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 مة:مقدّ 

عنيت اللسانيات الحديثة بقضايا اللغة وإشكاالتها التي وقفت عند مستوياتها المختلفة من 
صوت وتركيب وصيغ ودالالت، وبقيت قضايا االستعمال اللغوي وما يلج فيه من مباحث 
تتعلق بالكالم وأفعاله ومستلزمات الحوار وافتراضات مسبقة وأقوال مضمرة وغيرها من 

ة ومغّيبة في البحث اللغوي، لكن التفات فالسفة اللغة لهذه القضايا غّير القضايا عصيّ 
هتم برؤى ي، و ى بمباحث التواصل اإلنسانيعنإلى محور جديد ي  مساق اللسانيات ونقله 

 ونظريات مختلفة تنماز بالثراء والجّدة على المستويين النظري والتطبيقي. 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف هي: 

تقديم مفهوم شامل وواضح لماهية التداولية مع رفع الغموض الذي يلّف هذا  -1
 صات .رس العربي ونظيره الغربي بسبب تقاطعه مع عدد من التخّص المصطلح في الد

الكشف عن أهم مشارب الدرس التداولي والمرجعيات التي أّثرت في طروحات  -2
 المقاربة التداولية واالطالع على أبرز منّظريه .

عرض أهم مباحث التداولية بغية فهم معالم وأطر هذه المقاربة تنظيرا وإجراء انطالقا  -3
اإلشاريات مرورا بأفعال الكالم ونظرية المالءمة واالستلزام الحواري وكذلك  من بحث

 الحجاج إلى آخر القضايا التي اهتمت بها.
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 مفهومها ومهامهاالمحاضرة األولى: التداولية 

 التداولية في المفهوم العربي: 

منها ما هو معّرب  لى اللغة العربية بمرادفات مختلفةإ pragmatiqueترجم مصطلح 
ومنها ما له جذره في اللسان العربي فهي: تداولية وتداوليات، براجماتية أو براغماتية، 

 سياقية أو مقامية، تواصلية أو وظيفية، قصدية أو تخاطبية...

 وبالعودة إلى المعاجم القديمة والبحث عن الجذر اللغوي ففي معجم مقاييس اللغة:

صالن: أحدهما يدل على تحول الشيء من مكان إلى مكان، واآلخر ال والواو والالم أ" الدّ 
يدّل على ضعف واسترخاء، فأما األول فقال أهل اللغة: اندال القوم، إذا تحّولوا من مكان 
إلى مكان، ومن هذا الباب تداول القوم الشيء بينهم، إذا صار من بعضهم إلى بعض. 

ولة لغتان ويقال بل الدٌّو  ولة والدُّ ولة في الحرب وإنما سّميا لذلك من والدَّ لة في المال والدَّ
 ".1قياس الباب، ألّنه أمر يتداولونه فيتحول من هذا إلى ذاك ومن ذاك إلى هذا

ال على التغير والتحول يتكّرر في معاجم عربية أخرى؛ ففي أساس البالغة هذا المعنى الدّ  
، وأدال هللا بني فالن من عدّوهم: جعل للزمخشري يقول: "دالت له الدولة، ودالت األيام بكذا

الكّرة لهم عليه... وأديل المؤمنون على المشركين يوم بدر، وأديل المشركون على المسلمين 
يوم أحد، وهللا يداول األيام بين الناس مّرة لهم ومّرة عليهم، والّدهر دول ونوب وعقب... 

ولة انقالب الزمان من2وتداولوا الشيء بينهم حال البؤس والضر إلى حال الغبطة  " و"الدَّ
ولة في الحرب: أن ت دال إحدى الفئتين على األخرى، يقال كانت لنا عليهم  والسرور...والدَّ
لمي فيما أعلم  ولة بين األغنياء منكم" قرأها السُّ ولة. قال الفّراء : قوله تعالى: "كيال يكون د  الدَّ

ولة بموضع إنما ا ولة للجيشين يهزم هذا هذا، ثم ي هزم الهازم، بالفتح، وقال: ليس هذا للدُّ لدَّ

                                                
 .314، ص: 22، ج:1999ه(، تح: عبد السالم هارون، دار الفكر، بيروت، 393معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا) -1
، دار الكتب العلمية، 21ه(، تح: محمد باسل عيون السود، ط:335جار هللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري)ت أساس البالغة، أبو القاسم  -2

 .323، ج: ص: 1995بيروت/ 
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ولة على هؤالء، كأنها المرَّة...)وقد أداله(إدالة، ومنه قول الحّجاج: إّن  فتقول قد رجعت الدَّ
األرض ست دال منا كما أ ِدلنا منها، معناه: ستأكل منا كما أكلناها.)وتداولوه: أخذوه بالدول( 

وهذه مرة، وقوله تعالى:" وتلك األيام نداولها بين الناس" أي  وتداولته األيدي: أخذته هذه مرة
نديرها، من دال: أي دار. )و( قالوا: )دواليك: أي مداولة على األمر( قال سيبويه: وإن 

." فالفعل دال يدول دوال بضّم أو فتح الّدال يدور 1شئت حملته على أنه وقع في هذه الحال
 حول معان أهمها:

 من مكان إلى آخر. االنتقال والترحال -1
 ل.الضعف واالسترخاء في البطن وتأتي هنا مرادفة للترهّ  -2
ولة بالضم وهي ترتبط بالتداول المالي أي تناقله والتصرف فيه وتبدل أحواله. -3  الدُّ
ولة بالفتح وتوظف في معان -4 الحرب بمعنى الفعل دار وصار بمعنى الغلبة  يالدَّ

والنصرة التي ترّجح كفة طرف على اآلخر، وهو المعنى الذي ورد في آيات القرآن الكريم 
 لها من حال إلى حال.عندما ارتبطت المداولة بمعنى الحرب وكذلك مع األيام وتبدّ 

ر والتبّدل دالالت التغيّ إّن الفعل دال في االستعمال اللغوي يغلب عليه التوظيف في 
اعل أي من الفعل دال إلى الفعل ف  ل إلى صيغة ت  ع  واالنتقال، وإذا ما انتقلنا من صيغة ف  

تداول سيبقى المعنى اللغوي يدور في نفس السياق لكن مع حمل دالالت المشاركة وحضور 
 طرفين يتجاذبان هذا التداول. 

 

 

 

                                                
،      ص: 25، ج:1993تاج العر وس من جواهر القاموس، محّمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تح: محمود محمد الطناحي، الكويت،  -1

 .329، ص: 23، ج:1999ه(، دار صادر، لبنان، 911لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم)ت ، ينظر أيضا:325/329
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 :الغربي مفهومالتداولية في ال

 .1في اإلغريقية فعالية أو مسألة Pragmaتعني لفظة 

م فيقول: إن التداولية 1331( سنة  Morisإّن أقدم تعريف للتداولية هو تعريف موريس )
جزء من السيميائية، التي تعالج العالقة بين العالمات، ومستعملي هذه العالمات، وهو 

ى الطابع ئي العام، ويتعدّ تعريف فضفاض يتجاوز الحقل اللساني إلى الحقل السيميا
 والشيئي.. 2اإلنساني ليشمل المجال الحيواني وحتى اآللي

 ،يهتم الدرس التداولي بحيثيات الكالم وسياقه الذي ورد فيه أكثر مما تقوله الكلمات منفصلة
لموقف الذي قيل فيه الكالم المكان والزمان واألن تلّفظ المتكلم وما تّم إيصاله للسامع مع 

عوامل ضرورية لفهم المعنى، وبالتالي فالتداولية هي دراسة المعنى الذي يقصده كلها 
فلم يعد يهتم باللغة بوصفها نظام عالمات ، بل ، 3المتكّلم، كما أنها دراسة المعنى السياقي

االستعمال الذي نشكله من العالمات اللغوية، ولم يعد يسأل عن أبنية نحوية مستقلة عن 
بل يتعلق األمر بمنطوقات ال يمكن أن تحّدد أساسا إال بمواقف موقف استعمالها ، 

 .4استعمالها

ال شك أن اللغة هي نظام ذو طابع ترميزي، لكن عملية فهمها ال تقف على إنتاج الرموز 
عند المتكلم وفك هذه الرموز عند تأويلها، ألن استعمال اللغة ال يحتاج فقط إلى عملية 

أيضا إلى عمليات استداللية ذات صبغة غير لسانية تتعلق الترميز اللغوي بل يستند 
 .5بمعارف وحيثيات سياقية

                                                
 39( ، ص: 2229، مطبعة السالم، )البصرة/21شظايا لسانية، مجيد الماشطة، ط: -1
 .12(، ص: 1959، مركز اإلنماء القومي)بيروت/21المقاربة التداولية، فرانسيسكو أرمينكو، تر: سعيد علوش، ط: -2
  .19، ص:2212، دار النشر: الدار العربية للعلوم، دار األمان )لبنان/ المغرب(، 21التداولية، جورج يول، تر: قصي العتابي، ط:-3
 .52، ص: 2211، زهراء الشرق، القاهرة، 21اللغة والفعل الكالمي واالتصال، زيبليه كريمر، تر: سعيد حسن البحيري، ط:  -4
(، ص، 2223، دار الطليعة )لبنان/  21محمد الشيباني، ط: -سيف الدين دغفوس -علم جديد في التواصل–التداولية جاك موشلر، -آن روبول -5

22. 
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، 1إّن التداولية هي دراسة للغة بوصفها ظاهرة خطابية وتواصلية واجتماعية في نفس الوقت
وبهذا تحضر التداولية بوصفها حقال تكميليا لما ألغته أو أهملته اللسانيات وحتى ما تجاوزته 

الفلسفة وعلم االجتماع وعلم النفس؛ لذلك فقد وصفت بأنها االختصاص حقول أخرى ك
 ."2الجامع "لهوامش االختصاصات

 اللسانيات الحديثة من الوصف والتفسير إلى التداولية: 

تعتبر اللسانيات الحديثة أحد ميادين العلوم االمبريقية التي انتقلت إلى العلوم اإلنسانية 
متأثرة بالعلوم التجريبية المعتمدة على التجربة والمالحظة في التحليل؛ وبعد أن سيطر 
التحليل التاريخي والمقارن على علم اللغة ردحا من الزمن جاءت دراسات سوسير ثورة على 

لتاريخي ونقلة للعلوم اللغوية، استطاع اللغوي فرديناند دي سوسير تأسيس علم المنهج ا
ألسني يدرس اللغة واللسان دراسة موضوعية تقوم على الوصف والمالحظة، وعلم اللغة 
الوصفي" يمكن أن يوصف بأنه علم ساكن ففيه توصف اللغة بوجه عام على الصورة التي 

"، حيث 3يس بالضرورة أن تكون في الزمن الحاضر توجد عليها في صورة زمنية معينة ل
تدرس اللغة بوصفها نظاما من اإلشارات أو العالمات، هذه األخيرة التي تدرس من خالل 
عالقتها بما يجاورها ويتعالق معها من عالمات في نظام اللغة وتهتم بكل أجزاء الجملة 

 ذاتها ومن أجل ذاتها. وعالقة وحداتها تموضعا وصياغة ويؤكد على دراسة اللغة في

لكن هذه الدراسة بقيت تجريدية تركز على دراسة اللغة ظاهرة اجتماعية دون االهتمام  
بالكالم بوصفه حدثا يختص باالستعمال واآلداء الفعلي للغة عند األفراد، لقد اعتبر سوسير 

بتناول الحقيقة أن العمل الفردي للسان هو بمثابة مرحلة جنينية وبالتالي وجب االهتمام فقط 
؛ فقد أقصى الكالم من دراسته الوصفية مركزا على اللغة كونه عمال فرديا 4االجتماعية

                                                
 .19، ص:2229، دار الحوار، سوريا، 21التداولية من أوستن إلى غوفمان، فيليب بالنشيه، تر: صابر حباشة، ط: -1
 المرجع نفسه. -2
 .139، ص: 1995، عالم الكتب، بيروت، 25أحمد مختار عمر، ط:أسس علم اللغة، ماريو باي، تر:  -3
 .31، ص: 1953علم اللغة العام، فردينا ندي سوسير، تر: يوئيل يوسف عزيز، منشورات آفاق عربية، بغداد،  -4
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هامشيا ال يرقى إلى الدراسة والتنظير، كما أنه غير متجانس عكس اللغة التي تتسم 
بالتجانس باعتبارها نظاما من اإلشارات يجمع بين المعاني والصور الصوتية؛ كما أن هذه 

رات يمكن تحويلها إلى رموز كتابية تقليدية، في حين يصعب تقديم صور ألفعال اإلشا
الكالم، هكذا أقّر سوسير أن موضوع الدراسة عنده هو علم اللغة وال يمكن دراسة الكالم 

 ".1ألنهّ "غير متجانس

وهو ما نجده أيضا عند نوام تشومسكي الذي اهتم بالدرس األلسني التوليدي لكن مع التركيز 
على القدرة والكفاءة اللغوية في شقها التنظيري وإهمال الحدث الكالمي؛ ركزت المدرسة 
التوليدية على دراسة القضايا النحوية بدل االهتمام بفهم الممارسة اليومية للغة؛ والسياقات 

، والتي تؤثر على المعنى الغاية   (paralinguistique )والعناصر المصاحبة للغة
واصل، حيث ركزت جهود تشومسكي على االنتقال من المعنى السطحي األساسية في الت

الذي توقف عنده سوسير وجهود من تبعه من البنيويين الممثل في المالحظة والوصف إلى 
، حيث حاول تشومسكي اإلجابة عن 2االهتمام بالنشاط الذهني المنِتج للغة عند البشر

ل النهائية من مخزون لغوي محدود، إشكالية تتمحور في تفسير : كيف يمكن إنتاج جم
 وكيف يمكن فهم جمل ونصوص لم تسمع من قبل؟

، ألنه يحيل في الممارسة paradigmإّن النحو التوليدي هو حّد صالح لألنموذج المثالي 
العملية إلى فئة النظريات التي تشترك في افتراضات معينة؛ وهي أّن اللغة ظاهرة عقلية أو 

ن خالل أنظمة حسابية لوغاريتمية ذات قواعد إجرائية، يكون فيها ذهنية يمكن دراستها م
الحدس متاحا، وينظر للغات على أنها مجموعة من الجمل، لقد أكد النحو التحويليدي على 

يرى جيفري ليتش أنه تم التخلي "كلية" -مركزية التركيب النحوي مع نظرة هامشية للداللة

                                                
 .35، 33ينظر: المصدر نفسه، ص:  -1
(، 2214فرانثيسكويوس راموس، تر: يحي حمداي، دار نيبور )العراق/ -مبدأ التعاون ونظرية المالءمة والتأويل –مدخل إلى دراسة التداولية  -2

 .22ص: 
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النحو باعتباره نظرية لآللة الذهنية أو القدرة العقلية وتركيز تشومسكي على استقاللية  -عنها
 .1مما منعه من دراسة استعمال اللغة ووظائفها على نحو جدي

وبالتالي فنجد أّن كال من دي سوسير ونعوم تشومسكي قد ركزا على دراسة اللغة شكال 
الكالمي  مجردا عبر قوالبها الصوتية والتركيبية مع تجنب توظيفها وتطبيقها على الفعل

كونه آداة اللغة الفعلية عند المتكلم الفرد والمتلقي للخطاب في سياقه فقد ظّل الخطاب نسقا 
شكليا مجردا و)المتكلم/المخاطب( المثالي يتصرف في كفاءة خطابية مجردة، أي أّنه يعرف 

، 2دنظاما من القواعد المجردة وأّن نظام القواعد هو ما تدرسه اللسانيات على وجه التحدي
هذا المنحى الشكالني المجرد غّيب قضايا وإشكاالت مختلفة تتعلق بقواعد االستعمال 
اللغوي، إذ تجنب الخوض في تدارس جوانب تتعلق بمقاصد المتكلمين، والحجاج وأفعال 
الكالم واألقوال المضمرة وكل مايتعلق بالموقف الكالمي الفعلي بما يغيب من أقوال ويفهم 

 من خالل السياق.

إذ أّن التركيز على دراسة الدالالت المعجمية للغات الطبيعية وفق المقاربة البنيوية  
والتوليدية جعلها تصطدم بإكراهات على المستوى الداللي تتعّلق بتفسير وظائف الموّجهات 
المرتبطة بالمتحاورين كضمائر المتكّلم والمخاطب )أنا/،أنت(، وظروف الزمان والمكان ) 

، 3ناك...(، وهي الموّجهات التي تحيل على التلّفظ ومكوناته ووضعية المتلّفظاآلن، هنا، ه
وهي موّجهات مهمة وفق رؤية المقاربة التداولية لفهم داللة الجمل تتجاوز الدالالت 
المعجمية في عالقتها مع بعضها في التركيب لتحيل إلى دالالت ضمنية يتوّصل إليها من 

ات السياقي اللساني وغير اللساني، ومع تعدد المدارس خالل مستلزمات الحوار ومقتضي
اللسانية واختالف توجهاتها وتشّعب مصنفاتها برزت دراسات تتخذ منحى وظيفيا يهتم 
بتدارس اللغة في بعدها التواصلي ويقدم اتجاها جديدا في الدرس األلسني الحديث اتضحت 

                                                
 .12(، ص: 2213ينظر: مبادئ التداولية، جيوفري ليتش، تر: عبد القادر قنيني، افريقيا الشرق )المغرب/ -1
 .231ص: ،2212، دار الحوار، سوريا، 21لسانيات الخطاب: األسلوبية، التلفّظ، التداولية، صابر حباشة، ط: -2
 .29(، ص: 2215، رؤية )القاهرة/21المقاربة التداولية لألدب، إلفي بوالن، تر: محّمد تنفو وليلى احمياني، ط:  -3
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ومعه بدأ عهد جديد هو عهد  مالمحه مع مناقشات أوستن وتلميذه سورل ألفعال الكالم
 اللسانيات التداولية.

الفلسفة الجذر الحقيقي لحقل التداولية ولم يكن للتداولية أي عالقة باللسانيات والدرس  تعد
م عادت مختلف 13في نهاية القرن فهي وليدة أسئلة طرحها فالسفة اللغة، و اللغوي؛ 

 ، 1جذريةبصفة ووظائفها سؤال اللغة إثارة التيارات إلى 

نشأت التداولية بالتوافق مع ظهور العلوم المعرفية ) علم النفس واللسانيات و وفلسفة العقل 
والذكاء االصطناعي وعلوم األعصاب ( التي نشأت ردا على التيار السلوكي الذي انتهج 
التجريب والمالحظة في دراسة اللغة بعيدا عن الدراسات الذهنية الصورية غير المادية؛ 

اذبت أطراف عديدة حقل التداوليات التي ارتبطت بفلسفة اللغة وعلم النفس المعرفي تجو 
الفلسفة  كما تعدلى العلوم السيميائية واللغوية، إجيا و علم االجتماع إضافة و واألنثروبول

 التحليلية أحد منابع التداولية الرئيسية.

 مهام التداولية: 
 هي : 2في ست نقاطتلخص فرانسواز أرمينكو مهام التداولية 

الذاتية: تتساءل فرانسواز عن دور الفاعل في الجملة بوصفه متحدثا متكلما انطالقا  -1
 من الرؤية التواصلية وليس من منطلق الفكر.

الغيرية: ويكون التركيز هنا على المخاطب " اآلخر"الذي أتكلم معه أو ال أتكلم معه،  -2
 وطبعا من خالل النظرة التواصلية.

الديكارتي" وعبارة" أفكر" هنا ضرورة تداولية في كل مرة يتلّفظ بها "الكوجيتو  -3
 وتناقضه خاطئ في المبدأ التداولي، فقولك: "ال أوجد" يناقض مضمون الملفوظ.

                                                
جورج إليا سرفاتي، تر: محمد الراضي،  د.ط، مركز  -ينظر: النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية، ماري آن بافو -1

 . 332-349(، ص:2223عربية)بيروت/دراسات الوحدة ال
 .25المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، تر: سعيد علوش، ص:  -2
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االستنباط المتعالي للمقوالت عند كانط ؛ وتقصد به تحصيل القيمة األساسية في  -4
تقود وجهة النظر التداولية إلى تركيب الفكر فهو محكوم بمبادئ عند االستعمال، حيث 

األخذ بعين االعتبار المظهر " اللغوي" المحض لهذا االستنباط، وكذلك المظهر التداولي 
 للوجهة التفاعلية لما يعد قضايا كبرى في العالم.

يعبر عن هذا المظهر التفاعلي بطريقة أكثر وضوحا في المناقشات التي تشخص  -5
 تاريخ العلوم.

 عمق المنطق، إذ يجد هذا المنطق.  داولية أن توضع فييمكن للتيمة الت -6

المالحظ في المهام التي لخصتها فرانسواز االهتمام بدراسة اللغة في االستعمال وبالتالي 
االهتمام بمواقف المتكلم والمخاطب، إضافة للمقام التواصلي الهادف إلى توصيل أثر 

ستنباط المساعدة على فهم الرسالة معين، لذلك يجدر االهتمام بعناصر االستدالل واال
اللغوية من جهتين من جهة البنية وعالقة الرموز ببعضها ومن جهة التفاعل بينها وبين 
ماترمز إليه وتحيل عليه، ولذلك فالتوسل بآليات المنطق وعلوم المعرفة أساسي لتفسير 

 الظواهر اللغوية تداوليا.

لغة بوصفها نشاطا ترميزيا صرفا كما مّثلتها إّن التداولية في مهامها تنصرف عن دراسة ال
دراسات سوسير وتشومسكي، واتجهت الى دراسة استعمال اللغة أي أن االهتمام ال يكون 
ببنية اللغة لكن بأحوال المقام ومواقف الكالم وظروفه، إضافة إلى االهتمام بأحوال 

ى إنجاح عمليات المتخاطبين وما ينجر عن حواراتهم وما يستلزم ويالئم ويساعد عل
 التواصل.

ركزت على العمليات االستداللية التي تراعي جوانب مختلفة في تدارس الملفوظات، وذلك 
عن طريق تفسير هذه العمليات عبر توسلها بآليات مستمدة من علوم مختلفة كالفلسفة 

 وعلوم المعرفة واللسانيات وعلم االجتماع وعلم النفس والسيمياء..
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التداولية تتلخص في اإلجابة عن إشكاالت بقيت عالقة وغير قابلة للضبط وبالتالي فمهام 
والتنظير واستعصت على القبض والتفسير كونها تخضع لالرتجال في مواقف ال يمكن 

 التنبؤ برد الفعل فيها،  مما يجعل نشاطاتها وثيقة الصلة بتيارت عديدة.
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 -1-المحاضرة الثانية: روافد التداولية

سنقوم بتقديم أبرز التيارات التي أسهمت في ظهور التداولية مع ذكر لبعض روادها لكثرتهم 
ات لذلك سنكتفي بعرض إسهامات أهم الذي يخرجنا عن هدف هذه المحاضر  وعدم التوسع

 المؤثرين: 

 :Sémiologieالسيميائية -1

عة كبيرة من إّن السيميائيات هي نشاط معرفي وعلم يستمد أصوله ومبادئه من مجمو 
وعلم النفس؛ وهي آداة لقراءة كل الحقول المعرفية كالفلسفة وواألنثروبولوجيا واللسانيات 

ت البسيطة ومرورا بالطقوس االجتماعية وانتهاء لسلوك اإلنساني بدءا من االنفعاالمظاهر ا
 .1باألنساق اإليديولوجية الكبرى 

حياة العالمات " والدالالت المتداولة  في الوقت الذي بّشر فيه دي سوسير بعلم جديد يدرس
في الوسط المجتمعي. وهذا العلم يشكل جزءا من علم النفس المجتمعي..ومادام هذا العلم 
لم يوجد بعد فال نستطيع أن نتنبأ بمصيره، غير أننا نصرح بأن له الحق في الوجود وقد 

، اشتغل "2م العامتحدد موضوعه بصفة قبلية.وليس علم اللسان إال جزءا من هذا العل
على السيميائيات بوصفها علما م(1133/1314)الفيلسوف األمريكي شارل ساندرس بيرس 

 ...3شامال موضوعه التجربة اإلنسانية بصرف النظر عن كونها لسانية أم حركية أم لونية

وفي هذا الصدد يقول:" لم يكن في وسعي أن أدرس أي شيء، سواء تعّلق األمر 
بالرياضيات أو األخالق أو الميتافيزيقا أو الجاذبية أو الديناميكية الحرارية أو علم 

                                                
 .23(، ص: 2212، دار الحوار )سوريا/23سعيد بنكراد، ط: -مفاهيمها وتطبيقاتها -السيميائيات -1
 .25محاضرات في علم اللسانيات العام، فردينان دس سوسير، ص:  -2
 .44(، ص: 2215، دار كنوز المعرفة )عمان األردن/21أصولها واتجاهاتها، جواد ختام، ط: التداولية  -3
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البصريات أو الكيمياء أو علم التشريح المقارن أو علم الفلك أو علم النفس أو علم 
 ."1العلوم...والميتودولوجيا، إال من زاوية سيميائيةاألصوات أو االقتصاد أو تاريخ 

"تسمية أخرى للسيميائيات؛ تلك النظرية شبه  رس المنطق في معناه العام هو:لقد اعتبر بي
وإذا فالسيميائيات عند بيرس هي الوجه الثاني للمنطق، "2الضرورية والشكلية للعالمات

عند سوسير يتكون من دال ومدلول، مقصيا المرجع  كانت العالمة قد اتخذت طابعا ثنائيا
نجدها متمثلة عند بيرس بطابع ثالثي تتصل  أو اإلحالة إلى العالم الخارجي، في حين

حيث تتكون العالمة عند بيرس من دال ومدلول ومرجع يتصل مقوالته بالمنطق الفلسفي؛
يات الرئيس عند سوسير بهما لكن بطريقة غير مباشرة، وبالتالي إذا كان موضع السيميائ

رئيس في سيميائيات بيرس هو السيميوزيس الهو دراسة حياة العالمة، فالموضوع 
sémiosis العملية المتمثلة في وضع الكون في عالمات/فكر، ابتعد بيرس ، والمقصود به

في رؤيته عن الفكر التجريبي وأعطى بعدا تأمليا فلسفيا لدراسته السيميزيس، المتكّون من: 
ثة ألقطاب: المادة الدالة المكّونة من الحامل والمحمول، والمدلول الذي يمثله الدال، ثال

 .والمؤّول

الفلسفة الظاهراتية التي لقد استفاد بيرس في دراسته للعالمة من الفكر الكانطي إضافة إلى 
 منتدعو إلى التخّلص من المعطيات الموجودة خارج الذات المدركة؛ ألنها معطيات فارغة 

والعالمات الت إدراك، إذ أننا ال ندرك العالم بشكل مباشر، أي داللة أو معنى وال توفر حا
مات وال ر والعالم فال وجود لفكر دون عالهي أداة التوسط المثلى، التي تتوسط بين الفك

إن العالمة عند بيرس علم متأصل في طبيعة اإلدراك  ؛يمكن أن نفكر خارج هذه العالمات
اإلنساني، الذي يتحدد من خالل مقوالت فانيروسكوبية تمثلها مستويات ثالث تحدد كيفية 

                                                
 .32، ص: 2229يناير/مارس  3، العدد 33السيميائيات النشأة والموضوع، سعيد بنكراد، عالم الفكر: المجلد .-1
2- Régis Debray:Vie et mort de l’image, éd Folio, 1992, p 15  59السيميائية النشأة والموضوع لسعيد بنكراد، ص: ، نقال عن ،

55. 
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إدراك الذات لنفسها وللعالم وللوجود، تدرك الذات العالم الخارجي بدءا في عالم احتمالي 
 .المحسوسة مفصول عن أي سياق زماني ومكاني مجرد عن القصدية

يطلق عليه بيرس المقولة األولى التي تتألف من كل األحاسيس والمشاعر والنوعيات بعيدا 
عن تحققها، ثم ينتقل إدراك الذات للعالم الخارجي إلى مستوى ثان تبرز فيه األشياء على 

حيث تدخل مرحلة التحقق الفعلي والوجود المادي في عالم الموجودات  هيئة متجسدة
مجّسدا في الهنا واآلن، وهي المقولة الثانية، لكن هذا التعيين غير مستقر  والتعيين

وعرضي، لذلك يقترح بيرس مقولة ثالثة تبّرر العالقة بين المقولتين األولى والثانية وتمنحه 
بعدا قانونيا، هي مقولة الرمزي ومقولة المفاهيم والوجود االستقبالي، والقبض على البعد 

 .1إلنسانية هو الكفيل بإنتاج المعرفة وتداولها واستهالكها وإعادة إنتاجهاالرمزي للتجربة ا

ومن خالل المقوالت الفينومينولوجية يمكن التعرف على العالمة باعتبارها صيغة تنظيمية 
للوقائع اإلنسانية. فإذا كان األول يحيل على الثاني عبر الثالث ) المشاعر تتجسد في 

لك(، فإن العالمة عند بيرس تشتغل وفق المبدأ نفسه، مبدأ الواقع عبر قاعدة تسمح بذ
 )يحيل على موضوع  (repésentamenماثول ) الثالثية ومبدأ اإلحالة؛ فاعالمة هي 

objet)عبر مؤول ( interprétant) هذه الحركة لسلسلة اإلحاالت هي السيموزيس أي ،
أي أت السميزيس هي المسؤولة عن النشاط الترميزي الذي يقود إلى إنتاج الداللة وتداولها، 

إقامة العالقة السيميائية الرابطة بين الماثول)المجّسد عيانا( والموضوع عبر فعل التوّسط 
لسيميائية عند بيرس تجربة شمولية تتسع في اإللزامي الذي يقوم به المؤول. وبهذا تصبح ا

محاولة الستيعاب الكون وخواصه من خالل ثالثة مستويات: ما يحضر في األعيان، ما 
 .2يحضر في األذهان وما يتجلى من خالل اللسان

                                                
 .33-31نفسه: ص:  -1
 .92، 91المرجع نفسه، ص:  -2
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فهو العالمة بالمعنى  typeكما أرسى بيرس ثنائية )النمط/االستعمال(؛ أما النمط 
( فهو tokenمجرد وتقع في اللسان، أما االستعمال أو الورود ) السوسيري للفظ، فهي كيان

 االستعمال الملموس للنمط في السياق .

