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ملخص

رواد “نظرية أفعال الكالم” ،المنبثقة عن االتجاه التداولي في
يهدف هذا البحث إلى دراسة جهود ّ
أهم المبادئ التي أسسها اللغوي اإلنجليزي
اللسانيات؛ وذلك من خالل تحديد مفاهيمها ،واستعراض ّ
( )AUSTINفي مؤلفاته التي تتضمن أفكاره ،وأشهرها“ :حينما يعني القول الفعل” ،إضافة ألعمال
( ،)SEARLEوعرض اقتراحاتهما بشأن تصنيف أفعال الكالم.
الكلمات الدالة :التداولية ،نظرية أفعال الكالم ،أوستين ،سورل ،التفريعات.
Abstract
The objective of this research is to study the efforts of the pioneers of Speech Acts Theory derived from pragmatic
linguistics trend through the determination of its concepts. This paper exposes the main principles established by the
English linguist, J. L. Austin in his famous work ‘When Speech Means Act’, in addition to the works of John Searle, by
explaining their suggestions concerning the classification of speech acts.
Keywords: Pragmatics, Speech Acts Theory, Austin, Searle, Classification.

ألعماهلما التحليلية يتمثل يف األفعال اإلنشائية وشروط
مقدمة
ّ استخدامها يف السياقات املختلفة ،ومستويات حتليلها،
تعدّدت وظائف اللغة بتعدّد زوايا النظر إليها ،ورغم أهمية كل
وصعوبات تصنيفها.
وظيفة إ ّ
ال ّ
أن للغة من املنظور التداولي وظيفتان أساسيتان،
ترتبطان مبقاصد املتكّلم من جهة ،ووضعه االجتماعي من  -1تعريف النظرية التداولية
جهة أخرى ،فالناس عندما يتحدثون ال يفعلون ذلك جمل ّرد تع ّد نظرية أفعال الكالم ()La théorie des actes locutionnaire
أهم نتاجات الدرس اللساني التداولي ،وحموراً بارزاً
حتريك جوارح النطق وإصدار األصوات؛ ولكن ليقدموا من خالل من ّ
كالمهم وظيفتني هما :الوظيفة التعاملية املتمثلة يف دور اللغة من حماوره الكربى ،وحت ّو ً
ال منهج ّياً يف البحث اللغوي؛
أهمها
يف نقل املعلومات ،والوظيفة التفاعلية اليت تبنى وفقها العالقات حيث تستند هذه النظرية على ع ّدة أسس بنيوية ّ
االجتماعية ،وتتحقق من خالهلا أغراض الكالم.
احلوار ( ،)Dialogueإ ّنها النمط الثالث من أمناط اللسانيات
ملماً جبوانب التداولية ،تشمل دراسة العناصر اللغوية والبنيات الذهنية
ولكي يكون احلديث عن نظرية أفعال الكالم ّ
املوضوع ،وجب التط ّرق إىل مساهمات ّ
كل من أوستني اليت يتوقف حتديدها الداللي املرجعي على عالقة األفعال
ألن جهودهما يف باألقوال حبسب السياق وحال اخلطاب.
( )AUSTINوتلميذه سورل ()SEARLE؛ ّ
هذا احلقل التداولي ذات أهمية قصوىّ ،
ولعل احملور األساسي
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قسم ابن جنيّ (ت392هـ) -ومن سبقه من النحاة -الكالم
وملّا ّ
يتم إ ّ
إىل إنشاء وخربّ ،
وأكد ّ
ال جبملة ،وهو يقصد
أن اخلرب ال ّ
باجلملة ما تألف من مسند ومسند إليه؛ ح ّتى توضح ّ
أن الفائدة
حتصل من جمموع الكالم يف معنى واحد ،وليس يف عدّة معان
حسب اجلرجاني ومعاصريه( ،)5فعندما يبنى عليها أي يضاف
إليها أجزاء أخرى غري املسند واملسند إليه :كاملفعول والظرف
واحلال ...فال تكون هناك فائدتان ،فائدة اجلملة األساسية
معنى واحداً جديدا
وأخرى ملا أضيف إليها ،وإنمّ ا يصبح هلا
ً
متميزا عن معناها األ ّول ،فمعنى اخلرب غري معنى جزأيه؛ أي
املخرب واملخرب عنه.
