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This research aims to study Obama's farewell speech when he
consigned to the White House a deliberative study through
multiple mechanisms. Perhaps the perceptive deliberative
approach is the best method for analyzing political discourse, as it
can reveal the elements of political discourse, so that other
language approaches do not work, and from this concept he saw
Research marked by (the efficacy of deliberative perception and
mechanism in Obama's farewell speech) explored the deliberative
principles and deduced them in Obama's speech.
Therefore, this research may seek to study phenomena that have
cognitive effectiveness deliberative process, including the efficacy
of perceiving implicit (indirect) meanings, the effectiveness of
perceiving linguistic circulating signals in their four classes, such
as personal signs, spatial signs, temporal signs, social signs, the
effectiveness of perceiving pre-assumption, the effectiveness of
perceptive dialogue comprehension, and the effectiveness of
recognizing the theory of speech actions according to the
classification of each of Austin Searle, the effectiveness of the
awareness of the principles of speech, and the effectiveness of the
awareness of the theory of relevance.
The research found that Obama's speech is a good application
model for establishing deliberative elements and realizing their
effectiveness in it, since it belongs to the field of political
discourse, with evidence that his speech is based on multiple
cognitive deliberative mechanisms and mechanisms, so that his
speech is not without deliberative principles, as the recipient can
perceive in his speech. The effectiveness of the realization of
implicit meanings, despite its heavy reliance on direct, explicit
method and meanings, as well as the presence of linguistic
references such as personal references that in his speech
overshadowed the use of pronouns denoting the group of speakers
(Na) with its two coloring related pronouns and separate
pronouns, besides seeking help The limited pre-assumption, and
Alastelzam talk show, and the theory of acts of speech, has been
taken into account in his speech, the principles of conversational
speech as a principle quantity, and the principle of how, and the
principle of relevance, the principle of the party, and the principle
of politeness, with the violation of every principle of these
principles.
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The research also found that the farewell speech to Obama is a
deliberative speech with distinction, as if it is based on
deliberative principles that have great effectiveness in achieving
the efficacy of his speech on the one hand, and achieving the
process of verbal communication between him and the recipient
on the other hand, through various strategies and mechanisms, to
influence his supporters and his fans. 
Key words: Obama; Farewell Speech; The Perceptive Deliberative.
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فاعلية اإلدراك التداويل وآلياته يف خطاب الوداع ألوابما
النجار
أشواق حممد إمساعيل َّ

2

امللخص:

يروم هذا البحث دراسة خطاب الوداع ألوابما عند توديعه للبيت األبيض دراسة تداولية عرب آليات
ِّ
لعل املنهج التداويل اإلدراكي خري منهج لتحليل اخلطاابت السياسية ،إذ مبقدوره أن يكشف
متعددة ،و َّ
عن مقومات اخلطاب السياسي ،حبيث ال جيدي غريه من املناهج اللسانية األخرى ،وانطالقاً من هذا
املفهوم ارأتى البحث املوسوم بـ (فاعلية اإلدراك التداويل وآلياته يف خطاب الوداع ألوابما) استجالء
املبادئ التداولية واستنباطها يف خطاب أوابما.

وعليه ،فقد يسعى هذا البحث إىل دراسة الظواهر اليت هلا فاعلية إدراكية تداولية ،منها فاعلية إدراك املعاين
الضمنية (غري املباشرة) ،وفاعلية إدراك اإلشارات التداولية اللسانية أبصنافها األربعة كاإلشارات
الشخصية ،واإلشارات املكانية ،واإلشارات الزمانية ،واإلشارات االجتماعية ،وفاعلية إدراك االفرتاض
املسبق ،وفاعلية إدراك االستلزام احلواري ،وفاعلية إدراك نظرية أفعال الكالم على وفق تصنيف كل من
أوستني وسريل ،وفاعلية إدراك مبادئ التخاطب ،وفاعلية إدراك نظرية املالءمة.
وتوصل البحث إىل َّ
أن خطاب أوابما خري أمنوذج تطبيقي إلرساء العناصر التداولية وإدراك فاعليتها فيه،
َّ
مبا أنه ينتمي إىل حقل اخلطاابت السياسية ،بدليل أن خطابه مننب على معايري وآليات تداولية إدراكية
ِّ
متعددة ،حبيث ال خيلو خطابه من املبادئ التداولية ،إذ ميكن أ ْن يدرك املتلقي يف خطابه فاعلية إدراك
املعاين الضمنية ،على الرغم من اعتماده الكبري على األسلوب واملعاين الصرحية املباشرة ،كما يدرك وجود
اإلشارات اللسانية كاإلشارات الشخصية اليت طغت يف خطابه استعمال الضمائر الدالة على مجاعة
املتكلمني (ان) بلونيها الضمائر املتصلة والضمائر املنفصلة ،إىل جانب استعمال حمدود لالفرتاض املسبق،
واالستلزام احلواري ،ونظرية أفعال الكالم ،وقد راعى يف خطابه مبادئ التخاطب يف الكالم كمبدأ
توصل البحث إىل َّ
أن خطاب الوداع ألوابما خطاب تداويل ابمتياز ،وكأنه مبين على املبادئ التداولية
كما َّ
اليت هلا فاعلية كبرية يف حتقيق جناعة خطابه من جهة ،وحتقيق عملية التواصل الكالمي بينه وبني املتلقي
من جهة أخرى ،عرب اسرتاتيجيات وميكانيزمات متنوعة ،للتأثري يف مؤيِّديه وحمبِّيه.
الكلمات املفتاحية :اإلدراك التداويل ،خطاب الوداع ،أوابما.
املقدمة:

الدراسات التداولية حتتل منزلة مرموقة يف حقل اللسانيات احلديثة؛ لتنوع الظواهر اليت تكتنفها من جهة ،وإقامتها على
البعد االستعمايل واإلجنازي للكالم من جهة أخرى ،وال تركز التداولية على حتليل الرتاكيب اللغوية من الناحية الداللية واالستعمالية
فحسب ،بل تعتين بكيفية التواصل اللغوي بني املتكلم واملخاطب داخل اخلطاابت املتلونة.

 3د، .

جامعة صالح الدين ،العراقashwaq.Ismaiel@su.edu.krd ،

223

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

كما يسعى البحث جاهداً إىل دراسة إدراك فاعلية االفرتاض املسبق ،وفاعلية إدراك نظرية أفعال الكالم العامة على
وفق تصنيف كل من أوستني وسريل ،يف خطاب أوابما ،إىل جانب مبادئ ليتش كمبدأ التعريض ،ومبدأ الوضوح ،ومبدأ االقتصاد،
ومبدأ التعبريية ،إذ ينبغي مراعاة هذه املبادئ عند ممارسة التفضيل األسلويب واإلدراكي من الناحية التداولية يف خطاب الوداع
ألوابما.
وحياول البحث إيضاح فاعلية إدراك مبادئ التخاطب ،إذ هلا أثر كبري يف اإلدراك التداويل أو يف التحليل التحاوري،
وتشمل مبادئ الكمية ،والنوعية (الكيفية) ،والتناسب (الرتابط) ،واجلهة (اهليأة) إىل جانب مبدأ التأدب املنبين على مسلمات
ِّ
متعددة كمسلمة اللباقة ،ومسلمة السخاء ،ومسلمة االتفاق ،ومسلمة التعاطف ،مع انتهاك هذه املبادئ يف اخلطاب ،ويتضمن
البحث بيان فاعلية إدراك نظرية املالءمة أيضاً.
ويثبت البحث جاهداً إىل َّ
أن أوابما انبىن خطابه على هذه الظواهر واآلليات التداولية اليت هلا فاعلية كبرية يف جناعة
اخلطاب وعملية التواصل الكالمي بني املرسل واملتلقي ،وذلك للتأثري يف مؤيِّديه.
مهاد نظري يف مفهوم التداولية ووظيفتها التواصلية
ال شك يف َّ
ع من فروع اللسانيات التواصلية احلديثة ،ترتكن إىل املفاهيم اخلطابية وكيفية
أن التداولية ( )pragmaticفر ٌ
استعمال اللغة يف سياقات متغايرة.
ود ْوالً إذا صار شهرة" (منظور ،2005 ،صفحة /5
فالتداولية لغة مشتقة من مادة (د .و .ل) ،يقال" :دال يَدول دالةً َ
 ، )328وأتيت بدالالت كثرية منها االنتقال من حال إىل حال ،والتناوب ،والغلبة ،فقوهلم :تداولنا األمر والعمل بيننا مبعىن تعاورانه
مرة وهذا مرة ،واستعمل :أدال الشيء مبعىن جعله متداوالً (زكراي1399 ،هـ = 1979م ،صفحة .)315 ،314 /2
فَـ َع ِّم َل هذا َّ
َّأما اصطالحاً فهي :حقل لساين يهتم ابلبعد االستعمايل أو اإلجنازي للكالم ،وأيخذ بعني االعتبار املتكلم ،واملتلقي،
والسياق (مقبول1432 ،هـ = 2011م ،صفحة ( ،)8عمران ،2012 ،صفحة  ،)7والتداولية ليست ختصصاً منغلقاً على
ذاته ،بل اقتحمت كثرياً من املوضوعات واملفاهيم اليت كانت تصنِّف ضمن موضوعات الفلسفة التقليدية كاالقتضاء ،واالستلزام
احلواري ،واألفعال اللغوية ،وإىل جانب ذلك ختوض التداولية اليوم يف بعض املوضوعات اليت ما زالت تدر لدى الفالسفة
واملناطقة ،وهي تعين بكيفية استعمال اللغة وقضية التالؤم بني التعابري الرمزية والسياقات املرجعية ،واملقامية ،واحلديثة ،والبشرية
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وعليه ،فقد يسعى هذا البحث إىل دراسة الظواهر اليت هلا فاعلية إدراكية تداولية ،منها :فاعلية إدراك املعاين الضمنية (غري
املباشرة) ،إذ ُّ
تعد من صميم االستعمال اللغوي يف اخلطاابت العامة بشكل عام ،ويف اخلطاب السياسي بشكل خاص ،وفاعلية
إدراك اإلشارات التداولية اللسانية أبصنافها األربعة كاإلشارات الشخصية املتمثلة ابلضمائر املتصلة واملنفصلة اليت تشري إىل
املتكلمني ،واملخاطبني ،والغائبني يف احلوار ،واإلشارات املكانية اليت حتيل إىل املواضع اليت تفاعل معها اخلطاب أو احلوار،
واإلشارات الزمنية اليت تعين ابألبعاد املتعلقة أبحداث اخلطاب ،واإلشارات االجتماعية اليت ِّ
توضح العالقات االجتماعية بني
املتكلمني واملخاطبني سواء أكانت رمسية أو غري رمسية.

Volume: 4

ولعل املنهج التداويل من أبرز املناهج اليت ميكن يف ضوئها حتليل اخلطاابت السياسية ،إذ مبقدوره أ ْن يكشف عن ِّ
مقومات
َّ
اخلطاب السياسي ،حبيث ال جيدي غريه من املناهج اللسانية األخرى ،وانطالقاً من هذا املفهوم ارأتى حبثنا املوسوم بـ (فاعلية
اإلدراك التداويل وآلياته يف خطاب الوداع ألوابما) استجالء األسس واملبادئ التداولية واستنباطها يف خطاب الوداع ألوابما عند
توديعه البيت األبيض ،عرب آليات مقنَّنة ،مبيِّناً مفهوم التداولية ووظيفتها التواصلية واالستعمالية ،ومهمتها اإلدراكية.
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(املوسوعة الكونية  ،)Encyclopedia Universialوهذا يعين أهنا ظاهرة خطابية ،وتواصلية ،واجتماعية يف الوقت نفسه
(بالنشيه2012 ،م ،صفحة ( ،)10الرقيب2018 ،م ،صفحة .)14
أن التفسري األوسع للتداولية هو أهنا دراسة الفعل اإلنساين القصدي ،وعليه َّ
وذكر جورج يول َّ
فإهنا تنطوي على تفسري
أفعال يفرتض القيام هبا؛ إلجناز غرض معني ،وأتسيساً على هذا فإن املفاهيم املركزية يف التداولية تتضمن اعتقاد ،وقصد ،وهدف،
وخطة ،وفعل ،ويف نظره َّ
أن التداولية تعتين أبربعة جماالت وهي :دراسة املعىن الذي يقصده املتكلم ،ودراسة املعىن السياقي ،ودراسة
كيفية إيصال أكثر مما يقال ،ودراسة التعبري عن التباعد النسيب (يول1431 ،هـ = 2010م ،صفحة .)20 ،19 ،137
وجعل فان دايك التداولية أكرب مكون اثلث ألية نظرية سيميوطيقية ( ،)Semioticومهمتها هي دراسة العالقات بني
الرموز ،والعالمات ،واملستعملني هلا ،حبيث يتم فهم أية رسالة كالمية يف حالتها الطبيعية يف إطار التحاور الفعلي الذي منيِّز به بني
معنيني يف أثناء التخاطب ،يتعلَّق األول ابجلمل املنطوقةَّ ،أما الثاين فيتعلق ببنية املتكلم اخلفي (الباطن) وهو مذهب ليتش وويلسون
(دايك2013 ،م ،صفحة ( ،)325أسيكار2019 ،م ،صفحة  ،)3وقد عرفت التداولية "من وجهة نظر املرسل َّ
أبهنا كيفية
إدراك املعايري واملبادئ اليت ِّ
توجهه عند إنتاج اخلطاب ،مبا يف ذلك استعمال خمتلف اجلوانب اللغوية يف ضوء عناصر السياق ،مبا
يكفل له ضمان التوفيق من لدن املرسل إليه عند أتويل قصده وحتقيق هدفه" (الشهري2004 ،م ،صفحة  )22املنشود.
وألمهية التداولية يقول كارانب :إن "التداولية قاعدة كل اللسانيات ....،فاللسانيات ...هي در جترييب يعارض ابملنطق،
إذ يتأسس النحو الوصفي والداللة وحدها على معارف تداولية" (أرمينكو ،صفحة  ،)49وعليه ،فالتداولية ليست علماً لغوايً
حمضاً ،ابملعىن التقليدي يكتفي بوصف البىن اللغوية وتفسريها ،ويقف عند حدودها وأشكاهلا الظاهرة فحسب ،بل علم جديد
للتواصل يدر الظواهر اللغوية يف جمال االستعمال ،ومن ثَّ يدمج مشاريع معرفية ِّ
متعددة يف دراسة ظاهرة التواصل اللغوي
إن التداولية متثل حلقة وصل بني حقول معرفية ِّ
وتفسريه ،وهلذا ميكن القولَّ :
متعددة ،منها الفلسفة التحليلية ممثلة يف فلسفة اللغة
العادية ،ومنها علم النفس املعريف ممثالً يف نظرية املالءمة (( )Theory of Pertinenceصحراوي2005 ،م ،صفحة
.)16
وظيفة التداولية ومهمتها اإلدراكية