 :1وقد صّنف بيرس العالمات إلى ثالثة أنواع

وترتبط بالمرجع بواسطة عرف ثقافي، وقد أّكد سوسير على  :العالمة الرمز -1
 اعتباطيتها.

ووهي ال توظف إال في االستعمال، كداللة الدخان على النار  :العالمة اإلشارة -2
 وداللة الحمى على المرض..

وهي عالمة تشارك المرجع في عدد من الخاصيات التي يتوفر العالمة األيقونة:  -3
 عليها، مثل الرسم التصويري.

س إن العالمة ال تحيل إلى معنى في ذاتها كونها اعتباطية ترتبط بما تواضع عليه النا
بوساطة العرف واالصطالح، لكنها تلعب دور الوسيط المحيل إلى مرجع في الواقع، وتعدد 
أنواعها بين اللساني واإلشاري واأليقوني يؤكد أنها تتخذ إضافة إلى طابعها األنطولوجي 

 بعدا تداوليا؛ فهي تختلف باختالف استعماالتها في سياقات مختلفة.

في إطار فلسفي استطاع شارل موريس بعده وضع أبعاد  هذا البعد التداولي أّثث له بيرس
 Charle، تأثر شارل وليام موريس)واضحة تؤصل لنظرية في االستعمال من خالل العالمة

William Morris رؤية فريجة وفتجنشتاين حول اللغة تبنيه ( بأفكار بيرس إضافة إلى
يها المقاربات اللسانية ؛ حيث حاول التأسيس لنظرية عامة للعالمات تتوحد فالعلمية 

فالسيميائيات هي ، والمنطقية والسيكولوجية والبالغية بل حتى األنثروبولوجية والبيولوجية
علم من العلوم كما أنها آداة" أرغانون" في خدمة العلم؛ موضوعها دراسة األشياء 

                                                
 .42التداولية من أوستن إلى غوفمان، فيليب بالنشيه، ص:  -1
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الشكلية  وخصوصيتها، وباإلسقاط على اللغة فتتمثل دراسة اللغة سيميائيا في دراسة البنية
من جهة ودراسة عالقة هذه اللغة بالموضوعات المشار إليها كذلك وباألشخاص 

 المستعملين لها.

على السيرورة الداللية؛ فالعالمة دوما تحيل  للداللة وّظف موريس مصطلح السيميوزيسوقد 
، فهي ال تحيل على شيء بذاتها إنما تعتبر وسيطا عالميا كونها أشياء على شيء ما

(، وفي الوقت نفسه هي آداة مفهومية للخطاب الذي يصف العلم métachoseموصوفة )
 (métascience)  وبهذا تصبح السيميائيات الموريسية هي الدراسة التي تدرس العلم

 بوصفه عالمة؛ حيث يقسم السيميوزيس من حيث عالقة العالمة بالموضوعات إلى ثالث:

البعد التركيبي الذي يدرس العالقة القائمة بين  ها:العالقة الشكلية للعالمات فيما بين -1
 العالمات نفسها وهي ال تشكل جزءا من الصيرورة السيميائية.

 وهو البعد الداللي للسيميوزيس. عالقة العالمة بالموضوعات)األشياء/المرجع(: -2
وتمثل الشق التداولي لسيميائية موريس؛ عالقة العالمة بمستعمليها) بمؤوليها(: -3

ختصر في رؤيته للتداولية بوصفها:" جزءا من السيميائية، التي تعالج العالقة بين الذي ي
 .1العالمات، ومستعملي هذه العالمات "

 يستطع تطويره. لكن هذا النموذج الذي يقدمه وصف بأنه مجرد نموذج اختزالي تبسيطي لم

 

 

 

 
                                                

 ب بالنشيه، ، ينظر أيضا: التداولية من أوستن إلى غوفمان، فيلي23-23ينظر: المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو: ص: -1

 .43،44ص: 
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 -2-المحاضرة الثالثة: روافد التداولية

 الفلسفة التحليلية:  -2

عالم  تطورت على يدهذه الفلسفة في العقد الثاني من القرن العشرين في فيينا و  ظهرت
وبرتراند راسل  ،(م1141/1325)G.Fregeفريجهغوتلوب لسوف األلمانيالرياضيات والفي

م(، اللذان ركزا على 1182/1381) B.Russelعالم الرياضيات والفيلسوف االنجليزي 
ة عن الفيزياء اعتمادا على مبادئ منطقية صرفة، تفسير الرياضيات بطرق تحليلية بعيد

لعادية، بحكم أن اللغة الحسابية لها وجه وكان من نتائجها فصل اللغة العلمية عن اللغة ا
أحادي مباشر عكس اللغة العادية التي تفهم بأشكال مختلفة ومتعددة المعاني، كونها وسيلة 

فريجة أولى لبنات التداولية حيث عدت تواصل وظيفتها التأثير واإلبالغ، ولهذا وضع 
؛ ومن أهم اإلشكاالت أبحاثه حول اللغة العادية ووظائفها منطلقا ألعمال أوستين وسيرل

 Peanoاللغوية التي ناقشها غ.فريجة وب.راسل، والفيلسوف اإليطالي بيانو 
ية على القض عندما تدلفم( التمييز بين القضية الحملية والقضية العالقية؛ 1151/1332)

عالقة واحدية تشمل اسما علما أو اسما عاما فهي قضية حملية مثل قولنا: زيد يدرس أو 
 التلميذ يدرس.

مثل  1أما إذا دّلت الجملة على عالقات ثنائية أو ثالثية أو رباعية فهي تسمى جملة عالقية
ة، يلعب قولنا: يلعب عمرو وزيد: جملة ثنائية، يلعب عمرو وزيد في الملعب: جملة ثالثي

 عمرو وزيد في الملعب هذا المساء : قضية رباعية.
اكتشافات المنطق الرمزي  ىوتعد القضية الحملية التي تجمع بين اسم العلم والمحمول أول

من ميزوا بوضوح الفرق بينهما إذ أنها نوقشت بشكل واضح ع دَّ  ويعتبر فريجه وبيانو أول
ورغم أنها نوقشت عند أرسطو وفي المنطق نقلة هامة في تاريخ فلسفة اللغة الحديثة؛ 

                                                
، نقال عن في فلسفة اللغة، Marsh,London, 1956. 1951, P-B.Russel, Logic and Knowledge, Essays 1901,108,ينظر:  -1

 .12(، ص: 1953محمود زيدان، دار النهضة العربية )بيروت/
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الصوري القديم لكنها اتسمت الغموض وعدم توضيحها، واعتباره: زيد إنسان/ كل إنسان 
في الفلسفة الحديثة نجد أن القضية  فان، هما مثاالن لقضية حملية دون تمييز ، أما

، أما القضية األولى: زيد إنسان هي قضية حملية ألنها جملة واحدية تحتمل معنى واحدا
الثانية: كل إنسان فان فهي ليست قضية حملية إنما اختصار لقضية شرطية متصلة )إذا 

 .كان زيد إنسان فهو فان(
 ي نقطتين:فريجة بين اسم العلم واالسم المحمول ف ويفرق 

تتمثل الوظيفة األساسية السم العلم في إشارته إلى شيء فردي معين، أما االسم  -1
، وهو معنى عام تندرج Conceptالمحمول فوظيفته األساسية هي داللته على تصور 

تحته أشياء جزئية مختلفة، كما أّن اسم العلم يؤدي معنى تاما مستقال وال يحتاج إلى لفظ 
 .بمفرده ويحتاج دوما إلى اسم علم  ّما المحمول فال يستعملآخر يتّمم معناه، أ

إذا ارتبطت باسم العلم و وهي ألفاظ ال معنى لها بمفردها األلفاظ الدالة على التسوير:  -2
؛ عندما نقول بعض 1محمولسم بينما تكتسي معنى معينا إذا ارتبطت بافهي تفسد معناه، 

ألن التبعيض أو النفي ال يكون في اسم العلم، محمد أو ال محمد هذا التركيب ال معنى له 
أو ال يمكن ذلك، هذه التراكيب لها معان  ،أو بعض الناس ،لكن عندما نقول كل شخص

 سليمة المبنى والمعنى.
، فتغنشتاين Carnabوقد تأثر بأفكار فريجة العديد من الفالسفة مثل: كارناب 

Wettgenstein  أوستين ،austin  ... 
ميادين الدرس وطرائق البحث تشترك تيارات الفلسفة التحليلية في جملة رغم اختالف 
 من المبادئ أهمها:

هدفا وغاية من غايات التحليل التركيز على اللغة واالهتمام بقضاياها بوصفها  -
 للتعبير عن عوالمنا الداخلية والخارجية  آداة لفهم ذواتنا، وسبيالالفلسفي إضافة إلى كونها 

                                                
 .13-12ينظر: في فلسفة اللغة، محمود زيدان، ص:  -1
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 ام من مواضيع نظريات المعرفة إلى موضوع التحليل اللغوي. انتقال االهتم -
 االهتمام بالتفاصيل وتبسيط طرق التحليل بحثا عن الدقة وتجنبا للشمولية والتعميم. -
والمثالي  1االستغناء عن أسلوب البحث الفلسفي القديم خاصة في جانبه الميتافيزيقي -

 .والتركيز على األسلوب العلمي في جانبه الواقعي
االهتمام بالمرجع أو عنصر اإلحالة، حيث ركزت على دراسة العالم الخارجي  -

 .وبالتالي اهتم رواد الفلسفة التحليلية بمباحث الداللة وتعمقوا فيها

 ويمكن تقسيم مدارس الفلسفة التحليلية إلى ثالث مدارس:

مع  ،م(1112/1336) شليجالوضعانية المنطقية التي أسسها موريتس  فيينا مدرسة-1
م( وفريدريش فايزمان  انمازت برفضها القاطع للميتافيزيقا 1131/1381)كارناب رودولف 

بوصفها لغو خال من كل معنى، وانتقل التركيز إلى اللغات الطبيعية ألنها الوحيدة التي لها 
 ..معنى

 مدرسة كمبريدج التي ضّمت راسل و مور وفتجنشتاين.-2 

 هيرث ستراوسن وهتشماير.. مدرسة أكسفورد من روادها أوستن-3

هذه التيارات الثالث صّبت اهتمامها على اللغة لكن التيار الذي انبثقت منه التداولية 
وتوسعت معها قضاياها هو الذي اهتم باللغات العادية وهو أساس دراسات فتغنشتاين، التي 

 تبناها أساتذة أكسفورد وعلى رأسهم أوستين وتلميذه سيرل.

م( 1113/1351الفيلسوف االنجليزي) (Ludwing Wittgenstein)  ينلودفينغ فتغنشتا
ومور، وصف بأنه نقطة انعطاف بين الفلسفتين القديمة والحديثة، وحملت ميذ راسل وهو تل

فلسفته طابعا نقديا اتسم بردود ورفض لعديد من أفكار الفلسفة التقليدية وحتى ألفكار 

                                                
 .21م(، ص: 2223، دار الطليعة )بيروت/21ء العرب ، مسعود صحراوي، ط: التداولية عند العلما -1
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، )راسل، مور، رامزي وآير..( رواد الفلسفة التحليلية وفالسفة معاصرين له من أساتذته
ورغم أن بداياته كانت مع البحوث المنطقية إضافة إلى نقده ألفكاره هو في بحوثه المبكرة؛ 

ر الكثير من أفكاره التي تحولت إلى هجوم حاد ضد حول اللغات المثالية لكنه غيّ 
كون "  يدية عائدة إلى سوء فهم لمنطق اللغةالميتافيزيقا معتبرا أّن كل مشكالت الفلسفة التقل

المشكالت الفلسفية تقوم حين يساء استخدام اللغة"؛ ويمكن إزالة هذا اللبس حين تكون 
انتقل من دراسة اللغة العلمية والمنطقية إلى دراسة اللغة ، 1اتعابيرنا أكثر دقة وتحديد

داحضا فكرة الفصل بين و ، نافيا 2العادية متخذا مهمة الفلسفة وصف االستعمال الشائع للغة
، كما شّدد فتغنشتاين على اللغة والفكر فهما متفاعالن يبني أحدهما اآلخر بشكل تبادلي

، بطرحه سؤالّ:" ما الذي يعطي الحياة إلى العالمة؟ إنها تعيش من خالل االستعمالدور 
مال الجمل في وبهذا ال يتعلق األمر باستعمال كلمة في جملة، بل باستعاالستعمال."؛ 

 : أي مواقف الفعل.3المواقف المحسوسة
يعرفها في كتابه  ، التي(languge gamesة ) وهو ما أدرج له مصطلح ألعاب اللغ 

وقد نقل عن دروسه التي حاضرها في جامعة كمبريدج، واشتهرت -األخير "بحوث فلسفية"
الّلغة"  -:" المقصود من مصطلح "لعبة-بمسمى الكراسين البني واألزرق نسبة إلى لونيهما

تكّلم أي استخدام اللغة هو جزء من الفاعلية، أو صورة من الإبراز حقيقة معينة، هي أّن 
 صور الحياة"، ويقدم بعض األمثلة لتوضيح مفهوم ألعاب اللغة مثل: 

 إصدار األوامر وإطاعتها. -
 وصف مظهر شيء ما حسب الوصف كرسم لوحة فنية ووصفها. -
 ذكر أو تقرير حادثة. -
 ذكر احتماالت مختلفة عن حادثة معينة. -

                                                
الكالم نقال عن – 29، ص22بحوث في الفلسفة، لودفيج فتجنشتين، تر: عزمي إسالم، مراجعة: عبد الغفار مكاوي، جامعة الكويت، ص: -1

 .-المراجع عبد الغفار مكاوي
 .31-32بالنشيه، تر: صابر حباشة، ص:  ينظر: التداولية من أوستن إلى غوفمان، فيليب -2
 .23، 22المقاربة التداولية، فرانسيس آرمينكو، ص: -3
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 تأليف قصة وقراءتها -
 تمثيل مسرحية. -
 إنشاد األناشيد. -
 حل األلغاز -
 نكتة وإلقاؤها. تأليف -
 حل مشكلة في الحساب التطبيقي. -
 الترجمة من لغة إلى أخرى. -
 .1السؤال، الشكر، الّلعن، التهنئة، الصالة -
وينّوه فتغنشتاين إلى أن عدد األمثلة ال متناه ويختلف باختالف مواقف الحياة الذي  -

 .معه تختلف صور التعبير عنها باللغة

 تسمية الموضوعات كاألشياء واألشخاص واألماكن و... وبالتالي فتعّلم اللغة ال يقف عند

بل إننا نقوم عند توظيفها "بفعل أشياء كثيرة بالجمل التي نقولها"، ويقدم فتغنشتاين مثاال عن 
 صيغة التعجب فهي واحدة لكنها تعبر عن مواقف مختلفة كقولنا:

 ! النجدة -
 ! بعيدا -
 ! ال -
 ! روعة -
 ! ماء -
  !2أوه -

                                                
 .52بحوث في الفلسفة، لودفيج فتجنشتين، تر: عزمي إسالم، ص:  -1
 .52بحوث في الفلسفة، لودفيج فتجنشتين، تر: عزمي إسالم، ص:ينظر:  -2
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إلى دراسة اللغة العادية اليومية بعيدا عما ركز عليه قد انتقل فتغنشتاين في تحليالته ل
، حيث تحولت اللغة عنده من رموز جامدة بمناقشاته لمشكالت ميتافيزيقية ي المنطق الصور 

، ويوضح رؤيته في نقطتين إلى آداة فّعالة تعبر بصدق عن ذواتنا في مواقف مختلفة
 هامتين:

 الفصل بين الفكر واللغة ووجودهما يكون بصفة تبادلية.نفي فكرة  -1
ال وجود للغة خاصة بالفرد ألن اللغة هي نظام عام، والتكلم يكون باتباع قواعد، وال  -2

 يمكن اتباعها إال إذا كانت نشاطا عاما.

ولم يعد التواصل الوظيفة األساسية لّلغة، لقد احتل الترتيب األخير من حيث األهمية؛ 
 وسيلة لنقل العلومكالتأثير على اآلخرين أحد أهم وظائف اللغة إضافة إلى دورها  من عالاج

 .1وآداة لبناء الحضارة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .223نفسه: ص: 1
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 : عالقة التداولية بالعلوم األخرى رابعةالمحاضرة ال

 : 1علم العالمات

(، pragmatismeيعتبر علم العالمات المنبت الذي ولدت منه التداولية بشقيها الفلسفي)
( مع مؤسسها األول ش.س.بيرس وتلميذه ش.موريس؛ حيث pragmatiqueواللغوي )

درست بوصفها سيرورة داللية)سيميوزيس(، ال تشكل العالمة في حد ذاتها معنى لكنها 
 تحيل دوما إلى مرجع تشير إليه.

 اللسانيات: 

إن البحث في الصلة الجامعة بين علم اللسان والتداولية يعيدنا إلى المؤسس األول للسانيات 
الحديثة الذي أقّر منذ البداية بأنه بصدد دراسة اللغة ألنها ظاهرة اجتماعية عامة يمكن 
التنظير لها ودراستها علميا وفق قواعد وضوابط واضحة تأسيسا وإجراء، واضعا مقابلها 

ووضع أطر تحدد معالمه وتضبط مايتعلق أذي يمثل حدثا فرديا ال يمكن دراسته الكالم ال
في الوقت الذي توصف فيه التداولية بأنها بمقصديات المتكلم وتأثيرها على المستمع، و 

ز يركفرع من فروع اللسانيات يهتم بالكالم بوصفه شكال من أشكال اللغة المحققة واقعا، 
نشأتها الفلسفية وقضاياها التي تهتم بها يخرجها  غير أنّ سياق، على التفاعل بين اللغة وال

ينظر إليها منفصلة عنها؛ ألن" مكونات اللسانيات األساس تشمل الصوتيات لمن اللسانيات 
ة، والتي تصف جميعها لغة اإلنسان وتفسرها، تختص هذه المكونات لوالصرف والنحو والدال

بتحليل اللغة بوصفها نظاما شكليا معزوال يمكن وصفه بحد ذاته أو بمعلومات لغوية 
 محددة. 

تختلف التداولية عن هذه ألن موضوعها ليس اللغة أو ليس اللغة حصرا، ال هو إنتاج 
بال ريب ال يعني أن ليس للتداولية أي عمال. وهذا وتفسير اللغة بالنسبة إلى سياقات االست

                                                
 والتداولية.ارجع ألى مبحث السيميائيات  -*
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فائدة بالنسبة للسانيات، بل على العكس إذ أّن تحديد جوانب التواصل المعتمدة على السياق 
وكيفية اعتمادها عليه تفيدنا كثيرا في معرفة الجوانب اللغوية الصرفة. تختلف التداولية عن 

يضا بالمعرفة ونات العقل اللغوية بل وأاللسانيات الصرفة بكونها ال تختص فقط بمك
 ."1ةالمتعلقة بتفسير التواصل في السياقوالعمليات اإلدراكي

وبعدما كانت التداولية سلة مهمالت لكل ما غّيب وأهمل في الدرس اللساني استطاعت أن  
ت يهتم بدراسة التواصل البشري واستعماالتتبّوأ مكانة هامة في اللسانيات ما بعد البنيوية 

 .اللغة المتعددة كما أنها شّكلت جزءا هاما في علوم أخرى 

 (: Syntax، علم النحو)التركيب

يدرس النحو عالقة عناصر الجملة بعضها ببعض دراسة شكلية تحكمها قواعد وضوابط 
، إذ إن النحو يمثل دراسة الرموز المكونة لبنية معيارية، ال يمكن الخروج عنها أو مخالفتها

آليات نسقية تركز على العالقات الداخلية بين الرموز بطريقة مجردة وصورية، الجمل عبر 
في حين تمثل التداولية دراسة آلليات استخدام اللغة وبالتالي يعتبر النحو مرحلة أولى أو 
مستوى تمهيديا في التحليل التداولي الذي يتجاوز البنية اللغوية، ويتجه إلى دراسة المواقف 

 .مية وأحوال الخطاب بشكل عامالكالمية والمقا

 .2والعالقة بين االتجاهين بهذا المنظور هي عالقة تكاملية يجمع فيها بين الشكل والوظيفة

أّصل والذي يعتبر رافدا مهما من روافد التداولية -لكن عالقة التداولية مع النحو الوظيفي 
كون االتجاه الوظيفي في هي عالقة متشابكة  –له سيمون ديك غربيا وأحمد المتوكل عربيا

فهو" النظرية الوظيفية التداولية ، 3عض الدارسينت قد يطابق مفهوم التداولية عند باللسانيا
األكثر استجابة لشروط التنظير من جهة ولمقتضيات " النمذجة" للظواهر اللغوية من جهة 

                                                
 (.2215، دار الرضوان )عمان/21مسرد التداولية، أمجد الركابي، مجيد الماشطة، ط: -1
 .42مدخل إلى دراسة التداولية، فرانثيسكويوس راموس، ص:  -2
 .25الوظائف التداولية في اللغة العربية، أحمد المتوكل، ص: -3
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الوظيفية هو يجمع بين مقترحات النظريات اللغوية الصرفة ونحو األفعال و و  ؛أخرى "
، وبهذا فالنحو الوظيفي وبما يصبو إليه من 1ونظريات فلسفية " نظريات أفعال الكالم"

تحقيق كفايات ثالثة: كفاية نفسية/كفاية نمطية/كفاية تداولية، يشكل أساسا مهما يسند 
 التداولية في تفسيرها ألجزاء الخطاب.

 :Sémanticsعلم الداللة

وعالقة الرموز بما تشير إليه وما تحيل عليه من أشياء، ،2هو العلم الذي يدرس المعنى
معنى الجملة مستقل  أنّ يفرق جون الينز بين الجملة والوحدة الكالمية ويميز بينهما في و 

عن السياق ويرتبط بتركيبها النحوي وعالقتها ببقية الجمل، أما معنى الوحدة الكالمية فهو 
وبمعنى آخر يكمن التمييز بين العلمين ينبني وفق ترابط ووصل مع العوامل السياقية؛ 

ة(، يصنف علماء اللغة علم الداللة ضمن القدرة) معرفة اللغحيث الداللة والتداولية، 
، وقد يقع الفرق في أن األول (3ة ضمن اآلداء واإلنجاز) استخدام اللغةالتداولي ويصنفون 

لي فكال العلمين يدرس ايهتم بمعاني الجمل بينما تهتم التداولية بمعاني الخطابات، وبالت
أن رغم ، و المعنى في اللغة لذلك يجدر وضع فروق توضح  حدود  المعنى في كل منهما

تداولية "ينطوي على ظالل رمادية في التطبيق العملي حيال علمي الداللة والالتمييز بين 
، فمجالهما واحد وهو المعنى لكن كيفية رؤيته وطريقة "4تحليل المعنى الذي تؤديه اللغات

 تحليله تختلف.

