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أظير المغكيكف المتخصصكف اىتماما بارزا بالقضايا المسانية منذ أقدـ العصكر، ككاف ىذا االىتماـ محككما 
كؿ أمة  فانبرت .الحياة االجتماعية، فكاف تطمعيـ إلى معرفة المغة كال سيما الشكؿ الذم سجمت بوبمتطمبات 

 .تعرض لغتيا بما تحمؿ مف سمات تخٌكليا أف تككف المغة النمكذجية التي يحتذل بيا في الدراسات المغكية
 .ثـ مدرسة ككبنيجف كمدرسة لندفففي أكربا نجد مدرسة جنيؼ . فظيرت المدارس المسانية بداية القرف العشريف

كنتج عف . كفي أمريكا برزت التيارات المسانية اليامة كالمسانيات الكصفية كالبنكية كالقكاعد التحكيمية لشكمسكي
أدت إلى ظيكر تيارات لسانية جديدة كالمسانيات التداكلية،  ىذه المدارس كالتيارات نظريات كمفاىيـ لغكية متباينة،

كلقد تكصؿ إلى أٌف ىناؾ  .النمط المعرفي القائـ عمى فف اإلقناع كالفصؿ بيف الكبلـ كالعمؿ كىك تيار تجاكز
فيدرس ظكاىر المغة باعتبارىا كبلما  أفعاؿ كبلـ تنشئ حدثا حيف نطقيا، فأصبح يعنى بالبعد االستعمالي لمغة،

كلت أف تجد في رحابيا أجكبة كما أف األبحاث كالمؤلفات حا. يستعممو شخص ما في مقاـ ما ألداء غرض معيف
لى مف نتكمـ؟ كمع  :مثؿلكثير مف األسئمة  ماذا نصنع حيف نتكمـ؟ ماذا نقكؿ بالضبط حيف نتكمـ؟ كمف يتكمـ؟ كا 

 (1) .مف نتكمـ؟ كألجؿ مف؟ 
يا فمـ يعد ينظر إلي.إذ تغيرت النظرة إلى المغة كلقد أحدث التكجو إلى العناية بالظكاىر الكبلمية تحكال جذريا،

عمى أنيا نظاـ مف األدلة مستكدع في أدمغة المتكمميف، نظاـ تندرج فيو ىذه األدلة ضمف عبلقات تركيبية معينة 
 .(2)خاصة بكؿ لساف، بؿ عمى أنيا نشاط يتحقؽ في كضعية خطابية تبادلية كمقيدة بقيكد خاصة 

 ممخص
يمكف فيـ المغة إذا لـ نفيـ الخطاب، كال نفيـ  ال

ىذا اإلى كاستنادا . الخطاب إذا لـ يكف ىناؾ تكاصؿ
سانيات التداكلية كأصبحت مجاال االتجاه جاءت المٌ 

غكم بعد أف نافح عنيا كؿ مف د بو في الدرس المٌ يعتٌ 
كتعتبر . Searleكسيرؿ J.Austinجكف أكستيف

لى النظريات التي نظرية أفعاؿ الكبلـ مف بيف أك 
حاكلت بحث العبلقة بيف الفعؿ كاإليصاؿ، لذلؾ 

المغكم حة نظرية الحدث الدراسة مكضٌ  جاءت ىذه
 .تأسيسيا كضبطيا المنيجي بيف

 

Abstract    
 Language can not be understood before 

we understand speech. This latter can 

not happen without the existence of 

communication. Depending on this view 

pragmatic linguistics appears. It 

becomes a domain that can be relied on 
in the linguistic study after the defence of 

John. Austin and Searle .They considered 

the speech act theory among the early 

theories that tried to find the relation 

between the act and receipt. For that 

reason, this study comes to clarify the 

speech act theory from its foundation to 

its systematic accuracy. 
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المرجعيات االبستمكلكجية التي انطمؽ كيتحدد الفعؿ المغكم أك الكبلمي بتعريفات مختمفة، تعكد إلى اختبلؼ 
كيعد . يعني تحقيؽ أفعاؿ لغكية  منيا الدارسكف، كمع ذلؾ فإف المتفؽ عميو ىك أف التكمـ بمغة ما أك التحدث بيا،

الفعؿ المغكم محكر اىتماـ الدراسات المسانية النصية إذ يمثؿ التأكيد عمى أشياء أك إعطاء أكامر أك إثارة أسئمة 
كعكد أك غير ذلؾ مف األفعاؿ التداكلية التي تركز عمى تأكيؿ النصكص باعتبارىا أفعاال لمغة،  كالكعكد أكالقياـ ب

كالتيديدات كاالستفيامات  كالطمبيات كاألكامر، كبتعبير أدؽ فإٌف التداكلية تقـك بتحكيؿ مختمؼ المكضكعات إلى 
 .(3)ة األفعاؿ الكبلمية بؿ إف التداكلية كانت في مبدئيا مرادفة لنظري أفعاؿ لغكية،

ككما تعد نظرية الفعؿ الكبلمي في نظر أغمب الباحثيف جزءا مف المسانيات التداكلية كبخاصة في مرحمتييا 
كنعني  .Searle" سيرؿ"، كمرحمة النضج كالضبط المنيجي عند تمميذه Austin" أكستيف"األساسيتيف عند 

عرضا مكجزا يكشؼ عف منطمقاتيا " أكستيف كسيرؿ"كؿ مف  بعرض ىذه النظرية في مرحمتييا األساسيتيف عند
 . (4)مف تطكير ليا كتعديؿ مفصميف Searleكأسسيا المنيجية، كما قاـ بو سيرؿ  التأسيسية،

كمنيجيا يقرر أف  كالمبلحظ عمى التداكلية أنيا ذات طابع عممي متغير بتغير ظركفنا كحاجاتنا المتجددة،
نما كؿ حقيقة ىي انسيابية   تكجد حقيقة مطمقة،فبل الحقيقة مف صنع اإلنساف، كعمى ىذا فإف الحقيقة ال تعمف . كا 

لى األبد، نما ىي ديناميكية كفي صيركرة مستمرة مرة كاحدة كا  كأصبحت التداكلية تعنى بتحميؿ العبلقة بيف . (5)كا 
ا الجانب ظؿ مستبعدا مف ألف ىذ فيي تدرس الجانب الحي لمغة، أم الجانب التكاصمي، النص كمستعممي المغة،

فالمغة ال يمكف أف تنعزؿ عف .قبؿ المسانييف الذيف رٌكزكا في دراساتيـ المغكية عمى عمـ التراكيب  كعمـ الداللة 
 .(6)استخداميا، بؿ إٌف االتصاؿ يمعب دكرا فاعبل إذا أردنا أف نفيـ حقيقة المغة

ية التي ارتبطت بدراسة القضايا المنطقية في إطار دراسة كال بد مف اإلشارة إلى البدايات األكلى لؤلفعاؿ المغك 
كقعت "  kantكانط"كفي العصر الحديث كتحديدا عند  ،"أرسطك"أقساـ الكبلـ مع الفبلسفة اليكناف كبخاصة 

