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 :التداوليةمادة 
 "قوانني اخلطاب يف النظرية التداولية"

 .د.بن عيسى عبد احلليمأ
 متهيد:

ليس "الكالـ" رلّرد نطق أبلفاظ معّينة مرتّبة على مدلوالت زلّددة؛ وإّّنا ىو إرادة من لدف 
حقيقة الكالـ تتحقق من العالقة التخاطبية ادلتكّلم للتوّجو إىل الغري من أجل إفهامو، ومنو يّتضح أّف 

من جهة،  بني ادلتكلم وادلتلقي وفق ما تقتضيو اإلجراءات التخاطب اليت تنتظم من خالذلا األلفاظ
 قدد الي  ينب ي عليو الكالـ من جهة أخر. وادل

ج فيها الفائدة ادلخدوصة، واليت قد يزدو  تتأسس ىيه العالقة على "التبليغ" ادلب ي على نقل
ودلا كاف التخاطب »لرمحن: ذلك  يقوؿ طو عبد ام تنظِّ  قوانني"اإلظهار واإلضمار" ابالعتماد على 

يقتضي اشًتاؾ جانبني عاقلني يف إلقاء األقواؿ وإتياف األفعاؿ، لـز أف تنضبط ىيه األقواؿ بقواعد 
قواعد التبليغ"، علما أبّف مدطلح "حتّدد وجوه فائدهتا اإلخبارية أو قل "فائدهتا التواصلية"، نسميها بػ

ابإلنساف، كما لـز أف تنضبط ىيه األفعاؿ بقواعد  "التبليغ" موضوع للداللة على التواصل اخلاص
يها بػ"قواعد  وقد حاوؿ العلماء   1«التهييب"حتّدد وجوه استقامتها األخالقية، أو قل "التعاملية" نسمِّ

الكشف عن ىيه القوانني والقواعد اليت جتعل ادلتكلم يوصل ما يوّد إيدالو للمتلقِّي ابلتدريح عن 
معّينة جتعل ادلخاَطب يدرؾ ما ُيدرّح أو مل ُيدرّح بو  وقد بوساطة آليات مقدده، أو التلميح لو 

" بسطها Ducros" ضمن ما يسّمى بػ"أحكاـ احملادثة"، وأعاد "ديكرو Griceصاغها "غرايس 
 مع جهود ابحثني آخرين ضمن ما يدعى بػ"قوانني اخلطاب"، وتنّوعت أكثر 

 طبيعة ىذه القوانني:-1
لقوانني عند حدود مقتضيات الضوابط اللغوية؛ بل تتعّدىا لتشمل تلك ال تقف طبيعة ىيه ا

ادلعطيات غري اللغوية اليت يب ي عليها اإلنساف معارفو اللغوية، واليت جتعلو حيتكم إليها يف خطاابتو 
تستمّد تنظيمها منها، يقوؿ بل  ؛اللغوية ادلختلفة  ورغم ذلك فهي غري منعزلة عن القواعد اللغوية

ىي رلموعة من القوانني ادلكّملة للقواعد الًتكيبية الداللية، تستمّد وجودىا من اجملتمع، »خري: عمر بل
 بل اإلنساف عليو من قدرات ذىنية استنتاجية، وتتحكم ىيه القواعد يف لعبة التبادؿ الكالميوشلا جُ 

                                 
1
  732اللساف وادليزاف أو التكوثر العقلي، ص   



 2 

طاب، وكيا منزلة بني األشخاص عن طريق حتديدىا لألدوار، ويف إبراز البعد التباديل احلوار  للخ
الشخص حني تناولو للكالـ  واذلدؼ الرئيسي ذليه القواعد ىو دتكني ادلتكلم من صياغة أقوالو اليت 
قد دتنعو بعض األحواؿ عن التدريح هبا، أو أف يرغب يف صياغتها على ّنط يكوف أكثر إبالغا 

م يف اإلفداح  يرغب ادلتكلّ وأحسن أتدية وأكثر إقناعا، ليتمّكن ادلستمع يف األخري من إدراؾ ما مل
   2«عنو

