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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

لدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في اهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال  ستمنح املنصة )املوقع( -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في راجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر وامل

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترج –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
يح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  ال
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 بحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أي
َ
ًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،كلمات( 3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك
َ
تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

 ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
 يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن ب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 حثه .  ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على البا
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
حث مراعاة لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 الكالمية عند اوستني وسري  اعفع  اأَل

 دراسة وصفية

 آن حتسني اجلليب و  مت رة نبيل الي مور 

26/12/2020 تأريخ القبول:       18/11/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على خير األنام المبعوث رحمة للعالمين،         
  :صالة وأزكى التسليم، وأما بعدعليه أفضل السيدنا محمد 

الكالمية عند اوستين وسيرل(، ُيعد خطوة في االتجاه  فعالفهذا البحث بعنوان )األأ         
المعاصر، ففهم اللغة يتعسر علينا إن لم نفهم الخطاب، وال يمكن فهم الخطاب إن لم يكن 

متكلم إلى الوقوف على أغراض الستداللي يسعى ااك تواصل، فالتداولية نسق معرفي هن
الكالم  أأفعالستراتيجية الخطابية للنص، وقد أتاحت تداولية المقامة ومن خالل معرفة اال

لتحليل الخطاب، فهي نظرت إلى الكالم بوصفه فعاًل لغويًا يدل على قصد المتكلم وترمي 
لمخاطب بحمله على أشياء بالكلمات أو مواقف أي بالتأثير في ا ِإنجازإلى  فعالهذه األأ 

 .فعل أو ترك أو نفي أو تأكيد ... الخ
 .االستداللي ،اوستين؛ سيرل ،الكالمية فعالاألأ  ،التداوليةالكلمات المفتاحية:     

 المقدمة
 )**(، وسيرل)*(الكالمية عند اوستين فعالاألأ 

التداوليةة  الكالمية بحثًا في صميم التداولية اللغويةة، بةل إن فعالالبحث في األأ  ُيعأد  
الكالميةةة...، وتعةةةد مجةةةااًل مةةةن مجةةةاالت البحةةةث  فعةةةالفةةي نشةةةأتها األولةةةى كانةةةت مرادفةةةة ل أ 

اللساني التداولي، وان لم تكن أهم هذه المجاالت على االطالق؛ فقد كان بةدء الحةديث عةن 
                                                 

 قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل .ماجستير/ ةطالب 
 قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل . عد/ُأستاذ مسا 
 .1859ديسمبر  1وتوفي  1790مارس  3( فيلسوف قانوني من مملكة بريطانية العظمى، ولد *)
 ، فيلسوف أمريكي أستاذ في فلسفة العقل واللغة.1932يوليو/ تموز  31( سيرل: ولد **)



                                                                                                          و آن حتسني اجلليب مت رة نبيل الي مور                                                         دراسة وصفية األاعفع   الكالمية عند اوستني وسري 
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هو بةدء الحةديث عةن التداوليةة...، وأنهةا تكةاد تضةمن  الكالمية عند )جون أوستين( فعالاألأ 
 ،(1)هر المجةةةاالت التداوليةةةة االخةةةرت، وتكةةةاد تعةةةادل التداوليةةةة مةةةن حيةةةث الهةةةدف العةةةامظةةةوا

نواة مركزية في الكثير من االعمةال التداوليةة،  speechact"وأصبح مفهوم الفعل الكالمي 
ي تةةأثيري، فضةةاًل عةةن ذلةةك، ِإنجةةاز وفحةةواه أنةةه كةةل  ملفةةوظ يةةنهض علةةى نظةةام شةةكلي داللةةي 

يةة ِإنجاز لتحقيةق اغةراض  Actes Locutoires قوليةة أأفعةاالً ًا يتوسل ُيعد نشاطًا ماديًا نحوي
Actes Illocutores  كالطلةب واألمةر والوعةد والوعيةد...الخ(، وغايةات تأثيريةة(Actes 

Perlocutoires  تأُخةةص  ردود فعةةل المتلقةةي )كةةالرفض والقبةةول(، ومةةن ثةةم فهةةو فعةةل يطمةةح
أن يكةةون ذا تةةأثير فةةي المخاطةةب، اجتماعيةةًا أو  إلةةى أن يكةةون فعةةاًل تأثيريةةًا، أي يطمةةح إلةةى

ومواقةف اجتماعيةة  أأفعةال، وهةي ترمةي إلةى "صةناعة (2)شةيء مةا" ِإنجازمؤسساتيًا، ومن ثم 
أو ذاتية بالكلمات، أي التأثير فةي المخاطةب بحملةِه علةى فعةل أو تةرك أو تأكيةدِه، أو نفيةِه، 

مةةا يةةراد بهةةا تخصةةيص المخاطةةب، أو الكالميةةة طال فعةةالأو وعةةد المةةتكلم للمخاطةةب... واألأ 
الحةةةةةرص علةةةةةى تضةةةةةمين الخطةةةةةاب فا ةةةةةدة تواصةةةةةلية معينةةةةةة أو تنبيةةةةةه المخاطةةةةةب أو تأكيةةةةةد 

الكالمية "مفهوم تداولي منبثق من منةا  فلسةفي عةام وهةو تيةار  فعال. ومفهوم األأ (3)الرسالة"
بعةةةةض ، ولةةةةذلك يقةةةةول (4))الفلسةةةةفة التحليليةةةةة( بمةةةةا احتوتةةةةه مةةةةن منةةةةاه ، وتيةةةةارات وقضةةةةايا"

الكالميةةةةة نشةةةةأت  فعةةةةالالدارسةةةةين مةةةةن المالحةةةةظ "أن دراسةةةةة المعنةةةةى مةةةةن خةةةةالل تحليةةةةل األأ 
، ومةةن (5)وتطةورت علةى يةةد فالسةفة مةن أمثةةال أوسةتين وسةةيرل ال علةى يةد اللغةةويين أنفسةهم"