نيا  الصيغة الخبرية تحت طائفة نقد مؤداه أف ىناؾ جمبل ليا ىذه الصيغة، لكنيا ال تقبؿ الصدؽ كالكذب، كا 
كنتيجة ليذا النقد يككف االتجاه المكضعي الذم عمؿ عمى إزاحة جزء . رج مف مجاؿ المنطؽ  كالفمسفة بالتالي تخ

 .(7)كبير مف الجمؿ التي تقبؿ الصدؽ كالكذب
حيث قاـ  مف أىـ الدارسيف الذيف قدمكا جيكدا معتبرة في ىذا المجاؿ،" أكستيف"كيعد الفيمسكؼ االنجميزم 
كقسـ الجممة الخبرية إلى إنشائية  مما ال يقبؿ الصدؽ كالكذب، الصيغة الخبرية، بتمييز نكع الجمؿ التي تحمؿ

ف اتجاه   .ككصفية، كىك ينطمؽ في ىذا التقسيـ مف أقساـ الجمؿ  كالخبرية كاالستفيامية المغكم في " أكستيف"كا 
نجاز لمجم كعة مف األفعاؿ مجاؿ الدراسات التداكلية كمذىبو الخاص، يرل أف كظيفة المغة ىي استعماؿ كا 

 :كتفرع اتجاىو في دراسة المغة إلى ثبلثة تكجيات.المغكية، مما جعمو يتجاكز مستكل الجممة 
 . دراسة األعماؿ في ذاتيا: أ 
دراسة األعماؿ عف طريؽ المحادثة، كسبيؿ المتكمـ في التعبير عف نفسو بصكرة تجعؿ المخاطب قادرا عمى: ب
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 " .غرايس"فيـ مقصده  باستعماؿ عمميات ذىنية، كأشير أعبلميا 
 ".دم كرك" كمف أشير أعبلميا دراسة متضمنات القكؿ كاالفتراضات المتبعة  كالمحاججة،:  ج

لقد حاكلت فمسفات أف تبني تصكرا لغكيا ،يغدك فعاال في التعبير عف الككف مف خبلؿ تقسيمات كتصنيفات 
نو اجتياد يرتد إلى فبلسفة  رأتيا مقننة لمنشاط المغكم، كىذه التقسيمات تمس بشكؿ مباشر الفعؿ الكبلمي، كا 

اإلغريؽ الذيف عممكا عمى صياغة جياز مقكالتي، يعالج مشكبلت الكاقع آنذاؾ، ككؿ كاقع البد لو مف ذلؾ الجياز 
كاقع يتغير كيتحرؾ كلكف اإلغريؽ انطمقكا مف خصكصيات كاقعيـ، كال. كىك ما يبرىف عميو تاريخ الفكر البشرم

 .فيوكبيف نمط التصكر المغكم  الفكرم،كىك أمر يحدث شرخا كىكة بيف الكاقع كتكجيو . كالتصنيؼ المقكالتي ثابت
أم تصنيؼ المناطقة  ىك غياب مبررات البقاء عمى تصنيؼ مبررات بقائو،" أكستيف"كاإلشكاؿ الذم الحظو 

ة ىدؼ كغاية، كأف كظيفتيا كصؼ العالـ، بينما تفرض معطيات األرسطييف كالسمككييف يقـك أساسا عمى أف المغ
العصر الحاضر المتمثمة في ىيمنة التكجو النفعي القاضي بأف ال قيمة لشيء إال بما يقدمو مف مصمحة، كمف ثـ 

 كيعد. (8)بكجكب إعادة النظر في صياغة التصكر المغكم بما يتبلءـ كطبيعة ىذا التكجو المييمف" أكستيف"اقتنع 
مؤسس ىذه النظرية ككاضع المصطمح الذم تعرؼ بو اآلف في المسانيات المعاصرة، ككاف ذلؾ في المحاضرات 

كلقد أنكر أف تككف الكظيفة الكحيدة لمعبارات  .التي ألقاىا في جامعة أكسفكرد في العقد الثالث مف القرف العشريف 
كميز بيف نكعيف مف  أطمؽ عميو المغالطة الكصفية،اإلخبارية ىي كصؼ حاؿ الكقائع كصفا إما صادقا أك كاذبا ك 

أفعاؿ إخبارية  تخبر عف كقائع العالـ الخارجي كتككف إما صادقة أك كاذبة، كقد آثر أف يعدؿ عف  األفعاؿ،
تسميتيا أفعاال كصفية ألنو ليس كؿ ما قد يقبؿ الصدؽ كالكذب كصفي، كأخرل تنجز بيا في ظركؼ مبلئمة 

 .(9)ؽ  عمييا مصطمح األفعاؿ اآلدائية كقد أطم أفعاؿ تؤدل،
فقد ظؿ يرجع النظر في ىذا  مف جيد في التمييز بيف األفعاؿ األدائية كاإلخبارية،" أكستيف"كبالرغـ مما يبذلو 

التقسيـ حتى يتبيف لو في النياية أف الحدكد بيف ىذيف النكعيف مف األفعاؿ ال تزاؿ غير كاضحة، فعاد مف حيث 
كيؼ ننجز فعبل حيف ننطؽ قكال ؟ فرأل أف الفعؿ الكبلمي مركب مف ثبلثة أفعاؿ تؤدم في الكقت بدأ إلى السؤاؿ 

بؿ  نفسو الذم ينطؽ فيو بالفعؿ الكبلمي، فيي ليست أفعاال ثبلثة يستطيع المتكمـ أف يؤدييا كاحدا كراء اآلخر،
 :(10)لدراسة فحسب كىيىي جكانب مختمفة لفعؿ كبلمي كاحد، كال يفصؿ أحدىا عف اآلخر إال لغرض ا

كيتككف مف النطؽ بأصكات لغكية ينتظميا تركيب نحكم صحيح، ينتج عنو معنى محدد ىك :  الفعؿ المفظي(1
 .كلو مرجع يحيؿ إليو المعنى الحرفي أك األصمي المفيـك مف التركيب،

اؿ كالكعد كالتحذير كاألمر كيقصد بو ما يؤٌديو الفعؿ المفظي مف كظيفة في االستعم: الفعؿ الغرضي أكاإلنجازم(2
 ألخ...كالنصح

كيقصد بو األثر الذم يحدثو الفعؿ اإلنجازم في المخاطب، سكاء أكاف تأثيرا جسديا أـ فكريا أـ  :الفعؿ التأثيرم(3
 .(11)شعكريا، كىك ما يعمؿ عمى إحداثو رد فعؿ المخاطب

 : كمف خبلؿ ما سبؽ يمكف تمخيص ذكر أكستيف في نقطتيف اثنتيف
 .في رفضو ثنائية الصدؽ كالكذب:  النقطة األكلى
 .بأف كؿ قكؿ عبارة عف عمؿ:  النقطة الثانية
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الصدؽ كالكذب بالنسبة لجمؿ اإلثبات التي كضعيا المناطقة، كيبلحظ أف ىناؾ جمبل ذكات "أكستيف "فيرفض 
 (12). إلخ ...ر كالتقرير كالتنبيوبنية مشابية لجمؿ اإلثبات كالتي يمكف لممتكمـ أف يصطنع بيا أشياء عديدة كاألم

