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امللخص:

االستعاميل  بعدها  يف  الّلغة  معاجلة  مهّمتها  وأّن  لسانًيا  إنجاًزا  الّتداولية  تعّد      
الّتداولية  تعّد  وخارجه،بل  الّلساين  النّظام  داخل  هو  ما  إىل  باالستناد  )الّتواصيل( 
أحاديثهم  صلب  يف  الّلغوية  لألدلة  النّاس  استخدام  كيفية  تدرس  لسانًيا  ختّصًصا 
وخطاباهتم، لذلك اخّتذت الّتداولية مسارها املتمّيز يف سياق اإلنجازواإلنجازية، ، 
ورّشحت األفكار املجّردة يف قيمتها إىل أن تقاس بمدى مطابقتها للواقع وصياغتها 
فهم طبيعة  تطبيقها عىل كّل يشء، ألّن  يمكن  اخلاصية ال  مثل هذه  أّن  إال  عمليا، 
أو  االستعاميل  اجلانب  وباخلصوص  الّتواصيل،  باجلانب  االهتامم  تستدعي  الّلغة 
عالقة العالمات بمستعمليها، وهنا إحالة إىل مسؤولية ظروف االستعامل يف حتديد 

طبيعة البنية وتشكيلها .

االنطالق من  ينبغي  لساين  السميو-  املنظور  القصيدة من  قراءة  يتم     وهبذا حني 
الّتصّور الذي يّتخذ القصيدة عىل أّنا نتاج متمّيز بدّقة لغوية عالية، وعىل أّنا تأليف 
هذه  متتلك  أّنا  عىل  هبا  ُيعرف  أن  أيضا  يفرتض  والذي  خمتلفة،  أوضاع  من  راق 
اخلواص،  ولذلك عىل القارئ امتالك فضاًل عن الكفاءات الّلسانية )اخلاّصة بالّلغة 
التي ُكتبت هبا القصيدة( الكفاءة اخلطابية التي حُتّدد له القصيدة وتكشف له املعنى.



582

البحث عن احلدود اللّسانية واألدبية يف الفعل الّتداويل والفعل الشّعري

Abstract
      In point of fact, pragmatics is regarded as a linguistic achievement 
to deal with the language in light of its communicative scope and 
in concordance with the exterior and the interior linguistic system 
and as a specialization to teach people how to use the linguistic acts 
in their speeches and everyday life dealings . All more so, as it is 
prominent to set the ideas in their contexts and it is important to pay 
attention to the communicative side of the language, that is to say, 
the linguistic side in use . 
     Consequently, reading a poem in terms of a lingo-semiotic scope 
should emanate from the principle that the poem is a distinguished 
product with a highly linguistic precision and regarded as an elegant 
composition from different aspects . Not only does a reader acquire 
the linguistic competence , the language of the poem, but he should 
have the rhetorical competence that manifests to him its content .  
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مقّدمة

لقد كّثر احلديث يف السنوات األخرية عن العالقة الّرابطة بني الّلسانيات وخمتلف 
الّلغة  الذي جيعل  املجال،  هذا  خلصوصية  نظرا  األدب؛  والسيام  األخرى،  العلوم 
التي  الّدراسات  تعّددت  مثلام  والّتفاعل،  والّتداول  الّذاتية  بصبغة  تتمّيز  اإلنسانية 
وعىل  والّتداولية،  الّلسانيات  وأحدثها  احلديثة  املناهج  من  األدب  تقريب  حُتاول 
الرغم من بعض العقبات التي واجهت هذه الّدراسات إال أّن الباحثني كشفوا عن 
عدم استحالة التقريب بني هذه املجاالت وكيفية اعتامد بعضها عىل بعض يف حّل 

مشاكل الّلغة البرشية من حيث اإلنتاج والتأويل.

الّلسانية  املعرفة  بالّلغة، وحدود  اخلاّصة  الّلسانية  املعرفة  الرتكيز عىل حدود  ينبغي 
عنيت  التي   1915 يف  املؤّسسة  موسكو  حلقة  توّجه  يف  نجد  إذ  بالّشعر،  اخلاّصة 
بالّشعرية أّن جاكبسون مدين لشعر كليبنكوف Klebnikov يف موضوع مواجهته 
الّلغة الّشعرية  األوىل مع الّتحليل الّلغوي يف وسائله ووظائفه، يقول جاكبسون:« 
قصدية،  األكثر  الّلسانية  املظاهر  مُتّثل  والتي  املحدثون،  النّحويون  أمهلها  التي 
واملوّجهة واملدجمة كانت ميدانا يدعو إىل حتليل جديد، ويفرض علينا دراسة اللعبة 
النّسج/  هيتّم  أال  جاكبسون  يقرتح   ،1921 ويف  واملعنى«.  الصوت  بني  املتبادلة 
الصوتية  الّتمّثالت  بمعنى  بالفونيامت،  يعنى  ولكنه  باألصوات،  الصويت  الرتكيب 
ال   « هذا  عن  بعيدا  جاكبسون  ويذكر  الّداللية«  بالتمّثالت  االرتباط  عىل  القادرة 
أؤمن باألشياء، ال أؤمن إال بعالقتها«، ويضيف جون ميشال أدام بعد ذلك:« لقد 
أخذنا من الّلسانيات نوعا من اخلطوة املنهجية التي تبدو لنا رضورية تعليميا دون 

وهم، وال الّرغبة يف قول كّل يشء عن الّشعر«.
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1- الوظيفة الّذاتية والوظيفة الّشعرية

 إنَّ إقحامنا للملفوظات الّشعرية ذات الوظيفة الّذاتية يف غايتها )بمعنى أّنا داخل 
النّص وإبراز مادية العالمات( يف وضعية )س(، جتعلنا نعطيها داللة خارج  نظام 
بالكامل،  مقاميا  معنى  نعطيها  إذ  جديدة،  تداولية  وظيفة  ُنعطيها  األصيل،  سياقها 
ومن ثمَّ ، فإعادة إدماج امللفوظات يف التبادل يفقدها خصوصيتها املمّيزة )األدبية( 

التي تشتغل بقوانني أخرى غري قوانني اإليامء والّتفاعل.

أّما الوظيفة الّشعرية فال يمكن أن تتحّدد إال انطالقا من املقاربات املستمرة لّلغة، 
واملنظور املنطلق منه منظور الّرسالة يف ذاهتا. يشري جاكبسون أّن الوظيفة الّشعرية 
أنواع  يف  ثانوي  دور  نحو  موّجهة  وأّنا  القول،  لفّن  املهيمنة  الوظيفة  هي  ليست 

أخرى من اخلطابات. 

ولكن  معّقدة،  بنية  من  مكّونا  إال  ليست  الّذاتية  غايتها  يف  الّشعرية  والوظيفة 
املجموع سلوك  معها  حُتّدد  التي  األخرى  العوامل  بالرضورة  حيّول   مكّون 
. ويف وقت آخر، ما هيّم يف هذا اجلهد الّتحديدي هو قيمة الكلمة، يقول جاكبسون:« 
بدياًل  وليس  كلمة  أّنا  عىل  الكلمة  ُتؤخذ  هذا،  يف  الّشعرية؟  تظهر  كيف  ولكن 
وتركيبها  الكلامت  إّن  أيضا،  هذا  ويف  انفعايل،  توّسع  أو  معنّي  ملوضوع  بسيًطا 
ولكنّها  احلقيقة،  عن  منفصلة  عالمات  ليست  واخلارجية  الّداخلية  وصيغتها 
كلامت متلك وزنا اخلاص وقيمتها اخلاّصة. إّن ما هو مرفوض يف تعريف الّشعرية 
االجتامعي  اهلدف  مع  يتناقض  ممّا  األنا،  عن  الّتعبري  ومبدأ  العامل،  متثيل  مبدأ  هو 
يف  الّتداويل  الّتحّول  »فهم  أّن  قول  إىل  أيضا  بنا  يؤدي  ما  وهو  الّلغة،  استعامل  من 
بوجه عام« اجتامعية  مهّمته  متغرّية  انعكاس حلاجات جمتمعية  أّنه  الّلغة، عىل   علم 
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،  فإذا كان للكلامت وزنا وقيمتها اخلاّصة، فهذا يعني أن عمل الّلغة حامل لقيمة 
إىل جانب العمل الذي يفرضه املؤّلف.

