعـــل أبـــرز هـــذه العلـــوم یـــأتي فـــي هذه الدراســـة مـــن أجـــل تطبقهـــا علـــى اهتقتنصـــتهاوا

ألرسطي الذي ینزع نحـو العقلنـة والتوجـه االسـتداللي لكشـف الحقـائق وٕاثبـات امقدمتها المنطق 
كتسـي طابعـا تجریبیـا صحتها من عدمها، وهو ما دفع هذه الدراسة نحو التجریدیـة وٕان كانـت ت

تها مـــن منعكســـات الشـــرطیة التـــي اكتســـبت شـــرعیلاظریـــات وات كنقبـــل ظهـــور مثـــل هـــذه الـــدع
ـــة التـــي جـــاء بهـــا كـــل مـــن  ـــات التوزیعی وجـــاءت هـــذه الحركـــة وواطســـن وهـــاریس بلومفیدالنظری

كثـورة علـى noamchomskyوم تشومسـكيدراسـة اللغـة مـع المفكـر اللسـاني نعـالعقالنیة فـي 
بهــا حیــث اقتــرح هــذا األخیــر مقاربــة تولیدیــة الــزمنظــل لــرده مــن لبلومفیلدیــة التــي تتقداتــه امع

ســلوكیة حــول الــذاكرة والتــي تبــین مــن النتــائج تجاربــه غیــر جــورج میلــر وقــدم (للمســائل اللغویــة 
).لها أن الذاكرة البسیطة ال یمكن إال أن تشمل على أكثر من خمسة عناصرخال

ة بالبنیویــــة األوروبیــــة وحتــــى األمریكیــــة واقتــــرح مقاربــــبحیــــث قطعــــت مقاربتــــه العالقــــة
لرقمنـــة اللغـــة واقتحامهـــا كـــن مـــن إقامـــة تصـــور آلـــي للغـــة فـــي محاولـــة بـــدیل یمّ ریاضـــیة للغـــة ك

الـذكاء االصـطناعي التـي عـرض لهـا ضي في النهایة إلى نظریة معرفیةأو بة اآللیة تفوسسللح
ـــ ـــررة اضـــحمانتا وأبمفـــي مـــداخالتهsimonوســـیمون newellوال ن عـــن خصوصـــیة Milerمیل

تهــا التــي هنیــة وتوظیفاي مجــاالت االســتدالل والقــدرات الذالمقاربــات التجریبیــة غیــر الســلوكیة فــ
علـــم الـــنفس، اللســـانیات، (وحـــددت العلـــوم المعرفیـــة ار الســـلوكي یـــتجـــاءت كـــردة فعـــل اتجـــاه ال

خ والكیفیــة التــي المــآلیــة عمــل )صــطناعي وعلــوم األعصــاب وغیرهــافلســفة العقــل، الــذكاء اال
علـى الحالـة الذهنیـة، وقــد اعتمـاداها ویوظفهـا وضــبعـارف وكیـف ییكتسـب بهـا العقـل جملـة الم

التي نشرها كـل خمسینات من خالل مجموعة من المقارباتسط الظهر هذا البرنامج المعرفي أوا
ســـــــــــــــــــــــــــــــیمون newellنیــــــــــــــــــــــــــــــوالmillerیلــــــــــــــــــــــــــــــرمchomiskyمــــــــــــــــــــــــــــــن تشومســــــــــــــــــــــــــــــكي

simonمینسكيminskyكولوكوماكmc chulloch.....



ملـة مـن العناصـر حسـب وجهـة نظـر كـل مـن ط التداولیـة بالعرفانیـة عـن طریـق جربـمّ ت
.deirdrewilsonودیردروسنpan sperberسبیربر

تزامنت نشأة العلوم العرفانیة مع نظریة األفعال الكالمیة التي جاء بها فان دایك، التـي 
المعرفیـة وأقـرت بالحـاالت الذهنیـة التـي مهمـا قاربت النظریة السلوكیة أكثر ممـا قاربـت العلـوم 

أو غیــر قابلــة للتعبیــر عنهــا عــن طریــق اللغــة، وبالتــالي اتعــددت وجوههــا ســواء أكانــت اعتقــاد
ب الجانـب التـداولي مـن هـذه الدراسـة غلّـالشـق یمكن الحدیث عن السلوك اللغوي لألفـراد وهـذا 

.2اللسانیة على الجانب العرفانيفي المقاربات 

مكـن اسـتنباط مسـبقة مقصـدیة متجـزأة أو كلیـة، ویل خطاب مبني على افتراضاتكإنّ 
هــذه التــأویالت عــن طریــق العملیــات االســتداللیة للملفوظــات وهــي مفــردة أو مركبــة مــع مراعــاة 

ذاتیــــة إضــــافة إلــــى المعلومــــات التــــي تقــــدمها هــــذه أوقــــة ســــواء كانــــت ظرفیــــةفالســــیاقات المرا
.یةجمالبطریقتین من خالل قراءة المقصدیة اإلخباریة اإلالخطابات أو توحي بها، وتكون

المسـبقة عـن طریـق قلـب المقـدمات التـي یهـدف بهـا الكاتـب إلـى شـد االفتراضاتتأكید 
.انتباه القارئ بعد أن یوهمه بالعكس

التــي تصــلح كلغــز أو دلیــل علــى فعــل لغــوي االفتراضــاتاســتباق بعــض المقــدمات أو 
.م النص تماما كما تحدث في الجرائم البولیسیة الغامضةیواتمعین یتم الكشف عنه في خ

ـــى ومـــع تتمـــة افتراضـــاتیقـــدم فیهـــا الكاتـــب بإلغـــاء  ـــة األول مســـبقة یشـــكلها القـــارئ للهل
. الخطاب یكشف عن العكس

مقاربـة تولیدیـة عقلیـة للمسـائل اللغویـة، ومـن ثـم قطـع الصـلة بالبنیویـة اقترح تشومسكي
فـــي البحـــث اآللیـــة التي كانـــت تجـــنح إلـــى الصـــبغة بلومفیلـــدو الســـلوكیة التوزیعیـــة التـــي یتبناهـــا 

. سارعةتت قدرة اإلنسان العقلیة واالستداللیة على فهم اللغة ودنیا میلتها المبفغی

2001.المجلس األعلى للثقافة.إمام عبد الفتاح إمام:مر.جمااللجزیري:تر.الذھنوالمخ.وأوسكاررزاریت:جیالتيانجوس-2



رفانیـــة عـــن المـــنهج التـــوزیعي معتمـــدة فـــي ذلـــك علـــى خرجـــت األطروحـــات التداولیـــة الع
مســتندة علــى تصــور عقالنــي یقضــي ) الســلوكیة-بلومفیلــدمــنهج (التجریــب العقلــي بــدل اآللــي 

معـارف وال یلعـب المحـیط إال دورا البأن اإلنسان یولد مزودا بجهاز فطري یمكنـه مـن اكتسـاب 
.االكتسابيهامشیا في هذا العمل 

لجهـــاز الفطـــري الـــذهن الـــذي یقـــوم بإنجـــاز عملیـــات التفكیـــر االحـــداد ویقصـــد مصـــطفى 
والـذي یخضـع هـو اآلخـر لقـوامیس التغییـر حـواسإال بالتنسـیق مـع الإلـخ، ...التذكر، التخطیط

زنـاد عـن بعـض الحجـج التـي دافـع بهـا األزهـر الوالتطور مثله كمثـل أي كـائن حـي آخـر وهـذه 
: مصطلح العرفانیة المتمثلة في

طریقــة یمكــن الوصــول فیهــا إلــى معنــى موحــد وجــامع ســواء أكــان ب باتقــدیم الخطــ-
. داخل التراكیب اللغویة أو من خالل السیاق الخارجي

أخــرى قــد تشــابك أو القدیمـة والمعاصــرة تقـاطع الدراســات العرفانیــة مــع مصــطلحات -
: تشابه معها في الداللة من بینها

صـدرت حـینالذي یتوافق مع تـاریخ ظهـور التداولیـةاألبستمولوجیةالدراسات المعرفیة 
allennewelleمجموعـــة مـــن المقـــاالت فـــي منتصـــف الخمســـینات یعـــرض أهمهـــا أالن نیـــوال

حیــــث اقترحــــت مجموعــــة مــــن المســــلمات فــــي إطــــار حركــــة simonharbertوالبــــرت ســــیمون 
م المعرفیـــة، البحـــث والتـــألیف التـــي أدت بمصـــطلحات كـــالعلوم العرفانیـــة، علـــم المعرفـــة، العلـــو 

ـــة ـــوم اإلدراكی ـــى مصـــطلح عرفنـــ...علـــوم اإلدراك العل ـــى المؤســـسcognitionة، إضـــافة إل عل
التــي لهــا ســریان فــي مجــال التعبــد والتصــرف ) عرفــان(شــارع كــذلك اســتعمال ،حجــج وبــراهین

connaissanceوفــي مجــال البحــث الفلســفیة الماورائیــة ویقابــل مصــطلح المعرفــة مفهــوم 
knowledgeمفهــــوم وٕادراكperceptionوهــــي حــــق بهــــم وكلهــــا ذات مرجعیــــة كالســــیكیة ،

.الفلسفیةتتوافق مع مقابالتها



وتشمل هذه العلوم كل ما من شأنه أن یدخل فـي النشـاط الـذهني مـن عملیـات التـذكر، 
النشـاطات الحسـیة العصـبیة یصـنف فمـن الخ،وجمیـع...رسـم،الرقص،التعقل، التكلم، الرسم، ال

.نطاق الذكاء الطبیعي

فلمــا congnitiveوتلحــق فــي اللغــة االنجلیزیــة النســبة بالجــذر اللغــوي تشــكل مصــطلح 
.ال یراعي هذا الجانب في خطابه العلمي العربي؟

غــراضألوشــالر إلــى الداللــة الطبیعیــة التــي تنــتج عــن مســلمة الســبب والنتیجــة یشــیر م
دالة على المرض أما غرایس فهـو یـدخل مفهـومي االسـتلزام الخطـابي ومبـدأ التعـاون المرض ال

في تحلیله لمفهوم الداللة غیر الطبیعیة والتي من خاللها توصل إلى أن فكرة اسـتحوذت علـى 
احتمال تأویل جملة ما سواء أكان تأویال ضـمنیا أو صـریحا أالوهيالفكر االنساني منذ األزل 

هو حاصل القسـمة قولأن المفهومي الجملة الداللة الوضعیة، لذلك فضل بینوزغالبا ما یتجا
بجملــة متغیــر بفعــل الســیاق الظرفــي والقــائلین ومــن أجــل ضــمان تأدیــة العملیــة التواصــلیة علــى 

:أحسن وجه،ینبغي الخضوع للقواعد التالیة

.مالتعبیر بالكم المناسب من الملفوظات التي تتناسب مع المقا: قاعدة الكم-
وتقتضـــــي البعـــــد عـــــن األكاذیـــــب ودعـــــم الكـــــالم بـــــالحجج : الصـــــدق/قاعـــــدة النـــــوع -

. والبراهین
قاعــدة العالقــة المناســبة أن یكــون للحــدیث عالقــة بالســابق والالحــق ویكــون فــي لــب -

. الموضوع ال یخرج علیه
.المقوالتیمالوضوح ومنطقیة تقد: الصیغة/قاعدة الكیف-

الداللــــة اللغویــــة (فــــیمكن إیجــــازه فــــي الفــــرق مــــا بــــین مــــا قیــــل أمــــا مفهــــوم االســــتلزام الخطــــابي 
الذي في الغالب ما یكـون أكثـر ممـا قیـل transmisوما تم نقله أو تبلیغه ) ضعیة للجملةاالتو 

: أو ما تم تبلیغه والتي یتم حسب غرایس عبر عدة طرق منها



.طریقة تواضعیة تستدعي استلزاما تواضعیا-
تستدعي استلزاما محادثیا) غیر تواضعیة(طریقة محادثیة-

: بأن الفرضیة تتأسس على میادین أال وهماونخلص إلى القول 

یمكـــن إیجـــاد تكـــافؤ وظیفـــي بـــین العقـــل واآللـــة هـــو مـــا یمكـــن مـــن الحصـــول علـــى : الوظیفیـــة-
. نتائج

ة الت ذات الصــیغتتمثــل فــي مقــدرة الــدماغ الحاســوب علــى معالجــة مختلــف التمــث: التمثیلیــة-
وهـــي قـــراءة بالمماثلـــة ایستأویـــل وفهـــم دالالتهـــا ومـــن النظریـــة یقترحهـــا غـــر لالصـــوریة القابلـــة ل

سـیر إدراجهـا فـي حسـاب فمـن الع"إلیها جملـة مـن النقـائض یضافوینفي عنها البعد الوظیفي 
الســتدالل اها ومــن یــتم إیقــاف جــراء المقــدمات مــن أیــن یــتم اســتغاللمعلومــاتي، وال تعلــم كیفیــة إ

.3"مرضية اعتبار التأویل وكیفی

:المقاربة التداولیة المصطلح والمنهج

دایات االولـــى ال یعـــرف بالتحلیـــل التـــداولي للخطـــاب بـــشـــكلت الدراســـات التحلیلیـــة الخطابیـــة ال
قــات الجامعــة فیمــا عمیقــة بظــواهر وبــواطن األشــیاء والعالفالتداولیــة بمفهومهــا األعــم المعرفــة ال

.بینها

تطعــة قمكوناتــه ومحدداتــه، مبــالكون بكــل اوعالقتهــعلى اللغــةشــمولیتهاغلت التداولیــة فــي اشــت
طا كبیـــرا فــي الممارســـة اإلنســانیة التــي تشـــكل أســاس الدراســـة، وانصــبت اهتماماتهـــا بــذلك شــو 

الــذي یعمــل علــى التــأثیر علــى بــرة عــن الحقیقــة والفعــل اإلنســاني ،علــى الظــواهر الثقافیــة المع
یة والردود المشتركة للجماعات البشریة نحو إحقـاق فعـل أو فكـرة أو سـلوك معـین األفعال الفرد

-الحجــاج-الكــالم(قناعیــة فــي إطــار التواصــالت اللســانیة وغیــر اللســانیة، لمختلــف أشــكالها اإل
الحقـــل اهتمـــام، كمـــا تقـــدم صـــیغ نظریـــة للقضـــایا التقلیدیـــة التـــي كانـــت تشـــغل )إلـــخ...الحـــوار

.1995.المغرب.تطوان.منشورات جمعیة االعمال االجتماعیة والثقافیة بكلیة اآلداب.اللغة والفكر وفلسفة الذھن:مصطفىالحداد-3



فق المنظور العام دراسة لمختلـف و وتشكل بذلك و ،إلخ...واقتضاء، الداللي من سیاق ومرجع 
ضمن المنظومة الثقافیـة التـي الفهمنجازیة والتأویلیة التي ترسم للمخاطب كیفیات اإلالمهارات 
رهـا المتـداول المحـدد لشـروط العـرف منظو آللیات عمل التداولیة الكالسیكیة في إطار المحددة 

وال یمتلك هذا المنهج أدوات معینة في التحلیـل التـداولي وٕانمـا 4والتغییرواالتفاق القابل للتجدد 
یرتكز في تعامالت النصیة علـى طبیعـة الموضـوع وافتراضـات الخصوصـیة الواقعـة فـي إطـار 

. القراءات المتقاربة

: مفهوم المقاربات النصیة-1
تعتمــــد جـــاءت التداولیــــة المعرفیــــة لبنــــاء منظومــــة خطابیــــة معرفیــــة ترتكــــز علــــى أســــس

المقاربــــات الشــــكلیة والضــــمنیة لموضــــوع القــــیم الثقافیــــة واألســــس العلمیــــة والمعرفیــــة والمبــــادئ 
. منظومة العقل العربي من أجل تنمیة الفكر النقدي خدمة لصالح العاملاألخالقیة المشكلة 

لقـــبضمـــن خـــالل إقامـــة منهجیـــة لمختلـــف تمظهراتـــه النصـــیة والخطابیـــة الداعیـــة إلـــى ا
ة تمدیـد سـعفـيرالحـذاد بعاستوجوهریة ع بما یطرحه من قضایا أساسیة وجزئیة على الموضو 

فاذ وتفریــغ أبعــاده الداللیــة التــي یمكــن أن ســتنمولــة التــي یكتنفهــا الــنص مــن أجــل تحقیــق االح
ن موضــوع الدراســات التداولیــة هــو ات مذهلــة أو لنقــل علــى األقــل ممتعــة ألتقودنــا إلــى اكتشــاف

واإلنسـان هـو محـور الكـون وهو یحقق أدواره االجتماعیة ضمن سیاقات مختلفـة اإلنسان نفسه 
.الیونانيكما جاء في الفكر الفلسفي 

ودخول هذه الدراسـة النصـیة یعطـي للـنص قـدرة علـى االنفتـاح وتعددیـة القـراءة ومرونـة 
لقابعــة  وراء مشــروعیة الرؤیــة المقرونــة بســیاقاتها الظرفیــة التــي تحكــم ســیرة العملیــة والتأویلیــة ا

الصــوتیة والصــرفیة 5البنیــة الظــاهرة المغلقــة التــي ال تحیــل إال علــى ذاتهــا بمختلــف مســتویاتها

، 2006ط، .، مقاربة تداولیة آللیات التواصل والحجاج، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء، المغرب، دعندما نتواصل نغیر:عیشرالسالم.عبد: ینظر-4
64.
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والتركیبیــــة، لــــذا تعمــــل التداولیــــة علــــى تفجیــــر طاقتهــــا الكاملــــة عــــن طریــــق ربطهــــا بســــیاقاتها 
.وفق آلیة استنتاجیة وترمیزیة6الخارجیة من أجل بناء تفاعل حیوي مشترك

وٕاذا جئنــا إلــى تحدیــد التداولیــة المعرفیــة نجــد أنهــا عبــارة عــن تــداخل منســجم لمجموعــة 
) الجیــل الثالــث للســانیات(مــن النظریــات والمنــاهج أبرزهــا العلــوم المعرفیــة واللســانیات المعرفیــة 

مـوران الـذي یـرى بـأن التداولیـة المعرفیـة اختصـارا هـي التي تجد لهـا محـددات مـن قبـل إدغـار 
ما یفكر ویعمـل بـه اآلخـر مـع مراعـاة الدقـة والوضـوح واسـتبعاد أحادیـة الطـرح التـي معرفة كل 

تــــؤدي فــــي الغالــــب إلــــى نتــــائج مبتــــورّة، وبالتــــالي تصــــبح التداولیــــة المعرفیــــة توظیــــف لمنــــاهج 
: یعمل وفق مستویین7متخصصة ضمن طرح شمولي كلي متكامل

یقوم بهـا العقـل البشـري مـن ویتعلق بجمیع العملیات الذهنیة التي: المستوى الذهني-1
تخــزین المعلومــة واســتقبالها والــربط فیمــا بیــنهم، انطالقــا مــن تفتیــت البنیــات الشــاملة 
إلــى بنیـــات جزئیـــة أصــغرها الفـــونیم فـــي الخطابـــات النصــیة والشـــفویة التـــي یعطیهـــا 
العقـل البشـري تصـورا خاصـا یمكنـه مــن خاللهـا مـن تمریرهـا عبـر الجهـاز العصــبي 

ـــا تصـــلح فیمـــا بعـــ د إلســـقاطها فـــي شـــكل قوالـــب لســـانیة تســـمح بمعالجتهـــا فونولوجی
وتركیبیــا وداللیــا مــن خــالل تقــدیم محاولــة اســتنطاقیة اســتقرائیة ینــتظم وفقهــا العمــل 

:التداولي المعرفي المشكل من فهمین
شكلي ال یتجاوز حدود البنیة : األول
.معرفي یتعدى حدود الشكل إلى معرفة متكاملة: الثاني

یتعلــق بالمعطیــات الداخلیــة مــن ذاكــرة ومــا تحتویــه مــن خلفیــات : المســتوى المعرفــي-2
التـي اإلصابیة هذه األخیـرة عرفیة مرتبطة بالسیاقات والمقامات وهو متعلق بنظریة 

ن هــي ذات خصوصــیة ســیكولوجیة مرتبطــة بمجمــوع العوامــل المــؤثرة فــي المخــاطبی
وعمـــــل وال تســـــتوجب معرفـــــة یرهم مـــــن قـــــول وكیفیـــــات التواصـــــل معهـــــم ومـــــا یســـــتث

.15المرجع نفسھ، ص-6
1الصقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء المغرب، طالنظریة الحجاجیة من خالل الدراسات البالغیة المنطقیة واللسانیة، دار : محمد طروس-7

.51، ص2005



ال تعـــــرف معرفیـــــة ومنطقیـــــة قاعـــــدة بأشـــــكال المخـــــاطبین ألنهـــــا مبنیـــــة علـــــى مسبقة
ذات وظائف توجیهیة محددة وفق منظومة القیم الخارجیـة المؤسسـة علـى االستثناء

كیــف : تصــور اســتداللي ومعرفــي یهــدف إلــى اإلجابــة عــن اإلشــكالیة التــي مفادهــا
كل وال یالئم اآلخر؟ولماذا یالئم قول ما هذا الش

:فـــي كتابهمــــا اإلصــــابة" wilsonولســــون "و " sperber"ربر بســــكــــل مـــن -یحـــدد 
النوافـــل انطالقـــا مـــن التحلیـــل طریـــق جمـــة القـــول عـــن فبعـــد تر " -التواصـــل والمعرفـــة

اللساني الذي یقدمه النظام المداري اللساني یقوم النظام المركزي غیـر المتخصـص 
عـن طریـق 8ل وذلـك بتقـدیم التأویـل اللسـاني الكامـل للقـولبإتمام وٕانهاء عملیـة التأویـ

مجموعـة ال حصـرعالقـة مـع من المفـاهیم التـي یـدخل فیهـا كـل مفهـوم فـي متوالیة 
:وكأنها تشكیالت عنقودیة یجتمع كل فیها كل منلها منالمفاهیم 

ة فـي لغـة متقابلمفاهیم الال-المدخل النطقي والمدخل الموسوعي والمدخل المعجمي -
9متعددةمعینة أو لغات طبیعیة 

م ممــا یجملــي الــذي تتفاعــل فیــه المفــاهالال یــتم تأویــل األقــوال معزولــة عــن الســیاق -
یعطــي الســیاق طابعــا غیــر مســتقر وفــق هــذه النظریــة التــي یــدخل فیهــا إلــى جانــب 

النظـام المتراكمـة فـي الفیزیقـي المحـیطتأویل المفاهیم كذلك المعلومات التي یقدمها 
:المركزي الذي یضم الذاكرة التي تعمل على ثالث مستویات

.وهي ذاكرة المعلومات المفهومیة: تذكرة بعیدة المدى-
.وهي ذاكرة العمل وتتوافق مع السیاق الظرفي اآلتي: ذاكرة قصیرة المدى-
.وهي ذاكرة تأویالت األقوال المباشرة: ذاكرة متوسطة المدى-
ه اآلثــــار الســــیاقیة ة هــــذه المحــــیط المعرفــــي الــــذي تنتجــــكر ویســــتنبط مــــن أنــــواع الــــذا-

:المترتبة في أشكالها الثالثة
جامعة - بالتداولیةوعالقتھا،العرفنیةمالمح : بالیونانیة، نظریات المقوالت العامة، مقال فلیسي أمینtopasعلم المواضع، موضع : الطوبیق-8

.مولود معمري، تیزي وزو
، 1سیف الدین دغفوس، محمد السباني، المنظمة العربیة للترجمة، لبنان، ط: ، علم جدید في التواصل، ترجمة..، التداولیة آن روبولموثیال: ینظر-9

.78، ص2003



تضمینات سیاقیة-1
تعــــدیل المفــــاهیم والمعلومــــات التــــي تتشــــكل لــــدى اإلنســــان عــــن طریــــق التعبیــــر -2

إذا تقــاطع التضــمین هــذا األخیــر الــذي یقــع فــي حالــة مــا،والتعــدیل أو الحــذف
المخزنـــة فـــي الـــذاكرة، وهنـــا یتـــدخل فعـــل النظـــام مولـــة المعرفیـــة الســـیاقي مـــع الح

المطابقـة المركزي الذي ال یقتطع تأویال مفصلیا یعمل فیه مبدأ اإلیصالیة علـى
تأویــل شــامل لســیاقات ظرفیــة أو موضــوعیة بــین القــول والســیاق مــن أجــل تقــدیم 

.)الخ.....افتراضیةونیة،ضیة، كما(
 ة للتداولیة المعرفیةیمیز المقاربة التر:

كبـــر قـــدر مـــن نســـاني حیـــث یمكنـــه مـــن اختزاألإن الترمیـــز هـــو مـــن أرقـــى صـــور التواصـــل اإل
ترمیـــز اللســـاني علـــى رأس األنظمـــة الترمیزیـــة، لقدرتـــه علـــى الالمعلومـــات واختصـــارها، ویـــأتي 

األحیـان تتشـابه أفكـار المـتكلم استیعاب وتأطیر تفسیر ونقل باقي ما یـتم إیصـاله، وفـي بعـض
یـــف یعمـــل المثیـــر الفیزیقـــي الـــذي یســـتعمله فـــرد ویدركـــه اآلخرعلـــى فعـــل شـــابهة لمســـتمعه، فكم

التـــي تضـــبطها عالقـــات داللیـــة وتركیبیـــة االتصـــالذلـــك؟ وهـــو مـــا یعـــرف بالســـنین فـــي نظریـــة 
تكــــون خاصــــة بكــــل لغــــة مــــن لغــــات المجتمــــع، وحتــــى االصــــطناعیة منهــــا، وتعتبــــر المعرفــــة 

و قــابال للتفســیر، ویشــترط فــي نجــاح المشــتركة شــرطا الســتجالء المعنــى ســواء كــان صــریحا أ
.العملیة التواصلیة أن تقدم المقاربة الترمیزیة على ضمان النموذج الترمیزي

المقاربة االستنتاجیة للتداولیة المعرفیة:

المقاربـة الترمیزیـة، وتقـدم تلـي مصـطلح االسـتداللیة، وهـي مرحلـة Griceفیطلق علیها غـرایس
یقـــــدمها القائـــــل لالســـــتدالل بهـــــا علـــــى مقاصـــــده مـــــن طـــــرف indicesعـــــن طریـــــق مؤشـــــرات 

المســتلقي، انطالقــا مــن مجموعــة مــن المقــدمات التــي تتســع لتجعــل العملیــة االســتداللیة تتمثــل 



یـره مـن امكانیـات ونـوازع وتطلعـات وتوقعـات لداللیـة التـي یوفرهـا القـول ومـا تثكل االمكانیـات ا
ل العملیـــة االســـتداللیة غیـــر برهانیـــة ینطلـــق یكونهـــا ویـــذكیها المحـــیط المعرفـــي، وهـــو مـــا یجعـــ

رضیة ما بناءا على مجموع المؤشرات المقدمـة، ویعمـل االسـتدالل ؤول فیها من صیاغة فالمس
ویـدفع بالمسـتبدل إلـى ) lavalidité(على تثبیت االعتقادات دون االستناد إلى مـدى منطقیتهـا 
یمیـة، ویمكـن الوصـول إلـى المعنـى الوصول إلـى نتـائج مـؤطرة وفـق الضـوابط األخالقیـة والتنظ

عــن طریــق النمــوذج االســتداللي الــذي یصــل إلــى المعنــى المتواضــع علیــه عــن طریــق عملیــة 
المتعلــق بــالخبر، وتقــوم هــذه المقاربــة علــى ثــالث اســتدالل طبیعیــة تبحــث فــي المســتوى الثــاني

:أسس

impliciteالب ضمنیة معظم معاني المستنبطة تكون في الغ-1
الــب إثـارة عوامــل مبینـة علــى مبـدأ التعــاون لمعنــى المـراد یقتضــي فـي الغل إلـى االوصـو -2

".غرایس"وصفها سیاقیة والحوار وقواعد معرفیة و 
ني الــذي یكــون متخفیــا فــي الغالــب المعلومــات الســیاقیة ضــروریة مــن أجــل الفهــم الضــم-3

.رتبط بالذات وما یصلح لهاأسیقة القول تمعطیات الخلفیة المشتركة و بحسب ول یؤ 

هـا بحسـب الغایـة وأحكـم بقولالتخاطباتال وأجناسـا لمختلفعلى مـر الـزمن طـور اإلنسـان أشـكا
لهــا الوســیلة، فتعــددت صــیغ مختلــف هــذه األشــكال وتمیــزت تبعــا لألهــداف والقضــایا التــي 
تطرحهــا فللخطــاب الشــعري لــه أدواتــه وقضــایاه والقصــة كــذلك وبــاقي األجنــاس األدبیــة لهــا 

األمــر نفســه بالنســبة للخطابــات الجماهیریــة الصــحفیة والسیاســیة محــدداتها ومجــال عملهــا و 
ومــا إلــى ذلــك مــن األشــكال القولیــة التــي تتمیــز بطبیعــة مبادئهــا وبنیاتهــا التــي واإلشــهاریة 

تحكــم قضــایاها التداولیــة وتكســبها قیمتهــا التواصــلیة االجتماعیــة التــي تتغیــأ إرضــاء العقــل 
:المخاطب

د الخطــاب إقنــاع المخــاطبین وفقــا الحتیاجــاتهم العقلیــة ینبغــي أن یتقصــ: إرضــاء العقــل-1
ـــداخلي الـــذي یحكـــم كبغیـــة صـــیاغة هـــذه الخطابـــات التـــي  التـــي تتوافـــق مـــع المنطـــق ال



ــــاط صــــیغه بالموضــــوعتیشــــترط فیهــــا ال ات المقترحــــة فــــي متونــــه ومراعــــاة سلســــل وارتب
ثــارة ردود وإ تحیینهـا رك المخاطـب فـي العملیــة التواصـلیة وتعمـل علـى الظرفیـة التـي تشـ

.تالل االخأفعاله بشكل ال یعیق فهمه وال توقعه في 
:معرفة الفضاء-2

إن صــیاغة الخطــاب التــداولي ینبغــي تــأطیره وفقــا لمجموعــة مــن المحــددات خصوصــا 
العالقـات الداخلیـة التـي لمحـددة لطبیعـةاالحجاجي منـه وذلـك بتحلیـل الوضـعیة العامـة 

تــــربط بــــین المخــــاطبین مــــن مشــــاعر ومواقــــف وتوقعــــات، إلــــى جانــــب معرفــــة المســــافة 
ضـاء الـذي تجـري فیـه هـذه العملیة التخاطبیة، ونوعیة الفالزمانیة والمكانیة التي تغطي 

ومـا یجـب التركیـز علیـه أو ) ممنوعـات ومسـتحبات(الخطابات وما تعرضه من حدود و
ات سـیاقیة لرسـم اسـتراتیجیة ومـا یتفـق إلـى جانـب ذلـك مـن اتفاقـالـخ...ه،تجنبه أو ابـراز 

.وتفعیل دینامیة الخطاب الحجاجي
إن تـــأثیر أي خطـــاب یقتضـــي معرفـــة خاصـــة بمســـتویات المخـــاطبین :إرضـــاء اآلخـــر-3

ودرجـــــة اهتمـــــامهم بالموضـــــوع والمنفعـــــة المحققـــــة مـــــن وراءه، وأهدافـــــه والحـــــوافز التـــــي 
ومـدى مصـداقیته ونتائجـه التـي ترجـى منـه وتكـون إمـا یحملهـا یتضمنها والمواقف التـي

خلــق الجــو المناســب لطــرح الفكــرة أو : واقعیــة أو نظریــة وال یتــأتى ذلــك إال مــن خــالل
الســــلوك أو الموقــــف عــــن طریــــق عملیــــات التحفیــــز المتمثلــــة فــــي خلــــق الرغبــــة والثقــــة 

10.المتبادلة بین المخاطب والمخاطبین

یة غیر المباشرة لتحقیق األهداف الخطابیة نستحضر بنیـات ومن بین الوسائط الحجاج
ـــة منهـــا ـــة والبدیعیـــة،: ووقـــائع خارجی ـــخ...الصـــور البیانی ـــى مخـــزون ،ال التـــي تعتمـــد عل

ــــة والشخصــــیة والقــــیم المج معیــــة التــــي تحظــــى تالتجــــارب االنســــانیة واألبحــــاث التاریخی
قـیم المشـابهة والمماثلـة التـي باالحترام وتجلب اهتمام األفراد والجماعـات، لمـا فیهـا مـن 

.وفقا لما تقتضیه متطلبات المقام والسیاقاإلضماريخدم في القیاس تست
.128- 127ع السالم عشیر، عندما تتواصل نغیر، ص: ینظر-10



ونستدل على دراستنا هذه بنموذج للبعـد التـداولي فـي النسـق الحـواري فـي القـرآن الكـریم 
مـــن خـــالل مقاربـــة معرفیـــة حجاجیـــة مـــن خـــالل خصوصـــیتها المعرفیـــة ومـــا ینشـــأ عـــن 

لعرفـــاني بـــین رســـالة المـــتكلم ونظـــام التلقـــي الـــذهني لـــدى المخاطـــب، التفاعـــل الـــذهني ا
وتتوضح لنا الطبیعة المعرفیـة واللسـانیة للحجـاج القرآنـي بالتـداخل مـع المـنهج التـداولي 

محـــاورة موســـى والتـــي نأخـــذ كمثـــال عنهـــا فـــي تقاطعاتـــه بـــالحجج البالغیـــة واإلقطاعیـــة
.علیه السالم مع فرعون في سورة الشعراء



التداولیة وعلم الداللة
محمود سي أحمد: الدكتور

- الشلف–جامعة حسیبة بن بوعلي 
0776271046:رقم الهاتف 

mahmoud.siahmed@gmail.com
:صــــــــــــالملخ

من نها ال تتجاوز جانبا مفتوحة في تحلیلها للنصوص ،ذلك أالتداولیة یجدهان الباحث فيإ
علم قي مع جوانب اللغة،كالمستوى الصرفي أو النحوي أو الداللي ،وهذا ما یجعلها تلت

حیث نجد الجانب الصوتي وبنیة الكلمة .و دراسة المعنى الداللة في بحثها عن المعنى أ
التي مورعربیة وما یتعلق بها من تقدیم وتأخیر وحذف وغیرها،من األصیغتها والجملة الو 

.ترتكز علیها الداللة في بحثها عن المعنى

لى كشفه من خالل هذه الورقة البحثیة هذا ما نسعى إ

:ة ــــــــــــــــــتوطئ

لتعنى بالجمع بین الحركة ،استخداما سیاقیا واقعیا وعملیاالتداولیة  دراسة استخدام اللغة 
نحو الداخل بتحدید الوسائل الفنیة مثل اإلضمار واالفتراض المسبق واإلقناع ،والحركة نحو 

في عالم الخرج باقامة العالقة الالزمة بین هذه العناصر والقوى الموجودة خارج النص
الخ،وتتنوع ...والنشرالكاتب والقارىء مثل عالقات السلطة ،والتقالید الثقافیة ،وآلیة التوزیع

الموضوعات التي تتعامل معها في مجاالت ثالثة هي 
لدراسة اللغة من وجهة نظر )اللسانیات( ،وتنشط في)النحویة(،و)الدالئلیة(،و)العالمتیة(



یة ،ثم مستخدمیها واختیارتهم المطروحة والمعوقات التي تواجه ذلك في التعامالت االجتماع
.)1(اثر ذلك على عملیة التواص

:دبيالتصورات التداولیة للنص األ
لتداولیة كغیرها من المقاربات والنظریات الدارسون والباحثون في اللغة العربیة ایعتبر

اقتربت من النص ،وقدمت رؤیتها ،ذلك أنهاتحاول اإلمساك بالمعنىوالمناهج التي
ومن دارس إلى خروقد اختلفت هذه الرؤیة من باحث إلى آ.في قراءة النصوتصورها

:یلي دبي ماات التداولیة للنص األبرز هذه التصور ولعل من أ.آخر

:النص خطابا قبل كل شيءاعتبار-

عضویة متسقة ن التداولیات النصیة تتعامل مع الخطاب ككلیةالقصد من هذا أ
.)2(ومنسجمة،بل اعتبرته جملة نصیة كبرى

:دبي خطابا لغویا وظیفیاالنص األاعتبار -

ماسیاقیة،فكلوظائف ومقاصدطیاتهفيیحملخطاباباعتبارهلى النصالتداولیة إتنظر
وغیرمباشرةومقاصدتداولیةأدوارعلىویحیلاألشكال،منبشكلیدلالنصفيیوجد

بالمعانيالداللةترتبطبلوزائد،مجانيهومااألدبيالنصفيهناكمباشرة،فلیس
تحملوتداولیة،وظیفیةاألدبيالنصلغةأنبمعنى.الظاهرة والمضمرةوالرسائلالسیاقیة

ریخیة،وتاوثقافیة،واجتماعیة،واقتصادیة،سیاسیة،سیاقیةأبعادامظانهافي
كمامغلقة،تداخلیةوبنیاعالماتاألدبيالنصیعدلم:أي...ونفسیة،وجنسیة،وعقائدیة

وتركیبوداللةبنیةاألدبيالنصبلوالسیمیائیات،اللسانیةالبنیویةتقولكانت
النصوصتحلیلفيوالوظیفةالسیاقمراعاةمنالبدلذا،.شيءكلقبلسیاقیةووظیفة

.)3(منهاالشعریةاألدبیة،والسیماوالخطابات



:النص خطابا تواصلیا -
الداخليالعالمعلىاإلحالة(التمثیلیةالوظیفة:للغةوظائفثالثويلالتدایقدم هالیداي

بالنسبةاالجتماعیةاألدوارمندوراتخاذ(التعالقیةوالوظیفة،)المتكلمةللذاتوالخارجي
الخطابتنظیم(النصیةوالوظیفة،)اآلمرودورالسائل،ودورالمخبر،كدورللمخاطب

تصبكونهامنالرغمعلىمستقلة،الثالثالوظائفهوهذ.)إنجازمقاممقتضیاتحسب
.)4(التواصلوظیفةهيواحدةوظیفةفيكلها

:)5(دبي تخاطب وتبادلالنص األ-
وتبادلیةتخاطبیةبنیةه باعتبار اإلبداعيالخطابأواألدبيالنصمعيلالتداو الناقدیتعامل 

التخاطبنوعتحدیدمعنصي،سیاقأوموقفي،سیاقأوعام،سیاقضمنطرفینبین
التداويوالتبادل
وقدوالتخاطب،المحادثةمبادئمنمجموعةعلىالتكلمأطرافبینالتخاطبوینبني
Paul Grice(هربرتكرایسبولاألمریكياللغةفیلسوفجمعها

Herber(التكلمعملیةتسهیلفيمتعاونونأن المتكلمینیقتضيالذيالتعاونقاعدةفي
:المبادىء منهامنمجموعةإلىالتعاونقاعدةوتتفرع.والتخاطب
مجموعةإلىالتعاونقاعدةوتتفرع.والتخاطبالتكلمعملیةتسهیلفيمتعاونونالمتكلمین

المبادىءمن
هذاویعني.المطلوبالقدربإفادتكتتجاوزوالفقط،الحاجةقدرعلىتكلم:الكممبدأ1-

.التخاطبأوالكالمفيواالستطراداإلطنابوتفاديالمفصل،االستقصاءعناالبتعاد
المبدأهذاویسمى.بیندلیلفیهیعوزكماتقلوالكذبه،تعتقدماتقلال:الكیفمبدأ2-
.الصدقبمبدأأیضا
تتجنببحیثكالمك،وأوجزاللبس،وتجنبالتعبیر،إبهامتجنب:األسلوبمبدأ3-

.مرتباكالماأیضاكالمكالزائد،ولیكناإلطناب
الحال،مقتضىمراعاةهوفالكالمالحال،لسیاقمناسباكالمكلیكن:المناسبةمبدأ4-

.للمقامالمقالمناسبةأو



سیاقفيتلفظاألدبيالنص
اإلشاریة،المعیناتضوءفيواألدبياإلبداعيالخطابدراسةإلىالتلفظیةالمقاربةتهدف

سیاقتحددالتيالتلفظیةالمؤشراتعبرمقاربتهاأواللغویة،لقرائنبواسطةاأوقراءتها
وظروفاإلشارة،وأسماءالشخوص،ضمائرهيالمعیناتوهذ.واللسانياللغويالملفوظ
أوالقرائنیةالمقاربةتنبنيثم،ومن.الذاتیةاالنفعالیةوالصیغالقرابة،وصیغوالزمان،المكان
علىبالتركیزاللغوي،التواصلأطرافوتحدیدالتلفظ،سیاقدراسةعلى"التلفظیة"المقاربة

هذالمقاربةأنأیضاالمعلومومن.والوظیفةوالداللة،البنیة،:هيمنهجیةمبادئثالثة
االنفتاحمعالمرجعي،البعدذاتالخارجیةاللسانیاتمنآلیاتهاتمتحاإلشاریةأوالقرائنیة
.)6(والخطابیةالنصیةوالسیمیوطیقاالتداولیاتعلىاألشكالمنبشكل

:دبي افعال كالمیة النص األ-
ومن هنا تنبني نظریة .االنجازنجازي والتاثیر الذي یتركه ذلكالمقصود هنا الفعل اإل 

عل القول ،الفعل المتضمن ،والفعلف:فعال الكالمیة على ثالثة عناصر رئیسة هي األ
في الوقت ذاته وبدرجة متفاوتة ،هي التي وتحضر هذه المستویات .تلقول لالناتج عن ا

.)7(تجعل هذا الفعل الكالمي كامال

:دبي مقصدیة النص األ-
المقاصدمنمجموعةیحويلغویةوملفوظاتجمالاألدبيالقصد هنا هو اعتبار النص 

مقاصدثمةآخر،بتعبیر.معاهماأوالمتلقيأوالمتكلمعنهاالتییعبروالضمنیةالمباشرة
كالحبمقاصدبعضعنفیعبر،-مثالشاعرایكونقدالمرسلبالمتكلمتتعلقأولیة

بالمتلقيتتعلقثانویةمقاصدثمةالمقابل،وفي.والكراهیةوالتمنيواالعتقادوالخوف
والذهنیةالنفسیةوحاالتهظروفهویتعرفالمبدع،الشاعرمقاصدیفهمأنعلیهالذيالسامع

.)8(.والوجدانیة
:اعلالنص االدبي تف-

بالوظیفة التفاعلیة قیام شكل من أشكال التفاعل اللغوي بین فردین أو بین مجموع یقصد 
یهدف ن هذه الوظیفة الثانیة تكتسي صبغة خاصة باعتبار انه العلى أ.أفراد عشیرة لغویة 

الحفاظ إلى تأسیس وتعزیز العالقات االجتماعیة و نمامن ورائها إلى نقل المعلومات ،وإ 



لعالقات االجتماعیة واألراء والمواقف الشخصیة لى ذلك،فهي تعبر عن هذه اعلیها،إضافة إ
ن یهتم بهذه الوظیفة أذا إفمن الطبیعي ..يوالتأثیرات المرغوب إحداثها في العقیدة أو الرأ

.)9(ضرابهمأجتماع اللغوي ،ودارسو التخاطب و علماء االجتماع وعلماء اال

:قناعحجاج وإ النص األدبي -
مهما كان نوع - النصبناءفيتتحكمالتياللغویةالحجاجیةالروابطعن یعني الكشف 

السلمعلىبالتشدیدالنص،فيواإلقناعيالحجاجيالبعدتبیانوترابطه،مع-النص
تبیانمعنتیجتها،إلىالحجةقولمنانطالقاالحجاجمساربدراسةیعنىالذيالحجاجي