ال يمكننا كصفيا بالصدؽ أك الكذب، إذ إٌف  ،"أتمنى لكـ سفرا ممتعا، أرجك منكـ المعذرة: "فبالنسبة لؤلقكاؿ التالية 
 . (13) كؿ ما يمكف قكلو ىك أف ىذه األقكاؿ قد تنجح أك قد تخفؽ، أك أنيا تستجيب لمقتضى الحاؿ أكال

فعؿ المغكم يحتكم حسب تحميؿ أكستيف خبلؼ القكؿ السابؽ عمى ثبلثة أفعاؿ تشكؿ كىناؾ مف يقكؿ أف ال
 .كيانا كاحدا، عمما أف ىذه األفعاؿ الثبلثة يقع حدكثيا في كقت كاحد

 : (14) الذم بكاسطتو يتفكه المرء بشيء ما ،كيتفرع إلى ثبلثة أفعاؿ فرعية:  فعؿ القكؿ -1
 .كاتيتمثؿ في التمفظ أك إنتاج أص:  الصكتي - أ
 .فضبل عف انتمائيا إلى لغة محددة( كممة)يتمثؿ في ككف ىذه األصكات تتكفر عمى صكرة : التبميغي -ب
 .الذم يجعؿ ىذه الكممات أك العبارات ذكات داللة معينة: الخطابي   -ج
فيتمثؿ في إنجاز عمؿ ما بإنتاج الفعؿ اإلنشائي، كيتعمؽ األمر ىا ىنا بتحقيؽ قصد  : الفعؿ اإلنشائي -2

 .المتكمـ
 .(15)الذم بكاسطتو أحدث كجكبا رد فعؿ لدل المخاطبيف: التأثيرم  -3

 :إلى الكصكؿ إلى تقسيـ جميع أفعالو إلى خمس فصائؿ كبرل أكستيف كخمص 
 إلخ...كتتضمف إطبلؽ أحكاـ أك قيـ عمى كاقع ما مثؿ برأ، قيـ،  :الحكميات  -1
 الخ..كتقتضي بمتابعة أعماؿ مثؿ الطرد، العزؿ، االتياـ:  اإلنفاذيات أك التمرسية -2
 راىف، نذر، كعد،: أك إلزاـ لمنفس بتقديـ كعد ما مثؿ كتتضٌمف إفصاحا عف نية ما،:  الكعديات أك التكميؼ -3

 إلخ...أقسـ
 أك تعكس سمككات إجتماعية مثؿ اعتذر، كتتضمف إظيارا لحاالت نفسية تجاه ما يحدث، :السمككيات  -4

 إلخ...مدح ىجا، ىنأ، شكر،
 أكد، أنكر، كىي تعكس صمة أحاديثنا  بما نتحدث عنو بالمحاججة مثؿ ثبت،:  التثبيتات أك العرضية -5

 إلخ...أجاب
حدث تحت عنكاف التفاعؿ، ليدلؿ عبرىا عمى التأثير محمد مفتاح كىك يت/إف تقسيمات أكستيف لـ تكف ليقبميا د

التأثير "المتبادؿ بيف اإللقاء كالتمقي في خضـ حياة حركية، األمر الذم جعمو يقترح لمتداكلية تعريفا إجرائيا كاآلتي 
المتبادؿ بيف مرسؿ كمتمقي في حالة حظكر أك غياب، باستعماؿ األدلة المغكية المطابقة لمقتضى المقاـ 

 (16).."قاؿكالم
تكمـ لغة ما أك التحدث بيا، يعني "عمى تعريفو لمفعؿ المغكم األستيني إذ يقكؿ  "محمد أديكاف "كنقؼ عند 

أكغير  تحقيؽ أفعاؿ لغكية كمنيا أفعاؿ تصمح لمتأكيد عمى أشياء أك إعطاء أكامر، أك إثارة أسئمة أك القياـ بكعكد،
 . (17)ذلؾ مف األفعاؿ المغكية

خصكصا إذا لـ تكف صيغة الفعؿ الشفكم ال تحيؿ بشكؿ  االنتباه إليو ىك مراعاتو مقصد المتكمـ،كالذم يجب 
إذ بمراعاتيا  كالبحث في المقاصد تمنحو التداكلية الكثير مف اىتماميا،. مباشر عمى نكع محتكاىا المضمكني 
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 رأسا،ف صياغة الفعؿ المغكم ثـ يتحقؽ اليدؼ النيائي المتمثؿ في المنفعة م فالناجح، كميتحقؽ التكاصؿ 
 .كالمنفعة ليست غير األثر الذم يفترض أف يتركو كؿ خطاب ناجح

كالتي أطمؽ " أكستيف"تككف صاحبة فضؿ في اختزاليا التعبير عف قائمة أصناؼ " فرانسكاز أرمينكك"كلعؿ 
أكد ك كضع سؤاال،  :كىذه البلئحة تشتمؿ عمى :لتقكؿ بعد أف أكدت عمى ريادة أكستيف . عمييا اسـ الئحة

 .(18)...  كأعطى أمرا، ككصؼ، كىدد

لتقسيمو لؤلفعاؿ عمى قاعدة مراعاة العبلقة بيف " أكستيف"عمى أنيا أدركت بناء " أرمينكك"كمف ىنا تبرىف 
ينتمي إلى أصكؿ المدرسة التخاطبية التي جاءت دراسات أصحابيا نتيجة  أكستيففعمؿ . العبلمات كمؤكلييا

الميتميف بيا بإخفاقو التقميدم لمتخاطب في تقديـ تفسير ناجح لعممية التخاطب، كيمكف تمخيص  طبيعية لشعكر
كيصبغ  أكجو اإلخفاؽ فيو، في أنو يتعامؿ مع التخاطب في عزلة عف السياقات الفعمية التي تستخدـ فييا المغة،

كقصر كظائؼ المغة  ت المغكية،عممية التخاطب بطابع مثالي تتجاىؿ فيو قضايا المبس كالخركج عف المكاضعا
ىماؿ األصكؿ التخاطبية المفسرة لمقاصد المتكمميف  . (19) عمى عممية اإلببلغ كا 
خمؼ )إذا دخؿ عميؾ شخص كقاؿ لؾ : نسكؽ مثبل يتضح بو ىذا الفعؿ الكبلمي المركب مف ثبلثة أفعاؿ

ا التي نطقت بتركيبيا النحكم الصحيح، فالفعؿ المفظي ىك الييئة التركيبية ليذه الجممة بأصكاتي( الباب أفعى
كىك : كمرجعو كجكد أفعى فعبل خمؼ الباب، كالفعؿ اإلنجازم كبمعناىا الحرفي الذم يقرر أف خمؼ الباب أفعى،

ىك ما يخمفو ىذا القكؿ مف أثر فيؾ قد : ما يقصده المتكمـ بيذا القكؿ كىك التحذير مف األفعى، كالفعؿ التأثيرم
 (20).إلخ....رب مف المكاف أك النيكض لقتميايككف الفزع أك الي

