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 الملّخص: 

�عت�� قضّية البحث عن املع�ى قضّية قديمة جديدة �� الوقت ذاتھ. و�� هذا اإلطار انتشر مفهوم القصد  

دوائر   ليسع  املقصد  �شملأو  اإلصطنا��    دقيقة  �اء 
ّ

الذ وعلم  الّنفس  وعلم  �الفلسفة  اإل�سانّية  العلوم 

لغر�ي الذين كّرسوا جهودهم الفكرّ�ة  شغلت هذه القضّية علماء الفكر العر�ي وافقد  والّتداولّية والعرفانّية.  

وأبحا��م العلمّية لصياغة منظومة مفاهيمّية تنب�ي عل��ا من أجل املساهمة �� إرساء أسس تحليل ا�خطاب  

غة وعلم الّنحو.  
ّ
 و�ناء املع�ى. ولم تكن هذه الّدراسات معزولة عن القراءات واملنا�ج األخرى كعلم الل

نتحّدث أصبحنا  اإلطار  هذا  بالّسياق    و��  ا�خطاب   �� املناسبة  ر�ط  ع��  القائم  الّتداو��  املن�ج  عن 

عن   نبحث  أصبحنا  بل  ال�لمة  مع�ى  عن  نبحث  �عد  "فلم  م، 
ّ
املت�ل قبل  من  غة 

ّ
لل ا�خاّص  واالستعمال 

ز هذا املن�جاستعمالها". وقد  
ّ

معت��ا أّ��ا ليست مجّرد تحليل للبنية الّسطحية    ،ع�� عملّية تأو�ل ا�خطاب  رك

غوي يحتوي ضرورة ع�� توج��ات و�شارات وقوى قولّية  ل
ّ
الل غوّ�ة، بل اال��جام 

ّ
الل �خطاب وفّك شفر��ا 

ومساعدتھ   املتلّقي  لتوجيھ  كالمھ   �� م 
ّ
املت�ل ومقاصد.  ع��  يضّم��ا  معان  إ��  يقوده  تأو�ال  ا�خطاب  تأو�ل 

�� مف تبحث  ال�ي  البحثّية  الورقة  جوهر هذه  ل 
ّ
تمث األف�ار  أو  ومختلف هذه  غوّ�ة 

ّ
الل اإلنجاز�ة  القّوة  هوم 

 اإلشارات الّسياقّية ال�ي �ساهم �� ضبط املقصد. 

 الّتداو��، ا�خطاب، املقصد. الّتحليل، القّوة، اإلنجازّ�ة، ال�لمات املفاتيح:

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. عصام عرعاري

 



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)291( 

 

 

 

Abstract: 

the question of looking for meaning is considered as both an old and a new one. In this 

framework, the concept of intentionality has prevailed and encompassed more precise and 

more comprehensive domains of certain humanities such as philosophy, psychology, artificial, 

intelligence, pragmatics and Gnosticism . Therefore, this question has amused scholars from 

both western and Arab schools of thought, who devoted their mental efforts and scientific 

researches in order to establish a conceptual system to rely on in order to be part in setting 

basics of discourse analysis and the building of meaning. And these studies have not been 

separated from other readings and methodologies such as linguistics and grammatology. 

In this context, we started talking about pragmatic methodology that is based on relating 

the discursive occasion to the context and to the speaker’s specific use of language. “We no 

longer look for the meaning of the word but for the use of it”. There has been a focus on 

discourse analysis as not being merely an analysis of the discourse’s superficial structure and 

a linguistic deciphering of it. Linguistic conformity should involve instructions, hints and 

verbal power included in the speaker’s words to guide the listener and help him interpret the 

discourse in a way that creates meanings and intentions. The above different ideas are the 

subject matter of this research paper that tackles the linguistic power of realization, 

implication, or its conceptualization and its role in creating intention. 

Keywords: power, realizationism, analysis, pragmatic, discourse, intention. 

 

 

 

 

 : مقدمة  -1

م �لمة أو لفظة ما �� خطابھ، هو حمل املستمع ع�� الوصول  
ّ
اة من استعمال املت�ل

ّ
من األهداف املتوخ

ى ما لم تتّم اإلحاطة بأدبّيات الّتواصل  
ّ
إ�� املع�ى املطلوب، و�قناعھ بفكرة أو رأي معّ�ن. وهذا األمر لن يتأ�
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فوي أو اإلشاري وقوانينھ، إذ أّن ضبط املاّدة وحدها ال  
ّ

ثبت  الش
ُ
يكفي، بل ينب�� ا�حرص ع�� تقديمها بلغة ت

 لها قّو��ا اإلنجازّ�ة اإلقناعّية والّتأث��ّيـة.

نة  Forceوقد كّنا تطّرقنا �� بحوث سابقة إ�� مفهوم القـّوة ( ق بمصط�ح القّوة املتضمَّ
ّ
) والسيما فيما يتعل

غوي اإلنSearle�� القول عند "سورل" (
ّ
جازي إ�� أر�عة عناصر، فعل القول،  ) من خالل تقسيمھ العمل الل

إ��   ل�جملة  اإلعرابّية  البنية  وتقسيمھ  الّتأث��ي،  والفعل  القول،   �� نة  املتضمَّ والقّوة  القضوي،  وا�حتوى 

م مز�ج ب�ن  
ّ
عنصر�ن، ا�حتوى القضوي، والقّوة املتضّمنة �� القول. وقد بّ�ن أّن القضّية ال�ي �عّ�� ع��ا املت�ل

ا�حتوى  اإلسناد األص��   لھ واسم 
ّ
يمث الذي  الفر��  القول، واإلسناد   �� املتضّمنة  القّوة  لھ واسُم 

ّ
يمث الذي 

 القضوي، مثال:  

ل �� "من فضلَك"، وواسم ا�حتوى  -
ّ
نة �� القول يتمث ": فواسُم القّوة املتضمَّ

َ
ِلِق الّنافذة

ْ
غ

َ
"من فضِلَك أ

 القضوي "أغلق الباب". 

س�� إ�� ضبط مفهوم القّوة اإلنجاز�ة وشروطها أّوال، وعالما��ا ووسائلها  ومن هذه االستنتاجات األّولّية � 

 ثانيا. واهتمامنا ��ذا املفهوم نا�ع من وعينا بمدى أهميتھ �� بناء ا�خطاب وتأو�ل املع�ى. 

 وتبعا لهذا تأّسس اف��اضنا �اآل�ي: 

الذي   قّوة مقصد ومع�ى استلزامّي هو  ول�ّل  قّوة،  ل�ّل قول  أّن  الكالم ونفهمھ من  لنف��ض  نطلبھ من 

 الّسياق. 

 ولنف��ض أّن الغرض من التخاطب يحكمھ منطق القّوة أوال واملناسبة ثانيا.

بناء ع�� هات�ن الفرضّيت�ن نطرح اإلش�الية الّتالية: ماهو مفهوم القّوة اإلنجاز�ة؟ وكيف �ساهم �� ضبط  

 املقصد من ا�خطاب؟

 : وشروطها   مفهوم القّوة اإلنجازّیة  -2

الفرضّيت�ن اإلنجازّ�ةوجب تحديد   الّسابقت�ن  لإلجابة عن  القّوة  ��ا لدى "أوست�نمفهوم  "  ، فاملقصود 

، وعليھ، «فالقّوة اإلنجازّ�ة لقول ما، �� جزء  1": تلك «الوظيفة ال�ي يحّققها القول عند استعمالھ»و"سورل

 .2بنيتھ التداولّيـة»من 

يمكن أن نطلق    ، و�� هذا الّسياققد ارتبط بمفهوم االستعمالواملالَحظ هنا أّن مفهوم القّوة اإلنجازّ�ة  

أو نتلّفظ بھ �� مقام معّ�ن عل��ا "القّوة اإلنجازّ�ة االستلزامّية" ال�ي نتوّصل إل��ا عن طر�ق إدراجنا ملا نقول  

د قّوتھ الّتعب��ّيـة واإلفهامّية طبقا ملال�سات ذلك املقام
ّ
نجز فيھ    ُيضفي ع�� قولنا مقصدا محّددا تتول

ُ
الذي أ

 ع�� عملّيات ذهنّية استداللّية تأو�ليّ   وال يمكننا أن نبلغ املع�ى  .الكالم
ّ
ب وقتا طو�ال نرا�� فيھ  املراد إال

ّ
ة تتطل

غو�ة واالجتماعّية. و��ذا املع�ى «فمفهوم القّوة 
ّ
غوّ�ة وغ�� الل

ّ
املعارف املش��كة ب�ن املتخاطب�ن وكفايا��م الل

 
عمال اللغوية: مراجعات ومقترحات"، دار الكـتاب الجديد المّتحدة، ط -1

ٔ
 . 52، ص2010، 1شكري المبخوت: "دائرة اال

غة -2
ّ
ردن، ط-"، عالم الكـتاب الحديث، إربدحافظ إسماعيلي علوي: "التداوليات: علم استعمال الل

ٔ
 .313، ص2011، 1اال
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رة، ومع�ى القدرة ع�� القيام ��ىيء مادّ 
ّ
عت�� القّوة سبب  هنا يحمل: مع�ى الطاقة املؤث

ُ
ي أو ذه�ّي... ولذلك �

غوّ�ة بواسطة �حن معنوّ�ة»وجود الكالم وت� 
ّ
 .1ّون البنية الل

ل السياق �� تحديدها  
ّ

إّن املراد من القول غالبا ما ي�ون ضمنّيا، فمعظم األقوال تث�� معاٍن ثواٍن يتدخ

ل "املناسبة 
ّ

 " �� بلورة قّوة مقصدها وغرضها.وضبطها، وتتدخ

م الّتأو�ل«وعليھ، فاملبدأ الذي �سمح باختيار 
ّ
يختار من   املناسب هو "اإلصابّية"، وهو مبدأ يجعل املت�ل

