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امللخّ �ص
تروم هذه الورقة البحثية درا�سة خطاب الأمري عبد القادر اجلزائري ال�سيا�سي من خالل ر�سالته لل�سلطان
العثماين عبد املجيد الأول التي خ�صها للحديث عن الو�ضع العام يف اجلزائر �إبان االحتالل الفرن�سي ،وقد
قاربت الدرا�سة ر�سالة الأمري تداوليا؛ حيث اجتهدت يف ر�صد �أفعال الكالم فيها ،معتمدة يف ذلك على
ت�صنيف جون �سريل .John R. Searle

الكلمات املفتاحية� :أفعال الكالم ،الر�سائل ،اال�ستلزام احلواري ،التداولية.
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The Classification of Speech Acts in
El Amir Abdul Kader’s Letter to the
Ottoman King Abdul Majid I
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University of Relizane

Abstract
This paper analyses the speech of El Amir Abdul Kader, the Algerian politician, by
focusing on the letter he sent to the Ottoman King Abdul Majid I, in which he tackled
Algeria’s state of affairs during the French colonization. Our study is strictly pragmatic
as it investigates the letter’s speech acts based on John Searle’s classification.
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تصنيف أفعال الكالم في رسالة األمير
عبد القادر الجزائري للسلطان العثماني
عبد المجيد األول
مفالح بن عبد اهلل
جامعة غيليزان
متهيد:
ت�شكل ر�سائل الأمري عبد القادر اجلزائري
ال�سيا�سية يف جمموعها ثروة ثمينة جديرة
بالدرا�سة ،وعلى الرغم من �أنها حظيت بالدرا�سات
التاريخية� ،إال �أنها �أُ ْغ ِف َل ْت من الدرا�سة النقدية،
ومن ثم جاءت هذه الدرا�سة لرت�صد �أفعال الكالم
يف ر�سالة الأمري عبد القادر اجلزائري لل�سلطان
العثماين عبد املجيد الأول ،2معتمدا يف ذلك على
ت�صنيف جون �سريل .John R. Searle

1

 -1ولد الأمري عبد القادر بالقطنة قرب مدينة مع�سكر عام  1808م،
تلقى تربيته بالزاوية التي كان يتكفل بها � أبوه حمي الدين ثم تابع
درا�سته ب�أرزيو ووهران على يد علماء �أجالء حيث �أخذ منهم �أ�صول
العلوم الدينية ،الأدب العربي ،الفل�سفة ،التاريخ ،الريا�ضيات ،علم
الفلك والطب .وكان على علم ودراية تامني بعلماء �أمثال �أفالطون،
�أر�سطو ،الغزايل ،ابن ر�شد كما تبينه كتاباته .بويع �أمريا بتاريخ 21
نوفمرب  .1832بعد �أن قويت �شوكته� ،أجرب الفرن�سيني على �إم�ضاء
معاهدة دميي�شال يف  24فرباير  1834م التي تقر ب�سلطته على الغرب
اجلزائري ،ثم معاهدة التافنة ال�شهرية بتاريخ  30مايو 1837م.
ا�ستمر �صراعه مع اال�ستعمار الفرن�سي ملدة تقرب � 17سنة ليت�سلم
يف دي�سمرب 1847م بعد �أن تخلت عنه امل�ساندة املغربية؛ حيث ينقل
الأمري �إىل فرن�سا ،ثم يقرر نابليون الثالث �إطالق �سراحه فينفى �إىل
تركيا ثم برو�سيا ليقرر بعدها الإقامة ب�صفة نهائية يف دم�شق حيث
ي�ستقبل ا�ستقباال ا�ستثنائيا .تويف بدم�شق بتاريخ  26مايو 1883م.
 -2عبد املجيد الأول ،)1861 - 1823( :هو �سلطان العثمانيني
احلادي والثالثني والثالث والع�شرين من �آل عثمان ،وهو ابن
عاما؛
ال�سلطان حممود الثاين ،توىل ال�سلطنة وله من العمر ً 17
متكنت الدولة يف عهده من االنت�صار يف حرب القرم ،وا�ستعادة
�سوريا العثمانية من حكم حممد علي با�شا ،و�أدخل �إ�صالحات
عديدة يف القوانني العثمانية ،وق ّوى �سلطة احلكومة املركزية مقابل
انحالل الوالة ال�سابق� ،س ًريا على نهج �أ�سالفه بد ًءا من �سليم الثالث
الإ�صالحي؛ بنى ق�صر طومله بهجة ،واتخذه مق ًرا حلكمه ،كما رمم
امل�سجد النبوي يف املدينة املنورة.
http://journals.uob.edu.bh