ثةةةم "ال يتضةةةح مفهةةةوم )الفعةةةل الكالمةةةي( إال بةةةالرجو  إلةةةى اطةةةار المفهةةةوم الةةةذي قمنةةةا ببحةةةث 

                                                 

ة فةةي البراجماتيةةة دراسةةة دالليةةة ومعجةةم سةةياقي، علةةي يةةة فةةي العربيةةة المعاصةةر نجاز ( ينظةةر: األفعةةال ا ِ 1)
ةةراف، مكتبةةة ا داب  القةةاهرة، كليةةة ا داب، جماعةةة الكويةةت،  –ميةةدان االوبةةرا  42محمةةود حجةةي الص،

 .10م: 2010 -هة 1431، 1ط
( التداوليةةة عنةةةد العلمةةةاء العةةةرب "دراسةةةة تداوليةةةة لظةةاهرة األفعةةةال الكالميةةةة فةةةي التةةةراث اللسةةةاني العربةةةي، 2)

 .40م: 2008، 1الجزا ر، ط –سعود صحراوي، دار التنوير للنشر والتوزيع، حسين داي م
 .219-217( م.ن: 3)
 .17( م.ن: 4)
( االتجاهات الحديثة في علم األساليب وتحليل الخطاب، علي عزت، شةركة أبةو الهةول للنشةر، القةاهرة، 5)

 .51م: 1996، 1دار نوبار، للطباعة، القاهرة، ط
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، والحةدث الكالمةي يتكةون (1)الكالمية"" فعالما يسمى بة "نظرية األأ الظاهرة في نطاقه، وهو 
مةةن فعةةل كالمةةي واحةةد أو أكثةةر مةةن فعةةل، ويمكةةن مةةن وجهةةة نظةةر هةةايمز بتنةةاول أو دراسةةة 

 هذا الحدث من عدة زوايا هي في الواقع العوامل المكونة له مثل:
 "المتحدث أو المِرسل. .1
 المخاطأب أو المتلقي. .2
 كانت كالمية أم غير كالمية أم كالهما معًا(. شكل الرسالة )سواء .3
القنةةاة أو واسةةطة التواصةةل، هةةل هةةي اشةةارات منطوقةةة أو مكتوبةةة، أو مرسةةلة عبةةر  .4

 موجات، صوتية، أو من خالل العالمات المكتوبة أو...الخ.
 الشفرة، وتضم االساليب المختلفة واللهجات المختلفة واللغات ايضًا...الخ. .5
 هذا دراسة داللية.موضو  الحدث، ويتطلب  .6
 .(2)الموقف الذي يقع فيه الحدث" .7

ويطلةةق عليهةةا ايضةةًا )نظريةةة الحةةدث  Act Thearyوتعةةد نظريةةة الفعةةل الكالمةةي 
يةةة( فةةي نظةةر اغلةةب البةةاحثين جةةزًءا مةةن نجاز الكالمةةي، ونظريةةة الحةةدث اللغةةوي والنظريةةة ا ِ 

تين: مرحلةةةة التأسةةةيس ، والسةةيما فةةةي مرحلتيهمةةةا األساسةةيPragmaticsاللسةةانيات التداوليةةةة 
، ومرحلةةةةةةة النضةةةةةة  والضةةةةةةبط المنهجةةةةةةي عنةةةةةةد تلميةةةةةةذه سةةةةةةيرل J.L.Austinعنةةةةةةد أوسةةةةةةتين 
J.R.Searleكةةةةل فعةةةةل كالمةةةةي يقةةةةوم علةةةةى مفهةةةةوم (3)، فكالهمةةةةا مةةةةن فالسةةةةفة أكسةةةةفورد" .

القصةةةدية، وتقةةةوم مهمةةةة القصةةةدية علةةةى أسةةةس تداوليةةةة درسةةةها فالسةةةفة التحليةةةل، ثةةةم توسةةةع 
 .(4)أصبحت شبكة من المفاهيم المترابطة" وتعمق التداوليون فيها حتى

                                                 

 .22ية: نجاز ا ِ ( االفعال 1)
 .50-49( ينظر: االتجاهات الحديثة في علم االساليب وتحليل الخطاب: 2)

(3) Green, K. and Lebhen, J: Critical theory & practice, p.29; Levinson, S. C: 
Pragmatics Cambridge university press, 1983, p. 226. 

قةديم وتنسةيق: حةافظ اسةماعيلي علةوي، عةالم الكتةب الحةديث التداوليات علم استعمال اللغة وآخرون، ت (4)
 .55م: 2014، 2األردن، ط –للنشر والتوزيع، اربد 
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وللفعةةل الكالمةةي "وظةةا ف تداوليةةة مرتبطةةة بقصةةد المخاِطةةب، ومةةن أهمهةةا وظيفيتةةه 
ية، والسيما تلةك المرتبطةة بةوظيفتي التةأثير واالقنةا  نجاز الحجاجية التي تزيد من فاعليته ا ِ 

 .(1)في بعض مقامات التخاطب"
 الكالمية عند أوستين : اعفعالالأ 

الكةالم العامةة ألوسةتين "أول محاولةة جةادة تتجةاوز بالفعةل  أأفعالالحظ أن نظرية ي
الطةةةرأل األرسةةةطي فةةةي كتابةةةة الخطابةةةة، للقةةةول الخطةةةابي، والدراسةةةة البالغيةةةة ب عةةةادة تنظةةةيم 

، والفعةةل الكالمةةةي هةةةو (2)منطةةق اللغةةةة الطبيعيةةة علةةةى ضةةةوء الدراسةةات اللسةةةانية المعاصةةةرة"
الةذي يؤديةه المةتكلم بمجةرد  نجةازا نسان بالكالم، ومن ثم ا ِ  "التصرف ا رادي الذي ينجزهُ 