تنماز التداولية بوظائف ومهمات كثرية ،إذ ميكن تلخيصها يف َّأهنا ال تدر البنية اللغوية نفسها ،بل تدر اللغة عند
استعماهلا يف الطبقات املقامية املختلفة ،أي ابعتبارها (كالماً حمدداً) صادراً من متكلم حمددِّ ،
وموجهاً إىل خماطب حمدد بـ (لفظ
حمدد) يف مقام تواصلي معني؛ لتحقيق غرض تواصلي معني أيضاً ،مع شرح كيفية جراين العمليات االستداللية يف معاجلة
امللفوظات ،وشرح أسباب فشل املعاجلة اللسانية البنيوية يف معاجلة امللفوظات (صحراوي2005 ،م ،صفحة ،)27 ،26
(العلوي1432 ،هـ = 2011م ،صفحة  ،)17وميكن استنباط وظائف التداولية يف اإلرث العريب القدمي عرب دراسة أمهية املقام
ولعل اجلاحظ (ت 255هـ) هو َّأول من تفطن إىل ذلك ،إذ قال" :ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين ،ويوازن بينها
واملقالَّ ،
وبني أقدار املستمعني ،وبني أقدار احلاالت ،فيجعل لكل طبقة من ذلك كالماً ،ولكل حالة من ذلك مقاماً ،حىت تقسم أقدار
الكالم على أقدار املعاين ،ويقسم أقدار املعاين على أقدار املقامات ،وأقدار املستمعني على أقدار تلك احلاالت" (اجلاحظ،
صفحة  ،)136 /1وجتدر اإلشارة إىل أن للبالغيني (العلوي م1956 ،.م ،صفحة (،)6العسكري1371 ،هـ = 1952م،
صفحة ( ،)29القريواين1401 ،هـ = 1981م ،صفحة  )199 /1لفتات ذكية خبصوص مقامات الكالم ،فعلى سبيل املثال ال
على سبيل احلصر ،قال السكاكي (ت 626هـ)َّ :
"إن مقامات الكالم متفاوتة ،فمقام التشكر يباين مقام الشكاية ،ومقام التهنئة
يباين مقام التعزية ،ومقام املدح يباين مقام الذم ،ومقام الرتغيب يباين مقام الرتهيب ،ومقام اجلد يف مجيع ذلك يباين مقام اهلزل،
وكذا مقام الكالم ابتداءً يغاير مقام الكالم ،بناءً على االستخبار ،أو اإلنكار ،ومقام البناء على السؤال يباين مقام البناء على
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اإلنكار ،مجيع ذلك معلوم ِّ
لكل لبيب ،وكذا مقام الكالم مع الذكي يغاير مقام الكالم مع الغيب ،ولكل من ذلك مقتضى غري
ولكل ٍّ
مقتضى اآلخر ،ث إذا شرعت يف الكالم ،فلكل كلمة مع صاحبها مقامِّ ،
حد ينتهي إليه الكالم مقام وارتفاع شأن الكالم
يف ابب احلسن والقبول واحنطاطه يف ذلك حبسب مصادفة الكالم ملا يليق به ،وهو الذي نسميه (مقتضى احلال)" (السكاكي،
1420هـ = 2000م ،صفحة ( ،)256النجار2018 ،م ،صفحة .)157 ،156
وقد خلَّص فان دايك وظائف التداولية يف ثالث مهمات ،املهمة األوىل تكمن يف أ ْن يتيح صياغة شروط جناح إجناز
العبارة ،وبيان أي جهة ميكن هبا أ ْن يكون مثل هذا اإلجناز عنصراً يف اجتاه جمرى الفعل املتداخل اإلجناز الذي يصبح بدوره مقبوالً
أو مرفوضاً عند فاعل آخرَّ ،أما املهمة الثانية ،هبذا االعتبار ،فتقوم يف صياغة مبادئ تتضمن اجتاهات جماري فعل الكالم املتداخل
اإلجناز الذي ينبغي أ ْن يستويف يف إجناز العبارة حىت تصبح انجحة ،واملهمة الثالثة هي أنَّه ملا كانت معطيات التجربة متاحة أبوسع
ما تكون يف صورة العبارة فقط ،فيجب أ ْن يكون من الواضح يف التداولية كيف ترتابط شروط جناح العبارة كفعل إجنازي وكمبادئ
فعل مشرتك اإلجناز التواصلي مع بنية اخلطاب وأتويله (دايك2013 ،م ،صفحة  ،)326وقال يف ذلك ليتش" :إن التداولية
العامة تربط معىن (أو داللة حنوية) التلفظ ابلعبارة بقوة كمال اإلجناز أي قوة فعل الكالم" (ليتش2013 ،م ،صفحة .)14
وإذا كانت مهمات التداولية ووظائفها تكمن يف فهم املعىن ودراسة استعمال اللغة ،واملقامات ،وإجناز الفعل الكالمي،
واملقاصد ،وكثري من النوااي ،واالستدالالت وأغراض املتكلمني عرب الرافد املعريف والتواصلي ،فمن الطبعي َّ
أن دراسة التداولية حباجة
إىل اإلدراك والسيما عند املتلقي ،لذا فقد آثر حبثنا هذا ربط مفهوم التداول ابإلدراك وبيان قوة فاعلية حتقيق اإلجناز يف التواصل،
الفعالةَّ ،
ألن التداولية تعمل "على الربط بني الكالم واإلدراك ،وعلم اللغة ،وعلم التواصل ،وعن طريق علم
وهذا من أحد وظيفتها َّ
النفس املعريف ،أي دراسة اآلليات املعرفية (املركزية) اليت هي أصل معاجلة امللفوظات وفهمها ،ودراسة الوجوه االستداللية للتواصل
الشفوي" (القامسي2019 ،م ،صفحة  ،)320واالجتاه اإلدراكي يعين بدراسة الداللة اللغوية املعجمية والقواعدية كوسيلة؛
للحصول على معىن املفاهيم ،وكوسيلة لصياغتها من داللة اللغة إىل اجملال الذهين ،وتدر اللسانيات اإلدراكية السيميائيات
واقرتاانهتا ،واحلاالت األمنوذجية (سواء للدالالت أم للمعاين) ،وتنطلق اللسانيات اإلدراكية يف جمال املعاين عرب لسانيات النص اليت
تتمتع بوسائل كشف املعاين الضمنية الكامنة يف أعماق النصوص واليت ليس هلا تعبري لفظي ،والفكرة الرئيسة للسانيات اإلدراكية
متر عرب حتليل الداللة اللغوية ضمن نطاق املفاهيم ،وعليه فيقوم أمنوذج احلالة اإلشارية اللغوية املبين على أسا األصناف
السيميائية بتحديد نطاق تطبيق أصناف اللسانيات اإلدراكية ،لدراسة اللغة والفكر كوهنا أحد أصعب األمور يف جمال فهم
اجملردات العالية ،وتركز على هذه املسألة ،حالياً ،اللسانيات الذرائعية ،واألقسام األخرى للسانيات النص ،فهي جتد الطرائق
واألساليب؛ لكشف املعاين اليت تظهر يف النصوص من تتابع العالمات اللغوية اخلفية وغري املتوقعة على الغالب ،ومتنح السيميائية
اللسانيات اإلدراكية مثل هذه اإلمكاانت (بوبوف2012 ،م ،صفحة .)33 ،32 ،28
وقد آثران دراسة خطاب الوداع ألوابما كأمنوذج تطبيقي الستنباط فاعلية اإلدراك التداويل وآلياته فيه ،وذلك أن املنهج
التداويل مبقدوره "أن يكشف مناورات اخلطاب السياسي ،إذ ال جيدي غريه من املناهج يف حتليله ،ومعرفة ما يقف وراءه ،ألنه
خطاب يناور ،ويساوم ،ويضلل عرب استثمار آليات ووسائل وأدوات تعثر على جتريدها النظري" (األزدي2001 ،م ،صفحة
 ،)117ويعترب اخلطاب السياسي خطاابً حجاجياً ابمتياز فهو خطاب تؤطره غاايت ،والفعل السياسي يعد مدخالً ملمارسة
التداول يف تدبري الشأن العام أبسلوب تتخذ فيها أشكال التخاطب بدائل عن العنف ،وتستخدم فيه آليات اإلقناع كأدوات؛
لتجسيد قيم النافع والضار من خالل رؤية عامة ترتكز على خطاب احتمايل يرسم أفقاً مبايناً من منظور خاص للقيم اإلنسانية
(عسو2019 ،م ،صفحة .)299
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إدراك الظواهر التداولية وفاعليتها يف خطاب الوداع ألوابما
لعل اخلطاب السياسي أفضل ميدان لتطبيق األسس التداولية ومبادئها ،وآثر البحث استجالء العناصر التداولية وإدراكها
َّ
يف خطاب الوداع ألوابما ،وتنحصر هذه الظواهر التداولية فيما أييت:

أوالً :فاعلية إدراك املعاين الضمنية (:)Implied meaning

ميكن إدراك املعاين الضمنية يف اخلطاابت السياسية بشكل عام ،ويف خطاب الوداع ألوابما بشكل خاص ،وتسعى الدراسة
التداولية إىل فهم "املعاين الضمنية اليت يرمي إليها وفق اعتبارات عدة ،استناداً إىل معرفة فتح اخلطاب ،واألحوال املكانية والزمانية
اليت حتيط ابخلطاب ،وعمليات االستدالل اليت يقوم هبا املتلقي؛ للوصول إىل فهم عميق للغاايت واألهداف اليت يرمي إليها
اخلطاب" (أسيكار2019 ،م ،صفحة .)230
وعليهَّ ،
فعال يف أثناء عملية الفهم ،واملعاين الضمنية هي ما يقصده املتكلم أو ما يومئ
فإن إدراك املعاين الضمنية له أثر َّ
إليه على غري ما يستكشف من كالمه الصريح ،وهذه املعاين الضمنية مرتبطة ابلدالالت التعيينية اليت فقدت بريقها البالغي،
فصارت مبتذلة بعامل االستعمال مبا يف ذلك بعض املفاهيم الذهنية مثل :اإلرادة ،واالنتباه ،والوعي ،والقصد ،والغرض (العلوي
جرا.
ح1435 ،.هـ = 2014م ،صفحة  ...)48هلم َّ
بعد إمعان النظر يف خطاب أوابما جند حشداً من املعاين الضمنية اليت استعملها؛ خلفاء بعض القضااي واحلديث عنها
بصورة واضحة مكشوفة عند اجلميع ،فمن املعاين الضمنية يف خطابه على سبيل املثال يف سياق حديثه عن الوضع االقتصادي يف
بلده قال" :و َّ
لن أتيت من اخلارج فقط ،بل ميكن أن أتيت من الداخل ،إذا مل يتم دعم للطبقة الوسطى"(،)3
أن الصعوابت االقتصادية ْ
فكالمه هذا يتضمن معنيني ضمنيني أحدمها معاانة البالد من الصعوابت االقتصادية ،واثنيهما عبارة عن مطالبة الطبقة العليا
(األرستقراطية) لدعم الطبقة الوسطى ،ومل يذكر الطبقة املتدنية يف بالده وكأهنا ال وجود هلا.
ويدرك معىن ضمين يف قوله" :وإذا ما أردان أن نكون جديني بشأن مسألة التحدايت العرقية حنن حباجة إىل قانون متعلق
ابلتمييز فيما يتعلق ابلتوبيخ والنظام القضائي وغري ذلك" فاملعىن الضمين واقع حقيقي أو يؤكد على وجود طبقات عرقية أو التمييز
بني الطبقات يف جمتمع أمريكا ،ويستشف معىن ضمين أيضاً يف قوله" :فالسياسة هي عبارة عن معركة لألفكار" فاملعىن الضمين هو
أن السياسة معركة أيضاً ،وهنا اختلط بني السياسة واملعركة ،واملتلقي يفهم أو يدرك يف هذا القولَّ :
َّ
إن السياسة األمريكية قائمة
على املعارك سواء أكانت لألفكار أو لغري ذلك ،وممَّا يدعم هذا املعىن الضمين الذي ذكرانه قولهَّ :
"إن احتمال حدوث احلروب
بني العامل يزداد "وقوله هذا مبين على معىن ضمين يدركه املتلقي املتيقظ َّ
أبهنم يقودون الدول إىل احلروب واستعمال صيغة احلروب
بصيغة اجلمع يعزز املعىن الضمين الذي ذكرانه آنفاً .واملعىن الضمين اآلخر يف قوله" :وكل جندي يطلق الرصاصة األوىل يتطلع إىل
التغيري"أيضاً ِّ
يعزز قيادة أمريكا للعامل ابحلرب وإطالق الرصاصة من أجل التغيري ،فاملعىن الضمين هو عدم السلم واألمان ،وخوض
الدول املستضعفة يف حرب ال هناية هلا.
"أود أن أطلب منكم أ ْن تؤمنوا ليس فقط ابلقدرة
معىن ضمنياً آخر قبل اختتام خطابه يف قولهُّ :
وميكن أ ْن يدرك املتلقي ً
على حتقيق التغيري بل بقدرتكم على حتقيق التغيري وأ ْن تقوموا ابإلميان هبذه األفكار املوجودة يف الواثئق املؤسسة "فاملعىن الضمين
هو دكتاتورية الوالايت املتحدة أي اإلميان ابألفكار املوجودة يف الواثئق املؤسسة من دون أي نقاش أو تغيري أيَّ :
أن كل واثئقهم
خالية من اخللل والزلل.