بضمانة   م�حو�ا  التواص��  فعلھ  ي�ون  أن  تقت�ىي  ال�ي  الفرضّيات  من  مجموعة  املتعّددة  املعلومات 

املناسبة 2»املالءمة عت�� 
ُ
� املنطلق  هذا  ومن  القول   .  تأو�ل  ل�ّحة  أساسّية  نتوّصل  رك��ة  ��ا  بناء  ،  إ�� 

  استلزامات ت�ون �� املقصودة من الب�ى ا�حرفّية املستعملة �� سياق معّ�ن، ومن أمثلة هذه القّوة اإلنجازّ�ة 

 االستلزامّية نذكر: 

 ز�ٌد �سأل هند: كيف �شعر�ن اليوم؟ كيف حالك؟  -

خرُج علبة أسب��ين: دون أن تجي  -
ُ
 ب، ت

القر�نة هذه  �انت  األسب��ين)  لقد     (علبة 
ّ

الش عدم  ع��  استداللّية  دليال  بطر�قة  جّيدة  ب�ّحة  عور 

ل �� الوصول إليھ: املعارف املش��كة ب�ن "ز�د" وهند" حول "علبة األسب��ين"    . وهذا املع�ى3استنتاجّية»
ّ

تتدخ

د املرض، إضافة إ�� ا�حالة املسبقة ال�ي �انت عل��ا "هند" قبل سؤال "ز�د"،  باعتبارها دواء �ستعملھ عن 

 إحداث تأو�ل استلزامي تخاط�ي مناسب. ع�� وهذه املال�سات الّسياقّية االجتماعّية من شأ��ا أن �ساعدنا 

ذان يمكن أن ُ�عَرضإذن  «فالقّوة اإلنجازّ�ة  تأسيسا ع�� ما تقّدم،  
ّ
بأحدهما    �� الشّدة أو الّضعف الل

- االستلزامّية    . وهذه القّوة اإلنجازّ�ة 4غرض إنجازّي واحد �� سياق �عينھ من سياقات استعمال املنطوق»

"غرا�سح أّن    -)"Grice( سب  اف��اض  ومن  أوال،  عنھ  املتفّرعة  وقواعده  التعاون  مبدأ  اح��ام  من  ية 
ّ
متأت

بّينة ع��  ب 
َ
معرفتھ    ا�خاط ع��  إليھ  لقي 

ُ
أ الذي  واإلدراك  باملع�ى  با�خطاب  األلفاظ،  من  عليھ  املتواضع 

 ، ومن أمثلة ذلك:املنطقيّ�ن اللذين يقيمهما ثانياواالستنتاج 

 قلوَ�نـا﴾  .1
ْ
زغ

ُ
 .5﴿رّ�نا ال ت

 .6﴿هل إ�� مـرّدٍ من سبيل؟﴾  .2

 هل تذهُب م�� إ�� املسرح؟  .3

 
 .53مرجع سابق، ص ،شكري المبخوت -1
ليات الّتواصل -2

ٓ
والحجاج"، إفريقيا الّشرق، الّدار البيضاء   عبد السالم عشير: "عندما نتواصل نغّير: مقاربة تداولّية معرفّية ال

 .36، ص2006المغرب، ط
 . 50، صالمرجع نفسه -3
 .314مرجع سابق، ص، حافظ إسماعيلي علوي -4
ية  -5

ٓ
ل عمران، اال

ٓ
 . 8سورة ا

ية  -6
ٓ
 .44سورة الشورى، اال
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ل القّوة اإلنجازّ�ة
ّ
لب، تمّ�ي العودة إ�� ا�حياة، أّما �� املثال    تتمث

ّ
االستلزامية ع�� التوا�� ��: الّدعاء والط

 
ّ
ل املقام الث

ّ
ل �� االلتماس. وهذه القوى يتدخ

ّ
م  ،�� تحديدها  الث فتتمث

ّ
  فهو الذي يوّ�ح ما يجب ع�� املت�ل

 فهمھ و�دراكھ. 

ق بامللفوظ ذاتھ، وال�ي نطلق عل��ا مصط�ح "القّوة  توجد ، إ�� جانب هذه القّوة اإلنجازّ�ة
ّ
قّوة أخرى تتعل

اإلنجاز�ة ا�حرفّية" ال�ي يمكن تحديدها باألساس �� الّصيغة الّداللّية الوضعّية ا�جّردة للملفوظ والقائمة  

ية من    �� هذا الّسياقى الّنحوّ�ة ا�جّردة. و���ز  ع�� الب�
ّ
مفهوم الداللة الّصر�حة للقول (العمل القو��) املتأت

نة �� القول مع ا�حتوى القضوي  حوّ�ة املتواضع  ، و�ستدّل عل��ا من قّوة املعطيات النّ ا�جمع ب�ن القّوة املضمَّ

غوي الّ�حيح ونظام الّنحو   �عضها لبعض،  مناسبة عل��ا واملتعارف ع�� مدى  
ّ
  طبقا ملا يقتضيھ الُعرف الل

 واالعتبار ا�خصوص�ن.   وقواعده ون�ج املناسبة

قة باملقال، «ف�ي إذن القّوة الّداللّية  
ّ
واملقصود بـ"القّوة اإلنجاز�ة ا�حرفّية": �ّل األسس واألح�ام املتعل

ر لها بأد 
ّ

ْصُبُغ ا�جملةاملؤش
َ
 .1بصبغة أسلو�ّية ما، �االستفهام واألمر والّن�ي والتوكيد والّنداء واإلثبات»  وات ت

 ومن أمثلة ذلك:

ُل. -أ
ُ
ِصْب َمَعنا مّما نأ�

َ
أ

َ
ْدُن، ف

ُ
 أ

ُل.  -ب
ُ
�

ْ
أ

َ
ُتِصْب َمَعنا مّما ن

َ
دنو، ف

َ
 هل ت

ُتِصْب َمَعنا مّما  -ج
َ
دنو، ف

َ
ال ت

َ
ُل. أ

ُ
�

ْ
 نأ

ُل.  -د
ُ
�

ْ
َصْبَت َمَعنا مّما نأ

َ
 لو دنْوَت، فأ

لب: اإلصابة َمعنا مما نأ�ل)،    ما  تختلف هذه األفعال اإلنجاز�ة �� القّوة ال�ي �عَرض ��ا غرض إنجازي 
ّ
(الط

ْدُن)، وُعرض الثا�ي بقّوة االلتماس أو الّدعوة (هل تدنو)، وُعرض الثالث  
ُ
حيث ُعرض األول بقوة األمر (أ

 . 2ا�ع بقّوة التمّ�ي (لو دنْوَت)»ّوة العرض (أال تدنو)، وُعرض الرّ بق

ا�حرفيّ إذن،  �ستنتج   البنية  (الّسياقّية)  أّن  االستلزامية  والبنية  ل�جملة  (املقالّية)  صياغة  مهّمتان  ة   ��

جل ا�حصول مفهوم القّوة، ف�ي "قّوة" �ش��ك ف��ا ما هو حر�ّ� صر�ح مع ما هو ضم�ّي استلزامّي سيا��، من أ

م
ّ
املقصودة    من القول، وتحقيق الفائدة   ع�� استدالل وتأو�ل ناجح�ن نتوّصل من خاللهما إ�� غرض املت�ل

 . يقالمما 

ا�جملة محتوى  عرض  يمكننا  أنھ  باملالحظة  مال�سات    وا�جدير  و��  مختلفة  إنجاز�ة  بقوى  الواحدة 

ِلْق �� دة مثال: صيغة الفعل استعمال متعّد 
ْ
غ

َ
 الباَب":  "أ

ِلْق الباَب.  -1
ْ
غ

َ
ِلْق الباَب، أ

ْ
 أغ

غِلْق الباَب كما أفعُل. -2
َ
 أ

 
 .46حافظ إسماعيلي علوي، مرجع سابق، ص -1
 . 314صالمرجع نقسه، -2
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غِلْق الباَب إْن أحَبْبَت.  -3
َ
 أ

غِلْقُھ. -4
َ
 �عم، إذْن أ

ِلْقُھ لو استطعَت» -5
ْ
غ

َ
 .1أ

"أوست�ن  أّن  ا�خمسة  األمثلة  هذه   �� عن  املالحظ  عّ��  إنجازّ�ة  "  بقوى  الباب)  (إغالق  نفسها  القضية 

لب،  عّ�� عنھ  مختلفة، فاملثال األول  
ّ
بقّوة األمر، والثا�ي بقّوة اإلرشاد، والثالث بقّوة اإلباحة، والرا�ع بقّوة الط

 بقّوة ال�ّ فأّما املثال ا�خامس 
ّ

 �ديد والوعيد. وكذا الش
ّ
 :التالية سبة إ�� األمثلة أن بالن

ن كث��ا.ز�ـٌد  -أ
ّ

 يدخ

ن ز�د كث��ا؟ -ب
ّ

 هل يدخ

ْن كث��ا !  -ج ِ
ّ

 ز�ٌد َدخ

َن ز�ٌد ! » -د
ّ

 .2إل�ي، ما أك�� ما دخ

التّ  نجز املثال األول بقّوة 
ُ
ر لھ باألداة (هل)، واملثال  فقد أ

ّ
ش

ُ
أكيد، واملثال الثا�ي بقّوة االستفهام الذي أ

ْن)، واملثال الرا�ع  ِ
ّ

الث بقّوة األمر (َدخ
ّ
 بقّوة الت�ّجب (إل�ي).الث

والذي �ستنتجھ من هذه األمثلة أّن هذه القّوة املوّجهة ملع�ى القول ليس لها انفصال عن داللة ا�حتوى  

هذه    القضوي  ب�ن  «ومن  املراد،  ملعناه  املقّو�ة  واألساليب  الوسائل  من  بجملة  لھ  ر 
ّ

نؤش أن  يمكن  الذي 

للتّ  ااألساليب  ع��  ووسائل  أش��  الّنغ�ي،  وا�حيط  والّن��ة  ال�لمات  ترتيب  نذكر:  القول   �� نة  املضمَّ لقّوة 