تلفظةةه بملفوظةةات معينةةة، ومةةن أمثلتةةه: األمةةر والنهةةي والوعةةد والسةةؤال، والتعيةةين، واالحالةةة 
 .(3)كالمية" أأفعالوالتعزية والتهن ة...فهذه جميعها 

بهةةةةا  الكةةةةالم علةةةةى جملةةةةة مةةةةن المبةةةةاد  واالفكةةةةار التةةةةي جةةةةاء أأفعةةةةالوتقةةةةوم نظريةةةةة 
. وألةف أوسةتين (4)عبةارة فةي فعةل فةي الوقةت ذاتةه enonce"أوسةتين" ومةن بينهةا: كةل قةول 

الكةالم بعنةوان  أأفعالكتابًا أسهم بشكل كبير في وضع أهم األسس التي قامت عليها نظرية 
("How to do things with words ( وهةو مجموعةة مةن المحاضةرات )اثنتةا عشةةرة

، وقةةةةد (5)"1962ونشةةةرت  1955" سةةةةنة Harvardهةةةارفرد محاضةةةرة( ألقاهةةةا فةةةةي جامعةةةة "
كانةت هةةذه االبحةاث ردًا علةةى الفالسةةفة الةذين حصةةروا اللغةة فةةي تراكيةةب خبريةة تقبةةل الحكةةم 
عليهةةا بالصةةدق إذا طابقةةت الواقةةع الخةةارجي وبالكةةذب إذا خالفتةةه، وتركةةت الجمةةل الوصةةفية 

                                                 

 .59( م.ن: 1)
( ينظةةر: نظريةةة أفعةةال الكةةالم العامةةة كيةةف ننجةةز األشةةياء بةةالكالم، اوسةةتن، ترجمةةة: عبةةدالقادر قنيبةةي، 2)

 .5م: 1991افريقيا الشرق، )د.ط(، 
عنةةةد األصةةةوليين دراسةةةة فةةةي ضةةةوء اللسةةةانيات التداوليةةةة، مسةةةعود صةةةحراوي، مجلةةةة ( األفعةةةال الكالميةةةة 3)

 .200-199م: 2004 -هة 1425الجزا ر،  –، جامعة االغواط 2، العدد6الدراسات اللغوية، مجلد 
، امنةةة لعةةور، رسةةالة ماجسةةتير، كليةةة -دراسةةة تداوليةةة  –( ينظةةر: األفعةةال الكالميةةة فةةي سةةورة الكهةةف 4)

 .53م: 2011 –م 2010قسنطينة،  –، جامعة منتوري ا داب واللغات
 –( آفةاق جديةةدة فةةي البحةةث اللغةةوي المعاصةةر، محمةود احمةةد نحلةةة، دار المعرفةةة الجامعيةةة، ا سةةكندرية 5)

 .60م: 2002مصر، )د.ط(، 
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ى تفريةةةق أواصةةةر هةةةذه ألنهةةةا ال تحمةةةل معنةةةى، وبهةةةذا كانةةةت محاضةةةرات أوسةةةتين ترمةةةي إلةةة
 . ويمكن تلخيص ثالث مراحل مهمة من مراحل بحثه وهي:(1)النظرية التقليدية

"معارضةةة أوسةةتين ألطروحةةة فالسةةفة اللغةةة الوضةةعانيين وذلةةك عةةن طريةةق محاولةةة تمييةةزه  .1
 ية.نجاز بين الملفوظات الوصفية وا ِ 

يسةةمى ايضةةًا الفعةةل تقييمةةه للمعةةايير التةةي وضةةعها لتحقيةةق نجةةاأل الفعةةل الكالمةةي أو كمةةا  .2
 .Acte de langageاللغوي 

ُعد، اوستين في المرحلة الثالثة من مراحل بحثه أن جميع الجمل اللغويةة هةي قةول وعمةل  .3
لفعةل مةا  ِإنجةازفةي الوقةت ذاتةه، فةالمتكلم ينجةز عملةه بمجةرد تلفظةه بقةول مةا فةالقول هةو 

 .(2)الكالمية( فعالفي الوقت نفسه )نظرية األأ 
 فرعية: أأفعاللفعل الكالمي إلى ثالثة قس،م أوستين ا

 :)*(Acte Locutoireاعفعل القول أو )الفعل اللغوي(  -1
. (3)ويةةراد بةةه اطةةةالق االلفةةاظ فةةةي جمةةل مفيةةةدة ذات بنةةاء نحةةةوي سةةليم وذات داللةةةة

لغويةة فرعيةة، وهةي المسةتويات اللسةانية المعهةودة  أأفعةالففعل القول يشتمل بالضرورة علةى 
 وهي:
 : هو التلفظ بسلسلة من االصوات المنتمية إلى لغة معينة.تيالمستوى الصو  -أ 
 : يؤلف مفردات طبقًا لقواعد لغة معينة.المستوى التبليغي )التركيبي( -ب 
يتمثةةل فةةي الةةربط بةةين الكلمةةات ودالالتهةةا حسةةب مةةا  المستتتوى الخطتتابي )التتدالي(: -ج 

 .(1)تحيل إليه

                                                 

 .100( ينظر: االفعال الكالمية في سورة الكهف: 1)
 .100( االفعال الكالمية في سورة الكهف: 2)
قل هذه المصطلحات من اللغتين االنكليزية والفرنسةية إلةى العربيةة، اسةتعنا بصةفة خاصةة بترجمةة ( في ن*)

 كل من:
فريةةةق مركةةةز االنمةةةاء القةةةومي )بيةةةروت(، المقةةةاالت التةةةي ظهةةةرت فةةةي: العةةةرب والفكةةةر العةةةالمي )مجلةةةة(،  -

