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أ.عمي برادم
جامعة يحيى فارس – المدية  -الجزائر

ممخـص:
إف التٌداكلية باعتبارىا عمـ االستعماؿ المٌغكم في العممية التٌكاصمية ،تعتمد ىذه األخيرة
ٌ
معينة ،ككذلؾ النظر إلى المغة مف زاكية االستعماؿ قد كشؼ "
عمى تراكيب ٌ
محددة تحمؿ داللة ٌ
كما سبؽ قكلو عف حقائؽ جكىرية لمبعد الحقيقي لبعض العناصر التي تعد الحجر األساس في

العممية التكاصمية ،تتمثؿ في إعادة االعتبار لممتكمميف الذيف يتفاعمكف مف خبلؿ ما يفرضو
عمييـ حاؿ الخطاب مف معطيات اجتماعية ك ثقافية كمؤسساتية كلغكية ،كايمانان منا بضركرة
الدراسات التطبيقية عمدنا إلى تطبيؽ ىذا المنيج عمى فف المسرح الذم يختمؼ عف الركاية

كالشعر بالعرض كالفرجة كىذا ما جعمو مجاال خصبا ليذه الدراسة كقد اخترنا نص مسرحية
"الشيداء يعكدكف ىذا األسبكع" ألننا التمسنا فييا ما يناسب ىذه الدراسة.
الكممات المفتاحية :التداكلية؛ االستعماؿ؛ التكاصمية؛ الخطاب؛ المسرح؛ العرض؛

معينة؛ المنيج.
الفرجة؛ داللة ٌ

Abstract:

The deliberation as a science of linguistic use in the communicative
process, the latter depends on specific structures with a certain significance, as
well as looking at the language from the point of use has revealed 'as already
said about the basic facts of the real dimension of some of the elements that
constitute the cornerstone of the communication process, The rehabilitation of
speakers who interact through the demands of the language of the discourse of
social, cultural, institutional and linguistic, and our belief in the need for applied
studies, we have applied this approach to the art of the theater, which is
different from the novel and poetry, Not a fertile ground for this study. We
chose the text of the play 'The martyrs are coming back this week' because we
asked for what fits in this stud.
;Key Word :pragmatique; use; communication; discourse; theater; presentation
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/0وكدو:ٛ
إف أكؿ عائؽ يكاجو الباحث في ميداف التداكلية ىك اإلبياـ الذم يسكد عددان
ٌ

كبي انر مف المصطمحات كالمفاىيـ ،إذ يعكد ذلؾ إلى أف التداكلية ذاتيا ىي عبارة
عف مجمكعة مف النظريات نشأت متفاكتة مف حيث المنطمؽ كمتفقة عمى أف المٌغة

عد ىدان
ىي نشاط يمارس ضمف سياؽ متعدد األبعاد ،كاستطاعت التداكلية أف تتقبؿ ى

كبي انر مف النظريات كاألفكار ذات مستكيات كمشارب مختمفة كمتفاكتة ،كعمى الرغـ

مف عدـ الكضكح الذم نشأت عميو التداكلية ،فإنيا استطاعت اإلجابة عف العديد
مف التساؤالت التي لـ تتمكف المسانية مف اإلجابة عمييا ،كلعؿ ىذا ً
الغ ىنى الذم
تميزت بو التداكلية شكؿ عائًقان في ضبط مفاىيميا ك مصطمحاتيا.

 /7إغهالٗ ٛالدزاض:ٛ
كتسعى النظريات التداكلية مف خبلؿ األىداؼ المسطرة ليا إلى اإلجابة عف
تساؤالت مف النمط اآلتي كىي ":مف يتكمـ ؟مف يقع عميو الكبلـ؟ ماذا تفعؿ عندما
تتكمـ؟ ما ىي قيكد الحديث؟ أيف يكمف الغمكض في الكبلـ؟ لماذا التمميح أبمغ مف
بع ىدًـ قكليا؟ متى يككف الكبلـ
التصريح؟ لماذا نقكؿ أشياء ثـ نصرح مباشرة ى

إقناعان؟"(.)1

كسنحاكؿ اإلجابة عف ىذه األسئمة مف خبلؿ التفاعبلت الكاردة في نص المسرحية.

)1

فرانسوا أرمينكوا ،المقاربة التداكلية ،تر :سعيد عمواش ،مركز اإلنماء القكمي ،ص .02
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كلئلجابة عف ىذه التساؤالت تستعيف التداكلية بالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية
األخرل ،كنشير إلى أف معظـ النظريات التي تدخؿ ضمف ىذا التيار تسعى إلى
إثبات عبلقة المتكمـ بسياؽ الكبلـ ،كالسياؽ ىك مجمكعة متداخمة مف العناصر
الطبيعية كاالجتماعية كالنفسية كالثقافية كالتاريخية كالدينية كغيرىا مف العناصر
التي تشكؿ عالـ اإلنساف(.)1

 /4تعسٖف التدألٗ:ٛ
إف أقدـ تعريؼ لمتداكلية ىك تعريؼ "موريس" في أف التداكلية جزء مف
السميائية التي تعالج العبلقة بيف العبلمات كمستعممي ىذه العبلمات ،كيعد ىذا
ت فيو التحديدات البلحقة التي ترل أف
التعريؼ المؤسس بمثابة القالب الذم
انصب ٍ
ى

المٌغة باعتبارىا نشاطان كبلميان تتحكـ فيو مجمكعة مف الشركط الذاتية كالمكضكعية
تتمثؿ في كجكد شخصيف عمى األقؿ تجمع بينيما عكامؿ السياؽ كىي :الموضوع
()2

والقناة والمقام وجنس الرسالة والمقصد

وىناك عدة تعريفات لمتداولية منيا:

)1

عمر بمخير ،تحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء النظرية التداكلية ،منشكرات االختبلؼ الجزائر ط1

)

شارل موريس :ىك سميائي أمريكي يعد مف مؤسسي السميائية في أمريكا إللى جانب "بيرس "

)2

محمد خطابي ،مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء المغرب ،ط1

 ،2003ص.08
األلماني.

 ،1991ص.297
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()1

-التداكلية " ىي دراسة المّغة من وجية نظر وظيفة

".

كىذا التعريؼ يحاكؿ أف يكضح جكانب التركيب المُّغكم باإلحالة إلى أسباب غير
لغكية.
()2

 -التداولية ":ىي دراسة كل جوانب المعنى التي تيمميا النظريات الدَللية".

كىذا يعني أف عمـ الداللة يقتصر عمى دراسة األقكاؿ التي تنطبؽ عمييا شركط
الصدؽ كفي مقابؿ ذلؾ فالتداكلية تعنى بما كراء ذلؾ مما ال تنطبؽ عميو الشركط.
 التداولية" :ىي فرع من فروع المّغة يبحث في كيفية اكتشاف السامع مقاصدالمتكمم أوىو دراسة معنى المتكمم فقول القائل مثَلً :أنا عطشان يعني أحضر لي
كوباً من الماء وليس من الَلزم أن يكون إخبا ارً َّ
بأنو عطشان" .
وىذا التعريف يقودنا إلى طرح اإلشكالية اآلتية" :إن المتكمم كثي ارً ما يعني
أكثر مما تَقُولو كمماتو واذا كان ذلك كذلك فكيؼ يمكف لمناس أف ىي ٍفيى ىـ بعضيـ
()3

بعضان؟".

