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ن�سع���ى م���ن خالل هذا البحث �إىل درا�سة ثواب���ت الفعل التوا�صلي يف �شقه الل�ساين ،مركزي���ن على تطور جمموعة من
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الكلمات املفاتيح:
املعرفية – التوا�صل -املقام – اال�ستدالل -ال�سنن -النموذج -ال�سريورة -املنعطف -ال�سياق

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

189

Communication:
its linguistic basics and cognitive implications
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Abstract:
We aim through this research to study the basics of the communicational act in its
linguistic aspect. Our focus will be on the development of the concept of communication in
different scientific fields. Several models based on interdisciplinary approach contributed
to the deconstruction of the components and functions of communication.
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cognition- models – communication – code- context –inference- turn- process
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مقدمة:
اقرتن البح���ث يف ماهية الت���وا�صل ومكوناته وثوابته
ووظائفه و�آلياته بالتطورات املتالحقة للحياة االقت�صادية
وال�سيا�سي���ة والعلمية والتكنولوجية والرتبوية للمجتمعات
احلديثة.
تتق���ا�سم جمموع���ة م���ن العل���وم النظ���ر يف مقومات
الت���وا�صل ومقت�ضيات���ه ،وم���ن ال�صع���ب �إيج���اد ق���وا�سم
معرفي���ة ومنطلقات نظري���ة �أو منهجية م�شرتكة بني هذه
املقارب���ات .فهناك من جهة تن���وع يف تخ�صي�ص جماالت
التوا�صل يعك�س �إىل حد بعيد القيمة املعرفية التي حتظى
به���ا الظواه���ر التوا�صلية يف جمموعة م���ن التخ�ص�صات
العلمي���ة ،وعل���ى �سبي���ل املث���ال ال احل����صر نذك���ر بع�ضا
منها :التوا�صل الإن�ساين واحلي���واين ،والتوا�صل التقني،
والتوا�صل �إن�سان– �آلة ،والتوا�صل البني-ثقايف ،والتوا�صل
اجلماهريي ،والتوا�صل امل�ؤ�س�ساتي ،والتوا�صل ال�سيا�سي،
والت���وا�صل الإعالم���ي ،والتوا�صل الو�سائط���ي ،والتوا�صل
الأدبي ....وميث���ل هذا التنوع م�شتال علميا خ�صبا لتطور
وع رْبية تتداخل فيه���ا العلوم وتتكامل يف
مقارب���ات بينية َ
و�صف الظواه���ر وتف�سريه���ا ،وقد تعزز ه���ذا املنحى مع
بروز تخ����ص�صات علمي���ة دقيقة ،تك����شف تو�سعا جديدا
خلريطة العلوم املعا�صرة.
ومن ح�سنات هذا التو�سع بناء مناذج جديدة للتوا�صل
�أو تعدي���ل و�سد ثغ���رات النم���اذج الكال�سي���ة املوروثة عن
نظرية الإع�ل�ام و�صيغها املعدلة يف النظري���ات الل�سانية
الوظيفي���ة للغ���ة .ويكم���ن امللم���ح الب���ارز له���ذه النماذج
اجلديدة يف ارتكازها على منظورات علمية متنوعة تنتمي
�إىل عل���م النف�س �أو علم االجتم���اع �أو التداوليات املعرفية
�أو حتلي���ل اخلط���اب �أو منظوم���ة العلوم املعرفي���ة عامة.
وي�شكل ذلك ثورة يف الن�ساج الإب�ستمولوجي العام لنظرية
التوا�صل ،فلم يع���د بالإمكان احلديث عن نظرية موحدة

وعام���ة من�سجم���ة ومكتمل���ة للت���وا�صل؛ فامل�شه���د العلمي
الع���ام يك�شف �أننا �إزاء ثورة مناذج للتوا�صل ،مناذج ذات
�صالحيات حمدودة ت�صلح ملا تنطبق عليه ،تقرتن مبجال
خم����صو�ص و�صف���ا وتف����سريا((( ،ل�صعوبة احت���واء تعقد
الظواهر التوا�صلية الإن�سانية يف نظرية عامة ،مثلما كان
عليه الأمر م���ع نظرية االت�صال التي �صاغ �أ�س�سها �شانون
وويفر .فثمة �صعوبة يف منذج���ة عنا�صر الفعل التوا�صلي
ومكونات���ه يف م�ستويات���ه الفيزيائية والثقافي���ة والنف�سية
واالجتماعية ويف رهاناته و�أمناطه ووظائفه.
ينبغ���ي �إذن �أن ننظ���ر �إىل كل من���وذج يف حماولت���ه
القب�ض على بع�ض حماور ارتكاز العملية التوا�صلية تاركا
عن���ا�صر �أخ���رى لنماذج مغاي���رة ،حتتك���م �إىل منطلقات
معرفية �أخرى.
 -1اجتاهات البحث يف التوا�صل
يك����شف راهن التنظ�ي�ر للتوا�صل اليوم ع���ن ان�شطار
ان�شغال امل�ؤ�س�سات الأكادميي���ة الدولية �إىل ثالثة �أقطاب
بحث كربى:
قط���ب �أول :تتقاط���ع فيه عل���وم الأع����صاب (بيولوجيا
الأع�صاب ،فيزيولوجيا الأع�صاب� ،صيدلة الأع�صاب،
�سيكولوجي���ا الأع�صاب ،املعلومي���ات) والعلوم املعرفية
(�سيكول�ساني���ات ،املنط���ق ،املعلومي���ات ،ال�سيكولوجيا
املعرفي���ة ،الل�ساني���ات) .ي�شتغل هذا القط���ب بق�ضايا
تقرتن بعالقة التوا�صل بالدماغ �إدراكا ومتثال ومعاجلة
للمعلومات.

●●

●●

قطب ثان :تلتقي فيه العلوم املعرفية بالعلوم الهند�سية
(معلومي���ات� ،إلكرتوني���ك ،من���اذج ريا�ضي���ة� ،آلي���ة).
يروم منذج���ة خ�صائ�ص ومكونات وعن���ا�صر التوا�صل

(((

 .دافعن���ا عن ت�صور مماث���ل للعالقة بني النظرية والنم���وذج يف العلوم املعرفية
املعا�صرة يف كتابن���ا :ق�ضايا �إب�ستمولوجية يف الل�سانيات .ينظر ,احممد املالخ،
حافظ �إ�سماعيلي علوي ،ق�ضايا �إب�ستمولوجية يف الل�سانيات� ،ص.82
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الإن����ساين وحماكاتها وتقيي�سه���ا ،يف �إطار عالقة الآلة
بالإن�سان.
قطب ثالث :م�ؤ�س�س على العلوم الإن�سانية واالجتماعية،
ين�شغ���ل مبدى ت�أث�ي�ر تقني���ات الت���وا�صل (املعلوميات،
و�سائل التوا�صل عن بعد ،الو�سائل ال�سمعية الب�صرية)
على بنية املجتمع و�أن�ساقه الفكرية والقيمية واالعتقادية
و�سلمية �أدوار الفاعلني االجتماعيني ،وحجم الت�أثريات
ال�سلوكية لتقنياته ومداها(((.

●●

ميثل ه���ذا التنظيم الثالثي لأقط���اب البحث املظهر
التفاعل���ي للتخ����ص�صات العلمية ،وذلك �ضم���ن �شبكات
ومنظومات علمية مرتابط���ة ،تعك�س توزع البحث احلايل
ب�ي�ن املظه���ر التقنوي ال����صرف املن�شغل ب�صورن���ة �آليات
التوا�صل وحماكاتها بهدف بناء �آالت قادرة على حماكاة
املظاه���ر التوا�صلي���ة للب����شر ،وثاني���ا املظه���ر الإن����ساين
والقيم���ي الذي ت�سعى العلوم االجتماعي���ة والإن�سانية �إىل
ا�ستكناه جتلياته وقوانني ا�شتغاله.
وتن�شغل الأقطاب الثالثة جمتمعة ب�أ�سئلة حمددة :ما
هي امليكانزمات الت���ي تعالج من خاللها الذوات الفردية
واجلماعي���ة املعلومات والأخب���ار؟ كيف تتفاع���ل الذوات
م���ع العامل املحي���ط بها؟ وه���ل ميكن منذج���ة بع�ض تلك
امليكانزمات وحماكاتها بوا�سطة الآلة؟
 -2التوا�صل الل�ساين :املقومات والآليات
�سرنكز فيما يلي على التوا�صل الل�ساين ،م�ستح�ضرين
اقرتانه بالآليات العامة الت���ي ي�ستعملها اجلهاز الع�ضوي
الإن�ساين للتوا�صل مع عامله ،ويف نهاية املطاف فالتوا�صل
الل����ساين فرع من �أنظم���ة التوا�صل املعق���دة التي يحتكم
�إليه���ا الكائن يف تفاعله مع حميط���ه((( .ومن ميزاته �أنه
(((

(((

ينظ���ر للتو�سع :دومني���ك فولطون ،علوم الت���وا�صل� ،ضمن :الت���وا�صل نظريات
ومقاربات ،ترجمة عز الدي���ن اخلطابي وزهرة حوتي ،من�شورات عامل الرتبية،
�ص.114
�أبراه���ام مول���ز -كل���ود زيلتم���ان ،الت���وا�صل� ،ضم���ن :يف التداولي���ة املع���ا�صرة
والتوا�صل ،ترجمة وتعليق حممد نظيف� ،ص.7
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توا�صل متجذر يف منظومات عالئقية ،يربط من خاللها
الإن����سان عالقت���ه بالآخ���ر وبذات���ه ومبا�ضي���ه وبحا�ضره
ومب�ستقبل���ه وبالعامل املحيط ب���ه .فالتوا�صل يجري داخل
ال���ذات وعربه���ا وبينها وبني ال���ذوات ،ومن ثم���ة املظهر
العالئق���ي ال���ذي يحك���م الفع���ل التوا�صل���ي الإن����ساين.
فامليكانزمات التي يدبر بوا�سطتها الذهن ويدير التوا�صل
الل����ساين ،ال تنف�صل عن امليكانزمات الت���ي ي�ستعملها يف
ت���وا�صالت غري لغوية ،و�إن كان الت���وا�صل اللغوي خا�ضعا
خل�صو�صيات ينبغي ا�ستجال�ؤها.
ميث���ل التوا�صل مظهرا مركزيا جلمي���ع �أ�شكال تبادل
العالم���ات لفظية وغري لفظية بني الب�شر ،ويبنى الت�سنني
الثقايف وتنميط ال�سلوكات االجتماعية عربه((( .فالأ�صل
الالتيني لكلم���ة «توا�صل» معناه جع���ل �شيء م�شرتكا بني
طرفني ،مما يربز املظهر العالئق���ي واالجتماعي لعملية
الت���وا�صل ،لأن���ه يتجاوز ح���دود الت���وا�صل داخ���ل الذات
الفردية ،التوا�صل الداخلي ،نحو تقا�سم /نقل املعلومات
والأفكار بني الذوات االجتماعية.
يقت����ضي الن����شاط التوا�صل���ي اللفظ���ي تفعي���ل �آليات
مركبة ،ي�ستع�صي الإم�ساك به���ا خارج نظرية ت�ستح�ضر
تفاعل جمموعة من امللكات والكفايات وت�شاركها .فالفعل
التوا�صلي مركب يف بنائه لعدة اعتبارات:
 �أوال ،الن�شط���اره ب�ي�ن �سريورة �إنت���اج و�سريورة فه���ممتداخلتني وغري منف�صلتني يف التبادالت اللفظية.
 ثاني���ا ،لأن �سريورة ا�ستخ�ل�ا�ص معن���ى امللفوظ���اتوال�سريورة الت�أويلية تت�شكل وتتطور يف كنف التفاعالت
االجتماعية بني الأفراد.
 ثالثا ،لأن ال�سريورة التوا�صلية بني الأطراف قد تنجح،وقد تف�شل العتبارات ت�ستلزم �إمعان التحليل.
رابعا ،لأن املع���اين والت�صورات التي تت����شكل يف �أذهان(3) Olivier Houde, vocabulaire de sciences cognitives, pp 94 - 100.