والكموالضعف،والقوةحیثمنالحججبینالتفاضلوسّلمالتعاقد،والتالزم،طریقة
.)10(إلخ...الكیف

:دبي استلزام حواريالنص األ-
صریحةعباراتإلىاللغویةالعباراتبتصنیفقومیالمحلل للنص في المقاربة التداولیة

یستكشف ذلك،وبعد.الحرفیةاإلنجازیةقوتهاوتبیانالقضویة،أفعالهاحددفیالمعنى،
إلىنتقلیثم،ومن.منطقیةأمعرفیةأمإحالیةاقتضائیةأكانتسواءالضمنیة،المعاني
أممنهاالخاصةسواءوالمقامیة،السیاقیةاإلنجازیةالمعانيباستكشافالحوارياالستلزام

الستخالصالوظیفیةالتداولیاتعلیهاتنبنيالتيبالمفاهیماالستعانةویمكن.العامة
النحویة،التركیبیةاألدوارعلىالتركیزخاللمنوالمقامیة،السیاقیةاالستلزامیةالمعاني
األدبيالنصأفعالتصنیفیمكنذلك،علىعالوة.التداولیةواألدوارالداللیة،واألدوار

حرفیة،إنجازیةوافعالعرفیة،وأفعالاقتضائیة،وأفعالقضویة،وأفعالتلفظیة،أفعالإلى
)11(إلخ...سیاقیةإنجازیةوأفعال

:دبي حواریة تداولیةالنص األ-
واإلیدیولوجیاتواألفكاراألطروحاتفيتعددیةعلىفتنبنياألدب،فيالمتعددةالحواریة
واعتمادواألسالیب،واللهجاتاللغاتفيوتعددوالسراد،الرواةفيوتعددالنظر،ووجهات
إلىتحتكمنسبیةتفاعلیةروایةأنهابمعنى.والتناصواألسلبةوالتهجینوالبارودیاالسخریة
.)12(واإلیدیولوجیاوالرؤیةالسرددمقرطة



:النص االدبي سیاق-
هذاوفي.وانسجامهالنصاتساقتحقیقفيهامبدورفي المقاربة التداولیةالسیاقیقوم

ألنالقابلالخطابهووالتأویلللفهمالقابلالخطابإن":خطابيمحمدیقولالصدد،
للغایةبسیطخطابأمامالمتلقيیكونماكثیراسلفا،إذالمحددبالمعنىسیاقه،فيیوضع

بدونمفهومغیرغامضاتجعله)أوظرفاضمائر(قرائنیتضمنقدولكنه،)لغتهحیثمن(
انسجامهوفيالخطابتواصلیةفيفعاالدوراللسیاقفإنثم،ومن.بسیاقهاإلحاطة
.)13(بسیاقهاإللماملوالمعنىللخطابیكونأنممكناكانوما.باألساس

:حالةالنص األدبي إ-
عالقةلهانصیةوٕاحالةالنص،خارجإلىإحالةوهيمقامیة،إحالةإلىاإلحالةوتنقسم
ما،سابقعلىتحیلقبلیةإحالةإلىبدورهاالنصیةاإلحالةوتنقسم.النصيبالداخلوثیقة

تساهم"المقامیةاإلحالةبأنحسنورقیةهالیدايویرى.ماالحقعلىتحیلبعدیةوٕاحالة
بشكلاتساقهفيتساهمالأنهاإالالمقام،بسیاقاللغةتربطلكونهاالنص،خلقفي

.)14(وانسجاماتماسكاوترابطهالنصاتساقفيهامبدورالنصیةاإلحالةتقومبینما"مباشر

:ویل السیاقي النص األدبي والتأ-
االنزیاحبقوةأیضاویتسموتخییلیة،شعریةبقوالبالعادیةاألقوالعناألدبيالنصیتمیز

قارئإلىیحتاجوهذا.والمتشابكةالمعقدةالبالغیةوالكثافةواألسطرةوالترمیزوالخرق
.)15(الوظیفیةوسیاقاتهامقاصدهاضوءفيالدالالتیفككتأویليوناقدومحلل

:دبي بین المعنى الحرفي والمعنى السیاقي النص األ-
المعانيبینالتمییزأثناء تناول النصوص بالتحلیل في المقاربة التداولیة من الضروري 

الوظیفيبسیاقهاترتبطالتيالسیاقیةوالمعانيوالقضوي،الخبريالطابعذاتالحرفیة
لتفكیكالتداولمستوىإلىالداللةمستوىمناالنتقالمنالبدأنههذاویعني.واإلنجازي

منبشكلیشبهوهذاومكانا،وزمانامقاماوالسیاقیةالوظیفیةأبعادهاواستكشافالجمل،



بالصورطافحةالشعریةالنصوصأنالكلویعلم.الحواريباالستلزامیسمىمااألشكال
والمقامیةاإلحالیةبسیاقاتهاشعریاتترابطوهياإلیحائیة،والمعانيالمجازیةالبالغیة
السیاقیةوظائفهاوتبیانوتحلیلهااستجالؤهاإالالناقدعلىوماوالوظیفیة،والنصیة
.)16(والمقامیة

:دبيعلم الداللة والنص األ
هذه الدراسة بع نواحیها التكوینیة،ووضع یمن جمعلم دراسة اللغة "نهأبعرف علم الداللة 

یع اللغات مهما اختلفت خصائصها على هیئة نظریة عامة ممكنة التطبیق على جم
و ذلك الفرع أو العلم الذي یدرس المعنى ،أنها دراسة المعنى،أ،ویعرفها بعضهم ب17(صولهاأو 

وط الواجب توافرها و ذلك الفرع الذي یدرس الشر أمن علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى 
ي انه علم كباقي علوم اللغة یهتم بدراسة أمعنى،لالرمز حتى یكون قادرا على حمل افي

.)18(معنى المفردة واهم الدالالت التي تحملها
آما أن الداللة تعد أهم فروع علم اللغة الحدیث وذلك ألنها تبحث عن المعنى هذا المعنى 
الذي هو غایة آل الفروع أو المستویات اللغویة األخرى المستوى الصوتي والصرفي والنحوي 

.حیث إن هدفها األساسي هو تبیین المعنى وٕاظهاره على نسق واضح سهل الفهم 

:یةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالداللاتــــــــــــــالنظری
منیمكنطرقعدةقدمواالذیناللغةعلماءاهتمامالكلماتمعانيفيالبحثلقيلقد

التيالنظریاتمنلمجموعةوضعهمإلىباإلضافة،األلفاظداللةإلىالتوصلخاللها
اختالفعلىنظرهاوجهاتاختلفتوتعددتالنظریاتهذهو،المعنىتحلیلىإلتهدف

یأتيماالنظریاتهذهأهمومن،المختلفةتوجهاتهموأصحابها

:اإلشاریةالنظریة-
أسماءعدةعلیهاأطلقوقد،شارياالالمثلثبنظریةاللغةعلماءعندالنظریةهذهتعرف "

علىاستندتألنهاوهذا...حالیةاالالنظریة،شاریةاالالنظریة،المرجعیةالنظریة:مثل



الشيء –المرجع ("اإلشاريالمثلث"اسمعلیهأطلقالذيریتشاردزوأوجدنمثلث
.)19()الرمز–الخارجي 

الداللیةالحقولنظریة
منالعشریناتفيتطورتالتيوالحدیثةالداللیةالنظریاتأبرزمنالنظریةهذهتعد:

ترتبطالكلماتمنومجموعةالمعجميأوالدالليالحقلعلىتقومهيوالماضيالقرن
"یجمعهمابأنهیعرفالذي: «عاملفظتحتعادةتوضعوداللتها

:أهمهاالمبادئمنجملةعلىالدالليالحقلنظریةتقومو
.حقلمنأآثروفيمعجمیةلوحدةوجودالأنه-
.معینحقلإلىتنتمياللوحدةوجودال-
.الكلمةفیهتردالذيالسیاقإبعادیصحال-
3 )النحويیبهاتركعنمستقلةالمفرداتدراسةستحیل-
ذلكواللغةمفرداتجمیعتشملأنتحاولالمبادئبهذهأنهاالنظریةهذهعلىالمالحظو

.)20(معیندالليحقلإلىمفردةآلبضم
:)21(النظریة السیاقیة-

التيوالمواقفالسیاقاتتحلیلخاللمنالكلماتلى دراسة إالنظریةهذهأصحابیذهب 
علىالمعنىیتعددأنیمكنالتيالسیاقاتهذهو،اللغويلتوزیعهاتبعاأوفیهاترد

:اآلتيالنحوعلىتصنیفهایمكنو .أساسها
1 :اللغويالسیاق-

ماآلهوأو،محددامدلوالتؤديالتيالجملوالكلماتواألصواتمجموعبهیقصد:
حصیلةهواللغويفالسیاق(1 )لغویةعناصرومالبساتوظروفمنبالكلمةیحیط

وخاصامعنىیكسبهامماأخرىلماتكمعمتجاورةالجملةنظامداخلالكلمةاستعمال
مقیاسایستخدمعندماالداللیةالعالقاتمنثیراكیوضحاللغويالسیاقفإنولهذا،محددا
.ذلكونحوالفروقأوالخصوصأوالعمومأواللفظيواالشتراك،الترادفلبیان
:العاطفيالسیاق2-



قلةوثرةك–وتتفاوتاأللفاظمعانيتحملهاالتياالنفعاالتوالمشاعرمجموعةبهیقصد
فعند،رفضاأوقبوالضعفاأوقوةاالنفعالدرجةتحدیدهيووظیفتهاأللفاظهذهفي–

،القویةالتعبیریةالشحناتذاتالكلماتنختارمثالانفعالوغضبفیهأمرعنالحدیث
افیةكالصوتیةاألداءطریقةفإننامستحبةأمورعنالحدیثیجريحینیحصلالعكسو

المعانيمنبكثیرالمفرداتتكونآما،هادئةشحناتذاتلماتكننتقيتلقائیا«لشحن
مایخفىوال،حقیقیاتمثیالمعناهاتمثلأنهاكوبطریقةتنطقأنكالعاطفیةواالنفعالیة
االنفعالیةالمعانيإبرازفيأهمیةمنالصددهذافيللكالمالمصاحبةلإلشارات

الموقفسیاق-3
و،ثرأكأوشخصینالموقف الخارجي الذي جرى فیه التفاهم بینبأنهیعرفوهو:

و،بینهمالمشتركةالقیموالمتحدثینبینالعالقةومكانتهاوالمحادثةزمنذلكیشمل
للمحادثةالسابقالكالم
الثقافيالسیاق4-
والثقافيالمحیطفهو،االجتماعيالمعنىعنیكشفالذيالسیاقبهیقصد:

مستوىفيمعنیةلماتكاستعمالعندیظهرهوواأللفاظفیهتستخدمالذياالجتماعي
،عامااستخدامهاتستخدمالتيالكلمةاستعمالمنالمقصودالداللةیحددوهومحددلغوي

علمهوالمقصودأنمباشرةیعنيالعربیةدراسيلدىمثالالصرفلمةكفاستعمال
حینعلى،ذلكنحووزیادةواشتقاقمنالعربیةالكلمةأحوالبهتعرفالذيالصرف

إلىیشیرعلميمصطلحبأنهاالصرفداللةیحددونوطالبهاالهندسةالدراسيأن
إلىالناسانتماءخاللمنیظهرالثقافيفالسیاق،وسیلةبأيالمیاهمنالتخلصعملیات
منیختلفمفهومهالكنواحدةالكلمةتكونفقدمتنوعةتخصصاتومختلفةثقافات
آخرإلىمحیط

:)22(التكویني للمعنىنظریة التحلیل 
إثباتالترادففيالداخلةالمفرداتللمعنى للحكم علىالتكوینيالتحلیلهذااستخدمقدو
یستخدمحینالباحثألنذلكو اللفظيالمشتركوالمعنىتعددبینللتمییزو،نفیاأو

الداللیةالعالقاتمنذلكغیر» (الدالليالمجالنظریة



تدخلالتيالكلماتمعانيبینالدقیقالتمییزإلىالمجالهذاألفاظتحدیدبعدیحتاج
الداللیةالمالمحبأهمالباحثتمدبأنوذلكالتكوینيالتحلیلنظریةتقدمهماضمنه،وهذا

األلفاظلهذه
:عالقة التداولیة بعلم الداللة

اهم النظریات دبي،و األتصورات التداولیة للنص فیها قفة السریعة التي استعرضناو بعد هذه ال
:المقدمة لتحلیل المعنى في علم الداللة،تبین

كل منهما،حیث علم الداللة یعرف شروط المعنى ن دراسة المعنى غایةإ-
وحقیقتها،وتهتم التداولیة بدراسة هذه الشروط بربط المعنى باالستخدام وتحدد ما یسمح 

الداللة ضمن نفون علم جعل علماء اللغة یصخفاقه،وهذا مافوظ وإ بنجاح المل
.)23(ة غداء واالنجاز واستخدام اللضمن األما التداولیة فصنفوهاأ)معرفة اللغة(القدرة

خر،حیث تعنى الداللة بتفسیر الملفوظات وفق شروطها وقیودها تكملة احدهما لأل--
فتعنى ما التداولیةأ..المعاني الحرفیة لها واإلشارة إلى أدنى مقامتهاالنظامیة،وتحدد

قام المناسب  والشروط التي تسمح مبما وراء ذلك فتربط مقاصد المتكلم بالبحث عن ال
و كذبها،وتربط بین النص وسیاقه ،وتكون بین نوعین من أبنجاحها،وال تهتم بصدقها 

.)24(معنى یستقى من الجمل فیما بینها،ومعنى یستقى من الوحدة الكالمي:المعاني 

لى إشارة دنى من اإلأر طاإلج معنى الجملة في الم الداللة یعمعالجتهما للجملة،حیث ع-
مقام المحدد المعالم والقاصد الطار إة المعنى ضمن نما تتولى التداولیبیالمقام 

.هم من المستوى الصوري للغةأى التداولي االستعمالي باعتباره االهتمام بالمستو -

البعد التداولي للغة مع البعدین الداللي والتركیبي قعلت-

حالة على البعد التداوليتعلیق فهم جوانب من اللغة باإل-
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:الملخص

ومن الصعب حصر قضایاه، ذلك أّن مجالها إّن التداولیة علم مترامي األطراف وكثیر التفاصیل، 
ال الكالم التي تعتبر أهّم واسع وروافده متعددة، حیث أّنه یدرس اللّغة ومن أهّم قضایاه الكبرى أفع

الدرس التداولي ومحورا بارزا من محاوره وهي تستند على عّدة أسس أهّمها الحوار، وأهّم نتاجات
وهذا األخیر هو أساس انسجام النص، . والفعل اإلنجازيأقسامه الفعل اللفظي والفعل التأثیري 

.فكّلما نقل المترجم القوة االنجازیة بدقة كانت الترجمة أكثر جودة

فوظیفة الترجمة التواصلیة تتحقق بشكل فعلي عبر استهدائها بالمقاربة التداولیة باعتبارها تركز 
أثیر في اللغة المستقبلة، إضافة إلى على عنصر التواصل في المقام األّول والعمل على تحقیق ت

كونها تدرس اللغة في السیاق، ومن هنا أصبحت العدید من الدراسات المعاصرة في الترجمة 
تتبنى التداولیة لكونها أكثر المقاربات قدرة على اإلحاطة بالمعنى في سیاقه األصلي وتبلیغه في 

اللغة المستقبلة

ل الكالم، الترجمة، الفعل اللفظي، اللفظ االنجازي، اللفظ التداولیة، أفعا:الكلمات المفتاحیة
.التأثیري



مقدمة

یسعى اإلنسان منذ األزل إلى تحقیق التواصل مع بني جنسه للتعبیر عن مقاصده محاوال تجسید 
المعاني الكامنة في نفسه في شكل صور مختلفة إلنجاح عملیة الفهم واإلفهام، مّما اضطّره إلى 

لغة خاصة به یتواصل بها مع غیره، تفرعت عنها لغات أخرى تفّرقت في شعاب األرض خلق 
وفي مرحلة التوسع والتعدد الثقافي وفي إطار سعیه إلى مزج . واكتست كّل لغة ثقافة خاصة بها

الثقافات وبناء عالقات جدیدة مع اآلخر اضطّر اإلنسان إلى بناء جسور توصله باآلخر تتیح 
اعل بین مختلف الحضارات والشعوب من بینها الترجمة التي یحصل بها تالق واع التواصل والتف

.بینها، فكانت الجسر الواصل بین تلك الثقافات لتكون ائتالفا بین طرفین فأكثر

تربط الترجمة والّلسانیات التي تدرس الّلغة دراسة علمیة عالقة وطیدة شّكلت الدعم والسند القوّي 
ات مهدت لها السبل التي ساعدت على إرساء ووضع أسس وضوابط للعملیة لها، كونها الّلسانی

الترجمیة، وجدیر بالذكر أّن أي تطور في النظریة اللسانیة هي تطور في نظریة الترجمة، ألّن 
.اللغة أداة الكاتب والمترجم في إیصال األفكار والمعارف

الذي أّثر في استعمال الّلغة، تطّورت ومع التطور العلمي الهائل واتساع دائرة التواصل البشري 
الّلسانیات لتدرس الّلغة أثناء االستعمال مستندة على السیاق ومركزة على أطراف التخاطب من 
أجل الوصول إلى الُكنه المقصدي، وذلك لتسهیل عملیة التلقي وٕانجاح العملیة التواصلیة، 

جهة والمجال الترجمي من جهة أخرى، فظهرت اللسانیات التداولیة التي أثرت الدرس اللغوي من 
حیث أقحمت جانب الكالم في حقل الدراسة وتجاوزت حدود الخطاب لتنظر إلى الّلغة على أّنها 

.نشاط إنساني، وتركز على دراسة مقاصد الخطاب

ل ونظرا للعالقة التكاملیة والمتداخلة بین الترجمة واللسانیات التداولیة باإلضافة إلى أهمّیة أفعا
عالقة الترجمة بالتداولیة وأفعال الكالم، إشكالیةبالبحثتناولأن أالكالم في هذه األخیرة، ارتأیت

وما الذي تقّدمه الترجمة لكل من هذین المصطلحین؟ ما المقصود بنظریة أفعال الكالم؟وهل 
من المترجم الترجمة بحاجة إلى التداولیة أم التداولیة هي التي بحاجة إلى الترجمة؟وما المطلوب 

حتى یتمكّن من ترجمة أفعال الكالم؟

الترجمة بین یدي التداولیة "الموسومة بـ ولإلجابة عن هاته التساؤالت، سأتطرق في مداخلتي 
ا العالقة بین الترجمة مفهوم التداولیة، والترجمة، ونظریة أفعال الكالم وكذإلى "و أفعال الكالم

.ةوالتداولی

:التداولیة وتطورهانشأة /أوال



، "غرض علمي"بمعنىPRAGMATICUSمن أصل یوناني PRAGMATICSمصطلح 
الذي سّكه أول مّرة  " التداولیة"انتقل إلى اللغة الالتینیة عبر الترجمة، ومقابله في العربیة هو 

رغم العربي ، وهو المصطلح األكثر انتشارا في العالم.....عام" طه عبد الرحمن"المفّكر العربي
وغیرها، " الوظیفیة"و" الذرائعیة"و" التواصلیة"أخرى لنفس المفهوم مثلوجود مصطلحات

اختیاره لهذا المصطلح المقابل بكونه یوفي المطلوب حقه باعتبار داللته " عبد الرحمن طه"ویبّرر
1"االستعمال والتفاعل"على معنیین هم 

"شارل موریس"ویعود مصطلح التداولیة بمفهومه الحدیث إلى الفیلسوف األمریكي 
CHARLES MORRIS لوصف ذلك الفرع من السیمیائیات الذي ..... الذي استخدمه عام

THEالشهیرة یدرس أصول واستخدامات وتأثیر العالمات، واختصر تعریفه في الصیاغة 

RELATION OF SIGNS TO THEIR USERS2.ي عالقة العالمات بمستعملیهاأ

غیر أّن المبحث التداولي باشتماله على االهتمام بالسیاق والمتكّلم والمتلقي والعالقة بینهما، 
العربي والغربي قبل أن یتحّول إلى مقاربة لها مفاهیمها، مبحث قدیم ممتد الجذور في التراثین

.وقواعدها، ومبادئها األساسیة في الوقت الراهن

:مفهوم التداولیة/ثانیا

وقالوا دوالیك، أي مداولة على ...تداولنا األمر، أخذناه بالّدول:""لسان العرب"جاء في : لغة
، دالت األّیام بمعنى دارت، واهللا یداولها یداولها بین الناس، وتداولته األیدي أخذته هذه ...األمر

3..."، تداولنا العمل واألمر بیننا، بمعنى تعاوّنا علیه فعمل هذا مّرة، واآلخر مّرة...مّرة، وتلك مّرة

من مكان آلخر، اندال القوم إذ تحّولوا : وُذِكر"مقاییس اللغة"في ) لَ .وَ .دَ (ووردت كذلك في مادة
4."ومنه تداول القوم الشيء بینهم، إذ صار من بعضهم لبعض آخر

دالت الدولة، وأدیل :"بقوله" أساس البالغة"سار صاحب معجم" المقاییس"وعلى نهج صاحب 
بدر، وأدیل المشركون على المسلمین یوم أحد، واهللا یداول األّیام المؤمنون على المشركین یوم 

."أي یراوح بینهما5بین الناس، مّرة لهم وأخرى علیهم، والّدهر دول وعقب، والماشي یداول قدمیه 

، الدار )لبنان(، المركز الثقافي العربي، بیروت2طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكالم، ط-1
28، ص2000، )المغرب(البیضاء

2 -See Jefverschvern and Jam Ola Ostman, key notion of pragmatics, John Binjamin
Publishing company , Amesterdam, Philadelphia, 2009, p222

25- 11، ص1993، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط-3
314،ص1991، 2الجیل، بیروت، لبنان، طابن فارس، مقاییس اللغة، تح، محمد هارون، دار -4



عل، وكّل من هنا نالحظ أّن أغلب المعاجم ال تخرج فیها داللة هذا اللفظ عن نطاق التناقل والتفا
التحّول المقتضي لوجود أكثر "لها تقریبا نفس المعنى، فهي ال تتعّدىالتعریفاتما سبق ذكره من

، وهذا ینطبق على الّلغة كذلك، فیقال عنها إّنها متحولة لدى 6."من حال تتداول بین الشيء وغیره
تداولیة "المتكّلم بها وصوال إلى الّسامع، ومنتقلة بین الناس یداولونها بینهم، ولذلك كان مصطلح

.من المصطلحات األخرى الذرائعیة والنفعیة والّسیاقیة-بهذه الداللة- 7"أكثر ثبوتا

:اصطالحا

أضحى مصطلح التداولیة یضّم عدید الدالالت، وهذا یتضح من خالل تحّري سیاقاته في ضوء 
.المعاني التي یحیل إلیها لفظه

الدراسة التي تعني باستعمال الّلغة، مجموعة من البحوث المنطقیة اللسانیة، وهي كذلك "فالتداولیة 
.8"تهتّم بقضیة التالؤم بین التعابیر الّرمزیة، والّسیاقات المرجعّیة المقامّیة الحدیثة والبشریة

تعّددت التعریفات رغم التقاء معظمها في نقطة جامعة، هي العالقة بین المتكّلمین والمقام الذي 
اجتماعیة بمجّرد التلفظ بها، ونجد عند ألفعال ذات صبغةیجري فیه المقال، وكونها أقواال تتحّول 

البعض بأّنها دراسة لآلثار الّلغویة الظاهرة في الخطاب، ومنهم من رّكز على الجانب الضمني 
تلك اإلنتاجیة "للكالم، وبالعودة ألقطاب الّدرس التداولي، فهم یعّرفون منهجهم التداولي بأّنه

9."من تشبیه الشخص المتكّلم باإلنسان اآلليالصوریة للمعنى، والتي تمنعنا

إّننا :"بقوله"جیف فیرستشیرن"إّن التداولیة مرتبطة بفكرة االستعمال وهي القضّیة التي رّكز علیها
نعني بالتداولیة علم عالقة العالمة بمؤولیها، فإّنه من التمییز الدقیق للتداولیة أن تقول إّنها 

التي واالجتماعیةتتعامل مع الجوانب الحّیویة لعلم العالمات، هذا یعني كّل الظواهر النفسیة، 
10."تظهر في توظیف تلك العالمات

30محمد باسل، منشورات دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط، دت، ص: الزمخشري، أساس اللغة، تح-5
الفیروز أبادي، القاموس المحیط،، ضبط محمد البّقاعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، -6

.900، ص2005د ط، 
148في الدرس العربي القدیم، دط، دت، صبوجادي، في اللسانیات التداولیة مع محاولة تأصیلیةخلیفة -7
18فیلیب بالنشیه، التداولیة من أوستین إلى غوفمان، د ط، دت، ص-8
.الجتماعي جوجلاحة المثقف، موقع التواصل دراسات وبحوث، صف-9
1، ص1999ط، جیف فیرستشرین، التداولیة التعّلمیة، لندن، د -10



ذلك الفرع العلمي المتكّون من مجموعة :"یة على أّنهاهو اآلخر قّدم تعریفا للتداول"صالح فضل"
من العلوم الّلغویة التي تختّص بتحلیل عملّیات الكالم بصفة خاصة، ووظائف األقوال الّلغویة 

أي أّنه یربط الكالم بوظیفته األساسیة 11."وخصائصها من أجل إجراءات التواصل بشكل عام
بین الّلغة ومتكّلمها في تعریفه للتداولیة بكونها " طه عبد الرحمن"وهي التواصل، في حین یربط

الدراسات التي تختص، وٕان أمكن بتفسیر العالقات التي تجمع بین الدوال الطبیعیة ومدلوالتها "
لیة تدرس اللغة في استعمال الناطقین بها ونظریة وذلك باعتبارها نظریة استعما12."وبین الدالین

تخاطبیة باعتبارها تعالج شروط التبلیغ والتواصل الذي یقصد إلیه الناطقون من وراء استعمالهم 
علم "إلى تفضیل تسمیة التداولیات بـ" مسعود صحراوي"وهو ما حذى بالباحث الجزائري . "لّلغة

13."كّل الجوانب المساعدة على التواصل الّلغويیدرسأي العلم الذي " االستعمال الّلغوي

:أنواع التداولیة/ثالثا

:ُیقسم التداولیة إلى"محمود أحمد نحلة"نجد الدكتور

وهي تهتّم بدراسة شرائط االستعمال اللغوي المستنبطة من الّسیاق :التداولیة االجتماعیة*
.االجتماعي

.والتي تدرس االستعمال اللغوي من وجهة نظر تركیبیة:التداولیة الّلغویة*

.وهي ُتعنى بمشكالت التواصل في المواقف المختلفة:التداولیة التطبیقیة*

.14وهي التي ُتعن باألسس التي یقوم علیها استعمال الّلغة استعماال اتصالیا:التداولیة العامة*

:مهام التداولیة ووظائفها/رابعا

تدرس استعمال الّلغة في السیاق وتوقف شتى مظاهر التأویل الّلغویة على السیاق، إّن التداولیة 
15."فالجهة الواحدة یمكن أن ُتعّبر عن معاني مختلفة أو مقترحات مختلفة من سیاق

10بالغة الخطاب وعلم النص، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، صفضل صالح، -11
28طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكالم، ص- 12
مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاهرة األفعال الكالمیة في التراث : ُینظر-13

17-16، ص2005، 1اللساني العربي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط
، 2002، 1محمود أحمد نحلة، آفاق جدیدة في البحث الّلغوي المعاصر، دار المعرفة، االسكندریة، ط-14
15ص



تدرس اللغة فهي ال تدرس البنیة الّلغویة ذاتها ولكّنها وتتلخص مهام التداولیة في دراسة استعمال 
صادر من متكّلم "أي باعتبارها كالما محّددامالها في الطبقات المقامیة المختلفةاللغة عند استع

محّدد، موّجها إلى مخاطب محّدد بلفظ محّدد في مقام تواصلي محّدد، باإلضافة إلى شرح كیفیة 
.جریان العملّیات االستداللیة في معالجة الملفوظات

أو األصناف التي تمثل عال الكالم أي األنماط المجّردة كذلك تهدف التداولیة إلى تطویر نظریة أف
األفعال المحسوسة والشخصیة التي تنجزها أثناء الكالم، واضعة بذلك موضع السؤال 

بین اللغة والكالم، ورافضة اعتبار هذا األخیر موضوعا غیر قابل للدراسة ) السویسري(التقابل
16.المنهجیة

كما تولي التداولیة أهمّیة بالغة لعالقة ثالثیة، وهي عالقة العالمات بغیرها من العالمات األخرى 
التداولیة، قطب الرحى في الدراسات "وبمستعملیها، فالكالم المتبادل بین طرفي عملیة التواصل هو

.بوصفه عمال ونشاطا وتطبیقا من أجل تحقیق أهداف وغایات17."وعمودها الفقري

:مبادئ التداولیة/خامسا

اإلشاریة، ومتضمنات : ُیجِمع الكثیر من الباحثین أّن التداولیة تقوم على عّدة جوانب أهّمها
" محمود أحمد نحلة"وهي العناصر التي تناولها . القول، واالستلزام الحواري، وأفعال الكالم
:18بالدراسة والبحث، ویمكن تلخیصها فیما یلي

:اإلشاریات*

ما في الساق المباشر 19وهو مصطلح تقني ُیستعمل لوصف شيءأي اإلشارة من خالل اللغة، 
فإّننا نستخدم تعبیرا إشاریا وهو اإلشارة إلى ذلك " ما هذا؟"ذلك حین نسأل عن شيء ما بتعبیر 

:، واإلشاریات أنواع منهاالشيء

79عید بلبع، التداولیة البعد الثالث في سیمیوطیقا مورییس، ص-15
التداولیة بقلم فرناند هالین، مجلة اآلداب األجنبیة، مجلة فصلیة تصدر عن إتحاد الكّتاب عز الدین العوف، -16

63، ص2006، شتاء 125العرب بدمشق، العدد 
محمد سویرتي، النحو العربي من المصطلح إلى المفاهیم تقریب تولیدي أسلوبي تداولي، إفریقیا الشرق، الدار -17

.194، ص2007البیضاء، المغرب، دط، 
ُینظر، عبد الرزاق بلعقروز، تحّوالت الفكر الفلسفي المعاصر، أسئلة المفهوم والمعنى والتواصل، الدار -18

.90-82، ص2009، 1العربیة للعلوم، ناشرون، لبنان، منشورات االختالف، الجزائر، ط



خصیة التي تدّل على  وأوضحها هي ضمائر الحاضر أي الضمائر الش: اإلشاریات الشخصیة/أ
وضمائر المخاطب مفردا أو مثنى أو جمعا مذكرا أو مؤنثا، فضمائر " نحن"و " أنا"المتكّلم 

الحاضر هي دائما عناصر إشاریة ألّن مرجعها یعتمد بشكل كّلي على السیاق، ویضیف فالسفة 
.اللغة بعدا آخر هو شرط الصدق والكذب، أي معرفة مطابقة المرجع للواقع

، 20وهي كلمات تدّل على زمان یحّدده السیاق بالقیاس إلى زمان المتكّلم: شاریات الزمانیةاإل/ب
والذي یعتبر مركز اإلشارة الزمنیة في الكالم، فإذا لم یعرف زمان المتكّلم أو مركز اإلشارة الزمنیة 

.التبس األمر

وتفسیرها على معرفة أماكن یعتمد استعمالها "وهي عناصر تشیر إلى : اإلشاریات المكانیة/ج
21."مكان المتكّلم وقت التكّلم، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو السامع

.وأكثر اإلشارات المكانیة وضوحا هي كلمات اإلشارة وظروف المكان وغیرها

وهي ألفاظ أو عبارات تشیر إلى العالقة االجتماعیة بین المتكّلمین و : اإلشاریات االجتماعیة/د
.من حیث هي عالقة رسمیة أو غیر رسمیة، أو عالقة ألفة و مّودة وغیرهاالمخاطبین 

:متضّمنات القول*

تتعّلق برصد الظواهر الخاصة بالجوانب الضمنیة والخفّیة من قوانین الخطاب، "وهي تلك التي 
والتي یمكن الوصول إلیها من خالل السیاق وغیره من الظروف العاّمة التي ینتج ضمنها 

22.الخطاب

:االستلزام الحواري*

في " غرایس"وهو أحد أهّم جوانب الدرس التداولي، وترجع نشأته إلى المحاضرات التي ألقاها 
جامعة هارفارد واتي قّدم فیها تصّوره لهذا المبحث واألسس المنهجیة التي یقوم علیها، ومنطلقه 

كثر مّما یقولون ، وقد في ذلك أّن الناس في حواراتهم قد یقولون مال یقصدون، وقد یقصدون أ

41ُینظر ، محمود أحمد نحلة، مرجع سابق، ص-19
.19المرجع نفسه، ص-20
21نفسه،صالمرجع -21
مسعود صحراوي، مرجع سابق، ص-22



یقصدون عكس ما یقولون، فكان هّمه توضیح الفرق بین ما ُیقال وما ُیقصد محاوال الربط بین 
23.المعنى الصریح والضمني فنشأت بذلك فكرة االستلزام الحواري

:أفعال الكالم*

بل التداولیة في نشأتها كانت مرادفة لألفعال وهي أهّم مجاالت التداولیة ونواتها الرئیسیة
أّن الناس عندما یتحدثون ال ینشؤون ألفاظا فحسب، وٕاّنما ینجزون أفعاال ، ونعني بهذا24الكالمیة

عبر هذه األلفاظ، فاللغة لها وظائف أخرى بحسب السیاق، وتستخدم الكالم ذاته لتأدیة فعل 
25:سام نذكرها كاآلتيوتنقسم أفعال الكالم إلى ثالثة أق. بعینه

.وهو إنشاء تعبیر لغوي ذو معنى، اللفظیة فیه هي األساس): القولي(الفعل اللفظي/1

.ویتمثل في المعنى اإلضافي الذي یكمن خلف المعنى األصلي: الفعل اإلنجازي/2

وُیقصد به األثر أي أّن اللفظ الذي یكون له وظیفة معینة ُیحِدث بالضرورة: الفعل التأثیري/3
تأثیرا معّینا، لكن التركیز ینصب على الفعل اإلنجازي أكثر من غیره في التداولیات و هو ما 

الذي وّجه اهتمامه نحوه، ومع ذلك فإّن ما قّدمه لم یكن كافیا لوضع نظریة" أوستین"یشیر إلیه
ة والقّوة وطّور هذه النظریة على أساس األفعال اإلنجازی" سیرل"متكاملة لألفعال الكالمیة، فجاء 

اإلنجازیة، فجعل الفعل اإلنجازي هو الوحدة الصغرى لإلتصال اللغوي والقّوة ّاإلنجازیة التي تبّین 
لنا نوع الفعل اإلنجازي الذي یؤدیه المتكّلم بنطقه للجملة، والذي یرتبط بدوره بالعرف الّلغوي وبهذا 

فیة أو رموز للتعبیر عن الفكر ال تكون اللغة مجرد أداة للتواصل كما تتصورها المدارس الوظی
وٕاّنما هي أداة لتغییر العالم وصنع أحداثه والتغییر فیه، ویمكن القول إجماال أّن هذه المبادئ 
التداولیة وٕاجراءاتها تعمل مجتمعة ومتفرقة من أجل الكشف عن المعنى في النصوص المختلفة، 

.ن مراعاتها عند التخاطبوالذي هو محكوم بأعراف لغویة واجتماعیة وثقافیة البّد م

:نظریة أفعال الكالم/سادسا

أفعال الكالم من أهّم نتاجات الدرس اللساني التداولي، ومحورا بارزا من محاوره تعّد نظریة
الكبرى وتحوّال منهجیا في البحث اللغوي حیث تستند هذه النظریة على عّدة أسس بنیویة أهّمها 

وبعدها2محمود أحمد نحلة، مرجع سابق، ص: ُینظر-23
40مسعود صحراوي، مرجع سابق، ص: ینظر-24
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وهي النمط الثالث من أنماط اللسانیات التداولیة، تشمل دراسة العناصر اللغویة والبنیات . الحوار
ذهنیة التي یتوقف تحدیدها الداللي المرجعي على عالقة األفعال باألقوال بحسب السیاق وحال ال

26.الخطاب

لیجّسد موقفا مضادا لالتجاه السائد بین " جون أوستین"جاءت هذه النظریة للفیلسوف االنجلیزي 
للغوي، فالسفة المنطق الوضعي الذین أبوا على تحلیل معنى الجملة مردة من سیاق خطابها ا

باالستحواذ أو التسّلط المنطقي القائل بأّن الجملة الخبریة هي " أوستین"إضافة إلى ما وصف 
.الجملة المعیاریة وما عداها من أنماط مختلفة هي مجرد أشكال متفرعة عنها

وتأتي أهمّیة هذه النظریة في كونها غّیرت النظریة التقلیدیة للكالم التي كانت تنحاز بشّدة 
مال المعرفي والوصفي له، ونظرت إلى الّلغة في ُبعدها الدینامي أي باعتبارها قّوة فاعلة لالستع

في الواقع ومؤثرة فیه وهي بذلك ألغت الحدود القائمة بین الكالم والفعل حیث أّن أي معلومة تقدم 
إّال إشارة بواسطة شيء ما وتسعى إلى تحقیق هدف ما، وبعبارة أخرى هي حلقة لشخص ما هي 

وهي الفكرة . ضمن سلسلة التبادل الكالمي الدائر في ذلك الواقع اإلنساني أو الحیاة االعتیادیة
التي نشأت منها اللسانیات التداولیة ومن أهّم مراجعها، بل یمكن التأریخ منها للتداولیة حیث 

.ارتبطت اللغة بإنجازها الفعلي في الواقع

:أفعال الكالم عند سیرل
ت، ویمكن القول أّن مرحلته نظریة أستاذه، وأدخل علیها بعض التعدیال" سیرل"لقد طّور 

ومؤیدیه، " أوستین"مرحلة النضج واالكتمال لهذه النظریة، ولهذا احتّل الصدارة بین أتباعتعتبر 
.27اد النظر في نظریة أستاذه كما قام بتطویرهاإضافة إلى هذا فقد أع

ُیعّد قفزة نوعیة في االتجاه التداولي، وذلك من خالل سّده للثغرات التي وقع " سیرل"وما قام به 
الفعل اإلنجازي هو الوحدة الصغرى لالتصال "إلى جانب هذا نجده یؤكد أّن ". أوستین"فیها

بمعنى 28."نوع الفعل االنجازي یؤدیه المتكّلم بنطقه للجملةاللغوي، وأّن للقّوة االنجازیة یبّین لنا
أّن الغض األساسي للتواصل عنده هو الفعل االنجازي، وعند نطقنا بجملة ما فإّننا ننجز فعال في 

، -أنموذجاأوستین وسیلر -روقاب جمیلة، نظریة أفعال الكالم بین التراث العربي واللسانیات التداولیة-26
9، ص2016، جانفي 15األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة، قسم اآلداب والفلسفة، العدد 

سیف الدین دعفوس ومحمد الشیباني، :آن روبول وجاك موشالر، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، تر-27
33، ص2002،دار الطلیعة، بیروت، 1ط
، مكتبة اآلداب، )معاصرةاألفعال االنجازیة في العربیة ال(في البراغماتیةعلي محمود حجي الصّراف، -28

51، ص2010القاهرة، 



الوقت ذاته، وهذا الفعل إّم أن یكون طلبا أو دعاء أو أمرا مّما یعني أّن الفعل اإلنجازي له 
.عل الذي نؤدیهالفضل في تحدید نوع الف

إلى تقسیم األفعال الكالمیة إلى أربع أقسام إذ أصّر على إبقاء " سیرل"فضال عن ذلك فقد سعى 
الفعل االنجازي والفعل التأثیري على حالتهما، لكن حسب رأیه الفعل التأثیري لیس له أهمیة 

إلنجاز ذلك باعتباره لیس من الالزم أن یكون لكّل فعل تأثیري صدى في السامع یجذبه 
.فجعل الفعل اللفظي قسمین، األّول یتمثل في الفعل النطقي والثاني هو الفعل القضوي29الفعل،

على ربط الفعل الكالمي باألعراف االجتماعیة واللغویة في ذات الوقت وال یتّم " سیرل"ولقد عزم
30.حصره فقط في مقاصد المتكّلم

ما هي الترجمة؟/سابعا

تكفي هذه المقولة إلعطاء معنى دقیق ومختصر للمعنى األول والرئیسي ،"الترجمة هي الفهم"
للترجمة، فأّول نظریة وقاعدة نتعّلمها في الترجمة هي أّنها تكون على مستوى الفكرة بالدرجة 

.األولى ولیس فقط على مستوى الكلمة، والفهم هو الذي یؤدي بنا إلى المعنى

نقل كل ما ت نص من لغة إلى لغة أخرى، بل هي والترجمة هي لیست فقط عملیة نقل كلما
فهي لیست . یتضمنه النص من أبعاد معقدة ،أسلوبیة، جمالیة، ثقافیة، اجتماعیة وحتى نفسیة

عملیة آلیة ولیست مجرد ممارسة بسیطة، بل هي أیضا علم یتضّمن مبادئ ونظریات توجه 
جیة عمل خاصة التي تتمثل أوّال یجعل منها تقنیة تتضمن منه" علم الترجمة"المترجم تحت اسم

ثّم فهم النص األصلي من كّل نواحیه وتحدید الهدف الذي تّم من خالله كتابة النص في تحلیل
، ولن تتحقق عملیة النقل وٕاعادة التعبیر والصیاغة في لغة أخرى إّال بهذه واألسلوب الذي ورد به

ترك أثر لّلغة األصل وكأّنما لم تكن الطریقة، محققین في نفس الوقت الوفاء للنص األصلي دون
.هناك عملیة نقل أصال

:اللسانیات والترجمة/ثامنا

اعتبرت الترجمة إلى عهد غیر بعید فّنا من الفنون، الیستطیع ممارسته إّال من تمتع بموهبة 
فغالبا ماكان المترجمون. أكیدة، وثقافة واسعة تخّوله إلى  الخوض في غمار هذا النوع من األدب

أدباء محترفین یتعاطون الترجمة كنوع من الترف األدبي، وكانت الترجمة تكاد ال تخرج من دائرة 

73محمود أحمد نحلة، مرجع سابق، ص-29
74المرجع نفسه، ص-30



األدبیات، إّال أّن التقدم العلمي والتكنولوجي الذي شهده القرن العشرین  جعل الترجمة ،بسبب 
. وتقنیةالحاجة المتزایدة لها، تخرج شیئا فشیئا عن طرق األدب لتدخل في مجاالت أخرى علمّیة 

.وهنا أصبحت الحاجة ماسة الستخراج ضوابط وقواعد علمیة تتحكم في عملیة الترجمة

مكانتها ضمن هذه العلوم كفرع ومع التطّور الذي شهدته علوم اللسانیات، أخذت الترجمة تحتّل 
ث ولم یعد دور اللسانیات في البحو . من علوم اللغة لكونها نشاطا لسانیا واجتماعیا قبل كّل شيء

فالدراسات الوصفیة لكّل لغة على حدى بمختلف . حول الترجمة خافیا على ذوي االختصاص
مظاهرها، وكذلك الدراسات المقارنة للغتین أو عّدة لغات قد وضعت المعالم األساسیة التي یمكن 
أن تنطلق منها دراسات علمیة للترجمة، تسمح بوضع نظریة للترجمة، إذ أّن هذه األخیرة 