كمف ىنا رأل بعض الباحثيف أف لممعنى مستكيات ثبلث:

 )1محمكد أحمد نحمة ،أفاؽ جديدة في البحث المٌغكم المعاصر ،دار المعرفة اإلسكندرية ،مصر،2002،

ص.12،10
)2

محمكد أحمد نحمة ،أفاؽ جديدة في البحث المٌغكم المعاصر ،ص.12

 )3محمكد أحمد نحمة ،أفاؽ جديدة في البحث المٌغكم المعاصر ،ص .13 ،12
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المعنى المّغوي :كىك المعنى المأخكذ مباشرةن مف داللة الكممات كالضمائر
كالجمؿ.
ومعنى الكَلم :كىك المعنى السياقي.
الكامن :كىك معنى المتكمـ أك المكجكد بالقكة.
والمعنى
ْ

()1

ت تحديدات التداكلية كاف انصبت كمُّيا في معالجة العبلقات بيف
كقد تى ىع ىد ىد ٍ

المتكمميف كالسياؽ الذم يجرم فيو الكبلـ ،إال أف اختبلؼ التصكر كادراؾ السياؽ،
ىج ىعؿ تمؾ التحديدات تختمؼ بعضيا عف بعض بما يؤدم التنكع كالثراء في الطرح.
كمف الممكف أف يككف أكجز تعريؼ لمتداكلية كأقربو لمقبكؿ ":ىو دراسة المغة
شيئا متأصَلً في
في اَلستعمال أوفي التواصل ،ألنو يشير إلى أن المعنى ليس ً
الكممات وحدىا وَل يرتبط بالمتكمم َوحده وَل السامع وحده ،فصناعة المعنى تتمثل
في تداول المغة بين المتكمم و السامع في سياق محدد ( مادي ،اجتماعي،

لغوي)

()2

"كما يمكن اعتبار "التداولية" تتطرق إلى المغة كظاىرة خطابية

وتواصمية واجتماعية معا"

()3

لقد تكزعت دراسة عبلمات المغة خبلؿ القرف العشريف بالطريقة التالية:

)1

المرجع نفسو ص.13

)3

فرنسكاز آرمينكك ،المقاربة التداكلية ،ص .05

)2

محمكد أحمد نحمة ،أفاؽ جديدة في البحث المٌغكم المعاصر ،ص.14
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المقاربة الدَللية :كتدرس عبلقة العبلمات باألشياء التي تدؿ عمييا أك تحيؿإلييا
المقاربة النحوية :كتدرس عبلقة العبلمات فيما بينيا.-المقاربة التداولية :كتيتـ بدراسة عبلقة العبلمات بمستعممي ىذه العبلمات(،)1

كاذا كانت التداكلية تختمؼ عف اتجاىات البحث المٌغكم مثؿ :عمـ الداللة
كالتراكيب النحكية فبماذا تتميز إذف؟
حدد بعض الباحثيف ما تتميز بو التداكلية عف غيرىا في اتجاىات البحث المٌغكم
بما يأتي:
أ -التداكلية تدرس االستعماؿ المٌغكم أكىي لسانيات االستعماؿ المٌغكم
كمكضكع البحث فييا ىك تكظيؼ المعنى المٌغكم في االستعماؿ الفعمي مف
حيث صيغة مركبة مف السمكؾ الذم يكلد المعنى.
ب -التداكلية تدرس المٌغة مف كجية نظر كظيفية عامة(معرفية ،اجتماعية،
ثقافية).
ج -تعد التداكلية نقطة التقاء مجاالت العمكـ ذات الصمة بالمٌغة بكصفيا
كاصمة بيف مختمؼ مجاالت العمكـ المٌغكية.
)1

فرنسكاز آرمينكك ،المقاربة التداكلية ،ص.03
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ما ىي المفاىيم األكثر أىمية لمتداولية؟
ىناؾ مجمكعة مف المفاىيـ كانت غائبة عف المّْسانيات كفمسفة المٌغة كارتبطت
بالتداكلية عمى األخص كىذه المفاىيـ نذكر منيا:
أ -مفيوم الفعل :إذ المٌغة ليست فقط تصكي انر لمعالـ بككنيا مرآة لؤلشياء كنسخان
لمكاقع بؿ تشكؿ في غالب األحياف أحد أنماط تحكيؿ المٌغة مف إصدارات صكتية
()1

إلى أفعاؿ تضطمع بكظائؼ اجتماعية.

ب -مفيوم السياق :كىك مجمؿ الشركط االجتماعية التي تأخذ بعيف االعتبار
لدراسة العبلقات المكجكدة بيف السمكؾ االجتماعي كاستعماؿ المٌغة ،كىي المعطيات
المشتركة بيف المرسؿ كالمتمقي كالكضعية الثقافية كالنفسية كالتجارب كالمعمكمات
الشائعة بينيما.

()2

ج -مفيوم اإلنجاز :كىكأنجاز الفعؿ في السياؽ مع مراعاة قدرات المتكمميف
()3

كالقدرة التكاصمية.

كيكاد الباحثكف يتفقكف عمى أف البحث في التداكلية يقكـ عمى دراسة ثبلثة أنماط
كىي :الحديث كالخطاب كأفعاؿ الكبلـ ،كسنفصؿ الكبلـ عف كؿ جانب منيا

)1

فرنسكاز آرمينكك ،المقاربة التداكلية ،ص.06

 )2عمر بمخير ،تحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء النظرية التداكلية ،منشكرات االختبلؼ الجزائر ط1
2001ص.09

)3

فرنسكاز آرمينكك ،المقاربة التداكلية ،مرجع سابؽ ص.06
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ً
مدعميف ما نذىب إليو بجممة مف العينات المأخكذة مف المدكنة المختارة لمدراسة
كىي نص مسرحية "الشيداء يعودون ىذا األسبوع".

 /0احلدٖح املطسس٘ أسهاوْ ٔإٌٔاعْ:
يتضمف ىذا المبحث دراسة النمط األكؿ مف التداكلية الخاصة بكقائع الكبلـ
في المسرحية كيشمؿ دراسة العناصر المٌغكية التي يتكقؼ تحديدىا الداللي –
المرجعي عمى عبلقة المتخاطبيف في السياؽ كحاؿ الخطاب ،ىذا كنقؼ في
دراستنا عمى النقاط التالية:
 دراسة ظاىرة التكاصؿ المٌغكم البشرم ،ىذا يمكننا مف إجبلء العنصراالستعمالي كالتفاعمي لمغة أثناء االتصاؿ الحي بالكبلـ.
النظر في طبيعة الخطاب المٌغكم المسرحي كما يحتكيو مف خصائص تتـ
دراستيا كفؽ مبادئ نظريات ما أصطمح عميو ((الحديث)).
 دراسة مرجعية ىذه العناصر المٌغكية ،فيما يمي مف خبلؿ العناية:*بالضمائر المتعمقة بالشخصيات أك الممثميف أك األقنعة.
*الضمائر المتصمة بالزماف كالمكاف.
نشير قبؿ ذلؾ إلى نقطة مفادىا أف التيار البنيكم مف خبلؿ كضعو لتقابؿ
الثنائي المساف/الكبلـ ،ركز عمى المساف باعتباره مجمكعة مف البنى المٌغكية تربط
بينيا عبلقات ،كأىمؿ الكبلـ كاعتبره عنص انر ثانكيان يقكؿ "دي سوسير"(:إن المّغة
والكَلم عندنا ليسا شيئاً واحداً ،فإنما ىي منو بمثابة قسم معين وان كان
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أساسياً...فيي في اآلن نفسو نتاج اجتماعي لممكة الكَلم ،ومجموعة من
المواصفات يتبناىا الكيان اَلجتماعي ،ليمكن األف ارد من ممارسة ىذه الممكة)(،)1
كيكضح قكلو في مكضع آخر (أما المّغة فيي عمى عكس ذلك ،إنيا ُك ٌل بذاتو
ومبدأ من مبادئ التبويب وما إن نجعميا في المقام األول بين ظواىر الكَلم حتى
ندخل نظاماً طبيعياً في مجموعة من الظواىر َل تخضع ألي نوع آخر من
()2

التبويب).