ومنو نالحظ أّف ىيه القوانني تتعّلق ابجملتمع وأخالقياتو، تشّكل يف أساسها معطيات توّجو 
 وحتّدد طبيعة الكالـ الي  حيققو ادلتكلم 

 قوانني اخلطاب اللغوي:-2
أجل إبرازىا  تتعّدد القوانني اليت حتكم اخلطاب اللغو ، وقد انشغل الكثري من الباحثني من

قبل تقدديها نشري إىل أّف ىيه القوانني اختلفت وبياف كيفيات استغالذلا يف االستعماؿ اللغو ، 
وتطّورت من عامل آلخر حبسب ادلآخي اليت كانت تسّجل على كل واحد منهم  ويف ىيا اإلطار 

 سنرّكز على ما يلي:
 منطق احملادثة )االستلزام احلواري(:-أ

وابط وادلعطيات اليت حتكم اخلطاب اللغو  بني متداوليو، يستمد أطروحاتو ويتعّلق بتلك الض
من القيم االجتماعية واألخالقية اليت تفرض على أفراد البيئة اللغوية ادلعيّنة احًتامها والعمل هبا لتنظيم 

 النشاط الكالمي 
كالمي " الي  بنّي أّف ادلشاركني يف النشاط الGriceوصاحب ىيا ادلبدأ ىو "غرايس 

يُفًتض أف حيًتموا ىيا ادلبدأ؛ إذ يتوقعوف أف ُيسهم كّل واحد منهم يف احملادثة بكيفية عقالنية ومتعاونة 
لتيسري إنتاج الكالـ وأتويلو، وقد صاغ ىيا ادلبدأ يف قولو "ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجو يف 

كثر مقًتحا أربع قواعد متفّرِعة " ىيا ادلبدأ أGrice  وقد شرح "غرايس 3الي  يقتضيو الغرض منو"
 العالقة، وقاعدة النوع، وقاعدة الكممنو، البّد أف حيًتمها ادلتخاطبوف ويستغّلوهنا؛ وىي: قاعدة 

  الكيف)ادلناسبة(، وقاعدة 
 تستلـز أف: :*قاعدة الكم

 تكوف إفادة ادلخاطب على قدر حاجتو -
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 أف ال تتعّد. اإلفادة القدر ادلطلوب -
 وتقتضي من ادلتكلم: ع:*قاعدة النو 
 أف يكوف صادقا فيما يقولو -
 أف ال يقوؿ ما ليس عليو بّينة -

من ادلتكّلم أف جيعل كالمو مناسبا وذا عالقة ابدلوضوع دعي ستوت *قاعدة العالقة )ادلناسبة(:
 وادلقاـ معا 

 وتتطّلب من ادلتكلم: *قاعدة الكيف )البيان والوضوح(:
 اإلجياز واإلفداح -
 از من الغموض وااللتباس االحًت -
 ترتيب الكالـ وتنسيقو -

وىيه القواعد متداخلة يف أصلها، دتّثل ضوابط تضمن أل  نشاط كالمي تبليغ اإلفادة 
ال دتثِّل رلّرد معايري ينبغي للمخاطبني اتِّباعها فحسب؛ بل دتثِّل ما »ادلقدودة يف وضوح، وليلك فهي 

  وىي 4«ويل أكثر من كوهنا قواعد معيارية أو قواعد سلوؾينتظرونو من سلاطبيهم؛ فهي مبادئ أت
على التعاوف بني ادلتخاطبني من أجل صلاح النشاط التبليغي وعدـ تضييع الغاية  -كما نر.–مبنية 

 اليت يتأسس عليها الكالـ 
ونشري ىهنا إىل أّف أ  انتهاؾ لقاعدة من ىيه القواعد قد يؤد  ابدلخاطب إىل توظيف آليات 