��   )، ووجهة الفعل. وغالبا ما يتكّفل الّسياقالّنقاط املس��سلة، نقطة االستفهام أو الّت�ّجب...الّتنقيط (

ر  املم  كالمخاطب الفعلّية بتوضيح القّوة املضّمنة �� ال مقامات التّ 
ّ

ّ��ة لقول ما دون حاجة إ�� استدعاء مؤش

 .3القّوة الّصر�ح واملناسب»

وتقوم هذه املقار�ة القضوّ�ة املستلزمة لضروب القّوة (ا�حرفّية، االستلزامّية) ع�� الوصف والّتأو�ل،  

 تمثيل ألغراضنا ومقاصدنا، و�ّل قّوة �� تمثيل إل   فما ا�حتوى القضوي 
ّ
غةإال

ّ
،  نجاز عمل ما بواسطة الل

 كقولنا مثال: 

ق��ُح أن نذهب معا للّتنّ�ه. -1
َ
 أ

هاب معا للّتنّ�ه.  -2
ّ

صرُّ ع�� الذ
ُ
 أ

هاب معا للّتنّ�ه"،    فالقوالن �ش���ان �� الغرض القو�� أو ا�حتوى القضوي 
ّ

ر لھ بقولنا : "الذ
ّ

نفسھ املؤش

صّر)، فهاتان القّوتان تختلفان من حيث درج��ما �� الكالمولكّ��ما يختل
ُ
ق��ح، أ

َ
، إذ أّن قّوة  فان �� القّوة: (أ

 
شياء بالكالم؟"، ترجمة عبد القادر قنيني، إفريقيا الّشرق، ص -1

ٔ
وستين: "كيف ننجز اال

ٔ
 . 91جون ا

ساتذة بإشراف عز الّدين المجدوب، مراجعة   -2
ٔ
ن ريبول وجاك موشالر: "القاموس الموسوعي للتداولّيـة"، ترجمة مجموعة من اال

ٓ
ا

 . 68-67، ص2010اترا تونس، خالدميالد، المركز الوطني للّترجمة، دار سين
3-John. R. Searle: Les actes de langage: "Essai de Philosophie du langage", Collection Savoir. Hermatan. Paris, 
1972. P. 68. 
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لب �� ا�جملة  
ّ
لب �� ا�جملة (2(الط

ّ
)، ومن ثّمة فالقّوة اإلنجازّ�ة تتحّدد حرفيا/ مقالّيا/  1) أقوى من قّوة الط

 لفظّيا.

 �� قولھ:   إذن ع�� جملة من الشروط حّددها شكري املبخوت ة تقوم القّوة اإلنجاز�ّ 

 ، قّوة ت�ّون البنيـة -1

ب إل��ا بالّنظم قّوة تمنح للبنية دالل��ا اإل�شائّية البالغّية -2
ّ

 ، ت��ك

 . الّتخاطبة رهينة اس��اتيجيات تنضاف إل��ا قّوة ديناميكيّ  -3

  وهو 
ّ
غةما يوافق املستو�ات الث

ّ
 : الثة من الل

 املستوى اإلعرا�ي الّدال��. -أ

 املستوى الّنظ�ي البال��. -ب

 .1خاط�ي املقاميالتّ  املستوى  -ج

 " �� محاضراتھ:ومن أمثلة ذلك نذكر ما أورده "أوست�ن

 ها -
َ
 جٌم عليَك ! أ

هاجٌم عليَك ؟ -
َ
 أ

 هاجٌم عليَك !؟ -
َ
 .2أ

 
ّ
الث �� ا�حتوى القضوي وهذه األمثلة  القّوة اإلنجازّ�ة   الثة تقر�با �ش��ك  أّن    نفسھ، ولكن املالحظ ف��ا 

األو�� اإلنذار،    ، فيمكن أن �ع�ي ا�جملة3ُيفهم منھ معا�ي متعّددة»، ذلك «أنھ  تختلف وتتحّدد بتحّدد املقام

 
ّ
الثة االحتجاج. وا�جملة الث

ّ
 انية الّسؤال، وا�جملة الث

املنطلقومن   ع��    هذا  �عتمد  �حيحا  تفس��ا  اإلنجاز�ت�ن  والقّوة  الغرض  من  �ّل  «تفس��  أّن  �ستنتج 

غوّ�ة، وع�� فهم ال
ّ
بكة االجتماعية معا»صيغة املنطوق الل

ّ
 . 4ش

ضفي ع�� ما نقول مع�ى �حيحا مقصودا، ذلك أّن "سورل و"القّوة اإلنجازّ�ة 
ُ
"  " �� حقيقة األمر �� ال�ي ت

القّوة املتضّمنة   ، حيث قّسم "القضّية" املعّ�� ع��ا إ�� عنصر�ن أساسّي�ن، هما اعت��ها جزءا من بناء املع�ى

 . ا�حتوى القضوي و  �� القول 

ول�ّل  وظيفة...،  والغرض  درجة،  القّوة  للمع�ى،  مكّمالن  عنصران  والغرض  القّوة  إّن  القول  «خالصة 

صال»
ّ
 . 5غرض درجات مختلفة من القّوة وفقا لسياقات االت

 
 . 54مرجع سابق، ص ،شكري المبخوت -1
وستين، مرجع سابق، ص -2

ٔ
 .92جون ا

 .112، صنفسهمرجع ال  -3
 .315، مرجع سابق، صإسماعيلي علويحافظ  -4
 .319، صالمرجع نفسه -5
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والوصول إ�� املع�ى املطلوب   مع املع�ى االستلزامي من أجل تحقيق الفائدة  ا�حر��  يت�امل املع�ى  هكذا

الّنظام مع  يتناسب  للّتخاطب  الذي  الّسيا��  واالستعمال  للكالم  فعل  .ا�حر��  ما    الكالم  «فقّوة 
ّ
إن ��  إذن 

باعتبارها محمولة ع��    وعوائد الّتخاطب  ، بل إ�� مواصفات قّوة فعل الكالمنتائج فعل الكالمال إ��  راجعة  

 .1قرائن األحوال ا�خصوصة بمناسبة إصدار العبارة»

الّداللة أّن  ذلك  القول   مع�ى  (بنية  الّنحوي  الوضع  من  املعطيات  حاصلة  خالل  من  عل��ا  و�ستدّل   (

االستعمال  من  وحاصلة  م�جمّية)،  اشتقاقّية،  تركيبّية،  (صرفّية،  من    النحوّ�ة  عل��ا  و�ستدّل  الّسيا��، 

 واملعارف املش��كة ب�ن املتخاطب�ن، ومن أمثلة ذلك نذكر:  مال�سات ا�خطاب

ذهُب م�� ملشاهدة الفي -1
َ
 ت

َ
 لم �� دور العرض؟ أ

 .2ا�جّو بارد، لدّي ارتباط مسبق، سأنتظُر مشاهدتھ ع�� شاشة الّتلفاز» -2

َوٍل، �ستدّل عل��ا من املنطوق  املضّمنة    املالَحظ �� هذه املقاصد
ُ
�� ا�جواب الثا�ي أ��ا تحتوي ع�� معاٍن أ

تلفاز)، وتحتوي أيضا ع�� معاٍن ثواٍن تتمّ�� باإلضمار  ا�حر�� (ا�جّو بارد، االرتباط املسبق، مشاهدتھ ع�� ال

الذي قيل فيھ    ، و�ستدّل ع�� قّو��ا اإلنجازّ�ة من الّسياقوا�خفاء و�� املقصودة من �ّل عملّية الّتخاطب

هاب".  هذا القول، ولذلك ف�ي �ستلزم مع�ى تخاطبّيا 
ّ

هاب أو االعتذار عن الذ
ّ

ل �� "رفض الذ
ّ
 يتمث

 ومن أمثلة ذلك أيضا: 

ال تر�د سماع كالمي؟  -أ
َ
 أ

ُھ لَك.  -ب
ُ
 ِاسمْع ما سأقول

�ديدا أو  من (االستفهام) إ�� معان أخرى قد ت�ون �  لهذه ا�جملة   ا�حر��  (أ) قد يتحّول املع�ىاملثال  ففي  

لإلنصات، إ�� عبارة    تأنيبا، و�� املثال (ب) قد تتحّول ا�جملة من مجّرد عبارة إلسداء الّن�ح أو جذب الّسامع

ب»
َ
 اختالف ��: 3لتوجيھ الّ��ديد أو إدخال الّرعب وا�خوف �� ا�خاط

ّ
 . وما اختالف هذه الّدالالت إال

ا�حرفّية - األمر    القوى   �� قّو��ا  (ب)  وا�جملة  (أال)،  باآلداة  االستفهام  قّو��ا  (أ)  فا�جملة  للقول، 

 باستعمال الفعل (اسَمْع). 

 
وستين -1

ٔ
 .135مرجع سابق، ص ،جون ا

غة -2
ّ
كادميين: "فلسفة الل

ٔ
قراءة في المنعطفات والحدثّيات الكبرى"، إشراف اليامين بن تومي، ابن الّنديم للّنشر،   :مجموعة من اال

 .37، ص2013، 1دار الّروافد الّثفافية، ناشرون، ط
ردن، ط -3

ٔ
فاقه"، عالم الكـتب الحديث، إربد، اال

ٓ
 .39، ص2015. 1حسن خميس الملخ: "التداولية: ِظالل المفهوم وا
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ذي يجمع ب�ن    للقول الّناتجة عن مال�سات ا�خطاب   القوى االستلزامية -
ّ
والسياق االجتما�� والثقا�� ال

دخال ا�خوف أو  �ديدا مثال، وا�جملة (ب) قد ت�ون ُموّجهة إل أطراف التحاور، فا�جملة (أ) قد ت�ون �

ل لهذه   الّرعب، ومنثّمة �ساهم هاتان القّوتان �� بلوغ الغرض من الكالم
ّ
مث

ُ
بس وال غموض... ون

ُ
بال ل

ساهم �� فهمنا للمع�ى من املراحل ا�ختلفة من القّوة اإلنجازّ�ة
ُ
 خالل الّرسم التا��: ال�ي �

 

ة والوضوح  �� الكالم  ال غرو إذن أن يرتكز اهتمامهم ع�� القّوة اإلنجازّ�ة 
ّ
، ف�ي �ساهم �� إضفاء الّدق

متواضعا املستعملة،  لغوّ�ة)  غ��  (لغوّ�ة،  االس��اتيجيات  ت�ون  أن  ذلك  و�قت�ىي  نقول،  ما  ،  عل��ا  ع�� 

 �� الّسياق
ً
فة

ّ
نائي للوسائل    وموظ

ّ
املطلوب حّ�ى يحّقق القول الغرض املقصود منھ، وتبعا لهذا الّتقسيم الث

 سي�ون تحليلنا �� العنصر�ن املوالي�ن. 

