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  قسم اللغة واألدب العريب                                 كلية اآلداب والفنون                   
  النقد احلديث واملعاصر: ختصص                                      املستوى السنة األوىل ماسرت

  التداوليةاللسانيات  :املادة
  عبد احلليم بن عيسى: األستاذ

  "القوة اإلجنازية والكفاءة التداولية": حماضرة بعنوان
  :الفعل الكالمي والكفاءة التداولية-1

يقوم على توظيف اآلليات اللغوية  ،استداليلو ويلي فعل يف نظرية األفعال الكالمية الكالمي  الفعل
يف هذا السياق " Gumperzغمربز "ويشري . وغري اللغوية من أجل الوقوف على القوة اإلجنازية املقصودة

الستدالل، ويقوم على  "L'interprétation التأويل"«إىل أّن  يف وضعية كل ملفوظ يتعّلق دائما 
نّه يقتضي حماوالت تقومي  أ؛ أي "Assertif إخبار" وليس "Conjecturel ختميين"فهو إذن  .مقتضيات

لعالقة مع افرتاضات أساسية أخرى ال بقيمة احلقيقة  كما يقتضي قصد التواصل، وقصد ال يصدق إال 
  .Philipe Blanchet, La pragmatique d'austin à goffman, P:61      . »املطلقة

لكشف  ،الذي يرد فيه" سياق احلال"انطالقا من  ،يلحتليل الفعل القو " الفعل االستداليل"ويقتضي 
  :عن

  . النمط القويل املستعمل واالختيارات اللفظية اليت وظَّفها املتكلم-
ا املتكلم قوله-   .الطريقة اليت استعمل 
  .اسرتاتيجيات التفاعل مع املتلقي؛ ومبادئ التخاطب معه-
رات اللغوية وغري اللغوية اليت تسهم يف-   .تنامي الفعل الكالمي املؤشِّ
كيف ختتلف توجُّهات القوة اإلجنازية، واليت قد ترتد إىل تداخل املقاصد، أو اختالف املستوى بني -

  .طريف التواصل، أو غري ذلك
ألفعال الكالم " Austinأوستني "أنّه يتَّضح من عرض " راث كيمبسون"يذكر يف هذا السياق  و

يتوقف تعيني قوة فعل الكالم ومجيع أصناف اللزوم من «لعملية التواصل أنّه " Griceغرايس "وتوضيح 
ديته على اقتسام االفرتاضات واالشرتاك فيها من لدن املتكلم واملستمع،  خطاب ما يقصد تبليغه و

لضبط يتوقف هذا التعيني على جمموعة االفرتاضات اليت يعتقدها املتكلم ويشرتك فيها معه املستمع . و
ا ميكن أن ينظر إليها كما لو كانت جزءا من  وهكذا يبدو أّن قوة فعل الكالم من كل عبارة متلفظ 

ا املتلقي إلدراك . »...اقتضاء خطاب كلي وهي إشارة جلية إىل أمهية العمليات االستداللية اليت يقوم 
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، تستجمع ضمن ما يسمى كاملقصد املراد، واليت تقتضي تفعيل جمموعة من اآلليات اليت متكِّنه من ذل
  ."الكفاءة التداولية"بـ

  :وطبيعتها ماهية الكفاءة التداولية-2
ا الفعلية اليت تتجلى فيها "الكفاءة التداولية"تعين  تستدعي ، املقدرة على استخدام اللغة يف سياقا

ا بكيفيات إنتاج الكالم و  من املتكلِّم أن يكون على دراية التعبريية، فيوافق ويالئم بني األحوال ومقتضيا
  .الكالم ومالبساته اخلارجية

ملقام «فالتمكُّن من معرفة اللغة ليس كافيا المتالك هذه الكفاية؛ بل هو مرهون  ملعرفة الشاملة 
الذي جتري فيه اللغة لكي يتمكن املتكلم من تنويع أساليب كالمه وفق ما تقتضيه املواقف والوضعيات 

  . »تمعالتواصلية يف ا
كل ملكة من هذه امللكات اخلمسة، ختتص « :حيث أقر أنّ " Van dijkيك افان د"وهذا ما بّينه 

