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ملخص:

سعينا يف هذا املقال إىل تقدمي دراسة تداولية ،تستند على نظريّة الفعل الكالمي عند سريل يف حتليل بعض
للشاعر هشام اجلخ؛ وذلك إلحاطة القارئ بالظّروف املقاميّة اليت أُجنزت فيها
النّماذج الشعريّة من قصيدة التّأشرية ّ
الشاعر إيصاهلا عن طريق اللّغة.
اليت أراد ّ
هذه القصيدة والكشف عن املقاصد ّ
وخلصنا يف هنايته إىل مجلة من النتائج أمهها:
ألهنا هتتم مبختلف مستويات
 نظريّة سريل ،نظريّة مناسبة لتحليل خمتلف أشكال التّعبري اإلنساين؛ هذا ّاالستعمال اللّغوي وتبحث يف املقاصد واملعاين؛ اليت جتعل من القول حدثا تفاعليا.
جراء أنظمة
الشاعر من خالهلا حالة ّ
صور ّ
 قصيدة التأشرية قصيدة سياسيّة ّالشتات اليت يعانيها العامل العريب ّ
احلكم الفاشلة؛ معتمدا يف ذلك على أسلوب اإلضمار والتعبري االستعاري ،ما ّأهلها لتكون مدونة مناسبة
للتحليل التّداويل.
الكلمات المفتاحيّة :التّداوليّة ،نظريّة أفعال الكالم ،القصديّة ،القوة اإلجنازية ،املقام ،القصد.

Abstract:
In this article, we sought to present a pragmatic study, based on Searle’s speech
act theory, in analyzing some of the poetic models from the poem “The Visa” by
the poet Hisham Al-Gakh in order to inform the reader of the situational
__________________________________________

المؤلف المراسل :نسيمة شاوش.
305

ط.د .نسيمة شاوش
conditions in which this poem was completed and to reveal the purposes that the
poet wanted to convey through language.
In the end, we reached a number of results, the most important of which are:
Searle's theorem is a suitable theory for analyzing the various forms of human
expression; This is because it is concerned with the various levels of linguistic
use and examines the purposes and meanings and what makes the statement
interactive event.
The visa poem is a political poem in which the poet portrayed the state of diaspora
that the Arab world suffers due to the failing regimes relying on the method of
inclusion and metaphorical expression, which have qualified it to be an
appropriate record for pragmatic analysis.
Keywords: Pragmatics; the Speech act theory; Intentionality; Illocutionary Force
Situation; Intentionnalité.

مق ّدمة:

التّداولية اجتاه لساين حديث ينظر إىل اللّغة ال إىل كوهنا نظاما من القواعد؛ بل جمموعة
اإلجنازيّة اليت حتدث تغيريا يف الواقع عن طريق الكلمات ،على اعتبار
من األفعال الكالمية والقوى ّ
أ ّن الكالم بنوعيه (نثر أو شعر) إجناز أو حدث لغوي يقوم به اإلنّسان يف مقامات تداوليّة لتبليغ
مقاصد معينة ،حتُقق التّواصل بينه وبني أفراد األطر االجتماعيّة اليت ينتمي إليها ،وذلك بصورة
صرجية تُفهم من احملتوى احلريف للكالم أو ضمنيّة يُستدل عليها من الظّروف احمليطة باخلطاب
املنجز.

وتعود فكرة اإلجناز والفعل الكالمي إىل نظريّة أفعال الكالم اليت أرسى معاملها أوستني وطورها
سريل ،الذي استغل مصطلح اإلجناز والقوى اإلجنازيّة يف دراسة اجلانب التفاعلي للغة وهو الكالم
متجاوزا املعىن ال ّداليل اىل التّداويل؛ ما أعطى للنّظرية بعدا إجرائيا ميكن اعتماده يف حتليل خمتلف
الشعرية.
أنواع الكالم النّثرية منها أو ّ
الشعرية
وعليه فإننّا نسعى يف هذا املقال إىل تقدمي دراسة تطبيقية تقوم على دراسة بعض النّمادج ّ

من قصيدة التّأشرية دراسة تداوليّة ،تستم ّد أدواهتا اإلجرائيّة ومفاهيمها من نظريّة الفعل الكالمي
504
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األديب باعتباره خطابا له مرجعيّة
عند سريل ،وذلك ملسايرة ال ّدراسات احلديثة؛ اليت تعاجل النّص
ّ
ومقام ،رغبة منّا يف معرفة املقاصد اليت خيفيها الشاعر خلف خطابه ،انطالقا من حتديد القوى
اإلجنازيّة املباشرة وغري املباشرة ،وذلك من خالل معاجلة إشكاليّة سؤاهلا الرئيس هو:
 كيف نقل اجلخ مقاصده إىل املتلقي وما هي القوى اإلجنازيّة اليت ّأداها أثتاء استعماله للّغة؟ضمت مقدمة وأربعة مباحث ،تطرقنا يف املبحث
حاولنا اإلجابة عنها وفق منهجيّة علميةّ ،
األول إىل املناخ الفلسفي الذي نشأت داخله نظريّة الفعل الكالمي ،ويف الثّاين رّكزنا على معامل هذه
النّظريّة عند سريل حتديدا؛ وذلك لالستفادة من منودجه يف حتليل قصيدة التّأشرية ،ويف الثّالث وقفنا

برمتها
القوة ّ
اإلجنازيّة باعتبارها أهم خاصية للمنطوق وأهم مصطلح داخل النظريّة ّ
عند مصطلح ّ
الشعريّة واستخراج
صص لل ّدراسة التّطبيقيّة ،قمنا فيه بتحليل بعض النّماذج ّ
ّأما املبحث الرابع ُ
فخ ّ
ما تضمنته من قوى إجنازيّة.
 .2المناخ الفلسفي الذي أنتج نظريّة أفعال الكالم:

هامة قبل تأسيسها وضبطها على يد سريل ،إذ الحت
مرت نظريّة الفعل الكالمي مبحطّات ّ
ّ
1
اهتم باللّغة العاديّة ودرسها يف كتابه (أحباث فلسفيّة)
بوادر هذه النّظريّة مع فيتيغنشتاين الذي ّ
ورأى بأ ّن فهم معانيها راجع اىل سياق استعماهلا ،نظرا الرتباط ال ّداللة مبجموع املمارسات اللّغويّة

أو باختصار (ألعاب اللّغة).2
يعين هذا أ ّن اللّغة من منظوره لعبة يستخدمها اإلنسان وفقا حلاجياته اليوميّة ما جيعل إمكانيّة
تأويلها تأويال واحدا ،أمرا يف غاية الصعوبة إ ْن مل نقل مستحيال.