هناك من الباحثني من عّد الّشعر فرعا من فروع الّلسانيات، ومن بينهم جون ديبوا
فقد  متعّددة،  لتخّصصات  اجلامع  العلم  هي  الّلسانيات  كانت  وإذا   ،J.Dubois

تلعب دور الوسيط بينها، وإذا كان األدب نتاجا لغويا، فاملعرفة بالّلغة ستساعد عىل 
معرفة الّشعر والعمل الّشعري.

بني  املوجودة  العالقة  حول  الّرائعة  فكرته  جاكبسون  رومان  طرح  لقد 
جتعل  التي  األمور  حول  الّتساؤل  يف  واملتمّثلة  والّشعريات،  الّلسانيات 
بالبنية  الّشعريات  اهتامم  منطلق  ينبني  متمّيزا.  فنّيا  أثرا  الّلفظية  الّرسالة  من 
الّلسانية،  البنيات  بكل  امللّم  العلم  هي  الّلسانيات  عددنا  وإذا  الّلسانية، 
العام العلم  هذا  من  جزًءا  عّده  يمكن  شعرا  الّشعر  من  جيعل  ما   فإّن 
الّتداولية  النّاحية  ناحيتني:  إىل  حتام  فسيحيلنا  الّشعر،  يف  السيميائي  اجلانب  أّما   .
بتكوين اخلطاب  منها من عالقة  ينبثق  الفكرية واإلنسانية وما  باملقاصد  التي هتتم 
وأجناسه، والنّاحية الّثانية ستحيلنا إىل نمط بناء اخلطاب وصياغته وترتيبه وكيفية 
CH.Morris   إلقائه، وهنا متتزج املعامل الّتحليلية الثالث التي حّددها شارل موريس
والّتداول والّداللة،  الرّتكيب،  وهي:  أبعاد  ثالثة  يف  الّتواصيل  النّموذج   يف 
. يشري اجلانب الّتداويل إىل استعامل الّلغة الّشعرية يف مقامات تواصلية معّينة، وهو يف 
احلقيقة بحث يف البعد السيميائي املتوّخى من وراء الرّتاكيب واحلموالت الّداللية.

االستعاميل  بعدها  يف  الّلغة  معاجلة  ومهّمتها  لساين،  إنجاز  آخر  الّتداولية  تعّد 
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عمال  وخارجه،  الّلساين  النّظام  داخل  هو  ما  إىل  باالستناد  )الّتواصيل( 
يدرس  لساين  ختّصص  الّصدد:«الّتداولية  هذا  يف  الباحثني  أحد  بقول 
وخطاباهتم،  أحاديثهم  صلب  يف  الّلغوية  لألدلة  النّاس  استخدام  كيفية 
واألحاديث« اخلطابات  لتلك  تأويلهم  بكيفية  أخرى  جهة  من  يعني   كام 
. وإن كان الّشعر مُتّيزه الّلغة االنزياحية والّتخييل، فهل تتالءم الّتداولية مع مثل هذا 
النّمط من اإلنتاج الّلغوي البرشي؟ علام أّن أصل الّتداولية منبثق من اللغة العادية 
وفلسفتها؟ كيف يمكن أن يلتقي الفّن )الّشعر( مع الفلسفة )الّتداولية(؟ إّن غاية 
الفلسفة تكمن يف العلم، أّما غاية الّشعر فتحصل بام حيدثه من فعل الّشعر يف نفوس 
أو االعتامد عىل مفهومه من  الّتواصل  بالّشعر يف إحداث  الّتداولية  فتقرتن  متلقيه، 
حيث هو »تبادل أدّلة بني ذات مرسلة وذات مستقبلة، حيث تنطلق الّرسالة من الّذات 
 األوىل نحو الّذات األخرى، وتقتيض العملية جوابا ضمنيا أو رصحيا عاّم نتحّدث عنه«
 ، وإن كانت الّتداولية تدرس الّلغة باعتبارها ظاهرة خطابية وتواصلية واجتامعية 
النّقاط،  يلتقيان يف كثري من  أمام مفهومني  فإّننا نكون  أرمينكو،  فرانسواز  بمفهوم 
وأمّهها تتمّثل يف الّتواصل )الّذايت، الّشخيص، االجتامعي....(، ويمكن احلديث عن 

الّتداولية يف الّشعر حّتى يف حالة املكتوب.

فجنشتاين  لوديفيج  هو  العادية  اللغة  فلسفة  يف  الوظيفية  مسألة  أثار  من  أول 
L.Wignestein، وعندما حتّدث عن ألعاب الّلغةJeux de langage ، فكان 

املقصود موّجها نحو كيفية استخدام الكلامت، إن ال حتمل معنى واحدا، فقد تستخدم 
كلمة واحدة يف وظائف متعّددة، وهنا تتوّضح أيضا فكرة بنفينيست عندما  يتحّدث 
عن احليوية يف الّلغة، وهي عودة أيضا إىل حتديد املعنى الّتداويل عىل أّنه »مستخلص 
املتكّلم واملخاَطب  العبارة، وتشمل  فيه  قيلت  الذي  املقام  من جمموعة من عوامل 
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يقصدها  التي  والغاية  واألسلوب،  واملوضوع  والزمان  واملكان  واملستمعني، 
املخاَطب واملستمعني« العبارة يف  التي حتدثها  العملية والسلوكية  والنتائج   املتكّلم 
الوظيفي، وهو  بالنّحو  يدعى  ما  السبعينات  الوظيفية يف  الّدراسات  أنتجت  .لقد   
عند  والوقوف  املتخاطبني،  عند  التواصلية  القدرات  وصف  إىل  عودة  احلقيقة  يف 
الّدراسة الوظيفية للجملة يعني دراسة بنية اخلطاب الّداخلية واخلارجية يف الوقت 

نفسه.

تتجاوز  إذ  الّلغة،  استعامل  يف  الوظيفي  املنحى  عن  النّصية  الّلسانيات  تبتعد  وال 
فكرهتا حدود اجلملة، لتنضوي عىل اخلطاب سواء يف اجلانب الكتايب أو الّشفوي، 
ومثلام واجهت اجلانب الّضمني يف االستعامالت اخلطابية، إذ حتتمل اجلمل معاين 
خمتلفة، ُتفهم من السياق الذي ترد فيه، فالنّص ُيعّد إنجازا لغويا حيتمل أبعادا شّتى.

 ويف سياق اإلنجاز واإلنجازية، اخّتذت الّتداولية مسارها املتمّيز، ورّشحت األفكار 
املجّردة يف قيمتها إىل أن تقاس بمدى مطابقتها للواقع وصياغتها عمليا، إال أّن مثل 
هذه اخلاصية ال يمكن تطبيقها عىل كّل يشء، ألّن فهم طبيعة الّلغة تستدعي العناية 
بمستعمليها،  العالمات  أو عالقة  االستعاميل  اجلانب  الّتواصيل، وال سيام  باجلانب 
وتشكيلها،  البنية  طبيعة  حتديد  يف  االستعامل  ظروف  مسؤولية  إىل  إحالة  وهنا 
الّتداولية  بقوهلم:«  الّتداولية  تعريف  عىل   جيمعون  الباحثني  بعض  نجد  وبذلك 
العالمات« هذه  ومستعميل  العالمات  بني  العالقة  ُتعالج  التي  السميائية  من   جزء 
بني  الّتالؤم  التيتعنيبقضية  بالّدراسة  يربطها  من  جانب  إىل   ،
والبرشية واحلدثية  واملقامية  املرجعية  والسياقات  الّرمزية   الّتعابري 

، وذلك يف حدود الّتعريف العام الذي حيّددها من اجلانب االستعاميل دائام. 
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2- الّشعر والفعل الّتواصيل

فالّشعر  الّتواصل،  ُتفيد  ما  أول  ُتفيد  البرشية  الّلغة  أّن  فكرة  من  انطلقنا  إذا 
قارئ(،  أو  )سامع  ومتلق  مرسل  إىل  حيتكم  إذ  الغرض،  هذا  عن  ببعيد  ليس 
والّتواصل،  )الّتداولية(  بالّلغة  اخلاّصة  االستعامل  فكرة   بذلك  فتتلّخص 
واملتلقي،  املبدع  بني  تواصال  يعني  شعري  عمل  الباحثني:«كّل  أحد  يقول 
بالقّيم« مّتصل  حمتوى  ذات  خاص  نوع  من  رسالة  بتوصيل  يبدأ   والّتواصل 
 . فإذا كان املتلقي يمّثل دورا حاسام يف العملية الّشعرية، فإّن الّتعريف الذي نادى 
العالمات  عالقة  يف  متمّثلة  الّتداولية  أّن  مفاده  والذي   CH.S.Peirce بورس  به 
بمؤوليها يتالءم من حيث ما يقوم به الطرف الّثاين من تأويل بغرض الوصول إىل 
املتلقي  توجيه  وحماولة  إليها،  اإلشارة  الّشاعر  عىل  ينبغي  التي  احلقيقية،  املقاصد 
الّشعري  النّص  مغاليق  لفتح  ومجاليا  وفنّيا  ثقافيا  بالّتسّلح  ملزم  بدوره  إليها، وهو 
بتوافر  مرهونا  يبقى  الّشعر  يف  الفهم  مبدأ  :«إّن  محادي  اهلل  عبد  يقول  إليه،  املوّجه 
املعنى القابل لإلدراك من طرف املتلقي، أو بتوافر االستعداد الفنّي واجلاميل والّثقايف 

الذي يؤّهل املتلقي الستنطاقه واستجالئه«.