غوّ�ة فهمنا ملا  
ّ
غوّ�ة �� إضفاء قّوة ع�� ما نقول؟ وكيف تدّعم الوسائل غ�� الل

ّ
فكيف �ساهم الوسائل الل

 " �� جّل هذه الوسائل؟وأين تكمن م�انة "اإلفادة  نقول؟

 القّوة اإلنجازّ�ة

 القّوة اإلنجازّ�ة االستلزامّية القّوة اإلنجازّ�ة ا�حرفّيـة

 

ا�ياملع�ى الّضم�ي: املع�ى  املع�ى الّصر�ح: املع�ى األّول 
ّ
الث  

حوي 
ّ
ظام الن

ّ
غوي والن

ّ
 الّسياق ومال�سات ا�خطاب العُرف الل

 حضـور مبـدأ اإلفادة
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 : ووسائلها   عالمات القّوة اإلنجازّیة    -3

م
ّ
املت�ل املقصد  �س��  تخدم  ال�ي  والوسائل  العالمات  من  جملة  استعمال  إ��  خطابھ  الذي    ��  واملع�ى 

ضفي ه  .يطلبھ
ُ
الذي يوجد   ذه الوسائل ع�� خطابھ قّوة إنجازّ�ة تدّعمھ طبقا للّسياق ومال�سات ا�خطابوت

 فيھ.

نجد ما هو    و�عديل القّوة اإلنجازّ�ة   مفهوم اإلفادة  ضبط ومن ب�ن هذه العالمات والوسائل املساهمة ��  

غة
ّ
الل من  ا�حر��  الّنظ�ي  با�جانب  ق 

ّ
يتعل وا�حر�ات،  لغوّي  �اإلشارات،   ) غة 

ّ
الل عن  خارج  هو  وما   ،

م
ّ
ل ع�� وعيھ    والعالمات...)، وع�� هذا األساس «فعندما �عّدل املت�ل

ّ
ھ يدل

ّ
من قّوة منطوقھ اإلنجاز�ة، فإن

مقتضيات   وتقديره  بالتّ الّسياقباملقصد  واملقصود  ا�خطاب...  تلطيف  هنا  اس��اتيجّيةعديل  والّتلطيف   ،  

م لتحقيق قّوة الفعل الكالمي
ّ
 .1أو إضعافها» �عتمدها املت�ل

ل ��: أّما الوسائل اإلنجازّ�ة
ّ
ق بمستو�ات مختلفة تتمث

ّ
غوّ�ة للقّوة فتتعل

ّ
 الل

... وهذه الوسائل جميعا  ، والّن�� وجهارة الّصوت«فُيقصد ��ا نوع الّنغمة:  (Le son)املستوى الّصو�ي  -أ

املنطوق» قّوة  تقو�ة   �� ف 
ّ
توظ فونولوجّية  الّسياق2وسائل  بمساعدة  و�ساهم  املع�ى  ،  توجيھ  وفهمھ    �� 

 حسب الغرض التّ 
ّ
فظة ضمن تركيب معّ�ن واص��، ذلك أن

ّ
ھ من خالل الّصوت الذي يرصد �غي��ات ش�ل الل

 وسياق خاّص نتوّصل إ�� الفروق املعنوّ�ة املقصودة من قولنا ل�ىيء ما. 

أو الّتلو�ن املوسيقي الذي يلعب دورا    (Le ton)  والّتنغيم  (L’accent)نجد الّنبـر    ومن آليات قّوة الّصوت

ب�ن األساليب اإل�شائّية وا�خ��ّية، وذلك ع�� انخفاض الّصوت وارتفاعھ أثناء عملّية الّنطق  التمي��  رئيسّيا ��  

م
ّ
نجد ما هو مهموس وما    هذه األصوات ملتلّقي، ومن  إ�� ا   إيصالها  للّتعب�� عن املعا�ي ا�ختلفة ال�ي يروم املت�ل

 هو مجهور، ول�ّل م��ما خصائصھ. 

سانّية... وهو صفة مصاحبة للّصوت، إذ تجعل منھ أك��    «وُيعّد الّتنغيم
ّ
واهر الل

ّ
ظاهرة بارزة من ب�ن الظ

لنا الوظيفة الّتواصلّية ل�جمل والّتنغيم يختلف من سياق إ�� آخر، فهو الذي يحّدد    . مرونة وأحسن أداء

معناها   غ��  أخرى  إ�� معان  ل�جمل  ا�حرفّية  املعا�ي  تحو�ل   �� �ساهم  و�التا��  املرِسل،  لدن  املنطوقة من 

فهم من خالل سياق ورودها» ،األص��
ُ
 . ومن أمثلة ذلك يقول األستاذ لتلميذ مع �غمة حاّدة: 3ت

 أال تر�د أن تصمَت وأنَت داخَل القاعِة؟ -

الّنغمةفهذ املع�ى  ه  من  تنقلنا  الّ��ديد   ا�حر��  ا�حاّدة   �� ل 
ّ
املتمث الّسيا��  االستلزامي  املع�ى  إ��  ل�جملة 

 بالعقاب إن بقي ع�� ا�حال ال�ي هو عل��ا. 
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امل�ج�ي:    -ب  املستوى 
ّ
املت�ل �ستخدمھ  قد  «ما  هذه  الّتقو�ة  بوسائل  م�جمّية    مونقصد  عناصر  من 

، واملقصود هنا استعمال وحدات م�جمّية من شأ��ا أن تدّعم  1تضيف قّوة ع�� قّوة املنطوق اإلنجازّ�ة»

املتلّقي إ��  م إبالغها 
ّ
املت�ل ال�ي ير�د  بالقّوة نجد وسائل مخّصصة  الفكرة  قة 

ّ
املتعل ب�ن هذه الوسائل  . ومن 

م 
ّ
 كتوظيف مصط�حات من قبيل: "أنا واِثق"، "أنا أم�ن"، "صراحة"... ومن أمثلة ذلك: للمت�ل

 ِصْدقا، أنَت صديٌق أم�ٌن. -

 أنا واثق من صدقك و�خالصَك. -

م، ومن ثّمة االطمئنان إ�� ما    "ِصْدقا" و"أنا واثق" وحدات م�جمّية �ساهم �� تدعيم ثقة املتلّقي   فـ
ّ
باملت�ل

 يقولھ و�ورده من معاٍن.  

م
ّ
ر،  و��� جانب هذه الوحدات املوّجهة إ�� املت�ل

ّ
أيضا وحدات موّجهة إ�� املستمع، واملقصود ��ذه    تتوف

و إ�� املعلومة  العناصر امل�جمّية تلك الوحدات «ال�ي �ش�� إشارة ضمنّية أو صر�حة إ�� معرفة املستمع أ

م:
ّ
 ، مثال: )2("ما َعلْمَت، أنَت �عرف، أنت �علُم...»  ال�ي تصنع خلفّية مش��كة بينھ و��ن املت�ل

حبُّ املراهنة. -
ُ
�ي ال أ

ّ
ُم أن

َ
 أنَت �عل

ُن، وأنَت متيّقن من هذا.  -
ّ

 أنا ال أدخ

م  �عّ�� ا�جملتان عن محتو��ن قضوّ��ن ("ال أحّب املراهنة"، "ال
ّ
ن")، وقد أضاف املت�ل

ّ
إل��ما �عض    أدخ

د �ّحة القضّية 
ّ

ق باملستمع وال�ي من شأ��ا أن تؤك
ّ
الوحدات امل�جمّية ( "أنت �علم"، "أنت متيّقن") ال�ي تتعل

 .وترّ�خها ال�ي �عّ�� ع��ا

ق بالوسائل امل�جمّية �� حّد ذا��ا، « توجد
ّ
ستخدم من أجل تقو�ة �عض املقّو�ات األخرى ال�ي تتعل

ُ
و�� �

ة    القّوة اإلنجازّ�ة
ّ
للمنطوق بإثبات �ّحة القضّية ال�ي �عّ�� ع��ا، أو توكيد صالحي��ا. وهذه الوسائل صيٌغ دال

د"،  
ّ

املؤك "من  "الواقع"،  القضوي:  للمحتوى  دة 
ّ

واملؤك ال�خص  مقولة  عن  ا�جّردة  املعرفّية  ا�حالة  ع�� 

 : ، ومثالنا ع�� ذلك قولنا3أكيد"، "ال ر�ب"، "ال نزاع"، "ال ُجرم"، "ا�حّق أّن"، "حّقا"...»"بالتّ 

 حّقا أنَت طالٌب مج��ٌد. -

ك طالب مج��ٌد. -
ّ
 ال ر�َب أن

 أكيد أنت طالب مج��ٌد.بالتّ  -

 ، وال نزاع �� هذا.أنت طالب مج��ٌد  -

جميعا عن غرض إنجازي واحد وهو املدح، و�عّ�� عن محتوى قضوي    �عّ�� هذه املنطوقات اإلنجازّ�ة

 مش��ك (طالب مج��د)، و�� تختلف �� درجات القّوة املعّ�� ��ا عن القضّية طبقا للّسياق وممّ��اتھ. 
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�كي�ي:    -ج
ّ
م  لتقو�ة ا�خطاباملستوى ال�

ّ
  إ�� بناء نّصھ بناء محكما من�جما قوامھ الّتناسب   �س�� املت�ل

�كيبوتمّت��ا والقوان�ن الّنحوّ�ة ال�ي تضبط العالقات ب�ن األلفاظ واملعا�ي
ّ
  ، إذ أّن ال�لمات تنتظم داخل ال�

فائدة منھ  تحصل  مفيدا  كالما  «ائ  .لت�ّون  إ��  األلفاظ  ب�ن  الّتناسب  هذا  بي��ا  ويعود  فيما  ال�لمات  تالف 

 
ّ
�كيبّية، وم��ا  واحت�امها إ�� ضرب من العالقات أو املبادئ األساسّية و�� عبارة عن جملة من ا�خصائص ال�

) املوقع  (La positionأيضا  واملصاَحبة   (Cooccurrence)واالستبدال  ،(La substitution( )والفصلLa 

séparation) والّتوزيع (La distributionالنتقاء والّتأليف() واLa sélection et la combinaison«(1  وهذا .

