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  "اخلطـــــاب " يف مفاهيـم 
                 

  مجــال كديــك. د

    أستـاذ حماضـر                
    جامعـة ورقلــة               

  

من أجل تبني بعض مفاهيمه      " Discours" ،  "اخلطاب  " سنتعرض يف هذه املداخلة ملصطلح        
  .على سبيل التمثيل ال احلصر

اط دالالته بدالالت مصطلحات مرادفة له حينا، ومتميزة عنه حينا          سنحاول كذلك استجالء ارتب     
  .  « Enoncé«" ملفوظ "  أو « texte «" نص " آخر كمصطلح 

بادئ ذي بدء، ينبغي لنا أن نقر أن ضبط املصطلحات اخلاصة بالعلوم اإلنسانية، ومنها العلـوم                  
حات مستقاة يف معظمها من مفردات اللغـات        فهذه املصطل . اللغوية واألدبية، يعد أمرا غاية يف الصعوبة      

  .الطبيعية، لذلك هي مشحونة، يف استعماهلا العادي، بكثري من الدالالت

    أضف إىل ذلك فإن كل توجه منهجي قد يعطي الكلمة ذاا داللة ال تتطابق مع استعماهلا يف توجـه   
  .منهجي آخر

  .خري دليل على ذلك كما سنرى" خطاب " ولعل كلمة   

  وإذا وضعنا نصب أعيننا أخريا أن كثريا من املصطلحات مترمجة عن لغات أخرى، صـعب حينـها                   
اإلملام بالتصور األصلي الذي كانت ضمنه الكلمة وصعب أيضا تبين املصطلح املترجم ألن دالالتـه ال                

  .تتطابق دوما مع الكلمة األصلية

 هذه املداخلة على اختالف معاين مصطلح       بعد أن حملنا إمجاال ملشكل املصطلح، ليكن تركيزنا يف          
  .نتيجة التوجهات املنهجية لبعض الدراسات اللغوية واألدبية" خطاب " 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2003 مارس 13 إلى 11 الملتقى الدولي األول في تحليل الخطاب  يومي – ورقلة –جامعة قاصدي مرباح 

 
 

203 

  

  

  كمفهومني متباينني" النص " و" اخلطاب "  .1
" إن املفهوم األول الذي يتبادر للذهن هو ذلك املفهوم املتداول الذي يبـاين بـني مـصطلحي       

  .عاليتني لسانيتنيمع اعتبارمها ف" نص "و " خطاب 

، هنا، على أساس القناة املوصلة، فالنص كمكتوب يعتمد على          " اخلطاب  " و  " النص  " مييز بني   
ولعـل تـصريف    .  يعتمد على التلقي السمعي    -الذي هو شفوي  -التلقي البصري يف حني أن اخلطاب       

تؤكد كلها  " خطبة  " ،  "خماطب  " ،  "خيطب  " ،  "خطب  " الكلمتني العربيتني يؤكد هذا االنطباع فـ       
" ملفوظ " ال توحي بذلك، إا تؤكد على كل        " يف النص   " ،  "ينص  " ،  "نص  " على الشفوية يف حني     

Enoncé           نص القانون "  يف سند مكتوب يكون قائله يف كثري من األحيان  متلفظا اعتباريا فنحن نقول
  .اخل.... " منصوص عليه يف القانون " ، "يف النص " ، "نص الدستور " ، "

  : من الذين تبنوا هذا التمييزR.ESCARPITيعد روبري اسكاربيت 

كي نتجنب كل خطأ يف املصطلح، فإننا نقول فورا انه بالنسبة لنا، فإن اللغة الشفوية تنتج            "
كالمهـا  ، ليست هناك عالقة تنافرية بني النص و اخلطـاب        .  تنتج نصوصا  الكتابة بينما   خطابات

  .1ناة اليت يستعملهايعرف بالرجوع إىل الق

يفرضه منهج روبري اسكاربيت الذي كـثريا  " خطاب " و" نص " إن هذا التمييز بني مصطلحي   
،  « Communication»  «ما اعتمد يف دراساته على املالحظة التارخيية واالجتماعية لالتـصال  