 األعداد الخاصة بة "فلسفة اللغة" عمومًا، و"نظرية االفعال الكالمية" خصوصًا.
 .1994طالب سيد هاشم الطبطا ي، نظرية االفعال الكالمية، الكويت، منشورات جامعة الكويت،  -

(3) Austin, Quand dire cest faire, Paris, Le Seuil, 1970, p. 109. 
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هةا، فهةي تنجةز فةي وقةت واحةد. الفرعية الثالثة متداخلة فيما بين فعالوعليه ف ن األأ 
ف ننةا نةةتحكم فةي لغتنةةا فالملفوظةةات اللغويةة سلسةةلة كاملةة مةةن السةةمات الخاصةة فتكةةون علةةى 
شةةكل سلسةةلة مةةن األصةةوات التةةي تةةنظم فةةي مجموعةةة صةةوتية وفقةةًا لقواعةةد نحويةةة وتركيبيةةة، 
وهةةةةةذا مةةةةةا أشةةةةةار إليةةةةةه )فةةةةةان ديةةةةةك( فةةةةةي قولةةةةةه: "نحةةةةةن نفهةةةةةم مةةةةةن فعةةةةةل الكةةةةةالم االصةةةةةلي 

Locationnary Act  الفعةل، أي  ِإنجةازفعاًل معقدًا يقوم هو ذاته على مراتةب متعةددة مةن
مسةةةتوت النطةةةق )الفةةةونيطيقي( والمسةةةتوت الفونولةةةوجي )وظيفةةةة الصةةةوت( والمعرفةةةي ومسةةةتوت 

 لمخطط ا تي:ا في فعال. ويمكن توضيح هذا التداخل بين األأ (2)التركيب النحوي"

 
التداخل ال يمكن فصله، وأما التلفظ بفعل القول يحيلنا إلى القسم الثةاني وهةو وهذا 

 ي )الفعل المتضمن في القول(.نجاز الفعل ا ِ 
 :Acte illocutoireي( نجا  الفعل المتضمن اعفي القول )الإ  -2

هةةةو عبةةةارة عةةةن فعةةةل ينجةةةز بواسةةةطة القةةةول، ولةةةذا اقتةةةرأل اوسةةةتين تسةةةمية الوظةةةا ف 
 ية، ونورد المثال ا تي:نجاز بة القوت ا ِ  فعالألأ اللسانية خلف هذه ا

 "هل سيكون الجو جمياًل غدًا؟
                                                                                                                         

( ينظةةر: مةةدخل الةةى اللسةةانيات التداوليةةة لطلبةةة معاهةةد اللغةةة العربيةةة وآدابهةةا، الجيالنةةي دال ، ترجمةةة: 1)
الجزا ةةةر، )د.ط(،  –بةةةن عنكةةةون  –تن، ديةةةوان المطبوعةةةات الجامعيةةةة، السةةةاحة المركزيةةةة محمةةةد يحيةةةا

 .24)د.ت(: 
( النص والسياق استقصاء البحث في اقطاب الةداللي والتةداولي، فةان دايةك، ترجمةة وتحقيةق: عبةدالقادر 2)

 .263م: 2000، 1قنيبي، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط

 فعل داللي فعل تركيبي فعل صوتي

 فعل القول
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عنةةد الةةتمعن فةةي السةةؤال يتبةةين أنةةه بالغةةي بوصةةفه جةةزًءا مةةن نةةص مةةا ال دور لةةه 
سوت القلق حول الجو، وأما إذا كان هذا االسةتفهام موجةه إلةى سةامع مةا، ف نةه يأخةذ صةيغة 

المةةةةتكلم للفعةةةل الكالمةةةةي فةةةي الجملةةةةة هةةةةو  ِ نجةةةةازه. فاخةةةرت، ويصةةةةبح ملزًمةةةا با حالةةةةة عليةةة
االستفهام يضعُه في مقام المنتظر  جابة ما من المستمع ألنه المخصوص بفعل الخطةاب 
داخل عالقة تضطره إلةى اعطةاء جوابةه، ولكةي يتحقةق فعةل االسةتفهام يشةترط اوسةتين "فهةم 

. فةالمتكلم ال يخبةر فحسةب، ولكةن (1)المستمع" للقوة الخطابية التي يعطيها المتكلم لملفوظةه"
يفعل أي يعمل، ويقوم بنشاط مةدعم بنيةة وقصةد يريةد المةتكلم تحقيقةه مةن جةراء تلفظةه بقةول 

ية في الجملة هي االستفهام فان نتيجة هةذا الخطةاب نجاز . ف ذا كانت القوة ا ِ (2)من االقوال
 تتمثل في:

 االجابة عن السؤال وهي نتيجة طبيعية. -
ي ِإنجةةاز د مةةن اعةادة النظةر فةي درجةةة فهةم المسةتمع للسةؤال الةةذي هةو فعةل الةرفض، هنةا البة -

 .(3)أراد المتكلم به أن يبلغ متلقيه أمرًا ما
فأوستين يشير إلى أن فعل القول والفعل المتضمن في القول ال يمكن فصةالهما، 

 فهو: فعالفهما متداخالن مع بعضهما البعض، وأما القسم الثالث واالخير من األأ 
 :Acte perlocatoireالفعل الناتج عن القول )التأثيري(  -3

يرت اوستين "أنه مةع القيةام بفعةل القةول، ومةا يصةحبه مةن فعةل تتضةمن فةي القةول 
ويطلةةةق عليةةةه أوسةةةتين: الفعةةةل  (4))القةةةوة(، فقةةةد يكةةةون الفاعةةةل )وهةةةو هنةةةا الشةةةخص المةةةتكلم("
ولي فةةي المتلقةةي، يظهةةر فةةي ردة النةةات  عةةن القةةول )التةةأثيري(، فةةاألثر الةةذي يتركةةُه الفعةةل القةة