من أجل الوقوؼ على ادلقدد من القوؿ، قد ّنثِّل ليلك جبواب عمرو حينما يسألو زيد: "ىل أخر. 
؛ حيث نالحظ أّف اإلجابة قد تعرؼ أين يسكن بكر؟" فيجيب عمرو: "يف انحية قريبة من ىنا"

انتهكت قاعدة الكم اليت تتطّلب التحديد أكثر  ولكن إبمكاف زيد ىهنا أف يوظِّف آليات استنتاجية 
كما –خر. يدرؾ من خالذلا أّف عمرو ال يعرؼ بدقّة مسكن بكر  وىيه اآلليات ىي يف أساسها أ

" متفرِّقة عن منطق احملادثة، فعن طريقها حياوؿ الفرد الوقوؼ على ادلعاين Griceالحظ "غرايس 
 الضمنية اليت يقتضيها القوؿ 

 مبدأ التأّدب واعتبار جانب التهذيب:-ب
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يف مقالتها  "R.Lakoffدأ السابق، أشارت إليو "روبني الكوؼ وىو مبدأ تكميلي للمب
الشهرية "منطق التأّدب"، وذكرت أنّو ابإلضافة إىل قواعد "التبليغ" اليت يقتضيها السياؽ اللغو  ىناؾ 
ضوابط أخالقية أخر. ال بّد من مراعاهتا، ال تقّل شأان عن األوىل ابعتبار أهّنا تسهم ىي أيضا يف 

 ة ادلقدودة حتقيق اإلفاد
 وتتفرّع عن ىيا ادلبدأ ثالث قواعد هتييبية:

 )التأّدب ابآلداب العامة(: ومقتضاىا "ال تفرض نفسك على ادلخاطب"  :*قاعدة التعفف
 ومقتضاىا "لتجعل ادلخاطب خيتار بنفسو"  *قاعدة التشكك:

  5ومقتضاىا "لتظهر الوّد للمخاطب" *قاعدة التوّدد:
احًتاـ ادلخاَطب، وابلتايل استعماؿ العبارات اليت حتفظ ادلسافة بينو تستلـز قاعدة التعّفف ف

 وبني ادلتكّلم، مع عدـ اقتحاـ الشؤوف اخلاصة إالّ ابالستئياف قبل الكالـ فيها، واالعتيار بعد ذلك 
أما قاعدة التشكك فتقتضي من ادلتكلم أف ال حيمل ادلخاطب فعل ما ال يريده، يتجّنب 

ة، فيًتؾ ادلبادرة للمخاَطب يف اخّتاذ القرارات كأف يقوؿ لو: "رّّبا ترغب يف حتديل ما العبارات التقريري
 يف ىيا الكتاب" عوض أف يقوؿ لو: "ينبغي عليك حتديل ما يف ىيا الكتاب" 

أما قاعدة التوّدد فتقتضي استعماؿ األدوات واألساليب والديغ اليت تقو  عالقات التضامن 
 نْي ّبا حيقق االطمئناف والثقة والعناية والدداقة بني ادلتخاطبػَ 

بسياقات التعامل اليت الي  يغيِّيها  اجملتمعوىيه القواعد تستمد ىي األخر. ّنطيتها من 
 تكوف بني األفراد حبسب ادلوضوع وادلواقف ادلختلفة 

 مبدأ التواجو واعتبار العمل:-ج
طبع عليها اجلماعة اللغوية يف تُ  ادلعطيات األخالقية واالجتماعية اليتوىو مؤسس أيضا على 

" و"ليفنسن Brownإطار العالقة التواصلية، وقد ورد مضموف ىيا ادلبدأ عند "براوف 
Levinson يف دراستهما ادلشًتكة "الكليات يف االستعماؿ اللغو : ظاىرة التأّدب"  وديكن "

 صياغة ىيا ادلبدأ يف "لتدن وجو غريؾ" 
أساسيني؛ أحدمها مفهـو "الوجو"، والثاين مفهـو "التهديد"،  وينب ي ىيا ادلبدأ على مفهومني