كقد أحدث ىذا القصكر لمظاىرة المٌغكية خمبلن في تصكر التكاصؿ البشرم مف
جية كىذا الخمؿ أدل إلى عدـ االنتباه إلى أىمية بعض الظكاىر المٌغكية التي
تشكؿ أساس الخطاب البشرم مف جية أخرل.
كأدل ذلؾ إلى إعادة النظر في ذلؾ التصكر لمخطاب البشرم ،كقد أضحى
()3

الكبلـ بالنسبة لػ دي سوسير ىك أساس تحميؿ الخطاب.

كمف بيف النظريات التي كانت تنظر إلى المٌغة بصفتيا نشاطان كبلميان ،نظريات
الحديث ،كقد ىح َّد ىد "بنفيست" مصطمح (الحديث) فقاؿ "(ىك إجراء المٌغة في
االستعماؿ مف خبلؿ فعؿ فردم).

()1

)1

فرديناف دم سكسير ( :)1985دركس في األلسنية العامة ،تر :صالح القرمادم ،الدار العربية لمكتاب،

)2

فرديناف دم سكسير ( :)1985دركس في األلسنية العامة ،ص.29

تكنس ،ص .29
)3

نقبل عف عمر بمخير ،تحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء النظرية التداكلية ،منشكرات االختبلؼ

الجزائر /ط ،1،2003ص .32
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ميز بيف الحديث الذم ىك الفعؿ ذاتو الذم ينتج عنو الكبلـ ،كالكبلـ
كقد ٌ

الذم ىك نتيجة لذلؾ الفعؿ ،أضؼ إلى ذلؾ ما قالو "ديكرو" في تحديده أف
الحديث ىكذلؾ النشاط الكبلمي الذم يصدر عف المتكمـ في تمؾ المحظة التي
ىكفييا بصدد الحديث ،كيقكؿ "ديكرو" في مكاف آخر" :عندما نتحدث عف لسانيات
الحديث ،فإننا نأخذ ىذا المصطمح بمعناه الضيؽ ،فبل نأخذ المظير الفيزيائي
لئلرساؿ أك لتمقي الكبلـ الذم يندرج ضمف عمـ النفس المٌغكم أك أحد تفرعاتو كال
التحكالت التي تط أر عمى المعنى لمكبلـ بسبب الكضعية ،إنما المقصكد ىك
العناصر التي تنتمي إلى المٌغة كتتنكع دالالتيا مف كبلـ إلى آخر مثؿ :أنا ،أنت،
ىنا ،اآلف ،كبمعنى آخر ،إف الشيء الذم تحتفظ بو الدراسة اإلنسانية ىك البصمة
التي تتركيا عممية الحديث في الكبلـ ".

()2

يشير (ديكرو) إلى أف دراسة الحديث تفضي بنا إلى معرفة السيرة الذاتية لممتكمـ
كمعرفة الحكادث المرتبطة بالزماف كالمكاف الذم صدر فيو الكبلـ ،كنشير إلى أف
"بنفيست " بكصفو لمحديث عمى أنو عممية ،فإنو يرل أنيا تنتظـ في شكؿ جياز
سماه (الجياز الصكرم لمحديث) كيتشكؿ مف العناصر اآلتية:
)
درس في المدرسة التطبيقية لمدراسات العميا عاـ ،1927
إيميؿ بنفيست:عالـ فرنسي في المسانياتٌ ،
كعرؼ بدراساتو في التداكلية كنظرية الحديث.

E.BENNENISTE (1974).Problèmes de linguistique générale.T2.Gollimard.

)
)2

ديكرك :مدير مدرسة الدراسات العميا لمعمكـ االجتماعية ) (EHESSمنذ  1968ـ

Paris p.80
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أ -المتكمـ الذم يتدخؿ كبعد في إطار شركط ضركرية لتحقيؽ تمؾ العممية.
ب -يحتاج المتكمـ إلى مستمع ،كىذا المستمع يتحكؿ بدكره إلى متكمـ بفعؿ
الخاصية التناظرية.
ج -آنية الخطاب كتشكؿ تمؾ الظركؼ المحيطة بتمؾ العممية أثناء تحقيقيا
كىي الزماف كالمكاف.
كتحديد المٌغة كفؽ ىذا اإلطار يتـ عف طريؽ استرجاع المتكمـ لمجياز السابؽ
كاعبلنو مرتبتو كمتكمـ بإشارات متخصصة مف جية ،ككجكد طرؼ آخر مقابؿ مف
جية أخرل ،فيك بمجرد اإلعبلف عف نفسو كمتكمـ يككف قد كضع شخصان
أمامو.

()1

كعممية تضميف الشخص اآلخر في كقائع الكبلـ ىك المعطى األكؿ المككف
"لمحديث" كحضكر المتكمـ في كبلمو يجعؿ لكؿ مقاـ خطابي مرك انز لممرجعية
الداخمية أم أف في مرجعية القكؿ في ىذا اإلطار ىي المتكمـ كما يحيط بو مف
شخصا معينين ،ولكنيما يسمحان
مفيوما وَل
أحكاؿ"<< :أنا" و"أنت" َل يضمران
ً
ً
لممتكمم من احتَلل منزلة الفاعل في الخطاب مع عَلقة بينو وبين المرسل

إليو>>(.)2

)1
)2
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كيقكؿ "بنفيست" في صدد حديثو عف كضيفة ضمائر الشخص (:إف المٌغة
كضعت ألصحابيا مجمكعة مف العناصر لتسييؿ عممية التكاصؿ :فالمرء ال
يحتاج في كؿ مرة يتحدث فييا عف نفسو أك يتحدث إلى شخص آخر ،أف يذكر
اسمو أك اسـ غيره ألف ذلؾ سيشكؿ خرقنا لقانكف االقتصاد المٌغكم ،كىذا مف شأنو
أف يعرقؿ العممية التبميغية كعمى ىذا األساس كضعت المٌغة أشكاالن فارغة ال تشير
إلى مفيكـ كال إلى شخص ،بحيث تستمد محتكاىا مف كاقع الخطاب ،كينتج عف
ذلؾ أف استعماؿ اؿ"أنا" في فترة محددة يختمؼ عف استعمالو في فترة سابقة أك
الحقة ليا كىذا يشكؿ إدراج المتكمـ في زمف جديد كفي شبكة مختمفة مف ظركؼ
()1

كأحكاؿ الخطاب".

