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 أفعال الكالم البسيطة

 عبيد بن محلة .أ
 1جامعة ابتنة

 15/12/2018 :اتريخ الّنشر           32/13/3512:اتريخ القبول           13/51/3512:اتريخ اإلرسال

  :ملخص

أصحاهبا على مجلة من النظرايت املهمة فإن نظرية الفعل إذا كانت التداولية تقوم عند 

الكالمي تشكل النواة املركزية هلا، إذ ال يكاد خيلو مؤلف يف الدراسات اللغوية احلديثة من التعرض 

هلذه النظرية بطريقة أو أبخرى ذلك أهنا استطاعت أن تؤصل القيمة الرباغماتية للعمل اللغوي 

عة الفعل اللغوي حداث مؤثرا بل ومغريا للعامل، فهذه النظرية وعرب التداويل؛ حيث جعلت من طبي

واقعيتها العملية أعادت تشكيل العامل من خالل اللغة مستندة على حدودها الداللية والوظيفية 

ومعتمدة على قوهتا اإلجنازية، فقد حتولت معها وظيفة الظاهرة اللسانية من الوصف واإلخبار إىل 

فاللغة إذن ليست بنية وداللة فحسب بل هي أيضا فعل كالمي نؤدي من خالله  اإلجناز والتأثري،

أغراضا خمتلفة، والكالم ليس عملية تبادل لألخبار فقط بل هو أيضا فعل مضبوط بقواعد دقيقة 

يرنو إىل تغيري حال املخاطب وموقفه، وفهمنا للكالم يعين تشخيص مضمونه اإلخباري، وحتديد 

 1يمته وقوته اإلجنازيةغرضه التداويل أي ق

 التداولية؛ أفعال الكالم، القوة االجنازية: الكلمات املفتاحية
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 :مقدمة

الفعل اللغوي خماضا عسريا حىت استوى على سوقهوغدا نظرية  مفهوم عرف

همت يف تفسري الكثري من القضااي اليت عجزت عنها النظرايت البنيوية سأمكتملة 

 أعالمهارغم تنوع مدارسها وكثرة والعقلية والداللية 

يف هذه املسرية الطويلة خنبة من الفالسفة واللغويني الذين تركوا  شاركوقد 

اقتفاء ، وقد ارأتينا تتبع جذور هذه النظرية و احلديثة بصماهتم على طريق هذه النظرية

ي مث القفزات النوعية اليت سامهت يف نقل اهتمامها من الفعل اللغو  ،مراحل تطورها

البسيط املرتبط ابجلملة إىل الفعل اللغوي املركب فالكلي املهيمن على النص أو 

تعقيباهتم عرضروادها ومطوريها، و أهم أعمال خنبة من تتبعاخلطاب من خالل 

 .وإضافاهتم

 املغالطة الوصفية -1

أفعال الكالم، نظرية احلقيقي لاملؤسس ( J. R. Austin)أوستني  . ش. جد  عي  

نيت بلغة بذورها األوىل فهو الوريث الشرعي لتيار فلسفة اللغة العادية اليت ع  وواضع 

آلراء فالسفة -حسبه-النظرة القاصرة من البداية "أوستني"التداول اليومية،فقد عارض 
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الذين يعتربون أن امللفوظات غري الوصفية ال معىن هلا وال جدوى من 2اللغة الوضعانيني

ألهنا 3"الوهم الوصفي"أو املغالطة الوصفية اسم لتحديد وأطلق على هذا ا ،دراستها

وظهر أتثريه البارز يف هذه النظرية 4سجنت استعماالت اللغة يف اجلمل الوصفية فقط

كيف How to do things with words"بعد إصدار مؤلفه املوسوم بـ

 "نصنع األشياء ابلكلمات

حول تصنيف القضااي ابعتبار فمنذ البداية فن د أوستني ما كان من وهٍم فلسفي 

ذا الوهم الذي قام على افاراض مفاده أن أحكام القضااي ال لخلوا إما الصدق والكذهب

حتقق من أن عددا  بعد أن  أن تكون وصفا حلالة واقعية أو تكون إثباات لواقعة عينية

 ابلة الحتمال التصديق أو التكذيبمن القضااي اليت كانت تعترب ذات أحكام قكبريا 

، 5إذ جند أهنا ال تصف حالة،وال تثبت واقعة مطلقا ،وما هي يف احلقيقة كذلك

هو يف الواقع إجناز هلا ال وصفأو "أمرتك ابلصمت"ذه العبارة مثال فتلفظنا هب

مث قامبتقسيم التعابري اإلخبارية إىل وصفية وإثباتية؛ فأما (فرض الصمتلسعي )يإثباأت

، وأما التعابري اإلثباتية (السماء صافية)فيها وصفيا  التعابري الوصفيةفهي ما كان احلكم

 (.مات زيد)فهي ما كان احلكم فيها إثباتيا 

 امللفوظات الوصفية واإلجنازية -3
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خبارية وبني امللفوظات بني امللفوظات اإل" أوستني"من أعماله ميز  اتليةيف مرحلة 

