األصول العلمية والمعرفية للسرديات

أ.بوطيبان آسية
ال شك أف احلديث عن السرديات بإجراءاهتا النظرية والتطبيقية ال يستقيم إال بالوقوؼ على نظرية التلفظ وما توصلت
إليو من نتائج علمية يف ظل واقع احلدث اللغوي الذي مهما كاف ال خيرج عن اللساف ،فهو اخلاصية اجلوىرية لكل إنساف ،وصناعة
األدوات ليست شلكنة يف غيابو ،فاللغة كياف موضوعي شامل غَت موجود يف فرد معُت ،فهي من أعرؽ ادلظاىر ادلتميزة لإلنسانية،
حيث تأخذ حيزا بالغ األثر لدى الدارسُت دلا ذلا من أمهية يف عملية اإليصاؿ والتواصل.
إف العلوـ ادلهتمة بلغة الكالـ كثَتة ورلزأة« ،فهي العامل ادلادي للًتاث البشري وثقافتو على اإلطالؽ مع عطائو يف
سلتلف اجملاالت ،فال غرو إذف من أف تنصرؼ جهود العلماء وادلختصُت والباحثُت على اختالؼ اجتاىاهتم بتدارسها ومعرفة
حقيقتها وتبياف كيفيتها» ،iفهي مبثابة ادلادة األولية ألي دراسة لسانية.
قبل اإلقرار مبوضوعية وعلمية اللغة انتقل الدرس اللغوي القدمي « عرب خطوات كانت مبثابة أسس استند إليها الدرس
اللغوي احلديث ،ليدخل هبا عامل التقدـ والرقي الذي ميز جل العلوـ اإلنسانية اليت تتجسد يف عالقة اللغة بعوامل سلتلفة يف
عالقات قائمة كعالقة اللغة بالقضايا السوسيو ثقافية ،بالنفس اإلنسانية ،بالتاريخ...حىت احلدود ادلألوفة الدراسة ،وتصل إىل علوـ
حديثة النشأة كعلم الداللة  ، sémantiqueالسيميولوجيا  ،La semiologieحتليل اخلطاب

L’analyse du

 ، ii» discoursلكن ما منبت ىذه العلوـ؟ وىل تتقارب؟ وىل تغطي كامل ساحة ادليداف الذي تستكشفو ،أفال تًتؾ فراغا
وثغرات؟ أال تضم فجوات يف ذاهتا ؟
 -اللسانيات البنيوية:1 1
من ادلعلوـ أف اللسانيات قد أصبحت يف حقل البحوث اإلنسانية مركز استقطاب بال منازع ،فجل العلوـ صارت تلتجئ
سواء يف مناىج حبثها ،أو تقدير حصيلتها العلمية إىل اللسانيات وإىل ما أفرزتو من تقريرات علمية وطرائق يف البحث
واالستخالص .iiiحيث ظهرت البنيوية اللسانية يف منتصف العقد الثاين من القرف العشرين مع رائدىا "فرديناد دي سوسَت" من
خالؿ مؤلفو الشهَت زلاضرات يف اللسانيات العامة اليت نشرت يف باريس سنة  ،iv1916وقد أحدثت ىذه اللسانيات (البنيوية)
قطيعة ابستيمولوجية مع فقو اللغة والفيلولوجيا الدكيارونية.
كاف اذلدؼ من الدرس اللساين التعامل مع النص األديب من الداخل وجتاوز اخلارج ادلرجعي واعتباره نسقا لغويا داخليا
وإثباتو ،وقد حقق ىذا ادلنهج صلاعتو يف الساحتُت اللسانية واألدبية ،حيث انكب عليو الباحثوف دلدارستو ،واستعمالو كمنهج
دلقاربة الظواىر األدبية والنصية و اللغوية ،فأضحى أقرب ادلناىج إىل األدب ألنو جيمع بُت اإلبداع واللغة يف بوتقة ثقافية واحدة،
« ألف ادلبتغى النهائي للبنيوية ىو إدراؾ البنية ادلنسجمة إدراكا يفضي يف رلاؿ النقد األديب إىل إرساء دعامات قوية للقراءة النسقية
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اليت تسعى بدورىا إىل إضفاء الطابع الوضعي و العقالين و ادلنطقي على دراسة الظواىر و تأملها سواء على مستوى الظاىر أو
على مستوى الباطن »vإذف ما ىي البنيوية؟ و ما ىي البنية؟ و ما مرتكزاهتا و مفاىيمها؟ دلاذا االختالؼ يف ادلصطلح بُت البنيوية
والبنوية ؟ و ىل ديكن دراسة البنيوية مبعزؿ عن اللسانيات؟ إىل أي مدى يستطيع ىذا ادلنهج أف حييط جبوانب اخلطاب األديب؟
1.1.1مصطلح البنيةstructure :
البنية ىي البنيات أو أمهية البناء ،ويف ذلك التقي ادلعجم العريب مع ادلعجم الفرنسي "الروس" يف ىذه الداللة التعيينية،
vi
ِ
ض فَِراشاً
كما أف البنية مل ترد يف القرآف الكرمي هبذه الصيغة ،وإمنا وردت بصيغة البناء يف قولو تعاىل ﴿ :الَذي َج َع َل لَ ُك ْم األ َْر َ
ٍ
مفردات عدةً ذلا منها:
الس َماءَ بِنَاءً﴾ viiويق ّدـ معجم الروس
َو َّ
البناء