بقالب ينتمي إليها ممّا ينتج عنه مخسة من القوالب وهي القالب اللغوي، القالب املعريف، القالب 
  .»االجتماعي، القالب املنطقي، والقالب اإلدراكي

الكالمي تقتضي معرفة تداعيات تداول الكالم يف البيئة اللغوية املعينة؛ واليت فاملعرفة بتأويل الفعل 
سع من خالل معطيات أخرى متليها خصوصيات التفاعل االجتماعية تنطلق من املعرفة اللغوية البحتة، وتتّ 

  .والثقافية والنفسية
ت-3   :الكفاءة التداولية مكو

  :الكفاءة اللسانية-أ
القدرة الظاهرة على استعمال اللغة للتعبري عن فكرة أو موقف «منظورها العام  تعترب هذه الكفاءة من

حسن صورة وأجود عبارة، وذلك بتوظيف كل ما حيمل على اإلمتاع واإلقناع؛ أي حسن  أو شعور 
استعمال األدوات والكلمات والرتاكيب واألساليب والتحويالت وفقا ملا يتطّلبه املوقف الكالمي على 

متنح املتكلم القدرة على وهي ، »يديولوجية، ثقافية وغريهاإنفسية، اجتماعية، سياسية، (تداولية خلفيات 
  .انطالقا من موقف معّني  إنتاج القول مبا يؤدي املقاصد املطلوبة

ذا التصور، ابن رشيق إىل ما يتعلَّ وقد أشار  بعد اجلّد الذي –أول ما حيتاج إليه الشاعر «: لاقفق 
؛ فإذا َنَسَب ذلَّ وخضع، وإن علم مقاصد القول والسياسة، وحسن التأّينِ  -وفيه وحده الكفايةهو الغاية 

مدح أطرى وأمسع، وإن هجا أخلَّ وأوجع، وإن فخر خبَّ ووضع، وإن عاتب خفض ورفع، وإن استعطف 
به، ويداخله  يف حن ورجع، ولتكن غايتك معرفة أغراض املخاطب كائنا من كان، ليدخل إليه من 
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وهي دعوة صرحية إىل ضرورة معرفة جهات إنتاج الكالمي مبا يوافق املوضوع، ويتالءم مع . »...ثيابه
  .املتلقي

م أن تكون له القدرة على اختيار الصيغ اللغوية، وتوظيف الكفاءة اللسانية من املتكلِّ تستدعي 
رات اليت متكِّنه من حتقيق القوة اإلجنازية املقصودة؛ فاستعم ال املصدر يف األمر مثال خيتلف عن املؤشِّ

ً  ﴿استعمال الفعل، ومن ذلك قوله تعاىل  ْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا أّن الفعل  على أساس، )83البقرة ( ﴾َوِ
ملصد لفعل قوىر أاإلجنازي    .داللة على املقصود منه 

ملؤول؛ فهي لعملية التأويلية اخلاصة   ل للمؤولالكفاءة اليت ختوِّ  أّما من منظورها التداويل وعالقتها 
  :ن ومهاان أساسياوجب فيه شرطتَ سْ يُ والذي  ،ويل ما يستقبله من املرسل

للغة املستعملة على املؤوِّ -أ ، ممّا )اجلانب الصريف، والصويت، والرتكييب واملعجمي(ل أن يكون عاملا 
رات التأويل اللساين، وهذا ما عزّ  كتشاف مؤشِّ من متام آالت « :ل العسكري بقولهزه أبو هاليسمح له 

ومعرفة املقامات، وما يصلح يف كّل واحد منها ... البالغة التوّسع يف معرفة العربية، ووجوه االستعمال هلا
  .»من الكالم
، ولكل صيغة صرفية امث جيب أن يعلم املؤوِّل أّن لكل خاصية تنغيمية أو تطريزية معىن خاص- ب

ة صرفية داللية معجمية، وأّن تركيب هذه الوحدات إّمنا يكون حبسب ، ولكل وحدةمعين داللةمعينة 
  .األساليب، ولكل أسلوب خصائصه