ثّ شهدت هذه النّظريّة حمطة أخرى رسم معاملها أوستني الذي اهتم شأنه شأن فالسفة اللّغة
العاديّة بإبراز املقومات اليت تُص اللّغات الطّبيعيّة املرتبطة باالستعمال والتّجارب احلياتيّة ،3حماوال
عامة حتوي جمموع املمارسات اللّغويّة؛ منطلقا يف ذلك من مصطلح اإلنشاء يف مقابل
وضع نظريّة ّ
اخلرب وذلك بعد أن الحظ وجود مجل ال تصف وال ترب عن واقعة ،وعكف يف البداية على دراستها
واضعا هلا شروطا تُسهم يف إجنازها إجنازا ناجحا ،ث عاد جم ّددا للجمل اخلربية وأدرك إمكانيّة
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كل عبارة هي فعل كالمي ،4وهذا الفعل يف
خضوعها هلذه الشروط وخلُص إىل نتيجة مفادها أ ّن ّ
ح ّد ذاته مكون من ع ّدة أقسام فرعيّة هي:5
 -فعل الكالم :هو التّلفظ بعبارة ما يكون هلا معىن ومرجع ،ويشمل:

األصوات اللّغويّة عرب اهلواء
يتجسد عند إصدار اجلهاز النّطقي جملموعة من ّ
 الفعل ّ
الصويتّ :
(أ )...
أي على شكل كلمة.
ضم األصوات مع بعضها البعض؛ ّ
 الفعل الكالمي :يتح ّقق عند ّ

 الفعل اخلطايب :هو الفعل الذي حييل على معىن ومرجع معني دون وجود قرائن دالّة كعبارة :هو
اليت حتيل على معىن اإلخبار ،وعلى ال ّذات ِ
املخربة (هو) واملرجع
قال أ ّن اجلامعة يف إضراب؛ ّ
(اجلامعة).

 قوة فعل الكالم :هو ما تّ إجنازه يف الكالم حني التكلّم عن طريق قرائن دالّة (استفهام.)... -الزم فعل الكالم :يعين اآلثار أو النّتائج املقصودة منها (الغضب ،االقتناع ،االستجابة.)...

بعد أ ْن ّبني أوستني أقسام الفعل الكالمي ،أدرك أ ّن أهم ما مييز الفعل الكالمي هو قوته
6
مؤّكدا أ ّن"ما حتتاج إليه هذه النّظريّة هو إجياد قائمة ملا نتلفظ به من قوى أفعال الكالم"
وخلص إىل وضع قائمة تضم مخس جمموعات هي:

7

الصادرة عن جهة قضائيّة.
اخلاصة باألحكام والقرارات ّ
كل األفعال ّ
 القرارات التّشريعة :حتوي ّتضم األفعال املتعلّقة باملمارسات القانونيّة كالتّعيني واالنتخاب...
 -الممارسات التّشريعيّةّ :

الشخص اجتاه اآلخر منها:
اليت تعكس التزامات ّ
تضم هذه اجملموعة ،األفعال ّ
 -ضروب اإلباحةّ :

الضمانات ،التّصريح ،إعالن النيّة والقصد...
التّعهدات ّ

بالسلوك واألعراف منها :تقدمي التّهاين ،التّعزيّة...
 األوضاع ّالسلوكيّةّ :
كل األفعال املتعلّقة ّ
تضم ّ
 -المعروضات الموصوفة :تشمل األفعال املرتبطة مبقام العرض (النّقاش ،االحتجاج اإلجابة)...
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أقر بإمكانيّة ظهور حاالت أخرى من أصناف
رغم حماولة أوستني تعميم هذه القائمة ،إالّ أنّه ّ
أفعال الكالم ،8ويرجع هذا االعرتاف -فيما نعتقد -إىل إدراكه بوجود بعض النّقائص يف نظريّته
الضبط املنهجي.
خاصة من حيث ّ
العامة ّ
ّ
 .1نظريّة الفعل الكالمي عند سيرل (أسسها ومفاهيمها):

اجنذب سريل إىل مفهوم اإلجناز الذي وضعه أوستني وحاول من خالل أحباثه تعميق هذا املفهوم؛
معتربا أ ّن الكالم نوع من أنواع الفعل اإلنساين املستخدم يف التّواصل بني األفراد؛ فحينما يصدر
9

املتكلّم كالما يف موقف اعتيادي هو يف احلقيقة يؤدي فعال ،يصدر حكما ،يسأل سؤاال...
انطالقا من هذا التّصور باشر سريل يف تعديل نظريّة أستاذه؛ وذلك بإعادة تقسيم الفعل الكالمي
ث وضع شروط جناحه وصوال إىل صياغة منوذج عام ألصناف اإلجناز الكالمي.
قسم سريل الفعل الكالمي يف صورته الكليّة إىل:
 .2 .1تقسيم الفعل الكالميّ :

الصوتي :يتحقق مبجرد خروج األصوات عرب اهلواء من أحد أعضاء اجلهاز النّطقي
 الفعل ّ10
أي أنّه ال يتعدى جمرد التّلفظ بكلمات أو اجلمل.
السامع؛ ّ
ووصوهلا إىل أذن ّ

 -الفعل اإلنجازي (التّمريري) :هو وحدة املعىن يف االتصال ،يتح ّقق عندما يقصد شخص قول

قول معني ويقصد إيصاله إىل املستمع.11
معني فعبارة
يعين هذا أ ّن الفعل التّمريري؛ فعل إجنازي ،قصدي يؤديه املتكلم هبدف تبليغ مقصد ّ
(اُكتب ال ّدرس) مثال تعكس فعال إجنازيا ،قصد املتكلم إصداره وقصد تبليغه ملتل ّقيه ،هبدف حتقيق

أثر وهو االستجابة لقصده األساسي (كتابة ال ّدرس).
قسم هذا الفعل بدوره إىل:
وقد ّ

الشكل اللّساين الذي حيمل خربا
اليت حيويها الفعل الكالمي ،أو هو ّ
 حمتوى الفعل :هو القضيّة ّ
وحييل على املرجع واخلرب؛ أي الفحوى املتحدث به.

12

القوة التأثرييّة أو اإلجنازيّة اليت ميتلكها الفعل ،بعد إضافة
 النّمط الذي يكون عليه الفعل :هو ّ
دال على اإلجناز ،للمحتوى اخلربي كإضافة االستفهام أو فعل أمر...
مؤشر ّ
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من هذا التّقسيم نفهم أ ّن الفعل الكالمي حيدث تأثريا عندما يضاف إليه منط أو قوة حتقق مسته
14
اإلجنازيّة وهذه القوة ميكن أن تفصل عن حمتواها اخلربي أو يكتفى هبا عند إجناز الفعل الكالمي
فقولنا (عذرا) يف مقام االعتذار يعين أنّنا ّأدينا فعال كالميا حيمل قوة تأثريّة فحسب؛ أي ال حيوي

قضيّة أو حمتوى خربيّ ،أما قولنا (هل اعتنق هنسون اإلسالم) فيعكس فعال كالميّا حيمل حمتوى
عرب عن القصد من الكالم (االستفهام).
خربي (اعتناق هنسون لإلسالم) وقوة تأثرييّة أو إجنازيّة ،تُ ّ
 -الفعل التّأثيري :هو جمموع النّتائج املرتتّبة عن األفعال اإلجنازيّة كتنفيذ األمر ،اخلوف...