( )3أثر البحث توثيق خطاب أوابما عند االقتبا للمرة األوىل ويف حتليل هذا املثال ،من دون بقية األمثلة يف أثناء التحليل ،فكلما نقلنا قوالً له :ينظر
إىل :خطاب الوداع ألوابما ،وقد دوان اخلطاب استعانة ابلرتمجة الفورية للمرتجم ،وهو متاح على شبكة اإلنرتنيت يف املوقع اآليت:
.http://www.skynewsarabia.com
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 -الصنف األول :اإلشارات الشخصية :وهي تتمثل يف الضمائر املنفصلة واملتصلة اليت تشري إىل املتكلمني ،واملخاطبني،

ومن شاركوا يف احلوار (عكاشة2013 ،م ،صفحة  ،)85 ،84وقد ورد استعمال الضمائر املتصلة واملنفصلة يف خطاب الوداع
ألوابما بصورة ملفتة للنظر ،فالضمائر املتصلة الدالة على مجاعة املتكلمني (ان) من أكثر الضمائر وروداً ،فيبلغ عدد استعمال هذا
الضمري مائة وتسعة وسبعني موضعاً ،وفاعلية إدراك املتلقي هلذا الضمري ُّ
تدل على َّ
أن استعمال هذا الضمري أكثر مالءمة وسياق
(ت) تسعة
املقام الدال على القوة ،والنفوذ ،والسيطرة على العامل ،يف حني يبلغ عدد استعمال ضمري املتكلم الدال على املفرد ُ
وعشرين موضعاًَّ ،أما ايء املتكلم فقد ورد بنسبة متقاربة لـتاء املتكلم ،وهو ورد يف مثانية وعشرين موضعاً ،وقد أسند أوابما معظم
اجلم ل الفعلية يف خطابه التوديعي إىل ضمري مجاعة املتكلمني (ان  +حنن  +الفعل املضارع املبدوء بسابقة النون) ،إذ ورد يف مثانية
وتسعني مكوانً فعلياً وهي( :نشكل ،نعين ،نقول ،خنطو ،نفتح ،نتوصل ،نقضي ،حنقق ،حنقق ،نستطيع ،نرفع ،حنقق ،نتأكد،
حنتاج ،نفعل ،نتمتع ،نصنع ،نف هم ،نعرف ،نفعل ،نواجه ،نسمو ،نرتاجع ،نواجه ،خندم ،حنقق ،نتمكن ،نعرف ،نؤمن ،نطبق،
نتحدث ،نكون ،خنلق ،نرى ،نصل ،نتطلع ،نقوم ،نرد ،نؤثر ،نكون ،نفهم ،نصغي ،نستمع ،نتذكر ،حناول ،نتمكن ،نقدم،
نتقوقع ،نبدأ ،نقوم ،نقوم ،نتمكن ،منضي ،نتحدث ،نربر ،نربرها ،نتحدث ،نتحدث ،ننكر ،نداوي ،نضع ،نؤمن ،نبين ،نبقى،
نواجه ،نسحب ،نرتاجع ،نكون ،أنخذ ،ننتمي ،ننكب ،نسهل ،حند ،نتمكن ،نعطي ،نتخذها ،نبنيها ،حنافظ ،نقوم ،جنعل،
ننظر ،نقوم ،نعترب ،نعترب ،جنلس ،نقوم ،ننتخبهم ،نعيد ،نكون ،نتمكن ،نستمر ،نشارك ،حنقق ،حنقق ،حنبك ،خنشى ،نعتنقه،
حنقق)َّ ،أما ضمري املسترت الدال على (أان) امللتصق ابلفعل املضارع( ،الفعل املضارع املبدوء بسابقة اهلمزة) فقد ورد بصورة أقل،
وذلك يف عشرين مكوانً فعلياً ،وذلك يف (أتفق ،أبقى ،أستلهم ،أحاول ،أعمل ،أؤمن ،أريد ،أبدأ ،أعين ،أعلن ،أستطيع ،أقول،
أكون ،أفكر ،أغادر ،أتوقف ،أكون ،أطلب ،أود ،أطلب) ،يلحظ َّ
أن الضمائر املسترتة الدالة على مجاعة املتكلمني (حنن)
تتناسب والضمائر املتصلة الدالة على مجاعة املتكلمني (ان) ،والضمائر املسترتة الدالة على اإلفراد يف املكوانت الفعلية متوائمة
(ت) .وواو اجلماعة ضمري آخر من الضمائر الدالة على العظمة يف خطاب الوداع ألوابما إذ
والضمائر املتصلة الدالة على املتكلم ُ
ورد يف مثانية وسبعني موضعاً ،وهذا يتالءم وخطاب السياسيني.
مخس وثالثون مرة،
والضمائر الدالة على اخلطاب أيضاً له حضور يف خطاب أوابما ،فقد ورد استعمال الضمري ( ُكم) ٌ
و(ُت) إحدى عشرة مرةً ،وهذه النسبة أقل من نسبة استعمال الضمائر الدالة على املتكلمني.
ُ
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وجتدر اإلشارة ،بعد االستقصاء الدقيق يف خطاب الوداع ألوابما ،إىل أنه اعتمد على املكوانت اخلطابية املباشرة والصرحية
يف عموم خطابه سوى ستة مناذج ،إذ يدرك املتلقي فيها املعاين الضمنية ،وهذا دليل على صراحته ووضوحه وعدم خشيته من أحد
على الرغم من السياسة اخلاطئة جتاه معظم بلدان العامل ،وهذا ما يسمى ابلفعل اإلجنازي أو ابلفعل اللغوي غري املباشر الذي حيمل
"طاقات تعبريية إضافية ،تتغطى ابمللفوظ حدود حمتواه القضوي  -متجاوزة معلومات الصيغة والشكل اللساين  -حنو حتقيق إجناز
مكافئ لإلجناز املباشر ،وذلك يف ظل وسائط منطقية وأعراض ثقافية اثبتة" (علي2016 ،م ،صفحة  ،)51وقد وصف الدكتور
عبداهلادي الشهري الفعل اللغوي غري املباشر ابسرتاتيجية لغوية تلميحية يعرب هبا عن القصد ،مبا يغاير معىن اخلطاب احلريف؛ لينجز
هبا أكثر ممَّا يقوله ،إذ يتجاوز قصده جمرد املعىن احلريف خلطابه ،فيعرب عنه بغري ما يقف عنده اللفظ ،مستثمراً يف ذلك عنصر
السياق (الشهري2004 ،م ،صفحة ( ،)153الشنقيطي2016 ،م ،صفحة .)84
اثنيا :فاعلية إدراك اإلشارات التداولية اللسانية ( )References Pragmaticمتثِّل دراسة البعد اإلشاري للعالمة
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َّأما الضمائر املنفصلة الدالة على اجلمع (حنن) فهو أكثر استعماالً من ضمري املنفصل الدال على املفرد (أان) ،إذ ورد األول
سبع عشرة مرة ،وورد الثاين مثاين مرات ،وهو متساو مع ضمري املتصل الدال على املخاطبني (أنتم)( .)4وميكن توظيف الضمائر
الواردة ونسبها املئوية هبذا اجلدول اآليت:
نوعيتها من حيث
االتصال واالنفصال
متصل

نوعيتها باعتبار درجات
التكلم
جماعة المتكلمين

179

نحن
ت

منفصل
متصل

===
المتكلم المفرد

18
29

2.95
4.75

أنا

منفصل

المتكلم المفرد

8

1.31

ياء المتكلم

متصل

المتكلم المفرد

28

4.59

كم
تم
أنتم
ياء المخاطبة
ت
ك
ك

متصل
متصل
منفصل
متصل
متصل
متصل
متصل

جماعة المخاطبين
===
===
المفرد المخاطبة
===
===
===

35
11
8
3
3
3
1

5.73
1.80
1.31
0.49
0.49
0.49
0.16

ت

متصل

===

1

0.16

تما

متصل

===

2

0.32

كما
أنتما

متصل
منفصل

===
===

1
1

0.16
0.16

واو الجماعة

متصل

جماعة الغائبين

78

12.78

هم
ه
ها
الضمير المستتر في الفعل
المضارع المبدوء بالنون
الضمير المستتر في الفعل
المضارع المبدوء بالهمزة

متصل
متصل
متصل

جماعة الغائبين
الغائب المذكر
الغائب المؤنث

20
33
30

3.27
5.40
4.91

مستتر

جماعة المتكلمين

98

16.06

مستتر

الغائب المؤنث

20

3.32

الحقة الضمائر
نا

عدد ورودها

النسبة المئوية
29.34

يرتاءى من هذه الالئحة حضور الضمائر بصورة ملفتة للنظر يف اخلطاب ،حيث بلغ اجملموع الكلي الستعمال الضمائر
ستة مائة وعشرة ضمائر.
ويكشف هذا احلصر واالستقصاء هيمنة ضمائر مجاعة املتكلمني يف خطاب أوابما الوداعي ،إذ بلغت نسبة هذه الضمائر
وعل هذا منسجم ونزعة متركز اخلطاب يف ذات احلاضرين ،وبعبارة أخرى كأنَّه أراد أ ْن يسند اإلجنازات له ،ولنائبه،
َّ ،%32.29
ولفريق عمله ،ومؤيديه وحمبيه ،إىل جانب داللة العظمة والكربايء هلذا النوع من الضمائر اليت هي تتالءم وخطاب السياسيني.
وأتيت الحقة ضمائر الغيبة يف الدرجة الثانية؛ للداللة على الغائبني ،وذلك هليمنة الوظيفة التأثريية واالنفعالية من جهة،
وجذب انتباه احلاضرين من جهة أخرى ،وقد بلغ استعمال الحقة الضمائر الدالة على الغياب َّ ،% 26.36أما الحقة ضمائر
اخلطاب فقد وردت بنسبة % 11.27؛ للداللة على جذب انتباه السامعني والتأثري فيهم ،والضمائر املسترتة وردت بنسبة
.% 19.38
( )4ورد استعمال الضمري الدال على مجاعة الغائبني (هم) يف عشرين موضعاً ،وكل من اتء املخاطبة وكاف املخاطبة يف موضعني ،وايء املخاطبة أربع
مرات ،وضمري اخلطاب الدال على التثنية (متا) يف موضعني ،وأنتما ،وكما مرة واحدة ،والكاف الدال على املخاطب ،والتاء والدال على املخاطب مرة
واحدة.
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 الصنف الثاين :اإلشارات املكانية :وهي "حتيل إىل املواضع اليت تفاعل معها اخلطاب ،وميثل املكان بعداً أساسياً حيسبه اإلنسان ،ويؤثر يف وجوده وكينونته ،وإحساسه ،ابملكان أسبق من إحساسه ابلزمان ،غري َّ
أن إدراكه للمكان يقرتن أببعاد حسية

Issue: 3

مادية ،ويقرتن إحساسه ابلزمان أببعاد ذهنية شعورية ،واإلحالة الظرفية يعني داللتها الواقع ،ومن اإلشارات املكانية :هذا ،ذاك،
والظروف :هنا ،هنالك ،فوق ،حتت ...ويدخل فيها أمساء األماكن ،وهي تدل على أشياء يف العامل اخلارجي ،وهي مبنزلة التعيني
والتوثيق" (عكاشة2013 ،م ،صفحة .)85
وقد وردت أمساء األماكن يف خطاب الوداع ألوابما ،فمن أكثر األماكن ذكراً الوالايت املتحدة األمريكية اليت ترددت
تسع عشرة مرة ،وهذا مؤشر آخر للداللة على الكربايء وتقديس بلده ،وذكر كالً من شيكاغو ،والعراق ،وأفغانستان ،وإيران،
وبوسنت ،وأرلندو ،وسامربالندينيو ،وفرقد ،وبالرو  ،والصني.
َّأما الظروف املكانية فقد استعمل (هناك) أربع عشرة مرة( ،وهنا) ثالث مرات ،ووردت أمساء اإلشارة أيضاً يف خطابه
الوداعي ،ويعد (هذه) من أكثر أمساء اإلشارة استعماالً ،إذ بلغ عدد وروده ثالثة وأربعني موضعاً ،و(هذا) سبعاً وثالثني مرة،
واستعمل (ذلك) أربعاً وثالثني مرة ،كما ورد استعمال األمساء املوصولة (الذين) يف سبعة عشر موضعاً ،و(اليت) يف مخسة وعشرين
موضعاً ،و(الذي) يف عشرة مواضع.