فاإلخباريةحسبه هي اليت تصف العامل اخلارجي ولخضع ملعيار الصدق 6اإلجنازية

مبجرد التلفظ هبا بشرط توفر أما اإلجنازيةفننجز هبا أفعاال (املطر يتهاطل)والكذب 

لخضع ملعيار  هي و 7"إنشائيات"يسميها " أوستني"وهذا ما جعل  ،شروط جناح معينة

 .(أطع والدك)النجاح والفشل 

بني النوعني من امللفوظات اقارح مجلة من  "أوستني"ي الحظه ونظرا للتداخل الذ

حتوي )وقسم هذه املعايري إىل مقالية  ،لتمييز األفعال اإلجنازية عن الوصفية8املعايري

وأطلق على املخالفات ( شروط املالءمةحتوي )وأخرى مقامية ( حنوية ومعجمية اشروط

ألهنا معايري الزمة واالخالل ( االخفاقات)م اليت تقع للمعايري املقامية األربعة األوىل اس

أبحدها يؤدي إىل إخفاق الفعل وفشله، فيما أطلق على املخالفات اليت تقع 

ألن خرق أحد هاذين املعيارين ال جيعل الفعل ( اإلساءات)للمعيارين األخريين اسم 

 . فاشال ولكن تكون طريقة أدائه سيئة

 9(املقامية يف اجلدول املوايلهذه املعايري املقالية و  صيخقمت بتل)
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 اخلروقات معايري مقامية معايري مقالية

 

  أن تشتمل

اجلملة على 

فعل إجنازي؛ 

يعد، يهدد، 

 ..حيذر

 

  أن يكون

الفاعل         

هو نفسه 

 املتكلم

 

  أن يكون الفعل

املستعمل مبنيا 

               وجود إجراء عريف  

أو مؤسسايت متعارف 

عليه   لدى املشاركني 

 يف التواصل

فعقد الزواج عندان              

ال يقع إال ابلصيغة 

  الشرعية املعروفة

 االخفاقات

هذه املعايري األربعة 

الزمة واالخالل 

أبحدها يؤدي إىل 

إخفاق الفعل وفشله 

 فال يعد منجزا

 

 

  أن تكون الظروف

مالئمة لإلجناز 

ن مناسبني و واملشارك

 للتنفيذ

م هو من كح فاحلح 

يعلن     بداية 

 سواهال املباراة    

 

  جيب تنفيذ االجراء

من طرف كل 

املشاركني بطريقة 

 صحيحة

فال يقول األب 

جتك زو   :للخاطب

 إحدى بنايت

  جيب أن يؤدى

 االتفاق آداء كامال

فال بيع إبجياب 

 دون قبول
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؛ 10صليةأوستني يف مرحلة الحقة وقسم التعابري االنشائية إىل قسمني صرحية وأعاد 

أبين  أعدك)فاإلنشائية الصرحية هي ما يصرح فيها املتكلم بفعل دال على إنشائيتها 

لية فهي تعابري أتيت لإلنشاء وال يتم التصريح فيها ص، أما اإلنشائية األ(سأزورك غدا

أن يكون على ، واشارط يف الفعل االنشائي(غدا سأزورك)ابلفعاللدال على إنشائيتها 

لإلخبار الفعل وإال فسيكون ( أعدك)صيغة املضارع املبين للفاعل املتكلم كما يف 

 (.أبين سأزورك غدا وعدتك)وليس لإلنشاء 

تفاجأ بعد ذلك أبن اجلمل الوصفية قد تؤدى وفقا ملعايري اجلمل " أوستني"لكن 

ار النجاح والفشل، وأن اجلمل اإلجنازية قد تؤدى وفقا ملعايري فتخضع ملعي ،اإلجنازية

 للمعلوم

 

  أن تكون صيغة

الفعل يف 

 املضارع

  جيب أن تتوافر أفكار

مشاركة يتطلبها ونوااي 

ذك االتفاق لتأدية 

 الفعل الكالمي

د فال معىن ملن يع  

وهو يضمر اخللف 

 ابلوعد

 اإلساءات

خرق أحد هاذين 

املعيارين ال جيعل 

الفعل فاشال ولكن 

تكون طريقة أدائه 

 سيئة

  يلتزم املشاركون

مبواقفهم إىل  هناية 

 الفعل

فال عربة مبن تراجع 

عن دفع ما وعد 

 به
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بصعوبة احلسم يف  مما جعله يقر   فتخضع ملعيار الصدق والكذب ،اجلمل الوصفية

 .املعايري أو الضوابط اليت بواسطتها نستطيع التمييز بني العبارات اإلنشائية واخلربية