 ويمكن أن نوضح االختالف بينهما من خالل استعمالين لصيغة السؤال:

 ماذا تعني س؟ -
 ماذا قصدت ب:س؟ -

                                                
 .29نفسه ص: -1
، عالم الكتب، 23، ينظر أيضا: علم الداللة، أحمد مختار عمر، ط:13ينظر: علم الداللة، بيير جيرو، تر: منذر العياشي، دار طالس، ص: -2

1995 . 
 (.1959، دار الشؤون الثقافية)بغداد 21اللغة والمعنى والسياق، جون الينز، تر: عباس صادق الوهاب، ط: -3
 .139/152شاهر الحسن، ص:  -ة والبراغماتية في اللغة العربيةالسيمانتيكي -علم الداللة -4
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إّن السمانتيكية تتعامل مع المعنى كخاصية للعبارات في لغة معينة بغض النظر عن 
الموقف الخاص والمتكلمين والمخاطبين، أما المعنى في التداولية فيتحدد بالنظر إلى المتكلم 

، وبالتالي فالمعنى ينقسم إلى 1نمترابطان ومتكامال لكنهماأو المستعمل للغة؛ فهما متمايزان 
لي يتعلق بعناصر التركيب في الجملة، ومعنى تداولي يتجاوز حدود الجملة معنى دال

والتركيب ليهتم بالخطاب وتموضعه في سياقات مختلفة ترتبط بالمقام والسياق والموقف 
 .الكالمي ككل

 اللسانيات االجتماعية: 

اللسانيات ظهرت كرد فعل على   تعد اللسانيات االجتماعية فرعا من اللسانيات العامة،
اللسانيات االجتماعية هتم البنيوية التي أقصت البعد االجتماعي والسياق في دراسة اللغة، وت

دراسة اللغة وفق الظروف االجتماعية التي تستعمل فيها، وتهتم بدراسة الظواهر ب
وبعد أن ؛ االجتماعية المرافقة الستعماالت اللغة وكل ما يتعلق بالجانب المحادثي والحواري 

( في تفعيل الشق الوظيفي 1361/1381سهمت دراسات أندري مارتيني بين السنوات )أ
 .للغات مؤكدا على ضرورة دراسة اللغة من خالل استعماالتها

وهذا بتطوير العمل على الوظيفة التواصلية وعّدت هذه البحوث نواة إلنشاء اللسانيات  
( تلميذ U.Weinreichاينرايش ) االجتماعية إضافة إلى إسهامات العلماء األمريكيين ف

( J.Gumperzيعد ج.غمبرز ) كما (، Labovمارتينيه والذي تتلمذ على يده  البوف )
بتطوير من أهم المسهمين في تطوير اللسانيات االجتماعية اإلثنولوجية؛ حيث قام  

 التفاعالت اللغوية وقد تأثر بمدرسة بالتو إلتو وغوفمان وأعمال البوف في اللسانيات
وهي دراسات في إثنوغرافيا  ؛2(E.Sapirاالجتماعية واإلثنولوجية اللسانية إلدوارد سابير )

بحث في طرق استعماالت وهي ت التواصل يسمها ب" المقاربة التأويلية للمحادثة"

                                                
 .13مبادئ التداولية، جيوفري ليتش، تر: عبد القادر قنيني، ص:  -1
 .93، 94ينظر: التداولية من أوستن إلى غوفمان، فيليب بالنشيه، تر: صابر حباشة، ص:  -2
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المتخاطبين لتنتويعات مختلفة في اللغة الواحدة أو المتعددة، حيث يقوم بتأويل الملفوظات 
ت الثقافية بحثا عن آليات اشتغال التفاعالت التصاالت مجموعات لسانية من خالل السياقا

 .إثنولوجية

استنادا إلى االستدالل المنطقي واالفتراضات المسبقة، ودراساته القائمة على تحليل 
المحادثات بإرجاعها إلى سياقها الثقافي، وهي دراسات استند إليها غوفمان في مقارباته 

 التداولية.

االشتراك بين اللسانيات االجتماعية والتداولية كثيرة أهمها التركيز على السياق الذي وعوامل 
نشأ فيه الكالم، ودراسة العوامل غير اللغوية المساعدة على فهم مقصدية المتكلم من 

قضايا مهمة تصب في صلب  اشتراكهما في ، إضافة إلى ظروف اجتماعية وثقافية
، واستخدام آليات إجرائية مشابهة مثل لتي والتحليل المحادثيالتداولية مثل أفعال الكالم ا

 االعتماد على االستدالالت والفرضيات المسبقة.

 :1اللسانيات النفسية

تعتمد التداولية على مقوالت اللسانيات النفسية في دراستها الستعماالت اللغة وتمظهراتها 
النفس ومستويات الوعي واإلدراك، اآلدائية بين المتخاطبين؛ خاصة فيما يتعلق بطباع 

 بينهما. وجوانب الشخصية المتكلمة والمستمعة ومعدالت الذكاء وسرعة البديهة والتجاوب

وهو يدرس العوامل النفسية والعصبية والحيوية والعقلية المعرفية التي تمّكن اإلنسان من 
ها ويدرس قدرات اكتساب اللغة وتؤثر فيها والتي تحدث في أثناء فهم اللغة واستعمال

والذاكرة والشخصية،  والتركيز المتخاطبين التي لها أثر كبير في آدائهم اللغوي ) االنتباه
وعيوب النطق والتعلم(، وال يطلق على الكالم لغة إال إذا أّدى وظيفة نفسية قائمة على 

                                                
يتبلور إال في أوائل الستينات من القرن الماضي، وهو علم هجين يجمع بين علمين  علم اللسانيات النفسي أو علم اللغة النفسي علم حديث لم -1

جالل شمس الدين،  -مناهجه ونظرياته وقضاياه -عما علم اللغة وعلم النفس يهتم بطرائق اكتساب اللغة إنتاجا وفهما، ينظر: علم اللغة النفسي

 . 5، ص: 21مؤسسة الثقافة الجامعية، ج:
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التحليل والتصور ورد الفعل، والتدرس اللغة بمعزل عن العوامل النفسية والعقلية 
واالجتماعية، وبهذا فالتداولية اللسانية لها صلة مباشرة مع اللسانيات النفسية واللسانيات 

 1.العصبية) دراسة اللغة في المخ(

 لسانيات الخطاب:

تعد لسانيات الخطاب من المباحث المعاصرة التي ظهرت كرد فعل على لسانيات الجملة، 
دراسة اللغة وعالقاتها فإذا كانت الجملة في لسانيات سوسير هي الوحدة األساسية في 

تجاوزت اللسانيات مابعد البنيوية مقوالت سوسير واتجهت إلى  .التركيبية والداللية وغيرها
لية تجمع بين عناصرها وحدات منطقية تشكل روابط تتعلق باتساق دراسة النص وحدة ك

النص وانسجامه، ولم يفرق أغلب الدارسين من نقاد ولغويين عربا أوغربا بين مصطلحي 
النص والخطاب)هايمسليف، مايكل ريفاتير، فان ديك، ز. هاريس، ر.دوبوغراند، 

، منهما يشكل وحدة داللية كلية كلف(؛  ...ج.كريستيفا/ عبد الملك مرتاض، ، محمد مفتاح
أما فان ، 2: النصية، التواصلين أساسيين هماصر توافر على عنتت ج.كريستيفا أن شترطا

دايك فهو يعني بالنص " النصوص الشفوية والمكتوبة على حد سواء "، وهو ينظر إليه من 
 السياق التداولي.جهات ثالث: الحدسية/ متوالية جمل/

 الحدس: 

دايك النصوص صورا من األقوال اللغوية، وهو يقصد بها نصوص اللغات يعتبر فان 
 الطبيعية وليست النصوص المنتمية إلى نظم سيميائية أخرى كالموسيقى والسينما...

النصية ، وهو ما يفرق فيه بين األقوال ية نصاعوبهذا ال يعتبر كل قول ناتج عن لغة طبي
وهو ما يتحدد بناء على ماسبق أو لحق من أقوال مما يشكل وحدة ؛ 3غير النصيةواألقوال 

                                                
 .95اغماتية اللسانية )التداولية(، محمود عكاشة، ص: النظرية البر -1
 . 14(، ص: 1999، دار توبقال ) الدار البيضاء/ 22علم النص، جوليا كريستيفا، تر: فريد الزاهي، ط: -2
 .49، ص:1995نظرية األدب في القرن العشرين، فان دايك وآخرون، تر: محمد العمري،  افريقيا الشرق، المغرب،  -3
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ال تعتمد على المسار الخطي بقدر ما تعتمد على المفهوم أو السياق الداللي والتداولي 
لمستعملي اللغة، ويعتبر فان دايك بحسب هذا المنظور بعض الحوارات أو المحادثات أو 

متميزا رغم أّن هذه الخطابات نتاج عدد من أي شكل آخر من أشكال التواصل " نصا واحدا"
المتكلمين؛ حيث يلعب االستمرار وانسجام وظائف النص الحواري ومحتواه العام دورا في 

وتمييز النصوص المنسجمة من غير المنسجمة أي تحديد ، 1تحديد الهوية النصية للخطاب
 هوية النص ينبني على أساس حدسي وفق مقاييس نصية وأخرى مقامية .

 النص بوصفه متوالية جملية: 

يستند فان دايك في تحليله النصي على " وصف الجمل كعتاد" من أجل وصف النصوص؛ 
وحتى يفرق بينه وبين النحو التقليدي في لسانيات الجملة فهو يسمه ب" نحو النص"الذي 

 التركيز علىيسعى من خالله إلى تحديد مقبولية أي متوالية من الجمل وهذا من خالل 
، وينّوه دايك إلى أّن 2خصائص االنسجام بين عناصر المتوالية وتعالقها مع بقية العناصر

التحليل النصي لن يقتصر على علم نحو النص فقط، حيث يستند أيضا إلى البنية الداللية 
الكبرى" تيمة الموضوع"، بكل ما تحويه من تفريعات ومركبات، وكذلك البنيات العليا وهي 

مباشرة على محتوى النص بقدر ما تهتم بتمفصله الداخلي العام ولعل أشهر هذه ال تركز 
 .3البنيات الخطاطة السردية وخطاطة الحجاج

 السياق التداولي:

، أولى فان دايك أهمية بالغة للساق التداولي في تحليل النصوص وتفسير مقاصد المتكلمين 
يل النصوص باعتبارها فعال للغة أو يعمد دايك في تحليله للسياق التداولي إلى تأو إذ 

متتالية من أفعال اللغة؛ مثل النصوص الدالة على الوعود أو التهديدات أو  اباعتباره

                                                
 .32ص:  نفسه: -1
 .32نفسه، ص:  -2
 .51نفسه: ص: -3
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التأكيدات واالستفهامات ...كما يؤكد على توفر شروط ضرورية لتحقيق هذا الفعل اللغوي، 
والخصائص التي تسعى إلى تبيين هذه الشروط وهو ما ينضوي تحت مهام التداولية 

المطلوب توفرها في النصوص، كما تركز التداولية على دراسة العوامل النفسية واالجتماعية 
 .1كرغبات المتحاورين وافتراضاتهم المسبقة وروابطهم االجتماعية

لم تعد لسانيات النص أو الخطاب قصرا على تحليل النصوص من حيث البنية النحوية 
تدارس البنية الوظيفية للغة، وهو ما تدعو إليه اللسانيات والنصية لكنها أكدت على ضرورة 

التداولية، وبالتالي فالتداولية هي من أهم المناهج التي ترتكز عليها لسانيات الخطاب في 
 تحليل النصوص وتأويلها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 .55،59،55نفسه: ص: -1
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 : اتجاهات التداوليةخامسةالمحاضرة ال

 اتجاهات التداولية:

شّكلت المرجعيات المتعددة للتداولية وعالقاتها مع علوم مختلفة تعتيما ولبسا على التداولية 
فهي تقع في مفترق طرق بين الفلسفة والمنطق في شقيها التنظيري وكذلك اإلجرائي؛ 

والسيمياء وعلم النفس المعرفي واللسانيات والتواصل، وبالوقوف عند حقل اللسانيات وحده 
بالنسبة للنحو الوظيفي تشكل مستوى ي رؤية األلسنيين أنفسهم للتداولية؛ فهي نجد إشكاال ف

من مستويات التحليل مع المستويين التركيبي والداللي، في حين اعتبرها بعض اللغويين 
جزءا من علم الداللة ينضوي تحت دالالت السياق اللغوي وغير اللغوي، إضافة إلى مباحث 

كما اعتبرها كثير من الدارسين اتجاها جديدا في حث الداللة، مقتضى الحال وغيرها من مبا
لذلك نجد اختالفا في تقسيم اللسانيات المعاصرة له أسسه االبستمولوجية وقضاياه اللغوية؛ 

 .اتجاهاتها

وحاول عدد من الباحثين ضبط شتاتها بتقسيمات توضح أقسامها، لكن حتى هذه التقسيمات 
في كتاب المقاربة التداولية لفرانسواز أرمينكو تقسمها إلى اختلفت من باحث إلى آخر؛ و 

 : 1ال تقاطع بينهما اتجاهين

 :تداولية اللغات الطبيعيةو تداولية اللغات الشكلية -أ

تقصد فرانسواز بتداولية اللغات الشكلية التيار الكانطي في اللغة، الذي يلتقي مع 
(، هذه 1334(، ثم هانسون ) 1382آراء رواد الفلسفة التحليلية من أمثال ستالناكر )

الفلسفة القائمة على مبادئ ورؤى فتغنشتاين في دراسته للغة بوصفها آداة يمكن بها تحقيق 
سهمت غايات مختلفة في شكل ألعاب لغوية وتنويعات سياقية متعددة، هذه اآلراء التي أ

                                                
 .11المقاربة التداولية، فرانسواز أرومينكو: تر: سعيد علوش، ص:  -1
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الحديث خاصة في عالج العالقة بين التلفظ وملفوظه، وبين  بشكل كببير في الدرس اللغوي 
 .الجمل وسياقاتها

وانتقل البحث من البحث في تعريف الحقيقة وشروطها عبر قضايا الداللة انطالقا من 
العالم الواقعي أي الحالة الحالية للعالم،  إلى البحث عن الحاالت الممكنة) العوالم الممكنة( 

؛ قضايا الداللة إلى وظائف تنطلق من العوالم الممكنة إلى قيم الحقيقةلهذا العالم؛ لتتحول 
قيمة حقيقة ما تعبر عنها اق والعوالم الممكنة محّددات جزئية لالسيحيث يشكل كل من 

حقيقةما، وهما ما يطلق عليهما بالنقاط اإلحالية، ومهمة التداولية دراسة الطريقة التي 
وقد أّكد ستالناكر على أّن القضايا المقتسمة من قبل  تخضع عبرها قيم الحقيقة للسياق،

 .1المتكلمين في وضعية تنواصل لساني هي أهم العناصر في السياق

أما تداولية اللغات الطبيعية فهي تتعلق بالدراسات التي اعتبرت اللغة اآلداة األمثل التي 
وقضاياه الثقافية والفردية  2يمكن من خاللها حل الكثير من إشكاالت الفلسفة والمجتمع

 .وحتى الدينية واإلثنولوجية

 التداولية التلفظية: -ب

 وهي تنقسم إلى قسمين:

عة التلفظ؛ وهي تدرسه بوصفه صناعة؛ حيث تهتم بكل ما يتعلق تداولية صني -
بالشكل والصيغة البنائية له، وقد جّسدتها فلسفة فتغنشتاين خاصة في أطروحته حول ألعاب 

 إلى من تأثروا بأعماله مثل ج.أوستين وتلميذه سيرل. اللغة، إضافة

                                                
 .35-33ينظر: المقاربة التداولية، فرانسواز أرومينكو: تر: سعيد علوش، ص:  -1
 .95ينظر: في اللسانيات التداولية، خليفة بوجادي، ص:  -2
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تداولية صيغ الملفوظ وهي تختص بالبحث في شكل الملفوظ وعالقته بالداللة  -
، كما تهتم بربط هذا الشكل وداللته بالسياق المناسب 1المرتبطة بهذا الشكل أو هذه العبارة

 له.

 للتداولية: التقسيم التدّرجي

المشترك الجامع بين تيارات عديدة تجاذبت الدرس التداولي، وانطالقا يعد السياق العامل 
قّدم هانسون برنامجا يحاول فيه توحيد وتحديد أجزاء التداولية بشكل متدرج يعتمد على منه ي

 :2؛ حيث قسمه إلى ثالث درجاتمظهر السياق ودرجة تعقيده

 تداولية الدرجة األولى:  -

الذاتية في الخطاب، وكل ما يشير إليها في سياق الحديث،  تركز هذه التداولية على عنصر 
، في ظروف استعمالها وسياق تلفظها، ) التعابير المبهمة( الرموز اإلشاريةتهتم بدراسة و 

خاطبين وفق محّددي الزمن تالذي تركز عليه هو سياق الموجودات المختص بالم اقوالسي
إلشارات ) هذا، ذاك، اآلن، أولئك...(ومن مثل ضمائر المتكلم والمخاطب، رموز اوالمكان؛ 

بول  مونتاك،، بارهييل،أهم رواده: بيرس، راسل ، ج.غيومين، ن.كودمان، ه.رايشنباخ
 ...كوشي

 تداولية الدرجة الثانية: -

تدرس مدى ارتباط القضايا المعبر عنها بالجملة الملفوظة؛ إذ تؤكد على تمايز القضايا 
يكمن االنتقال من تداولية الدرجة األولى إلى الحرفية للجملة، و المعّبر عنها عن الداللة 

تداولية الدرجة الثانية عبر توسيع مفهوم السياق الذي اقتصر بداية على الفضاء والزمن 
المتخاطبين وما يختلج في نفسياتهم، حيث ال يقف عند والموجودات والمتخاطبين إلى حدس 

                                                
 .95ظر: في اللسانيات التداولية، خليفة بوجادي، ص: ين -1
 .94-35المقاربة التداولية، فرانسواز أرومينكو: تر: سعيد علوش، ص:  -2
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، ومن أهم صلي والتفاعلي وفق القواسم المشتركة بينهمالسياق الذهني بل يهتم بالسياق التوا
القضايا التي تتناولها: المعنى الحرفي والمعنى المجازي، داللة االقتضاء وداللة التضمين ، 
المعنى الحرفي والمعنى السياقي عند سيرل، المعنى الحرفي والمعنى الموضوعي عند 

 إضافة إلى مبدأ المحادثة عند غرايس.ديكرو، 

 تداولية الدرجة الثالثة: -

هي أفعال لها تنطلق من مبدأ يرى أن أقوالنا ينضوي تحتها كل نظريات أفعال الكالم، التي 
أفعال الكالم التي أّسس لها الفيلسوف البريطاني لها بالدراساتحول تمثل أثرها االجتماعي، ي

 وسيفصل فيها في مبحث الحق.ج.أوستين، وإسهامات تلميذه ج.سيرل، 

 يم جاك موشلر وآن ربول: تقس

هي: التداولية الكالسيكية، التداولية المدمجة والتداولية  1تقسم التداولية إلى ثالث اتجاهات
 المعرفية:

 التداولية الكالسيكية: -1

يتمثل في أفعال الكالم عند أوستين وتلميذه سيرل المتأثرة بفلسفة فتغنشتاين وتدحض الكثير 
قة خاصة فيما بتعلق بمعيار الصدق والكذب، إضافة إلى بمن المسلمات المنطقية السا

 وظيفة اللغة، وهو ما سيفصل فيه في مبحث الحق.

 التداولية المدمجة:  -2

وتجمع بين درسي الداللة والتداولية تختص بمباحث الحجاج وال تركز على شروط الصدق 
المعنى والداللة والكذب في الملفوظات، رائدها ديكرو الذي أجرى تعديالت ميز فيها بين 

 والجملة والملفوظ والحجاج واالستدالل، وهو ما سنقف عنده في مبحث مفصل.
                                                

 .93، 92ينظر: التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختام، ص:  -1
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 التداولية المعرفية:  -3

ة حيث تركز على دراسوتعد نظرية المالءمة لولسن وسبربر من أهم دراسات هذا االتجاه، 
المتكلم من بين مقاصد الشروط الواجب توافرها لتحقيق تواصل فعال، ينبني على مالءمة 

 .جهة والنتائج السياقية من جهة أخرى 
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 مباحث وقضايا التداولية: ةسادسالالمحاضرة 

 مباحث وقضايا التداولية:

في الوقت الذي عرفت فيه الدراسات األلسنية منتصف القرن الحادي والعشرين تطورا 
مختلف المستويات ملحوظا أسهمت فيه مدارس مختلفة استطاعت أن تحقق تقدما في 
اإلشكاالت  بقيت اللغوية بدءا من الصوت إلى التركيب ووصوال إلى الدراسات الداللية

والمنطق وعلم اللغة بالشق الوظيفي والتواصلي للغة بقيت مبثوثة في بحوث فلسفة المتعلقة 
لكن محاضرات أوستين وبحوثه حول اللغة أحدثت نقلة جديدة في عهد اللسانيات االجتماع، 

بنفست في بحوثه حول اللغوي ما بعد البنيوية؛ حيث اتجهت إلى دراسة قضايا جديدة بدأها 
زام ول أفعال الكالم، إضافة إلى قضايا الحجاج، االستلسات أوستين حااإلشاريات، تلتها در 

 ة وغيرها من القضايا.المالءمالحواري، نظرية 

 اإلشاريات: -1

، وكل المصطلحات الموظفة مصطلح يقصد به " اإلشارة من خالل اللغة" deixisالتأشير 
، وتسمى أيضا deictic expressionللداللة على التأشير تسمى التعابير التأشيرية 

حتى ، تستند جميع اإلشاريات إلى متكلم ومستمع في السياق 1indexicalsباإلشاريات 
يتوضح معناها، يكثر استعمالها في صيغ المنطوقات المباشرة، حيث يتعذر فهم عبارة ما 
لشخص غير موجود، مثل قولنا: خذ هذا هناك، فهذه العبارة غامضة تماما لشخص غائب 

 لكن إذا توضح وتعين الشيء المأخوذ وهو القلم سيتوضح المعنى مباشرة.

 البنت: أريد ذلك الشيء هناك؟

 أي شيء تقصدين؟ األم:

                                                
 .29التداولية، جورج يول، ص:  -1
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 البنت: إنه هناك في األسفل، أال ترين؟

 األم: أشياء كثيرة في األسفل حّددي بالضبط ما تريدين.

 البنت: ) تشير بيدها( ذاك األبيض، أحبه جدا.

؟                 األم: أي أبيض يوجد المئزر،  الملون، الكراس، حتى الجدار أبيض، ماذا تريدين
 اذهبي وأحضريه.-

 البنت: ) تجري وبيدها دفتر صغير(، هذا هذا، أال تفهمين، إنه جميل وصغير...

، ورغم وجود موضوع يودان الحوار حضر فيه المتحاوران مع مايوضح هذا الحوار الذي 
مصطلحات لغوية الشرح والتوضيح لكن اللبس بقي واقعا، وذلك ألن الفتاة الصغيرة وّظفت 

مبتغاها لكنها فشلت في شرح مسعاها مثل االسم الوصول ظّنت أنها كافية لشرح وتحديد 
)الذي(، اسم اإلشارة المكاني ) ذاك، هناك(، مما دعا األم أن تطلب منها اإلشارة باليد أو 

 .إحضار الشيء في حّد ذاته ألنه بقي غامضا عندها

في استعانت بوسائل لغوية التشير إلى شيء مادي يعود سبب اإلبهام والغموض ألنالبنت 
لغوية خالية الواقع، وال تحيل إلى غائب، وهي ما يصطلح عليه بالمبهمات؛ وهي عالمات 

من أي معنى في ذاتها، حيث تختلف إحالتها وفق ظروف استعمالها، وتتمثل في الضمائر، 
أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة، ظروف الزمان والمكان، وقد أطلق اللغويون 

صطلح المبهمات، وفي ذلك يقول ابن يعيش:" ويقال لهذه واألصوليون العرب عليها م
األسماء مبهمات، ألنك تشير بها إلى كل ما بحضرتك، وقد يكون بحضرتك أشياء فتلبس 
على المخاطب، فلم يدر إلى أيها يشير، فكانت مبهمة لذلك، ولذلك لزمها البيان بالصفة 
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، أو ما يقوم مقام الجارحة فيتعرف ، ومعنى اإلشارة اإليماء إلى حاضر بجارحةعند اإللباس
 ."1بذلك

هذه العالمات اللغوية تكون بال معنى حتى تحيل إلى موضوع في الواقع أو الذهن، وتعتبر 
هذه الروابط من الكليات اللغوية؛ فهي تحمل طابعا كونيا، وهي تتوخى التعيين والتحديد 

عالقتها بالسياق الزماني والمكاني المتعلق باألشخاص واألشياء  واألحداث واألنشطة في 
والمؤشر عند بيرس هو "  ،indexوسمها بيرس ب" العالمة اإلشارية"، 2في أثناء الكالم

الحركة التي تدل بواسطتها على شيء ) موضوع( ما، وفي غياب الشيء ال يشرك معه 
" األنوية  " ،  أما راسل  فقد درسها بمصطلح: 3شيء أبدا، أي أنه ال يدل على شيء أبدا 

 الخاصة".

