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حتتل ا0راسة النظرية الٓليات التحليل التداويل              
مبختلف النظرSت الرتباطها ، جد Mمةللخطاب ماكنة 

واليت تساعد عىل تأطري  اليت تنمتي ٕاىل ا0رس التداويل،
 التحليل والوصول به ٕاىل نتاجئ مفيدة يف هناية لك دراسة،

ٔاول من جرب  Hansonهانسون  ويُّعٌد الهولندي
 املتطورةجتزئة خمتلف املكوwت  التوحيد بطريقة نظامية و

ه التجزئة يف بطريقة مسـتق<،و يمتثل هذا التوحيد وهذ
تداولية من : تقسـمي التداولية ٕاىل ثالث درجات متتابعة

ا0رجة أالوىل وتداولية من ا0رجة الثانية ؤاخرى من 
 هت�ُمنا يف هذه الورقة البحثبة يه يتوال ا0رجة الثالثة،

تداولية ا0رجة الثالثة،وهذه أالخرية تمتثل يف نظرية ٔافعال 
مفادها ٔان أالقوال الصادرة ال�م اليت تنطلق من مسل�مة 

مضن وضعيات حمّدَدة تتحّول ٕاىل ٔافعال ذات ٔابعاد 
اج�عية حتمل معاين مضنية تَّمتُ معرفُهتا من خالل 
إالحاطة بظروف الفعل ال�يم �ج�عية،وما ميكن ٔان 
حتم¤ من دالالت مضنية يف ٕاطار ما يسمى ¡لسـياق 

  . �ج�عي
ما :اكلية االٓتيةوسـتجيب هذه الورقة عن �ش

وكيف ـــ من خال©  مفهوم الفعل ال�يم عند ٔاوسنت؟،
 ــــ ميكن للمتلقي ٔان يكشف عن مقاصد املتلكم ؟

 

 

Résumé : 
        L’étude théorique des techniques 

d’analyse pragmatique du discours occupe   

une place primordiale, qui est déterminé 

par sa relation avec de multiples théories   

s’intéressantes  au cours pragmatique, et 

qui aide à encadrer le   discours 

notamment a l’aboutissement  a des 

meilleurs résultats a la fin de chaque étude. 

Selon Hanson, qui est considéré le 

pionnier de l’unification d’une manière 

systématique et a répartir les différentes 

compositions développées d’une façon 

mobile. Cette unification et répartition est  

concrétisée en trois degrés : pragmatique 

du premier degré,  deuxième et du 

troisième degré. Cette étude se plaide sur 

le troisième degré qui renvoie à une 

théorie des actions du langage bâtie sur un 

postulat qui indique que les paroles émises 

selon des positions déterminées, se 

transforment en des actions avec des 

dimensions sociales, qui portent des sens 

implicites qui se distingue a travers les 

conditions de l’action  langagière sociale 

et ses significations implicites dans le 

contexte social. 

Cette étude tente de répondre a la 

problématique suivante : Qu’elle est la 

définition de l’action langagière selon 

AUSTIN ?  ET comment peut-on repérer 

les intentions du communicant?.) 
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نشري بداية ٕاىل ٔان جذور ظاهرة ٔافعال ال�م تعود ٕاىل الفلسفة التحليلية مبا حوته من مناجه 
رية ؤاما نظ ،"غرايس"وقضاS وكذ¶ أالمر ¡لنسـبة ملفهوم نظرية احملادثة ا´ي انبثق عن فلسفة

والفلسفة التحليلية يه اخللفية املعرفية لنشوء . املالءمة فقد وردت من رمح عمل النفس املعريف وهكذا
  1.¡لمنسا" فينا"الظاهرة اللغوية موضوع ا0راسة ،وقد ظهرت يف العقد الثاين من القرن العرشين يف 

وقضاS وهو مفهوم نظري Mد ©  و0 الفعل ال�يم يف رحاب الفلسفة التحليلية، مبا احتوته من مناجه
Åفه ) 1841-1925(غوتولوب فرجيه  "الفيلسوف أالملاين واكن من بني  ،"ٔاسس عمل احلساب"يف مؤل