Volume: 4

 -والصنف الثالث :هو"اإلشارات الزمنية اليت حتيل إىل زمن أحداث اخلطاب" (عكاشة2013 ،م ،صفحة ،)85

(روبرول ،2003 ،صفحة  ،)167فمن أمثلة هذه اإلشارات الزمنية اليت هلا فاعلية يف خطاب الوداع ألوابما يدركها املتلقي يف
أمساء الوقت اليت وردت أبلفاظ متنوعة ،فمن أكثر األمساء وروداً (مثاين سنوات) إذ ورد ست مرات ،ومن ث وردت (الليلة) أربع
يود التوكيد على حكمه للوالايت املتحدة يف غضون
مرات ،وهذان املكوانن اإلشاراين للزمن يتالءمان وموضوع اخلطاب ،فهو ُّ
مثاين سنوات ،و(الليلة) هي مهمة ابلنسبة ملناسبة اخلطاب وكلتا اإلشارتني الزمنيتني تدالن على الفخر ابلذات ،والثناء ،والعظمة.
وقد وردت أمساء زمنية أخرى مرة واحدة ابإلشارات اآلتية( :مائتني وأربعني عاماً  -السنوات العشر  -منذ سنوات  -احلادي
عشر من سبتمرب  -السنوات العشرين والثالثني املاضية  -السنوات األخرية ،عام  - 2004عام  - 2008عام - 2012
السنوات اخلمس والعشرين األخرية ـ عشرة أايم  -السنوات الثماين األخرية ،أوائل العشرينيات).
يدرك املتلقي أمهية أبعاد اإلشارات الزمنية واملكانية والتعبري عنهما مبكوانت متنوعة متالئمة وسياق خطابه الوداعي ،كل
ذلك شكل نسقاً مشحوانً ذا قدرة على التأثري يف احلاضرين.

ـ والصنف الرابع هو اإلشارات االجتماعية وهي ألفاظ تشري إىل العالقات االجتماعية بني املتكلمني واملخاطبني من
حيث هي عالقة رمسية ( )formalأو غري رمسية ( ،)informalأو عالقة محيمية ( )intimacyأو غري محيمية ( Non
( ،)Intimacyالشهري2004 ،م ،صفحة  ،)84فهذا النوع من اإلشارة له حضور يف اخلطاب كعالقته الرمسية مع اجلمهور،
وعالقته احلميمية مع زوجته وبناته وانئبه وأشخاص مقربني له.

اثلثاً :فاعلية إدراك االفرتاض املسبق ( :)Pre Suppositionمفهوم تداويل حيتاج فهمه عرب االستعمال اللغوي يف
اخلطاب ،و"له ابلغ األمهية يف عملية التواصل ،وإجناز األفعال اللغوية ،حبيث يتم افرتاض وجود أسا سابق لدى املتلقي ،يعتمد
عليه املرسل يف بناء خطابه ،وينطلق من املتلقي؛ للوصول إىل غاية املرسل" (شاهني ،2015 ،صفحة  ،)20ولالفرتاض املسبق
فاعلية إدراكية يف أتطري االستعمال اللغوي من جهة ،والكشف عن خمتلف التأويالت وسريوراته اليت قد تتعلق به من جهة أخرى،
وال يتحقق االفرتاض املسبق َّإال بوجود عالمات مشرتكة ومعروفة مسبقاً لدى املتكلم واملخاطب ،ضمن السياقات ،والبنية الرتكيبية
العامة ،ويشمل املعلومات العامة ،وسياق احلال ،والعرف االجتماعي ،والعهد بني املخاطبني ...،وتشكل هذه االفرتاضات اخللفية
التواصلية الضرورية ،بني املتكلم واملخاطب؛ لتحقيق النجاح يف عملية التواصل الكالمي ،فعلى سبيل املثال يف امللفوظ (أ) أغلق
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النافذة ،ويف امللفوظ (ب) ال تغلق النافذة ،يف كال امللفوظني خلفية افرتاض مسبق مضموهنا َّ
أن النافذة مفتوحة (صحراوي،
2005م ،صفحة ( ،)31 ،30ايمنة1440 ،هـ 2019 -م ،صفحة .)316
ويلحظ القارئ يف خطاب أوابما افرتاضات مسبقة ،وهي وردت يف موضعني ،األول يف سياق حديثه عن الوضع
االقتصادي يف الوالايت املتحدة األمريكية ،إذ قال" :دعوين أبدأ ابحلديث عن الدميقراطية وابحلديث عن الفرص االقتصادية اليت ال
َّ
بد من أ ْن تكون متوفرة للجميع ....وفيما يتعلق ابلتقدم احلقيقي اآلخر الذي فعلناه حنن نعرف أنَّه ليس كافياً فاقتصادان ال ميكن
أن الوضع االقتصادي يف أمريكا ٍّ
أن ينمو بسرعة كبرية" ،ففي امللفوظني يرتاءى افرتاض مسبق خبلفية مضموهنا َّ
مزر مل يكن ابملستوى
أن "الفرص االقتصادية ال بد من أ ْن تكون متوفرة للجميع" يعين َّ
املطلوب ،وامللفوظ األول هو َّ
أن الفرص االقتصادية غري متاحة
للجميعَّ ،أما امللفوظ الثاين فهو "حنن نعرف أنَّه ليس كافياً؛ فاقتصادان ال ميكن أ ْن ينمو بسرعة كبرية" يستشف يف قوله عدم منو
اجلانب االقتصادي يف البلد بسرعة كبرية ،أيَّ :
أن احلالة االقتصادية ليست جيدة يف البلد.
َّأما املوضع الثاين لالفرتاض املسبق الذي يدركه املتلقي يف خطاب الوداع ألوابما فهو وجود قوميات وشرائح اثنوية
معزولة يف جمتمعاهتم ،ويستشف هذا يف قوله" :ال بد من أن حنافظ على هذه احلقيقة من خالل احلذر ،ومن خالل رفض أي
حماولة لعزل أي شرحية يف اجملتمع".
والبد من اإلشارة إىل حقيقة مفادها َّ
أن أوابما قد انتقى ملفوظات مكوانته اخلطابية ،حبذر ودقة؛ لئال حيتمل كالمه
التأويل البعيد واالفرتاض املسبق بشكل ملحوظ ،وهذا دليل على مسة اخلطاب السياسي وقوة عناصره؛ للتأثري يف املتلقي.
رابعاً :فاعلية إدراك االستلزام احلواري ( )Conversational Involvementآلية أخرى من اآلليات التداولية اليت