وعلى ما يبدو فبعض النحاة العرب مل يفهموا من اللغة أ ّنها
منظومة من القواعد اجملردة فحسب ،وإنمّ ا فهموا منها أيضا
أ ّنها «لفظ معينّ» يؤديه «متكلم معينّ» يف «مقام معينّ» ألداء «
غرض تواصلي إبالغي معينّ» ( ،)7وهذا ما يعترب ملمحاً تداول ّياً
واضحاً لديهم ،إذ فعل الكالم عندهم يع ّد القلب النابض يف
العملية التواصلية ،فعبارات من قبيل :مراعاة قصد املتكلم،
وحال السامع ،أو اإلفادة ومراعاة الغرض واملقام تع ّد عند
املعاصرين أسساً
ً
تداولية ،ومن ذلك إشارة سيبويه (ت180هـ)
واخلليل (ت175هـ) والرضي االسرتاباذي (ت686هـ) إىل املعاني
املتعلقة بإجنازية األساليب العربية املختلفة خبلفية تداولية،
كما تط ّرقوا إىل كثري من األفعال الكالمية :كفعل التأكيد،
و فعل اإلغراء وفعل التحذير وفعل النداء وفعل االستغاثة
والندبة(.)8
«الق َسم ال يعدو أن يكون تأكيداً
أن َ
وذكر سيبويه (ت180هـ) ّ
للكالمّ ،
وأن لالستفهام عدّة وظائف تواصلية منها التنبيه ،ومن
ذلك إشارة اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت175هـ) والرضي
أن َ
االسرتاباذي (ت686هـ) إىل ّ
الق َسم ال يراد لذاته ،وإنمّ ا يراد
()9
وإما تأكيد اخلرب» .
إما اإلحلاح يف الطلبّ ،
به ّ
صفوة القولّ ،
أن دراسة اللغويني القدامى لألفعال الكالمية
ً
غري املباشرة ،شكلت تقدما ال مثيل له يف دراساتهم النحوية
واألسلوبية؛ إذ تفطنوا إليها حماولني تقعيدها بش ّتى الوسائل
والسبل ،بغية فهم واستيعاب اآلليات املتحكمة يف إجنازها
وحتقيقها ،فاقرتاحات السكاكي (ت626هـ) البالغية قد
امتازت بالدقة والقدرة على التنبؤ ،لكنها بقيت جم ّرد تصنيفات
لألفعال ال تنف حقيقة وجود بعض الثغرات بها( ،)10وإذا كان
علماء البالغة قد أهملوا دراسة باب اإلنشاء؛ ّ
فإن علماء أصول
الفقه قد حتدثوا يف «باب األمر والنهي» حديثاً مستفيضاً عن
هذا الفعل ،بل ذهبوا إىل تصنيفه أيضاً( ،)11وحسبنا أن نشري إىل
تلك التصنيفات ،بل سنكتفي مبقارنة بعضها مع ما توصل إليه
الفكر اللغوي احلديث.

ويتجسد الفعل اللغوي يف السلسلة التالية:
 الفعل التلفظي :يتلفظ املرسل بفعل لغوي ما للمرسل إليهيف سياق.
