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وهى ما ٌظخىحى مً حهسٍُاتها( )1اإلاخخلُت مباشسة،
مداخل اللدانيات التداولية في الخطاب

َهي(Pragmatique

البالغي العربي  ،متابعة تداولية

مهسفي خدًث اليشأة والكهىز نلى الظاخت

د ،نور الهدى حدني
أ ،باديس لهويمل
جامعة بدكرة
امللخص:
جدىي اللًت الهسبُت ضًُا ندًدة للخهبير نً اإلاهنى
ّ
ّ
اإلاخلُل بها مً جدُٓٔ مٓاضده
بؿسّ مخخلُت جمً٘
ّ
ّ
ّ
الكىاهس ّ
والطٌُ نلى نلىم اللًت
وجخىشم هره
الخىاضلُت،
الهسبُت اإلاخخلُت (هدى وضسٍ وباليت وداللت) وهي ذاث
ّ
اإلاخٙلم ّ
ّ
ّ
للداللت نلى
وجداولُت ٌظخخدمها
لظاهُت
مكاهس
ّ
الٓىة ؤلاهجاشٍت التي ًسٍد جػمُجها ٖالمه.
لرلٌ ٚظعى هرا اإلآاٖ ٛشِ الطلت التي ًمً٘ أن جيشأ

(Linguistique

جخطظ

اللًىٍت؛ ئذ بهدما ٗاهذ اللظاهُاث ،جسٖص في
أبداثها نلى الجاهبين البىىي والخىلُدي؛ َتهخم
بدزاطت

اللًت

مظخىٍاث

وئحساءاتها

الداخلُت(حاهب بىىي) ،وٖرا وضِ وجُظير
ََ ّ
ّ
ّ
ّ
الىكام اللًىي ودزاطت اإلال٘ت اللظاهُت اإلاخد٘مت
َُه (حاهب جىلُدي) ،في ئؾاز ما ًُطؿلح نلُه
بـ"لظاهُاث الىغو" Linguistique de
 situationحاءث اللظاهُاث ّ
الخداولُت لخهالج
في

مٓابل

ذلٚ

ما

ٌظمى

بـ"لظاهُاث

الاطخهما،)2((linguistique ´utilisation)"ٛ
ّ
ّ
َتهخم باإلاخٙلم
َخهنى بأْؿاب الهملُت الخىاضلُت؛

بين الباليت الهسبُت والخداولُت ،مً خال ٛجىغُذ مداخل

ُ ّ
دسٗا لهملُت الخىاضل ،وجساعي
ومٓاضده بانخبازه م ِ

مقدمة:

خا ٛالظامو أزىاء الخؿاب ٖما تهخم بالكسوٍ

اللظاهُاث الخداولُت في الباليت الهسبُت

ال حسم أن دزاطت اللًت بدثا نً اإلاهنى ْد شهد

وألاخىا ٛالخازحُت اإلادُؿت بالهملُت الخىاضلُت،
ّ
غماها لخدُٓٔ الخىاضل مً حهت ،ولدظخًلها في

ٖثيرة ٗل مجها ًدىاو ٛدزاطت اللًت مً حاهب مهين

الىضى ٛئلى يسع اإلاخٙلم وْطده مً ٖالمه مً

قهىز مدازض لظاهُت ندًدة واججاهاث لًىٍت
ًسٖص نلُه وٍجسي أبدازه اهؿالْا مىه ،بدثا نً
اإلاهنى وطبرا أليىازه ،ختى ضازث بهؼ هره
الاججاهاث حهسٍ بما جسٖص نلُه في دزاطتها مثل
اإلادزطت الىقُُُت نلى اخخالٍ أنالمها ،أو
اإلادزطت اليظُٓت لُلمظلُِ ،وييرها مً اإلادزاض
ّ
ولهل اللظاهُاث الخداولُت
والاججاهاث اللظاهُت،
لم جخسج نً ذل ،ٚلٙىجها جبدث أًػا نً اإلاهنى
وجداوٖ ٛشُه بؿسْها وآلُاتها الخاضت بها َازجأث
أهذ جىُخذ نلى طُاْاث ندة لخٙىن أٖثر دْت
وغبؿا في ٖشىَاتها اللظاهُتَ ،ىجدها جسٖص نلى
دزاطت اللًت في طُاّ الخداو ٛوأزىاء الاطخهما،ٛ

حهت أخسي .ولهل هرا ما حهلها أٖثر دْت وغبؿا
ّ
خُث جدزض اللًت أزىاء اطخهمالها في اإلآاماث
اإلاخخلُت ،وبدظب أيساع اإلاخٙلمين وأخىاٛ
َ
اإلاخاؾبين.
َهي نلم جىاضلي حدًدٌ ،هالج ٖثيرا مً قىاهس
اللًت وٍُظسها وَظهم في خل مشاٗل الخىاضل
ومهىْاجهّ .ومما طاند الخداولُت نلى ذلٗ ٚىجها
ّ
ٌظخمد مهازَه مً مشازب مخخلُت
مجاال زخبا
َىجده ًمخاح مً نلم الاحخمام ونلم الىُع
الاجطاٛ
ونلم
واللظاهُاث
اإلاهسفي،
ّ
ولهل
وألاهثروبىلىحُا ،والُلظُت الخدلُلُت (،) 3
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هرا ما ً٘ظبها ؾابو ّ
الخىطو والثراء في ُمهالجاتها
اإلاخخلُت للًت؛ وحهلها ّجخخر لىُظها مٙاهت ّ
مهمت

الهسبُت ،وحظهم في جددًد اإلاهنى وغبؿه ،وٍمً٘

في البدث اللًىي.

خطس وقُُت اللظاهُاث الخداولُت بدظب الباخثت

جخٓاؾو َحها ٖثيرا مو بهؼ آلالُاث في الباليت

وفي الدزاطاث اللظاهُت الهسبُت هجد الباخث

"ٗاجسًٍ أوزُٖىوي"» في اطخخالص الهملُاث التي
ّ
ّ
جمً٘ ال٘الم مً الخجرز في ئؾازه الري ٌشٙل

إلاطؿلح

الثالزُت آلاجُت :اإلاسطل ،اإلاخلٓي والىغهُت
الخبلًُُتّ .
َأي جدلُل جداولي ٌظخلصم بالػسوزة

اإلاًسبي "ؾه نبد السخمان" ٌظخددر مُهىم"
اإلاجاٛ

الخداولي"في

pragmatique

() 4

جسحمخه

وٍٓى ٛفي جىضُُه للُهل"

جداو «:"ٛجداوّ ٛ
الىاض ٖرا بُجهم ًُُد مهنى جىاْله

الخددًد الػمني للظُاّ الري جإوَُ ٛه الجملت

الىاض وأدازوه بُجهم ومً اإلاهسوٍ أًػا أن

«(َ .)7ترٖص اهخمامها في طبُل دزاطت اإلاهنى نلى

مُهىم الىٓل والدوزان مظخهمالن في هؿاّ اللًت

نىاضس الهملُت الخىاضلُت وٗل ما ٌظهم في هجانت

اإلالُىقت ٖما هما مظخهمالن في هؿاّ الخجسبت

الخؿاب الخىاضلي وٍػمً طالمت وضىله

اإلادظىطت َُٓ ،ا " :ٛهٓل ال٘الم نً ْاةلُه"