واملدونة حمور الدرا�سة ،هي ر�سالة كتبها الأمري
عبد القادر اجلزائري �إىل ال�سلطان العثماين عبد
املجيد الأول بتاريخ � 25شوال  1257هـ املوافق لـ 10
دي�سمرب 1841م ،ي�ستنجده ،وي�ستعطفه ،وي�ستميله،
ويطلب منه العون الالزم الذي مي ّكنه من موا�صلة
جهاده �ضد امل�ستعمر الفرن�سي ،وقد ق ّدم الأمري يف
هذه الر�سالة تقريرا عام ًا عن الأو�ضاع يف اجلزائر
3
منذ بداية االحتالل �إىل حلظة كتابة الر�سالة.
واقت�ضى حتقيق هذا املرام ،درا�سة العنا�صر
الآتية:
• الر�سالة ال�سيا�سية،
• التداولية،
• مو�ضوعات الدر�س التداويل (احلجاج،
االفرتا�ض امل�سبق ،اال�ستلزام احلواري� ،أفعال
الكالم)،
• ت�صنيف �أفعال الكالم يف املدونة.
الر�سالة ال�سيا�سية:
ت�صنف الر�سالة ال�سيا�سية على �أنها واحدة
من �أقدم الأنواع الأدبية النرثية ممار�سة يف
تاريخ العرب بعد معرفة الكتابة؛ فقد ا�ستعانوا
بها يف توا�صلهم الر�سمي ،يف �سلمهم وحربهم.
ونظرا للأهمية التي الكربى التي تبو�أتها يف جمال
� -3أنظر ن�ص الر�سالة يف كتاب :بحوث ووثائق يف التاريخ املغربي،
عبد اجلليل التميمي ،ط( ،1تون�س ،الدار التون�سية للن�شر،)1972 ،
�ص  221وما بعدها.
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العالقات ،نفرت طائفة من الأدباء من �أمثال عبد
احلميد الكاتب وابن املقفع وابن العميد للتقعيد
لها ،فب ّينوا ح ّدها اال�صطالحي ،و�شرحوا بنيتها
وخ�صائ�صها ،كما �أ�سهم اللغويون يف التقعيد لهذا
النوع؛ حيث تكفلت مدوناتهم بالت�أ�سي�س و�ضبط
4
احلد اللغوي للر�سالة ب�صفة عامة.
والر�سالة ال�سيا�سية يف مفهومها العام هي
التي ت�صاغ ملعاجلة املو�ضوعات والق�ضايا التي لها
�صلة بالق�ضايا ال�سيا�سية وب�ش�ؤون احلكم ،وت�سمى
الر�سالة الديوانية �أو الإدارية �أو الر�سمية �أو العامة.
كما �شمل م�صطلح الر�سائل ال�سيا�سية �أي�ضا «ر�سائل
اجلهاد التي يوجهها اخللفاء �إىل قوادهم يكلفونهم
فيها بالغزو ويزينون �إليهم اجلهاد يف �سبيل اهلل
لإعالء كلمته ،واعتمدت هذه الر�سائل على املعاين
الدينية ،فكان الكاتب ي�ضمنها الآيات التي تتحدث
عن تكاليف اجلهاد باعتباره فري�ضة �شرعها اهلل
حلماية دينه و�إعالء �ش�أنه ،كما كانت تتحدث عما
5
ينتظر املجاهدين من ثواب ونعيم يف الدارين».
ويراد بالر�سائل ال�سيا�سية �أي�ضا ،تلك الكتب
التي تكون بني امللوك واحلكام والأمراء والوالة
والقواد ،ومبعنى �آخر الر�سائل ذات الطابع
الر�سمي ،التي دعيت يف الع�صور املت�أخرة
6
بال�سلطانيات.
ويف �ضياء ما �سبق ذكره ،ميكننا القول
�إن الر�سالة الديوانية يتفرع عنها �صنفان من
أتر�س ُل-
 -4جاء يف الربهان البن وهب قوله:
«الرت�س ُل من َت َر َّ�س ْلتُ ّ � -
ّ
َت َر ُّ�س ًال ،و�أنا ُمترَ ِّ�س ٌل ،كما ُيقال تو ّق ْفتُ بهم �-أتو ّقف-تو ّقف ًا ،و�أنا
متو ّق ٌف .وال ُيقال ذلك �إ ّال فيمن تك ّرر فع ُله يف الر�سائل ،كما ال ُيقال:
ا�سم الفعل يف الك�سر .و ُيقال ملن فعل ذلك
تك�سر� ،إ َّال فيما تردّد عليه ُ
َّ
ً
أر�س َل ُ -ي ْر ِ�س ُل�-إر�ساال ،وهو ُم ْر ِ�س ٌل ،واال�سم :الر�سالة،
م ّرة واحدةَ � :
را�س ٌل ،وذلك �إذا كان هو ومن
را�س َل ًة وهو ُم ِ
�أو را�سل ُ -ي َر ِا�س ُلُ -م َ
ُ
را�س ُله قد ا�شرتكا يف املرا�سلة .و�أ�صل اال�شتقاق من ذلك �أ ّنه كال ٌم
ُي ِ
الرت�سل ،والر�سالة من ذلك”.
ا�س ُل به من بعيد ،فا�شتق له ُ
ُي َر َ
ا�سم ّ
ينظر يف املو�ضوع :ابن وهب الكاتب ،الربهان يف وجوه البيان،
حتقيق� :أحمد مطلوب وخديجة احلديثي ،ط(،1بغداد ،مطبعة
العاين� ،)1967 ،ص.193
 -5فوزي �سعد عي�سى ،الرت�سل يف القرن الثالث الهجري( ،م�صر،
دار املعرفة اجلامعية� ،)1991 ،ص.18
 -6ح�سني بيو�ض ،الر�سائل ال�سيا�سية يف الع�صر العبا�سي الأول،
(دم�شق ،من�شورات وزارة الثقافة� ،)1992،ص .5
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الر�سائل ،هما :الر�سالة ال�سيا�سية والر�سالة
الإدارية .فالر�سالة الديوانية �أو الإدارية ،هي
التي تخت�ص بت�صريف �ش�ؤون الدولة وما ي�صدر
عن دواوينها ووزاراتها وم�صاحلها احلكومية� ،أو
َي ِرد �إليها متعلقا ب�أمور الإدارة وال�سيا�سة والقانون
والوظائف� ،7أما الر�سالة ال�سيا�سية ،فهي تخت�ص
املرا�سالت التي تكون بني اخللفاء ونظرائهم من
قادة الأمم وال�شعوب الأخرى.
وقد ا�شرتط النقاد ملن يت�صدر للكتابة �أن يكون
«عارفا مبواقع القول و�أوقاته واحتمال املخاطبني
له ،فال ي�ستعمل الإيجاز يف مو�ضع الإطالة ف ُي َق ّ�صر
عن بلوغ الإرادة ،و�أ ّال ي�ستعمل الإطالة يف مو�ضع
الإيجاز فيتجاوز مقدار احلاجة �إىل الإ�ضجار
واملاللة ،و�أال ي�ستعمل �ألفاظ اخلا�صة يف خماطبة
ال�سوقة ،بل ُيعطي ك ّل
العامة وال كالم امللوك مع ّ
قوم من القول مبقدارهم ويزنهم بوزنهم ،فقد
8
قيل« :لكل مقام مقال»؟».
ويف ال�سياق ذاته ،حتدث ابن خلدون عن الزاد
اخللقي لأهل الإن�شاء فقال« :واعلم �أن �صاحب هذه
اخلطة البد �أن ُيتخيرَّ من �أرفع طبقات النا�س و�أهل
املروءة واحل�شمة منهم ،وزيادة العلم وعار�ضة
البالغة,ف�إنه معر�ض للنظر يف �أ�صول العلم ملا
يعر�ض يف جمال�س امللوك ومقا�صد �أحكامهم من
�أمثال ذلك،مع ما تدعو �إليه ِع�شرة امللوك من
القيام على الآداب والتخلق بالف�ضائل ،مع ما
ي�ضطر �إليه يف الرت�سيل وتطبيق مقا�صد الكالم
9
من البالغة و�أ�سرارها».
التداولية:
التداولية علم حديث يت�صل بالظاهرة
الل�سانية ،غري �أن البحث فيه قدمي� ،إذ ت�شري
امل�صادر �إىل �أن كلمة تداولية يقابلها م�صطلح
( )pragmaticusاليونانية ،التي تعني الغر�ض العلمي