فجعميا خمسة أصناؼ، لكنو لـ ( قكتيا اإلنجازية)بتقديـ تصنيؼ لؤلفعاؿ عمى أساس ما أسماه أكستيف كقاـ 
 .يتردد في القكؿ بأنو غير راض عف ىذا التصنيؼ

كتعٌبر عف حكـ يصدره محمؼ أك محكـ أك حكـ، كليس مف الضركرم أف تككف األحكاـ :  أفعاؿ األحكاـ -1
 .(21)...يبرمء، يقدر، يعيف: كظيفية مثؿ فقد تككف تقريرية أك: نيائية 

 إلخ...أتعيد أقسـ عمى أعد،: كتعبر عف تعيد المتكمـ بفعؿ شيء أك إلزاـ نفسو بو مثؿ :التعيدأفعاؿ  -2
 إلخ...عف رد فعؿ سمكؾ اآلخريف كمكاقفيـ كاالعتذار كالتعاطؼ كالتحية كالرجاءكتعبر : أفعاؿ السمكؾ -3
اإلثبات كاإلنكار كالمبلحظة : كتستخدـ لتكضيح جية النظر، أك بياف الرأم كذكر الحجة مثؿ:  أفعاؿ اإليضاح -4

 إلخ...كاالستفياـ كالمكافقة كالتصكيب
فبلسفة  لتجٌسد مكقفا مضادا لبلتجاه السائد بيف" أكستيف جكف"اإلنجميزل  كجاءت نظرية أفعاؿ الكبلـ لمفيمسكؼ

إلى  المنطؽ الكضعي الذيف دأبكا عمى تحميؿ معنى الجممة مجردة مف سياؽ خطابيا المغكل المؤسساتي، إضافة
الجممة المعيارية، كما عداىا مف  ما كصفو أكستيف باالستحكاذ، أك التسمط المنطقى القائؿ بأف الجممة الخبرية ىي

كيؼ تنجز " كميز أكستف فى كتابو المنشكر عقب كفاتو. عنيا  أنماط مختمفة لمجممة ىى مجرد أشكاؿ متفرعة
التطفؿ  كيعني بالتطفؿ ىنا، كبيف استخداـ آخر يصفو بالتطفؿ، بيف االستخداـ االعتيادم لمغة،" األشياء بالكممات

كىك . كالركائية كالمسرحية تطفؿ بالكتابة الشعريةاالستخداـ االعتيادم لمغة، كيمثؿ أكستف لبلستعماؿ الم عمى
غيرجاد، /جاد: عمييما تسميات عدة تمييز يقتضي أكستف التفريؽ مف خبللو بيف استخداميف أطمؽ

  .ثانكم/أكليغيراعتيادم،/اعتيادم



 2132 سبتمبر -13عدد                                                                  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

98 

 

ا الصدؽ كالكذب منيا أقكاالن يتعاكرىا مفيكم أٌف األقكاؿ المغكية تعكس نمطا كنشاطا اجتماعيا، أكثر" أكستيف" يرل
كىى  الخبرية، المعنى فى إطار ما عرؼ بالمعنى القضكم لمجممة التقريرية الدارجيف بيف الفبلسفة الذيف درسكا

أمثمة يكضح فييا أنو ليست كؿ الجمؿ  كقدـ أكستف. الجممة التي يمكننا الحكـ عمييا قضكيا بالصدؽ أك الكذب
 أك طبلقا أك رىانا أك مقايضة، لتنجز كعدا أك تصريحا، أك زكاجا، خبرية، كٌبيف كيؼ أف المغة يمكف أف تستخدـ

بيف نكعيف مف  كقد عمد في البداية إلى التمييز. مف األفعاؿ التى يقترف القكؿ فييا بإنجاز الفعؿ إلى غير ذؿ
أكستيف يكرد  التقريرية، ككافعف النكع الثاني الذم أطمؽ عميو األقكاؿ  مميزا ليا األقكاؿ أسماىا باألقكاؿ اإلنجازية،

تخضع لمفيكمي الصدؽ كالكذب،  كال تأكيدا أف كثيرا مف الجمؿ كالعبارات التي يشمميا الحديث ليست خبرية،
كعبارات الترىيب  خاصة باألمنيات كالتطمعات، فالمغة تشتمؿ عمى أسئمة كعبارات تعجب، كأكامر كتعابير

افعؿ "تفضؿ أم ضرر فى المحاكلة  أم الكتب" مرحبا"، " مرحى، أحسنت"، " معذرة: "كالترغيب كالتشجيع مف مثؿ
ىذا التمييز، ذلؾ ألٌف األقكاؿ التقريرية غالبا ما تعمؿ ىي  غير أنو سرعاف ما تبيف الحقا عدـ دقة ،"ما تحب

قكاؿ األ كقد حاكؿ أكستيف فيما كاف يعمؿ عمى إرىاؼ تمييزاتو بيف أنكاع .اإلخبار األخرل عمى إنجاز فعؿ
إلى (سياؽ عرفي مكتمؿ الشركط داخؿ)المختمفة، أف يمفت االنتباه إلى األقكاؿ التي يفضي التمفظ بالفعؿ فييا 

    ." أعتذر:"اإلفصاح عف حالة النشاط التي تدؿ عميو مف مثؿ
 أقػػرب لمتعبيػػر، أكسػػتيف أف بعػػض اسػػتخدامات المغػػة فػػي أغػػراض محػػددة مثػػؿ الحجػػاج كالتحػػذير كقػػد اعتبػػر

األقػػكاؿ اإلنجازيػػة كعػػدـ  كمػا أنػػو أشػػار إلػػى إمكانيػة فشػػؿ. اإلنجػازم منيػػا فػػي أغػراض اإلقنػػاع كالتحػػريض كالتنبيػػو
فيػي إمػا أف تكػكف مكٌفقػة، بمعنػى أنيػا مكافقػة  تحققيػا، مسػتخدما حياليػا معيػارا مختمفػا عػف معيػار الصػدؽ كالكػذب

ما أف تككف غير مكفقة  :نذكرىا  ،ةشركطا لتحقؽ األقكاؿ اإلنجازيكقد كضع أكستيف  .لمقتضى الحاؿ، كا 
ثـ أف يشتمؿ الطقس أك األسمكب العرفي . تأثيره العرفي أيضا أف يككف ىناؾ طقس عرفي مقبكؿ، كأف يككف لو

  .مف قبؿ أشخاص محدديف في ظركؼ محددة عمى التمفظ بكممات محددة
  .الطقس العرفي المحددمناسبة لتنفيذ  أف يككف األشخاص المحددكف، ككذلؾ الظركؼ/ 1
 .مف قبؿ جميع المشاركيف فيو أف يتـ تنفيذ الطقس العرفي عمى نحك صحيح/2
أم أف تتكفر  الشركط شرطا آخر كىك شرط الصدؽ، كقد أضاؼ أكستيف إلى ىذه .أف ينٌفذ الطقس كامبل / 3