 البناء ا�حكم املتناسب مهّم �� فهمنا للمقصد. 

  �ستنتج عموما أّن هذه املستو�ات ا�ختلفة (الّصوتّية
ً
�كيبّيـة) ت�ّون مجتمعة

ّ
ما عّ�� عنھ    وامل�جمّية وال�

فظي"، ذلك أّن �ّل مستوى من هذه املستو�ات يز�د �� قّوة املستوى اآلخر  "الفعل  :  "" و"سورل "أوست�ن
ّ
الل

م
ّ
 وأغراضھ من عملّية الّتحـاور.  خدمة ملقصد املت�ل

غوّ�ة املستعملة لتقو�ة ا�خطاب
ّ
الل إ�� هذه الوسائل  توظيفا «للوسائل ا�خارجة عن    الحظن  باإلضافة 

غة
ّ
الل العين�ن»  نطاق  و�غي��ات  ا�جسمّية،  واألوضاع  ا�جسمّية،  ا�حر�ات  مثل  ا�حركّية  . 2�الّسلوكّيات 

د فعالي��ا من خالل استعمالها داخل ا�خطاب لتدعيم األقوال الكالمّية
ّ

)" �� Austin( يقول "أوست�ن . وتتأك

الّسياق  (من    هذا  ا�حر�ات واإلشارات  الّتلّفظ، استخدام  غوّ�ة: «قد �ساعد 
ّ
الل الوسائل غ��  محّددا هذه 

لفظّية،   طقوسية غ��  للوجھ وعبوسھ)، وأفعال  للكتف، وتقطيب  بالعين�ن، وتحر�ك لأليدي، ورفع  غمز 

لسانھ» اإل�سان  يحّرك  أن  دون  أحيانا  ستخدم 
ُ
� ا�حركّية  الّتعاب��  من  األنواع  و 3وهذه  هذه  ،  أمثلة  من 

 الوسائل:

ر �� العودة من املدرسة عند ان��اء الّدروس.  -
ّ

 تقول األّم الب��ا مع إشارة بالعصا: ال تتأخ

ل �� الّ��ديد  
ّ
فظّي دّعمتھ اإلشارة بالعصا، وهذه اإلشارة تحيلنا إ�� مع�ى استلزامي تخاط�ي يتمث

ّ
فاملع�ى الل

 أو الّتنبيھ أو الّتخو�ف، كذلك: 

 زميلھ مع إشارة باإلصبع: هذا الكتاب مفيٌد. يقول طالٌب ل -

غوّ�ة �ساهم �� تقو�ة الّتلّفظ وتوكيد املع�ى
ّ
  لدى �ّل من املتلّقي   وعليھ، نقول إّن هذه الوسائل غ�� الل

م. 
ّ
 واملت�ل

 ، مثال:، كنقاط االستفهام أو الّت�ّجب4«ومن ب�ن الوسائل األخرى نجد: وسائل الّتنقيط»

ن. -
ّ

 ز�ٌد يدخ

 
سانيات -1

ّ
داب والعلوم اإلنسانية، صفاقس،   عبد الحميد عبد الواحد: "الكلمة في الل

ٓ
ية اال

ّ
الحديثة"، الّتسفير الفّني صفاقس، كل

 . 147، ص2007، 1ط
 .330حافظ إسماعيلي علوي، مرجع سابق، ص -2
وستين، مرجع سابق، ص -3

ٔ
 . 93جون ا

4-  John J.  Searle, Op, cit, p68. 
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ن !  -
ّ

 ز�ـٌد يدخ

ُن ؟ -
ّ

 زْ�ٌد يدخ
َ
 أ

غوّ�ة مصط�ح "املش��ات املقامّية"، «فل�ن �انت  وقد أطلقت "نرجس باد�س 
ّ
" ع�� هذه الوسائل غ�� الل

م
ّ
غوي، فإّن املش��ات املقامّية �عكس فوا   األفعال اإلنجازّ�ة �عكس عمل املت�ل

ّ
الّتخاط�ي وتحيل    عل املقامالل

 باعتبار إجراء حدث الّتلّفظ»
ّ
 .1ع�� ما هو خار��، فال تتحّدد إحال��ا إال

غوّ�ة) �سـاهم �� تدعيم القّوة 
ّ
غو�ة وغ�� الل

ّ
واألساس الذي حاولنا إبرازه عموما هو أّن هذه الوسائل (الل

ل ف��ا "مبدأ املناسبةللقول، وه  اإلنجازّ�ة
ّ

، فهو حاضر   Principe de pertinence)"(ذه القّوة اإلنجاز�ة يتدخ

ل ا�خيط الّرابط ب�ن مختلف هذه  
ّ
�� جّل املستو�ات الّصوتّية، امل�جمّية، ال��كيبّية، اإلشارّ�ة، إذ أنھ يمث

 وتداولّية املناسبة.  �� بناء القصدمهّم  املستو�ات واستعماال��ا �� سياق الّتلّفظ الذي يضطلع بدور 

 ابطة ب�ن هذه املفاهيم األر�عة؟ وأّي منطق يحكمها؟ فما �� خصائص العالقة الرّ 

 : القّوة والمقصد والّسیاق والمناسبة  -4

،  ، ونجاح قّوة الّتقاصد مشروط بوجود الّسياقنجاح قّوة الّتقاصد بره�ن    الّتواصل  نف��ض أوال أّن فعل

 
ّ
ل املناسبةبوالّسياق ال يتحّدد إال

ّ
   .تدخ

القّوة اإلنجازّ�ة  ولتدعيم هذا االف��اض �� العنصر السابق أهّم وسائل  غو�ة  ضبطنا 
ّ
الل غوّ�ة وغ�� 

ّ
 .الل

�� هذا العنصر  ون الّسياق  مدى ��ز  م�� �عي�ن    أهّمية 
ّ
املت�ل ��    مقصد  ّن  أل األحيان. ونظرا    غالب  وتفس��ه 

م ال يقول ما �عنيھ �� العديد من املناسبات ع�� نحو مباشر، فإّن للّسياق دورا حاسما �� إرساء تأو�ٍل  
ّ
املت�ل

و  يقول،  ملا  محّدد  وفهٍم  املع�ى�عينھ  ا�جملة«يج  ��ذا  �عرف   
ّ
أال إذن  ال�ي    ب  الوضعّية  أيضا  ما 

ّ
و�ن فقط، 

تماما    من سياقھ قد ُ�غّ�� املع�ى  . وعليھ، فتجر�د الكالم2اسُتعملت ف��ا ح�ى نفهم ما �ان يفعلھ متلّفظها»

ا�خطاب الّتلّفظ بحسب وضعيات  يتغّ�� مع�ى  إذ  رات ع��    عن مقصده، 
ّ

املؤش تقّدم �عض  ال�ي  ا�ختلفة 

 .و�قوى الّسلوك الكالمي فيتناسب البناء 

صة منھ، ما دام املع�ى  هو الغرض املرجّو من طرف ا�خطاب  «واملراد بمفهوم القصد
َ
 والفائدة املستخل

خالل من   
ّ
إال يتحّقق  املادية  الّسياق    ال  م�ّوناتھ  وتحديد  الكالُم  فيھ  نتج 

ُ
أ الذي  الطرف  ع��  والّتعّرف 

 .3واملعنوّ�ة»

ة و�معان �� بمجّرد علمھ باأللفاظ وحدها، بل ال بّد أ واملؤّول إذن ال يمكنھ أن يفّسر الكالم 
ّ
ن ينظر بدق

م
ّ
املت�ل قصد  �عرف  حّ�ى  القّوة  القول  ع��  سيتعّرف  املستمع  أّن  اف��اض  م 

ّ
للمت�ل يتسّ�ى  كيف  ولكن   ،

 الوظيفّية املقصودة من القـول؟  اإلنجازّ�ة

 
غة  -1

ّ
 . 30، ص2009تونس، - العربّية"، مركز النشر الجامعي، منوبة نرجس باديس: "المشيرات المقامّية في الل

2- Oswald Ducrot: "Les lois de discours on langue française", édition de Minuit, Paris, n°42 , 1979, p22. 
 . 109-.110حسن خميس الملخ، مرجع سابق، ص -3
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مللفوظ ما ال    جھ ا�خصوص، أّن املع�ىترى �عض النظرّ�ات ا�حديثة بصفة عاّمة والّتداولّية م��ا ع�� و 

 من خالل الّس 
ّ
، فليس الكالم حالة مجّردة أو معزولة عن اإلطار الّسيا��  الذي جاء فيھ الكالم ياق يتحّدد إال

ُد �سقّيا ل�ي تالئَم أف �ّل العوامل الّنفسّية واالجتماعّية ال�ي تحدَّ سان،  التداو�� «الذي يت�ّون من 
ّ
عاَل الل

غة 
ّ
الل مستخدمي  وحكم  والّتفصيل  اإلرادة  أو  والّرغبات  املعرفة   �� األفعال  هذه  ل 