املبادر  هو  إذ  الفعل،  إىل  حتام  سيحيلنا  اخلطاب،  يف  األول  الطرف  عند  والوقوف 
أو  فاعل  بفعل  يكون  املتخاطبني  يف  التأثري  عن  واحلديث  اخلطابية،  للعملية 
الفعل  عىل  املؤّسسة  العادية  الّلغة  فلسفة  إىل  الّرجوع  يمكن  وهنا  قول،  بفعل 
وقبل  أوال  تواصيل  فعل  الّلغة  مبدأ  إىل  ركنت  أساسها  يف  والّتداولية  الكالمي، 
العامل  تصف  ال  الّلغة  أّن  جديد  يشهد  الكالم  لفعل  الّتداويل  و«البعد  يشء،  أّي 
بعيدا  املتخاطبني  بني  العالقات  تأليف  وظيفة  املقابل  يف  هلا  إّن  بل  فحسب، 
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العواطف« عن  الّتعبري  فيها  الوظيفة  تكون  حيث  الّشعرية،  امللفوظات   عن 
، وإذا كان »الّشعر هو فعل الّشعر« فلسنا بعيدين عن هذا املفهوم، إال أّن املفارقة 
ستظهر يف كيفية الّتأثر يف حّد ذاته، فإذا كان القول يساوي العمل من حيث اإلنجاز، 
فإّن القول الّشعري يساوي الّتخييل، فهذا األخري حُيدث أثرا عند املتلقي، فيمكن أن 

نلّخص ذلك هبذا الّشكل:

تأّسس الفعل الكالمي عند أوستني عىل فكرة الّتمييز بني اجلمل الّتقريرية واجلمل 
اإلنشائية/اإلنجازية، وهي فكرة طّورها أكثر من مّرة، واألمر الذي حتتفظ به هو أّن 
الّتقريرية يمكن أن تتحّول إىل مجل إنشائية، أي الّتخيل عن صفتي الّصدق  اجلمل 
والكذب املالزمتني هلا، وهنا حديث عن مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها له، فإذا 
كانت الّلغة يف الّتداولية تعتمد دراستها عىل الّتعبري عن الواقع، فإّن الّلغة الّشعرية ال 
يمكن استبعادها عن تعبريها عن الواقع، حّتى إن الزمتها صفة اخليال والّتخييل، 
بأفراحها  اإلنسانية  وباحلياة  بالواقع،  يرتبط  وما  الّشعر  الّداللية يف  اإلحاالت  ألّن 
ومعاناهتا يرتك أثرا كبريا يف املتلقي، ورّبام هو الغرض الذي ُوجد الّشعر من أجله، 
فال يمكن للّشاعر أن يبحر يف خياله ويغوص فيه ما مل ينطلق من أرضية الواقع، التي 
ثانيا، فام وظيفة  الّشعرية  أّوال ومتّثالته  به جتربته  ليبلور  يستوحي منها ما يستوحي 
الّشعر إال اإلفصاح وإظهار الواقع واإلخبار عنه، فوسيلته التي هي الّلغة تعّب عن 
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بنيات  الطبيعية  »الّلغات  أّن  الواقع ومتّثله، ولكن متثله يستدعي عّدة جهود، ذلك 
حُتّدد خصائصها )جزئيا عىل األقل( ظروف استعامهلا يف إطار وظيفتها األساسية، 
وظيفة الّتواصل«15، ألّن االبتعاد عن الواقع واالرتباط به يف احلني نفسه ليس باألمر 
اهلنّي، وتتّضح خيوطه يف الّلغة الّراقية املنزاحة، التي تناشد املتلقي بأن يتوّصل إليها 

دون أن يفقد صورة اإلحساس عذريته وعذوبته.

إىل  أّدت  التي  الظروف  الّتساؤل حول  يمكننا  الّشعري،  النص  إىل  الوصول  وقبل 
عشية  بني  الوصول  يتم  مل  أّنه  األكيد  اليشء  األديب.  للّتواصل  عام  »علم«  تشكل 
وضحاها إىل تشكيل ما يدعى بلسانيات الّتلّفظ16، وإّنام كان ذلك أمرا حمتوما بالنّظر 

إىل حدود جمال مستقل مثل جمال الّلسانيات.

فهمنا من  الكلمة واجلملة شّكلت ختّصصا خصبا  بارتكازها عىل  الّلغة  دراسة  إّن 
خالهلا وبرسعة رضورة استخالص قوانني املحتويات اجلملية وأفعال الّلغة، فمن 
نمّر من  النّص، ويف األخري  إىل  الّلغة  ثّم من  العالمات،  نمّر إىل نظام  نظام اجلملة 
النّص إىل اخلطاب. وهبذه الطريقة بدأت الّلسانيات، وعلم الّداللة، والسيميائيات، 
والّتداولية بتشّكلها كحقول مستقلة متاما ومقاربات خاّصة باالرتباط بعضها بعضا 
وشيئا فشيئا. ويف هذه احلالة تكون أمام ظاهرة تعّدد الّتخصصات، وأمام مصدر ال 
التي يمكن أن تكون حمّفزًة  متناه من االختالفات واملناقشات، وإعادات الصياغة 
النّظريات  أعىل  تطبيق  فينبغي  والغموض،  باملخاطر  حمفوفة  أيضا  ولكن  وثرّيًة، 
وأدّقها إذا أردنا أن نعرف وبرصامة احلدود االبستمولوجية واحلقل املنهجي اخلاص 

بكّل ختّصص من هذه الّتخصصات.

ويمكن الّركون إىل العالقات الّتكاملية مثال بني الّلسانيات واألدب، ولكن إىل أّي 
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مدى ينبغي الوصول إلجياد مبدأ تطّورها الّتارخيي يف النظر إىل تبادالهتا وعالقاهتا 
منذ القرن األخري، ويف حقيقة، تشّكلت الّلسانيات واألدب يف حقول مستقلة بطريقة 
متوازية ومتالزمة يف نوع من الّتفاعل الّتارخيي الكبري، يكشف كّل حقل لآلخر عن 
بالنسبة لألدب،  النّص  لّلسانيات، ونظام  بالنسبة  الّلغة  إنتاجية جمّردة، نظام  أنظمة 
ولكن  علاًم،  بوصفها  ليست  التارخيي  تأخرها  هو  الّتداولية،  ظهور  يف  واملالحظ 
بوصفها بعًدا أو وظيفًة لكّل تواصل يومي أو أديب. والّدراسات التي تربط الّتداولية 
بالّلسانيات، أو تلك التي تربطها بتحليل اخلطاب جّد كثرية، واليشء املؤّكد، والذي 
ُيستنتج ال حمالة من أغلب هذه الّدراسات هو وجود لعالمات خطابية موّجهة نحو 

نجاح الّتواصل يف املحيط الّتلّفظي.