 القضاS اليت عاجلها متيزيه بني امس العمل،و�مس احملمول فبصياغة املنطق احلديث مت المتيزي بيهنام،
امس عمل ومحمول يسـند ٕاليه، والقضية غري : طرفنيفأصبحت القضية غري امحللية يه اليت تتكون من 

  .2امحللية يه اليت تتكّون من عالقات ٔاخرى خارجة عن النطاق امحليل
  .ؤاصبح مفهوم الفعل ال�يم نواة مركزية يف الكثري من أالعامل التداولية

د يُعّ  وفضال عن ذ¶، .وحفواه ٔانّه لك ملفوظ يهنض عىل نظام شلكي داليل اجنازي تأثريي
 Actesلتحقيق ٔاغراض ٕاجنازية  Actes Perlocutoiresنشاطا مادS حنوS يتوسل ٔافعاال قولية 

illocutoires )ت تأثريية ،.)اكلطلب وأالمر والوعدSوغاActes Perlocutoires   ختص ردود فعل
ٔان يكون  ٔاي يطمح ٕاىل ومن مث فهو فعل يطمح ٕاىل ٕان يكون فعال تأثريS،). اكلرفض والقبول(املتلقي 

ويبقى التعريف بأفعال ال�م  3.ذا تأثريا يف اëاطب،اج�عيا ٔاو مؤسساتيا،ومن مث اجناز يشء ما
  .واسعًا ويقتيض تتّبعه يف ما مر به مفهومه يف ٔاعامل ٔاوسنت

        ::::ـــ ٔافعال ال�م عند العرب القداىمـــ ٔافعال ال�م عند العرب القداىمـــ ٔافعال ال�م عند العرب القداىمـــ ٔافعال ال�م عند العرب القداىم2222    
ذا التّقسـمي جنده عند البالغني بني أالقوال التقريرية وأالقوال إالجنازية، وه" ٔاوسنت"لقد ّمزي 

قد تأثر ¡0راسات العربية " ٔاوسنت"وعلامء أالصول العرب القداىم ،مما جيعلنا نشك يف ٔاّن 
" طه عبد الرمحن " القدمية،خاصة ؤاّن احلضارة العربية اكنت عىل ص<  ¡حلضارات الغربية،ٔاما 

   4".عرب القداىم مه إالغريقبأن مصدر التقسـمي الثنايئ لل�م إالنساين عند ال:"فريى
كام تتجىل لنا ٔافعال ال�م عند العرب القداىم عندما ّمزيوا بني اخلرب وإالنشاء،وبيّنوا 

  .ûم مبارش وûم غري مبارش: خصائص ّلك مهنام، وبيّنوا ٔان ٔاقسام ال�م نوعان 
ظاهرة ٔافعال ال�م وقد ذكرمه وغريه من علامء العرب ا´ين ٔاّسسوا ل" سيبويه"وجند يف هذا اüال     

من بيهنم فالسفة وعلامء ٔاصول وبالغيني  ،"التداولية عند العلامء العرب"يف كتابه " مسعود حصراوي"
  .الفارايب،وابن سينا واجلرجاين،واجلاحظ،وابن خþون وغريمه كثريون: ٔامثال 
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هو حتقيق املنفعة للعلوم،ٔاما غري ٔان الفالسفة اهمتوا ¡خلرب ال ¡ٕالنشاء، ٔالّن ا´ي هيم املنطق 
البالغيون فقد اهمتوا ¡جلانب التواصيل بني املتخاطبني،وهذا ما يٌعرف عندمه بعلوم البالغة،دون ٔان 

  ).مطابقة ال�م ملقتىض احلال(هيملوا اجلانب السـيايق لعملية التخاطب 
لفة القياس الرصيف ٔاما النحويّون فقد ركّزوا عىل اجلانب إالعرايب لللكمة وسالمهتا من خما

  .والنحوي حىت يتحقق الفعل ال�يم
،من )جاءين زيدٌ (مغاير لقوهلم )زيٌد جاءين(ٔاال ترى ٔاّن قوهلم : "عن ال�م اخلربي"ابن خþون "يقول 

