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 (4نُشر هذا البحث على موقع ).92-61,16,1996 )Hermes
ونود أن نشري إىل أننا احتفظنا باهلوامش واإلحاالت كما هي ،واإلحالة الوحيدة اليت أفيتفنا
أثبتناها يف املنت بني معقوفني [ ]...كما نشيتري أيضيتا إىل أننيتا ييلنيتا البحيتث بقائميتة مطيتطلحات
وردت يف املنت ،وقد حتاشينا أي تطرف يف النص ،باستثناء حيتذف إحيتدى الفقيترات اليت

ييتل

امللفان فيها على رسم توفيحي غري مثبت يف املقال ،وهذا ما افطرنا حلذف الفقرة املتعلقة بيت .
(املرتمجان).
 )2آن ريبول Anne Reboul
* حاصلة على الدكتوراه يف اللسانيات والفلسفة.
* باحثة يف املعهد الوطين للبحث العلمي.
* أستاية الداللة والتداوليات يف قسم اللسانيات جبامعة "جنيف".
جاك موشلري Jacques Moeschler
* أستاي اللسانيات يف قسم اللسانيات يف جامعة "جنيف".
* نائب رئيس اجلامعة السويسرية للسانيات.
* مهتم بالداللة والتداوليات.
 اشرتكت يف تأليف جمموعة من الكتب واملقاالت منها: القاموس املوسوعي للتداوليات4991 ،م (مرتجم إىل اللغة العربية). تداوليات اخلطاب :من تأويل امللفوظ إىل تأويل اخلطاب. -التداولية اليوم (مرتجم إىل اللغة العربية).
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ملخص البحث
نتناول يف هذا املقال مشروعية حتليل اخلطابيتات .ومسيتعانا اإلبانيتة هنيتا عيتن أن
حتليل اخلطابات يرتكز على فرفية تقبل التفنييتد ،وأن نعيتد مفهيتوم االنسيتجام اليتذي
يُقرن ب عادة مفهوماً ما قبل علمي يف أحسن األحوال.
وسنحاول أن نبيِّن أن مقاربيتة اتتزالييتة للخطيتاب سيتتكون يف آن واحيتد عليتى
درج أعليتى ميتن العلمييتة ،ويات ااعيتة أوفيتى .ويف اخلتيتام سيتنقرتت تطيتوربا بيتديالً
للخطاب واالنسجام.

الكلمات املفاتيح:
حتليل اخلطاب  -االنسجام -االتتزالية -السياقية  -مقوالت طبيعييتة مالئميتة
علميا  -امللفوظ  -املالءمة  -قطدية موفعية -قطدية مشولييتة  -قطيتد تواصيتلي-
قطد إتباري.
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 احممد املالخ. حافظ إمساعيلي علوي & د. د:ترمجة

ABSTRACT
This paper is concerned with the legitimacy of discourse
analysis. We intend to show here that discourse analysis rest on a
highly debatable hypothesis and that the notion of coherence, which
is closely associated with discourse analysis, is, at best, a prescientific notion. We will try to show that a reductionist approach
to discourse would be both more scientifically sound and more
efficient. We will, finally, outline an alternative view of discourse
and coherence.
natural categories, utterances, relevance, local intentionality,
global intentionality, communicative intention, informative
intention.

Keywords: Discourse analysis, coherence, reductionism, contextualism,
scientifically relevant.
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مقدمــة:
عرف جمال حتليل اخلطاب ازدهاراً كبرياً طيلة العقدين األتريين ،إال أن عيتدداً
من االحرتازات اإلبستمولوجية الضرورية أهملت أحيانا فيما يبدو؛ ونود أن نبني هنا
أن إيا كان اخلطاب ،مبعنى تاج إىل حتديد( ،)4موفيتو دراسيتة مشيتروعة يف احليتدود
ال جيب توفيحها( ،)2فإن جيب أن يعاجل فمن أفق اتتزاليتي ،وهيتو أفيتق ال يُتبنيتى
عموما .ولبلوغ هذا املسعى ،فإننا سوف نرتكز على مفهوم املقوليتة الطبيعييتة املالئميتة
علميا( ،)1ال ميكن أن توصف إمجاالً ،على النحو اآلتي :إن ظاهرة ما تناسب مقوليتة
طبيعية مالئمة علميا إيا (أ) تعلق األمر بظاهرة طبيعية (ب) ال ميكننا بيانها باتتزاهليتا
إىل العناصر ال تكونها وإىل العالقات املنسوجة بني هذه العناصر .وهكذا ،سنبني أن
اخلطاب وإن كان يستجيب ألول هذين الشرطني ،فإن ال يستجيب لثانيهما.
غري أن حتليل اخلطاب يرتكز عادةً على مفهوم االنسجام ،الذي يبدو لنا يف كل
األحوال ،مفهوماً قبل -نظري ،ومفهوما يطعب حتديده بطريقة مغايرة باستثناء
حتديده بطريقة دائرية ،وهو حتديد يطرت مشاكل أكثر مما يقدم حلوال هلا.
سنبدأ بتقديم حتديد ليت اخلطاب واملفاهيم املتامخة ،قبل أن نشري بشكل دقيق إىل
ما نقطده بيتيتاالتتزال ،وإعطاء تعريف أكثر تفطيال ليتميتفهوم املقولة الطبيعية املالئمة
علميا .استنادا إىل هذه التحديدات ،سنبني أن اخلطاب ليس مقولة طبيعية مالئمة
( )4ينظر :الفقرة .2
( )2إن فروري يف جمال الطناعات اللغوية.
( )1ينظر :الفقرة  ،1وللتوسع :ريبول وموشلري .4995
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علميا .ثم سنتطدى بعد يلك ملفهوم االنسجام ،الذي قد نرغب يف اعتماده إلنقاي
مفهوم اخلطاب :وبالفعل ،فإن يبدو لنا أن كل مفهوم من هذين املفهومني دد اآلتر
دون أن يوظَّف أيّ منهما بوصف مفهوما أوليا .وبعبارة أترى ،فإن حتديدا غري دائري
ملفهوم االنسجام يبدو مستحيال .ومع يلك ،فإننا ال نعتقد أن جيب التخلي عن مفهوم
االنسجام ،شريطة أن نعتربه ،مع يلك ،مفهوما حدسيا وقبل نظري .ومن هنا ،فإن
هو نفس حباجة إىل تفسري ،بدل أن يوظف منطلقا لتحديد اخلطاب أو أن يستطيع
تفسري طريقة اشتغال .
وسنختم مقالنا خبطاطة ملا ميكيتن أن يكونيت التحلييتل واالنسيتجام واخلطيتاب،
ويلك من منظور اتتزالي جدا( ،)4على أن نعتمد على مفهيتومي القطيتدية املوفيتعية
والقطدية الكلية ،يف إطار نظري لنظرية املالءمة ،متاما كما طرحها سيتبريبر وويلسيتون
(.)4929/4921( )Sperber et Wilson

اخلــطاب:
مثة حسب علمنا ،يف الوقت الراهن ،طريقتان ختتلفتان اتتالفاً يف معاجلة
اخلطاب.
ففي األوىل نعترب اخلطاب مبثابة متوالية من اجلمل أو امللفوظات( ،)2وأن
اإلشكال يكمن ببساطة يف بيان تأويل متوالية تلك اجلمل املتتابعة أو امللفوظات .ويف
الثانية نعترب أن اخلطاب ال خيتزل يف متوالية من اجلمل وامللفوظات ،بل ينتج بنية تفسر
( )4ولكن أيضا سياقي ،الفقرة .2
( )2سيتيتنبني أسيتيتفل أن املفهيتيتومني ليسيتيتا مرتادفيتيتني .ينظركيتيتذلك :ديكيتيترو  4992و ،4921وموشيتيتلري
وريبول.4991
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تسلسل اجلمل أو امللفوظات ،يف استقاللية عن حمتواها .ومن هذا املنظور ،فإن
للخطاب تنظيماً تاصاً ب يُفرض على العناصر ال تشكل دون أن يكون مبقدورنا أن
خنتزل إىل هذه العناصر .وبعبارة أترى ،فإن اإلنتاج املتتالي للملفوظات موج غائياً
حنو إنتاج هذه البنية( .)4وهكذا ننطلق يف احلالة األوىل من امللفوظات أو من اجلمل
بهدف الوصول إىل اخلطاب ،ويُبنى تأويل اخلطاب على قاعدة اجلمل وامللفوظات،
أما يف احلالة الثانية فإننا ننطلق من اخلطاب ،ويكون من املفرتض يف اخلطاب أن يفسر
إنتاج امللفوظات واجلمل .وفيما سيلي من هذا املقال سوف نَسِ ُم املقاربة األوىل بيتأنها
حتليل اليتخطاب ،والثانية بعبارة حتليل للخطابات(.)2
ال نعتقد أن بإمكاننا إعطاء تعريف للخطاب من منظور حتليل اخلطابات(،)1
ولن حناول يلك .وعلى العكس من يلك من املمكن إعطاء تعريف للخطاب من
منظور حتليل اخلطاب:
( )4تعريف اخلطاب
اخلطاب هو متوالية غري اعتباطية من امللفوظات(.)1
هذا التعريف يستدعي تعريفاً آتر:
( )4نستلهم من سورل حتديده للغائية (سورل  ،4995ص" )119إن متثيل اهلدف ( )...يعمل كسبب
للسلوك".
( )2تعادل املقاربة األوىل وفقاً للمفاهيم املعرفية ما اصطلح علي باملقاربات الطاعدة (من القاعدة إىل
القمة) ،وخبطوص الثانية فهي تعادل املقاربات النازلة (من القمة إىل القاعدة).
( )1ال ينبغي أن يكون يلك مبعثاً لالندهاش ،فاملوقف الثاني هو ما نروم الدفا عن هنا.
( )1وعلينا أن نتنب أن وفق هذا التعريف ستعترب احملاورة أو احلوار تطاباً .واخلطاب هنا منظور إلي مبعنيتاه
الواسع.
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( )2تعريف امللفوظ
امللفوظ هو حطيلة إنتاج خمطوص للجملة.
أتريا ،تتحدد اجلملة على النحو اآلتي:
( )1حتديد اجلملة
كل متوالية حنوية تامة هي مجلة(.)4
انطالقاً من هذه التعريفات املختلفة ،سنحاول أن نبني اآلن أن اخلطاب ليس
سوى متوالية غري اعتباطية من امللفوظات؛ أي أن يُختزل يف العناصر املكونة ل ؛ أي
امللفوظات ،ويف العالقات بني هذه العناصر.