ومن العالقات األكثر قوة بني الّلسانيات والّتداولية، يبدو لنا الّتميز الذي وضعه 
روالن ألويري R.Eluard   ، فبإبرازه للعالقات بني الّلسانيات ونظرية الّتواصل، 
الّتواصل املدرك كوسيلة  النّوع األول الذي يدخل يف  الّلسانيات من  يتحّدث عن 
يدخل  الذي  الّثاين  النّوع  من  ولسانيات  إليه،  مرسل  إىل  مرسل  من  املعلومة  لنقل 
يف الّتواصل املدرك كحيز للتالقي والّتعبري الّذوايت. ويف األخري لسانيات من النّوع 
الثالث )التي تدعى بالّتداولية( الذي يدخل يف الّتواصل املدرك كمحاولة للّضبط، 
حيث ينبغي أن ُنضيف إىل نقل املعلومة لعبة األدوار واألفعال التي ُيعرف املتخاطبون 
عن طريقها باعتبارهم كذلك ويترّصفون أيضا، ويؤّسسون بذلك مجاعات لسانية يف 

عامل لساين17.

ومثل هذا اإلدماج ال جيعل الّتداولية علام مستقال بالرضورة، ولكنّه يملك الفضل 
املفتوحة  الكبى  الّتلّفظية  املظاهر  يف  املقّسم  وللّتفاعل  للّتخاطب،  حّيز  حتديد  يف 
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وامللّمة باخلطاب األديب. يلعب املشاركان يف الّتلّفظ دور املتلّفظ واملخاَطب، ولكن 
ينبغي اإلشارة إىل أّن هذه األدوار فاعلة بطريقة يصبح املتلّفظ خماَطبا، واملخاَطب 
القول  ويمكن  االشرتاك،  إىل  ُتشري  األدوار  متييز  يف  الّتعيينات  هذه  إّن  متلّفظا. 
بتشارك املسؤولية الّتفاعلية، وهو ما أبرزه بنفنيست يف حديثه عن العالقة الّتناظرية. 
لنأخذ مثاال بسيطا، بقولنا أّن قارئ قصيدة ما مدعٌو للمشاركة يف إنتاج الّتلّفظ، أي 
مدعٌو إىل الّدخول إبداعيا يف مقام، حيث يشّكل السياق، الّداللة، واملرجعية املحيط 
الّتداويل لتواصل ناجح. وأن يقحم بعض الّلسانني مجيع هذه القوى وهذه األفعال 
الّتداولية يف املحتوى اجلميل للملفوظات، فلهم كّل احلرية. يمكننا دائام أن ُنبهن أّن 
القيمة اإلنشائية للملفوظات وحّتى امللفوظات األكثر إنجازية برصاحة ناجتة بكّل 
بساطة عن القّوة الّتقريرية مللفوظ ما يف سياق معنّي، وهبذا يكون القول ال يعني إال 
به اآلن،  نتلّفظ  الوعد يمكن أن  أّن  أبدا. فيبقى أن نعرف  الفعل  القول، وال يعني 
ويتّم إنجازه يف وقت الحق مثل ما حيدث يف الوصّية بقولنا:« أقّدم هذا اليشء هلذا 
الشخص«، فيمكن أن ينجز الوعد هنا يف اللحظة نفسها. فسواء حتّقق الوعد اآلن 

أو بعد مدة من الّزمن، فذلك ال يغرّي شيئا من طبيعته.

وإذا  الّشعر،  ولشفوية  الوسيط  للعرص  الشعرية  األعامل  اكتشاف  إعادة  مع  إّن 
نالته األغنية يف وسائل اإلعالم املعارصة، فمن  الكبري الذي  اعتبنا أيضا الصدى 
احلتمي أن تعرف املقاربة الّتداولية للنّص األديب الشهرة. إّن أول درس يقّدمه النّص 
تداوليا، يتمّثل يف رضورة بناء من خالل نظام القصيدة املغلق-الّصيغ، املعنى، البنى 
كافيا  سياقا  البالغية-  والبنى  العروضية،  البنى  بالوزن،  اخلاصة  البنى  الرتكيبية، 
إىل  حقبة  ومن  قراءة،  إىل  قراءة  من  تفعليها  تّم  احلدسية  فاملقاربة  وفهمه.  إلدراكه 
الّلغة يف حالة قّوة.  الّلغة يف حالة فعل ليست إالّ  حقبة، ومن قرن إىل آخر. وهذه 
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والقصيدة مليئة بملفوظات حمّينة يمكن لّلسانيات أن تصفها بالعالمات، ويمكن 
متّمثلة يف  الّتداولية  مهّمة  تبقى  ولكن  أنظمة.  توّزعها عىل شكل  أن  للسيميائيات 
ولعبة  للملفوظات،  اإلنجازية  القّوة  وصالبة  تغريات  مؤرشات  عن  الكشف 
احلجاجية  واملظاهر  باخلصوص،  والضمنية  الرّصحية  التفاعلية،  االسرتاتيجيات 
املوسومة وغري املوسومة، وباختصار كّل الفعالية اجللّية واملضمرة التي ختص البنى 
الّسطحية القابلة لالستعالم بسهولة، والبنى العميقة مثل اجلهاز البالغي، والّصور 

املحّققة والتناص املقّيد أو املعّمم.

واملقامية  املرجعية،  السياقات  بوضع  يقوم  الذي  هو  نفسه  الّشعري  النّص  إّن 
والّتفاعلية، يطابق الّلغة يف إطار عمل، وموضوع الّتداولية هو القراءة يف فعل أكثر 
تشّددا يف حالة الّشعر من املواضعات التي حتّددها بوصفها نصا وخطابا، إذ تبتعد 

عن املعايري املألوفة للغة العادية/اليومية.

3- حقل الّتداولية

تأّسست الّتداولية بوصفها ختّصصا مع تصّور شارل موريسCH.Morris يف كتابه  
Fondation of the theory of signs، وكان يستهدف هبذا الكتاب أمرين: 

العالمات  الّتداولية بمصطلحات سيميائية »عالقة  البوريس وصياغة  الفكر  متديد 
بمؤوليها«. بالنسبة لشارل موريس، فإّن الّصيغة السابقة واملرسومة للّتداولية هي 
التي  اإلشارات(،  الّشخص،  )ضامئر  اإلشارية  والعبارات  األرسطوطالية  البالغة 
الّتلّفظ تبز بوضوح رضورة أخذ هذه الّظواهر يف احلسبان،  يرتبط معناها بسياق 
وهي يف عالقة مع الّتلّفظ، والسياق املقامي من قبل املؤّول، وتشكل املجال األول 

يف الّتداولية.
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التحليلية  املدرسة  يف  وأصوهلا  الكالمية  األفعال  دراسة  يف  الّثاين  املجال  يتمّثل 
كانت  باخلصوص  األوىل  واألعامل  وسورل...(.  )أوستني  األنجلوساكسونية 
ودراسة  الّتصنيف،  )حماولة  اإلنجازية  واألفعال  القولية  التأثريات  بدراسة  متعّلقة 
الرّشوط التي تسرّي حتقيقها(. واألعامل احلديثة انصّبت عنايتها عىل األفعال الّلغوية 
االفرتاضات  وعىل   ،J.P.Griceجلرايس االستلزام  ظاهرة  وعىل  املبارشة،  غري 
املسبقة )االقتضاءات(. ويمكن احلديث عن املجال الثالث، الذي يرّكز أساسا عىل 
والفضاءات  احلجاجية،  النّظرية  حول  ُأنجزت  التي  األعامل  تلك  ومثل  اخلطاب، 

املرجعية. 

الّتداولية ليست حقال موّحدا ومنسجام، فهي  أّن  ومن املالحظ من خالل ما ذكر 
للمقاربات  خمتلفا  منهجيا  وتوّجها  اإلشكاالت،  من  جمموعة  يشء  أّي  قبل  تغّطي 
الّتمثيلية املهيمنة يف الّلسانيات. واستمرار الّتموقع يف اإلطار السميائي ملؤسسيها، 
يعني البقاء ليس فقط يف الّتصّور البيهافيوري ولكن يف التصّور اآليل لّلغة عن طريق 
أولوية االستعامل، وذلك يعني نقل املفرتضات/ املقتضيات، حتى إن نقلت هذه 
تدرس  بمرجعها )يف حني  العالمة  املرتكزة عىل عالقة  العالمة  ميتافيزيقا  األخرية 
ألّن  الّطريقة،  هبذه  الّتداولية  ُتفهم  ومل  بمستعمليها(.  العالمة  عالقة  الّتداولية 
وبوصفها  معنّي،  سياق  يف  اخلطاب  هيّمها  ولكن  هتمها،  العالمة  تكن  مل  الّتداولية 
نظريًة للخطاب، وليست نظرية للعالمة، فرهاناهتا األساسية كامنة يف املعنى، الذي 
ال يتموقع يف عالقة الكلامت باألشياء، ولكن قبل أّي يشء يف بناء املرجعية ودخول 

الّتلّفظ يف إطار اخلطاب. يمكن أن نضع يف رصيد الّتداولية ما يأيت:

برفض علم الّداللة الذي ال يعّب إال عىل عالقة العالمة باملرجع، والعناية بالعالقات 



595

د.ذهبية محو احلاجالبحث عن احلدود اللّسانية واألدبية يف الفعل الّتداويل والفعل الشّعري

نظرية  برفض  الّتداولية  تقوم  واملتلقي،  املرسل  بني  والّتفاعل  والّتلّفظ  النّص  بني 
العالمة التي توّجه إىل نظرية تتالءم مع األدب.