يصل إليها املتلقي إبدراك عميق ،والتأمل يف اخلطاب ،ومفهوم االستلزام مفهوم متأصل يف اإلرث العريب ،أشار إىل ذلك اإلمام
مسمى انتقل الذهن من املسمى إىل الزمه" (الرازي1408 ،هـ ،1998 -
الرازي (ت 606هـ) بقوله" :إن اللفظ إذا وضع لل َّ
صفحة  ،)219 /1واالستلزام احلواري مبقدوره أن يؤسس نوعاً من التواصل ميكن ومسه ابلتواصل غري املعلن (الضمين) ،حبجة َّ
أن
املتكلم يقول كالماً ويقصد غريه ،كما َّ
أن املستمع يستمع كالماً ويفهم غري ما مسع (أدراوي1432 ،هـ= 2011م ،صفحة ،)7
وولدت هذه الظاهرة من أفكار غرايس حني ذهب إىل َّ
أن النا يف حوارهم قد يقولون ما يقصدون ،وقد يقصدون أكثر مما
يقولون ،أو عكس ما يقولونه ،وحاول أ ْن يوضح االختالف بني ما يقال ،وما يقصد فما يقال هو ما تعنيه قيمة امللفوظات،
واجلمل لفظاً ظاهراً ،وما يقصد هو ما يبتغي املتكلم من إبالغه للسامع بشكل ضمين غري مباشر ،ابلتعويل على قدرة السامع
وفطنته؛ لبلوغ مراد قول املتكلم ،من عرف ،واستعمال وسائل االستنباط واإلدراك ،أي بناء معرب بني املصرح واملضمن من معىن
(إمطوش2014 ،م ،صفحة ( ،)21 ،20عكاشة2013 ،م ،صفحة .)90 ،87 ،86
وقد سبق احلديث يف املعاين الضمنية آنفاً َّ
أبن أوابما مل ينب مكوانت خطابه على أسا املعاين الضمنية ،واألسلوب غري
املباشرَّ ،إال يف مواضع حمدَّدة ،فهو بىن خطابه على أساليب مباشرة واضحة ،وعليه ،فإن خطاب أوابما مل يكن مبنياً على
استلزامات حوارية كثرية ،بل يدرك املتلقي ذلك يف موضع واحد وذلك يف سياق حديثه عن تغيري العامل؛ لتحقيق أهداف أمسى،
قال يف ذلك" :أغادر هذه املنصة هذه الليلة متفائالً ،أكثر مما كنت عليه عندما تسلمت مهامي؛ ألنين أعرف َّ
أن عملنا مل يساعد
الكثري من األمريكيني فقط ،بل إبهلام العديد من األمريكيني ،والعديد من الشباب الذين ابتوا ابستطاعتهم تغيري العامل و َّ
أن
ابستطاعتهم أ ْن يسعوا لتحقيق أهداف أمسى ....أود أ ْن أطلب منكم أمراً أخرياً كرئيس هو أمر طلبته منذ مثاين سنوات ،أود أ ْن
أطلب منكم أ ْن تؤمنوا ليس فقط ابلقدرة على حتقيق التغيري بل بقدرتكم على حتقيق التغيري" ،يدرك املتلقي من قوله استلزاماً حوارايً
مبنياً على مكوانت ضمنية غري صرحية خبصوص التغيري والسعي من أجله؛ لتحقيق أهداف أمسى وهذا التغيري الذي يقصده أوابما
يتضمن مزيداً من الدالالت غري املباشرة كإراقة الدماء للشعوب املستضعفة ،واحلوكمة ،وتسليط النفوذ ،والسلطة على العامل
والسيما العامل العريب ،وقال يف خطابه أيضاًَّ :إهنم ال خيشون من التغيري ،فالتغيري خيدم مصاحلهم ،قال يف ذلك" :وتعرفون َّ
أن التغيري
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تسمى مبقام الكالم ( )Speech Eventوهو "فعالية يتفاعل فيها املشرتكون من خالل اللغة بطريقة عرفية معينة؛
َّ
معني ،وقد يتضمن مقام الكالم فعل كالم مركزي واضح مثل :ال أحبِّذ هذا الفعل ،كما يف مقام الكالم
للوصول إىل انتج َّ
للشكوى ،ولكنه يشتمل أيضاً على ألفاظ أخرى تقود إىل ذلك الفعل املركزي وتتفاعل معه" (يول1431 ،هـ = 2010م،
صفحة  ،)95 ،94وتقوم نظرية أفعال الكالم ( )Theory of Speack actsعلى النظر إىل اللغة على أهنا أداء أعمال
خمتلفة يف آن واحد ،وما القول َّإال واحد منها ،فمثالً عندما يتحدث املتكلم فإنَّه يف الواقع عن شيء ،أو ِّ
يصرح تصرحياً ما ،أو
أيمر ،أو ينهى ،أو يشكر ،أو يعتذر ،أو يدعو ،أو ميدح ،أو يودع ....هلم جرا .وتنظر هذه النظرية إىل عملية التخاطب على َّأهنا
خماطبة مرتبطة مبوقف تعرب عنه ،فالطلب يعرب عن رغبة يف شيء ما ،واملدح يعرب عن رضى ،والشكر يعرب عن امتنان ،واالعتذار
يعرب عن ندم ،ويقا جناح التخاطب مبدى اكتشاف املتلقي للموقف املعرب عنه عرب فهم قصد املتكلم (علي د2004 ،.م،
صفحة ( ،)34أسيكار2019 ،م ،صفحة .)7
وتنطلق أفكار هذه النظرية من البحث يف العالقة بني املعىن ( )meaningوالفعل ( ،)actionفمعىن الكلمة أو
العبارة ،يتجرد من خالل األفعال اليت تقف خلف الكلمة أو العبارة ،فامللفوظات الدالة على األمر ،والنهي ،والنداء ،واالستفهام،
والتعجب ...تقتضي قيام املتلقي مبمارسة هذه األفعال ،فالفعل اللغوي يصحبه فعل اجتماعي أو ثقايف (يوسف1431 ،هـ -
2010م ،صفحة  ،)44وهلذه النظرية فاعلية إدراكية حبتة حىت أصبحت نواة مركزية يف الكثري من األعمال التداولية ،وفحواه َّ
أن
يتوسل أبفعال قولية
كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي داليل إجنازي أتثريي ،إىل جانب ذلك ،يعد نشاطاً مادايً حنوايًَّ ،
()acts Locutories؛ لتحقيق أغراض إجنازية ( ،)Acts illocutoiresكالطلب ،واألمر ،والوعد ،والوعيد ...وغاايت
ختص ردود فعل املتلقي (كالرفض والقبول) ،ومن ث فهو فعل يطمح أ ْن يكون ذا أتثري يف
أتثريية (ُّ ،)Acts Perlocutoires
املخاطب ،اجتماعياً ،أو مؤسساتياً ،ومن ث إجناز شيء ما (صحراوي2005 ،م ،صفحة ( ،)40العلوي د1432 ،.هـ =
2011م ،صفحة .)52 ،51
وجتدر اإلشارة إىل َّ
أن خطاب الوداع ألوابما فيه أفعال كالمية كثرية متنوعة ،كما يشري البحث إىل هذه احلقيقة وذلك يف
لعل بناء خطاب أوابما على أفعال الكالم راجع إىل أمهية
احلديث عن أنواع أفعال الكالم وتصنيفها عند كل من أوستني وسريل ،و َّ
ذلك اخلطاب القائم على ربط موضوعات كثرية بعضها ببعض ،وذلك لسرد اإلجنازات اليت قام هبا إابن حكمه يف غضون مثاين
سنوات ،وهلذا يدرك املتلقي فاعلية كبرية يف خطابه اجلامع للشكر ،واملدح ،والتشجيع ،واحلوكمة ،والثقة ،و ِّ
التحدي ،واحلرية،
والدميقراطية ،واملستقبل ،واهليمنة ،واالقتصاد ،والوداع ....وموضوعات أخرى.
وحدَّد أوستني ثالث خصائص ألفعال الكالم وهي:
 - 1فعل لغوي أو فعل القول ( )Locutionary actيقصد به عملية النطق ابجلملة املفيدة أو إطالق األلفاظ يف
مجل مفيدة ذات بناء حنوي سليم وذات داللة؛ مثل ال تدخن.
 - 2فعل إجنازي أو الفعل املتضمن يف القول ( :)illocutionary actوهو الفعل اإلجنازي احلقيقي ،إذ إنَّه عمل
يُن جز بقول ما ،ويراد به احلدث الذي يقصده املتكلم ابجلملة ،كاألمر ،والنهي ،والنصيحة ،ومثال على ذلك فعل النهي يف (ال
تدخن).
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كان أساساً للوالايت املتحدة األمريكية ،وجيب أ ْن ال خنشى من التغيري بل أ ْن نعتنقه من أجل الدفع بدميقراطيتنا قدما" فقوله هذا
"من أجل الدفع بدميقراطيتنا قدماً" فيه استلزام تفاعلي إدراكي َّ
أبن التغيري للسيطرة ،والنفوذ ،وحوكمة العامل.
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 - 3فعل أتثريي أو الفعل الناتج عن القول ( :)Pelocutionary actوهو جمموعة األفكار املرتتبة على الفعل أو
التأثري الذي يقصده املتكلم ابجلملة ،ويتمثل يف رد فعل املخاطب ابالستجابة أو ابلرفض (علي د2004 ،.م ،صفحة ،34
( ،)35صحراوي2005 ،م ،صفحة ( ،)44بلخري2001 ،م ،صفحة .)120
حيتشد خطاب الوداع ألوابما ابخلصائص الثالث ألفعال الكالم ،وهذا االحتشاد مبين على جمموعة من املوضوعات
مكون من مجل مفيدة متفقة وقواعد اللغة ،وهو فعل إجنازي أيضاً،
املتغايرة ،وميكن القول :إن خطابه فعل لغوي ابمتياز ،مبا أنه َّ
وعل هذا يسوغ ابإلجنازات اليت قام هبا إابن حكمه ،فعلى سبيل املثال من األفعال
ألنه يتضمن جمموعة ملحوظة من األفعالَّ ،
اإلجنازية الكامنة يف خطابه فعل املدح ،وفعل الشكر ،والنهي ،والدعم ،والتغيري ....وأفعال إجنازية أخرىَّ ،أما الفعل اآلخر الذي
يتسم به خطابه فهو فعل أتثريي إذ أثر يف مؤيديه وحمبيه ،أو بعبارة أخرى تغيري الرئيس وتسليم املهام من رئيس إىل رئيس منتخب
آخر موضوع يف ابلغ األمهية يرتك آاثراًكبرية يف الواقع ،لذا فخطابه يتصف خبصيصة الفعل التأثريي.
أن خطابه مؤسس على الفعل اللغوي املباشر أكثر من الفعل اإلجنازي غري املباشر؛ َّ
وممَّا جيدر ذكره َّ
ألن الفعل اللغوي
لعل أوابما قاص ٌد يف ذلك؛ لينتج "أثراً إجنازايً
املباشر هو الفعل الذي يستعمله املتكلم بصورة مباشرة وهو يعين حرفياً ما يقول ،و َّ
على املتلقي ويقصد أ ْن ينتج هذا األثر من خالل جعله املتلقي يدرك قصده يف اإلجناز" ) ،(Searle, 1999, p. 3وال يدرك
املتلقي مفاهيم اخلطاب َّإال بعد معرفة قصد املتكلم؛ َّ
ألن فعل "القصد ابلقول هو جوهر فعل الكالم ،فمجرد النطق بقوله ما
المينحها صفة اإلجنازية؛ َّ
ألن هذا النطق يكون مبثابة فعل شيء أو إجنازه حني يرتبط بقصد املتكلم ورغبته يف إحداث أتثري وتغيري
يف الواقع اخلارجي" (مرسي1439 ،هـ = 2018م ،صفحة  ،)180ويرى سريل َّ
أن كل تواصل ذي طبيعة لسانية يستلزم أفعاالً
من طبيعة لسانية ،ذلك َّ
أن وحدة التواصل اللسانية هي الرمز ،أو الكلمة ،أو اجلملة ،بل هي أفعال اللغة أي إنتاج الكلمة أو
اجلملة يف اللحظة اليت ينجز فيها فعل اللغة يف شروط معينة ،وهبذا يشرتط قيد القصد العتبار أي موضوع تواصلي فعل كالم،
فاألصوات والرموز اخلطية غري الصادرة عن قصد ال ُّ
تعد أبي حال من األحوال تواصالً لسانياً (غماري2014 ،م ،صفحة ،)85
وهلذا َّ
أن القصدية مفهوم من املفاهيم الرئيسة يف نظرية أفعال الكالم ،وعملية التداول اللساين ،والقصدية نوعان:
القصد اإلخباري الذي يكمن يف رغبة املتكلم يف إظهار جمموعة ما يضطلع عليه للمخاطب .والقصد التبليغي وهو
إعالن املتكلم صدقه حبقيقة قصده اإلخباري (بلخري ،مقاالت يف التداولية واخلطاب2013 ،م ،صفحة  ،)66 ،65وميكن
إدراك القصدية بنوعيها يف خطاب الوداع ألوابما ،ومما يندرج ضمن القصد اإلخباري يف خطابه هو َّ
أن كثرياً من املوضوعات اليت
ذكرها أوابما معلومة عند املخاطب كموضوع االقتصاد ،واحلوكمة ،ومقاومة التحدايت ،واحلرب مع داعش ....،إىل جانب معرفة
املخاطب للموضوع الرئيس الذي يتضمن إهناء مهمة أوابما وتسليم زمام األمور لرئيس منتخب آخرَّ ،أما القصد التبليغي فهو
يكمن يف إعالن أوابما صدقه ،وفخره حبقيقة قصده اإلخباري بثقة عالية.
وقدَّم أوستني تصنيفاً معتمداً على القصد ابلقوالت ،فصنَّفه إىل مخسة أصناف رئيسة ،ترد إليها إدراك ،القصدية
ملختلف القوالت اإلجنازية ،وهي:
الصنف األول :احلُكميات ( :)Verdictifsتقوم "على اإلعالن عن حكم ،تتأسس على بداهة أو أسباب وجيهة
تتعلق بقيمة أو حدث ،مثل إخالء الذمة واعتباره مثالً كوعد ،ووصف ،وحلل( "....أرمينكو ،صفحة ( ،)62مرسي1439 ،هـ
= 2018م ،صفحة ( ،)181أجعيط2012 ،م ،صفحة  ،)70وميكن استشفاف احلُكميات يف خطاب أوابما ،إذ هو خري
مثال حيتذي هذا الصنف مبا َّ
أن اخلطاب حيوي حكماً مهماً ،وهو الوداع وتسليم السلطة ،وهذا احلكم صادر من طرف ذي صفة
وعل هذا الطرف هو أكرب قوى مؤسساتية يف العامل ،وبعبارة أخرىَّ ،
أن اخلطاب مبين متاماً على إخالء الذمة ،إذ اعتربه
مؤسساتيةَّ ،
مثالً للتوصيف ،واحلديث عن اإلجنازات ،ووعده أبنَّه يبقى جبانب املواطنني؛ خدمة ألمريكا ،إذ قال يف ذلك" :أيها األمريكيون
لن أتوقف سوف أكون جبانبكم ،ولكن كمواطن يف أايمي املتبقية".
لقد تشرفت خبدمتكم ولكنين ْ
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الصنف الرابع :السلوكيات ( :)Comportemetauxتتعلق "بردود فعل جتاه سلوك اآلخرين ،وجتاه األحداث

املرتبطة هبم ،إهنا تعابري مواقف جتاه السلوك واملصري ،مثل :االعتذار ،والشكر ،والتهنئة ،والرتحيب ،والنقد ،والتعزية ،واملباركة،
واللعنة" (أرمينكو ،صفحة ( ،)63 ،62أوستني2008 ،م ،صفحة .)187
وميكن التمثيل هلذا الصنف بفعل الشكر الذي ورد يف مستهل حديثه مرة ،إذ قال" :حان دوري؛ لكي أشكركم" ،ويف
اختتام حديثه مرة إذ قال" :وشكراً جزيالً ليباركنا هللا وليبارك هللا الوالايت املتحدة األمريكية" ،وشكر اجليش إذ قال" :وأان يل
شرف من أ ْن أكون قائداً للقوات املسلحة ،وأان ممنت لكم للغاية" ،وقال أيضاً" :الوالايت املتحدة األمريكية سيكون آمناً آمناً ،وكل
من خيدم وحنن ممتنون له" ،وجتدر اإلشارة إىل أنه أثىن كثرياً على فريق عمله وانئبه ومواطنيه ،وعائلته بعبارات صرحية ،وكان ينبغي
أ ْن يوجه كلمة الشكر بدل الثناء والفخر.

الصنف اخلامس :البينيات أو العرضيات ( :)Expositifsوهي "اإلثبااتت املوصوفة املفسرة ،فهذه أصعبها تعريفاً،
تبني كيف َّ
أن العبارات املتلفظ هبا جتري جمرى االحتجاج ،والنقاش كما تكشف كيف أننا نستخدم األلفاظ وبوجه عام،
ولكنها َّ
يصلح هذا الصنف لطريقة العرض ،وأمثلة ذلك :أجيب ،وأحج ،وأعارض ،ولكن ،...وأوضح ،وأفرتض ،وأضع كمسلمة"....
(أوستني2008 ،م ،صفحة  ،)188من أمثلة هذا الصنف (ولكن) أكثر حضوراً يف خطابه ،إذ ورد يف تسعة وعشرين موضعاً،
لن أتوقف سوف أكون إىل جانبكم" ،كما تشمل البينيات "نقل
قال مثالً" :أيها األمريكيون ،لقد تشرفت خبدمتكم ،ولكنين ْ
األقوال" (أرمينكو ،صفحة  )62أيضاً ،وقد مثَّل أوابما أبقوال كل من "إليكشنز الذي قال :إننا ال ميكننا أ ْن نفهم شخصاً بشكل
جيد َّإال إذا نظران إىل األمور من وجهة نظر شخص آخر" وأمه إذ قالِّ :
"فأمي كانت تقول يل ال بد من أ ْن تتمكن دائماً من أ ْن
تكون واعياً للواقع" ،وقول جورج واشنطنَّ :
"إن احلوكمة هي األسا الزدهاران".
فصل يف
وقد أعاد سريل تصنيف أستاذه أوستني حبسب الغرض اإلجنازي ،فاألفعال الكالمية عنده مخسة أصناف ،وهو َّ
الصنفني أي يف الصنف الثاين والرابع ،وأعاد األصناف الثالثة األخرى بتسميات أخرى ،فاحلكميات عنده اإلخبارايت،
والوعدايت عنده االلتزاميات ،والبينيات عنده اإلعالنيات.
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الصنف الثالث :الوعدايت ( :)Commissifsهي التزام "املتكلم بسلسلة أفعال حمددة ...كااللتزام بعقد ...والقيام
مبعاهدة ،واالندماج يف حزب" (أرمينكو ،صفحة  ،)62هلذا الصنف حضور يف خطاب أوابماَّ ،إال أنه بدرجة أقل من الصنفني
اللذين ذكرانمها آنفاً ،فمن أمثلة هذا الصنف ميكن أ ْن يدرك املتلقي االندماج يف احلزب والعمل مع الرؤساء يف قوله" :وأان التزمت
جتاه الرئيس املنتخب ترامب أبننا سوف حنقق مرحلة انتقالية اثلثة كما فعل معي الرئيس بوش؛ َّ
ألن األمر يتوقف علينا كي نتأكد
َّ
أن حكومتنا تستطيع أ ْن تواجه التحدايت الكثرية اليت تعرتضنا".
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الصنف الثاين :املُمارسيَّات ( :)Exercitifsهي املمارسة التشريعية ،فتتعلق "مبمارسة السلطة ،والقانون ،والنفوذ،
وأمثلة ذلك التعيني يف املناصب ،واالنتخاابت ،وإصدار األوامر التفسريية يف املذكرات ،وإعطاء التوجيهات التنفيذية القريبة من
النصح والتحذير وغريها( "...أوستني2008 ،م ،صفحة .)187
املسمى ابملمارسيَّات يف خطاب أوابما بصورة ملحوظة ،و َّ
كأن اخلطاب مبين على تعلقات هذا
وقد هيمن هذا الصنف َّ
الصنف ،والسيما ممارسة السلطة إابن حكمه يف السنوات الثمانية الفارطة ،والقانون الذي طبقه ،والنفوذ ،واحلوكمة والسلطة،
واالنتخاابت ،وإصدار األوامر التفسريية ،وإعطاء التوجيهات التنفيذية الدالة على النصح والتحذير ،كل هذه املكوانت املمارسية
الدالة على التحذير يدركها املتلقي يف قوله على سبيل املثال ال على سبيل احلصر" :وجيب أ ْن نواجه أيضاً التحدايت اليت تعرتض
قيمنا اليت تشكل أساساً ألسلوبنا" ،وقوله" :دعوان نكون حذرين ،ولكن لسنا خائفني فداعش حياول قتل األبرايء ،ولكن ال ميكن
أ ْن يهزم الوالايت املتحدة األمريكية" ،وقال خبصوص التصويت واالنتخاابت" :عندما تكون نسبة التصويت يف الوالايت املتحدة
من بني األدىن يف العامل جيب أن نسهل على النا أمور التصويت" ،وأقوال أخرى ال نذكرها ،لعدم اإلطالة.