 - constructionادلؤسسة

 - constitutionالتالحم - contextureالشكل أو الصورة

 - Formeالتنظيم أو اجلهاز .Organisation
والبنية يف استعماالت الفالسفة تدؿ على ترتيب األجزاء ادلختلفة اليت يتألف منها الشيء ،أما يف احلقل األديب حسب
viii

"ج-ؾ رانسوف« تشكل األثر األديب إىل جانب عنصر النسج أو السبك».
يقوؿ أوسوالد ديكور «إذا كنا نقصد بالبنية كل نظاـ مطرد

 Organisationفإف الكشف عن البٌت (الًتاكيب)

اللغوية قدمي جدا قدـ الدرس اللغوي»  ، ixأين تكوف اللغة بنية متماسكة العناصر أو الوحدات ليس بشيء جديد ،إذ أننا صلد
لغوية ٍ
مباحث ٍ
قددية مثل موضوع أقساـ الكالـ ،ترتيب الصيغ الصرفية حسب مقوالت الزمن والضمَت وبناء على ذلك
صداه يف
َ

يكوف «مفهوـ البنية مبعٌت االنتظاـ حاضرا يف أقدـ الدراسات اللغوية» ،xأي منذ بداية النشأة األوىل للدراسات اللغوية.

كانت بداية نشأة مقولة البنية يف اخلطاب األلسٍت ادلعاصر بداية من "دي سوسَت" ومرورا حبلقة براغ (جاكبسوف،
وتربًتكوي) ،وحلقة كوبن ىاغن (بروندا ويامسليف) إىل جانب إسهامات ادلدرسة األمريكية (سابَت بلومفيلد ،ىاريس،
تشومسكي) اليت ركزت جهودىا على دراسة العالقات داخل نص مغلق دوف الرجوع إىل ادلعٌت السيما العالقة اليت جتمع بُت البنية
والوظيفة ،كما ديكن أف يكوف مصطلح البنية قد ورد عرضا يف دراسة الشكالنيُت الروس خاصة عند حتليلهم للنظم اإليقاعية يف
الشعر ولطبيعة النثر ولغَته  ، xiذلك من القضايا ادلرتبطة بطبيعة األدب واألدبية ،ولكن أي االستعماالت أصح ىل البنيوية أـ
البنوية؟
لقد ِ
ف حوؿ صياغة مصطلح البنية ورمبا ذلك راجع إىل االنتماء ادلدرسي للقارئ أو ا﵀لل ،لكن الباحث "عبد
اختُل َ
ْ
ي ،وإىل فتية فتيوي ،وىو أمر
ادللك مرتاض" يقر على أف مصطلح البنيوية خاطئ ويف رأيو لو كاف صحيحا لقيل ظبية ِظْبػيَ ِو ٌّ
فتوي  ،xiiوعلى الرغم من ذلك إال أف ىناؾ الكثَت من الباحثُت
ييٌّ ،
ظبويْ ،
مستحل من الوجهة النحوية ،إمنا يقاؿ ظْبػيَ ٌّي ّ ،
وفت ّ
والنقاد من يسعمل مصطلح البُنيوية ألنو ادلصطلح الشائع بينهم.
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وعلى العموـ فإف البنيوية منهج نقدي داخلي يقارب النصوص مقاربة آنية زلايثة ،تتمثل النص بُنية لغوية متعالقة ووجودا