ُتؤدى على اللغة، فمن الواضح إذن أّن أیة نظریة للترجمة یجب أن تستقى من نظریة عملیة"هي
31.للغة أي نظریة لسانیة عامة

أسلوب یؤدي إنطالقا من نص المتن المكتوب إلى نص في اللغة "على أّنها"ویلس"كما ُیعّرفها 
التام للنواحي التراكیبیة المستهدفة على أكبر قدر من التكافؤ، وهو یتطّلب من المترجم االستیعاب

32."والداللیة واألسلوبیة والبراغماتیة النصیة للنص األصلي

:بین الترجمة والتداولیة/تاسعا

طبیعة االنتماء للسیمیائیات، إذ أّن كالهما عملیتان تواصلیتان تتبنّیان إّن التداولیات والترجمة في 
، الرؤیة الوظیفیة للغة، وهي الرؤیة التي تتطّلب التكییف لتعویض النقص في الثقافة المستقبلة

أي الترجمة (یجب أن تكون الترجمة تداولیة باعتبار أّنهما:""بهاء الدین أبو الحسن"حیث یقول
یشتركان في نفس المظاهر، فكالهما سیمیائي بطبیعته یهدف إلى زیادة وفهم ) والتداولیات

33."وتسهیل العملیة التواصلیة

یقول ُمّنِظر الترجمة . كما أّن انتماء الترجمة للسیمیائیات یعني بالضرورة أن یكون لها بعد تداولي
34."لها بعد تداولي أیضاإّن الترجمة كسائر العملیات السیمیائیة األخرى :"في ذلك" جیري لوفي"

:خاتمة
.31بیوض إنعام، الترجمة األدبیة مشاكل وحلول، ص-31

32 -Wilss. W, the science of translation problems and methods, p112
33 - See ;Bahaa eddine Abulhassan Hassan, Literary Translation :Aspects of Pragmatic
Meaning, first published, Cambridge scholars Publishing, UK, 2001, p13
34 -See ; Jiri Levy, Translation as a decision, in « the translation studies reader”, edited
by Lawrence Venuti, Routledge, London,2000, p156



إّن التداولیة علم مترامي األطراف وكثیر التفاصیل، ومن الصعب حصر قضایاه، ذلك أّن مجالها 
واسع وروافده متعددة، حیث أّنه یدرس اللّغة ومن أهّم قضایاه الكبرى أفعال الكالم التي تعتبر أهّم 

هي تستند على عّدة أسس أهّمها الحوار، وأهّم نتاجات الدرس التداولي ومحورا بارزا من محاوره و 
، وهذا األخیر هو أساس انسجام النص. أقسامه الفعل اللفظي والفعل التأثیري والفعل اإلنجازي

.فكّلما نقل المترجم القوة االنجازیة بدقة كانت الترجمة أكثر جودة

ة التداولیة باعتبارها تركز فوظیفة الترجمة التواصلیة تتحقق بشكل فعلي عبر استهدائها بالمقارب
على عنصر التواصل في المقام األّول والعمل على تحقیق تأثیر في اللغة المستقبلة، إضافة إلى 
كونها تدرس اللغة في السیاق، ومن هنا أصبحت العدید من الدراسات المعاصرة في الترجمة 

ى في سیاقه األصلي وتبلیغه في تتبنى التداولیة لكونها أكثر المقاربات قدرة على اإلحاطة بالمعن
.اللغة المستقبلة
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:عرّیة واستجابة القراءة الناقدةبین الشّ الّتناسب الوظیفيّ 

العربّي عّمیش. د .أ
ةغة الوظیفیّ ة اللّ مختبر نظریّ 

.جامعة الشلف الجزائر

كل لة تنسجم طبیعیا مع متطّلباتیبدو منظور الشعریة اإلنسانیة ذا قیمة متحوّ 
دي األدبي القارئ ي الحس النقذو وكّل بیئة ، وقد نّبت طبیعة هذا التحّول اآلليّ عصر 

بدال من عریة المتحّولة الشّ حقیقة به التفكیر المنهجي المالئم لما تتطلّ إلى ضرورة تبّني
في تحجیر النقد األدبي الركون الغائي إلى شعرّیة الّتكریس التي ساهمت بجمودها

النفصام بین النموذجیة ، لذلك حصل اثقافیةاللمؤسسة لدواعي المحافظة على ااستجابة و 
اإلنسان والفّن ، والحقیقة أن الفّن مطلقا والشعر تحدیدا ال یستطیع التواجد خارج ذلك 
التالزم بین سیاقي الشعریة ذات المرجعیة الفطریة اإلنسانیة وبین القراءة النقدیة المستجیبة 

ختراع لتحّمل حقیقة اإلبداع ، ولقد تنّبه بعض البالغیین العرب القدامى إلى طبیعة اال
بعفویة جدید البدیع الذي هو مطلق الطوا اع المالزم لكل فعل حیاتّي حین ربالفّني واالبتد

.1..."وكان ُیستحسن ذلك منهم إذا أتى نادرا"... التعبیر اللغوي أو الفني مطلقا 
تّتصف قیمة الندرة في كونها تتماشى في وظیفیتها مع كّل الفنون ، فالجدید النادر 

لوك اإلبداعي المسوق على غیر نموذج حتى ولو كان في شكله مستغربا یقتضي الس
مهیبا متبرما منه في أول وهلة ، وحقیقة كّل فّن بدیع أنه متلّقى باالستغراب وتلك میزة 
طبیعیة موجودة في النادر وراسخة في حس التلّقي ألن قراءة النتاج الفني مقرونة بإیقاع 
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ة البیان أن یحیل على  مألوف ، استطاع الجاحظ في نظریالصدمة المفسرة الغترابه عن ال
وذلك أّنهم إنما یحیلون على الحّس ، ویحتجون فیه بثقل الحال أو خفتها على "... الحس
، وأن تحیل على الحّس في اجتذاب القیم اإلبداعیة معنى ذلك أنك تستبق 2..."النفس

معقول للعناصر التشكیلیة ، وهذا یسري فطنة العقل فال یقوى بذلك على اشتراط االنتظام ال
على جمیع الفنون القولیة أو التشكیلیة حیث یأخذ الشكل طبیعة االرتجال الذي یحفظ 
للمادة اإلبداعیة قیمتها المفاجئة التي تبغت حّس اإلنسان فتهّزه وتدعوه إلى التجاوب مع 

.إیقاع المادة الفنیة الذي نسمیه عادة الموضوع 
االنفعال باإلبداع قائما على إعمال قوى تحسس المعطیات الحسیة وٕاذا كان سلوك

والبیئیة واالجتماعیة بما هي مرجعیة تساعد إلى توفیر موضوع اإلبداع فإن ثبات 
المرجعیة ال ینفي تنّوع الكیفیة واألدوات والرؤى ، فالمعاني الشعریة التي یتفق القراء على 

لقي تبدو كأنها منبثقة عن موضوع واحد كأن یكون سحر جاذبیتها وأهلیتها لهّز حّس المت
موضوع شعریة المرأة مثال فقد ظل وسیبقى مهیمنا على أحاسیس الفنانین والشاعر واحد 
منهم ، ولقد أوحى بروز الموضوع الفني أو بؤرة االنفعال بالقین التعبیریة إلى دفع عبد 

ر حین الحظ هیمنة بؤر انفعالیة القاهر الجرجاني إلى القول النقدي بما یوافق هذا النظ
كأّن جّل محاسن الكالم ، إن لم نقل كلها متفرعة عنها "...بعینها على أحاسیس الفنانین 

فاتها ، وأقطار تحیط بها من كل  ، وراجعة إلیها ، وكأنها تدور علیها المعاني في متَصرَّ
أو الذوق الفطري المهّیأ ، فالقول باإلحالة على النفس وٕاعمال التقییم الحسي3..."جهاتها
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للتفاعل مع اإلبداع هو المرجع النقدي أو التفّهمي الذي ینبغي اعتماده في تحریر الشعریة 
.من سلطة المعیاریة 

ة ظلت مالزمة للنشاط اإلنساني لم تغادره فنون على اختالف موادها التعبیریوال
وذلك أن كل فّن ك والّنكوص ،ة أصابها االرتباحیاتییوما ما ، وكلما نأت عن سجالتها ال

مكین القرار ال یجد له متسعا للنشاط والحیویة إال في مساحة نشاط اإلنسان ، فالنفس 
البشریة وٕان بدت لنا ضّیقة الحّیز المادي إال أنها في حقیقتها الربانیة واسعة اآلماد قمینة 

مجبول علیه اإلنسان باستیعاب كل النشاطات الفنیة أفقیا وعمودیا ، فالتصرف الروحي ال
یوفر له تلك الحركة السحریة الخارقة المتجاوزة لحدود المادیات ، لذلك كان الفنانون 
العرب قد ساهموا في قراءة عالقة الفن بالنشاط اإلبداعي ، فقد تنبه أبو العالء المعري 

لغریزة لضرورة االحتكام إلى الحس والغریزة في قراءة المنجزات الفنیة حین قال بإعمال ا
الشعر كالم موزون تقبله الغریزة على شرائط إن زاد أم نقص "... في تقییم الكالم الشعرّي 

حّرةالنقدیة القراءة ال، فاإلحالة على الحّس تتوافق فلسفیا وٕاجرائیا مع4..."أبان عنه الحّس 
. ذي هو في جوهره متن نقدي أدبي ظّلت تتواجد هلة هامش المتن البالغي الالتي

ن یقال على مسلم بن الولید هو الذي أفسد الشعر یعني ذلك أنه لم یحترم قواعد أ
اإلبداع المكرَّسة ، فمسلم بن الولید جاوز بخرقه القاعدة والنموذج المقدس إلى إمساس 
الغایات اإلبداعیة التي لیس لها مثیل تُقرأ في ضوئه ، ولذلك فالنقد المحافظ لم یجد في 

یه تجارب الشعراء المتبعین في الطریقة ، فالحكم النقدي ینظر إلیه یسقط علشعر مسلم ما 
انطالقا من الوجهة التي ینخرط فیها لذلك فاإلفساد المنعوت به شعر مسلم بن الولید هو 

.لِمدحة وفاق رؤیة الحداثة بمثابة ا
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ال یصعب على قارئ تراث النقد األدبي العربي أن یصادف عّدة دالالت 
ابعة األدبیة للشعر تتبنى مبدأ القراءة النقدیة الحّرة ، نعني بها تلك التي ال على تحرر المت

تتبع سیاقا تنظیمیا أو مدرسیا ثابتا وٕانما تتحرى المتابعة الفطریة أو الطبیعیة الواصفة ، 
وٕان نهج النقد األدبي لهذا المنهج الجمالي وخاصة عندما یتعّلق الموضوع بمتابعة 

د توّخى ابن سالم الجمحي في طبقاته هذا المنهج النقدي في عّدة جمالیات الشعر ، فق
:مواقف نقدیة قرائیة نستوثق في اإللمام بها بالعینات التالیة

: الشعريّ عفوّیة االنطباع 
قارئ المواقف النقدیة األدبیة التي تضمنها كتاب طبقات الشعراء ال یستطیع 

ه ه إلى جوهر المقوالت النقدیة المزدان بها مؤلَّفُ الوقوف على حداثة القدیم إال إذا أنفذ نظر 
المذكور فهو لدى كالمه على عفویة شعر الفرزدق ذكر خالفه مع ابن أبي إسحاق 
النحوي في مقامات لغویة كان الشاعر یتّبع فیها مبدأ االنفعال الفطري بینما كان ابن أبي 

الموضوع هو ما استخلصه ابن إسحاق یسلك سبیل المعیار والقیاس والالفت لالنتباه في 
سالم من جملة ما دار بین الشاعر واللغوي حیث اغتنم ابن سالم المناسبة لیسطر مقولة 
في أصول حداثة التراث حیث نحا الفرزدق في بعض أسالیبه سبیل الخروج على القاعدة 
النحویة وذلك طبیعي ألّن الحس قد تتراءى له بعض االستعماالت التي ال یستوعبها 
العقل ولیس ذلك إّال ألن اللغة مركوزة في الشعور الشاعر ال في وعیه وأن االنفعال 
ببدیعها یقتضي مخالفة المتحّفظ فلذلك السبب وابتغاء جمالیة تحراها حس الفرزدق 
اقتضت لغة الشعر أن تخالف القیاس بما هو ألّذ من الخضوع للقاعدة ، ولعّل الذي زان 

: وقال یونس "... :الخرق اللغوي في شعر الفرزدق قولهمقولة ابن سالم في موضوع 
ثّم : َزواحَف ُتْزِجیها َمحاِسیُر ، قال : والذي قال جائز حسن فلما ألحوا على الفرزدق قال



، فأن یتشّجع النقد األدبي في تلك المرحلة 5..."ترك الناس هذا ورجعوا إلى القول األّول 
ویتطّوع في إعالن مثل هذه المخالفات المتشجعة فذلك المتقدمة من تاریخ األدبیة العربیة 

الذي عنیناه بمقولة المناسبة بین الشعر وقراءة االستجابة حیث لم یخجل ابن سالم من 
توثیق مخالفة حریة الحّس لنمطیة قیاس العقل ومثل هذه المواقف متكررة في التراث 

ولیس یعرف (.. "...البیان النقدي یسهل استظهارها كذلك الذي قاله الجاحظ في نظریة
حقائق مقادیر المعاني ، ومحصول لطائف األمور إّال عالم حكیم ، ومعتدل األخالط علیم 
، وٕاّال القوّي المنة الوثیق العقدة ، والذي ال یمیل مع ما یستمیل الجمهور األعظم والسواد 

بالّشعر ، ، ومثل هذا السیاق یتسق واضحا مع مبدأ االنفعال العفوي 6)األكبر
فاالنتقاصات التي عادة ما كان النقد األدبي یعتبرها مبطلة لإلبداع ُیرى إلیها هنا في هذا 
السیاق النقدي القرائّي المتفّهم على أنها سلوك عفوي للحّس به یكتمل مقام القول الشعرّي 

إن الناس تركوا :"... لذلك السبب قال ابن سالم لدى تعلیقه على خروقات الفرزدق 
فالتناجز الظاهر بین النحو والّالنحو بین 7..."الصحیح المنّقح ورجعوا إلى القول األّول

ابن أبي إسحاق والفرزدق هو في حقیقته صراع بین العقل والحّس ، یرید الحس أن یتفلت 
.من مضایقات القیاس ، فینعته العقل بكسر القاعدة ومخالفة المتحّفظ المعقول

الفرزدق في مخالفة قواعد الكالم النحوّي بناء على ما یكون وقد سلك النابغة سبیل
تحسسه مقلقا من تضییق القیاس النحوي على حریة االنطباع اللساني العفوي فاإلقواء 
الذي وسم شعریته كان قد مازها بما یزینها في نظر النقاد القارئین للشعریة العربیة ، فما 

ره مغّنى على لسان قینة بالمدینة وهو انتقال تنبه النابغة لخرقه إّال بعد أن صار شع
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ته واضح من وظیفة فنیة فردیة إلى أداء جماعي یشترك فیه أكثر من حّس في تقییم ماد
اللغویة واإلیقاعیة ، لهذه األسباب الفطریة ُفضِّل شعر النابغة الذبیاني حیث غلبت علیه 

یة القراءة النقدیة فتوافق لدیه عفویة االنطباع فجاء كل قوله مطبوعا على ذلك یستأهل حر 
ائیة حتى تلّخص ُمجمل المبدآن حریة االنطباع الشعري المستدعیة لالستجابة النقدیة القر 

كأن شعره كالم ، لیس فیه تكّلف ، والمنطق على :"... هذا المؤدَّى في مقولة ابن سالم 
یب لكتطلبات تفّهم ، جدیر بالنقد األدبي أن یستج8..."المتكلم أوسع منه على الشاعر 

. الخطاب الشعري بما یضمن لكل ذات قارئة أن یتوافر لها حّیز مكاشفة نفسها
المجاري إلى ضرورة التالزم اضة اإلبداع وتأزم الرافد النقديثنائیة استفلقد نّبهت

من حیث نقدر أن عملیة إبداع الشعر قائمة في الوظیفي بین الشعریة وقراءة االستجابة 
متناجزین یغّذي كل طرف منهما ها على نشاط تبدیلي متواصل باعتبارهما مّتسقینوهر ج

وقراءة االستجابة المسعفة طبیعة سیرورة الثاني اآلخر ، فبغیر تلك المسایرة بین الشعریة 
الذات المبدعة عن بلوغ أسباب الحضور الزمني أو البیئي أو نقطع تحوالتها الالزمة ت

أننا حین نرتّد بالنظر إلى غیر یویة اإلبداع ومصداقیته ، االجتماعي الدال على ح
العربّي في الشعر مخلفات التالزم غیر الطبیعي بین الشعرّي والسیاسي نستطیع تبّین أن

األسباب االنفعالیة واإلیقاعیة واألسلوبیة التي سیرورته السرمدیة ظّل مكرها على مغادرة
، بمعنى أن الشعریة كانت تتغّذى في صمیم ساني أوجدته أول مرة في نشاط التعبیر اإلن

ابتداعها على الهویة اإلنسانیة والفطریة والطبیعیة من جهة ثّم تركن إلى التقییم السیاسي 
الذي یقاطعها في كثیر من اإلنجازات الثوریة ، والنقد المؤسساتي كان في كل مناسبة 

لجوهر الفن اإلنساني ، ویسعى إلى ثقافیة یعتذر عن القراءة النقدیة المستجیبة طبیعیا 
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ة ، والجاحظ الذي ابتكار المبررات والمسوغات الملفقة التي تغفل جوانب اإلبداع الحقیقی
یعّد من أكبر الممجدین لمعیاریة العقل نلفیه یرضخ لمتطلبات الشعریة ویتنازل عن 

ن أل"... شعر صرامة الشروط النقدیة ویسهب في مجاذبة شروط االنفعال بإیقاع بالغة ال
الشيء من غیر معدنه أغرب ، وكلما كان أغرب كان أبعد في الوهم ، وكلما كان أبعد 

..." في الوهم كان أطرف ، وكلما كان أطرف كان أعجب وكلما كان أعجب كان أبدع 
یتجلى لنا واضحا أن شعریة اللغة مرتبطة في جوهر إیقاعها بمدى التأثیرات االنفعالیة ، 9

في حّس السامع ، وقد تطّوع الجاحظ معّددا أبعادا تشویقیة كل بعد منها التي تحدثها
: یترجم عن حال اغتباط باألسالیب الشعریة نستطیع تحدیدها في المصطلحات التالیة 

اإلغراب ، اإلیهام ، اإلطراف ، التعجیب ، ثّم اإلبداع ، كل مستوى تشعیري یهدي إلى 
.للشعریة الذي یكمله في طبقات النفس القارئة

ثمة إشكاال ینبغي إثارة موضوعه أال وهو هل الشعریة محتاجة إلى المقابل إنّ 
النقدي األدبي الذي یحركها نحو بلوغ الجدید أم إن الشعریة في غنى عن مرآة النقد 

إنما تضیق ذرعا بمناكفات وأنها الذي یالحقها عبر أبرز محطات تاریخ الشعریة ، األدبي 
فال وتبقیها رهینة المكّرس المتحّفظ ، التي تعطلها عن المغامرة والتجریب النقد األدبيّ 

یتبقى لها فرص االنقذاف خارج المألوف والمتحّفظ ، وعلى الرافد النقدي أن یبّدل من 
منهجه المتابع والواصف إلى مرافقة إبداعیة هي التي تسمى القراءة النقدیة ، فیكون النقد 

في ریادة مسارح الحیاة ، وتكاشفا بالكیفیات التي تجعل كال منهما وابتداع الفن قد تسایرا
حین تتعلق بالرافد النقدي األدبي تعطل سیرورتها وتبطل مشاریعها ّذى على اآلخر یتغ

شا وظیفیا عوض االرتماء في مشاریع االستطراف ، وهل في حّیز الوظیفة الشعریة هام
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ینبغي : الالئق باألدب ذاته أن نقول یحتضن التوجیه النقدي؟ ، قد یكون من غیر 
لإلبداع أن یبقى عاریا من المتابعات النقدیة األدبیة فإن في تحرره من ذلك التالزم حرّي 
بالحس اإلبداعي بأن ال یرى سوى إلى األمام فال یلتفت للمنغصات النقدیة التي تتلّبسها 

سبل االنخراط في تعاطي في كثیر من األحیان عواطف المتناقدین والمبدعین بما یعیق 
.حریة اإلبداع

أن یرتّد ، في سیاق بحث الروابط التفاعلیة بین الشعریة ونقدها ، المنهجيّ من
یة لالمنّظم والممنهج لعمالنقد األدبي العربّي الحدیث إلى االستعانة باالجراء اإلصطالحي 

، لفكر الفلسفي الحدیث امتطّلبات المتابعة النقدیة الحداثیة التي صارت أكثر تعّلقا ب
فالثنائیة الجدلیة بین توالي اإلبداع مع النقد األدبي هو المجال الذي یسیر فیه إشكال 

، فالذي ال یخفى على المتمّعن الّلبیب أّن الّتفكیر األدبي في جهتیه هذا المقال تدبیج 
منها المناهج ما یزال یشغف كثیرا باالحتكاك بالمناهج العلمیة خاّصة اإلبداعي والنقدي 

السیاسیة واالجتمعایة والنفسیة التي صارت المناط األقوى إلخراج الممارسة األدبیة إبداعا 
وتفكیرا من مضامیرها االنشائیة التقلیدیة إلى حّیز الممارسة التطبیقیة التي تحیل األفكار 

.والفنیة والجمالیة أكثر واقعیة ووظیفیةاألدبیة
لها من یة العربیة عمیقة الجذور بعیدتها فإناألدبوعلى الرغم من أن الحضارة
وذلك الذي اراقى بها إلى مصاف ویشغل الناسااألواصر والمشارب ما یمأل الدنی

التجارب األدبیة العالمیة فتناولها المستشرقون ، وأثرى الفالسفة الجمالیون من معین 
ذات شعریتهاارتكازها علىمرجیاتها الروحیة إال أن األدبیة العربیة وعلى الرغم من 

ظلت تفتقر إلى التأطیر النقدي األدبي الواعي الذي السمعة اإلنسانیة العالیة إّال أنها 
یمنحها فرصة لبلوغ المستویات اإلنسانیة المرموقة ، ولیس ذلك إال ألن النقد األدبي 



التي صعب العربي ظل مترددا بین سیاقین متالزمین هما التراث والمعاصرة هذه األخیرة
التعاطي معها بحلول فلسفة الحداثة حیث صار كل معطى أدبي أو نقدي یحتاج إلى 

ألن النقلة الحضاریة ومعها النقلة الفلسفیة التي تمنحه شروط التوافق مع روح العصر 
، 10...)إلى إدراك كلیة التجربة أو نهایة االحتمالنوع من السعي (... ر في كل مبدأ الشع

ب الشعرّي مكتنفا بجملة تفاعالت حیاتیة ، وتبعا لذلك استفاضت القیمة لقد صار الخطا
والشعر الذي هو المیدان اإلبداعي المفضل الشعریة ، لتصیر مقرونة بمعطیات الحیاة ، 

انزیاح عن في تاریخ األدبیة العربیة قد ملك من أسباب الكمال التراثي ما یجعل كل 
والشعر ذاته بتماهیه وانزیاحه إلى ما یل القبول بهأمرا یستحداعیة التراثیة شروطه اإلب

یكّمله من أسالیب التعبیر الفني األخرى صار یتقبل القراءات الفلسفیة التي أغنت ثقافته ، 
فإنه یعید التجذر في كل مرة فال یكاد یخالف 11لذلك فإن الشعر مهما حاولوا َمْأَسَسَتهُ 

لب آلیات الواقع علیه مهما أغرق في الوطنیة كونه ینزع من الداخل إلى الخارج فال تتغ
، وربما لخص المعجم الوسیط هذا التجاذب المعرفي بین مختلف التأثیرات عندما 12مثال

نظریة المعرفة البحث .... النظریة قضیة تثبت بالبرهان :( وقف لدى هذا اإلشكال قائال
لعارف في المشكالت القائمة على العالقة بین الشخص والموضوع وبین ا

، وقد تنبه الجاحظ في كتاب الحیوان إلى طبیعة راسخة في أدب 13...)والمعروف
ى أنهم كانوا یستحبون ترك حّیز لتفاعل القارئ مع الخطاب لذلك األعراب من حیث نبه إل

20:، ص1980،  دار الثقافة ، 1:إیلیا حاوي ، خلیل حاوي في سطور من سیرتھ وشعره ، ط:10
.نسبة إلى المؤسسسة الثقافیة: 11
23:ینظر ، إیلیا حاوي ، خلیل حاوي في سطرو من سیرتھ وشعره ،ص: 12
932:ص، 2004المعجم الوسیط ، نظر ، مكتبة الشروق الدولیة :13



والذي نقدره 14..."كانوا یستحبون أن یتركوا للقول متنفسا ، وأن یتركوا فیه فضال "... 
.ر القارئ المكّمل لمقروئیة الخطابعلى أنه هامش لحضو 

ویبدو أن ابن سالم باستیعابه معطیات البیئة الشعریة العربیة تجرأ إلى االنطباع 
بالنقد القرائي المستجیب لخصوصیة فّن الشعر ، لذلك المبّرر المنهجي استطاع أن یرود 

ائلة بكون مسألة الفصل بین الشعر وبین القصیدة من حیث وافق ما تعتمده الحداثة ق
القصیدة هي مجرد محّطة في سیرورة التحوالت الشعریة ، وأن الشعر أكثر حریة من 

إحصاء ظواهر البدیع وتفسیرها وفق القصیدة وٕان نقده مقتض تحررا مماثال في 
لم یكن (...:التخریجات المستحیبة لقراءة االستجداد ، لذلك الغرض تطّوع ابن سالم قائال

عر إال األبیات یقولها الرجل في حادثة وٕانما قصدت القصائد وطول ألوائل العرب من الش
معنى هذا أن الشعر قدیم قدم 15...)بن عبد منافالشعر على عهد عبد المطلب وهاشم 

اإلنسانیة والقصیدة تالیة لمبدئه فهي لذلك جزء منه وال تستطیع مهما عّززها النقد المدرسي 
دونات النقد األدبي العربیة كانت تعي جّیدا الفارق ، یبدو واضحا أن مأن تحتویه وتشمله 

إذ یبدو أن الشعریة العربیة بین اإلبداع الحّر وبین الشعر الملتزم بقواعد قوله أو كتابته ، 
األعرابیة كانت أكثر تحررا من سلطة خطاب القصیدة فقد هیمنت على الشعر شروط 

في إنتاجها وذلك خوفا من انفالت شكلیة خارجیة ربما یكون النقد المدرسي هو المتسبب
بالغة الشعر وكسرها للممنوعات والمحضورات التي تقلق السلطة السیاسیة ، وال یعدم 
القارئ للتراث النقدي أن یقف على عینات نقدیة أدبیة حرة توافق روح التحرر في ابتداع 

التحرري الخطاب الشعرّي الحّر في أسالیبه ومضامینه ، وتبعا لحضور هذا المنحى 

486:، ص1990ة الھالل ومكتبمنشورات دار3:ظ ، كتاب الحیوان ، المجلد األول ، تحقیق یحیى الشامي ،طینظر ، الجاح: 14
11:بقات الشعراء دار النھضة العربیة للطباعة والنشر بیروت لبنان ،صابن سالم ، ط: 15



صادفنا مواقف نقدیة أدبیة تنسجم االنسجام التام مع هذا التوجه یدعمه وتوضحه وتشرحه 
من ذلك ما ورد في عمدة ابن رشیق تعلیقا على معلقة عبید بن األبرص الذاهبة في 

،إذا 16)لها فاّتزن له أكثرهاإنها خطبة ارتجَ (...:الخلخلة واالضطراب حین قال عنها 
طلح االرتجال اعتباطا هنا وٕانما االرتجال یفسر طبیعة إبداعیة تشكل فلیس إریاد مص

.جوهر فن الشعر ومادته النفسیة واالنفعالیة التي ال تزول وال تتغّیر على مّر التجارب 
ولكي نستوفي الكالم على المادیة الشعریة وشروط نقدها ال ینبغي لنا 

البیئیة واالجتماعیة التي أطلعته إلى إغفال ما للشعر الشاعر من صلة وطیدة باألصول 
والتقائهما في 17األسلوبیة مع الشعریة الوجود أّول خطرة ، ففي مقال لنا وسمناه بتناجز

كثیر من أوجه الصیاغة واإلیقاع وتوثیقا آلصرة التناجز بین الشعریة واألسلوبیة من حیث 
یل وكل طریق ممتد فهو یقال للسطر من النخ:(... حریة االنفعال بقیمهما اإلبداعیة 

أخذ فالن في : واألسلوب الفّن یقال ...أسلوب ، واألسلوب الطریق والوجه والمذهب 
، ونظرا لتوافق انبناء كل من الشعر واألسلوب 18)أسالیب من القول أي في أفانین منه 

في تقریره التكریمي أمام األكادیمیة الفرنسیة 19جورج بوفونعلى فاعلیة التجدد قال 
le style est l’homme meme:مقولته الشهیرة ب

ال یمكننا الكالم على التالزم الوظیفي بین حریة الشعر واستجابة القراءة الناقدة له 
وسراج األدباء من حیث حازم القرطاجني في منهاج البلغاء دون اإلحالة على جهود 
رار على تلك الجهات وكانت تحصل للنفس باالستم:(... قائالتصّورناه داخل الموضوع

، 1981دار الجیل بیروت 4:محمد محي الدین عبد الحمید ، ط:، تحقیق1: ابن رشیق ، العمدة في محاسن الشع وآدابھ وتقده  ، ج: 16
140:ص
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19:Discoure de style p28



والنقلة من بعض إلى بعض وبكیفیة االطراد في المعاني صورة وهیأة تسمى األسلوب ، 
وجب أن تكون نسبة األسلوب نسبة النظم إلى األلفاظ ، ألن األسلوب یحصل عن كیفیة 

، فال یمكن عزل مهارة 20...)االستمرار في أوصاف جهة من جهات غرض القول
لحیاة على اعتبار أنهما طرفان متناجزان یغدي أحدهما فطن اآلخر ، اإلبداع عن مهارة ا

وللبرهان على ضرورة التجاوب الثقافي والمعرفي بین الشعر ونقده حرصنا على تفاوت 
: م الشعر القائلالنقاد البالغیین المعیاریین في تفهّ 

ومّسح باألركان من هو ماسح ولما قضینا من منى كل حاجة 
ولم ینظر الغادي الذي هو رائحهدب المهارى رحالناوُشدَّت على 

21وسالت بأعناق المطيِّ األباطحأخذنا بأطراف األحادیث بیننا 

، من حیث ظل المعیاریون یقفون منه موقفا سلبیا لم یراعوا فیه موسوعیة القراءة والتأویل 
العربیة اإلخالء ، وٕانما رأوا إلیه وقدروه خالیا من فائدة المعنى بما یسمى في البالغة

وكان ذلك انتقاص من شعریة هذا الشعر الذي قرأه عبد القاهر الجرجاني في كتاب أسرار 
، والذي یتفهم الفنون یستطیع أن یرى أن كّل إبداع لیس بالضرورة البالغة قراءة استجابة

ني أن تنجح مقرونا بالقراءة المعیاریة لمكونات فّنه وٕانما فعل العناصر البانیة للخطاب الف
في استنهاض الدالالت والمعاني الكامنة في نفوس القراءة على اختالف تجاربهم الحیاتیة 

.وذلك الذي نرى الحاجة إلى تسلیطه لدى كل قراءة ناقدة
ومن األخطاء التي وقع فیها النقد الالمستجیب لدواعي تفّهم اإلبداع استقراره على 

اد ترسیمها في تشكیل الخطاب الفني ، واستجابة لذلك معیاریة حادثة ما كان ینبغي للنق

، 1981دار الغرب اإلسالمي بیروت لبنان 2:خوجة ، طمحم الحبیب بن ال: حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء وسراج األدباء تحقیق: 20
363:ص
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األسلوب عند أهل الصناعة عبارة عن المنوال الذي (... :قال ابن خلدون معرفا األسلوب 
ینسج فیه التركیب ، أو القالب الذي یفرغ فیه ، وال یرجع إلى الكالم باعتبار إفادته أصل 

اعتبار إفادته كمال المعنى من خواص ة اإلعراب وال بالمعنى في الذهن الذي هو وظیف
وٕانما یرجع إلى صورة ذهنیة ... الذي هو وظیفة ، وال باعتبار الوزن المعنى التركیب 

للتراكیب المنتظمة كلیة باعتبار انظباعها على تركیب خاّص وتلك الصورة التي ینتزعها 
، 22...)منوال الذین من أعیان التراكیب وأشخاصها ویصیرها في الخیال كالقالب وال

وكان ینبغي للنقاد أن یتفّهموا أن كل إبداع مقتض منواال بعینه هو الذي ینتجه نشاط 
العناصر الفنیة ، لیتعّدد المنوال الواحد في شكل مناویل تفرزها كل تجربة إبداعیة على 

.حدة ال تشاركها بالضرورة في أیقونته التجارب اإلبداعیة األخرى 
بأن ینتج متطلبات لحظة اإلبداع ، ولذلك فالنشاط الحسي متجدد الحس لوحده كفیل و

، وتلك حقیقة نفسیة أقرها النقد البالغي الجمالي في التراث ومتعّدد قابل للتنویع والمغایرة 
وذلك أن (... العربي ، قال عبد القاهر في طبیعة المالءمة التي یتوافر علیها الحس 

فما كان ینبغي للنقد المعیاري أن .23...)البشر طریق الحس موضع تتالقى علیه طباع 
یفّرط في المؤهالت النفسیة واالنفعالیة التي یتمتع بها الحّس اإلنسان ویتصّور أن اإلبداع 

.24...)إنتاج نصوص حسب قواعد فّن معّین(...هو

647:ص2004دار الفكر بیروت ، 1:ابن خلدون المقدمة ط: 22
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محمد العمري ، غفریقیا الشرق الدار البیضاء المغرب :ھنریش بلیث ، البالغة واألسلوبیة ، نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النصوص ترجمة: 24

23:، ص



1

: داخلةمعنوان ال
التواصل من منظور نظریة المناسبة لدان سبیربر ودیردر ویلسن
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:ملخص
اعتمادا على مناقشة كثیر من آراء من ،ولسن نظریتهمادیردر سبیربر و دان بنى 

وعلى رأس ، سبقوهما من فالسفة اللغة وعلماء التداولیة، في كثیر من القضایا التواصلیة
، الذي مهد بنظریة االستلزام الحواري الطریق لمیالد نظریة هؤالء الفالسفة بول غرایس

رفي تمثل التجسید الفعلي للمنظور المع، التي )المالءمة(هي نظریة المناسبةتداولیة معرفیة 
حلول التوّصل إلىفي دراسة عملیة التواصل، هذه النظریة حاول من خاللها سبیربر وولسن 

وذلك من خالل ،المعنى والتواصلحول حات التداولیة لإلشكاالت التي الحظوها في األطرو 
أشهر نموذج في تفسیر التواصل هو نموذج بین وصف وتفسیر جدید للتواصل یجمع إیجاد

الذي وضعه سبیربر وولسنهذا النموذج.وضعه غرایسالذي االستداللي نموذج الالشفرة، و 
نجاحها بتوفر شرط المناسبة ، یرتبطنه عملیة إظهاریة استداللیةأالتواصل على صفی

وقد ركز سبیربر وولسن في هذا الوصف على عملیة الفهم مستعینا في شرحه لها .المثلى
.لجیري فودوربالنظریة المنظوماتیة

من خالل عرض في هذا المقال وذلك لتعریف به إلى اما سنسعى هو هذا النموذج 
.فت في تقریب هذه المقوالتوم علیها والمصطلحات التي وظّ أهم المقوالت التي یق

، اإلظهار، االستداللالتداولیة المعرفیة، التواصل، المناسبة، السیاق: الكلمات المفتاحیة

:تمهید
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التداولیة المدمجة والتداولیة الجذریة، أما : التداولیة إلى صنفین همایصنف موشلر
، yأنواع النظریات التداولیة فیذكر ثالثة أنواع هي النظریات الخطیة، والنظریات ذات الشكل 

.1، وهذه األخیرة هي صیغة من صیغ التداولیة الجذریة)العرفانیة(یة معرفوالنظریات ال
وضع أسسها الفرنسي وقد، لمعرفیةإحدى نظریات التداولیة ا2تعد نظریة المناسبة

ن و ولسروعالمة اللسان البریطانیة دیرد،)1942و((Dan SPERBERدان سبیربر
(Deirdre WILSON)،)وقد عرضا نظریتهما في كتابهما في بدایة الثمانینات، )1941و

تندرج ضمن " هذه النظریة ،) 1986"(المناسبة، االتصال والمعرفة" المشترك، الموسوم بـ
هو نظریة ،4صل بشكل خاص باتجاه معین في علم النفس العرفانيوتتّ 3علم النفس العرفاني

. 5"فودور المنظوماتیة التمثیلیاتیة
نوعین من أنظمة معالجة نظریة المنظوماتیة تقوم على التمییز بین هذه ال

التي تعالج المعلومات والمنظومیةالمختصة)المدخالت( األنظمة الطرفیة: اتالمعلوم
، والنظام المركزي للفكر غیر ...)كالمعلومات السمعیة والبصریة واللغویة( اإلدراكحسیة 

.6لاالستدالالمسؤول عن عملیاتالمختص وغیر المنظومي، 
أن النظام المركزي هو مجال بهذه النظریة، فقد أفترضا سبربر وولسون ونتیجة تأّثر

، وألن عملیات النظام المركزي غیر مختصة، فإن المعالجة التداولیة للغة اولیةالمعالجة التد
مرتبطة بطبیعة النظام الطرفي الذي یغذي ، كما أنها غیر مختصةبذلك هي أیضا غیر

، ق على حصیلة النظام اللغويتطبّ ، و عملیة نهائیةوهي إضافة إلى ذلك . النظام المركزي
.7الجة بالسیاقوهي تستعین إلنهاء عملیة المع

أما الفكرة األساسیة األخرى التي تضاف إلى ما سبق، فتكمن في أن الفعل 
التواصلي ال یحظى باهتمام المتلقي وال یفضي إلى أثر تأویلي، إال بافتراض أن هذا الفعل 
التواصلي یشتمل على ضمان بالمناسبة، ألن تفسیر الملفوظات لیس عمال مجانیا، بل هو 

وعلیه یصبح مفهوم المناسبة أساسیا في . 8ه تحصیل بعض اآلثار المعرفیةعمل یكون جزاؤ 
. عملیة فهم وتفسیر الخطابات اللغویة

وٕان شكلت األفكار المستمدة من نظریة المنظوماتیة جزءا من الركائز األساسیة الني 
هه قامت علیها نظریة سبیربر وولسن، فإن جزءا آخر من الركائز استمد من النقد الذي وج

مّهد من خاللها غرایس لقیام سبیربر وولسن إلى نظریة االستلزام الحواري لغرایس، التي 



3

نظریات تداولیة معرفیة، وذلك من خالل تجاوزه للنظام الترمیزي للغة، واهتمامه بالعملیات 
9.االستداللیة في تولید االستلزامات الخطابیة

وولسن بذلك بعد مناقشة أراء غرایس حول المعنى والتواصل وقد اعترف سبیربر
ومن بین هذه " المناسبة، االتصال والمعرفة" وشروطه في مواضع مختلفة من كتابهما

ها نحن اآلن على :" االعترافات قولهما بعد إتمام مناقشة بعض قضایا التواصل عند غرایس
.10..."ایساستعداد تقریبا القتراح نسخة معّدلة من تحلیل غر 

هذا التعدیل سنالحظه من خالل مفهوم التواصل الذي قدمه سبیربر وولسن كبدیل 
.للمفاهیم التي سبقتهما عند كثیر من المهتمین باللغة والتواصل بما فیهم غرایس

:كیف یتواصل البشر-1
تشخیص هوكان هدف دان سبیربر ودیردر ولسن من وضع نظریة المناسبة 

. 11"فیما بینهمتواصل عملیة الساسیة المترّسخة في سیكولوجیة البشر، التي تفّسر اآللیات األ
كیف یتواصل البشر فیما بینهم؟ وقد ؛هو" المناسبة" هماكتابفيه اأول سؤال طرحوكان

حاوال في إجابتهما عن هذا السؤال، الخروج عن المفهوم التقلیدي للتواصل، والمتمثل في 
،تبادل األفكار بین المتلقین عبر اللغة، إلى مفهوم مغایر له ینبني على نظرة مغایرة لألفكار

التمثیالت التصوریة، وهو هذه األخیرة التي وضع لها سبیربر وولسن مصطلحا آخر؛ هو 
كائنات " مصطلح یتماشى مع ماهیة المفهوم من منظور سبیربر وولسن، إذ تعد األفكار 

تتّولد في الذهن، وفیه تحیا وتموت، فهي ال تخرج منه أبدا، وهي حاالت ذهنیة تتحقق في 
ولنا إن ومن ثم فق، 12"الدماغ ولیست أشیاء أو خصائص بیئیة مشتركة عند الكائنات البشریة

.األفكار تنتقل بین المتلقین ھو أمر مخالف لطبیعة ھذه األفكار
ولكن إن لم تنتقل األفكار فكیف نتواصل؟

عملیة تتطلب جهازین لمعالجة " یشرح سبیربر وولسن التواصل باعتباره
أحد هذین الجهازین ُیغیِّر البیئة الفیزیائیة لألخر، ونتیجة لذلك، یقوم الجهاز . المعلومات

، وطبعا هذا التواصل 13"الثاني بتكوین تمثیل أو ترمیز مشابه للتمثیل المخزون في األول
یقصد به التواصل اللغوي باألساس، إذ إن التمثیالت التصوریة ، تترجم على شكل منبه أو 
محفز مادي، ینتج عنه رد فعل في ذهن المخاطب، یتمثل في تشّكل تمثیل تصوري، یشبه 

وبذلك 14على اإلطالقنبهیل الموجود في ذهن المتكلم، إال أنه ال یشبه المبنسبة معینة التمث
ما طبیعة هذا سبیربر وولسن تساءل ی، وهنا نبهفاألفكار ال تنتقل، بل هي تتّولد بتأثیر م
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هل هو اللغة بمفهوم الشفرة، وبذلك نحن مازلنا في إطار النظرة التقلیدیة، التي انبنت ؛نبهالم
هو أم،واصل منذ أرسطو إلى غایة السیمیوطیقا الحدیثة على أنموذج الشفرةفیها نظریات الت

كل من بول غرایس البّینة أو الدلیل حسب النموذج االستداللي الذي اقترحه في فترة متأخرة 
والذي یقوم على استدالل المتلقي على مقاصد المتكلم من البینة التي یصدرها ودیفید لویس

الل ینطلق من مقدمات منطقیة هي ما یعرف بالسیاق ویستخدم في المتكلم، وهذا االستد
.15االستدالل قواعد استداللیة معینة

وبعد مناقشة سبیربر وولسن للنموذجین معا، توصال إلى أن كال النموذجین یفي 
بالغرض بالنسبة لنمط مختلف من التواصل إال أنه ال یستطیع كل منهما أن یفسر لنا كل 

ط التواصل كما أنه من الخطأ أن نرتقي بأي واحد منهما إلى مرتبة نظریة عامة في أنما
:هما معا هو كاآلتيعنالتواصل، لذا اقترحا نموذجا بدیال 
:نموذج دان سبیربر ودریدر ولسن