جاءين زيُد،ٔافاد ٔان اه�مه ¡üيء قبل الشخص :قبل ٔان املتقدم مهنام هو أالمه عند املتلكم ،مفن قال
ٔافاد ٔان اه�مه ¡لشخص قبل جميء املسـند،وكذ¶ التعبري عىل :ن قال زيٌد جاءيناملسـند ٕاليه،وم

زيٌد : ٔاجزاء امجل< مبا يناسب املقام من موصول ٔاو ٌمهبم ٔاو معرفة،وكذا تأكيد إالسـناد عىل امجل< كقوهلم 
  5قامئ، متغايرة لكها يف ا0ال� ،وان اسـتوت عن طريق إالعراب

 التعجب،(وغري طليب ...) أالمر، �سـتفهام(طليب : إالنشاء ٕاىل وقد قّسم علامؤw العرب 
ٔاوسنت "وهذا ال خيتلف عام جاء به  ،ويُشرتط يف الفعل املصداقية ومالءمته للسـياق،...)القسم

" wتنا ومقاصَدSيم اليت متت إالشارة ٕالهيا من خالل اللغة فتظهر غا�عندما حّددا رشوط الفعل ال
ٕان : "وان�ءاتنا،فهـي مرآة عاكسة للك مكّوwَهتا،فإالمام عيل كرم هللا و�ه يقولبل وحىت خشصياتنا 

فباطن إالنسان ُحي�لَُل ¡للغة وخارجه ٔايضا هبا، والفعل إالجنازي ا´ي دعا ٕاليه " املرء خمبوء حتت لسانه
والطلب ٕاذا :"ال ٔايضا عندما ّحتدث عن الفعـل الطليب قائـ" الساكيك"جنده يتجىل يف قول " ٔاوسنت"

 وقول ال يسـتدعي ٔان حيصل امع من قولنا، نوع ال يسـتدعي يف مطلوبه ٕاماكن احلصول،: تأملت نوعان
  .6"ويقول يسـتدعي فيه ٕاماكن احلصول يسـتدعي ٔاال ميكن،

ؤاخرى اقل ٕالزامًا وقد يفشل الفعل يف حتقيق الغرض  كام ٔان هناك ٔافعاًال تتضمن ٕالزامًا،
ٔاما أالفعال إالحيائية فهـي كثرية يف تراثنا  ...العرض ٕاىل رجاء والهنـي ٕاىل ذم  املطلوب ٔ#ن يتّحول

  .العريب، حبيث يكون اجنازها وفق مقامات معينّة وغاSت حمددة
يف مقام ال يسمع ٔام اكن  ،"ٕاذا قلت يل من شفيع " " :مفتاح العلوم"يف كتابه"الساكيك "يقول 

وو0 بقرائن أالحوال معىن المتين و¡لتايل  تفهام عىل ٔاص¤،امتنع ٕاجراء �سـ  تصديق بوجود الشفيع،
ومتتاز بقدرة معينة عىل تنبّؤ  هنا تتغّري املقامية ويتغّري الغرض والقصد و¡لتايل خرق لقواعد اخلطاب،

من حيث ٕاهنا متكن انطالقا من ربط اخلرق ¡متناع ٕاجراء املعىن أالصيل من اجلزم ٕاىل معىن ٔاخر 
  .7مناسـبا للمقام

  :وقد عنيت البالغة العربية هبذه الظاهرة وبتحديد الرشوط اليت حتمك اللفظ واملتلفّظ ويه
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ّحصة اللغة وصواهبا ـــ مطابقة املعىن للجمل  املسـتعم< ــــ صدق املتلكّم ـــ السـياق ا´ي  -
 يسـتعمل فيه التلفظ 

الوظائف اليت تُّعد من مصمي  ودرسوا مج< من املبادئ و وقد ٔاضاف النقاد العرب يف هذه ا0راسة،
واللغة العربية بوصفها تعبريا عن أالغراض والقمي  اكلعالقة بني البنية الوظيفية، ا0رس التداويل،