فعةةةل )المتلقةةةي(، ف مةةةا يغضةةةب ممةةةا قةةةد سةةةمعه، أو يشةةةعر با هانةةةة أو بةةةالحزن...، فةةةالمتكلم 
يسةةعى مةةن خةةالل تلفظةةه إلةةى التةةأثير فةةي أفكةةار المسةةتمع ومشةةاعره، ويحةةاول اسةةتمالته إليةةه، 

                                                 

مةةن البنيةةة الةةى القةةراءة، علةةي آيتةةا وشةةان، دار الثقافةةة للنشةةر والتوزيةةع، الةةدار ( السةةياق والةةنص الشةةعري 1)
 .  70م: 2000 -هة 1421، 1البيضاء، ط

 .161( ينظر: مباد  في اللسانيات، خولة طالب االبراهيمي: 2)
 .113( ينظر: االفعال الكالمية في سورة الكهف: 3)
لظةةاهرة األفعةةةال الكالميةةةة فةةةي التةةةراث اللسةةةاني العربةةةي،  ( التداوليةةة عنةةةد العلمةةةاء العةةةرب "دراسةةةة تداوليةةةة4)

 .42م: 2008، 1الجزا ر، ط –مسعود صحراوي، دار التنوير للنشر والتوزيع، حسين داي 
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ا تركةةز فةةي فيسةةتجيب لةةه وتسةةمى هةةذه االسةةتجابة بةةة "فعةةاًل اسةةتجابيًا" وال يحةةدث ذلةةك إال إذ
 الجُو بارد   . ويتضح ذلك في المثال ا تي:persuader(1)ذهن المتلقي فعل االقتنا  

قةةد يكةةون المقصةةود مةةن هةةذه الجملةةة اثةةارة انتبةةاه المسةةتمع بةةة غلةةق النافةةذة أو عةةدم 
الخةروج...الخ مةةن التةةأويالت، فعنةدما يسةةتجيب المتلقةةي إلةى غلةةق النافةةذة وعةدم خروجةةه مةةن 

 فعةةةالاألأ  ِإنجةةةازقةةةد اسةةةتجاب لقةةةول المةةةتكلم وقصةةةده، ومةةةن هنةةةا يتحقةةةق  البيةةةت يكةةةون حين ةةةذ
 ي والتأثيري(.نجاز الثالث )فعل القول وا ِ 

الكالميةةة  فعةةالالكالميةةة، فقةةد صةةنف أوسةةتين األأ  فعةةالومةةن خةةالل هةةذا التقيةةيم ل أ 
 Acte نجةةازيةة ووظةةا ف قةيم ا ِ نجاز ضةمن خمسةةة أصةناف مقسةةمة تبعةًا لمفهةةوم قوتهةةا ا ِ 

illocationary :إلى خمسة أصناف وهي 
: وهةةي التةةي تقةةوم علةةى Verdictiveاللغويةةة الدالةةة علةةى األحكةةام )الحكميةةات(  فعةةال"األأ  .1

االعةةالن عةةن الحكةةم، كةةاألذن، الحكةةم، القضةةاء، الفعةةل، االقةةرار، التعيةةين، وتصةةدر عمةةن 
 .(2)بيده القدرة على اصدار الحكم مثل: القاضي، الر يس، المدير"

: وهةةةي التةةةي تقةةةوم علةةةى Exercitivsلغويةةةة الدالةةةة علةةةى القةةةرارات الممارسةةةة ال فعةةةال"األأ  .2
أو ضةةةةدها مثةةةةل: الةةةةدافع، االدانةةةةة، الطلةةةةب،  فعةةةةالاصةةةةدار قةةةةرار لصةةةةالح سلسةةةةلة مةةةةن األأ 

 .(3)الترجي، التعيين، النصح، التحذير"
( "التعهةديات: كالضةمان، Commissivesاللغوية الدالة علةى التعهةد االلزاميةة ) فعالاألأ  .3

المحةةددة مثةةل: وعةةد،  فعةةالتعهةةد، االشةةتراط، العقةةد، التكفةةل ويلةةزم المةةتكلم بسلسةةلة مةةن األأ ال
 فعل معين. ِ نجازتمنى، التزم، وضمن وكفل فهي التي يتعهد من خاللها المتكلم ب

التةةي تهةةدف إلةةى  فعةةال: وهةةي األأ behabitivesاللغويةةة الدالةةة علةةى السةةلوكيات  فعةةالاألأ  .4
د الفعل تجاه سةلوك االخةرين مثةل: االعتةذار، الشةكر، التهن ةة، إبداء سلوك معين، أو ردو 

 الموأساة، التصبر.

                                                 

 .71( ينظر: السياق والنص الشعري: 1)
 ( التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، صالح إسماعيل عبدالحق، دار التنوير للنشةر والطباعةة، بيةروت2)

 .222م: 1993، 1لبنان، ط –
 .222( م. ن.: 3)
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: Expositifsاللغويةةة الدالةةة علةةى االيضةةاأل أو العرضةةيات العةةروض التفسةةيرية  فعةةالاألأ  .5
التي تهةدف إلةى الحجةاج والنقةا ، وتسةتعمل لعةرض ا راء والمفةاهيم وبسةط  فعالهي األأ 

ن، فس،ةةر، وأكةةد، وأنكةر، وخطةةأ، وأجةةاب، واعتةةرف، ورد، الموضةو  مثةةل: رأت: أوضةةح، بةي، 
 .(1)ضبط سلوك المتكلمين االجتماعي" فعالووظيفة هذه األأ 

 :(2)ي عند اوستين في الرسم ا تينجاز وفي االخير يمكن توضيح اشكال الفعل ا ِ 

 
 