 العريب، كـان يف تلقيـه       فالشفوية سبقت الكتابة، والشعر اجلاهلي، إذا طبقانا هذا املفهوم على األدب          
األصلي خطابا قبل أن يصبح نصا، وكان يعتمد يف تلقيه على التجمع عكس تلقيه  يف عـصرنا حيـث           

  .أصبح التلقي انفراديا مضماره الورقة املكتوبة و املطبوعة

يعد هذا التمييز مهما من الناحية املنهجية، على األقل بالنسبة لفرع من اللسانيات احلديثة الـيت                
عترب أن اللغة املكتوبة ليست بديال للغة املنطوقة دوما بل لغة مستقلة بذاا هلا شـفرا اخلاصة عكـس              ت

  :تصور دي سوسري
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، تظهر الكتابة كإحدى اإلمكانيات الستخدام األدلة البصرية      > لدي سوسري < من هذا املنظور  "
ولوجية، فإن الدليل املكتـوب،     بشكل أكثر دقة، يف ما خيص مكانته السيمي       ، من أجل حاجات االتصال   

  2"ليس أكثر من وسيلة ثانوية، و لدرجة ما اعتباطية، لتجسيد دليل منطوق معطى سلفا

 واحلـرف  Morphème ليست بديال للمورفيم -املكتوبة أساسا-  « Le mot«إن الكلمة 
ملـشكلتان  فالكلمة واحلرف مها الوحدتان األساسيتان ا.  دوماPhonèmeليس بديال كذلك للفونيم     

للمعىن يف املكتوب،أما البياض بني األحرف و بني الكلمات فليس فراغا بل هو فراغ دال مبنح املعـاين                   
  . هلاتني الوحدتني

 Signes«  ولكن بعض األدلة يف الكتابة هي أشبه باألدلة الفارغـة Signeتعد الكلمة دليال   

vides »        اد الكتايب للصفحات كـاألقواس اهلالليـة و         اليت ال تكتسب معناها إال بانضوائها يف االمتد
  .اخل... املزدوجة، عالمات االستفهام والتعجب 

يتجلى فيها توزع البياض والكتابة، هناك « Image» ميكن أن ينظر للصفحة على أا صورة   
هـذا البيـاض    . اخل... البياض بني الكلمات وبني األحرف وبني السطور وبني الفقرات وبني الفصول            

  . ختلف يف امتداده يسمح للمعىن بالتجليامل

ولعل أمهية شغل الكتابة للصفحة يظهر جبالء إذا ما قارنا بني الشعر العامودي والـشعر احلـر                   
إن الشعر العامودي كثريا ما يتـرك بـني       . فالتطور يف الشعر العريب ليس فقط تارخييا بل تدويين كذلك         

تتشكل األشطر أسطرا متساوية أشبه بعمـودين، ولكـن         األشطر بياضا متساويا أشبه جبدول، يف حني        
الفرق بني أعمدة املقال يف اجلريدة والشعر العامودي أن العني القارئة متتد من شطر إىل شطر متجـاوزة                  
البياض الذي ال يشكل حدا للمعىن و يف بعض األحيان للتركيب كما أن األسطر تبقى متـساوية مـن                   

إن هذه الصورة، اليت تظهر كيفية احتالل الـشعر التقليـدي           . ك فقرات البداية إىل النهاية وليست هنا    
للصفحة، تشكل جزءا من أفق االنتظار الذي يسمح للقارئ بالتعرف على الشعر القدمي، إنه إشارة لنوع             

  .من التأليف الشعري

ذلـك  ولعل من بني األسباب اليت جعلت عباس حممود العقاد حييل الشعر احلر إىل جلنة النثر هو                   
إن أسطر الشعر احلر غري متساوية والبياض يكون أكثـر        . التوزع املختلف للشعر احلر يف نطاق الصفحة      
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إن هذا التناسب هو أوال     . امتدادا يف اليسار فالتناسب املوجود يف الشعر العامودي غائب يف الشعر احلر           
  .تناسب تدويين