وإالملام بعنارص التّخاطب مما يُبني� لنا التالؤم والتّقرب بني ٔافعال  واه�Mم بدور السـياق، النفعي،
 8وما يناظرها يف ا0رس العريب القدميومن بعده "ٔاوسنت"ال�م اليت جاء هبا 

        ـــ ٔافعال ال�م عند اللسانيني املعاـــ ٔافعال ال�م عند اللسانيني املعاـــ ٔافعال ال�م عند اللسانيني املعاـــ ٔافعال ال�م عند اللسانيني املعارصرصرصرصين ين ين ين 3333        
ٕاذ ُعنيت بدراسة معاين  قامت الّلسانيات التداولية عىل حتليل مقاميات اخلطاب ومقاصده،

ودراسة كيفية كون االتصال شيئا ٔاوسع  ودراسة �سـتلزام احلواري، املنطوقات يف عالقهتا ¡ملتلكم،
ودراسة العالقة بني  ودراسة الرشوط اليت جتعل املنطوقات مناسـبة وwحجة ٕاجنازS، ن جمرد القول،م

  . ٔافعال ال�م وسـياقاهتا غري اللغوية
وحتليل  عالوة عىل حتليل احملاد3ت، هنضت اللسانيات التداولية عىل مكوwت ثالثة،
هنضت اللسانيات التداولية عىل  ج�عية،الفروق احلضارية والتفاعالت اللغوية من منظور العلوم �

وعىل تداولية ٔافعال ال�م بوجه خاص، وٕاذا اكنت نظرية حتليل اخلطاب ونظرية التأويل  فلسفة اللغة،
فقد اكنت تداولية ٔافعال ال�م من ٔامه ا0عامئ  أالديب ركزيتني قويتني يف النظرية أالدبية املعارصة،

  .لنظريتني عىل المنو و�زدهاراللسانية اليت ساعدت هاتني ا
من حيث ٔاهنا  لقد ٔا5حت تداولية ٔافعال ال�م لتحليل اخلطاب مهنجية لسانية جديدة،

 Sم أالديب وغريه  بوصفه فعال لغو�نظرت ٕاىل الActes de paroles  يدل عليه قصد املتلكم ومن
وية ٕامنا يتحقق يف سـياقات االتصال حيث ٔاهنا برهنت عىل ٔان ٕادراك املعاين احلقيقية للمنطوقات اللغ

ومن مث ٔافسحت ٔادبيات النظرية أالدبية املعارصة املعتربة جماال واسعا للتعريف بتداولية ٔافعال . الفعلية
ورٔاهتا رضورية الك�ل دائرة فهم  ال�م وتكييف بعض مفاهميها ٔالهداف التحليل أالديب اخلاصة،

وسـياقاهتا احلقيقية لقد عولت دراسات سـمييائية عدة عىل املنطوقات والنصوص املرتبطة بوظائفها 
 Keirا´ي ٔافاد فيه كري ٕايالم  1980مهنجية تداولية ٔافعال ال�م، ومن ٔامهها سـميياء املرسح وا0راما 

 Elam  م وانهتـى ٕايالم ٕاىل ٔان قدرة�من بعض أالسس املهنجية اليت قامت علهيا تداولية ٔافعال ال
 التواصلية وأالدائية ـ ٔاو تداولية فعل أالشـياء ¡للكامت ـ يه اليت تسـيطر يف ا0راما،اللغة �ج�عية و 

وذ¶ ٔان اخلطاب ا0رايم كناية عن شـبكة من أالقوال وأالفعال إالجنازية وهذا يعين ٔان التفاعل 
اللغوي ليس تفاعال وصفيا بقدر ما هو ٔادايئ، وان احلوار رضب من الفعل ا´ي يؤدي ٕاىل تضارب 

ومن ٔامه ما عين به ٕايالم كذ¶ بيان كيفية . قوى العامل ا0رايم الشخصية و�ج�عية وأالخالقية
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  Actes Locutoiresانبثاق الرصاع ا0رايم من خالل تصادم اسرتاتيجيات أالفعال اللفظية
  Actes illocutoires  9 ¡سرتاتيجيات أالفعال إالجنازية
تداولية  بتطوير 1980النص والسـياق"ابه املعروف يف كت  van Digkكام عين فان ديك 