للمخلٓي ،وَهم الٓطد مىه.
ّ
اللًت أزىاء ّ
الخلُل بها في ّ
الظُاْاث
دزاطت
ّ
ّ
َالخلُل هى اليشاؽ
واإلآاماث اإلاخخلُت«،
ّ
ّ
السةِس ي الري ًمىذ اطخهما ٛاللًت ؾابهها
ّ
الخداولي»( ،)8وذل ٚلٙىهه ًيخٓل باللًت مً وحىد

الخجسٍبي نلى مهنى الخسٖت بين الُانلين(،)...
َُٙىن ّ
الخداو ٛحامها بين ازىين هما :الخىاضل

ّ
بالٓىة في ذهً ضاخبها ئلى وحىد بالُهل مً خالٛ
ُ
اإلامازطت الُهلُت ،ونلى أطاض هره اإلامازطت
ًخددد الٓطد والًسع مً ال٘المّ ،
ّ
َالخداولُت،
ّ
بهدها« ٖالما ّ
اللًت ّ
مدددا ضادزا مً
ئذن ،جدزض
ّ
مخٙلم ّ
ّ
ومىحها ئلى مخاؾب مددد ،بلُل
مددد،

الخىاضل بين اإلاخاؾبين والخُانل َُما بُجهم،

مددد في مٓام جىاضلي مددد ،لخدُٓٔ يسض ي
جىاضلي مددد»()9؛ بمهنى ّ
أن اللظاهُاث الخداولُت
ّ
اللًىي في ئؾاز ّ
الخىاضل
حظعى ئلى دزاطت اإلاىجص
ولِع بمهص ٛنىه ،ومهسَت مدي جأزير ّ
الظُاْاث

بمهنى زواه نىه وٍٓا ٛداز نلى ألالظً بمهنى
حسي نلحها وٍٓا ٛداز نلى الص يء بمهنى ؾاٍ
ّ
ّ
َالىٓل والدوزان ًدالن في اطخخدامهما
خىله
اللًىي نلى مهنى الخىاضل وفي اطخخدامهما

والخُانلَ ،مٓخض ى الخداو ٛئذن أن ًٙىن الٓىٛ
مىضىال بالُهل»(.)5
َمجاّ ٛ
الخداو ٛنىد الباخث ًدمل مهنى
ومٓخػاه أن ًٙىن الٓى ٛاإلاخلُل به مىضىال
بُهل ئحساتي ، ،وهى ما حهل الباخثين ّ
ًخلٓىن
جسحمخه بالٓبى ٛخُىما وغو "ؾه نبد السخمان"
ّ
"الخداولُاث" مٓابال للمطؿلح ألاحىبي
"  " pragmatiqueطىت  .)6( 0791خاضت في ازجباؾه
باإلامازطت الترازُت.

ّ
 -وظيفة اللسانيات التداولية في البحث

الاحخمانُت في هكام الخؿابًٓ ،ىَ" ٛان
داً «:(van Dijk)"ٚوالُ٘سة ألاطاطُت في
ّ
ّ
الخداولُت هي أهىا نىدما هٙىن في خالت الخٙلم في
بهؼ الظُاْاث َىدً هٓىم أًػا باهجاش بهؼ

اللغوي :وللخداولُت مهام ووقاةِ جػؿلو بأدائها
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ألاَها ٛاإلاجخمهُت ،وأيساغىا ومٓاضدها مً هره
()10

ألاَها.»ٛ

أن مً مهام ّ
وٍسي َان داًّ ٚ
الخداولُت

ٖرل ،ٚدزاطت شسوؽ هجاح الهبازاث وضُايت

اإلاىجص وطُاْاجه ،ومدي مؿابٓت ٗل ذل ٚلبيُت
الخؿاب ّ
الهامت.
ّ
َالخداولُت نىد"َان داً "ٚجٓىم بمهمت دزاطت
الشسوؽ التي جػمً ّ
الىجاح والُهالُت واإلاىاطبت

شسوؽ مالءمت الُهل إلهجاش الهبازة ،ومدي

لٙل اطخخدام لًىي ،وَٓا ما ًٓخػُه وٍخؿلبه

مالءمت ٗل ذل ٚلبيُت الخؿاب وهكامه ًٓى«:ٛ
ئن أخد مهام ّ
ّ
الخداولُت أن جدُذ ضُايت شسوؽ

ٗل مىِْ جىاضلي.
ومً مهام ّ
الخداولُت ٖرل «ٚشسح ُُُٖت حسٍان
()12
ّ
الهملُاث الاطخداللُت في مهالجت اإلالُىقاث»

ًٙىن مثل هرا ؤلاهجاش نىطسا في اججاه مجسي

َخدزض ٗل ْىاند الاطخدال ٛالتي جمً٘ اإلاخٙلم
ّ
مً ئخٙام ضُايت نبازاجه اللًىٍت وما جدىٍه مً

ئهجاح ئهجاش الهبازة ،وبُان أي حهت ًمً٘ بها أن
الُهل اإلاخداخل ؤلاهجاش الري ًطبذ بدوزه مٓبىال
أو مسَىغا نىد َانل آخس ،وبهرا الانخباز ّ
َان
اإلاهمت الثاهُت ،جٓىم في ضُايت مبادب ،جخػمً

أَها ،ٛبما ٌظخجُب أليساغه ومٓاضده في
اإلآاماث ّ
الخىاضلُت اإلاخخلُت التي ًٙىن َحها.

اججاهاث مجازي َهل ال٘الم اإلاخداخل ؤلاهجاش

وحظعى الخداولُت ٖرل ٚلبُان ُِٖ ًمً٘
ّ
ّ
الػمني(يير الخسفي) ،أن ًٙىن في
للخىاضل
ّ
()13
الاطخهما ٛأَػل مً الخىاضل الخسفي اإلاباشس.

مهؿُاث الخجسبت مخاخت بأوطو ما جٙىن ،في

وتهدٍ الخداولُت في مدطىلها الهام ،لإلحابت نً
أطئلت جؿسح هُظها ّ
بٓىة ،ولم حظخؿو اإلاىاهج
ّ
ال٘ثيرة ّ
الظابٓت في دزاطتها للًت ؤلاحابت نجها،
ّ
هخٙلم؟ ماذا هٓىّ ٛ
بالػبـ
هدى :ماذا هطىو خين
ّ
ّ
ّ
خين هخٙلم؟ مً ًخٙلم وئلى مً ًخٙلم؟ وألحل مً؟
ماذا نلُىا أن وهلم ّ
ختى ًسجُو ؤلابهام نً حملت أو