من السيميائيات النصية الـيت تـدرس       إن هذا االهتمام حبيز الصفحة كتجل للمعاين يعد جزءا            
  .الظواهر السطحية اليت كثريا ما أغفلتها السيميائيات البنيوية الباحثة عن البىن العميقة للنص

  

  "للنص " كمرادف " اخلطاب " .2
إذا كان هذا املفهوم األخري مييز بني اخلطاب والنص ؛ فإن توجها منهجيا آخر يف الـسيميائيات يعتـرب                   

     فكالمهـا يعـدان جتليـا للمعـىن مهمـا كانـت طبيعـة احلامـل         .  مترادفنيالنص واخلطاب

«Support »               لسانيا، مكتوبا أو منطوقا أو إيقونيا أو غري ذلك، فالنص أو اخلطاب السردي قد يكون
  .إخل… مكتوبا كالرواية، منطوقا كاحلكاية، جامعا لعدة شـفرات مثل الفلم 

   COURTES و كورتاس  GREIMASيقول قرمياس 

يعترب مصطلح النص يف كثري من األحيان مرادفا للخطاب خصوصا بعد التداخل االصطالحي يف اللغات 
يف هذه احلالة، ال تتميز السيميائيات ، )الفرنسية و اإلجنليزية( الطبيعية اليت ال متلك معادال لكلمة خطاب 

 دون متييز للداللة -النص و اخلطاب–من املمكن تطبيق املصطلحني . النصية عن السيميائيات اخلطابية
  3"و الباليه يعتربان نصا أو خطابا" الطقس"ف: على احملور التركييب للسيميائيات غري اللسانية

  :اخلطاب كمصطلح شامل للنص.3
. يف تصور حديث للنص واخلطاب، يرى بعض الدارسني أن مفهوم اخلطاب يتجاوز مفهوم النص وحيتويه     

  الـسياق سـواء أكـان هـذا التجـذير عالقـات بنـصوص أخـرى        إن اخلطاب جيذر النص يف 
«Intertextualité »   أو خطابات أخرى  »  Interdiscours »        أو كان نوعا أدبيا أو غـري

. اخل... إن النصوص تتجلى خطابات سواء أ كانت هذه اخلطابات أدبية أو سياسية أو إشهارية        ... أديب  
 إن اخلطاب السياسي مثال يتجلى يف املقـال، ويف خطـب   .وكل خطاب له أنواع تنتمي إليها النصوص   

إن .  للخطاب الـسياسي   « Genresالسياسيني ويف املنشورات السياسية وميكن اعتبارها كلها أنواعا         
ال يكون ذلك فقط باحترام القواعد النحوية والداللية بل كـذلك           . قائل النص حينما جيسد نصه معاين     

وهذه املعايري، وإن كانت ال تنفي اإلبداع، تفرض عن وعي أو غـري             . ابباتباع معايري ميليها نوع اخلط    
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أما النص فهو جمموعة ملفوظات تستجيب، إضافة للمعايري النحوية، ملعايري نصية           . وعي طريقة يف القول   
، فالنص يتجنب قول املعلومـة نفـسها    Cohérence والتناسق   Cohésionمن ضمنها االنسجام    

كذلك جيب  . أصبح جللجة، فال بد أن تكون هناك معلومات جديدة تطور املعاين          على امتداد النص وإال     
من هذا املنطلق على النص أن يستجيب ملبدأين أساسـيني      . أن يراعي النص الكالم دوما عن الشيء ذاته       

  ).أي إضافة معلومات جديدة ( والتطور) أي قول الشيء نفسه ( االستمرارية – التكرار: مها

تعتمد علـى  " لسانيات النص " مجال منفصلة بل متصلة تعود إىل ما قبلها وتضيف إليها و   إن النص ليس     
  .         إجراءات يف التحليل لدراسة هذين املبدأين ال يتسع اال للحديث عنها هنا

    