ّ
و�نجازا��م    وتتمث

 . 1االجتماعية من جهة أخرى»

الذي يتنّوع    والّسياق هنا عملّية شاملة تضّم �ّل ما يحيط با�خطاب من عناصر �ساعد �� ضبط املقصد

 من خالل الّسياق
ّ
يا  بتنّوع الّسياقات، وا�خطاب هنا ال يتحّدد معناه إال

ّ
. وع�� هذا األساس «نتصّور تمش

   إ�� الّداللة  �ستند إ�� تدّرج�ن متتالي�ن: يمّر األّول من ا�جملة  ملعا�جة ا�خطاب
ّ
�ي من الّداللة إ��  او�مّر الث

 ؛ وحده التّ املع�ى
ّ
ي الث

ّ
ي األوّ ا�ي يأخذ �ع�ن االعتبار اإلطار ا�حيط، �� ح�ن يحافظ التّ م�ى

ّ
ل �� املعا�جة  م�ى

سانّية»
ّ
 .2ع�� استقاللّية الوضعّيات الل

غة
ّ
اطقة ��ا، و�عّ�� عن  �جماعات النّ �عّ�� عن أغراض ا  ،داة للّتواصلأة و بما �� ظاهرة اجتماعيّ   إّن الل

واصل هذه أن تتّم بنجاح إال إذا بلغت عملّية  وال يمكن لعملّية التّ .  �� سياق معّ�ن  اواصل فيما بي��كيفّية التّ 

– واص��، فهو  التّ   اقمن أبرز العوامل ال�ي ت�ّون هذا الّسي  . وُيعت�� القصدمداها �� تحديد املقاصد  الفهم

الذي يؤّدي إ�� بناء عملّية االستدالل والّتأو�ل، و�حّرك فهم ا�خاِطب لبناء خطابھ وفهم   -إن �ّحت العبارة

 ا�حّدد، ومن أمثلة ذلك: �� الّسياق املوقفي لبناء تأو�ٍل لذلك ا�خطاب املتلّقي

 "أنَت رُجٌل":

را ��  ال بّد من سياق موقفّي ير�ط معناها القضوي  
ّ

(رجل) بالفعل اإلنجازي، �أن ي�ون ذلك الرجل متنك

زّي امرأة مثال، في�ون قصدنا من إثبات الّرجولة لھ بأّن أمره قد افت�ح، وأّن حيلتھ قد انكشفت... أو ي�ون  

بات
ّ
ب الث

ّ
 .3والّص��، �أن ي�ون �� ورطة أو تن�ل بھ مصيبة فنواسيھ أو نصّ��ه ��ذه ا�جملة  �� موقف يتطل

" �� كتابھ "دور  (Steven Olman) ، فقد قّسمھ "ستيفان أوملان  �� تحديد املقاصد  ونظرا ألهمية الّسياق 

دا دور الّسياق �� ضبط املع�ىال�لمة �� العر�ّية" إ�� نوع�ن: سياق لغوي وس
ّ

طبقا لقولھ:    ياق غ�� لغوي، مؤك

 .4«الّسياق وحده هو الذي �ستطيع أن يكشف لنا عن املقصود من هذه ال�لمات»

هذا ل  تأسيسا ع��  املعوَّ فإّن  املقاصدعليھ  ،  إبراز  الّدقيقة  ��  الّدالالت  الّتفاعل    ،وتحديد  هو مراعاة 

ل ا�خطابا
ّ
غوّ�ة ال�ي �ش�

ّ
   لقائم ب�ن العناصر الل

ّ
با�خطاب من    ت�نروف واملال�سات ا�حيطمن جهة، والظ

 جهة أخرى، مثال: 

 
 . 172، ص2004. 1المغـرب، ط-مركز الثقافي العربي الدار البيضاءمنـذر عّياشي: "العالماتّية وعلم النّص"، ال-1

2- Oswald Ducrot: "Les lois de discours on langue française”, édition de Minuit, Paris, Nº42, 1979, p22. 
 . 105، مرجع سابق، صحافظ إسماعيلي علوي -3
ولمان: "دور الكلمة في العربيّ  -4

ٔ
 . 65ة"، ترجمة كمال محّمد بشر، مكـتبة الّشباب، جامعة القاهرة (د.ت)، صستيفن ا
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«"هل يمكن أن أبدأ ا�حاضرة؟": يخ��هم ببْدء ا�حاضرة، أو يطلب م��م الّس�وت إن �انوا يخوضون �� 

 .1ا�حرفّية» حديث قبل ذلك بالّرغم من داللة ا�خطاب

الّسياق ل 
ّ
ما    و�تمث ملفوظ  ملعا�ي  فهَمنا  توّجھ  لغوّ�ة  عناصر  من  بال�لمة  يحيط  ما  «�ّل   �� غوي 

ّ
الل

األّول والّصر�ح    ، مثلما هو الشأن �� املثال السابق الذي �ش�� إ�� مع�ى االستفهام، وهو املع�ى2ودالالتھ»

 ل�جملة ال�ي تت�ّون من مستو�ات صوتّية، م�جمّية، تركيبّية، صرفّيـة. 

روف أو العالقات االجتماعية ال�ي يمكن أن تؤخذ �ع�ن االعتبار    أّما الّسياق
ّ
غ�� اللغوي فهو «مجموع الظ

غ
ّ
وي، وهو املناخ أو ا�جّو العام الذي يتّم  لدراسة العالقات املوجودة ب�ن الّسلوك االجتما�� والّسلوك الل

ومختلف   ��ا،  يقومون  ال�ي  واألفعال  والّسامع  م 
ّ
واملت�ل وامل�ان  الّزمان  �شمل  فهو  الكالمي،  ا�حدث  فيھ 

م
ّ
املت�ل ب�ن  املش��كة  املعرفة  ليشمل  الّسياق  سع 

ّ
و�ت الكالمي.  با�حدث  صلة  لها  ال�ي  وا�حوادث   األشياء 

م والّس   امعوالّس 
ّ
سع ليشمل القبول الّضم�ي من قبل املت�ل

ّ
امع ل�ّل  ل�ّل ما لھ عالقة بفهم املنطوق، كما يت

غوّ�ة ال�ي ينت�ي إل��ا 
ّ
مات املعتّد ��ا من قبل ا�جماعة الل

ّ
األعراف ال�ي لها عالقة باملوضوع واالعتقادات واملسل

م والّسامع»
ّ
 ��:  ، ونذكر �� هذا اإلطار املثال الّتا3املت�ل

ٌق جّدا:  -
َ
ي ُمرهـ

ّ
 إ�

ل القصد  يمكن أن ي�ون املقصد
ّ
    من إنجاز الفعل الّصو�ي اإلخباُر عن الّتعب، أو يمكن أن يتمث

ّ
�� حث

 املستمع ع�� املغادرة واالنصراف. 

 التّ   إّن الّسياق
ّ
ره املعطيات الل

ّ
أسس وقواعد ومعلومات، وما يمتلكھ    غوّ�ة منواص�� إذن يجمع ب�ن ما توف

حاور من معارف خلفّية ت�ون مش��كة باألساس ح�ى ت�ون ا�حادثة مفيدة وذات مقصد مضبوط.  أطراف التّ 

تأو�ٍل   بناء   �� املساهمة  أجل  الّسياقّية من  املقامّية  العناصر  مع  سانّية 
ّ
الل العناصر  تتعاضد هذه  و�ذلك 

زّ 
ُ

جّل امل�ّونات املش��كة    ضبطھن �� الذاكرة من ناحية، والذي تجتمع ��  مناسٍب للملفوظ الذي يث�� ما خ

سانية، األعراف االجتماعية) من ناحية ثانية. ونمثل للمقصد بالرّ 
ّ
سم  (االستعمالية التداولية، النظمّية الل

 ا��:التّ 

 

 
، 1مقاربة لغوّية تداولّية"، دار الكـتاب الجديد المّتحدة، بيروت لبنان، ط :عبد الهادي بن ظافر الّشهري: "استراتيجيات الخطاب -1

 . 198، ص2004
ساني والفلسفي"، إشراف عبد السالم عيساوي: "مخبر نحو الخطاب ندوة: "قضايا المعنى -2

ّ
وبالغة التداول"، كلية   في الّتفكير الل

داب والفنون واإلنسانيات، منوبة، ط
ٓ
 . 259، ص2015. 1اال
 .72منذر عّياشي، مرجع سابق، ص -3
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 مثال:

م ز�ـد -
ّ
ب. مجرم خطيـر: معرفة مش��كة ب�ن املت�ل

َ
 وا�خاط

 �� محيط مسكنھ: مال�سات ا�خطاب  -
ٌ
 . وحيثيات ا�حاورة جّدْت جر�مة

أو�ل طبقا للمعارف املش��كة واملال�سات ال�ي وقع  من املرّجح أنھ هو مرتكب ا�جر�مة: االستنتاج والتّ  -

 .1ف��ا ا�حدث "جر�مة القتل"

م   هذا االستنتاج إذن من خالل عالقات اال��جام   ُيب�ى
ّ
واملتلّقي من معارف    القائمة ع�� ما يحملھ املت�ل

م من املث��
ّ
 القو��. يث��ها القول و�حّرك ما خّزنتھ الذاكرة م��ا، ومن ثّمة الوصول إ�� مقصد املت�ل

م 
ّ
م  أللفاظ بالّسياق  بامن خالل نطقھ    ومن هذا املنطلق يرتبط مقصد املت�ل

ّ
الذي يبّ�ن لنا ما ير�د املت�ل

 
ّ
ال  يرتبطان أوّ   من الكالم  واملقصد  القّوة اإلنجازّ�ةإّن  غة، وهذا األمر يدعونا إ�� القول  إبالغھ عن طر�ق الل

غوّ�ة، وثانيا بالّسياق وفهم العالقات االجتماعيّ 
ّ
م والّسامع، ال�ي تنب�ي ع�� ة الّرابطبالّصيغة الل