النزعة االختزالية واملقولة الطبيعية املالئمة علميا
()2

لقد حددنا أعاله

وعلى حنو جممل ،املقولة الطبيعية املالئمة علميا باعتبارها

جمموعة من الظواهر ال تأبى االتتزال .ونود اآلن أن ندلي ببعض الكلمات عن
االتتزال والنزعة االتتزالية عموما.
إن النزعة االتتزالية ،كما نعرف ،كانت هي األساس املنهجي للعمل العلمي
منذ نيوتن على األقل .فهي ،ببساطة ،تُ ْعنى بتفسري ظاهرة ما باالنطالق من حتليل
عناصرها .ومع يلك ميكننا أن نعطيها تعريفاً أكثر دقة ،وهذا ما سنقوم ب هنا انطالقاً
من التمييز بني االنبثاق من النمط ( ،)4واالنبثاق من النمط (:)1()2
( )4حول مفهوم االكتمال الرتكييب يف اخلطاب الشفهي .انظر :ريبول وموشلري ( 4995قيد اإلعداد).
( )2ينظر :الفقرة .4
( )1خبطوص التمييز بني االنبثاق من النمط  4واالنبثاق من النمط  2انظر :سورل  ،4995ص،411
وحول استعمال هذا املفهوم انظر :ريبول وموشلري .4995
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( )1تعريف االنبثاق من النمط ()4
تكون الواقعة (و) يات انبثاق من النمط ()4
إيا وفقط إيا
(أ) إيا كانت "و" مكونة من العناصر أ.ب.ج
(ب) إيا كانت ليت"و" تطوصيات ليست تطوصيات ليت أ.ب.ج ،...وليست
بالضرورة تطوصيات ليت :أ.ب.ج...
(ت) بعض تطائص (و) ميكن استخالصها ،أو حسابها انطالقا من تطوصيات
أ.ب.ج .ويلك استنادا إىل ترتيبها أو تنظيمها مع بقية احمليط.
(ث) بعض اخلطوصيتيات األتيترى ليتيت "و" تفسيترها تفيتاعالت سيتببية تنيتتج بيتني
أ.ب.ج ...إنها "حمددات منبثقة سببيا".
 .5حتديد االنبثاق من النمط (:)2
 الواقعة (وَ) تعترب منبثقة من منط االنبثاق ()2إيا وفقط إيا:
" .4وَ" هي عبارة عن منبثق من منط االنبثاق ()4
 .2ليتيت"وَ" نفوي سبيب ال ميكن أن تفسره التفاعالت السببية ليت أ.ب.ج...
ميكننا اآلن أن حندد مفهوم "املقولة الطبيعية املالئمة علميا":
 .1حتديد مقولة طبيعية مالئمة علميا:
إن مقولة ما هي مقولة طبيعية مالئمة علميا إيا وفقط إيا مجعت بني:
أ) ظواهر طبيعية
212

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ترمجة :د .حافظ إمساعيلي علوي & د .احممد املالخ

ب) هذه الظواهر تكون انبثاقا من النمط (.)2
إن كل مقولة ال تستجيب هلذا التحديد ليست مقولة طبيعية مالئمة علميا .من
هنا ،وللربهنة على أن جمموعة معينة من الظواهر ال تناسب مقولة طبيعية مالئمة
علميا ،يكفي أن نبني أن هذه الظواهر ال تستجيب هلذا الشرط أو ياك من الشرطني
املذكورين أو لكليهما .من هذا املنظور ،فإن النظرية االتتزالية تطبق على الظواهر
ال ال تنتسب إىل مقولة طبيعية مالئمة علميا ،وتكمن يف اتتزاهلا إىل عناصرها وإىل
العالقة بني هذه العناصر.
وأتريا ،وقبل أن نعاجل اخلطاب يف فوء حتدييتد ميتا املقوليتة الطبيعييتة املالئميتة
علميا ،نود أن نشدد على أهمييتة الرهيتان بالنسيتبة إىل حتلييتل اخلطابيتات .فيتإيا كانيتت
جمموعة من الظواهر ليست مقولة مالئمة علميا ،فإن هيتذه امموعيتة ميتن الظيتواهر ال
تربّر باعتبارها كذلك حتليال علميا .وبالفعل ويف هذه احلالة ،فإن العالقة السببية اليت
يسعى التحليل العلمي إىل استخراجها تنطلق من األجيتزاء حنيتو الكيتل ،وأن التحلييتل
الذي اول استخراج سببية معكوسة مآل الفشل .ومن هنا فإن كل ظاهرة ال تنتسب
ملقولة طبيعية مالئمة علميا تربر حتليال اتتزاليا مع استثناء أي حتليل آتر .وبناء علييت
فإن إيا مل يكن اخلطاب مقولة طبيعية مالئمة علمييتا ،فيتإن حتلييتل اخلطابيتات جييتب أن
خيتزل إىل حتليل امللفوظات (مبعنى إىل التداولية) اللهم إيا كانت هذه امللفوظيتات هيتي
نفسها ال تشكل مقولة طبيعية مالئمة علميا ،ويف هذه احلالة سوف ختتزل إىل التأوييتل
اللساني احملض (يعين إىل الرتكيب والداللة) ،وحتى إيا كانيتت العناصيتر اليت ت ليتف
اجلمل (املورفيمات مثال) ال تشكل هي األترى مقولة طبيعية مالئميتة علمييتا ،فإنهيتا
ختتزل إىل الفونولوجيا.
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وبالتالي نرى أن هذا الرهان أساسي بالنسبة إىل حتليل اخلطابات :فإن مل يكن
اخلطاب بالفعل ،ليس مقولة طبيعية مالئمة علميا ،ليتيس فقيتط ألنهيتا ال تتيتوفر عليتى
موفو  ،ولكن ألن البناء برمت مآل الفشل .يف الفقرة املوالية سوف نبني أن اخلطاب
ليس ظاهرة انبثاق من اليتنمط .)4(2وميتع يليتك ،سيتنبني أيضيتا أن النزعيتة االتتزالييتة
اجلذرية ال ستوج كل قانون للخطاب إىل الفونيم ،وال ستختزل ،للسيتبب نفسيت ،
ليس فقط حتليل اخلطابات ،ولكن التداولية واللسانيات نفسيتها إىل الفونولوجييتا غيتري
معتد بها .إن النزعة االتتزالية ترتكز على الظاهرتني االنبثاقيتني من النمط 2الليتذين
هما امللفوظ واملورفيم.

اخلطاب ليس مقولة طبيعية مالئمة علميا :القسم األول
كما أشرنا إىل يليتك يف نهاييتة الفقيترة السيتابقة ،ليسيتت غايتنيتا أن ايتادل يف أن
اخلطاب( )2جيسد ظاهرة طبيعية .على العكس من يلك ،نعتقد أن األمر ال يتعلق بأي
حال من األحوال بظاهرة انبثاق من النمط .2لنبني يليتك ،سيتوف حنيتاول أن نيتبني أن
تأويل اخلطاب خيضع لتأويل امللفوظات اليت ت لفيت  ،فتأوييتل كيتل ملفيتوظ ميتن هيتذه
امللفوظات خيضع هو نفس لتأويل امللفوظات السابقة وإىل معطيات أترى ،تطوصيتا
املعلومات املوسوعية أو اإلدراكية للعيتامل( ،)1واليت ال تُسيتتمد أييتة واحيتدة منهيتا ميتن
( )4لن ننفي البتة أن املسألة متعلقة بظاهرة طبيعية...
( )2نقول إن تبعاً للتعريف املقرتت أعاله ،واستناداً إىل املنظور االتتزالي الذي نتبناه ،ال يوجد اخلطاب
باملعنى الذي يتبناه حتليل اخلطابات.
( )1وكما سنبني الحقا ،ول إدماج املعطيات اإلدراكية واملوسوعية يف عملية تأويل امللفوظات دون
اتتزال هذه األترية إىل جمرد مجل.
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اخلطيتيتاب املتطيتيتور باعتبيتيتاره مبيتيتدأً غائييتيتاً متحكميتيتاً يف تأوييتيتل امللفوظيتيتات اليتيت تشيتيتكل
وإنتاجها .فيما يتعلق باإلنتاج ،وبعييتدا ،يف نظرنيتا ،عيتن أن يكيتون غائييتا موجهيتا ميتن
اخلطاب ،فإن يفسر بالقطد اإلتباري للمتكلم ،وبقدرات على توجي تأويل خماطبيت .
وستكون لنا فرصة للرجو إىل هذا الحقاً.
ما هو هدف حتليل اخلطابات؟ إن يف نظرنا أن يبني أن:
أ) تأويل متوالية للملفوظات ت لف :
ب) للخطاب بنية(:)4
( )4تاصة ب
( )2وهي مستقلة عن:
 مقاصد املتكلم حمتوى امللفوظاتج) هذه البنية تلعب دوراً يف التأويل ويف إنتاج اخلطاب ،ويلك من تالل ما يلي:
( )4ليس هناك حتليل كامل خلطاب ما إيا مل يستخرج هذه البنية؛
( )2كل تطاب هو بطبيعت (غائيا) موج حنو إنتاج هذه البنية.

( )4ويطح وفق هذا املنظور القول إن كل منط من أمناط اخلطاب (السرد ،الوصف ،اخلطاب السياسي،
احملاورة) يو بنية متيزه .وهكذا نشهد تطور مسعى تنميطي للخطابات يعترب أن كل منط من أمناط
اخلطابات ينتج بنيت اخلاصة ال متنح هويت  .ومبعزل عن التحديد الدائري الكامن يف صلب هذا
الطنف من املنظورات نعترب التطور الذي يذهب إىل أن حمتوى اخلطاب ليس ل أي تأثري على
بنيت وعلى منط تطوراً قابالً للنقاش.
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ولتحقيق هذا املسعى ،ال بد أن تكون للخطاب بنية تاصة مسيتتقلة ،ومقاصيتد
للمتكلم ،وحمتوى للملفوظات ،وهو ما سيشكل ظاهرة انبثاق من النمط.2
يبدو لنا أن املدتل إىل نقد الفرفية ال سيطبح اخلطاب مبوجبهيتا انبثاقيتاً ميتن
النمط ،2هي على وج التحديد التربير (على حنو فمين ولكيتن عليتى األقيتل بشيتكل
وافح) الغائي لوجود البنية .من زاوية النظر هذه ستكون معاجلة الظاهرتني املنبثقتني
من النمط 2واملتمثلتني يف حقيقة األمر يف املورفيمات وامللفوظات أكثر فاعلية ،ويلك
قبل الوصول إىل اخلطاب .وهلذا ستخطص الفقيترة املوالييتة ،وسيتنعود بعيتد يليتك إىل
اخلطاب.

املورفيمات وامللفوظات :حنو انبثاق أصيل من النمط2
فيم تكون املورفيمات وامللفوظات انبثاقا من النمط2؟
أول ما جتب اإلشارة إلي هو أن التمييز بني الفونيم واملورفيم خيضع للتمفطيتل
امليتيتزدوج للغيتيتة()4؛ فالفونيميتيتات تتمفطيتيتل فيميتيتا بينهيتيتا لتنيتيتتج مورفيميتيتات ،وتتمفطيتيتل
املورفيمات فيما بينها لتفضي إىل مجل .هذا ال يكفي يف حد يات لتربير أننا ال نستطيع
أن خنتزل املورفيمات إىل فونيمات ،ولكن الذي جيعل من مورفيم ظيتاهرة انبثيتاق ميتن
النمط 2غري قابلة لالتتزال إىل العناصر اليت ت لفهيتا ،إنهيتا ظيتاهرة امليتدلول( :)2فميتع
( )4مارتيين  .4911تسمى املورفيمات مونيمات يف اصطالحات مارتيين ،غري أن هذا التمييز غري دال يف
سياقنا هذا.
( )2جيب أن نضيف املقولة الرتكيبية باعتبارها عنطراً مسهماً يف داللة املورفيم ،ويلك وفق اخلطاطة ال
تقول إن معنى املورفيم هو حطيلة للمعنى املعجمي زائد املعنى النحوي ،حيث يتضمن املعنى
النحوي املقولة الرتكيبية من بني أشياء أترى.

