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ابتت كل من نظرية "تعددية األصوات" ي"احلوارية" أي ما يعرف أيضا ابلتناص من أةرز النظرايت املتدايلة
اليوم يف الدراسات النصية يف الل وايت عموما ييف جمال حتليل اخلطاب ةصفة خاصة .فمنذ أن مت اقرتاض مصطلح
"تعددية األصوات" من عامل املوسيقى أصبح معريفا أبن النص أي اخلطاب الل وي هو موطن يجهات نظر يمواقف
خمتلفة يطلق من خالهلا الكاتب العنان ألصوات عديدة أن تطفو على السطح يأن تتمازج سوايا أبساليب ل وية
متفايتة ةعضها مباشر ظاهر للعيان ،يةعضها اآلخر مسترت يتطلب من القارىء مهارة تفسريية عالية .يعد مصطلح
"تعددية األصوات" مصطلحا شائعا منذ عشرينيات القرن املاضي حيث عرف أليل مرة من خالل مصطلح "احلوارية"
الذي أعطاه الفيلسوف الريسي ميخائيل ابختني ةعدا يمعىن جديدين .يمنذ ذلك اليوم ،مل تتوقف الل وايت (يخاصة
يف فرنسا) عن يضع العديد من الدراسات النصية يالربامجاتية ضمن إطار نظرية تعددية األصوات ،يمن أشهرها نظرية
الل وي أيزيالد ديكري فيما يتعلق ابخلطاب املنقول.
هتدف هذه الورقة إىل تسليط الضوء على نظرية "تعددية األصوات" منذ ظهورها يف عشرينيات القرن املاضي
حىت يومنا هذا مريرا جبميع املراحل اليت سامهت يف تطوير هذه النظرية اهلامة خاصة فيما يتعلق مبدرسة حتليل اخلطاب

الفرنسية.

الكلمات املفتاحية :تعددية األصوات ،احلوارية ،حتليل اخلطاب ،ابختني ،التناص.
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The theory of "Polyphony" in the French School of Discourse Analysis: from
Bakhtin to the Present
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Abstract
The theory of "polyphony" and "dialogism" – otherwise known as intertextuality –
has become one of the leading theories of textual studies in linguistics in general,
and discourse analysis in particular. Ever since the term "polyphony" has been
borrowed from the realm of music, it has become common knowledge that the
linguistic text or discourse hosts a myriad of perspectives and attitudes authors use
to unleash multiple voices – allowing them to surface and overlap in various
explicit and implicit linguistic methods that may require advanced interpretation
skills by the readers to discern. Polyphony has become a commonplace term since
the Russian philosopher Bakhtin endowed "dialogism" with novel dimensions and
meanings during the early 20th century. The area of linguistics has since produced
many textual and pragmatic studies under the rubric of polyphony, prompting since
the 1980s a process of re-discovering Bakhtin in France. Oswald Ducrot has been
one the most prominent French linguists to develop the theory in 1984, introducing
many additional key terms especially with regards to enunciation.
The study sheds light on the theory of "polyphony" since its inception in the 1920s,
and reviews all key milestones that have contributed to the evolution of this
notable theory with particular emphasis on French discourse analysis.
Keywords: Polyphony – Dialogism – Discourse Analysis – Bakhtin –
Intertextuality.
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املقدمة
منذ أن ةرز حتليل اخلطاب كعلم ل وي حديث يف سيتينيات القرن املاضي ،ارتبط اسم هذا العلم الل وي
مبصطلحات أساسية يةنظرايت ل وية ابتت تشكل إحدى أةرز القواعد اليت يستند إليها هذا العلم .يمن أةرز هذه
النظرايت تلك املعريفة "ةتعددية األصوات" أي "احلوارية" اليت كان هلا الدير األكرب يف تعريف النص أي اخلطاب
كفضاء رحب جتتمع فيه أصوات متعددة تنتمي إىل مصادر خمتلفة أي إىل كائنات متلفظة متباينة مسامهةا ةذلك يف
إظهار البعد التفاعلي لذلك النص أي اخلطاب .فالتيارات الل وية احلديثة ال تكتفي فقط ةدراسة أتثري املتكلم أي
الكاتب يف املخاطب أي القارئ ،يإمنا تتطرق أيضا إىل الدير الذي ميكن أن يلعبه هذان األخريان يف اخلطاب.

ابإلضافة إىل الطريقة اليت ترتاكب هبا األصوات املتعددة يف النص أي اخلطاب حيث تظهر كائنات متلفظة أخرى
تتباين فيما ةينها يتتميز عن املتكلم أي الكاتب ةوجهات نظر خاصة هبا قد تلتقي يقد ختتلف مع يجهات نظر
املصدر األصلي للخطاب.
م
يملا كانت نظرية "تعددية األصوات" إحدى أهم النظرايت اليت يرتكز عليها علم حتليل اخلطاب ،فإننا
سنسلط الضوء يف هذه الورقة على مراحل نشأة يتطور هذه النظرية منذ عشرينيات القرن املاضي يحىت يومنا هذا،

ياستعراض أةرز املصطلحات اليت أدخلتها هذه النظرية إىل علم حتليل اخلطاب عموم ا ،يإىل السياق الفرنسي خصوص ا
فيما ابت يمعرف ابسم "مدرسة حتليل اخلطاب الفرنسية".
مصطلح "احلوارية":
يعد مصطلح "تعددية األصوات" مصطلحا شائعا منذ عشرينيات القرن املاضي حيث عرف أليل مرة من
خالل مصطلح "احلوارية" الذي أعطاه الفيلسوف الريسي ميخائيل ابختني ةعدا يمعىن جديدين .فإذا أردان العودة