 الفعل الكالمي-2

أن الفعل اللغوي عموما ميثل كباقي األفعال االنسانية  "أوستني"يف مرحلة متقدمة قرر 

، شكال من أشكال السلوك االجتماعي ألنه ميثل املمارسة اللغوية والتفاعل التواصلي

بعد اقتناعه ابستحالة 11(فعل/قول)بثنائية ( إجناز/ وصف)إىل استبدل ثنائية  وخلص

الفعلي بدأ التأسيس انومنهالفصل بني اجلمل الوصفية واجلمل اإلجنازية لتداخلهما، 

لنظرية أفعال الكالم منطلقا من استنتاج مفاده أن التلفظ ابلكالم ما هو يف احلقيقة 

 13اعترب الفعل اللغوي ميثل وحدة مركبة من ثالثة عناصر فعليةو ، 12إال إجناز لفعل ما

 :14مرتبطة فيما بينها وال ميكن فصل بعضها عن بعض إال إجرائيا، وهذه العناصر هي

ويندرج  ،يتمثل يف التلفظ ابألصوات :(L’acte Locutoire) الفعل القويل(أ

 :حتته ثالثة أفعال فرعية تنجز يف الوقت ذاته

 الفعل الصويت(L’acte phonétique): صوات ألميثل عملية التلفظ اب

 معني وفق نظام لغوي
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 الفعل الرتكييب(L’acte phatique):  ميثل عملية التأليف بني الكلمات

 .راعاة القواعدمباملنطوقة 

 الفعل الداليل(L’acte rhétique): وإحاالت  يتمثل يف إعطاء معان

 .15لكلماتالتلك 

الذي ننجزه بواسطة الفعل هو  :(L’acte Illocutoire) الفعل اإلجنازي( ب

 . كالتحذير16القول

األثر الذي حيدثه  هو:(L’acte perlocutoire) الفعل التأثريي( ج

 .17الفعللدى املخاطب

ختم أوستني أعماله بتصنيف أفعال الكالم على أساس قوهتا اإلجنازية إىل مخسة وقد 

 :18أصناف

 احلكميات(les verdictatives) : لخص إصدار أحكام تقييمية أو

 ...رم، يقد  تقديرية؛ يربئ، يقي  

 املمارسات(les executives) :  يعلن، ممارسة السلطات؛ يعني   لخص ،

 ...يقيل
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  الوعدايت(les commissives) : يتعهد املتكلم من خالهلا بفعل

 ...شيء؛ أعد، ألتزم

 السلوكيات(les conductives) :  إبداء سلوك معني؛ أعتذر،  لخص

 ...أواسي، أهنئ

 العرضيات(les expositives) :  الشرح والنقاش واحلجاج؛ أثبت،  لخص

 ...أبرهن

ورغم األعمال اجلليلة اليت قدمها أوستني يف هذا املضمار إال أنه يعارففي األخري 

 عن عدم وعرب  ،ألفعال الكالمبصعوبة وضع معايري صارمة للوصول إىل تصنيف حمكم 

 .رضاه عن النتائج اليت توصل إليها

 الوحدة الصغرى للتبليغهو الفعل اإلجنازي  -3

األمر الذي أدى إىل  ،لألفعال الكالمية وفق معايري واضحة" أوستني"تصنيف ؤسَّسمل ي  

فاحلدود بينها ال تبدو  ،وجودنوع من اخللط الذي ميكن أن يقع بينتلك التقسيمات

 .J)ل ري س. ر. ج"بتلميذهالنجيب وسليل مدرسة أوكسفورد اللغوية  اواضحةمما حد

R. Searle)"حيث أضاف فأبدع وضبط فأحكم حىت ،للسري على خطى أستاذه

استوى على يديه مفهوم األفعال اللغوية نظرية حمكمة رصينة تستهوي القاصي 
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عية يف موقف كالمي حينما أنفث واحدة من تلك النفثات السم"ح إذ صر  ،والداين

 19" أددي فعال كالمياين  فيمكن القول إ

الذي غدا حديث العام واخلاص  *"speech acts"مصطلح " لري س" فقدوضع 

وقرر منذ البدء أن الوحدة األساسية الصغرى للتبليغ اللغوي والتواصل هي الفعل 

وضح أن دراسة أفعال أ، و 20اإلجنازيال العالمة أو الكلمة أو اجلملة كما كان يعتقد

الكالم دراسة دقيقة هي يف احلقيقة دراسة للغة يف حد ذاهتا وليست دراسة للكالم 

فعال اإلجنازية ليستا دراستني ، وأن دراسة اجلمل ودراسة األ"دي سوسري"بتعبري  فقط

ر أن التكلم يف حد ذاته ميثل وقر  منفصلتني بل مها دراسة واحدة من زاويتني خمتلفتني، 

يرتبط ابلعرف اللغوي االجتماعي مبا ال  شكال من أشكال السلوك اإلنساين املنظم

وضع قواعد عرفية اجتماعية ثقافيةتتحكم لذلك ،كلمنييقل عن ارتباطه مبقاصد املت

 :21يف إجناز الفعل اللغويوحتققنجاحه وصنفها إىل

تؤسس وتوجه إخراج اإلجناز إىل الوجود وحتدد معايريه، واخللل فيها :قواعدأتسيسية -

 .        يؤدي إىل فشل الفعل اللغوي كقواعد لعبة كرة القدم
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وتوجه اإلجناز يف الوجود كقواعد ،تنظم أشكال الفعل اللغوي :قواعدضابطة -    