 الفعل الصوتي :يقول املرسل للمرسل إليه قوال يف سياق. الفعل اإلجنازي :يفعل املرسل فعال يف سياق.()1
 الفعل التأثريي :يؤثر املرسل على املرسل إليه بطريقة مالقد حاول مؤسسو النظرية بداية جتميع تلك األفعال الكالمية
ثم حصرها ضمن تفريعات
بعد حتديد مستويات حتليلها ،ومن ّ
كربى ،بوصفها أدوات إجرائية نفعية يف العملية التواصلية،
ونسعى من خالل هذا البحث إىل إبراز مالمح التداولية يف
الفكر الرتاثي العربي ومقارنته مبا استحدث يف الفكر الغربي
من خالل هذه النظرية اللسانية.
 -2أفعال الكالم يف الرتاث العربي
وقبل اإلشارة إىل البدايات األوىل لألفعال الكالمية لدى
الغربيني الب ّد من التعريج على الرتاث العربي لتتبع دراسة
أساليب الكالم ،وأقسامه عند النحاة والبالغيني وعلماء اللغة؛
إذ تعترب أساليب الكالم اخلربية واإلنشائية ومعانيهما البالغية
من توكيد ،وإغراء ،وحتذير ووعيد ،واستغاثة وندبة ،وعرض
وحتضيض ...ووظائفهما التواصلية كلها من األفعال الكالمية
اليت درسها اللغويون قدمياً حتت أبوابها النحوية املعروفة ً
مسة
من مسات التداولية اليت طبعت جهودهم تلك ،واليت تتجّلى
يف أعمال بعض النحاة – على غرار عبد القاهراجلرجاني
(ت471هـ) والرضي االسرتاباذي (ت 686هـ) -اللذان تربز
«عنايتهما الكبرية باالرتباط التداولي بني األسلوب خرباً
كان أم إنشا ًء ،وبني معناه اإلبالغي ووظيفته التواصلية ،مع
حرصهما القوي واملتكرر على االهتمام بـ»املعاني» و»األغراض»
البالغية املتوخاة من «اخلطاب» ،وإصرارهما على ّ
أن ال ُبنى
الرتكيبية تابعة للوظيفة التواصلية ،وليس العكس ،فسلكا
منهجاً متم ّيزاً يف حتليل بعض الظواهر الرتكيبية :كالتقديم
والتأخري ،والتعيني واإلثبات والنفي ...واليت ال تعدو أن تكون
أما بلغة املعاصرين
غايات تواصلية يسعى املتكّلم إىل حتقيقهاّ ،
فهي أفعال كالمية ،طاملا أ ّنه يُراد بها ختصيص اخلطاب ،أو
احلرص على تضمني اخلطاب فائدة تواصلية مع ّينة»(.)2
ويف هذا يقول عبد القاهر اجلرجاني(ت 471هـ)ّ :
«إن ال ّناس يكّلم
بعضهم بعضاً ليعرف السامع غرض املتكّلم ومقصده الرامي
واهلادف إليه»( ،)3فهو يؤكد على ّ
أن معاني الكالم هي مقاصد
وأغراض ينشئها املتكّلم يف نفسه أ ّو ً
ال ،كما حدّد تلك املعاني
باخلرب ،األمر ،والنهي ،االستفهام والتعجب ...وهذا يعين ّ
أن فعل
الكالم له صلة مبا ميكن أن نسميه «علم املقاصد».
ّ
ّ
أما ابن جنيّ (ت 392هـ) فرياه «كل لفظ استعمل بنفسه وجنيت  -3الفصائل الكربى لألفعال الكالمية
فكل كالم قول وليس ّ
منه مثرة معناه فهو كالمّ ...
كل قول
تنسب نظرية األفعال للفيلسوف اللغوي االجنليزي أوستني
أن الكالم هو ما يؤدي معنى مفيداً
كالماً»()4؛ إذ يفهم من هذا ّ
ً
ً
حمكمة ،ولكن السؤال الذي
صياغة
()AUSTINالذي صاغها
فسماه ابن جنيّ القول.