الري ًيبػي أن ٌظخىفي في ئهجاش الهبازة ختى
ّ
ّ
واإلاهمت الثالثت :أهه إلاا ٗاهذ
جطبذ هاجخت،
ضىزة الهبازة َٓـَُ ،جب أن ًٙىن مً الىاضح
في الخداولُت ُِٖ ،جترابـ شسوؽ هجاح الهبازة
ُٖهل ئهجاشي ،وٖمبادب َهل مشترٕ ؤلاهجاش
ّ
()11
الخىاضلي مو بيُت الخؿاب وجأوٍله».
ّ
ُ
َ ّ
الخداولُت جدُذ للمخٙلم وجػمً له هجاح ئهجاش
الهبازاث اللًىٍت ،خُث حهالج أطباب َشل
ّ
الدزاطاث البيُىٍت الطسٍ للملُىقاث ،بمساناة
ّ
طُاْاث وزود الهبازاث اللًىٍت واطخهمالها،
والاهُخاح نلى ّ
ٗل ما ًدُـ بها ومساناجهٖ ،ما
جخجاوش ذل ٚلدزاطت ُُُٖت ئهجاش ألاَها ٛمً
خال ٛالٓى ٛوبُان ّ
أن ئهجاش الُهل جخداخل َُه
حهاث مخطىضت وندًدة (احخمانُت ،وهُظُت،
وزٓاَُت وطُاطُت)ٖ ،ما تهخم الخداولُت بشسوؽ
ّ
مالءمت الُهل اللًىي ومىاطبخه لتراُٖب ال٘الم

أخسي؟ ُِٖ ًم٘ىىا ْى ٛش يء آخس يير ما ّ
ٖىا
هسٍد ْىله؟ هل ًم٘ىىا أن هسًٖ ئلى اإلاهنى الخسفي
()14

لٓطد ما؟ ما هي اطخهماالث اللًت؟
وئذا ٗاهذ هره ّ
أهم ألاهداٍ واإلاهام التي حظعى
ّ
ّ
ّ
أهمُت
الخداولُت إلاهالجتها ودزاطتهاَُُ ،م جخمثل
ّ
اللظاهُاث الخداولُت باليظبت للمهالجت اللًىٍت
بهامت ،ونالْتها بالباليت الهسبُت خاضت؟.
ّ
ّ
 -5بيان قيمة اللسانيات التداولية في البحث
اللغوي :جخجلى أهمُت اللظاهُاث الخداولُت في
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ّ
دمجها اإلاظخىٍاث اللًىٍت اإلاخخلُت في مىكىمت
ّ
واخدة ،ودزاطت اللًت نلى أطاطها ،أزىاء الاجطاٛ
ّ
اللظاوي (دزاطت اللًت ُْد الاطخهماَ ،)ٛخجهل
ّ
اإلاخلُل بالخؿاب(اإلاسطل) ًسجبـ باإلآامَُ ،خيبأ
بما ٌظخلصمه اإلاىِْ ،ليرانُه أزىاء ئهجاش خؿابه،
وبرلًٌ «ٚدو مهنى اإلالُىقاث هى الُٓمت التي
()15

ً٘دظبها الخؿاب في طُاّ الخلُل»

وهرا ما ًجهل اإلاخلُل بالخؿاب هى اإلاخد٘م في
اإلاهنى ال اللًت هُظها ،وبرلٌ ٚظخؿُو غمان
ّ
خطى ٛنملُت الُهم وؤلاَهام ،خُث ًىقِ
مظخىٍاث اللًت بما ٌظخجُب لٓطده ،مخ٘ئا في
الظُاّّ ،
ذل ٚنلى ّ
بهده مإزسا ّ
مهما في هكام
الخؿاب اإلاىجص ،وهرا ما أهملخه الدزاطاث
البىىٍت ّ
الطىزٍت.
ّ
َاللظاهُاث ّ
الخداولُت تهخم بدزاطت اإلاهنى
ّ
اللًىي أزىاء الاطخهما ،ٛولرل ٚوطمذ
ّ
بـ(:لظاهُاث الاطخهما ٛاللًىي) ،وهرا ما ًجهلها
ّ
ّ
أٖثر دْت وغبؿا في مهالجتها للًت ،مما طُُُد في
ئنادة جُُٓم الخؿاب البالغي الهسبي ،وجٓىٍمه.
ّ
ٖما جدبدي أهمُت اللظاهُاث الخداولُت في مداولتها
ّ
ّ
ئشٙالُاث
لإلحابت نً ألاطئلت الهدًدة التي مثلذ
حىهسٍت ،أزىاء مهالجت الىطىص اإلاخخلُت.
ئن ّاحظام مجا ٛالبدث في ّ
زم ّ
ّ
الخداولُت ،هدُجت
حهدد اإلاشازب التي ّ
جمخذ مجها ،حهلها دزطا لًىٍا
ّ
يصٍسا وخُىٍاّ ،
ّ
واإلاهسَُت
ًمد الدزاطاث اللًىٍت
بهدد مً ألاَٙاز واإلاُاهُم والسؤي الجدًدة ،التي
وٍطلىن مً
ٌظخض يء بها الباخثىن في دازطاتهمِ ،
ّ
خاللها ئلى هخاةج ّ
ُْمت ما ٗاهذ لخبرش ئال في غىء
ّ
اللظاهُاث ّ
الخداولُت ،ومىاهج دزاطتها للمهنى وهى

ّ
ّ
َالخداولُت ئذن« مشسوم شاطو في اللظاهُاث
الىطُت تهخم بالخؿاب ومىاحي ّ
ّ
الى ّ
طُت َُه هدى
الخػمين ،ولد اطت ّ
اإلادادزت ،اإلاداججتّ ،
الخىاضل
ز
بشٙل نام ،بدءا مً قسوٍ ئهخاج اإلالُىف ،ئلى
الخا ٛالتي ًٙىن َحها لألخدار ال٘المُت ْطد
ُ
مددد ،ئلى ما ًمً٘ أن جيشئه مً جأزيراث في
()16
ّ
الظامو ونىاضس ّ
الظُاّ».
ّ
ظاهُاث ّ
الل ّ
ٖما جكهس ّ
الخداولُت في ججاوش
أهمُت
الىكس اللًىي َحها مظخىي الجملت ئلى ّ
ّ
الىظ،
واإلاهؿُاث ّ
ّ
واإلآامُت التي حهلخه ًسد
الظُاُْت
بخلّ ٚ
الطىزة ،غماها للُهم وؤلاَهام.
ّ
الؿسح الري ّ
جٓدمه اللظاهُاث الخداولُت،
وبهرا
ّ
ًكهس ّأجها ْد جٙىن مدخال مىاطبا لدزاطت الترار
ّ
البالغي الهسبي ،إلاا جىَسه مً آلُاث في ال٘شِ

نً اإلاهنى وم٘ىىهاجه.
ّ
َالى ّ
أي مدي حظخجُب الباليت الهسبُت للؿسح
الخداولي؟
البالغة العربية :ال حسم أن "الباليت" نىد أهل
ًسجد ّ
اللًت مطؿلح ّ
للداللت نلى خظً ال٘الم مو
َطاخخه وأداةه للًاًت اإلاسادة مىه (الٓطد)َ ،هي
ّ
مأخىذة مً ْىلىا :بلٌ الص يء مىتهاه ؛ أدزٕ
أْطاه .جٓى «:ٛبلٌ الص يء ًبلٌ بلىيا وضل واهخهى
ّ
ّ
وأبلًه هى ئباليا ،وبلًه جبلًُا()...وجبلٌ الص يء
()17

وضل ئلى مساده»
َالبلٌُ مً ّ
الىاض مً ًطىو مً ٖالمه ،حهبيرا
ّ
نما في ضدزه َُبلٌ به ياًخه مً ُم ّخلُٓه بأٌظس
ؾسٍٔ ،وأخظً حهبير( ،)18وئذا عجىا ئلى اإلاهاحم
اللًىٍت هجد اإلاهاوي هُظها خُث ًدوز أضل اإلاادة
(بلٌ) نلى وضى ٛالص يء ئلى ياًخه وجهاًخه .