فهو عبارة عن اليات اليت يدعيها ادلرء لنفسو، واليت يريد أف »  أما "الوجو" وىو نقيض "الديانة"
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تتحّدد هبا قيمتو االجتماعية، وىو على ضربني؛ "وجو دافع" أو قل "سليب"، و"وجو جالب" أو قل 
لدافع فهو أف يريد ادلرء أف ال يعًتض الغري سبيل أفعالو، أو قل ىو "إرادة دفع "إجيايب"  أما الوجو ا

االعًتاض"  وأما الوجو اجلالب فهو أف يريد ادلرء أف يعًتؼ الغري أبفعالو، أو قل ىو "إرادة جلب 
حفظ  االعًتاؼ"، فتكوف ادلخاطبة ىي اجملاؿ الكالمي اليت يسعى فيو كل من ادلتكلم وادلخاطب إىل

انبغة من ادلخاِطب فبفضلها فديانة وجو الغري تكوف   6«"ماء" وجهو حبفظ "ماء" وجو سلاطَبو
 يتحقق التهييب يف القوؿ 

اليت تنّزؿ يف التداوليات أّف من األقواؿ »أما عن التهديد )نقيض الديانة( فيقـو على أساس 
اليت تعوؽ بطبيعتها إرادات ادلستمع أو  ، وىي األقواؿمنزلة "أعماؿ"، وما يهّدد الوجو هتديدا ذاتيا

ادلتكلم يف دفع االعًتاض )أو الوجو الدافع( وجلب االعًتاؼ )أو الوجو اجلالب(  أما عن ادلستمع 
فإّف األقواؿ اليت هتّدد وجهو الدافع قد تكوف أقواال حتملو على أداء شيء ضلو "األمر والطلب والندح 

د"  وقد تكوف أقواال حتمل ادلتكلم على القياـ بشيء يلـز ادلستمَع والتيكري واإلنيار والتحيير والوعي
و ادلستمع إىل قبولُو أو ردُّه مثل "العرض والوعد"  وقد تكوف أقواال تعّبِّ عن رغبٍة للمتكلم تدع

واإلعجاب"  أما األقواؿ اليت هتّدد الوجو اجلالب للمستمع فقد تكوف أقواال تعّبِّ حفظها كػ"التهنئة 
تقومي السليب مثل "اليـ والسخرية"، أو تكوف أقواال تعّبِّ عن عدـ االكًتاث مثل التعّرض لكالـ عن ال

ادلخاِطب قبل أف يفهم مراده، أو قطع كالمو قبل أف يتّمو  وأما ادلتكلم فنيكر من األقواؿ اليت هتّدد 
اجلالب "االعتيار  "الشكر" و"قبوؿ الشكر"، وقد نيكر من األقواؿ اليت هتّدد وجهوالدافع  ووجه

فمثل ىيه األفعاؿ اللغوية قد هتدد الوجو اجلالب والدافع معا للفرد، ليا البّد من   7«واإلقرار والندـ"
 مراعاهتا يف العملية التخاطبية حىت نضمن النجاح يف تبليغ الغاايت ادلقدودة 

ساطة صّيغ تعبريية وانطالقا من ىيه ادلعطيات كاف البّد من حتديد "خطط ختاطبية"، تتحقق بو 
" مخس Levinson" و"ليفنسن Brownمضبوطة للتخفيف من آاثر التهديد  وذكر "براوف 
 خطط خيتار منها لقولو ذ  الدبغة التهديدية وىي:

 أف ديتنع ادلتكلم عن إيراد القوؿ ادلهّدد -أ
 أف يدرِّح ابلقوؿ ادلهّدد من غري تعديل خيفف من جانبو التهديد  -ب
 ابلقوؿ ادلهدِّد مع تعديل يدفع عن ادلستمع اإلضرار بوجهو الدافع  أف يدرِّح-ج
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 أف يدرِّح ابلقوؿ ادلهدِّد مع تعديل يدفع عن ادلستمع اإلضرار بوجهو اجلالب -د