  ):اليةاحل(الكفاءة السياقية -ب
ويل للفعل الكالمي؛ فبمعرفة مالبسات الفعل القويلمتّثل  تتم عملية  دعامة أساسية إلقامة أّي 

متثِّلها معارفنا املوازية املكتسبة لتوِّ التخاطب، ومتثِّلها انطباعاتنا حول حميطنا لتخاطيب، «و. الفهم والتأويل
زمنة وقائعه وأمكنتها ا، و شيائه ومواقعها، وبشخوصه وسلوكا ثري حميطنا هذا فينا  فالقول يف . »و

  .سياقها؛ بل ال يكاد ينفصل عنهالتأويل التداويل ليس جمرد مجل معزولة عن 
ال ميكن ضمن نظرية األفعال الكالمية عزل الفعل  إذ ؛ولذلك فهذه الكفاءة امتداٌد للكفاءة اللسانية

الكالمي عن سياقه الذي حيتضنه؛ بل ال يتحّقق الفعل اإلجنازي من غري قيامه على مسرح ختاطيب ما؛ 
كما تساعد الكفاءة اللسانية على «ولذلك . تتم القوة اإلجنازيةينشئ فيه املتكلم كالمه، ويتلقاه املتلقي، ف

أل  حتديد مؤشرات التأويل اللسانية، فكذلك حنتاج إىل كفاءة سياقية الكتشاف مؤشرات أخرى تتعلق 
واألنت وهيئات احلضور يف الزمان واملكان، وهي مؤشرات تدعو إىل التأويل كلما بعثت على إحلاق 

  .»متغريات قصدية
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ولذلك قد ال نغايل إن قلنا إّن جوهر الفعل اإلجنازي يقوم على مدى خلق املالءمة بني الفعل 
مني التأويل الناجح له" سياق احلال"الكالمي و ويف هذا اإلطار . الذي يُنتج فيه، وكل ذلك من أجل 

رد فيه، واملقام أو يذهب بعض األلسنيني إىل اعتبار معاين الكلمات جزءا ال يتجزأ من السياق الذي ت«
ا   .»الظروف احمليطة بزمان هذه الكلمات ومكا

  :الكفاءة املوسوعية-جـ
ملعرفة العامة اليت تتوافر لدى املتكلم؛ واليت متكّ "الثقافية"وقد تسّمى  نه من إنتاج الفعل ؛ وتّتصل 

للفعل الكالمي من جهة ه من إجياد التأويل املناسب سعفالقويل مبا حيمل مقصده من جهة، واملتلقي حيث ت
وهلا . الفرد ايها البيئة اليت ينشأ فيهوهي تعكس ثقافة الفرد ومدى نضجه ودقة تفكريه وخربته، تغذِّ . أخرى

عندما ال يشرتك الناس الذين يتحاورون نفس الثقافة ونفس املعرفة ونفس القيم ونفس «فـ ؛قيمتها يف ذلك
إن هذا الفهم يكون ممكنا من خالل التفاوض بشأن املعىن،  .الفهم املتبادل يكون صعبا املسلمات، فإنّ 

ولكي تتفاوض مع أحدهم بشأن املعىن عليك أن تعي االختالفات يف اخللفيات وحترتمها، وتعلم مىت تكون 
تلك االختالفات مهمة، وحتتاج إىل ما يكفي من التنوع الثقايف والتجربة الشخصية كي تعي بوجود رؤى 

  .»عرف ما هي طبيعتها احملتملةخمتلفة للعامل، وت
ا ترتبط مبجموعة املعارف الضمنية اليت مي" Orecchionieأوريكيوين "وترى  ّ لكها املتكلم تأ

ا جمموعة أنظمة التأويل والتقييم حول العامل املرجعي الذي تتداخل مع  ّ واملستقبل عن العامل واأليديولوجية، إ
  .24فعل القول من الذاتية يف اللغة، ص .حمدودة أكثر منها غامضةالكفاءة اللسانية للعالقات اليت هي 

م من تكييف فعله الكالمي تصرحيا أو تلميحا حبسب تداعيات وتظهر فعاليتها حينما يتمكَّن املتكلّ 
ا ضمن معطيات خمصوصة ويلي انطالقا من تفعيل آليا د املتلقي أي عمل    .السياق، وملا ير