ما طىداو ٛاطدثمازه في دزاطدىا إلاُخاح الهلىم.
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ّ
ّ
أما أبى هال ٛالهظ٘سي َِشير ئلى أضلها اللًىي،
وٍسي ّ
طمُذ باليت ّ
أن الباليت ّ
ألجها جىهي اإلاهنى ئلى
ّ
ْلب ّ
الظامو َُُهمه (.) 19وهرا ألاضل اللًىي
حظدىد ئلُه ٗل ال٘خب الباليُت الخدًثت في جددًد
مهنى الباليتَٓ ،ىلىا «:أبلًذ الص يء ئباليا
ّ
وباليا ،وبلًخه جبلًُا ،ئذا أوضلخه ئلى ياًخه
()20

وجهاًخه»

َىالخل ّ
أن مهنى الباليت بطُت نامتً ،جهؼ نلى

الخؿاب ،وألادواث اإلاخخلُت (أدواث الخىُٖد،
الخهسٍِ ّ
الىُيّ ،
الخىًُم )..،وٖرا جددًد طماث
الخؿاب الىاحو (ال٘الم البلٌُ).
ّ
هكسٍت
َىاضح أن للباليت وشاةج ْسبى مو
ّ
الاجطاّ ٛ
والخداولُتَ ،اذا ٗاهذ هره ألاخيرة ،في
أوحص حهسٍُاتها «هي دزاطت مىاحي ال٘الم ،أو
دزاطت اللًت خين الاطخهماَ ٛان الباليت هي
ّ
اإلاهسَت باللًت أزىاء اطخهمالها»(.)22
ّ
َالباليت جىؿلٔ مً اإلاخٙلم وْطده مً ٖالمه،
ّ
ًخىَس َُه مً شسوؽ ختى ًٙىن
وما ًجب أن
بلًُاّ ،
لخخجه هدى اإلاظخمو بانخبازه اإلآطىد مً

مساناة ؾسَين ازىين:
ّ
اإلاخلُل بالخؿاب البلٌُ ،وٍجب أن
ألاو :ٛهى
ّ
جخىَس َُه ضُاث ّ
مهُىت ختى ًخمً٘ مً الخأزير في
ّ
مخاؾبه وبلىى اإلابلٌ الري ًسٍد مىه ،والؿسٍ
ّ
اإلاخلٓي للخؿاب اإلابثىر مً ْبل
آلاخس هى

الخؿابَ ،تراعي مٓخض ى خاله ئغاَت لهىاًتها
بالسطالت في ّ
ّ
خد ذاتها َخػو لها شسوؾا لٙي جطير

اإلاخاؾب ،في شٙل زطالت بلًُت وطلُمت ختى
جددر ألازس اإلاؿلىب ،مما ٌهنيّ ،
أن الباليت جٓىم

ّ
الهامت،
خؿابا بلًُا هاجخا ًخخلِ نً خؿاب
ّ
ًٓى ٛالظٙاٗي(ث «(626الباليت هي بلىى اإلاخٙلم في

ّ
نلى مبدأ الاجطاَ ٛخبدث في ُُُٖت اطخخدام
ّ
اللًت بؿسٍٓت طلُمت جػمً وضىْ ٛطد اإلاخٙلم

جأدًت اإلاهاوي خدا له اخخطاص بخىَُت خىاص
ّ
التراُٖب خٓها ،وئًساد أهىام الدشبُه واإلاجاش

ومساده ئلى مخاؾبه والخأزير َُه مً خال ٛمساناة

وال٘ىاًت نلى وحهها ،ولها ،أنني الباليت ،ؾسَان:

خاله أزىاء ال٘الم بما ًػمً هجانت الخؿاب في

أنلى وأطُل...وبُجهما مساجب جٙاد جُىث

الجهاًت.

الخطس»(.)23

ولرل ٚهجد الخؿُب الٓصوٍني ّ
ٌهسٍ باليت ال٘الم

وْد اطخهان ّ
الظٙاٗي في حهسٍُه للباليت ،باإلاىؿٔ
ّ
ٗي ًطىى ألُاقه بدْت وئخٙام َىجده ًٓىم نلى
ّ
حملت مً الهىاضس ،جدمل مكاهس وطماث جإٖد
البهد ّ
الخداولي للباليت الهسبُت:

()21

بٙىجها «مؿابٓخه إلآخض ى الخا ٛمو َطاخخه»

ئذ نلى البلٌُ مساناة ؾبُهت مً ٌظىّ ٖالمه ئلُه
ّ
والكسٍ اإلادُـ به َ
وح َّىه الىُس ي.
وأو ٛما جخطسٍ ئلُه الباليت هى "ؤلابالى"َ ،خهالج
ُُُٖت الخأزير في آلاخس وئْىانه وبُان اإلآاضد التي
حهدٍ الباخث ئلى جدُٓٓها ،وهرا ّ
ٌهد مً ضمُم

البدث الخداولي ،خُث ٌهالج دزحاث ّ
الخُانل
َ
وشدة ّ
ّ
الخأزير
اإلاخاؾب واإلاخاؾب
الاجطالي بين
ِ
ّ
وْىجه ،التي جخم باألَها ٛال٘المُت اإلاىقُت في

ّ
أوالّ :
أن اإلاخٙلم ًجب أن ًبلٌ في اطخهماله ال٘الم
ّ
ّ
الخد الري ًَم ِ٘ىه مً جىَُه جساُٖب ال٘الم
ّ
خٓها(َُٙ ،)24ىن َطُدا ،وملتزما بما زبذ في متن
اللًت مً ْىاند ّ
ّ
ّ
والداللت
والطسٍ
الىدى
واإلاعجم ،وٍخخاز الُطُذ مً مُسداث اللًت
وحملها(،صخت اللًت وضىابها) ومدترشا نً
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الخؿأ في جأدًت اإلاهنى اإلاساد ،وندم ّ
الخهُٓد في
ُ
أداء اإلاهاوي ،وهي حىاهب حهنى بها خدًثا
ّ
ّ
اللظاهُاث ّ
الخداولُت ،مً خال ٛدزاطت اللًت في
طُاْاث اطخهمالها ججىبا لخهُٓد ألالُاف واإلاهاوي
ئذا أخرث مىهصلت نً طُاْاتها  ،وغماها ّ
لٓىة
الخأزير في ّ
الظامو.
َللمخٙلم ئذن دوز بازش طىاء في الباليت الهسبُت أم
في اللظاهُاث ّ
الخداولُت ّ
بهده مىخج الخؿاب
ِ
ّ
واإلاخلُل به (َ ،) 25اإلاخٙلم أطاض َهم اإلاهنى
وجددًد ّ
الدالالث ومٓاضدها ،ألهه ًسجبـ بما
ًىىٍه مً ٖالمه وما ًسوم جدُٓٓه.
ّ
ثانياً :جب نلى البلٌُ أن ًىقِ في ٖالمه
ؾاةُت مً ألادواث الباليُت هدى الدشبُه وأهىانه
واإلاجاش وال٘ىاًت والاطخهازة بأهىانها ٗي ًٙىن
ّ
ٖالمه(خؿابه) بلًُا ،في ضىزة جأطس ّ
اإلاخلٓي وجإزس
ِ
ّ
ّ
اإلاخلُل بالخؿاب جلٓي
َُه ،وبرلً ٚػمً
طامهه لخؿابه نلى الىدى الري ًسمي ئلُه .وهى ما
ّ
ال ًخىَس نىد ٗل الىاضَُٓ ،خطس نلى ؾبٓت
ّ
ّ
البلًاء مجهم َٓـ وئال ضاز ٗل مً ًبث زطالت
ٖالمُت بلًُا وأدًباَ ،الباليت حهنى ّ
بالخىاضل