  8أف يؤّد  القوؿ بطريق التعريض اتركا للمستمع أف يتخرّي أحد معانيو احملتملة-ىػ
أف يناولو كوب ادلاء ادلوجود على الطاولة"؛ فقد قد ّنثِّل ليلك ّبوضوع "طلب زيد من عمرو 

 تتنوّع طبيعة العبارات اللغوية وفق ما يلي:
 فقد ديتنع "زيد" عن طلب الكوب؛ ألّف فيو سلاطرة ابلوجو تضر بو أو ابدلستمع -أ
قد يطلب "زيد" من عمرو أف يناولو الكوب دوّنا استعانة بديغة تلطِّف من األثر -ب

 ادلوجود على الطاولة"  لب؛ كأف يقوؿ لو: "أطلب منك أف تناول ي كوبالتهديد  ذليا الط
قد يطلب "زيد" من "عمرو" أف يناولو الكوب مع التوّسل بديغة حتفظ الوجو الدافع -ج

 لعمرو كأف يقوؿ: "ىال انولت ي كوب ادلاء ادلوجود على الطاولة" 
ل بديغٍة حتفظ الوجو اجلالب قد يطلب "زيد" من "عمرو" أف يناولو كوب ادلاء مع التوسّ -د

 لعمرو كأف يقوؿ لو: "ألست تشرب ادلاء كّلما شعرت ابلعطش" 
كأف يقوؿ لو: "ادلاء ضرور    و" أف يناولو الكوب بطريق التلميحقد يطلب "زيد" من "عمر -ىػ

 جلسم اإلنساف فمن األحسن اإلكثار من شربو" 
خلطاب من جهة أخر.، وتستمّد وىيه اخلطط تتنوّع حبسب ادلوضوع من جهة، ومتلقي ا

معطياهتا من اجملتمع وطبائعو األخالقية اليت دتلي على ادلتكلم خدوصيات معّينة يراعيها يف خطابتو 
 ادلختلفة 
 مبدأ التأّدب األقصى واعتبار التقّرب:-د

" يف كتابو "مبادئ Leechوىو مبدأ مكّمل ومفّدل أكثر دلبدأ التعاوف، أورده "ليتش 
 "، وقد صاغ ىيا ادلبدأ يف قاعدتني أساسيتني:التداوليات

 األوىل سلبية: وىي "قلِّل من الكالـ غري ادلؤدَّب" 
 الثانية إجيابية: وىي "أكثر من الكالـ ادلؤّدب" 

 دتني قواعد فرعية أخر. ذات صورتني سلبية وإجيابية أيضا؛ منها:وقد تفّرعت من ىيين القاع
 ى التوايل:وصوراتىا مها عل قاعدة اللباقة:-أ

 قلِّل من خسارة الغري *
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 *أكثر من ربح الغري 
 وصوراتىا مها: قاعدة السخاء:-ب

 *قلِّل من ربح اليات 
 *أكثر من خسارة اليات 

 وصوراتىا: :قاعدة االستحسان-ج
 قّلل من ذـ الغري *

 *أكثر من مدح الغري 
 وصوراتىا مها: قاعدة التواضع:-د

 *قلِّل من مدح اليات 
 ذـ اليات *أكثر من 

 : وصوراتىا مها:قاعدة االتّفاق-ىـ
 قّلل من اختالؼ اليات والغري *

 *أكثر من اتّفاؽ اليات والغري 
 : وصوراتىا مها:قاعدة التعاطف-و

 *قلِّل من تنافر اليات والغري 
  9*أكثر من تعاطف اليات والغري

ت االجتماعية بني وأىم شيء نالحظو من ىيه القواعد ىو طبيعتها ادلستمّدة من العالقا
األفراد واليت تفرض خدوصيات أتديبية تضمن النجاح والفعالية لالّتداؿ اللغو ، فإذا مل حيًتمها 
ادلتكلم فقد يؤّد  بو األمر إىل قطع ادلخاطبة، أو عدـ حتقيق الغرض ادلبتغى من القوؿ  قد ّنثِّل لدور 