 وال تؤثر على أداء الفعل ،اللباقة

 الفعل القضوي-0

حالة الهتمامه بدراسة املعىن سناد واإلبدراسة الفعل القضوي بشقيه اإل" لري س"اهتم 

-سناد عن مفهوم الفعل اللغويكاألمر والوعدفهما حالة واإلحيث فصل مفهوم اإل

فقيام  ،(أال تقوم اي رضا؟ -قم اي رضا -قام رضا )اثبتان بينما هو متغري؛  -حسبه

فرق بني احملتوى القضوي و ، رضا اثبت يف هذه اجلمل ولكن أغراضاجلمل متغرية

 ،(للفرحة: اي سالم)دون حمتوى قضوي اإلجنازيفقد يكون الفعل  ،والقوة اإلجنازية

خرج : ؛ فقولناأفعال إجنازيه خمتلفةوقد يكون للمحتوى القضوي الواحد عدة 

واحد يف احملتوى القضوي ؛ف(أمر)زيد ليخرج  و ( استفهام) هل خرجزيد؟،و (إخبار)زيد

 كما بني  ختلف من مجلة ألخرى،  الفعل اإلجنازميلكن خروج زيداجلمل الثالث وهو 

 22يدل على القوة اإلجنازيةما أن هناك من العناصر الاركيبية داخل اجلملة "لري س"

"indicateur de la force illocutionnaire "كعالمات الارقيم والنرب ،

ومنها ما يشري إىل احملتوى القضوي كاملركب اإلسنادي، وميز يف هذا االطار بني النفي 

أعد أال  -فالنفي القضوي ال يغري طبيعة الفعل اإلجنازي ؛ القضوي والنفي اإلجنازي
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-ال أعدك ابجمليئ-غري طبيعة الفعل اإلجنازي فإنه ي اإلجنازيأما النفي -أكررها 

 :التايلعلى النحو 23فعل اللغويرابعية للصل إىل إعادة صياغة تركيبة وتو 

يقابل عند أوستني الفعل .  )يتمثل يف التلفظ بعبارة وفق قواعد اللغة :الفعل القويل( أ

 (الصويت والاركييب

:         وينقسم إىل فرعني مها(Acte propositionnel)الفعل القضوي( ب

                                                        (Acte de predication)فعل اإلحالة أو اإلسناد  -

 (يقابل عند أوستني فعل الداللة)  (Acte de reference) الفعل احلملي -

هو )كاألمر والوعد  جرد التلفظ به  فعل يتحقق يف الواقع مب :الفعل اإلجنازي( ج

 ( نفسه عند أوستني

هو )هو ما ميكن أن حيدثه الفعل اإلجنازي يف املتلقي كالتحفيز  :الفعل التأثريي( د

 (نفسه عند أوستني

جيب أن  *:شروط متهيدية -:24هي ومن أجل إجناح الفعل اإلجنازي وضع شروطا

 .يكون املتكلم يف الوضع الذي يسمح له بتحقيق اإلجناز

 .جيب أن يراعي ظروف خماطبه واستعداداته *



50اجمللد 11العدد  (3322-5321)العربّية   

3512ديسمرب10  

131 

جيب مراعاة العالقات اإلسنادية اليت تضبط احملتوى  *:شرط احملتوى القضوي -

 .القضوي

 .جيب أن يكون املتكلم جادا يف كالمه *:شروط اجلدية -

 .جيب أن يكون قاصدا إىل حتقيق إجنازه*

 .جيب أن يكون املتكلم عازما على حتمل تبعات إجنازه *:الشرط األساسي -

منوذج الوعد كفعل إجنازي وصاغ وفقه شروطا جتعل " لري س"ولتوضيح األمر اعتمد 

 :25التواصل ممكنا

 .ضرورة وجود متكلم وخماطب -

 .ضرورة وجود قناة تواصلية -

 .جيب أن يكون املشاركون على علم ابللغة املستعملة للتواصل -

 .أن يكون املشارك مدركا لسلوكه وقادرا على إدراك سلوك غريه يف التواصلجيب  -

جيب أن يكون التواصل قائما على أدوار واقعية وجادة على عكس ما هو يف  -
 .املسرح وما شاهبه

 .    جيب أال يكون هناك أي عائق مادي حيول دون إمتام التواصل -

الءمة اليت جتعل الفعل الكالمي ليتمكن بعدها من تطوير تصور أوسنت لشروط امل
 :انجحا إن حتققت ومنها
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 يتم إجناز الفعل على يد املتكلم يف زمن املستقبل 

 وجود نية وإرادة حقيقية من املتكلم للقيام ابلفعل 

 املتكلم يريد التأثري على املخاطب قصد القيام ابلفعل 

  فق بني املتكلم واملخاطب يف املقصداالتو 

  مكانية الفهمإالعادية كوضوح الكالم و حتقق شروط التواصل 

 أن يقوم املخاطب ابلفعلفي تكلمرغبة امل 

 وقصد املتكلم 26التالدم بني معىن اجلملة 

اثين عشر معيارا للتمييز بني األفعال اإلجنازية " سريل"ويف مرحلة متقدمة وضع 

 : 27وتسهيل تصنيفها وهي

  االختالف يف الغرض اإلجنازي؛ فاألمر ليس كالوعد 

   االختالف يف اجتاه املطابقة ؛ ففي اإلخبارايت الكلمات تطابق العامل ويف

 .لزاميات حيدث العكساإل

  االختالف يف احلالة النفسية املعرب عنها؛ فاملتوسل ليس كاآلمر 

  االختالف يف قوة عرض الفعل اإلجنازي؛ فاالقاراح ليس كاإلصرار 
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  املوجه من األب البنه ليس   االختالف يف منزلة املتكلم والسامع؛ فالطلب