السَُو وشسوؽ ّ
ألادبي ّ
جدٓٓه ،زم جد٘م له أو

نلُه.
وحهد هره الجىاهب التي جسجبـ بالخؿاب:
ّ
مإشساث جداولُت ّ
مهمت حهنى بها ْػاًا الخداولُت
ّأًما نىاًت ،نلى هدى ما هجد في ّ
الىكسٍت ؤلاشازٍت،
ّ
والدجاج اللًىي ،وأَها ٛال٘الم لٙىن جلٚ
اإلاإشساث اإلاؿلىبت في ال٘الم البلٌُ ،ج٘شِ نً
ّ
اإلاخٙلم ودزحت ّ
شدجه في أَهاله الخؿابُت
ْطد
اإلاخػمىت في حملت أْىاله الطادزة نىهٖ ،ما ّ
َّ
حهد

ّ
مىح َهت للخؿاب هدى طامهه ،نلى ّ
مإشساث ّ
الىدى
ِ
ِ
ّ
الري ًسٍده اإلاخلُل بالخؿاب.

ثالثاّ :
أن للباليت ؾسَان أنلى وأطُل ،وبُجهما
مساجب ّ
البد لها مً الاشخما ٛنلى ألادواث الباليُت
التي أشاز ئلحها الظٙاٗي (الدشبُه ،واإلاجاش،
والاطخهازة ،وال٘ىاًت) وبدظب حىدة جىقُِ هره
ألادواث ّ
وشدة ئخٙامها بما ًدىاطب مو مٓخػُاث
ألاخىا ٛحهلى الباليت أو جدهىَ ،لٙل مٓام مٓا،ٛ

وأنلى خد جبلًه الباليت هى ؤلاًجاش.
َالباليت بطُت ّ
نامت حهنى بجملت مً الهىاضس
حهد مً ضمُم بدث اللظاهُاث الخداولُت وجٙىن
()26

في ال٘الم وفي اإلاخٙلم ،وهي:
ّ
ّ
صخت اللًت وضىابها ،وَشمل الاهخمام
بمظخىٍاث اللًت حمُها ونىاًت بظالمت
ألالُاف مً الهُىب.
 أن ًٙىن اإلاهنى الري ْطده اإلاخٙلممؿابٓا وميسجما مو ألالُاف والجمل
التي اطخهملها ّ
اإلاخلُل في خؿابه.

ّ
ّ
 أن ًٙىنم(اإلاخلُل) ضادْا في
اإلاخٙل
ِ
هُظه.
وٍمً٘ أن هػُِ ئلحها مهسَت أْداز ّ
الظامهين
ومىا لهم ومساناتها أزىاء ّ
الخلُل بالخؿاب.
ش
ّ
واضح ّ
أن هره الهىاضس حشٙل مجاالث مشترٖت
ّ
واللظاهُاث ّ
الخداولُت،
بين الباليت الهسبُت
بمخخلِ حىاهب دزاطتها للمهنىَ ،هره ألاخيرة
ّ
ّ
حهنى ٖرل« ٚبالشسوؽ الالشمت لٙي جٙىن ألاْىاٛ
ّ
اللًىٍت "مٓبىلت وهاجخت ومالةمت" في اإلاىِْ
ّ
()27
الخىاضلي الري ًخددر َُه اإلاخٙلم».
ّ
واللظاهُاث ّ
ّ
ئن الباليت اله ّ
الخداولُت
سبُت
ٌشترٗان ّ
وٍخُٓان ٖما هى واضح في الانخماد نلى
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ّ
اللًت ّ
اإلاخلٓي في
بهدها أداة إلامازطت الُهل نلى

َاإلابدأ الري اهؿلٓذ مىه الباليت ،وحل نلىم

طُاْاث مخطىضت ولرل ٚهجد مً اإلاددزين مً
ٌُ ّ
ظىي بين الباليت والخداولُت مثل "حُُسي

اللًت الهسبُت ،هى مبدأ وقُُي جداولي ًٓىم نلى

لُدش"( )J. Leitchخُث ًسي ّ
أن الباليت
ّ
ّ
جداولُت في ضمُمها ،ئذ ّأجها ممازطت الاجطا ٛبين
«
ّ
بهملُت ّ
اإلاخٙلم ّ
ّ
الخلُل
والظامو»َ٘ )28(.الهما حهخم
والهىامل اإلاخد٘مت َحها ْ،بل ال٘الم ،وأزىاء
ّ
الخلُل بالخؿاب ،وئلى ياًت ئهجاشه؛ َالباليت

ّ
والخداولُت ،نلمان ًخُٓان في« دزاطت الىطاةل
ّ
اإلاخٙلم في نملُت ّ
الخىاضل
اللًىٍت التي ٌظخهملها
ّ
اإلاإزسة في اخخُازه أدواث ّ
مهُىت
ونىامل اإلآام
دون أخسي ّ
للخهبير نً ْطدهٗ ،الهالْت بين
ّ
ال٘الم وطُاّ الخا ،ٛوأزس الهالْت بين اإلاخٙلم
َ
واإلاخاؾب نلى الٙلم واإلآاضد مً ال٘الم»(.)29
وْد جدٓٔ للباليت الهسبُت أًػا ،هرا ّ
الخٓازب في
ّ
اللظاهُاث ّ
الخداولُت مً خالٛ
اإلاهالجت ،مو
ّ
ّ
بمظخىٍاتها
اللًىٍت
للخهابير
دزاطتها
اإلاخخلُت(:ضىجُت ،وضسَُت ،وجسُٖبُت وداللُت)
والبدث في الهالْاث الٓاةمت بُجها(الىكم
والخهلُٔ) ،وطُاْاث اطخهمالها؛ أي ّأجها تهخم بٙل

ما ًسجبـ باللًت وممازطتهاّ ،
وٖأجها جبدث في ّ
هكسٍت
ّ
جىاضلُت شاملت لٙل نىاضس الخدر ال٘المي،
ّ
َالباليُىن الهسب ،واللًىٍىن بطُت نامت جسٖصث
دزاطاتهم نلى مداولت وضِ ما بين بيُت اللًت
ّ
ّ
ووقُُتها مً جسابـَ «،بانخباز التراُٖب اللًىٍت
ّ
جىاضلُت ّ
ّ
اهطبذ
مهُىت،
زطاةل لخأدًت أيساع
هره ّ
الدزاطاث نلى زضد الهالْت بين ٗل همـ
مً أهماؽ التراُٖب والًسع اإلاخىخى جدُٓٓه،
ونلى أطاض هرا اإلابدأ دزطذ وقاةِ ندًدة
الخىُٖد ّ
الخُُٓدّ ،
هدىّ :
()30
الخخطُظ».