Ashwaq Muhammed Ismaiel ALNAJJAR

فالصنف الثاين عند سريل هو التوجيهيات  -الطلبيات وهي تقابل املمارسيات عند أوستني ،والتوجيهيات "تقوم على
حماولة توجيه املخاطب إىل فعل سلوك ما يف املستقبل ،وشرطها اإلرادة والرغبة الصادقة ،ومتثلها صيغ االستفهام ،واألمر ،والنهي،
والرجاء ،والنصح ،واإلرشاد ،والتشجيع ،والدعوة ،واإلذن ،واالستثناء ،والسؤال ،والتحدي" (بوقرة1428 ،هـ = 2008م،
صفحة ( ،)102الرقيب2018 ،م ،صفحة ( ،)30صوينت1431 ،هـ = 2010م ،صفحة  ،)37بعد إمعان النظر يف خطاب
أوابما يدرك املتلقي َّ
أبن معظم هذه األفعال الكالمية قد استحوذ يف خطاب أوابما على األلوان األخرى تناسباً مع تعدُّد
املوضوعات يف اخلطاب السياسي ،فالتشجيع واقع يف مواضع متعددة من خطابه على سبيل املثال قال يف تشجيع األمريكيني:
"أنتم كنتم التغيري ،وكنتم على قدر آمال النا وبفضلكم على كل مقاييس الوالايت املتحدة األمريكية لنا مكان أفضل وأكثر قوة
ابملقارنة من النقطة اليت بدأان منها" ،وقال يف مدح األمريكيني وتشجيعهم يف سياق آخر" :هذه هي الروح اليت ولدت من رحم
هذه األمة واليت جعلتنا مركزاً اقتصادايً ،هذه الروح اليت تسمح لنا أب ْن نداوي األمراض ،ونضع احلاسوب يف جيبنا ،هذه هي الروح
اليت مسحت لنا أ ْن نؤمن ابلعقل وأمهية احلقوق وتغلبها على املشاعر" ،وقال يف تشجيع اجليل" :فهذا اجليل ليس أاننياً وابتكارايً،
ويتمتع حبث املواطنة ،ورأيتكم يف كل زاوية متساوية من هذا البلد".
ومن أمثلة التحدايت قوله بعد عرض إجنازات كبرية يف حكمه ...." :إذا ما متكن أحدهم من أ ْن يضع خطة أفضل من
هذا ،وخطة ميكنها أ ْن تغطي هذا العدد من النا هبذه التكلفة سوف أعلن دعمي هلذه اخلطة شخصياً" ،ومن أمثلة النصح
واإلرشاد "وعندما تكون الثقة متدنية يف مؤسساتنا جيب أ ْن حنُ َّد من أتثري املال على جمتمعنا" ،ومن أمثلة االستثناء قوله" :والبلدان
بالرو والصني ال ميكن أ ْن تؤثر على نفوذان يف العامل َّإال إذا ما ختلينا عن مبادئنا وقيمنا".
َّأما الصنف الرابع فهو التعبريايت اليت تقابل السلوكيات عند أوستني ،وقد أضاف بعضاً من األفعال الكالمية إىل هذا
الصنف كـ "املواساة ،واحلسرة ،والتمين ،والندم ،والشوق ،والكره ،وإظهار الضعف أو القوة ،أو احلزن والرتحيب" (بوقرة1428 ،هـ
= 2008م ،صفحة .)103
فمن هذه األفعال الكالمية اليت وردت يف اخلطاب فعل املواساة وإظهار القوة ،فمن أمثلة املواساة قوله" :شعرت ابألسى
جتاه العائالت اليت فقدت أحباءها" ،ويدرك املتلقي َّ
أن خطابه مشحون إبظهار القوة وكأنه مبين على ذلك ،وقد ذكر يف مواضع
كثرية من خطابه ،فعلى سبيل املثال قوله" :وأصبحت هذه األمة أكثر قوة مع الوقت" ،وقال يف موضع آخر" :وهذا يعين َّ
أن
املستقبل يكون مستقبلنا" ،وأقوال أخرى.
وحري بنا أن نشري إىل َّ
أن هذه النظرية قد تعرضت "لدى أوستني وسريل للنقد الشديد ابعتبارها مل حتلل الوقائع اللغوية
انطالقاً من االستعمال اللغوي ....فصنفت األفعال الكالمية إىل جمموعات ضيقة ،ال تستطيع أ ْن تكون شاملة للفعل اللغوي
ابعتباره عملية اتصالية ...،أي إىل عدد حمدود ال ميكن أ ْن يضطلع ابملهمة التواصليةَّ ،
ألن هذه األفعال ال تشتغل بصفة فردية
ومعزولة عن املكوانت االجتماعية ،والثقافية ،والنفسية ،بل تشتغل جمتمعة وتتحكم فيها قيود وشروط لسانية وغري لسانية ،وهذا ما
جيعل األفعال الكالمية تتداخل وتسرتسل فيما بينها حىت تكون عملية االتصال انجحة ،ويكون الكالم فيها إجنازاً فاعالً"
(امليساوي2012 ،م ،صفحة .)74 ،73
وذهب ليتش إىل مراعاة جمموعة من املبادئ عند ممارسة التفضيل األسلويب واإلدراكي من الناحية التداولية يف االستعمال
اللغوي ،من أهم هذه املبادئ:
 - 1مبدأ التعريض" :يسيغ هذا املبدأ أب ْن يكون موضوع الطلب مقدماً على حنو جيعله يف متناول املستمع حىت يفك
ترميزه يف الوقت املناسب" (ليتش2013 ،م ،صفحة  ،)86ميكن أ ْن يفك املتلقي ترميز اخلطاب بعد تسليم السلطة.
 - 2مبدأ الوضوح قائم على مستوايت خمتلفة من ترميز العبارةَّ ،إال أنه بوجه عام قد ينحل إىل قاعدتني رئيستني ومها:
قاعدة الشفافية ،وقاعدة الغموض واإلهبام (ليتش2013 ،م ،صفحة .)88
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 أوالً :فاعلية إدراك مبدأ الكمية (:)The Maxim of Quantityيلخص هذا املبدأ يف أن يكون اخلطاب داالً على الغرض املطلوب وال يفيد أكثر مما ينبغي (Verscheren, 1999,
َّ
)p. 32؛ لذلك يطالب املتكلم َّ
أبال يتجاوز املقدار الذي تتحقق به الفائدة ،فال يقول أقل مما هو مطلوب أو أكثر ،ويركِّز هذا
املبدأ على قاعدتني اثنتني ومها:
أ  -لتكن إفادتك املخاطب على قدر حاجته.
ب  -ال يكن إسهامك يف املعلومات زائداً على القدر املطلوب (غماري2014 ،م ،صفحة ( )136فارع2000 ،م،
صفحة ( ،)211ليتش2013 ،م ،صفحة .)17
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سادساً :فاعلية إدراك مبادئ التخاطب (:)The Cooparative Maxims
الشك يف َّ
أن ملبادئ التخاطب فاعلية كبرية يف اإلدراك التداويل أو يف التحليل التحاوري ،وللعالقة بني املتخاطبني أثر
فعال" :يف مراعاة هذه املبادئ ،أو مزقها عند التلفظ ابخلطاب والرتكيز على املعىن ،كما يقصده املرسل ،وما ينتج عن ذلك من
َّ
خطاابت متنوعة األشكال واإلسرتاتيجيات" (الشهري2004 ،م ،صفحة ( ،)96 ،95عمران ،2012 ،صفحة  ،)71وأن
احرتام املتحاورين لقواعد احلوار يسهل التواصل بينهم ،وجيعل الكالم واضحاً مفهوماً من الصيغ اللغوية املباشرة للكالم ،إذ ال حيتاج
املتحاور آنذاك ،لالستعانة أبي عنصر آخر ،ومنه يتم االكتفاء ابملعىن احلريف للعبارات ،يف حني َّ
أن العدول والتخلي عن أحد هذه
املبادئ ينقل الكالم من الوضوح إىل الغموض واللبس ،ما يفضي ابملتحاورين؛ لالستعانة بعناصر غري لغوية لفهم مقصود الكالم
(القامسي2019 ،م ،صفحة .)294 ،67
وهذه املبادئ وضعها غرايس يف اللسانيات التداوليةَّ ،إال أهنا موجودة يف اإلرث اللغوي العريب ،والسيما عند املاوردي يف
كتاب (أدب الدنيا والدين) ،بتسمية شروط الكالم (النجار2018 ،م ،صفحة  ،)158وعنده أربعة شروط إىل جانب شرط
التأدب ،وقد وصف هذه الشروط أو املبادئ بقوله" :واعلم َّ
أن للكالم شروطاً ال يسلم املتكلم من الزلل إال هبا ،وال يعرى من
النقص َّإال بعد أ ْن يستوفيها" (املاوردي1430 ،هـ= 2011م ،صفحة  ،)424 ،423 ،421وتنص مبادئ التخاطب على
هذا املبدأ العام "اجعل مسامهتك يف احملادثة كما يتطلب منها أ ْن تكون يف مرحلة ورودها ،وفقاً للغرض املقبول أو اجتاه تبادل
احلديث الذي ختوضه" (يول1431 ،هـ = 2010م ،صفحة  .)68وهذه املبادئ هلا أثر فعَّال يف جناح عملية التخاطب بني
املتحاورين ،وميكن تلمس أو إدراك هذه املبادئ وانتهاكها يف خطاب أوابما الوداعي ،واملبادئ هي:
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هلذا املبدأ فاعلية كبرية يف خطاب أوابما ،إذ جند َّ
أن اخلطاب قائم على مبدأ الوضوح ،والسيما قاعدة الشفافية ،من حيث
األسلوب ،واملباين ،والعبارات.
 - 3مبدأ االقتصاد :ميكن أ ْن ننظر إىل مبدأ االقتصاد على معىن السرعة ،واليسر ،والسهولة ،بكونه أصالً قيماً ،ليس
ابلنسبة للمخاطب فحسب ،بل للمتكلم أيضاً فإذا أمكن ألحد من النا أ ْن خيتصر خطابه مع االحتفاظ ابملعلومة مل ينقصها
شيء ،ومل يدخلها خلل ،أمكن أن يتصور إنقاص وتقليص مقادر الفرتة الزمانية ،واجملهود املتضمن يف ترميز العبارة وفك ترميزها معاً
(ليتش2013 ،م ،صفحة .)90
أن اخلطاب غري ٍّ
يلحظ َّ
مننب على مبدأ االقتصاد؛ ألنه إبمكانه أ ْن جييز يف عباراتهَّ ،إال أنه أطال يف كالمه كثرياً ،وكأنه ال
يود أ ْن ِّ
يودعهم ،لشدة متسكه مبهامه ،فمثالً كان إبمكانه أ ْن يقول يف خماطبة زوجته "لن تكوين فقط زوجيت" َّإال مل يكتف هبذا
ُّ
القدر بل أضاف "ووالدة بنايت" ....ومواضع أخرى سنشري إليها يف مبدأ الكمية الحقاً.
 - 4مبدأ التعبريية :يقول ليتش" :ومع مبدأ التعبريية ،فنحن هنتم ابلفعالية والنشاط يف معناه الواسع مما يقتضي أوجه
اإلفصاح واجلمالية للتواصل أكثر من جمرد الفعالية" (ليتش2013 ،م ،صفحة  ،)91و َّ
أن هذا املبدأ له حضور يف عموم اخلطاب.
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مل يراع أوابما يف خطابه مبدأ الكمية ،أي فيه خرق كبري أو انتهاك كثري؛ وهو أطال كثرياً يف خطابه ،إذ استغرق أكثر من
ساعة ،وكان ميكنه أ ْن خيتصر حماور حديثه ،ويوجز يف العبارات ،وقد أطال كثرياً يف مدح بلده واألمريكيني ،وهناك عبارات زائدة
(أحشاء) يف خطابه ،إذ ال ضرورة لذكرها البتة ،من ذلك قوله يف مستهل خطابه" :ولكن هذه الليلة حان دوري لكي أشكركم،
إذا ما كنت قد اتفقت معكم ،أو مل أتفق" ،ميكنه االكتفاء حبان دوري لكي أشكركم ،وقوله " :إذا ما كنت قد اتفقت معكم ،أو
مل أتفق" حشو زائد ال معىن له .فمن أمثلة انتهاك هذا املبدأ أطال يف مدح زوجته كثرياً إذ قال خماطباً َّإايها" :فميشيل هذه املواطنة
األمريكية وخالل السنوات اخلمس والعشرين األخرية لن تكوين فقط زوجيت ووالدة بنايت ،فقد كنت صديقيت احلميمة أيضاً ،لعبت
دوراً مل تطلبِّه ،وقد صنعته من خالل أسلوبك اخلاص ولياقتك ،وروحك ،لقد جعلت البيت األبيض مكاانً للجميع واجليل اجلديد
لديه مثال حيتذي به ،لقد جعلتين فخوراً ،وقد جعلت الوالايت املتحدة األمريكية فخورة أيضاً" ،ففي كالمه خرق ابلغ ملبدأ الكمية
كان ينبغي أ ْن يقول مثالً :فميشيل ويكتفي بذلك وال جدوى من ذكر هذه املواطنة األمريكية ،وكان ميكنه االكتفاء بـ (لن تكوين
فقط زوجيت) لكنه ذكر ووالدة بنايت ،وكان ينبغي أن يكتفي بقوله( :لقد جعلتين فخوراً) وال جدوى أ ْن يقول( :وقد جعلت
الوالايت املتحدة األمريكية فخورة أيضاً) ،وأطال يف مدح ابنتيه ،ففي قوله( :وأان فخور أب ْن أكون والدكما من بني كل األمور
األخرى اليت أان فخور هبا) يكفي أ ْن يقول( :وأان فخور أب ْن أكون والدكما).