إىل أصل مفهوم تعددية األصوات ،سيكون لزام ا علينا أن نتوقف عند أعمال الناقد يالفيلسوف الريسي ميخائيل
ابختني يالذي يعد من أةرز الرياد يف هذا اجملال .لقد ةدأت القصة يف حوايل أياخر عشرينيات القرن املاضي عندما
قام ابختني ابستخدام مصطلح "احلوارية" يف دراساته التحليلية يالنقدية للمؤلفات األدةية اخلاصة ابلكاتب الفرنسي
الشهري فرانسوا راةليه من جهة يالريائي الريسي األشهر ديستويفسكي من جهة أخرى .فقد اعترب ابختني ،يف كتاةيه
(اجلمالية ينظرية الرياية) ي (شعرية ديستويفسكي) أن النص األديب عموما يالنص الريائي خصوصا ما مها إال حوار
ةني أنواع متعددة من اخلطاب يمن التنوعات الل وية ياالجتماعية .فهو يرى أن النص عبارة عن حوار ةني مقتطفات
من نصوص متعددة حبيث يعمل هذا النص على إعادة توزيعها أي إعادة تبادهلا ةشكل يضمن ةناء نص جديد يستند
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إىل نصوص ساةقة ،يهذا على النقيض من أفكار الشكليني الريس يف زمنه الذين كانوا يعتقدين أبن النص األديب ما
هو إال نظام ل وي موحد مرتاةط .لقد استطاع ابختني أن يربهن يف كتاةه (شعرية ديستويفسكي) ،يالذي كرسه
لدراسة أعمال هذا الريائي الفذ ،على أن هناك مسافة تفصل ةني الريائي (مبعىن األديب كاتب الرياية) يةني ةطل
الرياية الذي أيجده األديب من حمض خياله الريائي .إذ مل يعد هذا األخري (أي ةطل الرياية) الناطق الرمسي ابسم
الكاتب أي الريائي ،يإمنا أضحى يحدة منفصلة متاما عنه ألنه قادر على ةناء تصوراته الذاتية عن نفسه يعن العامل من
حوله كذلك.
يوضح ابختني هذه النقطة ةقوله« :مل يعد ةطل رياية ديستويفسكي شخصية حمايدة ،يإمنا كالم ذي سلطة كاملة ،أي
صوت ةعينه ال نستطيع أن نراه ،يلكننا نستطيع أن نسمعه») . (1ي يعطينا ابختني املثال األيضح على ذلك عندما
يضيف يف معرض حديثه عن رياايت ديستويفسكي اليت يعتربها هو املثال األميز للرياايت متعددة األصوات حني
يضيف إن « :أةطال رياايت ديستويفسكي يعربين عن أصوات مشاهبة ،يف ةنيتها ،لتلك اليت جندها عادة لدى
الكتّاب ،إال أن كالم البطل عن نفسه ي عن ما حييط ةه يف هذه الدنيا هو كالم معرب ييؤخذ ةه ةنفس القدر الذي
يؤخذ ةه كالم الريائي نفسه ،يذلك ألنه ميتلك استقاللية استثنائية يف ةنية النص ياليت يسمع صداها إىل جانب
صدى كلمات الريائي ،أي ابالندماج مع كلماته ،أي مع تلك اليت تطلقها الشخصيات األخرى يف الرياية ،ي ذلك

أبسلوب جديد متاما» ) .(2يهبذا يكون ابختني قد أطلق فكرة تعددية األصوات يف اخلطاب أي النص الواحد مرسيا
ةذلك قواعد نظرية تعددية األصوات.
كما تشدد نظرية احلوارية على أن كل مجلة أي كل فكرة أي كل نص ما هي إال شكل من أشكال االستباق
إلجاةة مستقبلية حمتملة ،مبعىن أن اجلمل ياألفكار اليت قام املتحدث أي الكاتب ةتخزينها ساةقا يف ذهنه إمنا تؤدي
ديرا أساسيا يف ةناء اجلمل ياألفكار اليت سيصي ها الحقا .ييف هذا الصدد يرفض ابختني أن يعزي اخلطاب أي النص
مبجمله إىل مرجعية ياحدة أي إىل متكلم ياحد ألن ليس كل ما قيل أي كتب هو ملك خاص فقط ةقائله أي كاتبه.
يلعل املثال األ ةسط على ذلك هو اقتباس املتكلم ملفردات أي جلمل قاهلا أشخاص آخرين من قبله تدل على تدخل
صوت آخر يف خطاةه أي نصه مما يثبت أن اخلطاب مبين دائما على حضور اآلخر معريفا كان أم جمهوالا ،ياضحا
كان أم مسترتا.
يعيدان مفهوم "احلوارية" كما يرد ل اية اآلن إىل البعد التفاعلي لكل نص .فالتفاعلية النصية اليت يقصدها
ابختني تتلخص فيما يلي « :يعد كل خطاب ،حىت يف شكله املكتوب اجلامد ،ردا على شيء ما ،فما هو إال حلقة
ضمن حلقات سلسلة من الكالم .يعترب كل نص امتدادا لكل النصوص اليت سبقته ،يكما ميكنه أن يدخل يف جدل
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مع تلك النصوص أي أن يتنبأ أي يستبق رديد األفعال املتعلقة ةفهمه ،إخل») . (3ةعبارة أخرى فإن «كل نص يقع
عند ملتقى جمموعة من النصوص األخرى؛ يعيد قراءهتا ييؤكدها ييكثفها يحيوهلا ييعمقها يف نفس الوقت»)(4
مصطلح "التناص"
استمرت إشكالية تعددية األصوات يف إاثرة فضول الباحثني على اختالف اختصاصاهتم ،إىل درجة أن شهد
علم اللسانيات األيريةية تنوع ا كبريا يف املصطلحات املتدايلة .لقد عرف مصطلح "تعددية األصوات" على مر اترخيه
مسميات أخرى عديدة .يمن أةرز هذه املسميات مسمى "التناص" الذي يعود الفضل يف إجياده إىل عاملة اللسانيات
يالفيلسوفة الفرنسية (من أصل ةل اري) جوليا كريستيفا يذلك يف مقالني نشرهتما يف جملة ( )Tel Quelيف عامي
 1966ي 1967حيث عرفت التناص على أنه «تفاعل نصي حيدث داخل نص ياحد» .ييسوغ تنايل «خمتلف
متتاليات أي رموز ةنية نصية ما ابعتبارها مجلة حتوالت ملتتاليات يرموز مأخوذة من نصوص أخرى ]...[ .من أجل
هذا ي دي مفهوم التناص عالمة للطريقة اليت هبا يقرأ نص ما التاريخ ييندمج فيه» (5).فالتناص إذن هو «تشكيل
نص جديد من نصوص ساةقة يخالصة لنصوص متاهت فيما ةينها فلم يبق منها إالّ األثر» ،يعندها يحده القارئ
املتيقظ أي الفطن هو من يستطيع كشف العالقة ةني تلك النصوص املتداخلة ياملتفاعلة فيما ةينها.
لقد أصبح مفهوم التناص إحدى أةرز األديات النقدية املستخدمة يف الدراسات التحليلية الل وية ياألدةية.
ييربز يف هذا الصدد املفكر الفرنسي يالناقد البنيوي املعريف ريالن ابرت الذي أعاد رةط مفهوم التناص مبفهوم
االستشهاد أي االقتباس ةشكل خاص ،يذلك يف مقاله الشهري (نظرية النص) الذي أعده خصيصا للموسوعة العاملية
املعريفة ( .)Encyclopedia Universalisيؤكد ابرت على أن النص هو عبارة عن نسيج جديد من أقوال
ماضية ،يعلى أن التناص ،الذي هو شرط أساسي لوجود كل نص ،ال يقتصر فقط على إشكالية املصادر أي املؤثرات
اليت تتجلى يف النص ،يإمنا هو أيضا حقل ياسع ألشكال متعددة من الظواهر التناصية اليت تنتمي إىل ثقافات ساةقة
أي أخرى سائدة يمعاصرة ،فهو ابحملصلة حقل ياسع جملموعة من الصيغ اخلفية جمهولة املصدر ياألصل ،يجمموعة من
األقوال ياالستشهادات الال ياعية ياآللية اليت يستشهد هبا دين عالمات تنصيص .استطاعت هذه النظرية أن تتعدى
مبفهوم النص كنسيج جاهز جيب البحث يراءه عن املعىن إىل مفهوم النص كنسيج تتشاةك يف حبكته الرموز يالصيغ
يالدالالت ييذيب فيه "الفاعل أي الكائن املتلفظ"مهما كانت ماهيته لي دي عسريا على الكشف إال من خالل قراءة

حتليلية متأنية.