وولسن أن یقفا موقفا وسطا من نموذجي الشفرة واالستدالل، ألن كال حاول سبیربر
النموذجین یعد شكال من أشكال التواصل، وهناك إمكانیة للجمع بین الشكلین في التواصل 
الواحد، كما أنه ال یوجد دلیل جازم على أن التواصل باستعمال الشفرة، یجب أن یفّسر بأكمله 

المعنى اللغوي للجملة في التواصل اللغوي، ال یكفي لتشفیر ما بمعاییر نموذج الشفرة، إذ إن
یعنیه المتكلم، بل هو فقط یساعد المتلقي في االستدالل على ما یعنیه هذا المتكلم، ومن ثم 
فعملیة التشفیر وفك التشفیر؛ هي تابعة ومساعدة لعملیة االستدالل الغرایسیة، على حد تعبیر 

.16سبیربر وولسن
الفكرة استعان سبیربر وولسن بمفهوم المعنى عند غرایس، الذي أورده ولتطویر هذه

والذي ربط فیه المعنى بقصد المتكلم التأثیر على المتلقي، وبعد )  1957" (الداللة"في مقاله 
مناقشة المقاصد الغرایسیة ، توّصل سبیربر وولسن إلى أن التواصل ینجز من خالل تزوید 

أفكاره هذه البینة یسمیها سبیربر وولسن المنبه أو الحافز ، وهي المتكلم المتلقي ببینة على
في التواصل اللغوي تتمثل في الملفوظ، هذا المنبه یعمل على تعدیل البیئة المادیة للمتلقي، 

سبیربر وولسن على عملیة أطلقفیدرك المتلقي من خالل ذلك التعدیل مقاصد المتكلم، وقد 
على عملیة إدراك المقاصد من خالل هذا اإلظهار أطلقبینما راإلظهاتعدیل البیئة المادیة 

وبذلك فعملیة اإلظهار وعملیة االستدالل هما عملیة واحدة منظور إلیها من ، 17االستدالل
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زاویتین مختلفتین؛ زاویة المتكلم المنهمك في اإلظهار، وزاویة المتلقي المنهمك في 
.18یة واستداللیة في نفس الوقتاالستدالل، وعلیه فالتواصل هو عملیة إظهار 

ولشرح المقوالت األساسیة في نظریة المناسبة التي یسعى من خاللها سبیربر 
وولسن إلى تفسیر عملیة التواصل، استخدما ترسانة من المصطلحات والمفاهیم، یمكن 

: فیما یأتيوبیان عالقتها بمفهوم التواصل عرض أهمها 

:قاصد المتكلمم-1
یعمل اإلظهار الذي یقوم به المتكلم، على تزود المتلقي بنوعین من المعلومات، 
النوع األول یتمثل في المعلومات التي تم التنبیه إلیها، والنوع الثاني یفید بأن النوع األول قد 

ومن خالل هذا اإلظهار یتم االستدالل على هذین النوعین . تم التنبیه إلیه بصورة مقصودة
19.مات من قبل المتلقي،من المعلو 

أما عن القصد الذي ترتبط به هذه المعلومات، فهو ذو طبیعة نفسیة أو بتعبیر آخر 
:هو حالة نفسیة، محتواه یجب أن یمّثل ذهنیا، وهو نوعان

الذي ترتبط به المعلومات التي یتم التنبیه إلیها:القصد اإلخباري-1
المعلومات التي ُتظهر أن فعل اإلخبار هو فعل الذي ترتبط به:القصد التواصلي-2

. مقصود
وعلیه فالقصد اإلخباري للمتكلم من إصدار منبه ما، هو جعل مجموعة من 

أو أكثر ظهورا للمتلقي؛ بینما قصده التواصلي هو جعل من الظاهر ظاهرة20االفتراضات
.21تبادلیا للمستمع والمتكلم بأن لدى المتكلم هذا القصد اإلخباري

لكن هل إظهار القصد اإلخباري تبادلیا ضروري، حتى وٕان أمكن تحقیق هذا القصد 
دون إظهاره؟

صل اإلظهاري یساعد على یجیب سبیربر وولسن عن هذا السؤال بقولهما؛ إن التوا
تركیز انتباه المستمع على المعلومات المناسبة، وبذلك یسهم في تحقیق القصد اإلخباري؛ أي 
تغییر البیئة المعرفیة للمتلقي، لكن فضال عن هذا الهدف، فإن التواصل یغّیر البیئة المعرفیة 

المعرفیة كبیرة، إال أن له المتبادلة لكل من المتلقي والمتكلم وهذا األمر وٕان لم تكن أهمیته



6

أهمیة اجتماعیة خطیرة، تتمّثل في تغییر إمكانیات التفاعل، وباألخص في إمكانیات المزید 
22.من التواصل بینهما

وهنا نتساءل ما هي هذه البیئة المعرفیة، وكیف تكون متبادلة بین المتكلم والمتلقي ؟
:لبیئة المعرفیةا-2

عالمهم المادي باختالف المحیط المادي الضیق، الذي تختلف معلومات البشر عن 
یعیش فیه هؤالء البشر من ناحیة، وباختالف قدراتهم اإلدراكیة والمعرفیة من ناحیة أخرى، 
هذه القدرات اإلدراكیة والمعرفیة تتمثل في القدرات اإلدراكیة الحسیة والقدرات االستداللیة، 

لیة ومن ناحیة المعارف السابقة التي تعتمد وهي تختلف من شخص آلخر، من ناحیة الفاع
التي اكتسبها الشخص من بیئته االجتماعیة، علیها في بناء تصور عقلي عن هذا المحیط

ومن لغته، ومما تختزنه ذاكرته من تجاربه الشخصیة، هذا االختالف ینجر عنه اختالف في 
. 23التصور العقلي الذي یكّونه الشخص عن هذه البیئة

؛ فهذه القدرات تسهم في بروز ظواهر معینة لشخص ما في وقت معین، ومن ثم
وظهورها یعني إمكانیة تمّثلها وترمیزها ذهنیا، وبذلك فإن الحقائق الظاهرة للشخص تشكل ما 

مجموعة :" ؛ أي أن البیئة المعرفیة لشخص ما هيالبیئة المعرفیةأطلق علیه سبیربر وولسن 
یستطیع إدراكها حسیا أو ذهنیا أو أن یستدل علیها، وبذلك ،  التي 24"الحقائق الظاهرة له

. 25معاتكون هذه الحقائق الظاهرة دالة لبیئته المادیة وقدراته المعرفیة
:الظهور المتبادل-3

ما یمیز البیئات المعرفیة للبشر، أنها ال یمكن أن تتطابق أبدا، وذلك الستحالة 
، ولكن یمكن أن تتقاطع، وتقاطعها یكّون بیئة معرفیة تطابق بیئاتهم المادیة وقدراتهم المعرفیة

یشترك فیها هؤالء البشر في حالة تواصلهم، وهذه البیئة المعرفیة المشتركة هي المجموعة 
ولكن حتى اشتراكهم في هذه البیئة ال یعني أنهم یقومون . الشاملة لكل الحقائق الظاهرة لهم

26.ذلك فحسببنفس االفتراضات، بل إنهم قادرون على فعل

هذه البیئة المعرفیة المشتركة التي یظهر فیها أي األشخاص یشتركون فیها، یطلق 
، وكل افتراض ظاهر فیها یكون ظاهرا البیئة المعرفیة المتبادلةعلیها سبیربر وولسن اسم 

هذه البیئة هي قابلة للتوسع بفعل نجاح التواصل، ولكن لتحقیق النجاح البد على . تبادلیا
لم أن یمتلك بعض المعلومات عن بیئة المتلقي المعرفیة، إذ إن المتكلم مسؤول عن المتك
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وذلك بالقیام بافتراضات صحیحة تفادي سوء الفهم، الذي یكون عائقا أمام نجاح التواصل
بشان الشفرات والمعلومات السیاقیة التي تكون في متناول المتلقي، والتي یحتمل أن یستعملها 

.27في عملیة الفهم واالستیعاب
وهنا نتساءل على أي أساس یختار المتكلم الشفرات والمعلومات السیاقیة التي یمكن 

؟قاصدهالمتلقي على االستدالل على مأن تساعد 
هذا السؤال حاول سبیربر وولسن اإلجابة عنه باالستعانة بإحدى قواعد المحادثة عند 
غرایس وهي قاعدة المناسبة، فكیف وّظف سبیربر وولسن هذه القاعدة؟ ولماذا ركز علیها 

دون سواها من قواعد المحادثة الغرایسیة؟
:المناسبةمبدأ -4

یسعى البشر من خالل كفاءتهم المعرفیة في معالجة المعلومات، إلى تحقیق هدف 
بعید المدى یتمثل في تحسین معلوماتهم عن العالم بالقدر المتاح، ضمن الموارد المتاحة، أما 

إذ یجب أن . الهدف قصیر المدى فیتمثل في تحقیق التوزیع األمثل لموارد المعالجة المركزیة
عالجة المعلومات، التي یحتمل أن تحقق اإلسهام األكبر في خدمة تخصص الموارد لم

28.األهداف المعرفیة العامة للعقل، وبأقل قدر من الكلفة في المعالجة

ولكن ما طبیعة المعلومات التي تخضع للمعالجة؟
:29أنواع المعلومات التي یتلقاها اإلنسان من محیطه بشكل دائم هي

یختزن تمثیال لها في ذاكرته، وهي ال تستحق المعالجة، ما لم یكن : معلومات قدیمة-1
. الوصول إلیها من المحیط أسهل من الذاكرة

فتتّم معالجتها بقدر كبیر ،ال عالقة لها بأي تصور للشخص عن العالم:معلومات جدیدة-2
.من الكلفة مع قدر ضئیل من الفائدة، وتضاف إلى الذاكرة على شكل نتف منعزلة

تستعمل هذه المعلومات الجدیدة مع المعلومات :معلومات جدیدة ترتبط بمعلومات قدیمة-3
ن من استنتاج القدیمة مجتمعة، كمقدمة منطقیة في عملیة االستدالل، وهذا الجمع بینها یمكّ 

معلومات جدیدة إضافیة، وهذا األثر المضاعف مع االقتصاد في جهد المعالجة، هو ما 
.یوصف بالمناسبة

،لیوّفروا الجهد في معالجة المعلومات،هذه المناسبة هي التي یبحث عنها المتلقون
وكما سبق . ویحققوا أكبر فائدة من هذه المعالجة، لذلك تعد شرطا ضروریا لنجاح التواصل
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أن أشرنا، فإن المتكلم یسعى إلى إظهار افتراضات معینة أكثر من غیرها في البیئة المعرفیة 
اإلظهار یمّثل عملیة تعدیل في البیئة المعرفیة للمتلقي، ولن یتجّشم هذا للمخاطب، هذا

،المتلقي عناء معالجة المعلومات، التي وّجه انتباهه إلیها، ما لم تكن مناسبة وذات صلة
بالقدر الذي یجعلها جدیرة بانتباهه، وهذا الضمان بالمناسبة هو الذي یمّكن من االستدالل 

.30لظاهرة حدیثا، قد تم إظهارها عن قصدعلى أي االفتراضات ا
:مساهمة مبدأ المناسبة في التواصل اإلظهاري االستداللي

یرى سبیربر وولسن أنه لیتمكن المتلقي من االستدالل على القصد اإلخباري، ال بد 
أن یكون المنبه إظهاریا بصورة متبادلة، وأن یتحقق في هذا المنبه مبدأ المناسبة، إذ إن 

اإلظهاریة للمنبه الظاهرة تبادلیا، تجعل من الظاهر تبادلیا، أن للمتكلم قصدا الطبیعة 
إخباریا؛ أي له مجموعة من االفتراضات، أما مبدأ المناسبة فهو یشخِّص افتراضا من 

هذا االفتراض هو أیضا مجموعة افتراضات القصد اإلخباري، وبالتحدید افتراض المناسبة
د اإلخباري، وبذلك یمكن تأكیده أو عدم تأكیده بواسطة افتراض بشأن افتراضات القص

31.محتویات القصد اإلخباري

ویضیف سبیربر وولسن أن افتراض المناسبة یتغیر بواسطة عملیة الفهم نفسها، ففي 
بدایة الفهم یكون الدلیل االبتدائي علیه غیر مباشر، فهو مبني على أساس ضمان المتكلم 

لى، لكن بمعالجة المتلقي للمنبه یحصل بصورة طبیعیة على بأن المنبه مناسب بصورة مث
دلیل مباشر مع أو ضد االفتراض بأنه مناسب بشكل أمثل، وبعد نهایة عملیة الفهم یكون 

.32الدلیل المباشر قد حّل محّل الدلیل غیر المباشر
أما عن كیفیة تشخیص المتلقي للقصد اإلخباري، فإن المتلقي ینطلق بدایة من 

أن المتكلم یتواصل بطریقة عقالنیة، ثم یكون فرضیة ابتدائیة أولیة هي أّول تفسیر افتراض
سهل المنال  یتوافق مع مبدأ المناسبة، إن ُوجد ذلك التفسیر، وٕاال فال تفسیر على اإلطالق؛ 
أي إما أن ینجح التواصل وٕاما أن یفشل، ومعنى ذلك أن هذه الطریقة تتوّقف عند التفسیر 

.33تواصل سیرورة البحث عن افتراضات أخرىاألول، وال 
:الستداللا-5

ینطلق سبیربر وولسن في بیان كیفیة حدوث عملیة الفهم، وبیان الركائز التي یعتمد 
علیها، من فرضیة مفادها أن عملیة الفهم االستداللي هي عملیة البرهانیة، وذلك ألن أقصى 



9

ما یمكن أن یفعله المتلقي هو تكوین افتراض، على أساس الدلیل الذي یزوده به سلوك 
المتكلم اإلظهاري، وال یوجد لمثل هذا االفتراض برهان، كما أن المتلقي یستعمل أّیة معلومة 

.34ممثلة ذهنیا یتوفر علیها كمقدمة منطقیة في عملیة االستدالل
لها حریة الوصول إلى الذاكرة التصوریة، كما إذ إن عملیة االستدالل غیر البرهاني

على حد تعبیر سبیربر -ال تتطّلب أیة آلیة متخصصة، فاالستیعاب اللغوي أنها
یتطّلب تطبیق عملیات االستدالل المركزیة غیر المتخصصة، مما یجعلها أشبه ،وولسن

.35بعملیة التفكیر المركزیة
یع وتقریب المعلومات، المستقاة من أنظمة هذه العملیات المركزیة تعمل على تجم

المدخالت المتنوعة، ومن المعلومات المخزنة في الذاكرة، حیث تنتج عملیات أنظمة 
مثیالت تصوریة من تحویلها للتمثیالت الحسیة الناتجة عن التعرض للمنبهات تالمدخالت

36.الحسیة

ت منطقیة وأخرى غیر ویعّد التمثیل التصوري حالة ذهنیة وحالة دماغیة، لها صفا
فالصفات المنطقیة تتمّثل في قابلیتها لالرتباط بعضها مع بعضها اآلخر، بعالقة منطقیة

وأیضا في جریان قواعد االستنباط علیها؛ بینما تتمّثل الصفات غیر اللزوم أو عالقة النقض
ي وقت المنطقیة في ارتباطها بمشاعر السرور والحزن، وفي وجودها في دماغ معین، وف

.37معین ولمدة معینة
ومما یجعل هذه التمثیالت التصوریة، قابلة للدخول في عملیات منطقیة، وفي 
عالقات فیما بینها، هو امتالكها لصیغة منطقیة؛ هذه الصیغة هي تركیبة سلیمة مرّكبة من 

مكونات تجري علیها عملیات منطقیة صوریة، تحّددها بنیة الصیغة، وتكون هذه الصیغة  
ا قضویة أو غیر قضویة، ومعنى قضویة أنها تامة داللیا، وتمامها الداللي هو ما یجعلها إم

قابلة للصدق والكذب، أما غیر القضویة فهي غیر تامة داللیا، ولكنها بالرغم من ذلك فهي 
38.قابلة للمعالجة المنطقیة، وذلك لسالمة صیغتها

همة من الناحیة المعرفیة، یّعد سبیربر وولسن الصیغ المنطقیة غیر القضویة مو 
وذلك ألن هذه الصیغ هي التي تخّزن في الذاكرة التصوریة، على شكل مخططات افتراض، 
والتي یمكن أن تكّمل لتصبح افتراضات تامة، على أساس المعلومات السیاقیة، وعندما یكّمل 

ویة التامة التي المتلقي هذه الصیغة التي تحتویها جملة لغویة، فهو یحّولها إلى الصیغة القض
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قصدها المتكلم؛ أما الصیغ القضویة فهي تمثل حاالت محددة أو معّرفة، تؤلف معلومات 
.39الفرد الموسوعیة، أو تمثیله الكلي للعالم 

، إذ إنه هذه الصیغ بنوعیها هي ما یبنیه العقل ویخّزنه، وهي أیضا ما یفكر به
یتعامل مع ما یخّزنه في الذاكرة بوصفه حقیقة أو وصفا لعالم الواقع، هذه التمثیالت المخّزنة 
في الذاكرة أطلق علیها سبیربر وولسن اسم االفتراضات الحقیقیة، هذه االفتراضات نوعان  

ة افتراضات حقیقیة أساسیة، وافتراضات حقیقیة تعبر عن توجهات بشان التمثیالت القضوی
وغیر القضویة؛ كالرغبة، واالعتقاد، وتعد االفتراضات الحقیقیة میدانا لالستدالل التلقائي غیر 
البرهاني، فكل افتراض صادق مكتسب حدیثا یربط بخزین من االفتراضات الموجودة لتجري 

.40علیه عملیات االستدالل، التي تهدف إلى تعدیل أو تحسین تمثیل الفرد اإلجمالي للعالم
یسمیه فعملیة معالجة المعلومات القدیمة على ضوء المعلومات الجدیدة أما عن ناتج

سبیربر وولسن التأثیرات السیاقیة، فما هي هذه التأثیرات؟
:التأثیرات السیاقیة-6

یرى سبیربر وولسن أن التأثیرات السیاقیة هي تعدیل وتحسین لسیاق ما، هذا 
سیر الخطاب، وذلك بإضافة افتراضات جدیدة إلى التعدیل یتم بشكل تدریجي أثناء 

االفتراضات السابقة، مع حساب التبعات المترتبة على هذه اإلضافة، هذه االفتراضات لن 
بین االفتراضات الجدیدة واالفتراضات السابقة توّلد تأثیرات سیاقیة إال إذا كانت هناك مناسبة 

غنى عنها في وصف عملیة الفهم واالستیعاب، ولذلك فإن التأثیرات السیاقیة ال أي القدیمة،
كما أنه ال غنى عنها في وصف المناسبة بین االفتراضات الجدیدة واالفتراضات القدیمة التي 

41.تسّیق فیها

أما عن أنواع هذه التأثیرات السیاقیة التي تنتج عن معالجة المعلومات من قبل 
.لي عنها وحذفهاتقویة االفتراضات القدیمة، أو التخ: المتلقي فهي

:تقویة االفتراضات-أ
یعمل الجهاز االستنباطي من خالل الجمع بین المقدمات واستنباط النتائج، إلى 
إكساب النتیجة درجة من القوة، تتوقف على درجة قوة المقدمات المستنبطة منها، وهذا األمر 

:یتم وفق ثالثة احتماالت
.كلتا المقدمتین أكیدة فالنتیجة أكیدةإذا كانت-
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إذا كانت إحدى المقدمتین أكیدة واألخرى غیر أكیدة، فإن النتیجة ترث قوة المقدمة -
.الضعیفة

.42وٕاذا كانت كلتا المقدمتین غیر أكیدةـ، فإن النتیجة ترث قوة أضعف المقدمتین-
:حذف االفتراضات الكاذبة- ب

قد یحصل تناقض بین المعلومات الجدیدة والمعلومات القدیمة، وفي هذه الحالة 
یعمل جهاز االستنباط على حذف أو محو االفتراضات الكاذبة؛ لُتَحل إشكالیة التناقض 

.43الحاصل بین المعلومات، وذلك للحصول على تحسین مهم في تمثیل الفرد للعالم
یدة المناقضة للسابقة، وٕانما یتعّداها إلى وال یقتصر الحذف على االفتراضات الجد

االفتراضات األضعف أیضا، فإذا قارن الجهاز االستنباطي قوة االفتراضات الجدیدة بقوة 
االفتراضات القدیمة، فوجد إحدى االفتراضات أضعف من األخرى، حذف األضعف سواء 

بل یحذف معها ما وهو ال یكتفي بحذفها وحدها،كانت هذه االفتراضات جدیدة أم قدیمة
یستلزمها تحلیلیا أو تركیبیا، ویطّبق هذا اإلجراء بصورة تكراریة، إلى أن تستنفد كل عملیات 

.44الحذف الممكنة
ولكن أحیانا ال تتأّتى المقارنة بین االفتراضین المتناقضین، أو تكون قّوتهما 

وسائل أخرى، كالبحث متساویة، وفي هذه الحالة یفترض سبیربر وولسن أن ُیَحّل التناقض ب
الواعي عن بّینات أو أدلة إضافیة مع أو ضد أحد االفتراضین المتناقضین، وهذا ینسجم 
على حد قولهما مع األدلة التأملیة، التي تفید أن بعض التناقضات ُتحّل بواسطة الرفض 

.45الفوري والتلقائي للمقدمات المعیبة، في حین أن بعضها اآلخر یتطّلب ترّویا وتأّنیا
أما الحالة األخرى فقد یؤدي تسییق افتراض جدید في سیاق یناقضه، لیس إلى 
رفض افتراض موجود سابقا في السیاق، بل إلى رفض بعض أو كل المعلومات الجدیدة 

لخص ، هذه الوضعیة 46نفسها، وفي هذه الحالة لن یكون هناك أي تأثیر سیاقي ذي بال
:يلمخطط اآلتمفتاح بن عروس حاالتها في ا

الحاالت التي ال یتحقق فیها األثر السیاقي
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الجدیدة لیست    اتضار تفاالفتراضاتغیاب العالقة بین اال
الجدیدة تتناقض معات ضار تفاال

مفیدة            ضات القدیمة           ار تفالجدیدة واال
47"السیاق الذي یوجد فیه المتلقي

هذه االفتراضات الخالیة من أي تأثیر سیاقي في سیاق معین، هي افتراضات عدیمة 
المناسبة في ذلك السیاق، لكن وجود التأثیر سیاقي وحده غیر كاف للحكم بتوفر شرط 

وولسن هي  مسألة درجة ولیست وجودا فقط، لذلك المناسبة ذلك أن المناسبة عند سبیربر
یكون االفتراض ) 1(شرط المقارنة : " صاغا تعریفا للمناسبة من منطلق شروط تحققها، فقاال

.مناسبا في سیاق ما، بالقدر الذي تكون تأثیراته السیاقیة في ذلك السیاق كبیرة
در الذي یكون الجهد یكون االفتراض مناسبا في سیاق ما، بالق) 2(شرط المقارنة 

48"الذي تتطلبه معالجته في ذلك السیاق قلیال

آلخر فیرى سبیربر اأما بالنسبة إلى مصدر قوة بعض االفتراضات وضعف بعضها 
وولسن أن قوة االفتراض ترتبط بعاملین اثنین 

:یتعلق بكیفیة اكتساب هذه االفتراضات وهي على النحو اآلتي: األول
المبنیة على أساس تجربة إدراكحسیة واضحة، تمیل إلى كونها قویة االفتراضات-

.جدا
االفتراضات المبنیة على أساس قبول كالم شخص ما، تكون لها قوة متناسبة مع -

.ثقة الفرد بذلك المتكلم
االفتراضات التي یتوصل إلیها باالستنباط، فتعتمد على قوة المقدمات المنطقیة -

.49طت منهاالتي استنب
یتمثل في تاریخ معالجة تلك االفتراضات أو مساهمتها في معالجة افتراضات أخرى : الثاني

حیث كلما ساعد افتراض ما في معالجة معلومات جدیدة زادت قوته، وكلما زاد في صعوبة 
.50معالجة معلومات جدیدة نقصت قوته

؟فیما تتمظهر هذه القوة؟ وكیف تقاسوهنا نتساءل؛
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سبیربر وولسن أن هذه القوة ال تحتاج أن تصور في العقل، لكي توجد أو تؤثر یقول 
في العملیة المعرفیة، ولكن البشر یملكون حدسا بشأنها، ویعّبرون عن هذا الحدس ضمنیا 

.من خالل صیغ الجمل التي ینتجونها، هذا الحدس هو افتراض بشأن افتراض آخر
سابها بدقة، بصورة كمیة، من منظور أما عن درجة قوة االفتراض؛ فال یمكن ح

سبیربر وولسن بل هي خاضعة ألحكام المقارنة عبر مراحل المعالجة المختلفة لنفس 
.51االفتراض، أو بین افتراضین مختلفین

فماذا عن كیفیة استقصاءها وتحقیقها في العملیات الذهنیة؟هذا عن وصف المناسبة، 
:السیاق-7

وولسن مفهوم السیاق في مجموعة من الخصائص، تتمّثل في كون یجمل سبیربر
هذا السیاق مركب نفسي، وهو شعبة من افتراضات المتلقي بشأن العالم، هذه االفتراضات 

لیست حالة العالم الحقیقیة وال تتعّلق بالبیئة المادیة المباشرة، أوالملفوظات السابقة توا فقط  
مستقبلیة والفرضیات العلمیة والمعتقدات الدینیة والحكایات بل تتعّلق أیضا بالتوقعات ال

المخزونة في الذاكرة، واالفتراضات الثقافیة العامة والمعتقدات بشأن الشخص وحالته 
.52العقلیة

وبذلك فالسیاق هو مجموعة من افتراضات الفرد القدیمة، التي تّتحد معها 
أثیرات المختلفة، هذا السیاق یتساءل عنه االفتراضات الجدیدة لتُنتج مجموعة منوعة من الت
سبیربر وولسن؛ هل هو محدد مسبقا أم یتم اختیاره؟

یرى سبیربر وولسن أن الخطوة الحاسمة في معالجة المعلومات الجدیدة، هي ربط 
هذه المعلومات، بمجموعة من االفتراضات الخلفیة المنتقاة، بصورة وافیة في ذاكرة الجهاز 

واإلدراك یدة المدى، والذاكرة قصیرة المدىاالفتراضات مصدرها الذاكرة البعاالستنباطي، هذه 
وقد أولى سبیربر وولسن للمعلومات المخزنة في الذاكرة قصیرة المدى أهمیة بالغة، . الحسي

. ذلك أن هذه المعلومات سهلة المنال وهي التي تستخدم عادة في معالجة المعلومات الجدیدة
طبیعة هذه المعلومات، ثم یجیبان عن هذا التساؤل من خالل مجموعة لكنهما یتساءالن عن 

53.من الفرضیات

بینها أول هذه الفرضیات أن الذاكرة قصیرة المدى تحتوي مجموعة من المخازن، من 
ذاكرة الجهاز االستنباطي، هذه الذاكرة یحتفظ فیها بكل مخزن الجهاز االستنباطي أو 
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حدیثا، وبكل المقدمات المنطقیة التي ُطّبقت علیها قاعدة اللزومات التركیبیة المستنتجة 
تركیبیة، وبكل المقّدمات التي تمت تقویتها، بینما االفتراضات والمقدمات التي لم تستعمل في 

تأّثر به، فتحذف من ذاكرة الجهازمعالجة أحدث المعلومات، ولم تؤّثر في االستنباط أو ت
ن مخازن الذاكرة قصیرة المدى، هذه األخیرة تحتوي وتحفظ لمدة من الزمن في مخزن آخر م

التي ربما كان أیضا على تفسیر لبعض الملفوظات السابقة، ومعلومات وأفكار أخرى
54. المتلقي یولیها انتباهه قبل قلیل

على حد تعبیر سبیربر -في ذاكرة الجهاز االستنباطيهذه االفتراضات المؤجلة
ة السابقة توا، هي التي ستشكل سیاقا معروضا أو معطى من العملیة االستنباطی-وولسن

فوریا، یمكن أن تتم فیه معالجة الملفوظات الجدیدة بصورة استنباطیة، هذا السیاق یعّده 
سبیربر مجرد سیاقي ابتدائي، قابل للتوسع في اتجاهات مختلفة، وأما طرق توسیعه فهي 

:كاآلتي
المستنتجة في فة االفتراضات المستعملة، أوالرجوع بالزمن إلى الوراء؛ وذلك بإضا-

وهذا یدخل فیه أیضا تفسیر الملفوظات الواردة قبلها في . العملیات االستنباطیة السابقة
. المحاورة

إضافة األبواب الموسوعیة المتعلقة بمفاهیم موجودة سابقا؛ إما في السیاق، أو في -
.لذلكاالفتراضات التي تتم معالجتها حین تظهر الحاجة

إضافة معلومات عن البیئة المادیة المنظورة مباشرة، المحفوظة في مخازن ذاكرة حسیة -
متخصصة قصیرة المدى، التي یمكن أن تنقل بعض تلك المعلومات منها إلى مخازن الذاكرة 

.55التصوریة العامة قصیرة المدى، وٕالى ذاكرة الجهاز االستنباطي
هذه المعلومات المتعددة المصادر، ال تحّدد سیاقا واحدا، بل سلسلة من السیاقات 
الممكنة؛ أما انتقاء سیاق واحد منها، لمعالجة افتراضات معینة، في لحظة معینة من سیرورة 

فكیف یتم ذلك؟. الخطاب، فتكون باالعتماد على مبدأ المناسبة
:اختیار السیاق اعتمادا على مبدأ المناسبة

یرى سبیربر وولسن أن تقییم مناسبة افتراض ما مع سیاق ما، لیس هو هدف عملیة 
الفهم واالستیعاب، بل هو مجرد وسیلة لتحقیق غایة معینة، هذه الغایة هي زیادة مناسبة أیة 
معلومات تعالج إلى أقصى حد ممكن، لذلك فإن البشر ینطلقون في بدایة معالجتهم 
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مناسبة هذه المعلومات للسیاق، وٕاال لما كانت تستحق عناء للمعلومات، من فرضیة 
المعالجة، وبذلك فهم یعمدون إلى تقییم المناسبة، ثم ینتقون السیاق الذي یمكن أن یزید في 

56.هذه المناسبة إلى أقصى حد ممكن

توجد في نهایة كل عملیة استنباطیة، مجموعة من السیاقات المتاحة للمتلقي، هذه 
تّبة إلى حد ما، من األصغر إلى األكبر حجما، بموجب عالقة االحتواء، وهذا السیاقات مر 

الترتیب یوازي ترتیب سهولة المنال، فالسیاق االبتدائي الذي هو األصغر، یكون معطى فورا 
ومباشرة، بینما السیاقات التي تحتوي السیاق االبتدائي، مع بعض التوسیع بدرجات مختلفة  

خطوة أو أكثر بحسب درجة االتساع، ومن ثم كلما زاد اتساع السیاق فیمكن الوصول إلیها ب
.57وكان أصعب مناال، زاد معه الجهد المبذول في تحدیده

ولهذا السبب فإن سبیربر وولسن یعّرفان المناسبة، بالنسبة للفرد الذي یقوم بمعالجة 
ین إذا وفقط إذا كان یكون االفتراض مناسبا بالنسبة للفرد في وقت مع:" االفتراضات بقولهما

.58"مناسبا في سیاق أو أكثر من السیاقات المتاحة لذلك الفرد في ذلك الوقت
وألن الفرد یهدف إلى تحقیق المناسبة القصوى، فإنه سینتقي أفضل سیاق ممكن 
لمعالجة االفتراض، ومن ثم، فیجب أن یتحّقق شرطان اثنان في هذا االفتراض، هذان 

:الشرطان هما
یكون االفتراض مناسبا بالنسبة للفرد، بالقدر الذي تكون ): 1(مقارنة شرط ال" 

.تأثیراته السیاقیة المنجزة عند معالجته بشكل أمثل كبیرة
یكون االفتراض مناسبا بالنسبة للفرد، بالقدر الذي یكون الجهد ): 2(شرط المقارنة 

.59"الذي تتطلبه معالجته بصورة مثلى قلیال
نموذج سبیربر وولسن السابق الذكر صة لما تقدم یمكن القول أنوبذلك وكخال

سواء كان هذا تواصل مشفرا أم غیر مشفر، وسواء كانت على مختلف أنواع التواصلینطبق 
الشفرة هي لغة طبیعیة أم لغة أخرى، إال أّن أكثر أنواع التواصل التي حظیت باهتمام 

هو التواصل اللغوي، هذا األخیر هو ما سنلخصه فیما " المناسبة"وولسن في كتابهما سبیربر
: یأتي

:التواصل اللغوي-8
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یتضمن التواصل اللغوي نمطین من عملیة التواصل، بحیث یكون النمط األول مبني 
دم على التشفیر، والنمط الثاني مبني على اإلظهار واالستدالل، ویعد الملفوظ اللغوي المستخ

منّبها یّولد عملیة فك تشفیر تلقائي، وٕاذا كان الفهم هو عملیة تشخیص في هذا التواصل
. االستیعابالفهم و قصد المتكلم، فحینئذ یكون فك التشفیر اللغوي شیئا سابقا لعملیة 

تتمّثل مهّمة المتكلم الرئیسة في إیصال قصده اإلخباري إلى المتلقي، عن طریق 
الفتراضات، ترتبط بهذا القصد من خالل المنبه اللغوي اإلظهاري، أما إظهار مجموعة من ا

مهمة المتلقي فتتمّثل في تشخیص هذه االفتراضات، وذلك من خالل إنجاز مهمات فرعیة 
:تتمثل في

:تخصیص أو تعیین صیغة قضویة للملفوظ وهذا یتضمن-1
ثیل واحد فقط من إزالة اللبس أو االشتراك من الجملة المنطوقة؛ أي انتقاء تم-أ

.التمثیالت التي تخّصصها قواعد النحو لتلك الجملة
.تعیین محال علیه لكل واحدة من تعبیرات اإلحالة-ب
.تحدید داللة األلفاظ الغامضة-ج

تشخیص التوجه القضوي وتمییزه، عن طریق تحدید صیغة الفعل المعبر عنه- 2
االفتراض أن المتكلم عّبر عن هذه الصیغة القضویة بالذات، وبصیغة الفعل هذه - 3

بالذات
ها، باستعمال ؤ وبهذا یتم إكمال الصیغة المنطقیة المشفرة في الملفوظ وٕاغنا

المعلومات السیاقیة وبطریقة استداللیة لتصبح صیغة قضویة، یتم بعد ذلك إدخالها بصورة 
. یتجزأ من مخطط افتراض، یعّبر عادة عن توجه بشأن تلك الصیغةاختیاریة لتصبح جزءا ال

وبناء هذا االفتراض یسمیه سبیربر وولسن تطویر الصیغة المنطقیة؛ أما الملفوظ الذي یعّبر 
.عن صیغته القضویة فیسمیه تأكیدا أو خبرا اعتیادیا

ي إلى هذه الصیغة القضویة ال بد أن تكون صحیحة، ولتكون كذلك ال بد أن تؤد
تفسیر كلي متوافق مع مبدأ المناسبة، حیث أن تشخیص الصیغة القضویة یتطلب آلیتین 

وحدة المدخالت وقدرة االستدالل المركزیة، وفي الوقت الذي تشّخص الصیغة : ذهنیتین هما
القضویة الصحیحة، ُیتخّلص من التفسیرات غیر الصحیحة، هذا التخّلص هو عملیة غیر 
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التمییز بین الصحیح وغیر الصحیح، تحّدده المعلومات السیاقیة وخاصة واعیة، وطبعا هذا 
.الموسوعیة منها
:خاتمة

أعادا االعتبار إلى ن سبیربر وولسن بمفهومها عن التواصل إوخالصة القول 
ه عملیة ذهنیة نجاحها ال یتوقف على الكفاءة اللغویة والمعرفیة للمتلقي فقط، بل عدّ الفهم ب

أیضا على كفاءة المتكلم في اختیار الملفوظ المناسب لهذه القدرات، اعتمادا على معرفته 
المتلقي، وبذلك لم تعد العملیة هي عملیة فهم بقدر ما هي عملیة هذا بالمتلقي وبتوقعات 

ء األكبر فیها المتكلم، الذي البد له من تهیئة السیاق لصالح عملیة یتحمل العبإفهام
.التواصل

یبدو أن، الذي اصل یفسر لنا كیف یحدث سوء الفهمللتو الجدیدكما أن هذا المفهوم
أكثر من احتمال تجنبه، مهما بلغت كفاءة المتلقي إن لم أثناء التواصل احتمال وقوعه 
في مراعاة أحوال المتلقي واحتیاجاته الذهنیة ومیوله ورغباته، لمتكلم عالیة لتصاحبها كفاءة 

الذي یهمل التي تالزمه معضلة سوء الفهم هو الخطاب التعلیميلعل أبرز أنواع الخطابو 
في كثیر من األحیان التعرف على ذهن المتلقي ومدى قدرته واستعداده لتلقي المعرفة، قبل 

مكن استغالل كثیر من عناصر هذه النظریة في اختیار الخطاب وتنقیحه لذا نرى أنه ی
.تطویر هذا الخطاب، وتبني مفهوم البناء المعرفي بدل إلقاء المعرفة

والمراجعالهوامش
مجموعة من األساتذة والباحثین، : للمزید من االطالع، ینظر جاك موشلر وآن روبول، القاموس الموسوعي للتداولیة، تر1
40،  ص2010، تونس، ، دار سیانترا)ط.د(
الذین استخدموا من الباحثین و صلة، -4حصافة، -3مالءمة، - 2مناسبة ، - 1: إلىpertinencelaرجم مصطلح تُ 2

مترجمي القاموس الموسوعي للتداولیة بإشراف عز الدین المجدوب، ومترجمي - 1: على التواليلحات نجدهذه المصط
الباحث عمر بلخیر والباحثة عائشة هدیم، - 2سیف الدین دغفوس وآخرون ؛ علم جدید في التواصلالتداولیة الیوم كتاب 

الذي ترجم وهو هشام إبراهیم عبد اهللا الخلیفة، لسن سبیربر وو المناسبة لمترجم كتاب- 4الباحث مفتاح بن عروس، - 3
.المصطلح بمرادفین معا هما الصلة والمناسبة

، وألن ٕادراكين مصطلح عرفاني و عفي هذا البحث، بدال cognitifي كمقابل للمصطلح الفرنسي معرفسنستخدم مصطلح 3
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األمر في فترة سیادة السلوكیة بادئالذي كانت تتبناه ،تتمثل العلوم التي نحت منحى معرفیا مناقضا للمنحى السلوكي4
وعلوم األعصاب ،وفلسفة العقل والذكاء االصطناعي،واللسانیات،علم النفس: ل فیما یأتيتتمثّ ،منذ بدایة القرن العشرین
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األستادة سهام موساوي 

قسم اللغة العربیة 

كلیة اآلداب والفنون 

العلوم المعرفیة وأهمیة مفهوم التمثل

، في العقود )التي تعتبر فرعا من فروع المعرفة(عمل التطور الفكري للعلم والتكنولوجیا
متكامل، األخیرة على زیادة معارف اإلنسان وخلق وسائل عمل جدیدة في إطار منهج علمي 

كما أظهر حتمیة االنتقال إلى مستوى آخر من مستویات االنشغال العلمي الموزع بین 
، لهذا أضحى البحث عن حقل معرفي تتالقح مجموعة من التخصصات المتفاعلة فیما بینها

د الموضوعیة والنظریة التي أقرتها صات ضرورة ملحة إلعادة رسم الحدو فیه جل هذه التخص
ة والعلوم الدقیقة فیما بینها منذ زمن طویل، وتقدیم المعرفة اإلنسانیة وفق العلوم اإلنسانی

شروط موضوعیة ومنهجیة متنوعة لتأسیس تكامل علمي جدید یرتكز على مسائلة أنماط 
وذلك من أجل تحقیق أقصى المعرفة التي تقتضیها العلوم، وعالقات التداخل القائمة بینها، 

ي والتكنولوجي، ولعل هذا التعاون والتعاضد العلمي هو الذي إمكانیات المزاوجة بین التقن
العلوم : لهذا الحقل المعرفي فكان لفظ) بصیغة الجمع'اختزل الرغبة في منح اسم

، لكن السؤال یبقى مطروحا حولماهیة العلوم المعرفیة؟ Les Sciences conitivesالمعرفیة
والیات أو المفاهیم التي نعتمدها لبلوغ ومرجعیاتها النظریة؟ وانشغاالتها المعرفیة؟ واإل

المعارف والحقائق المفترضة غیر الظاهرة؟

:تعریف وتحدید: العلوم المعرفیة- 1
قلیلة هي الدراسات والكتابات التي عملت على استحضار األصول التاریخیة للعلوم 

. ، ودH.Gardner1985كاردنر.المعرفیة منها على الخصوص كتابات كل من هـ



F.Rastierراسیتي.،  وفG.Teberghien1989تبیران. ، وجD.Andler1989أندلر

، وهي في مجملها ال تمثل حصیلة تاریخیة شاملة لمختلف مراحل ظهور هذه العلوم، 1991
.1وٕانما تسلط الضوء على ماهیتها وعلى المناخ الفكري والعلمي الذي أفرزها

فلسفة، لسانیات، أنثروبولوجیا، (یةتمثل العلوم  المعرفیة مجموعة من األنظمة العلم
.علوم األعصاب، وٕانما تسلط الضوء على ماهیتها وعلى المناخ الفكري والعلمي الذي أفرزها

فلسفة، لسانیات، أنثروبولوجیا، ( تمثل العلوم المعرفیة مجموعة من األنظمة العلمیة
یكانیزمات التفكیر التي تهدف إلى دراسة م) الخ...علوم األعصاب، إعالمیات، علم النفس

/ ، إنها العلوم التي تهتم ببیولوجیا العقلاإلنساني والحیواني واالصطناعي وفهمها
وتنظر إلیه من زاویة علمیة؛ إذ ترى إمكانیة دراسة العقل البشري (Mind/Brain)الدماغ

یستدعي مجموعة مزن الحقول أو التخصصات Interdisciplinaireبشكل تكاملي 
الذاكرة، المنطق، اللغة، التعلم، اإلدراك (مختلف السیرورات الذهنیة للمعرفةالمعرفیة لضبط

وفهمها وشرحها، أي فهم وظیفة الدماغ وتفسیره بهدف إقامة نظري ذهنیة، ویمكن ) والوعي
2:تمثیل هذه األنظمة العلمیة المكونة للعلوم المعرفیة على الشكل التالي

مصطفى بوعناني، :  اللسانیات الحاسوبیة والترجمة اآللیة، بعض الثوابت النظریة واإلجرائیة، سناء منعم، تقدیم-1
.13، ص2015منشورات مختبر العلوم  المعرفیة، عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، 
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روابط علمیة ) مسبقا(حیث الخطوط العریضة ترمزٕالى األنظمة المعرفیة التي توجد بینها
المعرفیة التي تتقاسم رمز الخطوط المتقطعة إلى األنظمةالعلوم المعرفیة، فیما تمنذ میالد

).أي منذ میالد العلوم المعرفیة(حدودا مشتركة تطورت منذ تلك الحین

إن العلوم المعرفیة المختصة بمعالجة المعلومات هي في الحقیقة علوم للذهن، إذ تقوم 
، فهي تبحث عما یحدث في الدماغ منذ استقبال بوصف دقیق للمعالجة الذهنیة للمعلومات

األذن أو العین أو المس لمنبه ما إلى أآلن یقوم الذهن برد الفعل المناسب علیه، لهذا فإن 
أو العملیات الذهنیة -الوصف الدقیق والمفصل للعمل الذهني خالل قیامه بمختلف الوظائف