 ىيه القواعد يف "األمر" فقد نقوؿ:
 أعطي ي ادلاؿ -أ
 ريد أف تعطي ي ادلاؿ أ-ب
 ىل إبمكانك أف تعطي ي ادلاؿ -ج
 ليتك تعطي ي ادلاؿ -د
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فاجلملة األوىل ال أتخي ابللباقة حيث مت األمر بطريقة مباشرة، يف حني صلد يف اجلملة الثانية 
شيئا من اللباقة؛ إذ حتقق طلب ادلاؿ ابجلملة اخلّبية اليت تًتؾ للمخاطب االختيار يف إصلاز ما طُلب 

  أما الثالثة فهي أكثر لباقة من السابقتني؛ ألهّنا جاءت يف شكل استفهاـ يًتؾ للمجيب حرية منو
االختيار بني "نعم" و"ال"  يف حني كانت اجلملة الثالثة أكثر لباقة من اجلمل السابقة؛ ألهّنا تظهر 

 الفعل )فعل العطاء(  عدـ طمع ادلتكلم يف وقوع ادلطلوب، شلا ال يؤّد  إىل التنازع إف يتحقق إصلاز
 مبدأ التصديق واعتماد الصدق واإلخالص:-ىـ

أشار إليو طو عبد الرمحن ومسّاه "مبدأ التدديق"، وقد استمّده من الًتاث اإلسالمي حيث 
"مطابقة القوؿ للفعل"، و"تدديق العمل للكالـ"  وقد صاغ ىيا ادلبدأ يف  يّتخي صورا سلتلفة منها:
 :10، وبناه على عندرين أساسينيوال ال يددِّقو فعلك"مقولة: "ال تقل لغريؾ ق

 أحدمها: "نقل القوؿ"؛ ويتعلق ابجلانب التبليغي من ادلخاطبة 
 اثنيهما: "تطبيق القوؿ"؛ ابجلانب التهييبػي منها 

ويتفرّع عن مبدأ التدديق يف جانبو التبليغي قواعد مضبوطة، ذكرىا ادلاورد  يف كتابو "أدب 
 وىي:الدنيا والدين"، 

 ينبغي للكالـ أف يكوف لداٍع يدعو إليو؛ إما يف اجتالب نفع أو دفع ضرر -
 ينبغي أف أييت ادلتكلم بو يف موضعو ويتوّخى بو إصابة فرصتو -
 ينبغي أف يقتدر من الكالـ على قدر حاجتو -
 جيب أف يتخرّي اللفظ الي  بو يتكلم -

ي قواعد  مستوحاة من الًتاث اإلسالمي ويتفرّع أيضا عن مبدأ التدديق يف جانبو التهييبػ
 أيضا، وىي متعلِّقة يف أساسها من مقتضى قواعد التخاطب ادلعلومة وىي ثالث:

 قاعدة القدد: "لتتفّقد قددؾ يف كّل قوؿ تلقي بو إىل الغري" -أ
 قاعدة الددؽ: "لتكن صادقا فيما تنقلو إىل غريؾ" -ب
 تجّردا عن أغراضك" قاعدة اإلخالص: "لتكن يف توّددؾ للغري م-ج

وكّل ىيه القواعد انبعة من مبادئ التخّلق االجتماعية، واليت ترتقي ابإلنساف إىل السلوؾ 
تقـو على التخاطب بنية تفاعلية »اخلرّي، يتحقق ذلك انطالقا من حسن الكالـ والتأدب فيو  فػ
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 تقّررت عند ادلشتغلني ضربني من ادلبادئ؛ مبادئ تواصلية وأخر. تعاملية، وإّف أىم مبادئها اليت
ابلنظر يف الكالمي اإلنساين مخسة: "مبدأ التعاوف"، و"مبدأ التأّدب"، و"مبدأ التواجو" و"مبدأ 

وكل ىيه تسعى إىل حتسني األداء الكالمي والرقي بو ضلو   11«"التأّدب األقدى"، و"مبدأ التدديق
 أتدية السلوؾ احلسن ادلب ي على حسن القوؿ والفعل معا 
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