15

 .1.1شروط نجاح الفعل الكالمي:

الشروط اليت تسمح بإجناز الفعل
بعد تقسيم الفعل الكالمي انصرف سريل إىل البحث عن ّ
الكالمي إجنازا ناجحا ،فلنجاح فعل الوعد مثال الب ّد من توفّر أربعة شروط هي:16
ينص على إمكانيّة إجناز الفعل (الوعد) من طرف املتكلم.
 ال ّشرط التّمهيديّ :

ينص على قصد املتكلّم يف القيام بالعمل؛ أي النيّة يف تنفيذه مستقبال.
 -شرط النّزاهةّ :

الشرط على أ ّن املتكلم يسند العمل إىل السامع؛ أي الوعد
ينص هذا ّ
 شرط المحتوى الخبريّ :تضمنه هذا الفعل يف املستقبل.
فعل يلتزم فيه املتكلم بتنفيذ احملتوى الذي ّ

شرط األساسي :هو أهم شروط تنفيذ الفعل؛ ألنّه جيمع ما جيب أن يكون يف حمتوى الفعل
 -ال ّ

السياق ومقاصد املتكلم إلجناز فعل كالمي معني بشكل لبق مناسب ،أو ما يضع املتكلم أمام
و ّ
واجب القيام بالفعل؛ أي يشعره بواجب تنفيذه وإسناده إىل املستمع.
 .5.1أصناف أفعال الكالم:

حبث سريل يف مفهوم القصديّة وع ّدها مفهوما جوهريّا داخل نظريّة الفعل الكالمي؛ أل ّن
اخلاصة اليت يتّسم هبا العقل ،أو هي العالقة اليت تربط العقل بالعامل
القصديّة عنده ُتثل الطّريقة
ّ
اخلارجي ،وتتّصف بكوهنا تثل يُؤدى عن طريق أفعال الكالم ،17ما جيعلها شرطا ضروريّا لصدقيّة
يعرب عن حالة قصديّة وهي القصد
منط الفعل الكالمي ،فإذا وعد املتكلم بفعل (س) مثال فهو ّ
والنيّة يف القيام بالفعل (س).
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يعين أ ّن الفعل الكالمي بطابعه اللّغوي مشتق من القصديّة؛ اليت تتجلّى عرب صور وحاالت
الصور اليت تفرض غرضا معينا ،واجتاه مالءمة
الرغبة واالعتقاد وغريها من ّ
متع ّددة منها القصد و ّ
حم ّدد ،يربط الكلمات بوصفها أفعاال و الواقع اخلارجي ،18وسعى من خالل هذا الطّرح إىل البحث
تضم خمتلف احلاالت القصديّة املنجزة
عن عالقة القصديّة بالفعل الكالمي ،ث وضع نظريّة عامة ّ
التمريريّة اليت تيزه وهي "الغرض الذي يصري
عن طريق الفعل الكالمي؛ وذلك بالنّظر إىل النّقطة ّ
19
تصب داخلها ،وذلك
بفضله ذلك الفعل من ذلك النّوع"  ،ساعيا حصر القوى اإلجنازيّة اليت ّ
على النّحو اآليت:20
 اإلثباتيات (التّقريريات) :تثل تعهد املتكلم حبقيقة اخلرب الذي ينقله للمستمع ،وتعكس اجتاهالصدق ميثل االعتقاد بصحة احملتوي اخلربي ،تشمل
مالءمة من الكلمات إىل العامل؛ أل ّن شرط ّ
هذه الفئة (األوصاف الطبيّة ،التّقرير ،التّصنيف ،التفسري ،)...من أمثلة ذلك قولنا :غابات اجلزائر

حترتق.

 التّوجيهيات (األمريّات) :الغرض اإلجنازي يف هذه األفعال ،هو دفع السامع وتوجيهه للقيامببعض التّصرفات ،وتشمل األوامر والنّواهي ،...اليت تعكس رغبة املتكلم يف االستجابة للتّوجيه
السوء.
وجعل العامل مطابقا للمحتوى اخلربي (الفعل) ،من أمثلتها قولنا :ال جتالس رفيق ّ
 االلزاميّات (الوعديّات) :تشمل هذه النّقطة ج ّل التّعهدات (النّذور ،الوعود ،التّهديدات)...اليت يقصدها املتكلم ويلتزم فيها القيام مبا حواه احملتوى اخلربي للفعل مستقبال ،ويف هذه الفئة أيضا
يُالئم العامل الكلمات ،من أمثلة هذا النّوع قولنا :أعدكم مبعاقبة من أساء إلينا يوما.

كل التّصرفات اليت
 التّعبيريات (البوحيات) :هي نفسها األفعال ّالسلوكية عند أوستني ،وتشمل ّ

يصدرها املتكلم اجتاه اآلخر ،ما مييز هذا النّوع هو عدم وجود اجتاه مالءمة ،إذ يُكتفى بالتّسليم
الصدق يف
الصدق يف التّعبري؛ ففعل التّعزية مثال يتطلب ّ
حبقيقة احملتوى اخلربي مع ضرورة توفر شرط ّ
الشكر أو التّهنئة...
الشعور باحلزن اجتاه املعزى ،واألمر عينه عند إجناز أفعال مشاهبة كاالعتذار أو ّ
ّ
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 -التّصريحيّات (اإليقاعيّات) :حتدث األفعال اليت تنتمي إىل هذا الغرض تغريا يف العامل كإعالن

الزواج أو إقالة موظّف ،ما مييّز هذه
احلروب أو االستسالم أو التّلفظ بصيغة القبول أثناء عقود ّ
األفعال هو أ ّن اجتاه املالءمة مزدوجّ ،أما عن شروط جناح هذه الفئة فهو اآلداء النّاجح مع ضرورة

مؤسسة خارج اللّغة ،كضرورة توفر احملكمة إلجناز فعل الطّالق.
توفّر ّ
 .4 .1األفعال الكالميّة غير المباشرة:

تعمق يف
مل يقتصر حبث سريل يف حصر األفعال الكالميّة ذات القوى اإلجنازية املباشرة ؛ بل ّ
الشكلية ومعىن
املعىن و املقاصد حىت وصل إىل حقيقة وجود فرق بني معىن اجلملة؛ أي داللتها ّ
املتّكلم؛ الذي ميثل املقصد الفعلي من اإلجناز ،وذهب إىل القول بأ ّن الكثري من املقاصد ال تُنقل
السخريّة21؛ اليت تنتُج عن طريق املفارقة ،ما جيعل
بصورة مباشرة ،بل ّ
تتم عن طريق االستعارة و ّ
األول صريح ذو قوة إجنازيّة حرفيّة والثّاين مضمر ذو قوة مستلزمة
للفعل الكالمي الواحد ّ
معنيني ّ

ترر يل امللح.22
موضحا زعمه هذا باملثال اآليت :هل تستطيع أ ْن ّ
يف هذا املثال الذي ينتمي إىل النّقطة التّمريريّة التّوجيهية ّقوتني إجنازيتني ،األوىل إجنازيّة تفيد
االستفهام ،دلّت عليها األداة (هل)ّ ،أما الثانيّة فمستلزمة تفيد معىن االلتماس؛ اُست ِد ّل عليها من

املعطيات املقاميّة (منها وجود امللّح على الطّاولة) والتّواضع االجتماعي ،املتمثّل يف استخدام
االستفهام بدل األمر ،من باب التّأدب والتّقليل من حدة األمر املباشر؛ الذي قد يقلّل فرصة
استجابة املستمع ،وعدم حت ّقق الفعل التّأثري.
الرتسيمة اآلتيّة:
وحىت تتضح الفكرة أفضل نصوغ ّ
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فعل كالمي مباشر

متكلم
ينجز

معىن املتكلم

ترر يل امللح{ قضيّة}
هل{ قوة إجنازية حرفيّة} ّ
رسالة ذات معىن حريف ( االستفهام)

معطيات مقامية منها وجود امللح على الطاولة
قوة مستلزمة مقاميا

مستمع
يستدل

فهم املعىن

فعل كالمي غري مباشر( التماس)
ترسيمة  :12كيفيّة حدوث الفعل الكالمي غير المباشر ودور المقام في فهمه.
تصور سريل حول حقيقة أ ّن املتكلم كثريا ما يلجأ إىل االستعارة
ّ
توضح هذه ّ
الرتسيمة ّ
والتّضمني يف تبليغ مقاصده؛ وذلك مراعاة للمكانة االجتماعية وطبيعة العالقة بينه وبني املستمع
الزمان واملكان الذي ينسج فيه الفعل الكالمي ،كما توضح بأ ّن اللّغة عنده ليست مجال ذات
وكذا ّ

دالالت شكليّة ،بل قوى إجنازيّة تعكس حاالت قصديّة متعددة ،تنقل من طرف املتكلّم يف مقام
معني عرب رسالة لغويّة يستقبلها املستمع وينظر فيها ث يستدل على معانيها انطالقا من اخلربة
ّ
املشرتكة والظروف املقاميّة اليت أُنتجت فيها.
 .5القوة اإلنجازيّة مفهوم مركزي في التّحليل التّداولي:

يستند الفعل الكالمي يف حتقيق مسته اإلجنازيّة والتّداوليّة على القوة اإلجنازيّة ،أل ّن جمرد التّلفظ
هبا حي ّقق الغاية من عملية التّكلم ،لدى فهي تع ّد أهم أجزاء الفعل الكالمي كوهنا خاصيّة املنطوق
اليت تصبغه بصبغة إجنازيّة ذات أبعاد تأثرييّة؛ هذا أل ّن قيمة القوة اإلجنازيّة تتجلّى يف كوهنا حتيل
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املستمع على املقصد من اإلجناز سواء داخل الغرض اإلجنازي الواحد مثلما هو احلال يف املثال
ترر يل امللح) أو بني أغراض كالميّة متباينة (توجيه ،تصريح ،)...كما أ ّن
السابق ( هل تستطيع أن ّ
ّ
التّصريح هبا يف ثنايا امللفوظ ذاته ُحيتّم على املتكلّم االلتزام الكلّي مبا أجنزه مثلما هو احلال يف الفعل

الكالمي االلزامي ( أعدك بالقدوم غدا).23
وعليه فإ ّن األمهيّة اليت اتذهتا القوة اإلجنازيّة داخل نظريّة أفعال الكالم سواء عند أوستني الذي
أقر بأن
صرح بأ ّن نظريته هتدف إىل حصر ما نتل ّفظ به من قوى أفعال الكالم ،أو سريل الذي ّ
بعض األفعال قد ال حتتاج إىل قضيّة لتح ّقق غايتها التواصليّة تدفعنا إىل القول بأ ّن اخلطاب هو

جمموعة من القوى اإلجنازيّة؛ ومنه فإ ّن حتليل أي خطاب حتليال تداوليّا يستدعي بال ّدرجة األوىل
الزعم هو رأي املتوكل الذي اقرتح فيه استبدال ثنائية
تضمنه من قوى ،وما يؤكد هذا ّ
استخراج ما ّ
الفعل الكالمي( املباشر غري مباشر) ،بثنائية ( قوة إجنازيّة مباشرة غري مباشرة) 24؛ هذا أل ّن
لقوته ،فمىت طابقت قوته البنية الظّاهرة ُمسّي الفعل مباشرا ومىت
الفيصل يف حتديد نوع الفعل راجع ّ
خالفتها مسّي غري مباشر.
 .4القوى اإلنجازيّة في قصيدة التّأشيرة (دراسة تطبيقيّة):

الشاعر هشام
(الرسالة) ،مثلما يوحي عنواهنا؛ قصيدة ذات بعد سياسي كتبها ّ
قصيدة التّأشرية ّ
25
متوجها هبا اىل
ّ
اجلخ (املرسل) وألقاها يف مسابقة أمري الشعراء بأبو ضيب ،سنة 1111م (املقام)ّ ،
معربا فيها عن مقصد عام يعكس
احل ّكام العرب (املرسل إليه) حتديدا وإىل املتل ّقي العريب عموما ّ
الشتات الذي يشهده العامل العريب ومستنكرا حكم الرؤساء العرب الظّامل؛ الذي ّفرق
حسرته من ّ

مشل األمة العربيّة نتيجة فرض احلدود وحرمان شعوهبا من تأشرية العبور.
إضافة إىل مقاصد أخرى سنحاول يف هذا املبحث استجالءها من خالل استخراج القوى اإلجنازيّة
يتسىن للمتل ّقي فهم املعىن التّداويل وإزالة وشاح الغموض عن املعىن
املباشرة واملستلزمة مقاميا ،حىت ّ
العام للخطاب.
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.2 .4القوى اإلنجازية المباشرة في القصيدة:

ضمت القصيدة العديد من األفعال ذات القوى املباشرة منها:
ّ

 القوى اإلنّجازيّة ال ّدالة اإلثباتيات (التّقريريّات):الشاعر أفعاال تقريريّة يف مطلع القصيدة بكثرة ،معتمدا يف ذلك على قوى إجنازيّة صرحية
ّأدى ّ
نذكر منها قوله:26
" -أسبّح بامسك اهلل

وليس سواك أخشاه
وأعلم أ ّن يل قدرا سألقاه سألقاه".
مبني كالمه بأفعال تقريريّة تثل حقيقة يؤمن هبا ،معربا عنها بقوى إجنازيّة
استهل ّ
اجلخ كما هو ّ
ّ
مباشرة تتّسم بكثافة يف تقدمي الالّقول دلّت عليها ع ّدة صيغ منها (االستثناء بسوى ،فعل اليقني
أعلم ،التّأكيد اللّفظي النّاتج عن التّكرار)؛ ما ول ّد ش ّدة ومضاعفة يف احلمولة اإلخباريّة املق ّدمة
وظيفتها تأكيد اعتقاد الشاعر وعدم ترك جمال للشك حول حقيقة تصيص اهلل بالعبوديّة واخلشية
دون سواه ،وتثبيت يقينه وإميانه التام بأقدار ربّه ،ـ و يرمي من وراء إجناز هذه األفعال إىل حتقيق
غرض تواصلي هو إعالم وتنبيههم ( احلكام العرب حتديدا) إىل حقيقة معينة وهي أنّه ال خيشى على
السياسيّة.
نفسه من تداعيات ما سيقوله يف هذه القصيدة ّ
وجتدر اإلشارة هنا إىل أ ّن البيت األول من القصيدة قد يلتبس على القارئ بني غرضني أو نقطتني
الصريح
تريريّتني مها النقطة التّصرحييّة (اإليقاعيات) واإلثباتيّة (التّقريريات) خاصة وأ ّن الفعل األدائي ّ

اجلخ بصدد إنشاء فعل تصرحيي
القوة اإلجنازية اليت تثّل فعل التّسبيح يوحي بأن ّ
الذي يدل على ّ
غري أ ّن اخللفية أو االفرتاضات اليت حنملها عن الشاعر تؤكد بأنّه بصدد تقرير حقيقة وتأكيد اعتقاد
خاصة وأ ّن التّصرحييّات تعين إنشاء فعل مل يكن موجودا كأن ينطق هبذا الفعل متكلّم غري مسلم يف
مقام إعالن اعتناق اإلسالم.
ويف قوله أيضا:27
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نردد بعض أحلان
 "وكنّا يف مدارسنا ّبالد العرب أوطاين وكل العرب إخواين
وكنا نرسم العريب ممشوقا هبامته"
يف هذه األبيات أيضا نالحظ نفس الغرض اإلجنازي التّقريري؛ أل ّن شاعر بصدد نقل ووصف
الزائفة اليت زرعتها املدرسة يف كيس
حقيقة عاشها هو وشعبه يف طفولتهم ،تثل تلك ّ
الشعارات ّ
الطفل حول أصالة الرجل العريب ووحدة األ ّمة العربيّة وما جعلنا نغلب هذا الغرض هو تظافر بعض
القوى اإلجنازيّة الصرحية منها الوصف والسرد الذي دلّت عليه اجلملتني املنسوختني بكان.
الشاعر االبتداء هبذه األفعال املباشرة القائمة على السرد ليجذب القارئ ويضعه يف
تعمد ّ
وقد ّ
الصيغ (العطف
الصورة ،خاصة وأنّه حافظ على نفس الغرض يف األبيات الالّحقة مع إضافة بعض ّ
ّ
اإلجنازيّة ال ّدالة على اإلخبار وزادت من كثافة
القوة ّ
بالواو وأداة النّصب أ ّن للتأكيد) ّ
اليت ضاعفت ّ
وذلك يف قوله *:28احلمولة اإلخباريّة
 "وأ ّن بالدنا تتد من أقصى إىل أقصىالسيل"
وأ ّن جيوش أمتنا هلا فعل كما ّ

 -القوة اإلنجازيّة ال ّدالة على التوجيهيات (األمريات):

(الرغبة) ،هبدف دفع احل ّكام العرب لتغيري بعض
أجنز ّ
الشاعر هذه األفعال لينقل حالة قصدية ّ
معربا عنها بقوى إجنازيّة مباشرة يف بعض املواضع منها قوله:
السياسات الفاشلة اليت ينتهجوهناّ ،
ّ
29
 " -هو اإلسالم ال أنتم فك ّفوا عن جتارتكم"

دل عليها
يف هذا البيت فعل كالمي مباشر ينتمي إىل التّوجيهيّاتّ ،قوته اإلجنازيّة هي األمرّ ،
الشاعر ِ
(املرسل) هذا الفعل رغبة منه يف دفع احل ّكام العرب إىل
املؤ ّشر اللّغوي (ك ّفوا) ،وقد أجنز ّ
الساجدة
االستجابة ألمره (الفعل التأثريي) والتّوقف عن متاجرهتم بال ّدين وتكييفه وفق عقلياهتم ّ
الشاعر برغبته واستخدام صيغة
الشعب العريب سيّد نفسه وأدرى بدينه ،ويعود سبب تصريح ّ
أل ّن ّ
األمر املباشر الذي غالبا ما يكون من شخص أعلى مكانة من املتلقي ،إىل غضبه وسخطه من
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الرسالة ومبدى
الوضع الذي آلت اليه األمة العربيّة ،كما يوحي هذا التّصريح بغياب األلفة بني طريف ّ
املتحررة اليت ال تشى من يعلوها مقاما ومكانة.
شخصيّة ّ
الشاعر (املتكلّم) ّ
ويف قوله أيضا:
 "أح ّذركم سنبقى رغم فتنتكم30
فهذا الشعب موصول"
دل عليها الفعل األدائي (احذر) ،وجه
نالحظ أيضا فعال توجيهيا قوتة اإلجنازيّة هي التّحذيرّ ،
يصرون على رسم
ّ
الشاعر من خالل إجنازه حتذيرا صرحيا ،شديد اللّهجة للحكام العرب الذين ّ

الشتات بني البلدان العربيّة ،وقد قال اجلخ هذا البيت يف أواخر القصيدة
الشرخ و ّ
احلدود وتعميق ّ
الشعب العريب شعب ال تؤثر فيه الفنت واملؤامرات فهو شعب متالحم مجعه
حتديدا ليؤكد هلؤالء بأ ّن ّ
حبل اهلل وهو اإلسالم.
ويف قوله أيضا:
31
 "أيا حكام ّأمتنا"الشاعر
صرح فيه ّ
ّ
نستشف فعال توجيهيا آخر ،ذو قوة إجنازيّة مباشرة هي النّداء (اهلمزة والياء)ّ ،
موجه هلم دون غريهم ،حىت ينبّههم إىل
عن املقصود من خطابه وهم احل ّكام العرب وبأ ّن عتابه ّ