قائما بذاتو مستقال عن غَته.xiiiوبناء على ما تقدـ دلن كاف أسبقية استعماؿ ىذا ادلنهج ودراستو؟
 -2منطلقات السرديات الحديثة:

جيمع الكثَت من الدارسُت وادلهتمُت على أف ادلعرفة اللسانية عمقت اخلطاب النقدي وأغنت لغتو وأسهمت بقوة يف
انسجاـ مقوالتو وتوحيد مفاىيمو وصك مصطلحاتو،
والسرديات بوصفها إجراء نقديا تقارب النصوص مهما تباينت أشكاذلا أحدثت حتوال جذريا يف الدراسات األدبية ،وذلك يف ضوء
ادلنهج البنيوي ومع الشكالنيُت الروس حيث كانت مشروعا طموحا تبنتو لدراسة النصوص األدبية ،إذف ما ىي منطلقات السر
ديات؟ وما ىي مرجعياهتا ؟
إذا كاف النقد العريب احلديث عامة واجلزائري خاصة قد تردد يف قراءة ادلنت الشعري مبستويات غربية ،مكتفا مبا حيملو
ادلوروث النقدي فإنو مل جيد مع السرديات ب ّدا من األشكاؿ السردية إذ ىي معنية أماـ سلطاف الشعر ،ذلك أمر طبيعي ،فالسر
ديات ذاهتا مل يتم االىتماـ بإصلازاهتا إال بعد أف دلع صلم الشكالنُت الروس ،حيث قدموا إجراءات جديدة دلقارنة األشكاؿ السردية
بعيدا عن األيديولوجيا ،واخلارج .xivلكن ما ىو مفتاح انطالقة السرديات؟
 -1-2المشورع البروبي:
تعد مورفولوجيا اخلرافة أوؿ دراسة جدية للنص السردي فهي ادلنعرج احلاسم يف نشوء السرديات ،والعربية مل تعرفها على
نطاؽ واسع إال يف «سنة  1986مع ترمجة إبراىيم اخلطيب ،فكانت تلك البداية الفعلية لالىتماـ بالسرديات يف النقد العريب»

xv

عامة والنقد اجلزائري خاصة.
اىتدى فالمَت بروب  V.proppإىل حتديد احلكاية وفقا ألجزاء زلتواىا وعالقة تلك األجزاء ببعض ،و«ىو حيصر
وظائفها يف إحدى وثالثُت وظيفة كأقصى حد مع إمكانية ورود عدد أقل من ىذا يف بعض احلكايات ألف اخلرافات يف نظره
تدرس انطالقا من وظائف الشخصيات» ، xviوبذلك ال يصبح االىتماـ موجها إىل ما تقدمو الشخصيات وال ألخالقها وقيمها
وإمنا إىل الوظائف اليت تقوـ هبا.
تنطلق دراسة فالدديَت بروب للحكاية اعتمادا على «بنائها الداخلي ،أي على دالئلها

