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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
تعّد أالفعال اللغوية جماال من جماالت 

وٕان مل تكن ٔامه هذه  ،ويلالبحث اللساين التدا
فقد اكن بدء احلديث  ،اcاالت عىل إالطالق

عن أالفعال الhمية عند جون ٔاوسـتني هو 
فاتضح jرتباط  ،بداية احلديث عن التداولية

بني املوضوعني وارتبطت اجلهود املقّدمة حوهلام 
. يف البداية جبهود هذا الفيلسوف إالجنلزيي

ٔان حيقّق ما اكن وٕاذا اكن ٔاوسـتني مل يسـتطع 
يسعى ٕاليه من وضع نظرية متاكم� لٔالفعال 

ٕاال ٔانّه وضع بعض املفاهمي املركزية يف  ،الhمية
لرنى لك ذ� يف هذه الورقة  .النظرية
  .البحثية

  
  
  
  
  

  

Résumé: 

Les actes de paroles, qui 

ont été objet de pragmatique 

chez J AUSTIN, forment un 

secteur de recherche 

linguistique sans être  

majeur, néanmoins  on a 

constaté l’intercection entre 

pragmatique et actes de 

parole. 

Bien qu’AUSTIN n’ait 

pas pu arriver à établir une 

théorie d’acte de paroles, il 

a déterminé, des concepts 

centraux pour  y arriver. 
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إالشارة ٕاىل البدا�ت أالوىل لٔالفعال اللغوية اليت ارتبطت بدراسة القضا� املنطقية يف  ميكن

ويف العرص احلديث وحتديدا عند  ."ٔارسطو"ٕاطار دراسة ٔاقسام الhم مع الفالسفة اليو�ن وخباصة 
ا ال تقبل لكهنّ  ،وقعت الصيغة اخلربية حتت طائفة نقد مؤداه ٔاّن هناك مجال لها هذه الصيغة"  اكنط"

ونتيجة لهذا النقد تكّون jجتاه  .وٕاهنا £لتايل خترج من جمال املنطق  والفلسفة ،الصدق والكذب
 1.املوضعي ا®ي معل عىل ٕازاحة جزء كبري من امجلل اليت تقبل الصدق والكذب

وٕاّن مفهوم أالفعال الhمية مفهوم تداويل منبثق من مناخ فلسفي عام هو تيار الفلسفة 
املكّون أالسايس لنظرية لغوية " ويعّد الفعل اللغوي 2.ليلية مبا احتوته من مناجه وتيارات وقضا�التح

ٔارىس دعامئها الفيلسوف  ،اكنت فاع� يف توجيه البحث اللساين ومتفاع� مع غريها من النظر�ت
مي اليت وهو فعل ينخرط يف شـبكة املفاه. jجنلزيي جون ٔاوسـتني مث طّورها من بعده جون سريل

الوحدة الصغرى اليت بفضلها حتقق اللغة فعال " بأنه  Mangonuفيعّرفه مانغنو. تضّمن حتققه وٕاجنازه
  3."بعينه غايته تغيري حال اÁاطبني

لتجسد موقفا مضادا  4و جاءت نظرية ٔافعال الhم للفيلسوف jجنلزيي جون ٔاوسـتني
دٔابوا عىل حتليل معىن امجل� جمّردة من سـياق لالجتاه السائد بني فالسفة املنطق الوضعي ا®ين 

ٕاضافة ٕاىل ما وصفه ٔاوسـتني £السـتحواذ ٔاو التسلّط املنطقي القائل بأّن  ،خطاهبا اللغوي املؤسسايت
. وما عداها من ٔامناط خمتلفة  للجم� يه جمّرد ٔاشاكل متفّرعة عهنا ،امجل� اخلربية يه امجل� املعيارية

وعوجلت من  ،� اخلربية ومنذ سـنوات عديدة قد خضعت لعناية خاصةامجل"ويؤّكد ٔاوسـتني بأن 
وينطلق يف نظريته من انتقاد  .منظور جديد مما جعلها توصف ٔاحيا� £مللفوظات اخلربية  إالهيامية

ويّرصح انطالقا من ذ� . ولكّهنا تفتقد ٕاىل دالالت منطقية ،الرٔاي القائل بوجود ٔاقوال حصيحة حنو�
مفا £ل تÔ  ،لك أالقوال ال حتتوي عىل معىن يه اليت ختضع ملعيار الصدق والكذب ٔانه ٕاذا اكنت

  5".ا9اÙ عىل jسـتفهام وأالمر والهنـي ٔاين ميكن تصنيفها؟
وٕاّن مصطلح أالعامل اللغوية مثري £عتباره يدّل يف املقام أالول عىل حدث الhم يف حّد 

ٕاّن اسـتعامÞ يف سـياق نظرية أالعامل اللغوية هو يف حني  ،ٔاي ٕانتاج ملفوظ شفوي حقيقي ،ذاته
ويقع مفهوم أالفعال الhمية يف موقع ممتّزي من هذا املذهب اللساين اجلديد "  6.اسـتعامل ٔاكرث جتريدا
ويشّلك جزءا ٔاساسـيا من بنيته النظرية بترصحي العلامء الغربيني املؤّسسني  ،يف تصّور املعارصين

  7."ى نواة مركزية لكثري من البحوث التداوليةوقد ٔاحض ،للتداولية ٔانفسهم
مل يكن يفكّر يف  ،1955فعندما ٔالقى الفيلسوف جون ٔاوسـتني حمارضات وليام جاميس عام  

فلقد اكن هدفه تأسيس اختصاص فلسفي جديد  هو فلسفة  ،تأسيس اختصاص فرعي للسانيات
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وسـمتثل ،بوتقة التداولية اللسانية بيد ٔان حمارضات وليام جاميس سـتكون كذ�. وجنح يف ذ� ،اللغة
وضع  1955واكنت غاية بقية احملارضات اليت ٔالقاها ٔاوسـتني سـنة. فهيا قطب الرð طوال ثالثني سـنة

وهو ٔاساس مفاده ٔاّن  ،ٔاحد ٔاسس الفلسفة التحليلية أالجنلوسكسونية يف تÔ احلقبة موضع سؤال
مية وأالمرية والتعّجبية ميكن احلمك علهيا بأّهنا فلك امجلل عدا jسـتفها ،اللغة هتدف ٕاىل وصف الواقع

ويه اكذبة خبالف  ،فهـي صادقة ٕاذا اكن الوضع ا®ي تصفه قد حتقّق فعال يف الكون ،صادقة ٔاو اكذبة
ولقد ٔاطلق ٔاوسـتني عىل هذه الفرضية املتعلقة £لطابع الوصفي للجمل تسمية موحية يه إالهيام  .ذ�

  8.وليام جاميس ملناقشـهتا ورفضهاؤافرد لها  حمارضات  ،الوصفي
كام يالحظ ٔاّن احلديث عن عالقة أالفعال الhمية £ٔالدب والنظرية أالدبية مل يبدٔا مع 