اجمللة الديلية لدراسات الل ة العرةية يآداهبا

اجمللد الثاين ،العدد اخلامس ،تشرين األيل2020 ،
6

نظرية "تعددية األصوات" يف مدرسة حتليل اخلطاب الفرنسية :منذ ميخائيل ابختني حىت اليوم

د .رهام جرادات

مصطلح "عرب التناصية":
تربز يف هذا السياق نظرية الناقد البنيوي يأستاذ األدب الفرنسي "جريار جينيت" ،الذي يفضل مصطلح "عرب
التناصية" أي كما ترمجها ةعضهم ب"املتعالقات النصية" ي يدرج حتت لوائه مخسة مصطلحات متثل مخسة أنواع
أساسية تتلخص كما يلي:
" -1التناصية" :ياملتمثلة يف عبور نص ما لنص آخر أبشكال متعددة كاالستشهادات على سبيل املثال يهو
نفس املعىن الذي سبق يأن أشران إليه يف الفقرات الساةقة.
" -2التوازي النصي" أي كما يفضل ةعضهم ترمجته ب "املناص" يالذي ميكننا تعريفه ةكونه «ةنية نصية تشرتك
مع ةنية نصية أصلية مبقام يسياق معينني يالعمل على جمايرهتما من أجل احملافظة على البنية الكاملة
ياملستقلة يهذا ياضح يف املعارضات الشعرية مثال») (6يغالبا ما يوجد هذا النوع يف العالقة اليت يقيمها
النص مع حميطه النصي املباشر من خالل العنايين الرئيسة يالفرعية يالرسومات التوضيحية املرافقة للنص
ياملالحظات يغريها .هذا ي«تعد هذه إشارات تكميلية ترتبط ارتباط ا يثيق ا ابلنص األصلي ،يعادة ما تكون
هذه اإلشارات داخل النص أي تتقدم عليه أي تتأخر عنه إال أهنا يف مجيع األحوال تقع يف حميطه»). (7

" -3ما يراء النص" :هو عبارة عن العالقة اليت ترةط النص ةنصوص أخرى تتحدث عنه دين أن تلفظ ةه
ابلضريرة أي أن تذكره يف ةعض األحيان ،فهي يف ال الب نصوص نقدية تتنايل النص احلايل ابلتحليل
يالتفسري أي اإلدانة ،سواء مت ذلك ةطريقة تلميحية مبهمة أي ةطريقة صرحية جلية.
" -4معمارية النص" :ييقصد ةه إسناد النص إىل النوع النصي أي الفئة اليت ينتمي إليها .فهو عبارة عن جمموعة
اخلصائص أي السمات العامة اليت ينتمي إليها كل نص حبيث ميكن تصنيفه ضمن فئة معينة كالرياية أي
الشعر أي النص الصجفي أي العلمي ،إخل.
" -5التشعب النصي" :يهو أن يكتب النص الالحق النص الساةق ةطريقة جديدة أي العالقة اليت جتعل النص
الالحق يشتق ةطريقة ما من النص الساةق ،ييتضح التشعب النصي ةشكل خاص يف احملاكاة يالتقليد
يالتأييل يغريها من أشكال حتويل النصوص (مثال ذلك :قصيدة هنج الربدة املبنية على قصيدة الربدة).
اجمللة الديلية لدراسات الل ة العرةية يآداهبا
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نظرية تعددية األصوات "التلفظية":
لقد شهد حتليل اخلطاب تطورا حقيقيا يف الطريقة اليت ينظر هبا إىل ما يعرف ابلفاعل أي الكائن املتلفظ يذلك
ةفضل نظرية (تعددية األصوات "التلفظية") اليت ظهرت يف مثانينيات القرن العشرين على يد الل وي الفرنسي أيزيالد
ديكري .حيث ظهرت هذه النظرية كردة فعل على نظرية إمييل ةنفنيست الذي كان يقر أن الكالم ال ميكن إسناده إال
إىل شخص ياحد فقط ،يالذي عاد اة ما يعود عليه ضمري املتكلم ليكون ةذلك هو املسؤيل الوحيد عن الكالم الذي
تلفظ ةه .يكمن اهلدف األساسي من نظرية ديكري يف االعرتاض على فردية الفاعل املتكلم من جهة ،ييف التأكيد
على الفكرة اليت سبقه إليها ابختني ةوجود أصوات خمتلفة مركبة ةعضها فوق ةعض يف كل حديث أي نص .يمن هنا
جاءت التسمية الفرنسية ( )polyphonieاملركبة من مقطعني ( )polyيتعين متعدد ي ( )phonieيتعين
أصوات.
يمن هنا يؤكد ديكري على الصب ة اجلمعية لألصوات داخل النص من خالل التمييز ةني يحدات ثالث:
 -1الفاعل أي الكائن املتكلم؛ يهو الكائن الذي يصدر ةشكل فعلي يحقيقي يمادي النص ،أي يقوم ةكتاةته
أي ابلتلفظ ةه يف زمان يمكان حمددين.
 -2املتكلم يهو كائن منبثق عن اخلطاب؛ مبعىن أنه مسؤيل عن الكالم الوارد يف النص دين أن يتقاطع ابلضريرة
مع املنتج الفعلي هلذا النص.
 -3الفاعل أي الكائن املتلفظ يهو الكائن الذي يظهر يف النص من خالل يجهات النظر ياآلراء الواردة فيه
دين أن يذكره ابلضريرة كاتب النص صراحة أي أن يشري إليه من خالل كلمات حمددة.
يلكي نوضح الفرق ةني الفاعل املتكلم ياملتكلم يالفاعل املتلفظ نورد مثاالا يتعلق ابلكالم املنقول أي االقتباس
ةشكل مباشر حيث ال يعترب الفاعل املتكلم (املقتبس) نفسه مسؤيالا عن الكالم املنقول يإمنا جمرد انقل له ،يف حني
يكون املتكلم هو من يورد يجهات نظر غريه يف النص دين أن يتبناها ابلضريرة أي ينسبها لنفسه أي يتفق معها .يف
حني أن الفاعل املتلفظ هو املسؤيل املباشر عن اآلراء ييجهات النظر الواردة يف النص حىت يإن متت اإلشارة إىل تلك
اآلراء ةصورة تلميحية خفية.
لقد أفضى هذا التمييز ةني هذه "الوحدات" الثالثة ،يالذي تستند إليه نظرية ديكري املتعلقة ةتعددية األصوات،
إىل حتليل ظواهر ل وية أساسية يمعقدة أةرزها السخرية اللفظية يالنفي ياالفرتاض املستبق.
اجمللة الديلية لدراسات الل ة العرةية يآداهبا