 -7انظر :فوزي �سعد عي�سى ،الرت�سل يف القرن الثالث الهجري،
املرجع ال�سابق� ،ص.27 ،26
� -8أبو الفرج قدامة بن جعفر ،نقد النرث( ،بريوت ،دار الكتب
العلمية� ،)1980 ،ص .96
 -9عبد الرحمن ابن خلدون،املقدمة ،ط(،1بريوت ،دار الفكر
للطباعة والن�شر والتوزيع� ،)2004 ،ص.247
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حيث ا�ستخدمها فال�سفة اليونان منذ العهود
الأوىل للداللة على العلمية 10.ومن ميزات هذا
العلم �أنه يتداخل مع عدة تخ�ص�صات كالفل�سفة،
والأنرثوبولوجيا ،وعلم النف�س ،وعلم االجتماع،11
الأمر الذي �ص ّعب من االتفاق على تعريف جامع
مانع لها ،فطالت القائمة بالتعريفات ،حتى نراها
تدنو كثريا من جوهر التداولية تارة ،وتن�أى عنها
قليال تارة �أخرى .من �أهم التعريفات التي نراها
�أدنى من غريها �إىل جوهر التداولية ،الآتي:
عرفها �شارلز موري�س ( )Charles Morrisب�أنها
“جزء من ال�سیمیائیة تهتم بدرا�سة العالقة بنی
العالمات وم�ستعملیها”12؛ وهو بهذا يتجاوز املجال
الل�ساين �إىل الإمياءات والعالمات والإ�شارات،
وا�ستنتاجات الكالم .ونعتها فران�سواز �أرمينكو
( )Francoise Armingaudب�أنها“ :درا�سة ا�ستعمال
اللغة يف اخلطاب� ،شاهدة يف ذلك على مقدرتها
13
اخلطابية”.
�أما الباحثون العرب ،فلم يجتهدوا يف حتديد
املفهوم ،بقدر اجلهد الذي �أنفقوه على احلفر
يف امل�صطلح14؛ فقد ا�ستخدم طه عبد الرحمان
م�صطلح «التداوليات» مقابال لـ «،15 ”pragmatics
بينما ا�ست�أن�س حممد يون�س بـ«علم التخاطب»،16
�أما ما جاء يف جمال حتديد املفهوم ،مل يرق �إىل
�أن ي�ستقل عن التنظري الغربي؛ فمعظم الذي
طرحه النقاد العرب املعا�صرون جاء �إما �شرحا
حلد ا�صطالحي قائم �أو تعليقا عليه .ومن تلك
� -10أنظر :حامد خليل،املنطق الرباغماتي عند بري�س ،م�ؤ�س�س
احلركة الرباغماتية (،م�صر ،دار الينابيع� ،)1996 ،ص.196
�-11أنظر :فان ديك ،علم الن�ص ،مدخل متداخل التخ�ص�صات،
ط ،1ترجمة �سعيد ح�سن بحريي( ،م�صر ،دار القاهرة للكتاب،
� ،)2001ص .114
 -12فران�سواز �أرمينكو ،املقاربة التداولية ،ترجمة �سعيد علو�ش،
(بريوت ،مركز الإمناء القومي� ،)1996 ،ص .08
 -13املرجع نف�سه� ،ص .08
 -14ترجم م�صطلح "� "pragmaticsإىل :الذرائعية ،والتداولية،
والرباكماتية ،والوظيفية ،واال�ستعمالية ،والتخاطبية ،والنفعية،
والتبادلية.
 -15طه عبد الرحمان ،يف �أ�صول احلوار وجتديد علم الكالم ،ط،2
(بريوت /الدار البي�ضاء ،املركز الثقايف العربي� ،)2000 ،ص .28
 -16حممد يون�س ،مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب ،ط،1
(بريوت ،دار الكتاب اجلديد املتحدة� ،)2004 ،ص .05
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االجتهادات ،جند تعريف حممد يحياتن الذي
ي�صف فيه التداولية بذاك التخ�ص�ص الل�ساين
الذي يدر�س كيفية ا�ستخدام النا�س للأدلة اللغوية
17
يف �صلب �أحاديثهم وخطاباتهم.
ومنها �أي�ضا تعريف م�سعود �صحرواي يف كتابه
املو�سوم بـ «التداولية عند علماء العرب» ،والذي
ي�صف فيه التداولية ب�أنها ن�سق معريف ا�ستداليل
عام يعالج امللفوظات �ضمن �سياقاتها التلفظية
18
واخلطابات �ضمن �أحوالها التخاطبية.
ومنها �أي�ضا تعريف عبد الهادي بن ظافر
ال�شهري يف كتابه املو�سوم بـ "ا�سرتاجتيات
اخلطاب" الذي ذهب فيه �إىل �أن التداولية تدر�س
املنجز اللغوي يف �إطار التوا�صل ،ولي�س مبعزل عنه،
لأن اللغة ال ت�ؤدي وظائفها �إال فيه ،كما تدر�س ت�أثري
19
�سياقات اجتماعية على نظام اخلطاب املنجز.
وو�صفها اجلياليل دال�ش ب�أنها «تخ�ص�ص
ل�ساين يدر�س كيفية ا�ستخدام النا�س للأدلة
اللغوية يف �صلب �أحاديثهم وخطاباتهم /كما يعنى
من جهة �أخرى بكيفية ت�أويلهم لتلك اخلطابات
20
والأحاديث».
ويتفق الباحثون على �أن بدايات ظهور التداولية
كانت مع التمييز الذي و�ضعه �شارل موري�س
لالخت�صا�صات التي تعالج اللغة ،حيث ع ّدها من
فروع ال�سيمائيات عندما م ّيز بني فروعها الثالثة:
الرتكيب :تعني منظومة القواعد التي حتكم ت�أليف
اجلمل املفيدة ،ودرا�سة العالقات ال�شكلية بني
العالمات.
� -17أنظر :دال�ش اجلياليل ،مدخل �إىل الل�سانيات التداولية،
ترجمة جممد يحياتن( ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية،
� ،)1992ص .10
� -18أنظر :م�سعود �صحراوي ،التداولية عند علماء العرب :درا�سة
تداولية لظاهرة الأفعال الكالمية يف الرتاث الل�ساين العربي ،ط،1
(اجلزائر ،دار التنوير للن�شر والتوزيع� ،)2008 ،ص .25
� -19أنظر :عبد الهادي بن ظافر ال�شهري ،ا�سرتاجتيات اخلطاب،
مقاربة لغوية تداولية ،ط( ،1ليبيا ،دار الكتاب اجلديد املتحدة،
� ،)2004ص .23
 -20دال�ش اجلياليل ،مدخل �إىل الل�سانيات التداولية ،مرجع �سابق،
�ص .10
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الداللة :ويعني بها درا�سة عالقة العالمات
بالأ�شياء.
التداولية :ويعني بها درا�سة عالقة العالمات
مب�ؤوليها.
وتهتم التداولية بدرا�سة املعنى كما يو�صله
الباث ويف�سره املتلقي يف �سياق معني؛ لذا فقد
21
اخت�صت بدرا�سة املجاالت الأربعة الآتية:
 درا�سة املعنى الذي يق�صده املتكلم، درا�سة املعنى ال�سياقي، درا�سة كيفية �إي�صال �أكرث مما يقال، درا�سة التعبري عن التباعد الن�سبي.فالتداولية �إذ ًا؛ تتجاوز حمددات الداللة �إىل
درا�سة مدى �إمكانية الك�شف عن ق�صدية املتكلم
من خالل �إحالة اجلملة �إىل ال�سياق التداويل
ملعرفه مدى التطابق �أو الالتطابق بني داللة اجلملة
ل�ساني ًا وظروف ال�سياق.