 Signiesاخلاصة ،وليس

اعتمادا على التصنيف التارخيي أو التصنيف ادلوضوعايت اللذين قاـ هبما من سبقوه يف البحث»  ،xviiوىناؾ الكثَت من الباحثُت
من وجدوا ضالتهم فيو.
شلا ال شك فيو أنو ىناؾ عدة باحثُت تأثروا مبؤلَّف فالدديَت بروب واىتموا ببنية القصة واختذوا منهجو كأساس ألحباثهم ،كما
حاوؿ بعضهم تطبيقو على قصص مجاعات عرقية معينة مع إجراء بعض التعديالت وتبٍت مصطلحات أخرى  ،xviiiوتعد "نبيلة
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إبراىيم" أحد أوائل مقدمي بروب يف النقد العريب على الرغم من إعالهنا أف مشروعها بدأ من حيث انتهى مشروع بروب  ،xixكما
لقي مؤلَّف فالدمَت بروب صدى لدى النقاد اجلزائريُت الذين اىتموا بو دراسة وتطبيقا منهم :عبد ادللك مرتاض وكذا عبد احلميد
بورايو من خالؿ كتابو منطق السرد -دراسات يف القصة اجلزائرية احلديثة.
-2-2السميائيات السردية:
لقد حظيت األشكاؿ السردية بكثَت من العناية واالىتماـ ،الشيء الذي جعلها حتتل مكاف الصدارة داخل ميداف أصبح
منذ فًتة قصَتة من أغٌت ادليادين اليت «جربت أوىل أدواهتا ادلستمدة أساسا من اللسانيات وحتسست أوىل خطواهتا داخل ميداف
السرديات بالذات» ، xxإذا كاف ادلنبت واحد أال وىو اللسانيات أال ديكن أف يكوف ىناؾ تواصل واستمرار بُت النظريات؟
يعد مشروع غردياس  A.J.Greimasيف بعض مناحيو استمرارا للمشروع الربويب من حيث كونو إمساكا بروح ىذا
ادلشروع اخلالؽ وزلاولة درلو داخل جهاز نظري يتفتح على تراث متنوع ادلشارب  ، xxiحبيث تعد الدراسة الشهَتة مورفولوجيا
اخلرافة معلمة بارزة يف تاريخ السيميائيات.
دائما يف إطار توسيع فكرة الوظائف واستجالء الصورة وقف غردياس مرتبكاً أماـ العدد اذلائل الذي حدده بروب
والذي حيمل يف ثناياه دوافع فعلية وأخرى حالية لتغدو لديو رلانسة ،شلا فتح اجملاؿ واسعا أماـ كل تفكَت شكلي مسبق فإذا كاف
"رحيل البطل "يظهر وكأنو وظيفة فهو يوافق شكال من النشاط ،بينما صلد "االفتقار" بعيدا عن كونو فعال ،ألنو يشَت إىل حالة وال
ديكن أف ديثل وظيفة كما قد اعًتؼ غردياس مبدى تعلقو بتصور بروب وعلى أف الذي حققو يف ادلمارسة النقدية ادلعاصرة يرجع
الفضل فيو لإلرث الربويب بقولو « :منذ ذلك احلُت وضلن نعمل دوف إعادة ترتيب أو تعميم وال نزاؿ نعمل على ذلك ادلكسب
الربويب » ، xxiiوىذا دليل على مدى فعالية ادلشروع الربويب يف الدراسات البنيوية والسيميائية ،وىو النموذج األكثر نضجا يف حبوث
الشكالنيُت وتطورا للنظريات السردية.
ومن النقاد اجلزائريُت الذين كاف ذلم زاد يف الدراسات النقدية السيميائية" :رشيد بن ملك" من خالؿ مؤلفاتو البنية
السردية يف النظرية السيميائية  -مقدمة يف السيميائية السردية  -قاموس مصطلحات التحليل السيميائي  ،إىل جانب دراسات
"عبد ادللك مرتاض" – ألف ليلة وليلة  -حتليل سيميائي تفكيكي حلكاية محاؿ بغداد  -حتليل اخلطاب السردي (معاجلة
تفكيكية مسيائية مركبة لرواية زقاؽ ادلدؽ)  ،و "عبد احلميد بورايو"  ،التحليل السيميائي للخطاب السردي (دراسة حلكاية ألف
ليلة وليلة وكليلة ودمنة).
إف ىذا التوجو على أمهيتو ،يطرح إشكاال فهو يقدـ البديل للكيفية اليت ينبغي أف ندرس هبا ما نقوؿ ونكتب ونسمع
علما بأف ادلتكلم ال يتكلم بالكلمة أو اجلملة ولكنو يتكلم باحلديث ،وإف افًتضنا أف الداللة غَت قابلة للمعرفة فإننا نستطيع أف
نتكلم عنها بطريقة دالة  ، xxiiiوادلتأمل يف ىذا ادللفوظ يلحظ إشارة غَت مباشرة حتيل إىل السرديات بوصفها علم يهتم بالتلفظ
واحلديث يف دراسة النصوص األدبية.
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يوجو كل باحث يف طرؼ استكشاؼ ادلعٌت ،وسبل
كاف لتباين االجتاىات السردية الناجتة عن تباين التصور الذي ّ