 .كالطلب من االبن ألبيه

 االختالف يف طريقة ارتباط القول ابالهتمام؛ فاملدح ليس كالراثء 

   (عبارات الربط)االختالف يف طريقة ارتباط امللفوظ بسائر اخلطاب. 

   االختالف يف احملتوى القضوي الذي حتدده مؤشرات القوة اإلجنازية؛ فالتنبؤ

 ليس كالوصف

 دائم فقد غري التصنيف فاالختالف بني األفعال الكالمية الدائمة واملتأرجحة؛

 .نذكره وقد حيذف

  ؛ عكسهافعال اليت تتطلب مؤسسات غري لغوية و االختالف بني األ

 فاالستجواب خيتلف عن السؤال

 أعد )؛ فالوعد عكس االقناع عكسهاو  لإلجناز فعال القابلةاالختالف بني األ

 (لختلف عن أقنع

  االختالف يف أسلوب أداء الفعل اإلجنازي؛ فاإلعالن خيتلف عن اإلسرار. 

 األفعال الكالمية غري املباشرة -2
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ألنه يعتقد أهنا أكثر 28وميزها عن املباشرة ابألفعال الكالمية غري املباشرة"لري س"اهتم 

التلميح أكثر من تواترا يف كالمنا من األفعال املباشرة ألننا منيل يف حواراتنا إىل أتثريا و 

حراج وتوخي حفض ماء التصريح ألسباب عدة منها التأدب وجتنب اإل

لذلك وجب فهم هذا النوع من األفعال وحسن أتويلها، كما ويعتقد أن ،29الوجه

التوجيهات هي اجملال األصلح لدراسة األفعال الكالمية غري املباشرة، وتبىن لفهمها 

غري )ف األفعال اإلجنازية إىل بسيطة ومعقدة فاقارح تصني،آلية قرايس االستداللية

فعال ، وأما األمساواي للمعىن احلريففيها يكون قصد املتكلم فبسيطة فأما ال؛ (مباشرة

 .ة حرفية ومستلزمني خمتلفتني إجنازيتنيفيها قوتفنجد عقدةاملجنازية اإل

املتحجرة وبني أن ويف معرض دراسته لألفعال الكالمية غري املباشرة تناول العبارات 

األوىل تكون للعبارة داللتان حرفية ومقامية ويف الثانية في املعىن خالهلا مير مبرحلتين

 . أو املقامية 30حي الداللة احلرفية وتبقى املستلزمةمت  

ليصل يف األخري إىل وضع تصنيف مخاسي ألفعال الكالم ابلاركيز خاصة على املعايري 

 :31وهي كااليت( ازي،اجتاه املطابقة،املوقف النفسيالغرض اإلجن)الثالثة األوىل 

 خبارايتاإل(ActsAssertive):  يعلم ينبه، يقرر، يصف، : كأمثلة عنها

غرضها نقل املتكلم لواقعة ما من خالل قضية حمددة  -...                يصنف
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اجتاه املطابقة  -                  (غرضها اإلجنازي العام هو التقرير)تعرب عنها 

يدخل يف  -يف أفعاهلا يكون من الكلمات إىل العامل                       

درجة قوهتا  -خبارايت كل اجلمل اخلربية املثبتة واملنفية واملؤكدة         اإل

أفعاهلا اإلجنازية  -اإلجنازية حسب احتوائها على املؤكدات أو عدمها          

 ... خبار والوصف والتقرير والثناءاوح بني اإلتار 

 التوجيهيات(Actsdirectives) :أيمر، مينع، يوصي، : كأمثلة عنها

اجتاه  -     32الغرض اإلجنازي هلا حتريك السامع لتنفيذ فعل ما -...   يقارح

 -املطابقة فيها تغيري العامل حبيث يطابق الكلمات                                 

احلالة النفسية املعرب عنها من خالل التوجيهياهتي رغبة املتكلم يف أن ينفذ 

 املستمع الفعل املذكور 

 لزامياتاإل(Acts Commissifs) :يعد، يتعهد، يتفق : كأمثلة عنها

أن يلتزم املتكلم بفعل هو غرضها اإلجنازي  -...                     على، يهدد

وجوب تغيري العامل فيها هو اجتاه املطابقة  -مستقبلي                           

من احلالة النفسية املعرب عنها  -ليطابق الكلمات                              
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فعألو تركه                                                                   هي التعبري عن الرغبة يف تنفيذ خالهلا 