�أهمية علم التداولية:

لقد خل�ص فان ديك �أهمية التداولية يف �أوجه
22
ثالثة:
الوجه الأول للتداولية تتيح �صياغة �شروط جناح
العبارة ،وبيان اجلهة التي جتعل اجناز الفعل من
الطرفني (املتكلم واملخاطب) مقبوال �أو مرفو�ضا.
الوجه الثاين ،يتوىل القيام ب�صياغة مبادئ
تت�ضمن اجتاهات جماري فعل الكالم املتداخل
الإجناز الذي ينبغي �أن ي�ستوفى يف �إجناز العبارة
حتى ت�صبح ناجحة.
الوجه الثالث ،يربز دور التداولية يف بيان
�شروط جناح العبارة باعتبارها فعال �إجنازيا
ومبادئ فعل ي�شارك فيه الإجناز التوا�صلي مع بنية
اخلطاب �أو ت�أويليه.
� -21أنظر :جورج بول ،التداولية ،ط ،1ترجمة ق�صي العتابي،
(الرباط ،دار الأمان� ،)2010 ،ص .20/19
 -22فان ديك ،الن�ص وال�سياق ،ا�ستق�صاء البحث يف اخلطاب
الداليل والتداويل ،ترجمة عبد القادر قنيني( ،الدار البي�ضاء ،دار
�إفريقيا ال�شرق ،دت)� ،ص .256
http://journals.uob.edu.bh
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مو�ضوعات الدر�س التداويل:
�أما بالن�سبة للمو�ضوعات الأ�سا�س التي ت�شكل
الدر�س التداويل ،فقد حددها النقاد يف الآتي:
23

الإ�شاريات:

هي عالمات لغوية ال يتحدد مرجعا �إال يف �سياق
اخلطاب التداويل؛ لأنها خالية من �أي معنى يف
ذاتها ،ويطلق عليها النحاة «الأ�سماء املبهمة»،
وهي �أ�سماء الإ�شارة و�أ�ضاف البع�ض ال�ضمائر
�أي�ضا .وهي �أنواع:
الإ�شاريات ال�شخ�صية :وهي الدالة على املتكلم� ،أو
املخاطب� ،أو الغائب.
الإ�شاريات الزمانية :وهي التي تربط الزمن
بالفعل ربطا قويا ،وتربط �أي�ضا بني الزمن
والفعل لأجل �إدراك املر�سل �إليه حلظة التلفظ.
الإ�شاريات املكانية :وهي التي تربط الفعل باملكان؛
حيث تقوم بتحديد املواقع باالنت�ساب �إىل نقاط
مرجعية يف احلدث الكالمي ،ويتم ذلك �إما
بت�سمية �أو الو�صف ،و�إما بتحديد املوقع.
24

احلجاج:

احلجاج علم يدر�س تقنيات وو�سائل و�آليات
الت�أثري يف املتلقي بهدف الإقناع بفكرة ما� ،أو الدفاع
عن فكرة ما� ،أو الهجوم على فكرة ما ،للو�صول
�إىل الإفحام ثم االقتناع .فـ "احلجاج ينتمي �إىل
عائلة الأفعال الإن�سانية التي تهدف �إىل الإقناع؛
�إذ العديد من الو�ضعيات التوا�صلية ت�ستدعي وجود
�شخ�ص مر�سل �إليه �أو جمهور يتبنى �سلوكا معينا،
25
�أو يقت�سم وجهة نظر معنية".
� -23أنظر :عبد الهادي بن ظافر ال�شهري ،ا�سرتاجتيات اخلطاب،
مرجع �سابق� ،ص  81وما بعدها.
 -24ميكن مقاربة تعريفات �أخرى خمتلفة للحجاج ،انظر على
�سبيل املثال :طه عبد الرحمن ،الل�سان وامليزان �أو التكوثر العقلي،
ط ( ،1بريوت ،الدار البي�ضاء ،املركز الثقايف العربي� ، )1998 ،ص
 .393و �أبو بكر العزواي ،اللغة واحلجاج ،ط( ،2بريوت ،م�ؤ�س�سة
الرحاب احلديثة� ،)2009 ،ص .44

25- Philippe, Breton, L›argumentation dans la
communication, 3eme édition, le découverte, paris,
2003, p 03.
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ويحدد �شامي بريملان
ولو�سي �ألربي�ش تيتكا ()Lucie Olbrechts- Tyteca
مو�ضوع احلجاج يف “در�س تقنيات اخلطاب التي
من �ش�أنها �أن ت�ؤدي بالأذهان �إىل الت�سليم مبا
يعر�ض عليها من �أطروحات �أو �أن تزيد يف درجة
26
الت�سليم”.
�أما غايته ،فهي �أن يجعل العقول تذعن ملا
يطرح عليها �أو يزيد يف درجة ذلك الإذعان� ،أما
�أجنعه فهو الذي يجعل حدة الإذعان تقوى درجتها
لدى ال�سامعني ب�شكل يبعثهم على العمل املطلوب،
�أو على الأقل يهيئهم لذلك العمل يف اللحظة
27
املنا�سبة.
وقد ق�سما احلجاج �إىل حجاج �إقناعي يتوجه
�إىل متلق خا�ص ،يعتمد على اخليال والعاطفة،
و�آخر �إقتناعي وهو عام يعتمد بالأ�سا�س على العقل،
ويرمي �إىل �أن ي�سلم به كل ذي عقل 28.كما �أنهما
ق ّعدا ملجوعة من املقدمات ر�آها واجبة اال�ستح�ضار
عند بناء �أي الن�ص احلجاجي ،وهي :الوقائع،
واحلقائق ،والق ّيم ،واالفرتا�ضات ،والرتاتبيات،
29
واملعاين �أو املوا�ضع.
ويف ّرق �أوزفالد ديكرو ( )Oswald Ducrotبني
30
معنيني للفظ احلجاج :وهما :
 احلجاج باملعنى العادي ،ويعني طريقة عر�ضاحلجج وتقدميها ،وي�ستهدف الت�أثري يف
ال�سامع ،فيكون بذلك اخلطاب ناجعا ف ّعاال.
 احلجاج باملعنى الف ّني ،ويدل على �صنفخم�صو�ص من العالقات املُو َد َعة يف اخلطاب
واملدرجة يف ال ّل�سان �ضمن املحتويات ال ّداللية.
()Chaim Perelman

26- Chaim Perelman et Lucie Olbrechts- Tyteca,Traité
de l›argumentation- la nouvelle rhétorique, Préface de
Michel Meyer, 5eme édition, édition de L›université
de Bruxelles, P 06.
27- Ibid, P 05.
28- Ibid, P 36.
29- Ibid, P 89

� -30أنظر� :صابر حبا�شة ،التداولية واحلجاج ،مداخل ون�صو�ص،
ط�( ،1سوريا� ،صفحات للدرا�سات والن�شر� ،)2008 ،ص .21
http://journals.uob.edu.bh