كنحاكؿ فبما يأتي أف نعالج إشكالية أخرل تتعمؽ بطبيعة الحديث في المسرح
أم نعمؿ عمى اإلجابة عف أسئمة مثؿ :مف ىك المتكمـ في المسرحية؟ كالى مف
يكجو الكبلـ؟ كما ىي العناصر التي تتداخؿ فيما بيف ذلؾ؟...
إف الذم يميز جنس المسرح عف باقي األنكاع األدبية األخرل ىك كثرة المتكمميف
كالمستمعيف ،كىـ يشارككف في ىذا الفعؿ بصفة جماعية كفردية دفعة كاحدة ،كىنا
يمكننا الحديث عف مستكييف مف اإلرساؿ.
المستكل األكؿ :كىك الذم يككف فيو المتكمـ ىك المؤلؼ المسرحي كيتجمى ذلؾ
كما تقكؿ "أوبرسفيمد" في التكجيات المسرحية ،كىي كؿ كبلـ قد يككف صاد ار
)1

عمر بمخير ،تحميؿ الخطاب المسرحي ،ص .34
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أكغير صادر عف شخصيات المسرحية كيشمؿ مؤشرات األسماء كاألماكف
كاألشخاص.

 /5الٍىط التدأل٘ لمدطاب يف املطسس٘:
أثبتنا مف خبلؿ ما سبؽ أف غاية المٌغة ال تكمف فقط في إيصاؿ المعمكمات،
فيي تجعؿ المخاطب يمتزـ سمككان معينان (لغكيان كاجتماعيان) تجاه المتكمـ كتحدد
العبلقات بيف المتخاطبيف ،كتعمؿ أيضان عمى تغيير معتقداتيـ كيتكقؼ ذلؾ عمى
ما لسياؽ الخطاب مف قكانيف كمعطيات ترتبط باألعراؼ االجتماعية كأعراؼ
الكبلـ.
كيعتمد المسرح عمى الحكار أساسان باعتباره فنان ،فإف الكبلـ فيو يتكقؼ عمى تكظيؼ
المؤلؼ لتمؾ األعراؼ ،تشير (أوبر سفيمد) في ىذا السياؽ إلى أف الكتابة
المسرحية الحديثة تكلي االىتماـ أكثر لصراع األفكار كالعكاطؼ ،التي تنتج عف
صراع األفراد كالمؤسسات كالحركب الكبلمية التي تعتمد عمى مختمؼ استراتيجيات
الخطاب التي يعتمدىا المتخاطبكف مف خبلؿ استغبلؿ كضعياتيـ المختمفة" :إف
المسرح المعاصر يعتمد بصفة غالبة الخطاب العادم كاستراتيجياتو إلظيار
الحركية الخاصة لمعبلقات اإلنسانية بالطريقة التي تتجمى فييا استراتيجيات أفعاؿ
الكبلـ.

()1

ANNE UBERSFELD: Lire le théatre, 2eme éditions sociales paris ,p282.
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كلكف ذلؾ ال يمكف أف يككف صائبا إذ أف الفعؿ الكبلمي قابؿ لمتحقيؽ بمجرد
التمفظ بو ،كلككانت الكضعية الخطابية غير حقيقية ،فحينما يقكؿ أحدىـ :أتكقؼ
عف فعؿ ذلؾ الشيء :فإذا تكقؼ المخاطب عف فعؿ ما نيى عنو فإف الفعؿ
الكبلمي يككف قد تحقؽ مف جراء ذلؾ رغـ ككف الكضع الخطابي خياليا (ككذا
األشخاص) ،كتميز (أوبر سفيمد )بيف الخطاب عمى الخشبة كالخطاب المتخيؿ
(النص) في قكلو ":إف المتخيؿ يعتمد عمى أفعاؿ كبلمية ذات قكة كبلمية كاممة،
فإذا قالت الشخصية :أقسـ ،فإف كبلميا يحتكم عمى القكة الداخمية لمقسـ ،كلكف
الممثؿ غير مجبر بذلؾ ،فإف قاؿ لمجميكر (قفك) يككف قد خرج عف دكره المنكط
بو ،كبالتالي ال يمكف دراسة الخطاب المسرحي دكف اإلشارة إلى كضعية الخطاب
عمى الخشبة أك ضمف النص ذاتو".

()1

 /7حتدٖد وفًّٕ املطسسٗٔ ٛاخلطاب املطسس٘:
يسند لكؿ شخصية مف شخصياتيا دكر
يقاؿ أف الحياة عبارة عف مسرحية
ي

خاص بيا كبالتالي فبلبد أف يككف الخطاب المسرحي أكالمغة المسرحية صكرة
مكثفة لمٌغة في الكاقع ،كمف ىنا نتساءؿ إلى أم مدل يمكف ليذه المقكلة أف تصدؽ
خاصة إذا عممنا أف لغة المسرح تنتمي إلى مستكل ال يككف مقدكر أم شخص فؾ
رمكزىا ،مالـ يكف لو نصيب معرفي كثقافي لذلؾ ،فالمسرحية إذف ىي نسخة مف
الحياة كمرآة لمعادة كصكرة تعكس الكاقع.

ANNE UBERSFELD: Lire le théatre, 2eme éditions sociales paris, p289.
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كيقكؿ بومارشي "إنو إذا كان المسرح صورة حية لما يجري في ىذه الحياة،
فإن اَلىتمام الذي تثيره فينا َل ُب َّد بالضرورة أن يكون وثيق العَلقة بالطريقة

التي ننظر بيا إلى الحقيقة ".

إذا كاف المسرح كذلؾ ،فيك إذف تجسيد حقيقي لكؿ ما يحتكيو العالـ مف
()1

ظكاىر كمظاىر طبيعية كاجتماعية ككذا نفسية كيقكؿ أَل دريس نيكول

"واآلن

إذا كنا بيذا الرأي في أدق تفسيراتو ،فإن المسرحية تكون فترة مقتبسة من
الحياة ،ومعنى ىذا أن ىدف الكاتب المسرحي يجب أن يكون إعطاء صورة
لألصل لمشيد في الحياة من فوق منصة المسرح ويجب أن يكون حوار تمك
المسرحية أحسن أنواع الحوار الذي يكسبيا صورة صوتية مطابقة لألحاديث
َلب َّد أن يكون أعظم ما في
الحقيقية التي تجري بين الناس في حياتيم العادية ،و ُ
المسرحية من جمال ىو مطابقتيا لمواقع "

()2

إف مصدر ىذا االعتقاد الذم ساد النقاد المسرحييف في القرف الثامف عشر
أمثاؿ "بومارشي" ك"زكال" كغيرىـ يعكد إلى اإلغريقي "شيسرون" الذم كاف يرل في
المسرح صكرة حقيقية كنسخة مطابقة لما يجرم في الكاقع مف أحداث كلكف إلى أم
حد يمكف ليذه المقكلة أف تصدؽ عمما أف الكثير مف الكتاب كالنقاد المسرحييف ال
ٌ
 )بكمارشي ()1799-1732ىك كاتب فرنسي عاش في القرف الثامف عشر ،كقد اشتير بانتقاده البلذع
لممجتمع الفرنسي.
)1

أال دريس نيككؿ ( )1992عمـ المسرحية ،تر :دريني خشبة ،ط  ،2دار السعادة الصباح ،الككيت،