 لختلف عن التوجيهيات يف أن املتكلم هو الذي ينفذ الفعل وحيدث التغيري -

 التعبريايت(Actsexpressive):يشكر، يواسي، يهنئ، : كأمثلة عنها

غرضها اإلجنازي هو التعبري عن موقف  -...                           يشكو

فيها يتوافق الفعل اإلجنازي مع التعبري عن  -نفسي من قضية معينة             

ال يوجد معها اجتاه مطابقة بني العامل والكلمات  -املوقف النفسي                

 العكس   وال

 عالنياتاإل(Actsdeclaratives):  ن، ييعني، يسمي، يد: كأمثلة عنها

تتعلق أفعاهلا الكالمية غالبا مبؤسسات  -...                              يربئ

غري لغوية أو أبشخاص خمولني ويف ظروف خاصة                                                       

                          -معني وضع تعريف ملصطلح-االخبارايت أحياان تقارب من  -

 يكون اجتاه املطابقة فيها يف االجتاهني  -

 : احلواري وقواعد احلوار االستلزام-2

من خالل وضعهجملة 33"لكالمبراز القيمة التداولية لبعمل جب ار إل""بول قرايس"قام

من القوانني واملبادئ الصارمة اليت توضح كيفية استعمال الناس للغة بطريقة فع الة 
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:                                                               34ومؤث رة،حيث توصل إىل أن الناس يف حواراهتم

                                                             (إخبار)   اجلو ابرد     ...                يقولون ما يقصدون قد  -

                                                                                                                   (-أمر- أغلق الباب)اجلو ابرد        ...   وقد يقصدون أكثر مما يقولون    -

-ماك  هتح  - أثناء وقوع حريق)اجلو ابرد      ...بل قد يقصدون عكس ما يقولون  -

وركز اهتمامه على كيفية التمييز بني ما يقال من معان صرحية مستخلصة من الصيغة (

احلرفية للجملة مبحتواها القضوي والقوة اإلجنازية املباشرة، وبني ما يقصد من معان 

ياق مبا فيه من معان عرفية وحوارية، خاصة عند اختالف ضمنيةتفهم انطالقا من الس

 35Leمبدأ التعاونلذلك ووضع  ،املعنيني،وهو ما حيدث يف الفعل غري املباشر

Principe de cooperative الذي حيكم احلواربني املتكلم واملخاطب، وهو

وار ليكن إسهامك يف احلوار ابلقدر الذي يتطلبه هذا احل" مبدأ حواري عام مفاده 

اقارح مث ،"ومبا يتوافق مع الغرض املتعارف عليه، أو االجتاه الذي جيري فيه ذلك احلوار

 :36همتفرعة عن مبادئ أو مسلماتأربع 

اجعل مسامهتك يف احلوار ابلقدر :  maxime de quantitéمسلمة الكم -

الكايف من املعلومات                                                                           

ال تقل ما ال تعلم أو ما ال تستطيع : maxime de qualitéمسلمة الكيف  -
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                         .                                                        ثباتهإ

ليكن مقالك مناسبا للمقام                                       :  maxime de pertinenceمسلمة املالءمة -

ليكن كالمك موجزا، واضحا، : maxime de modalitéةطريقمسلمة ال -

 .منظماو 

تفسري اهلوة الكبرية وبعد اقتناعه أبن الدراسات الداللية ال تقدم إال الشيء القليل ل

ها وسيلة انجعة بني املعىن احلريف واملعىن الضمين وضع نظرية االستلزام احلواري وعد  

لالستدالل على املعىن الضمين انطالقا من املعىن احلريف، مث طورهلمعرفة كيفية 

 :37د له خواصا متيزه أمههااستخدام الناس للغة، وعد  

ويكون إبضافة قول يسد الطريق أمام االستلزام أو حيول  ،االستلزام ممكن إلغاده-

ن االستلزام احلواري أأي  ؛االستلزام ال يقبل االنفصال عن احملتوى الداليل-.دونه

متصل ابملعىن الداليل ملا يقال ال ابلصيغة اللغوية اليت قيل هبا، فال ينقطع مع استبدال 

واملقصود ابلتغري أن التعبري  ؛تغرياالستلزام م-.مفردات أو عبارات أبخرى ترادفها

فيختلف االستلزام  تلزامات خمتلفة يف سياقات خمتلفةالواحد ميكن أن يؤدي إىل اس

 . حسب السياق الوارد فيه
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واملراد به أن املخاطب يقوم خبطوات حمسوبة يتجه هبا خطوة  ؛االستلزام ميكن تقديره-

رائن تبعد السامع عن قبول املعىن فالق ،الوصول  إىل ما يستلزمه الكالم حنوخطوة 

اللفظي، فيبحث عما وراء الكالم من معىن مادام املتكلم ملتزما مببدأ التعاون، وبني 

وأوضح أننا ال نلجأ الستعمال ، أن احارام هذه القواعد جيعل احلوار فعاال وذا جدوى

بوضع شروط ا،مث قام لفاملذكورة س 38االستلزام احلواري إال عند خرق أحد القوانني

أن حيارم املتحدثون على األقل  -:ليةالتحقيق االستلزام احلوارينحصرها يف النقاط الت

أن -.                                                                 مبدأ التعاون