وقد نال احلجاج اهتمام الكثري من الباحثني
يف الع�صر احلديث على اختالف احلقول املعرفية
التي ينتمون �إليها ،الأمر الذي �أدى �إىل ن�شوء
نظريات عديدة ُت َق ِعد ملو�ضوعاته ولآلياته ،ولعل
�أهم احلقول التي ارتبط بها كان التداولية؛ حيث
«جند ثالثة اجتاهات رئي�سة لدرا�سة احلجاج يف
البحوث التداولية؛ اجتاه منطقي ،واجتاه ل�ساين،
31
واجتاه حمادثتي حتاوري».
اال�ستلزام احلواري:
تعد نظرية اال�ستلزام احلواري (الت�ضمني
التخاطبي (� Conversationne Implicaturأحد
جماالت الل�سانيات التداولية املهمة التي عني
بها "بول غراي�س ( ،)P.Griceوتعود ن�ش�أته �إىل
حما�ضراته التي �ألقاها بجامعة هارفارد عام
 1967يف �إطار بحث له بعنوان” املنطق واحلوار
«، logic and conversationالذي حاول فيه التفريق
بني ما يقال وما يق�صد يف اخلطابات املختلفة.
وقد كان نقطة البدء عنده من «�أن النا�س يف
حواراتهم قد يقولون ما يق�صدون ،وقد يق�صدون
�أكرث مما يقولون ،وقد يق�صدون عك�س ما يقولون،
فجعل كل همه �إي�ضاح االختالف بني (ما يقال)،
و(ما يق�صد) ،فما يقال هو ما تعنيه الكلمات
والعبارات بقيمها اللفظية ،وما يق�صد هو ما يريد
املتكلم �أن يبلغه ال�سامع على نحو غري مبا�شر
اعتمادا على �أن ال�سامع قادر على �أن ي�صل �إىل
مراد املتكلم مبا يتاح له من �أعراف اال�ستعمال
وو�سائل اال�ستدالل ،ف�أراد �أن يقيم معربا بني ما
يحمله القول من معنى �صريح ،وما يحمله من
32
معنى مت�ضمن ،فن�ش�أت عنده فكرة اال�ستلزام».
واال�ستلزام عند غراي�س نوعان� :أحدهما،
ا�ستلزام عريف ،وهو قائم على ما تعارف عليه
�أ�صحاب اللغة من ا�ستلزام بع�ض الألفاظ دالالت
بعينها ال تنفك عنها مهما اختلفت بها ال�سياقات
� -31صابر حبا�شة ،التداولية واحلجاج ،مداخل ون�صو�ص ،املرجع
ال�سابق� ،ص .19/16
 -32حممود �أحمد نخلة� ،آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعا�صر ،
(م�صر،دار املعرفة اجلامعية� ،)2002 ،ص .33
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وتغريت الرتاكيب ،و�آخر ا�ستلزام حواري وهو
33
ا�ستلزام يتغري بتغري ال�سياقات التي يرد فيها.
ولال�ستلزام احلواري عند غراي�س خوا�ص
34
متيزه عن �أنواع اال�ستلزام الأخرى ،وهي:
 اال�ستلزام ممكن �إلغا�ؤه ،ويكون ذلك ب�إ�ضافةقول ي�سد الطريق �أمامه �أو يحول دونه ،ومثال
ذلك� :إذا قالت قارئة :مل �أقر�أ كل كتبكن فقد
ي�ستلزم �أنها قر�أت بع�ضها ،ف�إذا �أعقبت كالمها
بقولها ،احلق �أين مل �أقر�أ �أي كتاب منها ،فقد
�ألغت اال�ستلزام.
 اال�ستلزام ال يقبل االنف�صال عن املحتوىالداليل ،ومعنى ذلك �أن اال�ستلزام احلواري
مت�صل باملعنى الداليل ال بال�صيغة اللغوية التي
قيل بها ،لذا؛ ال ينقطع مع ا�ستبدال مفردات �أو
عبارات ب�أخرى ترادفها.
 اال�ستلزام متغري� ،أي؛ �أن التعبري الواحد ميكن�أن ي�ؤدي �إىل ا�ستلزامات خمتلفة يف �سياقات
متعددة.
 اال�ستلزام ميكن تقديره ،ومثال ذلك� :إذا قلت �إنامللكة فكتوريا �صنعت من حديد ،ف�إن القرينة
تبعد ال�سامع عن قبول املعنى اللفظي ،فيبحث
عما وراء ذلك ،ويقدر �أن املتكلم يعني ال�صالبة
وقوة التحمل.
ويذكر عادل فخوري �أن من �أهم مميزات
اال�ستلزام احلواري من حيث كونه �آلية من �آليات
�إنتاج اخلطاب؛ �إنه يقدم متييزا �صريحا لقدرة
املتكلم على �أن يعني �أكرث مما يقول بالفعل� ،أي
35
�أكرث مما ت�ؤديه العبارات امل�ستعملة.
االفرتا�ض امل�سبق:
هو �أن يوجه املتكلم حديثه لل�سامع على �أ�سا�س
مما يفرت�ض �سلفا �أنه معلوم له ،وقد �أثار هذا
� -33أنظر :املرجع نف�سه� ،ص .33
� -34أنظر :نف�سه� ،ص .40/39/38
-35عادل فخوري ،الق�ضاء يف التداول الل�ساين� ،ص ،142/141
عن العيا�شي �أدراوي ،اال�ستلزام احلواري يف التداول الل�ساين،ط،1
(اجلزائر/الرباط ،من�شورات االختالف� ،)2011 ،ص .19
http://journals.uob.edu.bh
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املفهوم اهتمام الدار�سنی والباحثنی منذ مطلع
العقد ال�سابع من القرن الع�شرین ،ذلك �أنه ی�شكل
اخللفیة الأ�سا�سیة لإجناح العملیة التوا�صلیة؛ فكل
من املتكلم وال�سامع ينطلقان �أثناء حتاورهما من
معطیات وافرتا�ضات تكون معلومة لدیهم ،وال
ی�صرحون بها ،و�إمنا تكون حمتواة يف القول ،وعلى
هذا الأ�سا�س یوجه املتكلم خطابه �إىل ال�سامع
مفرت�ضا �أن جوانب من هذا اخلطاب �ستكون
معلومة بال�ضرورة لدیه.
ينبه �أمني نحلة �إىل �ضرورة التمييز بني اللفظ
االفرتا�ض امل�سبق يف لغة اال�ستعمال اليومي،
واال�ستعمال اال�صطالحي يف الدر�س التداويل،
36
الذي هو �أ�ضيق مدى من اال�ستعمال العام.
وقد ميز بع�ض الباحثني بني نوعني من االفرتا�ض
امل�سبق ،وهما :االفرتا�ض املنطقي �أو الداليل ،وهو
افرتا�ض ي�شرتط ال�صدق بني ق�ضيتني ،واالفرتا�ض
التداويل ،وهو افرتا�ض ال يعنى بق�ضية ال�صدق �أو
الكذب� ،إذ؛ الق�ضية الأ�سا�سية ميكنها �أن تنفى دون
37
�أن ي�ؤثر ذلك يف االفرتا�ض ال�سابق.
كما الحظوا �أن االفرتا�ض امل�سبق قد يرتبط
ب�ألفاظ وتراكيب تدل عليه ،ومثال ذلك:
زيد اغتيل �سنة .1968
زيد قتل �سنة .1968
فا�ستخدام الفعل اغتال يف اجلملة (�أ) يت�ضمن
افرتا�ضا م�سبقا ب�أن زيدا كان �شخ�صية �سيا�سية
بارزة ،لكن هذا االفرتا�ض غري متحقق يف الفعل
38
قتل يف اجلملة (ب).