 اثنياً :فاعلية إدراك مبدأ النوعية  -الكيفية (:)The maxim of qualityينص هذا املبدأ "على َّ
أن الكالم جيب أ ْن يكون صحيحاً صائباً" )( (Verscheren, 1999, p. 32عمران،
ُّ
 ،2012صفحة  ،)72ومن مسلَّمات هذا املبدأ-:
 ال تقل ما تعتقد أبنَّه غري صحيح. ال تقل شيئاً ال تستطيع إثباته أو تقدمي أدلة على صحته.إذنَّ ،
فإن املتكلم على وفق هذا املبدأ ال يستطيع التحدث عن شيء غري متأكد من صحته ،ولكنه يستطيع أن ينقل أي
رسالة يشاء أبي درجة من الصدق أو الصحة شريطة أ ْن يستعمل املفردة الدقيقة والرتكيب اللغوي الذي يدل على ما يود التعبري
عنه (ليتش2013 ،م ،صفحة ( ،)18 ،17فارع2000 ،م ،صفحة  ،)211وميكن إدراك مبدأ النوعية يف خطاب أوابما ،فهو
صائب وصادق يف قوله" :فالوالايت املتحدة ليست هشة ،ولكن إجنازاتنا عن طريق حتقيق احلرية مل تكن إجنازات بسيطة" ،وقال
يف موضع آخرَّ :
"إن افرتاض اخلري يف كثري من األحيان قد يشكل جمازفة وخيبة أمل" ،وصدق يف وصف املسلمني األمريكيني إذ
قال حبقهم" :لذلك رفضت التمييز ضد املسلمني األمريكيني الذين هم أوفياء لوطننا بقدر ما حنن أوفياء له" ،وميكن إدراك
االنتهاك هلذا املبدأ يف خطاب أوابما يف مواضع متعددة منها قوله" :دعوان نكون حذرين ولكن لسنا خائفني ،فداعش سوف
حياول قتل األبرايء ،ولكن ال ميكن أ ْن يهزم الوالايت املتحدة األمريكية َّإال إذا خنَّا دستوران" ،ففي هذا الكالم انتهك أوابما مبدأ
الكيف "الذي يقتضي أال يقول َّإال ما يعتقد صوابه ،وأال يقول ما ال دليل عليه" (النجار د2013 ،.م ،صفحة  ،)83وقد
انتهكه أوابما ،ففي كالمه "فداعش سوف حياول قتل األبرايء ،ولكن ال ميكن أ ْن يهزم الوالايت املتحدة األمريكية" ،جند التهكم
ألن املتلقي اليقظ يعلم َّ
والسخرية ،واملفارقة العجيبة بني املنظمة اإلرهابية داعش ،وهزمية الوالايت املتحدة؛ َّ
أن هذه املنظمة اليت
أسسوها أبنفسهم كيف مبقدورها هزمية الوالايت املتحدة ،ومل ِّ
يقدم أية أدلة؛ لربهنة كالمه.
ويُتلمس يف كالمه عدم الصدق أي انتهاك ملبدأ الكيفية يف مواضع حنو قوله" :حنن خندم شعبنا هلذه الغاية ،ليس من أجل
أ ْن حنقق أهدافاً على حساب اآلخرين ،بل كي نتمكن من جعل حياة النا أفضل" ،ويف هذا انتهاك؛ َّ
ألن الوالايت املتحدة حتقق
أهدافها على حساب اآلخرين والسيما الدول املستضعفة؛ لتحقيق أهدافهم وجعل حياة مواطنيهم أفضل ،كما يلحظ عدم الصدق
واالنتهاك ملبدأ النوعية يف قوله" :والبلدان بالرو والصني ال ميكن أ ْن تؤثر على نفوذان يف العامل َّإال إذا ما ختلينا عن مبادئنا
وقيمنا ،وحتولنا إىل بلد يقوم مبمارسة التدمري ضد الدول الصغرية" ،فأوابما ينكر َّ
أبن بلدهم ميار التدمري ضد الدويالت الصغرية،
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 اثلثاً :فاعلية إدراك مبدأ التناسب  -الرتابط (:)The maxim of relevanceيسمى هذا املبدأ "مببدأ الواثقة" ) (Verscheren, 1999, p. 32أيضاً ،ويستند إىل مسلمة ِّ
(لكل مقام مقال) ،إذ
َّ
أشار إليه اجلاحظ (ت 255هـ) بقوله" :واملعىن ليس يُشرف أب ْن يكون من معاين اخلاصة ،وكذلك ليس يتَّضح أب ْن يكون من
معاين العامة ،وإمنا مدار الشرف على الصواب وإفراز املنفعة ،مع موافقة احلال ،وما جيب لكل مقام من املقال" (اجلاحظ ،صفحة
 ،)136 /1وقال أبو هالل العسكري (ت 395هـ)" :ال يكلم سيد األمة بكالم األمة ،وال امللوك بكالم السوقة؛ َّ
ألن ذلك
جهل ابملقامات ،وما يصطلح يف كل واحد ،منهما من الكالم ،وأحسن الذي قال :لكل مقام مقال" (العسكري1371 ،هـ =
ويتم أتويل األقوال إىل استدالالت تستند إىل السياق وتفضي إىل نتائج ،حبيث يكون القول مناسباً كلما
1952م ،صفحة ُّ ،)27
كان اجلهد املبذول يف أتويله أقل ،والنتائج اليت تتوصل إليها أكثر ،وتضعف درجة املناسبة كلما كان جهد التأويل أكرب ،وعليه،
فاملناسبة مسألة مرتبطة ابملردودية وتقيم اإلنتاجية مثالً مبعيار املدخل  ،inputواملخرج ( outputروبرول ،2003 ،صفحة
( ،)274حباشة2008 ،م ،صفحة .)43
يستجلى مبدأ الرتابط يف معظم مواضع خطاب الوداع ألوابما ،إذ جند واثقة الصلة ابملوضوع فمثالً الرتابط يف الثناء على
زوجته ،وبناته ،وانئبه ،وواثقة الصلة يف اختتام خطابه ،إىل جانب الرتابط املوضوعي بني حماور خطابه كحديثه عن االقتصاد،
أبن خطابه خال من انتهاك هذا املبدأ؛ َّ
أن هذا ال يعين َّ
والتقدم ،ومواجهة التحدايت ...ومواضع أخر ،بيد َّ
ألن هناك فاعلية إدراك
االنتهاك ملبدأ التناسب (الرتابط) يف بعض املواضع ،حنو قوله" :فرأينا َّ
أن انعدام املساواة يزداد يف العامل" يقع ضمن سياق حديثه
عن مواجهة التحدايت ،وهذا غري مرتابط ،كما انتهك هذا املبدأ فقوله" :فال أحد ممكن أ ْن يهدد الوالايت املتحدة األمريكية"
متناقض وغري مرتابط مع قول آخر له" :هذا النظام يوجه حتدايت حالياً ،أوالً بسبب املتطرفني العنيفني الذين حياولون أ ْن يتحدثوا
ابسم اإلسالم ومن قبل االستبداديني الذين يرفضون احلرية ويعتربون َّأهنا تشكل هتديداً لسلطتهم ،اخلطر الذي يفرضه ذلك على
دميقراطيتنا أكرب من سيارة مفخخة أو صاروخ" ،وقال يف موضع آخر" :دميقراطيتنا تواجه هتديدات" فهنا يستشف انتهاك هذا
املبدأ بوضوح ،ففي موضع يؤكد على َّ
أن ال أحد مبقدوره أ ْن يهدد الوالايت املتحدة ،ث يناقض نفسه بنفسه ويذكر حتدايت
وهتديدات هلم ،ويستنبط املتلقي املتيقظ التهكم يف ذلك أيضاً ،فأي حتدايت يقصد؟! وأي هتديدات يراد؟! وكلنا نعرف القول
الصحيح واملرتابط َّ
أبن ال أحد ميكن أ ْن يهدد أمريكا ،وذكره للتحدايت مراراً وتكراراً حجة لتدمري البلدان املستضعفة وهنب
خرياهتا ،وهذا ما يسمى ابحلجاجية ( )Argumentationاليت هي أسا من أسس اإلدراك التداويل يف اللسانيات احلديثة،
واحلجاج "يرمي دائماً إىل إقناع الغري" (صولة2007 ،م ،صفحة  ،)26أيَّ :
أن املتكلم إمنا جيعل قوالً ما حجة لقول آخر هو
أن املتكلم قد ِّ
بلغة احلجاج (نتيجة) يروم إقناع املتلقي هبا وذلك على حنو صريح واضح أو بشكل ضمين .مبعىن آخر َّ
يصرح
ابلنتيجة وقد خيفيها فيكون على املتلقي استنتاجها ال من مضمون األقوال األخبارية فحسب ،بل اعتماداً على بنيتها اللغوية
(الذريدي1430 ،هـ = 2011م ،صفحة .)23
ويدرك املتلقي إشارات حجاجية حبتة يف خطاب الوداع ألوابما ،إذ حاول تقدمي كثري من احلجج وعرض اإلجنازات
الكثرية ،إلقناع املتلقي والتأثري فيه ،ويرتاءى هذا بوضوح يف قوله" :هذه هي الروح اليت ولدت من رحم هذه األمة واليت جعلتنا مركزاً
اقتصادايً ،هذه الروح اليت تسمح لنا أب ْن نداوي األمراض ونضع احلاسوب يف جيبنا ،هذه الروح اليت مسحت لنا أن نؤمن ابلعقل
وأمهية احلقوق وتغلبها على املشاعر ،وأيضاً أمهية مقاومة الفاشية واالستبداد ،هذا ما مسح لنا أ ْن نبين نظاماً يف هذا العامل ،وال
يستند فقط على القوة العسكرية ،ولكن نظاماً مبنياً على املبادئ ،وسيادة القانون ،وحقوق اإلنسان ،وحرية التعبري ،وحرية
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واحلقيقة تثبت َّ
أبهنم ميارسون التدمري ضد الدويالت الصغرية اإلسالمية كالعراق ،واليمن ،وسوراي ....بكل براعة ،حتت تسمية
مواجهة التحدايت واإلرهاب ،ومواضع أخرى ،وهذا يعين َّ
أن انتهاك هذا املبدأ طاغ يف اخلطاب وكأنَّه مبين عليه ،وحديثه الطويل
عن مواجهة التحدايت ضد الوالايت املتحدة ،يف معظم خطابه ،خري دليل ملا ذهبنا إليه.
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الصحافة ،وحرية التجمعات" .فتقدمي هذه احلجج والتقدم يتم عن إقناع املتلقي والتأثري فيه ،وهناك أمثلة أخرى تندرج ضمن
احلجاجية َّإال أننا ال خنوض يف غمارها ،جتنباً لإلطالة.