211

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ترمجة :د .حافظ إمساعيلي علوي & د .احممد املالخ

املدلول يربز يف املورفيم عنطر جديد غري قابل البتة أن يرد إىل فونيمات وإىل القواعد
ال تقف وراء توليفها(.)4
نتوفر من تالل املورفيم على مثال عن ظاهرة االنبثاق من النمط ،2ونتوفر من
تالل اجلملة على مثال عن ظاهرة االنبثاق من النمط ،4وبالفعل فالرتكيب والدالليتة
«يف حقيقة األمر» يعدان أسلوبني خمتلفني ومتكاملني للتمثيل عن بناء اجلملة وداللتها
ويلك باتتزاهلا إىل العناصر ال ت لفها()2؛ أي املورفيمات ،وإىل العالقات بيتني هيتذه
العناصر.
ومايا عن امللفوظ؟ وعالم يرتكز التمييز بني امللفوظ واجلملة ،بل قيتل ميتا هيتي
العالقة بني امللفوظ واجلملة؟ يكتسي هذا الس ال بالنسيتبة إىل التداولييتة رهانيتا مميتاثال
للرهان الذي لطابع اخلطاب يف االنبثاق من النمط 4واالنبثاق من النمط  2خبطوص
حتليل اخلطابات .فإيا كان امللفوظ خيتزل إىل اجلملة ،فإن التداولييتة تيتذوب يف الدالليتة
والرتكيب ،فوجودها لن يكون يا مشروعية تالطة .فما هي العوامل ال جتعيتل ميتن
املورفيم ظاهرة انبثاق من النمط 2؟ لقد رأينا أن عامال مزدوجا تارجيا يتدتل فيميتا
وراء العنطرين اللذين تتألف منهما املورفيمات؛ أي املعنى املعجمي واملقولة النحوية.

( )4إن مفهوم اعتباطية اللسان.
( )2يعد الرتكيب والداللة مقاربتني تأليفيتني .وبيان يلك أن باالستناد إىل التأليف الرتكييب والداللي بني
املورفيمات نستخلص البنية الرتكيبية للجمل ،وكذلك حتليلها الداللي .ووفق هذا التطور يكون
الرتكيب والداللة اجتاهني اتتزاليني باملعنى املشار إلي أعاله .وينسحب يلك على الربنامج
األدنوي للنحو التوليدي (بولوك قيد الطبع) ،حيث عدت اجلملة اإلسقاط األقطى للطرفة
(الطرفة عالمة التطابق امللحقة بالفعل).
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ووفقا لالسرتاتيجية ياتها ،ولنبني أن امللفوظات هي ظواهر انبثاقية من النمط  2فإنيت
يتعني ويكفي أن نبني أنها ال ختتزل يف مجل.
ومثة مدتل بديهي خبطوص هذه املشكلة ،يتعليتق األميتر بتأوييتل امللفوظيتات.
فإيا كان تأويل امللفوظات ال يلتبس بتأويل اجلمل ،وبعبيتارة أتيترى إيا كانيتت هنيتاك
فرورة للخطوتني اللتني مت التمييز بينهما يف التأوييتل ،فيتإن امللفوظيتات ال ختتيتزل إىل
مجل .يف هذه احلالة اخلاصة ،يكمن العامل اخلارجي يف اآللي التأويلية التى ينبغيتي أن
تلحق باآلليات اللسانية الطرف (تركيب داللة) لبيان تأويل امللفوظات.
لن نشري هنا سوى إىل اتتالف بسيط وموثق جيدا :امللفوظات ال حتتوي على
إشاريات ت ول على حنو خمتلف وإن تطابقت مع اجلملة ياتها .ويف هذه احليتدود فيتإن
ميكانزمات التأويل اللسانية اخلالطة "تركيب وداللة" غري كافية لتأويل امللفوظ؛ إي ال بد
من أن نضيف إليها معارف إدراكية حول العامل ،فلنفحص املثال التالي:
 .9أنا هنا اآلن
هلذه اجلملة دائما املعنى نفس  ،مهميتا كيتان الظيترف اليتذي تقيتال فييت  .غيتري أن
امللفوظات املختلفة ال تنتجها ليس هلا املعنى نفسيت  ،فيتامللفوظ ( )9اليتذي أنتجتيت آن
روبول يوم  11أكتوبر  4995سيكون ل التأويل املشار إلي يف (:)2
( )2آن روبول موجودة يف هانوفر يوم  19أكتوبر 4995م.
ال يُعَ ُّد معنى هذا امللفوظ اخلاص ليت( )9بطبيعة احليتال مميتاثال ملعنيتى أي ملفيتوظ
تاص آتر ليت( .)9وإىل هذا احلد فامللفوظ ال خيتزل يف اجلملة ،ويتعليتق األميتر حقيقيتة
بظاهرة انبثاق من النمط2؛ أي مبقولة طبيعية مالئمة علميا.
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اخلطاب ليس مقولة طبيعية مالئمة علميا :القسم الثاني
ما هو الفرق بني افرتاض أن اخلطاب يفرض غائيا بنية للملفوظات ال ت لفيت
وبني إسناد آلية تاصيتة إىل تأوييتل امللفوظيتات؟ ففيتي حاليتة اخلطيتاب ،يكيتون مفهيتوم
االشتغال الغائي حافرا ،بينما يكون غائبا يف حالة امللفوظ.]...[ .
وهكذا فإن كل تربير غائي يعترب غري علمي ،عنيتدها ولكيتي نيتربر عيتدم قابلييتة
اخلطاب لالتتزال:
( )4أن تقوم البنية أو البنى ال نسندها إلي بدور غري غيتائي ومسيتتقال عيتن مقاصيتد
املتكلم ،وحمتوى اخلطاب يف إنتاج .
( )2أن تقوم البنية أو البنيات بدور يف تأويل .
يستدعي هذان الشرطان بعض التعليقات :جييتب أن نسيتجل أوال أنهيتا تناسيتب
املظهرين اللذين يتوفر عليهما كل ملفوظ؛ أي أن منتج وميت ول( .)4وقيتد افرتفيتنا يف
الغالب أن اإلنتاج والتأويل قد كانيتا ظيتاهرتني منعكسيتتني،؛ فاملرحليتة األوىل للعملييتة
التأويلية مناسبة للمرحلة األترية لعملييتة اإلنتيتاج وهكيتذا دوالييتك .أن تكيتون هيتذه
الفرفية صحيحة أو أال تكون فيما يتطل باملظاهر اللسانية اخلالطة (صواتة وتركيب
وداللة) لتأويل امللفوظات فإنها ال ختلو من هنات فيما يتطيتل بتأويليتها التيتداولي؛ إي
جيب ،يف احلقيقيتة ،أن تكيتون قضيتايا السيتياق( )2هيتي نفسيتها بالنسيتبة إىل امليتتكلم وإىل
( )4ال يستلزم يلك أن تأويل امللفوظ يكون دائماً مكلالً بالنجات ،لكن يلك مسألة أترى لن تكون
موفو حديثنا هنا ،غري أن ميكن ألجل التوسع العودة إىل :سبريبر وويلسون .4929 / 4921
( )2ي ول امللفوظ استناداً إىل السياق ،والسياق م لَّف من القضايا ال يعتقد املخاطب يف صحتها،
وبعض تلك القضايا عبارة عن معارف موسوعية حول العامل.
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املخاطب ،وهلذه األطروحة املعروفة حتت اسم املعرفة املشرتكة عيبان؛ فهي تفضي إىل
تراجع ال نهائي (انظر سيتبريبر وويلسيتن ()4929/4921 )Sperber et Wilson
وتتنبأ على حنو غري واقعي بأن كل تواصل ناجح بالضرورة (أي ال وجيتود أبيتدا ألي
سوء تفاهم) فال ميكن إين ،احلفاظ عليها ،ومن هنا ،ولكي يتماهى تأويل امللفوظ ميتع
إنتاج  ،جيب ويكفي ،أن ختتزل تأويل امللفوظ إىل تأويل اجلملة املناسيتبة ،وكميتا رأينيتا
يلك يف الفقرة السابقة (انظر الفقرة  ،)5فيتاألمر ليتيس كيتذلك .وإىل هيتذا احليتد فميتن
املشرو متييز إنتاج امللفوظات وتأويلها.
ويف هذا املقام ،وفيما يتطل بيت ( )4وبالنظر إىل الوفيتع املشيتكوك فييت ملفهيتوم
الغائية ،فإن البنية اآلن إيا كانيتت تلعيتب دورا يف إنتيتاج اخلطيتاب ،فإنيت سيتيكون ميتن
املفضل ،على األقل ،أال يكون هذا الدور غائيا .وبيتالنظر ،ميتن جهيتة أتيترى ،إىل أنيت
على البنية لكي يكون هلا وفع تاص جدا يسنده إليها حتلييتل اخلطابيتات ،أن تكيتون
مستقلة عن مقاصد املتكلم واحملتوى فإننا ال نرى أي دور آتر بإمكانها أن تلعبيت غيتري
الدور الغائي( .)4أما بالنسبة إىل ( )2فمن البديهي أن إيا كانت ملفهيتوم بنييتة اخلطيتاب
مشيتروعية ميتا ،فإنيت ال ميكنيت أن يكتسيتبها (تيتارج اإلنتيتاج) إال ميتن تيتيتالل دوره يف
التأويل؛ أي أن على املخاطب بالضرورة أن يسرتجع كي يفهم اخلطاب .إال أن هيتذا
الطابع املبتذل ال يدل على أن استُنفذ كليا :وبالفعل فإن البنية إيا كانت مسيتتقلة عيتن
مقاصد املتكلم واحملتوى فإننا ال نرى أي دور ميكنها القيام ب يف تأويل اخلطاب.

( )4ينسحب ما نقول هنا على املسيتمى تركييتب اخلطيتاب أو اللسيتانيات النطيتية اللَّيتذَين يُعَيتدان تنيتويعني
لتحليل اخلطاب.
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وهكذا فإننا ال نرى أن هذه الشروط قد استوفيت ،ويبيتدو لنيتا أن قيتوة اليتدليل
توجد يف الطرف املقابل  .وإيا كنيتا عليتى حيتق فيتإن اخلطيتاب خيتيتزل يف عناصيتره؛ أي
امللفوظات ،وتفسره العالقات بني عناصره .إن األمر يتعلق بظاهرة انبثاق ميتن اليتنمط
4؛ أي أن األمر ال يتعلق مبقولة طبيعية مالئمة علميا.