الشتات
الرغبة منه إىل التفات هؤالء ومساع نداء الشعوب العربيّة اليائسة اليت تعاين ّ
حجم أغالطهم و ّ
جراء خداعهم ومؤامراهتم وصراعاهتم السياسيّة العقيمة.
ّ

 القوة اإلنجازيّة ال ّدالة على التّعبيريّات (البوحيّات):اجلخ هذه األفعال بصورة مباشرة ،إالّ يف مواضع قليلة ج ّدا نذكر منها قوله:
مل ينجز ّ
 "سئمنا من تشتّتنا وكل الناس تتكثّل".32عرب فيه
الذي أجنز من خالله فعال تعبرييا ذو قوة إجنازيّة صرحية ّ
دل عليها الفعل األدائي (سئمنا)؛ ّ
الرفض واليأس من احلصار اجلغرايف الذي يعيشه العامل العريب ،فما يالحظ يف
وهي ّ
عن حالة شعوريّة ّ
هذا البيت هو أ ّن اجلخ ال حياول إثبات اعتقاد أو تقدمي نيّة أو إعالن قصد ،أو خلق واقع
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الشعب العريب نتيجة اعتالء
يعرب بلسان ّأمته عن حالة امللل والتّذمر اليت يكابدها ّ
مؤسسايت بل ّ
ّ
شخصيات غري مناسبة هرم القيادة.
 .1 .4القوى اإلنجازية المستلزمة في القصيدة:
الشاعر يف قصيدته عن بعض احلاالت القصديّة بأفعال كالميّة ذات قوى إجنازية مستلزمة
عرب ّ
ّ
مقاميّا ،وهو ما استخلصناه يف مواضع عدة نذكر منها قوله:
" وحني كربت مل أحصل على تأشرية للبحر مل أعرب".33توحي البنية الشكلية هنا والقوة اإلجنازية املباشرة اليت دلت عليها أداة اجلزم (مل) بوجود فعل
الشاعر من احلصول على التّأشرية أو اإلحبار
كالمي تقريري يفيد نفي حقيقة وهي عدم ت ّكن ّ
يعرب عن حالة شعوريّة تعكس
غري أ ّن املقصد احلقيقي ّ
للشاعر خيتلف تاما ،ف ّ
اجلخ ال خيرب هنا؛ بل ّ
حسرته وحزنه وخيبة آماله اليت حلم هبا يف طفولته و نقلها يف قوله مثال " سأحبر عندما أكرب" وما
جعلنا نرجح هذا الغرض ونلتمس وجود قوة إجنازية مستلزمة مقاميا (حالة العامل العريب الذي يعاين
شعبه من صعوبة يف التنقل حبرية)؛ بل وصعوبة يف احلصول على تأشرية عبور أو دخول.
وهو ما التمسناه يف مواضع أخرى أيضا ،نذكر منها قوله:
 "ألستم من نشأنا يف مدارسكم؟" "تعلمنا مناهجكم؟" "ملاذا الفرقة احلمقاء حتكمنا؟" "أجتمعنا يد اهلل وتفرقنا يد الفيفا؟".34الشكلية للعبارة ،وهي االستفهام الذي
حتوي هذه األبيات قوى ّإجنازية مباشرة تنعكس يف البنية ّ
دلّت عليه مجلة من املؤشرات منها (اهلمزة ،اسم االستفهام ملاذا) وعالمة االستفهام (؟)
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ما يصنف الفعل يف فئة األفعال التّوجيهية ،غري أ ّن عدم اشرتاك املتكلّم واملتل ّقي يف املقام نفسه يؤّكد
يتحسر
وجود ّقوة إجنازية مستلزمة تصنّف الفعل يف التّعبرييات وتؤكد بأ ّن الشاعر هنا يعاتب و ّ
عز وجل.
السخيفة اليت بات مبقدورها تفريق ما وحده اهلل ّ
ويستغرب من األشياء ّ
ويف قوله:
الشمس باألعالم".35
 "ملاذا حتجبون ّدل عليها اسم االستفهام
األول مباشرّ ،قوته (االستفهام)ّ ،
نالحظ وجود فعلني كالميّنيّ ،
(ملاذا) والثّاين غري مباشر ،قوته مستلزمة مقاميّا وهي االستنكار.

الشمس
الشاعر ،والذي مل يقصد به ّ
وما يُالحظ أيضا ،االستخدام االستعاري الذي جلأ إليه ّ
السلطة.
مبفهومها املتعارف عليه ،بل يقصد احلرية والوحدة العربية اليت شتّتها أصحاب ّ
ويف قوله:
"سأحبر عندما أكرب أمر بشاطئ البحرين يف ليبيا وأجين الثمر من بغداد يف سوريا -وأعرب من موريتانيا إىل السودان

 أسافر عرب مقديشيو إىل لبنان".36إذ نالحظ مبدئيّا أ ّن الشاعر يف هذه األبيات املتسقة شكال ومنسجمة دالليّا وتداوليّا ،حياول
نقل اعتقاد واإلخبار عن غاية كان يسعى إىل بلوغها مستقبال ،و يريد تقريرها إىل املتلقي وذلك من
السني الدالة على املستقبل ،الفعل أحبر ،أعرب
خالل القوة اإلجنازية (التّقرير) الذي دلّت عليها ( ّ
أجين ،أسافر) ،غري أ ّن املقصد العام من القصيدة واملقام الذي قيلت فيه ،يؤكد بأ ّن املعىن احلريف
وجه اجلخ من
تضم قوة مستلزمة وهي الوعيد ،اليت ّ
للجملة خيتلف ومعىن املتكلم ،وجيزم بأ ّن األبيات ّ
جسده قوله ( وأجين الثمر من بغداد
خالهلا هتديدا للحكام العربّ ،أما عن التّعبري االستعاري الذي ّ

يف سوريا) فيحمل مقاصد أخرى تعكس رغبته يف تقريب املسافات بني الشعوب العربيّة
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عرب عنه يف مواضع كثرية غري هذه منها قوله:
والذي ّ
 "سيبقى الطفل يف صدري يعاديكم يقاضيكمالعريب متحدا
 ويعلن شعبنا ّ فال السودان منقسم وال اجلوالن حمتل -وال لبنان منكسر يداوي اجلرح منفردا".37

خاتمة:
الشعرية من قصيدة التّأشرية وحتليلها حتليال تداوليّا ،خلصنا إىل مجلة
بعد عرض بعض النّماذح ّ
من النّتائج أمهّها:
الشاعر يف وضع املتل ّقي
– يعود سبب كثرة األفعال التّقريرية املباشرة يف مطلع القصيدة؛ إىل رغبة ّ
السرد الذي أسهم
أمام ّ
الصورة وإطالعه على املبادئ اليت تلقاها يف صغره معتمدا يف ذلك على ّ
بشكل فعاّل يف حتقيق الغاية التّداوليّة ولفت انتباه املتل ّقي.