عبلكة عمى دكاـ كاستمرار تمسؾ كالنكايا األساسية التي يقتضييا الطقس العرفي  لممشاركيف المشاعر كاألفكار
 .          المشاركيف بالسمكؾ العرفي

عدـ تحقؽ الشرط األكؿ أك الثاني المذككريف سابقا، فإنو  كيرل أكستيف أنو إذا لـ يكف فعؿ الكبلـ مكٌفقا بسبب
 يعد فعبل"دبمف "كىكذا فإٌف إعادة تسميتؾ لكؿ سفينة تدخؿ ميناء  . طائش يمكف كصؼ فعؿ الكبلـ ىنا بأنو

مناسب كال الظرؼ  فبل الشخص المحدد طائشا لعدـ تحقؽ الشرط األكؿ، أك طائشا لعدـ تحقؽ الشرط الثاني،
األمر ىنا بسكء استخداـ فعؿ الكبلـ،  كأما إذا انتفى تحقؽ الصدؽ فى إنجاز الفعؿ، فإنو يمكننا كصؼ. أيضا

كيؤكد  .بكعدؾ في حيف إنؾ عاـز عمى عدـ اإليفاء د،أع: تنكم الدفع، أك قكلؾ دكف أف أراىف: كمثاؿ ذلؾ قكلؾ
 :أكستيف أننا حيف نتمفظ بقكؿ ما نقـك بثبلثة أفعاؿ

  .كيقصد بذلؾ األصكات التى يخرجيا المتكمـ كالتي تمثؿ قكال ذا معنى :فعؿ التمفظ. 1
كىك  ،أك تأثيرا مقصكدا  فيك ينجز معنى قصديا كيقصد بذلؾ أف المتكمـ حيف يتمفظ بقكؿ ما، :فعؿ قكة التمفظ. 2
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تكفر السياؽ العرفي  أسماه أكستف بقكة الفعؿ، كقد اشترط أكستف لتحقؽ ىذا المعنى اإلنجازم ضركرة ما
الكعد ىنا  -يعتمد معناىا اإلنجازم  ،"سأحضر لرؤيتؾ غدا" :فعبارة مف مثؿ. المؤسساتي لغة كمحيطا كأشخاصا

كاثقا  كأف يككف ـ قادرا عمى اإليفاء بكعده، كأف ينكم فعؿ ذلؾ،بحيث يككف المتكم شركطيا، عمى مدل تحقؽ -
قد يحيؿ المعنى اإلنجازم ىنا  مف أف المستمع يرغب في رؤيتو، ذلؾ ألف انتفاء رغبة المستمع في رؤية المتكمـ

 "كعيد"إلى"كعد"مف
بمقاصد   .محممة منتظمة، كيعني بذلؾ أف الكممات التي ينتجيا المتكمـ في بنية نحكية : فعؿ أثر التمفظ. 3

ذا كاف المثاؿ السابؽ قد  تعمؿ عمى تبميغ رسالة، كتحدث أثرا عند معينة في سياؽ محدد، المتمقي أك المستمع، كا 
حالة مف التييؤ  فإننا ىنا لسنا بإزاء فيـ الرسالة المنجزة فحسب، بؿ نحف ىنا في -الكعد -اإلنجازم  أفاد معناه

 ."الكعد" لقكؿ عبر المعنى اإلنجازم كاالنتظار استتبعتيا قكة ا
قد يتحد : كدرجة الشدة لمغرض المتضمف في القكؿ  .كعمى كؿ متضمف في القكؿ أف يتكفر عمى غرض كغاية

متضمناف في القكؿ في كؿ الشركط، كلكف فارقا يفرؽ بينيما  بجبلء قكة الضغط فيو أم حدة كدرجة الكشؼ عف 
 .الغرض
لـ يستطع أف يحقؽ ما سعى إليو مف كضع نظرية متكاممة لؤلفعاؿ، فمـ يكف ما قدمو مف تصكر  أكستيفإف 

كافيا، كال قائما عمى أسس منيجية كاضحة كمحددة، فمقد خمط بيف مفيـك الفعؿ قسما مف أقساـ الكبلـ كالفعؿ 
كلكنو بالرغـ مف ذلؾ . ئاتياكلـ يتـ تحديده لؤلفعاؿ كتصنيفو ليا عمى أساس راسخ، فتداخمت ف حدثا اتصاليا،

كضع بعض المفيكمات المركزية في النظرية، كمف أىميا تمييزه بيف محاكلة أداء الفعؿ اإلنجازم كالنجاح في أداء 
ىذا الفعؿ، كتمييزه بيف الصحيح بيف األفعاؿ األدائية، فضبل عف تحديده لمفعؿ اإلنجازم الذم يعد مفيكما محكريا 

 .(22)في ىذه النظرية
فيما يعرؼ بالمرحمة األساسية الثانية لمنظرية، فقد " سيرؿ" التطكر األساسي لمنظرية يككف قد تحقؽ عمى يدك 

ظيرت عمى يده نظرية منظمة الستعماالت المغة بمصطمحات األفعاؿ الكبلمية، قائمة عمى أف الكبلـ محكـك 
ف ىذه القكاعد يمكف أف تحدد عمى أسس منيجية كاض بقكاعد مقصدية، حة كمتصمة بالمغة، كلـ يبدأ مف فراغ، كا 

كسعى ىذا المساني إلى .  (23)، كأخذ بحكمو شيئا فشيئا حتى أصبح خمقا سكيا"أكستيف"بؿ بنى عمى ما ابتدأه 
كيخالفو بمقتضى  ، كيعتمد عميو في الكقت نفسو،"أكستيف" تشكيؿ الرؤية التداكلية تشكيبل يخالؼ فيو أستاذه

فرأل أف  :عمى أنو مظنة لمتداخؿ، فكثير مف أفعالو يمكنيا أف تندرج ضمف تصنيفيف" أكستيف"مبلحظتو لتقسيـ 
 :أستاذه

نما إلى ألفاظيا-1  .لـ ينظر  إلى األفعاؿ في ذاتيا كا 
 .لـ ينتبو إلى أف الفعميف المختمفيف في المفظ غير المترادفيف، ال يحيبلف بالضركرة عمى متضمنيف مختمفيف-2

المفاجيء  ىك ما حاؿ دكف إتمامو عممو في األفعاؿ " أكستيف"ف مف المراجع مف يجعؿ مكت كتجدر اإلشارة إلى أ
ف مكت أكستيف ىك السبب في خمك نظريتو مف بعض مظاىر الكماؿ لذا أتيح األمر  المغكية، بعده " لجكف سكرؿ"كا 

 . (24)لتكممة بناء ىذه النظرية
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حضكر في ذلؾ التشكيؿ، كيتجمى ذلؾ مف خبلؿ محاكلة  ذم الطابع الفمسفي العقمي" سيرؿ" كقد كاف لتككيف
فتجعميا تدنك مف المغات اإلصطناعية، كقد أدتو قناعتو إلى أف التنظير لمسمكؾ  لرسـ حدكد لمنظرية التداكلية،