االنسجام يف خدمة اخلطاب:
بإمكان املنافحني عن اخلطاب باعتباره ظاهرة انبثاق من النمط  2أن يسيتتدعوا،
من أجل الدفا عن وجهة نظرهم ،مفهوم االنسيتجام ( )Coherenceاليتذي يلعيتب
دوراً مركزياً وإن كان غامضا يف حتليل اخلطابات .ويبدو لنا ،وألسباب خمتلفة سنعمل
اآلن على عرفها بسرعة ،أن العالج سيكون أسوأ من الضرر.
وميكن لرباهني املنافحني عن حتليل اخلطابات أن تقيتوم بالفعيتل عليتى الفرفيتية
التالية:
( )9فرفية حول اخلطاب واالنسجام
إن ما مييز اخلطاب هو االنسجام
استنادا إىل هذه الفرفية ،فإن ما سيحدد اخلطاب (مبعنى حتليل اخلطابات) قيتد
يكون هو االنسجام .فهو الذي يفسر ويربر بشكل أو بآتر وجيتود البنييتات اخلاصيتة.
فبما أن يفرتض يف االنسجام أن يشتغل بني امللفوظات ال داتلها ،فإن متييز اخلطيتاب
بهذه الطريقة قد ول سلفا دون اتتزال إىل امللفوظات ،وأن اعل من ظاهرة انبثيتاق
من النمط 2؛ أي مقولة طبيعية مالئمة علميا .ميتن احملتميتل أن يكيتون االنسيتجام هيتو
العامل اخلارجي ،ويلك مقارنة باملعنى املعجمي للمورفيمات ،ومعنى امللفوظات.
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إننا نرى أن هناك إجابتني أساسيتني عن هذه الرباهني القائمة على االنسيتجام،
اجلواب األول نستبعده ،ونتبنى الثاني ،وهو ما سنقوم ب الحقاً:
( )41اجلواب األول :العالقات بيتني امللفوظيتات ال حتيتول دون االتتيتزال ،ويف هيتذه
احلالة فإن كون االنسجام يعمل بني امللفوظات أكثيتر مميتا يعميتل داتليتها ليتيس
عائقا أمام االتتزال.
( )44اجلواب الثاني :لكي يقوم االنسجام بالدور الذي تسنده إلي هذه احلجة فعلييت
أن يكيتيتون قيتيتابال أن يعيتيترف تعريفيتيتا مسيتيتتقال ،وال يبيتيتدو األميتيتر كيتيتذلك يف هيتيتذه
احلالة(.)4
ويف احلقيقة فإن يبدو لنا من الطعوبة مبكان أن نعطي ملفهوم االنسجام حمتيتوى
وتعريفا ،ال يدمج مفهوم اخلطابات( .)2وبشيتكل عيتام فإننيتا نعتيترب االنسيتجام معيتادال
للخطاب متاما كما هو شيتأن النحوييتة بالنسيتبة إىل اجلمليتة .ونعيترف يف الوقيتت نفسيت
اخلطاب باعتباره متوالية منسجمة من امللفوظات ،ومع يلك فنحن نالحيتظ أن حنوييتة
مجلة ما ختضع لقواعد مستقلة ،يف الوقت الذي ال يبدو االنسجام تافعا ألي قاعيتدة
مستقلة مهما كانت طبيعتها ،ويف هذه احلالة فإن االنسجام يتحدد بالنظر إىل اخلطاب،
وأن اخلطاب يتحدد بالنظر إىل االنسجام ،ويلك فمن حركة دورييتة مجيليتة .وهكيتذا
فإن كل حماولة تسعى إىل جعل اخلطاب مقولة طبيعية مالئمة علميا ،قيتد يكيتون مآهليتا
الفشل.
( )4ملا كان من غري املمكن يف نظرنا تعريف االنسجام بشكل مستقل فإننا لن نتبنى اإلجابة األوىل .إننا
نعترب االنسجام نتاجاً فرعياً لتأويل امللفوظات وليس عامالً من عوامل تأويل .
( )2ينظر :موشلري  ،4929وريبول (قيد الطبع).
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مقاربة بديل لالنسجام واخلطاب:
ومع يلك فإن ال جيب علينا أن نتوقف عن االهتمام باخلطاب ،ويلك لسببني:
أوال ألن احلاجات احلالية للتحليل اللساني ،وتاصة يف جميتال الطيتناعات اللغوييتة ال
تتوقف على امللفوظ ،والسبب الثاني يكمن يف أن امللفيتوظ ال ييت ول عموميتا منعيتزال،
وأن  ،إيا كان مسبوقا مبلفوظ أو مبجموعة من امللفوظات فإن هناك حظوظا قوييتة ميتن
احملتمل جدا أن تكون بعض املعلومات املستخلطيتة ميتن تأوييتل امللفوظيتات فيترورية
لتأويلها .وبعبارة أترى يتعني رفض حتليل اخلطابات لكن يتعني مواصلة تطبيق منهج
حتليل اخلطاب الذي يتماهى من هذا املنظور مع التداولية .وطبقا ملا أشرنا إلي أعيتاله
خبطوص الطابع احلدسي واملا قبل نظيتري ملفهيتوم االنسيتجام فإنيت ال جميتال لتوظيفيت
ملعاجلة اخلطاب .وعلى العكس من يليتك جييتب عليتى النظرييتة اليت نوظفهيتا ملعاجليتة
اخلطاب أن تأتذ االنسجام بعني االعتبار.
إيا كان االنسجام مفهوما حدسيا ،فمايا يوافق ؟ وكيف نوظف  ،وملايا نوظفيت ؟
يتجسد مفهوم االنسجام يف أحكام نطلقها على تطابات ،أو على متكلمني من تالل
تطاباتهم ،وهو خيضع لتأويل اخلطاب الذي نقوم ب ال العكس ،ويف هذه احلدود فإن
بيان تأويل اخلطاب يعين ،إىل حيتد كيتبري ،بييتان األحكيتام العفوييتة اليت نطلقهيتا عليتى
اخلطابات وال ن وهلا إىل حد ما ،ويلك بالنظر إىل أن هيتذه األحكيتام ليسيتت علمييتة
وليس هلا أي دور تفسريي أو وصفي تقوم ب يف نظرييتة لتأوييتل اخلطابيتات .وعيتالوة
على يلك فإن أحكام االنسجام تشكل ظيتاهرة مطيتاحبة للغيتة ،اليت ميكيتن ليتيتتحليل
اخلطاب توفيحها ،بل جيب علي أن توفيحها.
إن كل ما قيل يف الفقرات السيتابقة كانيتت الغاييتة منيت تربييتر مقاربيتة اتتزالييتة
للخطاب ،مقاربة ،بقدر ما ختتزل تطابا ما إىل امللفوظات ال تكونيت  ،تفيترتض لكيتي
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يكون هذا اخلطاب م وال ،نظرية لتأويل امللفوظات ،يعين نظرية تداولييتة .وسيتنالحظ
أن عدم اتتزالية امللفوظ إىل اجلملة يفرتض أن هذه املقاربيتة التداولييتة تسيتمح بيتدمج
معارف غري لسانية( )4يف تأويل امللفوظات .وإين ،فإن مقاربة اخلطاب ال ندعو إليها،
وإىل حد بعيد ،هي يف الوقت نفس اتتزالية وسياقية ،وتقوم على فرفيتني أساسيتني:
ف :4.اخلطاب ليس مقولة طبيعية مالئمة علميا،
ف :2.كل ملفوظ ي ول نسبيا ارتباطا بسياق ال يُختزل يف املعلومات اللسانية املضمنة
يف اجلملة.
فالفرفية  4تناسب مظهر االتتزال ،فيما تناسب الفرفية  2املظهيتر السيتياقي
ملقاربتنا للخطاب.
هناك حاليا نظرية تتطابق جيداً مع متطلبات حتليل اخلطاب باملعنى املشيتار إلييت
أعاله؛ أي نظرية اتتزالية وسياقية يف اآلن نفس  :إنها تداولييتة املالءميتة اليت وفيتعها
سبريبر وويلسن ( .)4929/4921وليتن نقيتوم هنيتا بعرفيتها عرفيتا مفطيتال ،ألنهيتا
معروفة اآلن جيدا ،بل سنكتفي بأن نذكّر بأن األمر يتعلق بنظرييتة يات طيتابع معيتريف
(تعترب اللسانيات والتداوليات جزأين ميتن عليتم اليتنفس املعيتريف) جتعيتل ميتن التأوييتل
التداولي جمموعة من السريورات غري املتخططة ال ييتتم اسيتتدعااها بعيتد التحلييتل
الرتكييب والداللي( )2وتستمر يف تأويل امللفوظ يف ارتباط بسياق غيتري معيتروف سيتلفا،

( )4لقد بينا أعاله مدى فرورة تلك املعارف يف تأويل امللفوظات (انظر الفقرة  ،)5ويف غياب تلك
املعارف سيختزل امللفوظ إىل اجلملة.
( )2وتتبنى املنظور االتتزالي نفس الذي نتبناه ،م داه أن امللفوظات ال ختتزل إىل مجل لكن اجلمل ختتزل
إىل مورفيمات ،واملورفيمات ال ختتزل إىل فونيمات.
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لكن مبين ملفوظا بعد ملفوظ .يتشكل هذا السياق من القضايا اليت يعتقيتد املخاطيتب
أنها صادقة وال يستخلطها من مطادر متنوعة من بينها تأوييتل امللفوظيتات السيتابقة
واإلدراك املباشر واملعرفة املوسوعية حول العامل .ومن جهيتة أتيترى ،يتموقيتع سيتبريبر
وويلسن ،وسنرى الحقا( )4أن األمر ليتيس غيتري يي أهمييتة ،يف إطيتار سيتياق ميتا بعيتد
غرايس و تفظان عنده من فلسفة اللغة بأهمية مفهوم القطد واملبدأ العام الذي يتل
حمل جمموعة مبادئ ويتعلق األمر بيتمبدأ املالءمة.