التعامل معو يف بروز نوعُت من ادلشتغلُت بالسرد عند العرب ،تبعا لالجتاه الذي ارتضاه كل طرؼ ،فاجتو بعضهم لالشتغاؿ على
السرد من جهة تشكالت ادلعٌت يف احلكاية(القصة) ،مسايرا منجزات "بروب" معدلة مع "كلود برديوف"" ،غردياس" ...ويتقدـ
ىؤالء من النقاد اجلزائريُت "رشيد بن مالك"" ،سعيد بوطاجُت"" ،عبد ادللك مرتاض"" ،أمحد يوسف"وغَتىم ،واجتو البعض اآلخر
إىل اخلطاب يستنطقو ويتتبع دتفصالتو مستأنسا بتنظَتات البنيوية الشعرية كما قدمها باختُت وتودوروؼ ،جَتار جنيت ،ويشمل
ىذه الطبقة سعيد يقطُت ،عبد ا﵁ إبراىيم وصليب العمامي ،إىل جانب النقاد اجلزائريُت من اجليل الثاين و ديثلهم طاىر الرواينية،
منصوري مصطفى ،ونادية بوشفرة  ،وقد سبقتهم مجاعة أرست دعائم السرديات من بينهم زلمد برادة واليابوري ،فإذا كاف اإلقرار
بأف السرديات ىي فرع من الشعريات فما ىي الشعريات؟
 -3-2الشعريات البنيوية:
تعترب الشكالنية الروسية أوؿ دتظهر حقيقي دلضمرات لسانية سوسَت يف رلاؿ حتليل النصوص وبناء شعرية حددت
موضوعها على أساس إجرائي يقوـ على التمييز بُت األديب والالأديب ،وبُت اللغة الشعرية واللغة اليومية ،وىذه الصلة بُت اللسانيات
لسنية أوال،
والشعريات ال ديكن أف تكوف إال محيمية ،كما يقوؿ غردياس  Greimasألف ىوية ادلوضوع الشعري ىي من طبيعة ُ
وثانيا للكيفية اليت يتم تصور ادلوضوع باعتباره نظاما من العالقات (أي بنية مركبة).xxiv

ع ّد "روماف جاكبسوف" الشعريات فرعا من فروع اللسانيات بقولو « :إف الشعريات هتتم بقضية البنية اللسانية مثلما
يهتم الرساـ بالبنيات الرمسية ،ومبا أف اللسانيات ىي العلم الشامل للبنيات اللسانية فإنو ديكن اعتبار الشعريات جزءا ال يتجزأ من
اللسانيات » xxvرحم مجيع النظريات األدبية و الالأدبية.
يعترب تودوروؼ «أف كل شعرية شعرية بنيوية»  ،xxviوالسرديات ىي فرع من فروعها ،ولقد اختذت الشعريات عدة
تسميات سابقا منها :السرديات البنيوية« ،سرديات اخلطاب اليت تتمحور حوؿ مصطلح  Narratologieوترتكز على العمل
السردي من حيث ىو خطاب» xxviiقابل للدراسة والتحليل من خالؿ العملية التلفظية.