 .المغكم ال يمكنو أف يقدـ نفسو إال عمى أنو نظرية في العقؿ
، كىك المبدأ الذم حممو عمى ما يسمى (العمؿالقكؿ ىك )في تشكيؿ رؤيتو تحت عنكاف  "سيرؿ"كيتحرؾ 

كمفيـك . ، فمٌيز بيف مفيـك فعؿ القكؿ عمى أنو فعؿ التعبير عف القضية المراد إببلغيا(تحميؿ الفعؿ الكبلمي)
كبعد استفادتو مف . الفعؿ المتضمف في القكؿ، عمى أنو القضية عينيا المراد إببلغيا معبرا عنيا بفعؿ القكؿ

بعض التعديبلت، فطكر نظرية األفعاؿ المغكية، كما ألح عمى انقساـ الفعؿ " سيرؿ"اقترح " أكستيف"دركس أستاذه 
 .(25)كالطابع الخاص الذم تنظكم عميو بعض األفعاؿ المسماة بغير المباشرة  المغكم،

( القكة)كلكنو اشترط شركطا يجب تكٌفرىا في القضية كي ينجح اإلببلغ، حيث سمٌى مجمكع ىذه الشركط 
إٌف السعي إلى تجريد المعنى القكلي مف القكة المتضمنة في القكؿ، ىك سعي إلى تجريد الرجاؿ غير :"كعٌبر

، كعميو ال تكتب كؿ جممة مفيدة حتى تحيؿ عمى ما تكافر كؿ تمؾ الشركط  كمنيا (26)"المتزكجيف مف العزاب
 .فإنيا تحيؿ عمى قكة كاحدة فقط ىي الفعؿ القكلي القكل، فأم جممة أكتفي بتمفظيا حرفيا كقكفا عند التمفظ،

 :شركط سيرؿ
إني أحب )أف يتكفر عمى ماليس في ( كاهلل إني أحب العمـ )يتعيف، فأكلى بػ:  الغرض المتضمف في القكؿ  -1

 (.العمـ
ثمة كمعناه أف  ،(الشركط التحضيرية)تحت عنكاف "محمد مفتاح " ىك مايتحدث عنو الدكتكر: نمط اإلنجاز  -2

 .المتساكية في فعؿ القكؿ ( المتضمنات في القكؿ)مبلبسات كمقتضيات قد تفصؿ بيف 
بالقضية المراد ( فعؿ القضية)نعٌبر عف ىذا بضركرة تكفر شركط تعمؿ عمى ربط  :شركط المحتكل القضكم -3

مثؿ  أعدؾ  عؿ لغكم،إنجاحيا، كذلؾ مثؿ شرط أف يككف المكعكد بو في فعؿ الكعد مستقببل إذ ال ينجح تداكليا ف
 .أني سأساعدؾ أمس  

كيمكف التعبير عنيا في ضركرة أف ( مقتضيات القكة المتضمنة في القكؿ ) سيرؿكيسمييا : الشركط المعدة  -4
ما فاسدا  فاالعتذار مثبل عما ىك حسف فاسد، مثؿ  يككف المعبر عنو إما صحيحا، أعتذر عف شرحي الدرس : كا 

 .جيدا
كىذا الشرط يتعيف فيمو بكجكب النظر في ضركرة تكفر المتكمـ عمى حالة نفسية مطابقة لما : شرط الصراحة  -5

يعبر عنو، فالذم يسأؿ مف الضركرم أف يتكفر عمى نفسية  انتظار الجكاب، كمف يأمر فإنو يتكقع تنفيذا، كلكف 
 .يياأم عندما يعٌبر المتكمـ عف نفسية ال يتكفر عم ثمة أشكاال تنشأ في حالة الكذب،

امنحني  مثؿ أرجكؾكىذه ينسحب عمييا ما ينسحب عمى شرط شدة الغرض  :الصراحةدرجة القكة في شرط -6
 .نقكدا

 :فيما يأتي " سيرؿ"كيمكف أف نحدد أىـ ما قاـ بو 
ك أبقى منيا عمى القسميف  لؤلفعاؿ الكبلمية، فجعمو أربعة أقساـ،" أكستيف"قاـ بتعديؿ التقسيـ الذم قدمو : أكال
 : نجازم كالتأثيرم، لكنو جعؿ القسـ األكؿ كىك الفعؿ المفظي قسميفاإل

     .كالمعجميةالفعؿ النطقي، كىك يشمؿ الجكانب الصكتية كالنحكية : أحدىما



 2132 سبتمبر -13عدد                                                                  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

101 

 

كال يقع الفعؿ القضكم كحده، . أك المرجع كالمتحدث بو أك الخبر  كيشمؿ المتحدث عنو، الفعؿ القضكم،:الثاني 
 :فعؿ إنجازم في إطار كبلمي مركب، كإليضاح ذلؾ نذكر الجمؿ اآلتية بؿ يستخدـ دائما مع 

 .يقرأ زيد الكتاب -1
 .يازيد اقرأ الكتاب -2
 يقرأ زيد الكتاب؟ -3
 .لك يقرأ زيد الكتاب -4

 .كاحدعند النطؽ بأم مف ىذه الجمؿ ينجز المتكمـ ثبلثة أنكاع مف األفعاؿ في كقت 
 .صحيحظ عمى نسؽ نحكم كمعجمي كيتمثؿ في نطقؾ الصكتي لؤللفا: الفعؿ النطقي/1
ىك زيد في الجمؿ األربع، كخبر ىك فييا  كيتمثؿ في مرجع ىك محكر الحديث فييا جميعا،: الفعؿ القضكم/2

قراءة الكتاب، كالمرجع كالخبر يمثبلف معا قضية ىي قراءة زيد الكتاب، كالقضية ىي المحتكل المشترؾ  جميعا،
 .(27)بينيا جميعا

 .كىك اإلخبار في األكلى كاألمر في الثانية كاالستفياـ في الثالثة كالتمني في الرابعة: الفعؿ اإلنجازم/3
ألنو ليس مف الضركرم أف يككف لكؿ فعؿ تأثير في السامع  كالفعؿ التأثيرم عند سيرؿ ليس لو أىمية كبيرة،

 .يدفعو إلى إنجاز فعؿ ما
عمى مراد المتكمـ، بؿ يرتبط أيضا بالعرؼ المغكم  أف الفعؿ الكبلمي أكسع مف أف يقتصر" سيرؿ" رأل: ثانيا

 .كاالجتماعي
 التي إذا تحققت في الفعؿ الكبلمي كاف مكفقا، استطاع سيرؿ أف يطكر تصكر أكستيف لشركط المبلءمة،:  ثالثا

 جاء،فجعميا أربعة شركط، كطبقيا تطبيقا مكجزا كمحكما عمى أنماط مف األفعاؿ اإلنجازية، فطبقيا عمى أفعاؿ الر 
 .(28)كاالستفياـ، كالشكر كالنصح كالتحذير كالتحية كالتينئة

أعاد سيرؿ النظر في تصنيؼ أكستيف لؤلفعاؿ اإلنجازية، كقد أقاـ تقسيمو عمى أسس منيجية ثبلثة، كنص :  رابعا
 : (29)عمى أنو سيبني عمييا تصنيفو لؤلفعاؿ اإلنجازية كىي