أّنا تعنى باخلطاب املثبت/ املؤّكد.

الّشعري عن اخلطابات األخرى عن طريق ميزات داللية،  أّنا ال تفصل اخلطاب 
وأّنا بذلك تبتعد عن كّل نظرية لإلنزياح.

يفرتض يف الّدراسة الّتداولية أن تكون مدّونة البحث يف عالقة مع االستعامل الفعيل 
للّغة هبدف الكشف عن اخلصائص الّتداولية املختلفة، وما يّتصل بأطراف العملية 
اخلطابية أثناء ممارستها الّلغوية. واإلشكال الذي سيطرح ههنا يتمّثل يف العودة إىل 
نصوص )قصائد( مّر زمن عىل إنتاجها وأدائها، نظرا ملا يمّيز اخلطاب املنطوق عن 
املكتوب، ومن ثّمة يمكن العودة إىل بعض أصناف الّتداولية  كالّتداولية اإلبداعية 
التي تعالج النصوص الّشعرية والنّثرية، وجتعل الباحث أمام متثيل بنوي خلصائص 
اخلطاب املختلفة، وهي صيغ مرتبطة بمقامات تواصلية متعّددة، ووظيفته يف هذه 
الوضعية متمّثلة يف رصد العالقات بني الّصيغ واملواقف املرتبطة، وحتديد ما يمكن 

للمتكّلم واملخاَطب من مسؤولية من حيث اإلنتاج والتأويل.

3-1 املقاربات الّتداولية للنّص األديب

بالّلسانيني  العادية، ولكن مرتبطة  الّلغة  ليست مرتبطة بفالسفة  املقاربات  إّن هذه 
والّشعراء. وذلك يعني أّنا ترتبط باسرتاتيجيات خمتلفة: يمكننا وبطريقة استكشافية 
الّتمييز بني ثالث اسرتاتيجيات: الّتيار بعد التوليدي، والتّيار الرسدي، وتيار نظرية 
الّتلقي. ُيعيد التيار األول احلركة التي ُأنجزت يف مستوى الّدراسات  األدبية يف قسم 
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من الّلسانيات إىل الّتداولية، والسيام يف إطار تفاعل النص والسياق، فلم نعد تعنى 
بتفاعل اخلطاب  بتداوليته، وال سيام  بالرّتكيب والّداللة يف اخلطاب األديب، ولكن 
ويمكن  الّشعري،  املجال  يف  هي  مثلام  الّلسانية  املقتضيات  نجد  ثمَّ  ومن  والنص، 
اإلشارة هنا إىل ر.أومهان R.Ohman املنتمي إىل الّشعرية الّتوليدية، والذي توّجه 

نحو الّتداولية وأعامل فان دايك املتعّددة. 

يف احلقيقة  فإّن خمتلف هذه الّدراسات ال متّت بصلة كبرية إىل املفاهيم التي صاغتها 
الّرواية أو القصيدة املدروسة بوصفها فعال كالميا  الّتداولية، فيمكن احلديث عن 
سارتر  سلفا  رأينا  ولقد  الرّسد،  علم  يف  الكبى  البنى  نموذج  أساس  عىل  كبريا 
J.P.Sartre  ينّدد هبذا النّوع من الّتحليل. واحلل يف هذه احلالة هو العمل وفق ما 

توّصل إليه فان دايك )النص: البنى والوظائف. مدخل أويل إىل علم النّصوص)، 
إذ  لغويا«،  فعال  باعتباره  النص  الّتداويل:   بـــــ«السياق  اخلاص  الفصل  يف  املؤّلف 
يقّدم النص األديب عىل أّنه مشّكل ليس فقط من سلسلة من اجلمل، ولكن مشّكل 
األدائية  األفعال  من  جمموعة  )تداوليا(  والّشعر  الّلغوية،  األفعال  من  سلسلة  من 

تضبطها جمموعة من العالئق املتحّكمة يف عملية إبالغه...«18. 

النّصوص(،  فهم  املعريف:  السياق  يأيت  )ثّم  األول  السياق  هو  الّتداويل  السياق  إّن 
ولكن ال يوجد يشء يقول لنا أّن األفعال الّلغوية يف سلسلة نّصية معّينة يمكن أن 
أوّجه  ما،  مجلة  تلّفظ  طريق  فعن  الّتفسري،  أو  التحفيز  طريق  عن  عالقة  يف  توضع 
طلبا، وعن طريق اجلملة السابقة أو الالحقة أعّلل طلبي وأعرض املبرات، فبصفة 

عاّمة يمكن أن نجعل الفعل الّلغوي معقوال بواسطة فعل لغوي آخر.

كان  فإذا  السياق،  بإقحام  يشء  كّل  قبل  متّيز  الّتوليدية  للّشعرية  املبّكر  الّتحّول  إّن 
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ينبغي عىل  الذي  خارج-خطايب،  السياق  إطار  يف  يدخل  فهو  كالميا،  فعال  النص 
وصف  يف  الّلساين  العمل  يتمّثل  للنص.  احلقيقي  البعد  ملعرفة  بنائه  إعادة  املتكّلم 
وإذا  الضمنية.  الّلسانية  االختزاالت  ملجموع  املنتجة  والسياقية  النّصية  القواعد 
أصبحت الّدعوة إىل القواعد الّتداولية رضورية، فليس هلا إال الدور التكمييل، الذي 
يبقي النّواة العاّمة كمبدأ لبناء املعنى. ومثلام حدث يف الّسابق، فإّن الّشعرية التوليدية 
وبغياب أخذ االشتغال املمّيز لكّل نّص يف احلسبان، فإّنا حتكم عىل نفسها بالبقاء 
مبجمة وشبه-شكلية. ومن األعامل املهّمة، نجد ما قّدمه هانرش M.Hancher يف 
Understanding poetic speech acts ، من حيث دراسته لكيفية  كتابه  
متّيز النّصوص الّشعرية بفقدانا للعوامل فوق املقطع، ومثل هذا الغياب يمكن أن 
يمنع الدّنو من القوة اإلنشائية للملفوظ. وإذا كان البعد اإلنشائي مهاّم مثل أمهّية 
البعد القويل، فالقبض عليه يكون أقّل سهولة، ألّن الّتلّفظ املكتوب يدخل يف سياق 

أكثر حتديدا )ضيقا(.

بالّسارد  اخلاّصة  الّلغوية  األفعال  بالّتداولية  يعنى  الذي  الرسد  علم  يدرس 
بإزاء  الّسارد  لغة  بني  بالّتمييز  تسمح  فالّتداولية  باخلصوص،  وبـــالشخصيات 
املتلقي الرسدي والعالقات احلوارية بني الّشخصيات. مثلام حاولت نظرية الّتلقي 
أيضا التالؤم مع الّتداولية من خالل اإلطار الفنيمومينولوجي. لقد أصبحت عملّية 
تلقي النّص األديب والسياق الّتارخيي الذي يتحّقق فيها أكثر مركزية، مقارنة بعملية 
القراءة  عن  للفصل  قابل  غري  الّتلقي  هذا  ومثل  بنّصها.  الّذات  وعالقة  اإلنتاج 
األديب  النّص  تعريف  ينتقد   Izerإيزر نجد  وبذلك  القارئ،  وضع  حول  والّتفكري 
فمن  واحلقيقة.  اخليال  بني  خاطئ  تقابل  عىل  يرتكز  ألّنه  ختييلية،  صياغة  باعتباره 
أّي  قبل  واملتمّيز  والوعي،  الواقع  بني  الّتواصل   بنية  بــــ  الّتخييل  تعريف  املقرتح 
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يشء باملظهر الوظيفي. تفرتض هذه البنية الّتواصلية مرسال ومتلقيا، ولكن يفرتض 
أيضا بناء نّصيا متضّمنا للمخاَطب، حيث تبز الفائدة بالنسبة للّتداولية، يقول جابر 
يبدأ  املبدع واملتلقي، والّتواصل  يعني تواصال بني  إّن كّل عمل شعري  عصفور:« 

بتوصيل رسالة من نوع خاص ذات حمتوى مّتصل بالقيم«19.