اجمللد الثاين ،العدد اخلامس ،تشرين األيل2020 ،
8

نظرية "تعددية األصوات" يف مدرسة حتليل اخلطاب الفرنسية :منذ ميخائيل ابختني حىت اليوم

د .رهام جرادات

ففي هذا السياق تندرج أفكار ديكري اخلاصة ةظاهرة السخرية يف الل ة ضمن إطار نظرايت سبريةر يييلسون اليت
ظهرت عام  1978يآالن ةرياندينيه اليت تبعتها يف عام  1981حيث تنص على أن املتكلم إمنا ينشئ مسافة ةينه
يةني حديثه عندما خيتار السخرية كطريقة ل وية للتعبري .فعلى سبيل املثال ال احلصر ،يشري ديكري إىل أن يجهة النظر
"الساخرة أي التهكمية" اليت تظهر يف الكالم أي النص الساخر ال ميكن إسنادها أي أتييلها إىل املتكلم ،يإمنا إىل
صوت آخر أي إىل "شخصية" أخرى ميثلها الفاعل املتلفظ .يعليه ،فإن التمييز ةني الفكرة اليت يتحمل املتكلم
مسؤيليتها يتلك اليت يتنصل منها يصبح أمرا عسريا .ييتوجب عندها على املخاطب أي املرسل إليه أن يلجأ إىل
إشارات عديدة كنربة الصوت أي تعاةري الوجه ليستدل هبا على السخرية املوجهة إليه .يمن املعلوم أن االستدالل على
السخرية يصبح أكثر تعقيدا يف اخلطاب املكتوب الذي ت يب فيه تلك العوامل غري الل وية املساعدة .ييف هذه احلالة
جيد القارئ نفسه مضطرا إىل اللجوء إىل إشارات نصية معينة كعالمات الرتقيم مثال (عالمات التنصيص أي عالمات
التعجب) أي إىل إشارات سياقية ثقافية ياجتماعية يإيديلوجية حمددة.

أما عن ظاهرة النفي يف الل ة ،فتشكل هي أيض ا جزءا من إشكالية تعددية األصوات .فبالنسبة لديكري ،حتمل
اجلمل املنفية آاثر حوار مسترت ةني يجهيت نظر متعارضتني تربز كل ياحدة منهما فاعالا متلفظ ا خمتلف ا عن اآلخر.

يتبىن املتلفظ األيل (الذي من املفرتض أن ميثل املخاطب) يجهة النظر املرفوضة يف حني يتوىل املتلفظ الثاين مسؤيلية
دحض يجهة النظر هذه .تعد كل يجهة نظر منهما ياجهة ملتلفظ خمتلف يسترت حتت غطاء املتكلم الذي عادة ما
يتبىن يجهة نظر املتلفظ الثاين ،أي ةعبارة أخرى ذلك الذي يتوىل دحض يجهة النظر موضوع النقاش .نذكر على
سبيل املثال ال احلصر استخدام صي ة نفي مثل( :أان ال أزعم أن )...يف ٍ
نص ما ياليت يفرتض الكاتب من خالهلا
يجود يجهة نظر مقاةلة ستقوم ابالعرتاض على فكرته فيستبق هو ةديره هذا االعرتاض املفرتض أبن يدحض مباشرة
الفكرة املعارضة اليت ميكن لآلخر أن يكوهنا أي أن يتبناها.
يمن اجلدير ابلذكر أن ظاهرة االفرتا ض املسبق يف الل ة ميكن أن ختضع هي األخرى للتحليل من يجهة نظر
تعددية أي حوارية .مييز ديكري) ،(8يف أتييله احلواري لظاهرة االفرتاض املسبق يف الل ة ،ةني فاعلني متلفظني يتواجدان
معا يف مجلة ياحدة .تقع مسؤيلية احملتوى املفرتض ٍ
جلملة ما على عاتق املتلفظ األيل الذي ميثل صواتا مجاعيا يعرب عن
الرأي العام يالسائد .أما املتلفظ الثاين فسيكون مسؤيالا عن احملتوى املؤكد للجملة ،فيتقاطع ةديره مع املتكلم مبعىن
املصدر الفعلي لتلك اجلملة .لقد استنبط ديكري فكرة إسناد مسؤيلية احملتوى املفرتض إىل رأي اجلماعة السائد من
م
الل وي آالن ةرياندينيه الذي أدخل عام  1981مفهوم "الفاعل املتحري أي املتفحص" يهو من يضمن صالحية أي

شرعية الكالم ةعد التحري منه يالذي ميكن أن يقصد ةه الناس عموما أي شخصا حمددا ةعينه يت ري يف كل مرة ةت ري
اجمللة الديلية لدراسات الل ة العرةية يآداهبا
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الكالم يسياقه .يعليه ،ميكن أن يكون ذلك الفاعل املتحري هو املتكلم عينه ،أي املخاطب أي أية جمموعة غريية
أخرى أكثر عددا).(9
ابإلضافة إىل مجيع ما ذكر ،تربز عدة أمساء أخرى يف مدرسة حتليل اخلطاب الفرنسية عند احلديث عن نظرية
تعددية األصوات .يمن ةني تلك األمساء نذكر إيدي ريليه الذي مييز منذ عام  1985ةني أنواع عدة من اخلطاب
ابستخدام مصطلحات مثل "اخلطاب األحادي" ي"اخلطاب احلواري" حيث يشري األيل إىل اخلطاب أي النص
الصادر عن متكلم أي كاتب ياحد ،يف حني يعرب الثاين عن اخلطاب أي النص الذي يديره عدة شركاء .يهو يعترب أن
النص األحادي نص م لق على نفسه مبعىن أنه ال يعرض سوى لوجهات نظر خاصة ةفاعل متلفظ ياحد فقط ،يف
حني تتواجه يف النص احلواري جمموعة من األصوات أي جمموعة من املتلفظني الذين يعرضون كالما منسواب إىل آخر
غائب). (10