املجــلد الأول ❁ العــدد الثاين ❁ �أكتوبر 2017م

ال���ذوات املتوا�صلة ال حتملها الر�سائ���ل اللفظية كاملة،
ثمة �أ�شي���اء ترتك للتخم�ي�ن ولالف�ت�را�ض ولال�ستلزام
وللت�ضمني.

م�سلم���ة ثاوية يف �أن�ساق معارف احل�ضارات ال�سابقة،
وب�ي�ن البح���ث الدقي���ق يف الآليات و�صياغ���ة القوانني
والتف�سريات باعتباره م�س�ألة حديثة.

 خام�سا ،لأنه بوا�سطة اللغة ننجح يف خلق �أفعال و�أعمالوتغيري العامل الذهني للآخر.

تت�شكل البداي���ات مع مناذج االت����صال والإعالم
التي �صاغه���ا علماء ريا�ضيون يف جم���االت االت�صال
عن بعد ،وحتديدا الإر�سال التلغرايف� .أ�شهر النماذج
م���ا عرف بنموذج �شانون وويفر ،الذي تبناه مهند�سو
االت�صاالت ،وا�ستوح���اه الل�سانيون بعد ذلك لنمذجة
عملي���ات الت���وا�صل الل�ساين .وهو من���وذج ينبني على
ثواب���ت متث���ل العن���ا�صر املركزية يف االت����صال ،وهي
«امل���ر�سل» م����صدر الر�سال���ة ،قد يك���ون ف���ردا �أو �آلة
�أو م����ؤ�س�سة ،و «امل���ر�سل �إليه» �أو «امل�ستقب���ل» ي�ستقبل
ر�سالة «املر�سل» ،و«الر�سالة» وهي املعلومات �أو الأخبار
املنقول���ة ،ث���م «القن���اة» التي ق���د تكون قن���اة �صوتية
�أو مرئي���ة �أو �آلة ،و«ال����سنن»؛ �أي النظام الذي ينظم
عنا�صر الر�سالة ووحداتها ،ف�إذا تعلق الأمر بالكالم
املنطوق ،ف���الإ�شارة ال�صوتية لي�ست جمرد �ضو�ضاء،
و�إمن���ا رم���وز يحكمه���ا ن�سق م���ن القوان�ي�ن والقواعد
التنظيمي���ة ،ميثله���ا الن�سق اللغوي ،فالن����سق يتو�سط
العالقة بني ال�صوت واملعن���ى .فالأفكار والأخبار يتم
ت�سنينه���ا يف ر�سالة عرب و�ساطة ال����سنن ،الذي ي�شكل
ر�أ�سماال م����شرتكا يتقا�سمه املر�سل وامل�ستقبل ،وميثل
خمزون���ا ذهني���ا ،يحتكم �إلي���ه كالهما لعق���د ال�سنن
وتفكيكه.

 �ساد�سا ،لأن ثمة توترا بني غايات الكالم و�أغرا�ضه منجه���ة وبني و�سائل���ه من جهة �أخرى ،مم���ا يجعل الفعل
التوا�صل���ي م����شدودا �إىل مب���ادئ م���ن قبي���ل املردودية
واملالءمة والنجاح والفائدة(((.
 1 -2منذج��ات الت��وا�صل الل���ساين :البدايات
ومنعطفاتها
تتف���اوت من���اذج الت���وا�صل((( يف جناعة ر�صدها
للتعقي���د ال�سال���ف ذكره ،ويرج���ع هذا التف���اوت �إىل
تباي���ن املنطلقات واملرجعيات .لك���ن ب�شكل عام ال بد
من ر�صد املحط���ات التاريخية الك�ب�رى التي ت�شكلت
يف كنفه���ا معظم الت�صورات ح���ول مكونات التوا�صل
الل����ساين وخ�صائ�صه ومقت�ضياته و�أن�ساقه مع ربطها
مبرجعياتها النظرية واملنهجية.
بداي���ة ال ب���د م���ن الف����صل ب�ي�ن احل���د�س العام
ال���ذي رافق التفكري يف اللغة ع�ب�ر تاريخها من داخل
املرجعي���ات الإغريقي���ة والعربي���ة وغريه���ا ،وال���ذي
ربط بني اللغة والت���وا�صل ،فاعتبار اللغة �أداة توا�صل
(((	�إذا ت�أملنا الظاهرة اللغوية من منظور تطوري �أحيائي ،جند �أنف�سنا �أمام م�سائل
ملغ���زة ،فم���ن جهة ال توجد ق�صدية �إرادية بيولوجي���ة للتوا�صل عنده ،وال حاجة
كذل���ك فطرية للتوا�صل على م�ستوى �أع�ضائه احلية ،وال حاجة للفكر �إىل كالم،
لأن هن���اك ما يبني �أن الفكر ميكن �أن يقوم يف الذهن /الدماغ يف ا�ستقالل عن
اللغ���ة .ووفق هذا الت�صور ميكن الت�شديد على ك���ون التوا�صل اللفظي والتوا�صل
عموم���ا ظاه���رة انبثاقية م���ن الناحية الأحيائي���ة عن �أنظمة معاجل���ة وتخزين
املعلوم���ات ممثل���ة يف االكت����ساب والتعل���م والتخزي���ن والتذكر والتمث���ل ،ورمبا
ع���ن ق���درات معرفية �أخ���رى .انظر :م�صطف���ى بوعناين ،الت���وا�صل اللغوي بني
املقت�ضيات الل�سانية واملعرفية� ،ضمن :التوا�صل و�أبعاده الل�سانية وال�سيكولوجية
والرتبوية والتقنية� ،ص� - 55ص .56
((( م���ن �أج���ل ر�صد ت�صنيفي لنم���اذج التوا�صل ،ينظر ,نور الدي���ن راي�ص ،نظرية
الت���وا�صل والل�ساني���ات احلديث���ة .وانظر :احمم���د �إ�سماعيلي عل���وي ،التوا�صل
الإن�ساين :درا�سة ل�سانية.

ت�شوب هذا الت�صور جمموعة من النقائ�ص:
 حت���ى ين�سج���م م���ع خ�صائ����ص النظ���ام اللغ���ويالإن����ساين نحت���اج �إىل �إغنائه ،بعن����صر «املرجع»
و«ال�سياق» وهو ما �سنالحظه يف النماذج الالحقة
الت���ي بنيت على من���وذج �شانون وويف���ر ،مبا فيها
منوذج ياكوب����سون؛ فالر�سال���ة اللغوية حتيل على
مرج���ع واقعي �أو متخيل ،ويرتب���ط النظام اللغوي
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ر�أ�سا بالعامل ،كما نتخيله �أو كما نتمثله �أو نعي�شه،
وال ميك���ن �أن يحيل على نف�سه .والر�سالة مربوطة
ب�سي���اق �إنت���اج ب����شكل �أو ب�آخر ،بغ����ض النظر عن
كيفي���ة تخ�صي�صن���ا لل�سي���اق� ،أو النظري���ات التي
ميكن �أن نبنيها لل�سياق التخاطبي.
 �إن عملي���ة عق���د ال����سنن ،تتحك���م فيه���ا جمموع���ة مناملح���ددات النف�سية واالجتماعي���ة ،وال ميكن �أن تكون
عملية ح�سابية �آلية حتتك���م �إىل خمزون ذهني �ساكن
من الرموز وقواعدها التنظيمية ،وين�سحب الأمر نف�سه
على تفكي���ك ال�سنن ال�ستخال�ص اخل�ب�ر �أو املعلومات،
فعملية التفكيك لي�ست ا�ستخال�صا للمعنى ب�شكل �آيل،
بل ه���ي حتيل على تدخل �آليات فه���م وت�أويل ،حتكمها
حمددات نف�سية وثقافية واجتماعية.
 فكرة ال�سنن امل�شرتك واملوحد الذي يتقا�سمه املر�سلواملر�سل �إليه� ،ضرب من التجريد والأمثلة؛ فهناك
تف���اوت يف درج���ات امت�ل�اك ال����سنن والتحكم يف
عنا�صره ،فالأفراد و�إن تكلموا اللغة نف�سها ،ف�إنهم
يتفاوتون يف خمزونهم املعجمي ،واملعريف ،كما �أن
�سج�ل�ات اللغة عندهم غ�ي�ر متماثلة .وميثل ذلك
مدعاة وم�سوغا لإدراج مفهوم اللغات الفردية كما
�ستبني كاترين كريبات �أوري�شيوين ،والذي �سيمثل
عندها مدخال منا�سبا ملفهوم التعدد ال�سنني.
يقاب���ل وحدة ال�سنن املزعومة مفهوم تعدد ال�سنن.
و�سيتطور هذا املفهوم م���ع التعديالت التي طالت
من���وذج ياكوب�سون يف عوامل اللغة ووظائفها .ولنا
عودة �إىل املو�ضوع.
 التوا�صل بني الب�شر مقا�صدي((( ،والأقوال ال حتمل(((