يوجد بالنسبة إليزر اختالف تداويل بني اخلطاب العادي واخلطاب الّتخيييل. تكون 
األفعال الّلغوية يف اخلطاب العادي خاضعة لرشوط حمّددة، مرتبطة دائام بوضعيات 
ملموسة، بينام األفعال الّلغوية يف اخلطاب الّتخيييل غري مرتبطة هبذه الرشوط، ألّن 
اخلطاب الّتخيييل يعّد تنظيام رمزيا غري حمّدد مقاميا، واألفعال اإلنشائية تلعب دورها 
خارج وضعيتها امللموسة، ويف هذه احلالة، تكون املؤرّشات النّصية رضورية للسامح 
الّذاتية جلاكبسون  املرجعية  العودة إىل  بناء هذه الوضعية، وهو ما يستدعي  بإعادة 
كخاصية وظيفية للخطاب الّتخيييل. إّن العالقة احلوارية بني النص والقارئ تتمّيز 
ببناء وضعية مل تكن موجودة مسبقا، ففهم النّص ليس شيئا آخر سوى أن تكون يف 

خضّم وضعية يف حالة النّشوء عن طريق آثار العودة بني هذا النّص وقارئه20. 

القراءة،  إّن مفاهيم »السّجل« و«االسرتاتيجية« والتحقيق« موّجهة نحو ظاهراتية 
عن  املعنى  بناء  أو  الّذاتية  االنعكاسية  خالل  ومن  القارئ.  مشاركة  نظرية  ونحو 
املقام  التقليديني. ويف هذا  األديب  النّقد  معاريض  الّتلقي  نظرية  القراءة، جتد  طريق 
املقاربة  R.Warning  مقاربة تداولية خمتلفة عن  والوضعيات، يقرتح ر.وارنينغ 
السابقة، فهو يعتقد أّن النّص األديب خطاب يدخل يف إطار وضعية معّينة ويفرتض 
األديب،  اخلطاب  عن  احلديث  وارنينغ  ر.  يرفض  كام  إليه،  ومرسال  مرسال  مسبقا 
ويفّضل مفهوم اخلطاب الّتخيييل. حّتى أّنه يقرتح نمطا إنشائيا جديدا وهو ما يدعى 
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بــــ«الّتظاهر«، ويفّضله عن النّمط احليوي الستعامل اخلطاب.

يتعّلق األمر هنا أيضا بإعادة صياغة األفكار األكثر تقليدية حول األدب، واألكثر 
أمهّية هي فكرة االنشقاق بني وضعية تلّفظية داخلية« و«وضعية تلق خارجية«. ومن 
ثّم فإّن اخلطاب الّتخيييل يعرتف تداوليا بتزامن الوضعيتني، حيث حتتمل كّل وضعية 
للنّص  كبرية  تداولية  مواضعة  االنشقاق  هذا  يعّد  هبا.  اخلاص  اإلشاري  نظامها 
األديب. ومن فائدة نظرية الّتلقي أن حُتاول إدماج التداولية يف اسرتاتيجيتها وبشكل 
الّتداولية   تلتقي  حيث  النّظري،  الرّتقيع  يف  ُيشارك  االدماج  هذا  ولكن  رصيح.  
بالسبنيتية Cybernetique، فهي ال ُتفيد عموما إال يف تقديم مصطلحية جديدة 
للمفاهيم األكثر تقليدية للنّقد األديب، من إحياء فيننومينولوجي باخلصوص، فهي 
إذن،  للّتداولية.  السميائية  األسس  مع  القطيعة  تصنع  وال  املؤّول،  يف  الفهم  تضع 
ال يوجد انسجام موضوعي للّتقّرب الرضوري بني الّتداولية ونظرية الّتلقي. ليس 
للتداولية الشعرية شيئا خترسه، ولكنها ستخرس كثريا بالنّظر إىل هذا االحلاق، وعىل 
ُتعاين الوظيفة  الّتلقي صياغة بالغة تداولية، وال يمكنها أن  األقل، يمكن لنظرية 

التمييزية للنّص.

3-2 الّتداولية والقصيدة الّشعرية 

للتقليد  وباخلصوص  الفلسفية،  لّلغة  رفضها  للّتداولية  األولية  املنطلقات  من    
امليتافيزيقي والعودة إىل حتليل الّلغة العادية. واحلال أّن هذه العودة إىل تقييم اخلطاب 
نصنع  »كيف  كتاب  يف  وبالتايل،  األديب.  النص  اخلطاب/  إبعاد  إىل  ُتؤدي  العادي 
األشياء بالكلامت«21، نجد أوستني يبعد الّشعر الذي يبدو له استعامال للغة ال عالقة 
بالنسبة له وبسخرية استعامل طفييل وغري جّدي،  الّشعر  إّن  له باألفعال الكالمية. 
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وغري عادي لّلغة، وال يوجد أّي رشط يسرّي هذه األفعال، والّتلّفظ اإلنجازي سوف 
يصبح فارغا بصفة ممّيزة، إذا صاغه ممّثل عىل خشبة املرسح، أو أقحم يف قصيدة، أو 
ُنطق يف إطار مناجاة الّذات، فهو يقول يف هذا الّصدد:« إّن القول اإلنجازي سيكون 
فارغا، إذا نطق به ممّثل عىل اخلشبة أو ُأدمج  يف نّص شعرّي«22، ويعود سورل إىل 
هذا اإلشكال يف مقام The logical status of fictional discours« بإثارته  

ملجموعة من الّتمييزات:

1. لقد اختار احلديث عن اخليال وليس األدب، ويف رأيه ال يمكن إخضاع األدب 
إىل الّتحليل نظرا إىل وضعه الّثقايف )وليس الّلساين(، مثلام فّضل احلديث عن الّتقاطع 

بني ما هو أدب وما هو غري أدب.

2. مّيز سورل بني اخلطاب اخليايل واخلطاب الّتصويري. بالنسبة لسورل، الفرق بني 
امللفوظ الّتخيييل وامللفوظ األديب منفصل عن الّتقابل الذي كان يرغب يف دراسته، 
فالتقابل الذي يقصده هو العالقة بني الّتلّفظ الّتخيييل والّتلّفظ العادي، وكذلك فإّن 

سورل يرفض حتديد اخلطاب األديب باخلطاب املجازي.

أّن  سورل  يالحظ  رواية،  من  وجزء  جريدة  من  مقال  بني  املقارنة  من  وانطالقا 
األّول يتضّمن األفعال الّلغوية، التي ختضع للقواعد الّداللية والّتداولية، وأّن الّثاين 
يتضّمن -مثلام يبدو- األفعال الّلغوية من الطبيعة ذاهتا، ولكن غري مسرّية بالقواعد 
نفسها، رغم أّن هذه القواعد يف هذه احلال تشّكل الّتعريف ذاته لألفعال الّلغوية. 
بالنسبة لسورل، االختالف يكمن يف أن يتظاهر مؤلف العمل اخليايل بتأدية سلسلة 
من األفعال اإلنشائية من املفرتض أن تكون من طبيعة إثباتية / تقريرية )وال يؤدهيا 
حقيقة(. ال توجد معايري لسانية وجماالت نّصية من طبيعة تركيبية أو داللية لتحديد 
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املقاصد  الوحيد متمّثال يف  املعيار  به مطلقا. ويبقى  الّتخيييل وتكون مرتبطة  النّص 
اإلنشائية للمؤّلف. ووضعيته اإلنشائية تبقى مرتبطة باملقاصد اإلنشائية املعّقدة.