ختصین في العلوم المعرفیة إلى ، أدى بالم-إلخ-من تخیل وتصور وٕادراك وتفكیر وتعلم
.االستعانة في عملهم بالحاسوب لتصویره مختلف الوظائف والمراحل التي تنجز فیها

La Compétencوالواقع أن هذه العلوم التي تشكل علوما للكفاءة المعرفیة

Cognitive لكونها تهتم أساسا بتكوین المعرفة وٕانتاجها، وتنظیم المعلومات الرمزیة
علوم األنظمة ( هاد، وٕان كانت تنعت في الوقت الحالي بتسمیات متعددةومعالجت

فإن الذي یكون وحدتها في كونها تعتبر أن األداءات ) الخ...والحاسوب،والتفكیر، والنقسیة
لمختلف األنظمة الطبیعیة واالصطناعیة Les Performances cognitivesالمعرفیة 

مثلة في معرفة افتراضیة فعلیة وتشترك في كونها تعمل تحیل جمیعها إلى البنیة المعرفیة المت
1989أندلر.على فهم المشكالت وحلها واتخاذ القرارات بشأنها، في هذا السیاق یعرف د

هي تلك العلوم التي تهدف إلى وصف السیرورات والقدرات الرئیسیة ":العلوم المعرفیة بقوله
، وعلى الرغم من 1اتها عند االقتضاء،وتفسیرها ومحاكL’esprit humainللذهن اإلنساني 

ان موضوعاتها ظلت مرتبطة باألسئلة الفكریة التي أثارتها الفلسفة حول اإلنسان منذ عهد 
).كاردنر. هـ(الحدیثة إال تاریخا نسبیا/ بعید، فإننا ال نستطیع أن نمنح لهذه العلوم القدیمة
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:اللسانیات-1- 1
اللغة الذي هو قاسم یعالج موضوعي البحث اللساني أنه إن من وجوه الفضل ف

نساني اإلمشترك بین كل وجوه النشاط في الفكر البشري، فما من علم من العلوم إال والعقل 
یتكئ فیه على اللغة إن لم تكن مرمى من مرامي نشاطه، فال أقل من أن تكون أداة من 

.أدواته
ریة مختلفة،كثیرا ما یصل ومن المعلوم الیوم أن المعرفة اللسانیة تتوزع إلى تیارات نظ

بها التباین في المنهج حینا، وفي التفسیر حینا آخر، بل وفي التأویل أحیانا كثیرة، غیر أن 
جملة من األصول تظل جامعة بین كل المدارس اللسانیة، ومن الثوابت الجامعة بین التیارات 

طبیعة الفكري وقضیة اللسانیة الیوم أنه ما من مدرسة لسانیة إال ولها نظریة متمیزة تخص
رة أو غیر مباشرة بتحدید شوتتصل بصفة مبا، Language acquisitionاكتساب اللغة

.المعمم الشامل،والنوعي المخصوص: الظاهرة اللغویة في وجهیها
فاللسانیات منذ ظهورها تركز على أهم مظاهر السلوك اإلنساني وهي اللغة وتهدف 

لها، باعتبارها نشاطا إنسانیا عامًا، تحیل علیه مجموعة إلى دراسة الظواهر اللغویة في مجم
من اللغات الطبیعیة، ولكي تحدد لنفسها موقعا داخل العلوم المعرفیة، فقد حاولت اللسانیات 
أن تعید تنظیم مجالها وفق تفاعالتها مع باقي التخصصات المعرفیة األخرى خاصة 

والسیكولوجیا التي تتقاطع معها ) االصطناعيباعتبارها الوجه التكنولوجي للذكاء (المعلومیات
ات تعالج قضایا اللسانیات أكثر االنشغاالت المعرفیة، ففي العقود األخیرة أصبحت اللسانی

1:النفسیة بالتركیز علىاللغة من الناحیة

.األساس الفیزیائي والعضوي والعصبي للغة-1
.األساس النفسي للغة-2
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في دراسته الجانب الصوتي للغة والحواس التي تنقل بالنسبة لألساس األول فإنه یتناول 
اللغة إلى اإلنسان، كما یشتمل على النواحي البیولوجیة والفیزیولوجیة للغة، إضافة إلى 

.األساس العصبي للغة عند المتكلم والمستمع
أما األساس الثاني فإنه یختص بالعملیات الذهنیة المختلفة التي یتم فیها اكتساب اللغة 

الطفولة، فلكي نوضح الوضع التجریبي لألدوات الشكلیة المختارة لنظریة اللغة، من منذ 
، وبهذا النوع من الدراسة المفید أن نضع المشكلة في إطار النظریة النفسیة السیكولوجیة

، وقد شكلت الدراسة "نظام معرفي واحد من علم النفس المعرفي"ستصبح اللسانیات بمثابة 
.جدل بین علماء اللغة، وعلماء النفس والبیولوجیا قدیما وحدیثاالنفسیة للغة موضوع

:مفهوم التمثل في العلوم المعرفیة-2
مفهوم جوهري، راسخ البنیة ومشترك بین جمیع Représentationیعتبر مفهوم التمثل 

الحقول والمجاالت المعرفیة التي تشكل أبعاد تكامل منطقي ضروري بین كل العلوم 
، ...)م التربیة، علم النفس، علم األعصاب، اللسانیات، الفلسفة، اإلعالمیاتعلو (المعرفیة

الداللي داخل مختلف هذه العلوم، فإذا بیعة معقدة ومركبة باعتبار تعددهویتمیز بكونه ذو ط
كان هذا المفهوم یتضمن في حدوده العامة الخاصیات التي تتالقى حولها مجمل هذه العلوم 

.ة تتغیر حسب الفروع المكونة لهافهویتمیز بمظاهر خاص
Denasدونیس : لقد تناول مفهوم التمثل العدید من الدارسین بالبحث والتمحیص أمثال

Glaserdfeld، كلسردفلك Leplat1985، لوبالLeny1985، لوني Dubois1976ودوبوا

، وٕان Jodelt1989، وجودلت Fuchbein1987، فوشبان Furth1986، فورت 1985
كان من الصعب اإلحاطة بالمواقف المختلفة لهؤالء الباحثین، فإن معظمهم یتفق على أن 
هذا المفهوم یعد أحد مفاتیح األنشطة الذهنیة، فما هو التمثل؟وما هي طبیعته؟ ما هي 
مظاهر التعامل مع هذا المفهوم داخل الحقل المعرفي؟ وهلهو مفهوم مجرد أم أنه كیان بدیل 



وعات محسوسة؟ ثم هل هناك نمط واحد للتمثیل أم أنماط متعددة؟ ووفق أي شكل وأي لموض
1تنظیم یتم تمثل المعلومات؟ 

قبل التطرق لمفهوم التمثل الذي یكتسي أهمیة علمیة خاصة داخل العلوم المعرفیة، 
تمثیل : یقابله ترجمتین بالعربیة هماReprésentationعلینا أن نشیر إلى أن مصطلح 

مثل، فأما التمثیل فهو نقل البعد التخیلي للموضوع المدروس إلى وقائع تمثیلیة ملموسة وت
؛ وأما التمثل فهو عبارة عن سیرورات ذهنیة تتمیز ...وفق نظام متعدد من الرسوم واألشطال

بدرجة عالیة من العمومیة والتجرید، وبهذا المعنى سیمثل التمثیل البنیة السطحیة، والتمثل 
العمیقة، ویعتبر هذا المفهوم األخیر من القضایا األكثر إثارة في أوساط المهتمین البنیة 

بالنشاط المعرفي، الذین حاولوا تمثل نشاط الذهن الذي یقوم بعملیة تمثیل المعرفة ترمیزا 
رفة والكیفیة التي یتم بها معالجة ع، إنه الموضوع المحوري لدراسة الم...وتخزینا واسترجاعا

في الذهن البشري، بهدف بلورة رؤیة شمولیة للتفكیر، فهو إذن عبارة عن إوالیة المعلومات
تفسیریة داخلیة وٕاطارا مرجعیا یستند إلیه الباحث في العلوم المعرفیة الستیعاب وتفسیر 

2.مجمل القدرات الوظیفیة للذهن، وفك رموزه

، Moscovici1991یعود الفضل في اكتشاف مفهوم التمثل إلى س موسكوفیسي
وأعلن صیاغة )E. Durkheimنسبة إلى دوركایم (الذي قام بالنبش في التراث الدوركایمي 

أسماه هذا األخیر بالتمثل الجمعي، من خالل علم النفس االجتماعي، فالواضع الحقیقي  ما 
والواقع من ة بأنه صوت الحقیق"وقد عّرف التمثل E. Durkheimدور كایم . للمفهومهو إ

اة لتمثیل ذلك الواقع من جهة ثانیة، ومن هنا نستشف التمثالت هي ضروب من جهة، وأد
أن التمثل "إلى Palmer1978، وفي نفس السیاق ذهب بالمر ..."أشیاء توجد في األذهان

هو، أوال وقبل كل شيء یقوممقام شيء آخر وبتعبیر آخر إنه نموذج معین لذلك الشيء 
Normanه بعده بحظ الدارسین أمثال نورمان وهو تعریف بسیط تبنا، "الذي یمثله
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م غیر أ، وینسحب على جمیع أشكال التمثل سواء كانت ذهنیة Rumelhartوروملهار
، وٕان صح أن المعرفة بناء موجود بالقوة أو موجود ...)الرسوم البیانیة، الخرائط(ذهنیة

ة للسیرورة المعرفیة بالفعل، فإن تمثل هذه المعرفة ُیفترض تعالقا بین ثالثة عناصر محایث
Processus cognitifأال وهي:

Mondes représentésالعلوم الُممّثلة -1

Mondes représentantsَمثِّل العوالم المُ -2

Systémes cognitifsاألنساق المعرفیة -3

فالنوع األول من العوامل یتحین تصوره في ذلك الذي تتم معرفته، من األشیاء 
الخ، والكیفیة التي تنبني بها، ...والعالقات، واألشكال، والكینوناتوالموضوعات، والماهیات، 

فعندما نتحدث عن المعلومات التي تكونت لدینا حول موضوع ما، وعن الشكل الذي تكون 
تلك المعلومات قد اكتسته بأذهاننا نكون بصدد استعمال مفهوم التمثل بهذا المعنى األول، 

س حینما اهتموا باألحداث الذهنیة التي طالما استبعدتها وهو المعنى الذي تبناه علماء النف
السلوكیة، والذي تعزز لدیهم بظهور وتقدم المعلومیات، فالرغبة في بناء أنظمة حاسوبیة 
قادرة على محاكاة النشاط الذهني اإلنساني، أفضت منذ زمن بعید إلى التركیز على نوع 

.1بیةالمعلومات التي یتعین تضمینها للبرامج الحاسو 
أما النوع الثاني من العوالم فیحیل إلى استعمال الرموز، والتمثل بهذا المعنى قد یشیر 
إلى األلفاظ وٕالى أي إشارة أو رمز یمكن لألفراد استخدامه، لیقوممقام بعض مظاهر العالم 

ول أو یحیل علیها، وهذا ما یفترض بالطبع وجود عالقة بین الرموز وما تحیل علیه، األ
فلیست هي بالضرورة ) الدماغ(أخرى مهما كانت المعلومات التي یقدمها النوع المّثلبعبارة

، ألن التمثل قد ال ینصب إلى على جانب من )البیئة(المعلومات المتوفرة في العالم الممثل 
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حقق بین العالمین جوانب هذا العالم، أما العالقة بین النوعین فتتحقق في مدى التطابق المت
.تضمنه أولهما من معلومات عن اآلخر أو بنوعیة العالقات القائمة بینهماما یبالنظر إلى

في حین تتحدد األنساق المعرفیة أو التمثیلیة في ذلك النشاط الذهني الذي یقوم بعملیة 
تمثل المعرفة تریزا وتخزینا واستشارة واستحضارا، ویمكن تصنیف أكثرها شیوعا ضمن ثالثة 

1:فئات أساسیة

تضم هذه الفئة  كل النماذج الذهنیة : األنساق التمثیلیة القائمة على منطق القضایا-1
التي تقوم على اعتبار المعرفة ممثلة بأشكال من الرموز المنفصلة أو القضایا، ولعل أبسط 
األنساق التمثیلیة القضویة هي تلك التي ترى أن المفاهیم تكون ممثلة علىشكل سمات أو 

اق شعبیة كبیرة في الدراسات الخاصة بالذاكرة سلقد اكتسبت هذه األنخصائص داللیة، و 
الداللیة، والقائم المشترك بینها هو كونها تتوخى تفسیر كیفیة تمثل داللة المعطیات 

.وتخزینها على مستوى الذاكرة الطویلة األمد
وتستعمل متغیرات متصلة لتمثیل المفاهیم المتصلة للعالم : األنساق التمثیلیة التناظریة-2

الواقعي كذلك، مثل الخرائط التي ینظر إلیها على انها تمثالت تناظریة لبعض الخصائص 
الجغرافیة للعالم الواقعي، أو استعمال التیار الكهربائي لتمثیل تدفق السوائل، أو الصور 

لمعطیات واقعیة بعینها، ة والعالقات المكانیة الذهنیة البصریة لتمثیل الخصائص الفضائی
بمعنى أن التمثل الذهني في مثل هذه الموضوعات یحتفظ ببعض الخصائص الفیزیائیة 

.الممیزة لألشیاء، أي أنه یكون متناظرا معها
حیث یعتقد أن المعرفة تكون ممثلة على شكل إجراءات : األنساق التمثیلیة اإلجرائیة-3

، تقابل هذه األنساق ثالثة أنواع ابلة ألن تستخدم من طرف نظام نشطأو عملیات فاعلة وق
:هيG.Vignauxمن التمثالت عند جورج فینو 

Les représentations propositionnellesالتمثالت القضویة -
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التي تنبني على التمثالت أو Les représentations imagéesالتمثالت التصوریة-
.البنیات البصریة المكانیة

Les représentations associées àالتمثالت المرتبطة بتنفیذ األفعال-

l’exécution d’actions.1

یة، ویتبین من هذه األنساق التمثیلیة الثالثة تلخص مقاربات الباحثین في العلوم المعرف
األولى تخص التمثالت : نساني یتمثل المعلومات وفق صیغتین اثنتینخاللها أن الذهن اإل

ددة دة، والثانیة تهم التمثالت المعتلدرجة العالیة من التجرید وتتم بصورة أو هیأة واحذات ا
ت مختلفة، وعبر أنماط تنظیم وظروف استعمال ئاالصیغ التي تتحقق وفق أشكال أو هی

متعددة، بما یعني أن تمثل المعرفة یستوجب الحدیث عن تمثالت متعددة ال عن التمثل في 
هن البشري بوصفه العالم المّثل یتمثل المظاهر المختلفة للعالم الممّثل صیغة الفرد، ألن الذ

وما دام مجال العلوم المعرفیة یشكل دائرة تحرك مفهوم التمثل، فال بأشكال تمثیلیة مختلفة، 
غرو أن تحاول مالمسته داخل كل فرع من فروع الحقل المعرفي خاصة علم النفس 

.واللسانیات وعلوم األعصاب
:م النفسعل-1- 2

انبثق  مفهوم التمثل في السیكولوجیا بعد نقاش حاد بین مؤیدي التیار السلوكي الذي 
، وبین معارضي هذا التوجه الذین یرون أن الفرد لم " صفحة بیضاء"یعتبر الذهن اإلنساني 

یعد مماثال لنظام معرفي یسجل بشكل خطي كل الحقائق المعرفیة الموجهة إلیه بشكل 
تبقى ذاتیته في بناء هذه المعرفة واكتسابها قائمة كممارسة داخل الوضعیة عمومي، وٕانما

التعلیمیة، في نفس اإلطار أكد كلیمونت أن مفهوم التمثل نما في أحضان المعارضین 
للسلوكیة، على اعتبار أن تعبیراتنا االنفعالیة وسلوكاتنا وٕاجاباتنا الجسدیة واللفظیة هي 

بل یمكن اعتبارها تمثالت، لذلك تم إدراج التمثل في أحداث ولیست إثارة خارجیة 
، فمن أجل تفسیر السلوك والحاالت الذهنیة، تحتاج Médiateurالسیكولوجیا ككیان وسیط
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السیكولوجیا إلى كیانات أو سیرورات تتوسط بین المثیر واالستجابة، أو بین الدخل والخرج أو 
فكرة الكیانات الوسیطة إلى علم النفس بصفة عامة بین الوضعیات، والسلوك، ولقد جاءت 

من الحاجة إلى التغلب على الطریق المسدود الذي وصل إلیه التیار السلوكي، والمتعلق 
بالثغرة بین المثیر واالستجابة ویرى أصحاب التیار المعرفي أن هذه الثغرة یمكن ملؤها إذا 

الظاهرة 1تنادًا إلى التمثل لیفسر اعتبرنا أن المثیر ال یعمل كما هو بل تتم مناولته عملیا اس
سیكولوجیا، ولك ذلك بفضل عمله كعلة أو رابطة بین المثیر واالستجابة، ألن القوة العلیا 

.للتمثل تبقى نابعة من التأویل
فالتمثل إذن مفهوم أساسي أو هو المركز الذي تبلور حوله علم النفس المعرفي كفرع 

التي تنظر إلى األنشطة المعرفیة كمعالجات للمعلومات، متمیز في منظومة العلوم المعرفیة 
وذلك بناء على القول بفكرة أن الفرد ینشئ عبر خبراته وتجاربه نموذجا داخلیا عن محیطه 
وعن األشیاء التي یواجهها، فضال عن التفاعالت والعالقات التي یقبیمها مع كل هذه 

له موضوعا ما، سواء كان هذا فعل ذهني یعید الفرد من خال"العناصر، إذن التمثل 
الموضوع شخص، أو حدث مادي أو نفسي أو اجتماعي، أو ظاهرة طبیعیة أو فكریة أو 

.، وهو ذو بنیات حافظة للمعلومات بصورة مختصرة ومجردة"الخ..نظریة
فهو من : خالصة القول، إن مفهوم التمثل في علم النفس المعرفي یشیر إلى معنیین

جهة یعني بنیات لمعارف ثابتة في الذاكرة البعیدة المدى، ومن جهة أخرى بنیات ظرفیة 
مشكلة في سیاق خاص، أي مهیأة في وضعیة معینة لمواجهةك متطلبات عابرة في الزمن، 

إلى أن التمثالت بما هي معارف ثابتة Le ny1985لوني ومن خالل هذین المعنیین أكد 
تأتي في المرتبة األولى ثم تلیها التمثالت العارضة أو المناسباتیة، وهو تمییز ذو طابع 
معرفي یقتضي أن تكون المعارف نشیطة لكي تكون فعالة، في حین تكون التمثالت فاعلة 

الذاكرة اإلجرائیة، أي المعلومات مباشرة، وهذا یتوقف على أن تكون التمثالت محتوى
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وهي تلك المعلومات المتاحة إلنجاز المهمة والمعالجات (المخزونة في الذاكرة العاملة
، والمعلومات النشیطة في الذاكرة البعیدة )المختصة، إذ تبقى نشیطة أثناء أداء المهمة

اختلفوا في أسلوب المدى، یبدوط أن علماء النفس المعرفي یجمعون على هذا التمییز وٕان 
.Bإنهلدر. وبPiagetالتعبیر عن هذا التمییز، وتشكل المساهمة التي أنجزها بیاجي 

Inhelder1968 محاولة للكشف عن الطبیعة السیكولوجیة لمفهوم التمثل، حیث أبرز ،
تضمن "قیمة المحاكاةك واهمیتها في بناء الصورة الذهنیة وتطورهعا، فالمحاكاة مع بیاجي 

الحركي إلى المستوى التمثیلي، والصورة نفسها عبارة عن -قال من المستوى الحسياالنت
بین التمثل في معناه Piaget، وفي سیاق تحدیده للمفهوم یمیز بیاجي "محاكاة مستدمجة

العام، ویعني بع النشاط النفسي بكامله، وبین التمثل في معناه الخاص، حیث یقرن المفهوم 
.االستحضار الرمزي للوقائع والموضوعات واألفعال الغائبةبالصورة العقلیة بمعنى

في مقابل هذا الطرح الذي حصر وظیفة التمثل في استحضار الواقعة الغائبة بدل عملیة 
على وظیفة التمثیل في الفعل والمعرفة بكیفیة Bruner1966الفهم والمعرفة، یؤكد برونر 

ا یتمثل الطفل عناصر محیطه، اإلطار مقتضاهبعامة، ویعتبر األنماط السلوكیة التي 
.المرجعي لنمو العملیة المعرفیة لدى الطفل

تبعا لمصادر المعلومات التي توفرت لدینا إلى حد اآلن نالحظ أنمفهوم التمثل في 
السیكولوجیا وخارجها، یستعمل للداللة على سیرورة ما من جهة، ونتاج هذه السیرورة من 

عملیة التمثل أو العملیات العقلیة أوال، ونتاج تلك : مل معنیینجهة ثانیة، أي أن التمثل یح
العملیة ثانیا، وبهذا المعنى یتم التمییز في التمثالت بین الوحدات أو الكیانات وبین الوظیفة 

.أو النشاط المنتج لها
إن جوهر المناقشة السالفة مفاده أنه عندما نستخدم الكیانات الباطنیة المسماة تمثالت 

رمزیا، وعلى العكس تأویالفإن ذلك یتطلب ) لحفظ المعلومات(یض حوادث خارجیة لتعو 
عندما یتم استخدام الكیانات الباطنیة لعكس األحداث الخارجیة، فلیس هناك مثل هذه الحاجة 

.للتأویل الرمزي



:اللسانیات-2- 2
من نوع تقر نظریات التمثل الذهني أن معرفة المتكلم للغة ممثلة ذهنیا في شكل بنى

خاص، لهذا عمل اللسانیون على صیاغة نماذج عن الكیفیة التي یتم بموجبها تكوین 
المفاهیم، وبناء معانیها على شكل تمثالت داللیة، تشكل المعطیات اللغویة مادتها، وأنساق 
الرموز المجردة شكلها، وقد رأینا فیما سبق مع تشومسكي في البحث الخاص بنظریة اكتساب 

افتراض مفهوم القدرة لتحلیل العملیات الذهنیة التي وراء األداء أو اإلنجاز اللغوي، اللغة أنه
أي تلك العملیات التي تمثل المعرفة اللغویة وتحفظها وتعمل على تأویلها، وٕاذا أخذنا مفهوم 
التمثل بعین االعتبار في دراسة ظاهرتي االكتساب والتعلم، ستكون النتائج أفضل، ألنه 

ساطة بین األفكار واألحداث، بین النوایا والممارسات، ویفتح للتحلیل آفاقا عالیة، سیضمن الو 
السیما عندما یتم ربطه بالشروط السیكوسولوجیة والسیكولسانیة، ولعل هذا ما حمل الباحثین 
في اللسانیات على مقاربة هذا المفهوم في مجال الداللة اللسانیة، بهدف التركیز على مشكل 

وظات وتحلیلها من جهة، وعلى سیاق التلفظ في مظاهره التداولیة من جهة أخرى، تمثل الملف
وذلك بعد أن تأكد لهم أن الفهم یتولد عن سیرورة التحلیل الداللي والتداولي وهو التحلیل الذي 
یحیل إلى المعرفة التي لدى المتكلم عن نفسه وحول العالم، فاتضح أن تفسیر اللغة لن یتأتى 

الذي تظهر قیمته العلمیة في ) Tiberghiien1989تیبریان(مفهوم التمثل إل باعتماد
الخ، وفي هذا السیاق میز ...مجاالت متعددة من البحث كالفهم، والتفكیر، والمعرفة المكانیة

في مستوى التمثل اللغوي بین البنیة الداللیة والبنیة التصوریة، وقد Jackendoffجاكندوف 
مستوى وحید من التمثل العقلي حیث تكون المعلومات : "عرف البنیة التصوریة على أنها

، فلیس ثمة مكان في نظریته ألي مستوى آخر غیر "اللغویة والحسیة والحركیة متوافقة
ناقش التقابل بین اللغة العقلیة واللغة الطبیعیة، إلى حینما Pnkerداللي؛ بینما ذهب بینكر 

، بل وتعبر أیضا عن 1أن البنیة التصوریة تحتوي ال على المعلومات الداللیة فحسب
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العالقات الموضوعیة، والعالقات البنیویة، التي تمثل جوهر المواد التي تصنع 
تیب الخطي للكلمات في جمل النحو،واألشیاء التي ال تعبر عنها البنیة التوریة تشمل التر 

الصرفیة التي البد أن تتخذها المفاهیم اللغویة، بعبارة أخرى فإن البنیة -واألشكال الصوتیة
اللغة بمفهومها المجرد، وبما أن البنیة : التصوریة ال تضم سوى العناصر الكلیة، أي

في هذه الفكرة سنحاول التصوریة هي أداة التفكیر، فإن أداة التفكیر هي اللغة، وللتوسع أكثر 
التمثیلیة القائمة على منطق القضایا ألنها أكثر مقاربة مفهوم التمثل من خالل األنساق 

األنساق مالئمة لتحلیلنا اللساني، إذ ترتكز على الذاكرة الداللیة وفهم النصوص، وتثیر قضیة 
دونهیر (FauxوالكذبVraiالتمثالت اإلدراكیة، على أنها استدالالت تحتمل الصدق

Denhiere1984 .( حیث سنستعیر من الكتابات المعرفیة في هذا الصدد بعض العناصر
:الداخلیة في صلب البنیة المعرفیة، منها

نماذج المسلمات الداللیلة            وهي مفاهیم تشیر إلى بنیات لتمثل المعرفة-
الشبكات الداللیة-
الخطاطات الذهنیة  -

لمعرفي انطالقا من الذاكرة الداللیة؟ هذا ما سیتضح من خالل فكیف یستقیم هذا البناء ا
:تحلیل العناصر البنائیة المعرفیة التالیة

:نماذج السمات الداللیة-
إن لألشیاء والظواهر سواء أكانت محسوسة أو مجردة، تمثالت دهنیة یطلق علیها اسم 

وتعین المیدان الذي تنتمي -معرفة السمات الداللیة له: أي-المفاهیم، وعند معرفة كل مفهوم
إلیه یمكننا ضبط موقعه في المنظومة المفهومیة وتحدید العالقات التي تربطه مع المفاهیم

المجاورة له التي تشترك معه في بعض السمات الداللیة، وتحدید هذه السمات یتطلب معرفة 
.دیة القائمة بینهابالعلم الذي تنتمي إلیه تلك المفاهیم وٕادراك العالئق المنطقیة والوجو 

Ripsوریب ShobinوسوبانSmithتنقسم السمات الداللیة حسب نموذج سمیث

سمات معرفیة ومحددة للمفهوم، وأخرى تكون بمثابة خصائص لهذا : إلى قسمین1974



المفهوم، وعلى سبیل المثال فالسمة له ریش سمة محددة لمفهوم الطائر، بینما السمة قادر 
صیة من خصائصه، فالطیور تختص بالطیران لكن هذه السمة لیست على الطیران هي خا

أساسیة لوجود الطائر ألن البطریق والنعامة تصنف ضمن الطیور رغم أنها ال تقوى على 
.1الطیران

وفي ارتباط مع اختالف السمات الخاصة بالمفهوم الواحد، نجدأنه كلمات كانت السمة 
ا قل الزمن الالزم للتأكد من انتمائها إلیه، فالحكم على هي النموذج األكثر تمثیال للمفهوم كلم

العبارة الشحرور طائر یتطلب زمنا أقصر مما یتطلبه الحكم على العبارة البطریق طائر 
ألن ال البطریق وال الدجاجة یعتبران النموذج األكثر تمثیال للطیور، مما " الدجاجة طائر"و

یزة یستضمرها المتكلم اسالمع من خالل یعني أن هناك سمات أصیلة وسمات فاصلة مم
الصورة التي تعتبر بنیة ضمنیة تشكل السیاق الداللي الذي یحدد طبیعة تمثل هذا األخیر 
لمفهوم ما، وعلیه فإن نموذج السمات الداللیة یلعب دورا كبیرا في العملیة اإلدراكیة، وله 

.اداتأهمیة ومكانة في بنیة التمثل، رغم ما وجه إلیه من االنتق
وٕاذا كانت نماذج المقارنة المبنیة على السمات الداللیة تركز اهتمامها على تمثل 

تسیر في Johnson lairdدالالت األلفاظ فإن النماذج الذهنیة التي عرضها جونسون لیر 
نس االتجاه، ألنها تكونت أساسا انطالقا من دراسة مواقف یكون الفرد خاللها بصدد معالجة 

:خالت لفظیة، ویفترض هذا النموذج مرحلتین في تأویل المدخالت اللفظیةبیانات أو مد
.وهي مرحلة بناء تمثل أولى في صورة عالقات منطقیة: المرحلة األولى -
وهي مرحلة إقامة داللة إجرائیة تنطبق على التمثل في صورته األولى : المرحلة الثانیة-

.لبناء النموذج الذهني للموقف الموصوف
الت األلفاظ بمساعدة المتكلم، عن طریق تحلیلها وتصنیفها بل تقطیعها، على فتمثل دال

امتالك المعارف وبناء المفاهیم وهي سیرورة ذهنیة تؤدي إلى انتقال المعارف وتحولها من 
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مستوى التنظیم الولي إلى مستوى التنظیم النهائي، علما أن داللة اللفظ على المعنى تكون 
المطابقة، بأن یكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى إزائه، وٕاما على ممثلة، إما على سبیل 

سبیل التضمن بأن یكون المعنى جزءا من المعنى الذي یطابقه  اللفظ، وٕاما على سبیل 
المعنى یلزمه االستتباع وااللتزام، بأن یكون اللفظداال بالمطابقة على معنى، ویكون ذلك 

لجزء منه بل هو مصاحب مالزم له، مثل داللة لفظ معنى غیره كالرفیق الخارجي، ال كا
...السقف على الحائط

، Bergبیرج(بهذا النوع من المعالجة إذن امتد مفهومالتمثل إلى میدان معالجة اللغة
، بناء على فكرة أن الذهن البشري )Kintsch1987، وكانتش Perrig، بري Al1985آل

.ة تم بناؤها انطالقا من معطیات لسانیةبإمكانه أن یجري حسابات على ماهیات ذهنی
:الشبكات الداللیة

یفسر مفهوم الشبكات الداللیة الكیفیة التي تنتظم بها المعرفة بالذاكرة البعیدة المدى، 
المعرفة ممثلة على شكل مبیان، یتكون عنصره البنیوي األساسي من جملة من "ركز على أن 

وتمثل العقد المفاهیم المخزنة بالذاكرة، بینما تعتبر العالقة العقد المرتبطة فیما بینها بعالقات، 
ارتباطا یصل مجموعة من العقد بعضها ببعض، ووفقا لهذا التصور تكون داللة مفهوم 

ممثلة على شكل عقدة ومرتبطة بأنماط العالقات التي یندرج ضمنها، كعالقة النفس یعبر 1ما
".عبر عنها بله أو لهاعنها بمـ هو او هي وعالقة االمتالك التي ی

ولكي تؤدي الشبكة الداللیة وظیفتها یتعین أن یتوفر فیها حد أدنى من العقد 
والعالقات، علما ان هذا النوع من المعالجة یصطلح علیه أیضا بالتنبیه المنتشر، ولقد بني 

قوم نموذجا لبنیة الذاكرة یشكل فیه التنبیه أحد أهم المحاور، ویAnderson1976أندرسون 
:على الفرضیات األساسیة التالیة

یتم تمثل المعرفة عن طریق تخزینها بالذاكرة في صورة شبكات داللیة.1
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إما في حالة تنبیه : اكرة على إحدى الحالتین التالیتین=تكون كل عقدة أوكل رابطة بالذ.2
.أو في حالة عدم التنبیه

.لكل رابطة قوة مقترنة بها.3
ل رابطة ما متوقفة على نسبة قوة تلك الرابطة ارتباط تكون قوة انتشار التنبیه خال.4

.بمجموع قوى الروابط األخرى المنبعثة من العقدة
یمكن للعقد التي تكون على حالة تنبیه أن تكتسي طابع الئحة في حالة تنبیه كذلك وال .5

یمكن لمثل هذه الالئحة أن تضم في الوقت نفسه إال عددا محدودا من العقد، وطالما لم 
م العقدة إلى الالئحة فإن اإلبقاء علیها على حالة التنبیه ال یمكن أن یستمر إال لفترة تض

. قصیرة جدا
:الخصائص الذهنیة

إذا كانت نماذج المقاربة المبنیة على السمات الداللیة تركز اهتمامها على تمثل 
بارات، فإن هناك دالالت األلفاظ ونماذج الشبكات الداللیة تتعدى ذلك إلى مستوى الجمل والع
بنیات ذهنیة تمثل "تمثالت تتجاوز هذین المستویین إلى ما یسمى بالخطاطات الذهنیة وهي 

.1المفاهیم العامة المخزنة بالذاكرة، فهناك خطاطات للمفاهیم المحلیة على األشیاء وأخرى 

، املدرسة السلوكيةترى نظرية معاجلة املعلومات أن التعلم ليس جمرد ربط بني مثري واستجابة كما هو احلال عند 
.تتوسط بني استقبال هذا املثري وإنتاج االستجابة املناسبة لهاملعرفية اليتوإمنا هو مبثابة نتاج لسلسلة من العمليات 

إن علماء ومنظري نظرية معاجلة املعلومات ال يهتمون بالظروف اخلارجية وإمنا ينصب تركيزهم على العقل الذي 
يبها وتنظيمها وجعلها هو نظام معاجلة املعلومات كما يرون، وهو املسؤول عن ربط املعارف اجلديدة بالسابقة وترت

.(schunk,2012)ذات معىن
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ما هي النظرية المعرفية لمعالجة المعلومات؟-1

تركز نظرية معاجلة املعلومات على كيفية انتباه املتعلمني لألحداث البيئية وترميز املعلومات اليت ميكن تعلمها وربطها 
.(schunk,2012)عند احلاجةباملعارف يف الذاكرة وختزين املعرفة اجلديدة واسرتجاعها 

:وتقوم هذه النظرية على جمموعة من املبادئ وهي كالتايل

.البشر هم املعاجلون للمعلومات–

.العقل هو نظام معاجلة املعلومات–

.اإلدراك هو سلسلة من العمليات العقلية–

(Mayer,1996) .التعلم هو احلصول على متثيالت ذهنية–

بإنشاء أول منوذج ملعاجلة املعلومات ذو املخازن املتعددة، مث قام جانييه ) 1968(رن لقد قام آتكنسون وشيف
، ويف )2012مسيث وراغن ، (فيما بعد بتوسيع النموذج الذي يبني عمليات معاجلة املعلومات ) 1974(
.نستعرض منوذج معاجلة املعلومات ذو املخزنني) 1الشكل (

منوذج معاجلة املعلومات : 1شكل 

 على واحد أو ) البصري والسمعي: على سبيل املثال(تبدأ معاجلة املعلومات عندما حيفز ُمدَخل
يتلقى املسجل احلسي املناسب املدخالت ). مثل السمع والبصر واللمس(أكثر من احلواس 

.وحيملها بإجياز يف شكل حسي



ينقل السجل احلسي املعلومات إىل الذاكرة قصرية املدى(STM).حيثSTM هي
WM .وتتوافق تقريًبا مع الوعي، أو ما يعيه املرء يف حلظة معينة(WM)الذاكرة العاملة

.حمدودة يف القدرات وحمدودة يف املدة
يف أثناء وجود املعلومات يف الذاكرة العاملةWM يتم تنشيط املعرفة ذات الصلة يف الذاكرة ،

لتتكامل مع WMالذاكرة العاملة، أو الذاكرة الدائمة، ووضعها يف(LTM)طويلة املدى
.املعلومات اجلديدة ومن مث ختزينها يف الذاكرة طويلة املدى

 تدفق املعلومات عرب نظام معاجلة املعلومات) التنفيذية(تنظم عمليات التحكم.
(schunk,2012)

المسجالت الحسية–

اخلارجية وختزينها يف السجل احلسي لفرتة وجيزة، ولكن تقوم مستقبالتنا احلسية بتلقي الكثري املعلومات من البيئة 
مسيث وراغن ، (القليل من هذه املعلومات حيظى باالنتباه واالهتمام مث ينتقل اىل املرحلة التالية ويتلقى املعاجلة 

2012)

(STMالذاكرة قصيرة المدى– WM)

فهي تشكل مستودعا مؤقتا للتخزين يتم فيه تعد هذه الذاكرة احملطة الثانية للمعلومات بعد املسجالت احلسية
ثانية، وهي تستقبل املعلومات اليت يتم االنتباه إليها فقط، واملعلومات 30االحتفاظ باملعلومات لفرتة ال تتجاوز

)2010الزغول ، . (املراد تذكرها ومعاجلتها من الذاكرة طويلة املدى

LTMالذاكرة طويلة المدى–

ا النهائية، حيث يتم فيها ختزين املعلومات بشكل متثيالت ذهنية فيها تستقر املعلوم ات واخلربات واملعارف بصور
الزغول ، . (بصورة دائمة، وذلك بعد ترميزها ومعاجلتها يف الذاكرة العاملة ومتتاز بأن سعتها التخزينية هائلة

2010)

:عمليات النموذج

عدة مثرياتو هو تركيز اإلدراك على مثري من بني:االنتباه.
 العملية اليت تضفي دالالت ومعاين على املعلومات اليت ترد من احلواس:اإلدراك.
االحتفاظ باملعلومات يف الذاكرة:التخزين.
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القصد االستعمالي وموّجهاته بین التداولیین المحدثین واألصولیین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشلف–جامعة حسیبة بن بوعلي مخبر اللغة الوظیفیةمختار درقاوي.د

یعّد القصد أو اإلرادة من المباحث المهّمة التي حرص علماء األصول والتداولیون :الملخص-
المحدثون على بسط حقیقتها وٕابراز أهّمیتها في فهم النصوص، ومن ثمة توجیه الكالم توجیها داللیا 

ج عن یروم بلوغ مراد المتكّلم، وذلك انطالقا من جملة من المؤشرات والموّجهات التخاطبیة التي ال تخر 
نوامیس اللغة وخصائصها وال عن قواعد التخاطب ومخرجات النظام التواصلي، وعلى هذا تجد عنایة 

وغایة ما ستبرزه هذه الورقة البحثیة . المفهوم وأدوات االستنطاق والتوجیهبهذا المبحث من حیث كبیرة 
.ولیینهو تقدیم مقاربة معرفیة لموّجهات القصد االستعمالي بین األصولیین والتدا

 الورقةخطة:
تمهید- 
من حیث التعریف والتفریع والشرعیة التداولیة:المبحث األول- 
التداولیة من حیث الترجمة والمفهوم: المطلب األّول- 
التداولیةتفریعات : المطلب الثاني- 
وفاعلیة السیاقشرعیة التداولیة: المطلب الثالث- 
القصد االستعمالي وموّجهاته عند التداولیین واألصولیین :الثانيالمبحث - 
القصد أو اإلرادة: المطلب األّول- 
اإلضافة واإلفادة: المطلب الثاني- 
االرتكاز على الوضع في سیاق التداول: المطلب الثالث- 
اللزوم التداولي: المطلب الرابع- 
)االقتضاء والمفهوم(المضمر: المطلب الخامس-
.خاتمة-
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:تمهید- 

لياألّول دالمعرفیین؛ ا وثیقا بمستویینارتباطفي التراث اللساني العربيمباحث األلفاظترتبط
مبدإ االستعمال ینهض على تحلیل الملفوظ اللساني انطالقا منوالثاني تداولي مقصدّي ؛بالوضعیهتم 

النمط االستداللي والمنطق ومن سمات هذا المستوى ارتكازه على ،األسیقة التي یرد فیهاأو من
.وتأویلهاالحجاجي في توجیه النصوص

لدخوله میدان الدراسات لسانیات الغربیة فتحا جدیدایعّد في الٕاذا كان االهتمام بهذین المستویینو 
النص؛ فإن داللة التداولیة حدیثا مع اللسانیین الذین خلفوا دي سوسیر واتجهوا برؤیتهم نحوالداللیة و 

عنایة عظیمة أّكدها السلف أنفسهم، فقد - الداللي والتداولي–علماء أصول الفقه قد عنوا بالمبحثین 
:قال ابن تیمیة

اعلم أّن من لم یحكم دالالت اللفظ، ویعلم أن ظهور المعنى من اللفظ تارة یكون بالوضع اللغوي "
وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظیة .مرّكبةأو العرفي أو الشرعي إما في األلفاظ المفردة، وٕاما في ال

ب والمتكلَّم فیه وسیاق الكالم الذي یعّین علیه حال المتكلِّم والمخاطَ ي تجعلها مجازا، و تارة بما یدلّ الت
أحد محتمالت اللفظ، أو یبّین أن المراد به هو مجازه، إلى غیر ذلك من األسباب التي تعطي اللفظ 

. 1"فقـد یتخّبط في هذه المواضعصفة الظهور، وٕاال 

منها ،الخطابفي هذا النص مجموعة من القیم المعرفیة التي تنبئ عن وعي علمائنا بآلیات تأویل
إدراك السلف لقیمة السیاق في فهم النص، وأي إهمال لهاته القیمة یصحبه مغالطات وانحرافات على 

أّن منهج فضال عن اللسانیین العربالمحدثیناللسانیین الغربیین لدىمستوى التأویل، بل قد تأّكد 
.البحث التداولي لدى األصولیین في مجال فقه النص قائم على مبدأ السیاق

الذي ُعِرف ببحوثه الوازنة في التفكیر اللساني في Pierre Larcherوأّكد هذا األمر بیار الرشي 
لفقه وأصوله والمنطق ائه لما جاء في كتب النحو والبالغة وعلوم االحضارة العربیة، باستقرائه واستقص

"  هي تداولیة قروسطیة عربیة إسالمیة: تداولیة قبل التداولیة"ففي عمل له وسمه بـ .وعلم الكالم
"Une pragmatique Médiévale arabe et islamique " برهن على البعد السیاقي والتداولي

.ة العربیة اإلسالمیةوي في الحضار للتفكیر اللغ

سوة بفخر الدین الرازي ففي َمْعِرض حدیثه عن تقسیم األصولیین للخطاب إلى طلب وغیر طلب أُ 
إّن تعویض كالم بخطاب وٕاعطاء األولویة للطلب على الخبر یبّین أّننا إزاء نظریة تداولیة : "قالوغیره

یعدّ ، 3"خبر وٕانشاء"مؤّلفا من الكالممن جْعلجمال الدین اإلسنويبل إّن ما انتهى إلیه. 2"عن قصد
J.Austinتجمعه قواسم مشتركة مع التصنیف الثنائي للكالم الذي انتهى إلیه أوستن الذيتقسیمال

.صاحب نظریة أفعال الكالم
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واألفعال الخبریة Performatifsاإلنشائیةمن األفعال، األفعالمّیز أوستن بین نوعین إذ 
Constatifs4 ،هي أخبار تتمثل مهمتها في وصف "، تتمّیز األخیرة باحتمالها للصدق والكذب

خاصیة ) أو القضایا التي تعّبر عنها(الظواهر والمسارات أو حالة األشیاء في الكون، ولهذه األقوال 
ّنها توّظف بخالفها؛ أل-اإلنشائیة–في حین األولى .5"تتمثل في كونها یمكن أن تكون صادقة أو كاذبة

، 6أو كاذبمن أجل ممارسة أو إنجاز فعل ما، ولیس ألجل أن تقول شیئا ما یوصف بأّنه صادق
.الطالقحال إنجاز فعلفهو في" ِت طالقأن: "ا لزوجتهفعندما یقول شخص م