نظرية التباين اللفظي:
يمن خالل ما سبق ،ميكننا القول إ ن نظرية "تعددية األصوات" قد جنحت يف إظهار السمة التباينية للخطاب.
حيث متثل اإلشكالية التباينية نقطة االتقاء لعدة أصوات منسوةة إىل مصادر تلفظية متباينة يذلك يف إطار الوحدة
اخلطاةية الواحدة ،يهذا ما أفضى إىل ظهور نظرية جديدة يف فرنسا يف العام  1982على يد اللسانية املعريفة جاكلني
أيتيه-ريفو ياليت عرفت نظريتها ةنظرية "التباين التلفظي" .فمن ةني عناصر التباين اليت ميكن التعرف عليها يف
النصوص املختلفة ،تسلط هذه الباحثة الضوء ةشكل خاص على "تقاطع النصوص" ابملعىن الذي سقناه ساةقا ملفهوم
التناص .حيث ينتج النص أي اخلطاب عن تقاطع عدة نصوص ساةقة جتتمع فيما ةينها يف هذا الفضاء اجلديد الذي
يشكله النص احلايل .يعليه ميكن القول إن التباين املقصود هنا هو تعددية األصوات يف النص الواحد .يجيدر ابلذكر
أن جاكلني أيتيه-ريفو متيز هنا ةني نوعني من التباين أي التعددية مها :التباين الظاهر يالتباين التكويين أي التأسيسي.
يقصد مبفهوم التباين الظاهر مجيع األشكال الل وية اليت يستطيع املرء من خالهلا التعرف على يجود آاثر نصوص
أخرى يف النص احلايل .يتنقسم هذه األشكال ةديرها إىل أشكال معلنة يصرحية كاالستشهادات املوضوعة ةني
عالميت تنصيص أي كاجلمل املعرتضة على سبيل املثال ،يتعد هذه األشكال يسائل ميكن للمتحدث أي الكاتب أن
يعود من خالهلا إىل كالمه املنقول حمداثا ةذلك نوع ا من "عدم التوافق" ةني ما يقوله يةني الكالم املسند إىل الفاعل
املتلفظ .ييف هذا السياق تشري هذه الباحثة إىل يجود أرةعة أنواع من أشكال "عدم التوافق" ةني املتكلم يالفاعل
املتلفظ من شأهنا رسم احلديد ةني كل ما ميكن أن ينسب إىل املتلفظ من آراء يةني ما ليس له صلة ةه.
اجمللة الديلية لدراسات الل ة العرةية يآداهبا
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تتلخص أنواع "عدم التوافق" األرةعة كما يلي:
" -1عدم توافق" اخلطاب أي النص مع نفسه الذي ميكننا التعرف إليه من خالل مجل معينة مثل " كما يقول
فالن" أي "ابملعىن الذي قصده فالن".
" -2عدم توافق" الكلمات مع األشياء كأن تقول مثال" :كيف ميكنين أن أصيغ هذا املعىن؟" أي " إهنا الكلمة
املناسبة حق ا".
" -3عدم توافق" الكلمات مع نفسها ،يذلك عند استعمال تعاةري مثل" :ابملعىن اجملازي للكلمة" أي "ةكل ما
حتمله هذه الكلمة من معا ٍن".
" -4عدم التوافق" ةني الفاعل املتلفظ ياملرسل إليه كأن تطلب من املخاطب أن يسعفك ابلكلمة أي التعبري
املناسب أي أن تقول له ابلعامية مثال" :على قولتك".
أما فيما يتعلق ابلتباين التكويين أي التأسيسي ،فتؤكد أيتيه-ريفو أن اخلطاب أي النص ال يقتصر على األشكال

الظاهرة ألصوات أخرى يف النص ،يإمنا يتكون من أشكال عديدة من اجلدل ياملناقشة مع نصوص أخرى يمن
العالقات اليت يكوهنا مع تلك النصوص .يةذلك يكون اخلطاب حماطا ابلنصوص األخرى من مجيع االجتاهات يلكن
املكون للخطاب احلايل .يعليه فال ميكننا الفصل ةني كل ما هو
ةطريقة ال ميكن فصلها عن النسيج الداخلي ّ
"جوهري" يف اخلطاب يكل ما هو "خارجي" عنه فتقاطع النصوص كما يراه اللساين الفرنسي ميشيل ةيشو ما هو إال
«الفضاء الذي تتشكل ةه تلك األشكال الل وية اليت جتعل منه نسيجا ياحدا مرتاةطا يتعطي املتلقي ذلك االنطباع
الومهي أبن النص يعرض ابلضريرة أفكار مؤلفه يآرائه حول أمور كثرية») . (11جتد أيتيه-ريفو ،اليت تستند يف
فكرها إىل فكر جاك الكان يف التحليل النفسي ،أن املتكلم دائما ما يكون منقسما أي جمزأا يف الاليعي ،يلكنه حييا

يف اعتقاد يمهي ال ةد منه ةكونه مستقال يف إدراكه ييف خطاةه كذلك) .(12نستذكر هنا فكرة "احلوارية املطلقة"

اليت أطلقها ابختني يمفادها أن كل خطاب هو فضاء جيتاحه حضور اآلخر ةشكل مستمر.

هذا يال ميكن أن نتحدث عن البعد التفاعلي لل ة دين أن نتطرق إىل فكر أنطوان كوليويل حول مفهوم "التلفظ
املشرتك أي الثنائي" ،فقد استبدل كوليويل مصطلح املرسل إليه مبصطلح جديد هو "املتلفظ املشرتك" يذلك لكون فعل
التلفظ (مبعىن الفعل الذي ينتج عنه خطاب أي نص مكتوب) هو فعل مشرتك يثنائي ةني شريكني يلعب كل منهما
ديرا حيوايا يف ةناء اخلطاب .ابلنسبة لكوليويل ،فإن "املتلفظ املشرتك" يتواصل هو أيضا عرب أتييل معاين الكالم

الصادر عن املتلفظ األيل ،يابلتايل عرب رديد األفعال اليت سيصدرها .يةعبارة أخرى ،تشكل رديد أفعال "املتلفظ
املشرتك أي الثاين" أتثريا على املتلفظ األيل صاحب النص .ترتجم رديد األفعال هذه ةشكل مباشر يفوري يف
اجمللة الديلية لدراسات الل ة العرةية يآداهبا
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احملاداثت اللفظية (الشفوية) ةفضل مجيع العناصر الل وية يغري الل وية اليت تدل املتلفظ األيل على أن شريكه يتاةع
حديثه ييتفاعل معه .تسمى هذه العناصر "ابلضواةط" يهي عبارة عن جمموعة من اإلشارات اليت يصدرها املتلفظ
املشرتك كي تؤكد قيامه ةديره ٍ
كمتلق هلا .ةعض هذه الضواةط لفظي حبت مثل (إمممم ،آه ،فعالا ،أها )...يةعضها
اآلخر ينتمي إىل أديات التواصل غري اللفظي كاالةتسام يهز الرأس يغريها .ففي احلالة اليت يتبىن فيها املتلفظ املشرتك