تدعو بع�ض الأعمال �إىل التخلي عن ال�صيغة القوية للق�صدية ،بدعوى �أن الت�صور
العق�ل�اين الكارتيزي للذات ،باعتبارها ذاتا واعية لأفكارها ،ال ميكن الت�سليم به،
يف ظ���ل نتائج التحلي���ل النف�سي ،خداع ال���ذات لنف�سها والت�ضلي���ل و�سلطة الوهم،
ث���م هل القول حمك���وم مبق�صدية �أحادي���ة �أم هناك تعددي���ة مق�صدية؟ ماذا عن
املق���ا�صد اجلماعية الثاوية يف القول الف���ردي �أو الأقوال التي ال ي�ستطيع �أ�صحابها
�أن يدافعوا عن مقا�صد وا�ضحة ،الأقوال املبهمة املقا�صد؟
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املقا�صد �إال ب�شكل جزئي ،فالأقوال قرائن من بني
�أخ���رى لالهتداء �إىل مق�صد امل���ر�سل ،ف�إذا كانت
امللفوظات حتمل ع���ددا غري حمدود من الدالالت
من الناحية املبدئية ،يبقى �إ�شكال التوا�صل مرتهنا
بكيفي���ة حتدي���د مق����صد املتكلم والتع���رف عليه،
وينبغ���ي الف�صل بني الإخبار يف العملية التوا�صلية
واملعن���ى .فبده���ي �أن هناك م�ساف���ة ت�صورية بني
اخل�ب�ر واملعن���ى ،الآالت ميكن �أن تتناق���ل الأخبار
لكن وح���ده الب�شر يتوا�صل بوا�سط���ة املعنى .ولقد
كان �سبريب���ر يف تداوليته املعرفي���ة موفقا عندما
ميز ب�ي�ن الق�صد الإخب���اري والق����صد التوا�صلي
م�ستندا يف ذلك �إىل غراي�س(((.
 تق���وم امل�سلم���ة ال�ضمنية يف من���وذج االت�صال على�أن كل معن���ى �أو فكرة �أو ت�صور يرتبط بعالمة؛ �أي
�أن كل م���ا ميكن ت�صوره ميكن ترمي���زه وت�سنينه.
فالعالمات �أوعية للأفكار .وي�صطدم هذا التمثل
ب�صعوبات �شت���ى� ،أوال ،عامل العب���ارات و�إن ات�سع
مداه ،ال ميكن �أن يحتوي عامل املعاين واملدلوالت.
ثاني���ا ،العالقة بني امللف���وظ واملعنى لي�ست عالقة
واحد بواحد .ال يوج���د مقابل ملفوظ واحد معنى
واحد .ميكن مللفوظ �أن يحتمل ت�أويالت متعددة يف
�سياقات تخاطبية متعددة .ويتعلق ذلك مبا ي�سمى
مب�شكل االلتبا�س ،زد على ذلك �أنه �إزاء قول جند
ت�ضمين���ات وا�ستلزام���ات ال ت�سننه���ا �أو ترمزه���ا
العبارة ،ف�سريورة بناء املعنى تبني �أن الت�ضمينات
واال�ستلزامات تٌ�ستنتج وال تٌ�سنن.
 ي�صع���ب تو�سيع الط���رح املذكور �أع�ل�اه �إىل �أنظمةعالم���ات �أخرى ،م���ن قبي���ل الن����صو�ص الأدبية،
ه���ل الن����ص الأدبي حام���ل لر�سالة حم���ددة �سلفا
ت�سب���ق �صياغت���ه وت�شكل بنيات���ه و�أن�ساق���ه؟ �ألي�س
(2) Anne Reboul, langage et cognition humaine, pp42- 43.
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ه���ذا الطرح هو ما �شكل م����أزق البنيوية يف الأدب
بادعائه���ا وجود معنى حماي���ث يخ�ضع لفك �سننه
م���ن قبل حمل���ل م���زود ب�آلي���ات حتلي���ل البنيات،
والبنيات �أ�سنن لعقد املعنى /الر�سالة؟
وللخ���روج من م����أزق حمايثة املعن���ى حلامل ما،
وليك���ن ن����صا �أو م���ا �شاكل ،كان ينبغ���ي �أن ننتظ���ر
تط���ور جمموعة م���ن ال���درا�سات يف العل���وم املعرفية
والتداوليات الأدبية والنظري���ة التلفظية وتطبيقاتها
يف حقل الأدب ،وم�ؤدى املنعطف اجلديد ،new turn
�أن املعاين �شديدة االقرتان بو�ضعيات تلفظية مركبة
تت�ضمن امل���ر�سل واملتلقي و�إكراه���ات مرتبطة ب�أنواع
اخلط���اب وبخ�صو�صي���ة املم���ار�سات االجتماعي���ة.
وحت���ى يف علم داللة امللف���وظ يف التداوليات الل�سانية
مت التميي���ز ب�ي�ن م�ستوي�ي�ن للمعن���ى� ،أعن���ي الإق���رار
بربناجم�ي�ن �إم���ا منف�صل�ي�ن �أو متكامل�ي�ن :برنام���ج
يح���دد ال����شروط الل�ساني���ة للدالل���ة داخ���ل امللفوظ،
وبرنام���ج ي���در�س املعن���ى يف ارتباط���ه بو�ضعي���ات
توا�صلي���ة حمددة .ه���ذه ال�صيغة �أنتج���ت على الأقل
برناجمني علميني :التداولي���ات املندجمة (مندجمة
يف الدالل���ة) ،والتداولي���ات املعرفية الت���ي تقر بعدم
انتماء التداوليات �إىل الل�سانيات �أ�صال ،و�إمنا ترتبط
م�سائل املعنى بالعلوم املعرفية التي تبحث يف �شروط
�إدراك الذهن ملحيطه وفهمه.
 امل���ر�سل �إلي���ه م�ستقب���ل �سلب���ي يف ه���ذا النموذج،ت�صله الر�سالة وال ي�شارك يف بنائها ،وال ي�سهم يف
�سريورة �إنتاج العبارة ،لأن ذوات التوا�صل منف�صلة
يف ه���ذا النم���وذج .فاملعن���ى ينتقل من م���كان �إىل
�آخر ،وعندما تتبادل الذوات الأدوار فذلك يتم يف
�إط���ار غري تفاعلي ،ال توجد فيه تغذية راجعة .وال
وج���ود يف ظل هذا الت����صور لأهداف التوا�صل من
ت�أث�ي�ر يف املر�سل �إليه وتعدي���ل معتقداته و�سلوكه،

وال َ
حت ّك���م املر�سل يف �سريورة الإنت���اج تبعا للآثار
الت���ي حققها ملفوظ���ه �أو مل يحققها ،ولي�س هناك
�إمكاني���ة للحدي���ث عن الت�أث�ي�ر على امل���ر�سل �إليه
با�ستخ���دام ا�سرتاتيجيات خطابي���ة تتنوع بح�سب
و�ضعي���ات التوا�صل ورهانات���ه املر�سومة �سلفا� .إن
انعدام التفاع���ل بني ذات املر�سل واملر�سل �إليه يف
النم���وذج االت����صايل الآيل �سيت���م ا�ستبداله فيما
بعد مبا ع���رف بالنموذج الأورك����سرتي الذي يقر
بتفاعل ال���ذوات وبالبناء امل����شرتك للر�سالة (كل
مر�سل هو م�ستقبل وكل م�ستقبل مر�سل بالقوة).
 يح�صر هذا النموذج و�صفه يف الر�سائل الإخباريةالب�سيطة ،غ�ي�ر �أن تو�سيعه �إىل �أن����ساق �سيميائية
معق���دة م���ن قبي���ل الأ�ساط�ي�ر والأدب والطقو�س
وغريه���ا مما يدخ���ل يف �سوق التب���ادالت الرمزية
ب�ي�ن الب����شر؛ �أي كل �أن����ساق العالم���ات املندجمة
يف كونه التوا�صلي ،يب�ي�ن ق�صوره يف و�صف �آليات
ا�شتغالها.
 يف�ت�ر�ض هذا النموذج املر�سل واملر�سل �إليه ،ذواتغ�ي�ر قابلة لالن�شطار ،و�سيتبني مع نظرية تعددية
الأ�صوات مع ديكرو �أنه ينبغي التمييز بني املتلفظ
واملتكل���م ،و�أنه داخ���ل امللفوظ تت����صادى �أ�صوات
خمتلفة (ديكرو ،باختني).
 يت���م يف ظ���ل ه���ذا الطرح ،ت����صور حيادي���ة القناةبالنظر �إىل الر�سالة �أو اخلرب ،حيث تعترب حامال
حماي���دا ،ال يعدل حمتوى اخلرب ،غري �أن البحوث
املنج���زة يف �إط���ار �سيميائيات الت���وا�صل وغريها
م���ن التخ�ص�صات احلديث���ة يف حتليل اخلطابات
متع���ددة ال�صيغ تبني �أن الو�سيط �أو القناة يعيدان
ت�شكيل املعنى .لن�ستح����ضر الر�سالة ال�سيا�سية يف
الت���وا�صل ال�سيا�سي وت�سنينها عرب قنوات وحوامل
خمتلف���ة من قبيل املل�صق���ات �أو �شبكات التوا�صل
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ل�ساني���ة قائمة على معارف �صوتية و�صرفية وتركيبية
ت�شكل ق���وام ال����سنن لإن����شاء الت���وا�صل ،فالكفاية
التوا�صلي���ة تتم مبوجب تره�ي�ن كفايات متعددة متثل
كفاية ال�سنن �إحداها.

االجتماع���ي �أو قن���وات الت���وا�صل اجلماهريي من
تلف���زة و�إذاعة و�أنرتنت .ويرتب���ط بهذا امل�شكل ما
ا�صطل���ح عليه بالت�شف�ي�ر الع�ب�ري� .أ�ضف �إىل ما
ذك���ر م�شكل االحت���كام �إىل �أكرث م���ن قناة يف نقل
الر�سال���ة ،فالتوا�صل الل�ساين عند الب�شر ال يعتمد
على قن���اة واحدة ،حي���ث ت�شتغل القن���اة ال�سمعية
والب�صري���ة (ح���ركات الوج���ه وتعبريات���ه ،نربات
ال����صوت ،ح���ركات الي���د) اخت����صارا م���ا يعرف
بلغة اجل�سد .والإ�شكال هن���ا ،كيف تتوزع عنا�صر
اخل�ب�ر /الر�سال���ة /املعن���ى على �أكرث م���ن قناة؟
بتعبري �آخر كيف ي�صري اجل�سد يف كليته «حامال»
للمعن���ى ،فاملعنى و�أجزا�ؤه وعن���ا�صره موزعة على
قنوات اجل�سد.