 John   عند مؤسسها جون ٔاوسنت ) املنطوق ٔاو(ٔافعال ال�م عن طريق توجهيها من جمال امجل< 
Austin   م . ٕاىل طريق النص�واكن من  ٔامه ما صنعه يف ذ¶ الكتاب حتلي¤ ما اسامه ٔافعال ال

ل�يم أالكرب عند فان ديك هو فعل ال�م إالجاميل الفعل ا  macro-Actes de parolesالكربى
ا´ي يؤديه منطوق اخلطاب اللكي وا´ي تنجزه سلس< من ٔافعال ال�م اëتلفة،وانهتـى فان ديك 
هنا ٕاىل ٔان سلس< أالفعال ال�مية تُف�رس بأّهنا فعل ûيم واحد ٕاذا اكنت تشري ٕاىل مقصد ٕاجاميل 

يم ـ عىل مسـتوى ٔاعىل ـ ٔان يكون بدوره رشطا ٔاو نتيجة ٔالفعال ûمية واحد،وميكن لهذا الفعل ال�
   10.ٔاخرى

) ٔاو البنية الطوي< لسالسل ٔافعال ال�م(وقد ٔاطلق فان ديك عىل ٔافعال ال�م املفردة 
غرى، ؤاطلق عىل دراسة التنظمي اللكي للتفاعل االتصايل ٔاي التنظمي اللكي ملتواليات  امس التداولية الص�

  .فعال ال�مية والسـياقات وعالقهتا ببنية اخلطاب امس التداولية الكربىاالٔ 
فصال اكمال ملفهوم " 1997 النظرية أالدبية،"يفرد يف كتابه   Gonathan  cuLLerٔاما جو3wن كولر

حيث بني كولر كيف رّحبت النظرية أالدبية املعارصة بذ¶  performativesاملنطوقات أالدائية 
يف قبل الن�قاد أالدب فكرة أالدائية بوصفها شيئا يساعد عىل متيزي خصائص اخلطاب أالديب املفهوم، وك 

  .وكيف ٔاكد املنظرون طويال انه جيب ٔان نعين مبا تفع¤ اللغة مثلام نعين مبا تقو©
واهمت كولر ببيان وجوه الشـبه بني أالدائية واللغة أالدبية ،وكيف تكون اللغة أالدبية لغة 

،ؤان تصور أالدب " حد3 "ٔاو "فعال " يف تساعدw أالدائية عىل ٔان نفكر يف أالدب بوصفهٔادائية وك 
بوصفه منطوقا ٔادائيا يؤدي ٕاىل ا0فاع عن أالدب ،فأالدب ليس مقوالت زائفة و5فهة  ولكنه يأخذ 

عىن عىل ومع تطور موقعية امل 11موقعه بني ٔافعال اللغة اليت حتول العامل  خالقة أالشـياء اليت تسمهيا
خريطة النظرية أالدبية املعارصة ، والنظر ٕاىل املعىن يف نظرSت النص والتأويل بوصفه ـ كام يقول 

ـ wجت اشتباك بني نص وقارئ ٔاو مجموعة من القراء ، وصار  Russell gacoby راسل جاكويب 
تأويل وفلسفته العامة ، للسانيات التداولية بعامة وتداولية  ٔافعال ال�م خباصة دور Mم يف مهنجية ال 

حقل  رضبت جذور التداولية يف pragmtique d inter pretationفQ يسمى بتداولية التأويل 
" ٕازر"و"  Sوس"ممث< يف مدرسة كونسـتانس عند  Rezeptionstbeorieنظرية �سـتقبال أالملانية 

أويل داخل منوذج اتصايل تداويل ، تT النظرية اليت تعاملت مع موضوع التأويل أالديب ،وفهمت الت
  12وسلمت مبرجعيات جون ٔاسـتني
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        ::::ــ ٔافعال ال�م عند ٔاوسنتــ ٔافعال ال�م عند ٔاوسنتــ ٔافعال ال�م عند ٔاوسنتــ ٔافعال ال�م عند ٔاوسنت    4444
ظهر يف أالفق الفلسفي " أالفعال ال�مية "يتّفق العلامء وا0ارسون عىل ٔان موضوع 