القصدية املوضعية والقصدية الكلية
ينبين التمييز الذي سندرج يف هذه الفقرة على تطور علم نفس العامة اليتذي يشيتكل
النظري السيكولوجي ملا تووفع على تسميت بيتعلم نفيتس العاميتة ،واملقطيتود بتطيتور
الفيزياء العامة (مسيت وكاساتي(  )4991( Casati et Smithجمميتو املسيتلمات
واالستدالالت ال تعترب تاطئة من وجهة نظر الفيزياء املعاصرة ولكنها عملية عليتى
أصعدة أترى ،وخباصة تلك ال نستند إليها يف تنب اتنيتا وأفعالنيتا خبطيتوص األشيتياء
املادية واألحداث ال تقرتن بها يف العامل .ومن املنظور نفس فإن علم نفس العامة هو
جممو املسلمات واالستدالالت ال تستند إليهيتا توقعاتنيتا اليت تيتتحكم يف الطريقيتة
البشرية ال تكيّف بها تطرفاتنا مع تطرف اآلتر .يتمثل علم النفس الشعيب يف تيتبين
ما اصطلح علي دينات باسرتاتيجية امل ول ( )...ال نسند فيها إىل هياكيتل أتيترى

()2

متثيالت داتلية (معتقدات ،مقاصد اخل) حمفزة ألعماهلا .بالنسبة إىل دينيت" :المنيتاص
( )4انظر :الفقرة44.
( )2يتحدث دينيت عن أجهزة تعديل ،ولكنْ مما ال شك في هو أننا نتبنى اسرتاتيجية امل ول بطفة عامة
جداً.
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من تبين وجهة نظر قطدية جتاه الذات وجتاه الكائنات الذكييتة الشيتبيهة بنيتا" ويضيتيف:
األهم ليس أننا نسند معتقدات ورغبات إىل أشياء اد فيها متثيالت داتلييتة فحسيتب،
وإمنا عندما نكتشف موفوعا تنطبق علي اسرتاتيجية امل ول نبحث عن سبيل لتأوييتل
بعض من حاالت الداتلية فضالً عن أنها متثيالت داتلية".
من البدهي أن اسرتاتيجية امل ول تنطبق متاماً على الكائنات البشرية باعتبارهيتا
منتجة خلطاب ما ،فالكالم يعترب عموما معربا عن مقاصد وعن أفكيتار وعيتن مشيتاعر
املتكلم(.)4وبالعودة إىل االسرتاتيجية االتتزالية ميكن القيتول إن اخلطابيتات ختتيتزل إىل
ملفوظات ،وإننا إين نسند إىل كل ملفوظ على حدة مقاصد إىل املتكلم ،هذه املقاصيتد
ال يبنيها املخاطب استنادا إىل ملفيتوظ حميتدد نسيتميها بالقطيتديات املوفيتعيّة ،وكميتا
سبقت اإلشارة إىل يلك آنفا التتعلق اسرتاتيجية امليت ول وكيتذلك عليتم نفيتس العاميتة
بامللفوظ فقط ،وإمنا يستعمل املخاطب بالنسبة إىل كل ملفيتوظ عليتى حيتدة اسيترتاتيجية
امل ول مسندا للمتكلم قطداً موفعياً وال يكتفي بذلك بل يبين على أساس قطديات
موفعية متتالية وآليات أترى ستكون موفو حديثنا الحقا( ،)2ما سنسمي بالقطيتد
الكلي ،نعين قطداً يشمل جممو اخلطاب .هكيتذا نفيترق بيتني قطيتد موفيتعي يسيتنده
( )1سنالحظ عموماً أن اسرتاتيجية امل ول إن كانت يات إسهام فعال يف تأويل اخلطاب وإنتاج
وامللفوظات املشكلة ل  ،فدراستها من هذا املنظور إلنتاج امللفوظات وتأويلها سيكون ناجعاً بالنسبة
إىل جماالت أترى مرتبطة باهلندسة اللغوية والذكاء االصطناعي ،فإيا أتفقنا يف صياغة نظرية
مكتملة ملا ميكن أن تكون علي اسرتاتيجية امل ول يف امال اللغوي فحتما ستكون حظوظنا يف
صياغة برنامج جيتاز بنجات رائز تورينغ غري وافرة ،ويطدق األمر بالنسبة إىل احلوار إنسان – آلة
والرتمجة اآللية...
( )2انظر :الفقرة .41
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املخاطب إىل املتكلم حمتكما إىل ملفوظات  ،وبني قطد كلي يسنده املخاطب إىل املتكلم
حمتكما إىل تطاب  ،هكذا يشكل القطد املوفعي والقطد الكلي حمتويات القطدية الوفيتعية
والقطدية الكلية ،أي القدرة ال مبوجبها يسند املخاطب إىل املتكلم تاصيتية امتالكيت
قطد موفعي وقطد كلي .ومن هذا املنظور يقرتن تأويل امللفيتوظ واخلطيتاب بالفرفيتيات
ال يطوغها املخاطب حول ما حبوزة املتكلم من قطدية موفعية أو كلية خمطوصتني.
البد من التنبي إىل أن فرفيتنا ليست بالفرفية الساكنة وال مبقتضاها يرتقيتب
املخاطب نهاية اخلطاب حتى يتمكن من إسناد قطدية كلية للمتكلم تتناسيتب بشيتكل
أو بآتر مع جممو قطدية وفعية .بعيدا عن هيتذا التطيتور ،جتسيتد القطيتدية الكلييتة
فرفية تقبل التعديل ملفوظا بعد ملفوظ ،وال يكيتون يليتك بإفيتافة بسيتيطة لقطيتدية
موفعية جديدة وإمنا باالحتكام إىل القطدية الكلية السابقة والقطدية املوفيتعيّة اليت
تبنى للتو بالنسبة إىل ملفوظ ما .وكذلك باالحتكام إىل التعديالت ال حتدثها القطدية
املوفيتعيّة للقطيتد ية الكلييتة .تتخيتذ تليتك التعيتديالت ثالثيتة أمنيتاط مشيتاكلة يف يليتك
التعديالت ال

دثها امللفوظ لسياق معني ،وبالقييتاس إىل التعيتديالت نقيتيس مقيتدار

مالءمتها ،وفق ما هو حمدد يف نظرية سبريبر وويلسن:
 – 4ميكن لقطد موفعي أن يناقض عنطرا من القطد الكليتي ،حينئيتذ ينتيتز يليتك
العنطر [من سريورة التأويل].
 -2ميكن لقطد موفعي تغيري القوة ال يُدرك من تالهلا عنطرا من القطيتد الكليتي
ويلك جبعل يلك العنطر أكثر أو أقل يقينا.
 - 1ميكن لقطد موفيتعي يف ترابطيت ميتع عناصيتر القطيتد الكليتي أن ينيتتج بواسيتطة
االستنتاج عنطرا أو عددا من العناصر اجلديدة منتمية للقطد الكلي.
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كل ما أسلفنا قول ال خيلو هذا من نتائج ،فإيا صح ما قلناه للتو عيتن العالقيتات بيتني
القطدية املوفعيّة والقطدية الكلية ،ينبغي أن نستخلص من يلك أن عناصر القطدية
الكلية متلك صورة قضوية وبشكل أو بآتر متثل جزءا من السياق .إيا ما استحضيترنا
املطادر الثالثة ال يسندها سبريبر وويلسيتن للقضيتايا املشيتكلة للسيتياق ،سيتندرك أن
أحدهما ميثل املطدر املفضل للقطدية الكلية يتعليتق األميتر بطبيعيتة احليتال بتيتأويالت
امللفوظات السابقة .وينبغي التشديد على كون القطدية الكلية ليست مساوية للسياق،
مثلما ال تساوي اجلزء من السيتياق املتشيتكل ميتن تأوييتل امللفوظيتات السيتابقة .توافيتق
القطدية الكلية بالفعل ،يف امموعة الفرعية من القضايا ال تتدتل يف يلك اجلزء.

بناء اخلطاب واالنسجام
مايا ميكن أن نقول عن اخلطاب واالنسجام؟ ما الذي تتجنب املقاربة االتتزالية
والسياقية من عقبات حتليل اخلطابات؟ كيف ترصد أحكام االنسجام؟ وأكثر من يلك
كيف يتم بناء القطيتد ية الكلييتة؟ هيتل تعتيترب اسيترتاتيجية امليت ول واقعييتة بالنسيتبة إىل
اخلطاب ،أو بعبارة أترى ما العالقات اليت جتميتع بيتني القطيتدية الكلييتة املسيتندة إىل
املتكلم وبني متثيالت الذهنية؟
سنسعى يف هذه الفقرة إىل اإلجابة عن األسئلة املطروحة وفيتق الرتتييتب اليتذي
سيظهر أسفل .
لنبدأ بالس ال املتعلق باخلطاب واالنسجام .إن االسرتاتيجية املوصوفة يف الفقرة أعاله
وكما يدل عليها امسها ،نعين اسرتاتيجية امل ول ،تعد اسرتاتيجية تأويلية .إنهيتا تتعليتق
بتأويل امللفوظات واخلطاب ،كما تقرن تأويل اخلطاب بتأويل امللفوظات .كما أنها ال
ختتزل ،كما سيتبني ،تأويل اخلطاب إىل حاصل تأويل امللفوظات .ومثلميتا هيتو الشيتأن
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بالنسبة إىل هذه املسألة ،وكذلك بالنسيتبة إىل املسيتائل األتيترى سيتنظل أوفييتاء لطيترت
سبريبر وويلسن ،معتربين هذه االسيترتاتيجية اسيترتاتيجية فرفيتية -اسيتتنباطية ،ألنهيتا
تنبين على صياغة فرفية حول مقاصد (حملية يف البداية وكلية بعد يلك) املتكلم تُعدل
(الفرفية) حبسب ما إيا مت تأكيدها أو نفيها .ويعترب ولسن وسبريبر اآللية الفرفيتية-
االستنباطية مبثابة القاعدة بالنسبة إىل سريورة تأويل امللفوظات ،وسنكتفي ببسط تلك
اآللية إىل جمال اخلطاب .إال أننا لن نعترب ،بأي حال من األحوال ،أن تأوييتل اخلطيتاب
تكم إىل اآللية نفسها ال