(((

فعل����ى الرغ����م م����ن الثغ����رات الت����ي حف����ت النموذج
االت�����صايل يف �صيغته التقنوية (من����وذج �شانون وويفر)
ف�إن����ه ال �أح����د يج����ادل يف �أهميت����ه يف تطوي����ر البح����وث
املنجزة حول نقل ال�صوت �أو ال�صورة ،مع التحكم الكمي
والريا�ضي يف حجم املعلومات التي تنتقل عرب الآالت ،مع
احلد من �سبل الت�شوي�ش التي قد ت�ؤدي �إىل التخفيف من
كم املعلومات املنقولة� ،أو ت�ؤثر على و�ضوح الر�سالة.
لقد �أ�سفر التطور يف تكنولوجيا وعلوم الإعالم والتوا�صل
ع����ن جتويد �آالت ق����ادرة على نقل الدف����ق الهائل للمعلومات
بدقة وجودة عاليت��ي�ن ،ومازالت املجتمعات املعا�صرة جتني
ثمار هذه الثورة والتقدم �إىل حدود ال�ساعة.

وانطالقا من املالحظات واالعرتا�ضات ال�سالفة
الذكر ميك���ن �أن ن�ستجلي بع�ض العن���ا�صر التي متثل
مدخال لتطوير من���وذج للتوا�صل الل����ساين ،نحددها
يف �شكل �أويل يف �صورة مفاهي���م عام���ة .غري �أن هذه
املفاهيم �ستج���د طريقها نحو نظري���ات �ستعمل على
ا�ستدماجها لتبيان �آليات ا�شتغال الفعل اللغوي .يتعلق
الأمر باملفاهيم التالية :ال�سياق ،املق�صد ،الأغرا�ض،
الت�أث�ي�ر ،تعددية ال�سنن ،تعددي���ة املرجع ،اال�ستنتاج،
التغذية الراجعة ،الت�شارك يف بناء املعنى...

يجب �أن ننظ���ر �إىل هذا النموذج يف حدود ما و�ضع
ل���ه ،لي�س الق����صد منه �صياغة منذج���ة مدققة ومكتملة
للت���وا�صل الل����ساين والت���وا�صل الإن�ساين عام���ة� .إال �أنه
ظ���ل ثاويا خل���ف جمموع���ة من النم���اذج الت���ي �صيغت
�أو ا�ستدرك���ت عل���ى ثغراته .وم���ا يوح���د جمموعة منها
خا�صة النم���اذج الوا�صفة لل�سلوك الل����ساين �أنها قامت
عل���ى النموذج ال�سنني الذي يح����ضر ب�صيغ خمتلفة مبا
فيه���ا دورة ال���كالم عن���د �سو�سري التي متث���ل جتليا من
جتلياته.

لق���د كان ينبغ���ي �أن ننتظ���ر تط���ور جمموعة من
النظري���ات واالجتاه���ات داخ���ل حق���ل الل�ساني���ات
وخارجه���ا ،للخروج من انح����سار منوذج ال�سنن الذي
تك���ر�س م���ع الل�ساني���ات البنيوي���ة((( ،ويتعل���ق الأمر
بل�ساني���ات ال���كالم والتداولي���ات وحتلي���ل اخلط���اب
ونظري���ة التلف���ظ ونظري���ات احلج���اج و�إثنوغرافي���ا
الت���وا�صل والعل���وم املعرفي���ة ونظري���ة �أفع���ال الكالم
ونظري���ة املحادث���ة .مل يع���د الأمر ٌيخت����صر يف ملكة
(((

 .ينظ���ر ,مبارك حن���ون« ،عندما تخل���ق النظرية مقومات جتاوزه���ا :قراءة يف
م�صري وظائف اللغة»� ،ص.141
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 2 -2منذج��ات بديل��ة :النمذج��ة بالكفاي��ات
واال�ستنتاج والوظائف بديال لنموذج ال�سنن
فيم���ا يل���ي �سنق���دم يف �صيغ���ة خمتزل���ة �أه���م
التعديالت التي طالت النموذج ال�سالف الذكر:
 من���وذج هارول���د ال�صوي���ل :ت����أ�س�س عل���ى التوا�صل(((

 .من �أجل معاجلة دقيقة ملفهوم الكفاية يف النظريات الل�سانية واملعرفية احلديثة
ينظر ,عز الدين البو�شيخي ،التوا�صل اللغوي :مقاربة ل�سانية وظيفية.
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من���وذج ال����سنن ،ومعظمها كم���ا �سنبني م����ؤ�س�س على
مفه���وم متعدد للملكات وللكفايات ،مبينة عدم �صحة
النماذج التي تقرن جناعة الكفاية التوا�صلية بامتالك
القدرة الل�سانية ،وباال�ستثمار الأمثل للموارد املعجمية
�أو الرتكيبي���ة �أو الداللية ،لأن هذه املوارد كما �سيتبني
م���ع هذه ال���درا�سات تتحك���م فيها م����صايف متعددة،
حتددها االعتب���ارات الفردية /النف�سي���ة /الثقافية،
�أو االعتب���ارات اجلماعية /امل�ؤ�س�ساتي���ة ،واعتبارات
نوع اخلطاب ال���ذي ن�ستعمله ،وبكلم���ة واحدة ت�شتغل
هذه امل�صايف كقيود �أو �إكراهات متحكمة يف �سريورة
الإنتاج �أو الفهم(((.

اجلماه�ي�ري ،وح���اول مالم����سة ثواب���ت الن�شاط
التوا�صل���ي من خ�ل�ال اجلمع ب�ي�ن ذوات الن�شاط
التوا�صل���ي ووظائف���ه و�آليات���ه ع�ب�ر الإجاب���ة عن
الأ�سئلة التالي���ة« :من؟ ماذا يقول؟ ب�أية قناة؟ مع
من؟ ما الأثر املتوقع من الكالم» .ثمة انفتاح على
تقنيات الت���وا�صل والت�أثري املتوخ���ى ،مع احلر�ص
على �إدراج املحددات النف�سية واالجتماعية.
 منوذج رايلي ورايلي :جند يف هذا النموذج تركيزاعلى حم���دد التفاع���ل ،وانتماء ال���ذوات املتفاعلة
�إىل جمموعات ك�ب�رى �أو �صغرى ،حمكومة ب�سياق
ثقايف �أو اجتماعي.

يتعني �إذن ،الإقرار ،مب�س�ألتني:

 منوذج بريل���و :يت�ضمن هذا النم���وذج تركيزا علىمه���ارات الت���وا�صل والعوامل الثقافي���ة واملعرفية،
وحدود متث���ل املتوا�صلني لأدواره���م االجتماعية،
مع الت�شديد عل���ى ت�سنني املعنى بوا�سطة احلوا�س
واجل�سد(((.

امل�س�ألة الأوىل� :أننا �إزاء حتول وانتقال من االعتمادعلى ال�سنن �إىل االحتكام �إىل ال�سنن واال�ستدالل.
 امل�س�أل���ة الثاني���ة :ترتب���ط بتو�سي���ع مفه���وم امللك���ةالتوا�صلية باالنفتاح على مفرت�ض تفعيل الكفايات؛
�أي �أن امللكة التوا�صلية تنبني على ملكات متفاعلة
يف �سريورة الإنتاج والت�أويل.

لع���ل �أه���م ما مييز ه���ذه النم���اذج تركيزها على
ال�سل���وك التوا�صل���ي يف �شموليته ،وع���دم اقت�صارها
عل���ى البع���د الل����ساين .ويع���ود ذل���ك �إىل ارتباطه���ا
مبجاالت توا�صلي���ة ت�ستوجب ا�ستح����ضار بارامرتات
متنوع���ة م����ؤ�س�سة للن����شاط التوا�صل���ي مث���ل جم���ال
الت���وا�صل اجلماه�ي�ري .وبامل���وازاة ت�شكلت جمموعة
من النماذج امل�ؤ�س�سة على البعد الل�ساين بغاية �ضبط
املقت�ضي���ات الل�ساني���ة واملعرفي���ة املتحكم���ة يف الفعل
التوا�صل���ي امل�ؤ�س�س على الل����سان ،ولقد ت�شكلت داخل
حق���ول معرفية متع���ددة مثل الل�ساني���ات االجتماعية
والل�ساني���ات الوظيفية والتداولي���ات والعلوم املعرفية
وحتليل اخلطاب.
لقد حاولت هذه النماذج اجلديدة جتاوز ثغرات
(((

 .حن���ون مبارك« ،عندما تخل���ق النظرية مقومات جتاوزه���ا :قراءة يف م�صري
وظائف اللغة� ،ضمن»� ،ص.143

نذك���ر على �سبيل املثال ال احل�صر بع�ض الأ�سماء
واملحط���ات الت���ي اقرتنت بهذا التح���ول دون �أن يكون
غر�ضن���ا ر�سم منح���ى تط���وري م�ضب���وط :مفه���وم
القدرة التوا�صلية عند دي���ل هاميز ،منوذج م�ستعمل
اللغ���ة الطبيعية عن���د �سامين ديك ،مكون���ات القدرة
التوا�صلي���ة عن���د كن���ايل و�سواي���ن ،من���وذج كفايات
التخاطب عن���د كاترين كريب���ات �أوري�شيوين ،نظرية
املالءمة مع �سبريبر وول�سون.
ثم���ة ق���وا�سم م�شرتك���ة ومتغ�ي�رات ب�ي�ن ه���ذه
(((