اجلخ إىل أسلوب التّلميح والتّعبري االستعاري بكثرة وأجنز العديد من أفعال الكالمية غري
 -جلأ ّ

الصورة إىل ذهن املتل ّقي والتّعبري عن العديد من املقاصد واحلاالت منها رغبته
املباشرة هبدف تقريب ّ

يف ملّ مشل العامل العريب وتطييب جروحه وانكساراته ،إضافة نقل حالة شعورية امتزجت بني احلزن
الشاعر عدم إجنازها مباشرة حرصا منه على
والتّحسر واليأس واخليبة وغريها من احلاالت اليت حاول ّ
الظهور بشخصية متفائلة.
الشاعر من خالل اللّغة واألفعال الكالمية العديد من احلاالت القصدية منها الرغبة والقصد
 -نقل ّ

الشعورية (منها احلزن ،اليأس ،التّحسر ،واخليبة االستغراب )...تلميحا
عرب عن بعض احلاالت ّ
وّ
اإلجنازية اليت تثلها ،انعكاسا لشخصيته اليت تيل -نوعا ما -اىل
أي دون التّصريح بالقوى ّ
موجهة إىل
ّ
الصالبة وحرصا منه على عدم الظهور يف حالة ضعف؛ خاصة وأ ّن القصيدة سياسيةّ ،
احلكام.
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الشاعر عن مقاصده احلقيقيّة يف بعض املواضع؛ وذلك تبعا لطبيعة عالقته باملتلقي وكذا
صرح ّ
 ّبالقوة اإلجنازية
صرح ّ
انفعاالته؛ ففي قوله( :ك ّفوا عن جتارتكم ،سئمنا من تشتّتنا ،أحذركم ،)...إذ ّ
وغرضه الكالمي مباشرة ليفرغ شحنة الغضب اليت يشعر هبا وليظهر عدم ألفته اجتاه متل ّقي اخلطاب

الشاعر باحلالة القصديّة املتمثّلة يف القصد؛ بل أجنزها عن طريق أفعال غري مباشرة أو
يصرح ّ
 مل ّمستلزمة مقاميا؛ إذ أ ّن أغلب هذه األفعال جتلّت يف صورة أفعال تقريرية مثلما هو احلال يف الوعد
خاصة وأ ّن التّصريح بااللتزام أو الوعيد يضع
الذي أُضمر نتيجة ّ
تردد اجلخ وعدم تي ّقنه من حتقيقه؛ ّ
للشاعر؛ ذلك إذا
املتكلم أمام حتميّة تنفيذ الفعل ،وهو أمر صعب ،إن مل نقل مستحيال بالنسبة ّ
اجلخ نفسه حني قال( :وحني كربت مل أحصل
السائدة ،وهو ما اعرتف به ّ
نظرنا إىل املقام والظّروف ّ
على تأشرية ...مل أحبر).
الشاعر من استخدام االستفهام؛ ولكن يف غري الغرض التّداويل املعتاد (التّوجيه) ،ويعود
 -أكثر ّ

للتأدب
اعتماد هذا األسلوب بال ّذات ،إىل كثرة استخدامه يف التّواصل االنّساينّ ،إما إظهارا ّ
واالحرتام أو يف مقامات السخريّة واالستغراب.
 من الالّفت يف قصيدة التأشرية ،غياب األفعال الكالمية التّصرحيية أو اإليقاعيّة ،وذلك بسببخصوصيّة هذه األفعال؛ إذ أ ّن تأديتها وجناحها يتطلّب التّواجد يف ظروف مقاميّة فعليّة وكذا توفّر