إّن سورل يف هذه احلالة يعارض املقاربة الّتداولية التي تقرتح أن تشّكل أفعال كتابة 
رواية أو قصيدة أفعاال إنشائية خمتلفة عن األفعال اإلنشائية املألوفة. ولذلك، فهو 
يف  العادية  داللتها  للكلامت  ليس  ّأن  افرتاض  إىل  بالرضورة  سيؤدي  هذا  أّن  يبنّي 
اخلطاب الّتخيييل. يضع اخلطاب الّتخيييل يف الّرهان سلسلة من املواضعات خارج 
لسانية غري الّداللية ويصفها سورل بــــ »املواضعات األفقية« التي ُتدّمر الرّتابطات 
املوجودة بني الّلغة واحلقيقة التي صنعتها العالقات العمودية دون تعديل يف داللة 

اخلطاب.

إّن العالقات التي تربط األفعال اإلنشائية بالعامل معّلقة بواسطة جمموع املواضعات 
األفقية  واملواضعات  مفتعلة(.  اإلنشائية  )األقوال  اإلنشائيات مفرتضة  التي جتعل 
إذا  أّنه  حيدد سورل  األخري،  ويف  للملفوظات.  العادية  اإلنشائية  االلتزامات  تعّلق 
اإلنشائي  والفعل  حقيقيا.  سيكون  الّتلّفظي  فالفعل  مفتعال،  اإلنشائي  الفعل  كان 
املفتعل حمّقق بواسطة أفعال صوتية وقولية )بمصطلحات أوستني(، وهو ما يفرّس 
غياب اآلثار النّصية التي تفصل بني اخلطاب الّتخيييل واخلطاب العادي »إّن حتّقق 
إنجازية الفعل الّتلّفظي مع قصدية االستناد إىل املواضعات األفقية هي التي ّتشّكل 
اإلنجازية املفتعلة للفعل اإلنشائي«23. ال تتجاوز مقاربة سورل املقاربة الّتداولية، 
وإّنام حتاول استخراج املظاهر الّتداولية املرتبطة بخصوصية اخلطاب الّتخيييل، وهذه 
انتقلت يف موضعها  التي حتاول حتديد االنسجام اخلاص بعامل اخلطاب قد  املقاربة 

مقارنة بالفعل الّلغوي/الكالمي.
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وإن كان مفهوم الّتخييل حمل الّتساؤل دون شّك، فإّن هذا االنتقال ُيعلن عن توّجه 
جديد: عدم مقابلة اخلطاب الّشعري باخلطاب العادي، ولكن إجياد ووضع ما خيلق 
اخلصوصية الّتداولية داخل الّلغة العادية24•، ذلك أّن » القيمة الّتداولية تقوم عىل 
عملية إبدال وحتويل وتصعيد، بحيث جتعل من العمل الكتايب شيئا فنّيا، وتضع هذه 
القيمة النّشاط الكتايب عىل أساس كونه ممارسة للمرجعية الّذاتية يف العمل الّلغوي. 
إّن الفعل الكالمي الذي يّتسم بكونه أدبيا هو »تأثريي« أو ال يكون شيئا، فاألدبية 
الفعل اخلاّلق ليشء  أّن  إذ تتحّول إىل وظيفة شعرية، أي  لّلغة  هي إنجازية مطلقة 
لغوي يكون هو نفسه مرجع هذا اليشء«25، ذلك أّن النّاحية اإلبداعية ختّلف وراءها 
عددا من األفعال اإلنجازية والتأثريية التي سوف ترتواح يف درجاهتا بحسب زاوية 

العمل هبا.

3-3 الّتداولية وشعرية الّدال )الّلفظ( والّتلّفظ

مقارنة  أساسيا  فعال  ُتؤدي  الّتداولية  فإّن  كنشاط،  واخلطاب  الّتلّفظ  عىل  بالرتكيز 
باملقاربات الّتقليدية التي ال تأخذ يف احلسبان إال مستوى املدلول. إّن املعنى مل يعد 
السياق.  يف  اخلطاب  قيمة  هو  ولكن  احلقيقة،  لقيم  إحصاء  وليس  للواقع،  مطابقا 
إطار  يف  جتعلها  التي  االسرتاتيجيات  عن  مستقلة  للّتداولية  النّظرية  اآلثار  ولكن 
إحلاق  الّتلقي  ونظرية  الرسدية،  الّتوليدي،  النّحو  حاول  لقد  والعمل،  النّشاط 

الّتداولية قصد ارشاكها يف بناء أنامطها النّظرية.

إنجازه  يمكن  ال  ما  حتديد  املهّم  من  واإليقاع  )الّلفظ(  الّدال  شعرية  من  وانطالقا 
بوضع  للّتداولية  النّقدي  الّتفكيك  يسمح عمل  فقط،  بعمل جتريبي  وإّنام  جتريديا، 
أّن  يف  األّول  الرّشط  يتمّثل  رشطني:  وجود  اإلطار  هذا  يف  يبدو  شعرية.  تداولية 
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دون  ُتنجز  أن  يمكن  ال  املعنى(  عنارص  بذلك  )نقصد  للقصيدة  الّداللية  الّدراسة 
دراسة الّداللة العروضية، والّداللة اإليقاعية، والّداللة الرّتكيبية للقصيدة. والرّشط 
خاّصة  كقيمة  ليس  والّتداولية،  الّداللية  القيم  يف  الّتفكري  رضورة  يف  يتمّثل  الّثاين 
بالّلغة، ولكن كقيمة خاّصة بخطاب معنّي، واالستعالم حول األفعال اإلنشائية يف 
قصيدة معّينة ال هيدف إىل إجياد قيم الّلغة. وعكس هذا، ينبغي االستفسار عن القّيم 
اإلنشائية وعن الوضعيات الّتلّفظية، واالفرتاضات املسبقة املشّكلة للنّظام يف حال 

الكتابة.

اخلطاب بالنسبة إميل بنفنيست ومن خالل مؤّلفه »مشاكل الّلسانيات العاّمة« ينبغي 
نّص  هو  وليس  امللفوظ،  إلنتاج  ذاته  الفعل  هو  الّتلّفظ  ألّن  »الكالم«،  عن  متييزه 
امللفوظ، فهو يتحّدث عن اعتبار »إجراء الّلغة بمقتىض فعل فردي يف االستعامل«26. 
استطاع  طريقها  وعن  للّتلّفظ،  الّلسانية  اخلصائص  حتّدد  بالّلغة  املتكّلم  عالقة  إّن 

بنفنيست أن حُييل إىل دراسة بعض املظاهر يف اإلجراء الّتلّفظي وهي:

1. الّتصويت أو الّتحّقق الصويت للغة.

2. آلية اإلنتاج والّتحويل الفردي للغة إىل خطاب، وهنا يكون »الّتدليل الّلغوي« 
يف مركز هذا الّتمظهر الّتلّفظي، وُيؤدي إىل نظرية العالمة والّتحليل الّداليل27، وهنا 
يمكن حتديد الّشعر من ناحية الّتلّفظ، عىل أّنه فعل قول، أي فعل قول حيّول الّلغة 
الّلغة، ومتكنّه  ويامرسها ويتمّلكها28، ممّا ُيشري إىل امتالك املتكّلم )الّشاعر( لناصية 

من تنصيب متلق يفقه ما يقول إىل حّد ما.
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4- الفعل الفردي وعالمات الّتلّفظ 

يعتقد بنفينيست يف إمكانية وجود مقاربة أخرى ُتعّرف الّتلّفظ يف اإلطار الصوري 
لتحقيقه، فحاول الكشف داخل الّلغة عن اخلصائص الّشكلية للّتلّفظ انطالقا من 
الفعل ذاته تدرجييا،  الّتلّفظ  باعتبار  يتعّلق األمر  الذي حتّققه. فهنا  الفردي  الظهور 
والوضعيات التي يتحقق فيها، وأدوات ذلك الّتحقيق. وعن طريق الفعل الفردي، 
يصبح املتكّلم عنرصا ثابتا يف الرّشوط الرضورية للّتلّفظ. إّن الّتلّفظ يف حتقيقه يقوم 

بإنشاء اخلطاب، حيث يؤّثر املتكّلم يف مستمع يمكن مناشدته باإلجابة.

إن حضور املتكّلم يمكن اإلحالة إليه يف كالمه اخلاص أثناء الفعل الفردي المتالك 
الّلغة »وكّل إّنية خطاب تشّكل مركزا لإلحالة الّداخلية«29، يرتجم هذا بلعبة الّصيغ 
املمّيزة، حيث الوظيفة تتمّثل يف جعل املتكّلم يف عالقة دائمة مع تلّفظه، وال ينفصل 

عنها.