 .ميكن �أن نالحظ حتكم هذه امل�صايف والإكراهات يف لعبة الت�صريح والت�ضمني
يف اخلط���اب ال�سيا�سي .فكرثة التلميح والت�ضمني يف خطاب ال�سيا�سي ،حتددها
هوي���ة �أطراف الت���وا�صل ومتثله���م لأدوارهم ،والنم���اذج الذهني���ة املكونة حول
اخل�صوم املفرت�ضني وو�ضعية التوا�صل...
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املقاربات :يتحدد امل�شرتك يف ك���ون امللكة التوا�صلية
نت���اج تفاعل جمموع���ة من امللكات ،تخ����ص�ص امللكة
الل�ساني���ة املعرف���ة الل�سانية اخلال����صة يف ا�ستقاللها
عن ال�سي���اق ،وتخ�ص�ص امللكة االجتماعية ال�ضوابط
االجتماعي���ة والثقافي���ة ال�ستعم���ال اللغ���ة م���ن قبيل
معرف���ة الهوية االجتماعية وحتدي���د هرمية املتكلمني
يف ال�سل���م االجتماعي ،وتخ����ص�ص امللك���ة التداولية
مقت�ضيات ا�ستعمال اللغة يف مواقف توا�صلية حمددة
مبا يتواف���ق والأو�ضاع التوا�صلية ،مما ي�ستلزم تفعيل
�سج�ل�ات لغوية خا�صة ر�سمية �أو حمايدة �أو حميمية،
تك����شف �آلي���ات التوافق ب�ي�ن النظام اللغ���وي والعقل
االجتماع���ي� ،أعن���ي ق���درة اللغ���ة عل���ى التناغ���م مع
تنظيمات اجتماعية غاية يف التعقيد .ومن املعلوم �أن
هذه املل���كات تقبل �أن تتفرع �إىل مل���كات �أدق ،فمثال
ال من���ا�ص للقدرة التداولية من ق���درة خطابية متكن
م���ن �إنت���اج �سل�سلة م���ن امللفوظ���ات املنظم���ة ،ميكن
تنظيمه���ا يف �سجالت نوعية مثل اخلط���اب الو�صفي
وال�سردي وغريهما .ثم هن���اك امللكة اال�سرتاتيجية؛
�أي جمم���ل اال�سرتاتيجي���ات التي يختاره���ا الفاعلون
يف املج���ال التوا�صلي لبلوغ الأهداف التوا�صلية بكلفة
�أق���ل وباح�ت�رام لل�ضواب���ط الأخالقي���ة واالجتماعية
والثقافي���ة املتحكمة يف توا�صالته���م ،ميكن �أن تكون
اال�سرتاتيجيات لفظية �أو ج�سدية.
وقبل �أن يبد�أ اال�شتغال بربنامج ل�سانيات الكالم
ونظرية التلفظ ،ينبغي �أن ن�ستح�ضر القيمة املعرفية
خلطاطة ياكوب����سون التي ت����أ�س�ست عل���ى �إ�شكاليات
وظيفي���ة انبن���ت على تيمة حمورية تتمث���ل يف ا�شتغال
ال����سنن ووظائفه((( ،يف �إط���ار دينامي م����ؤ�س�س على
العوام���ل والوظائف التي تربز مرون���ة النظام اللغوي
((( ينظ���ر ,باتريك �شارودو ودومينيك منغونو ،معج���م حتليل اخلطاب ،ترجمة عبد
الق���ادر امله�ي�ري وحم���ادي �صمود ،وب����شكل �أخ����ص مدخل :الت���وا�صل ووظائف
اللغة.
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وتع���دد بنيات���ه الت���ي ميك���ن ت�سخريه���ا لأداء غايات
و�أغ���را�ض متنوع���ة ،وهذا ما يربز بج�ل�اء من خالل
الوظائف املختلفة املقرونة بعوامل التوا�صل اللفظي:
املر�سل /الوظيفة التعبريية ،امل���ر�سل �إليه /الوظيفة
الت�أثريية �أو الإفهامي���ة ،ال�سياق /الوظيفة املرجعية،
الر�سال���ة /الوظيف���ة ال�شعرية ،االت����صال /الوظيفة
االنتباهية ،ال�سنن /الوظيفة امليتال�سانية.
لق���د ارتبط م����شروع ياكوب����سون ب�أجن���دة علمية
مرتابط���ة ،ولذل���ك ال ينبغ���ي �أن تق���ر�أ اخلطاط���ة
ب����شكل خمتزل ،كما يج���ري يف كثري م���ن الدرا�سات
املخت����صرة ،مبع���زل عن طم���وح ياكوب����سون العلمي،
وهك���ذا حت���دد امل�سع���ى عن���ده يف رب���ط الل�ساني���ات
بعل���م ال�شع���ر �أو بال�شعرية� ،أو ما يجعل م���ن الر�سالة
اللفظية �شعرا ،مع رب���ط ال�شعرية بخ�صائ�ص بنيات
اللغة ووظائفها ،ثم ق���رن خ�صائ�ص النظام اللفظي
بخ�صائ�ص �أنظمة عالمات �أخرى ،من خالل �إر�ساء
برنام���ج للبح���ث يف اخل�صائ����ص امل�شرتك���ة لأن�ساق
العالمات .وهو ما �ست�ضطلع به ال�سيميائيات العامة.
عالوة عل���ى الإقرار مبركزي���ة الت���وا�صل ،وباخرتاق
الوظيف���ة التوا�صلي���ة للوظائ���ف الأخ���رى و�إن احتلت
مرتب���ة ثانوية ،يف �إطار هرمي���ة الوظائف و�سلميتها،
وهي هرمية حمكومة مبفهوم املهيمنة .وميكن البحث
عن الرتاتبية وع���ن جتلياتها وعن �آليات ا�شتغالها يف
�أمن���اط خمتلفة من اخلطابات؛ لذل���ك �أغنت نظرية
الوظائ���ف يف �صيغته���ا الياكوب�سوني���ة جمموع���ة من
التحاليل املنجزة يف نظرية الن�صو�ص واخلطابات.
و�إذ ت�أكد يف كثري من الأعمال حمدودية خطاطة،
من منط خطاطة ياكوب����سون وما �شاكلها ،فلأن هذه
املحدودي���ة مرده���ا �إىل ت�أكي���د مركزي���ة الت���وا�صل،
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مقرونة بهيمنة النظام اللفظي ومركزيته((( .ولذلك
فتو�سي���ع �آفاق التحلي���ل تقت�ضي النظ���ر �إىل التوا�صل
اللفظي يف �إط���ار �أ�شمل وهو نظرية الفعل التوا�صلي،
كما جت�سدها فل�سفة التوا�صل �أو النظريات التداولية
الأجنلو�ساك�سوني���ة القائمة على الفعل والعمل ،مثلما
يقت����ضي الأم���ر االنفت���اح عل���ى النظري���ات النف�سية
واالجتماعي���ة ح���ول التفاعل .بل كلم���ا ات�سعت دوائر
التنظ�ي�ر للن����شاط الكالم���ي عن���د الب����شر تب�ي�ن �أن
�أطروحة مركزية الوظيفة التوا�صلية ت�شوبها عمومية
وتب�سيط مفرطان .ففي �سياق هذا ال�صرح النظري،
ما هو املوقع الذي ميكن �أن حتتله الوظيفة الت�ضليلية
�أو اللعبي���ة �أو الإقناعي���ة �أو الت�سلطي���ة �أو الإرغامية؟
ه���ل ي�سع���ى الب�شر فع�ل�ا �إىل احل���ر�ص عل���ى �إجناح
الت���وا�صل؟ ما موق���ع �إ�ساءة الفه���م الق�صدية وعدم
الفهم والت�أويالت اخلاطئ���ة بني الأفراد واجلماعات
يف ه���ذا النظام؟((( رغم �أنن���ا ال نعدم الأدبيات التي
ت�ؤكد مبد�أ التعاون لإجن���اح التوا�صل ،وتدبري ممثلي
 acteursالفع���ل التوا�صلي للم�شرتك لبلوغ الأهداف
التوا�صلي���ة ،و�ضرورة �إخ����ضاع الت���وا�صل االجتماعي
لثواب���ت عقالني���ة ت�ضب���ط �أخالقيات الت���وا�صل كما
جن���د عند هابرما�س يف ت�صوره للتداوليات ال�شاملة،
ف���الأ�صل ه���و �أن نخل���ق �سياق���ات توا�صلي���ة للتع���اون
وللتوافق وللرتا�ضي ولي����س للتنافر وللتنابذ ،يف �إطار
(((

(((

 .ي�ستوجب نقد مركزية النظام اللفظي لي�س فقط ا�ستدماج املكونات امل�صاحبة
للن����سق اللفظي ،ما ا�صطلحن���ا عليه بلغة اجل�سد ،و�إمن���ا التخل�ص من مركزية
العالم���ة �أو الوح���دات الدالة املح���ددة يف الكلم���ة و�أجزائه���ا املورفيمات ،ففي
النظ���ام ال�سيميوطيقي العام ،كل �شيء ميك���ن �أن يكون داال :متف�صل الفقرات،
الرتقيم ،امل�سافة ب�ي�ن الأ�شخا�ص �أثناء الكالم ،ال�صمت ....ومرة �أخرى ينبغي
تخلي�ص هذا الت�صور من �سلطة التف�سري الق�صدي؛ �أي �أن ق�صدية الذات لي�ست
�شرط���ا لتوليد الدالل���ة .فعنا�صر ه���ذه الأنظمة حتمل �شروط الت���دالل املقرتنة
مبحددات اجتماعية �أو ثقافية ،ميك���ن تفعيلها يف �سياقات ت�أويلية معينة ،مثلما
ميكن �أن تبقى كامنة غري مفعلة.
�شه���دت العق���ود الأخ�ي�رة تزاي���دا داال يف ال���درا�سات امل�شتغل���ة عل���ى مو�ضوعة
الت���وا�صل بني-الثقاف���ات ،وذل���ك يف ظل ت�صاعد خط���اب الهوي���ة والعن�صرية
والنب���ذ والتع����صب ودور العوملة الثقافية يف خلق �أمن���اط توا�صلية جديدة ،تعيد
ن�سج الروابط بني الثقافات وفق �أفق قيمي جديد.

البح���ث اجلماع���ي ع���ن احلقيق���ة .ال �شك �أن اللغ���ة
م����ؤ�س�سة اجتماعي���ة ،لكن ه���ذه امل����ؤ�س�سة ال حتكمها
قيم التوا�صل ال�شف���اف ورغبة امل�شاركني يف التفاهم
وتقا�سم املع���ارف ،ثمة �أهواء �أخ���رى يتم ت�صريفها.
وهك���ذا فمعظ���م النتائ���ج ذات القيم���ة التجريبي���ة
املتوافقة مع حي���اة اللغة وت�شكالتها يف املجتمع كانت
نابعة من اال�شتغ���ال الد�ؤوب لل�ساني�ي�ن االجتماعيني
وحملل���ي املحادث���ات و�إثنولوجي���ي الت���وا�صل((( .لقد
�أع���ادت كل ه���ذه احلق���ول املعرفي���ة تفكي���ك الأبعاد
التجريدية واملتعالية ملفهوم التوا�صل ،مربزة مناطق
جديدة للتوا�صل �أو عدم التوا�صل ووظائفه .ومبوجب
ه���ذه الث���ورات العلمية اجلدي���دة انتقلنا م���ن ف�ضاء
تعريفي مب����سط نحتت معامل���ه الل�ساني���ات الوظيفية
نحو ف�ضاء تعريفي بقيم داللية ومبحموالت مفهومية
جديدة ملفهوم التوا�صل.
حا�صل ما �سبق� ،أن هناك انتقادات طالت خطاطة
ياكوب����سون ،امت���دت نتائجها نحو تطوي���ر خطاطات
مدقق���ة ل����سريورة الإنت���اج والت�أويل ،ب���ل امتدت هذه
النتائ���ج نحو تطوير نظري���ات الأدب ووظائف �أنواعه
و�أجنا�سه ،كما �سنبني ،وفيما يلي بيان مقت�ضب لأهم
النتائج املح�صلة:
 هيمن���ة العن����صر اللفظ���ي يف خطاط���ة ياكوب�سونوتغيي���ب للعن���ا�صر غ�ي�ر اللفظي���ة ولفعاليته���ا يف
التوا�صل.
 اعتماد املعيار الل�ساين مبد�أ يحتكم �إليه يف التعرفعل���ى الوظائف يف اخلطابات .فمث�ل�ا ،هل هناك
معيار ل�ساين موحد ميك���ن االحتكام �إليه لتحديد
الوظيف���ة ال�شعري���ة يف ال�شعر العم���ودي وق�صيدة
الن�ث�ر؟ �أم �أن الأمر يتح���دد ب�إكراهات �أجنا�سية؟
�أم ميكن الركون �إىل الق�صد؟
(((