ء الحةةديث عةةن التداوليةةة الكالميةةة هةةو بةةد فعةةالممةةا تقةةدم نلحةةظ أن الحةةديث عةةن األأ 
الكالميةة تةرتبط بالخطةاب، ولهةا وظيفةة التةأثير واالقنةا  بالمخاطةب،  فعاللدت اوستين، واألأ 

الكالميةةة تةةرتبط بالحةةدث المقةةامي، وتةةرتبط أيضةةًا بالمخاطأةةب، ومةةن ضةةرب االمثلةةة  فعةةالواألأ 
ع(، وفةق قةدرة المةتكلم التي تم ذكرها سابقًا نلحظ أنَّ قوة القول لها تأثير في المتلقي )المستم

                                                 

 .224-223( التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد: 1)
(2) Dominique (maingueneau): pragmatique pour le discours litteraire, edidtion: 
,is a jour, NATHAN, p. 10. 

 االفعال االخبارية
Acte illocutoires 

 تمثيلية غير اساسية تمثيلية اساسية

 ية ادائيةإِنجاز
performatifs 

 وصفية تقريرية
constatifs 

 تصريحية
decloratifs 

 وعدية
promissifs 

 تأثيرية
presciptifs 
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على اقناعه، فةالمتكلم قةد يقصةد عةدة تةأويالت مةن كالمةه، ف مةا أن يسةتجيب المتلقةي لكةالم 
المةةةتكلم، أو قةةةد ال يسةةةتجيب، وأمةةةا سةةةيرل فقةةةد أسةةةس نظريتةةةه ابتةةةداًء مةةةن األسةةةس التةةةي قةةةام 
بوضةةعها اسةةتاذه، فقةةد عمةةد إلةةى اعةةادة صةةياغة افكةةاره وتطويرهةةا، وذلةةك عةةن طريةةق بعةةض 

فةالكالم عنةدُه محكةوم  intentionnaliteيالت، وهذه النظرية تقوم علةى مبةدأ القصةدية التعد
، (1)بقواعد مقصدية، ويمكننا تحديد هذه القواعد وفق أسس منهجية واضةحة ومتصةلة باللغةة

الكةالم، فعمةد إلةى تعةديل التقسةيم الةذي  أأفعةالكرس سةيرل جهةوده  عةادة النظةر فةي نظريةة 
تنجةز معةًا فةي الوقةت نفسةه وهةي:  أأفعةاللكالمةي علةى أسةاس أربعةة وضعه اوستين للفعةل ا
 ي، والفعل التأثيري، والفعل القضوي.نجاز فعل القول، والفعل ا ِ 

: ويتمثةةةل فةةةي الةةتلفظ بعبةةةارة لغويةةةة مةةا طبقةةةًا للقواعةةةد Acte denonciation"فعةةل القةةةول  .1
 يبي عند اوستين.الصوتية والتركيبية لتلك اللغة ويضم كل من الفعل الصوتي والترك

: ال يختلةةف كثيةرًا عمةا ذكةرُه أوسةتين، فهةو دا مةةًا Acte illocutionnaireي نجةاز الفعةل ا ِ  .2
 الفعل الذي يتحقق في الواقع بمجرد التلفظ به.

ي نجةاز : يتمثل في ما يمكن أن يحدثةه الفعةل ا ِ Acte Perlocutionnaireالفعل التأثيري  .3
عره فقةةةد يحزنةةةه ويخيفةةةُه أو يشةةةعره بالسةةةعادة حسةةةب فةةةي متلقيةةةه مةةةن تةةةأثير فةةةي افكةةةاره ومشةةةا

 ي وقوته، ويظهر أثره في سلوك المتلقي.نجاز طبيعة الفعل ا ِ 
: يقابل الفعةل الصةوتي والتركيبةي عنةد اوسةتين إال Acte Propositionnelالفعل القضوي  .4

، وينقسةةم الفعةةل القضةةوي إلةةى فةةرعين همةةا: فعةةالأن سةةيرل جعلةةُه قسةةمًا مسةةتقاًل عةةن هةةذه األأ 
 :(2)الفعل االحالي والفعل والحملي"

"يكةةون فةةةي ربةةةط الصةةلة بةةةين المتكلمةةةين : Acte de referenceالفعتتل ااحتتتالي  -أ
 )المتكلم والسامع(" ويمكن توضيح ذلك من خالل األمثلة ا تية:

 سأزورك عما قريب.
 أخبركم بأني سأتغيب عن االجتما .

                                                 

 .71( ينظر: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: 1)
(2) John, R (Searle): les actes le langage: essaide philosophie de langage, 
Hermann (Paris), 1972, p. 60-72. 
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 يس شاعر جاهلي.امرؤ الق
 أعدك بالزيارة عما قريب.

ةةُل"،  فالجملةةة الثانيةةة أحالةةت علةةى "األنةةا" فةةي "أخبةةركم" بصةةيغة الفعةةل المضةةار  "أف عأ
وعلةةةةى الةةةةة أنةةةةتم" بالضةةةةمير "كةةةةم" الةةةةذي يحيةةةةل علةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن االشةةةةخاص فةةةةي العةةةةالم 

ألحالةةة ، وامةةرؤ القةةيس يةةدل علةةى اسةةم معةةروف فةةي عةةالم الشةةعر، فسةةيرل مي،ةةز ا(1)الخةةارجي"
 كفعل واألحالة كنتيجة.