 رابعاً :فاعلية إدراك مبدأ اجلهة  -اهليأة (:)The maxim of mannerيؤكِّد "هذا املبدأ على َّ
أن الكالم جيب أ ْن يكون مرتباً ،ومنظماً ،وخالياً من الغموض واإلهبام" (Verscheren,
)( 1999, p. 32يول1431 ،هـ = 2010م ،صفحة  ،)68واإلطالة كما اتفق على ذلك معظم احملدثني (ليتش2013 ،م،
صفحة ( ،)18فارع2000 ،م ،صفحة ( ،)212عمران ،2012 ،صفحة  ،)72ففيما خيص املسلمات الثالث يدرك املتلقي
أن اخلطاب راعى تلك املسلمات ،فاخلطاب مؤسس على الرتتيب والتنظيم ،وخال من الغموض واإلهبام ،بيد َّ
َّ
أن هناك انتهاكاً
للمسلمة الرابعة ،وقد يتلمس املتلقي كثرياً من اإلطالة واإلطناب يف عموم اخلطاب كما أشران إىل مناذج منها آنفاً.
وهناك مبدأ آخر وهو مبدأ التأدب ( )The maxim of Politenessعده (ليتش) واليكوف مكمالً ملبدأ التعاون
عند بول غرايس ،وهذا املبدأ ذكره املاوردي أيضاً بعد ذكره لشروط الكالم حتت تسمية التلطف والتهذيب قال يف ذلك" :واعلم
َّ
أن للكالم آداابً ،إ ْن أغفلها املتكلم أذهب رونق كالمه ،وطمس هبجة بيانه ،وهلا النا عن حماسن فضله مبساوي أدبه ،فعدلوا عن
نشر مناقبه بذكر مثالبه" (املاوردي1430 ،هـ= 2011م ،صفحة ( ،)430النجار أ2018 ،.م ،صفحة  ،)172ويتضمن هذا
املبدأ جمموعة من املسلمات منها:
 مسلمة اللباقة ( :)The maxim of tactوهي تقوم على التقليل من خسارة اآلخرين والتكثري من رحبهم. مسلمة السخاء ( :)The maxim of senerosityمقتضاها التقليل من ذم السامع والسخرية منه واإلكثار منمدحه والثناء عليه.
 مسلمة االتفاق ( :)The maxim of agreementمقتضاها التقليل من االختالف بني الذات واآلخر ،والرفعمن الوفاق بينهما.
 مسلمة التعاطف ( :)The maxim of empathyمقتضاها التقليل من التنافر بني الذات واآلخر ،والرفع يفالتعاطف بينهما.
 مسلمة التواضع ( :)The maxim of modestyالتقليل من مدح الذات واإلكثار من ذمها (ليتش2013 ،م،صفحة ( ،)174 ،173عسو2019 ،م ،صفحة ( ،)172الشهري2004 ،م ،صفحة .)101 ،100
يلحظ َّ
أن أوابما التزم يف خطابه مبراعاة هذه املسلمات التأدبية اخلطابية كلها ،سوى مسلمة التواضع ،ألنه مل يلتزم هبا ،إذ
أفرط يف مدح نفسه كثرياً يف عموم اخلطاب ،فمثالً قوله" :نعم تقدمنا كان تقدماً استثنائياً وال نظري له".
يلخص من جل ما تقدَّمَّ :
أن ملبادئ التخاطب فاعلية كبرية يف إدراك خطاب الوداع ألوابما ،مما آل إىل جناعة اخلطاب
َّ
وأتثريه يف املتلقي ،وميكن استجالء معظم هذه املبادئ يف خطابه ،وقد راعى مبدأ الكمية ،ومبدأ الكيفية ،ومبدأ التناسب ،ومبدأ
اإلضافة ،ومبدأ التأدب يف كثري من حماور خطابه ،كما يرتاءى انتهاك هذه املبادئ يف خطابه ،والسيما يف مبدأ الكمية أكثر من
املبادئ األخر ،وعليه ،فيمكن توصيف خطابه خبطاب مثري انجح؛ ملراعاة السياق اللغوي واملعىن العريف واألسلوب املباشر وغري
املباشر ،ومراعاة اخللفية املعرفية للحاضرين.
و َّ
أن "مراعاة هذه املبادئ والقواعد أمر ضروري؛ للتواصل الفاعل الناجح البعيد عن الغموض واللبس ،وكثرياً ما تؤدي
خمالفة هذه املبادئ أو أحدها إىل حدوث سوء فهم بني املتخاطبني ،قد ينعكس سلبياً على العالقات االجتماعية بني هؤالء
األشخاص" (فارع2000 ،م ،صفحة ( ،)213أدراوي1432 ،هـ= 2011م ،صفحة .)100
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أييت:

توصل البحث إىل جمموعة من النتائج ميكن إجيازها فيما
بعد هذه الرحلة العلمية يف رحاب الكتب التداولية واللسانية ،لقد َّ

ـ َّ
إن خطاب الوداع ألوابما خطاب تداويل ابمتياز؛ لتوفُّر إدراك املبادئ التداولية يف عموم اخلطاب ،وهلذه املبادئ فاعلية كبرية
يف حتقيق جناح اخلطاب وعملية التواصل الكالمي بني املرسل واملتلقي ،وذلك بوساطة اسرتاتيجيات وميكانيزمات متنوعة؛
للتأثري يف مؤيديه وحمبيه.
ـ ُّ
يعد خطاب الوداع ألوابما أفضل أمنوذج تطبيقي؛ الستجالء العناصر التداولية ،وإدراك فاعليتها فيه؛ لكونه منتمياً إىل حقل
اخلطاابت السياسية ،و َّ
أن خطابه مننب على معايري وآليات تداولية متعدَّدة ،حبيث ال خيلو أي جزء ،من خطابه ،من تلك
املبادئ.
عول على ِّ
تبني بعد االستقصاء الدقيق َّ
املكوانت اخلطابية املباشرة والصرحية يف عموم خطابه ،سوى ستة مناذج مبنية
ـ َّ
أن أوابما َّ
فيه على املعاين الضمنية ،إذ استعملها؛ ليخفي بعض القضااي املتعلقة ابلسياسة األمريكية جتاه بعض الدول.
ـ متثِّل فاعلية إدراك اإلشارات التداولية بعداً من األبعاد اليت حيتويها خطاب أوابما ،فاخلطاب مننب على اإلشارات الشخصية،
ومن أكثر الضمائر املستعملة يف خطاب أوابما (ان املتكلمني) ،إذ ورد يف مائة وتسع وسبعني موضعاً ،وفاعلية إدراك املتلقي
القوة ،والنفوذ ،والسيطرة ،يف حني يبلغ عدد استعمال الضمري املفرد
هلذا الضمري تتناسب وسياق املقام للخطاب الدال على َّ
(ت) يف تسعة وعشرين موضعاً ،وايء املتكلم يف مثانية وعشرين موضعاً ،والضمري املسترت الدال على مجاعة املتكلمني (حنن) يف
ُ
مثانية وتسعني مكوانً فعلياً ،والضمري املسترت الدال على اإلفراد (أان) ورد يف عشرين مكوانً فعلياً ،وهذا يتواءم والضمائر املتصلة
الدالَّة على مجاعة املتكلمني (ان) والضمري املنفصل (حنن) أكثر استعماالً من الضمائر األخر ،إىل جانب إسناد أوابما معظم
وعل هيمنة هذه الضمائر الدالَّة على مجاعة املتكلمني برهان
اجلمل الفعلية يف خطابه الوداعي إىل ضمري مجاعة املتكلمنيَّ ،
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سابعاً :فاعلية إدراك نظرية املالءمة:
ُّ
تعد نظرية املالءمة نظرية تداولية معرفية ،أرسى معاملها كل من اللساين الربيطاين ديردر ويلسن (،)D. Wilson
والفرنسي دان سرببر ( )D. Sperberوأتيت أمهيتها التداولية من أمرين :األول :إهنا تنتمي إىل العلوم املعرفية اإلدراكية ،والثاين:
إهنا ألول مرة ِّ
تبني موقعها من اللسانيات ،والسيما موقعها من علم الرتاكيب ،واستفاد ويلسن ،وسرببر من مبادئ التخاطب
واملسلمات احلواريةَّ ،إال َّ
أن نظرية املالءمة أعادت النظر يف مبادئ غرايس وقلَّصت حمتوايهتا خمتصرة على مبدأ املالءمة ،كأسا
مركزي ختتزل مجيع املسلمات املذكورة ،ويعد تعميماً للتواصل املوصوف ابملناسب االستداليل (،)Ostensive Inferential
ألن املتكلم يستعمل املثري ( )Stimulusاألكثر مالءمة؛ إلبالغ افرتاضاته ،وهو استداليل؛ َّ
فهو مناسب؛ َّ
ألن املتلقي يستدل
على القصد اإلخباري ،انطالقاً من املؤشرات املسوقة من قبل املتكلم (صحراوي2005 ،م ،صفحة  )38 ،36وهذا ما يسمى
مبطابقة الكالم ملقتضى احلال عند البالغيني (السكاكي1420 ،هـ = 2000م ،صفحة ( )256القزويين1424 ،هـ =
2003م ،صفحة .)20 /1
وجدير أن ِّ
ننوه َّ
أبن خطاب أوابما قائم على نظرية املالءمة من حيث االفرتاض ،واالستدالل ،واألسلوب ،والدالالت ،فهو
خطاب مناسب من جهة؛ ألنه استعمل املثري؛ إلبالغ افرتاضاته ،وإقناع املخاطبني ،واستداليل من جهة أخرى؛ َّ
ألن املتلقي من
طبقة واعية يقدر أ ْن يستدل على القصد اإلخباري بوساطة اآلليات وامليكانيزمات املستعملة من لدن املتكلم.
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على متركز اخلطاب يف ذات احلاضرين ،وكأنَّه أراد إسناد هذه اإلجنازات له ،ولنائبه ،ولفريق عمله مع داللة العظمة ،والكربايء
هلذا النوع من الضمائر اليت تتالءم وخطاب السياسيني.
ـ اإلشارات املكانية ،والزمانية ،واالجتماعية أيضا هلا حضور ملفت للنظر يف خطاب الوداع ألوابما ،فمن أكثر األماكن
حضوراً يف اخلطاب الوالايت املتحدَّة األمريكية إذ ترددت تسع عشرة مرة ،إىل جانب استعمال الظروف املكانية ،وأمساء
اإلشارة واألمساء املوصولة ،ومن اإلشارات الزمنية األكثر فاعلية (مثاين سنوات) ورد سبع مرات ،ومن أمثلة اإلشارات
االجتماعية الرمسية عالقته مع اجلمهور ،واإلشارات احلميمية متثِّل عالقته بزوجته ،وبناته ،وانئبه ،وعليه ،فاملتلقي يدرك فاعلية
مبكوانت متنوعة ،ومتالئمة ،وسياق خطابه الوداعي ،كل ذلك َّ
هذه األبعاد اإلشارية ،والتعبري عنها ِّ
شكل نسقاً مشحوانً ذا
قدرة على التأثري يف احلاضرين.
وعل ِّ
املسوغ يف ذلك راجع إىل انتقاء
ـ لالفرتاض املسبق فاعلية حمدودة يف خطاب الوداع ألوابما؛ ألنَّه ورد يف موضعنيَّ ،
ِّ
بتوخ ،وحذر ،ودقة؛ َّ
لئال حيتمل كالمه التأويل البعيد ،والتفسري الكثري ،وهذا دليل على مسة
مكوانته اخلطابية وملفوظاهتا ٍّ
وقوة عناصره؛ للتأثري يف املتلقي.
اخلطاب السياسي َّ
لعل هذا يعود إىل كثرة املوضوعات وكيفية ربط بعضها ببعض،
ـ حيتشد خطاب أوابما ابستعمال معظم األفعال الكالمية ،و َّ
وذلك لسرد اإلجنازات اليت قام هبا إابن حكمه يف غضون مثاين سنوات ،وهلذا يدرك املتلقي فاعلية كبرية يف خطابه اجلامع
ألفعال الشكر ،والثناء ،والتشجيع ،واحلوكمة ،والثقة ،والتحدي ،واحلرية ،والدميقراطية ،واملستقبل ،واهليمنة ،واالقتصاد،
والوداع...هلم جرا ،و َّ
أن أصناف األفعال الكالمية عند كل من أوستني وتلميذه سريل كاحلكميات ،واملمارسيات ،والوعدايت،
والسلوكيات ،والتبيينيات هلا حضور واضح يف عموم اخلطاب.
ـ ملبادئ التخاطب فاعلية كبرية يف خطاب أوابما ،ممَّا آل إىل جناعة اخلطاب وأتثريه يف املتلقي ،إذ ميكن استجالء معظم هذه
املبادئ التخاطبية كمبدأ الكمية ،ومبدأ التناسب ،ومبدأ اإلضافة ،ومبدأ التأدب يف كثري من مكوانت خطابه ،كما يرتاءى
انتهاك هذه املبادئ واخلروج منها ،وال سيما يف مبدأ الكمية أكثر من املبادئ األخر ،وعليه ،فيمكن توصيف خطابه خبطاب
مثري انجح؛ ملراعاة السياق اللغوي ،واملعىن العريف ،واألسلوب املباشر ،وغري املباشر ،إىل جانب مراعاة اخللفية املعرفية
للحاضرين.
ـ َّ
إن خطاب الوداع ألوابما قائم على نظرية املالءمة ،من حيث االفرتاض ،واالستدالل ،واألسلوب ،والدالالت ،فهو خطاب
مناسب؛ ألنَّه استعمل املثري إلبالغ افرتاضاته ،وإقناع املخاطبني ،وخطاب استداليل؛ َّ
ألن املتلقي من طبقة واعية يقدر أ ْن
َّ
يستدل على القصد اإلخباري بوساطة اآلليات وامليكانيزمات املستعملة لدى املتكلم.
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