مستقلاًّ بنفسهّ ،
أما ما ال يؤدي ذلك ّ
10

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية ب /قسم اآلداب و الفلسفة العدد  - 15جانفي  . 2016ص 13 - 9

نظرية أفعال الكالم بني الرتاث العربي واللسانيات التداولية  -أوستني وسورل منوذجا-

يتبادر إىل الذهن هو:
 هل حنت أوستني ( )AUSTINمصطلح فعل الكالم حنتاًجديداً؟ أم كان املصطلح موجوداً يف الدراسات اللغوية السابقة،
خصصه ملفهوم مستحدث؟
ثم ّ
ّ
واجلواب ميكن استنتاجه يف احلوار الذي يفيد إشارة تلميذ
أوستني إىل اعتماد هذا األخري على مبدإ التحويل الداللي يف
صوغ املصطلح اجلديد(.)12
مما سبق ميكن القول ّ
أن «نظرية أفعال الكالم» باملفهوم احلديث
من وضع الفيلسوف اإلجنليزي جون النشو أوستني (،)J.L.Austin
مؤسس مدرسة أكسفورد التحليلية؛ والذي حرص على دراسة
الكالم العادي وفق معادلة بسيطة معناها حينما يعين القول
الفعل Quand dire c’est faire:
ثم
وهلذا الغرض قام بتحديد مستويات حتليل الفعل الكالميّ ،
جتميعه ،وبعدها حصره ضمن مخس فصائل -أو باألحرى-
تفريعات كربى سيأتي احلديث عنها الحقاً ،ولكن يف هذا املقام
هامة جدّا تتعّلق باحملاضرات االثين
الب ّد من اإلشارة إىل نقطة ّ
عشرة ( )12اليت قدّمها أوستني( )AUSTINعلى النحو التالي:
 يف احملاضرة األوىل انطلق أوستني( )AUSTINيف دراسةالعبارات اإلنشائية ،واحلكم عليها يف إمكانية احتمال اجلملة
للصدق أو الكذب.
التوسع يف شروط مطابقة الكالم
 يف احملاضرة الثانية أراد ّملقتضى احلال.
 ويف احملاضرة الثالثة حتدث عن خروج الكالم عن مطابقةمقتضى احلال؛ «أي عدم قصد النظم»(.)13
 حاول يف احملاضرة الرابعة أن حيدق يف صالحية االستعمالاللغوي.
 أشار يف احملاضرة اخلامسة إىل وجود ضوابط إخباريةومعيارية للعبارات اإلنشائية.
 تكلم يف احملاضرة السادسة عن العبارات اإلنشائية الصرحية،حنو قولك ألحدهم« :أعدك أن أكون هناك»(.)14
 تناول يف احملاضرة السابعة الصيغ الفعلية يف العباراتاإلنشائية الصرحية.
 قدم يف احملاضرة الثامنة تصنيفاً ثالث ّياً ألفعال الكالم (فعلثم حتدّث عن
الكالم ،وق ّوة فعل الكالم ،والزم فعل الكالم)ّ ،
فصائله الكربى.
 فرق يف احملاضرة التاسعة بني قوة فعل الكالم ،والزم فعلالكالم.
 أشار يف احملاضرة العاشرة ملسألة تعارض اسم الفاعل يفاإلجنليزية.
 تناول يف احملاضرة احلادية عشرة ضروب اإلثبات؛ أي إثباتالعبارات اإلنشائية وقوى أفعال الكالم.
األهم عن أصناف ق ّوة
 -حتدث يف احملاضرة الثانية عشرة وهي ّ

فعل الكالم(.)15
حاول أوستني ( )AUSTINوضع ضوابط للتمييز بني األفعال
الكالمية من فئة اإلنشاء واخلرب ،ولكنه مل يضع هلا حدودا
ال ال ميكن إجنازها إ ّ
ألن هناك أفعا ً
مانعةّ ،
ال بالتلفظ بالفعل
()16
اللغوي صراحة  ،غري ّ
أن ذلك ال يُقلل من قيمة أحباثه أل ّنه
مت ّكن من صياغة األدوات اللغوية لألفعال اإلجنازية اليت تعني
مستمع اخلطاب على التمييز بني اإلنشاء واخلرب وتبيان قصد
املتكلم.