 املتكلم أن يظن   -.                            يعتقد املتكلم أن املعىن املستلزم ضروري

.                                                                       دراك والفهماملخاطب قادر على اإل

على -.                                    أن يعلم املخاطب حقائق معينة ضرورية-

 . املخاطب أن يكون قادرا على االستنتاج انطالقا من قاعدة املالءمة

على  -.                كني يف احلوار احارام السياق اللغوي وغري اللغويعلى املشار -

 .املتكلم أن حيارم املعىن العريف ويعرف العبارات اإلحالية

إىل اقاراح آلية استداللية لالنتقال من املعىن احلريف إىل املعىن في هناية املطاف ليتوصل

                                                                   :39الضمنيوفق اخلطوات التالية
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.                                                                 تلفظ املتكلم هبذه اجلملة -

.                                                                        املتكلم يعتد بقواعد احلوار أو مببدأ التعاون -

املتكلم املتعاون يعلم أن -       .      جيب أن يفكر املتكلم يف املعىن املستلزم-

املتكلم مل يعق املخاطب  -املستلزماملعرفة املشاركة متكن املخاطب من افاراض املعىن 

املتكلم يريد أن جيعل املخاطب  -.                             من فهم املعىن املستلزم

 .يشاركه يف فهم املعىن املستلزم الذي أراده ال احلريف

 

 

                                                           
 .121م، ص6002 خولةطالباإلبراهيمي،مبادئفياللسانيات،دارالقصبةللنشر،اجلزائر،الطبعةالثانية،: ينظر 11
كيف ننجز األشياء ابلكلمات، ترمجة عبد القادر : جون لونغشاو أوستني، نظرية أفعال الكالم العامة: ينظر 2

 11 -11،            ص 1991قينيين، أفريقيا للشرق،
القاموساملوسوعيللتداولية،ترمجةجمموعةمنالباحثينبإشرافعزالدينمجدوب،إشرافخالدميالد،دارسينا،آنروبولوجاكموشالر3

 00، ص6010 تونس،ترا،
جوتس هنده النج، مدخل إىل نظرية الفعل الكالمي، ترمجة سعيد حسن حبريي، مكتبة زهراء الشرق، : ينظر 4

 19 ، ص1111/6016، 1ط
 11أوستني، مرجع سابق، ص : ينظر 5
6.Jhon .l.(Austin) : quand dire, c est faire ; introduction traduction : 

Gilles Lane.Cf 
P41.postface de Francois Rècaniti, édition du seuil ( paris ), 1970. 

 01، ص 6001 فيليببالنشيه،التداوليةمنأوستنإلىغوفمان،ترمجةصابراحلباشة،داراحلوار،الالذقية،سوراي،الطبعةاألوىل،7
 .وما بعدها 29، ص رجعنفس امل:ينظر8
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  20-21ص  أمحدحممودحنلة،مرجعسابق،: ينظر9
 

 71أوستني، مرجع سابق، ص : ينظر 10
، دارأفريقياالشرق ،دمحمنظيف: ترمجة ،فعاللقوملنالذاتيةفياللغة ،كاترينأوريكيوين: ينظر" القول -فعل"لفهم 11

 .19، ص6001املغرب،
12Cf. Gilles Siouffi .Dan Van Raemdonck . «100 fiches pour  comprendre la linguistique» " 

breal.france .1999.p146 
 100عبد اهلادي بن ظافر الشهري، مرجع سابق، ص : ينظر 13
 16ص  مرجع سابق، جوتس هنده النج،و  10ص  أمحدحممودحنلة،مرجعسابق،: ينظر14
الفصل بني العناصر الفعلية اليت يقوم عليها الفعل القويل هو فصل إجرائي، والثابت أهنا مرتبطة لدرجة  ن  إ15

الفعل وقف على حتقيق الفعل الاركييب، و يصعب معها فصل عنصر عن آخر فصال تطبيقيا؛ فالفعل الداليل يت
 .الاركييب يتوقف على حتقيق الفعل الصويت

 : يز بني الفعل اإلجنازي والفعل التأثريي ابلتفريق بني هاتني الصياغتنيمن16
 يف حال قويل كذا، فقد حققت وعدا أو حتذيرا         صياغة فعل إجنازي     -
 بواسطة قويل كذا، فقد أزعجت خماطيب أو أقنعته      صياغة فعل أتثريي -
.                                                                                   لقد جنح أخوك: التاليةميكن أن منثل هلذه العناصر من خالل اجلملة -17

 :إن املتكلم ملا يتلفظ مجلة كهذه فإنه يكون حمققا للفعل اللغوي مبستوايته الثالثة كالتايل
 فعل قويل................... لقد جنح أخوك: "إنه قال يل -  أ 

 فعل إجنازي.......................إنه أخربين بنجاح أخي  -  ب
 فعل أتثريي...........................إنه أفرحين بقوله هذا -ج 
 661-666مرجع سابق، ص، صالحإمساعيلعبداحلقو  12صمرجع سابق، ، أمحد حنلة: ينظر18
 