   BENVENISTEبنفنيست . عند إ" اخلطاب " مفهوم .4
بنفنيست يقابل ليس بني . ذا اللساين الفرنسي إ   ال يقف عند هذا احلد فه     " خطاب  " إن تعدد معىن كلمة     

   ".Récit "  ، "Histoire"إمنا بني اخلطاب وما يسميه قصة " النص " و" اخلطاب " 

إن " اللسان "  بالنسبة للغة أو  « De Saussure لقد جاء تصور بنفنيست مناقضا لتصور دوسوسري
فهذا األخري  " الكالم  " و  " اللسان  "  بني    فدوسوسري يفصل  Langueشئنا ترمجة أكثر حرفية ملصطلح      

كمفهوم نظري ينأى عن كل     " اللسان  " إن  . بالنسبة له ظاهرة عرضية وفردية ال ختضع للتعميم النظري        
  .ما هو نص أو خطاب بل حىت عن كل ما هو مجلة

ـ  BAKHTINEباختني(مل يلق قبوال لدى الكثري من الدارسني        " للسان  " إن هذا التصور     ست،  ، بنفني
  .ولعلنا نركز بعض الشيء على بنفنيست يف هذا املقال ) Ducrotديكرو 

ولقد انطلق بنفنيـست مـن مدونـة         ) Enonciation( تلفظا  ) أو اللسان   ( يعترب بنفنيست اللغة    
ليثبت أنه حىت يف هذا اال ال ميكن الفصل بني اللسان واستعماالته حىت يف جمال               ) اللسان  ( دوسوسري  
 ال ميكــن أن يكــون هلــا Signesإن كــثريا مــن األدلــة  .  « Signes« املنفــصلةاألدلــة 
  .Situation d’énonciation إال إذا أخذنا بعني االعتبار ظرف التلفظ « Signifiés مدلول

إن امتالك اللغة وتفعيلـها     . هو امتالك للسان وتفعيل له من قبل ذات متحدثة        ) أو اإلعراب   ( إن التلفظ   
 وشريك  Enonciateurكل تلفظ له ظرف معني، مؤلف من متلفظ . Enoncésت ينتج ملفوظا
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.  ميكن له يف نفس السياق أن يصبح متلفظا، وزمـان ومكـان  « Co-énonciateur «   للمتلفظ
   ".اآلن – هنا – أنت – أنا" ويعرب على ظرف التلفظ هذا بالصيغة التالية 

 ميكن إعطاؤها مدلوال إال من خالل ظرف التلفظ أي زمان   لقد كان اهتمام بنفنيست بتلك األدلة اليت ال       
فصيغ املضارعة للمتحدث واملخاطب املتمثلة يف أحرف املضارعة        . ومكان وذوات املتحدثني أثناء التلفظ    

ال ميكن إعطاؤها مدلوال دون األخذ بعني االعتبـار املتحـدثني مـن مـتكلم            ) اهلمزة والتاء والنون    ( 
  .وخماطب

إن اسـتعمال   . ارعة ليست أدلة منفصلة يف اللغة العربية كما هو احلال يف اللغة الفرنسية            إن أحرف املض  
كلمة حرف دليل على عدم امتالئها باملعىن إال حني استعماهلا ومدلوهلا ال ميكن أن يعرف إال من خالل                  

ظروف املكان  إضافة إىل أحرف املضارعة املتعلقة باملخاطب واملتكلم ميكن أن نضيف           . ذوات املتحدثني 
والزمان وأمساء اإلشارة فهي وإن كانت أدلة منفصلة عكس أحرف املضارعة إال أا ال يكون هلا مدلول                 

ال ميكـن إعطاؤهـا   / ، هذان/، هاتان/ ، هذا/هناك/ غدا ، هنا   / إال من خالل ظرف التلفظ فـ اآلن        
ل حبسب أوضاع املتخاطبني مكانيا مدلوال إال من خالل وضع املتحدث واملتحدث إليه فهي أدلة هلا مدلو          

 إضافة إىل ذلك أداة النداء وصيغة التعجـب         .  يف سياق حمدد   Indicateurs«وزمانيا فهي مشريات    
فهذه األدلة ال حتمل مدلوال ثابتا      . فهما أيضا من صميم املشريات اليت تستمد مدلوالا من راهن التلفظ          