زضد خطاةظ جساُٖب اللًت في نالْتها بمٓاماث
ئهجاشها مً حهت وأيساغها الخىاضلُت التي
وغهذ ألحلها مً حهت أخسيٖ ،ما ّ
أن جلٚ
الىقاةِ مً جُُٓد وجىُٖد وجخطُظ ،التي
دزطتها الباليت الهسبُت والىدى الهسبيّ ،
حهد
وقاةِ جداولُت في ضمُمها ّ
َالخُُٓد مثال وقُُت
ّ
ٌظعى اإلاخٙلم مً وزائها ئلى «جىغُذ ْطد اإلاخٙلم
وال٘شِ نً مساده» ( ،) 31مً خال ٛئغاَت
مٙىهاث لىىاة الجملت ،هجد أًػا "الخىُٖد"
ّ
وقُُت جسد في ّ
ٗل ئخباز ًسمي به اإلاخٙلم جىبُه
اإلاخاؾب ئلى ّ
أن مػمىهه لِع هاججا نً طهى أو
وظُان»(َ)32هى ئذن وطُلت لخٓىٍت ؤلاخباز وبُان
ّ
ّ
أهه مٓطىد َهال مً اإلاخٙلم.
ٗل هرا ًجهل الباليت الهسبُت( ،)33ب ّ
ّ
هدها مىغىم
ِ ِ
الخُ٘ير ّ
بدثىا ،مطد ا مً مطادز ّ
الخداولي الهسبي،
ز
وأزغُت خطبت إلاهالجتها بخٓسٍب جداولي ٌُهُد لها
مٙاهتها ب٘شِ مكاهسها وأبهادها الىقُُُت
الخداولُت.

والباليت الهسبُت ازجبؿذ في وشأتها ّ
بالىظ

الٓسآويَ ،لم ًً٘ الىضِ اللًىي َحها مىطبا
نلى الجملت مجسدة مً مٓاماث ئهجاشها ،بٓدز ما
هكس ئلى ّ
الىظ ّ
بهده خؿابا مخٙامال ،وهى ما
ًىؿبٔ نلى باقي نلىم الهسبُت(هدىا ،وأضىال،
وجُظيرا)َ ،مادام ّأجها جسوم وضِ وجدلُل ّ
هظ
الٓسآن ال٘سٍم بًُت َهمه ،طُيخج نً ذلّ ٚ
أن
«اإلاهؿُاث اإلاىطب نلحها الىضِ اللًىي لِظذ
حمال مُسدة ّ
مجسدة مً مٓاماث ئهجاشها ،بل ّئجها
()34

خؿاب مخٙامل مخماط.»ٚ
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ّ
ّ
اإلاخػمىت في الٓىٛ
ًخهسغىا للٓىي
اإلاهاوي أن

ٖما أن ْػُت ؤلاعجاش التي جبدثها الباليت
ّ
ّ
ّ
هطُا في مإلُاث
الهسبُت ،ؾسخذ ؾسخا
للظٙاٗيّ ،
الباليُين ،ومجها "مُخاح الهلىم" ّ
ألن

ْاندة "مؿابٓت ال٘الم إلآخض ى الخا.)37("ٛ

ؤلاعجاش ً٘مً في الىظ ذاجه؛ «َاإلعجاش مصٍت
الىظّ ،
ّ
والىظ ْىامه الجمل اإلاخهددة اإلاخىاضلت

 دزاطتهم إلاجمىنت مً الىقاةِ الىدىٍت:والخُُٓدّ ،
ٗالخخطُظّ ،
ّ
والخىُٖد ،دزاطت وقُُُت

بالهالْاث اإلادشاب٘ت»(َ،)35الباليت جبدث في ئعجاش
ّ
خالد ،وجٓىم بىضُه وجُظيره ّ
مما ٌهني ّأجها
هظ ٍ
جبدث في خؿاب مخٙامل مخماط ،ٚوجخجاوش برلٚ

جداولُت.

َالباليت الهسبُت و ّ
الخداولُت ًخداخالن وٍدشابٙان
في ْػاًا ندًدة ججهل مً ّ
الخٓسٍب الخداولي

خدود الجملت ،وؤلاشٙالُت الٓاةمت التي حهصٛ
ّ
اللُل نً اإلاهنى لخطل ئلى جىخُد ّ
الىكس بُجهما
ّ
الىظ ٖٙل.
مً خال ٛدزاطت ئعجاش

مباخثهما.

ّ
الباليُىن أزس اإلاهنى غمً
ئذن بدث
الظُاّ()36وبالخالي غمً الىظَ ،اهخمىا في طبُل
ذل ٚبجملت مً اإلابادب والىقاةِ ّ
حهد مً ضمُم
البدث الخداولي خدًثا ّ
لهل مً أبسشها:

بًسع جددًد ما ًٓخػُه خا ٛمهين هصوال نىد

للترار البالغي الهسبي ،مىهجا ال ٌهىشه ّ
الخأطِع
ّ
اللظاوي إلاا بُجهما مً وشاةج ْسبى ،وضالث في
وهأخر مثاال لرل ٚما وزد في "مُخاح الهلىم"
للظٙاٗي بخطىص حهسٍِ الباليتّ ،
بهده الطىزة
ّ
وجدددث مهاإلاها
الجهاةُت التي اٖخملذ َحها الباليت
وَىىجها الثالر ،خُث ّ
ًػم الخهسٍِ آلُاث لًىٍت

 دزاطت مجاالث الترابـ بين البيُت والىقُُت.بهدها وطُلت ّ
 د اطت اللًت الهسبُت ّللخىاضل
ز
ِ
ّ
والخهبير نً ألايساع واإلاهاوي َهي ذاث ُْمت

وجداولُت ّ
مهمت جىضح ما ؾسخىا طابٓا ًٓىٛ
الظٙاٗي« :هي بلىى اإلاخٙلم في جأدًت اإلاهاوي ّ
ّ
خدا
له اخخطاص بخىَُت خىاص التراُٖب ّ
خٓها

هُهُت حهبيرًت.