ص .26

 )2أال دريس نيككؿ ،عمـ المسرحية  -ص .27
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يتفقكف كىذه المقكلة ،كاليؾ نقدىا" :كنحف إذا ألقينا نظرة خاطفة عمى ىذه اآلراء،
فقد نشعر بما يغرينا باالعتقاد في ٌأنيا آراء صحيحة جديرة بالثناء ،إال أف لحظة
مف التفكير فييا كافية بأف تكشؼ لنا زيفيا ،كبصرؼ النظر عما قد يخطر بباؿ

أف أعظـ الكتاب المسرحييف ،إف ىـ إالٌ مجرد أبكاؽ تسجؿ الحياة كما
اإلنساف مف ٌ
ىي ،فسرعاف ما نتبيف أف ىذا النكع مف المسرحية ىكمف المستحيبلت"(.)1

كيرل بعض النقاد أف ىذه االستحالة مردىا إلى تمؾ الشيرة التي اخترقت
القركف كالتي حظيت بيا تمؾ المسرحيات ،إذ ال يمكف مثبل أف تشتير مسرحية
ألنيا صكرت مشيدان أك كضعان طبيعيان أك اجتماعيان مكجكدان بصفة حقيقية في
الكاقع.
إف الجميكر الذم يعتبره الجميع األساس في أم بناء مسرحي ال يمكف أف
يتمتع بمشيد اعتاد عمى مشاىدتو في الكاقع ،إذ البد مف تدخؿ اعتبارات أخرل
تجعؿ مف المسرحية عمبلن أثار إعجاب كفضكؿ آالؼ الجماىير.
بأنو إذا تمسكنا بتمؾ اآلراء القائمة إف المسرحية ىي صكرة
كيقكؿ "نيكول " ٌ

مطابقة لمكاقع الضطررنا إلى القكؿ أف مسرحيات "أسخيمكس "ك"شكسبير"
ك"مكليير" كانت مسرحيات رديئة".2

 )1أال دريس نيككؿ ،عمـ المسرحية ،ص .27
)2

أال دريس نيككؿ ،عمـ المسرحية ،ص .29
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مرجعو كما ذىب إلى ذلؾ "نيكول" سكء فيـ
كىذا الخطأ في تحديد المكضكع ى

ما قالو "أرسطو" في أف المبدأ األساسي في الفف يقكـ بصفة عامة عمى المحاكاة
فػ"أرسطك" لـ يقصد بالمحاكاة المطابقة الكمية لمكاقعَّ ،إنما استعمؿ ىذا المفيكـ
بمعنى أكسع إذ تجده يقكؿ َّ
إف كبل مف الممحمة كشعر المآسي كالممياة ،ككذا عدد
كبير مف الفنكف المعركفة في ذلؾ الكقت ىي برمتيا صكرة مف المحاكاة.
كيقكؿ "كولرج"(:المسرحية ليست نسخة لمطبيعة ،بل ىي محاكاة ليا )

()1

ومن ىنا يتبين لنا أن المسرحية فن محاكاة ولكن ليست أية محاكاة أي َّأنيا َل
تأخذ العالم كما ىو وتظيره عمى الخشبة فيذا ليس مسرحاً ولكننا َل ننسى األىم
في كل وىوأن الكاتب المسرحي مقيد بالعديد من اَلعتبارات ،يفرضيا عميو العالم
والمّغة ثم عنصر المسرح ذاتو َل يمكن أن يكون لو وجود دون الجميور وكذا
الممثمين أو شخصيات المسرحية.

عمي بكاسطة
يقكؿ "بارناردشو " :إنني ال أتخير طرائقي ،بؿ ىي مفركضة ٌ
مائة اعتبار كمف ذلؾ :االعتبارات الطبيعية لمتمثيؿ المسرحي ،ثـ القكانيف التي

تفرضيا عمينا البمدية ،ثـ الشؤكف االقتصادية لمتجارة المسرحية ثـ طبيعة فف

)
)1

ككلرج :ىك شاعر انجميزم (.)1834- 1772

نقبلن عف أالدريس نيككؿ ،عمـ المسرحية ،ص .31

 )برناردشك :كاتب مسرحي ايرلندم صاحب جائزة نكبؿ لؤلدب عاـ (.)1925
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التمثيؿ كحدكده كمقدرة المتفرجيف عمى ما يركف كيسمعكف ثـ الظركؼ المفاجئة
()1

التي يقابميا ذلؾ اإلخراج المعيف الذم تقكـ بو".

ثـ يضيؼ برناردشو اعتبارات أخرل أىميا االعتبارات المٌغكية االجتماعية
المفركضة عمى الكاتب الذم يفرضيا بدكره عمى الممثميف ،كتجدر اإلشارة إلى
عنصر التبميغ أك التكاصؿ أك السمة المميزة لممسرح إذ يسعى فيو المؤلؼ إلى
تبميغ فكرة أك تصكر (لمقارئ –الجميكر).
كيعكد اختبارنا في ىذا البحث لممسرحية كنكع أدبي بدؿ األنكاع األخرل ،إلى
كاقعية ىذا الفف كيقكؿ "أَلدريس نيكول" ":المسرحية ىي فن التعبير عن األفكار
الخاصة بالحياة في صورة تجعل التعبير الممكن اإليضاح بواسطة ممثمين،
وكافياً بأن يثير اَلىتمام في قموب الجميور المحتشد ليسمع ما يقال ويشاىد ما
()2

يجري "

فتفاعؿ الجميكر بالمسرحية يجعؿ الخطاب بينو كبيف المؤلؼ ممكنان كانطبلقان
مف ذلؾ تنشأ عبلقة مباشرة بيف الشخصيات أك الممثميف ،كيككف الخطاب بينيما
مباش انر ،كتنشأ عبلقة غير مباشرة بيف المؤلؼ كالجميكر كيككف الخطاب في ىذه
الكضعية غير مباشر أم مصاغ بطريقة تمميحية.

)1
)2

نقبلن عف أالدريس نيككؿ – عمـ المسرحية ،ص .31
المرجع نفسو ص .44
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كتشير "أوبرسفيمد" إلى ضركرة دراسة التداكلية انطبلقان مف المسرح حيث تقكؿ
إف أىمية التحميؿ التداكلي لممسرح ىكأف نبيف كيؼ أف جزنءا يم ًيمان مف النص
المسرحي ىك صكرة لمكبلـ العادم الحي في جميع أبعاده ،كيشمؿ ذلؾ البعد
الشاعرم الذم يتحكـ ديناميكيان في العبلقات اإلنسانية،

()1

كالمسرح ىك تشخيص

لتجربة في الكاقع بكؿ ما يحممو الكاقع مف تناقضات خارقة كالخطاب المسرحي
تمثيؿ لمكبلـ في العالـ بما يقكلو اإلنساف عف نفسو كعف العالـ كباإلحساس الذم
يثيره في غيره ،باختصار شديد ،إف الخطاب المسرحي ىك أفضؿ كسيمة تعبيرية
عف أفكار كايديكلكجيات ال يحتاج فييا المؤلؼ إلى التصريح بيا.