 .حن���ون مب���ارك« ،عندما تخل���ق النظرية مقومات جتاوزها :ق���راءة يف م�صري
وظائف اللغة� ،ضمن»� ،ص.148
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املعلومة من �سنن �إىل �آخر .يف امل�سرح يتم الت�سنني
الع�ب�ري لن����ص الكاتب ع�ب�ر �سنن املخ���رج و�سنن
املمثلني وال�سنن ال�سينوغ���رايف ،هذا امل�شكل عابر
لأجنا�س خمتلف���ة ،املو�سيقى ،الرتجمة ،ال�سينما،
�شب���كات الت���وا�صل اجلماه�ي�ري (الق�صي���دة يف
اليوت���وب :مق���روءة ومرئية وم�صحوب���ة مب�شاهد
فيديو) .ميكن �أن نخ�ضع قيمة داللية �أو رمزية مثل
العنف �ضد الأطفال �إىل ت�سنني عربي عرب �أ�سناد
خمتلفة :ت�شكيل� /سينما  /مو�سيقى  /م�سرح..

 م����شكل الأحادية ،ويتحدد هذا امل����شكل يف �أحاديةامل���ر�سل وامل���ر�سل �إلي���ه و�أحادي���ة ال����سنن .وم���ن
�أوجه االع�ت�را�ض على ت����صور الأحادي���ة ،م�س�ألة
تع���دد الأ�صوات يف امللفوظات كم���ا �سيبني ديكرو،
وكذلك يف بع����ض الأجنا�س ،مثال يف الرواية جند
الكات���ب وال���راوي وال�شخ�صي���ة ال���راوي (حمافل
تلفظي���ة) .وهن���اك ما ي����شكك يف �أحادي���ة ال�سنن
داخ���ل امللفوظ���ات الب�سيط���ة والأن���واع الأدبي���ة،
فف���ي امللفوظات التي نت���وا�صل بها ،ال وجود ل�سنن
م����شرتك موح���د يف �أذه���ان املتكلم�ي�ن .فهن���اك
تف���اوت يف ال�سج�ل�ات اللفظي���ة والتعبريي���ة ويف
خم���زون املع���ارف .كل ذل���ك ي�سه���م يف �صياغ���ة
اللغات الفردية ،ثمة م�شرتك داليل جاهز وهناك
امل����شرتك ال���ذي يبنى يف التفاعل ب�ي�ن الذات؛ �أي
�صيغت���ان لل�سنن ،ب���دل �صيغة واح���دة ،متكاملتان
ومتفاعلتان ،متمثلت���ان يف ال�سنن اجلاهز وال�سنن
املبني .م���ا يجعل التفاهم جزئي���ا بني الذوات هو
كوننا ن�شرتك يف �سنن جزئي ،و�أطروحة التجان�س
واهي���ة .ويف الأنواع الأدبية يت�أ�س�س النظام الأدبي
عل���ى تعدد ال�سنن ،خذ مث�ل�ا الق�صيدة العمودية،
لدي���ك ال����سنن الع���رو�ضي و�سنن البن���اء املعماري
و�سنن ال����صورة ال�شعرية .ويزداد الأمر تعقيدا يف
منظومات ذات التعقيد ال�سميوطيقي ،مثل امل�سرح
وال�سينم���ا والت�شكيل ،والأدب التفاعلي ،تقوم على
مب���د�أ تعدد ال�سنن ،والره���ان يف مقاربة مثل هذه
اخلطاب���ات يتح���دد يف كيفي���ة تفاع���ل �أ�سننها يف
عملي���ة بناء املعنى ،وكيفي���ة ا�ستقبال املتلقي لهذا
التعدد وتفكيكه.

 تغيي���ب الكفايات :يف نقدها خلطاط���ة ياكوب�سون،تقدم �أوري�شي���وين((( منوذجا للتوا�صل قائما على
�شط���ر الكفاي���ات �إىل كفاي���ات الإنت���اج وكفايات
امل�ؤول ،باعتبارها �ضامنة للتوا�صل اللغوي الناجح.
على ر�أ�س الكفاي���ات جند تالزم الكفاية الل�سانية
وامل�صاحب���ة لل�سان نظرا �إىل كون التبادل اللفظي
متعدد القنوات ،والكفايات التوا�صلية التي تتفرع
عندها �إىل كفاية بالغية تداولية وكفاية ثقافية/
�إيديولوجية وكفاية مو�سوعية وكفاية منطقية.
لقد حظيت الكفاية الل�سانية من خالل مكوناتها
بن�صيب وافر من التحليل والو�صف يف تاريخ الل�سانيات
احلديث���ة ،بينما غيب���ت الكفايات الأخ���رى ،حيث مت
جتاهل دور املعارف امل�سبق���ة و�آليات اال�ستدالل التي
تنتمي �إىل منطق اللغة الطبيعي ال�شتقاق الت�ضمينات
واالقت����ضاءات واال�ستلزامات ،وكذل���ك دور الأحكام
القيمي���ة الإيديولوجي���ة يف الت���وا�صل احلجاج���ي،
ومتثالت امل�شاركني لأدوارهم االجتماعية وهرميتهم
وت�أثري هذا التمثل يف �إنتاج امللفوظات وت�أويلها.
 احلاج���ة �إىل ت�صور دينامي لل�سي���اق ،لأن ال�صيغةالتي طرح بها يف خطاطة ياكوب�سون ،ال متكن من

 م�شكل الت�سنني العربي((( :transcodageويتحدده���ذا امل����شكل يف ترجمة ونق���ل املعن���ى /اخلرب/
((( .Francois Rastier, communication ou transmition.
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ر�صد �أمناطه املتنوعة املحددة يف ال�سياق الل�ساين
املرتب���ط بتم���ا�سك الأق���وال ال�سابق���ة والالحقة،
وال�سي���اق املب���ا�شر املح���دد يف و�ضعي���ة الت���وا�صل
كم���ا يدركه���ا املتخاطب���ون ،وال�سي���اق االجتماعي
والثق���ايف ،ومن���اذج ال�سي���اق الذهني���ة املخزن���ة
كتمثالت ...وي�ستتبع ه���ذا الت�صور الإقرار بتعدد
مرجعي تقرتن به امللفوظات.
 �صياغ���ة ت����صور دينام���ي (تاريخ���ي و�سياق���ي)للوظائف ،ال تكت����سب مبوجبها امللفوظات وظائف
ثابت���ة تبنيه���ا وحتددها معاي�ي�ر داخلي���ة (لغوية
�أو م���ا �شاكله���ا) .فامللفوظات تتغ�ي�ر وظائفها من
�سي���اق �إىل �آخ���ر ومن منظومة ثقافي���ة �إىل �أخرى
ومن حقبة �إىل �أخرى؛ فالوظيفة ال�شعرية متغرية
وتاريخية وزمنية و�سياقي���ة .فامللفوظات احلاملة
لوظيف���ة �شعري���ة يف �سياق ،قد ت�سن���د لها وظائف
�أخرى يف �سياقات �أخرى.
 ت�ستل���زم نظري���ة الوظائف ،حتى تك���ون قادرة علىاال�شتغ���ال على الن����صو�ص واخلطاب���ات ،تطويرا
وتنقيح���ا؛ مما يبني �أن كل النظريات التي ظهرت
يف الق���رن الع�شرين يف �أطر نحو الن�ص ول�سانيات
الن����ص مل ت�ستغن عن مكون نظ���ري مهم ،ويتعلق
الأم���ر بوظائ���ف الن����ص /اخلطاب (ف���ان ديك-
دوبوغراند.)...
 -3عن التوا�صل والتوا�صل الأدبي
�سنخ�ص�ص هذه الفقرة ملناق�شة امتدادات النظريات
املرتبطة بالفعل التوا�صلي يف حقل الأدب� ،أو ما ميكن �أن
ن�صطلح عليه بالتوا�صل الأدبي .ففي �سياق التو�سع الذي
ت�شه���ده النظريات من �أج���ل نقل مفاهيمه���ا و�إجراءاتها
التحليلية �إىل جماالت تطبيقية جديدة مغايرة للمجاالت
الت���ي مثل���ت مهادها التطبيق���ي ،عرف حقل ال���درا�سات