  -نظرية التلفظ /الحديث:4 2
إف اللسانيات وبعد فًتة طويلة قضتها يف تأسيس اللغة أضحت تدرج يف ميداف دراستها دراسة الكالـ La parole
واخلطاب وعالقة اللغة باألفراد والعامل ،فأصبحت ىذه احلركة أكيدة مع نظريةالتلفظ  L'enonciationاليت دتوقع الذات داخل
درس ىي األخرى مع منتجو (ادلخاطب) xxviiiوبناء على ما تقدـ إذف:
خطاهبا فتُ َ
ما ىوادلفهوـ الداليل للتلفظ؟
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وفيم تكمن قوانينو؟
وكيف تنشأ عملية التلفظ؟
أ  -التلفظ /الحديث:
إف التلفظ ىو النشاط الرئيسي الذي دينح استعماؿ اللغة طابعها التداويل بوصفو نقطة التحوؿ بادلمارسة الفعلية ذلا ،شلا
ِ
نلم ُسو عند النحاة ،مثل
يبلور عناصر السياؽ يف اخلطاب :من مرسل َ
ومرسل إليو ،كما أنو يتحدد بو القصد واذلدؼ وىذا ما َ
التمثيل على قواعدىم ،وذلك باإلحالة على عملية التلفظ ،xxixويعترب ادلتكلم والسامع جزئُت من احلالة التلفظية Situation
 d’enonciationحيث يقيم ادلتكلم عالقة مع ادلخاطَب ،وكذلك مع ملفوظو ليتجسد يف األحداث الكالمية xxxكما ىو يف
خطاب أحدىم لصديقو يف ادلثاؿ التايل:
ىل تريد أف نتنزه؟
األوؿ :نعم.
ّ
اآلخر :أنا رلهد.
فقد تكونت لسانيات التلفظ هبدؼ وصف العالقات اليت تنشأ بُت ادللفوظ وسلتلف عناصر اإلطار التلفظي مبعرفة كل
من:
 ادلشاركُت يف اخلطاب (ادلتكلم ،ادلخاطَب)
 سياؽ العملية التخاطبية (الظروؼ ا﵀يطة بالعملية التخاطبية).
 الظروؼ العامة إلنتاج وتلقي ادللفوظ :طبيعة القناة ،ا﵀توى ،والسسيوثقايف والتارخيي ،قيود وعوائق العامل التخاطيب
 ، xxxi Contraintes des l’univers du discoursوىذا ما يعطي التلفظ دوره يف اخلطاب ،فتصبح ادللفوظات ىي
األساس يف استعماؿ اللغة ،وحييط بادلتكلم والسامع مكونات ترتكز عليها عملية التلفظ مثل ادلرجعية ،الزمن وادلكاف ،فما عالقة
التلفظ بادلكاف؟ وما عالقتو بالزمن؟
ب -المرجعية :La référance
تعترب ادلرجعية القاعدة األساس لكل اتصاؿ وتواصل ،فهي اليت حتدد العالقة بُت ادللفوظ وادلوضوع اليت حتيل إليو ،وتدؿ
على صَتورة العالقة بُت ادللفوظ وادلرجع أي رلموع اآلليات اليت تصل بعض الوحدات اللغوية ببعض الوحدات غَت اللغوية ،xxxii
وىناؾ ثالث أنواع من اآلليات ادلرجعية توظَف يف اخلطاب أو احلديث ىي ادلرجعية ادلطلقة ،ادلرجعية ادلنسوبة إىل السياؽ،
وادلرجعية ادلنسوبة لداؿ التخاطب أو الضمائر« ،وينبٍت تصنيف اإلشاريات يف اللغة على تصنيف مراجعها يف الواقع ليشَت كل
منهما إىل مرجع مالزـ لو» ، xxxiiiفما ىو الضمَت؟ وما ىو مرجعو؟ وما غرض كل ضمَت من الضمائر؟
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ج -الضمائر :La deixis
دلت الضمائر عند العرب على معٌت التخفي واالستتار « واإلضمار مبعٌت االستتار ليس سوى عالمات يشار هبا إىل ما
يصرح بذكره ،وىو هبذا قريب من معٌت احلذؼ .إنو بوجود ظاىرة احلذؼ يف اللغة يكوف ادلتكلموف رلربين على اكتساب قدرة
مل ّ
اإلشارة إىل األشياء اليت تدخل ضمن احلديث الشفوي و ادلكتوب»  ،xxxivوتصنف اإلشاريات يف اللغة العربية حسب معايَت

كثَتة مثل العدد ،اجلنس ،وبعد ادلرجع عن ادلرسل أو قربو ،حيث يكوف تصنيف ضمائر الرفع ادلنفصلة على النحو التايل « :إعلم
أف ادلضمر ادلرفوع إذا ح ّدث عن نفسو فإف عالمتو "أنا" ،وإف ح ّدث عن نفسو واآلخر قاؿ "ضلن"  ،وإف ح ّدث عن نفسو وعن
اآلخرين قاؿ "ضلن" ( ،)...و ّأما ادلضمر ادلخاطب فعالمتو إف كاف واحدا :أنت ،وإف خاطبت إثنُت فعالمتهما :أنتما ،وإف

خاطبت مجيعا فعالمتو أنتم ( ، xxxv)...فنحن مثال يعرب عن األنا وال أنا ونعٍت هبذا أنت وىو ،أنا وأنت ،أنا وىو ،وديكن دتثيلو
xxxvi

على الشكل التايل:

أنا  +أنت
ضلن = أنا  +ال أنا

أنا  +ىو
أنا  +أنت  +ىو (ىم)

تؤدي األداة "ضلن" يف اخلطاب وظيفتُت ومها :أهنا أداة إشارية جتمع ادلتكلم بادلرسل إليو واألخرى ىي مؤشر على
الوظيفة التداولية ،وتبعا دلنطق األشياء تنقسم الضمائر يف اللغات الطبيعية إىل ثالثة أضرب فقط ،ىي ادلتكلم ،وادلخاطب
والغائب « ،فإف الساردين زلكوـ عليهم سلفا بالتأرجح بُت الضمائر الثالثة استعماال ،وقد شاع يف بعض أشكاؿ السرد القددية
( كليلة ودمنة ،ألف ليلة وليلة ،السَت الشعبية العربية) ضمَت الغائب – ولكن السردانية احلديثة بدأت تضيق ذرعا هبذا التقليد
الرتيب فأخذت تتخلص منو شيئا فشيئا جبنوحها إىل اصطناع ضمَت ادلتكلم طورا وضمَت ادلخاطب طورا آخر»