وفان  Griceونشط مع اجليل الثالث من ٔامثال جريس  ،ٔاوسـتني وٕامنا بدٔا مع سريل يف ٔاعامÞ املتأخرة
يق البحوث حول أالفعال الhمية لكن مع تطور البحث التداويل واتساعه وتعم  ،Van Dyckديك

فلقد قبل نقاد أالدب فكرة إالجنازية  9.وتتضح يف اcال أالديب ،بدٔات ٔامهية هذين املوضوعني تظهر
ؤاكّد املنّظرون طويال عىل ٔانّنا  ،بوصفها ٔاحد أالشـياء اليت تساعد عىل متيزي خصائص اخلطاب أالديب

ؤاّن مفهوم إالجنازي يقّدم تربيرا لغو� وفلسفيا لهذه  ،ا تقوÞجيب ٔان نعىن مبا تفع	 اللغة مثلام نعىن مب
ٕاّن املنطوق أالديب مثل إالجنازي ال .ؤان هناك صنفا من املنطوقات تفعل شيئا ما يف الغالب ،الفكرة

فهو خيلق احلاÙ ٔالموره ٔاو شؤونه اليت يشري ٕالهيا  ،يشري فقط ٕاىل احلاÙ اليت اكنت علهيا أالمور سلفا
  :لعديد من الوجوهيف ا

  وببساطة شديدة حيدث ٔاو يوجد الشخصيات ٔاو ٔافعالها 
  10حيدث ٔاو يوجد أالفاكر واملفاهمي اليت ينرشها

ٔاّن أالفعال الhمية تاكد  ،الرتابط بني أالفعال الhمية واللسانيات التداولية وممّا يؤكّد
لية من حيث الهدف العام وهو وتاكد تعادل التداو  ،تتضّمن ظواهر اcاالت التداولية أالخرى

فليس بغريب ٔان يعّد جون ٔاوسـتني كام قال العلامء ٔا£  ،jسـتعامل اللغوي يف التواصل إالنساين
ولقد اسـمتد بذور نظرية ٔافعال الhم ومقومات وجودها يف حمارضاته اليت ٔالقاها يف  11. للتداولية

و نرشت بعد  1955يف هارفارد سـنة  وحمارضات ٔاخرى ٔالقاها 1952 ،1954ٔاوكسفورد مابني سنيت 
حيث شّلكت ٔافاكره يف نظرية ٔافعال الhم املرح�  12.وفاته بعنوان كيف نفعل أالشـياء £للكامت

وحتديد عدد من املفاهمي أالساسـية  ،حيث سامه يف ٕارساء قواعد لهذه النظرية ،أالوىل التأسيسـية لها
 ،ّدمه  مل يكن اكفيا لتقدمي نظرية اكم� لٔالفعال الhميةوخاصة مفهوم الفعل إالجنازي بيد ٔان ما ق ،فهيا

فأدخل بعض التعديالت عىل نظرية أالفعال ،فيأيت بعده تلميذه جون سريل مسـتفيدا من حمارضاته
حيث حيتل جون سريل  13.الhمية يف سبيل تطويرها مقّدما مجموعة من jعرتاضات عىل ٔاسـتاذه
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فلقد تناول نظرية ٔاوسـتني وطّور فهيا بعدين من ٔابعادها  ،مريديهموقع الصدارة بني ٔاتباع ٔاوسـتني و 
  14.الرئيسة هام املقاصد واملواضعات

 ،والشائع بني الفالسفة واللغويني هو ٔاّن للغة وظيفة ٔاساسـية تمتثّل يف نقل املعلومات
ومنذ عهود بعيدة  غري ٔاّن الكثري من الفالسفة ،و£لتايل تصبح اللغة جمّرد وسـي� لمتثيل الواقع ٔاو ا®هن

ٔاما علامء العربية فقد  .ٔاشاروا ٕاىل ٔاّن جّل أالقوال يف اللغة العادية ال تسـتعمل للوصف ٔاو إالخبار
والhم  ،قّسموا الhم ٕاىل خربي وٕانشايئ وجعلوا الhم اخلربي خاضعا ملعيار الصدق والكذب

انطالقا من  ،العربية يف حتليل اخلطاب إالنشايئ غري خاضع لهذا املعيار والعمل ا®ي ختّصص فيه علامء
واكن  ،ولقد بقيت ٔافاكر ٔارسطو �فذة وقوية ٕاىل القرن التاسع عرش. عالقته £لسـياق هو عمل املعاين

ا®ي طرح فكرة أالفعال  ،Thomas Raidٔاّول من عارض ٔافاكره هذه الفيلسوف توماس رايد
س منّظم ٔالفعال الhم فاكن من قبل الفيلسوف ٔاما ٔاّول در  ،jج�عية يف مقابل أالفعال أالحادية

ا®ي تناول الوعد والطلب وأالمر حتت مسّمى أالفعال  Audolf Rainekhأالملاين ٔادولف رايناخ
 Buhlerواكن الكتاب أالول ا®ي محل مصطلح نظرية ٔالفعال الhم كتاب بوهلر ،jج�عية

المتثيل ٔاو : للغة البّد ؤان يظهر واحدة من الوظائفواستنادا ٕاليه  فٕاّن لك اسـتعامل  ،"نظرية اللغة"
  15.التعبري ٔاو jبتداء

 ،نواة مركزية يف الكثري من أالعامل التداولية "وانطالقا مما سـبق ٔاصبح مفهوم الفعل الhيم
ويعّد نشاطا ماد� حنو� يتوّسل  ،وحفواه ٔاّن لك منطوق يهنض عىل نظام شلكي داليل ٕاجنازي تأثريي

اخل وغا�ت تأثريية ختّص ردود ...قولية لتحقيق ٔاغراض ٕاجنازية اكلطلب وأالمر والوعد والوعيدٔافعاال 
ومن ّمث فهو يطمح ٕاىل ٔان يكون ذا تأثري يف املتلقي اج�عيا ٔاو  ،فعل املتلقي اكلرفض والقبول

  16". مؤسساتيا ومن مث ٕاجناز يشء ما
hمية ظهر يف أالفق الفلسفي والتداويل مث كام يرى العلامء وا9ارسون ٔاّن موضوع أالفعال ال

اللغوي بفضل الفيلسوف إالجنلزيي جون الجنشو ٔاوسـتني ٕاذ ٕانّه ٔاّول من نبّه ٕالهيا من فالسفة اللغة يف 
فعرض للفرق بني  ،عندما اكن حياول دحض ما ّمساه املغالطة الوصفية ،الغرب بصورة واحضة

و . واملنطوقات أالدائية بذرة أالفعال الhمية ؤامه منوذج لها .املنطوقات التقريرية واملنطوقات أالدائية
ومن خالل كتابه  ،ظل يطّور فهيا وحيّسن من ٔانساقها حىت آخر حياته من خالل املقاالت واحملارضات

  17.وهو كيف ننجز أالشـياء £للكامت ،الشهري ا®ي طبع بعد وفاته
يرى ٔاّن وظيفة اللغة  ،ولية ومذهبه اخلاصٕاّن اجتاه ٔاوسـتني اللغوي يف جمال ا9راسات التدا