في بحوث شارل موريس فهي تتمثل في البعد الثالث في دراسة السيميوزيس الذي يبحث أما 
العالقة بين العالمات ومؤوليها، الذي أثبت من خالله أن حقل التداولية يصب حول دراسة 

، 4الضمائر وظروف الزمان والمكان ومختلف التعابير التي توظف في مقامات التواصل
حول بنفيست في محاضراته  هطّور الذي لكن دراساته لم تتسع لتفصيل دقائق هذا المبحث، 

أقر بأن الحدث الكالمي  عندمامفهوم التواصل الذي غّيبه سوسير في دراساته اللغوية؛ 
" ؛ حيثدئ وأسس تبين سبل نشاطه اإلنسانيال يمكن أن يقّعد له أو يحكم بمبافردي و 

هرة اللغوية خلال في تصور التواصل البشري من جهة، وهو خلل أحدث هذا التصور للظا
أّدى إلى عدم االنتباه إلى أهمية بعض الظواهر اللغوية التي تشكل أساس الخطاب البشري 
من جهة أخرى، وقد أّدى ذلك إلى إعادة النظر في إدراك ماهية التبليغ البشري، وأضحى 

 ".5وسير، هو أساس تحليل الخطابالكالم الذي هو عنصر ثانوي، بالنسبة لدي س

                                                
 .125، ص: 23يروت، ج:شرح المفّصل، موفق الدين بن يعيش، عالم الكتب، ب -1
 .99التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختام، ص: -2
 .25الملفوظية، جاك سرفوني، تر: قاسم المقداد، ص:  -3
 .95التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختام، ص:  -4
 .15(، ص: 2213الجزائر/ ، دار األمل ) 22عمر بلخير، ط: -في ضوء النظرية التداولية -تحليل الخطاب المسرحي -5
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 رّكزت على الكالموهو الطرفوتعد نظريات بنفست الكالمية من أوائل الدراسات التي 
 théorie deب:" نظريات التلفظ" أطلق على نظرياته الثاني من ثنائية ) لغة/ كالم(؛ 

l’énonciationتلفظ عملية تشترط حضور عناصر هي:رى أن ال، وهو ي 

 يتدخل كبعد تتوفر فيه شروط تسمى يإنّية الخطاب. المتكلم الذي -2
المستمع الذي يتبادل مع المتكلم أطراف الحوار بشكل يحوله مرة إلى متكلم وفي  -3

 المقابل يتحول إلى مستمع، بشكل تناظري.
 . 1إنّية الخطاب، الذي يرتبط بزمان ومكان؛ حيث تتحدد اللغة بوجود طرفي الخطاب -4

اإلنسان ومن خالل استندت نظرية التلفظ في معالجتها على مفهوم الذاتية في اللغة؛ ف  
( في egoاللغة "ينشئ ذاتا داخل اللغة وعبرها، ألنها الوحيدة القادرة على تجسيد األنا ) 

، هذه األنا هي التي تتمركز حولها عناصر "2الواقع، وفي واقع اللغة وفي واقع الوجود
الذي يجّسد المرجعية الداخلية لخطاب تحضر فيه إشارات المتكّلم  التلفظ، بوصفه

 متخصصة، وظروف زمكانية وضمائر تحيل إليه وإلى الطرف الثاني في العملية التلفظية.

إّن تجسيد الذاتية في اللغة ومن خالل عملية التواصل يوضح تموضع التبادل الحواري 
لمجتمع؛ والشكل اللساني الذي يستعان به لتعيين والتفاعلي للكالم من خالل ثنائية الفرد وا

واألسماء التي تعوضها كأسماء اإلشارة واألسماء  ،وتحديد األشخاص يتمثل في الضمائر
الموصولة، إضافة إلى الظروف وأسماء اإلشارة واألحوال والنعوت وما ينّظم العالقات 

التلفظ بدراستها للذات  لقد استطاعت نظريات، 3المكانية والزمانية حول المسند إليه
وتموضعها داخل الخطاب وفق عملية تلفظية لها عناصر واضحة وخاضعة لشروط 
ومقتضيات يشترك فيها السياق وظروف الزمكان وضمائر اإلحالة الرئيسة والثانوية، أن 

 تنفي فرضية سوسير الذي استعصى عليه دراسة الكالم وعناصره.
                                                

 .15نفسه، ص:  -1
 .139(، ص: 2212، دار الحوار ) سوريا/21األسلوبية والتلّفظ والتداولية، إميل بنفست، تر: صابر حباشة، ط:  -2
 .141نفسه، ص:  -3
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نستند إلى عناصر رئيسية تحدد كل صنف انطالقا وبغية تحديد أصناف هذه اإلشاريات 
 من مبادئ التلفظ التي وضحت سابقا وهي: األنا/ الهنا/ اآلن.

 أنواع اإلشاريات:

 اإلشارايات الشخصية:

تتمثل في الضمائر بشقيها المنفصلة والمتصلة، والتي تحيل إلى المتكلم والمخاطب و 
وال تتضح داللة الضمير إال ة العربية، الغائب، إضافة إلى الضمائر المستترة في اللغ

باقترانه بإحالة إلى شخص معين أي أنه يرتبط بمعرفة المتكلم والمخاطب حتى يصبح 
الضمير معلوما في سياق الحديث، وفي ذلك يقول سيبويه:" وإنما صار اإلضمار معرفة، 

، وأنك تريد ألنك إنما تضمر اسما بعدما تعلم أّن من بحّدث قد عرف من تعني وما تعني
، فاإلضمار هو شكل من أشكال االقتصاد اللغوي الذي يلجأ إليه المتكلم "1شيئا تعلمه

 ، وتعتمد هذه الضمائر على السياق الذي توظف فيهلتجنب التكرار، ولتحقيق غايات معينة
حتى يتحدد معناها، إضافة إلى أهمية التركيب في تحديد داللته، كقولنا: ضرب عمرو 

 موسى، فال يمكن معرفة الفاعل من المفعول إال بمعرفة حيثيات الحديث.

 

 

 

 اإلشاريات المكانية:

يشكل المكان بعدا أساسيا في كينونة اإلنسان؛ وهو يعبر عن وجوده وإحساسه بما حوله وما 
وتمّكن اإلشاريات المكانية من تحديد مواقع األماكن يحيط به من عوالم وموجودات مادية، 

                                                
 .5، ص: 22(، ج: 1955، مكتبة الخانجي ) القاهرة/ 23الكتاب، سيبويه، تح: عبد السالم هارون، ط: -1
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ال يتحدد إال بسياق التلفظ،  واألشياء، وهي مصطلحات ال تحمل معنى في ذاتها، وهو
موجود خلف المسجد، يتضح أن ظرف المكان" خلف" مرتبط بسياق  فعندما نقول: أنا

 الحديث، وسيصبح بدون معنى إذا انتقل المتكلم من مكانه.

ومن أهم اإلشارات المكانية: ظروف المكان: هنا/ هناك/ هنالك/ خلف/ وراء/ أمام/ فوق/ 
إحالية؛ وهو ما نلمسه تحت...أسماء  األماكن، إضافة إلى أسماء اإلشارة كونها تحمل سمة 

في تعريفاتها؛ حيث يعرف أبو حيان األندلسي اسم اإلشارة بأنه:" ما وضع لمسّمى وإشارة 
ثم "ذاك "ثم " ذلك"و" آلك"، وللمؤنثة " تي"و" تا" و"  إليه، وهو في القرب مفردا مذكرا "ذا"

" و" "ذيك"... ِتْه"و" ذي"و" ِذْه"، وتكسر الهاءان باختالس وإشباع، و" ذات" ثم " ِتي " و"ت ْيك  ك 
وأحسن ما قيل في حد اسم اإلشارة هو الموضوع لمعين في حال اإلشارة. ف" الموضوع 
لمعين"جنس يشمل المعارف، وفي حال اإلشارة فصل يخرج سائر المعارف ويخص اسم 

، وما يستفاد من هذا التعريف أن اسم اإلشارة اسم مبهم يستعمل لإلشارة إلى "1اإلشارة
وهذه األسماء فيها ما يحيل إلى القريب وفيها ما يشير إلى البعيد،  خاص واألشياء،األش

، ويبقى توظيفها متوقفا على سياق الكالم، ومقاصد المتكلم بحسب مكان المتكلم
 والمخاطب.

 

 

 

 اإلشاريات الزمانية: 

                                                
 .151،         ص: 23(، ج:2222/ دار القلم ) سوريا/21تذييل والتكميل في شرح التسهيل، أبو حيان األندلسي، تح: حسن هنداوي، ط:ال -1
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يرى البعض إذا كان المكان من المرجعيات المادية، نجد الزمن من التعابير الذهنية والتي 
أنها وهمية واصطلح عايها لتحديد أوقات تضبط سيرورة الحياة وخطيتها، ومن أجل القبض 

 على دالالت الزمن في اللغة يصبح فهمه وتفسير داللته رهينا بسياق وقصد المتكلم.

مثال: عند قراءة لوحة إعالنية  لمعرض للكتب، كتب فيها: تخفيضات األسبوع المقبل؛ ال 
هذا األسبوع هل هو القادم فعال، أم أنه قد مر فعال، أم أننا في أسبوع يمكن تحديد 

، وبالتالي التخفيضات، وال يمكن االستدالل على توقيته بالضبط إال بمعرفة وقت اإلعالن
فتفسير إشارات الزمان تحتاج إلى االطالع على وقت الكالم إن كان ملفوظا وتاريخه إن 

 .كان مكتوبا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -1-ة: أفعال الكالمسابعالمحاضرة ال
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 أفعال الكالم:

 تمهيد:

جون النتشو تعود هذه النظرية إلى المحاضرات التي ألقاها الفيلسوف اللغوي اإلنجليزي 
"، وقد يمسم بجامعة هارفرد األمريكية والموسومة بمحاضرات " وليام ج1355عام  1أوستن

م ، بعد وفاته من قبل أحد طالبه ) أيرمسن(، في مؤلف موسوم 1362تّم نشرها في عام 
، أراد من "How to do Things with Wordsب:" كيف تفعل األشياء بالكلمات، 

خاللها استحداث صنف فلسفي جديد هوفلسفة اللغة، غير أن كتابه كان بداية علم ألسني 
 .اولياتجديد في علم اللغة هو التد

ا عملو وتأتي دراسته تتمة لبحوث فالسفة اللغات الطبيعية ) فتغنشتاين، مور، هار(، الذين 
بالطابع التجريبي لالستعمال  الفلسفة الوضعية التجريبية، التي اهتمتت على مراجعة مقوال

أعاد ، حيث وتحليل العبارات اللغوية التي يتوافر فيها معيار الصدق والكذبالمنطقي للغة، 
فالسفة اللغات الطبيعية االعتبار للعبارت التي التخضع لمقومات النموذج الداللي 

 .الوصفي، إنما ترتكز على األحكام القيمية

ية الموسومة باألساليب واتجهوا إلى دراسة اللغة العادية والعبارات اللغوية غير الخبر 
بارات اإلنشائية من خالل إظهار السمات الداللية والمنطقية للع عن طريقاإلنشائية؛ 

 أخالقي لهذه العبارات.-التحليل الميتا

ف العبارات اإلنشائية )األخالقية( توظيفا واقعيا، وهو ي توظيأخالق-ويقصد بالتحليل الميتا
أخالقي  -ما يكسبها داللة موضوعية جديدة، ومن المناطقة الذين اهتموا بالتحليل الميتا

، حيث استنتج أن ، في كتابه " الحقيقة والمنطق"A.J.AYERنذكر الفيلسوف أ.ج.آير 

                                                
م(: فبلسوف انجبيزي متخصص في فلسفة اللغات الطبيعية، مؤسس نظرية أفعال الكالم، دحض المقوالت 1952-1911جون النتشو أوستن ) -1

 لتي ركزت على النماذج الداللية الصورية، بتبيين قصورها، واالهتمام بالنماذج اللغوية غير الخبرية) األساليب اإلنشائية(.الفلسفية السابقة ا
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العبارات اإلنشائية هي تلفظات ال تحمل داللة تحتمل الصدق أو الكذب وبالتالي فهي تنتج 
 .أحكام قيمية

التي تترك  الذي رّكز جهوده على المقوالت G.E.Mooreإضافة إلى جهود ج.أ.مور  
في النفس، باحثا عن المعايير التي يمكن تطبيقها في تحليل هذه  استحسانا وأثرا جماليا

التي تفتقد إلى شروط تحكم استعمالها، وقد بّين أن معيار تحليل هذه العبارات  العبارات
 .1يوجد فقط في توظيفها في سياقات اجتماعية أو في إحساسات الفرد الخاصة

ي دراسة اللغة األخالقية مجّسدة ف أثرها في M.Hareكما كان لدراسات الفيلسوف م.هار 
فهي ال تحمل استعماالتنا اليومية في اللغة العادية مبينا مغايرتها ومفارقتها للغة التقريرية 

لتقويم  وتستعمل خصيصا في مواقف عمليةغير قابلة للتصوير كونها وصفا إخباريا، 
ت ذات بنية داللية ال السلوكات الفعلية لإلنسان، وتهدف إلى ترك تأثير سلوكي فهي حموال

 الماصدقية، تقبل المعالجة 

مهّدت هذه الدراسات الفلسفية ألعمال أوستين الناقدة للتصور الوضعي للغة كاشفا قصورها 
 وإهمالها للغة العادية الغنية بسياقات مختلفة. 

 

 

 

 

 أفعال الكالم عند أوستن: -1

                                                
ص:  م،21/12/2215الحسين أخدوش، قسم الفلسفة والعلوم اإلنسانية،  -أسسها وحدودها الفلسفية –نظرية أفعال اللغة لدى الفيلسوف أوستين  -1

2-9،www.mominoun.com 
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التي وسمها ب" المغالط الوصفية،  فلسفيةالت ه بدحضالمقواليستهل أوستن مؤلف
Descriptive Fallacy أو الخبرية التي تقصر اللغة في وصف الوقائع واألحداث، عبر"

وهي العبارات التي يمكن ، 1جمل خبرية وعبارات تقريرية وتوكيدية تحتمل الصدق أو الكذب
التجريبية البحوث العلمية إخضاعها للتحليل المنطقي الصوري بما يتوافق مع سيرورة 

إلى أنهاعبارات لغوية ال  -الذرية، في مقابل النظر إلى العبارات اإلنشائية الماصدقية
 واليمكن إخضاعها للتحليل المنطقي الصوري فهي عبارت -تخضع لمعيار الصدق والكذب

 . تستند إلى أحكام قيميةأخالقية

لمقوالت تحمل الطابع كما توّجه أوستين إلى دحض التصّور الفلسفي التقليدي في نظرته 
ير ما، يالخبري لكنها ليست وصفا للواقع بل غايتها إنجاز فعل ما أو تسعى إلى إحداث تغ

ورغم أنها ليست جمال إنشائية لكن اليمكن الحكم عليها بمعيار الصدق أو الكذب، وبمجرد 
د قول النطق بها فهي ال تجّسد وصفا للواقع بل هي تسعى فعال إلى إحداث تغيير فيه، عن

، أو قول: أطلب منك رجل مسيحي:" أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول هللا"
 .الخروج حاال، أو جملة: أعدك بالحضور 

هذه الجمل ليست وصفا ألي شيء في الواقع؛ فجملة"أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن  
ي، أما لى الدين اإلسالمالنصرانية ودخل إمحمدا رسول هللا" توضح حالة شخص خرج من 

جملة: أطلب منك الخروج حاال، تجّسد أمرا تنفيذيا بالخروج من هذا المكان، أما الجملة 
بالحضور فهي تقّدم شكال من أشكال العقد األخالقي بينه وبين مخاطبه، رغم  أعدكة األخير 

 .2عدم وجوده في الحقيقة

وبهذا لم تعد العبارات اللغوية تحتكم لمعياري الدقة والوضوح المنطقيين، أو لمعيار الصدق 
والكذب، أو أن داللة هذه الجمل تستمد من خالل معناها القضوي بوصفها جمال تقريرية 

                                                
بلها، يستند معيار الصدق والكذب في  النظرية الفلسفية الكالسيكية إلى فرضية مطابقة اللغة للواقع؛ أي أن صدق عبارة ما يقترن بوجود ما يقا -1

 ويعتمد مدى صحة أو كذب العبارات اللغوية بامدى مطابقتها للواقع الخارجي.
 .23التداولية اليوم، آن روبول، جاك موشلر، ص: -2
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تمثل خبرا ووصفا لواقعة ما، إذ أصبحت هذه الجمل تعكس نشاطا اجتماعيا تؤديه اللغة 
لى تعدد إحالي وداللي يختلف بحسب اختالف سياقات ورودها وأصبحت مفتوحة ع

 .1واستعمالها

إن أساس نظرية أوستين قائم على دراسة أفعال اللغة من خالل األقوال، حيث يصبح الفعل 
الكالمي آداء للفعل السلوكي وتطبيقا للطقوس الفعلية أثناء آدائه للفعل الكالمي؛ فعند 

كون اإلنجاز السلوكي هو المقصود وليس اإلخبار، وقد إعطاء أمر أو طلب القيام به ي
استفاد أوستين من الدراسات القانونية من خالل الوثائق الرسمية والعقود المبرمة وصيغ 

نشاطا ؛ فهي بمثابة صيغ نموذجية تتساوق مع نظرية األفعال وتجّسد 2االلتزامات والعهود
 اجتماعيا من خالل ملفوظات مصّرح بها.

ت الوضعية؛ حيث أوستن من خالل تقديمه لحجج منطقية إبطال جملة من المسّلمابرهن 
 مّيز بين نوعين من الملفوظات: 

 المعبرة عن فعل ما. 3الملفوظات اإلنجازية -2الملفوظات التقريرية الواصفة لحدث ما،  -1

 الجو بارد في الخارج. -1
 زّوجتك ابنتي.  -2

فهي جملة وصفية خبرية  الجملة األولى تحتمل الصدق أو الكذب
descreptive/constative  فالجو قد يكون باردا أو ال، ويمكن التأكد من ذلك عن ،

التخضع لمعيار الصدق أو الكذب، وهي ال تصف طريق التجريب، أما الجملة الثانية فهي 

                                                
 .12الحسين أخدوش، ص:  -أسسها وحدودها الفلسفية –نظرية أفعال اللغة لدى الفيلسوف أوستين  -1
2- Quand dire c’est faire, Paris, Le Seuil, 1970, p42.  
 .performative، اإلنجازية، اإلنشائية، تقابل: constativeالجمل الوصفية، الخبرية، التقريرية، المثبتة تقابل:  -3
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 وبالتالي فهي جمل إنشائية إنجازية تزويج الفتاة لشخص محّدد،لكنها تنجز فعال هو  حدثا
performativesentences 1أهمها شروطوهي تحمل جملة من ال: 

أن يكون الفعل اإلنجازي مبنيا للمعلوم) وعد، وعيد، رهان، افتتاح أو ختم  -
 فعاليات...(.

 إسناد الفعل اإلنجازي إلى ضمير المتكلم. -
 وقوع الفعل في الزمن الحاضر. -

وغياب أحد هذه الشروط هذه الشروط تنبني على معايير نحوية وأخرى معجمية، 
ء للمعلوم وإذا كان البنا يحولها إلى جمل وصفية، لكن هذه الشروط تختلف من لغة أخرى،

يزية في االستعمال العربي يوظف الفعل المبني للمجهول بشكل ضروريا في اللغة اإلنجل
أو أو في قوله تعالى::" حّرمت عليكم أمهاتكم"، إنجازي كقول القاضي: )رفعت الجلسة(، 

كما يجوز حذف المتكلم وعد قوله تعالى:" أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.."، 
في اللغة اإلنجليزية يتعين ذكر اإلفصاح عنه مثل: في العربية أقبل، بدل أنا أقبل، أما 

" في جوابها لسؤال القس لما I will" عوضا عن" yesفإذا قالت العروس " ضمير المتكلم
أن الفعل اإلنجازي مرتبط بألفاظ بعينها وينتفي معها وقوع الفعل في حالة حصل الزواج أي 

كما أن الجمل اإلنجازية في العربية ال يشترط فيها الصيغة الفعلية،  توظيف ألفاظ أخرى،
 العربيةاللغة في الصالة والسالم على سيدنا محمد، كمانلحظ كقولنا: شكرا، أو عذرا، أو 

أي لفظ يدل على ظيف مكان المتكلم تو لمعنى واحد فبإاظ الحاملةسعة في تعددية صيغ األلف
قبول الزواج مثال ) زوجتك نفسي، وهبتك نفسي، أقبل، أرضى... (، واألمر نفسه في صيغ 

وإذا كانت اللغة اإلنجليزية (  2العقود والتمليك والبيع والشراء )بعت، اشتريت، قبلت... 
تستوجب توظيف الفعل في الزمن الحاضر، نجد أن الغالب في استعمال الصيغ في اللغة 

                                                
 .59التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختّام، ص:  -1
 .32،31،(ص: 2229، مكتبة لبنان ) ناشرون، 21نظرية الفعل الكالمي، هشام عبد هللا خليفة، ط:  -2
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العربية يكون بصيغة الماضي؛ وهذا للداللة على انعقاد النية في الزمن الحاضر وباألخص 
خصية، مثل: في اإلنجازيات العرفية الشعائرية التي تتضمن العقود والفسوخ في األحوال الش

 ..1بعت، قبلت، اشتريت

وقد تنّبه علماء األصول والنحاة إلى دالالت الفعل الماضي التي تتعدى داللة الزمن 
المنقضي وتمتد للداللة على الحاضر و المستقبل، فهو في توظيفات مخّصصة " يتعّين 

ي اللفظ ، فيكون ماضاإلنشاء)أي وقت الكالم(. وذلك إذا قصد به  زمن الحالمعناه في 
، وغيرها من ألفاظ العقود التي يراد لكل لفظ دون المعنى، مثل )بعت(و)اشتريت(و)وهبت("

"، 2منها إحداث معنى في الحال، بقارنه في الوجود الزمني، ويحصل معه في وقت واحد
يشرح هذا القول داللة الفعل الماضي التي انتقلت من التعبير عن زمن فائت إلى إنشاء 

 ن اآلني .معنى في الزم

ألن " البيع ينعقد الفعل الماضي في اللغة العربية  يصح إنشاء الفعل بصيغة كما
باإليجاب والقبول بلفظ الماضي كقوله: )بعت( و) اشتريت( ألنه إنشاء والشرع قد اعتبر 
اإلخبار إنشاء في جميع العقود فينعقد به، وألن الماضي إيجاب وقطع، والمستقبل عّدة أو 

، ""3وتوكيل، فلهذا انعقد بالماضي قال " وبكل لفظ يدل على معناهما..والعبرة للمعاني..أمر 
إذتعبر صيغة الماضي عن إرادة الفرد في مرحلتها النهائية، وهي إرادة قد جاوزت دور 

 .4التردد والتفكير والمفاوضة والمساومة إلى دور الجزم والقطع والبت والحسم

عربي، حصول اإلنجازية بطريقة غير لغوية تتمثل في ويجوز في العرف اللغوي ال
اإليماء وأي مظهر يوحي بالقبول كإشارة الرأس، وحياء المرأة الذي يمنعها من قول نعم، 

                                                
 .31، 32نفسه، ص:  -1
 .32.نقال عن نظرية الفعل الكالمي، هشام عبد هللا خليفة، ص: 23، ص: 21، ج:1955عباس حسن،  -2

 
 .31نقال عن : نظرية الفعل الكالمي، هشام عبد هللا خليفة، ص: 24، ص: 22االختيار، الموصلي، ج: -3
 .31نفسه، ص: -4
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وحتى إشارات األخرس، والمحتضر الذي انعقد لسانه، وجّسدته القاعدة الفقهية:" الينسب 
 "1إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان

ويضيف أوستن شروطا أساسية لتحقيق غايتنا من األفعال اإلنجازية والتي قد تنقض في 
 :2حال اإلخالل بها، لينتج جمال فاشلة ال تحقق الغاية المرجوة، ويلخصها كالتالي

 حصول اتفاق متعارف عليه يكون له آثار مترتبة، عند التلفظ بالفعل اإلنجازي. -أ
في كل المناسبات، حتى يبقى هذا معينة ء بطريقة بتنفيذ اإلجراالتزام كل األطراف  -ب

 اإلجراء نهجا متّبعا.
 وجوب معرفة الحضور أبجديات التلفّظ بالعبارت اإلنجازية . -ت
  -ث
 استحضار المتكّلم والمعنيين النية والقصد مع قبول المشاركين لهذا السلوك واتباعه. -ج
 وعواقب.التزام المشاركين واقعيا بما ينتج عن السلوك من نتائج  -ح

ز بين يّ ؛ حيث مويوضح أوستين أن عدم االلتزام بأحد هذه الشروط سينتج ملفوظات فاشلة
 نوعين من الملفوظات الناتجة: 

إذ اإلخالل بالشرطين األوليين كعدم النطق بالصياغة  :Misfiresاإلخفاقات  -1
لم  الفعل،إتمام الفعل إذا لم نكن في وضع يبيح لنا أن ننجز الصحيحة أو العجز عن 

 وكأنه لم يكن.يعتبر الفعل منجزا، 

يسقط الزواج إذا أراد الرجل الزواج من امرأة لم تكمل العدة، أو جمع بين أختين،أو مثال: 
من األسباب التي تبطل جملة عند النطق بصياغة خاطئة أثناء مراسيم العقد الشرعي، فهذه 

 ئه.شكل من أشكال اإلخفاقات في آداالفعل اإلنجازي وهي 

                                                
 .32نفسه، ص، -1
، 1991، ج.أوستين، تر: عبدالقادر قنيني، د.ط، إفريقيا الشرق، المملكة المغربية، -كيف ننجز األشياء بالكلمات -نظرية أفعال الكالم العام -2

 .25-29ص: 
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تقع هذه اإلساءة في حال إنجاز الفعل حقيقة لكن مع غياب  :Abusesاإلساءات  -2
النية أو فسادها، ففي حال تلفظ الزوج بعبارة ) أنت طالق( وهو في حالة سكر، لم يقع فعل 

 .1الطالق ألن وعي الزوج يكون غائبا وبالتالي قد تغيب معه النية الفعلية إلنجاز الطالق

لم يقتصر تمييز أوستن على الملفوظات الفاشلة، ونجده يناقش أيضا الملفوظات الوصفية 
 إضمار فعلها اإلنجازي، التقريرية ؛ فهو يعتبرها ملفوظات إنجازية مع 

وهو ما نالحظه عند نطقنا: "السماء ستمطر". إن شكلها الظاهري وصفي، لكن مضمونها 
 ."من أّن السماء ستمطرإنجازي، بحكم أن نطقها في الحقيقة كالتالي::" أحذرك 

وتأسيسا على ما سبق قّسم أوستن الملفوظات اإلنجازية إلى ملفوظات إنجازية صريحة ) 
Explicit performative ( وملفوظات إنجازية مضمرة ،)Implicit performative)2. 