 ،xxxviiحبيث

يتنوع معناىا بتنوع ادلقامات اليت نشأ فيها.
د -الزمن :Le temps
إف الزمن يف اخلطاب الروائي يعد عنصرا متميزا يف بنائو الفٍت ،ويعترب من ادلقوالت األساسية اليت شغلت الفالسفة
ولفتت انتباىهم ،من بينهم القديس "أوغستُت" الذي يقر بصعوبة فهم إشكالية الزمن ،وذلك يف كتابو "االعًتافات" قائال « :ما
ىو الزمن؟ إذا مل أسئل فإنٍّت أعرؼ ،أما إذا سألٍت أحدىم وأردت اإلجابة فإنٍّت ال أعرؼ » ،xxxviiiفهو عنصر حسي وحيوي ال
ديكن إدراكو أو التحكم فيو ،وذلك لدديومة حركيتو.
ه -مكان التلفظ:
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إف الزمن متجذر يف ادلكاف ومها مبثابة عملة نقدية ال ديكن الفصل بينهما ،حيث يتأسس « الزمن من اللحظة اليت
يتحدث فيها ادلتكلم كما يتأسس ادلكاف يف تلك النقطة من الفضاء اليت يتواجد فيها أثناء احلديث» ،xxxixويتحدد ادلرجع ادلكاين
مرتكزا على تداولية اخلطاب وىو ما يؤكد استعمالو دلعرفة مواقع األشياء ،لكن ما التداولية وما عالقتها بالتلفظ؟
و -التداولية والتلفظ:
يعود استعماؿ مصطلح التداولية إىل الفيلسوؼ "تشارلز موريس" انطالقا من غايتو بتحديد اإلطار العاـ لعلم العالمات
أو السيميائة ،من خالؿ دتييزه بُت ثالثة فروع ىي:
 )1النحو أو الًتكيب  Syntaxوىو دراسة العالقة الشكلية بُت العالمات بعضها البعض.
 )2والفرع الثاين الداللة  Sementicوىي دراسة عالقة العالمات باألشياء اليت تؤوؿ إليها ىذه العالمات.
 )3والفرع الثالث التداولية  Pragmaticsوىي دراسة عالقة العالمات مبستعمليها ومؤوليها.xl
إف التداولية يف مفهومها العاـ ىي « :دراسة االتصاؿ اللغوي يف السياؽ ،وىذا التعريف ىو ما يسمح بدراسة أثر
السياؽ يف بنية اخلطاب »  ،xliيتشكل سياقو حسب "ىاديس" من العناصر التالية :ادلتكلم وادلخاطب ويتمظهر ذلك من خالؿ
عملية التلفظ اليت ىي أساس التداولية يف الشكل الظاىري وال تتحدد األوىل إال بوجود الثانية ،إىل جانب ادلشاركُت وادلوضوع
وادلقاـ ،والسنن ،وجنس الرسالة واحلدث ،وادلقصد ،وىنا مكمن السؤاؿ :ىل جيب االحتفاظ جبميع ىذه العناصر؟
حسب "زلمد اخلطايب" ليس من الضروري االحتفاظ بكل ىذه العناصر مؤكدا رأيو مبا جاء بو كل من "براوف" و"بوؿ"
« أنو من ادلمكن االكتفاء بادلتكلم وادلخاطب والرسالة والزمن وادلكاف ونوع الرسالة».xlii
عنيت الدراسات اللغوية بأكثر من جانب من جوانب اخلطاب مشلت ثالثة مسارات ىي « األفعاؿ الكالمية والقصد
أو ادلعٌت التداويل ،اإلشاريات وال يتم حتديد ىذه اجلوانب بدقة إال يف اخلطاب ادلستعمل»  ،xliiiويستوجب ذلك حضور طريف
ِ
ادلخاطَب وما يدور بينهما من حديث.
بو َ
اخلطاب ادلرسل وادلتلقي أو مبا يسمى َ
بادلخاط ْ
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