 -4تصنيفات أوستني لألفعال الكالمية
أما عن التفريعات الكربى ألفعال الكالم ،فقد كانت مخسة
ّ
جنملها فيما يلي:
أ -األفعال الدالة على احلكم (.)Actes Verdictifs
ب -األفعال الدا ّلة على املمارسة (.)Actes Exercitifs
ج -األفعال الدالة على السرية (.)Actes Conductifs
د -األفعال الدالة على الوعد (.)Actes Commissifs
هـ -األفعال الدالة على العرض (.)Actes Expositis)(17
فاملقصود باألفعال الدالة على احلكم؛ تلك اليت «تقوم على
اإلعالن عن حكم ،تتأسس على بداهة ،أو أسباب وجيهة ،تتعلق
بقيمة أو حدث ،مثال :إخالء الذمة ،واعتباره مثال ،كوعد،
ووصف ،وحّلل ،وقدّر ،وص ّنف ،وطبع.
أما خبصوص أفعال املمارسة القائمة على إصدار قرار لصاحل،
ّ
وترجى،
أو ض ّد سلسلة أفعال ،مثال :أمر ،وقاد ،ودافع عن،
ّ
وتأسف ،ونصح ،وغريها كثري.
وطلبّ ،
بينما األفعال الدالة على السرية أو كما يسميها البعض
بالسلوكيات ،فهي ما يتعلق بردود فعل جتاه سلوك اآلخرين،
وجتاه األحداث املرتبطة بهم ،مثل :االعتذار ،والشكر ،والتهنئة،
والرتحيب ،والنقد ،والتعزية ،واملباركة ...وكذلك االحتجاج.
واألفعال الدالة على الوعد أو التكليف جندها من قبيل:
وعد ،ومت ّنى ،والتزم بعقد ،وضمن ،وأقسم ،والقيام مبعاهدة،
واالندماج يف حزب.
وتستعمل األفعال العرضية لعرض مفاهيم ،وبسط موضوع،
وتوضيح استعمال كلمات ،وضبط مراجع ،حنوّ :
أكد ،وأنكر
وفسر ،ونقل قو ً
ال»(.)18
وأجاب ،واعرتض ،ووهبّ ،
ً
عرضة لعدة صعوبات؛ جعلها
ولكن هذا التصنيف كان
سورل( )SEARLEستاً بهذا الرتتيب التصاعدي ألهميتها:
 هناك ارتباك مستمر بني األفعال( ،)verbesواألفعال(.)actsكل األفعال ( )verbesأفعا ً
 ليست ّال ( )verbesغرضية.
 يوجد تداخل كبري أكثر مما ينبغي بني فئة األفعال. كثري من األفعال املدرجة يف فئات ال تفي بشروط التعريفاملعطى للفئة.
 -ال يوجد مبدأ متني يقوم على أساسه التصنيف(& ،)çإذ بني
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د .مجيلة روقاب

التسمية والتوظيف ال توجد الدقة.