ستخراج املعلومات " Orecchionieأوريكيوين " ذكروت أنّه إذا كانت الكفاءة األلسنية تسمح 
ً رحبا يضم معلومات خارجية تعبريية أدائية تتناول السياق، أو  الِضْمتعربية، فإّن الكفاءة املوسوعية متثِّل خزَّا

ويالته وتقومياته، ونطلق عليه ا تبعا للظروف اسم جمموعة معارف ومعتقدات ونظام متثيالت العامل املرجعي و
املعلومات "، و"Bagage cognitifاملعارف اإلدراكية "، و"Axiomes de croyancesبديهيات االعتقاد "

وهي تشكِّل معلومات خلفية . ).285-284ينظر أوركيوين، املضمر، ص ("Informations préalablesاملسبقة 
ويل القول املعني انطالقا من علي رتكزي   .سياق معنيها املتلقي يف 

  :ومن أهم مميزات هذه الكفاءة ما يلي
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ا ؛ حبيث اختالفها من شخص آلخر-1 يستحيل سردها بكاملها دفعة واحدة نظرا لتفاوت درجا
ا من فرد آلخر، وخاصة كلما ابتعدت املسافة بني األفراد عمرا وثقافة وحضارة وجنسا  وكل   ...ومكو

  .ني املتلقني للقول الواحدذلك قد يؤدِّي إىل اختالف التأويل ب
ت-2 حبسب طبقات الناس وما يتبع ذلك من فروق انطالقا ف ختتل ؛الكفاءة املوسوعية مستو

من البيئة اجلغرافية واحلياة الثقافية واألخالقية، وطبيعة التعامالت اليومية، وحبسب طبيعة التفكري وبناء 
من تلقاء نفسها، بل تنمى انطالقا من تعامالت ومن هنا نالحظ أن هذه الكفاءة ال ُتكتسب . الشخصية

  .الفرد مع احمليط العام الذي ينتمي إليه
ة بتغريُّ الواقع-3 ا متنوِّعة ومتغريِّ ّ ، وبتغّري الواقع تتغّري الثقافات والعلوم واأليديولوجيات، وكل أ

 فهمها اليوم، معينة قد تغّري فالكثري من املفاهيم اليت كان يفهمها القدماء بصورة ... ذلك يؤثر على الفهم
ط اخليل، واعتبارات توزيع الغنائم والرق  ألحكام الشرعية، مثل مفهوم القوة وحكم ر ومن ذلك ما يتعلق 

خلصوص يف الفعل الكالمي غري املباشر؛ .  الواقعوما إليها، وكل ذلك نتج بفعل تغّري  فالفهم ليس واحدا و
ختالف املتلقني وثق   .افتهم، والزمان واملكان، وغري ذلكبل قد خيتلف 

ل تراكما ّن معطياتنا املعرفية املوسوعية ميكن أن متثِّ أل ؛وهناك عالقة بني الكفاءتني احلالية واملوسوعية
ما يعد مقوما من مقومات كفاءتنا السياقية احلالية اآلن  إنّ مث  ،للمعطيات اليت توافرت لكفاءتنا احلالية

وما من مقومات كفاءتنا املوسوعية، واليت تقوم على ما أتت عليه التجارب يصبح بعد ذلك جتربة ومق
  .كفاءتنا السياقية احلالية تقوم على ما توفره التجربة اآلنية  املاضية؛ إال أنّ 

  : )المنطقية( الكفاءة االستداللية-د
اللغات الطبيعية ال تستطيع «نّه أل ؛يف حدود القول فحسبأيضا املؤوِّل  املتكّلم ومنه ال يبقى عمل

ترميز مجيع األفكار اليت تدور يف خلد اإلنسان، لذلك تلجأ إىل االستدالل واالستنتاج واستحضار السياق 
ب يف اآلن نفسه حل العقد مع االستدالل لضمان انطالقا من األقوال اليت تعترب يف أغلبها خطاطات تتطلّ 