مدلول حينما يفعلها شخص لغة فتشري إليه يف راهن حديثه          إمنا يكون هلا    " مقعد  " أو  " طاولة  " كدليل  
  .أو إىل وضعه يف زمان و مكان التلفظ

: " فهذه األخـرية .إن التلفظ، حسب بنفنيست،  يتخذ  كيفيتني خمتلفتني، كيفية اخلطاب وكيفية القصة            
ـ  4" عرض لوقائع حدثت يف حلظة من الزمان دون أي تدخل للمتحدث يف القصة               صي أو  فالتلفظ القص

التارخيي يفترض غياب املشريات اليت تدل على راهن املتحدث وغياب أمساء اإلشارة وظـروف الزمـان       
  .واملكان اليت تفهم من سياق املتحدث واملتحدث إليه

إن املضارع كدال على احلاضر أو املستقبل واملضارع ازوم يف صيغيت املتكلم واملخاطب ال تعـد مـن           
ملاضي التام املنفصل عن احلاضر الذي يعرب عن القصة وأحـداثها وإن وجـد              وحده ا " القصة  " صميم  

إن ضمري الغائـب مييـز      . املضارع يف سياق القص فهو حاضر ملاض ال صلة له حباضر املتحدث السارد            
  .القصة باعتباره داال على شيء يتحدث عنه ال عالقة حباضر املتحدث فهو غائب فعال على جمال احملادثة
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يف  " Enoncé" ،  "امللفوظ  " حسب بنفنيست، فهو على النقيض من ذلك إنه جيذر          " طاب  اخل" أما  
احلاضر باستعمال صيغة املضارعة مع أحرفها من متكلم وخماطب، إن املضارع يدل على الزمن احلاضر أو       

ا عالقة  إن ظروف املكان والزمان وأمساء اإلشارة والنداء وصيغة التعجب هي مشريات فعلية هل            . املستقبل
  .بظرف اخلطاب ومنه تستقي مدلوالا

يهيمن يف بعض األجناس كاملراسالت واملذكرات واملسرح والتعليم وكل مـا يفتـرض             " اخلطاب  " إن  
موجود أيضا حينما يترك الـسارد الـشخوص        " اخلطاب  " إن  ... حوارا أو حديثا موجها إىل شخص       

لوب اخلربي الذي ال ينأى على احلاضـر والـراهن   يتحدثون مستعملني النداء والتعجب إىل جانب األس   
حينما يعرب عن رأيه " اخلطاب  " والسارد من املمكن أن يلجأ إىل       . وعلى صلة مباشرة باملخاطب واملتكلم    

  .ويستعمل املضارع وصيغة املتكلم بدل املاضي التام

الفرنسية وما سبق احلديث عنه إن تطبيق مفاهيم بنفتيست يقتضي منا فهما دقيقا ملنظومة األفعال العربية و    
ال يعد إال متثيال فقط والتعمق يف تطبيق هذه النظرية يفرض الفهم الدقيق للتصنيف العريب لألفعال الـذي    

  .ال يطابق دوما التصنيف الفرنسي

له دالالت خمتلفة حسب التوجه املنهجي لكل دارس أو باحث،          " اخلطاب  " مما سبق، يتبني ملا أن مفهوم       
غي أن تكون قيمته لدينا ليس يف حداثته ولكن يف مردوديته وقدرته على التطبيق وفهم النـصوص                 لذا ينب 
  .العربية

ما هو إال غيض من " اخلطاب" بقي لنا أن نقول يف األخري أن ما أشرنا إليه حول تعدد مفاهيم مصطلح 
  هذا ال يعين أن مفهوم .فيض لتعدد معاين املصطلحات يف بيئتها األصلية و كذا لتعدد مفاهيم اخلطاب

  .         اخلطاب غائم لدى الدارسني، إمنا كل باحث أو دارس يوظفه حسب توجهه املنهجي
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