 أقسام الفعل الكالمي عند أوستين: 

ثالثة أنواع من األفعال الكالمية، تشكل كيانا واحدا وحدوثها في وقت مّيز أوستين بين 
 ، وهي:3واحد

 Locutionary actفعل القول: -1

وينبني هذا "، 4نحوي سليم وذات داللةويراد به :" إطالق األلفاظ في جمل مفيدة ذات بناء 
الفعل على المستويات اللسانية المعروفة )صوت/تركيب/داللة( ويسميها أوستين بالفعل 
الصوتي والتركيبي والداللي؛ حيث يؤكد على سالمة هذا الفعل حتى ينتج فعل سليم 

 .وواضح؛ إذ يلعب الصوت دورا هاما في إيصال قصد المتكلم

                                                
 .25،29، ج.أوستين، تر: عبدالقادر قنيني، ص: -كيف ننجز األشياء بالكلمات -نظرية أفعال الكالم العام -1
 ..59التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختّام، ص: -2

 
 .24مدخل إلى اللسانيات التداولية، الجياللي دالش، تر: محمد سحساتن، ص:  -3
4- ris, Le Seuil, 1970, p.109Quand dire c’est faire, Pa 
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قلنا: أغلق الباب. هذه الجملة سيختلف معناها باختالف نبرة المخاطب؛ ففي  مثال إذا
، أما النبرة الحادة والصارمة والتماسا بغلق الباب صيغة الرجاء مع تنغيم طويل ستكون طلبا

بتكرار: أغلق الباب، أغلق الباب، أغلق الباب، نجد ستتحول إلى صيغة أمر، وإذا لفظت 
 ح.الصيغة دالة على اإللحا

 وعند قولنا: اقتربت االمتحانات.

قرب زمن االمتحانات، أم معنى الجملة القضوي واضح، لكن هل يقصد بها: إخبار عن 
أمر باالستعداد لالمتحانات، أم تحذير من مغبة عدم التحضير لالمتحانات، وكل هذه 

 كالم.المعاني ال يمكن تأكيد أحدها إال بالعودة إلى قرائن السياق لتحديد مقصود ال

 :Acte illocutoireالفعل اإلنجازي 

، ويعد هذا القسم األساس الذي 1يقصد به إنجاز فعل حقيقي من خالل التلفظ بقول ما
قامت عليه نظرية أوستن، ويشمل عددا كبيرا من التعبيرات الدالة على: السؤال، إجابة 

الكالمي األول داال على إنذار...؛ وإذا كان الفعل سؤال، الطلب، األمر، التحذير، الوعد، 
قول شيء ما بقصد اإلخبار أو الوصف، نجد أّن الفعل الثاني يتضّمن فعل شيء ما من 

 خالل هذا القول.

 :2وقد قّسم أوستن هذه األفعال إلى خمسة أصناف هي

 

 

                                                
1-  113.Ibid, p. 
2- 150.Ibid, p:53، 52المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، تر: سعيد علوش، ص:  . ينظر أيضا. 
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أحكاممعينة وتشمل األفعال التي يصدر فيها  (:verdictifsاألفعال الحكمية )  -1
 ...، صّنف، وصفّدر، وعد، قترتبط بقيمة أو حدث ما، مثل: حّللوجيهة، تنماز بأنها 

تقوم على إصدار قرارمع أو ضد؛ حيث يستعمل  (:exersitifs األفعال التمّرسية ) -2
 فيه فعل واحد أو سلسلة أفعال، مثال: أمر، أعلن، وأعرب وتّرجى، نصح ونّبه و...

، يقوم المتكّلم بإلزام نفسه من خالل أفعال محّددة (:commsifsأفعال التكليف )  -3
 مثال: أقسم، وعد، طالب،التزم، ضمن، تعّهد، تكّلف بمنصب...

توظف لعرض مواضيع ما، وتبيين أغراض  (:expositifsاألفعال العْرضية )  -4
معينة وتوضيح ما التبس من كلمات ومعان، مثل: فّسر، بّين وّضح، مّثل، استشهد، 

 أثبت...
تخص ردود االفعال تجاه مواقف  (:comportementauxال السلوكيات )أفع -5

 اآلخرين وسلوكياتهم، وهي : شكر، هّنأ، اعتذر، تأّسف، رّحب، احتّج...

 :Acte perlocutoireالفعل التأثيري) الناتج عن القول( 

 حيث يتّسبب فييقصد به ناتج القول أو األثر المترتب عن فعل اإلنجاز عند المخاط ب، 
إحداث استجابة أو رد فعل عند المستمع يتمثل في إيجاب أو رفض أو إقناع أو إرشاد أو 

 حتى تزييف لحقيقة ما.

 :1ويتوّضح الفعل الكالمي بأقسامه الثالث في المخطط التالي

 

 

 

                                                
 .91المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينغو، تر: سعيد علوش، ص:  -1
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 أفعال االنجاز

 

 

 تمثيلية أساسا                          غير تمثيلية أساسا

 

 

 إنجازية                                     إداراكية 

 

 

 إداللية             وعدية               إلزامية

 

 :ومن خصائص الفعل الكالمي أنه

 .دال  -
 فعل إنشائي -
 يحدث أثرا . -

 مثال: قوله تعالي:" ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى".

يتساوق وضوابط اللغة صوتي تتضمن هذه اآلية ملفوظا مكونا من كلمات دالة وفق نسق 
، ويتمّثل فعل اإلنجاز في النهي سليموداللي العربية في تنضيد األلفاظ في تركيب نحوي 
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الذي يقع ضمن األفعال التمّرسية؛ حيث أصدر هللا عز وجل أمرا ضد إرادة المسلمين 
أثناء قيامهم للصالة، أما التأثير المترتب عن هذا الفعل بنهيهم عن احتساء الخمر 

 اإلنجازي ) النهي(، فهو استجابة المسلمين لهذا األمر اإللهي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -2-ة: أفعال الكالمثامنالمحاضرة ال
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 أفعال الكالم عند جون سورل:

م، وأرسى معالم 1361ة أوستين التي لم تكتمل بوفاته المبكرة سنة يتأثر جون سيرل بنظر 
إذا كان أوستن قد أّكد على فنظريته استنادا آلرائه مع تحليالت أوسع واختالف في الغايات، 

أن سيرل قد رّكز على تأويل المخاط ب؛ إذ أن تحليل أوستن "يشترط -مقاصد المتكلم، نجد 
أو إدراك المستمع للمغزى المقصود من قبل المتكلم. وهذا إلنجاز الفعل الكالمي استيعاب 

االفتراض يولد مشاكل. فهو مبني على االعتقاد بأن لكل مقولة مغزى واحدا فقط. وهذا ال 
يمكن الدفاع عنه، ألن المقوالت عادة تحتوي الكثير من اللبس الذي قد يكون مقصودا في 

 ". 1بعض األحيان

وهو يلعب بالخارج: إّن الجو بارد، فاالبن قد يفهم كالم أبيه أب لولده  قولما يعند ،مثال
بعدة أوجه وحسب حالته: قد تكون وصفا للجو، أو أمرا بالدخول، أو اقتراحا والتماسا، أو 

 تحذيرا، أو نصحا،   

 ضاف عنصرا رابعا لتقسيمات أوستين لألفعال الكالمية كالتالي:أوقد 
 فعل القول ) الصوتي والتركيبي( -1
 الفعل القضوي ) اإلحالي والجملي( -2
 الفعل اإلنجازي  -3
 ري.يالفعل التأث -4

 

 

 وقد قاده التحليل المعمق للفعل اإلنجازي إلى التميييز بين معنيين في الجملة:

                                                
 .129نظرية الفعل الكالمي، هشام خليفة، ص:  -1
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 قوة الفعل اإلنجازي  -1
 المحتوي القضوي  -2

عند قولنا: أشكرك على هدية عيد الميالد؛ يدخل الفعل" أشكرك" في قوة الفعل اإلنجازي، 
فهو ينضوي تحت المحتوى والمضمون القضوي؛ أي أن أساس هذه  أما " هدية عيد الميالد"
المعبر عن سلوك اجتماعي مقترن بقواعد لغوية يحقق بها الشكر  الجملة قائم على فعل

 مقصده ونيته في هذه الجملة.

تتمّثل ي و تحكم الفعل اإلنجاز  في مؤلفه: المعنى والعبارة معايير جديدة  جون سيرليقدم  و
 :1في

 .الغاية من الفعل -1
المطابقة بين العالمة اللغوية وما تدل عليه في الواقع، مثل: اإلخبار الذي ينحو إلى  -2

جعل القول ) المحتوى القضوي(مطابقا للواقع، عكس الوعديات التي تنحو إلى جعل الكون 
 .مطابقا للقول

 العزيمة، الصدق.. الجانب السيكولوجي المعبر عنه، مثل: األسف، االحتجاج، -3
 ، مثال: أرجح كذا أقل قوة من آمرك.كثافة االستثمار أو االلتزام المعبر عنه -4
االنتباه إلى الوضعية االجتماعية التي ستغير من الموقف الكالمي ككل؛ ألن  -5

الملفوظ الواحد يختلف إذا كان بين مسؤول وموظفه سيصبح أمرا، أما إذا كان العكس 
 ء.سيصبح التماسا أو رجا

عالقة القول بمنفعة الشخص وأهميته عنده، مثل: التزّلف، أو التوّدد ) بالنسبة  -6
 تهنئة أو تعزية ) بالنسبة للمخاطب(.للمتكلم(، و 

 صلة الملفوظ بناتج الخطاب: أرّد، أفهم، أخلص، أعترض، إذن... -8

                                                
 .53، 54، 53ن أوستن إلى غوفمان، فيليب بالنشيه، ص: التداولية م -1
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اختالفات المضمون القضوي، والتي تحددها عالمات أو طرق تشير إلى قوة  -1
 اإلنجاز.

إمكانية أو عدم إمكانية إنجاز العمل بطريقة أخرى عدا اللغة) الوعد ال يكون إال  -3
 باللغة(.

ضرورة أو عدم ضرورة الوجود بمؤسسة محددة إلنجاز الفعل الكالمي، والكثير من  -11
األفعال ال تحتاج إلى مكان محددة إلنجازها مثل الوعد واألمر والشكر والتهنئة وووو، لكن 

) عقد شراكة، توقيع عهود، المحكمة أو توقيع وثيقة يستلزم مكانا مخصصاقرار القاضي أو 
 .البلدية(

وجود أو عدم وجود استعمال إنشائي للفعل اإلنجازي) فعل آمرك فعل إنشائي، لكن  -11
 فعل: هّدد ال يمكن أن يكون إنشائيا بما أنني ال أنجز عمل التهديد بقول أهّدد(.

أو المحتوى بقدر طريقة إنجاز العمل، وهو أسلوب إنجاز العمل ال يهم الهدف  -12
 .4يقترب من المعيار رقم 

 الفعل الكالمي: تصنيفات

 وبغية تحقيق الفعل اإلنجازي حّدد سيرل جملة من الشروط، هي:وبناء على هذه المعايير 

تسمى ايضا: التأكيدات، الحكميات؛ تجّسد تمثيال  (:assersifsاإلخباريات )   -1
 للواقع، وتكون بشكل أخبار عن محتوى معين يحتمل الصدق أو الكذب.

 سأحاضر بعد قليل في المدرج. -
وحمل المخاطب على الطلبأ، ويقصد بها أو األمريات(: directifsالطلبيات )   -2

 .إنجاز فعل معّين 
 أخرج اآلن. -
 آمرك بالرجوع حاال. -
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يطلق عليها التعبيريات ويقصد بها ما يدلي به  (:expressifs)  التصريحيات -3
طابق األفعال التمّرسية  )السلوكية ( عند بيرات ويشترط فيها إخالص النية وتالمتكّلم من تع

 أوستن.
 أشكرك النتظاري.. -
 أهنئك بنجاحك. -
خاللها وهي اإلدالءات؛ التي يهدف المتكلم من (:déclarationsاإلنجازيات )  -4

إحداث واقعة ما؛ حيث تتوافق الملفوظات مع الواقع وال تتطابق، ويحكم هذا النوع من 
 الملفوظات أعراف اجتماعية ومؤسساتية.

 اذهبوا فأنتم الطلقاء. -
 إنها الحرب. -
تسمى الوعديات؛ حيث يلتزم فيها المتكّلم (:commisivesالملفوظات التعهدية )  -5

 بإنجاز أمر ما في المستقبل.
 أعدك بالمجيء. -
 سأعود بعد قليل. -
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 زاتها الخاصة.يويبين مم 1ويلخص الجدول التالي وظائف أفعال الكالم

 حالة= الح=المتكلم/س العملية نوع فعل الكالم
 assersifs اإلخباريات
 directifs الطلبيات
 expressifs التصريحيات
 déclarationاإلنجازيات

 commisives التعهديات

 الكلمات تالئم العالمجعل 
 جعل العالم يالئم الكلمات
 جعل الكلمات تالئم العالم

 الكلمات تغير العالم
 جعل العالم يالئم الكلمات

 س يسبب ح
 س يؤمن ح
 س يشعر ح
 س يريد ح
 س ينوي ح

 م(1383الوظائف العامة الخمس ألفعال الكالم) عن سيرل 

 الخطاب التخييلي في نظرية أفعال الكالم:

اهتمت نظرية األفعال الكالمية بالملفوظات وقسمتها إلى صنفين أفعال مباشرة تعبر عن 
المعنى حرفيا بطريقة مباشرة تفهم من المحتوى القضوي في الجملة، وأفعال غير مباشرة؛ 

 ، عند القول: متضمنة في القول وال تفهم إال من خالل قرائن السياق

 ."السماء غائمة -

ة معان، قد تشير إلى المعنى التصريحي المعبر به: أصرح أن هذه الجملة تحتمل عد
 .السماء غائمة، وقد يقصد المتكلم عدم رغبته بالخروج في هذا الجو

الذي وقد توسع سيرل في دراسته لألفعال الكالمية غير المباشرة متناوال الخطاب التخييلي 
وكل ما يتعّلق باإلعراض دون التصريح؛ وهو  واإليحاء والمضمر السخريةو  يعنى باالستعارة

 . عنى الحرفيخطاب توظف فيه عبارات ترمي إلى معان مبطنة ال تفهم من خالل الم

 

                                                
 .91التداولية، جورج يول، تر: قصي العتابي، ص:  -1
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 مثال :

 الجحيم نهاية كل عاٍص. -
 ." وأما من خّفت موازينه فأّمه هاوية" -

فس الداللة، وهي مصير كل عاص في المحتوى القضوي، وتحمالن نتشترك الجملتان 
تقريرية جاءت الجملة األولى ر، لكن االختالف يكمن في التعبير عن المعنى؛ فنجد أن النا

وهو خاتمة كل من يعصي أوامر هللا مصيرو تصريحية تعبر ملفوظاتها بصيغة مباشرة على 
استقراره في جهنم وهو معنى حرفي يدرك من خالل النسق اللساني مباشرة، أما الجملة 

فهي تحتوي ملفوظات تحتاج إلى تأويل كونها تتضّمن إيحاءات هي جملة مجازية الثانية 
إلى قوة إنجازية مستلزمة اعتمادا على مالحظة "نقلت القوة اإلنجازية من المعنى الحرفي 

 ".1التنافر الموجود بين مكونات الملفوظ

مثل  -ويفترض ج.سيرل أن شرط إنجاز الفعل بشكل غير مباشر يقتضي توظيف " التأكيد
سيرل: هل بإمكانك أن تناولني  ذكرهأو التساؤل مثل السؤال المعروف الذي  -اآلية السابقة

فهذه الجملة ليست سؤاال حول إمكانية المخاطب تقديم الملح لهظن بقدر ما هي "؟الملح
عليه، وهو فعل كالمي منجز بطريقة غير مباشرة من خالل إنجاز دعوة لتمكينه الحصول 

 .فعل كالمي آخر

ويحصل هذا الفهم من خالل معطيات سياقية وأخرى اجتماعية إضافة إلى استدالالت  
يستند فهم المعنى غير المباشر على النظرية العامة منطقية يستعين بها المستمع، وبالتالي 

العامة للتعاون العرفي) مسلمات غرايس(، وعلى خلفية إخبار  ألفعال اللغة، وعلى المبادئ
 .2مشتركة بين المتكلم والمخاط ب

                                                
 .95التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختّام، ص: -1
 .92المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ص:  -2
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حظيت النظرية بردود فعل تراوحت بين مرحب بها ومعارض لمبادئها، ومن نقد النظرية: 
 أبرز االنتقادات التي وّجهت لها:

وستين نّبهت إلى يذهب فيليب بالنشيه إلى أّن مراجعات سيرل ألفعال الكالم عند أ  -1
المشكل األساسي في نظريته وهو أنه" ال يصّنف أعماال يل يصّنف أفعاال"؛ ألنه يحلل 
داللة الفعل مع المعنى دون توفر معيار خارج العالمات نفسها، مما جعل أنموذجه قاصرا 
محصورا في اللسان االنجليزي أو الفرنسي؛ لهذا وجدنا أن الشروط التي أقامها أوستين ال 

 تنطبق بشكل كبير على اللغة العربية،
النقد المعرفي: راجع كل من سبربر وويلسون تصنيفات األفعال الكالمية مراجعة  -2

 وصفية واختزلت من خمسة تصنيفات إلى ثالث تصنيفات هي:
 .(dire que)ملفوظات تصريحية: قال إّن  -
 . (dire de)ملفوظات أمرية: قال ب -
 .(demander si) ملفوظات استفهامية: طلب هل -
 François( وفرانسواز ريكاناتي Dieter Wunderlichنقد ديبتر ويندرليش)   -3

Recanati) :) انتقد ديبتر وويندرليش تصنيفات أفعال اللغة ألوستين وسيرل؛ حيث اقترحا
 مقاييس أربع لتصنيف أفعال اللغة، وهي:

 اللغة االنجليزية أو إمكانية تصنيف أفعال اللغة من خالل عالماتها النحوية، مثال -أ
 الفرنسية ) صيغ استفهامية، صيغ أمرية، صيغ إدالئية(

، أو إمكانية تصنيف األفعال من خالل النمط القضوي، نمط النتيجة اإلنجازية -ب
 بحسب وظيفة الفعل األنجازي، أو أصله) طبيعي، ثانوي، مؤسساتي(.

نشأت نظرية الكالم في إطار فلسفة اللغة، وحتى النقد الذي وجه النقد التوليدي:   -4
لها لم يخرج عن نطاق المناطقة والفالسفة، غير أنها أثلرت انتباه لغويين من المدرسة 

قائمة أساسا على  "فرضية إنجازية"صاغ كل من ج.روس وج.الكوف التوليدية؛ حيث 
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وبنية عميقة) الداللة الضمنية، المحذوف، تقسيم الجملة إلى بنية سطحية ) الملفوظ لسانيا(
أّن كل الجمل التي ال تتضمن في  -عكس ما يرى تشومسكي–المضمر..(، ويري روس 

، ويمكن أن نمثل 1بنيتها السطحية فعال إنشائيا صريحا، لها في بنيتها العميقة سابقة إنشائية
جازات ضمنية مشتقة من تحليل الجمل التعبيرية مثل: )انهارت األسعار(، كإنلها من خالل

، وهي تساويها في بنية عميقة تتضمن فعال إنجازيا كقولنا: أؤكد أن األسعار انهارت
 الداللة.

وقد تعرضت الفرضية اإلنجازية لنقد حاد من قبل بوير وليكان وسم بالمفارقة اإلنجازية؛ 
ه من حيث فهما يذهبان إلى أن الفرضية اإلنجازية قد تولد جمال ال تحمل المعنى ذات

الصدق أو انتفائه، عند قولنا: الجو بارد، هذه الجملة تحتمل الصدق أو الكذب، أما إذا 
 قلنا: أقول إن الجو بارد، الجملة صادقة سواء كان الجو باردا أم ال.
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 (:presuppositionاالفتراض المسبق ) : لتاسعةالمحاضرة ا

 (:presuppositionاالفتراض المسبق ) 

ما يتوقعه المتكلم قبل التكلم؛ أي أنه افتراض ينشأ في ذهن المتحاورين قبل الكالم،  هو
 ونستطيع شرح هذه الفكرة في قولنا:

 أغلق صنبور الحنفية. -خ

إن االفتراض المتوقع هو أن صنبور الماء مفتوح، والمتكلم ال يرى داع لبقائها مفتوحة لهذا 
االفتراض اآلخر هو أن المخاطب ربما أقرب  فهو يوجه أمرا للمخاطب بغلقها، وبالتالي

في رتبة المأمور بوصفه أصغر سنا أو مقاما وهذا بحسب  منزلة تجعله للصنبور أو في
 .العالقة بين المتخاطبين

إّن االفتراض المسبق هو شيء يفترضه المتكّلم يسبق التفوه بالكالم؛ فهو موجود عند 
 . 1المتكّلمين، وليس في الجمل

م( أول من طرح هذا المفهوم، لكن دراسته كمبحث 1132ويعد الفيلسوف األلماني فريجة )
م(؛ حيث 1352من مباحث علم الداللة ترجع إلى الدراسات المبكرة للفيلسوف ستراوسن )
االهتمام بالبحوث عّده إحدى إشكاالت علم الداللة المنطقي المنبني على الصدق؛ وازداد 

لمسبق إلى سبعينات القرن المنصرح؛ حيث اتجه علماء الداللة إلى المتعلقة باالفتراض ا
البحث فيه بعد أن استعصى النحو التوليدي عن حل إشكاالت تتعلق بالشق االستعمالي في 

 .الخاص بالمعنىو اللغة 

غم هاما من اللسانيات التداولية، ر  كما تنّبه علماء التداولية إلى هذا المبحث بوصفه جزءا 
 والطرح الغامض والملتبس.وجهات النظر حوله قد اختلفت ووصلت إلى حد التناقض  أن
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افتراض و االفتراض المسبق: افتراض منطقي أو داللي،  اتجاهينفيويميز الباحثون بين 
 تداولي.

م صدق ؛ إذا كانت القضية األولى صادقة هذا يستلز األول: مشروط بالصدق بين قضيتين
 القضية الثانية، مثال: 

 منزل محمد جميل وواسع. -أ
 يملك محمد منزال . -ب
 أ تستلزم ج . -ت

 والمالحظ أن عالقة االستلزام بين الجملتين يصح في حالة اإلثبات وكذلك النفي.

 منزل محمد  غير جميل وواسع. -أ
 ال يملك محمد منزال . -ب
 ليس أ يستلزم ج. -ت

األساسية لن أما االفتراض التداولي فهو غير مشروط بالصدق أو الكذب؛ ألن القضية 
تتأثر بالنفي أو اإلثبات، مثال قولنا: بيت محمد جميل، بيت محمد غير جميل، رغم أن 
القولين متناقضين، لكن القضية األساسية وهي أساسا االفتراض المسبق، هي أن محمد 

 يملك منزال.

 .1وهو اليزال قائما في الحالتين

ن وال يمكن ألحدهما أن يستغني يمتالزمتراضين الداللي والتداولي وهناك من جعل من االف
عن اآلخر، كما نجد من الباحثين من يخلط بينهما وال يفرق بينهما مما جعله مفهوما 

 .1خالفيا

                                                
 .25،29م(، ص: 2222آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، د.ط، دار المعرفة الجامعية ) االسكمدرية/  -1
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وهو يساعد  didactiqueويعد االفتراض المسبق مبحثا مهما في تعليمية وتعّلم اللغات 
المعلم على بناء رؤية واضحة تزوده بخلفيات المتعلمين الواجب تدعيمها بالمعلومات، 

من  2إضافة إلى أن طرح األسئلة واستفسار المتمدرسين يشكل فرصة ألرضية مشتركة
 االفتراضات التي تخدم التواصل بين المعلم والمتعلم.

 أنواع االفتراض المسبق:

 الدالة عليه ومنها:بقة باختالف البنى والتراكيب تختلف االفتراضات المس

 االفتراضات المسبقة الواقعية: -1

وهي تأتي بعد أفعال مثل: يعلم؛ والمعلومة االفتراضية المسبقة التي تلي هذا الفعل  
، 3factive pesuppositionوتسمى االفتراض المسبق الواقعيحقيقة  تعامل على أنها

مختلفة الشكل والتعبير يوظف فيها االفتراض المسبق الواقعي، كما توجد عبارات وأفعال 
 وإليك بعض العبارت االفتراضية:

 كانت مريضة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــكانت مريضةلم أعلم أنها  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الموضوع حساس. الموضوع حّساسأنّ أنت تدري  -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عانت كثيرا.عانت كثيرالم أدرك أنها  -
 مستبعدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طالقهما الباكر. طالقهما الباكرلم يكن  -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انقضت العطلة. العطلة انقضتحزين ألن أنا -
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سمع الخبر.سمع الخبريمانا أنا متوترة ألّن  -
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 نفسه. -3



 د. بلميهوب هند                                                  التداولية                                     

 59 

 

 االفتراض المسبق المعجمي: 

يفهم االفتراض المسبق الواقعي من خالل السياق اللغوي، أما االفتراض المسبق المعجمي 
lexical presuppositions فتراضات توضحه أفعال وصيغ معجمية تعبر عن هذه اال

مسبقة؛ حيث يفّسر استعمال صيغة بمعناها المؤكد وجود معنى آخر ) غير مؤكد( يفهم ال
 .من خالل العبارة

كر تمّكن أو إقدام شخص على فعل معّين مما يؤكد نجاحه في القيام بعمل ما، إذ كلما ذ 
 .يضمر في الوقت نفسه "عدم تمّكن" الشخص من إنجاز شيء ما

وفي الحالتين معا داللة على أن الشخص عندما " تمّكن" إضمار لداللة " المحاولة"،  
 :1مثل

 أقلع عن التدخين                   ) كان مدخنا(. -
 بدأوا بالتذمر                        )لم يكونوا متذمرين من قبل(. -
 أنت متأخر مجّددا                   )كنت متأخرا من قبل(. -

ففي االفتراض المسبق الواقعي  أما الفرق بين االفتراضين المسبقين الواقعي والمعجمي؛
ة المذكورة بعده، وفي يؤخذ استعمال تعبير معين على أنه يفترض مسبقا صحة المعلوم

حالة االفتراض المسبق المعجمي يؤخذ استعمال المتكلم لتعبير معين على أنه يفترض 
 .2مسبقا مفهوما آخر غير مذكور
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 االفتراض المسبق البنيوي: 

في هذه الحالة تحّلل بعض بنى الجمل عرفيا وبانتظام على أنها تفترض مسبقا ذلك الجزء 
صحته، ويقّدم جورج يول أمثلة توضيحية من خالل بنى الجمل من البنية الذي افترضت 

 االستفهامية، بحيث تكون المعلومات التي تلي السؤال مقبولة وصحيحة افتراضا، كقولنا:

 متى غادر؟  )غادر(. -
 كم اشتريت المعطف؟  ) اشتريت المعطف(. -

 السؤال.يوضح المثال األول أن خبر االنصراف صحيح بالضرورة، وهو ما يؤكده 

 األمر نفسه بالنسبة للمثال الثاني؛ ألن شراء المعطف هو سبب لطرح السؤال نفسه.