 :Acte de predicationالفعل الحملي  -ب
"هو االسناد، أي تسند نسبة المحمول أو الحمةل إلةى الموضةو  المحةال عليةه كةأن 

، ففةي جملةة )امةرؤ القةيس شةاعر جةاهلي( (2)تحمل على شخص أحلنا عليه فعةل شةيء مةا"
فعل شيء معين فنسبنا إليةه الشةعر أو هنا هذه الجملة احلنا عليه بأنه شخص معين وعليه 

اشتغاله بالشعر، وكما ميز سيرل بين الحمل كفعل والحمل كنتيجة فالمتكلم هةو الةذي يسةند 
إلى الموضو  ما قةد يكةون صةفة أو فعةاًل بغةض النظةر عةن الغةرض المنجةز قةد يكةون أمةرًا 

رك عمةا قريةب( حيةث ، وجملة )أعدك بالزيارة عما قريب(، وجملةة )سةأزو (3)أو اخبارًا...الخ"
يةة موجةودة فةي )أعةدك(، ِإنجاز تحتوي محتوت قضويًا متمثل فةي سةأزورك عمةا قريةب، وقةوة 
، وخصةص سةيرل محةورين (4)وبذلك يكون المتكلم قد عبر عن رغبته فةي الزيةارة عمةا قريةب

الكالميةةة، "يتمثةةل االول فةةي تحليةةل شةةروط نجةةاأل الفعةةل الكالمةةي، حيةةث  فعةةالفةةي دراسةةة األأ 
على اعتبار ان البحث في قضايا فعل القول لةيس  نجازل اهتمامه صوب فعل ا ِ وجه سير 

نما من اختصاص اللسانيات، والمحور ا خةر مةداره حةول اقتةراأل  من صميم فلسفة اللغة، وا 
، فةةةالمحور األول يتمثةةةل فةةةي سةةةبع شةةةروط متحكمةةةة فةةةي (5)الكالميةةةة" فعةةةالنمذجةةةة عامةةةة ل أ 

 ي وهي كا تي:نجاز الفعل ا ِ 
                                                 

(1) John. R (Searle): les acted de langage: p. 60-72. 
 .72( م. ن.: 2)
 .120( االفعال الكالمية في سورة الكهف: 3)
، 1م، دار كنةةوز المعرفةةة للنشةةر والتوزيةةع، عمةةان،  ط( ينظةةر: التداوليةةة اصةةولها واتجاهاتهةةا، جةةواد ختةةا4)

1437 ،2016 :92. 
 .  91( التداولية اصولها واتجاهاتها: 5)
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: تبةةين ضةةرورة اشةةراك المتخةةاطبين فةةي preliminary conditionsشةةروط األوليةةة "ال .1
للتواصل بينهما، كةأن يكةون  back journalجملة من المعارف القبيلة التي تمثل خلفية 

 المخاطب قادرًا على تنفيذ األمر الموجه إليه.
كةةالم : هةذه الشةروط متصةلة بسةياق الpreparatory conditionsالشةروط التحضةيرية  .2

الةةذي يةةؤطر حةةديث المتخةةاطبين، وتنةةدرج ضةةمن متضةةمنات القةةول، مثةةال ذلةةك: سةةأعيرك 
 سيارتي. فملفوظ من هذه القبيل يفترض أن المتكلم يملك سيارة.

: هةذه الشةروط تقتضةي أن للمةتكلم غايةات يرمةي purpose conditionsشةروط الغايةة  .3
 إليها، كااللتزام، والتعبير، واالخبار.

: وتتشةكل مةن التعةابير اللسةانية التةي يلجةأ onvention conditionsشةروط المواضةعة  .4
فعل ما، فعندما يتوخى التعبير عن التزامه بفعل شيء مةا يعمةد إلةى  نجازإليها المتكلم  ِ 
ذا أراد التحةةةذير قةةةال: أحةةةذ،ر، اتوعةةةد،  فعةةةالال حةةةة مةةةن األأ  مثةةةل: أعةةةد، التةةةزم، اتعهةةةد...وا 

 .(1) انذر..."
: "ويضم هذا الشرط مختلف النوايا التةي بمقةدور Intention conditionsشروط القصد  .5

المةةةةتكلم التعبيةةةةر عنهةةةةا كاالخبةةةةار واالسةةةةتفهام واالمر...وتفتةةةةرض أن للمةةةةتكلم رغبةةةةة فةةةةي 
 الكشف عن نواياه لمخاطبِه من خالل ما يتلفظ به.

: وتشةةةكل هةةةذه Propositional content conditionsشةةةروط المحتةةةوت القضةةةوي  .6
ية لملفةوظ مةا فةالمحتوت القضةوي للوعةد نجاز بية والداللية التي توجه القوة ا ِ القواعد التركي

 مثاًل يستلزم أن المتكلم سينجز فعاًل ما مستقباًل.
: المقصود بهةا الحالةة النفسةية للمةتكلم Sincerity conditionsشروط الوفاء/االخالص  .7

 .(2)من حيث رغباته ونواياه اثناء التلفظ بالفعل"
يةةةة لةةةدت سةةةيرل، ولكةةةل شةةةرط مةةةن هةةةذه نجاز ط متحكمةةةة فةةةي القةةةوة ا ِ فهةةةذه الشةةةرو 

ه. وأمةةةا أأفعالةةةالشةةةروط يةةةرتبط بةةةالمتكلم والمتلقةةةي، وتعتمةةةد علةةةى حسةةةب حالةةةة المةةةتكلم وردود 
 فعةةةالالكةةةالم، "حيةةةث ميةةةز سةةةيرل بةةةين األأ  أأفعةةةالالمحةةةور الثةةةاني هةةةو نمذجةةةة سةةةيرل لنظريةةةة 

                                                 

 .92( التداولية أصولها وأتجاهاتها: 1)
 .93-92( التداولية أصولها وأتجاهاتها: 2)
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verbs  واالعمالactsكلمةين مةن جهةة اخةرت، واالعمةال تقبةل ، والتركيز على مقاصد المت
 القسمة إلى خمس أصناف وهي كا تي:

 :Commisives"الملفوظات التعهدية  -1
عمةل مةا فةي المسةتقبل، وتكةون  ِ نجةازتتصف بكون المتكلم يلتزم تجاه المخاطةب ب