لنصنع لیس لها قیمة الحقیقة إذ نستعملها "- اإلنشائیة–جد جون لیونز یؤّكد أّن األقوال تلذلك 
من قبُل إلى هذا المعنى بمزید اإلسنويوقد أشار. 7"شیئا ما، ال لئن نقول إّن شیئا ما صادق أو كاذب

أّن اإلنشاء ال یحتمل التصدیق : أحدها:والفرق بین اإلنشاء والخبر من وجوه":بسط وٕاثراء فقال
نا للفظ، بخالف الخبر، فقد یتقدم أّن اإلنشاء ال یكون معناه إّال مقار : الثاني.والتكذیب، بخالف الخبر

اإلنشاء هو الكالم الذي لیس له متعلق خارجي یتعّلق الحكم النفساني به : الثالث.وقد یتأخر
.8"اإلنشاء سبب لثبوت متعلقه، وأما الخبر فُمظهر له: الرابع.بالمطابقة، وعدم المطابقة؛ بخالف الخبر

من حیث التعریف والتفریع والشرعیة التداولیة:المبحث األول- 

التداولیة من حیث الترجمة والمفهوم: المطلب األّول- 

العربترجمها اللسانیونpragmatiqueالتداولیة بوصفها علما للتخاطب والتحادث والتحاور
اقیة، علم االستعمال، وعلم التخاطب، وعلم المقاصد، واإلفعالیة، والسی: بعّدة ترجمات، نذكر منها

10"قاعدة اللسانیات"تعّد علما متفّرعا عن اللسانیات الحدیثة بل هي . 9والذرائعیة، وعند بعضهم بالنفعیة

تسعى إلى استكشاف العناصر اإلجرائیة التي یحتكم إلیها في R.Carnapكما نّص على ذلك كارناب 
. به في سیاق االستعمالتحدید المعنى، ذلك من خالل التركیز على ثنائیة المتلفِّظ والمتلفَّظ

وترّكز في تعاملها على الفعل الكالمي وعناصر لسانیة أخرى تتجاوز محّددات الداللة إلى دراسة 
مدى إمكان الكشف عن قصد المتكّلم، من خالل إحالة القول على السیاق لمعرفة مدى التطابق أو 

عن مجموعة القوانین العامة التي تتحّكم عدم التطابق بین داللة القول لسانیا وظروف السیاق، للكشف 
:ولها في المؤّلفات اللسانیة الحدیثة عّدة تعریفات نذكر منها. 11بتحدید داللة المنطوق سیاقیا

التداولیة جزء من الِسیَمائیة التي تعالج العالقة بین : "Charles Morrisشارل موریس - 
.12"العالمات ومستخدمي هذه العالمات

) :    François Récanati(وفرانسوا ریكاناتي )Anne Marie Diller(آن ماري دیلر - 
.13"التداولیة هي دراسة استعمال اللغة في الخطاب"
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التداولیة علم االستعمال اللساني ضمن ): "Françoise Arminguad(فرانسواز أرمینكو - 
.14"السیاق، وبتوّسع أكثر هي استعمال العالمات ضمن السیاق

ذكر تعریفا للتداولیة یتفق مع التعریفات الكثیرة التي ) Jef Verschueren(جیف فیرتشیرن - 
إّننا نعني بالتداولیة علم عالقة العالمة بمؤّولیها، :" دأبت المراجع اللسانیة على اإلشارة إلیها

فإّنه من التمییز الدقیق للتداولیة أن نقول إّنها تتعامل مع الجوانب الحیویة لعلم العالمات، 
.15"عني كل الظواهر النفسیة واالجتماعیة التي تظهر في توظیف العالماتوهذا ی

بفكرة االستعمال التي ترّددت في التعریفات جمیعها ارتبطتومن الواضح أن تعریفات التداولیة 
بشكل أو بآخر، وهذا ما یؤّكد دوره في نجاح التواصل والعمل التداولي، وبالرغم من أّنه تیمة 

بوصفه علما قائما بذاته، ُمَشار إلیها في تراثنا المعرفي العربي إال أنه لم یستقل أو یعرف ) موضوع(
یحوزاستطاع أن " الوضع"المتداول في الدرس اللساني؛ أقصد بذلك جد المصطلح اآلخر تفي حین 

في تراثنا القدیم ویشغل حّیزا في المدّونات المكتوبة، ومع ذلك ال نعدم بعض المحاوالت ةعلمیال
الجادة لصوغ علم للتخاطب اإلسالمي یأتي على أصوله ونظریاته ومناهجه كما فعل محمد محمد 

. Medieval Islamic  pragmatics" علم التخاطب اإلسالمي"یونس علي في كتـــــابه 

التداولیة تفریعات : نيالمطلب الثا-

16:تتوزع التداولیة بین مجاالت مختلفة، یمكن التمییز بین ثالث منها

 التداولیة التلفظیةEnonciative pragmatique : أو لسانیات التلفظ مع شارل موریس
Charles Morris التي تهتم بوصف العالقات الموجودة بین بعض المعطیات الداخلیة ،

–متلقي –مرسل (Dispositif énonciatifخصائص الجهاز التلفظي للملفوظ، وبعض
.التي یندرج ضمنها الملفوظ) وضعیة التلفظ

 التداولیة التخاطبیةpragmatiqueIllocutoire: أو نظریة أفعال الكالم مع أوستین
J.L.Austin وسیرلJ.R.Searle ،التي تخصص لدراسة القیم التخاطبیة داخل الملفوظ ،

.والتي تسمح له باالشتغال كفعل كالمي خاص

 التداولیة التحاوریةpragmatiqueConversationnelle : التي نتج تطورها الحدیث
وٕاثنومیتودولوجیياالثنولوجیینجدا عن استیراد الحقل اللساني لألفكار المؤسسة أصال من لدن 

باعتبارها ) الحوارات(التواصلیة التواصل، وهي تهتم بدراسة اشتغال هذا النمط من التفاعالت
Signifiants verbauxتبادالت كالمیة تقتضي خصوصیتها أن تنجز بمساعدة دوال تلفظیة 

.Para-verbaux17ولفظیة موازیة 
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وفاعلیة السیاقشرعیة التداولیة: المطلب الثالث-
والنقد الجدید السیمائیاتَتَبّین لعبد الملك مرتاض بعد مساءلة معرفیة وبحث عمیق في آخر كتب 

أو عدم شرعیته، وم ووظیفته، بل ربما في شرعّیته صدورا أّنه یوجد اختالف شدید في تمّثل هذا المفه
ولو أّن االحتمال األخیر عنده ال یِرد إّال في بعض التمُثالت القلیلة، ویمكن تلخیص موقف النقاد من 

18:علم التداولیة في اآلتي

ویمّثل هذا االتجاه . عل منه ركنا مكینا في تحلیل النص، أو الخطابمن المنّظرین من یج
).Catherine Kerbrat-Orecchioni(و ُأرتشیوني –كاترین كاربراط

كفرنسیس جاك . ومنهم من یجعل منه مجّرد مجموعٍة من ُنفایات الكالم یقع بها الترقیع
)Francis Jaques ( وظیفته التحلیلیة في الخطاب؛ إذ الذي یتشاءم في التعریف به وتحدید

واألمر نفسه لـ بار هیَلل . ، واللقى الشيء المطروح لهوانه"ُمالءمة بین األلقاء"عّده مجّرد 
)Bar-Hillel (إذ عّده ُنفایة من النفایات .

 المعروف في البالغة منذ عهد " السیاق"ومنهم من یبّسطه إلى أن یبلغ به مستوى مفهوم
لذلك یرى بعض المنظرین الغربیین كـ باري . الغة العربّیة في عهودها الزاهرةأرسطو مرورا بالب

)H.Parret (أن من األنسب تصنیف الدراسات التداولیة بحسب النوع الوارد فیه السیاق.

 ومنهم من یعّقد من أمره، ویعّمق من شأنه، إلى أن ُیخضَع استعماله في تحلیل المعنى، فُیلحقه
ماري شیفر، وحجتهما أّن التداولیة بما هي دراسة - كـ دیكرو وجان. ة الجدیدةباألدوات السیمائیّ 

الذي ُیستعمل فیه الملفظ، " الوضع"لكل ما ینصرف إلى معنى الملِفظ تحرص على طبیعة 
ولیس على مجّرد البنیة اللسانیة للجملة المستعملة، وخلصا إلى أنه ال مانع من التفكیر في أّن 

یة عن اللسانیات، ذلك بحكم أّنها تعنى بما ُیضاف إلى ما هو خارٌج عن التداولیة هي أجنب
ُجمل اللسان، وذلك على الرغم من أّن الفَزَع إلى طبیعة الوْضع القائم للتأویل یسّیره الجهاُز 

.اللسانّي نفسه
 ومنهم من یبلغ به مستوى المنطق باعتبار أّن هذا المفهوم، هو في أصله، من متصّورات

.المنطقّي شارل بیرسالعالم
:وٕازاء ما ُذكر آنفا نسّجل اآلتي

لعل ربط الدراسات التداولیة بالسیاق یعّد االتجاه األنسب واألقرب إلى منطق العربیة؛ ذلك ألّن - 
وسنبّین ذلك –السیاق في التراث العربي مفتوح یشمل الدرس اللغوي والبالغي والمنطقي واألصولي 

. ، فهو بهذا یتناول ما تفّرع وتوّزع في االتجاهات التداولیة الغربیة الحدیثة- حقاال

ما ذكره الدكتور عبد الملك مرتاض بأّن السیاق عند العرب مقرون بالجهود واألعمال الوازنة التي - 
في حّیز یدخل هود األصولیین في هذا الباب لعّل كالمه هذاتركها لنا البالغیون من دون إشارة إلى ج
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الكالم المجمل أو في حّیز بیان وعرض االتجاهات الفكریة الغربیة وموقفها من الحقل التداولي فكان 
نظُره إلیه وقتئذ عن ُعُرٍض؛ ألّنه قد تقّرر عند الذین یشتغلون على الحقلین األصولي والتداولي أّن 

ختصاصات البالغیین، ذلك ألّن تحدید األصولیین للسیاق بشقیه المقالي والمقامي أوسع وأدق من ا"
األصولیین فّجروا المادة في مستویاتها االستداللیة والجدلیة أعمق من أن تكون مجّرد اصطالح مدّون 

. أو إجراء یرتبط بالمقام

كما أّن اهتمامهم بالداللة في تحدید العالقات بین أطراف الخطاب بین المتكّلم والمخاطب؛ أي بین 
ولذلك . والمكلَّف مع اهتمامهم باأللفاظ على أّنها الوسیلة القصدیة إلى معرفة مراد المتكّلمالمشّرع 

اتجهوا باهتمام وعنایة إلى دراسة القرائن والمواقف الكالمیة المتعلقة بظروف النص، ومالبساته من 
تدقیق مجاله حیث الورود والداللة، وأسباب النزول، لما في ذلك من الكشف عن المعنى المقصود، و 

االصطالحي في الوضع واالستعمال اللغوي، وما یرتبط به من تعّلق معنوي في موضوع الحقیقة 
والمجاز، واالشتراك والتضمین، وغیرها من المواضیع التي تفسر اهتمام األصولي باأللفاظ اللغویة قي 

.19"شیوع تداولها في بیئات لغویة متعّددة، وفي أسیقة محّددة
القصد االستعمالي وموّجهاته عند التداولیین واألصولیین:: نيالثاالمبحث -

یمكن التي الموّجهاتعلى مجموعة من الت الملفوظاتفي توجیه دالاألصولیون والتداولیونعّول 
، وهي القواعد التي ال یستغني عنها المؤّول عند إلى ثقافة العصر بالقواعد التداولیةباالستنادوسمها 

:، نذكر منهاالخطاب من دالالت ینتجهتعامله مع ما 
القصد أو اإلرادة: المطلب األّول:

المتأّمل في الفصل الذي خّصصه اإلسنوي لحروف الجر أّن القصد أو اإلرادة من أهم یدرك
.أّن للقصد أثرا في تعّقل الداللة وتوجیه الفتوىذلك لخطاب،قواعد التخاطب التي بنى علیها فهمه ل

والرتباطه بتحقیق المناط وتخریجه وتنقیحه، لذلك ترّددت لفظة اإلرادة في هذا الفصل وغیره في غیر 
له : إذا قال: "، وقوله أیضا20"أحدهما ترّتب الحكم علیهأرادفُینظر إن : " ما موضع، من ذلك قوله

.21"فیلزمه درهم ودینار" مع"معنى " في"بـ ُیریدفیجب علیه درهٌم إال أن . علیه درهم في دینار

أرادفإن . أنت علّي كالمیتة، والّدِم، والخمِر، والخنزیرِ : إذا قال المرأته: "وأردف في موضع آخر
التحریم لزمه الكفارُة، وٕان أطلق قال نوىار نفذ، وٕان الطالق أو الظهأرادفي االستقذار ُصّدق، وٕان 

والذي ذكره الَبغوي وغیره أّنه ال شيء : ظاهر النص أّنه كالحرام، وبه صّرح اإلمام، قال: الرافعي
.22"علیه

:ولعل الصورة تتضح من خالل الجدول اآلتي
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فهم المتلقي= االستلزامالمحتملقصد المتكّلمالملفوظ

:المتكّلمقول 
أنِت علّي كالمیتة، والّدِم، والخمِر، والخنزیرِ 

االستقذار

الطالق

الظهار

التحریم

اإلطالق

التصدیق

نفاذ الحكم

نفاذ الحكم

الكفارة

بین التحریم وبین ال شيء علیه: اختالف

الصیغة والقّوة "في فصل John Lyonsوهذا الذي أشار إلیه اإلسنوي أطلَق علیه جون الینز 
وبّین . اسَم مقصد التواصل أو المقصد التواصلي للمتكّلم- " كتابه علم الداللة اللساني"من " الالقولیة

داللة الملفوظ تسلتزم بالضرورة مقصدا : أّن الداللة والفهم متعالقان وأّن كلیهما یستلزم مفهوم المقصدیة
. وظ یستلزم بالضرورة معرفة المتلّقي بمقصد المتكّلم التواصليّ تواصلیا من جهة المتكّلم، وفهم الملف

ویمكن أن نجّرد المقاصد التواصلیة أو مقاصد القوة الالقولیة من خالل مناقشة معنى الجمل 
، ونّوه أوزفالد دیكرو بأّن عددا كبیرا من الملفوظات ال یمكن فهمها إال بمعرفة مقصد 23والعبارات

. متلّقیه على نمط ُمعّین من االستنتاجاتالمتلّفظ المفتوح لحمل

فهما ال یتمایزان عن . زید قلیل األكل: أكل زید قلیال، الثاني: وضرب على ذلك بمثالین األّول
بعضهما بالمعلومات التي یعطیانها، والطریق الوحید لمقابلتهما یتمثل في تسجیل أّنهما ال یمكن أن 

فالمتلّفظ یستعمل الملفوظ األّول في مقصد ُمعلن لحّث متلّقیه على أن ُیقدَّما إلفادة النتیجة نفسها، 
واستعماله للملفوظ الثاني دّل على عكس ذلك، أوحى بالتحریض على عدم دعوته للطعام، . ُیطعم زیدا

زید قلیل األكل، ولكن مع : "لكي یوحي بأن الدعوة مفتوحة، فیقول" لكن"وعلى المتكّلم أن یستعین بـ 
ُمنَتَجان في الوضعیة نفسها، لهما معان ) 2(والملفوظ ) 1(فإذا ما سّلمنا إذن بأّن الملفوظ ". عهذلك ُاد

.24مختلفة، فإّنه یبدو من العسیر عدم اعتبار القصد الحجاجّي منشئا للمعنى
اإلضافة واإلفادة: المطلب الثاني

عالجوا مفهوم التواصل وعنوا بعلم الداللة التطبیقي والبعد التداولي للكالم اعتبروا أّن نقل الذین
معلومة قضویة من متكّلم س إلى متَلٍق ص یهدف إلى جعل ص عارفا بشيء لم یكن عارفا به من 

س لمعنى فشرط اإلضافة أو التأسی. 25قبل؛ أي إّن األمر یتعّلق بإضافة قضّیة معّینة إلى ما یعرفه ص
ما : وقد مّثل اإلسنوي لذلك بـمثال مفاده. جدید مطلب یفزع إلیه اللساني واألصولي في تأویل الملفوظ

. أنت طالٌق في مّكة: إذا قال الرجل لزوجته وهما في مصر مثال
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أّنها تطلق في الحال، وسببه : َعَرف الموقف األصولي إزاء هذا الملفوظ اللساني اتجاهین، األّول
ألّنه ساوى بین ؛من الناحیة التداولیةفیه نظرّن الُمطّلقة في بلٍد ُمطّلقة في باقي البالد، وهذا التوّجهأ

فجعل من " أنت طالق في مصر" "أنت طالق في مّكة"ملفوظین مع اختالف بعض بنیاتهما اللسانیة 
وهو الخروج أو السفر إلى كما أّنه أغفل المسكوت عنه في الخطاب " مّكة"مقیما في " مصر"المقیم في 

أما االتجاه الثاني فهو األقرب إلى منطق اللغة ونسق التداول؛ ألّنه بنى الترجیح على المعنى . مّكة
أّن حمل الكالم على فائدة أولى : "أّنها ال تطلق حتى تدخل مّكة، والمستند في ذلك: المضاف فقال 

یكون أولى من حمل أحدهمالتفرقة بین ملفوظین، وهكذا فإّن التأسیس لمعنى جدید في ا26"من إلغائه
.على التأكید

االرتكاز على الوضع في سیاق التداول: المطلب الثالث

إحدى أهم النقاط التي لم تلق قبوال لدى عدد من التداولیین الذین بحثوا نظریة األعمال اللغویة 
فقد . القولیة یقتضي بالضرورة مفهوم المواضعةتتمثل في ما أقّره أوستین من كون تحدید قّوة الملفوظ ال

قال ستراوسن من بعد غرایس بأّن أعماال ال قولیة شدیدة األهمیة كاإلخبارات واالستفهامات واألوامر 
التي " ردود الفعل الطبیعیة"هي باألساس غیر متواضع علیها؛ بمعنى أّنها یمكن أن تفّسر فقط بألفاظ 

وحسب سورل فإّن بعض األعمال على األقل، من قبیل . قاصد التواصلیةتقتضي معتقدات واعترافا بالم
والمواضعات " التأسیسیة"اإلخبارات والوعود على سبیل المثال یمكن أن تتم فقط داخل أنظمة القواعد 

اللسانیة المخصوصة التي ُتعد في األلسنة الطبیعیة تحقیقات تواضعیة لهذه القواعد التأسیسیة 
.27الضمنیة

في حین ترّسخ لدى أوستین أّن الفهم الالقولي شرط ضروري ولكن غیر كاف لنجاح المتلقي في 
لیس شرطا كافیا من جهة أّن معرفة المتكّلم بالبنیة الصوتیة . إنجاز العمل المعرفي لفهم الملفوظ

ّد فعل معرفّي من فمن الممكن بمعنى ما وسُم فْهم الملفوظ بأّنه ر . والنحویة والمعجمیة للسان تتدّخل
ورّد الفعل هذا یتمّیز مع ذلك عن األثر القولي الواقع أو المطلوب، وتسمیته رّد فعل تنزع . جهة المتلّقي

. إلى إلغاء هذا التمییز

فإذا قال س لـ ص إّن شیئا ما هو كذا؛ فألّنه یرید أن یجعل ص یعتقد أّنه كذلك بید أّن فهم ص 
باألثر القولي المطلوب، ومن حّق ص أن یقول بعد مّدة إّن س أنشأ إخبارا للملفوظ مستقل عن اعترافه

بقول مقتضب . ولكّنه یجهل أن س یرید منه أن یعتقد صحته أو أّن س یرید أن یحصل على أثر معّین
یمكن لـ ص أن یفهم ما یرید س قوله دون أن یعرف أو دون أن یكون في حاجة إلى أن یعرف لماذا 

وٕان كان ما ُذكر كما أفصح عن ذلك سورل أّنه یقع ضمن أهم . وذلك بتدّخل الوضعقال س ما قال،
. 28المجادالت غیر المحسوسة في فلسفة اللغة المعاصرة
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في جملة ومع ذلك یجد الباحث في ما كتبه علماء أصول الفقه أن معرفة قصد المتكّلم ال تستقیم
" الباء"ره اإلسنوي في موضع حدیثه عن حرف الجر إال بمعرفة الوضع، من ذلك ما ذكمن الخطابات

ْمَنا َعَلْیِهْم َطیَِّباٍت ُأِحلَّْت : "السببیة، كقوله تعالىله دالالت كثیرة منهاالذي  َن الَِّذیَن َهاُدوا َحرَّ َفِبُظْلٍم مِّ
وَن َعَلْیِهم :كقوله تعالى" في"، وبمعنى 29)"160(َلُهْم َوِبَصدِِّهْم َعن َسِبیِل اللَِّه َكِثیًرا  َوإِنَُّكْم َلَتُمرُّ

.  وفي اللیل: أي30"َوِباللَّْیلِ ) 137(مُّْصِبِحیَن 

إذا "بعد أن بّین أهمیة حمل الكالم على أحد الوجهین المعروفین في أصل الوضعثم یردف معّقبا 
إن أراد أحَدهما: فُینظر. إْن َعَصْیت بسَفِرِك فأنت طالق: ما إذا قال: علمت ذلك، فمن فروع المسألة

، )دون تعیین(ترتب الحكُم علیه، وٕان تعّذر معرفة إرادته أو أطلق )أي أحد المعنیین في أصل الوضع(
، ویظهر جلیا أن عملیة تأویل 31"فالقیاس أّن الحكم ال یترتب على أحدهما فقط، لجواز إرادة اآلخر

.في أصل الوضعحرف الجرالملفوظ الكالمي استندت إلى داللتي
اللزوم التداولي وأثر السیاق: المطلب الرابع

ببْسط نظر في عمل اإلسنوي تبّین أّنه یلجأ كغیره من األصولیین إلى القیود السیاقیة والمقتضیات 
. لتواصليالستخالص اللوازم التي تخدم إدراك الفائدة اإلخباریة والغرض االمقامیة والمبادئ الخطابیة 

جدر بنا  في مطلع  هذا البیان المعرفي أن نقف عند مصطلح اللزوم ولكن قبل توضیح ما سلف ت
الذي یعد من المصطلحات التي فطن إلى أهمیتها نظار المسلمین ومنطقیوهم، وقد ربطوه بثالثة 

".الطلب"و" نتقالاال"و" القول"یم مفاه

أي توّلد منه بنقلة مخصوصة، كما " لزوم شيء من شيء: "فاللزوم یفید معنى االنتقال إذ نقول
" الملزوم"ویسّمى القول الذي لزم منه قول آخر بـ " لزم عن قوله كذا: "فیقال" األقوال"أّنه ُیستعمل بصدد 

الذي یتضّمن مدلول الطلب فإذا " االقتضاء"ك معنى ویسّمى هذا القول اآلخر بالالزم، ویفید اللزوم كذل
. 32لزم شيء ما شيء فقد اقتضاه هذا الشيء وطلبه

ال فرق بین لفظ اللزوم ولفظ االستدالل إال من حیث إّن األّول یدّل : "وأردف طه عبد الرحمن أّنه
ني بصیغته، إذ كل الذي یدّل علیه الثا" الطلب"بمضمونه على معنى االقتضاء وهو أقوى من معنى 

" حاصل االستنتاج"اقتضاء طلب، ولیس كل طلب اقتضاء، ومن حیث إن الثاني استعمل في معنى 
، فإذن الالزم "الالزم"بینما األّول لم ُیستعمل في هذا المعنى، وٕان استعمل فیه لفظ مشتق منه، وهو 

34:ة ضروبواللزوم في األقوال الطبیعیة على ثالث. 33"عبارة من الحاصل اللزومي

:اللزوم الداللي اللفظي-

ینبني على مبادئ تحدد الوجوه التي ترتبط بها األلفاظ بعضها ببعض في معجم اللغة، وُتعرف هذه 
أو " كل إنسان حیوان: "المبادئ باسم المسلمات الداللیة، وهي عبارة عن قضایا لزومیة صریحة نحو

".كل أعمى غیر بصیر"
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:اللزوم الداللي البنیوي-

یستلزم القول ب استلزاما داللیا القول ج متى صدق مدلول ج في كل حالة یصدق فیها مدلول ب، 
:ومثاله

اشترى حیوانا:ب
.اشترى أضحیةً : ج

أدّل على ذلك من أن ، وال)ج(من غیر أن یصدق القول ) ب(ال یمكن أن یصدق القول 
اشترى أضحیة ولم یشتر: في قولناه التناقض كما یلزم عن) ب(وبین نقیض ) ج(الجمع بین 

ظرفیة مطلقة؛ أي ال " في"ومثاله في مبجث حروف الجر أّن الظرفیة المستفادة من .حیوانا
إذا "ینبني على هذا التأصیل. وسطهإشعار لها بكون المظروف في أّول الظرف، أو آخره، أو

الدور الخارجة عنها المتصل بها وهو–فیكون الَرْبُض -مثال–وّكله أن یشتري له دارا في َهَراَة 
:ل كاآلتيا، والتحلیل التداولي للمث35"داخال في هذا اللفظ–
.اشترى له دارا في الربض: ب
.اشترى له دارا في هراة: ج

ال یصدق ب إال بصدق ج ألّن الربض منطقة من مناطق هراة، وٕابطال ج یلزم عنه إبطال 
.عنه أّنه لم یشتر أرضا بالربضلم یشتر أرضا بهراة یلزم: فقولناب، 

: التخاطبيالتداولياللزوم- 

من أهم االستلزامات التي تتعلق بالقول الطبیعي، ینشأ عن المقام الذي قیل فیه أو اللزوم التداولي 
عن السیاق الذي جيء به من أجله، والفرق بین اللزوم التداولي واللزوم الداللي أّن إلغاء اللزوم 

عند إلغائه یقع التناقض الذي بخالف الثاني أي اللزوم الداللي ،یترتب علیه أي تناقضالتداولي ال
ففي حرف . ویتوسل اللزوم التداولي بجملة من قواعد التخاطب التي یتّبعها قائله. على ما ُبّین آنفا

: ومكانا تقولمثال تقّرر لدى النحویین واألصولیین أّنه حرف یدل على انتهاء الغایة زمانا" إلى"الجر 
وٕاذا لم تُقم قرینة تدّل على أّن ما بعدها داخٌل فیما قبلها أو غیر . ِسْرُت إلى البصرة وٕالى طلوع الشمس

: وعلیه أكثر المحققین أّنه ال یدخل، والثالث: یدخل مطلقا والثاني:أحدها: داخل ففي دخوله مذاهب
.36ظهر خالفهإن كان من جنس ما قبله، فَیحتمل الدخول، وٕان كان األ

بناء على ما سلف . 37ومذهب سیبویه أّنه إن اقترن بـ من فال یدخل، وٕاال فیحتمل الدخول وعدمه
فال یحنث؛ ألّن الغایة لم –إذا حلف رجل ال تخرج امرأُته إلى العرس فخرجْت بقصده ولم تصل إلیه 

: ما إذا أتى بالالم، فقالبخالف . توجد، وكذا لو انعكس الحاُل، فخرجت لغیر العرس ثم دخلت إلیه
فإّنه ال یشترط وصولها إلیه، بل الشرط أن تخرج له وحده، أو مع غیره؛ ألن حرف الغایة وهو . للعرس

للغایة بخالف الالم فإّنها أصلها للملك، " إلى"أّن أصل " إلى"و" الالم"ووجه التفرقة بین . لم یوجد" إلى"
كذا یالحظ أّن فهم االستلزام وه. 38التعلیل واالنتهاءفإن تعذر فتحمل على ما یقتضیه السیاق من 
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إعمال السیاق باستحضار كل : خاطبي یستند إلى أمرین، األّول إعمال القواعد التخاطبیة والثانيالت
النمذجات الداللیة التي تتفرع عن المسألة ثم بعد ذلك ترجیح وتعیین النمذجة المقصودة عن طریق 

.توظیف السیاق

الذي،الشافعيمؤسس العلم نفسه أقصدفي أصول الفقه عندفكرة السیاقجدتل ما أوّ قة وفي الحقی
، والفصول التي خّصصها وعرض فیها 39"باب الصنف یبّین سیاقه معناه "عقد بابا في رسالته أسماه 

یكتفي تصوره األصولي قائمة أساسا على هذا المبدأ المهم، وٕان كان في الغالب ال یصّرح بلفظه وٕاّنما 
–وتبتدئ :" بتلمیحات وٕاشارات تدّل علیه، فقد جاء في توصیف نسق التواصل اللغوي عند العرب قوله

الشيء من كالمها یبّین أّول لفظها فیه عن آخره، وتبتدئ الّشيء یبّین آخر لفظها منه –أي العرب 
عبد الحمید العلمي في وقد ُوّفق وتتوّزع األسیقة عند األصولیین على خمسة أقسام،. 40"عن أّوله 

41:كاآلتيهيو صولیة،مدّونة األالاستقرائها من 

كالم العرب على "هذا النوع یعنى به علماء األصول، ومستندهم في ذلك أّن : السیاق اللغوي- 1
:، وهو ثالثة أنواع42"اإلطالق البّد فیه من اعتبار المساق

مداره أّن فهم اللفظ في الكالم ال یتّم إّال برّد أّوله على :سیاق لغوي في وضعه اإلفرادي- 1- 1
ال یصّح االقتصار في النظر على بعض أجزاء الكالم دون "آخره، والنظر في أحواله وأطرافه، و

البعض إّال في موطن واحد هو النظر في فهم الظاهر بحسب اللسان وما یقتضیه ال بحسب 
.43"مقصود المتكّلم

وأساسه اعتبار مقاصد اللسان مالك البیان؛ ألّن :وضعه االستعماليسیاق لغوي في- 2- 1
العرب تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدت تعمیمه مّما یدّل علیه معنى الكالم خاصة دون ما "

تدّل علیه تلك األلفاظ بحسب الوضع اإلفرادي، كما أّنها أیضا تطلقها وتقصد بها تعمیم ما تــدّل 
وهذا االعتبار استعمالي واألّول ". وكل ذلك مّما یــدّل علیه مقتضى الحالعلیه في أصل الوضع،

أّن األصل االستعمالي إذا عارض القیاسي كان الحكم والقاعدة في األصول"اسي، قی
.44لالستعمالي

نسبة "وهو مقّدم على االستعمال العربي؛ ألّن : سیاق لغوي في وضعه االستعمالي الشرعي- 3- 1
إلى مطلق الوضع االستعمالي العربي كنسبة الوضع في الصناعات الخاصة إلى الوضع الشرعي 
.45"الوضع الجمهوري

وبلفظ بطرح احتماالت التعارضسیاق بأقسامه الثالثةل إفرازات األصولیین في هذا الوتكتم
ند الفقهاء أّنه وع:" الترجیح الذي یعّد معیارا و قانونا حاسما في هذا المقام، یقول أبو هالل العسكري

ووضع في الشرع آلخر لغة لشيء واستعمل في العرف لغیرهإذا وقع عن اهللا خطاب قد وقع في ال
فالواجب حمله على ما وضع في الشرع؛ ألّن ما وضع له في اللغة قد انتقل عنه  وهو األصل فما 
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بخالفه، وجب حمله استعمل فیه بالعرف أولى بذلك، وٕاذا كان الخطاب في العرف لشيء و في اللغة 
.46"على العرف؛ ألّنه أولى كما أّن اللفظ الشرعي یحمله على ما عدل عنه

مقتضیات األحوال؛ حال الخطاب من جهة نفس "مداره على معرفة :أو التداولسیاق التخاطب- 2
الخطاب أو المخاِطب أو المخاَطب أو الجمیع، إذ الكالم الواحد یختلف فهمه بحسب حالین وبحسب 

.47"مخاطبین، وبحسب غیر ذلك
ویستدعي ، 48"الزمة لمن أراد علم القرآن"یرتبط هذا بالنص القرآني، ومعرفته :سیاق التنـزیل- 3

المساقات تختلف باختالف األحوال "النظر عند إجراء الدلیل إلى أحوال وأزمنة وعادات المكّلفین؛ ألّن 
.49"واألوقات والنوازل

یقتضي إیغال فكر ونظر في العلل وتفاریق األمارات، وأوجه الحكم الجزئیة :سیاق المقاصد- 4
وهذا "لشرع، ویدل علیه أیضا المساق الحكمي والمصالح الكّلیة التي تتجّسد معانیها في مقاصد ا

، تمییزا له عن المساق اللغوي الذي یدرك بمطلق 50"السیاق یختّص بمعرفته العارفون بمقاصد الشارع
أحدهما یرجع : أّن المقاصد التي ینظر فیها قسمان" ویشیر الشاطبي إلى. الفهم العربي في االستعمال

، وبینما ترك قصد المكّلف من دون تنویع نّوع قصد 51"مكّلفإلى قصد الشارع ،واآلخر إلى قصد ال
52:الشارع إلى أربعة أنواع هي

".قصد الشارع في وضع الشریعة ابتداء" -أ
".قصده في وضعها لإلفهام" -ب
".قصده في وضعها للتكلیف بمقتضاها"- ج
". قصده في دخول المكّلف تحتها"-د

أهمیة بالغة ضمن المنظومة المقاصدیة في البحث األصولي إلى درجة ) أ(ویكتسي المقصد األّول 
.53"یكون ما عداه كالتفصیل له"كاألصل الذي - حسب عبد اهللا دراز–جعِله 

في مختلف المباحث والقضایا األصولیة؛ ألن علم أصول النوعیحضر هذا: سیاق االستقراء- 5
استقراء كلیات األدّلة حّتى تكون عند المجتهد نصب عین، وعند الطالب سهلة "الفقه في حّد ذاته 

.54"الملتمس

االقتضاء والمفهوم(المضمر: المطلب الخامس(

اولیین صورا مختلفة لعل تخذ عند التد، یالمضمر أحد قوانین الخطاب المستمدة من االستعمال
قد قّدم أّما االقتضاء ف،Le sous entendu"المفهوم"وPrésuppositionاالقتضاء : أهمها

هتعریفا تداولیا مندمجا لأثناء مناقشته العلمیة لمضامین التداولیةOswald Ducrotأوزوالد دیكرو 
هو ما یضمن استمرار الخطاب وحسب، بل إّن القائل وهو ینتج عمال متضّمنا "فلیس االقتضاء عنده 

ینجز بصفة ثانویة عمال متضّمنا في القول اقتضائیا؛ أي " ملك العرب حكیم"في القول إخباریا مثل 
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صراف اللسانیین ، وأظهرت هذه التحالیل نتیجة مهّمة تتمّثل في ان55"عمال مقّننا اصطالحیا في اللغة
آلیا إلى وصف األفعال التي قیل إّنها اقتضائیة، ونقصد بذلك األفعال التي توّلد نتائج أو تستلزمها، 

.كما نجد سعیا كبیرا من األلسنیین نحو جرد للعبارات والتراكیب التي توّلد مثل هذه النتائج

Fregeمستمّدة من آراء فریجه والتي هي في الحقیقة –لقد استطاعت مقاربات دیكرو المنطقیة 
االهتداء والنفاذ بوعي إلى مسألة االقتضاء بعّده آلیة تداولیة، لكن هذا - الفلسفیة Russellوراسل 

االهتداء كان َعِقَب جدل رحب، ذلك أّن الفكر اللساني تنازع في كون االقتضاء یمّثل شرطا للمحتوى 
؛ بمعنى إذا عّرفنا االقتضاء بأّنه شرط للمحتوى فهذا )التداولیة(، أم إّنه یمّثل شرطا لالستعمال )الداللة(

یصرف الذهن إلى اعتبار االقتضاءات محتویات ال تحتكم في تحدیدها إلى مبدإ صدق أو كذب 
، وسواء أكانت "ملك للعرب"فإّن جملته تقتضي أّنه یوجد " ملك العرب حكیم"الجملة، فإذا قّرر بیار أّن 

أم كاذبة فإّنه باإلمكان أن نتبّین أّن اقتضاءها صادق دائما، ذلك ألسباب تعود إلى هذه الجملة صادقة 
.56التماسك المنطقي

أّما المدافعون عن اعتبار االقتضاء شرطا لالستعمال فیرون أّن كّل جملة نتلّفظ بها ویكون اقتضاؤها 
بة، ومن ثّم خلص آن روبول كاذبا هي جملة ال معنى لها؛ أي ال یمكن وصفها بأّنها صادقة أو كاذ

وجاك موشالر إلى أّن الموقف التداولي بالرغم من أّنه لم یقّدم حال لمسألة االقتضاء أكثر إقناعا من 
فاالقتضاء "الموقف المنطقي، لكّنه مع ذلك سّجل نجاحا كبیرا؛ ألّنه جعل من االقتضاء مسألة تداولیة، 

. 57"للمخاطبین أن یتفاهمواهو ما ینبغي قبوله في التواصل حّتى یتسّنى 

وقد أسعف مبحث االقتضاء األصولیین في فهم الكثیر من النصوص، من ذلك ما ذكره اإلسنوي 
: من النصین اآلتیینیمكن إدراك ذلك، وما یتفرع عنهما من تغیر الفهم،"من وٕالى"عن حرفي الجر 

" من"ّول فإّن الطالق ال یقع؛ ألّن برئت من طالقك، وبرئت إلیك من طالقك، فإن نوى في القول األ
برئت إلیك من أجل إیقاع الطالق : وأّما في القول الثاني فإّن الطالق یقع، ومقتضى الكالم. للتعلیل
.58علیك

De nature extraذو طبیعة غیر لسانیة Oswald Ducrotدیكرو أّما المفهوم فهو عند 
linguistique بخالف المقتضىLe présupposéوفي هذا . 59الذي یعتبره عنصرا لسانیا صرفا

التوّجه الفكري إلحاح على أّن إدراك المفهوم مرتبط بإدراج العناصر غیر اللسانیة التي من قبیل 
هو ما یمكننا من قول شيء دون أن یقوله أو أن Ducrotفالمفهوم عند دیكرو .مقتضیات الحال

یجب أن یغّطیها المتلقي بصفاء ذهن واستیعاب مضمرةحة مقصودةیكون قد قاله، فهناك إذن مسا
شامل سواء أكان مكتسبا أم فطریا لصور الخطاب الملفوظ الصادرة من المتلّفظ، الهدف من ذلك 

الذي قد یصحب التواصل الكائن بین المتكّلم Agrammaticalité du sensتجّنب اللحن الداللي 
.60والمتلقي
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یأتي هذا التوّجه تأكیدا لحقیقة ال محید عنها ترى أّن المفهوم إحدى ضرورات المتلقي المأمور 
Enchaînementوالمطالب بسحبها وتصورها دون زلل وال عوز استنادا إلى سیرورة خطابیة 

discursive وبانتحاء نمط االستداللUne espèce de raisonnement61 مع العلم أّن ،
لخطابیة مّما یعین على اكتشافها وتأویلها السیاق وحیثیات القول وعناصر أخرى تعتري السیرورة ا

Fonctionبناء على هذا یمكن أن نخلص إلى أّن الملفوظ یفقد اللغة وظیفتها السجالیة  . الملفوظ
Polémiqueها ، مع ضرورة اإللماح إلى أّن هذه الوظیفة ِعماد62بشرط إذا تّم إقصاء السیاق وٕاهماله

.وذروة سنامها المفهوم؛ ألّنه كاشف ومبّین لها

ولئن تّم التأكید والتأّكد عند من تبّصر التصّور األصولي للمعنى على تجّذر منطق اختالف وجهات 
النظر عند التعامل مع المصطلح اللساني؛ فإّن المنحى المعرفي اآلني قد عرف السلوك نفسه أو اقتفى 

التي أبدت بصریح Orechioni C.Kما طرحته اللسانیة الفرنسیة أوریشیوني الطریق ذاته، ودلیل ذلك 
Acte deفقد اعتبرت المفهوم حدثا لغویا . Ducrotالعبارة اختالفها في نقاط حّساسة مع دیكرو 

langage– في حین اعتبره دیكرو حدثا كالمیاActe de paroleمنها أّن الملفوظ وحده اعتقادا
فیما عرضناه –، في الوقت الذي أّكد فیه دیكرو 63خارج وضعیات التخاطب قادر على إخراج المفهوم

؛ ألّن فهمه وٕادراكه مرتبط بعناصر غیر Acte de paroleانتماءه إلى حقل الحدث الكالمي - آنفا
. كالسیاقLes elements extras linguistiquesلسانیة 

اإلسنوي –الفها مع دیكرو شبیه باالختالف الحاصل بین ابن حزم األندلسي وباقي األصولیینواخت
في التراث اإلسالمي حول حّجیة المفهوم بشقیه الموافق والمخالف، إذ سلك ابن حزم مسلكا - وغیره

ذكور على أّنه ال یدّل شيء م"مخالفا لما علیه جمهور األصولیین، فقد أنكر المفهوم كلیة قناعة منه 
وزاد األمر تأكیدا . 64"شيء لم ُیذكر، وٕاّن الذي لم ُیذكر في هذا النص فإّنما ننتظر فیه نّصا آخر

إّن الخطاب ال ُیفهم منه إّال ما قضى لفُظه فقط، وأّن لكل قضّیة حكم اسمها فقط، وما عداه : "بقوله
زم األندلسي ال یؤمن بما وراء من الواضح أّن ابن ح. 65"فغیر محكوم له ال بِوفاقها وال بخالِفها

الخطاب من دالالت غیر ملفوظة، وعدم إیمانه نابع من شعوره الشدید أّن المتكّلم بإمكانه إبانة ذلك 
. من خالل خطاب آخر، ومتى ما تمّكن ذلك فالبحث من وراء أبنیة اللفظ غیر مجد وال مستساغ

تبّحر في الظالل الهامشیة؛ ألّن هذا التبّحر یستند والبّد في نظره االكتفاء بما ینّص علیه اللفظ دون 
إلى عناصر تخاطبیة غیر مسّلم بها، لكونها مضطربة ومتناقضة عند انفتاحها على مختلف 

لو كان قولكم حّقا إّن الشيء إذا ُعّلق بصفة : "الخطابات، یقول في سیاق حدیثه عن مفهوم المخالفة
مات زید كذبا؛ ألّنه كان یوجب على حكمهم أّن :قول القائللكان–ما، دّل على أّن ما عداه بخالفه 

غیر زید لم یمت، وكذلك زید كاتب، وكذلك محمد رسول اهللا صّلى اهللا علیه وسّلم، إذا كان ذلك یوجب 
لو عمل بمفهوم المخالفة لهذه : "ثّم آل البحث عنده إلى النتیجة اآلتیة66"أّال یكون غیره رسول اهللا

.67"لك إلى معان فاسدة تتناقض مع قواعد الشریعة ومقّرراتها الثابتةالنصوص ألّدى ذ
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ءة المشعر بها في أفضى هذا اإلنباء الفكري والمعتقد الظاهري إلى عدم اإلقرار بالدالالت المخبو 
من الخطابات المتداولة في البیئة العادیة للمتكلمین، لذلك وٕاّنمافقطمن الخطاب الشرعيالحقیقة لیس

س اتفاقا بین جمهور األصولیین على عّد المفهوم أحد المسّوغات التخاطبیة الكفیلة بإبراز المعنى نلم
المقصود، هذا األمر دفعهم إلى نقد وهدم تصّور ابن حزم، وبخاصة تلك الفكرة التي أعلن فیها على 