فهو ٔاول )  1960-1911" (جون الجنشو ٔاوسنت "والتداويل مث اللغوي بفضل الفيلسوف �جنلزيي 
املغالطة "بصورة واحضة عندما اكن حياول دحض ما سامه ) من فالسفة اللغة يف الغرب(ه ٕالهيا من نبّ 

بذرة أالفعال ال�مية،وامه  –الوصفية فعرض للفرق بني املنطوقات التقريرية ،واملنطوقات أالدائية 
رضات،ومن وظل يّطور فهيا،وحيّسن من ٕانصاقها حىت ٔاخر حياته من خالل املقاالت واحمل -منوذج لها

 How to do)(كيف ننجز أالشـياء ¡للكامت (خالل كتابه الشهري ا´ي طبع بعد وفاته وهو 
things with words(13 . كام اقرتح ٔاوسنت قسام 3نيا من العبارات ٕاىل جانب العبارات الوصفية

. حتقّق مدلولها  وهو العبارات إالجنازية اليت ال حيمكها مقياس الصدق والكذب ، ويزتامن النطق هبا مع
  كام ٔان لهذه العبارات إالجنازية رشوطا ٔاوحضها ا0ارسون ، وال تتحقّق ٕاجنازيهتا ٕاال هبا ويه 

  )اخل...وعد ، سأل ، قال ، حذر، ٔاوعد : (ـــ ٔان يكون الفعل فهيا منمتيا ٕاىل مجموعة أالفعال إالجنازية 
  . دية ممّن يقولهاـــ ٔان يكون الفعل هو نفسه املتلكم، ٔاي ٔاهنا متثل الفر 

  .ـــ ٔان يكون زمن داللهتا املضارع
يه رشوط ــ كام نرى ــ جتمع بني املسـتويني النحوي واملعجمي، وغياب رشط واحد كفيل 

ويمتزي الفعل ٔاالجنازي عن الوصفي إالخباري بكونه عاكسا لال3ٓر اليت .بتحويلها ٕاىل عبارة ويه وصفية
مث الحظ ٔاوسنت بعد ذ¶ ٔانه ميكن تقدير فعل، وفق . ة ينجزها ûمنا، وهو فعل دقيق للغاي

اجلو مجيل  لتصبح ٕاجنازية يه أالخرى ، وعليه ) ٔاقول: (الرشوط املذكورة  يف العبارات الوصفية حنو 
  :فلك العبارات امللفوظة ٕاجنازية عىل نوعني 

الزمن احلارض  بصيغة) ٔامر، حض، دعاء ، هنـي ( ، فعلها ظاهر) رصحية ـ مبارشة (ـــ ٕاجنازية 
  املنسوب ٕاىل املتلكم 

= ـ ٔاقول ـ �جهتاد مجيل = �جهتاد مفيد : فعلها غري ظاهر حنو) ظمنية ـ غري مبارشة(ـــ ٕاجنازية 
ٓ " (وما احلياة ا0نيا ٕاال متاع الغرور"وحنو قو© تعاىل . آمرك ٔان جتهتد ) ٔاقول) (2احلديد ا

 14اخل...احذروا
 Act de(من مراحل حبثه ،ٕاىل تقسـمي الفعل ال�يم الاكمل وقد توصل ٔاوسنت يف آخر مرح<

discoure intégral   (ٕاىل ثالثة ٔافعال فرعية ،عىل النّحو االٓيت:  
ويراد به ٕاطالق أاللفاظ يف مجل مفيدة ذات : ActeActeActeActe locutoirelocutoirelocutoirelocutoire)  اللغوياللغوياللغوياللغوي الفعلالفعلالفعلالفعل ٔاؤاؤاؤاو( القولالقولالقولالقول فعلفعلفعلفعلٔاـــ   