هذه االفتراضات السابقة بأنواعها الثالثة كلها تجتمع على صحة وصدق االفتراض ، ويقدم 
 ج.يول افتراضات تناقض األنواع السابقة، تتمثل في :

 االفتراض المسبق غير الواقعي:

،يتصّور، يتظاهر، ت عدم صحته؛ وهو يالزم أفعاال غير يقينية مثل: يحلموهو افتراض يثب
 يزعم، مثل:

 يتظاهر بالصدق   )ليس صادقا(. -
 يزعم أنه بريء ) ليس بريئا(. -
 يتصّور أن األمر سهل ) األمر ليس سهال(. -
 يحلم أنه ناجح )ليس ناجحا(. -
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 :1االفتراض المسبق المناقض للواقع

هذا الجمل الشرطية؛ إذ نجد جملة مثل: لو كان عندي قصر.. يستعمل هذا االفتراض في
  counter-factual الفتراض ليس صحيحا فقط، بل هو مناقض للواقع تماما

presupposition:مثل ، 

 قرضتك ) ليس عندي نقود(.لو كان عندي نقود أل -
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 : االستلزام الحواري عاشرةالمحاضرة ال

 : conversational implicatureاالستلزام الحواري 

أهم مباحث التداولية وأحدثها ؛ حيث تعود بداياته إلى  منيعتبر االستلزام الحواري 
وهو أستاذ -مH.P.Grice (1313-1311).غرايس ول.بربرتالمحاضرات التي ألقاها ه

شرح بجامعة هارفارد أواخر الستينات، وفيها  -بجامعة أكسفورد وباحث في اللغات الطبيعية
، ويمكن ضم هذه النظرية إلى نظريات االستعمال في غرايس مبادئ نظريته وأهم ركائزها

المعنى، بحثا عن مقاصد المتكلمين، من خالل فهم معنى المتكلم وكيفية استعماله للمعاني 
تركز على المتكلمين ومقاصدهم في علم الداللة إذن فهي نظرية قصدية  في محادثاته.

المتوّخى، إضافة إلى ربطها بنظرية االقتضاء التخاطبي ) في علم بهدف رصد المعنى 
 (.1االستعمال

أحيانا يأتي  حيث، To meanانطلقت دراسة غرايس بتأمالته حول الفعل اإلنجليزي 
وهذا التمييز هو الذي ساعده على :  "دّل" و" أشار" وأحيانا يرد بداللة: " قصد"، بمعنى

تقسيم الداللة إلى شقين: داللة طبيعية ) تواضعية(، وداللة غير طبيعية؛ ويقصد بالداللة 
المحتوى  فهي عبارة علىالطبيعية المعاني الحرفية التي تحملها الكلمات دون تأويل للكالم 

يل إلى ما وضعت له في ، أي أن الكلمات تحالقضوي للجملة في قوتها اإلنجازية الحرفية
كقولنا: دق جرس المدرسة إنه موعد االنصراف، ما يفهم من الجملة هو ما ، 2أصل اللغة

تدل عليه الكلمات؛ أي أن العالقة سببية؛ حيث يشير الجرس إلى موعد االنصراف، وهي 
 داللة حرفية فهمت من خالل التركيب اللغوي.

لكلمات ال يستند إلى داللة الكلمات في الجملة الداللة غير الطبيعية نجد تأويل افي أما 
، وقدرة المستمع على فهم هذا القصد من بقدر ما يركز على قصدية المتكلم من وراء كلماته

                                                
 . 23، ص: 2223النظرية القصدية في المعنى عند غرايس، صالح إسماعيل، دار المنظومة، حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية الكويت،  -1
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السياق الذي وردت فيه، هذا القصد ال يبنى من خالل الداللة الطبيعية بل يرتكز على 
، وبالتالي فهمه لمقاصد المتكلماالستدالالت التي يصل إليها المخاط ب من سياق الكالم و 

ماتّم  – االستلزام الحواري ، وبين -ماقيل وصّرح به – داللة الملفوظفقد فّرق غرايس بين 
كما فّرق بينهما وبين االستلزام المنطقي التواضعي، ويمكن أن نوضح هذه الفروقات -تبليغه

 :1من خالل رسم توضيحي، كالتالي

 

 أنواع الداللة 

 

 غير الطبيعية الداللة      الداللة الطبيعية الوضعية                    

 

 وي                 داللة عرفية                   داللة حوارية المحتوى القض      
 نجازية الحرفية   القوة اإل

 
 

 المعنى الحرفي               االستلزام المنطقي                  االستلزام الحواري 
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البحث عن ضوابط القدرة التواصلية، كوسيلة والغاية التي تصبو إليها هذه النظرية هي 
ب حتى يحقق الستقصاء المعنى؛ حيث تفترض هذه النظرية وجود قوانين يلتزم بها المخاطِ 

إذ ينتقل من  ،1الكالم ، لكن في كثير من الحوارات يخترق المتكلم قواعد الكالمقصده من 
تركز على عناصر فهذه النظرية المباشر إلى معنى متضمن في القول، المعنى الحرفي 

المحادثة وسبل إدارة حوار ناجح من حيث البناء والتركيب ومن حيث المقاصد والغايات 
 وس المتخاطبين.المزمع إيصالها وإحداثها في نف

تتمحور حول : كيفية تفسير النهائية المعاني الممكنة لقول لقد حاول غرايس طرح تساؤالت 
ما وتأويالت المستمعين وفهمهم ضمن عوامل محددة؛ أي محصلة الفهم لألقوال الحوارية 

وهو -بمنأى عن شروط الحقيقة ) المعنى الحرفي المباشر( المالزمة للرسالة المبعوثة 
   -2وع يندرج في علم الداللة والمنطقموض

ربطنا أحزمة األمان، الطائرة يقدم غرايس أمثلة عديدة مثل:" السماء غائمة ستمطر قريبا"، " 
 تنطلق بعد دقائق"، ويقارنها بأمثلة مثل: كالم األم البنها: خزانتك تعانقني كلما فتحتها.

أي أن المعنى يمكن  ،الطبيعية ) الحرفية(الداللة نجد أن المثالين األولين ينضويان تحت 
أما المثال الثاني فهو يدخل في الداللة  أن يفهم من خالل معاني الكلمات وتركيب الجمل،

األم تقصد أن خزانة ف،ويمكن فهمه من خالل تأويل الجملة، غير الطبيعية ) التضمينية(
لداللة غير الطبيعية تتعلق ابنها فوضوية وأغراضه تسقط كلما فتحت الخزانة، وبالتالي فا

 بنية المتكلم والتأثير الذي يوّد توصيله من خالل جملة ما.

وبهذا فالمحادثة تحوي معنيين معنى مالزم ليس بالضرورة المعنى المقصود، ومعنى 
فوظة إنما يفهم من خالل السياق أو المعنى ، قد ال يفهم من الجملة المل) سياقي(قصدي

واإلشكال الذي حاولت التداولية البحث عن تفسيرات محددة له هو: " المتضمن في القول،
                                                

 .249م(، ص: 2212، مؤسسة السياب ) بغداد/ 21التداولية في البحث اللغوي والنقدي ، بشرى البستاني وآخرون، ط: -1
 .95فرانثيسكويوس راموس، تر: يحي حمداي، ص:  -مبدأ التعاون ونظرية المالءمة والتأويل –مدخل إلى دراسة التداولية  -2
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كيف يمكن لعمل قوته )أ( أن يدل على عمل قوته )ب(، وكيف يتمّكن المتكلم من إبالغ 
 "، عند قولنا:1)ب( عن طريق )أ(، وما الذي يعتمده المخاطب لفهم الغرض المقصود؟

 أتوّد شرب فنجان قهوة؟ -د
 شكرا. أحب االستيقاظ باكرا، -ذ

أي إشارة لفظية  شرب القهوة، لكن اإلجابة لم تحوِ  طرح السؤال عن رغبة المخاطب في
ضمنية وغير صريحة بعدم  كانتمباشرة إلى رغبته أو عدم رغبته في تناولها؛ لكّن اإلجابة 

رغبته في شرب القهوة، مفادها أن: ) القهوة طاردة للنوم، ولدي رغبة في االستيقاظ باكرا، 
أتجنب شربها(، هذا المعنى يمكن التوصل إليه من السياق غير اللغوي الذي يمكن لذلك س

لحوار وعوامل السياق غير اللغوية، ويقّدم هذا القبض على دالالته من خالل مستلزمات ا
المثال توضيحا تمهيديا لما نود توصيله دون تلفظه وهو ما يسّمى 

 .implicatureالتضمينب

وهي نظرية أوثق وأقرب إلى علم المنطق، إذ تنبني على استنتاجات واستدالالت عقلية  
أكثر من استنادها إلى أسس التداولية، وهي تهتم بمقاصد المتحاورين؛ هذه المقاصد ليست 
صريحة يمكن أن تكشف بسهولة، إنما هي عبارة عن عناصر خفية في شكل اتفاق ضمني 

اهتم غرايس بالظواهر وقد ؛ 2ل نتيجة لعبة ذكية من االستنتاجاتبينهم، تهدف إلى حوار فعا
 االستداللية التي أهملت قبله، حيث رّكز على عنصرين، هما: القدرة على امتالك دالالت

، وأن خاصية تأويل األقوال رهين بهاتين ذهنية أوال، والقدرة على بناء استدالالت منطقية
 .3القدرتين، خاصة القدرة الثانية

 

                                                
 .114ر المهيري وآخرون، ص: أهم المدارس اللسانية، عبد القاد -1
 .33مدخل إلى اللسانيات الحديثة، الجياللي دالش، تر: محمد يحياتن، ص:  -2
 .32محمد الشيباني، ص:  -جاك موشالر، تر: سيف الدين دغفوس -التداولية اليوم، آن روبول -3
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 : -مسّلماته -المبدأ التعاونيقواعد 

إّن البحث عن معايير تضبط قصدية الحوار، وتقّدم أجوبة عن الدالالت التي يوّد المتكّلم 
ئ آخر، ة المخاطب على سماع عبارة وفهم شإيصالها وهو يعني شيئا آخر من اللفظ، وقدر 

ون أكثر مما يقولون، يمكن للناس في حواراتهم أن يقولوا ما يقصدون، وقد يقصدكيف أي: 
وقد يقصدون عكس ما يقولون، هو ما حاول غرايس أن يجد له ضوابط تؤسس لحوارات 

فما يقال هو ما تعنيه ما يقصد، ، وما يقالناجحة، من خالل إيضاح االختالف بين 
برموزها اللفظية، وما يقصد هو ما يريد المتكلم أن يبلغه للسامع بما يتاح له من الكلمات 

؛ حيث يبحث ، من هنا أنشأ غرايس نظرية االستلزام1االستعمال ووسائل االستداللأعراف 
فيها عن العوامل التي تسهم في الوصول إلى خيط مشترك بين المتخاطبين؛ يقدم ج.يول 

 سيناريو يوضح شكال من أشكال التواصل غير الناجح، كالتالي:

كلب ضخم مستلق على األرض. هنالك امرأة جالسة على مقعد في حديقة عامة و أمامها 
 جاء رجل وجلس على المقعد إلى جانب المرأة.

 الرجل: أيعض كلبك؟ -ر
 المرأة: كاّل. -ز

 الكلب يد الرجل(. ) حاول الرجل مداعبة الكلب. عّض 

 الرجل: آخ..أنت.قلت أّن كلبك ال يعض. -س
 المرأة : هذا صحيح، ولكن هذا ليس كلبي. -ش

فعل لم يتوّقعه الرجل، وهذا المشكل ال يرتبط لقد حدث مشكل في التواصل أّدى إلى رد 
بس وقع عندما باالفتراض المسبق؛ ألنه افتراض صحيح ) وجود كلب عند المرأة(، لكن اللّ 

                                                
 . 33آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ص: -1
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استفسر الرجل: " أيعّض كلبك؟"، وجواب المرأة " كال"، وحول الكلب الموجود أمامهما؛ من 
يتوقع، أي أن إجابتها األخيرة لو  زاوية الرجل: كانت إجابة المرأة تحمل معلومات أقل مما

وردت في البداية لما حصل ما حصل؛ وبالتالي كان على المرأة تقديم معلومات أقل مما 
 .1يتوقع حتى يحصل هذا السيناريو الطريف

، حيث توضيحا على طرق المحادثة التي تتطلب تعاونا بين الطرفينإّن المثال السابق يقدم 
 :2لتحقيق التعاون تتمثل في ،maximesت اقترح ب.غرايس أربع مسّلما

مبدأالكم، 
quantity 

 ، أي:حّد المعلومات المناسب للمقام -ص
 اجعل مساهمتك إخبارية بالقدر المطلوب. -ض

 ال تجعل مساهمتك أكثر إخبارية مما هو مطلوب. -ط
وقصد بهذا المبدأ أن يكون الكالم حامال لقدر كاف 

الكالم من المعلومات، كما يجب أن ال تكون حمولة 
 أكثر مما ينبغي قوله.

 
النوع الكيف أو مبدأ 

quality 
 النزاهة: -ظ
 تأكد من الحقيقة، اجعل قولك صحيحا. -ع

 وتنقسم إلى قاعدتين فرعيتين:
 ال تقل ما تعتقد أنه كاذب أو خطأ. -غ

 ال تقل ما ال يمكن أن تثبته. -ف
المناسبة أو مبدأ 

 relationالعالقة 
كالمك مالئما ، أي اجعل كن وثيق الصلة بالموضوع -ق

يعني يجب أن يكون كالمنا مرتبطا  ومناسبا للموضوع؛

                                                
 .59-55، جورج يول، ص: التداولية -1
 .55، ينظر أيضا: التداولية، جورج يول: ص: 34ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، محمود أحمد نحلة، ص:  -2
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 بما قيل حول الموضوع وغير خارج عنه.
األسلوب أو مبدأ 

 mannerالطريقة
 ودقيقا في كالمك. كن واضحا -ك
 .تجنب التعابير المبهمة، تجنب الغموض  -ل
 .اإليجاز وتجنب اإلطناب  -م
 ها.لترتيب التعابير وتسلس  -ن

عند االلتزام بها المحادثة هي التي تحّدد ضوابط ،و قّدمها غرايس بصيغة األمرهذه المبادئ 
نصل إلى حوار ناجح بين المتكلم والمخاطب، وسنقدم أمثلة عن بعض الحوارات ومدى 

 التزامها بقواعد غرايس.

 حوار بين األب وابنه: -1
 هل أحضرت حقيبتي؟ -أ

 نعم، إنها على المكتب. -ب

التعاون بين المتحاورين؛ لقد استخدم االبن قدرا كافيا من في هذا الحوار تحقق مبدأ 
قه ) الكيف( وهو أنها على المعلومات ) الكم(، وأجاب بصدق مقّدما دليال على صد

المكتب، وكان كالمه مناسبا ولم يخرج عن الموضوع )مناسبة الحال(، كل هذا بإجابة 
 .( الطريقةواضحة موجزة ومرتبة )

خرق هذه القواعد من قبل المتخاطبين، هذا الخرق الذي قد يكون  لم ينف غرايس إمكانية
متعّمدا أو غير متعّمد وهو ما اصطلح عليه ب" االستلزام الحواري" أو " االقتضاء 

 التخاطبي"؛ 

إلى نتائج جديرة باالهتمام مثل  تّوصلوقد طّبق نموذج غرايس على الدراسات األدبية و 
، على شخصية دون كيشوت وكيف أّن النتمائه االجتماعي Haverkateدراسة هافركات 

صلة وثيقة بخرقه لقواعد غرايس، إضافة  إلى دراسات أخرى شملت  الحوارات التي دارت 
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بين إستراغون وفالديمير في رواية " في انتظار غودو" للروائي صموئيل بكيت، حيث 
دئ غرايس على عدد من مبابر اتضح فيها عدم االلتزام بالقواعد المحادثية؛ كما طبق في

إلثبات أن مساحة التأويل عند القارئ تزداد كلما خرق الكاتب قواعد  1النصوص السردية
 ات القارئ.وفرضيغرايس، وهذا حتى يبقي بعض اإلجابات من استنتاجات 

ويعد خرق مسلمات غرايس األربعة سمة مرتبطة باألعمال األدبية التي توظف فيها " 
 المسلمة الثانية أي قاعدة الكيفية. تحتالمبالغة"، " السخرية"؛ وهي تنضوي  االستعارة"، "

 يقول أحمد مطر:

 :حوار مع األمل

 ملألأمس اتصلت با

 قلت له: هل ممكن أن يخرج العطر لنا

 من الفسيخ والبصل ؟

 . قال: أجل

 قلت: وهل يمكن أنتشعل نار بالبلل ؟

 . قال: بلى

 العسل ؟قلت: وهل من حنظليمكن تقطير 

 . قال: نعم

 قلت: وهل

                                                
 . 51، فرانثيسكويوس راموس، تر: يحي حمداي، ص: -مبدأ التعاون ونظرية المالءمة والتأويل –مدخل إلى دراسة التداولية  -1
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 رضفي جيب زحل ؟أليمكن وضع ا

 . قال: نعم .. بلى .. أجل

 . فكل شيء محتمل

 . قلت: إذن عربناسيشعرون بالخجل

 قال: تعال ابصق على وجهي

 ! إذا هذا حصل

 خرق الشاعر أحمد مطر مبدأ الكيفية الذي ينص على أن تكون كلماتنا صادقة؛ حيث 
وار افتراضي بين الشاعر واألمل، هذا الخرق يبدأ من العنوان وهو " تنبني قصيدته على ح

فقد أسند  حوار مع األمل"؛ حيث جعل من األمل شخصية وهمية تجيب عن تساؤالته
، والخرق الثاني هو في إجابات " األمل" عن أسئلة مستحيلة ال مجّردإلى عنصر  الحوار

، انطالقا من مسّلمات اإلجابات كاذبةيمكن حصولها في الحقيقة والواقع، وكانت كل 
)استخراج عطر من البصل، تقطير العسل من  تجعل من المستحيل ممكنا غرايس؛ حيث

، وجعل من السؤال األخير وهو السؤال الوحيد الذي الحنظل، وضع األرض في جيب زحل(
ي ، وكانت إجابته ه) امتالك العرب مشاعر وأحاسيس كالخجل( يدخل في حدود اإلمكان

 .االستحالة أي عكس ما يتوقع في الحقيقة

حين جعل من كل المستحيالت ممكنة إال مطر في هذه األبيات تيمة السخرية وّظف  
، لقد حملت األسطر الشعرية حموالت مكّثفة بالتأويالت التي اليمكن شعور العرب بالخجل

رفة نوايا الشاعر وقصده تفسيرها من البنيات الداللية اللغوية، ويستند فيها التأويل إلى مع
 التهكمي من العرب، وهو ما يحتاج إلى االطالع على سياق الحوار  األسلوبمن هذا 

 .وقرائن األحوال التي تذلل للقارئ سبل قراءة القصيدة قراءة تقارب رسالة الشاعر
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هؤالء على توفير حياة كريمة لشعوبها،  -الحّكام –تبيين عجز العرب الشاعر حاول  لقد
ينعمون بالرفاه في عالم سرمدي ال يرون فيه المشاكل التي يتخبط فيها الفقير، ّكام الذين الح

والشعور بهمومهم من جهة،  بالخجل بسبب عجزهم عن حل مشاكل المطحونيناليحّسون 
ه دولهم أمام انقيادهم للقوى الغالبة وال يشعرون بالخجل من الهوان الذي وصلت إلي

، وعجزهم عن مواكبة من جهة أخرى  م ورقابهموسياساتهالمسيطرة على اقتصادهم 
 كل الجوانب. في مختلفالذي الزلنا متخّلفين عنه حضاري التطّور هذاال

 نقد النظرية: 

، أثار ردود فعل مختلفة Meaningم، نشر ب.غرايس مقاال في الداللة 1358في عام 
جامعة هارفارد في ألقى ه.ب.غرايس محاضرات وليام جيمس في وبعد عقد من الزمان 

م في دراسة موسومة ب:" المنطق والمحادثة"، 1385م، ونشرت بشكل موجز سنة 1368
ع في بحوثه حول قواعد المحادثة لكنه م، ورغم أنه وسّ 1311، و1381ونشرت أيضا سنة 

لم يطّورها وبقيت بحوثا غير مكتملة تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتفسير خاصة في وجود 
 .2ألنها ال تولي اهتماما بالداللة التواضعيةغرايس؛ وقد نقد سيرل نظرية بحوثه في 1ثغرات

لم تقتصر هذه االنتقادات على عدم اكتمال النظرية وإهمالها للداللة الطبيعية وتركيزها على 
االستدالالت المنطقية، لكن االنتقادات التي وجهت لها شملت غاية هذه المسّلمات التي 

الجانب األخالقي والتهذيبي، من الخطاب مع إهمال الجانب التبليغي  اقتصرت على خدمة
في الحوار عندما نّوه إلى أن قواعد الحوار ال تقتصر  3بورغم إشارة غرايس إلى عامل التأدّ 

على مسّلماته األربعة وقد تتعّداها إلى قواعد جمالية واجتماعية وأخالقية، لكنه لم يولها 

                                                
م 2212لغة الحوار، مدخل إلى البراغماتية)التداولية(، جيني توماس، تر: نازك إبراهيم عبد الفتاح، ط: ، دار الزهراء ) الرياض/المعنى في  -1

 .94(، ص: 
 .34محمد الشيباني، ص:  -جاك موشالر، تر: سيف الدين دغفوس -التداولية اليوم، آن روبول -2
بد الرحمن بأنه العمل الذي يخّلص القول الطبيعي مم يعيب داللته وينزع عنه أسباب االنتفاع به، والتهذيب: يعّرفه طه ع politenessالتأّدب  -3

من التخاطب  أما التأدّب: فهو أن يأتي المتكلّم بفعل القول على الوجه الذي يبرز به داللته القريبة ويقوي أسباب االنتفاع العاجل به، وهذا الشكل
غرو أن تحقيق األغراض المشتركة تجعل من المتكلّم الساعي إلى جلب منفعة خاصة يحاول جاهدا  توطيد عرى أيسمى بعملية " التبادل"، وال 

 التواصل، بما يزيد من وشائج االرتباط، وعوامل رضى الطرف اآلخر طمعا في تحقيق مراده. 
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مبادئها رغم أنها تشكل عامال مهما في سيرورة الحوار الذي تعد فيه اهتمامه ولم يفّصل في 
ب بين التبادالت والمعامالت بين المتخاطبين أرضية تتوزع فيها عبارات المجاملة والتأدّ 

طه عبد الرحمن  وقد فّصلر حصول الرضى والتوافق بينهما، الطرفين لبسط ممّهالت تيسّ 
 :1يةفي النقاط التالجوانب هذا اإلهمال 

أنه لم يفرده بالذكر، أو يفّصل فيه، بل جمع إليه الجانب التجميلي والجانب  -1
االجتماعي بوصف هذه الجوانب جميعا ال تستجيب للغرض الخاص الذي أنِشئت 

 له المخاطبة، أال وهو نقل الخبر على أوضح وجه.
واواضعها مع القواعد أّنه لم يوّضح كيفية صياغة القواعد التهذيبية، وال كيفية ترتيبها  -2

 التبليغية.
اّنه لم يتفّطن إلى أّن الجانب التهذيبي قد يكون هو األصل في خروج العبارات عن  -3

 إفادة المعاني الحقيقية أو المباشرة.

هذا المبدأ المرتبط بعوامل خارجية  غّيب غرايس مبدأ من مبادئ التداولية وهو مبدأ التأّدب
وأخرى داخلية، تتمثل العوامل الخارجية في المسافة االجتماعية التي تجعل من القرب 
والبعد االجتماعي مظهرين مؤثرين في التخاطب إضافة إلى عوامل أخرى مثل السن 

ق الصلة والمكانة االجتماعية والعامل الثقافي ، إضافة إلى عوامل داخلية تتمثل في عم
 2بين المتحاورين

ويشير هذا المبدأ إلى أن الكالم والحوار يقتضي ضوابط تهذيبية وتأدبية ينبغي للمتحاورين 
وهو المبدأ الذي حظي  االلتزام بها ومراعاتها وهي ال تقل أهمية عن قواعد التبليغ الغرايسية.

، في Robin Lakofبعناية ودراسة مستفيضة من قبل الباحثة الفرنسية روبن الكوف 
حيث لم تحد الباحثة عن قواعد "، The logic of Politenessمقالتها:" منطق التأدب 

                                                
 .242م(، ص:1995-بي ) بيروت/المغرب، المركز الثقافي العر21اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، ط: -1
 .125، ينظر أيضا: التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختام، ص:99التداولية، جورج يول، ص:  -2
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رار بصيغة األمر على غ هأيضاصاغتفقد ،بنت دراستها كتتمة لمبادئ غرايسغرايس، بل 
 ويرتكز مبدأ التأدب عند الباحثة على قاعدتين هما:  مبادئ غرايس التبليغية، 

 كن واضحا. -ه
 مؤدبا.كن  -و

وتبّين الكوف أّن مبدأ الوضوح ويظهر جليا بأن القاعدة األولى هي إحدى مسلمات غرايس، 
يخفي أيضا مظهرا تأدبيا؛ كونه يساعد المتحاورين على إظهار اإليجابية في خطاباتهم، 

 ، هي:1ويمّهد للقاعدة الثانية المكّونة من ثالث مبادئ فرعية

يركز هذا المبدأ على ترك مسافة أمان بين :ض نفسك على المخاطبال تفر   -1
إضافة إلى تجّنب اإلكراه، أو اإللحاح الممجوج، المتخاطبين، وتجنب الصيغ الوجدانية، 

وهذا بتجّنب عبارات الطلب المباشرة، وعدم التدخل في الشؤون الخاصة ال يكون إال 
 د الحديث.رغبة الطرف اآلخر مع تقديم عبارت عذر قبل وبع وجّس إذن باستصدار 

 مثال: 
 أيمكنني استعمال هاتفك؟  -أ

 سأدخل على الطبيب اآلن، ال يهمني عدد المنتظرين في القاعة. -ب

في هذين المثالين نالحظ خرق مبدأ التأّدب بطريقتين مختلفتين، في المثال األول وّظف 
رة، ولم يكلف نفسه توظيف عبارات مهّذبة تجعل الطرف اآلخر السائل عبارات طلب مباشِ 

 يتشّجع حتى يقّدم له غرضا شخصيا جدا هو الهاتف.