وئًساد أهىام الدشبُه واإلاجاش وال٘ىاًت نلى

 -انخمادهم مبدأ لٙل مٓام مٓا.ٛ

وحهها»(.)38

ّ
 اهخمامهم بهىاضس الخؿاب :اإلاخٙلم وْطده،ّ
والظامو وأخىاله ،والخؿاب وهىنُخه والكسوٍ

َاإلاالخل نلى هرا الخهسٍِ أهه ٌشير ئلى مكاهس
ّ
جداولُت واضخت وٍسٖص نلحها؛ َُجمو بين خىاص

اإلادُؿت بٙل ذل.ٚ

جساُٖب ال٘الم ،ومساناة مٓخض ى الخا ،ٛومؿابٓت

 دزاطتهم ألاطالُب وأيساغها واهخٓالها مًّ
الداللت الخُُٓٓت ئلى دالالث أخسي ًٓخػحها اإلآام

ال٘الم للٓطد واإلاساد مىه ،وٖرا مساناة وغىح

بخاضت وأن اللًت الهسبُت« حشخمل نلى ؾاةُت مً
الطٌُ وألادواث التي ًسٍد اإلاخٙلم جػمُجها ٖالمه
ّ
ّ
والخمني وؤلاخباز والىُي
ٗالخٓسٍس والاطخُهام
وؤلازباث والؿلب والترجيَٙ ،ان نلى ؾىاةِ مً
الهلماء الهسب والطُما الباليُين الدازطين لهلم

الداللت.
ُ
َخمً٘ ؤلاخاؾت بهره آلالُاث حمُها مً دزاطت
ّ
اللًت في طُاْاث اطخهمالها ووزودها أزىاء
جطىز ٌُظاًس ما ؾُٓذ ّ
الخىاضل ،وهرا ُّ
الدزاطاث
ّ
الىطُت ّ
اللظاهُت ّ
والخداولُت جإٖده في جدلُالتها
ّ
للًت وبدثها نً اإلاهنى.
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ّ
وٍخضح الؿسح الخداولي للباليت الهسبُت أًػا في
أغسب الخبر ،خُث ّ
ًدددها الباليُىن اهؿالْا

َالخطىز ّ
ّ
الخخاؾبي ئذن إلاا زآه ال٘ىدي خشىا ،هى
ّ
ّ
أن الجمل الثالر حشٙل خبرا جخخلِ دزحاجه في

مً زواًت أبي ئسخاّ ال٘ىدي مو أبي الهباض
ّ ّ
اإلابرد بأهه ًجد في ٖالم
اإلابرد ،خُىما طأ ٛال٘ىدي
الهسب خشىا ًكهس في ْىلهم" :نبد هللا ٌ
ْاةم" ،زم
"ئن َ
زم ّ
"ئن َ
ْىلهم ّ
ْاةم"ّ ،
ٌ
نبد هللا ٌ
لٓاةم"
نبد هللا

ّ
ّ
اإلاخػمً في
ٗل مسة بدظب اإلآام والًسع
ّ
اللُل َحها مإذن ّ
الٓى ،ٛوٗل ُّ
بخًير في
حًير في
ّ
واللًت في هره الخاّ ،ٛ
حهد بمىكىز
اإلاهنى،
جداولي «:أنماال لًىٍت ًخخلِ َحها جىُٖد ؤلازباث

واإلاهنى ،خظبه ،واخدَ ،أحابه ّ
اإلابرد وهى أدًب
بأن اإلاهاوي مخخلُت ذلّ ٚ
ولًىيّ ،
أن "ْىلهم نبد

نً ؤلازباث وٍساعي اإلاخٙلم نىد ئهجاش ألانماٛ
َ
()41
اللًىٍت انخٓاداث اإلاخاؾب واَتراغاجه»

هللا ْاةم" ،ئخباز نً ُْامه وْىلهم ّ
"ئن نبد هللا
ْاةم" حىاب نً طإا ٛطاةل وْىلهم ّ
"ئن نبد

َساوٍت ابً ألاهبازي التي نسع َحها طإا ٛال٘ىدي
ّ
وحىاب ّ
جػم
اإلابرد له(،)42لى عجىا ئلحها لىحدهاها

هللا لٓاةم" ،حىاب نً ئهٙاز مى٘س لُٓامه.
ّ
َالسواًت جمثل أطاطا ُمهما لخددًد أغسب الخبر

في الباليت الهسبُت ،خُث ّ
ًتردد ذٖسها في ٖخب

ّ
جداولُت حظدىد نلحها هدى اطخخدام أدواث
ْساةً
مهُىت لخىُٖد ال٘الم ّ
والخدزج َُه ،وٖأجها حهسع

الباليُين ٖثيرا نىد خدًثهم نً أغسب الخبر،

طاللم حجاحُت ججهل اإلاخٙلم ًخدزج في الاخخجاج
ل٘المه بدظب خا ٛمخاؾبه ودزحت ّ
جٓبله أو

َأوزدها نبد الٓاهس الجسحاوي في ٖخابه "دالةل

ئهٙازه للخؿاب.

ؤلاعجاش" ،وْام بخىغُذ الٓطد مجها .وٖرلَ ٚهل
ّ
الظٙاٗي في مُخاخه ،وهى الري اٖخملذ نلى ًدًه

هرا وهجد باليُِىا وخاضت ّ
الظٙاٗي ٌشيرون ئلى
ّ
ٗىن اللًت حظخهمل في مٓاماث ٖثيرة ومخخلُت،
ّ
ّ
وأن ٗل مٓام ًٓخض ي ُُُٖت في الترُٖب مخخلُت

وواضح أن الخبر الري جدمله السواًت ً٘شِ لىا

ٗي ًإدي اإلاهنى اإلاىىؽ بهًٓ ،ى ٛالظٙاٗي« :
ّ
ّ
َمٓام الدش٘س ًباًً مٓام الشٙاًت ومٓام التهىئت

الخخاؾبي لهَ ،ظإا ٛال٘ىدي ًد ٛنلى أهه ال ًسي

ًباًً مٓام الخهصٍت ومٓام التريُب ًباًً مٓام
الترهُب ومٓام الجد في حمُو ذلًُ ٚباًً مٓام

الُٓام لصٍد ،ولرل ٚزأي في ال٘الم خشىا ئذ
الٓػُت ّ
اإلاهبر نجها واخدة ،دون أن ًلخُذ للمهنى

الهص ،ٛوٖرا مٓام ال٘الم ابخداء ًٌاًس مٓام ال٘الم

()39

َىىن الباليت ومطؿلخاتها.
الُسّ بين الخطىز الٓػىي للخؿاب ،والخطىز
في ال٘الم طىي مهىاه الٓػىي ممثال في وظبت

بىاء نلى الاطخخباز أو ؤلاهٙاز ومٓام البىاء نلى

ؤلاهجاشي اإلاساد بٙل حملت مما طبٔ ،وهى ما
"اإلابرد" خُث ّبين« ّ
َّ
أن اإلاهنى الري
ٖشِ نىه
ّ
ًٓطده اإلاخٙلمًّ ،خخر له مً الىطاةل اللًىٍت
ّ
واإلآامُت ما ٌهين نلى ئدزاٖهَٓ ،د أدزٕ أن