ويه املسـتوSت  فرعية ورة عىل ٔافعال لغويةففعل القول يشـمتل ¡لرض .بناء حنوي سلمي وذات دال�
: ولكن ٔاوسنت يسمهيا ٔافعاالً . املسـتوى الصويت،واملسـتوى الرتكييب،واملسـتوى ا0اليل: اللسانية املعهودة
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الفعل الصويت ، وهو التلفظ بسلس< من أالصوات املنمتية ٕاىل لغة معينة، ؤاما الفعل الرتكييب فيؤلّف 
عينه، ؤاما الفعل ا0اليل فهو توظيف هذه أالفعال حسب معان وٕاحاالت مفردات طبقا لقواعد لغة م 

  :حمددة ، فقولنا مثال 
  ـــ ٕاهنا سـمتطر

ٕاخبار بأّهنا سـمتطر،ٔام حتذير من عواقب اخلروج : ندري ٔايه ميكن ٔان يفهم معىن امجل< ، ومع ذ¶ ال
املتلكم " قصد"ئن السـياق لتحديد يف الرح< ، ٔام ٔامر حبمل مظ< ، ٔام غري ذ¶،  ٕاال ¡لرجوع ٕاىل قرا

  .من ال�م " غرضه"ٔاو 
وهو الفعل إالجنازي احلقيقي،ٕاذ ٔانه معل ينجز :   ActeActeActeActe illocutoireillocutoireillocutoireillocutoire القولالقولالقولالقول يفيفيفيف املتّضمناملتّضمناملتّضمناملتّضمن الفعلالفعلالفعلالفعلب ـــ 

بقول ما ، وهذا الصنف من أالفعال ال�مية هو املقصود من النظرية برمهتا  و´ا ٕاقرتح ٔاسنت تسمية 
السؤال ، ٕاجابة : القوى �جنازية ، ومن ٔامث< ذ¶ : الثانية خلف هذه أالفعال الوظائف اللسانية 

) ٔا ( اخل فالفرق بني الفعل أالول... السؤال ، ٕاصدار تأكيد ٔاو حتذير ، وعد ، ٔامر ، شهادة يف حممكة 
هو ٔان الثاين قيام بفعل مضن قول يشء ، مقابل أالول ا´ي هو جمرد قول ) ب (والفعل الثاين  

  . يشء
يرى ٔاوسنت ٔانه مع القيام بفعل القول ، وما :   ActeActeActeActe pppperlocutoireerlocutoireerlocutoireerlocutoire القولالقولالقولالقول عنعنعنعن الناالناالناالناجتجتجتجت الفعلالفعلالفعلالفعلج ـــ 

قامئا بفعل  )وهو هنا الشخص املتلكم (فقد يكـــون الفاعل )القوة(يصحبه من فعل متضمن يف القول 
 ٕالقناع، التضليل،ا: 3لث هو التسبب يف نشوء ا3ٓر يف املشاعر والفكر، ومن ٔامث< تT ٔاال3ٓر

  .الفعل الناجت عن القول ، وسامه بعضهم الفعل التأثريي: ويسميه ٔاوسنت ... إالرشاد، التثبيط 
  15ونلخص هنا البنية العامة لٔالفعال ال�مية عند ٔاوسنت يف الشلك أاليت

  :  ، وبنيته اكالٓيت القولالقولالقولالقول فعلفعلفعلفعل:  أالولأالولأالولأالول الفعلالفعلالفعلالفعل
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الbنينيات اكنت قوة املنطوق هدفا لهجوم عنيف  ٔاما فQ خيص القوة إالجنازية مفنذ ٔاوائل
واكنت جحهتم ٔان معظم املنطوقات ال ميكن ٔان تدرك حقيقهتا . مزتايد قاده ٔاحصاب نظرية حتليل اخلطاب

الرصاصة : "كقو¶ مثال. ٕادرااك مأمون اللبس، وذ¶ الن للك منطوق مالبسات اسـتعامل خمتلفة 
را حبقيقة، ولكنه ميكن ـ يف سـياق مناسب ـ ٔان تكون حتذيرا ميكن ٔان تكون ٕاخبا" مازالت يف جييب