بصيغة اإلكراه، محاوال إلزامه وفرض رأيه بالقوة قاطعا  أما المثال الثاني فقد تحّدث المتكلم
 سبل التواصل بتجنبه صيغة التّلطف واستبدالها بصيغة المواجهة والتحّدي.

                                                
، 129، ينظر أيضا: التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختام، ص: 241، 242اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، ص:  -1

125. 
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قرر دون تقييده لي فسحةو  قّدم للمخاط ب خياراتيوجب هذا المبدأ أن ي :اطرح بدائل -2
مة؛ وعليه أن يتجّنب الصيغ التقريرية، ويستعمل صيغا أكثر إطالقية صيغ ملزِ وحصره ب

كقوله: قد يكون جيدا اختيارك الدراسات العليا، بدل أن يقول: يجب عليك أن تسجل في 
 .الدراسات العليا

ّز إذا خوِطب بصيغة األمر وهذه الطريقة تفيد كثيرا في التعامل مع الطفل العنيد الذي ي    ستف 
واإللزام، لذا يوصي خبراء التخاطب وعلماء النفس أن تكون الصيغ الموّظفة في التعامل 

، فبدل بشكل خيارات وبدائل توحي له بقدرته على أخذ القرار بنفسه دون إكراه ملفوظة  معه
تالي: سيكون حل فروضك المنزلية، الـأجدى مخاطبته كالأن يخاطب كالتالي: يجب عليك 

وبهذا ، الصعبة حتى تقضي وقتا أطول في اللعب الدراسية من الجميل أن تبدأ بمهامك
يستقبل الطفل هذا التنويه بتقّبل يحّفزه على إتمام واجباته بسهولة ودون الدخول في 

 مشاحنات معه.

بحسن التعامل مع المخاط ب عبر في هذا المبدأ على المتكلم أن يلتزم أظهر الوّد: -3
توظيف الصيغ وعبارات المجاملة التي تقّرب وتمّتن العالقة بينهما، مثل مناداة المخاطب 
باسمه أو الكنية التي يحبذها إذا كانت العالقة بعيدة عن الرسميات، أما إذا كانت العالقة 

تكون فيها السلطة بيد بين األستاذ وطلبته، أو بين مدير وموظفيه أي في العالقات التي 
فينبغي أن يستحضر األساليب واآلليات التي تقّرب أواصر العالقة بينهم، وتجّنب المتكّلم، 

 العبارات القاسية والمنّفرة للمخاط ب، كقول المدير لموظفيه:

 يسعدني السماع النشغاالتكم، والرّد على استفساراتكم، وتبّني اقتراحاتكم. -ي

استثمر المدير عبارات مجاملة تساعد في بّث روح الطمأنينة وزرع الثقة في نفوس موظفيه، 
وتقوي شعورهم باالنتماء لهذا العمل، وبهذا نجد أّن هذا الخطاب تشجيع للعمال لطرح 
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المشاكل التي قد تعيق سيرورة العمل، إضافة إلى المساعدة على إزالة الغموض حول أي 
 .رة لتبني إسهامات قد تضيف للشركة مزيدا من األفكار البّناءةمسألة مطروحة، وباد

 خالصة:

مّهدت دراسات غرايس لحقبة جديدة في الدراسات التداولية اللغوية بانفتاحها على ميادين 
، علم النفس المعرفي، الذكاء االصطناعي، البرمجة العصبية، عرفانيةجديدة أهمها العلوم ال

مجاالت اهتمام التداولية التي ركزت بداية على مباحث اإلشاريات هذا االنفتاح الذي غير 
 وأفعال الكالم وقواعد المحادثات، إلى مجاالت جديدة تتعلق بنظرية المالءمة والحجاج .
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 Relevance théoryنظرية المالءمة: الحادية عشرالمحاضرة            

 تمهيد:

 جميععرف العالم في أواخر القرن العشرين نقلة هامة مّست كل المعارف وأّثرت في 
المجاالت، ويرجع هذا التطور ألسباب مختلفة أهمها التطور الهائل الذي شهدته 
المعلوماتية، عبر اختراعات تكنولوجية ذكية أسهمت في والدة ما اصطلح عليه بالعلوم 
العرفانية التي فتحت أبوابا جديدة للمعرفة كالذكاء االصطناعي والبرمجة العصبية 

 .واللسانيات الحاسوبية

في  االمجال اللغوي سنجد أّن لجهود العالم اللغوي األمريكي نوام تشومسكي دور  أما في 
رّكز فيه على دراسة الكفايات اللغوية، كما كان ألبحاث دخول اللسانيات فصال جديدا 

غرايس حول القواعد المحادثية واالستلزامات الحوارية إسهاما في دخول التداولية حقل العلوم 
إلى االستدالالت الذهنية التي يرتكز عليها تأويل الملفوظات، كل هذه العرفانية استنادا 

 .العوامل وغيرها كان تمهيدا لظهور نظرية عرفانية متفرعة عن علم النفس المعرفي

 بنى كل من سبربر وويلسون نظريتهما التداولية؛ التي ترتكز على نظريتين هما:   

 رية القالبية عند تودور.النظأوال:االستدالل عند بول غرايس، ثانيا: 

 العمليات االستداللية عند بول غرايس:-1

تعّد المالءمة ) المناسبة( هي المبدأ الرابع من مبادئ غرايس الذي يتعلق بجانب الوضوح 
واإليجاز والتنظيم في الخطاب، لكنه لم يعطها أولوية المبادئ الثالث األولى، و بالكاد 
يشير إليها في مقاله، حيث إّن المحاوالت التي وّظفت لتطبيق هذا المفهوم على " النظرية 

لداللية" باءت كلها بالفشل، لكن هذا المفهوم استطاع أن ينال االهتمام الكافي في الشكلية ا
( وديردر Dan Sperperثمانينات وتسعينات القرن المنصرم، مع الباحثين دان سبربر) 
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(، الذين حاوال صياغة قواعد غرايس في نظرية واحدة Deirdre Wilsonويلسون ) 
 "." نظرية المالءمةاصطلح عليها ب

تأتي هذه النظرية بوصفها مشروعا مكّمال ومفّصال لبعض قواعد غرايس غايته شرح 
، وقد رفض منّظراه 1التواصل االستداللي اإلنساني، عبر دراسة النشاط القصدي للمرسل

التواضعية الجذرية الراديكالية، واالستناد إلى أفعال الكالم وتأويلها لغويا؛ مؤّكدين على 
 ، والتأويل القصدي المؤّسس على مسّلمات غرايس.2ية للغةأهمية الوظيفة الوصف

 الترميز واالستدالل: 

تتكئ الدراسة العرفانية للغة على المنهج االستداللي القائم على نقد ومراجعة النموذج 
الترميزي للغة والذي سيطر على دراسات علوم اللغة؛ وأصبح التواصل اإلنساني مرتكزا 

ول سبربر وويلسون:" الشفرة نسق يقيم توافقا بين الرسائل الداخلية على الشفرة والترميز، يق
والرسائل الخارجية، وهو يسمح بتواصل جهازين لمعالجة المعلومة  ) سواء تعّلق األمر 
بكيانات أو بآالت("؛ فقد دأبت الدراسات اللسانية على ثنائية التحليل الذي يستند إلى 

رى أن الفهم يقتضي أكثر من فك الشفرة اللغوية، مما اإلشفار وفك اإلشفار، لكن ويلسون ي
يشّكل شرخا بين التمثيل الداللي للتركيب اللغوي واألفكار التي تعبر عنها الملفوظات في 

 . 3الحقيقة، وهذا الشرخ ال يمكن ردؤه إال بإدخال عامل االستدالل وليس بزيادة اإلشفار

قائمة أساسا خطاطة على جاكبسون، التي كانت ومازالت نموذجا يحتذى به في البحوث 
األلسنية بشكل عام والبحوث الوظيفية والتداولية بشكل خاص؛ حيث دعا إلى إضافة 
مكّونات )منطقية/بالغية/أيديولوجية(، حتى تستطيع الخطاطة الوصول إلى مقصدية 

ي والتحليل التداولي، وهو ما أشار إليه ويلسون وسبربر المتكّلم عبر آليتين: التحليل النحو 

                                                
 .114، فرانثيسكويوس راموس، تر: يحي حمداي، ص:-مبدأ التعاون ونظرية المالءمة والتأويل –دخل إلى دراسة التداولية م -1
 .353ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي، تر: محمد الراضي، ص:  -من النحو المقارن إلى الذرائعية -النظريات اللسانية الكبرى -2
 نفسه. -3
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بقولهما:" إّن دراسة التمثيل الداللي للجمل تعود إلى النحو، أما دراسة تأويل الملفوظات 
 ".1فتنتمي إلى ما يعرف اليوم بالتداوليات

م أخرج ويلسون وسبربر التداولية من دائرة اللسانيات التي انحصرت برأيهما في دراسة علو 
اللغة ) علم األصوات، علم التركيب، علم الداللة(، ورغم أن الرأي السائد بوجود تداولية 
لسانية، فهما يضمانها إلى علم الداللة؛ كونها تهتم بدراسة متضّمنات القول والسياقات 
اللغوية وغير اللغوية واإلشاريات و...والمقترح الذي يقدمه كل من ويلسون وسبربر يفصل 

عن اللسانيات، وينظر إليها بوصفها علما مستقال عن اللسانيات التي ضّيقت  التداولية
 إلى مجاالت أوسع.2حدود التداولية التي تتّسع مجاالتها وتتجاوز حدود اللسانيات

ال ينفي الباحثان أن متضمّنات القول ودراسة أحوال المقام والسياق المختلفة هي من     
تعبر عن نسبة يسيرة من القصد التام الذي يسعى المتكّلم  صميم الدراسة التداولية، لكنها

إلى تبليغه، بينما يضّل جزء هام من هذا القصد غير "صريح" ال يحتاج إلى تأويل لغته 
التي تتطلب إعمال الذهن وبناء فهم عبر  العمليات االستدالليةلكنه يستند بشكل كبير إلى 

يدمج سبربر وولسون نظريتهما في العلوم  استنتاجات منطقية ال تختص بها اللغة، لذلك
المعرفية اإلدراكية، خاصة في مجال علم النفس المعرفي مع النظرية القالبية لفودور 

Fodor . 

 النظرية القالبية والتداولية:

تهتم هذه النظرية بدراسة ما يدور في الذهن اليشري من عمليات معقدة وربطها بالدالالت  
، هذه Information Processing Modelاللغوية، عرفت بنموذج معالجة المعلومات 

الدالالت التي ما فتئت اللسانيات على تحليلها استنادا إلى علوم اللغة، لتقوم هذه النظرية 
ة لما سبقها من نظريات خاصة خطاطة جاكبسون التواصلية والنظرية وعبر مراجعة شامل

                                                
 .254نفسه،ص:  -1
 .91تداولية اليوم، جاك موشلر، آن روبول، ص: ال -2
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السلوكية التي قصرت التواصل البشري في المثير واالستجابة؛ إذ أّن النظرية العرفانية تنظر 
للتواصل باعتباره نظاما إدراكيا معقدا يستند إلى جملة من العمليات الذهنية التي تحدث 

 ا النظام الترميزي إال مرحلة تمهيدية .عبر مراحل مختلفة ال يشكل فيه

يشبه الذهن البشري في هذه النظرية الحاسوب أو اآللة الذي يلتقط رموزا أو إشارات تنقل 
إلى نظام مركزي ) الذاكرة( التي تحوي مسبقا معلومات مخّزنة وهو ما يفضي إلى نتائج 

 1معينة.

 النظرية القالبية لفودور:

 فرانز جوزيف انيا وفيلسوفا بنى أبحاثه على أبحاثيعد جيري فودور عالما نفس
في القرن التاسع عشر،  ظهرتهذه األبحاث التي  في علم نفس الملكات،.GallF.Jجال

عينة والتي بّين من خاللها أّن هذه الملكات الذهنية تعمل بشكل مستقل وترتبط بمناطق م
أو تربط عمليات الذهن بقوالب وفق نظرية معرفية؛ طّور أفكار غالفي الذهن، لكّن فودور 

تمر فيها معالجة المعلومات التي تصل إلى حوسبية، وفق نظرية تمثيلية للذهن، أنظمة 
 ، هي:2المخ عبر مراحل

عند وقوع حدث ما ) سمعي أو بصري : Transduresتسمى مرحل اللواقط  -1
الحسي، وتتمثل كالتقاط صوت، أو قراءة نص ...(، تقوم اللواقط بنقل معطيات اإلدراك 

)مرحلة نقل  وظيفتها في ترجمة هذه اإلدراكات ونقلها إلى المخ بغرض المعالجة
 .المدخالت(

العزلتتمثل في معالجة  -1تنماز بخصائص هي:تسمى مرحلة المنظومة:  -2
أن الذهن ال يستطيع  تتمثل فياإللزامية  -2المدخالت دون خلطها مع معطيات أخرى،

                                                
.ينظر أيضا: علم النفس المعرفي، رافع نصير الزغول، عماد عبد الرحيم 115، 119ينظر: التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختام، ص:  -1

 .49الزغول،د.ط، دار الشروق، األردن،ص: 
 .94، 93، ينظر أيضا: التداولية اليوم، جاك موشلر، آن روبول، ص: 39، ص:ينظر: التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي -2
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ترد إليه بشكل ملفوظات أو صور بصرية أو شمية أو غيرها،  منع دخول المعلومات التي
السرعةأي أن الدماغ يستطيع استقبال معلومات ويتم ترجمتها في  -3فهي تدل بتلقائية.

أجزاء من الثانية وهو ما نلحظه في ردود األفعال السريعة جدا عندما يتعامل اإلنسان مع 
البساطة حيث يتم معالجة المعلومات  -4مواقف الخطر أو مواجهات تحتاج إلى رد سريع، 

 .1بشكل سطحي ومقيد
أو تتخصص مهمتها في معالجة المعطيات الحّسية بغرض تفسيرها عبر نظام وبالتالي  

مختص بنوع هذه المعطيات؛ إذ أن للمعطيات الشمية نظامها الخاص، وللمعطيات قالب 
وكذلك للمعطيات اللغوية  البصرية نظامها الخاص وللمعطيات السمعية نظامها الخاص،

تأويل هذه الرموز استنادا إلى نظامها يراعي صيغة الكتابة، ويتم  نظامها المختلف الذي
وهو ما يعّد تأويال غير مكتمل وهذا يعود إلى خاصية التبسيط التي تجعل  الترميزي فقط،

 .من عملية فهم المعلومات األكثر تعقيدا من اختصاص النظام المركزي 
وهي المرحلة النهائية التي يكتمل فيها التأويل عبر رحلة األنظمة المركزية: بم تعرف -3

 المنظومة إضافة إلى العملياتمقارنة هذه المعلومات مع معلومات مسبقة، وّفرتها أنظمة 
ال يخضع لتأويل  فودوراالستداللية التي تحدث في الذهن، وبهذا فتأويل الملفوظات عند 

النظام الترميزي للغة فقط، ألنه مرحلة تمهيدية لعمليات أكثر تعقيدا تقع كلها في النظام 
ت التفكير تأويل الملفوظ واالستدالل اليومي، إضافة إلى كل عملياالمركزي للمخ، وفيه يتم 
 طات اإلنسانية.المعقدة في مختلف النشا

تموقع نشاط النسق اللساني الذي يخضع لعمل ومن خالل هذه المراحل يمكن الكشف عن 
 . 2نسق الدخل )في المنظومة(، والنشاط المعرفي الذي يخضع للنسق المركزي للذهن

 ويمكن توضيح هذه المراحل وفق المخطط التالي:
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 نقل المعلومات                              المرحلة األولى
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 ترجمة المعلومات منطقيا                        المرحلة الثالثة

 النظام المركزي 
 التأويل االستداللي

 

إن هذه النظرية التي اعتمدت على االستدالل عند غرايس والنظام القولبي، جمعت بين 
لى قاسم مشترك بينهما وهو لملفوظات اللغوية استنادا إمرجعين في كيفية تأويلها لالهذين 

ة، واألساس األول الذي يلبتي تشّكل آخر مرحلة في نظرية القااالستدالالت المنطقية ال
؛ إذ أن نظرية المالءمة تدين لفودور بآلية تأويل في مسّلماته المحادثية يعّول عليه غرايس

الملفوظات ) المعلومات التي تستند إلى أقوال ملفوظة أو نصوص مكتوبة(، في عملية فك 
تأويل الرموز اللغوية المستقب لة أما الرموز اللغوية عبر مرحلتين: المرحلة األولى تعتمد على 
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ول فيها التأويل من فك الرموز لغويا إلى بناء استدالالت منطقية عبر المرحلة الثانية يتح
عمليات ذهنية معقدة يقوم بها النظام المركزي في الدماغ؛ حيث أوضح المنظران ويلسون 

 وسبربر عن صعوبة وتعقيد ماهية وكيفية قيام هذه العمليات.

صل اإلنساني من خالل كما تدين هذه النظرية آلراء غرايس الذي سعى إلى دراسة التوا
البحث في مقاصد المتكلم ومعرفة نواياه، من خالل االستدالل المنطقي، وعمليات الذهن 
ل وفق فهم مناسب ال يستند بالضرورة إلى تفكيك وتفسير الجمل  القائمة على استنتاجات تؤوَّ

الذهنية إنما يعتمد بشكل أكبر على العمليات الملفوظة عبر التحليل الصوتي والتركيبيى 
 االستداللية.

وتأسيسا على ما سبق نجد أن نظرية المالءمة تؤلِّف بين بعدين هما" البعد التداولي والبعد 
المعرفي؛ فالبعد التداولي يظهر من خالل التنصيص على أّن المنطلق لتأويل الملفوظات 

يخّزن  ذو طابع لساني، أما البعد المعرفي فيتضح من خالل التأكيد على أّن الذهن ال
المعلومات بطريقة عشوائية، بل إّن فهم الملفوظات وتأويلها عبارة عن سيرورات ذهنية 
ينجزها المخاط ب لكشف مقاصد المتكّلم من جهة، ولبناء تمّثل الكون أو تعديله من جهة 
أخرى. وعليه، فإّن عملية التأويل تستدعي نظامين مختلفين األول ترميزي لغوي، واألخير 

 ." 1تداولياستداللي 

اختزل ويلسون وسبربر قواعد غرايس في قاعدة واحدة هي قاعدة " العالقة" أو المناسبة، 
وإذ التي تقتضي أن يكون الكالم مناسبا، من ناحية الكم والكيف وكذلك الصدق والوضوح، 

 ايقصران هذه المسلمات الغرايسية في مبدأ واحد نجدهما يوظفان آلية أكثر دقة وضبط
التواصل اإلشاري االستداللي) اإلشارة  وبشكل أخّص تتصل بالمقاصد اإلخبارية والتواصلية 

 .(غير اللغوية كاإليماء والتعبير بلغة الجسد دون توظيف رموز اللغةبشقيها اللغوية و 

                                                
1- 25, -, Linguistique Form and Relevance, Published in Linga 90, 1993, pp 1er D. et W.DilsonSperp نقال عن
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يمكن حيث ، غير واعية بطريقةوتجري عملية تأويل هذه اإلشارات في النظام المركزي  
والتي يحكمها مبدأ عام " األقوال بمختلف أنواعها إلى التواصل اإلشاري االستداللي  ضمّ 

المعيارية فيه" هو مبدأ المناسبة الذي ينطلق من كون كل قول يوّلد عند المخاط ب انتظار 
المناسبة الخاصة بهذا القول؛ حيث يولد التواصل اإلشاري بعد لفت انتباه المخاط ب انتظارا 

، إال أن الوصول إلى االستدالل ال 1حتى يرّكز على موضوع لم ينتبه له سابقا للمناسبة،
" يكون بسهولة أو بفهم تتساوى فيه كل األذهان، إذ أن الباحثين أشارا إلى أهمية عامل

 في الوصول إلى استدالل صائبالجهد"

 :األب وابنهمثال، في الحوار التالي بين 

 ؟المساءقل لي يا أبي، ماذا نفعل هذا  -*

 انتظر، حقا، علي أن أجري اتصاال هاتفيا... -*

 آه رائع.... -*

هو استلزام حواري بالمصطلح الغرايسي، وهو أيضا من منظور معرفي إن هذا االستنتاج 
حاصل فرضيات مّرت بذهن الطفل ترتبط جميعها بسياق التلّفظ ألن المكالمة الهاتفية البد 

هي فرضية ترجح قبول األب لطلب االبن وهو ما أفضى أن تتعّلق بطلب الطفل للخروج، و 
 .إلى استنتاج الطفل اإليجابي

وبالتالي فالغاية المطلوبة من عملية التواصل والتي يصبو إليها الباحثان هي " تحقيق 
في ما يسميه الباحثان  –المالءمة بين جهود المخاط ب ومقاصد المتكّلم، علما أّن المتكلم 

يسعى لمساعدة المخاط ب على إدراك مقاصده اإلخبارية. إاّل أنهما  -التواصل المناسب
ال يحكمها مبدأ التعاون والقوانين الحوارية، كما هو الحال عند  يقرّان بأّن الغاية التواصلية
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ومن هذا المنطلق توصل سبربر وويلسون إلى صياغة "1غرايس، وإنما يوجهها مبدأ المالءمة
 : مبدأ كالتاليالهذا 

وبعكس ذلك: كلما كان الملفوظ مناسبا، الجهد التأويلي أقل للملفوظ زادت النتائج،و كلما كان 
الملفوظ وكان المبذول من قبل المتلقي لتأويل الملفوظ كلما قّلت النتائج  تأويليازداد الجهد ال

 .الذي ينتجه المتكّلم أقل مالءمة

ن جهة وجهود المخاط ب وفق هذا المبدأ الذي تأّسس نتاج تواشج بين ما يقصد المتكلم م 
نسان من خالل ومن خالل هذه التأويالت يستطيع اإلالسياقية من جهة أخرى،  االستلزامات

بناء فهم خاص للكون مع إمكانية تعديل هذا الفهم من خالل استدالالته العملية التواصلية
التي نستطيع ونتيجة فعل اإلدراك ثانيا، مما يولد جملة من النتائج الممكنة  المستخلصة أوال

 توّصل إليها في نهاية العملية االستداللية:ال

 إضافة معلومات أو معارف جديدة -1
 قوة المعلومات حول قناعات معينة.تغّير  -2
 معلومات قديمة بوجود معلومات أحدث وأكثر إقناعا. استبدال -3

ظرية المالءمة مسألة تتعلق بالمردودية ؛ إذ  بقدر ما تقّدم من جهد نوباختصار تصبح 
تحصد النتائج المرجوة، والعكس بالعكس، ال يمكن أن تكون الجهود المبذولة كبيرة والنتائج 

، ومع ذلك تبقى المالءمة مثلما أشرنا آنفا مبدأ " ال معياريا" فهي مبدأ تأويلي غير كافية
، يسعى فيها النظام المركزي للدماغ إلى اختيار المناسبة األمثل يستعمل بطريقة غير واعية

، وبهذا تصبح التأويالت مرتبطة بالمعلومات الواقعة في 2والتي تخضع إلى المردودية
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المجال اإلدراكي، ويصبح كل محتوى قضوي غير مالئم غير مثير لالنتباه وال يقع في 
 نطاق التأويل.

 عند ويلسون وسبربر:الداللة الحرفية والمجازية 

قسمه إلى معنى حرفي وآخر مجازي، وقّسمه نجد أنغرايس إلى المحتوى القضوي  وبالعودة 
لى أن المعنى الحرفي ) الفعل األولي( يمثل إلى فعل أولي وفعل ثانوي، وخلصا إأوستن 

وسمت في الدراسات حالة عادية، في حين يمثل المعنى المجازي ) الثانوي( حالة خاصة، 
بظاهرة االنزياح أو العدول، الذي يعتبر خروجا عن لبالغية القديمة واألسلوبية الحديثة ا

، أما في الدراسات التداولية فهو شكل من بتعبير جورج مونان االمعيار وخطأ مقصود
أشكال خرق القواعد المحادثية الذي اصطلح عليه باالستلزام الحواري عند غرايس؛ يمكن 

 بر عمليات استداللية والوصول إلى معناه المجازي.التوصل إلى تأويله ع

حول المعنى المجازي؛ فهما ال يعتبرانه خرقا للقواعد  وبحثا عن رأي ويلسون وسبربر
وفق سياق كالمي محدد،  التداولية بقدر ما هو شكل من االفتراضات التي يبنيها المخاط ب

ح عليه الباحثان باالستلزامات بغية الحصول على التأويل المالئم للكالم، وهو ما اصطل
، والمقصود بها أن المخاط ب لديه جملة من Implications contextuellesالسياقية 

ال تصح جميعها لمناسبة الملفوظ وعليه أن يختار األنسب مع  التياالحتماالت المتعددة 
 ، وتحيين البقية انسجاما مع سياق التلّفظ.االحتماالت األبعد يحذفالملفوظ و 
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 نقد النظرية:

هي إخراج التداولية من حقل اللسانيات من أهم المالحظات التي تؤخذ على نظرية المالءمة 
وضمها إلى العلوم المعرفية لتصبح آليات البحث لصيقة بالعمليات الذهنية واالستدالالت 

ية المنطقية في تأويل الملفوظات ويصبح التأويل اللساني مرحلة تمهيدية تتميز بالسطح
 وعدم النضج.

كما ركزت نظرية المالءمة على التواصل اإلشاري االستداللي هذا التواصل يشمل كل أنواع 
اإلشارات عند اإلنسان والحيوان أيضا، كونه يركز على حركات الجسد ولغته، وجميع 

 األنشطة التي لها دالالت رمزية كالرسم الفنون التشكيلية والموسيقى و...

ويبعدها عن حدود اللغة ونظامها الترميزي، ، مما يوسع من دائرة الدراسة التداولية 
التي شملت مباحثها اإلشاريات وعوامل السياق والمقام وافعال الكالم، لكن دراسات سبربر 

 وويلسون تخّطتهما إلى البعد االستداللي الخارج عن اللغة.

الذهنية لّلغة، مما يعيد الدرس اللغوي إلى الت والتمثّ تركز نظرية المالءمة على التصّورات 
 خي، ؟العوامل السياقية وكل الظروف يتصّور ال تار 

 خالصة:

للتداولية عن موضوعها األول رغم االنتقادات الموجهة لهذه النظرية، خاصة في إزاحتها 
أن تحل وهو اللغة إال أن اإلضافات التي قدمتها هذه النظرية قّيمة، هذه اإلضافات لم تكن 

 من وجهة نظر ألسنية رغم أنها تتعلق باألقوال وصياغة الملفوظات.