مما جع	 يتجاوز مسـتوى امجل� والنظرة اليت ترى يف  ،يه اسـتعامل وٕاجناز cموعة من أالفعال اللغوية
ولقد ّمسي هذا . اللغوية £عتبارها ٔاصغر وحدة للتواصل امجل� ٔاداة للتواصل إالنساين ٕاىل أالفعال
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حيث يرى ٔاّن وظيفة اللغة يه اسـتعامل وٕاجناز مجموعة من  ،ة ٕاليهjجتاه £الجتاه أالوسـتيين نسـب
ومن هنا تفّرع اجتاه ٔاوسـتني يف دراسة اللغة ٕاىل ثالثة  ،أالفعال اللغوية £عتبارها ٔاصغر وحدة للتواصل

  18:اجتاهات يه

  .دراسة أالعامل يف ذاهتا �

بصورة جتعل اÁاطب  ،هدراسة أالعامل عن طريق احملادثة وسبيل املتلكم يف التعبري عن نفس �
  .Griceقادرا عىل فهم مقصده £سـتعامل معليات ذهنية معّينة ؤاشهر ٔاعالمه غرايس

 .Ducrotؤاشهر ٔاعالمه ديك رو ،دراسة متضّمنات القول وjفرتاضات املسـبقة واحملاججة �
 واكمتداد لالجتاه أالوسـتيين ظهرت مجموعة من التيارات اليت تنطلق من ٔافاكر ٔاوسـتني يف 

وقد فتح £ب هذا املوضوع ٔامام زمالئه وتالميذه ليتناولوه ويتوسعون فيه ويتعمقون .الكثري من القضا�
ولهذه أالسـباب لكّها يعد ٔاوسـتني مؤّسسا لهذا . ويعدلون كثريا من آراء ٔاسـتاذمه ،يف بعض جوانبه

  19.اcال التداويل

  :وميكن تلخيص ,ود وٕاسهامات ٔاوسـتني يف االٓيت
        يزي بني املنطوقات التقريرية واملنطوقات أالدائية يزي بني املنطوقات التقريرية واملنطوقات أالدائية يزي بني املنطوقات التقريرية واملنطوقات أالدائية يزي بني املنطوقات التقريرية واملنطوقات أالدائية المت المت المت المت :  ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

  :مّزي ٔاوسـتني بني نوعني من أالفعال ٔاو امجلل ٔاو املنطوقات اللغوية هام

  .املنطوقات التقريرية اليت تصف وقائع العامل اخلار- وتكون صادقة ٔاو اكذبة �

حيث يقرتن فهيا  ،ناء نطقهأاي تؤّدى هبا ٔاعامل يف ٔاث  ،املنطوقات أالدائية اليت تنجز هبا أالفعال �
وٕامنا تكون  ،ويه ®� ال توصف بصدق وال بكذب ،النطق ٔاو القول بأداء الفعل ٔاو ٕاجنازه

  20.حبسب رشوط معيّنة موفّقة أالداء ٔاو غري موفّقة
فقد  ،اكن هذا اجلهد ٔاو المتيزي ا®ي قّدمه ٔاوسـتني بداية التأسيس لنظرية أالفعال الhمية

واكن قد نّبه كذ� ٕاىل ٔاّن امجلل الطلبية  ، من املنطوقات يف داخل امجل� اخلربيةفّرق به بني نوعني
وهبذا  21.وينبغي jه�م هبا ودراسـهتا ،اخل ال ختلو من معىن..اكٔالمر والهنـي وjسـتفهام والتعجب

ح الباب وفت ،ٔالّهنا تعّرب عن معىن ،فتح ٔاوسـتني الباب ٔامام دراسة مجيع املنطوقات اللغوية"الصنيع 
بل ٕانّه فتح الباب كذ� ٔامام كثري  ،ٔايضا ٔامام ما ّمسي ف1 بعد £ٔالفعال الhمية املبارشة وغري املبارشة

ولكّهنا تفيد معاين ؤاغراضا  ،من املنطوقات اخلربية اليت ال تصف وقائع العامل ٔاو تثبت حاالت فيه
فهذا ٔامه ,د قّدمه .  أالفعال الhميةيه الطلبيات يف ،فتح الباب ٔاما3ا ليك تدخل ،ٔاخرى ٕاجنازية

وعىل الرمغ من اجلهود التالية اليت قام هبا ٔاو اليت قام هبا غريه يف جمال أالفعال . ٔاوسـتني يف هذه املرح�
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ويتّضح ما   22".ٕاال ٔاّن ذ� يعّد خطوة حامسة يف التّنبيه ٕاىل أالفعال الhمية إالجنازية  ،الhمية
  :قّدمه يف االٓيت

فلقد تنبّه ٕاىل ٔاّن هناك اسـتعامالت للغة العادية جديرة : بداية jلتفات ٕاىل املنطوقات أالدائية بداية jلتفات ٕاىل املنطوقات أالدائية بداية jلتفات ٕاىل املنطوقات أالدائية بداية jلتفات ٕاىل املنطوقات أالدائية : : : : 1111
فقد اكن الفالسفة ال  ،ؤان تؤخذ وظائفها يف احلسـبان حىت يف اcال الفلسفي ،£ملالحظة وا9راسة

فٕاذا طابقت . صف هذا العاملٔاو ت ،هيمتون ٕاال £مجل� اخلربية اليت تشري ٕاىل الوقائع يف العامل اخلار-
  23.وٕاذا مل تطابقه حمك علهيا £لكذب ،داللهتا هذا الواقع حمك علهيا £لصدق

حيث ذهب ٔاوسـتني ٕاىل ٔاّن الفعل إالجنازي هو فعل ٔادايئ نؤديه ٔاو ننجزه يف ٔاثناء النطق 
 يقصد من وذ� عندما جع	 نوعا معارضا ٔالفعال ٔاخرى ال ،ٔاي ٔان القول هو ٔاحيا� ٔاداء الفعل.به

واكن  ،وٕامنا يقصد هبا الوصف ٔاو التقرير ليشء يف العامل اخلار- ،النطق هبا ٔاداء ٔاعاملها اليت تدل علهيا
و6 النوعني من املنطوقات يرد يف صورة  ،ذ� قبل حتديده للفعل إالجنازي وّمساها أالفعال التقريرية

  24.تضمنة يف داللهتإاال ٔاّن إالجنازية م  ،عبارة وصفية تقريرية يف تركيهبا
ٕاّن ما يذهب ٕاليه ٔاوسـتني  يف هذه املرح� يشـبه ٕاىل حّد بعيد ما فهمه بعض العلامء العرب 

ومن هؤالء ٔابو نرص الفارايب ا®ي صنّف العبارات  ،من بعض أالفعال اليت ميكن تسميهتا £ٕاليقاعية
  .أالفعال اليت تمت £ٔالقوالالhمية الصادرة عن إالنسان ٕاىل عبارات القول وعبارات الفعل ٔاي 

وقد ٔانكر ٔاوسـتني ٔان تقترص وظيفة اللغة عىل وصف وقائع العامل وصفا يكون ٕاما صادقا وٕاما 
لكنّه ال  ،ورٔاى ٔاّن هناك نوعا آخر من العبارات يشـبه العبارات الوظيفية اخلربية يف تركيهبا. اكذ£