/2تطبٗل بعض املفاِٗي التدألٗ ٛعم ٜوطسسٗ ٛالػّداٖ ٞعٕدُٔ ِرا
األضبٕع:
تقديم المدونة :إف المدكنة التي نحف بصدد دراستيا ىي عبارة عف نص مسرحي
مقتبس مف قصة اقتبسو أحد رجاالت المسرح الجزائرم كىك أحمد بف قطاؼ عف
قصة جزائرية لمطاىر كطار كىك الكاتب الذم اقترف اسمو بيذا النكع األدبي كمف
أشيرىا أيضان "دخان من قمبي" ك"الطعنات" ك"الشيداء يعودون ىا األسبوع" التي

ً
امتدت ٍْ جذكرىا
كقع اختيارنا عمييا كىي قصة اشتيرت لككنيا تعالج قضيةن ىامة
مف الكجكد االستعمارم الفرنسي إلى ما بعد االستقبلؿ كتمثمت خاصة في تنكر
الكثير مف أفراد المجتمع لمبادئ ثكرة التحرير في ظؿ االستقبلؿ كالجرم كراء
A.UBERSFLD (1981), Lire le Théatre, Editions sociales, paris,2 eme

(1

édition.p 294.
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المصالح الخاصة كتناسي الشيداء الذيف ضحكا مف أجؿ نيؿ االستقبلؿ ،فكاف
الصراع القائـ بيف فئة الخكنة (الحركة)الذيف يمثمكف التيار النفعي البرغماتي كفئة
البقية الباقية مف المجاىديف المخمصيف كمف ثمة فيك صياغة جديدة في إطار
تداكلي مختمؼ.
أما النص المسرحي فيك اقتباس تاـ عف النص القصصي كتدكر أحداث
ىذه المسرحية المقتبسة في قرية مف القرل الجزائرية أثناء االستقبلؿ ،كتبدأ
المسرحية ذات الكقائع المتخيمة بكصكؿ رسالة مف ًب ىْل ود ًْ بعيد إلى عمي العابد
كىك شخص يكحي بالبراءة كبعد قراءتيا تكىـ أف الرسالة أتتو مف ابنو الشييد،

أيضا
ففرح بالخبر فرحان شديدا كفي طريقو التقى " بالمسعي" كىك رجؿ ابف شييد ن
حالو حاؿ عمي العابد فسألو ىذا ألـ تفكر في رجكع ابنؾ الشييد؟ فأجابو المسعي

أف ذلؾ تترتب عميو مشاكؿ كبيرة تستدعي تفكي ار جديا كلكف ىذا السؤاؿ جعؿ
المسعي يعتقد أف العابد في طريقو إلى الجنكف فحاكؿ تذكيره بأف ابنو قد مات
إثر لغـ انفجر عميو داخؿ حفرة كانو قد دفنو بنفسو لكف العابد بقي مص ار عمى
سؤالو ليطرحو عمى السمطات المحمية ككاف جكاب شيخ البمدية كىكمف أصحاب
االمتيازات بعد االستقبلؿ ،ليكف في عممؾ أف الشيداء مسجمكف في سجؿ الكفيات
كعميو يجب أف يثبتكا حياتيـ كلكف إف عادكا كمعيـ السبلح فيذا أمر متعمؽ
بالدكلة كبعد يطرح العابد سؤالو عمى مسؤكؿ القباضة فيجيبو ٌإنو في حالة عكدة

الشيداء تعكد األمكاؿ التي صرفت عمييـ إلى الخزينة ،أما مسؤكؿ القسمة فقد
كعده ":في حالة عودة الشيداء أنو سيزور بيم جميع ما تم إنجازه بعد
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اَلستقَلل ويقدم ليم جميع ممفات اَلنخراط في الحزب" كمما زاد تمسؾ عمي
العابد تأكيدا بعكدة الشيداء تخكؼ السمطات مف أف يككف خبر العابد صحيحان،
فأجمعكا كأمركا بالقبض عميو ،لكف العابد اتخذ قرار الذىاب إلى الشيداء بعد تيقنو
مف استحالة عكدتيـ فكقؼ عمى سكة القطار ظانا ٌأنو سكؼ يتكقؼ كىي النياية
المؤسفة بمكت العابد بيف أسبلؾ السكة الحديدية كىنا ينتيي النص المسرحي

المقتبس.
كخطاب المسرحية في مجممو عبارة عف حكار طكيؿ يسكده االنتقاؿ المفاجئ مف
حديث إلى آخر ،يكحي ك ٌؿ انتقاؿ بنفسية تعكس ذكرل معينة مف حياة العابد،
العابد ىك الشخصية البطمة الفعالة في المسرحية أما بقية الشخصيات فيي
مساعدة فقط.
كالمبلحظ أيضا أف نص المسرحية المقتبس لـ يخضع لمتقسيـ المعيكد في
المسرحيات األخرل كيشكؿ ذلؾ سككنان في تطكر األحداث ،إف التطكر الكحيد الذم
حدث في المسرحية ىك عندما جاءت الرسالة إلى عمي العابد كبدأ بعدىا تنامي
األحداث إلى غاية مكتو بتمؾ الطريقة المفجعة عمى خطكط السكة الحديدية.
كاذا نظرنا إلى لغة المسرحية كجدناىا المٌغة الثالثة التي تجمع بيف الفصحى
كالدارجة( العامية ) كىي المٌغة المكافقة لمكضكع النص المقتبس كلؤلداء المسرحي
معان حسب رأينا بما تقتضيو التداكلية مع الجميكر العريض الذم ال يفيـ المٌغة
الفصحى العالية في المكقؼ االتصالي.
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كاذا كانت المٌغة سيدة العبلقات كحركة لمتفاعبلت لغرض اإلثارة التداكلية داخؿ
النص فيي التي منحت اإلثارة لمنص المسرحي فبدا أكثر كضكحان كجبلء.
أما عف الشخصيات في المسرحية فقد ساعدت عمى تطكير الحدث كالبناء
الحكارم الذم أسيـ في تنامي أطكار المسرحية كالكصكؿ إلى الحبكة ثـ إلى تمؾ
النياية المؤسفة ،كىناؾ في النص شخصيات محكرية مثؿ العابد كىك شيخ كبير يبمغ
مف العمر سبعيف سنة ،يسكف في قرية نائية مف عائمة متكاضعة مجاىد في الثكرة ثـ
مناضؿ كىك رجؿ صالح كحكيـ كاف محؿ استشارة أىؿ القرية في أمكرىـ ,كىذا
الشاىد مف المسرحية" :عمي العابد شيخ كبير في قرية الجماعة :في أجبال إلييو
شاف الي زاد فييا ،ثار أعمى المي بغى ييدم ،شاف المي حفر البير ،عمي العابد
سكت سبعين سنة "(.)1
كالشخصية المحكرية الثانية في المسرحية ىي خدوجة كىي عجكز تسكف بنفس
القرية ،ناضمت في سبيؿ تحرير كطنيا أياـ الثكرة ككانت زميمة ابف الشيخ العابد
حبيا لمشيداء ككانت تزكر
كىي التي تعرؼ القصة الكاممة الستشياده كقد أبرزت ٌ
قبكرىـ كتنزع عنيا الغبار فاتيمت بالجنكف ،أما بقية الشخصيات مثؿ المانع ،خميفة

المسعى ،السبتي ،الحسين ،عمي العساس ،فيي شخصيات محركة ليا أفكارىا
كمثمت تيار التمزؽ كالخيبة كالتخاذؿ كالتبعية كىذا مناقض لما جاء بو عمي العابد
كالشاىد عمى ذلؾ المقطع اآلتي:
 )1محمد بف قطاؼ نص مسرحية "الشيداء يعكدكف ىذا األسبكع" ،أرشيؼ المسرح الكطني الجزائرم ،ص

.04
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(تدخل جماعة المانع وخميفة والسبتي ومعيم الحسين في نقاش حار)
حسين :عبله تكبركا في المسألة يا سيدم عدكه كدر عقمو كفرات.
المانع :ال يا سي...ىذه ما ىيش قضية كاحد كدر عقمو...القضية خطيرة أكثر مف
ىذا.
خميفة :كأنا معاه كايف حركة تشكيش في ىذه القرية كباالؾ في قريات أخرل
كمتأكديف بالمي عندىا اتصاالت في الخارج.
السبتي :كاحد مف ىذه العصابة رانا بعده كشفناه...يجكه رسايؿ مف الخارج كاليكـ
برؾ كصبلتو كحدة.)...