ّ
ة ب�ن املت�ل

 والّتواضع والُعرف.ؤ  قواعد الّتواط 

 
 .53، مرجع سابق، صحافظ إسماعيلي علوي -1

 املقصـد

 معنـى مقامـي مع�ى مقالـي

 

ظ�ي 
ّ
 املستوى الن

تركيب +م�جـم +صوت   

 املستوى الّسيا��

عوامل اجتماعّية، ثقافّية،  +معارف مش��كة 

 فكرّ�ة، دينّية

 حضـور اإلفادة
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 إذا ورد �� سياق ما يقتضيھ  إذن الّناجح ا�خطاب إّن 
ّ
 ال �ستطيع أن يحّقق مقصده إال

دا هذه الفكرة: «ال   خالد ميالداألستاذ  ذلك املوضوع وذلك الّتحاور، يقول  
ّ

    مؤك
ّ
ي�ون العمل ناجحا إال

روط  
ّ

للش ومستجيب  االجتماعّية،  لألعراف  ومطابق  املقصود  للغرض  مناسب  معّ�ن  مقام   �� نجز 
ُ
أ إذا 

 .1الّنفسّية املّتصلة بأطراف ا�حوار»

لقي فيھ ع�� توظيف أساليب مناسبة ياق التّ الّس   و�ناًء عليھ، يجب أن يناسب ا�خطاب
ُ
أ   واص�� الذي 

داولّية  �� املناو�ل التّ   ل�ّل عملّية تواصل تجمع ب�ن أطراف محادثة معّينة، ومن ثّمة فقد تّم اعتبار الّسياق

  اعتبار أّن املقصدأخ��ا تّم وقد السيما �� تأو�ل القول و�لوغ متضّمناتھ ومقاصده املطلو�ة. و رك��ة أساسّية 

 من خالل الّرجوع إ�� مال�سات املقال وسياق إلقاء ذلك املقال. يقول   ال يمكن أن نتحّصل عليھ
ّ
أو نبلغھ إال

 Analyse de(  )" �� كتا��ما "تحليل ا�خطابGillian Brown(   )" و"جيليان براون George Yule(  "جورج يول 

Discours  ل
ّ
محل ع��  «يتحّتم  من  )":  ما  مقطع  فيھ  ورد  الذي  الّسياق  االعتبار  �ع�ن  يأخذ  أن  ا�خطاب 

 . ومن أمثلة ذلك: 2ا�خطاب»

لـة: 
ّ
  الّتلفـزة معط

�� هذه ا�جملة التبلي��   إّن سياق املوقف  قّو��ا اإلنجازّ�ة، فاستحضار املوقف  ة 
ّ
هو الذي يحّدد بدق

�ا فعال وصفّيا خ��ّيا، �أن ت�ون هذه العبارة مكتو�ة بجانب جهاز تلفزة  م�  يكشف بوضوح ما إذا �ان القصد

�� محّل بيع، أي أ��ا ليست للبيع، أو ي�ون غرضها إنجازّ�ا، �أن تقول أّم لولدها الذي جاء مسرعا ملشاهدة  

الرّ   مسلسل 
ّ
�شغ أي ال  لديھ،  املفّضلة  املتحّركة  خ��ة سوم  لھ  الذي  لزوجها  تقولها زوجة  أو  �� مجال    لها، 

"اإللك��ونيات، وعندئذ يتّ 
َ
ْصِ�ح الّتلفزة

َ
 .3�ح غرض ا�جملة، أي "أ

 و�ناء ع�� ما تقّدم، فاأللفاظ املفردة أو األش�ال النّ 
ّ
 ترتبط  ح�ن�كيبّية ال ت�ون لها أهمّية إال حوّ�ة ال�

بالقصد اإلخباري  رات    انطالقا من  بالّسياق الذي يضعها صاحب النص فيھ، وعليھ «فاالكتفاء 
ّ

املؤش

 
ّ
سانّية غ�� �اف، إن

ّ
 الل

ّ
(املعر��)    إ�� �غي�� ا�حيط العرفا�ي  ر�ق إ�� قصد آخر أعمق هو القصدھ بداية الط

ر�ن باملع�ى املقص4للّسامع وهو الّسبب اآلخر الذي يجعلنا نتواصل»
ّ

ود �� إطار ؛ ولذلك �ان اهتمام املفك

ل لّب العملّية الّتواصلّية وجوهرها. وا�حاواحتفاؤهم    واالستعمال كب��ا  الّسياق
ّ
 ، نظرا ألنھ يمث

 ومن أمثلة ذلك:  

ٌب. -أ
ْ
 أنَت أسٌد و�ل

 ما هذه الّنعوت يا سّيدي، أنا لسُت حيوانا، ملاذا تخاطب�ي هكذا؟ -ب

 
داب مّنوبة، والمؤسسة : دراسة نحوّية تداولّيةوالّداللة خالد ميالد: "اإلنشاء في العربّية بين الّتركيب -1

ٓ
ية اال

ّ
"، نشر جامعة مّنوبة، كل

 .511،  ص 2001، 1العربية للّتوزيع، ط
 . 35، ص1997ي الزليطني ومنير التريكي، جامعة الملك سعود، "، ترجمة محّمد لطفجورج يول وجيليان براون: "تحليل الخطاب -2
 . 96، مرجع سابق، صحافظ إسماعيلي علوي -3
 . 54، مرجع سابق، صعبد الّسالم عشير -4



 2202)  يونيو  -ن حزيرا(  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الثةالسنة الث  -الثاني عشر  العدد    –مجلة نقد وتنوير  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)307( 

َك رجٌل �جاعٌ  يا -ج
ّ
قِصُد أن

َ
 .1أ�� ال �غضْب أ

يّت�ح  للّسياق  تبعا  ولكن  و�لب)،  (أسد  قضوي  محتوى  عن  إخبار  أنھ  ي�حظ  (أ)  القول   �� فاملتأّمل 

م
ّ
املت�ل ير�دها  ال�ي  الغاية  االستلزامي وهو  ا�خطاب مقصده  ملال�سات  طبقا  فهو  مدى    ،  عن  و�عب��  مدٌح 

ستنتج من الّداللة�جاع
ُ
سانية وما    تھ وقّوتھ ووفائھ، «و�تعّدد الّسياقات تتعّدد املعا�ي الّضمنّية ال�ي �

ّ
الل

 ، ومثالنا ع�� ذلك: 2»�ش�� إليھ الّسياق

  �غّ�� املقامودالالت أخرى م�ى    يمعا�لك��ا قد تفيد    ،«عبارة "��اُرَك سعيٌد": عبارة تحمل مع�ى الّتحّية

 التواص��:

 .إ��اء املقابلة/ مغادرة امل�ان/ الّتعب�� عن الغضب -

 الّتو�يـخ. -

 .3الهـزل» -

الّسياُق   ُ�عت��  املنطلق  املع�ىمهّمة    اس��اتيجّيةومن هذا  تقّبل  القول وطرق  إنتاج  �� مال�سات   تبحث 

لت "التداولّية (،  وفهم املقصد
ّ
للّسياقات تقوم ع�� رصد ما ي�ون من تأث��    )"«نظرّ�ةPragmatiqueو�ذلك مث

و�شكيلھ ع�� صورة تتلّون وفقا لتلّون هذا الّسياق وتنّوعھ ابتداء لدى الباث، ثّم تبّ�ن    �� بناء الكالم  الّسياق

بس وال غموض»  ذلك لدى املتلّقي معناه �عد
ُ
 .4وفهمھ بال ل

ل الّسياق
ّ
حوّ�ة كث��ا ما ت�ون قاصرة  ، ذلك أّن املعا�ي النّ آلية من آليات إنتاج املع�ى  وطبقا لهذه اآلراء �ش�

واملصّرح بھ قد ال �عكس ما   ،يختلف عن باطنھعن تحديد املع�ى ا�حقيقي املراد تبليغھ، إذ أّن ظاهر القول  

التّ  عن  ��جز  أحيانا  غة 
ّ
والل خفي، 

ُ
وأ ضمر 

ُ
ي��زو��ذا  عب��،  أ املقاصد  املع�ى  عن  الكشف   �� الّسياق    دور 

 
ّ
أن َك اجتماٌع غدا"،  و�يضاح املعا�ي، مثال: «تقول الّزوجة لزوجها وقد الحظت عليھ 

َ
ھ أسرف �� الّسهر: "ل

وجة يمكن أن يحَمل ع�� التماس املغادرة، كما يمكن أن ُيحمل ع�� الّتنبيھ ع�� اإلكثار من الّسهر  الزّ   فقول 

 .5أو الّتحذير والّن�ي...»