ٔاو يقول  ،"ٔانت طالق"مسمل المرٔاته  ٔ:ن يقول رجل ،يصف وقائع العامل وال يوصف بصدق وال كذب
فهذه العبارات ؤامثالها ال تصف شيئا من وقائع العامل . اخل..."ٔاويص بنصف مايل ملرىض الرسطان"

بل  ،بل ٕانك ٕاذا نطقت بواحدة مهنا ٔاو مثلها ال تنشئ قوال ،وال توصف بصدق ٔاو كذب ،اخلا-
  25.فهـي ٔافعال 6م ٔاو يه ٔافعال 6مية ،تؤدي فعال

  :خصائص املنطوقات أالدائية خصائص املنطوقات أالدائية خصائص املنطوقات أالدائية خصائص املنطوقات أالدائية :  2222 
وهام  ،تتضح هنا اخلصائص من خالل مقارنة النوعني املتشاهبني يف الرتكيب اللغوي

فأمه ما ميّزي املنطوقات التقريرية ٔاّهنا تقال لوصف يشء ٔاو . املنطوقات التقريرية واملنطوقات أالدائية
فٕاذا اكن التقرير ٔاو الوصف  ،ن العاملٔاي تتحّدث ٔان تنقل تقريرا ع ،تصويره ٔاو رسد معلومات عنه

هذا من . وٕاذا اكن غري مطابق حمك عىل املنطوق £لكذب ،مطابقا حمك عىل هذا املنطوق £لصدق
ٔاما من حيث اللفظ ٔاو الشلك والرتكيب اللغوي فاملنطوقات  ،حيث املعىن ٔاو هدف jسـتعامل

ٔاو فعلية ٔاو شـبه مج� ،مفرد ٔاو مج� امسيةالتقريرية ترد كذ� يف صورة امجل� jمسية اليت خربها 
  26.ظرفا ٔاو جارا وجمرورا
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        ::::تعميق مفهوم امجل� إالخبارية التقريريةتعميق مفهوم امجل� إالخبارية التقريريةتعميق مفهوم امجل� إالخبارية التقريريةتعميق مفهوم امجل� إالخبارية التقريرية: : : : 3333
ٔاّدى المتيزي بني املنطوقات أالدائية واملنطوقات التقريرية ٕاىل حتديد مفهوم امجل� اخلربية 

ملرح� ّمعق ٔاوسـتني مفهوم امجل� اليت ففي هذه ا .التقريرية ٔاو إالخبارية التقريرية وتعميق هذا املفهوم
بل عالوة عىل ذ� جيب ٔان  ،حبيث مل تعد جمّرد مج� ذات صيغة خربية ،تقبل الصدق والكذب

بل يراد هبا  ،تكون وصفية مسـتقطعا بذ� من امجلل ذات الصيغة اخلربية اليت ال يراد هبا الوصف
. ويه امجلل إالنشائية ٔاو أالدائية إالجنازية ،يةالفعل لتكون القسم االٓخر من امجلل ذات الصيغة اخلرب 

ولعل ما قام به ٔاوسـتني هنا يساعد يف حتديد املنطوقات اللغوية اليت خيلص الهدف من اسـتعاملها ٕاىل 
. ٔاو وصف يشء ٔاو موقف ٔاو تقدمي تقرير عنه ،توصيل معلومة ٔاو تبليغ فكرة ٔاو معىن بعينه

غوية ٔاو تقوم هبا يه املنطوقات التقريرية إالخبارية اليت حّددها واملنطوقات اليت تؤدي هذه الوظيفة الل
  27.ٔاوسـتني هنا

        ::::تقسـمي املنطوقات أالدائية ٕاىل رصحية ؤاوليةتقسـمي املنطوقات أالدائية ٕاىل رصحية ؤاوليةتقسـمي املنطوقات أالدائية ٕاىل رصحية ؤاوليةتقسـمي املنطوقات أالدائية ٕاىل رصحية ؤاولية: : : : AAAAنيا نيا نيا نيا 

لقد تبّني ٔالوسـتني ٔاّن تقسـميه امجل� ٕاىل وصفية تقريرية ٔاو ٕاجنازية تبعا الشـ�ل امجل� عىل 
ع مبين للمعلوم مسـند للمفرد املتلكم يف الزمن احلايل وهو وجود فعل مضار  ،املعيار النحوي أالسايس

فهناك مجل ال تشـمتل عىل هذا املعيار ويه  ،تبّني Þ ٔاّن هذا التقسـمي غري جامع وال مانع ،املثبت
  28.وهناك مجل تشـمتل عليه ويه وصفية تقريرية ،ٕاجنازية

        ::::المتيزي بني جوانب الفعل الhالمتيزي بني جوانب الفعل الhالمتيزي بني جوانب الفعل الhالمتيزي بني جوانب الفعل الhيميميميم الثال الثال الثال الثاليثيثيثيث: : : : AAAAلثالثالثالثا
Þفقد ظّل  ،من ,د يف المتيزي بني أالفعال أالدائية وإالخبارية" ٔاوسـتني" و£لرمغ مما يبذ

يرجع النظر يف هذا التقسـمي حىت تبّني Þ يف الهناية ٔاّن احلدود بني هذين النوعني من أالفعال ال تزال 
فعاد من حيث بدٔا ٕاىل السؤال كيف ننجز فعال حني ننطق قوال ؟ فرٔاى ٔاّن الفعل  ،غري واحضة

فهـي ليست  ، مرّكب من ثالثة ٔافعال تؤّدى يف الوقت نفسه ا®ي ينطق فيه £لفعل الhيمالhيم
 ،بل يه جوانب خمتلفة لفعل 6يم واحد ،ٔافعاال ثالثة يسـتطيع املتلكم ٔان يؤّدهيا واحدا وراء االٓخر

  29:وال يفصل ٔاحدها عن االٓخر ٕاال لغرض ا9راسة حفسب ويه
ينتج  ،ويتكون من النطق بأصوات لغوية ينتظمها تركيب حنوي حصيح) : فعل القول(الفعل اللفظي: 1

و يشـمتل الفعل . وÞ مرجع حييل ٕاليه،عنه معىن حمّدد هو املعىن احلريف ٔاو أالصيل املفهوم من الرتكيب
. ا9اليل ،الرتكييب ،ويه املسـتو�ت اللسانية املعهودة الصويت ،القويل £لرضورة عىل ٔافعال لغوية فرعية

ؤاما  ،وهو التلفظ بسلس� من أالصوات املنمتية ٕاىل لغة معينة ،ٔاوسـتني يسمهيا الفعل الصويت ولكن
ؤاما الفعل ا9اليل فهو توظيف هذه أالفعال  ،الفعل الرتكييب فيؤلّف مفردات طبقا لقواعد لغة معّينة

ومع ذ� ال  ،ميكن ٔان يفهم معىن امجل� ،"ٕاهنا سـمتطر: "حسب معان وٕاحاالت حمددة فقولنا مثال 
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ندري ٔايه ٕاخبار بأّهنا سـمتطر ٔام حتذير من عواقب اخلروج يف الرح� ٔام ٔامر حبمل مظ� ٔام غري 
  30.ٕاال £لرجوع ٕاىل قرائن السـياق لتحديد قصد املتلكم ٔاو غرضه من الhم.ذ�

ويقصد بذ� أالصوات اليت  ،ففعل القول هو الفعل ا®ي يعين النشاط اللغوي الرصف
وهذان ،ويعّرفه ٔاوسـتني بأنّه نتاج مج� مزودة مبعىن ومرجع. تلكم واليت متثل قوال ذا معىنخير,ا امل 

ويتشلك هذا املعىن أالول من فعل اخلطاب من  ،العنرصان يكّو�ن ا9الÙ £ملعىن التقليدي لللكمة
  :ثالثة عنارص يسـتدعي لك واحد مهنا االٓخر بشلك تراتيب

  .طق بأصواتٕانه ببساطة الن: الفعل الصويت
ٕانه ٕانتاج اللكامت ٔاو التلفظ هبا وفق قواعد رصفية وحنوية ولغوية حصيحة قصد ٕاحداث : الفعل الوصيل

  .االتصال
 31.هو اسـتخدام هذه اللكامت ٔالداء معىن ذي مرجعية حمّددة: الفعل إالحايل املرجعي

معنوية عىل  وتسمية وحدة ،وتطلق تسمية متتالية صوتية عىل ما يلفظ خالل الفعل الصويت
ٕاال ٔانه جتدر إالشارة ٕاىل ٔاّن ٕاجناز الفعل الصويت ال يعين  .)االتصايل(ما يلفظ خالل الفعل الوصيل 
وليس وحدة معنوية عىل ) فعل صويت(فالببغاء ينتج متتالية صوتية  ،£لرضورة ٕاجناز الفعل االتصايل

فهـي مج� سلمية مسـمتدة من لكامت املعجم ومن حنو  ،ذ� ٔاّن لهذه أالخرية £لرضورة معىن ،إالطالق
  32.اللغة

ويقصد به ما يؤّديه الفعل اللفظي من وظيفة ) :الفعل املتضمن يف القول(الفعل الغريض ٔاو إالجنازي : 2
حيث قّدم ٔاوسـتني يف مع	 الساعي ٕالمتام  ،ٕاخل...يف jسـتعامل اكلوعد والتحذير وأالمر والنصح

يقوم هذا املفهوم  ،فهوما آخر للفعل الhيم نراه ٔاوسع مما قّدمه يف املرح� السابقةالنظرية الhمية م 
فٕاذا اكن الغرض  ،عىل الغرض ا®ي ٔاريد التعبري عنه وٕاجنازه من خالل نطقي ٔاو تلفظي بقول معّني 

اكن اخل وٕاذا ...إالجنازي من تلفظي هو نفس املعىن احلريف للمنطوق املتلفظ به اكلزواج والتسمية
وٕاذا اكن الغرض إالجنازي ٔاو القوة إالجنازية بتعبري ٔادق للفعل .  كذ� فهو الفعل إالجنازي الرصحي

الغريض من تلفظي غري ما يعنيه منطوق الفعل املتلفظ به ٔ:ن ٔاريد £ملنطوق اخلربي هتديدا ٔاو نصحا 
ٔالنواع واcاالت اليت عرضها هذا £ٕالضافة ٕاىل ا ،فهو الفعل إالجنازي أالّويل ،ٔاو تأكيدا ٔاو هتويال

  .ٔاوسـتني لٔالفعال
وهو  ،ويقصد بذ� ٔان املتلكم حني يتلفظ بقول ما فهو ينجز معىن قصد� ٔاو تأثري� مقصودا

وقد اشرتط لتحقق هذا املعىن إالجنازي رضورة توفر السـياق العريف  ،ما ٔاسامه ٔاوسـتني بقوة الفعل
يعمتد معناها إالجنازي  ،"سأحرض لرؤيتك غدا"مثل  فعبارة من. ؤاشخاصا ،املؤسسايت لغة وحميطا

 ،ؤان ينوي فعل ذ� ،حبيث يكون املتلكم قادرا عىل إاليفاء بوعده ،الوعد عىل مدى حتقق رشوطها
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ذ� ٔالّن انتفاء رغبة املسـمتع يف رؤية املتلكم قد  ،ؤان يكون واثقا من ٔاّن املسـمتع يرغب يف رؤيته
  .وعد ٕاىل وعيدحييل املعىن إالجنازي هنا من 

وقد الحظ ٔاوسـتني ٔاننا وحنن ننجز فعل القول نقوم يف ذات الوقت ٕ£جناز تلفظات تعطي 
وحىت يضع تعريفا Þ معل ٔاوال عىل ٕابراز الكيفيات املتنوعة اليت ،بعدا دالليا ٔاساسـيا لهذا الفعل
  : تسـتعمل وفقها امللفوظات فنحن

  نتساءل ٔاو جنيب
  رانقدم معلومة ٔاو ضام� ٔاو حتذي

  نعلن عن قرار ٔاو قصد
  نتلفظ حمكة ٔاو مثال

  نسمي ٔاو ندعو ٔاو ننتقد
 33حنقق ٔاو نصف

 ،ٕاّن فعل الhم إالجنازي يتحّدد بكونه فعال ٔاجنز مضن قول ما وليس بفعل �جت عن القول
:" وهو قول ميكن توضيحه بواسطة صيغة ٕانشائية ،فٕانين ٔاجنز فعل الوعد ذاته ،"ٔاعد:"فعندما ٔاقول 

متنح الصيغة املسـتعم� يف مقام معّني ) لسانية -اج�عية(ذي خاصية اتفاقية" تفعل... ك ٔانٔاطلب من
  34.قمية ٕاجنازية

سواء ٔااكن تأثريا جسد�  ،ويقصد به أالثر ا®ي حيدثه الفعل إالجنازي يف اÁاطب:الفعل التأثريي : 3
ويسّميه ٔاوسـتني الفعل الناجت عن  35.وهو ما يعمل عىل ٕاحداثه رّد فعل اÁاطب. ٔام فكر� ٔام شعور�

  36.القول
و يعين ٔاّن اللكامت اليت ينتجها املتلكم يف بنية حنوية منتظمة محمّ� مبقاصد معيّنة يف سـياق 

فقول يشء ما يثري ردود ٔافعال ؤاحاسيس . تعمل عىل تبليغ رساÙ وحتدث ٔاثرا عند املتلقي ،حمّدد
وميكن احلديث عن النية والقصد يف ٕاحداث  ،ارضينومشاعر 9ى السامع ٔاو املتحّدث ٔاو حىت احل

وا®ي يبعث بطريقة غري مبارشة ٕاىل  ،بناء عىل هذا ميكن القول بأّن املتحّدث ٔاجنز فعال. هذا التغيري
  37.ويسّمى هذا الفعل بفعل الhم التأثريي ،فعل القول والفعل إالجنازي