 -36عادل فخوري ،الق�ضاء يف التداول الل�ساين ،املرجع ال�سابق،
�ص .28/27
� -37أنظر :نف�سه� ،ص .29/28
�-38أنظر :نف�سه� ،ص .30
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نظرية �أفعال الكالم:
تن�سب نظرية �أفعال الكالم �إىل «جون لونغ�شاو
�أو�سنت  ،39)John Langshaw Austinوقد جمعت
حما�ضراته التي �ألقاها يف جامعة هارفرد
�سنة  1955يف كتاب �سمي «كيف تفعل الأ�شياء
بالكلمات» ،ثم قام جون �سريل John R. Searle
وغريه من الرباغماتيني بتطوير هذه النظرية �أثناء
ال�سبعينيات والثمانينيات.
تتعامل نظرية �أفعال الكالم مع اللغة بو�صفها
�أداء �أعمال متنوعة يف الوقت ذاته ،وما القول �إال
واحد منها ،فعندما يتحدث املتكلم ف�إنه يف الواقع
يخرب عن �شيء� ،أو ي�ص ّرح ت�صريحا ما� ،أو ي�أمر،
�أو ينهى� ،أو يلتم�س� ،أو َيعد� ،أو ي�شكر� ،أو يعتذر� ،أو
يح ّذر� ،أو يدعو� ،أو ي�سمي� ،أو ي�ستغفر� ،أو ي�سبح،
�أو ميدح� ،أو يذم� ،أو يحمد اهلل� ،أو يعقد �صفقة
جتارية� ،أو يتزوج� ،أو يطلق.
وتنظر نظرية �أفعال الكالم �إىل عملية التخاطب
� -39أحد فال�سفة جامعة « �أك�سفورد» يف القرن الع�شرین ()20
و�أحد �أهم النقاد املعروفنی؛ حیث كانت �آرا�ؤه حمط ِاهتمام
الفال�سفة وعلماء النف�س واللغة واالجتماع وغریها من العلوم
الأخرى ذات ال�صلة املبا�شرة باللغة� ،أ ّلف كتابا � -ساهم ب�شكل
كبری يف و�ضع �أهم الأ�س�س التي قامت علیها نظریة �أفعال الكالم
وهو عبارة عن اثنتي ع�شرة حما�ضرة �ألقاها يف جامعة « هارفرد“� ”Harvardسنة  1955بعنوانHow to do things with” :
ُنجز الأ�شياء بالكلمات» ،ون�شرت �سنة . 1962
“ ، wordsكيف ت َ
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على �أنها خماطبة مرتبطة مبوقف تعرب عنه،
فالطلب يعرب عن رغبة يف �شيء ما ،واملدح يعرب
عن ر�ضى ،وال�شكر يعرب عن امتنان ،واالعتذار
يعرب عن ندم .ويقا�س جناح التخاطب – وفقا لهذه
النظرية – مبدى اكت�شاف املتلقي للموقف املعرب
عنه من خالل فهم مق�صد املتكلم ،فقوة �أفعال
الكالم تكمن يف الأثر الذي يتو ّلد من القول والذي
ال يتح ّقق بدوره �إ ّال ب�أمرين اثنني هما :بيان وجوب
مطابقة الكالم حلال ال�سامعني واملواطن التي يقال
فيها ،واملعاين امل�ستفادة من الكالم �ضمن ًا مبعونة
القرائن40؛ ذلك �أن ال ّلغة لي�ست �أداة للتخاطب
فح�سب ،و�إنمّ ا اللُّغة �أداة للت�أثري يف العامل وتغيري
ال�سلوك الإن�ساين من خالل مواقف� ،أي؛ �أنها
ُّ
“�أداء �أعمال خمتلفة يف �آن واحد ،وما القول �إال
واحد منها ،فعندما يتحدث املتكلم ف�إنه يف الواقع
يخرب عن �شيء� ،أو ي�صرح ت�صريح ًا ما� ،أو ي�أمر� ،أو
41
ينهى� ،أو يلتم�س� ،أو يعد� ،أو ي�شكر...
وقد �ص ّنف �أو�ستني �أفعال الكالم �إىل خم�سة
42
�أ�صناف ،وهي:
� -40أنظر :عبد العزيز عتيق ،علم املعاين( ،بريوت ،دار النه�ضة
العربية )1985 ،� ،ص .37
 -41حممد حممد يون�س علي ،مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب،
(بريوت ،دار الكتاب اجلديد� ،)2004 ،ص .34
 -42فران�سواز �أرمينكو ،املقاربة التداولية ،مرجع �سابق� ،ص
.63/62
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وق�سم �أو�ستني �أي�ضا الفعل الكالمي �إىل ثالثة �أفعال ،وهي:

فعل القول  :Acte locutoireيتحقق مبجرد
التلفظ ،ويتمثل يف �إن�شاء تعبريي لغوي ذي معنى،44
�أو �إنتاج قول ذي داللة تخ�ضع للرتكيب ،ويندرج
حتت هذا الفعل ثالثة �أفعال لغوية فرعية ،وهي:
الفعل ال�صوتي ،والفعل تركيبي ،والفعل الداليل.
الفعل املت�ضمن يف القول :Acte illocutoire
وهو الفعل املتحقق انطالقا من القول ،و ُينجز
الفعل عرب قوة اللفظ التوا�صلية� ،45أو هو فعل ُينجز
بوا�سطة القول ،وهو يدل على عمل� ،أي العمل
الذي ينم عن احلديث والذي ميار�س قوة على
املتخاطبني.
43