أي الثاين ردة فعل مباشرة ،يطلق عليه كوليويل تسمية "املتلفظ املشرتك املستمع" أي "املتلفظ املشرتك القارئ).(13
يعلم اجلميع اليوم أن القارئ يف النصوص املكتوةة ابت ميثل هو أيضا سلطة متلفظ اة تلعب ديرا حيوايا يف
اخلطاب .كما جتدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أعمال الفيلسوف يالريائي اإليطايل أيمبريتو إيكو يمن أةرزها كتاةه
"دير القارئ أي التعاين التأييلي يف النصوص السردية" ( )6الصادر عام  1985يالذي أظهر فيه أنه ميكن اعتبار
"املتلفظ املشرتك القارئ" قارائا منوذجيا أي مثاليا يقوم كاتب النص ةتكوين تصور مسبق عنه قبل البدء ةكتاةة النص.
يرتكز هذا التصور عاد اة على الفكرة اليت يكوهنا كاتب النص عن القدرات املرجعية للقارئ النموذجي ياملتمثلة

مبجموع التصورات ياألحكام ياملعارف املكتسبة يف شىت جماالت احلياة) .(14يانطالقا من هنا ينظم كاتب النص
م
"اإلسرتاتيجيات" اليت سيعتمدها يف كتاةة نصه ،يذلك ابالستعانة ةبعض الوسائل املوضوعة حتت تصرفه ياليت نذكر
منها على سبيل املثال :اختيار ل ة النص ياليت تستثين ةذلك كل قارئ ال يتحدث هذه الل ة (مثال ذلك ةعض
إعالانت التوظيف اليت تنشرها الصحف احمللية ياليت جندها مكتوةة ابلل ة اإلجنليزية) ،أي اختيار موريث من املفردات
أي من الصور البالغية اخلاصة مبجموعة اجتماعية أي ل وية أي ج رافية أي عقائدية معينة (نذكر على سبيل املثال
مقاالت الكاتب األردين الساخر أمحد حسن الزعيب الذي يستخدم مصطلحات مستقاة من املوريث الل وي الشعيب
ملنطقة مشال األردن حتديدا) .يهبذا ال يكتفي كاتب النص ابلتنبؤ ةطبيعة القارئ النموذجي ،يإمنا يساهم كذلك يف
رسم صورة هلذا القارئ ةطريقة جتعل احمللل اللساين للنص قادرا على التعرف غلى اإلشارات النصية اليت تطفو على
سطح النص ياليت تدل ةذلك على صورة هذا القارئ .يعلى الرغم من ذلك ،يؤكد اللساين الفرنسي ديمينيك ماجنونو
أن هذا التصور من قبل الكاتب للقارئ النموذجي للنص ،يالذي غالب ا ما يرتبط ارتباط ا يثيق ا ابلنوع الذي ينتمي إليه
النص ،ال يعرب ابلضريرة عن القارئ احلقيقي يالفعلي للنص املتمثل جبمهور القراء الذين قرؤيا أي سيقرؤين النص

ةشكل فعلي).(15
التعددية التأويلية:
يندرج هذا النوع من التعددية يف األصوات ضمن إطار "التعددية التأييلية" اليت ترتبط ارتباطا يثيقا ابللساين
الفرنسي "ةول ريكور" الذي يؤكد على أن النص األديب يتضمن عالقات تفاعلية جتمع كاتب النص ابلشخصيات
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املتحايرة يالرايي ابإلضافة إىل القراء املستقبليني احملتملني .يكما أشران قبل قليل ،يرى ريكور أن البعد التأييلي للنص
يتحقق لدى املتلقي يف مرحلة ما قبل الفهم ياملتمثلة ابالدراك األييل ملوضوع النص يأسلوةه أي ما ميكن التعبري عنه ب
"حدس الداللة الكلية للنص" أي "استباقية املضمون يالداللة" يهي ما يشكل املرحلة األيىل من القراءة .أتيت ةعد
ذلك املرحلة الثانية يهي مرحلة التفسري ابالعتماد على البىن الل وية يالضواةط البنيوية يالسيمائية املتواجدة يف النص
ةشكل حيقق توقعات الكاتب يف مرحلة ما قبل الفهم ،حيث يقوم القارئ ةتطوير الداللة يتعميقها لتبدأ ةعد ذلك
املرحلة الثالثة ياألخرية اليت يتم فيها التأييل ابلرتكيز على املقصدية ياملرجع يالعودة إىل كالم اآلخر .يتشكل هذه
املراحل الثالثة ما يسمى ابلدائرة التأييلية .يعليه ،تعتمد التأييلية عند ريكور على «جمموعة من اخلطوات املنهجية يف
مقارةة النصوص األدةية ياإلةداعية يالفلسفية ،يأتييل النصوص الدينية يالكتب املقدسة ياخلطاابت الالهوتية .يميكن
حصرها يف ثالث خطوات منهجية هي :ماقبل الفهم ،يالتفسري ،يالتأييل»). (16
يفيما يتعلق ابلتفاعلية يف التأييل ،جيدر التنويه هنا إىل أن الفاعل املتلفظ نفسه ميكن أن يصبح يف ذات الوقت
املتلفظ املشرتك أي الثاين يذلك عندما يراجع النص الذي كتبه ةشكل مستمر سواء أكان ذلك ةتنقيحه أي إبجراء
التعديالت عليه .ميكننا أن نعترب أ ّن كاتب النص (املتلفظ) ،يف مثل هذه احلاالت "مايراء اخلطاةية"" ،جيزئ نفسه"
إىل عدة "يحدات تلفظية" ةطريقة متكنه من "التعليق على نصه يف إطار ذلك النص نفسه") .(17يعليه ،ميكن

اعتبار تلك اإلشارات "ما يراء اخلطاةية" إحدى أقوى اإلشارات الدالة على تعددية التلفظ يف النص ،يابلتايل كشاهد
حقيقي على البعد احلواري لذلك النص .ففي الوقت الذي يتكون فيه النص متهيدا إلةرازه إىل حيز الوجود ،يقيّم

النص ذاته ييعلق على نفسه ملتمسا ةذلك موافقة املتلفظ املشرتك الثاين .يكما يؤكد شاريدي يماجنونو يف معجم حتليل
م
اخلطاب الصادر عام  (18) 2002فإن اخلطاب املكتوب ،يالذي يعد عادة من أدق النصوص يأكثرها انضباطا
يالتزاما ةقواعد "النوع النصي" ،حيوي العديد من هذا النوع من اجلمل "ما يراء اخلطاةية" .نسوق مثاال على ذلك