ٔاما ٔافعال الhم التأثريية  ،تعارف علهياوهكذا يصل ٔاوسـتني ٕاىل ٔاّن ٔافعال الhم إالجنازية م 
ممّا يعين ٔاّن فعل الhم  ،فهـي غري اتفاقية والغرض مهنا الوصول ٕاىل هدف وٕانتاج تبعات القول

  38.التأثريي هو أالثر ا®ي حيدثه فعل الhم إالجنازي يف اÁاطب
  : ومن خالل ما سـبق ميكن تلخيص ذكر ٔاوسـتني يف نقطتني اثنتني

  .يف رفضه ثنائية الصدق والكذب: وىل النقطة االٔ 
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  .بأّن لك قول عبارة عن معل: النقطة الثانية 
ويالحظ  ،الصدق والكذب £لنسـبة مجلل إالثبات اليت وضعها املناطقة"ٔاوسـتني "فريفض  

واليت ميكن للمتلكم ٔان يصطنع هبا ٔاشـياء عديدة  ،ٔاّن هناك مجال ذوات بنية مشاهبة مجلل إالثبات
ال ،" ٔارجو منمك املعذرة ،ٔامتىن لمك سفرا ممتعا: "فبالنسـبة لٔالقوال التالية  .ٕاخل...تقرير والتشبيهاكٔالمر وال 

 ،ٕاذ ٕاّن لك ما ميكن قوÞ هو ٔاّن هذه أالقوال قد تنجح ٔاو تتحقّق ،ميكننا وصفها £لصدق ٔاو الكذب
  39. ٔاو ٔاّهنا تسـتجيب ملقتىض احلال ٔاو ال

توي حسب حتليل ٔاوسـتني خالف القول السابق عىل ثالثة وهناك من يقول ٔاّن الفعل اللغوي حي 
  .علام ٔاّن هذه أالفعال الثالثة يقع حدوOا يف وقت واحد ،تشّلك كيا� واحدا

 . ويتفّرع ٕاىل ثالثة ٔافعال فرعية،ا®ي بواسطته يتفّوه املرء بيشء ما:  فعل القولفعل القولفعل القولفعل القول: : : : 1111
  40.تية معينةيمتثل يف التلفظ ٔاو ٕانتاج ٔاصوات من خمارج صو :  التصوييتالتصوييتالتصوييتالتصوييت  - أ 
  .فضال عن ان�هئا ٕاىل لغة حمددة) لكمة(يمتثل يف كون هذه أالصوات تتوفر عىل صورة : التبليغي التبليغي التبليغي التبليغي   -ب
  .ا®ي جيعل هذه اللكامت ٔاو العبارات ذوات دالÙ معينة: اخلطااخلطااخلطااخلطايبيبيبيب      -ج
ا بتحقيق قصد ويتعلق أالمر ها هن ،فيمتثل يف ٕاجناز معل ما ٕ£نتاج الفعل إالنشايئ:  الفعل إالنشاالفعل إالنشاالفعل إالنشاالفعل إالنشايئيئيئيئ: : : : 2222

  .املتلكم
  41.ا®ي بواسطته ٔاحدث وجو£ رّد فعل 9ى اÁاطبني: التأثريي التأثريي التأثريي التأثريي : : : : 3333

  42:ٕاىل الوصول ٕاىل تقسـمي مجيع ٔافعاÞ ٕاىل مخس فصائل كربى ٔاوسـتني ٔاوسـتني ٔاوسـتني ٔاوسـتني وخلص 

  ٕاخل...،قمي ،وتتضّمن ٕاطالق ٔاحاكم ٔاو قمي عىل واقع ما مثل برأ  ::::احلاحلاحلاحلمكمكمكمكيات يات يات يات  - 1
  ٕاخل...وّجه،هنـى ،اسـتخدام احلق ٔاو القوة ٔاو النفوذ مثل ٔامر وتدّل عىل:  إالنفاذ�ت ٔاو المتّرسـيةإالنفاذ�ت ٔاو المتّرسـيةإالنفاذ�ت ٔاو المتّرسـيةإالنفاذ�ت ٔاو المتّرسـية - 2
 ،مثل وعد ،وتتضّمن ٕافصاحا عن نيّة ما ٔاو ٕالزام للنفس بتقدمي وعد ما:  الوعد�ت ٔاو التالوعد�ت ٔاو التالوعد�ت ٔاو التالوعد�ت ٔاو التلكلكلكلكيفيفيفيف ----3333

        إإإٕاخلخلخلخل............عقد ،ٔاقسم ،راهن ،نذر
ٔاو تعكس سلواكت اج�عية مثل  ،وتتضّمن ٕاظهارا حلاالت نفسـية جتاه ما حيدث:السلوكيات السلوكيات السلوكيات السلوكيات  - 4

  ٕاخل...مدح ،هجا  ،هنأ  ،شكر ،راعتذ
 ،ٔاكد،ويه تعكس ص� ٔاحاديثنا  مبا نتحدث عنه £حملاججة مثل ثبت:  التثالتثالتثالتثببببيتات ٔاو العرضيةيتات ٔاو العرضيةيتات ٔاو العرضيةيتات ٔاو العرضية - 5

  ٕاخل...ٔاجاب،ٔانكر
لقد قّدم ٔاوسـتني ٔاشـياء كثرية اكنت أالساس يف تطّور احلديث عن هذه النظرية ٔاو عن 

هذا  ،يطّوروا فهيا ويعّدلوا مهنا ويزيدوا علهياحيث فتح الباب لزمالئه وتالميذه ٔان  ،جانب من جوانهبا
ومن ّمث يعّد  ،ٔالّن البحث الفلسفي واللغوي يتقدمان خطوات واسعة بفضل ذ� ،هو اجلهد احلقيقي

 ،فنّهبنا ٔاوسـتني ٕاىل حتّول يف التفكري الفلسفي  حنو اللغة واسـتعامالهتا ،لك ٕاسهام قّدمه ذا ٔامهية خاصة
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 ،واليت مل يكن يلتفت ٕالهيا كثريا ،jه�م بوظيفة من وظائف اللغة ؤادخل مصمي البحث اللغوي
ؤادخل يف البحث ا9اليل رضورة jع�د عىل السـياق واملوقف االتصايل بصورة ٔافضل من دعوات 

Þ ٔاي ٔانّه ٔاعطى قمية  ،وربط التحليل اللغوي £سـتعامل وليس ببنية اللغة ،السابقني ٔاو املعارصين
  43.يف مقابل اللغة ٔاو اللسان عند دوسوسريحقيقية للhم 

  : خصائص الفعل الhخصائص الفعل الhخصائص الفعل الhخصائص الفعل الhيميميميم

لكن التأكيد عىل هذه  ،ولعل ذ� مفهوم بداهة من عنوانه: فعل لغوي ٔاو لفظي ٔاو قويل  �
فتوجد . لمتيزي إالجنازات غري اللغوية عن أالفعال إالجنازية اليت تمت £للغة ٔاو £لقول ،اخلصيصة 3م

وعزف النفري  ،دّق جرس الباب لٕالذن يف ا9خول: مية كثرية مثلٔافعاال ٕاجنازية غري 6
  اخل...لكها ٕاجنازات حبركة اكليد وا®راع ،وٕاشارات رشطي املرور