 .الغرض اإلنجازم/ أ
 .إتجاه المطابقة/ ب
 .شرط اإلخبلص/ ج
عددا أكفرا مف األفعاؿ اإلنجازية غير المباشرة، كبخاصة تمؾ التي تككف استفياما " سيرؿ"لقد ناقش : خامسا 

ككاف . كلحظ أف أىـ البكاعث إلى استخداـ األفعاؿ غير المباشرة  ىك التأدب في الحديث  مقصكدا بو الطمب،
 .(30)بؿ يتعدل قصده ما قالو  إلى ما ىك أكثر منو ب،سيرؿ قد قرر أف المتكمـ ال يقصد ما يقكؿ فحس

كلقد الحظ بعض الباحثيف أننا نتكاصؿ باألفعاؿ اإلنجازية غير المباشرة أكثر مف تكاصمنا باألفعاؿ اإلنجازية 
ؿ كىي تقتصر في الغالب عمى ما يسمى األفعا المباشرة، فاألفعاؿ اإلنجازية التي ال تستخدـ إال مباشرة قميمة جدا،

كالتكريث كنحكىا، ألف األفعاؿ الكبلمية إف استخدمت ىنا غير مباشرة  المؤسساتية كالتككيد كالتفكيض، كالكصية،
 . (31)فسكؼ تؤدم إلى المبس

 : األفعاؿ إلى  سيرؿكقد قسـ 
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كغرضيا التقرير، كشرط محتكياتيا القضكية أف يكفر المتكمـ في كبلمو شكاىد عمى صدؽ ما :  التقريريات -
 .فيك اإلعتقاد الشخصي لممتكمـ  كأما إذا تعمؽ األمر بالتقريريات السيككلكجية، .يقرره
 .كغرضيا الكعد كشرط محتكياتيا القضكية ىك أف يككف المكعكد لو مستقببل : الكعديات -
 .كشرط محتكاىا الحدكث الفعمي في الكاقع  غرضيا إحداث تغيير  في العالـ،:  اإليقاعيات -
ألنيا مرتبطة بنفسية  كليس لمبكحيات شركط قضكية، كغرضيا اإلفصاح عف حالة نفسية ما،:  البكحيات -

 .المتكمـ إال أف يقاؿ البد مف تكافر أسباب خمقت الجك النفسي سمفا
تحميبلت  دامجا ،"ألكستيف "عمى تطكير نظرية أفعاؿ الكبلـ " جكف سيرؿ"مريكى كقد عمؿ الفيمسكؼ األ

المفيـك الشكبلني األرثكذكسي في  كالتى عارض مف خبلليا غرايس المتعمقة بمقاصد المتكمـ كدراسة المعنى،
يمكف أف تستتبعيا الكممة عميو لمكممة يحدد أيا مف المعاني التي  بأف المعنى العاـ المتعارؼ: القائؿ نظرية الداللة،
فيك يؤكد  يرل غرايس أف معنى الكممة يشتؽ مف كراء قصد المتكمـ لمنطؽ بتمؾ الكممة،. المختمفة في استخداماتيا

كاستفاد . المعنى القياسي لتمؾ العبلمة في مناسبة ما، قد ينحرؼ عف... أف ما يعنيو متكمـ أك كاتب ما بعبلمة ما
كتفسيره الخاص لكثير  كما كظفيما غرايس كقدـ طرحو كالمعنى السياقي، ،عنى العاـأيضا مف مفيـك الم" سيرؿ"

أننا نقـك بأربعة أفعاؿ  "Speech Acts 1969 أفعاؿ الكبلـ"يرل سيرؿ فى كتابو ك   .ىذه النظرية مف مقكالت
 .ما حيف ننطؽ بجممة أك نتمفظ بقكؿ

 .تمفظأم إنجاز فعؿ ال( جمبل كمكرفيمات)بالكممات  التمفظ/1
  .فعؿ القضية أك الجممة اإلحالة كاإلسناد، أم إنجاز /2
لكنني أريد أف أضيؼ إلى ىذه المفاىيـ : "التمفظ، ثـ يقكؿ التقرير، السؤاؿ، األمر، الكعد أم إنجاز فعؿ قكة/3

كالذم  التمفظ،قكة  كىك المفيـك الذم يتبلـز مع مفيـك فعؿ: فعؿ أثر التمفظ: أكستف أم الثبلثة المفيـك الذم قدمو
عمى أفكار كأفعاؿ كمعتقدات المستمع، فبالحجاج  يجسد النتائج كالتأثيرات التي تحدثيا األفعاؿ اإلنجازية السابقة

 كباإلنذار يمكنني أف أخيفو أك أنبيو، كبالطمب يمكنني أف أجعمو يعمؿ شيئا ما، مثبل يمكنني أف أقنع شخصا ما،
الشركط يتجاكز فييا  ف عددا مفيكيقدـ سيرؿ أسكة بأكست (ه، أثقفو، أكحي لو كبإعبلمي لو يمكنني أف أقنعو، أنكر 
االتصاؿ اإلنجازم نعرض ليا  تسعة شركط إضافية تحكـ" سيرؿ"يضع . قصكر الشركط التي قدميا أكستيف

 :زبإيجا
مرسؿ  بيفكأف يتـ  كيفترض سيرؿ أف يككف االتصاؿ صريحا كجادا، : شركط المدخؿ كالمخرج االعتيادية. 1

 .كمتمؽ يشترط ليما تكفر القدرة عمى االتصاؿ فيما بينيما عضكيا كنفسيا
 شرط المحتكل القضكم1 -1
 . التمفظ عف قضي ينبغي أف يعٌبر فعؿ 1-2
 . أف تسند القضية إلى المتكمـ فعبل مستقبميا 1-3
 تمييدية شركط.2
بحيث يككف المستمع  يصدؽ افتراض المتكمـ، بالفعؿ، كأف أف يفترض المتكمـ أف المستمع يريد أف يقكـ 2-1

 .راغبا فعبل في ذلؾ
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 .يككف أمر إنجاز الفعؿ مف قبؿ المتكمـ غير كاضح لدل المتكمـ كالمستمع أف  2-2 
 .بياالمصرح  أف ينكم المتكمـ إنجاز الفعؿ الذم تسنده لو القضية الصدؽ شرط .3
 .القياـ بالفعؿ مناط التمفظ يمزمو تمفظو أف يقصد المتكمـ أف الشرط األساسي .4
كأف يككف . بالقياـ بالفعؿ مف خالؿ تمفظو أف يدرؾ المستمع أف المتكمـ ممـز شرط المعنى غير الطبيعي .5

  .المستمع بمعنى تمفظ المتكمـ عمى معرفة اىذا اإلدراؾ مف قبؿ المستمع قائم
كقد  .الشركط مف ىذا ما لـ تستكؼى  صادقا،تمفظ المتكمـ صحيحا كال كعده  ال يككف أف الشرط التعريفى . 6