ان هذا التوّجه محط ك. أّن انفتاح المفهوم عند الممارسة اإلجرائیة والعملیة یفضي إلى دالالت خاطئة
نكیر جمهور األصولیین ذلك أّنهم لم یفتحوا المجال اإلجرائي للمفهوم كلّیة، بل أحاطوه بضوابط 
وشروط متى ما توّفرت جاز صرف الذهن إلى ما وراء البناء الصوري لأللفاظ من دالالت مسكوت 

68:ونذكر من تلك الشروط. عنها

مه، فإذا ورد فیه نص خاص كان حكم المسكوت عنه ال یكون هناك دلیل خاص یدّل على حكأ- 
یا أّیها الذین آمنوا ُكتب علیكم "مأخوذا من هذا النص الوارد فیه، ال من مفهوم المخالفة، ومثال هذا 

،منطوق اآلیة دّل على جواز قتل )2(.."القصاص في القتلى الحّر بالحّر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى
ومفهومها المخالف دّل على عدم جواز قتل الذكر باألنثى، بید أّن هذا المفهوم متروك األنثى باألنثى، 

وغیر مأخوذ به بسبب وجود نص خاص صریح یدّل على وجوب القصاص بین الرجل والمرأة، وهو 
فهذه قاعدة عامة وٕان تعّلقت بشرع 69"وكتبنا علیهم فیها أّن النفس بالنفس: "قوله تعالى في شأن الیهود

ن قبلنا فهي شرع لنا ما لم یوجد ناسخ، وعلیه إیقاع قتل الذكر باألنثى في حال القصاص آكد عمال م
.بهذا النص الخاص، ونلغي مفهوم المخالفة لعدم إمكان إعماله

ال یكون ورود المنطوق به وتقییده لتقدیر جهل المخاطب به دون جهله بالمسكوت عنه، بأن یكون أ- 
.حكم المعلوفة ویجهل حكم السائمة فیذكر له- مثال–المخاطب یعلم 

70"ال تِبْع ما لیس عندك:"ال یكون القید مبطال ألصل منطوق به مستقل، فقوله صّلى اهللا علیه وسّلمأ- 

.ال یفهم منه صّحة بیع الغائب إذا كان عنده

صودالمفهوم في إدراك المقثاال وّضح من خالله قیمةوقد ضرب اإلسنوي في الكوكب الّدري م
71:مفاده

.العرس، فخَرجت بقصده ولم تصل إلیهإلىال تخرج امرأته الزوجحلف: المنطوق

.ال یحنث؛ ألّن الغایة لم توجد: المفهوم

فإّنه ال یشترط وصولها إلیه، بل الشرط أن تخرج له وحده، . للعرس: بخالف ما إذا أتى بالالم، فقال
.لم یوجد" إلى"أو مع غیره؛ ألّن حرف الغایة وهو 

:وقد خلص البحث إلى
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 یحتاج في تعامله مع الفقیهمن المباحث المهمة في فهم النص، غیر أّن األلفظیعّد مبحث
إلى قواعد داللیة وتداولیة تسعفه في التمثل الصحیح لمقصد المتكّلم ودون هذه المبحثهذا

لذلك تكّفل األصولي بمهمة توفیر األدوات اإلجرائیة أو .القواعد یجعله یخبط خبط عشواء
.قواعد التخاطب لیسهل األمر على الفقیه

 ُداللي والمنطق الحجاجيالنمط االستفي بنیة الخطاب إلى لي للمقاصد دالالتوجیهُ الیستند،
عتمد علیها في تقریر ویعتمد باإلضافة إلى ذلك على ما سّطره األصولیون من مباحث مهمة یُ 

.وغیر ذلكالحقائق، كاالقتضاء والمفهوم والمجاز
ثم بعد اللفظالملفوظ قائم على تحلیل األسیقة التي یرد فیها القصد منإن بناء االستدالل لفهم

.الترجیح عن طریق ربط المعنى بسیاق التخاطبذلك تأتي عملیة
 األدوات اإلجرائیة التي تعین المتلقي على ا باقتدار أّن یوّفر األصولي والتداوليلقد استطاع

أّن حمل الكالم على فائدة أولى كاعتبار القصد الحجاجّي منشئا للمعنى، و ؛تأویل النصوص
والمقتضیات المقامیة والمبادئ الخطابیة یساعد على وأّن اللجوء إلى القیود السیاقیة ،من إلغائه

استخالص اللوازم التي تخدم إدراك الفائدة اإلخباریة والغرض التواصلي، وأّن التنبه إلى 
.المضمرات یفضي إلى اتخاذ القرار الصائب

 یهتمان ویسعیان إلى دراسة المعنى، الذي یعّد الحقل الخصب والرئیس لهما، لكن -علم الداللة والتداولیة–الشّك أّن العلمین
النفسیة عند المتكّلم هذا ال یعني اتفاقا في منهج الدراسة، فالتداولیة تهتم بدراسة خصائص الكالم في االستعمال، من حیث الدوافع

وردود المخاطبین واألنماط المسكوكة في الخطاب وموضوع الخطاب، وغیر ذلك؛ أي تعنى بالحدث الكالمي من حیث أوجه 
التلفظ، بما في ذلك اإلثبات أو النفي من خالل األفعال اإلنجازیة أو شروط الصدق أو الصحة للملفوظ، بخالف المظهر التركیبي 

. صائص الصوریة للبنى اللغویة، والمظهر الداللي الذي یسعى إلى كشف  العالقة بین الذوات اللغویة والعالمالذي یهتم بالخ
عربي، المنظمة العربیة للتربیة –فرنسي –إنجلیزي –مكتب تنسیق التعریب، المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات : ینظر

.116،المغرب، ص12002،طالبیضاءوالثقافة والعلوم، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار
/ 5عبد الرحمان بن قاسم وولده محمد، تحقیق عامر الجزار و أنور الباز، : مجموعة الفتاوى، جمعھا: التسعینیةابن تیمیة،1

جامعة اإلمام محمد بن سعود : ابن تیمیة، االستقامة، تحقیق محمد رشاد سالم، المملكة العربیة السعودیة: وینظر. 129- 128
.77ھـ، ص 1399المكتب اإلسالمي، : ابن تیمیة،العبودیة، بیروت: وینظر.1/10، .1983، سنة 1اإلسالمیة، ط

عز الدین المجدوب، البحث معّرب وھو : ھي تداولیة قروسطیة عربیة إسالمیة، تعریب: بیار الرشي، تداولیة قبل التداولیة2
لیة في النصف الثاني من القرن العشرین، إشراف عز الدین المجدوب ، فصل من كتاب إطالالت على النظریات اللسانیة والدال

.508- 499/ 1، 2012ترجمة مجموعة من الباحثین،  المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون بیت الحكمة، ط
، 1999م ،سنة شعبان محمد إسماعیل، بیروت، دار ابن حز :جمال الدین اإلسنوي ،نهایة السول في شرح منهاج األصول، تحـ3
1/177.

4John Lyons, Sémantique Linguistique, Traduit par Jacques Durand et Dominique
Boulonnais, p346.
Et voir J.L.Austin ,Quand dire c est Faire , Tra par Gilles Lane, p40.

، األردن، ص 2007، سنة 1عالم الكتب الحدیث، طیحیى رمضان القراءة في الخطاب األصولي اإلستراتیجیة واإلجراء، : ینظرو 
272-273.

في الكتاب .( 199، ص2010، سنة1دار الحوار، ط: صابر الحباشة، لسانیات الخطاب األسلوبیة والتلفظ والتداولیة، سوریة5
).مقال لجون الینـز مترجم بعنوان الصیغة والقوة الالقولیة 
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6John Lyons, Sémantique Linguistique, p346. Et voir J.L.Austin,  Quand dire c est Faire,
p40.

.200-199صابر الحباشة،لسانیات الخطاب األسلوبیة والتلفظ والتداولیة، ص7
.273یحیى رمضان ،القراءة في الخطاب األصولي، ص: وینظر. 1/298اإلسنوي ،نهایة السول، 8
.11الداللة و التخاطب، صعلميمحمد محمد یونس علي ،مقدمة في : ینظر9

10Françoise Armenguad , La pragmatique, puf ,4 em Édition- 1999 ,p3.
.22، بغداد، ص2005، سنة 58الطائي، التداولیة منھجا نقدیا، مجلة األدیب، عمعن11

12Charles Morris, Fondements des théories des signes, in langage. n °35.Septembre 1974.
P19.

.80، ص)د ت ط(سعید علوش، مركز اإلنماء القومي، : فرانسواز أرمینكو،  المقاربة التداولیة، تر13
.11المصدر نفسه، ص14
.36، القاهرة، ص2007سنة1، ط1عید بلبع، التداولیة إشكالیة المفاهیم بین السیاقین الغربي والعربي، مجلة سیاقات، العدد15
، اربد 2011، 1تداولي نظریة المعنى والسیاق في الممارسة التراثیة العربیة، عالم الكتب الحدیث، طإدریس مقبول، األفق ال16

.9األردن، ص
9المرجع نفسھ، ص17
.168...157: الجزائر، صص–،وھران2010عبد الملك مرتاض، نظریة البالغة، دار القدس العربي،ط: ینظر18
.200، بیروت، ص2009، 1أحمد كروم، االستدالل في معاني الحروف دراسة في اللغة واألصول، دار الكتب العلمیة، ط19
.115اإلسنوي، الكوكب الّدّري، ص 20
.120المصدر نفسھ، ص21
.12المصدر نفسھ، ص22
تارة من اللسانیات والعلوم الداللیة جون الینز، الصیغة والقّوة الالقولیة، فصل من كتاب تلوین الخطاب فصول مخ: ینظر23

.164، تونس، ص2008، 1صابر الحباشة، الدار المتوسطیة للنشر، ط: والمعرفیة والتداولیة والحجاج، تر
دیكرو أوزفالد، التلفّظ، فصل من كتاب تلوین الخطاب فصول مختارة من اللسانیات والعلوم الداللیة والمعرفیة : ینظر24

.29- 28صابر الحباشة، ص: تروالتداولیة والحجاج، 
162جون الینز، الصیغة والقّوة الالقولیة، ص: ینظر25
.120اإلسنوي، الكوكب الدري، ص26
.164جون الینز، الصیغة والقّوة الالقولیة، ص: ینظر27
163المصدر نفسھ، ص: ینظر28
.160: سورة النساء29
.137: سورة الصافات30
120اإلسنوي، الكوكب الدري، ص31
.88، الدار البیضاء، ص1998، 1طھ عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، ط: ینظر32
.89- 88المصدر نفسھ، ص33
.100...99: ینظر المصدر نفسھ، ص34
.121-120اإلسنوي، الكوكب الّدري، ص: ینظر35
.118المصدر نفسھ، ص36
.4/231سیبویھ، الكتاب، 37
.119اإلسنوي، الكوكب الّدري، ص38
.52، صأحمد محمد شاكر، دار الفكر: تحـالشافعي، الرسالة،39
.52المصدر نفسه، ص40
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مفهوم الدرس الداللي عند اإلمام الشاطبي، طبعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة المملكة المغربیة، ،عبد الحمید العلمي41
.األسیقة مع بعض التصرفنقلنا ما قاله عن . وبعد235ص
.3/153الموافقات، الشاطبي،42
.414- 3/413المصدر نفسه، 43
.3/269المصدر نفسه، 44
.3/369المصدر نفسه، 45
م 2002هـّ، 1422، سنة 1أبو هالل العسكري،  الفروق في اللغة، تحقیق جمال عبد الغني مدغمش، مؤسسة الرسالة، ط46

.57بیروت، ص
.3/275المصدر نفسه، 47
.3/347المصدر نفسه، 48
.3/347المصدر نفسه، 49
.3/413المصدر نفسه، 50
.3/276المصدر نفسه، 51
.2/3، 1997، سنة 1مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط: الموافقات، تحـ،الشاطبي52
...165وینظر یحیى رمضان ،القراءة في الخطاب األصولي، . 2/4المصدر نفسه، 53
نقلنا ما قاله عن . وبعد235عبد الحمید العلمي ،مفهوم الدرس الداللي عند اإلمام الشاطبي، ص.2/9المصدر نفسه، 54
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ةر فوزیة طیب عما

- الشلف- جامعة حسیبة بن بوعلي

بالبالغة العربیةاللسانیات التداولیة وعالقتها 

:ملخص

تعد التداولیة درسا غزیرا وجدیدا في حقل الدراسات اللسانیة، فهي كبحث في قمة ازدهاره لم یتحدد بعد 
في حقیقة األمر، كما أنه ال یمتلك حدودا واضحة تقع كأكثر الدروس حیویة، إذ أنها تختص بدراسة 

ة التي ال یتحدد معناها إال استعمال اللغة في سیاق معین، كما أنها تهتم بالمعنى، وببعض األشكال اللسانی
والبالغة هي واحدة من علوم العربیة التي ،وللتداولیة عالقة وطیدة بمختلف العلوممن خالل استعمالها، 

أخذت نصیبا وافرا من طرف العلماء القدماء، ألهمیتها في فهم تفسیر القرآن والحدیث النبوي الشریف، 
بقة الكالم الفصیح لمقتضى الحال، فالبالغة ال تكون وصفا فهي لغة الوصول واالنتهاء إلى الشيء، ومطا

للكلمة والمتكلم وٕانما وصفا للكالم، والهدف الرئیسي من دراستها دیني بالدرجة األولى، یتمثل في تذوق 
بالغة القرآن الكریم وتفسیره، باإلضافة إلى أن لها هدف نقدي و آخر بالغي، لتمییز الكالم الجید 

نثرا، فإذا كانت التداولیة في أوجز تعریفاتها هي دراسة اللغة العرب سواء كان شعرا أو والرديء من كالم
التداولیةإذا ما هي .أثناء االستعمال وفي مقامات مختلفة، فإن البالغة هي المعرفة باللغة أثناء استعمالها 

التساؤل سوف نستعرض كل العالقة التي تربط أحدهما باآلخر؟ ولإلجابة عن هذا؟ وماالعربیة البالغةو 
.، ثم نبین نقطة التقاءهماحدامنهما على 

:اللسانیات التداولیة

كمذهب فلسفي، " فریج"و" شارل موریس"ظهر الفكر التداولي مع بدایة القرن التاسع عشر مع 
، والتي كانت محاضراته الركیزة األساسیة والقاعدة في تأسیس "جون أوستین"وتبلورت في الخمسینیات مع 

، ثم "جون سیرل"التداولیة، وبالخصوص ظاهرة األفعال الكالمیة، والتي تطورت مع مرور الزمن مع تلمیذه
تطورت بعد ذلك لتتناول موضوعات تتعلق باالستعمال الفعلي للغة من مثل الخطابات التي تكون بین 

.      ، وهذا ما جعلها بأن تسمى بعلم االستعمال اللغوي)رسل ومتلقي م( طرفي الخطاب 



:مفهوم التداولیة

:لغة

: وتداولنا األمر" ، وجاء في لسان العرب البن منظور)دول(یعود مصطلح التداولیة إلى الجذر اللغوي 
ت، واهللا یداولها بین الناس، أي دار :أي مداولة على اآلمر، ودالت األیام: أخذناه بالدول، وقالوا دوالیك

، فمعنى داول هو األخذ مًرة بمًرة، 1"أي بلي:أخذته هذه مًرة وهذه مًرة، ودال الثوب یُدول:وتداولته األیدي
داول اهللا األیام بین :جعله متداوال تارة لهؤالء، وتارة لهؤالء، ویقال:وتارة بتارة، والتبادل، وداول كذا بینهم

ْثُلُه َوِتْلَك اْألَیَّاُم "وجاء في قوله تعالى.2أدارها وصرفها:الناس ِإن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح مِّ
آل" اِلِمینَ ُنَداِوُلَها َبْیَن النَّاِس َوِلَیْعَلَم اللَُّه الَِّذیَن آَمُنوا َوَیتَِّخَذ ِمنُكْم ُشَهَداَء َواللَُّه َال ُیِحبُّ الظَّ 

فًسرها ابن كثیر بأن األلم والفرج، تارة علیكم فیكون األعداء غالبین، وتارة تكون لكم الغلبة، ، 140:عمران
أي تدیل علیكم األعداء تارة، وٕان كانت لكم العاقبة لما " ولكن النصر األخیر سیكون للمؤمنین حیث یقول

.                                               3"لنا في ذلك من الحكمة

.                                                                                                                من خالل التعاریف السابقة نجد أنها تصب في معنى واحد، وهو االنتقال، والتحول من حال إلى آخر
. س الجانب الوظیفي، والتداولي، والسیاقي في الخطابوالمقاربة التداولیة هي تلك المنهجیة التي تدر 

، فهي تدرس جل الخطابات التي تقع بین المرسل 1938"تشارلز موریس"تأسست على ید الفیلسوف 
والمتلقي، بمعنى أنها تدرس اللغة أثناء االستعمال، ولیست كما هي مدونة في أمهات الكتب، فالتداولیات 

نى، مع التركیز على العالقة بین العالمات ومستعملیها، والسیاق أكثر من العلم الذي یدرس المع" هي ذلك
.4"اهتمامها بالمرجع أو بالحقیقة، أو بالتركیب

الذرائعیة والتداولیة، : بعدة كلمات باللغة العربیة، فهناك) pragmatique( یترجم مصطلح 
، لكن أفضل مصطلح في ...عیة، والتبادلیةوالبراكماتیة، والوظیفیة، واالستعمالیة، والتخاطبیة، والنف

، باعتبارها دراسة اللغة قید االستعمال أو االستخدام، بمعنى دراسة اللغة في 5منظورنا هو التداولیة
سیاقاتها الواقعیة، ال في حدودها المعجمیة أو تراكیبها النحویة، هي دراسة الكلمات والعبارات والجمل كما 

ها في ظروف ومواقف معینة، ال كما نجدها في القوامیس والمعاجم، وال كما نستعملها ونفهمها ونقصد ب
، فاللسانیات التداولیة تعنى بأقطاب العملیة التواصلیة من متكلم وسامع، 6تقترح كتب النحو التقلیدیة



باعتبار المتكلم المحرك األساسي لعملیة التواصل، وتراعي في نفس الوقت حال المخاَطب وظروفه، وهذا 
.من أجل نجاح عملیة التواصل 

:مباحث التداولیة

:تحتضن التداولیة في تحلیلها مجموعة من النظریات والمباحث منها
: نظریة أفعال الكالم.1

ظهر أثر نظریة االستعمال أول ما ظهر في مدرسة كامبردج وخاصة في أعمال أوستین، 
أفعال الكالم، وبجهودهما صاحب نظریة " جون سیرل"والحقا في أعمال فیلسوف اللغة 

، و ال یقول أوستین بالتقسیم 7تحولت الفلسفة اللغویة إلى مجال یبحث في مشكالت اللغة
التقلیدي للقضایا والجمل إلى خبریة وٕانشائیة، وبالتالي االحتكام إلى معیار الصدق والكذب، 

لكالمیة، وٕاذا وٕانما ینطلق من موقف جدید، وهو أن الوحدة األساسیة للغة هي األفعال ا
اعتبرنا األقوال أفعاال فإنها تسعى لتحقق شيء ما، وبالتالي فإن المسألة ال تتعلق بالصدق 

، وأصبح مفهوم الفعل 8والكذب فقط، وٕانما بالسیاق والمناسبة التي تم فیها بالفعل أیضا
على الكالمي نواة مركزیة في الكثیر من األعمال التداولیة، وفحواه أنه كل ملفوظ ینهض

نظام شكلي داللي إنجازي تأثیري، وعالوة على ذلك یعد نشاطا مادیا نحویا، یتوسل بأفعال 
وغایات تأثیریة تخص ردود فعل المتلقي كالرفض (...) قولیة إلى تحقیق أغراض إنجازیة

والقبول، ومن ثم فهو فعل یطمح إلى أن یكون ذا تأثیر في المخاطب اجتماعا أو مؤسساتیا، 
، فالفعل الكالمي هو فعل تداولي یعبر عن ملفوظ له بعد زمني، 9جاز شيء ماومن ثم إن

.ویؤثر في المتلقي بهدف تحقیق طلب ما 
: متضمنات القول.2

تتعلق بالجوانب الضمنیة والخفیة من قوانین الخطاب، وتحكمها ظروف الخطاب عامة، 
. 10كسیاق الحال

واصلیة الضروریة لتحقیق النجاح في وهي اإلفتراضات الخلفیة الت: اإلفتراض المسبق
.إفتح الباب قائم على إفتراض مسبق بأن الباب مغلق: العملیة التواصلیة، فقولنا



ترتبط بوضعیة الخطاب ومقامه، على عكس اإلفتراض المسبق الذي : األقوال المضمرة
إن الجو ساخن، یبین للسامع أو المتلقي: یحدد على أساس معطیات لغویة، فالقول

:بالتفكیر في
 نزع المعطف.
 عدم الخروج من البیت.
 تشغیل المبرد.

: نظریة المالئمة.3
، فهي "دان سبربر"، والفرنسي"دیدر ولسن"هذه النظریة وضع دعائمها اللساني البریطاني 

نظریة تفسر الملفوظات وظواهرها البنیویة في الطبقات المقامیة المختلفة، وتعد في نفس 
تنتمي إلى العلوم المعرفیة اإلدراكیة من حیث أنها تدمج بین " ، فهي"دراكیةالوقت نظریة إ

.11"مشروعین معرفیین األول منها مستمد من علم النفس والثاني من مجال فلسفة اللغة
:اإلستلزام الحواري.4

هو من أهم converstional implicatureاإلستلزام الحواري أو ما یسمى باللغة األجنبیة 
یم التي تقوم علیها التداولیات، وهو مفهوم لصیق بلسانیات الخطاب التي أخذ معها المفاه

البحث اللساني منحى متمیزا، إذ لم یعد األمر معها یعنى بوضع نظریات عامة لعملیة 
و یمكن أن نوجز مفهوم االستلزام .12الخطاب، وانصب االهتمام على العملیة في حد ذاتها

معنى أو لزوم شيء عن طریق قول شيء آخر، أو قل إنه شيء عمل ال"التخاطبي في أنه 
، 13"یعنیه المتكلم، ویوحي به ویقترحه، و ال یكون جزءا مما تعنیه الجملة بصورة حرفیة

ولوصف هذه الظاهرة یقترح غرایس نظریته المحادثیة التي تنص على أن التواصل محكوم 
:14ض مبدأ التعاون على أربع مسلمات، وبمسلمات حواریة، وینه)مبدأ التعاون(بمبدأ عام

.اإلخبار الذي یجب أن تلتزم به المبادرة الكالمیة ) كمیة(تخص قدر:مسلمة القدر- 1
و نصها ال تقل ما تعتقد أنه كاذب، و ال تقل ما ال تستطیع البرهنة على : مسلمة الكیف- 2

.صدقه 
، یستلزم كون "مالءمةلتكن مشاركتك "و هي عبارة عن قاعدة واحدة : مسلمة المالءمة- 3

.الخطاب في صلب الموضوع 



:و التي تنص على الوضوح في الكالم، وتتفرع إلى ثالثة قواعد: مسلمة الجهة- 4
.ابتعد عن اللبس -
.تحَر اإلیجاز -
.تحَر الترتیب -

.و یوضح غرایس بین ما تعنیه الجملة، وما یقتضیه المتكلم 

هل تذهب إلى المسرح یا عمر؟                                                                                           : خالد: مثال
.                                                                                                     یجب علي أن أراجع دروسي : عمر

ن خالل المثال یتضح أن عمر ال یرید الذهاب إلى المسرح، هذا معنى إضافي یتجاوز المعنى الحرفي م
لجملة یجب علي أن أراجع دروسي، فاالقتضاء هنا شيء یعنیه المتكلم، و ال یمثل جزءا من المعنى 

.الحرفي للجملة 

:البالغةمفهوم

: لغة.أ
: وصل وانتهى، واإلبالغ: بلغ الشيء یبلغ بلوغا وبالغا"ورد في لسان العرب في باب الباء 

: البلیغ من الرجال بلغ وبُلغ): بالكسر( الفصاحة والَبلغ والبلغ: اإلیصال، وكذلك التبلیغ، والبالغة
.15"حسن الكالم فصیحه، یبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه

وصلت إلیه، وكذلك إذا شارفت : بلغت المكان ُبلوغا: " الصحاح بقولهویعرفها الجوهري في 
اإلیصال، : أدرك، واإلبالغ: أي قاربنه، وبلغ الغالم": فإذا بلغن أجلهن" علیه، ومنه قوله تعالى

.16"الكفایة: وكذلك التبلیغ، واالسم منه البالغ، والبالغ أیضا
على وصول ) بلغ(المعاني ، ویدور أصل مادة أما إذا رجعنا إلى المعاجم اللغویة نجد نفس

أبلغت الشيء إبالغا وبالغا، وبًلغته تبلیغا، إذا أوصلته إلى :" الشيء إلى غایته ونهایته تقول
وبُلغ الرجل بالغة فهو بلیغ، " " أساس البالغة" ، كما یقول الزمخشري في كتابه17"غایته ونهایته 
، 18"طى البالغة ولیس من أهلها، وما هو ببلیغ ولكن یتبالُغ تعا: وتبالغ في كالمه.وهذا قول بلیغ 

.ومما سبق ذكره فالبالغة هي الوصول واالنتهاء
:     اصطالحا.ب



تعبر البالغة عن حسن البیان وقوة التأثیر، والوصول إلى المعنى بكالم بلیغ، شرط أن یكون مطابقة 
.الكالم لمقتضى الحال مع فصاحته 

یعرفها ) ه471ت(تعاریف البالغة من الجانب االصطالحي، حیث نجد الشیخ الجرجاني لقد كثرت 
البیان هو تأدیة المعاني التي تقوم بالنفس تامة على وجه یكون أقرب إلى القبول، وأدعي إلى " بقوله 

.19"التأثیر وًفى صورتها وأجراس كلمها بعذوبة النطق وسهولة اللفظ واإللقاء، والخفة على السمع

( ، أما القزویني20"إیصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ:" في حین یعرفها الُرماني بقوله
.21"أنها مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع فصاحته:" فیقول) ه739ت

لمعاني تجري في أمور كثیرة، فمنها ما یكون في السكوت، ومنها البالغة إسم:" یعرفها إبن المقفع بقوله
ما یكون في االستماع، ومنها ما یكون في االحتجاج، ومنها ما یكون جوابا، ومنها ما یكون ابتداءا، ومنها 

ما یكون شعرا، ومنها ما یكون سجعا، ومنها ما یكون خطبا، ومنها ما یكون رسائل، فعامة ما یكون من 
.                                       22بواب الوحي فیها، واإلشارة إلى المعنى، واإلیجاز هو البالغةهذه األ

.  23"تخیر اللفظ في حسن اإلفهام:" یقول عن البالغة) ه144ت( وفي تعریف آخر لعمرو بن عبید
بینهما عالقة ترابط وتكامل، وال ومن خالل هذا القول یتضح أنه یجب تخیر اللفظ أوال، واإلفهام ثانیا، إذ

.                                                       یستغني أحدهما عن اآلخر 

هي مطابقة الكالم الفصیح لمقتضى الحال، فال بد فیها من التفكیر " یذكر مجدي وهبة أن البالغة
في المعاني الصادقة القیمة، القریة المبتكرة، منسقة حسنة الترتیب، مع توخي الدقة في انتقاء الكلمات 

.24"لقي إلیهمواألسالیب على حسب مواطن الكالم ومواقعه وموضوعاته، وحال من یكتب لهم أو ی

كل ما أفهمك حاجته من غیر إعادة، وال حبسة، وال :" صفات للبلیغ بقوله) ه220ت(یعطي العتابي 
، ومن خالل هذا القول یتضح أن العتابي لم یعرف البالغة، بل أعطى صفات البلیغ 25"استعانة فهو بلیغ

أن الفصاحة تقتصر على وصف في حین نجد ابن سنان لم یفرق بین الفصاحة والبالغة، حیث یرى .
األلفاظ، و البالغة ال تكون إال وصفا لأللفاظ مع المعاني، فال  نستطیع القول أن الكلمة المفردة بلیغة، و 

، وهذا تعریف یلیق بالبالغة 26"الفصاحة عبارة عن حسن التألیف في الموضوع المختار: " نجده یقول
.أیضا 



:أساس علم البالغة

:الغة على أساسین هماویقوم علم الب
 الذوق الفطري الذي هو المرجع األول في الحكم على الفنون األدبیة، فیحد القارئ أو

السامع في بعض األسالیب من جرس الكلمات وحالوتها، والتئام التراكیب وحسن 
وصفها، وقوة المعاني وسمو الخیال ما ال یجد في بعضها اآلخر، فیفضل األولى على 

.الثانیة 
بصیرة النفاذة، والعقل القادر على المفاضلة والموازنة والتعلیل، وصحة المقدمات لتبنى ال

.                                      27علیها أحكام یطمئن العقل إلى جدارتها، ویسلم بصحتها

:                                                                 نشأة علم البالغة
واضع علم البالغة هو الجاحظ، وخاصة في : هناك اختالف كبیر في هذا الصدد، فمنهم من یقول

أساس "و" دالئل اإلعجاز"بكتابیه ) ه471ت(، وقیل هو الجرجاني"البیان والتبیین"كتابه القیم 
.28"...المفتاح"السكاكي بكتابه : ، وقیل"البدیع"ابه بكت) ه296ت(، وقیل هو ابن المعتز "البالغة

مًر من تعریفات لغویة، وما انبثق عنها من مفاهیم اصطالحیة، یمكن إدراجها في خانة و ما
، الذي تبلور "المفهوم العلمي" ، كما في العصور المنصرمة، والمفهوم الثاني هو "المفهوم األدبي للبالغة"

.29نتیجة لتعاقب الحقب في عصرنا الحالي

ة كعلم مًرت بعًدة مراحل، األولى هي مرحلة الذوق والفطرة، ثم وانطالقا من التعریف العلمي فالبالغ
مرحلة الصقل األدبي والنضج البالغي، ثم مرحلة االضمحالل وانزواء األدب الذي غاب خلف أكداس 

ومهما كثرت تعاریف البالغة وكثر الحدیث عنها إال أنها تبقى ذلك العلم . 30الشرح وقراطیس الحواشي
.       الفصیح؛ بمعنى أنها مطابقة الكالم الفصیح لمقتضى الحالالذي یهتم بالكالم 

ومن خالل جولتنا هذه حول البالغة العربیة، إال أنه یستوقفنا النظر في ارتباطها ببعض العلوم األخرى، 
.وهذا یقودنا حتما للحدیث عن اللسانیات التداولیة



:عالقة البالغة باللسانیات التداولیة

اللغة هي المشترك الرئیسي بین البالغة والتداولیة، فكالهما یعتمد علیها، فالبالغة تداولیة في تعتبر 
فكالهما یهتم بعملیة التلفظ والعوامل "صمیمها، إذ تعتمد على العملیة التواصلیة بین المتكلم والمتلقي 

لبالغة والتداولیة علمان یتفقان في المتحكمة فیها قبل الكالم، وأثناء التلفظ بالخطاب، وٕالى غایة إنجازه، فا
دراسة الوسائل اللغویة التي یستعملها المتكلم في عملیة التواصل، وعوامل المقام المؤثرة في اختیار أدوات 

معینة دون أخرى للتعبیر عن قصده، كالعالقة بین الكالم وسیاق الحال، و أثر العالقة بین المتكلم 
.31"الكالموالمخاَطب على الكلم والمقاصد من

فالبالغة لها وشائج مع اللسانیات التداولیة، فإذا كانت التداولیة تدرس اللغة أثناء االستعمال، فإن 
البالغة المعرفة باللغة أثناء استعمالها، فالبالغة تنطلق من المتكلم و قصده من كالمه، وما یجب أن 

اعتباره المقصود من الخطاب، فتراعي یتوفر فیه من شروط حتى یكون بلیغا، لتتجه نحو المستمع ب
مقتضى حاله، إضافة لعنایتها بالرسالة في حد ذاتها، فتضع لها شروط لكي تصیر خطابا بلیغا ناجحا 

32یختلف عن خطاب العامة

البالغة هي بلوغ المتكلم في تأدیة المعاني حدا له، اختصاص بتوفیه خواص التراكیب "ویقول السكاكي 
أعلى و : واع التشبیه والمجاز والكنایة على وجهها، ولها أعني البالغة طرفانحقها، وٕایراد أن

، ومما ذكر الراغب أن البالغة تكون في الكالم، وفي 33"وبینهما مراتب تكاد تفوت الحصر...أسفل
كالم فصیح ومتكلم فصیح، یقال كالم بلیغ ومتكلم بلیغ، وٕان بالغة الكالم ال بد أن: المتكلم، فكما یقال

:                                                                                           34تستجمع أمورا ثالثة
صحة اللغة وصوابها، ویعني ذلك سالمة األلفاظ من العیوب                                                    : أولها
.                                 متكلم مطابقا ومنسجما مع األلفاظ التي استعملها المتكلم أن یكون المعنى المقصود لل: ثانیا
.                                                                                  أن یكون صادقا في نفسه : ثالثا

.                                                                                                                            لتداولیة، والتي تكون في الكالم والمتكلم وهذه العناصر الثالثة للبالغة تعد من صمیم بحث اللسانیات ا
مي إلى ال شك في أن البالغة هي أحد العلوم المهتمة بالمعنى، وهي على عالقة وثیقة باألدب، ألنها تر 

والحق أن التحلیل ( توصیل غایة إلى المتلقي قصد التأثیر فیه أو إقناعه، وتقدیم الحجج الهادفة إلقناعه 
البالغي لألدب و إن أسهم في إبراز المكون الحجاجي الذي تنبني علیه معظم األعمال األدبیة 



وظائف تأثیریة عملیة، إنه سیظل الكالسیكیة، إال أنها ال یمكنه إختزال تلك األعمال فیما تضطلع به من 
. 35)تحلیال یتطلبه نوع من اإلنتاج األدبي األعمال الكالسیكیة والشعر السیاسي 

فالعالقة بین البالغة والتداولیة هي توضیح المعنى وكیفیة إیصاله إلى المتلقي، باعتبار هذا األخیر هو 
.                                           وفق مفهومه لها الذي یقوم بقراءة الرسالة وفك شفراتها وٕاعادة صیاغتها

أن إمكانیة إقصاء أحد العلمین إما البالغة و إما التداولیة لیست واردة هنا، ذلك أن فهم البالغة یعني كما 
هتم فهم التداولیة، فهما علمان متداخالن، وقد تطور هذا التداخل فیما بعد إلى أن أصبحت التداولیة ت

، فالمعنى هو 36بالسیاق و أنواعه، ونظریات أفعال الكالم، وهذا كله موجود في الدراسات البالغیة لألدب
الذي یربط بین البالغة والتداولیة، وهذا ال یتم إال من خالل تحدید السیاق، ألن هدف المخاَطب إرسال أو 

ح عملیة التواصل، فالسیاق یلعب دور أو المتلقي، من أجل إنجا) بالكسرة(إیصال المعنى إلى المخاطب 
.                                كبیر و فعال في البالغة والتداولیة 

من قضایا في فلسفة ٕاذا كانت التداولیة قد نشأت ضمن مباحث الدرس اللساني الحدیث وما یتعلق بهو 
اللغة، فإن الظاهرة البالغیة إنما هي ظاهرة لغویة، ومن ثم تدخل الظاهرة البالغیة ضمن الرؤیة التداولیة 
للظاهرة اللغویة، وٕاذا كانت الظاهرة البالغیة تختلف عن غیرها من الظواهر اللغویة بتضمنها إلیحاءات 

سب الرؤیة التداولیة لمقاربتها، أي أن الرؤیة التداولیة ودالالت إضافیة، فبقدر هذا االختالف یكون تنا
بتجاوزها للمعنى الحرفي الملفوظ وبحثها في المعاني المضمنة تكون هي األنسب لمقارنة الظاهرة البالغیة 

.                                                    37في تجاوزها المعنى الحرفي إلى معنى المعنى

نظریة الخبر واإلنشاء في تراثنا العربي من المباحث األصیلة المحكمة ذات أهمیة كبرى، تعد 
باعتباره المحرك األساسي للتداولیة، ألن البالغة العربیة تداولیة في مضمونها، فالبالغة هي ما یقوم 

للكالم، في حین بإنتاج النصوص والخطابات عند المتكلم، كما تجعله سهال میسرا عند المتلقي أو السامع 
تراعي األحوال والظروف، فهي تركز على المتكلم عندما یتكلم و یقوم بإرسال الكالم للمتلقي، وأحوال 

المرسل أو السامع الذي یتلقى الرسالة، وتأثیر العناصر السیاقیة والمقامات المختلفة، وكل ما سبق ذكره 
. تبحث فیه التداولیة

القدامى كانت معظمها تركز على السامع أو المتلقي، كما اهتموا في إن الدراسات التي اعتمدوها
نفس الوقت بالمتكلم والخطاب المتلفظ به إلى السامع، ومعیار الصدق والكذب في األسالیب، وحتى 



ما نجده مرتبط بالتداولیة مطابقة المقال لمقتضى الحال، . الحقیقة والمجاز، وكل هذا یعبر عن التداولیة
یة تسعى دائما لمراعاة حال السامع و األحوال التي یقع فیها الكالم، والبالغة في أصلها تراعي فالتداول

مجموعة األمور التي  تحیط ) الحال(المتكلم في كالمه الفصیح لمقتضى الحال، باعتبار هذا األخیر 
لتداولیة باعتبارها هي بالكالم وتؤثر فیه، كما نجد علم البیان یركز على قصد المتكلم، وهذا ال یخرج عن ا

األخرى تركز أیضا على القصدیة والتي تعتبر من مصطلحاتها وبؤرة اهتمامها، وبدون قصد المتكلم ال 
تتحقق العملیة التواصلیة، فالحدیث عن عالقة البالغة بالتداولیة كثیر جدا، وال یسعنا أن نحیط بكل 

.الجوانب في هذه الوریقات 

ة إذا تتبنى الظاهرة البالغیة ضمن معالجتها بوصفها استعماال خاصا للغة، اللسانیات التداولی
وجملة القول أن البالغة العربیة .والظاهرة البالغیة في بعدها التداولي تتالقى مع نظریتین تأخذان الموقف 

تساعد على القدرة على نطق الكالم وتمیز حسنه من ردیئه، في حین تدرس التداولیة اللغة أثناء 
استعمالها، فهما علمان یكمل أحدهما اآلخر، وذلك باعتمادهما على اللغة، باعتبارها أداة لممارسة الفعل 

.على المتلقي في سیاقات مخصوصة
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و

في القاموس الموسوعي للّتداولّیة" ریبول"و" موشلیر"قراءة في أعمال : عنوان المداخلة

.جامعة غردایة"ـُسمیَّة نید " أ ـ : الّدكتوراهةالبطإعداد 

sou.nid076@gmail.com:الموقع

:الملّخص

كعلم لغوّي حدیث في مجال الّلسانّیات في تطّور الّلسان والمفهوم أسهمت الّتداولّیة 
الّلغوي، بما قّدمته من دراسات بِاعتبارها ِاهتّمت بتفاصیل دفعت عجلت البحث فیها 
بسرعة ال سیما الوقوف على التّبادل الّلغوي والقصدّیة من ورائه، وقد ُولدت هذه األخیرة 

، وتوّسعت الّدراسة فیها أكثر من "غرایس"و" أوستین"و"هارفرد"من رحم فلسفة الّلغة عند 
العالقة القائمة بین األدّلة ومستعملیها إلى اِالهتمام بدور الّسّیاق والّظروف المحیطة 

مقتضى الحال اّلذي بدوره ال یكون بمعزل عن مبدإ المناسبة، فِانفتحت بالملفوظ الخالقة ل
من مبادئها وُعّدت أصًال منها ال یمكن اِالستغناء الّتداولّیة على مفاهیم جدیدة ِاستنبطت 

اإلحالة والّتضمینات واِالستلزام الحواري القائم على العالقة المنطقّیة لترابط : عنها نحو
الملفوظات، ومبدأ الّتعاون الحواري والمضمون القضوي وقوانین الخطاب واِالّتساق 

اّلذي یوّلد مفهوًما واحًدا، لّتعالق الّنّصيواِالنسجام الّنّصي، كّل هذه المفاهیم تصّب في ا
.یقصده الباّث ویفهمه المتلّقي

، "آن ریبول"و" جاك موشلیر"وهذا ما أقّره القاموس الموسوعي للّتداولّیة لكّل من 
.ورست علیه دراستنا
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ز

:عناصر المداخلة

.ـ مقّدمة

:ـ أسس الّتداولّیة العرفانّیة

.ـ مبدأ المناسبة1

:والّتأویلـ الوصف2

.أ ـ اِالستعمال والذِّكر

.ب ـ اِالستعمال الوصفي واِالستعمال الّتأویلي

:ـ الّتأویل الّصدقي لألقوال3

.أ ـ مفهوم الّصورة المنطقّیة

.قضّیة اإلحالة اإلشارّیة: ب ـ الّتقّید بالّسّیاق

:ـ الّدالالت الفرعّیة4

.أ ـ اِالستلزامات الخطابّیة المحادثّیة

.الّتضمیناتب ـ

.خصائص الّتداولّیة العرفانّیة: الخالصة
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ح

:مقّدمة

إّن حقول البحث العلمي في العقود الّثالثة األخیرة، وّلد عّدة نظرّیات أغنت الّساحة 
العلمّیة، إذا لم نقل سیطرة بعضها علیها كاِالّتجاه الّتداولي اّلذي رّكز في دراساته على 

، )اِالهتمام بقضایا لیست لغوّیة(ِاستعمال الّلغة مع إعادة اِالعتبار للعامل غیر الّلساني 
هتّمت ِانطالًقا من الّلسانّیات بالعملّیة الّتخاطبّیة والوقوف عند قوانین ِاستعمال الّنظام واِ 

واِالهتمام بالمقام ومقتضى الحال، وقد ِاّتسع مجالها وتنّوعت ) قوانین الخطاب(الّلغوي 
الًقا من عّدة علوم معرفّیة مساعدة لفهم الّتحلیل، ِانط) ّتجاه الّتداولياالِ (حتواءه الِ روافده 

الفلسفة كعلم رئیس مّد العون إلى باقي فروعه من علم الّنفس والفلسفة الّتحلیلّیة واإلدراك 
المعرفي، هذا ما وّلد جسًرا خصًبا تواصل بین المنطق الّشكلي والوصف الّلغوي، وِاقترنت 

ى قضایا الّصدق في القول مع عنصر الخیال والّصور الّشعرّیة، مسفرة عن اِاللتفات إل
عنصر اِالستلزام الحواري واِالّتساق واِالنسجام واِالستدالل، هذه الحقول المعرفّیة المتداخلة 

وما أسفرت عنه جعلت الّتداولّیة قائمة على الّلسانّیات اِالنعكاس على العلوم العرفانّیة، 
1. عجلة البحث في ذلك" غرایس"و" أوستین"بعد أن دفعت أعمال 

:فانّیةالّتداولّیة العر أسس 

تقوم الّتداولّیة العرفانّیة على ِافتراض العملّیات المّتصلة بمعالجة تداولّیة لیست 
، وٕاّنما تتعّلق بالّنظام المركزي للفكر، )أي موضوعة خّصیًصا للّنظام الّلغوي(مختّصة 

.Wilson) (1989/1986(2" (ولسون"و) Sperber" (سبربر"وهذا ما مّثله 

:علیه الّتداولّیة العرفانّیة مایأتيومن أهّم ما تقوم 
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ط