خطاب البحث العلمي الذي عاد اة ما حيوي العديد من اجلمل اليت من شأهنا إظهار عدم الدقة يف استخدام ةعض
املفردات (مثال :عبارة "إن صح القول") أي تلك اليت تمعىن إبعادة صياغة اجلملة ليطمئن الكاتب إىل سالمة يصوهلا
إىل القارئ كأن تتم إعادة الصياغة ابستخدام مصطلحات مثل" :ةعبارة أخرى"" ،مبعىن آخر"" ،على يجه أدق" ،إخل.
"الوجه" و "الصورة" يف دراسات غوفمان:
هذا ي ال ميكننا احلديث عن السمة احلوارية للخطاب يعن العالقات ةني املتلفظني األيل يالثاين دين اإلشارة
إىل نظرايت اللساين االجتماعي األمريكي إيرفينغ غوفمان حول مفهومي "الوجه" (أي ما ميكن االطالق عليه ب"ماء
الوجه") ي"الصورة" يف العالقة مع اآلخر يف اخلطاب الل وي ) .(19فعلى الرغم من نشوء هذه النظرية يف السياق
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األجنلو-ساكسوين (املقاةل للسياق الفرنسي يف اللسانيات) ،إال أهنا كثريا ما يتم تدايهلا يف الدراسات التحليلية التاةعة
للمنظور الفرنسي يف حتليل اخلطاب.
يعد غوفمان الرائد يف جمال علم االجتماع التفاعلي حيث أدخل مصطلح "ماء الوجه" للداللة على أن كل
متحدث ميلك ييطالب ةصورة إجياةية يذات قيمة لذاته .يعندما يتواصل مع اآلخرين فإنه يصبح ابلضريرة مسؤيالا عن
تلك الصورة مبعىن أنه يحده من ميلك أن "ينقذها" أي أن "يفقدها" على حد تعبريه .ابإلضافة إىل ذلك فهو جمرب
على أخذ صورة اآلخر ةعني االعتبار ،فهو ميلك أن "حيافظ" عليها أي أن "يهددها" سواء أكان ذلك ةصورة عرضية
ال إرادية أم ةصورة مقصودة إرادية .ييعد مفهوم "الوجه" لدى غوفمان من املفاهيم احملورية اليت ترتكز عليها مجيع
طقوس احلوار يالتفاعل الل وي إذ أهنا تكتسب قيمة اجتماعية .فبالنسبة ل وفمان يضفي اجملتمع على الفرد صورة
إجياةية تبع ا ملوقعه يديره يف اجملتمع ،فعلى كل ياحد منا أن أيخذ ةعني االعتبار موقعه يموقع اآلخر يف اجملتمع كي
يتمكن من "محاية" صورته يصورة ذلك اآلخر أيض ا .يكي يتمكن من فعل ذلك ،عليه أن يستعني أبديات معينة متكنّه
من أال تفضي أفعاله أي أقواله إىل هتديد أي "فقدان" صورته اخلاصة أي تلك املتعلقة ابملتلقي .يذكر غوفمان هنا نوعني
من تلك األديات الل وية اليت غالب ا ما يلجأ إليها املرء يف معرض تفاعله مع اآلخرين يمها :التجنب أي احملاشاة،
ياإلصالح أي الرتميم .يتمثل التجنب أي احملاشاة يف جتنب املواضيع الشائكة أي جتنب التعرض ألسئلة حمرجة ال يرغب
املتحدث ابإلجاةة عليها ،أما االصالح فيتمثل يف شىت أشكال االعتذار).(20
"االستشهاد" :الظاهرة التناصية األبرز:
ييف معرض احلديث عن التعددية الل وية ،تنب ي اإلشارة إىل الشكل األكثر شيوعا من أشكال التعددية أال

يهو االستشهاد أبقوال اآلخرين .يمن أةرز اللسانيني الفرنسيني الذين تطرقوا هلذا املوضوع نذكر أنطوان كومبانيون
يديمينيك ماجنونو الذي يعرف االستشهاد على أنه جزء أي أجزاء من خطاب آخر يتم تضمينه أي ترمجته يف خطاب
حايل حبيث يمعد كل خطاب منهما فعل تلفظ مستقل ذا سياق خمتلف .يعلى الرغم من إدخال سياق داخل آخر إال

أن اخلطاب يرتك لكل سياق استقالليته ،فهو يكتفي إبيراد كالم اآلخر دين املساس مبحتواه .يةذلك يكون خطاب
النقل املباشر عن اآلخر أكثر األشكال "إخالص ا" للنص األصلي حيث يهدف إىل احملافظة على تفرد ياستقاللية كل
من اخلطاب الناقل ياخلطاب املنقول عنه .يعليه ،عندما يقوم كاتب النص إبدخال أقوال منسوية إىل غريه يف نصه عن
طريق ما يسمى "ابألفعال املدخلة" يعالمات الرتقيم املتمثلة ةعالمات التنصيص ،فهو يتيح للخطاب املنقول أن
م
يستقل عن اخلطاب الناقل خالق ا ةديره نوع ا من االنقطاع الظاهر يف جمرى اخلطاب ،األمر الذي جيرب الفاعل املتلفظ
املسؤيل عن اخلطاب الناقل أي املستشهد أن يبتعد ةقدر كبري عن اخلطاب املنقول .يعندها فقط سيتسىن له أن يعلن
م
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موقفه من ذلك اخلطاب املنقول سواء أكان موقفا إجياةيا مؤيدا ،أي على العكس من ذلك إبختاذه موقفا داحضا أي
مستنكرا.
هذا ييؤكد ديمينيك ماجنونو يف معرض حديثه عن االستشهاد ) (21أن أتييد أي دحض كالم اآلخر ليس