تكم إليها تأويل امللفوظات؛ ألن تأوييتل امللفوظيتات مييتر

عرب حتليل لساني (تركييب وداللي) ثم عرب سريورة فرفية استنتاجية تداولية .وبيتذلك
يعرف مرحلتني :مرحلة يات طبيعة لسانية صرف ومرحلة يات طبيعة تداولية ،بينميتا
ال متر عملية تأويل اخلطاب بأية مرحلة لسانية ،فاملعطيات اللسانية ليس هلا أي إسهام،
أو لنقل إنها يات إسهام غري مباشر يف تأويل اخلطاب .فإيا فحطنا القضايا املطاغة يف
الفقرة السابقة سندرك أن تأويل اخلطاب يُختزل يف عملية بناء قطيتدية كلييتة تتشيتكل
بدورها على أساس قطدية حملية .يف هات احلال وفيما يرتبط بالتأوييتل ينبغيتي اعتبيتار
تأويل اخلطاب عملييتة تُبنيتى بسيتريورات مماثليتة للسيتريورات اليت تنطبيتق يف مسيتتوى
امللفوظ ،مع فارق أن عدد املعلومات املعتربة جيعلها أكثر تعقيدا .إننا نعترب عملية بنيتاء
القطدية الكلية تكمن تلف أحكام االنسجام املسندة إىل اخلطابيتات أو إىل منتجيهيتا.
فكلما كانت القطدية الكلية املسندة إىل متكلم تطاب معني معقيتدة وتفطيتيلية ،كيتان
احلكم بانسجام يلك اخلطاب إجيابيا .وبعبارة أترى ليس االنسجام تطورا مطلقا بيتل
هو تطور نسيب يو درجات؛ فدرجة االنسجام اليت نطيتف بهيتا تطابيتا معينيتا تتعليتق
بالسهولة أو بالتعقيد احملققني يف عملية بناء القطدية الكلية لذلك اخلطاب.
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قبل أن نتعمق أكثر نريد أن نقول كالما أكثيتر حتدييتدا خبطيتوص اآللييتات اليت
نراها كامنة يف صلب عملية بنيتاء القطيتدية الكلييتة ،فكميتا أشيترنا إىل يليتك يف الفقيترة
السابقة ،يعد بناء القطدية الكلية سيتريورة دينامييتة وفرفيتية -اسيتتنباطية .إن الطيتابع
الدينامي ال خيتزل فيما يكر سابقا ،وسنسيتعى إىل إفيتافة آلييتة أتيترى تيتبين القطيتدية
الكلية .متر هذه اآللية عرب ما اصطلحنا علي آنفا بيتالفرفيات االسيتتباقية(.)4وسيتنأتذ
بعض األمثلة ال تبني الطيغة ال تُبنى بها تلك الفرفيات [االسيتتباقية] ،وسيتنعطي
بعض اإلشارات ال ختيتص صيتيغ يليتك البنيتاء وكيتذلك كيفييتة توظييتف املتخيتاطبني
واملتكلمني هلا:
 )42تراني هل أجرا على سرد هذه الطرفة ال أبلغت بها حني كنت أسيتتظل حتيتت
جدار مقربة وسط قطعة برسيم يا اتضرار فاتن!؟ (ب) ليتمَ ال؟ (ج) فليتم تعيتد
لي مطداقيّة أتاف عليها بعد أن قلت حقائق تتعارض وتقاليد سنة .4212د) مل
يكن القسّ مسنّا البتّة!؛ هيت) كانت اخلادمة مجيلة؛ و) "أطلق العذّال ألسنتهم ،لكنّ
يلك مل مينع شابا من القرية اماورة ميتن التغيتزّل باخلادميتة" .ز) ويف أحيتد األييتام،
أتفى مالقط املطبخ يف سرير اخلادم( .ت) عند عودت  ،بعد مثانية أيّام ،قالت ل
اخلادمة :ط) "هيّا ،قل لي أين أتفيت املالقط ،ال أحبث عنها يف كل مكان منيتذ
مغادرتك .ي) كانت تلك مزحة سخيفة جدّا" .ك) قبّليتها العاشيتق ،واليتدمو يف
عيني  ،ثمّ انطرف"( .ستندال ،السفر إىل اجلنوب ،ديوان ،ص.)445
 )41أ .مدينة سوفرونيا مكونة ميتن ميتدينتتني .إحيتداها تعرجيتات كاحلادليتة بهضيتبتني
منحدرتني ،وفيها الفرسان ورنني سالسلهم وعجلة لنسيتج األقفيتاص ،واجتييتاز
( )4ريبول.4992 :
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املوت بدراجات خبارية حمدودبيتة ،فيهيتا قمتهيتا الكيتبرية واحلبيتال األفقييتة الكثيتار
مشدودة إليها ميتن وسيتطها .النطيتف اآلتيتر ميتن املدينيتة ميتن اجليتص والرتيتام
واإلمسنت وفي الساحل واملعامل والقطيتور واميتزرة واملدينيتة وسيتواها .أحيتد
نطفي املدينة ثابت واآلتر زائيتل .حيتني تنتهيتي فيترتة اإلقاميتة يف هيتذا النطيتف
يقتلعون  ،يفككون أجزاءه وينقلون إىل مهمالت نطف مدينة أترى.
 )41ب .وهكذا ويف كل سنة يأتي اليوم الذي يزيح في العمال القوصرات الرتامييتة
ويهدمون الكهنوت واملعبد وأرصفة املرسى ومطفى النفط واملستشفى ،ملونها
يف شاحنات لتنقل من موقع إىل موقع حتى يكملوا رحلة احلَوْل .يظل هنا نطف
سوفرونيا حيث أبراج الرمي وعروض الفرسان وصيحة جتيء من عربيتة حادليتة
جتري على التعرجات شديدة االحندار .وهكذا يبدأ عد الشهور واأليام ال جيب
أن تنتظر عودة القافلة وتبدأ احلياة الكاملة من جديد.
 )41أ .إن كنيتيتت تطيتيتدقين ،حسيتيتنا سيتيتأتربك كييتيتف أنشيتيتئت أوكتافييتيتا ،مدينيتيتة نسيتيتيج
العنكبوت :هناك تلك اهلوة السحيقة ،املدينة معلقة فوق تلك اهلوة ،مشدودة إىل
القمتني حببال وسالسل ومعابر فيقة .فأنت تسري فيها عليتى أن تقيتع قيتدماك يف
الفراغات ال تفطل بينها أو تتشبث مبربعات شباك الكتان وال تيترى حتتهيتا أي
شيء على عمق مئات األمطار .بضع غيمات تلتمع عابرة ،وراءها إىل األسيتفل،
يلمع قا اهلوة الكبرية.
تلك نواة املدينة ،شبكة تستخدم ممرا وحامال من السقوط كيتل ميتا بقيتي منهيتا،
بدال أن يرتفع إىل أعلى يتدىل إىل أسيتفل .سيتالمل ميتن حبيتال ،فيترش معلقيتة ،مسيتاكن
صنعت مثل أكياس كبرية ،مشاجب ومطاطب مثل زوارق صغرية ،قرب ماء ،صنابري
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الغاز مفرغا ت ،مقابض سيتفافيد دائرييتة ،هيتواء ومباصيتق ،سيتالمل معلقيتة ،ورافعيتات،
منافد صغرية ،دشات ،عقل للريافة وحلقات أللعاب األطفيتال ،تلفرييتك ،ثرييتات
وزهريات تطعد منها نباتات متسلقة.
 )41ب .حياة أهل أوكتافيا املعلقة فوق تلك اهلاوية ليست أقل استقرارا من احلياة يف
املدن األترى )41 .ج .فهم يعرفون أن الشبكة لن تطول مقاومتها.
 )45جورجياس :أليس من السهل سهولة مدهشة يا سيتقراط أن نسيتتطيع بيتدون أيّيتة
دراسيتيتة للفنيتيتون األتيتيترى أن نكيتيتون بفضيتيتل البييتيتان وحيتيتده متسيتيتاوين ميتيتع مجييتيتع
املتخططني؟
سقراط :سنفحص عما قريب ،إيا ما اسيتتدعت املناقشيتة يليتك ،هيتل يتسيتاوى
اخلطيب بالتزام بذلك الفن مع اآلترين .أما اآلن فلنر أوال :هيتل يكيتون بالنسيتبة إىل
العدل والظلم واجلمال والقبح واخلري والشر ،يف الوقت نفسيت اليتذي يكيتون علييت يف
الطحة وموفوعات الفنون األترى؟ وهل ميلك دون أن يعيترف األشيتياء يف ياتهيتا،
ودون أن يعرف ما هو تري وما هو شر ،وما هو قبيح وما هو مجيل ،وما هو عادل وما
هو ظامل ،سرا لالقتنا يسمح ل أن يبدو وهو الذي ال يعلم شيئا ،أمام اجلهليتة ،أكثيتر
علما من العلماء .وهل جيب أن يكون املرء قد سبق ل تعلم مثل تلك املسائل قبل أن
يأتي إليك ملتمسا تعلم اخلطابة؟ ...أو هل سيتعني عليك تعليم اخلطابة إن مل ييتتعلم
املسائل احلقيقية املرتبطة بهذه املواد؟ ما رأيك يف كل يلك يا جورجياس؟ اكشف ليتي
باسم زيوس كما وعدتين منذ هنيهة عن القوة الكامنة يف اخلطابة.
جورجياس :أعتقد يا سقراط أن املرء إيا ما كان جاهال مبثل هذه املسائل فسيتعلمها
جبواري.
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سقراط :يكفي هذا ،ولقد أحسنت القول ،إن كي جتعل من الشخص تطيبا جيدا ال
مناص ل من معرفة العدل والظلم ،سواء أحتطلت املعرفة عنده من قبل أم حطل
عليها منك فيما بعد.
جورجياس :متاما
سقراط :ولكن مايا؟ أليس من تعلم اهلندسة املعمارية يكون مهندسا معماريا؟
جورجياس :بلى
سقراط :نعم ،ويكون طبيبا يلك الذي درس الطب؟ وهكذا دواليك ،ما إن يدرس
إنسان شيئا ،حتى يكتسب الطفة ال مينحها علم هذا الشيء؟
جورجياس :بالتأكيد
سقراط :تبعا لذلك ،يكون كل من تعلم العدل عادال؟
جورجياس :من غري شك
سقراط :من كان عادال يتطرف وفقا للعدالة.
جورجياس :نعم
سقراط :وهكذا يكون من يعرف اخلطابة عادال بالضرورة ،وال يستطيع العادل إال
العمل بالعدل.
جورجياس :يلك حمتمل
سقراط :إين ،فمن يكون عادال ال ميكن أن يقرتف الظلم.
جورجياس :بالضرورة
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سقراط :لكن اخلطيب حبسب ما قلناه عادل بالضرورة.
جورجياس :نعم
سقراط :ولن ميكن أن يريد تبعا لذلك أن يرتكب الظلم.
جورجياس :يبدو متاما أن اليريده [املرتمجان :اعتمدنا ترمجة حممّد حسن ظاظا حمليتاورة
جورجياس ،الناشر :اهليئة املطريّة العامّة للتأليف والنشر ،4921 ،صص[52-54
"
أفالطون "
من بني النطوص األربعة ثالثة هي عبيتارة عيتن حمكييتات قطيترية أو نطيتوص
وصفية ،بينما ميثل النص الرابع حماورة .ويف انسجام مع مبادئنا لن ننطلق من الفكيترة
ال يتم التمييز مبقتضاها انطالقا من تطيتور االشيتتغال املعيتريف بيتني تأوييتل احملكييتات
والنطوص الوصفية أو احملاورات .تعيننا النطوص الثالثيتة األوىل عليتى توفيتيح ميتا
نقطده بالفرفية االستباقية؛ ففي النص األول يُكون القارئ فرفية استباقية سيتيتثبت
منها يف نهاية النص ،بعكس النص الثاني والثالث حيث إن املتكلم ميتدعو إىل صيتياغة
فرفيات استباقية سيتم نفيها الحقا ،إن املقطع الوارد يف ( )45مساق لغاييتة توفيتيح
فائدة أو حدود مقاربة حتتكم إىل تطور القطدية الكلية ويلك عندما تنقسم القطيتدية
الواحدة إىل قطديات متعددة كما يف احملاورة عموماً.
وبالعودة إىل املثال ( )42يسمح مستهل اليتنص ميتن اجلمليتة (42أ) إىل اجلمليتة
(42ز) للمخاطب بتكوين فكرة عما يسعى الكاتب إىل قول  .وحتديدا كون القساوسة
ليسوا مجيعا مبنأى عن اإلثم ،وكذلك كون القطة ال سيسردها مغامرة غرامية بطليتها
رجل دين(.)4
( )4ليس من قبيل الطدفة أن يكون االستهالل ( 42أ) – (42ج) يا أهمية ،وميكن القول إن يطرت
أسس القطدية الكلية ،ويطوغ الفرفية االستباقية حول احلكاية ال

سيسردها .ستكون

حكاية خمزية.
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فباالستناد إىل القطدية الكلييتة اليت بناهيتا املخاطيتب إىل غاييتة اجلمليتة ( 42و)
سيسعى إىل صياغة فرفية استباقية سيتت كدها نهاييتة اليتنص ،مبوجيتب هيتذه الفرفيتية
االستباقية يكون القس على عالقة غرامية باخلادمة .هيتذه الفرفيتية سيتت كد بواسيتطة
استدالل مبين على اخلدعة ال