()1

كتبرز في النص تقنية الحاكي كىك بمثابة منشط لممسرحية ،لكف المسرحية مبنية
عمى الحكا ،كما ظيرت ىناؾ شخصية خطابية كىي صونيا التي أدخمت االحتفالية
عمى المسرحية كىذه عينة منيا:
صوتيا :أدخل الحاكي لمسوق واخبط البندير.
المجموعة :أدخل الحاكي لمسوق واخبط جمد البندير.
صونيا :تبليمت عباد كدارت حمقة...

()2

 )1محمد بف قطاؼ ،الشيداء يعكدكف ىذا ،...ص .41
)2

محمد بف قطاؼ ،الشيداء يعكدكف ىذا األسبكع ،ص04

التواصلية العدد الثاني عشر

307

أ.عمي برادم

كفي مجمؿ القكؿ مسرحية "الشيداء يعودون ىذا األسبوع" مف أىـ النصكص
المسرحية كقد استطاع المقتبس( أحمد بن قطاف) أف يصؿ تجسيد األحداث
القصصية عمى خشبة المسرح معب انر عف الفكرة بكضكح كمازجا بيف الماضي
كالحاضر بأسمكب سيؿ كلغة متعارؼ عمييا بيف الجزائرييف.

/9التفاعن الهالو٘ ٔاألفعاه الهالوٗ:ٛ
أردنا مف خبلؿ ىذه النقطة أف نثبت أف الدكر األساس لؤلفعاؿ الكبلمية في
تحقيؽ التفاعؿ الكبلمي كفي تكاصمو كاستم ارريتو.
المٌغة ليست فقط كسيمة تعبير عف األفكار أك تكصيؿ لممعمكمات ،بؿ ىي
نشاط يتسبب في تحكيؿ الكضعيات بجعؿ اآلخر يعترؼ بالنكايا التداكلية لممتكمـ
كبما أف الحديث ىك عممية مؤسسة عمى مشاركة أطراؼ الخطاب فإف األساس فيو
ىك المخاطب (المتكمـ)كالمخاطب (المستمع).
ىذا التصكر مبني عمى التصكر القائؿ بأف المٌغة ىي مؤسسة تتحكـ في
ثباتيا استم اررية التبادالت الكبلمية.
انطبلقان مف ذلؾ تمعب األفعاؿ الكبلمية دكر تحكيؿ معتقدات المتخاطبيف مف
جية ك استم اررية الخطاب بيف أطرافو مف جية أخرل.
إف أقكاؿ المتكمـ تنبني عمى ما قالو المخاطب فبل تكجد ىناؾ أقكاؿ قكالب ك ٌؿ
قكؿ يخضع لمضمكف القكؿ السابؽ كاالفتراضات كالتأكيبلت التي يحتكييا..
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قدور :حصمنا مع ىذا الرعياف ..قالؾ معاىـ الكؿ ..لككاف ما جاش "بركتي"
المانع كخميفة يفكتكا قداـ.
خديجة :قدكر"الصاشي".
قدور :قدكر المي طرطؽ الجباؿ كرىكع االستعمار؟ المي الثكرة ما كلبلت ثكرة
حتى دخؿ المعماعة؟
خديجة :ركح يا جيؿ اليكـ ركح ...كاش مف قي ارية تنفعؾ إذا نسيت أمثالي
ىو...معاكـ...الكؿ...
العابد(:ال يزاؿ في تفكيره)...ا﵀ أكبر.
قدور(:منتبينا لو)عمي العابد كاش راؾ تدير ىنا؟
العابد :قاعد نكحد في ربي كنستنى...
قدور :كاش تستنى؟
العابد :نستنى في اؿ...يا قدكر يا كليدم ماذا بي تحكيمي قصة كليدم كما
كقعت ككيفاه استشيد...
قدور :لككاف تخمكىا لمرة أخرل يا عمي العابد...
العابد :ماذا بي تعاكد تحكييا لي ذرؾ...برحمة كالديؾ...
قدور :كاش نقكلؾ يا عمي العابد...راني حكيتيا لؾ اشحاؿ مرة...
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العابد :ىذم كخبلص...

()1

بدأ الحديث بيف العابد كقدكر بالشككل كتطكر إلى أف تحكؿ إلى
االستفياـ كالتقرير كاف العابد ىي يريد عمى ما جاء في حديث قدكر ليضمف
استم اررية ما يقكؿ

كالغرض مف كؿ ىذا أف يعبر قدكر عف الغضب الذم

سببو خميفة كالمانع أثناء التحضيرات لقدكـ المسؤكليف إلى القرية.
كفي ىذا السياؽ يعمد المتخاطبكف إلى مجمكعة مف الحيؿ كاالستراتيجيات
يعتبرىا البعض ثانكية ،كيرل فييا البعض أساس التبادلية الكبلمية ليضمنكا
استم اررية الخطاب ،كيضمنكا عدـ انفصاؿ الطرؼ اآلخر عف المشاركة فيو،
إف المتكمـ ينطمؽ مف كممة أك عبارة أك فكرة احتكاىا كبلـ اآلخر لصياغة
كبلمو بطريقة يعمؿ فييا عمى تكجيو الخطاب مع ترؾ المخاطب في كضع
يعتقد فيو أنو لـ يخرج عف مكضكع الحديث التفاعمية ىذه تتكقؼ عمى مدل
إدراؾ المتخاطبيف لؤلرضية المشتركة بينيما.
إف التبادؿ الكبلمي يتـ غالبان في االستقبلؿ المتناكب لؤلفعاؿ الكبلمية
مف قبؿ المتخاطبيف سكاء المباشرة منيا أكغير المباشرة ،إف الحكار كمو يتكقؼ
عمى التناكب المستمر لتمؾ األفعاؿ الكبلمية ،إذ أف استعماؿ الفعؿ الكبلمي مف
المخاطب يستمزـ إجابة كبلمية أكغير كبلمية مف المخاطب تحمؿ في طياتيا فعبلن

 )1محمد بف قطاؼ ،مسرحية الشيداء يعكدكف ىذا األسبكع ،ص .37
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كبلميان تتكقؼ صفة المباشرة فيو عمى رتبة المتخاطبيف كبالتالي فالخطاب كمو
مجمكعة مف األفعاؿ الكبلمية.
خديجة :ما نيش ميبكلة...ىك صح مف أيف نفكت يقكلكا مخصكصة مسكينة
كأنا في الحؽ نمشي مف قرية لقرية نمسح الغبار عمى أسامي الشيداء ىذا ما
كاف...تج تشكؼ البمديات ماشي مقصرة...ينقكىـ كيزكركىـ ،يرفدكا الفاتحة عمييـ
كاشنو الغبار ...كأنا ما نحبش الغبار نكره الغبار...يحجب الحاجة كساعات يغير
الشكؿ انتاعيا كيؼ يتراكـ بزاؼ ...كزيد خدمة ما فيياش تعب كبير...ما نيش
()1

عارفة عبله الناس خايفة عمى صحتي...المي يشكفني.