اهلدف الوحيد يراء اللجوء إىل هذا النوع من التعددية ،يإمنا قد يكون أيضا هبدف إكساب خطاةه ةعدا موضوعيا
(خاصة يف خطاب البحث العلمي مثالا) حيث يلعب غياب اإلشارات الشخصية يضمائر املتكلم العائدة على
الكاتب املقتبس من اخلطاب املنقول ديرا يف تعزيز غياب الفاعل املتلفظ من اخلطاب الناقل لصاحل الفاعل املتلفظ
م
املسؤيل عن اخلطاب املنقول .يقد يهدف اللجوء إىل االستشهاد ،من جهة أخرى ،إىل تعزيز حجة أي دليل أي ةرهان
ما ،يذلك ةنسبه إىل فاعل متلفظ معريف أي موثوق يف امليدان الذي يتحدث عنه النص.
ييقسم ماجنونو االستشهادات إىل ثالث فئات تبعا للوظائف اليت تقوم هبا يف اخلطاب ،يذلك على النحو التايل:
" -1استشهاد األثر " :حيث تشكل االستشهادات جزءا من خطاب حقيقي هبدف إضفاء صب ة "األصالة"
ي"املصداقية" على اخلطاب الناقل .ييف هذه احلالة ،ال يكون دير االستشهاد أن يربهن شيئا ما ،يإمنا أن
يضمن استمرارية اخلطاب الناقل ضمن منظومة نصية حمددة.
" -2استشهاد الثقافة" :ييمقصد ةه االستشهاد ةكبار املؤلفني أي ةشخصيات معريفة ينظر إليها كإشارة إىل ثقافة
كاتب النص الناقل الواسعة .يهدف االستشهاد يف هذه احلالة إىل الولوج إىل القيم املرجعية اخلاصة هبذه
االستشهادات اليت تشكل جزءا من املسلمات الثقافية اليت من املفرتض أن يتشاركها أفراد جمتمع ل وي
يثقايف معني .كما ميكن أن يكون هلذا النوع من االستشهادات قيمة مجالية معينة.
" -3استشهاد اإلثبات" :يهو كما يتضح من امسه االستشهاد الذي يلجأ إليه كاتب النص يف معرض سوقه
عددا من احلجج يالرباهني اليت تؤيد موقفه ،يذلك إما حملتوى تلك االستشهادات أي لسمعة كاتبها أي
قائلها .كما يمطلق على هذا النوع من االستشهاد اسم "استشهاد السلطة" ألنه يرتكز إىل السلطة اليت تتمتع
هبا النصوص املعريفة "ابلنصوص األساسية" يهي تلك النصوص املعريفة منذ زمن ةعيد لدى مجاعة معينة من
البشر كالكتب الدينية املقدسة على سبيل املثال .أي قد يرتكز إىل السلطة اليت تتمتع هبا حكمة الشعوب أي
ما يعرف ابألمثال الشعبية ،أي تلك اليت تستند إىل السلطة االجتماعية اليت يتمتع هبا ةعض املؤلفني أي
األشخاص من أمثال القادة أي الرموز املعريفة يف السياسة أي التاريخ أي غريها.
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"تعددية األصوات" اليوم:
امتد ش ف علماء اخلطاب الفرنسيني ةنظرية "تعددية األصوات" إىل يومنا هذا ،حيث تنظم منذ مطلع األلفية
الثالثة العديد من املؤمترات يالنديات الديلية اليت هتدف إىل أتطري جديد يدقيق للمصطلحات املتداخلة يف هذا اجملال،
يحمايلة التمييز ةشكل خاص ةني مصطلحي "احلوارية" ي "تعددية األصوات" ضمن نظرة ل وية معاصرة .تربز اليوم
العديد من الدراسات اليت أخذت على عاتقها "تنقية" نظرية ابختني من الشوائب –إن جاز لنا التعبري _ اليت حلقت
هبا عرب السنني خاصة يأن الفرنسيني مل يعرفوها إال من خالل الرتمجات ألعمال هذا الكاتب الريسي ،يليس من
خالل دراسات مياشرة هلا ةل تها األم.
لقد أدى النجاح الواسع الذي القته هذه النظرية إىل تدايل العديد من املفاهيم اخلاصة ،يلكن ةتأييالت انةعة
من فكر فرنسي حمض يستند إىل املراجع الفرنسية اخلاصة مبا يعرف ةلسانيات التلفظ .حيث تربز اليوم أمساء عديدة
يف هذا اجملال من أمثال جاك ةريس يلورنس ريزييه يغريمها ،حيث أخذ هذان األخريان على عاتقهما مهمة توضيح
الفريقات الدقيقة ةني مصطلحات أساسية يمتداخلة عادة ما تستخدم كمرتادفات كمصطلحي "احلوارية" ي"تعددية
األصوات" ،أي مصطلحي "احلوارية" ي"التناص" ،أي حىت مصطلحي "احلوارية" يما ميكن تسميته ب"تداخل اخلطاب"
يهو مصطلح متدايل أطلقه الل وي السويسري الشهري جان-ميشيل آدام.
يعليه ،ال يسعنا إال أن نقول إن ابختني ،يمنذ سبعينيات القرن املاضي ،ما فتئ أن يكون مرجع ا ال غىن عنه يف
مجيع الدراسات األدةية يالل وية اليت تعىن أبشكال "ال ريية" يف اخلطاب .كما تتم االستعانة ةنظريته يف جماالت حبثية
أخرى عديدة كتلك املتعلقة ةدراسات أنواع النصوص املختلفة على سبيل املثال ،أي تلك اخلاصة مبصطلح الكرنفالية
الذي اقرتحه ابختني ذاته للتعبري عن أشكال "احملاكاة الساخرة" للواقع يف النص السردي.
اخلالصة
ابت استخدام مصطلح "تعددية األصوات" شائع ا جدا يف أايمنا هذه يةشكل أساسي يف جمال حتليل
اخلطاب الل وي ،ييشكل ظهوره رمزا لتحول عميق للطريقة اليت يمنظر هبا إىل املتلفظ (املتحدث أي الكاتب) حيث مل

يعد هذا األخري كالا متجانس ا ،يإمنا نتاج تضمني ألقوال متباينة لكل منها طبيعتها يغايتها يخصائصها متام ا كما هي
احلال يف األيركسرتا املوسيقية .ية ض النظر عن الطبيعة اليت تظهر هبا تعددية األصوات يف الل ة ية ض النظر عن
التسميات ياملصطلحات املختلفة املستخدمة للتعبري عنها ،فإنه ابت من املؤكد اليوم أبن ظاهرة التناص أي التعددية
إمنا تشكل نوع ا من "طقوس" الكتاةة أي من " التقاليد النمطية" يف الكتاةة السائدة يف النصوص كلها على اختالف
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أنواعها .يكما ابت من املؤكد كذلك أن يجودها يف النص حيقق يظائف تدايلية أي ةراغماتية أساسية فهي تسمح
لكاتب النص أن "ميوضع" نصه ضمن دائرة معينة من النصوص يأن يبين ةينه يةني قرائه املستقبليني عاملا مشرتكا من

املرجعيات املشرتكة ياملتوقعة من القراء .كما أهنا تسمح للقراء حمديدي اخلربة يف جمال ما أن يلجؤيا إىل معارف جديدة
من خالل دراسات اآلخرين ،الساةقة منها ياملعاصرة ،ياليت تناقش ذات املوضوع مع النص احلايل .انهيك عن كوهنا
تساهم يف إعطاء اخلطاب أي النص صب ة علمية أي شرعية داعمة لكاتب النص يف طريقة عرضه للموضوع.
لقد جنح ابختني ،الذي انطلق من منظور أديب ينقدي ،يف أن ينشر نظريته احلوارية يف عامل اللسانيات لتصبح
هذه النظرية ياحدة من أعمدة علم حتليل اخلطاب .يأفضى ثراء هذه النظرية يجدهتا إىل ظهور العديد من التأييالت
ياالستخدامات املختلفة ،يقد رأينا ذلك ابلتفصيل من خالل النظرايت ياملصطلحات العديدة اليت ظهرت على يد
جمموعة من الفالسفة يالنقاد ياللسانيني الفرنسيني .يعلى الرغم من ذلك ،ال زالت أعمال ابختني جمهولة ابلنسبة
لكثريين يمل تنشر مجيعها ةشكل كامل ،مما يفتح الباب ياسع ا أمام املزيد من الدراسات ياالكتشافات املتعلقة هبذه
النظرية اجلديدة ياملتجددة على مر السنني.
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