وكانت هذه األسباب دافعاً لسورل( )SEARLEالذي اجتهد يف
وضع معايري أخرى لتصنيف أفعال الكالم لتفادي النقائص
اليت وقع فيها أستاذه أوستني(.)AUSTIN
 -5تعديالت سورل
استفاد سورل( )SEARLEمن دروس أستاذه أوستني()AUSTIN
خبصوص نظرية أفعال الكالم؛ فاقرتح بعض التعديالت
عمق حتليله معترباً ّ
أن
واإلضافات لتطوير النظرية؛ لذ ّ
مما يفصح عنه (احملتوى الظاهر
املتكّلم يتواصل بشكل أكثر ّ
للملفوظ) ،وذلك بفضل توفر خلفية من املعطيات السياقية
اليت يتقامسها ّ
كل من املتكّلم واملخاطب(.)20
كما أ ّ
حل على ضرورة انقسام فعل الكالم إىل فعل مباشر
وآخر غري مباشر( ،)21فما هو الفعل املباشر حسب تصور
سورل()SEARLE؟
ّ
إن الفعل املباشر يعين إجناز أربعة أفعال يف اآلن ذاته ،وهي:
 فعل القول (،)Acte d’énonciation وفعل اإلسناد (،)Acte propositionnel وفعل اإلنشاء (،)Acte performatif وفعل التأثري(. )22Acte perlocutifوعليه نستنتج ّ
بأن فعل القول هو ما يتجّلى يف عملية التلفظ،
وفعل اإلسناد يشري إىل الصلة اليت تربط بني األنا واآلخر ،أما
فعال (اإلنشاء والتأثري) يتوقفان على التأويل الذي مينح للقول
ال لشيء آخر ،وذلك باعتباره منطاً من السلوكات االجتماعية
اليت تضبطه قواعد حمدّدة.
فالفعل املباشر يكون إذا تطابق الفعل ونوع اجلملة (حكمه) مع
اإلنشاء أو اإلجناز؛ أي عندما يصبح التطابق بني معنى اجلملة
تاماً( ،)23بيد أن سورل( )SEARLEيرى أ ّنه باإلمكان
ومعنى الفعل ّ
املرسل الفعل اللغوي دون التصريح بإجنازه؛ وبذلك
أن ينجز ِ
يتفق مع أوستني( )AUSTINعلى ّ
أن هذه هي الطريقة هي
الطريقة الطبيعية؛ فاملرسل يستعمل اخلطابات اليت ال تتضمن
نصاً أكثر من اخلطابات اليت تتضمنه ،وذلك
الفعل اإلجنازي ّ
عائد إىل تقارب طريف اخلطاب ،واالكتفاء بتوظيف املعرفة
املشرتكة يف كثري من السياقات وحقائقها(.)24
بعد احلديث عن الفعل املباشر هناك ما يسمى بالفعل غري
املباشر ،فما هي خصائصه ،وفيم تتجّلى؟
عندما يستخدم املتخاطبون فيما بينهم عبارات جمازية ،فهي
معان حقيقية،
تتضمن أقواال استعارية ،وذلك بدل استعماهلم ٍ
يتمكن هؤالء من التخاطب مع مستمعيهم باالستعارات دون
عما يريدون ،هذا ما حي ّتم على من يستمع هلذا النوع
اإلفصاح ّ
من اخلطاب االنتقال من املعنى احلقيقي إىل املعنى الذي يسنده
ذلك املتكلم إىل كالمه ،ففي عبارة« :هذه املرأة حرباء» ،جند
معنيني مباشر وغري مباشر ،لذا يؤ ّول مستمع العبارة الفعل
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غري املباشر بوصفه مباشراً والعكس بالعكس؛ إذ القصد كفيل
بإجراء هذا التح ّول الداللي.
ويف هذا املعنى نلفي تيون فان دايك ( )T.v.Dijkيستشهد هو اآلخر
املنجز ودائم اإلجناز ،ويف
جبمل ،مي ّيز من خالهلا «بني الفعل َ
مثل هذا النوع من التصنيف يكون دايك ( )Dijkبصدد احلديث يف
ً
وثيقة بني القصد
العادة عن غرض الفعل؛ فإذا كانت العالقة
والغرض تصبح أفعا ً
أما إذا غاب معيار القصد
ال إجنازية دائمةّ ،
()25
والغرض ،فتكون األفعال إجنازية فقط»  ،ومن أمثلة ذلك
قولك« :ضع القلم» ،فصيغة األمر تشري لدى املخاطب ْ
إن هو فهم
قصد املتكّلم رد فعل ،ومن َث ّم يقوم املخاطب بوضع قلمه.
