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برزت منذ مطمع نياية القرن المنصرم مناىج لسانية اختمفت مناىجيا في
وصف المغة ومحاولةً لمتفسير من زوايا أُخرى ،ومنيا المنيج الوظيفي الذي واجو
اىتمام ًا بالغ ًا بوظائف المغة وكذلك بأثر التفاعل الخاطبي الذي يجري فيو استعماليا
باعتبارىا تمفظاً  ،مستنداً عمى البعد التداولي ،أي بالنظر إلى المقال والمقام ،بما
يحقق أىداف التعبير والتواصل ،أن التركيب النحوي لو داللتو ومقاصده في
االستخدام في ٍ
مقام معين ،بالنظر إلى الظروف المحيطة باإلنجاز الخطابي أو ما
يسمى أيضاً بالوضع التخاطبي بين المتكمم والمخاطب في طبقة مقامية معينة لتمبية
حاجات وأغراض الجمل والكممات التي وضع من اجميا النص .وعميو تتكون بنية
النحو من جانب نظر النحو الوظيفي ،عمى أساس ثالث مستويات تمثيمية:
المنفذ والمستقبل واألداة والمكان والزمان.
 – 1مستوى الوظائف الداللية :كوظيفة ُ
 – 2مستوى الوظائف التركيبية :كوظيفتي الفاعل والمفعول.
 – 3مستوى الوظائف التداولية :كوظيفة المبتدأ ووظيفة المحور
تتمثل العالقات التي تقيميا النظرية التداولية مع فيم أفعال الكالم في األحتكام
و ٌ
الى سموكنا المغوي والى قواعد ومبادئ تتسم بطبيعة عقمية وبالطبع تختمف ىذه الفكرة
عن المفيوم التقميدي لمعالقة الموجودة بين المغة واستعماليا ،بحيث تُحدد مجموع
المعطيات التداولية والتي ىي (المكان ،الزمان ،والشخصية) مع مجموع المعارف
معين ،وبتعبير
المشتركة بين األشخاص المتخاطبين قيمة استعمال ممفوظ ما في سياق ُ

آخر ،تفترض النظرية الكالسيكية أن معنى الممفوظ في حالة االستعمال تابع لمسياق
الذي يرد فيو.
وىنالك عددا من المقاربات التداولية التي تضع الفرضيات بحيث تحدد طرق استعمالنا
لمغة في التواصل وفي الخطاب بواسطة مبادئ عامة عمى أساس االستنتاجات التداولية
وسبق لـ(غاريس) أن عرض في ىذا المنحى تحميالً تداولياً متمثالً في تحديد ميدان عمم
الداللة في مظاىر تُالئم الممفوظات من حيث شروط تحقيقيا .إن ما جاء بو (غرايس)
ىو تحميل األفعال المغوية غير المباشرة ،ونجد تصو اًر لمتحميل التداولي ييدف إلى
التح ُكم في استعمال المبادئ التداولية ،والذي أخذ يتوسع عمى يد المفكر الفرنسي
(ديكر) في أعمالو حول الظاىرة الحجاجية ،وتمثل ىدفو عكس مقاربة (جريس) في
تفسير المظاىر المالئمة لمممفوظات باعتبارىا نتائج لظواىر حجاجية داخمة في إطار
بنية المغة.
لن تصبح قوانين الخطاب بيذا المنطمق مبادئ تُفسر آثار المعنى النصي المرتبطة
باستعمال الممفوظات ،ولكنيا مبادئ تُفسر االختالف بين الظواىر الحجاجية الخاصة
بالجمل في المغة ،ومجاالتيا المرجعية في الخطاب .لقد أوجدت نظرية (غرايس) طريقة
جديدة لمنظر إلى التداولية ،والى التواصل تتمثل بالمساىمة األساسية لـ(غرايس) عمى
المستوى النظري في استدعاء مفيوم الـ(التضمين) والذي يسمح بتفسير االختالف بين
داللة الجممة ومعنى الممفوظ ،أما عمى مستوى التواصل ،يقترح(غاريس) مبدءًا عاما
وىو مبدأ التعاون ويؤدي ىذا المبدأ إلى التواصل والتفاعل فيما بين المتخاطبين بشتى
الظروف وانطالق ًا من ممارستنا لمغة ،نجد ُأنفسنا في دائرة التفاعل سواء بطريقة
مباشرة أو بطريقة غير مباشرة ،وسواء رغبنا في ذلك أو لم نرغب ،من ىذا الجانب

وىما اإلنتاج
يقتضي الفعل التواصمي من المتخاطبين وجود عاممين متوازيين أال ُ
والتأويل ،فاإلنتاج

ُيحيل إلى التمٌفظ الذي يرتبط بالمتكمم بالدرجة األولى ،في حين

يتطمب التأويل من المتمقي االستناد إلى ِعدة وسائل لسانية وغير لسانية.من المحتمل أن
المقاربة التداولية ،فيذه النظرية
تكون نظرية أفعال الكالم قد ساىمت أكثر في انتشار ُ
ليست بنظرية لسانية ،ولكن مقاربة فمسفية لمغة وىي تحاول أن تُفَسر بمصطمحات عامة
لبعض مجاالت المغة البشرية بمعزل عن أية لغة خاصة ،ولعل جذورىا ُمستمدة
من)أوستين( وبعد ىذا اإلطراء أجد أن الكفاءة التواصمية أساس الفعل الكالمي،
أتساعيا في حياة البشر وبعد تقدم وسائل التفاعل بين بني البشر ،من دون
وتكوينيا و ُ
إىمال لمكفاءة المسانية لما ليا من دور في التواصل
إن نجاح التأويل النصي يرجع إلى اكتساب الكفاءة المسانية إلى جانب كفاءات أخرى،
وحتى وان اختمفت في محتواىا إال أنيا تشكل نسيج ًا يسمح إلى الوصول في بعض
األحيان إلى ما ىو أعمق من القول التراتبي (ال ُمضمر من القول)
وتمعب القوانين دو اًر ىاماً في تأويل الممفوظات ،فيي مجموعة من المعايير
اميا فمن (مبدأ التعاون) الذي ينبني عميو ك ٌل
التي يجب عمى المتخاطبين احتر ُ
تفاعل لغوي والذي ينقسم إلى عدة أبعاد ومن أىميا)الصدق ،الشمولية ،الوضوح)
وينبغي عمى المتخاطبين طبق ًا ليذا المبدأ تقاسم نوع من اإلطار والمشاركة في
إنجاح العممية التواصمية.
إن البحث عن قوانين الخطاب يعني البحث عن إنجاح العممية التواصمية ،بحيث

كمما احترمنا القوانين كمما استطاع المتخاطبون الوصول إلى أغراضيم دون عوائق
تعترض

العممية التخاطبية إن قوانين الخطاب أو أحكام المحادثة ليست بقواعد

المصرح بيا)
أخالقية ،وال بقواعد نحوية ولكن يسمح عممُيا بانزياح الدالالت(غير ُ
مكننا من إعادة بناء الخطابات بطريقة ال تُخرجيا عن أنساقيا أو
وبصفة عامة تُ ُ

سياقاتيا المعول عمييا.