بكها العاشق للخادميتة ( 42ز) .يقيتود اجليتزء األول

من النص ( )41أعين ( 41أ) على املنوال نفس إىل بناء قطدية كلية يكيتون مبقتضيتاها
مسعى كالفينو وصف مدينة نطفها عبارة عن عيد مومسي ونطفها اآلتر عبارة عيتن
أجزاء مفككة قابلة للنقل ،هكذا باالستناد إىل هذه القطدية الكلييتة وباالسيتتناد أيضيتا
إىل املعارف املوسوعية ال لدينا حول العامل ،يطبح القارئ مدعوا إىل صياغة فرفيتية
استباقية مفادها أن الكاتب سيطف عملية تفكيك أجزاء العيد املومسي وهي فرفيتية
سيفندها اجلزء الثاني من النص ( 41ب) .وتعترب اآللية يف املثال ( )41أكثيتر تعقييتدا؛
ففي الفقرتني األوليني من النص (41أ) يطيتف كيتالفينو املدينيتة -نسيتيج العنكبيتوت،
حيث إن حياة ساكنتها أكثر تعقيدا وتطورة ،ألن املدينة تقع أسفل جرف ،ويبيتدو أن
أبسط حركة طائشة ستكون عواقبها وتيمة .يسند املخاطب قطدية كلية للمتكلم هي
عبارة عن كناية عن اخلطر أو هشاشيتة الوجيتود اإلنسيتاني ،غيتري أن امللفيتوظ ( 41ب)
سيقودنا إىل نتيجة مفاجئة مفادها أن على الرغم من كل املخاطر احملدقة بساكنة مدينة
أوكتافيا فإن حياتهم ليست أقل "استقرارا" مقارنة مبيتدن أتيترى ،فبيتالنظر إىل القطيتدية
الكلية املسندة إىل كالفينو سنميل إىل تفسري "استقرار" باعتبارها مرادفة ليت"تطرة" ،وبذلك
سيطوغ القارئ فرفية استباقية م داها أنيت يف بقييتة اليتنص ( 41ج) سيتيربر الكاتيتب
الرأي الذي يزعم أن رغم كل املخاطر فإن الساكنة يف أوكتافيا أقيتل تهدييتدا ،غيتري أن
امللفوظ األتري ( 41ج) سينفي هذا التوقع وسيجعل من الالزم إعادة تأوييتل امللفيتوظ
( 41ب) وبشكل تاص لفظة "استقرار" ،هكذا فحييتاة سيتاكنة أوكتافييتا أقيتل اسيتتقرارا
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مقارنة بساكنة مدن أترى ليس ألنها أقل تطرا وإمنا ألن نهايتهم حتمييتة .وبيتذلك ال
جيب تأويل لفظة "استقرار" بداللة "اخلطر" وإمنا بداللة "اليقني" .تكمن تطوصيتية امللفيتوظ
( )41يف أن الفرفية االستباقية تثريها كلمة يتضمنها امللفوظ ( 41ب) ،كما أن تأويل
تلك الكلمة مشروط بالقطدية الكلية املبنية إىل هذا احلد.
لقد الحظنا أن الفرفيات االستباقية يات مطادر متنوعة ،حيث ميكن أن تُبنى
على قاعدة القطدية الكلية حطرا ،كما هو الشأن بالنسبة إىل امللفوظ ( ،)42أو عليتى
قاعدة القطدية الكلية واملعارف املوسوعية كما هو الشأن بالنسيتبة إىل امللفيتوظ (،)41
أو على قاعدة تأويل ملفوظ تقود القطدية الكلية تأويل كلمة متضمنة فييت  ،كميتا هيتو
الشأن بالنسبة إىل امللفوظ ( .)41ومن البدهي أيضا أن الفرفية االستباقية تغيتري ،وإن
قليالً القطدية الكلييتة( .)4أتيتريا سيتنالحظ أن القطيتدية الكلييتة يوجههيتا املتكلميتون
ويستثمرونها ،وبشكل أتص يف النطوص األدبية الشيتبيهة بالنطيتوص اليت سيتقناها
أعاله ،فالكتاب يعرفون مثلما يستثمرون آليات التأويل ال تسيتهم يف بنيتاء القطيتدية
الكلية مبا فيها الفرفيات االستباقية .ولن نتوقف عند هذه املسألة هنا (.)2
وبيتيتالعودة إىل احمليتيتاورة ( )45ال يت مل نس يتقها لغيتيترض توفيتيتيح بنيتيتاء الفرفيتيتية
االستباقية أو القطدية الكلية وإمنا ملناقشة إمكانات بنيتاء القطيتدية الكلييتة بالنسيتبة إىل
احملاورة .تطرت احملاورة بوفوت مسألة الفطل بني املقاصد ،ففي علم نفيتس العاميتة ال

( )4ال نسعى من تالل التأمالت املستوحاة من النطوص الثالثة ( )42و( )41و( )41إىل تقديم
حتليل شامل هلا ،حسبنا أن نتوسل بها لبلورة تطور للقطدية الكلية وللفرفيات االستباقية.
( )2حنيل على :ريبول  ،4992وريبول وموشلري (قيد اإلعداد).
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ميكن إسناد قطدية كلية واحدة للمحاورة ،ألن احملاورة تضم مشيتاركني( )4عيتدة ،فميتا
الذي ميكن أن نطنع باحملاورة؟ كيف ميكن تأويلها؟ سنالحظ أن هنيتاك عليتى األقيتل
ظاهريا تياران :ينبين أوهلما على فكرة كون الشخص الذي ي ول احملاورة هيتو نفسيت
أحد املتكلمني يف احملاورة نفسها .أما اخليار الثاني منهما فينبين عليتى فكيترة مفادهيتا أن
الشخص الذي ي ول احملاورة ي وهلا من اخلارج دون أن يكون مشاركا فيها .وهذا هو
شأن احملاورة األفالطونية املمثل هلا بيت ( )45حيث يتحقق اخليار الثاني( .)2غري أن هذا
التمييز ليس وافحا بالشكل الذي يبدو علي  ،فاملشارك يف حميتاورة ميتن منيتط النقيتاش
الدائر حول مسألة دقيقة مدعو إىل بناء قطدية كلية يسيتندها إىل املخاطيتب إيا أراد أن
افظ عن إمكانية دفاع عن رأي  ،وجيب نطح بضرورة صيتياغة بعيتض الفرفيتيات
االستباقية ،وتنسحب الشروط نفسها على من يكتفي بتأوييتل حميتاورة دون أن يكيتون
مشاركا فيها وميكن لدوافع أن تكون أقل عمقيتاً إالَّ أنهيتا (لاليتدوافع) ال تفليتت ميتن
إقامة القطدية الكلية ،مع فارق متعلق بعدد القطديات الكلية ال ينبغي علي بنااهيتا
تبعا لعدد املشاركني يف احملاورة.

( )1ياك أحد األسباب ال جعلت حتليل احملادثات امل سيتس عليتى إسيتناد "بنييتات" ميتن املفيتروض أن
تضطلع بتأويل احملادثات حتليال يا منحى غائي ،وتفسري يلك أن التحليل املتبنى يفرتض بشيتكل
غري واقعي وجود قطدية واحدة ختلف احملاورة أو احملادثة .ومبا أن هذه الفرفية ال ميكن قبوهليتا
فبينة احملادثة ال ميكن أن نعزوها إىل قطدية معينة ،وال ميكن أن يكون تربيرها غائيا.
( )2احلوار ( )45مبثابة نقل حلوار أصلي .وسنسوق بعض املالحظات الحقاً عيتن احليتوار املتخييتل؛
أي احلوار املبين أو املعاد بنااه بوساطة قطيتدية أحادييتة (الكاتيتب) ،ويليتك ميتا ينسيتحب عليتى
احملاورة األفالطونية.
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مايا يتضمن مقطع احملاورة السقراطية؟ لقد دافع جورجياس دون وعي من عن
البالغة مشريا إىل أنها الفن األمسى بقدرتها عليتى اليتتحكم يف املوفيتو كيفميتا كيتان
وإزاء أي تطيب .لسقراط يف املقطع السالف قطيتدية كلييتة وافيتحة تكميتن يف دفيتع
خماطب إىل قبول عدد من املقدمات ال سيستخلص منها ال حمالة نتيجة حمددة وهي أن
اخلطيب لن يسعى إىل اقرتاف املظامل .من النافل القول إن بعد يلك ووفق النهج نفس
سيقود سقراط جورجياس إىل قبول عكس النتيجة املذكورة سابقا وبالتالي السقوط يف
تناقض قبل أن خيلص بعد يلك إىل أن البالغيتة ال متتليتك الطيتفات اليت أحلقهيتا بهيتا
السفسطائيون وبالتالي دفع القارئ إىل البحث عن احلقيقة .إحدى اخلطائص املمييتزة
للمحاورات السقراطية تكمن يف بنائها الطارم الذي يسمح لكيتل انتقيتال يف التحيتاور
إىل تقدم سقراط تطوة إىل النتيجة ال يتغيا الدفا عنهيتا ،ويطيتح هيتذا حتيتى عنيتدما
يبدو سقراط يف وفع حرج أو يقوم بتنازل ،بعبيتارة أتيترى إنهيتا لعبيتة ال ميليتك فيهيتا
حظوظ النجات سوى سقراط .هكذا ميكن القول إن القطدية الكلية للمقطع احلواري
تكمن يف دفع جورجياس إىل االعرتاف بأن السفسطائي ال يريد اقرتاف الظليتم ،لكيتن
هذه القطدية الكلية ليست إال جزءا من قطدية عامة أكرب؛ إي إن مسعى سقراط ميتن
تالهلا يتجلى يف دفع جورجياس إىل التناقض ،وهذه القطدية الكلية بيتدورها ليسيتت
إال جزء من قطدية أترى أعم م داها أن سقراط (من بني آترين) يسعى إىل اإلبانيتة
عن أن اخلطابة ليست نشيتاطا مرغوبيتا فييت  .ي شيتر يف الفقيترات السيتابقة ميتن املقطيتع
احلواري إىل القطدية الكلية جلورجياس اليت تتحيتدد يف أن البالغيتة فيتن سيتام ،وهيتو
الزعم الذي حاول الدفا عن يف بقية احملاورة .هكذا فما قيتاد جورجييتاس إىل الفشيتل
يتحدد يف عدم قدرت على بناء قطدية كلية مفطيتلة مبيتا يكفيتي يف نظيتر سيتقراط ،وأن
يضع لنفس فرفيات استباقية.
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من الوافح أن الطرا غري متكافئ ،ألن سقراط وجورجياس مل يكونا سيتوى
شخطيتني يديرهما أفالطون يف حماورة ال يترتم فيهيتا قيتانون اللعبيتة .وبالتيتالي ايتح
سقراط بينما أتفق جورجياس ،هنا بطبيعة احلال أفالطون هيتو ميتن ميليتك القطيتدية
الكلية ،ويسري يلك على كل احملاورات املتخيلة يف الروايات واهلزليات واملسرت .ويف
كل احلاالت يغدو من الضروري بناء قطدية أو عدة قطديات كلية.
ننهي هذا التناول املقتضب ملسائل احمليتاورات بعاميتة مبسيتألة أتيترية :يف حميتاورة
عادية تفتقر إىل من يقود زمامها يطعب علينا بناء قطديات كلييتة بالنسيتبة إىل جمميتو
تدتالت كل متكلم على حدة ،وال يتناقض يلك مع افرتافاتنا ،عليتى العكيتس ميتن
يلك ي كد الفكرة ال م داها أن أحكام االنسجام تقرتن بإمكانية بناء قطيتدية كلييتة،
بينما ينظر عادة إىل اخلطابات من منط احملاورات العادية باعتبارها تطابات أقل انسجاما.