ويتبع غا�ت معيّنة  ،ٔالنه فعل لغوي ينبغي ٔان يكون ٕانسانيا ٔاي صادرا عن إالنسان: فعل ٕانساين �
  .خيتارها إالنسان لنفسه

ؤاحيا� ما يلزتم صاحب الفعل جتاه القانون  ،سؤولية عنهٔاي يصّح طلب امل : فعل قصدي �
  .وٕاال تعّرض للمساءÙ ٔاو العقوبة ،والعرف أالخاليق بأن يقّدم التعديالت اليت تّربر فع	

وهذا املعىن البّد ٔان يكون قابال للفهم اشرتاط املعىن يف احلدث نتيجة كون الفعل : فعل Þ معىن �
ؤالنّه فعل متوّجه  ،وÞ نيّة ٔاو قصد ينتج عنه مسؤولية ،حمّددةويتبع غا�ت  ،صادرا عن ٕانسان

  .به ٕاىل متلق

 ،ويعين ذ� وجود نوع من التعاون بني املتلكم  واملتلقي: فعل متوّجه به ٕاىل خماطب ٔاو متلق �
ويؤسس هذا التعاون عىل ما تعلّمه إالثنان سابقا من اسرتاتيجيات التخاطب وتواضع احملادثة ٔاو 

 .وذ� رضوري لفهم قصد املتلكم ،عرفيهتا

  .وجاءه التقييد من كونه فعال ميثل سلواك حتمكه القواعد وتوّ,ه املبادئ املتعارف علهيا: فعل مقيّد �

ٕاذ يتوقف حتقيقه عىل مراعاة نظام التعاقد jج�عي بني الناس : فعل خاضع للمواضعة والتعاقد  �
ج مقاصده £لطريقة اليت متكّن املتلقي من ٕادراك وعىل اسرتاتيجيات ختّول للمتلكم ٕاخرا ،من ,ة

  .تÔ املقاصد من ,ة ٔاخرى
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وتتّضح اخلاصية jج�عية لهذا المنط من أالفعال الhمية يف احلقيقة : فعل Þ طبيعة اج�عية �
ومن احملمتل سلوك املشاركني  ،القائ� بأننا نريد من خالل ذ� ٔان نغّري تÔ املعرفة والرغبات

  .يف احلادثةمعنا 

ٔالّن ٕادراك املقاصد يتوقّف عىل مدى انسجام املتلكم مع السـياق بشلك : فعل Þ طبيعة سـياقية  �
  44.وعىل مدى انتباه املتلقي لهذا jنسجام ،عام

  :ويالحظ ٔاوسـتني ٔانه توجد ثالث خصائص للفعل الhيم الاكمل

  .ٕانّه فعل دال �

  .ج�عية £للكامتٔاي ينجز أالشـياء وأالفعال j ،ٕانّه فعل ٕاجنازي �

  .خصوصا ٕاذا اكن فعال �حجا ،ٔاي يرتك اAٓرا معّينة يف الواقع ،ٕانّه فعل تأثريي �
وتقوم مسلّمة القصدية عىل ٔاسس تداولية  ،ويقوم لك فعل 6يم عىل مفهوم القصدية

 حىت غدت شـبكة من املفاهمي ،درسها فالسفة التحليل مث توّسع يف تفريعها وتعميقها التداوليون
وتعّد مراعاة مفهو3ا العام وشـبكهتا املفاهميية من ٔابرز . فقد غدت قمية تداولية نصية حوارية ،املرتابطة

ويتأكد الربط بني العبارة اللغوية ومراعاة مقاصد . املفاتيح املهنجية يف ا9راسات اللسانية النصية
وع الفلسفي ا®ي بدٔاه املتلكمني من خالل ٔاعامل الفيلسوف سريل ا®ي معل عىل متابعة املرش 

فقد عّد الغرض املتضّمن يف القول عنرصا ومكّو� ٔاساسـيا من مكو�ت القّوة  ،ٔاسـتاذه ٔاوسـتني
  45.املتضّمنة يف القول

  :رشرشرشرشوط جناح الفعل إالجنازيوط جناح الفعل إالجنازيوط جناح الفعل إالجنازيوط جناح الفعل إالجنازي

عىل ٔان تشمل املواضعة التلفظ بلكامت حمّددة من قبل ٔاشخاص حمّددين ويف : توافر املواضعة �
  .ظروف حمّددة

وكذ� الظروف اخلاصة مناسـبة لتنفيذ  ،احلاالت جيب ٔان يكون أالشخاص احملددونيف لك  �
  .وحتقيق إالجراء

جيب ٔان يمت تنفيذ وٕاجناز إالجراء ٔاو ا9عوى من طرف مجيع املشاركني مرة واحدة وبطريقة  �
  .حصيحة

  .جيب ٔان ينّفذ إالجراء حرفيا £ل�م الاكمل �
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جيب عىل أالشخاص ا®ين  ،راء ٔافاكرا ٔاو ٔاحاسيسفعندما تتطلب املرافعة ٔاو إالج: الصدق �
  .ينجزون ٔاثر املرافعة ٔان تكون 9هيم النية والقصد يف تبّين هذه أالفاكر واملشاعر

 46.جيب عىل أالشخاص jلزتام £لنتاجئ �
فٕاذا فّوض خشص الختيار الالعبني لتكوين فريق كرة قدم واختار هذا الشخص معر للعب 

  :قائال 
  .عباخرتت معرا لل

  :فيجيبه معر
  ٔا� ال ٔالعب 

فامللفوظ إالجنازي ٔاو إالجراء  ،وذ� النعدام التواضع ،فٕاننا هنا ٔامام فشل الفعل إالجنازي
وكذ�  ،ولكن الظروف والسـياق ا®ي حدث فيه التلفظ مل تكن يف ال�م ،ٔاجنز بألفاظ معّينة حصيحة
وكذ� احلال ٕاذا اكن أالمر يتعلق . جنازي®� حنن ٔامام فشل القول االٕ  ،أالشخاص ا®ين ينفّذونه

ٕاذا صدر هذا امللفوظ يف حني مل يبد عىل املتحدث ٔاي انفعال ٔاو رسور فالفعل " ٔاهنئك" ،بأحاسيس
  "يف الوقت ا®ي ال ٔاعتقد ٔان النصيحة مفيدة ،ٔانصحك بـ: "إالجنازي فاشال ٔاو ٔافاكر 

  ء بوعدي يف الوقت ا®ي ٔاكون متأكدا من عدم الوفا ،ٔاعدك: القصد
و£لتايل اكنت نتيجهتا  ،هذه امللفوظات إالجنازية تفتقد ٕاىل عنرص الصدق وانعدام النية والقصد

  47.فاش�
وٕاذا اكن ٔاوسـتني مل يسـتطع ٔان حيقّق ما اكن يسعى ٕاليه من وضع نظرية متاكم� لٔالفعال 