، 6002 ،1الفلسفةفيالعاملالواقعي،ترمجةسعيدالغامني،منشورااتالختالف،ط: جونسريل،العقلواللغةواجملتمع19
 601ص

 *speech acts  ترجم هذا املصطلح يف الفرنسية إىل"actes de langage" ،"actes de parole "
أفعال "و" أفعال الكالم"، و"أفعال اللغة"الارمجات العربية وفقها  فكانت و سارت " actes de discours"و

 "اخلطاب

 196ص نعمانبوقرة،مرجعسابق،: ينظر20
 .11أمحد حممود حنلة، مرجع سابق،  ص: ينظر 21
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22Cf. John .R.(Searle): les actes de langage: essai de philosophie de 

langage,Hermann ,paris 1972, p 69 
 71ص مرجع سابق، جوتس هنده النج ، : ينظر 23
: آنروبولوجاكموشالر،التداوليةاليوم: ينظر24

، 6001 علمجديدفيالتواصل،ترمجةسيفالديندغفوسودمحمالشيباين،املنظمةالعربيةللارمجة،بريوت،لبنان،الطبعةاألوىل،
 وما بعدها   112ص مرجع سابق، جوتس هنده النج ، : و ينظر 11ص 

روط على أفعال لغوية أخرى مع ميكن تعميم هذه الشو  112ص مرجع سابق، جوتس هنده النج ، : ينظر25
 .بعض التغيريات

: ينظر. بتعريف فعلي يف جمال اللسانيات كما هو احلال يف جمال النحو" اجلملة"مل حيظ هذا املصطلح 26
 مارينوالغاريربيور،املصطلحااتملفاتيحفياللسانيات،ترمجةعبدالقادرفهيمالشيباين،مطبعةسيديبلعباس،اجلزائر،الطبعةاألوىل،

 70، ص6001
-70ص أمحدحممودحنلة،مرجعسابق،و   669-660ص  ، مرجع سابق،صالح إمساعيل عبد احلق: ينظر 27

71 
 

 109، ص، مرجع سابقجوتس هنده النج و112ص   سابق، الشهري،مرجع ظافر بن عبداهلادي: ينظر 28
 76ص   أمحدحممودحنلة،مرجعسابق،: ينظر 29
 .االستفهامات اإلنكارية حيل  اإلخبار حمل االستفهامففي مثل هذه : [2الضحى ]أمل جيدك يتيما فآوى  30
 70-17صمرجع سابق، ، وجوتسهندهالنج  611-616ص صالحإمساعيلعبداحلق،مرجعسابق، : ينظر31
أيمر، : أن هناك مؤشرات كفيلة إببراز الدور اإلجنازي للفعل منها صيغة الفعلزيبيله كرمير ترى األستاذة 32

: ينظر... و كذا التنغيم واملوقف" ابسم الشعب"حية وأشكال حنوية أو اصطال...يعد
 حسن سعيد العشرين،ترمجة القرن يف خاصةابلنظريةاللغوية مواقف: زيبيلهكرمير،اللغةوالفعاللكالميواالتصال
 100ص، 6011حبريي،مكتبةزهراءالشرق،الطبعةاألوىل،

 الدار الشرق، إفريقيا واحلجاج، التواصل آلليات معرفية تداولية مقاربة: نغري   نتواصل عشري،عندما عبدالسالم33
 60ص.م6002 املغرب، البيضاء،

 11-11ص  أمحدحممودحنلة،مرجعسابق،: ينظر34
ففي هذا احلوار ، فوق املكتب: الزوجة*أين مفاتيح السيارة؟     : الزوج*:  اعد مبدأ التعاونمثال الحارام قو  35

 تتمثل مبادئ التعاون
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، واستخدمت القدر (الكيف)، وكانت صادقة(ةطريقال)الزوجة إجابة واضحة اليت قررها جرايس، فقد أجابت
فلم يتولد عن قوهلا  ،(املالءمة)، وأجابت إجابة ذات صلة وثيقة بسؤال زوجها (الكم)املطلوب من الكلمات 

 10أمحد حممود حنلة، مرجع سابق، ص : استلزام، ألهنا قالت ما تقصد ينظر
 11مسعود صحراوي، مرجع سابق، ص : ينظر 36

 17ص   أمحدحممودحنلة،مرجعسابق،: ينظر37
. نعم راجعت دروسي: هل راجعت دروسك ونظفت أسنانك؟           االبن: األب: خرق قاعدة الكم - 38
            طهران يف تركيا أستاذ؟             : التلميذ: خرق قاعدة الكيف -(.   يستلزم أنه مل ينظف أسنانه)

 .                                 طبعا وموسكو يف العراق: األستاذ
.                                                مثة سيارة أمام منزل خالد: أين محزة؟ سعيد: علي: خرق قاعدة املالءمة -
انحية  هأدر مث قفل، املفتاح يف القم، اجته إىل الباب، ضع : يستأذن للدخول شخص: خرق قاعدة الكيفية -

 11ص أمحد حنلة،: ينظر... اليسار
 116ص  سابق، أمحدحممودحنلة،مرجع: ينظر39