مؤسسة خارج اللّغة؛ فاملتكلّم هبذه األفعال يهدف إىل تغيري العامل واستحداث حالة مل تكن
ّ
الشهود.
يظم الويل و ّ
موجودة من قبل كإعالنه قبول الزواج يف مقام فعلي ّ
الهوامش واإلحاالت:
 1ينظر :الزواوي بغّورة ،الفلسفة واللّغة (نقد املنعطف اللّغوي يف الفلسفة املعاصرة) ،دار الطّليعة ،ط ،1بريوت1112 ،م ص،111
احلق ،التّحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد ،دار التّنوير ،ط ،1بريوت1991 ،م ص.11
وينظر أيضا :صالح إمساعيل عبد ّ
دالش ،مدخل اىل اللّسانيات التداوليّة لطلبة معاهد اللّغة العربيّة وآداهبا ،تر :حممد حيياتن ،ديوان املطبوعات
 2ينظر :اجلياليل ّ
اجلامعيّة ،ط ،1اجلزائر1991 ،م.19 ،
 3ينظر :حسان الباهي ،اللّغة واملنطق حبث يف املفارقات ،دار األمان ،ط ،1الرباط1111 ،م ،ص .21
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 4ينظر :أوستني ،نظريّة أفعال الكالم العامة (كيف ننجز األشياء باللّغة) ،تر :عبد القادر قنيين ،دار أفريقيا لشرق ،دار البيضاء
1991م ،ص .11 ،19 ،11
 5ينظر :املصدر نفسه ،ص .111 ،111 ،119 ،112
 6املصدر نفسه ،ص .171
 7ينظر :املصدر نفسه ،ص .172
 8ينظر :املصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
 9ينظر جون سريل ،العقل واللّغة واجملتمع الفلسفة يف العامل الواقعي ،تر :سعيد الغامني ،دار العربيّة للعلوم ،ط ،1بريوت1119 ،م
ص.111
 10ينظر :املصدر نفسه ،ص  ،111 ،111وينظر أيضا :اجلياليل دالش ،مدخل اىل اللّسانيات التّداوليّة ،ص.19
ينظر :جون سريل ،العقل واللغة واجملتمع ،ص 11 .111 ،111
ّ
 12ينظر املصدر نفسه ،ص  ،111وينظر أيضا حممد أمحد حنلة ،أفاق جديدة يف البحث اللّغوي املعاصر ،دار املعرفة اجلامعيّة ط،1
1111م ،ص.71
13ينظر جون سريل ،العقل واللّغة واجملتمع ،ص .111
14ينظر :جون سريل القصدية حبث يف فلسفة العقل ،تر :أمحد األنصاري ،دار الكتاب العريب ،بريوت1119 ،م ،ص.19
15ينظر :جون سريل ،العقل واللّغة واجملتمع ،ص .111
 16ينظر :جورج يول ،التّداوليّة ،تر :قصي العتايب ،الدار العربيّة للعلوم ،ط1111 ،1م ،ص ،99وينظر أيضا :فيليب بالنشيه
التّداولية من أوستني اىل غوفمان ،تر :صابر حلبايشة ،دار احلوار ،ط ،1الالذقية1117 ،م ،ص .71 ،71
17ينظر :جون سريل ،العقل واللّغة واجملتمع ،ص ،12وينظر كتابه أيضا :القصديّة ،ص .19
18ينظر جون سريل ،العقل واللّغة واجملتمع ،ص .119 ،122 ،121 ،119
 19املصدر نفسه ،ص .112
 20ينظر :املصدر نفسه ،ص .111 ،119 ،119 ،117
 21ينظر :املصدر نفسه ،ص  ،111وينظر :كتابه ،القصديّة ،111 ،وينظر أيضا :وليد حسن ،داللة اإلقتضاء عند األصوليّني يف
ضوء نظريّة التّضمني عند جرايس ،جملة الدراسات اللّغويّة واألدبيّة1111 ،م ،العدد الثاين ،ص .11
 22ينظر جون ،سريل العقل واللّغة واجملتمع ،ص .111
 23ينظر :عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،اسرتاجتيات اخلطاب (مقاربة لغويّة تداوليّة) ،دار الكتاب اجلديدة ،ط ،1بريوت 1111م،
القوة اإلجنازيّة ،مقال منشور ضمن كتاب حافظ إمساعيلي علوي
ص  ،119 ،112وينظر أيضا :حممد العيد ،تعديل ّ
دار الكتاب اجلديدة ،إربد (األردن)1111 ،م ،ص .111
 24ينظر :أمحد املتوكل ،اخلطاب وخصائص اللّغة العربيّة (دراسة يف الوظيفة والبنيّة والنمط) ،الدار العربيّة للعلوم ،ط ،1بريوت
 1111م ،ص .91
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 25ينظر :هشام اجلخ ،عن هويس الشعر العريب ،املوقع الرمسي للشاعر 11 ، www.algakh.com:جانفي ،سا .12:11
26
الشعر العريب ،ص.111
منتدى جملة االبتسامة ،هويس الشعر العريب هشام اجلخ ،رابطة حميب ّ
 27املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 28املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
*
السمة اإلجنازيّة للفعل،
ّ
عرب سريل عن مصطلح احلمولة اإلخباريّة مبصطلح الكثافة يف تقدمي الالّقول؛ أي إضافة صيغ تزيد من إبراز ّ
مستدال يف ذلك باملثالني اآلتيني :افتح الباب /آمرك بفتح الباب ،معتربا أ ّن املثال األخري حيمل كثافة إجنازيّة أكثر نتجت عن إضافة
ّ
فعل أدائي صريح ،ينظر :فيليب بالنشيه ،التداوليّة من أوستني إىل غوفمان ،ص .71
 29املرجع نفسه ،ص.119
 30املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 31املرجع نفسه ،ص .112
 32املرجع نفسه ،ص .119
 33املرجع نفسه ،ص .111
 34ملرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 35املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 36املرجع نفسه.11 ،
 37املرجع نقسه ،ص .112

 -قائمة المصادر والمراجع:

 -الكتب:

 -1أمحد املتوكل ،اخلطاب وخصائص اللّغة العربيّة (دراسة يف الوظيفة والبنيّة والنمط) ،الدار العربيّة للعلوم ،ط ،1بريوت 1111م.
الشرق ،الدار البيضاء
 -1أوستني ،نظريّة أفعال الكالم العامة (كيف ننجز األشياء باللّغة ) ،تر :عبد القادر قنيين ،دار أفريقيا ّ
1991م.
 -1جورج يول ،التّداوليّة ،تر :قصي العتايب ،الدار العربيّة للعلوم ،ط1111 ،1م.
 -1جون سريل ،العقل واللّغة واجملتمع الفلسفة يف العامل الواقعي ،تر :سعيد الغامني ،دار العربيّة للعلوم ،ط ،1بريوت1119 ،م.
 -2جون سريل ،القصدية حبث يف فلسفة العقل ،تر :أمحد األنصاري ،دار الكتاب العريب ،بريوت1119 ،م.
 -9اجلياليل دالش ،مدخل اىل اللّسانيات التّداوليّة لطلبة معاهد اللّغة العربيّة وأداهبا ،تر :حممد حيياتن ،ديوان املطبوعات اجلامعيّة
ط ،1اجلزائر1991 ،م.
 -7حسان الباهي ،اللّغة واملنطق ( ،حبث يف املفارقات) ،دار األمان ،ط ،1الرباط1111 ،م.
 -9الزواوي بغورة ،الفلسفة واللّغة ( نقد املنعطف اللّغوي يف الفلسفة املعاصرة ) ،دار الطليعة ط ،1بريوت1112 ،م.
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 -9صالح إمساعيل عبد احلق ،التّحليل اللّغوي عند مدرسة أكسفورد ،دار التّنوير ،ط ،1بريوت 1991م.
 -11عبد اهلادي بن ظافر الشهري ،اسرتاجتيات اخلطاب ( مقاربة لغويّة تداوليّة ) ،دار الكتاب اجلديدة ،ط ،1بريوت1111 ،م.
 -11فيليب بالنشيه ،التداوليّة من أوستني اىل غوفمان ،تر :صابر احلبايشة ،،دار احلوار ،ط ،1الالذقية1117 ،م.
 -11حممد أمحد حنلة ،أفاق جديدة يف البحث اللّغوي املعاصر ،دار املعرفة اجلامعيّة ،ط1111 1م.

 -المقاالت والمجالت:

القوة اإلجنازيّة ،مقال منشور ضمن كتاب حافظ إمساعيلي علوي ،دار الكتاب اجلديدة ،إربد1111 ،م.
 -1حممد العيد ،تعديل ّ
الشعر العريب.
 -1منتدى جملة االبتسامة ،هويس الشعر العريب هشام اجلخ ،رابطة حميب ّ
 -1وليد حسن ،داللة اإلقتضاء عند األصوليني يف ضوء نظريّة التضمني عند جرايس ،جملة ال ّدراسات اللّغويّة واألدبيّة1111 ،م،
العدد الثاين.

 -المواقع اإللكترونيّة:

اجلخ ،عن هويس الشعر العريب ( املوقع الرمسي للشاعر) ،املوقع الرمسي للشاعر 11 ، www.algakh.com:جانفي
 -1هشام ّ
.12:11
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