ليتني الواحدة تكمِّل األخرى؛ األوىل تعتمد فالذهن البشري يشتغل يف ا. فهمها على الوجه املطلوب لواقع 
، وال تقف آليات ).43عبد السالم عشري، عندما نتواصل نغري، ص (»على حل الرتميز، والثانية تقوم على االستدالل

  .االستدالل عند املعطيات اللغوية؛ بل تنتعش أكثر ببقية املعطيات اليت يقوم عليها سياق احلال ككل
لقول ليس مضمونه؛ بل إرادته وهلذا يُ  فرتض ضمن نظرية األفعال الكالمية أّن ما يُطلب إيصاله 

رات لغوية يطرحها القائل فيجعل فعل  القائمة على حلِّ عقده ترميز لسانيا واستدالليا انطالقا من مؤشِّ
ت اليت يوفِّ التأويل يتّ  ت الكلمات وطريقة رها القول والسياق انطالقا من دالالسع ويشمل كل اإلمكا
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ا مه معطيات سياق احلال، وكل ذلك يف تفاعل وما تثريه من تطلعات وتوقعات، وما تقدِّ  ،تركيبها وإحياءا
ت املتاحة لدى املؤول   .مع اإلمكا

قامت حيث ت على مستوى احلارس جر العملية االستداللية اليت " صبيان الليل"وقد الحظنا مع 
كيد هذه لفة عن تلك اليت اعتمدها احلجّ على افرتاضات واعتقادات خمت ويل هو  اج، والغاية من كل 

أوريكيوين "نا تظهر صعوبة تقنني هذا الفعل، تقول من ه. لك انطالقا من معطيات خاصةاالفرتاضات أو ت
Orecchionie :"» هو إّن درجة تقنني القواعد املؤلفة هلذه الكفاءة هي جّد متغرية؛ كما أّن املنطق الطبيعي

اميته تتجلى من خالل تعّدده وتنّوعه؛ )284املضمر، ص (»"منطقا مبهما"يف مجلته ويف خصوصيته  ، وإ
بل  ؛كان واحدا لكّنه مل تفعل فيه قوى املنطق الطبيعي بطريقة موحدة" صبيان الليل"فالفعل قويل يف قصة 

ويل احلّجاج ويل احلارس و لكفاءة  ونعتقد أّن السرَّ يف ذلك. اختلفت بني  يرتبط بصفة مباشرة 
  .، واليت ختتلف اختالفا بيِّناً بينهما)الثقافية(املوسوعية 

ل إىل التأويل املطلوب يف السياق وصِ لتتجلى فعالية هذه الكفاءة من القدرة على خلق الفرضية اليت تُ 
قوال سابقة ن عادة من جمموع الفرضيات سياق فهم قول ما يتكوّ «وهنا نشري إىل أّن  .املعني املعربَّ عنها 

ه يشمل  هي جزء من نفس احلوار أو اخلطاب، فالسياق ليس هو األقوال السابقة أو اللحظية فقط، ولكنّ 
ويل القول يفرض حدودا على أصناف السياقات  كل الذاكرة املوسوعية، غري أّن النشاط الذهين يف حلظة 

ا عن ... ق املالئمالسيا ئالسامع أو القار /املمكنة فيختار املؤول لذلك فالناس ميلكون فرضيات يتصورو
طِّ  ا  دون أن يتقامسوا نفس الفرضيات حول هذه  درااألشياء واألحداث واألشخاص واملواقف اليت يواجهو

 ،، وتعمل هذه الكفاءة على إعطاء املتلقي القدرة على طرح الفرضية اليت تالئم املقصد املعني»األشياء
  .لسياق الذي جيري فيه التواصلا من اعتمادوا

إىل أنّه انطالقا " الكفاءة التداولية"وبقي أن نشري من خالل عرضنا لألصناف اليت تقوم عليها 
من هذه الكفاءة قد يتصّرف املتكلم يف بعض املواقف يف استعمال بعض أصناف األفعال الكالمية؛ 

ويعمد إىل القوة اإلجنازية غري  ،مقام التصريحفيصرح يف  ؛"سياق احلال"وحبسب  ،مبا يشاء هافينوِّع في
  .املباشرة إن استدعى منه األمر ذلك