 : سيرؿ أف يحصر أفعاؿ الكالـ في المغة عبر تصنيفو ليا في خمسة أنماط رئيسة حاكؿ
 بصدؽ القضية المعبر عنيا كمف أمثمتيا أفعاؿ التقرير كىي األفعاؿ التي تمـز المتكمـ أفعاؿ تمثيمية 1-6-1
  كاإلستنتاج

بعمؿ ما، كمف أمثمتيا  األفعاؿ التي تمثؿ محاكالت المتكمـ لتكجيو المستمع لمقياـكىي  تكجييية أفعاؿ 1-6-2
  .أفعاؿ الطمب كالسؤاؿ

األفعاؿ التي تمـز المتكمـ بالنيكض بسمسمة مف األفعاؿ المستقبمية، كمف أمثمتيا  كىي أفعاؿ التزامية 1-6-3
  .العرض كالكعد كالكعيد أفعاؿ

كمف أمثمتيا الشكر كاالعتذار كالترحيب  ،حالة نفسية المتكمـ األفعاؿ التي تعبر عفكىي  أفعاؿ تعبيرية 1-6-4
  .كالتينئة

غالبا ما تعتمد عمى  التيكىي األفعاؿ التي تحدث تغيرات فكرية فى نمط األحداث العرفية إعبلنية أفعاؿ 1-6-5
كطقكس التنصير كالزكاج كأفعاؿ  ،إعبلف الحرب كمف أمثمتيا أفعاؿ طقكس اجتماعية فكلغكية تتسـ باإلطالة،

  .العمؿ مف الطرد كاإلقالة
التعابير المغكية المتداخمة  كأفعاؿ غير مباشرة في خطكة منو لتفادم طبيعة أكد سيرؿ كجكد أفعاؿ مباشرة،     

 ىؿ يمكنؾ أف تفتح الباب؟ ننجز ?Can you open the door كالمتبادلة، مشيرا إلى أننا في السؤاؿ التالى
لكف ترل كيؼ يمكف لنا أف نفسر  ،بيف الطمب كالسؤاؿ قريبة بعض الشيء طمبا غير مباشر، كالكاقع أف العبلقة

،الجك حار جدا  :ضيفو اإلخبارم التقريرم فيـ المضيؼ لقكؿ نحف ىنا إزاء . نافذة الغرفة بأف يسارع بفتح اليـك
  ء كثير مف األعراؼ المغكية المختمفة فى المغات؟إزا كماذا ستفعؿ نظرية أفعاؿ الكبلـ. طمب غير مباشر أيضا

ىناؾ حاالت يتمكف فييا المتكمـ مف قكؿ جممة كيريد بيا معناىا الظاىر، كيدؿ ذلؾ عمى ": "سيرؿ"يقكؿ حيث 
ىؿ بإمكانؾ أف تناكلني الممح ؟ كال يدؿ : يمكف لممتكمـ أف يتمفظ بجممة : مقكلة ذات محتكل إسنادم مغاير، مثبل

، فاألفعاؿ المباشرة ىي األقكاؿ الحقيقية التي يطابؽ معناىا المعنى الذم (i)"فياـ، بؿ طمب بتقديـ الممحعمى است
 .(32)يقصده المتكمـ كيفيمو السامع

 
 :قائمة المصادر كالمراجع

 .97ص ،1986 ،1ط  فرانسكاز أرمينكك، المقاربة التداكلية ،ترجمة سعيد عمكش، مركز اإلنتماء القكمي، بيركت، -1
 .22ص ،2000 الجزائر، دار القصبة لمنشر، خكلة طالب اإلبراىيمي، مبادلء في المسانيات، -2



 2132 سبتمبر -13عدد                                                                  اللغات والثقـافة واآلدابفي  التواصل  

104 

 

، 2002 دط، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة، مصر، آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، محمكد أحمد نحمة، -3
 .40ص
 .59ص المرجع نفسو، -4
 ،2003 دط، مكتبة مذبكلي، دراسة في اتجاىات التقدـ كالقكل الفاعمة في التاريخ، فمسفة التقدـ، حسف محمد الكحبلني، -5 

 .119ص
 .160ص ،2002 ،2ط الدارالبيضاء، المركزالثقافي العربي، دليؿ الناقد األدبي، البازعي، سعد ميجاف الركيمي، -6
 .195ص ،2006 عنابة، جامعة باجي مختار، محاضرات في المدارس المسانية، نعماف بكقرة، -7
 .65ص مجمة الفكر المعاصر، نظرية األفعاؿ الكبلمية، طالب طبطباني، -8
 .66ص محمكد أحمد نحمة، مرجع سابؽ، -9

 .68ص المرجع نفسو، -10
 .24ص1992 يحياتف، ديكاف الطبكعات الجامعية، الجزائر، مدخؿ إلى المسانيات التداكلية، ترجمة محمد الجيبللي دالش، -11
 .22ص المرجع نفسو، -12

13- j.L.Austin, quan dire cest faire p153, 154.David zemmour, initiation a la linguistiue, p128, 

129. 

 .24ص المرجع نفسو، -14
 .62ص ،1،2007ط دار الحكارلمنشر، سكريا، فيميب ببلنشيو، التداكلية مف أكستيف إلى غكفماف، ترجمة صابر الحباشة، -15
 .30ص ،1992، 3تحميؿ الخطاب الشعرم استراتيجية التناص، المركز العربي، الدار البيضاء، بيركت، ط محمد مفتاح، -16
نظرية المقاصد بيف حاـز القرطاجني كنظرية األفعاؿ المغكية، مجمة الكصؿ، معيد المغة العربية كآدابيا،  محمد أديكاف، -17

 .39ص ،2003ديسمبر،  27، 1جامعة تممساف، ع
 .80ص المقاربة التداكلية، فرانسكاز أرمينكك، -18
 .164، ص2003 ،1ع  ،32 جالحديثة، مأصكؿ اتجاىات المدارس المسانية  كاآلداب،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  -19
 .68سابؽ، صمحمكد أحمد نحمة، مرجع  -20
 .69ص لمرجع نفسو، -21
 .71ص المرجع نفسو، -22
 .الصفحة نفسيا المرجع نفسو، -23
 .71ص نظرية األفعاؿ المغكية، طالب طبطباني، -24
 .25ص الجيبللي دالش، المرجع السابؽ، -25
 .67ص طالب طبطباني مرجع سابؽ، -26
 .72سابؽ، صمحمكد أحمد نحمة، مرجع  -27
 .74ص المرجع نفسو، -28
 .78ص المرجع نفسو، -29
ترجمة الدكتكر سيؼ الديف دغنكس  كالدكتكر محمد  ـ جديد في التكاصؿ،آف ركبكؿ جاؾ مكشبلر، التداكلية اليكـ عم -30

 .32 ،31ص ،2003الشيباني، المنظمة العربية لمترجمة، بيركت، 
 .83ص المرجع نفسو، -31
 .62ص ،1982، 3البديع، نشر كتعميؽ اغناطيكس براتشقكفسكي، دار المسيرة، بيركت، ط عبد اهلل ابف المعتز، -32
 
 