الأدبي���ة امتدادات تطبيقية دالة لنظرية التلفظ ولنظرية
الأفع���ال الكالمي���ة ولنظري���ة احلج���اج ،حي���ث ب���رزت
تداوليات �أدبي���ة تهتم مبو�ضوع���ات منتزعة من جماالت
الت���وا�صل االعتيادي ،لت�شتغل عل���ى متظهراتها يف جمال
الأدب .ومن بني هذه املو�ضوعات ا�شتغال املقا�صد وحدود
االلتقاء بني مق�صدية الكاتب والقارئ يف �إطار ما ي�سمى
باملق�صديات امل�شرتكة (جريار جينيت) ،وت�شكالت مبد�أ
«التعاون» ،ذي الأ�صول الغراي�سية ،ال�ضابط للتوا�صل بني
املتخاطب�ي�ن يف عملي���ات �صياغة الر�سال���ة الفنية ،وذلك
من خ�ل�ال مفه���وم «امليثاق الأدب���ي» �أو مفه���وم «التعاون
الت�أويل���ي» بني الكاتب والقارئ ال���ذي طرحه منغونو �أحد
�أهم املدافعني عن م�شروع «التداوليات الأدبية».
وت����ع����ددت الأع����م����ال يف امل���ج���ال ال��ف��ران��ك��وف��وين
والأجن��ل��و�ساك���سوين املهتمة بتطبيقات نظرية �أفعال
الكالم يف حقل الأدب ،وقد وجدت الفر�ضية الإجنازية
عند �سورل جماال خ�صبا للتطبيق يف الدرا�سات املرتبطة
مبجال امل�سرح حتديدا ،وفنون الأداء الرتباطها «بفل�سفة
العمل» ،التي ترى �أن الب�شر ال يتوا�صلون انطالقا من
رموز خمزنة وخطاطات عمل خمطط لها �سلفا ب�شكل
واع قبل �إجناز الفعل ،فمعنى ال�سلوك يبنى �أثناء الفعل،
ففي اخل�شبة ميكن لنف�س املمثل �أن ي�ؤدي الدور نف�سه/
احل��رك��ات /التعبريات ع��دة م��رات ب���دالالت خمتلفة،
�إنها نظرية المتثيلية لل�سلوك ،مبعنى �أن ال�سلوك لي�س
انعكا�سا لتمثيالت وخطاطات ذهنية جاهزة وثابتة.
ولقد عرفت النظرية الإجنازية ،التي ت�سمى يف الأدبيات
الأجن���ل���و�ساك����سون���ي���ة احل��دي��ث��ة باملنعطف الإجن����ازي
 ،performative turnتطبيقات مهمة يف جمال فنون
اجل�سد وفنون العر�ض الو�سائطي.
وينبغي �أن ن�ستح�ضر يف هذا ال�سياق انعطاف نظرية
�أفع���ال ال���كالم نح���و الن����صو�ص واخلطابات ،مب���ا فيها
اخلطابات الأدبية ،بعد �أن ت�شكلت يف �إطار مقاربة و�صفية
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يف كن���ف اال�شتغ���ال الو�صف���ي عل���ى جمل منف�صل���ة ،لقد
حت���ول االهتمام �إىل البح���ث يف كيفيات ترابط /متا�سك
�أفعال ال���كالم داخل اخلطابات لت�شكل فعال كالميا �أكرب
( macro actفان ديك).
كم���ا تزايد االهتم���ام بنظري���ة املق���ام وت�شكالته يف
اخلطاب الأدبي ،وبعالقة الأدب بامل�ؤ�س�سة (�سكاربيت)،
وحتدي���دا خمتل���ف الإكراه���ات والقي���ود ال�سو�سيولوجية
والتاريخي���ة الت���ي ت�ؤث���ر يف �سريورة �إنتاج «الأث���ر الأدبي»
وتلقيه .كما برزت يف العقود الأخرية ،يف �إطار التداوليات
املعرفي���ة ،جمموعة الفت���ة من البح���وث الدقيقة املنجزة
ح���ول مباحث قدمي���ة /جدي���دة يف حق���ل الأدب ،ويتعلق
الأمر باال�ستعارة والتخييل واملثل (مو�شلري� ،آن ريبول).
� -4آفاق جديدة لدرا�سة التوا�صل :املنعطف املعريف
فتحت العل���وم املعرفية �آفاقا رحبة ل���درا�سة الذهن،
م���ن خالل اال�شتغال املتعدد االخت����صا�صات على الآليات
الت���ي ي�ستخدمها الدماغ الكت����ساب املع���ارف واملعلومات
وتخزينه���ا ومتثيلها ومعاجلتها؛ ذل���ك �أن الدماغ يت�ضمن
يف هند�ست���ه الوظيفي���ة مناط���ق ن�شيطة متث���ل اال�شتغال
املع���ريف ملناط���ق /باح���ات متخ����ص�صة يف �أ�صن���اف من
املعاجل���ات دون �أخ���رى ،وترتابط مناطق���ه و�أحيازه عرب
�شبكات ع�صبية ،تقوم على تن�سيق املعلومات؛ لأنه يعتمد
معاجلة موزعة ومتوازية.
لقد حقق���ت العلوم املعرفية ث���ورة علمية ،حتى غدت
الأمن���وذج اجلدي���د  ،new paradigmيف جم���االت
متنوعة مث���ل الأنرثوبولوجيا وال���ذكاء اال�صطناعي وعلم
النف�س وعلم الرتبية وعلوم اللغة والدرا�سات الأدبية(((.
لقد �سادت مغالطتان يف الت����صور التمثيلي والت�صور
املا�صدق���ي للغ���ة ،تق���وم املغالط���ة الأوىل على فك���رة �أن
اللغ���ة متثي���ل للفك���ر �إال �أن هن���اك م���ا ي�ؤك���د �أن التفكري
ميك���ن �أن يكون ب���دون لغة ،وذلك بوا�سط���ة �صور �أو رموز
(1) .Andler, Daniel, introduction aux sciences cognitive.
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�أو خطاط���ات ،واملغالطة الثانية مفاده���ا �أن كل ما نعرفه
عن العامل ي�أت���ي عن طريق اللغة ،الت���ي تعك�س متثيالتنا
الفكري���ة للع���امل ،غري �أن ال���درا�سات يف العل���وم املعرفية
بين���ت �أن م���ا نعرف���ه عن الع���امل ي�أتي جزئي���ا عن طريق
اللغ���ة ،و�أن هناك م�ستوى معرفيا و�سيط���ا ي�سمى بالبنية
الت�صوري���ة (راي دجاكن���دوف) يت���و�سط عالق���ة الذهن
باملحي���ط اخلارج���ي ،ففي���ه ترم���ز التمث�ل�ات الداخلي���ة
لإدراكاتنا للع���امل اخلارجي؛ لأن الع���امل يبنى داخليا يف
بيئة الذهن /الدماغ.
�إن الت���وا�صل ال ميك���ن �أن يح���دث �إال بوا�سط���ة رموز
اتفاقي���ة خمزنة يف الدم���اغ ،ومن مهام العل���وم املعرفية
الإبان���ة عن كيفية اكت�ساب هذه الرموز يف �سريورة النمو،
وكيفي���ة تخزينها ومعاجلتها على اخل���ط � on lineأثناء
الإنت���اج والفهم ،وهل هناك متاثل ب�ي�ن الأفراد يف متثيل
ومعاجلة عنا�صر النظام التوا�صلي.
فمن املعلوم �أن خمتل���ف املعلومات املرتبطة بالنظام
اللفظ���ي� ،صوتا و�صرفا ومعجم���ا وتركيبا وداللة ،منظمة
يف الدم���اغ ب����شكل ي�سمح با�ستعماله���ا يف �سريورة الإنتاج
والفه���م .ف�أثن���اء الإجن���از يت���م اجت�ل�اب التمثي�ل�ات/
الت�سنين���ات ال�صوتي���ة وال�صرفي���ة والرتكيبي���ة والداللية
املخزن���ة يف الذاك���رة من مناط���ق خمتلفة ،وت���ر�سل �إىل
مناط���ق املعاجل���ة ث���م ت���ر�سل التعليم���ات �إىل الأع����ضاء
املحركة (جهاز النطق) ليتم نطقها مت�سل�سلة.
ويت�ضمن م����سار الإجناز والفهم انتق���اال من النظام
الت����صوري �إىل النظ���ام الل����ساين وم���ن الل����ساين �إىل
املفهومات���ي /الت����صوري((( ،ويت���م ه���ذا االنتق���ال وف���ق
(((

يق�ت�رح برينار بوتيي يف النموذج الذي يقدمه للت���وا�صل ،املبني على مقت�ضيات
معرفية ،ر�سم م�سارات حمددة للفعل التوا�صلي ،قوامها �صياغة ت�صورية قبل-
تلفظية يتم حتويلها �إىل ت�سنينات ل�سانية ،ومن جهة �أخرى يجمع املر�سل واملتلقي
مقام���ا ومعرف���ة موحدة بالع���امل وت�صميم���ا معرفيا موحدا مبن���ي على معارف
موح���دة بينهما حول العامل ،ت�ضم���ن املعرفة املوح���دة والت�صميم املعريف احلد
الأدن���ى من التوافق والتناغم بني الذوات املتوا�صلة .فوجود توافقات نورولوجية
ول�سانية واجتماعية �ضامن لتناغم �أدمغة املتخاطبني يف حده الأدنى.
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Pottier, theorie et analyse en linguistique.

�إج���راءات ت�سرتعي التوافق ومقت�ضي���ات ال�سياق ،مبعنى
�أن املعاجل���ة الت���ي تربط اللغ���ة باملقام تقت����ضي تن�شيطا
متوازي���ا ،للمعلوم���ات الل�سانية واملقامي���ة .وهذا ما تبينه
الدرا�سات النورولوجي���ة التي �أقرت بتفاعل ال�شق الأي�سر
للم���خ املخ�ص�ص يف املعاجل���ة النحوية مع ال����شق الأمين
املخ����ص�ص ملعاجل���ة مه���ارات الكف���اءة التوا�صلية ،على
ر�أ�سه���ا امله���ارات غ�ي�ر اللفظي���ة والتفاعلي���ة واملعلومات
املتعلق���ة بال�سي���اق ،والتع���رف عل���ى الوج���ه وتعبريات���ه
واحل���ركات والنواي���ا .فا�ستعم���ال اللغ���ة يقت����ضي تفعيال
متكام�ل�ا للكفاءة الل�ساني���ة وكفاءات توا�صلي���ة وتداولية
غري لفظية(((.
متث���ل دوائر البح���ث يف العلوم املعرفي���ة �إطارا علميا
متط���ورا لتطوي���ر �آلي���ات و�صف �أنظم���ة الت���وا�صل عن���د
الب����شر وتف�سريه���ا .وبذل���ك ات����سع طم���وح جمموعة من
التخ�ص�صات التقليدية من قبيل علم الداللة �أو التداوليات
�أو الدرا�سات الأدبية نحو ا�ستدماج �أمنوذج العلم املعريف،
ال�ستك����شاف �أو �إعادة اكت�شاف مباحث كال�سية ،من قبيل
�سريورة الفه���م �أو الت�أوي���ل �أو التفكي���ك �أو تفاع���ل الذات
املنتجة للن����صو�ص مع الأثر الأدب���ي �أو تفاعل القارئ مع
الن�صو�ص.
وفيما يلي �سرنكز على �إطارين معرفني يف ارتباطهما
مبجالني م���ن جماالت التوا�صل ،وهم���ا التوا�صل اللفظي
وغري اللفظي والتوا�صل الأدبي .ويتعلق الأمر بالتداوليات
املعرفية  cognitive pragmaticsمن جهة وال�شعرية
�أو ال�سردي���ات املعرفي���ة cognitive poetics-
 cognitive narrativeمن جهة �أخرى.
عمل �سبريبر وول�سون يف �إطار التداوليات املعرفية على
فك االرتباط بني التداوليات والل�سانيات((( ،فالتداوليات
(((

ينظ���ر ,بنعي����سى زغب���و�ش ،ال����سريورة التوا�صلية والكف���اءة اللغوي���ة بني علوم
الأع����صاب وعلم النف�س املعريف :من���وذج اللغة املنطوقة ولغ���ة الإ�شارة� ،ضمن:
التوا�صل و�أبعاده الل�سانية وال�سيكولوجية والرتبوية والتقنية� ،ص.24

(2) Dan sperber, Derdre Wilson,Relevance communication and
cognition.
Dan Sperber, Derdre Wilson, Meaning and Relevance.