وعليه ميكن أن يكون ذلك الفعل إجناز ّياً ،له تأثري كامل
إذا وفقط إذا تطابق األثر النهائي؛ أي النتيجة النهائ ّية مع
الغرض املنشود ،ونعين به نيل الفعل املراد ،لكن مفهوم التأثري
الكامل ليس ضرور ًة حتم ّي ًة لكل األفعال الكالمية؛ فقد يكون
املخاطب ناوياً وضع القلم منجزاً بعض احلركات ،وذلك بدون
احلصول على املراد ،ليصبح بهذا تص ّرفاً ال فع ً
ال منجزاً؛ ّ
ألن
التأثري حيقق أثراً واحداً حال إجناز الفعل.
فالفعل املباشر عند دايك ( )T.v.Dijkهو ما تطابق فيه معنى
الفعل ،واملعنى الذي يقصده املتكلم ،وما يفهمه املخاطب
أما الفعل غري املباشر فهو فعل إجنازي ثانوي
مستمع اخلطابّ ،
على ح ّد تعبريه( ،)26ومن هنا يربط فان دايك التداولية باألفعال
الكالمية أل ّنها مت ّثل اجلزء الناطق واحليوي من اللغة ،وهذه
األفعال اللغوية تفتح باباً واسعاً للتأويالت السيميائية(.)27
 -6اعرتاضات سورل على تصنيف أوستني
إذا كان تصنيف أوستني( )AUSTINيتضمن األنواع التالية
للفعل:
 الفعل التعبريي الفعل الصوتي الفعل الصريف الرتكييب– الفعل الداللي
– الفعل الغرضي
ّ
فإن سورل( )SEARLEحاول الربهنة على حذف الفعل الداللي،
كما ّ
مميز للفعل التعبريي،
مت متييزه بصورة أصلية على أ ّنه ِّ
وبالتالي يبقى لدينا:
 الفعل الصوتي الفعل الصريف الرتكييب الفعل الغرضي(.)28استنتج سورل (ّ )SEARLE
أن التمييز بني الفعلني (التعبريي
عاماً دقيقاً؛ ّ
ألن بعض األفعال
والغرضي) ليس متييزاً ّ
التعبريية أفعال غرضية ،وهلذا شبه عمل أوستني()AUSTIN
يف فصلهما بفصل الرجال غري املتزوجني عن الع ّزاب ،ولكن
السؤال املطروح اآلن يف هذا السياق هو :ملاذا اعترب سورل
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نظرية أفعال الكالم بني الرتاث العربي واللسانيات التداولية  -أوستني وسورل منوذجا-

()SEARLEهذه املسألة صعبة ()29؟
خامتة
وعطفا على ما سبق ،قد كان لكثري من النحاة العرب اهتمام
بالبحث يف معاني األساليب وأغراضها التواصلية ،فجعلوها
أساسا معرف ّيا لتحليلهم النحوي ،وتعود اإلرهاصات األوىل
ملالحظة هذا املنحى التداولي إىل زمن اخلليل بن أمحد
الفراهيدي ،وتلميذه سيبويه ،ولكن املتأخرين كانوا أكثر
اهتماما بذلك حنو :اجلرجاني والرضي اإلسرتاباذي هذا يف
أما حديثا عرفت نظرية أفعال الكالم املنبثقة
الرتاث العربي ّ
عن اللسانيات التداولية تطوراً كبرياً منذ تأسيسها على
يدي ّ
كل من أوستني( )AUSTINوتلميذه سورل()SEARLE؛
اللذين كانت هلما جهود مهمة يف حتليل األفعال اإلنشائية،
وبيان شروط استعماهلا يف سياقات احلديث املختلفة ،كما
حبثا خمتلف أساليب فعل الكالم؛ انطالقاً من الكشف عن
القصدية اإلنشائية اليت يبّلغها املخاطب إىل املستمع ،رغم
اختالفهما يف تصنيف األفعال الكالمية.
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