:ـ مبدأ المناسبة1

األكثر تمثیًال للّتداولّیة " ولسون"و" سبربر"إّن نظرّیة المناسبة اّلتي جاء بها 
حسب هذه ) العرفان(العرفانّیة؛ بِاعتبارها تقوم على فكرة المردود، ألّن الفكر البشري 

3.الّنظرّیة جهاز موّجه نحو المناسبة

یستند هذا المبدأ على أّن كّل عمل تواصلي یحظى بِاهتمام المخاطب ویفضي إلى 
یشتمل على المناسبة ذلك أّن تأویل قول ما لیس عمًال مّجانیا، وٕاّنما هو عمل تأویليأثر

4.یكون جزاؤه بعض اآلثار العرفانّیة

هما الجهد وعلیه فالمناسبة قوام مفهومها المقارنة، یحّددها عامالن أساسّیان
فكّل قول أحدث آثاًرا سّیاقّیة قّل الجهد اّلذي تقتضیه معالجة . 5العرفاني واألثر الّسّیاقي

.قول كان مناسًبا

، یظهر في اآلثار العرفانّیة واألثر الّسّیاقيمفهوم الجهد العرفانيوهناك عالقة بین 
.ل إلى الوحدات المعجمّیةاّلتي تحتكم إلى طول القول والبنیة اإلعرابّیة وكیفّیة الوصو 

:أنواع اآلثار الّسّیاقّیة

ویقصد به اِالستلزام الّسّیاقي المستخلص من اآلنّیة في القول: ـ إضافة معلومات1
.ومنه تحقیق الّسّیاق

وهو عندما یتضارب ِاستلزام سّیاقي أو الّشكل القضوّي لقول ما : ـ حذف معلومات2
.بحذف أضعافهامع قضّیة ِاحتفظت بها الّذاكرة 
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ي

.ـ دعم قّوة القضّیة اّلتي تحتفظ الّذاكرة بها3

:وتتلّخص نظرّیة المناسبة في نقاط أربع هي

.ـ لیس الّتواصل اّلفظي قضّیة شفرة فحسب إّنه أیًضا قضّیة ِاستدالل1

، وهي المسؤولة )Réprésentation(ـ ترتبط معالجة األقوال بعملّیات الّتمثیل 2
.وعن الحساب اِالستداللي) Computation(رضّیات وعملّیات الحوسبة عن تكّون الف

.ـ یرتبط الّتأویل الّتداولي لألقوال بما یضّمنه من ِاستلزامات خطابّیة وما یصرَّح به3

تكون القضّیة المعبَّر عنها وصًفا لتفكیر (إمكانّیة ِاستعمال القول للوصف ـ4
6).ة المعّبر عنها تأویًال لتفكیر المتكّلمتكون القضیّ (أو الّتأویل ) المتكّلم

:ـ الوصف والتّأویل2

: أ ـ اِالستعمال والذِّكرُ 

هو ِاستعمال الّلسان باِالعتماد على القواعد اإلعرابّیة والمعجمّیة والّداللّیة نفسها في 
تستعمل ، هذه الجملة "الوردة الحمراء: "نحو. اآلن نفسه؛ بِاعتباره وصًفا للعالم وذكًرا له

.للوصف والّتاویل

إّن الّتمّیز بین الّتعبیر في حال اِالستعمال وفي حال الّذكر مفید من وجهة نظر 
ُن سیاًقا غامًضا وغیر شّفاف یحّور  منطقّیة؛ ألّن الّتعبیر عندما یكون في حال ذكر ُیكوِّ

وترّتبت وٕاذا كان اِالستدالل صحیًحا كانت المقّدمة صحیحة . شروط صّحة اِالستدالالت
7.علیها نتیجة صحیحة وعلى العكس من ذلك
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ك

:ب ـ اِالستعمال الوصفي واْالستعمال التّأویلي

أولت نظرّیة المناسبة منزلة مركزّیة لهذه المقابلة اّلتي تطابق مفهومي الوصف 
ویكون . للّشكل القضويّ اِالستعمال الوصفي واٍالستعمال الّتاویليوالّتأویل أو بتعبیر أدّق 

للّشكل القضوي ِاستعمال وصفي عندما یمّثل حالة من األشیاء ویكون الّشكل القضوي 
للقول في هذه الحالة وصًفا لحالة معّینة من األشیاء في العالم، إّال أّن الّشكل القضوي 

، إذ یمكن أن )في العالم(یمكن أن یكون تمثیًال لشيء آخر غیر موضع من األوضاع 
شكل قضوي، وبحكم الّتشابه بین الّشكلین القضوّیین ویكون الّتمثیل ُیمثَّل تمثیًال آخر ذا

8.األّول في هذه الحالة تأویًال للّتمثیل الثّاني فنقول إّنه مستعمل ِاستعماًال تأویلیا

الّشكل القضوي هو تأویل لفكرة المتكّلم اّلتي قد تكون تأویًال لفكرة معّینة أو فكرة 
9.حالة من األشیاء الواقعة أو حالة من األشیاء المرغوب فیهاوٕاّما وصًفا لمرغوب فیها

.الّصورة المنطقّیة مقابل الّشكل القضوي واِالستدالل: ـ التّأویل الّصدقي لألقوال3

:أ ـ مفهوم الّصورة المنطقّیة ودخولها على علم الّلسان

الّسبعین مفهوم الّصورة إّن الّداللة الّتولیدّیة هي اّلتي أدخلت في بدایة الّسنوات 
المنطقّیة في الّلسانّیات؛ إذ ِافترضت أّن البنیة العمیقة اّلتي صادر علیها الّنحو الّتولیدي 
تعود بكّل بساطة إلى الّصورة المنطقّیة وكانت الّتحویالت الّتركیبّیة تجري مباشرة على 

لقد كان عمیقة للجملة،الّصورة المنطقّیة اّلتي كانت تختلط من هذا المنظور بالبنیة ال
إلدخال الّصورة المنطقّیة إذن نتیجة هاّمة تتمّثل في إضعاف الحدود الفاصلة بین علم 

والّداللة ورّبما إزالتها، وقد ُكلَِّل بالّنجاح هذا الّطعن في ِاستقالل البنیة الّتركیبّیة؛ اإلعراب
ت الّصورة المنطقّیة للجملة فیي إّال أّنه یطرح عدًدا من القضایا تعود إلى أّنك إذا ِاختزل

یمّكنك أن ُتسند لها قیمة صدق إذ یجب أن تضیف إلیها عّدة عناصر البنیة العمیقة لم 
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ل

تتعّلق خاّصة باإلحالة وببعضض القضایا اّلتي جرت العادة على ِاعتبارها من مجال 
.الّتداولّیة

اللة الّتولیدّیة ال یطعن إّن إدخال الّصورة المنطقّیة على الّنحو اّلذي قامت به الدّ 
10.فحسب في ِاستقالل علم الّتراكیب؛ وٕاّنما یطعن في الحدود القائمة بین الّداللة والّتداولّیة

إذا خلت الّصورة المنطقّیة من علم الّتراكیب كیف لنا أن نقیمها على علم الّنحو؟ 
وهل یستقیم نحو بال تركیب؟

.اإلشارّیة وٕاحالة ِاسم اإلشارة واأللفاظ المبهمةقضّیة اإلحالة: ب ـ الّتقّید بالّسیاق

واسع العناصر المسّماة باإلشارّیات وهي تستعمل األلسنة الّطبیعّیة على نطاق
) أنتم ـ أنتنّ / نحن، أنَت ـ أنِت / أنا(عناصر متنّوعة تشمل ضمائر المتكّلم والمخاطب 

هنا، (وحدات الّدالة على المكان ، وال..)اآلن، غًدا، أمس،(والوحدات الّدالة على الّزمن 
واألزمنة الفعلّیة، وتشترك هذه الوحدات في أّن معناها ال یتحّدد إّال عند اِالستعمال ) هناك

.ِانطالًقا من نقطة ِارتكاز یجّسمها إلقاء القول

:ـ مالحظات على اإلحالة اإلشارّیة

زمان محّدد ومكان ـ ینبغي أن یحمل لفظ إلقاء القول حدثًا تاریخیا یحصل في1
").دكرو"وهذا حسب مفهوم. (محّدد بواسطة شخص محّدد

ـ ِافتقار العناصر اإلشارّیة إلى اِالستقالل اإلحالي بما أّنها بمفردها ال تستطیع 2
.لها داللة معجمّیةتعیین مرجعها ألّنه لیس 

قیمة صدق ینبغي أن تتضّمن عنصًرا إشاریا لّصورة المنطقّیةلحّتى یكون: استنتاج
11.یقّید الحقیقة بزمن وقائل محّددین، ولكن هذا لیس بالّشرط الّضروري
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: ـ الّدالالت الفرعّیة4

اِالستدالل هي إذا كان المنطق القدیم ال یعترف إّال بعالقة ِاستداللّیة وحیدة وقوّیة
الّطبیعّیة أضافت إلیها ظواهر أخرى قریبة منها دون ، فإّن الّدراسات حول األلسنة الماّدي

وهذا حسب مفهوم (اِالستلزامات الخطابّیة المحادثّیة ، هي )Paralogique(أن تماثلها 
").ولسون"و" سبربر"عند ) (Implicitations(الّتضمینات و") غرایس"

وهو إنتماء یقوم تبّرر هذه اإلضافات إنتماء هذه الّدالالت الفرعّیة إلى داللة الجملة 
12.بدوره على ِافتراض أّن عدم إدراك هذه المعاني الفرعّیة یعني عدم فهم الجملة

:أ ـ اِالستلزامات الخطابّیة المحادثّیة

هذه اِالستلزامات الغرایسّیة ال تدخل ضمن الّداللة بالمعنى الضّیق، أي بِاعتبارها 
13.نلها من ِقَبِل المتكّلم بقصد معیّ جزًءا من المضمون القضوي، وٕاّنما من حیث ِاستعما

).الخطاب القصدي(

هذه اِالستلزامات توافق جملة الفرضّیات الّضرورّیة للحصول على تأویل منسجم مع 
.14مبدإ المناسبة

:ب ـ الّتضمینات

ال تتعّلق بداللة الجملة وال تدخل في مضمونها القضوي، شأنها شأن اِالستلزامات 
.المحادثّیة

15.كّل من المحادثّیة والّتضمینات یجب أن تدخل في الّصورة المنطقّیة: استنتاج
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:الخالصة

:الّتداولّیة العرفانّیة في خصائص أهّمهاتتلّخص 

وهي حالة خاّصة من  ظاهرة عاّمة تقترن بِاستعمال شارة إلى إلقاء القولاإلـ1
.تعبیًرا من الّتعابیر الّلغوّیة هو ِاستعماله الّتأویلي

.فهم األقوال/ ـ ُتولِّي منزلة هاّمة للمسارات اِالستداللّیة اِالستنتاجّیة 2

ـ تقوم على شروط الّصدق؛ إذ ال تقتصر المظاهر الّصدقّیة لألقوال على الّداللة،3
.قیمة صدق لتلك األقوالویقع على عاتق الّتداولّیة ضمن سائر مهّماتها إستناد 

والمعنى ) معنى الكلمات أو الجملة(ـ ترفض المقاربة الّتقلیدّیة بین المعنى الحرفي 4
بالمعنى المعتمد . (، وتمّثل مقاربة بنائّیة)معنى إلقاء القول أو معنى المتكّلم(غیر الحرفي 

.Ortony.(1979" (أورتوني"عند 

) Schéma(ـ ُتوّلي أهمّیة كبیرة لمفهوم الّتعلیمّیة سواء بمعنى الخطاطة الّتأویلّیة 5
.أو بمعنى المعلومة اإلجرائّیة
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بما أّنني ِاعتمدت على قراءة في القاموس الموسوعي للّتداولّیة لكّل من : مالحظة
من نفس الكتاب لذلك سأكتفي بذكر ، فإّن الهوامش كّلها "آن ریبول"و" جاك موشلیر"

.الّتهمیش ورقم الّصفحة فقط

: من المصدرالهوامش

مجموعة من األساتذة : ، تر"آن ریبول"ـ " جاك موشلر"القاموس الموسوعي للّتداولّیة 
خالد میالد، منشورات دار سیناترا، : عّز الّدین المجدوب، مراجعة: والباحثین، إشراف

.ط، تونس.، د2010ة، سلسلة الّلسان، المركز الوطني للّترجم

.111ـ ص 24.12ـ ص1

.112ـ ص 83.13ـ ص2
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التداولیة المعرفیة األصول والمبادئ : الیوم الدراسي:لةخدام
حروف المعاني في رحاب السیاقات القرآنیة مقاربة تداولیة: عنوانها

بوزیاني عبد القادر / د
جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف
bouziaek@gmail.com

:مقدمة
الخطاب اللغوي على أنساق تركیبیة تتخللها ظواهر لغویة مختلفة تقوم بدور الربط تتأسس منظومة 

بین أجزاء النص كحروف الجر؛ وحروف التوكید؛ وحروف العطف؛ والضمائر، وغیرها من أدوات 
الوصل؛ مما یحقق للنص انسجامه الداللي وتماسكه التركیبي، ولذلك ظلت هذه الظواهر اللغویة مرتبطة 

ن انسجام الداللة، ولهذا السبب بین علماء القرآن وبشكل تفصیلي أهمیة الروابط في السیاق وناتجة ع
اللغوي العام للخطاب إلعطاء النص الكریم ُبعده الكلي وانسجامه التام، ألن القرآن في اللفظ یوجب 

یه فنحن ال القرآن في الحكم، ومن هنا شرط علماء البیان التناسب بین الجمل لتظهر المقصدّیة، وعل
ننظر إلى هذه الحروف على أنها مجرد دالالت ومضامین وٕانما هي فوق كل ذلك، أفعال كالمیة ترمي 

.إلى التأثیر في المخاطب وحمله على القیام بفعل أو تركه أو تقریر حكم من األحكام
مرتبطة بها؟ من هذا المنطلق تأتي أهمیة هذا الموضوع الذي نتناول فیه التداولیة وأهم المباحث ال

وما مدى اهتمام المفسرین مع القرآن على أنه خطاب له قائل ومتلقي ومناسبة قیل فیها، وذكرنا دور 
حروف الجر في انسجام الداللة، وحروف التوكید وطاقاتها األسلوبیة، وبالغة حروف العطف، وأهمیة 

.كرنابنیة الضمیر في تماسك النص، مع إدراج نماذج تطبیقیة لكل عنصر مما ذ
:التداولیةمفهوم

ختلفت نظرة الباحثین حول ماهیة التداولیة، كما اختلفت عند المدارس اللسانیة حیث تذهب ا
الدراسة المنهجیة للمعنى اعتمادا على " المدرسة األنجلو أمریكیة إلى تعریف على أنها 

واألفعال الكالمیة ومواضیع البحث تشمل االستلزام الحواري واالفتراض المسبق . االستعمال
وٕان التداولیة یجب أن تعالج كقسیم أساسي ومكافئ لعلم األصوات، ... واإلشاریات

وعلیه فمواضیع كاللسانیات األنثروبولوجیة . كیب والداللةاوالفونولوجیا، والصرف والتر 
وبالتالي ،واللسانیات التطبیقیة واللسانیات النفسیة سوف لن تكون من صمیم هذه المكونات

.تخرج عن إطار التداولیة
أما المدرسة األوربیة، فالتداولیة أوسع حیث تشمل معظم المواضیع التي تنضوي تحت 

.)1(باللسانیات االجتماعیة واللسانیات النفسیة وتحلیل الخطا
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وتعد اللسانیات التداولیة من أحدث االتجاهات اللغویة التي ظهرت وازدهرت على ساحة 
الحدیث والمعاصر، إذ بعدما كانت اللسانیات تقصر أبحاثها على الجانبین الدرس اللساني 

وكذا ،)جانب بنیوي(البنیوي والتولیدي؛ فتهتم بدراسة مستویات اللغة وٕاجراءاتها الداخلیة
، وفي )جانب تولیدي(ودراسة الملكة اللسانیة المتحكمة فیه،وصف وتفسیر النظام اللغوي

جاءت اللسانیات التداولیة لتعالج في مقابل ذلك و ، "لسانیات الوضعب"إطار ما ُیصطلح علیه 
ولعل هذا ما جعلها أكثر دقة وضبطا، حیث تدرس اللغة ، "لسانیات االستعمال"بـما یسمى 

.)2(أثناء استعمالها في المقامات المختلفة، وبحسب أغراض المتكلمین وأحوال المخاطبین
كیفیة إدراك المعاییر والمبادئ التي توجه ":هابأنّ كما قد تعّرف من وجهة نظر المتكلم

المرسل عند إنتاج الخطاب، بما في ذلك استعمال مختلف الجوانب اللغویة، في ضوء 
عناصر السیاق، بما یكفل ضمان التوفیق من لدن المرسل إلیه عند تأویل قصده، وتحقیق 

.)3"(هدفه
الدراسة العامة : فرومكین حیث حّدها بكونهاومن الباحثین من نظر إلیها من جهة السیاق كـ 

لكیفیة تأثیر السیاق في الطریقة التي نفسر بها الجمل، ویقصد بالسیاق في مثل هذه 
كل ما له تأثیر في –عالوة على مالبسات الموقف –المواضع مفهومه الواسع الذي یشمل 

اسة استخدام اللغة، كما ُعرف أیضا بأنه در .یةدث اللغوي من عوامل حالیة أو ماضالح
.)4(عالقته ببنیة اللغة والسیاق االجتماعي

تفسیر ما یعنیه الناس في سیاق معین وكیفیة تأثیر السیاق " :من جهة السیاقتتضمنكما 
والتمعن في اآللیة التي ینظم من خاللها المتكلمون ما یریدون قوله وفقا لهویة ... فیما یقال

. الذي یتكلمون إلیه وأین ومتى وتحت أي ظروف
."التداولیة هي دراسة المعنى السیاقي

:ولیة یرجع إلىالتنوع في التعریفات التدانخلص أن 
تداخل التداولیة مع كثیر من العلوم؛ إذ أن جملة من العلوم قد أسهمت في تشكل هذا -

االتجاه، فهو اتجاه قد تعددت روافده المعرفیة التي أمدته بجملة من المفاهیم المستقرة فیها، 
االجتماعي وعلم كالفلسفة التحلیلیة التي نشأت التداولیة في كنفها وعلم الداللة وعلم اللغة 

.اللغة النفسي وغیرها

الحروف ومعانیهاتعریف 
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ها میزت، ضاربة في التاریخ بجذورها وباسقات أغصانها في الحضاراتلغتنا العربیة 
زوال فهي باقیة ببقائهحفظها من الالذي نزل بها، و القرآن الكریماالشتقاق والتولید، شّرفها

ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ ﴿:ىعالتهلو قلندثار،االیاع و ضوحماها من ال ، سورة ﴾ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
.9الحجر اآلیة 

والتواصل بین أفراد األمة العربیة وغیر تصالاالالعربیة أداة للتعبیر والتسجیل و واللغة 
تعبیر للهانحن نستخدمو العربیة من الذین تعلموها لغة ثانیة لغة الدین اإلسالمي وشریعته،

ثناار تبها نحفظ كتابیا، خرین إما شفهیا أو آللعن أحاسیسنا ومشاعرنا، ثم ننقلها ونوصلها 
م البد لها من استخدام كالتصال فالمهما كانت الطریقة المتبعة في او وهویتنا،اللغوي

أو ،م مكون من كلمات؛ إما أن تكون أسماءالكالمفید صالح للتفاهم والتخاطب، وهذا 
ابن مالك في ألفیتهقال .أو حروفاالأفعا

ملكلافر حو عــــــــــل اســــــــــم وف*** ــــــــــــد كاســـــــــــــتقم ِ منـــــــــــــا مفیـالك
نواع الثالثة هو القسم الثالث من أقسام الكلم، ألمن تلك ااوالذي یعنینا في دراستنا هذ

.وهو الحرف
وتختلف ". األداة"لحرُف ِقسٌم من أقسام الكلمة؛ وهو المشهور عند النحویین باسم ا

الحروف عن األسماِء واألفعال بكوِنها ال تحمل أيَّ معنًى في ذاِتها، وٕانما َیتحقَّـُق معناها 
وتتمیز الحروف بخاصیة البناِء، وتنقسم إلى . باندماجها مع غیِرها في سیاق لغويٍّ معین

.والتي نحن بصدِدها" حروف الجر"نواٍع أشهُرها أربعِة أ
:حروف الجر وانسجام الداللة

تسمى حروف الجر العربیة بحروف اإلضافة؛ وذلك ألّنها تضیف معاني األفعال إلى 
األسماء، وتوصلها ببعضها البعض، ویرجع سبب تسمیتها بهذا االسم إلى كونها تجّر االسم 

جر الفك االسفل إلى األسفل، یبلغ عددها عشرین حرفًا، وقد الذي یأتي بعدها، فالجّر یعني 
:)5(جمعها ابن مالك في البیت اآلتي

،منذ،مذ،على،عن،في،عدا،حاشا،خال،حتى،إلى،من(:هاك حروف الجر وهي
.)ومتى،ولعل،والباء،والكاف،وتا،واو،كي،الالم،رب

لحروف الجر مكانة مهمة في بناء الكالم وتحقیق انسجام الخطاب واتساقه نظرا لما 
تتسم به من طاقة تداولیه ومرونة داللتهن وٕامكانیة تقارضها أي یضمن حرف ما داللة 
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ولهذا توزع الكالم على حسب موقعها وترجح استعمالها في بعض المحال "حرف آخر، 
على هذا األساس أعار التفكیر اللغوي األصولي ، و ")6(على بعض بحسب مقتضى الحال

اهتماما كبیرا لحروف الجر واتخاذها كمنافذ صحیحة وموضوعیة لرسم اإلطار اإلحالي 
السلیم لدالالت النص، وسوف نسوق بعض األمثلة من سورة القرآن الكریم لتوضیح 

أفعال كالمیة الجزئیات التي تمیز تلك الحروف، التي تنطوي علیها من طاقات داللیة و 
:تفضي إلى صناعة أفعال ومواقف اجتماعیة من ذلك

" مع"وأصله لإللصاق، ومعناه اختالط الشيء بالشيء، لكنها قد تأتي بمعنى ": الباء"أ ــ حرف
نحن نقص علیك نبأهم بالحق إنهم فتیة آمنوا بربهم :"وتسمى باء الحال، نحو قوله تعالى

الكریمة یشیر إلى الذات اإللهیة وٕالى االحق، وهو معرفة ، فمضمون اآلیة ")7(وزدناهم هدى
ال یسرد تفاصیله إال مخبر ال یشك في صدق خبره، وهو اهللا تعالى " الصدق في أمر الفتیة

حتى ال یمكننا تمییز هذا من ذاك أو تغییر موضع جزء عن آخر، ولذلك أفاد حرف الباء 
بس عن نبأ أهل الكهف الذي قیل عنه معنى انجاز فعل كالمي غیر مباشر وهو إزاحة الل

ذلك جزاؤهم : "كثیرا من الترهات وقد یدل حرف الباء على سبب وقوع الفعل، نحو قوله تعالى
فالباء للسببیة و ما مصدریة ثم استخدام الباء ")8(جهنم بما كفروا واتخذوا آیاتي ورسلي هزوا

ذلك كان انجاز فعل كالمي مباشر في هذا السیاق جعل الجزء المرتبط بالكفر واالستهزاء، ول
. وهو الجزاء وسیاق الكفار إلى جهنم متوقف على تخرصات واستهزاء المشركین

الذي یأتي بمعنى الظرفیة، كأن یكون الظرف والمظروف حسیین نحو قوله ": في"حرف -ب
ة العامة ، فإذا أخذنا بالمعطیات السیاقی")9(فانطلقا حتى إذا ركبا في السفینة خرقها: "تعالى

التي یعول علیها في تأویل مضمون هذه اآلیة نجد أن الركوب ضمن الدخول، ألن الركوب
الذي یأتي بمعنى الظرفیة، كأن یكون الظرف والمظروف حسیین نحو قوله ": في"حرف -ب

، فإذا أخذنا بالمعطیات السیاقیة العامة ")10(فانطلقا حتى إذا ركبا في السفینة خرقها: "تعالى
یعول علیها في تأویل مضمون هذه اآلیة نجد أن الركوب ضمن الدخول، ألن الركوب التي

لیتم انجاز فعل كالمي غیر مباشر وهو فعل )11(الظرفیة" في"مجازي ولذلك عدي بحرف 
. الدخول إلى السفینة

قال له موسى هل أتبعك :"ویفید االستعالء وهو أصل معانیها، نحو قوله": على"الحرف -ج
على مستعمل في معنى االشتراط ألنه استعالء " ف"، )12(ن تعلمن مما علمت رشداعلى أ
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افعل كذا على : مجازي، جعل اإلتباع كأنه مستعمل فوق التعلیم لشدة مقارنة بینهما، فصیغة
كذا، من صیغ التزام والتعقد، ولذلك إنجاز فعل اإلتباع مرتبط بالتعلیم وعلى الفتى أن یلتزم 

عن حكم لزوم أن العرف فیه یقوم مقام االشتراط فیجب على المنصت بوعده وقد  تفرع
)13(.للتعلیم أن یعامل المتعلمین بما جرى علیه عرف أقالیمهم

نستخلص من كل ما سبق، أدوات الوصل والربط بین الجمل والعناصر الفاعلة في بنیة 
نسقیة ضروریة النص هي أكبر من مجرد ظواهر لغویة ذات معنى محددة، بل هي قیم 

له على البنیة الستكمال انتظام الخطاب، وقد تتجاوز قوتها االنجازیة الحرفیة لینعكس ذلك ك
ٕاذا كان الدرس القدیم قد توقف في الغالب إزاء الجملة الواحدة فإن الدرس الداللیة للخطاب، و 

ویحصر دورها الحدیث لم یقل أبدا بتجاوز الجملة أو إغفالها ولكنه بنى علیها وانطلق منها
)14(. في الربط بین ما هو سابق أو ما هو الحق

: حروف التوكید وطاقاتها األسلوبیة- 2
یرتكز أسلوب التوكید على طاقة أسلوبیة تسمح له بعدول الخطاب عن أنساق تركیبیة مطردة 

وهو من االستراتیجیات الخطابیة التي یعتمد المخاطب للتأكید على الشيء . إلى غیرها
، )15(یته في نفس المخاطب و إزالة ما علق بها من شكوك وٕاماطة ما خالجها من شبهاتوتثب

" )16(إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات إنا ال نضیع أجر من أحسن عمال:"نحو قوله تعالى
افتتاح الجملة : یشرح ابن عاشور انطالقا من هذا التشكیل البنیوي القائم على قراءة تأویلیة

في الجملة المخبر بها عن المبتدأ : إن"لتحقیق مضمونها وٕاعادة حرف " إن"بحرف التوكید 
الواقع في الجملة األولى لمزید العنایة والتحقیق، ألن الجملة التي وقعت فیها یقصد إن الثانیة 

في هذه اآلیة الكریمة لها استقالل یتوقف عنه وبمضمونها من حیث هي مفیدة حكما یعم ما "
ره من كل ما یماثل الخبروقعت خبرا عنه وغی

، )17(عنهم في عملهم، فلك العموم في ذاته حكما جدیرا بالتأكید لتحقیق حصوله ألربابه
فظاهر اآلیة الكریمة یبدو أنه اعتمد على التوكید إل صاله داللته إال أن استناد المتلقى على 

المصرح به من خالل االعتبارات السیاقیة وعلى قدرته االستداللیة، قد یتوقف عنه وجه غیر 
یقصد معنى آخر لم یصرح به حرفیا، " اهللا جل ذكره"توظیف حرفا التوكید ما دام المتكلم 

وهذا المعنى مرتبط بالمعنى المصرح به حرفیا، فاآلیة الكریمة تؤكد أن أولئك الذین عملوا 
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لعنایة  الصالحات في جنات عدن، فالتوكید بهذا المعنى أفاد فعل كالمي غیر مباشر وهو ا
.و تحقیق اهللا تعالى الستحقاقات المؤمنین

وبناء على هذا كله أعار علماء القرآن اهتمام ممیزا لحروف المعنى ودورها البارز في تحقیق 
التماسك اللغوي واالنسجام الداللي، واعتبروها ظواهر لغویة ذات قوى انجازیة تختلف وتتباین 

بتعبیر الدرس اللساني المعاصر، وتكشف عن في درجة الشدة للغرض المتضمن في القول 
قراءات داللیة تفضي إلى استخالص القواعد األصولیة العامة التي تتحكم في تصریف داللة 

.األحكام المستنبطة من متون النصوص
القرآن الكریمفي بالغة العطف 

في فإذا كانت ثمة عالقة بین المعطوف والمعطوف علیه بحیث یكون المعطوف علیه سببا
حصول المعطوف، كان النظام اللغوي وفي إطار لغة النص وسیاقه الحیوي یستدعي حرف 
الفاء دون غیرها، أما إذا انتفت هذه العالقة الشرطیة كان العطف بحرف الواو، هذا ما نجده 

وٕاذا اعتزلتموهم وما یعبدون إال اهللا فأووا إلى الكهف ینشر لكم ربكم من : في قوله تعالى
: ، یشرح الطاهر بن عاشور هذا المنحى الداللي فیقول)18(هیئ لكم من أمركم مرفقارحمته وی
اعتزلتهم دینهم اعتزاال : باعتبار إفادتها معنى(وٕاذ اعتزلتهم ) للتفریع على جملة(و الفاء 

إذ ) اعتزلتهمن اعتزال مفارقة، فأووا إلى الكهف، وتضمن: اعتقادیا فیقدر بعدها جملة نحو
، فالعطف ربط بین جملتین، كما هو واضح من )19(في إدارة االعتزال معنى الشرط، (

وجملة جواب الشرط في " وٕاذا اعتزلتموهم"ابن عاشور، ربط بین جملة الشرط في تفسیر
، وبالتالي كشف ها الربط عن إستراتیجة خطابیة تحكم بنیة النص التركیبة المسندة "فأووا"

سلوبیة التي تتعدى وظیفته النصیة المتمثلة في إلى حرف العطف الذي یقوم بوظیفته األ
الربط بین المفردات والجمل، ولذلك ف كل فعل عطف علیه شيء وكان الفعل بمنزلة 

، ")20(الشرط، وكان ذلك الشيء بمنزلة الجزاء عطف الثاني على األول بالفاء دون الواو
لموهم فاالعتزال موصل اعتز " فعطف أووا على اعتزلتموهم بالفاء لما كان أووا متعلقا ب

وجملة جواب الشرط في " وٕاذا اعتزلتموهم"ابن عاشور، ربط بین جملة الشرط في .بالمأوى
، وبالتالي كشف ها الربط عن إستراتیجة خطابیة تحكم بنیة النص التركیبة المسندة "فأووا"

ثلة في إلى حرف العطف الذي یقوم بوظیفته األسلوبیة التي تتعدى وظیفته النصیة المتم
الربط بین المفردات والجمل، ولذلك ف كل فعل عطف علیه شيء وكان الفعل بمنزلة 
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، ")21(الشرط، وكان ذلك الشيء بمنزلة الجزاء عطف الثاني على األول بالفاء دون الواو
اعتزلموهم فاالعتزال موصل " فعطف أووا على اعتزلتموهم بالفاء لما كان أووا متعلقا ب

.بالمأوى
كحرف عطف تجاوز معناه الوضعي لیفتح مجاال آخرا لرجحان " الفاء"نستنتج أن ومن هنا 

المعنى بین عناصر التنسیق التركیبي لآلیة الكریمة، فدلت الفاء في هذا السیاق على طاقة 
داللیة وقوة انجازیة تمثلت في انجاز الفعل الكالمي أوى وثمة شكل آخر من أشكال الخطاب 

یه تغییر جزء من أجزائه حفاظا على انسجامة وترتیب آیاته، یقول القرآني الذي یستجیب ف
وما نرسل المرسلین إال مبشرین ومنذرین ویجادل الذین كفروا بالباطل : " المولى عز وجل

، یشرح الطاهر بن عاشور على نحو )22(لیدحضوا به  الحق واتخذوا آیاتي وما أنذروا هزوا
وجملة ویجادل الذین كفروا : ألة العطف قائالمفصل هذه القضیة في معرض حدیثه عن مس

وكلتا الجملتین مرتبط (وما نرسل المرسلین إال مبشرین ومنذرین ) عطف على جملة(بالباطل 
" ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان اإلنسان أكثر شيء جدالً ) بجملتي

فس بحیث یشعر بأن كل واحدة وترتیب هذه الجمل في الذكر جار على ترتیب معانیها في الن
مفیدة (ویجادل الذین كفروا بالباطل ) منها ناشئ معناها على معنى التي قبلها فكانت جملة

فإنهم ما قصدوا من (ویجادل ) عطف على جملة(واتخذوا آیاتي ) معنى االستدراك، وجملة
عطف  (ات وما أنذروا على اآلی) وعطف...المجادلة االهتداء، ولكن أرادوا إدحاض الحق

)23()خاص على عام، ألنه أبلغ في الداللة على توغل كفرهم وحماقة عقولهم

لعل ارتكاز كل جملة في خطاب األیة السابقة على جملة سبقتها هو ارتكاز السبب على 
المسبب، والنتیجة على العلة، وهذا ما یؤكد على أن الخطاب القرآني یتسم بدرجة قصوى من 

بل إن هذا االنسجام مرجعه إلى الترتیب المنظم لجمل اآلیات وٕالى دور اإلنسجام واالتساق، 
الروابط في تحقیق السبك والتماسك بینهما وهو أمر داخل في تحدید المعنى وترجیح الداللة

الصحیحة، فأساس التنظیم واالنسجام هو الموضوع الواحد الذي أشار إلى جدال المشركین 
بطال الحق، وهو موضموع مجزئ إلى عناصر داللیة وكبریائهم وعنادهم المستمیت لإل

اقتضى التعبیر عتها توظیف وسائل الربط لیغدو النص متماسك األجزاء، ویغدو معه 
معطوفة (الترتیب جزء من الداللة العامة، ولذلك جاءت جملة ویجادل الذین كفروا بالباطل 

لى انجاز فعل كالمي غیر لیؤكد ع(وما نرسل المرسلین إال مبشرین ومنذرین ) على جملة
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جاءت (واتخذوا آیاتي ورسل هزوا ) كالمي غیر مباشر وهو المجادلة واالستهزاء، وجملة
إلنجاز فعل كالمي غیر مباشر وهو الدحض وبیان (ویجادل الذین كفروا ) عطفا على جملة

هما في كیفیة اتخاذ المشركین اآلیات كلها آیات اإلنذار هزوا والعطف في السیاق أدى دور م
) قبل الفعل(الواو)بناء اآلیة الكریمة وشحنها بالكثیر من الدالالت والمعاني، فقد ورد حرف

إال (نرسل و یجادل ) وهو حرف عطف یشیر إلى عالقة الترابط الداللي بین الفعلین(یجادل 
ومن أظلم : (أن النسق التركیبي األخیر في اآلیة لیس تركیبا منفصال عما سبقه في قوله

بل هو تركیب متصل ذلك أن اآلیات باعتبار جملة تحمل بعدا تركیبا ) ن ذكر بآیات ربهمم
في حین أن رؤیة األجزاء في إطارها الكلي الشامل وارتباط هذه األجزاء بأدوات العطف 

.یجعلها تحمل بعدا داللیا تأویلیا
:بنیة الضمیر وتماسك النص-

ا إلى تكییف أدواته اللغویة بحسب متطلبات مما الشك فیه أن الخطاب القرآني یسعى دوم
القراءة وتنوع المقامات، وتزداد أهمیة ها الخطاب، لیس فقط لتفرده في طرائق األداء أو 
لتمییز أشكاله األسلوبیة السامقة، وٕانما لكونه نصا إلهیا حامال لألحكام ودالالت محددة على 

واستنباط الحكم الصحیح، وٕالى جانب المسلم أن یفهم هذا النسق التركیبي لترجیح المعنى
ذلك فإن ما یقال عن وظیفة الضمیر في الجملة یمكن أن یقال مثله على مستوى النص، 
فلیست وظیفة الضمیر هي اإلحالل فقط أو التعویض عن اإلسم الظاهر، لكن تتعداها إلى 

)24(.نصيكونه رابطا یحقق التماسك النصي، ومن هنا له أهمیة القصوى في التحلیل ال

ومن هنا یبقى الضمیر إحدى األدوات النسقیة المهمة التي تعود إلى االستعماالت التركیبیة 
فالضمائر هي مفتاح اإلیجاز . واألسلوبیة التي تسعى إلى تحقیق تماسك النص وتوازنه

.وبوابته، فقد تنوب عن المفرد أو الجملة الواحدة أو عن أكثر من جملة
مباشرة من فكرة أكبر هي األصل والعدول، فالزركشي یؤكد وهو بصدد وفكرة اإلنابة تنبثق 

الحدیث عن دور الضمیر وفائدته، أن استخدام الضمیر عدول عن االسم الظاهر، وما كان 
العدول إال لداللة محددة، وما كان یمكن التواصل غلیها بغیره، وعلیه فهو یرى العدول على 

:الضمیر یحقق ثالثة فوائد منها
ما یعود إلیه الضمیر، فاإلضمار ناتج عن شهرة المضمر وعدم حاجته ألن یذكر تفخیمــ أــ

إنا مكنا :" مظهرا، كأن یدل على نفسه، ویكفیه فقط أن تذكر إحدى صفاته، نحو قوله تعالى
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یحیل إلى اهللا سبحانه " إنا"، فالضمیر األول ")25(له في األرض وآتیناه من كل شيء سببا
یحیل إلى ذي القرنیین، فالضمیر األول یتصدر اآلیة یحیل " له"ر الثاني في وتعالى، والضمی

إلى اهللا سبحانه وتعالى بصفة مباشرة وهذه اإلحالة ال یمكن أن یصیبها غموض أو لبس، 
فهي معروفة مسبقا بالنسبة لمتلقي القرآن الكریم، واإلحالة الثانیة محددة بقوة السیاق،وهذا ما 

في مأمن عن الغموض، والشك أن اإلحالة تكتسب داللتها من یجعلها هي األخرى 
إنا الذي یفسره ما بعده،.المعطیات السیاقیة العامة وخاصة إذا كانت مرتبطة بضمیر الشأن

فإنها تمنح المحال إلیه مهابة في النفس وٕاجالال في المنزلة وبعدا عن اإلمكان، وعلیه تم 
م والتمكین لذي القرنین، والقرنیة الم التوكید في إنجاز فعل كالمي غیر مباشر وهو التفخی

.له
" )26(.إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن یفقهوه وفي آذانهم وقرا: "نحو قولهالتحقیرب ـــ 

یحیل إلى الظالمین " هم"التي یحیل إلى الذات إلهیة، والثاني"إنا"فالضمائر المذكورة هي
مفرد عائد إلى القرآن الكریم حسبما هو مفهوم من وهو ضمیر " أن یفقهوه"ألنفسهم، والثالث

فالداللة التي فرضتها المعطیات السیاقیة تبدو قاطعة، ال مجال للتأویل فیها، . سیاق الكالم
إنها ذات هدف واضح، تتمثل في دعوة المشركین إلى القرآن الكریم ثم بیان إعراضهم عنه، 

جابا وغطاء، والغایة من كل ذلك هوفحق علیهم غضب اهللا تعالى أن جعل في قلوبهم ح
أما .إنشاء فعل إنجازي غیر مباشر وهو التحقیر والتنكیل بالمشركین بسبب ما قدمته أیدیهم

فقد أفادت معنى التعلیل بالمآل، ولیس موقع الجملة موقع . جملة إنا جعلنا في قلوبهم أكنة
إحالي یمیل إلى الحق أن ضمیر الشأن عنصر "وعلى الرغم من "، )27(الجملة التعلیلیة

عنصر إشاري وهو في األغلب جملة مفسرة، فإن البنیة ككل ال تنفصل عن السیاق أو 
المحیط الذي وردت فیه یستوي في ذلك المتقدم والمتأخر، إذا توفر النصوص صلة ما 
مستمرة تجعل من البنیة وحدة ضروریة في موقعها ولیست محشورة أو غریبة تخرق قانون 

")28(.االنسجام النصيالتمسك أو 
" لكنا"، لقد ورد لفظ ")29(لكنا هو اهللا ربي وال أشرك بربي أحدا: " نحو قوله: اإلقرارج ــ 

لكن :وأصله"أنا"بسكون النون الذي هو حرف استدراك ومن الضمیر المتكلم" لكن"مركبا من
الساكنة دلیال على المحذوف، فالتقى " لكن"أنا، فحذفت الهمزة تخفیفا ونقلت حركتها إلى نون 

نصب ضمیر" أنا"وال یجوز اعتبار ضمیر". لكن"نونان متحركان فلزم إدغامهما فصار
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هو "مبتدأ وجملة" أنا"ألن ضمیر المتكلم المنصوب یجب أن یكون بیاء المتكلم، ف " لكن"اسم
هو اهللا " أي شأني هو اهللا ربي، والخبر في قوله" أنا"ضمیر شأن وخبرة وهي خبر"اهللا ربي

ویذكر علماء " )30(.إلنجاز فعل كالمي غیر مباشر وهو اإلقرار واإلعتراف باهللا ربا" ربي
دون آن شكال آخر یأتي الضمیر فیه حدیث عن شیئین ویعود الضمیر على أحدهماالقر 

فلما :" اآلخر أي عودة الضمیر على أحد المذكورین عودته على المذكورین معا نحو قوله
یحیل " بینهما"فالضمیر في " )31(بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله في البحر سربا

على سبیل التوسع " بین"إلى"مجمع"یجمع بین البحرین وأضیفعلى البحرین أي محال 
یحیل إلى موسى علیه السالم " نسیا"، أما الضمیر في)32(اسم لمكان متوسط شیئین" بین"فإن

وفتاة رغم أن النسیان منسوب إلى الفتى وحده، هذا العدول یؤكد على اشتراكهم معا في 
اتج عن ضیاع الحوت، فلقد یكون األمر إنجاز فعل الضیاع، أي اشتراكهما في األثر الن

)33(.متعلقا بهما معا أو أن موسى نسي أن یذكر فتاه بالحوت

:خاتمة
وهكذا نصل إلى أن الخطاب التداولي یقوم على نظام لغوي مخصوص، صوتیا وتركیبیا 
ومعجمیا، متفق علیه بین المرسل والمرسل إلیه، ضمانا لفاعلیة التواصل، ولكفایة اللغة من 
حیث هي فعل كالمي هدفها إقناع بشر برسالة ما، وهطذا نجد التحلیل التداولي للنص 
یستنطق ما في الخطاب عموما، وفي الخطاب التفسیري خصوصا، من وظائف ومقاصد 
سیاقیة، بل یحیل على غایات النص التداولیة ومقاصده المباشرة وغیر المبارة، وهنا ال 

لغة حاملة للفظ في اآلیات ومعناها، بل لغة وظیفیة تصبح لغة الخطاب التفسیري مجرد 
أن : وتداولیة تحمل أبعادا سیاقیة دینیة وفقهیة، وعقدیة، وثقافیة، وتاریخیة، وسیاسیة، أي

تفسیر القرآن الكریم لیس عالمات وبنیات داخلیة مغلقة، بل بنیة وداللة وتركیب ووظیفة 
.تنسجم مع غایات التفسیر الكبرىسیاقیة

ت الوصل والربط بین الجمل والعناصر الفاعلة في بنیة النص هي أكبر من مجرد أدوا
ظواهر لغویة ذات معنى محددة، بل هي قیم نسقیة ضروریة الستكمال انتظام الخطاب، وقد 

.تتجاوز قوتها االنجازیة الحرفیة لینعكس ذلك كله على البنیة الداللیة للخطاب
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