  :ٕاال ٔانّه وضع بعض املفاهمي املركزية يف النظرية  من ٔامهها ،الhمية

  .زيه بني حماوÙ ٔاداء الفعل إالجنازي والنجاح يف ٔاداء هذا الفعلمتي �

  .متيزيه بني ما تعنيه امجل� وما قد يعنيه املتلكم بنطقها �

  .متيزيه بني الرصحي من أالفعال أالدائية وأالّويل مهنا �

 .حتديده للفعل إالجنازي ا®ي يعّد مفهوما حمور� يف نظرية أالفعال الhمية �
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    ::::واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر واملراجع واملصادر     الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

   .195ص ،2006 ،دط ،عنابة ،جامعة £- خمتار ،حمارضات يف املدارس اللسانية ،نعامن بوقرة 1
التداولية عند العلامء العرب دراسة تداولية لظاهرة أالفعال الhمية يف الرتاث  ،حصراوي مسعود 2

   .17ص ،. 2005 ،1ط ،بريوت ،دار الطليعة،اللساين العريب
منشورات دار  ،تر محمد حيياتن ،املصطلحات املفاتيح يف حتليل اخلطاب ،دومينيك مانغنو 3

   .07ص ،2008 ،1ط ،اجلزائر ،jختالف
جدارا للكتاب العاملي للنرش  ،البعد التداويل واحلجا- يف اخلطاب القرآين ،قدور معران: ينظر .4

   .47ص ،2012 ،1ط ،أالردن ،والتوزيع
   48.5 ،47ص ،املرجع نفسه

 ،1ط ،سورية ،صفحات ل[راسات والنرش ،التداولية واحلجاج مداخل ونصوص ،صابر  احلباشة 6
   .76ص ،2008

يف الرباجامتية أالفعال إالجنازية يف العربية املعارصة دراسة داللية ومعجم  ،ي الرصافعيل محمود جح7 
   .26ص  ،2010 ،1ط ،القاهرة ،مكتبة االٓداب  ،سـيايق

محمد  ،ترمجة سـيف ا9ين دغنوس ،التداولية اليوم عمل جديد يف التواصل ،آن روبول جاك موشالر 8
ص  ،2003 ،1ط ،بريوت لبنان ،يعة للطباعة والنرشدار الطل  ،مراجعة لطيف زيتوين ،الشيباين

30.   
يف الرباجامتية أالفعال إالجنازية يف العربية املعارصة دراسة داللية ومعجم  ،عيل محمود جحي الرصاف9 

   .27ص ،سـيايق
املرشوع القويم  ،ترمجة مصطفى بيويم عبد السالم ،مدخل ٕاىل النظرية أالدبية ،جو�Aن لكر 10

   .135ص ،2003 ،دط ،القاهرة ،لس أالعىل للثقافةاc ،للرتمجة
يف الرباجامتية أالفعال إالجنازية يف العربية املعارصة دراسة داللية ومعجم  ،عيل محمود جحي الرصاف 11

   .22ص ،سـيايق
 ،جدارا للكتاب العاملي ،عامل الكتب احلديث ،اللسانيات اجتاهاهتا وقضا�ها الراهنة ،نعامن بوقرة 12

   .185ص ،2009 ،1ط ،أالردن
دار التنوير للطباعة للطباعة  ،صالح اسامعيل عبد احلق التحليل اللغوي عند مدرسة ٔاكسفورد13

   .230ص ،1993 ،1ط ،لبنان ،والنرش
   33.14ص ،التداولية اليوم عمل جديد يف التواصل ،آن روبول جاك موشالر 
   47.15 ،46ص ،البعد التداويل واحلجا- يف اخلطاب القرآين ،قدور معران 
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   40.16ص،التداولية عند العلامء العرب ،مسعود حصراوي 
   59.17ص ،آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص ،محمود ٔامحد حن� 

حنو نظرية لسانية عربية لٔالفعال الhمية قراءة اسـتكشافية للتفكري التداويل يف  ،نعامن بوقرة 18
   .172ص ،املدونة اللسانية الرتاثية

يف الرباجامتية أالفعال إالجنازية يف العربية املعارصة دراسة داللية ومعجم  ،ود جحي الرصافعيل محم 19
   .29ص ،سـيايق

   44.20 ،43ص ،آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص ،محمود ٔامحد حن� 
ومعجم  يف الرباجامتية أالفعال إالجنازية يف العربية املعارصة دراسة داللية ،عيل محمود جحي الرصاف21 

   .30ص ،سـيايق
   .30ص ،املرجع نفسه22 
   60.23ص ،آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص ،محمود ٔامحد حن� 

يف الرباجامتية أالفعال إالجنازية يف العربية املعارصة دراسة داللية ومعجم  ،عيل محمود جحي الرصاف  24
   .23ص ،سـيايق

   61،62.25 ،43ص ،املعارص آفاق جديدة يف البحث اللغوي ،محمود ٔامحد حن� 
يف الرباجامتية أالفعال إالجنازية يف العربية املعارصة دراسة داللية ومعجم  ،عيل محمود جحي الرصاف26 

   .32ص ،سـيايق
   .33ص ،املرجع نفسه 27
 ،ترمجة عبد القادر قنيين ،نظرية ٔافعال الhم العامة كيف ننجز أالشـياء £لhم ،جون ٔاوسـتني 28

   .80 ،79ص ،1991 ،دط ،ق ا9ار البيضاءٕافريقيا الرش 
   68.29ص ،آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص ،محمود ٔامحد حن� 

  .42 ،41ص ،التداولية عند العلامء العرب ،مسعود حصراوي 30
31 J.L.searle :sens et expression p 110.  

  .55ص ،البعد التداويل واحلجا- يف اخلطاب القرآين ،قدورمعران32
33J.L.searle :sens et expression ;Traduction Joelle proust.paris p112.  
34 ibid, p 113. 

  
اجليالي دالش، مدخل ٕاىل اللسانيات التداولية، ترمجة محمد حيياتن، ديوان املطبوعات اجلامعية، 35

  .24، ص1992اجلزائر، دط، 
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   .42ص ،التداولية عند العلامء العرب ،مسعود حصراوي  36
   .57ص ،البعد التداويل واحلجا- يف اخلطاب القرآين ،ر معرانقدو  37
   .59ص ،املرجع نفسه 38
   29ص،مدخل ٕاىل اللسانيات التداولية ،اجليالي دالش  39

يف الرباجامتية أالفعال إالجنازية يف العربية املعارصة دراسة داللية ومعجم  ،عيل محمود جحي الرصاف40 
   .41ص ،سـيايق

   .24ص ،دخل ٕاىل اللسانيات التداوليةم ،اجلياليل دالش  41
يف الرباجامتية أالفعال إالجنازية يف العربية املعارصة دراسة داللية ومعجم  ،عيل محمود جحي الرصاف 42 

   .49 - 45ص ،سـيايق
   .50ص ،املرجع نفسه 43
   .25،26ص،املرجع نفسه 44
   .43ص ،التداولية عند العلامء العرب ،مسعود حصراوي45

j. L. Austin Quand dire cest faire. introduction Giles lane. Edition du seuil. 
1970.paris.p38.  

   48ص ،البعد التداويل واحلجا- يف اخلطاب القرآين ،قدور معراننقال عن  46
   .51ص ،املرجع نفسه 47 