القصدية املوضعية والقصد اإلخباري ،القصدية الكلية والقصد التواصلي
لقد بلورنا يف الفقرات السابقة تطورا لبناء القطدية الكلية يف إطار علم نفيتس
العامة ،وبعودتنا إىل نظرية املالءمة نسعى إىل اإلبانة إىل أي حد تقرتب فرفيتياتنا ميتن
فرفيات سبريبر وويلسون ال ال تنجلي بوفوت إال يف جمال اخلطاب.وإلايتاز هيتذا
األمر ،سنبدأ بإبراز العالئق بني مفاهيم من منط القطدية املوفعية والقطيتدية الكلييتة
والقطد املوفعي والقطد الكلي والقطد اإلتباري والقطد التواصلي .تعود الثنائية
األترية إىل سبريبر وويلسون ،القطدية املوفعية والقطدية الكلييتة هيتي كيتل قطيتدية
يسندها املخاطب إىل املخاطب املنيتتج مللفيتوظ معيتني أو تطيتاب حميتدد باالحتكيتام إىل
امللفوظ أو اخلطاب املنتج .وميكن بعد يلك أن نقول تبعا لسبريبر وويلسيتون (،4929
 )11إن" :التواصيتيتل يقيتيتوم عليتيتى إظهيتيتار القطيتيتديات والتعيتيترف عليهيتيتا" ،يكيتيتون إظهيتيتار
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القطديات من جهة امليتتكلم ،أميتا التعيترف فميتن جهيتة املخاطيتب ،وحبسيتب سيتبريبر
وويلسون يتعلق األمر بقطيتد تواصيتلي وبقطيتد إتبيتاري ،وحبسيتبهما يكيتون القطيتد
التواصلي للمتكلم متحققا" :عندما يظهر للمرسل إلي واملرسل مل قطدا إتبارييتا "،
بينما يتجلى القطد اإلتباري للمتكلم بفضل حافز تاص يف" :الكشف عيتن جمموعيتة
ميتيتن الفرفيتيتيات للمخاط يتب" .ليتيتنالحظ أن مطيتيتطلح "حيتيتافز" اليتيتذي اسيتيتتعمل سيتيتبريبر
وويلسون ال يستلزم أن األداة ال يستعملها املتكلم لتلبية قطده اإلتباري عبارة عن
ملفوظ ،وليس يلك مدعاة لالسيتتغراب ،مبيتا أنهميتا اعتيتربا أن التيتداوليات ينبغيتي أن
تسمح بتأويل أي فعل تواصلي من النمط اإلشاري -االستداللي مبا يف تلك احليتوافز
غري اللفظية ،هكذا فإن القطد اإلتباري والقطد التواصلي وإن كيتان التعيتبري عنهميتا
بواسطة امللفوظ ميكن أن يكون كذلك بوسائط أترى ،مبا يف يلك بواسيتطة متوالييتات
غري اعتباطية من امللفوظات أو بواسطة تطابات.
بذلك نستطيع القول إن تعرف املخاطيتب عليتى مقاصيتد امليتتكلم ييترتبط ببنيتاء
قطدية موفعية أو قطدية كلية ،فبقدر حدوث التوافق بني القطدية املوفعية و /أو
القطدية الكلية ال يسندها املخاطب إىل املتكلم والقطد التواصلي للمتكلم من جهة
ثم التوافق بني القطد املوفعي و /أو القطد الكلي والقطد اإلتباري للمتكلم ميتن
جهة أترى ،فبمقدار حدوث هذه التوافقات يكون اات التواصل بهذا القدر أو ياك.
هكذا فالقطدية املوفعية هي ما يشكل املخاطب عن القطد التواصلي للمتكلم ميتن
تالل ملفوظ  ،وميكن أن يكون صنيع ناجعا أو غري نيتاجع ،بينميتا تتحيتدد القطيتدية
الكلية مبا يشكل املخاطب من قطد تواصلي للمتكلم من تالل تطاب .
وعلى املنوال نفس فالقطد املوفعي هو كل ما يشكل املخاطيتب عيتن القطيتد
اإلتباري للمتكلم من تالل ملفوظ  ،بينما القطد الكلي هو ما يشكل املخاطب عن
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القطد اإلتباري للمتكلم من تالل تطاب  .ميكيتن أن يُعيترتَض علينيتا بكيتون عملييتة
تأويل اخلطاب تكتفي ببناء قطد موفعي أو كلي ولسنا حباجة إىل مفيتاهيم ميتن قبييتل
القطدية املوفعية والكلية ،غري أن بتبنينا لإلطار النظري السيترتاتيجية امليت ول اليتذي
يتبناه سبريبر وويلسون يغدو التمييز بني القطدية والقطيتد فيتروريا والمنيتاص منيت ،
ألن يسمح من جهة باحلفاظ على التناظر بني القطد التواصيتلي والقطيتد اإلتبيتاري،
ومن جهة أترى عندما نفرتض أن فردا ل قطد معني نسند إلي قطدية معينة تناسب
يلك القطد دون أن ختتزل في  .ميكن أن نعترب قطدا موفيتعياً أو كلييتا مبثابيتة حمتيتوى
للقطدية املوفعية أو الكلية .بهذا املعنى تنتمي القطدية إىل مستوى أعلى من وجهيتة
نظر منطقية مقارنة مبفهوم القطد.
ويف اخلتام ،نود العودة إىل التعريف الذي سقنا أعاله للخطاب:
 – 4تعريف اخلطاب:
اخلطاب هو متوالية غري اعتباطية من امللفوظات.
العبارة ال سنعلق عليها هنا هي عبارة "غيتري اعتباطييتة " بالنسيتبة إلينيتا إيا كيتان
اخلطاب متوالية غري اعتباطية ميتن امللفوظيتات فهنيت فعيتل (جمموعيتة أفعيتال يف حاليتة
احملاورة) تواصلي يو طبيعيتة إشيتارية -اسيتتداللية ،وككيتل فعيتل تواصيتلي يو طبيعيتة
إشارية -استداللية يقتضي وجود قطدين من جهة امليتتكلم قطيتداً تواصيتلياً وقطيتداً
إتبارياً (سبريبر وويلسون  ،)4929سنالحظ أن يليتك ال جيعيتل ميتن مسيتألة متوالييتة
امللفوظات تابعة لقدرة املخاطب على إسناد قطدية كلية أو قطدية موفعية للمتكلم
مسألة غري يات معنى .فاخلطاب ليس إال امللفوظ مبنأى عن سوء الفهم وتعريفيت غيتري
دائري كما هو شأن التحديد الذي قدمناه حول تأويل .
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خاتـمـــة
ويف اخلتام نريد تأكيد ما ملقاربتنا من مميزات :إنها جتنبنا األحكيتام املسيتبقة غيتري
املقبولة لتحليل اخلطابات من وجهة نظر إبستمولوجية ،وال تفرتض هذه املقاربة شيئا
آتر أقل أو أبعد مما يستلزم حتليل امللفوظات ،إن كل اآلليات املوصيتوفة بالنسيتبة إىل
تأويل اخلطاب تتضمنها على كل حال نظريتنا حول تأويل امللفوظات( ،)4مل نضف أي
شيء ميكن أن يكون تاصا بتأويل اخلطابات .لقد سعينا إىل اإلبانة عن كون اآللييتات
نفسها ميكن أن تنطبق على قيتدم امل سيتاواة عليتى كيتل ميتن تأوييتل امللفوظيتات وتأوييتل
اخلطابات.
سنجيب يف النهاية عن اعرتاض حمتمل لتحليلنا لالنسجام ،ميكن أن يُعرتض ب
علينا ،بكون االنسجام بعيدا عن كون منتوجا فرعيا لعملية بناء القطدية الكلييتة ،إنيت
املبدأ الذي يقود عملية البناء تلك .إجابتنا بسيطة :إن تبين هذا الطرت لن يوفر تعريفيتا
ملا ميكن أن يكون علي االنسجام وال آلليات اشيتتغال  ،فضيتال عيتن يليتك ،أظيتن أننيتا
أوفحنا كيف أن اآلليات ال تطوغها نظرية املالءمة ترصد يلك البناء .وقيتد يقيتول
قائل إن إيا كانت أحكام االنسجام متعلقة بالسهولة ال تبنيتى بهيتا القطيتدية الكلييتة
ومبقدار تعقيد تلك القطدية ياتها ،فيجيتب إين ،أن يَيت ُول االنسيتجام إىل املالءميتة(.)2
يلك غري صحيح ألن حتليلنا ال يقتضي توافقا بني االنسجام واملالءمة ،بل إن انسجام
( )4إنها حتديدا اآلليات نفسها املعتمدة عند سبريبر وويلسون يف وصف امللفوظات ،ولقد تبنيناها
لتوفيح كيفية انطباقها على اخلطاب ،ويلك باالحتكام إىل الطيغة ال

تنطبق بها على

امللفوظات والنتائج ال تفضي إليها.
( )2لنستحضر إين ،أن املالءمة تفسر بداللة كلفة املعاجلة واآلثار ال ينتجها امللفوظ.

212

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ترمجة :د .حافظ إمساعيلي علوي & د .احممد املالخ

اخلطاب نفس يُقَوم بالنظر إىل مالءمة يلك اخلطاب ،كما أن املبدأ الذي يقود التأوييتل
ليس منبع مفهوم االنسجام وإمنا منبع مفهوم املالءمة .ومن هذا املنظور مل نعد حباجة
إىل تعريف االنسجام مبططلحات املالءمة ،فأحكام االنسجام ال

ملها املتخيتاطبون

متعلقة مبالءمة اخلطاب ،وهكذا فاالنسجام كيفما كان تعريفيت  ،اليبيتدو لنيتا أنيت قابيتل
للدتول من النافذة ،عالوة على أن مفهوم نافل .أما فيما خيص اخلطاب فليسيتت ليت
اخلطائص البنيوية ال لطاملا أسندت إلي  ،تلك اخلطيتائص ال فيترورة هليتا يف عملييتة
حتديده .تالصتنا ستكون يف غاية البساطة :جيب أن نكف عن حتليل اخلطابات!
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املططلحات الواردة يف منت املقالة
اتتزالية
اسرتاتيجية امل ول

Réductionnisme
Stratégie de l’interprète

االستنتاج

Inférence

االنسجام

Cohérence

حتليل اخلطابات

Analyse du discours

تداولية املالءمة

Pragmatique de pertinence

اخلطاب
صورة قضوية
الفرفيات االستباقية
القطديات
القطديات املوفعية

Discours
Forme propositionnelle
Hypothèses anticipatoires
Intentions
Intentions locale

القطد اإلتباري

Intention informative

القطد التواصلي

Intention communicative

القطد الكلي
القطد املوفعي
مقولة طبيعية
امللفوظ
نظرية املالءمة
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Intention globale
Intention locale
Catégorie naturelle
Enoncé
Théorie de pertinence
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