املتكّلم  مُتّثل  التي  )أنا-أنت(  الّتلّفظ عالقة  الّشخص يف  نلحظ يف ظهور عالمات 
واملخاَطب، إىل أّن عالمات مثل اإلشاريات أو ظروف املكان، وضامئر الّشخص، 
والّصيغ الّزمنية التي تتحّدد بإزاء النّظري، مركز الّتلّفظ، واألزمنة الفعلية، والسيام 
الرّضوري...  الّتلّفظ تدخل ضمن هذا اجلهاز  الذي يتصادف مع زمن  »احلارض« 
»احلارض هو منبع األزمنة، واإلنسان ال يملك أّية وسيلة أخرى ليعيش هبا »اآلن« 

وحتيينه وحتقيقه بإقحام اخلطاب يف العامل«30.

وهبذا يكون الّتلّفظ هو الكاشف عن بعض العالمات املجهولة، ويعّمم بنفينيست 
ذلك أكثر بقوله:«إّن ما يمّيز الّتلّفظ هو إبراز العالقة اخلطابية للمخاَطب سواء كان 
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هذا األخري حقيقيا أو مفرتضا، فردا أو مجاعة«31. وباعتبار الّلغة نظاما مفتوحا حُتّدد 
بالنسبة لكليويل A. Culioli عىل أّنا وضع غري منقطع من العالقات )االسنادات، 
فائضا من  املرجعيات  منّظمة من  لعبة  وينسجون  املتلّفظون  ينتج هبا  التي  التلّفظ( 
الّشعري  النّص  يف  الّتلّفظي  املنظور  إّن  الّداليل32.  الّتعّدد  ويستعلمون  امللفوظات 
سيكون مساعدا ومنفذا فيام يمّس إنتاج املعنى. بالفعل، ال ُتقحم الّلسانيات البنيوية 
االستعارات،  تصبح  حيث  الّشعري،  اخلطاب  دال  بإنتاج  يتعّلق  ما  أبحاثها  يف 
وألعاب الكلامت، والغموض، وسوء الفهم، وتعّدد املعاين من غري املمكن جتنّبها 

)ال مناص منها(33. 

تدخل  التي  اخلطاب  أفعال  تفّحص  يعني  الّتلّفظ  زاوية  من  بالقصيدة  االهتامم  إّن 
الّتلّفظية، ودراسة  العمليات  آثار  ثّم االستعالم عن  القصيدة يف متازج اخلطابات، 
البعد  ومنها  عنها  تتمّخض  التي  األبعاد  إىل  باإلضافة  صياغتها،  املعاد  اجلمل 

السميولساين.

ولقراءة القصيدة من املنظور السميو- لساين ينبغي االنطالق من الّتصّور الذي يّتخذ 
تأليف راق من أوضاع  أّنا  لغوية عالية، وعىل  بدّقة  متمّيز  نتاج  أّنا  القصيدة عىل 
القارئ  عىل  ولذلك  كذلك.  أّنا  عىل  هبا  ُيعرف  أن  أيضا  يفرتض  والذي  خمتلفة، 
القصيدة(  هبا  ُكتبت  التي  بالّلغة  )اخلاّصة  الّلسانية  الكفاءات  إىل  باإلضافة  امتالك 
الكفاءة اخلطابية التي حُتّدد له القصيدة وتكشف له املعنى، يقول جون ميشال آدم:« 
وضع العنارص يف عالقة يساعد يف إنتاج املعنى والنّص(34. إّن ما حيّدد لنا القصيدة 
ألّول وهلة هي اآلثار االيقاعية، ولكن إدراك كّل عنارص القصيدة وهي يف عالقة، 
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تسمح لنا باستخالص املعنى باعتبار القصيدة يف شموليتها.

بالصدفة  مرتبطة  غري  الكلامت  حيث  سميائيا،  فضاء  باعتبارها  القصيدة  تشتغل   
وبسبب نقل حمتوى، وإّنام القصيدة تنتج من أكب ضبط-ترميز، وتنتج من البياض 
الكلامت  ودعوة  املوسيقي،  واجلرس  النّب  إىل  وبالعودة  التبوغرايف،  والفضاء 
يتوّجه   .35 والرّتاكيب....«  بالصّور  الّتالعب  عن  احلديث  دون  وهذا  بالكلامت، 
النّص  لقراءة  قطبني  يقحم  فهو  نفسه،  ريفاترM.Reffaterreاالجّتاه  اقرتاح 
والقطب  للقصيدة،  اخلّطي  اخلب  يتبع  الذي  اإليامئي  أو  »املعنى«  قطب  الّشعري، 
»الّداليل« الذي مل يعد يشتغل عىل حمور تركيبي/ نظمي املرجعية، ولكن يشتغل عىل 
النّص بأكمله باعتباره »وحدة صيغية وداللية يف اآلن ذاته«36، وهو ما يربط الّشاعر 
بشمولية قصيدته من حيث بناؤها ومن حيث حمتواها، وما جيعلها غري منفصلة عن 

املرجعية التي تنبثق منها وتشّد إليها خيوطها، وحتّقق بذلك أدبيتها.

متتلك الّتداولية األدبية مكتسبات يتمّثل أساسها يف دراسة الّلغة يف سياق، ودراسة 
الّلغة،  وأكثر عمومية، وكّل دراسة الستعامل  تواصلية،  العالمات كظواهر  أنظمة 
يقول فرانسيس جاك: F. Jacques »تعتب تداولية تلك املالمح التي ُتقّدم ملقطع 
لساين )وحدات لسانية( وظيفة يف إطار فعل أو لعبة تواصل«37، وربام يكون الوقت 
دون  احلديث  يمكننا  مثلام  األدبية،  الّتداولية  يف  حتليل  طريقة  عن  للحديث  مبكرا 

مبالغة عن طريقة حتلل نقدية، أو لسانية، أو سميائية.
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خامتة:

 G.Poulet بويل  جورج  طريقة  عىل  الّتداويل  الوعي  إىل  اإلشارة  األفضل  ملن  إّنه 
حتّدث  الذي   H.Weinrich وانريش  هريار  أو  النقدي،  الوعي  عن  يكتب  الذي 
مانقونو  املنظور عىل طريقة  أو  األفق  احلديث عن  يمكننا  كام  الّلساين،  الوعي  عن 
D.Mainguenau  الذي يبعد الّتداولية عن الّتصّور املقّيد والتّصور املعّمم. ومثل 
االجتامعي،  والنقد  الّلسانيات،  أيضا  تواجهها  والتعميم(  )التقييد  املخاطر  هذه 
الّتداولية مقاربة  التحلييل، يقول مانقونو:«اليوم، تعّد  النفس  والسميائيات، وعلم 
وعلم  االجتامعي،  النقد  مقاربة  جانب  )إىل  األديب  للنص  أخرى  مقاربات  ضمن 
بداخله  تتقّيد  الذي  املنظور  اعتبارها  من  أكثر  واملوضوعاتية(  التحلييل،  النفس 

خمتلف املقاربات، التي يمكن أن تكون ممّثلة يف السميائية، واألسلوبية والبالغة.

تقديم  إىل  موّجهة  كشفية  تعيينات  هي  واملقاربة  املنظور،  الوعي،  مصطلحات  إّن 
جديدة  لرؤية  رضورًة  بوصفها  ولكن  جديدا،  علام  بعّدها  ليس   األدبية  الّتداولية 
يمكنها أن حتّفز عىل قراءة أكثر اهتامما باألحداث الّتلّفظية. واإلقرار أّن النّص يعّد 
قصيدة يفرتض طريقة معّينة للقراءة، حريصة عىل استعامل لغوي خاص، وبذلك 
احلديث عن الّتداولية يف اخلطاب الّشعري ممكن إىل حّد كبري إذا ما افرتضنا املنطلقات 
واألهداف التي يصبو إليها الّشاعر، ويتّم بذلك تصّور كيفية حتّول الّلغة إىل خطاب 
)نشاط(، وكيفية بروز اإلنجازية يف األقوال من خالل التأثري يف العواطف، فإن مل 
يستهدف الّشاعر اإلنجاز الفوري لألقوال، فإّن ذلك يعزى إىل طبيعة اخلطاب ذاته، 
وأّنه ينرصف إىل نوع من الوعي الّتداويل الذي نادى به جورج بويل، إذ ما يمّيز الّلغة 

الّشعرية هي استمرارية القراءة والّتداول عب حقب زمنية خمتلفة. 
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