�� سياقھ ا�خاّص سيؤّدي إ��   فوضع الكالم  .اإلنجازمنع حدوث غموض �� مستوى    ومن وظائف الّسياق

األخرى   الّدالالت  �ّل  إقصاء  مقابل   �� الّسياق،  لذلك  واملطابق  تبليغھ  املراد  هو  واحد  تأو�ل  ع��  اإلبقاء 

الّتحاو  "�اتر�ن ك��برات  .ر لأللفاظ غ�� املالِئمة ملال�سات  ْضَم أركيو�ي  مثال ذلك ما ذكرتھ 
ُ
"امل �� كتا��ا  ر  " 

)mpliciteL’i  إذا ما ذكرُت رقم لوحِة ��جيل سّيار�ي ال�ي �عّرضْت �حادث، فهذا أمر جّد مشروع �� حال» :"(

 
ية   ندوة: "قضايا المعنى -1

ّ
ساني والفلسفي"، إشراف عبد السالم عيساوي، مخبر نحو الخطاب وبالغة الّتداول، كل

ّ
في الّتفكير الل

داب والفنون واإلنسانيات مّنوبة، ط
ٓ
 .395، ص2015، 1اال
 . 50مرجع سابق، ص ،عبد الّسالم عشير -2
ساني والفلسفي"، مرجع سابق، ص ندوة "قضايا المعنى -3

ّ
 . 261في الّتفكير الل

 .98حسن خميس الملخ، مرجع سابق، ص -4
 . 171مرجع سابق، ص ،شكري المبخوت -5
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ّ

 أّن حدي�ي سي�ون ع�� قدر أقّل بكث��  كنُت أتحّدث إ�� ال�
ّ
خص الذي أّمنُت لديھ سّيار�ي ضّد ا�حوادث، إال

 إذ من املالءمة
ّ
خ�� صديقي»ا أتيُت ع�� ذكر رقم لوحة الت

ُ
 .1�جيل هذه وأنا أ

غة يجعل �ّل قول    األساسوع�� هذا  
ّ
ل    منَجز ��فاالستعمال ا�حقيقي لل

ّ
السياق قوال وا�حا، وهنا تتدخ

ى من تأدية املقصد  هذه املعا�ي األر�عة: القّوة واملقصد والّسياق واملناسبة، فقّوة ا�خطاب
ّ
املراد، وهذا    تتأ�

ى من خالل  
ّ
يتأ� بالّسياق»  االستدالل «الذي املقصد املراد  عبارة  ع�� حّد  –  املرتبط  2يبقى عملّية مرتبطة 

«فاملقام الّتخاط�ي ليس عامال    و��ذا املع�ى  بالّصفة أو امل��ة الّديناميكية ا�حّرِكة.  -)"Van Dyk(  "فان دايك

ن ا�خطاب من أن ُينجَز»  من عوامل ا�خطاب
ّ

: هل �سيَت  قولنا  هذا  .مثال3بل هو اإلطار الذي لواله ملا تمك

 شراء هدّية لوالدتنا �� عيد ميالدها؟ 

إ�� معان ثوان، مرتبطة بمناسبة    تنتقل هذه ا�جملة الهدية)  من معناها ا�حر�� (االستفهام عن شراء 

، فُتحيل ع�� داللة استلزامية  أو الّسياق  ّو��ا اإلنجازّ�ة طبقا لهذه املناسبةمعّينة (عيد ميالد)، وهنا تتحّدد ق

ْوم والّتقريع والّتو�يخ..."، يقول "جورج يول 
ّ
ل �� مع�ى "الل

ّ
)" �� كتابھ معّرفا  George Yule(  �� املقصودة وتتمث

م «�� دراسة املع�ى ):La pragmatiqueالتداولّية (
ّ
 .4أي دراسة املع�ى الّسيا��» الذي يقصده املت�ل

ما هو الّسياق
ّ
د للمقصد إن إذ ال بّد    )،Contexte(  والذي استقّر لنا مّما سبق أّن العامل األسا�ىي ا�حّدِ

�كي�ي وَرْ�ِط �ّل ذلك  
ّ
لنا من االستعانة با�جانب التداو�� االستعما�� �� اللغة إ�� جانب املستوى الّنظ�ي ال�

روف واملال�سات واملواقف ال�ي تندرج ضم��ا ا�حاورة
ّ
 ضمن العملّية بالظ

ّ
. فا�خطاب إذن ال يأخذ قيمتھ إال

م
ّ
دتھ "فرا�سواز  والّسامع، واملقاصد �� األرضّية ال�ي ُيب�ى فوقها ا�خطاب  الّتفاعلّية ب�ن املت�ل

ّ
، وهذا األمر أك

وتنطبقأرمين�و  توضع  ال�ي  امللموسة  الوضعّية  بھ  «ونقصد  بقولها:  السياق  معّرفة  مقاصد    "  خاللها  من 

م�ن و�ّل ما نحن �� حاجة إليھ من أجل فهم وتقو�متخّص امل�ان والّزمان وهوّ�ة ا
ّ
ما ُيقال... ومفهوم    ملت�ل

الّسياق»  اإلنجاز  �� الفعل  بھ إنجاز  ثّمة «فإّن املدلول 5ونقصد  ف دائما ع��    ، ومن 
ّ
ا�حر�� لقول ما يتوق

ف إدراك املقاصد6الّسياقات»
ّ
معموما ع  . و�توق

ّ
الّتحاد�ي، وع�� مدى    مع الّسياق  �� مدى ا��جام املت�ل

ب لهذا اال��جام
َ
ما للّتواصل وسّمھ بـGrice(  ، و�� هذا ا�جال اق��ح غرا�سانتباه ا�خاط

ّ
  ) مبدأ عاّما منظ

 .  "مبدأ التعاون" الذي �ساهم �� بناء استلزامات حوارّ�ة مناسبة طبقا للّسياق الذي جاء فيھ الكالم

فتھ أركيو�ي
ّ
املثال الذي وظ (  و�� هذا اإلطار �ستحضر هذا  ْضمر 

ُ
إذ تقول:    )" L’implicite�� كتا��ا "امل

هُب تحت ا�حدي
ّ

 د:«��وي الذ

 
مة العربية للّترجمة، بيروت لبنان، ط -1

ّ
ريكيوني: "المضمـر"، ترجمة ريتا خاطر، المنظ

ٔ
 . 392-391، ص2008، 1كاترين كيربرات ا

 .. 318، مرجع سابق، صاونجورج يول وجيليان بر -2
3- Gardiner. A. H.: "Langage et acte de langage: Aux sources de la pragmatique", traduit par Catherine 
Doway, Press universitaires de Lille, 1989, p50. 

 .19، ص2010، 1ة للعلوم، ناشرون، بيروت، طجورج يول: "الّتـداولّية"، ترجمة قصي العّتابي، الّدار العربي -4
وش، مركز اإلنماء القومي، د. -5

ّ
رمينكو: "المقاربة التداولّية"، ترجمة سعيد عل

ٔ
 . 9. صتفرانسواز ا

حمد الّصمعي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت -6
ٔ
مبرتـو إيكو: "الّسيميائّية وفلسفة اللغة"، ترجمة ا

ٔ
، 2005نوفمبر  ،1لبنان، ط-ا
 . 413ص
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 مع االستعارة   �� إطار الّسياق 
ّ
حان ع�� الّتوا�� إال

ّ
�    ال يتناسب هذان ا�حّسنان البيانيان، املر�

ّ
(ال�ي تتج�

"القمح/   �لمة   ��Le blé("   لمة�  ��  �
ّ

تتج� (ال�ي  م��ا  تصنع  ال�ي  اآللة  ع��  للّداللة  املاّدة  استعمال  وكناية 

 .usela fa«("1"ا�حاصدة/ 

ثقافّيا قائما ع�� مرجعّية دينّية وخاضعا لتعاقد اجتما�� وعر��،    و�� كث�� من األحيان ي�ون الّسياق

غة 
ّ
ده فالسفة الل

ّ
والُعرف أو املناسبات ا�خصوصة    " ح�ن ر�طا ب�ن املقصد" و"سورل"أوست�ن  وهو ما أك

 مثال:  

ب عليھ إنجاز فعل «أنِت طالٌق: فهذه ا�جملة
ّ
الطالق فعال �� ا�جتمعات   قد ت�ون فعال لغوّ�ا ناجحا ي��ت

 .2اإلسالمّية ذات املرجعّية الّدينّية اإلسالمّية»

 : الخالصة  -5

�� ضبط القّوة   ) مهّمانSituation de discours(   الّسياَق أو حال ا�خطابعموم موقفنا من هذه اآلراء أّن  
الّت��ير   املتحاور�ن. وهذا  ي�ّ�ره عند  ما  بھ يجد  نتلّفظ  ما  املناسب، و�ّل  للقول وتحديد مقصده  اإلنجاز�ة 

 تحقيق وصوال إ��، قصد والّسياق والتأو�لمن خالل إح�ام العالقة ب�ن القّوة وامل يضطلع بھ مبدأ املناسبة
ا�خطاب لغاياتھ املقصودة نظرا ل�ونھ �� ��اية األمر ��دف إ�� اإلقناع وا�حاججة �� موقف ما. ولن يتحّقق  

 من خالل تالحم هذه املفاهيم األر�عة (القّوة  هذا ا�حجاج 
ّ
واملناسبة) املساِهمة ��    ،والّسياق  ،واملقصد  ،إال

��ا عملّية التّ 
ّ
حاور والّسياق «الذي ُيفهم ع��  بناء استدالل مناسب وتأو�ل مخصوص وفرضّية محكمة تتطل

ما،  لتلّفظ  ا�جتمعّية  أو  املاّدّية  الّتجارب  محيط  �جموع  املناسبة  الوجوه  مثال  درج 
ُ
ن �أن  مختلفة  أنحاء 

مة محيطة ��ذه التّ وسأعت�� السياق كما لو �ان أّية معرف 
ّ
ب وال�ي  جارب مما يتقاسمھ �ّل من املت�ل

َ
وا�خاط

م بأّي تلّفظ لعبارة ما»
ّ
 Geoffrey(   ع�� حّد عبارة األنقل��ي جيوفري ليتش–  3�سهم �� تأو�ل ما يقصده املت�ل

Leech  :مثال ،( 

رفة ز�ـد زر�بة خناز�ـر: 
ُ
 «غ

ا�حر��ّ   املع�ى املع�ى  القصداألّول:  من  إليھ  املرَسل  يتأّولھ  ما  الثا�ي  واملع�ى  وراء    ،  ا�حقيقي 
ل»  وهذا االستعمال.ا�خطاب املؤّوِ تداولّية لدى  ب كفاءة وقدرات 

ّ
يتطل ل�خطاب  باألساس  4التداو��  . وهنا 

للّسياق   وفقا  ل�خطاب  والتواصلّية  الذاتّية  ا�جوانب  دراسة  ع��  ز 
ّ

يرك الذي  التداو��  املن�ج  أهمّية  تكمن 
م

ّ
املت�ل ب�ن  القائمة  العالقة  املقاصد  ونوعّية  ب ح�ى تت�ح 

َ
فيھ    .وا�خاط تتقاطع  (املقاصد)  املفهوم  وهذا 

 داوليّ التّ 
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