تدخؿ عنصر الجنس في تكجيو عممية التبادؿ الكبلمي كيتجمى ذلؾ في
سماح الخميفة لممرأة (خديجة ) بالكبلـ رغـ مكانتو.
إف المرأة أضعؼ مف الرجؿ ليذا يسمح ليا في مثؿ تمؾ المكاقؼ بأسبقية
الحديث عف الرجؿ ،ألف ىذا األخير قد يكظؼ قكتو تمؾ في تغطية الحجج التي قد
تسيء إليو مف جية كاعطاء منحى آخر لممسار الحجاجي لمخطاب لف يككف في
صالح المرأة مف جية أخرل ،أضؼ إلى ذلؾ أف المرأة كانت مجنكنة كبالتالي عمى
خميفة أف يسكت كانتظار دكره في الكبلـ..
كقد أشرنا فيما سبؽ إلى الدكر الرئيسي لبلفتراضات المسبقة كاألقكاؿ
المضمرة في استمرار عممية التبادؿ الكبلمي ،إف إصدار فعؿ كبلمي يكحي إلى
 )1محمد بف قطاؼ ،مسرحية الشيداء يعكدكف ىذا األسبكع ،ص .16

التواصلية العدد الثاني عشر

311

أ.عمي برادم

ص ىدر بيا بمجمكعة مف الخمفيات نتيجة عممية
المخاطب ،بفعؿ الطريقة التي ى
استنتاجية ذىنية ،ىذا ما جعؿ إجابتو خاضعة لنفس االعتبارات التي خضع ليا
الفعؿ الكبلمي لممخاطب كىذا مف شأنو أف يضمف استم اررية ذلؾ التبادؿ الكبلمي
مف جية كيسمح لو بأخذ الكجية التي تفرضيا العناصر المتعددة التي تي ىك ّْك ٌْف

السياؽ (العادات كاألخبلؽ كالقانكف كالعكاطؼ كاألحاسيس ،كاالستنتاجات الذىنية).

خالص ٛالبشح:
مف خبلؿ دراستنا التطبيقية لممنيج التداكلي عمى مسرحية "الشيداء يعكدكف ىذا
األسبكع" خمصنا إلى النتائج التالية:
 -1إف التداكلية ىي منيج في البحث المساني يتكفؿ بحؿ إشكاليات كثيرة عالقة
ناتجة عف تصكر إبستمكلكجي ضيؽ إلى تحديد كتثبيت بعض األسس
التداكلية المغكية التي تتأسس كفؽ شبكة معقدة مف المعطيات المغكية كغير
المغكية.
 -2إف النظر إلى المغة مف زاكية االستعماؿ قد كشؼ " كما سبؽ قكلو عف حقائؽ
جكىرية لمبعد الحقيقي لبعض العناصر التي تعد الحجر األساس في العممية
التكاصمية ،تتمثؿ في إعادة االعتبار لممتكمميف الذيف يتفاعمكف مف خبلؿ ما
يفرضو عمييـ حاؿ الخطاب مف معطيات اجتماعية كثقافية كمؤسساتية كلغكية.
-3إف المتكمـ لـ يعد عنص ار ميمشا في عبلقة المغة بالكبلـ بؿ يكتسي كضعية
مركزية بالنسبة آلنية الخطاب.
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 -4إف النظرية التداكلية باختبلؼ مطمقاتيا كمشاربيا اتفقت عمى أف العممية
التبميغية تتكقؼ أساسا عمى المتخاطبيف ،فالجيكد الجبارة لعالـ مثؿ "بينيفيست"
أفضت إلى نتائج مفادىا أف الخطاب البشرم رغـ ككنو الظاىرة األشد تعقيدا لدل
اإلنساف الرتباطيا بالعقؿ إلى أنو يتأسس مبدئيا مف العناصر التالية:
أنا ،اآلف ،ىنا ،إف ىذه العناصر الثبلثة كأف لـ يشر إلييا بطريقة ضمنية إال أنيا
شكمت ىيكؿ جؿ النظريات التداكلية مف نظريات الحديث ك نظريات أفعاؿ الكبلـ.
 -5إف الشيء الذم زاد مف مصداقية كعممية التداكلية ىك استعانتيا بمجمكعة مف
العمكـ اإلنسانية مف عمـ االجتماع كاألناسة كالتاريخ الرتباط كؿ ىذه العمكـ
باإلنساف ذاتو كبعبلقتو بغيره ،كبالعالـ بكؿ ما يحتكيو مف تناقضات كتعقيدات كقد
زاد ذلؾ في اتساع نظرتيا لمغة األمر الذم أبعدىا عف مأزؽ التضييؽ الذم كقع
فيو البنيكيكف ،ىذا االتساع زاد مف أىمية التداكلية في الدراسات المغكية حاليا حيث
تكسعت ىذه األخيرة كشممت مجاالت عديدة مف ببلغة كأسمكبية كعمـ االجتماع
المغكم كتعميمية المغات كالترجمة كتحميؿ الخطاب بجميع أنكاعو.
كقد انتيى بنا البحث في الباب األكؿ إلى إعادة النظر في التصكر التقميدم
لمتكاصؿ البشرم الذم لـ يعد قاد ار عمى احتكاء التطكرات الجديدة في مجاؿ البحث
المساني مع اقتراح أسس تصكر جديد يأخذ بعيف االعتبار المعطيات الحديثة في
ىذا المجاؿ ،تعتمد عمى طابع االستم اررية كالتفاعؿ كيتكقؼ ذلؾ عمى مجمكعة مف
العمميات التأكيمية الجارية في أذىاف المتخاطبيف أثناء الخطاب ،مع تأثير السياؽ
فييا كعمى خاصية التعاكنية لمنشاط الكبلمي.
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كنقكؿ أخي ار أف التداكلية استطاعت أف تفتح أفاقا جديدة في البحث المغكم
المساني كأف تعطي نفسا جديدا لمدراسات المسانية كاألسمكبية بخركجيا عف التصكر
التجريدم كالتصنيفي لمغة كاعتبار ىذه األخيرة نشاطا متحققا كفؽ شبكة معقدة مف
المعطيات السياقية ككذا دكر االستنتاجات الذىنية لممتخاطبيف في تأكيؿ كتأدية
المعاني كالدالالت التي احتكتيا األقكاؿ.
كنقكؿ أيضا أف المنيج التداكلي ما زاؿ فتيا كلـ يشتد عكده بعد في العالـ
العربي كما زالت جؿ نظرياتو تتسـ بالغمكض رغـ المحاكالت المحتشمة لبعض
الباحثيف لتذليؿ استعمالو كتبسيط مفاىيمو كىذا لـ يؼ بالغرض المطمكب في
خدمة المغة العربية كيساىـ في تطكيرىا بؿ كاف اتياـ آخر أضيؼ إلى جممة
االفتراءات التي استعمميا أعداء ىذه المغة في ككنيا قاصرة عف استيعاب مثؿ ىذه
المناىج الجديدة.
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