زم ئذا شسنذ في ال٘الم َلٙل ٗلمت مو ضاخبتها

ْطد اإلاخٙلم مساعى َُه خا ٛاإلاخاؾب»(.)40

مٓام ،ولٙل خد ًيخهي ئلُه ال٘الم مٓام»(.)43

الظإاًٌ ٛاًس مٓام البىاء نلى ؤلاهٙاز )…(،وٖرا
ّ
مٓام ال٘الم مو الرٗي ًٌاًس مٓام ال٘الم مو
الًبيّ ،
ولٙل مً ذل ٚمٓخض ى يير مٓخض ى آلاخس،
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وهرا هظ ضسٍذ مً "أبي ٌهٓىب" ّ
ًٓس بأن
مٓاماث ال٘الم مخُاوجت ،ومىه َاطخهما ٛاللًت
َحها ًخُاوث بدظب اإلآام والخا ٛالتي جٓاَ ٛحها
ّ
اللًتَ ،خؿاب اإلاُ ّنهئ يير خؿاب اإلاُ ّ
هصي،
والخؿاب اإلاىحه للرٗي ًخخلِ نً خؿاب الًبي؛
أي أن اطخهما ٛاللًت ًخػو إلاهاًير ًجب
انخمادها مجهاْ :طد اإلاخٙلم  ،وخا ٛالظامو ،

ّ
ّ
اللظاهُت ويير اللظاهُت في دزاطاتها،
ّ
لهمٔ جدلُلها ودْت هخاةجها خُث جدزض
ّ
اإلاهنى ال في زبىجه وئهما في طُاْاث
اطخهماله ،ولرلَ ٚاجها مطدز زسي
ّ
ّ
ًمً٘ له أن ًٌني الترار اللًىي الهسبي
بهامت بأبهاد لظاهُت ومهسَُت ّ
مهمت،
ُ ّ
جمً٘ مً جٓىٍمه بؿسٍٓت مىغىنُت .
الهوامش وإلاحاالت:

ومٓام ال٘الم والظُاّ ،وهي هُظها نىاضس
الخؿاب نىد نلماء الدزض اللظاوي الخدًث

( )1

ينظر:جاك موشالر،التداولية والمسانيات

واإلاهاضس (لظاهُاث الىظ والخداولُت ،وجدلُل

والعرفان ،ترجمة :شكري المبخوت ،ضمن كتاب

الخؿاب) ،وهرا دلُل آخس نلى اهخمام الظٙاٗي

القاموس الموسوعي لمتداولية  ،ترجمة مجموعة

بالجاهب الاطخهمالي للًت مً خال ٛجىضُُه
لهىاضس الهملُت الخىاضلُت وزبؿها بمٓخض ى
ّ
الخا ،)44(ٛمما ًجهل "مُخاح الهلىم" ٌشٙل أخد
نؿاءاث الثٓاَت الهسبُت ؤلاطالمُت التي حظهم في
جؿىز الُ٘س ؤلاوظاوي بهامت واللًىي مىه بخاضت.
ّ
ومىه ًم٘ىىا الٓى ٛاللًت الهسبُت جدىي
قىاهس ندًدة وضًُا ٖثيرة ،ومُاهُم
ّ
ّ
اإلاخلُل بها مً
ئحساةُت مخخلُت جمً٘
جدُٓٔ أيساغه ّ
الخىاضلُت وئَادة
ّ
وجخىشم هره
مخاؾبه مٓاضده ؤلاباليُت
ّ
ّ
والطٌُ واإلاُاهُم نلى نلىم
الكىاهس
اللًت الهسبُت اإلاخخلُت (هدى وضسٍ
وباليت وداللت) وجخٓاؾو َُما بُجها وما
ّ
الباليت الهسبُت ئال واخدة مً هره
الهلىم الهسبُت التي جصخس بجملت مً هره
ّ
ّ
الخؿابُت ،وهي ذاث مكاهس
الكىاهس
ّ
ّ
وجداولُت ٌظخخدمها
لظاهُت وقُُُت
ّ
اإلاخٙلم ّ
للداللت نلى ّ
الٓىة ؤلاهجاشٍت التي
ًسٍد جػمُجها ٖالمه ،مثلما ّ
جبين لىا ،أما
اللظاهُاث ّ
ّ
َخهد أطاطا جسج٘ص
الخداولُت
نلُه ٖثير مً ّ
الىكسٍاث وألابدار

من األساتذة والباحثين بإشراف عز الدين
المجدوب ،المركز الوطني لمترجمة ،دار سيناترا،
ط ،2202 ،2ص.22
( )2

ينظر :نعمان بوقرة :المسانيات اتجاىاتيا

األساسية وقضاياىا الراىنة ،عالم الكتب الحديث،
جدا ار لمكتاب العالمي األردن ،ط ،2222 ،0ص
.062
( )3

ينظر :محمود أحمد نحمة :آفاق جديدة في

البحث المغوي المعاصر ،دار المعرفة الجامعية

اإلسكندرية،

(دط) 2222،ص02،00؛ مسعود

صحراوي :التداولية عند العمماء العرب ،دراسة
تداولية لظاىرة األفعال الكالمية في التراث
المساني العربي ،دار الطميعة لمطباعة والنشر،

بيروت

ط ،0،2221ص ،01ص26؛ نعمان

بوقرة :المسانيات اتجاىاتيا األساسية وقضاياىا
الراىنة ،ص.062
( )4

مصطمح التداولية في أصمو األجنبي

""pragmatiqueفإّنو يعود إلى الكممة الالتينية
 pragmaticusالمبنية عمى الجذر،pragma

ويعني العمل أو الفعل  Actionوتقمّبت مدلوالت
المصطمح عمى مدلوالت عدة ،لينتقل استعمالو
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إلى الميدان العممي بداية من القرن71م ،وصارت

()10

تدل عمى كل مالو عالقة بالفعل أو التّحقق

في الخطاب الداللي والتّداولي ،ترجمة :عبد القادر
قنيني ،أفريقيا ال ّشرق ،المغرب(،دط)،2000 ،

العممي وبعبارة أخرى ،يدل عمى كل ما لو
تطبيقات ذات ثمار عممية .واستخدم مصطمح

فان دايك :النص والسياق ،استقصاء البحث

ص.292

( )11المرجع نفسو ،ص.256

التداولية ( )pragmatiqueفي المجال الفمسفي

( )12

كذلك لمداللة عمى كل فكرة أو ظاىرة ال تتحقّق إال

مسعود صحراوي :التداولية عند العمماء

من خالل تطبيقاتيا العممية ،وانعكاس نتائجيا في

العرب ،ص.27
( )13

ينظر :المرجع نفسو ص27؛ وآن روبول،

الواقعvoir: Jan Michel; la pragmatique -

جاك موشالر :التداولية اليوم ،ترجمة سيف الدين

outil pour l'analyse littéraire, Armand
colin,
paris,
1998,
p:
4.

دغفوس،محمد السيباني ،دار الطميعة لمطباعة
والنشر،ط ،1998 ،1ص.71
( )14

()5

تجديد المنيج في تقويم التراث ،المركز الثقافي

العربي ،الدار البيضاء،المغرب ،ط،2221،2
ص.222

()6يقول طو عبد الرحمان« :وقد وقع اختيارنا منذ
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الخطاب من جية وبين أغراضو ومالبساتو
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