يج���ب �أن تكون مبحثا تابعا لعلم النف�س املعريف ،حيث �إن
ت�أويل امللفوظات متج���ذر يف �آليات عامة للفهم وال�شتغال
العملي���ات املعرفية التي يعد الذهن مرك���زا لها .تتمحور
الأطروحة املركزية لـ«نظرية املالءمة» عندهما حول نقد
منوذج ال�سنن الذي هيمن على مناذج التوا�صل ،فقد بينا
مب���ا فيه الكفاية �أن الت���وا�صل بني الب����شر يعتمد �إواليتني
متفاعلت�ي�ن ومتكاملت�ي�ن ،وهما �إوالي���ة الت�سن�ي�ن و�إوالية
اال�ستنتاج .والفكرة هنا �أن امللفوظات ال حتمل املعنى �سوى
ب�صورة جزئية ،و�أنظمة معاجلة املعنى معاجلة ل�سانية يف
الذه���ن ال ت����سنن �سوى جزء من املع���اين الق�صدية؛ لأنها
تعالج املعن���ى اللغوي ب�شكل حملي وم�ستق���ل عن ال�سياق،
ولذل���ك ت�أت���ي �إوالي���ة اال�ستنتاج لإغن���اء ت�أوي���ل امللفوظ،
باالنفت���اح على املحي���ط املعريف للمتخاطب�ي�ن .فما ميكن
للت�سن�ي�ن �أو لف���ك الت�سنني الل�ساني�ي�ن �أن يبلغاه متمثل يف
متثي�ل�ات جزئية وجم���ردة وغري مكتمل���ة للمعنى ،ينبغي
�إغنا�ؤه���ا ،بت�ضمين���ات واف�ت�را�ضات .لي����س كل ما ميكن
�أن يق���ال يرم���ز بوا�سطة النظ���ام اللغ���وي ،فالت�ضمينات
واملقا�صد ال ترمزهما اللغة.
ويف ظل ه���ذا الت�صور تتحول الأقوال �إىل منبه �ضمن
منبه���ات توجد يف املحيط املع���ريف للمتخاطبني وظيفتها
�إب���راز الق����صد ،ويتمث���ل دور امل����ؤول يف ا�ستعم���ال �آليات
ا�ستنتاجي���ة للتع���رف على ق�صد امل���ر�سل .ومن املفرو�ض
�أن يك���ون هذا امللفوظ يف �سريورة �إنتاجه مالئما لل�سياق،
مثلم���ا �أن امل�ؤولني يعمل���ون جاهدين على �إنت���اج ت�أويالت
مالئمة للأقوال وا�ستبعاد الت�أويالت غري املالئمة .فمبد�أ
املالءمة مرتب���ط بالنظام املركزي للذه���ن الذي ي�شتغل
مببد�أ املردودي���ة ،والذي يعمل على �إنت���اج متثيالت تامة
للملفوظ���ات بوا�سطة اال�ستنتاج ،وه���ي متثيالت خا�ضعة
لل�سي���اق بعك����س �إوالي���ة الت�سن�ي�ن امل�ستقلة ع���ن ال�سياق.
ومبوج���ب مب���د�أ املالءم���ة ي�ستعم���ل املتخاطب�ي�ن كل م���ا
مينحه���م حميطهم املعريف من قرائن لبن���اء الفر�ضيات
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ال���واردة وامل�سهمة يف الت�أويل ال�صحيح .ويف هذا الت�صور
لي�س ال�سياق عن�صرا ثابتا ،و�إمنا يبنى ويعدل طيلة عملية
الفهم والت�أويل(((.
وبخ�صو�ص ال�شعرية املعرفية وال�سرديات املعرفية(((،
فنحن �إزاء مبحث�ي�ن نخالهما متطورين �ضمن الدرا�سات
الأدبية ،فمجموعة من ق�ضايا املبحثني ذات ارتباط وثيق
ب�إ�شكالي���ة التوا�صل الأدبي كم���ا �سنبني .فمن بني امل�سائل
التي ا�ست�أثرت باهتمام املتخ�ص�صني يف ال�شعرية املعرفية
وال�سرديات املعرفية :كيفية بناء الأذهان للتمثيل ال�سردي،
وال���دور الذي يلعبه التخييل يف حياة الفكر وتطور الذكاء
الإن����ساين ،وكيفي���ة تفعيل القرائن والبني���ات الن�صية يف
الن����صو�ص الأدبية وتن�شيطها ل�سريورات معاجلة معرفية
يف �أذه���ان ق���راء الأدب وم�ستقبلي���ه ،و�آلي���ات بناء املعنى
يف الأدب مقارنة بال����سريورات املعرفية التي يبنى بها يف
جماالت لغوية ومعرفية غري �أدبية (الإ�سقاط اال�ستعاري
و�آلية الدمج ،)...ال���دور الذي تلعبه الو�سائط (ال�سمعية
والب�صرية واللفظي���ة) يف بناء �أمناط معينة من املعاجلة
الذهني���ة لظاهرة الت�سريد وتعديلها ،ومثال ذلك املقارنة
ب�ي�ن التمثيل ال����سردي يف الرواي���ة وال�سينم���ا واملو�سيقى
وال���ر�سوم املتحركة ،وهنا يطرح م����شكل الت�سنني العربي
امل�شار �إليه �سابقا ،ويتحدد يف تقنيات ترجمة ونقل ال�سرد
من و�سيط لآخر.
ومتثل ال�شعري���ة املعرفية لكثري من الدار�سني مقاربة
جديدة ونوعية لأقط���اب التوا�صل الأدبي الثالثة :الكاتب
والن�ص والق���ارئ .من منطلق فتح اجل�سور بني الإنتاجية
باعتباره���ا �سريورات معرفي���ة تتخذ ت����شكالت وجتليات
ن�صية ،تثري الفاعلي���ة الت�أويلية لدى املتلقي .وتكمن جدة
(((
(((

 .ينظ���ر ,عب���د ال�سالم ع����شري ،عندما نتوا�صل نغ�ي�ر ،مقارب���ة تداولية معرفية
لآليات التوا�صل واحلجاج� ،ص�ص.37-33
 .نعتم���د يف هذه الفقرة على الق�ضايا التي ب�سطناه���ا يف مداخلتنا �ضمن اليوم
الدرا�سي املنظ���م بالكلية متعددة التخ�ص�صات ب�آ�سفي حول ال�سرديات وعنوان
مداخلتنا :ال�سرديات املعرفية� :آفاق جديدة لتحليل اخلطاب ال�سردي.
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ه���ذه املقارب���ة يف قدرته���ا على �صه���ر ثالث���ة منعطفات
ت�شكلت يف تاريخ الدرا�سات الأدبية:
 املنعط���ف الفينومينولوجي :ال���ذي قام على دمج بعدالن�ص مبظاه���ره البنيوي���ة الداخلية بالبع���د النف�سي
والذاتي للقراءة باعتبارها جتربة فردية وذاتية.
 املنعطف البنيوي :امل����ؤ�س�س على مو�ضعة املعنى خارجال���ذات ،م���ن خ�ل�ال البحث ع���ن قوانني بنائ���ه داخل
الن�ص.
 املنعط���ف املع���ريف :املبني عل���ى ربط البني���ات الن�صيةبالن����شاط الذهني للقراء وب�آلي���ات معاجلة املعلومات
كما تتم يف �أذهان املتلقني.
خال�صات وا�ستنتاجات:
�سعين���ا من خالل هذه ال���درا�سة �إىل تق���دمي مقاربة
ذات منحيني:
 منح���ى تاريخ���ي :توخين���ا م���ن خالل���ه ر�صد املحطاتالكربى لتطور مفهوم التوا�صل يف حقول معرفية �شتى،
مربزين خمتلف حتوالته.
 منح���ى �إب�ستمولوجي :الغر�ض من���ه تفكيك مفرت�ضاتالنظريات التي حاولت �صياغة مناذج لو�صف الن�شاط
التوا�صلي عموم���ا ،والتوا�صل اللفظي خ�صو�صا .وكان
لزام���ا لهذا التفكي���ك �أن مير عرب م�سال���ك ا�ستجالء
ال�شبكة املفاهيمي���ة التي يندرج فيها مفهوم التوا�صل،
ومتث���ل عنا�صر ه���ذه ال�شبكة دعائم الفع���ل التوا�صلي
تنظريا ومم���ار�سة .ويتعل���ق الأمر باملفاهي���م التالية:
ال�سنن -املرجع – املقام – املر�سل – املر�سل �إليه.
لق���د بينا �أن نقد ه���ذه املنظوم���ة املفاهيمية �صاحبه
ظهور مفاهيم �أخرى ،مثل مفهوم الكفايات التوا�صلية.
�إن التنظري للتوا�صل ق���د تطور يف �إطار مقاربة بينية
وعربية ،تت�أ�س�س على تفاعل العلوم وتكاملها .ولقد اغتنى
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حق���ل ال���درا�سات التوا�صلي���ة ،باندم���اج ق�ضاي���اه �ضمن
ان�شغ���االت جمموعة م���ن العلوم مث���ل التداوليات والعلوم
املعرفي���ة وحتليل اخلطاب وحتليل املحادثة...كما حاولنا
ا�ستح����ضار بع�ض امتدادات منظومة العلوم التي ا�شتغلت
عل���ى تيمة الت���وا�صل وجتلياته���ا و�آلياته���ا يف �سياق حقل
الأدب ،يف �إطار ما يعرف بالتوا�صل الأدبي.
ومنتهى القول �إن م�ستقبل الدرا�سات التوا�صلية يكمن
يف االنخ���راط يف برام���ج بحث بيني���ة وعربية ،من خالل
التموق���ع يف منظوم���ة التخ����ص�صات واملق���اوالت العلمية
اجلدي���دة ،م���ن �أج���ل جتدي���د ق�ضاياها ،واج�ت�راح �آفاق
جدي���دة لتن���اول الق�ضاي���ا الكال�سيكية للت���وا�صل ب�أدوات
علمية متجددة ،حتتاج �إىل ا�ستنبات يف املمار�سة العلمية
عندنا ،بغاية �إنتاج جيل جديد من البحوث والباحثني.
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