 الحالة النفسية هي: الصدق/القصد:
 اعدك بالحضور غدًا. -
 سأحضر غدًا. -

 :Directivesية نجا  الملفوظات الإ  -2
 عمل ما: ِإنجازتتوخى محل المخاطب على 

 امرك بالخروج من االجتما . -
 اخرج من االجتما . -

 :Assertivesالملفوظات ااخبارية  -3
تتميةةةةز بكةةةةون المةةةةتكلم يسةةةةتهدف االخبةةةةار بمحتةةةةوت معةةةةين، يعلةةةةم بصةةةةحته، وهةةةةي 

 ملفوظات تنطبق عليها معيار الصدق والكذب:
 .(1)سأسافر غدًا" -

 :Declarativsملفوظات التصريحية ال -4
"هنةةةا المةةةتكلم يكشةةةف مضةةةمون واقعةةةة مةةةا مةةةن خةةةالل االحالةةةة إلةةةى معطيةةةات غيةةةر 
لسةةانية مرتبطةةة بوضةةعه االعتبةةاري، وقدرتةةه علةةى بنةةاء عالقةةة توافةةق بةةين الكلمةةات والواقةةع 

 الخارجي.
 :Expressivesالملفوظات التعبيرية  -5

عاليةة، شةرط أن تكةون نيتةه صةادقة، وهةي نقصد بها تعبير المةتكلم عةن حالتةه االنف
 عند أوستين: Behavitives verbsالسلوكية  فعالتوافق طبقة األأ 

 .(2)أهن ك على شجاعتك" -

                                                 

 .  93-92( التداولية أصولها وأتجاهاتها: 1)
 .94-93( التداولية أصولها وأتجاهاتها: 2)
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وكمةةةا ذكرنةةةا سةةةابقًا فةةةي أن كةةةل ملفةةةوظ لةةةدت اوسةةةتين يتةةةألف مةةةن فعةةةل قةةةول وفعةةةل 
اضةافة  ي، وفعل تأثيري، وجهود سيرل لم تختلف عمةا قدمةه اسةتاذه أوسةتين، باسةتثناءِإنجاز 

الكالم في أصلها هي عمل وأثةر، وفةي االخيةر أضةيف مبةدأ  أأفعالالفعل القضوي، ونظرية 
 التعبيرية، بمعنى أن كل ما ننوي قوله يمكن أن ُيقال.

 
 الكالمية ل دب والنظرية األدبية: فعالأهمية األأ 

نمةا مةع الكالمية باألدب والنظرية األدبية لم تكن مع أوسةتين، وا   فعالان عالقة األأ 
سيرل في اخر اعماله، وتطةورت مةع غةرايس وفةان ديةك، "فةاألدب هةو فعةل كةالم أو حادثةة 

 أأفعةةالنصةةية يبعةةث علةةى ضةةروب محةةددة مةةن االهتمةةام، وهةةو يغةةاير االنةةوا  االخةةرت مةةن 
الكالم كنقل المعلومات وطرأل األس لة، وما يعمل القراء على التعامل مةع شةيء مةا بوصةفه 

 .(1)أدبًا"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

( النظرية األدبية، جوناثان كالر، ترجمةة: رشةا عبةدالقادر، منشةورات وزارة الثقافةة فةي الجمهوريةة العربيةة 1)
 .36م: 2004دمشق، )د.ط(،  –السورية 
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 :الخاتمة
الكالميةةة بحثةةةًا فةةي صةةةميم التداوليةةة، بةةل إن التداوليةةةة فةةي نشةةةأتها  فعةةاليعةةد البحةةث فةةةي األأ 

الكالمية، وفحوت الفعل الكالمي هو أن كةل ملفةوظ يقةوم علةى  فعالاألولى كانت مرادفة ل أ 
يةةةة كةةةة)الطلب، ِإنجاز ي وداللةةةي وتةةةأثيري، ويتوسةةةط هةةةذا الفعةةةل أغةةةراض ِإنجةةةاز نظةةةام شةةةكلي 

، النهةةي، النهةةي....(، و الفعةةل الكالمةةي قةةا م علةةى القصةةدية، ومهمتهةةا هةةذه األخيةةرة األمةةر
تقةةوم علةةى أسةةس تواصةةلية مةةن ضةةرورة مراعةةاة غةةرض المةةتكلم ومقصةةده مةةن الخطةةاب أثنةةاء 
العمليةةة التواصةةلية، فمرحلةةة التأسةةيس كانةةت مةةع أوسةةتين، ومرحلةةة النضةة  و التطةةور كانةةت 

الكالميةةة هةةو مةةاُيعرف  فعةةالالعةةرب إشةةارات إلةةى األأ  مةةع تلميةةذه سةةيرل، وكةةان لةةدت العلمةةاء
 عندهم قديمًا بنظرية الخبر وا نشاء، وُعرفوا جوانب مهمة أيضًا كالمقام والسياق.
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Abstract 

        In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful, and 

may peace and blessings be upon the best of people, who is sent as a 

mercy to the worlds. 

       This research entitled (Verbal Actions of Austin and Searle), is 

a step in the contemporary direction. Understanding the language is 

difficult for us if we do not understand the discourse, and the 

discourse cannot be understood if there is no communication. 

Possibility is an inferential cognitive system that seeks to identify 

the speaker's objectives established through knowledge The 

discursive strategy of the text, and the deliberative nature of speech 

acts allowed for the analysis of discourse, as it looked at speech as a 

verbal act indicating the intention of the speaker and aims these 

actions to accomplish things with words or positions, that is, by 

influencing the addressee by inducing him to act, leave, deny or 

confirm ... etc. 
    Keywords: deliberative ; verbs ; Austin ; Searle ; Inferential. 
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