إن دراسة غال حول علم نفس الملكات أسهمت في فهم همل الدماغ البشري الذي يحوي 
ملكة اللغة إضافة إلى ملكات أخرى مستقلة عن بعضها البعض، مما يجعل من تلف بعض 

غة، حتى في حاالت التخّلف العقلي إذ قد نجد الملكات أو غيابها غير مؤثر على ملكة الل
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شخصا فاقدا لعقله يحفظ ديوانا من الشعر، ودراسة هذا النوع من الخطاب تدخل في الدراسة 
، كما أسهمت نظرية المالءمة في االنتباه إلى حاالت صعوبة التعّلم التداولية وليس اللغوية

رضوا لحوادث أثرت على ذاكرتهم بعيدة راد الذين تعالطفل وتشّتت التركيز، وحتى األف عند
 أو قصيرة المدى.

إضافة إلى أن دراسة الباحثين سبربر وويلسون حول ربط تمثيل الحاالت الذهنية حول 
الكون تقع في صميم الدراسات التي تهتم بمرض التوحد الذي يعود سببه إلى عدم قدرة 

مّثلهم لها والخروج  بنتائج المصابين عن نسبة حاالت ذهنية إلى اآلخرين وعجزهم عن ت
 .واضحة
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 Argumentationالحجاجالثانية عشر: المحاضرة 

 تمهيد:

من جهة لغويا بالغيا و  ونشاطا منطقيا وجدليا من جهة يعتبر الحجاج موضوعا فلسفيا
منذ القديم، كما أنه مبحث هام من مباحث أثار انتباه الفالسفة والبالغيين أخرى، وقد 

التداولية حديثا؛ فهو تيار نتج عن:" التقاء تيارين نابعين من أصلين مختلفين ومتداخلين في 
اآلن نفسه: تيار ينبع من أطروحات فلسفية ومنطقية مختلفة، بمكن جمعها تحت العنوان" 
الفلسفة اللغوية"، ويجمع نظريات مختلفة ومتداخلة، كالفلسفة التحليلية والنماذج المنطقية 

فة، وتيار ينبع من اهتمام اللسانيين بالتخاطب وذاتية المتكلم وخصائص الخطاب. المختل
ويتجمع التياران في مجال عام مشترك بين اللغويين والفالسفة والمناطقة وعلماء النفس 

، فالحجاج هو عمليات في "1نضعه تحت عنوان عام جدا هو) األطروحات البراغماتية(
التفكير تجمع بين المنطق والجدل وتستعين باللغة وآلياتها إليصال الرسالة عبر التاثير في 

 المتلقي. 

 -بالبالغة القديمة ايعرف الحجاج في الدرس الحديث بالبالغة الجديدة، في إشارة إلى صلته
خرفة الفنية في اللغة شكل والز غة التي لم تهتم بجانب الهذه البال -الغربية وليس العربية

للخطابة  بقدر ما ركزت على آليات اإلقناع والتأثير في نفوس المستمعين؛ فهي سليلة
وكل ما يتصل بالمنطق واالستدالل والجدل وما يؤثر في نفوس الجماهير، وقد األرسطية 

 الذي وسم -حافظت على مكانتها التي امتدت إلى العصر الوسيط، وحتى عصر النهضة
 . -بعصر البالغة

المنهج التجريبي مع  –ومع تراجع االهتمام بالخطابة األرسطية بظهور أرغانون جديد  
نها فن للمناورة والمغالطة هتم بالتجريب والمالحظة ووصمها بأيوالذي  -فرانسيس بيكون 

                                                
محمد صالح الدين الشريف، سلسلة اللسانيات، جامعة  -بحث في األسس البسيطة المولدة لألبينة والدالالت -الشرط واإلنشاء النحوي للكون -1

 .211، ص:21، ج:2211منوبة /تونس، 
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تي سادت والتالعب بعواطف الجمهور وبعقله أيضا، إضافة إلى أن المناهج الوضعية ال
لم تحفل باالستدالالت العقلية التي ال تخضع  الثورة الصناعية والتفكير الماديعصر 

؛ للبرهان، ويرجع الفضل للسانيات في عودة االهتمام بالبالغة وما يتصل بها من مباحث
حيث ظهرت األسلوبية التي تهتم بالجانب الجمالي والخطاب اإليحائي والمكّثف بديال 

المعروف  الحجاج لبالغة الحديثة أو البديلة لها، كما ظهر للبالغة التقليدية لتعرف با
بالبالغة الجديدة؛ والذي اليركز على دراسة انزياحات اللغة بقدر ما يركز على تقّصي 

 وسائل اإلقناع والتأثير المؤدي إلى استجابات في سلوك المتلقي تأييدا أو تسليما له.

 البالغة الجديدة عند بيرلمان وتيتيكا:

" مصّنف في الحجاج " لصاحبيه بيرلمان وتيتيكا نقلة في تاريخ البالغة الجديدة، وقد يعّد 
ليه من سند إما أ، تلته أربع طبعات، وحاوال من خالل هذا المؤلف دحض 1351ظهر عام 

لى تخليصه من صرامة االستدالل الذي يجعل المخاطب في مغالطات وتالعبات، إضافة إ
 .1وضع ضرورة وخضوع واستالب

طابق الكاتبان بين " الحجاج والبالغة" انطالقا من فكرة أن كل خطاب يسعى لتدعيم وضع 
ما أو تغيير آخر أو اتخاذ موقف اتجاه قضية ما، وأن كل تلك الخيارات البد لها من أن 

 تتأسس على خطط حجاجية مقصود بها المخاطبون 

ميا، وفي الخطابات الفنية التي عني بيرلمان بدراسة الحجاج في المجاالت المرئية إعالكما 
حاضرا فيها بنفسه أو بصورته أمام مخاطبه، مثل الكتابة؛  -المرسل -ال يكون المتكلم

بآفاق  استنادا إلى إمكانية توظيف الكاتب عناصر ووحدات فنية انطالقا من وعيه
 ، 2قوم هذه العناصر مقام الحضور العياني للمتكلمالمقصودين بالخطاب، حيث ت

                                                
 .11في نظرية الحجاج، عبد هللا صولة، ص:  -1
 .123، 124(، ص:2225، دار الكتال الجديد )ليبيا/21في البالغة المعاصرة، محمد سالم محمد األمين الطلبة، ط:الحجاج  -2
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الكاتبان الحجاج بأنه:" درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤّدي باألذهان إلى  يعرف
"أما الغاية منه التسليم يما يعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة التسليم

ا يطرح عليها أو يزيد في درجة اإلذعان. فأنجع الحجاج أن يجعل العقول تذعن لمفهي:"
عان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل ماوّفق في جعل حّدة اإلذ

المطلوب) إنجازه أو اإلمساك به(، أو هو ماوّفق على األقل في جعل الّسامعين مهيئين 
 ."1لذلك العمل في اللحظة المناسبة

يركز الباحثان على أثر الشق التأثيري الذي يحدثه الحجاج في نفوس المتلّقين، فهو بحث 
 ت التي تساعد على استمالة المستمع وتسليمه لما يبتغيه المتكلم.عن كل اآلليا

، Convictionهذا التأثير الذي يعّد غاية وأّس الحجاج هو ما اصطلح عليه باالقتناع 
 La واإلقناع La démonstrationحيث يتموضع في منطقة وسطى بين االستدالل

2persuasion السامع نتاج مقّدمات منطقية، فإن استنتاجا يصل إليه ، وإذا كان االستدالل
اإلقناع هو فّن ذاتي تشترك فيه عوامل لغوية وغير لغوية في محاولة التأثير وجذب العقول 

 .والقلوب

استند المؤلفان في دراستهم للحجاج على مرجعيات مختلفة" كالتراث المنطقي وأساليب 
بصفة عامة انطالقا مما للشكل  الحجاج القضائي، كما شفعوا ذلك بالعناية باللغة التواصلية

؛ وما يمكن استخالصه هو سعي الكاتبين إلى جعل "3البالغي من أدوار أسلوبية وحجاجية
الحجاج نظرية تطابق البالغة بحصر هذه األخيرة فيه، وهو ما ذهب إليه عدد من 

الذي ذهب إلى أن مكونات الخطاب بأشكاله البالغيين المعاصرين مثل أوليفي روبول 
ملفوظة والمكتوبة والمرئية هي" حجة في ذاتها، حاى االستعارة التي هي استدالل قائم ال

                                                
 .13نفسه، ص:  -1
 .14نفسه، ص:  -2
 .93، ص:1992بالغة الخطاب وعلم النص، صالح فضل، د.ط، عالم المعرفة، الكويت،  -3
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على المقايسة المكثفة... وبالمثل قالبالغة لم تعد لباسا خارجيا للحجاج بل إنها تنتمي إلى 
 "1بنيته الخاصة

 التقنيات الحجاجية عند بيرلمان وتيتكا:

التي تسهم  التقنيات الحجاجيةالبحث في ترتكز النظرية الحجاجية عند بيرلمان وتيتكا على 
؛ حيث تكمن وظيفتها في " الفعل في المتلقي على نحو في إذعان المتلقي والتأثير فيه

" الحجج ، وقد قسمها بيرلمان وزميلته إلى قسمين:"2يدفعه إلى العمل أو يهيئه للقيام بالعمل
لى الوصل، وهي التي تمكن من نقل القبول الحاصل حول المقدمات إلى النتائج، القائمة ع

والثاني هو الحجج القائمة على الفصل، وهي التي تسعى إلى الفصل بين عناصر ربطت 
، وتسمح هذه الطرائق بتقريب المتباين وضّمها "3اللغة أو إحدى التقاليد المعترف بها بينها

 في بنية متجانسة ومن أشكال الحجاج االتصالي: 

 :procédés de liaisonالطرائق االتصالية -1
 المنطقية: شبه الحجج  -1-1

تها اإلقناعية من مشابهتها للطرائق الشكلية والمنطقية تستمد الحجج شبه المنطقية قو 
تشبهها فحسب وليست هي إياها، وهي تعتمد على مبدأ  والرياضية في البرهنة لكن هي ال

التناقض والتماثل التام أو الجزئي والعالقات الرياضية مثل عالقة الجزء بالكل، وعالقة 
 .4األصغر باألكبر، وعالقة التواتر وغيرها

 

 

                                                
 .99، ص: 1995ل، تر: محمد العمري، عالمات، ديسمير، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بالغي، أوليفيي روبو -1
 .11في نظرية الحجاج، عبد هللا صولة، ص: -2
 .39(، ص: 2214، دار الكتاب الجديد )لبنان/21نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان/ الحسين بنو هاشم، ط:  -3
 .42المرجع السابق، ص:  -4
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 :وهي أنواع 

عدم التناقض و  الحجج شبه المنطقية التي تعتمد على البنى المنطقية، مثل: أولها  
ادلية وعلى قاعدة الحجج القائمة على العالقات التب االتفاق، التماثل والحّد في الحجاج،

 .العدل، حجج التعدية

 الحجج شبه المنطقية التي تعتمد على العالقات الرياضية وتنقسم بدورها إلى  ثانيها

 . 1الجزء في الكل، تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة لهإدماج

 الحجج المؤسسة على بنية الواقع: 1-2

 اهتمت الحجج شبه المنطقية في إثباتها لواقعة ما بالجانب العقالني والبرهنة الرياضية

ال كما هو بطريقة توصيف الواقع تستند إلى بنى الواقع فهي تهتم ب أما الحجج التي
موضوعية، بل تهتم بعرض اآلراء حول هذا الواقع سواء كان أحداثا أو وقائع أو افتراضات، 

 ومن أنواعه:

االتصال التتابعي الذي يكون بين ظاهرة ونتائجها أو مسبباتها ويتفرع إلى الوصل   -1
 السببي والحجاجي، حجة التبذير، حجة االتجاه.

ن بين شخص وبين أعماله أي بين الجوهر وتجلياته ) واالتصال التواجدي الذي يكو  -2
 (.2الشخص وأعماله، حجة السلطة، االتصال الرمزي 

 الحجج المؤسسة لبنية الواقع:  1-3

ترتبط الحجج فيه برصد كل الحاالت التي تطابق بين عنصر وما يماثله افتراضا، وهذا 
نوعين من أولها الحجج هي تأسيس الواقع بواسطة الحاالت الخاصة            ) عبر 

                                                
 .45-42في نظرية الحجاج، عبد هللا صولة، ص:  -1
 .33 -45نفسه، ص:  -2
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األمثال، االستشهادات( من أجل توضيح وتبيين حالة خاصة بحالة خاصة تماثلها، وثانيها 
 (.1) التشبيه، االستعارة بوصفيها تشبيها مكّثفاAnalogieهو االستدالل بواسطة التمثيل 

 : dissociationprocédés deطرائق االنفصال 

عنت الطرائق االتصالية في الحجاج ببحث العناصر غير المترابطة وكيفية ربطها 
وتجميعها عبر حجج شبه منطقية، وحجج مؤسسة على بنى الواقع وأخرى مؤسسة لبنى 

وجود وحدة بينها ومفهوم واحد لها؛ إذ الواقع، أما الطرائق االنفصالية فهي عناصر تقتضي 
؛ فهذا الكل مكّون من "2يعمد فيها إلى الكل فيحدث فيها فصال بين حقيقته وظاهره" 

عناصر عائدة إلى اسم واحد) أشخاص، أشياء، معطيات...( ويحدث الفصل ألسباب 
حجاجية، ويتمثل الحجاج بالفصل في " كسر وحدة المفهوم بالفصل بين عناصره المتضامن 

، Apparence/Réalitéر/ الواقع، أو الحقيقة بعضها مع بعض، مرّده إلى زوج الظاه
؛ ونظريا الظاهر هو تجّل للواقع، ولكن عندما "32والواقع هو الحد 1الظاهر هو الحد

تتعارض الظواهر ال يمكن أن تمّثل الواقع كما هو، ألنه محكوم بمبدأ عدم التناقض، 
 .4اويصبح ضروريا التمييز بين الظواهر المطابقة للواقع والزائفة منه

فال  2فهو مباشر، أما الحد ما يوافق الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن أول وهلة 1ثل الحدّ يم
نفسه سعيا للقضاء على  1داخل الحديقبض على معناه إال من خالل إحداث عملية فصل 

في هذه العملية بالمقياس أو القاعدة  2ما به من تناقضات تبرز خداعه وزيفه، ويمدنا الحد
بين ما له قيمة وماليس له قيمة؛ حيث يمثل  1لنا أن نميز داخل مظهر الحدالتي تتيح 

 .5القاعدة والمفّسر معا 1في عالقته بالحد 2الحد

                                                
 .51-34في نظرية الحجاج، عبد هللا صولة، ص:  -1
 –عبد هللا صولة أنموذجا  –تلقي الحجاج في الدراسات العربية -كتاب جماعي تحت إشراف إسماعيل العلوي،  -الحجاج واالستدالل الحجاجي -2

 .291(، ص: 2211، دار ورد ) األردن/ 21سعيد العوادي، ط:
 .51السابق، ص: المرجع  -3
 .93نظرية الحجاج عندد شاييم بيرلمان، الحسين بنو هاشم، ص:  -4
 .52، 51في نظرية الحجاج، عبد هللا صولة، ص:  -5
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وتشكل ثنائية ) الظاهر/الواقع( كل أشكال الفصل بين المفاهيم نظرا لعمومه وأهميته 
ن عالمي المثل وعالم الفلسفية، ويقدم المؤلفان مثاال عن طريقة تفكير أفالطون في فصله بي

، وتنسحب (1المادة، ومنها استمد ثنائياته المتعددة ) ظاهر/حقيقة، جسم/روح، إنسان/إله...
مثل:  داللة األقواس  -هذه األمثلة عن الثنائيات إلى سائر العبارات اللغوية كقولنا:    

 حينئذ كانت حياتي " جميلة". 

 أو الالحياة.  حياةلقد عاش البطل " شبه" توظيف السوابق مثل:  -
 إّن تكاتف العرب إن صّح تكاتفهم..مثل: الجمل االعتراضية  -
، يحسبه األفعال، مثل: يتوهم أو يزعم يحسب يظن، كقولنا: يزعم أنه صادق -

 .الظمآن ماء
 غير صحيح غير حقيقي...: توظيف  -

القارئ  يتمثل دور الفصل الحجاجي بواسطة الطرائق اللغوية والكتابية في حمل السامع أو
على تمثل مظهرين اثنين للشيء الواحد مظهر زائف ظاهري خّداع بّراق من حيث أنه أول 

، التي ال يصل إليها إال من 2ما تصادفه الحواس ويلتقطه الفكر ومظهر هو الحقيقة عينها
 خالل إعمال الفكر لمعرفة الزائف من الحقيقي.

الغة جديدة بتوظيف آليات حجاجية استطاع بيرلمان وزميلته أولبريخت تيتيكا تأسيس ب
تعتمد الفصل والوصل، متكئين على روابط منطقية وأخرى بالغية وقد  حاوال جاهدين نبذ 
األوهام والتضليل عن طريق البحث عن الحقيقة وقد عرفا باألرسطيين الجد ألنهما حافظا 

عن أفكار أفالطون على الطابع الفلسفي آللياتهما؛ حيث حصرا البالغة في اإلقناع وابتعدا 
والسفسطائيين الجدد والتي ركزت على الجدل والسفسطة والتشكيك والمناورة الواهمة، وقد 

 .طبق بيرلمان آراؤه على الفلسفة والقانون والبالغة والحجاج

                                                
 .52نفسه، ص: -1
 .54نفسه: ص:  -2
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وتنبني النظرية الحجاجية عند بيرلمان على " دراسة آليات الخطاب االجتماعي العام،  
ورصد فعاليته السياسية واالقتصادية واإلعالنية، والتركيز على الجدل القانوني)القضائي( أو 
الفلسفي..وهي أسئلة تتعلق باإلنسان وأفعاله...وقد أصبحت البالغة مع األرسطيين الجدد 

ية مهمة في حقل الفلسفة..ومهمة النظرية عند بيرلمان هو استعراض األطروحات أداة إجرائ
المتناقضة والمتعارضة ذهنيا، واستجالء منطلقاتها المنطقية واالستداللية لمعرفة طابعها 

 ." 1اإلقناعي

حصر بيرلمان مهمة البالغة في اإلقناع وأبعدها عن وظيفة اإلمتاع الذي ارتبط بالبالغة 
ة، حتى أنه أعطى للصور البالغية من مجاز ومحسنات بديعية سمة حجاجية، وهو التقليدي

ما مّر بنا في مبحث الروابط االتصالية التمثيلية، واهتم بيرلمان في العملية الحجاجية 
المكونة من متكلم ومتلٍق ورسالة حجاجية بطرفها المتلقي كونه المعني بعملية اإلقناع بحثا 

تأتي بعد سلسلة من التقنيات الحجاجية التي توظف في محاججته؛  في ردود أفعاله التي
 "2حيث يعرفه بأنه:" المجموع الذي يحاول الخطيب التأثير فيه عبر حجاجه
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الطناحي، تاج العر وس من جواهر القاموس، محّمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تح: محمود محمد  -11
، ينظر أيضا: لسان العرب، ابن منظور محمد 516/518ص: ، 21، ج:1333الكويت، 
 .15، ج:1383ه(، دار صادر، لبنان، 811بنكرم)ت

، دار األمل ) 12عمر بلخير، ط: -في ضوء النظرية التداولية -تحليل الخطاب المسرحي -11
 .(2113الجزائر/ 

 .(2116، دار كنوز المعرفة )عمان األردن/11التداولية أصولها واتجاهاتها، جواد ختام، ط:  -12
 .م(2115، دار الطليعة )بيروت/11التداولية عند العلماء العرب ، مسعود صحراوي، ط:  -13
، مؤسسة السياب ) بغداد/ 11التداولية في البحث اللغوي والنقدي ، بشرى البستاني وآخرون، ط: -14

 (.م2112
، دار الحوار، سوريا، 11التداولية من أوستن إلى غوفمان، فيليب بالنشيه، تر: صابر حباشة، ط: -15

2118. 
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نشر: الدار العربية للعلوم، دار األمان ، دار ال11التداولية، جورج يول، تر: قصي العتابي، ط: -16
  .2111)لبنان/ المغرب(، 

/ دار القلم ) 11التذييل والتكميل في شرح التسهيل، أبو حيان األندلسي، تح: حسن هنداوي، ط: -18
 .13(، ج:2112سوريا/

 ، دار الكتال الجديد11الحجاج في البالغة المعاصرة، محمد سالم محمد األمين الطلبة، ط: -11
 .2111)ليبيا/

تلقي الحجاج في -كتاب جماعي تحت إشراف إسماعيل العلوي،  -الحجاج واالستدالل الحجاجي -13
 (.2111، دار ورد) األردن/ 11سعيد العوادي، ط: –عبد هللا صولة أنموذجا  –الدراسات العربية 

يناير/مارس  3عدد ، ال35السيميائيات النشأة والموضوع، سعيد بنكراد، عالم الفكر: المجلد  -21
2118. 

 .(2112، دار الحوار )سوريا/13سعيد بنكراد، ط: -مفاهيمها وتطبيقاتها -السيميائيات -21
 .13شرح المفّصل، موفق الدين بن يعيش، عالم الكتب، بيروت، ج: -22
 .( 2118، مطبعة السالم، )البصرة/11شظايا لسانية، مجيد الماشطة، ط: -23
 .شاهر الحسن -السيمانتيكية والبراغماتية في اللغة العربية -علم الداللة -24
، ينظر أيضا: علم الداللة، 15علم الداللة، بيير جيرو، تر: منذر العياشي، دار طالس، ص: -25

 . 1331، عالم الكتب، 15أحمد مختار عمر، ط:
عربية، بغداد، علم اللغة العام، فردينا ندي سوسير، تر: يوئيل يوسف عزيز، منشورات آفاق  -26

1315. 
جالل شمس الدين، مؤسسة الثقافة الجامعية،  -مناهجه ونظرياته وقضاياه -علم اللغة النفسي -28
 .11ج:
 .(1338، دار توبقال ) الدار البيضاء/ 12علم النص، جوليا كريستيفا، تر: فريد الزاهي، ط: -21
 .م الزغول،د.ط، دار الشروق، األردنعلم النفس المعرفي، رافع نصير الزغول، عماد عبد الرحي -23

 .(1315في فلسفة اللغة، محمود زيدان، دار النهضة العربية )بيروت/ -والدالالت
 .(2111، مسكيلياني )تونس/11، ط:في نظرية الحجاج، عبد هللا صولة -31
 .12(، ج: 1311، مكتبة الخانجي ) القاهرة/ 13الكتاب، سيبويه، تح: عبد السالم هارون، ط: -31
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-، المركز الثقافي العربي) بيروت/المغرب11اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، طه عبد الرحمن، ط:
 .م1331

، دار الحوار، سوريا، 11لسانيات الخطاب: األسلوبية، التلّفظ، التداولية، صابر حباشة، ط: -32
2111. 

، زهراء الشرق، 11حسن البحيري، ط: اللغة والفعل الكالمي واالتصال، زيبليه كريمر، تر: سعيد  -33
 .2111القاهرة، 

، دار الشؤون الثقافية)بغداد 11اللغة والمعنى والسياق، جون الينز، تر: عباس صادق الوهاب، ط: -34
1318.) 

 .(2113مبادئ التداولية، جيوفري ليتش، تر: عبد القادر قنيني، افريقيا الشرق )المغرب/ -35
 .11، ج:2111ف، سلسلة اللسانيات، جامعة منوبة /تونس، حمد صالح الدين الشري -36
ديوان المطبوعات الجامعية، اتن، يحياولية، الجياللي دالش، تر: محمد مدخل إلى اللسانيات التد -38

 الجزائر.
فرانثيسكويوس راموس، تر:  -مبدأ التعاون ونظرية المالءمة والتأويل –مدخل إلى دراسة التداولية  -31

 .(2114دار نيبور )العراق/ يحي حمداي،
 (.2111، دار الرضوان )عمان/11مسرد التداولية، أمجد الركابي، مجيد الماشطة، ط: -33
ه(، تح: عبد السالم هارون، دار 335معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا) -41

 .12، ج:1383الفكر، بيروت، 
المعنى في لغة الحوار، مدخل إلى البراغماتية)التداولية(، جيني توماس، تر: نازك إبراهيم عبد  -41

 (.م 2111الفتاح، ط: ، دار الزهراء ) الرياض/
، رؤية 11المقاربة التداولية لألدب، إلفي بوالن، تر: محّمد تنفو وليلى احمياني، ط:  -42

 .(2111)القاهرة/
، مركز اإلنماء 11رانسيسكو أرمينكو، تر: سعيد علوش، ط:المقاربة التداولية، ف -43

 .(1318القومي)بيروت/
 .(2114، إفريقيا الشرق ) المغرب/11من الحجاج إلى البالغة الجديدة، جميل حمداوي، ط: -44
جورج إليا سرفاتي، تر:  -النظريات اللسانية الكبرى من النحو المقارن إلى الذرائعية، ماري آن بافو -45

 .(2113محمد الراضي،  د.ط، مركز دراسات الوحدة العربية)بيروت/
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، ج.أوستين، تر: عبدالقادر قنيني، د.ط، -كيف ننجز األشياء بالكلمات -نظرية أفعال الكالم العام -46
 1331إفريقيا الشرق، المملكة المغربية، 

الحسين أخدوش، قسم  -ةأسسها وحدودها الفلسفي –نظرية أفعال اللغة لدى الفيلسوف أوستين  -48
 www.mominoun.com،م21/11/2116الفلسفة والعلوم اإلنسانية، 

نظرية األدب في القرن العشرين، فان دايك وآخرون، تر: محمد العمري،  افريقيا الشرق، المغرب،  -41
1336. 

 .(2114)لبنان/، دار الكتاب الجديد 11نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان/ الحسين بنو هاشم، ط: -43
 ،(.2118، مكتبة لبنان ) ناشرون، 11نظرية الفعل الكالمي، هشام عبد هللا خليفة، ط: 

النظرية القصدية في المعنى عند غرايس، صالح إسماعيل، دار المنظومة، حوليات اآلداب  -51
 .والعلوم االجتماعية الكويت

: محمد العمري، عالمات، ديسمير، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بالغي، أوليفيي روبول، تر -51
1336. 

، دار الثقافة ) الدار 11ط: الوظائف التداولية في اللغة العربية، أحمد المتوكل، -52
 ..(1315البيضاء/

- Quand dire c’est faire, Paris, Le Seuil, 1970. 53 
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