  . ٔاو هتديدا
وقد عوجلت هذه املسأ� يف تداولية ٔافعال ال�م بعد ٕامتام تعريف القوة إالجنازية عىل ٔاهنا 
الشدة ٔاو الضعف الdان يعرب هبام عن الغرض إالجنازي يف موقف اج�عي معني ٔاS اكن هذا املؤرش 

  016ا� عىل تTٔاو العالمة ا
  : واستنادا ٕاىل مفهوم القوة �جنازية مزي ٔاوسنت بني مخسة ٔانواع لٔالفعال ال�مية 

  حمك، وعد ، وصف :   verdictifs) إالقرارية (ـــ أالفعال احلمكية 
  اخل...ٕاصدار قرار لصاحل ٔاو ضد ، ٔامر، قاد، طلب : exersitifsـــ أالفعال المترسـية 
  اخل...وعد، متىن، الزتم بعقد، ٔاقسم : تلزم املتلكم : comessifs) الوعدية (ـــ ٔافعال التلكيف 
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ٔاكد ، ٔانكر  ٔاجاب، (عرض مفاهمي منفص< ، :   expositifs) التعبريية (ـــ أالفعال العرضية 
  اخل ...وهب

، اعتذر : ردود ٔافعال تعبريات جتاه السلوك :  comportementaux) أالخبارية(ـــ ٔافعال السلوكية 
  17ٕاخل... هنأ ، حىي ، رحب 

        ::::ةةةةــــامتامتامتامتــــاخلاخلاخلاخل
نظرية أالفعال ال�مية ــــ ٔامه ما يف ا0رس التداويل ـمل تعرف بأسسها الفلسفية وضوابطها 
املهنجية ٕاال عىل يد ٔاوسنت فهو ا´ي ٔاعطى هذه النظرية بعدها الفلسفي و العلمي حني درس فلسفة 

  . حملال الظواهر اللغوية و الصيغ ال�مية اليت ينشأ عهنا الفعل ال�يماللغة العادية ٔاو اللغة املسـتعم< 
وتبدو ٔامهية ما قدمه ٔاوسنت يف جمال النظرية العامة ٔالفعال ال�م ،فقد قدم مالحظات علمية    

كثرية اكنت أالساس يف تطور هذا البحث،ؤان لك ما يقال عن أالفعال ال�مية ينسب معظمه ٕاليه، 
هذا الفيلسوف تتضح كذ¶ يف املسائل اجلزئية اليت ٔا3رها وفتحت اüال لزمالئه  لكن ٔامهية
 .وتالميذه

  :ومن النتاجئ اليت توصلت ٕالهيا الورقة البحثية ما يأيت 
، وقد مجعت حمارضاته اليت  J .L.Austinيعود الفضل يف ظهور نظرية ٔافعال ال�م ٕاىل ٔاوسنت _ 1

مث قام جون " كيف تفعل أالشـياء ¡للكامت " يف كتاب مسي  1955ٔالقاها يف جامعة هارفرد سـنة 
  .بتطوير هذه النظرية من بعده  John R. Searleسريل 

 يتعاورها مفهوما الصدق أالقوال اللغوية تعكس منطا ونشاطا اج�عيا ٔاكرث مما تعكس ٔاقواالً _ 2
  .والكذب

شخاص وكاملية الطقس وغريها حيث ال وضع ٔاوسنت رشوطا لتحقق أالقوال إالجنازية كتحديد االٔ _ 3
  .تمت ٕاال هبا 

ٔاهلمت ٔافاكر �سـتاذ ٔاوسنت نظرة جديدة لتلميذه سريل حيث يرى ٔاننا نقوم بأربعة ٔافعال حني _ 4
  .ننطق جبم< ٔاو نتلفظ بقول ما

وضع سريل تسعة رشوط ٕاضافية حتمك االتصال إالجنازي واليت اعتربها ٔاساسـية يف معلية _ 5
  .ا التواصل لكه
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مكتبة ،أالفعال �جنازية يف العربية املعارصة دراسة داللية ومعجم سـيايق،عيل محمود جحي الرصاف  -13

  29: ص، 1،2010اهرة مرص،  طاالٓداب، الق
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