� -43أنظر� ،آن روبول ،جاك مو�شالر ،التداولية اليوم علم جديد
يف التوا�صل ،تر� .سيف الدين دغفو�س ،حممد ال�شيباين ،ط،1
(بريوت ،املنظمة العربية للرتجمة� ،)2003 ،ص .33/32
� -44أنظر :جورج بول ،التداولية ،ط ،1ترجمة ق�صي العتابي،
(الرباط ،دار الأمان� ،)2010 ،ص .83
� -45أنظر :جورج بول ،التداولية ،املرجع ال�سابق� ،ص .83
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الفعل الت�أثريي  :Acte perlocutoireوهو
العمل الناجت عن فعل الكالم ،ويدل على احلديث
بو�صفه قادرا على �إحداث �آثار ثانوية مرتتبة على
الفعل الإن�شائي ،ولكل كالم �أثر ميتد بحيث يتجاوز
اللحظة التي قيل فيها.
كما ميز بني نوعني من الأقوال؛ نوع �أول يتمثل
يف تلك الأقوال التي ت�صف حاال معينا ل�شيء �أو
�شخ�ص ،...وي�سميها “الأقوال التقريرية» ،وهي
تقابل الأ�ساليب اخلربية يف العربية ،و نوع ثان
يتمثل يف تلك الأقوال التي ال ت�صف وال تخرب وال
متثل وال هي خا�ضعة ملعيار اخلط�أ وال�صواب،
وي�سميها “الأقوال الإن�شائية” ،وهي تقابل
الأ�ساليب الإن�شائية يف العربية.
وق�سم �أو�ستني الأفعال الإجنازية �إىل �أفعال
�إجنازية �صريحة و�أفعال �إجنازية �ضمنية �أو �أولية
فالأفعال الإجنازية ال�صريحة تبد�أ كلها بعبارة
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وا�ضحة و�صريحة مثل «�أعد» �أو «�أراهن» وميكن
�أن ت�ؤدي عبارتان مرتادفتان نف�س املعنى ك�أن �أقول
«اذهب» �أو «�آمرك بالذهاب» و هو الأمر بالذهاب.
�أما الأفعال الإجنازية ال�ضمنية �أو الأولية فهي
عبارات غري �صريحة ،يكت�سيها بع�ض االلتبا�س ك�أن
نقول مثال «�س�أح�ضر غدا» بحيث قد تكون وعدا
وقد ال تكون كذلك� ،أي جمرد ت�صريح باحل�ضور،
ويف هذه احلالة جند �أنف�سنا �أمام و�ضعية تفتح لنا
جمال االختيار ما بني احتمالني �أو تف�سريين.
ومل تقف نظرية �أفعال الكالم عندما ما ق ّدمه
�أو�ستني ،بل م�سها الكثري من التعديل والتغيري
والتطوير على يد تلميذه “جون رودجر �سريل”
( 46)John Rogers Searleالذي مثلت �إ�سهاماته
م�سارا تعميقيا للبحث يف نظرية الأفعال اللغوية،
وعدت خال�صة �أعماله املرحلة الأ�سا�سية الثانية
لهذه النظرية.

لقد �أعاد �سريل النظر يف ت�صنيف �أو�ستني
للأفعال الكالمية الذي ر�آه غري م�ستفي�ض ب�سبب
تداخل هذه الأفعال فيما بينها ،ومن ثم ،قدم
�سريل ت�صنيفه اخلا�ص لأفعال الكالم وخل�صه
قائال« :لو اتخذنا الهدف الغر�ضي بو�صفه فكرة
حمورية ن�صنف بها ا�ستعماالت اللغة ،لوجدنا �إذن
عددا حمدودا �إىل حد ما لأ�شياء �أ�سا�سية نفعلها
باللغة ،نخرب النا�س كيف توجد الأ�شياء ،نحاول
الت�أثري عليهم ليفعلوا �أ�شياء ،ونلزم �أنف�سنا بفعل
�أ�شياء ،ونعرب عن م�شاعرنا ومواقفنا ،ونحدث
تغريات بوا�سطة منطوقاتنا ،ويف �أحوال كثرية نفعل
�أكرث من واحد من هذه اال�ستعماالت مبنطوق بعينه
47
يف �آن واحد».
ويف �ضوء هذه الر�ؤية ،جاء ت�صنيف �سريل على
النحو الآتي:

)46
47

 -46فيل�سوف �أمريكي معا�صر ،متخ�ص�ص يف فل�سفة اللغة وفل�سفة
الفن،در�س الفل�سفة يف �أوك�سفورد .ويف عام � 1959صار �أ�ستاذا
لفل�سفة اللغة بجامعة بريكلي� .أ�سهم يف �إغناء نظرية �أفعال اللغة �أو
�أفعال الكالم التي �أ�س�سها جون �أو�ستني يف كتابه امل�شهور «كيف تنجز
الأ�شياء بالكلمات» ،حيث يعد كتابه «�أفعال اللغة» �سنة � ،1969أحد
�أهم امل�صادر يف نظرية اخلطاب املعا�صرة.
http://journals.uob.edu.bh

� -47صالح �إ�سماعيل عبد احلق ،التحليل اللغوي عند مدر�سة
�أك�سفورد ،ط( ،1بريوت ،تنوير لبنان� ،)1993 ،ص .224
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وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذا التق�سيم يتوقف
48
على جمموعة من التباينات يف اخل�صائ�ص:
 التباين يف غاية الفعل الكالمي :الغاية من الأمرهو حمل الآخر على الإذعان،
 التباين يف مطابقة العامل للأ�شياء، -التباين يف احلالة النف�سية املعرب عنها.

�أما فيما يتعلق بالفعل الكالمي ،فقد تبنى �سريل
ر�ؤية �أو�ستني يف تق�سيمه ،ولكنه اقرتح جتزيء
الفعل الأول "فعل القول � "Acte locutoireإىل
ق�سمني هما :الفعل النطقي ،والفعل الق�ضوي ،مع
�إبقاء ال�صنفني الثاين والثالث على حالهما .ومن
49
ثم ي�صبح تق�سيم الأفعال اللغوية عنده كالآتي:

فعل القول  ،Acte locutoireويقابل عند
48
�أو�ستني الفعل ال�صوتي والفعل الرتكيبي.
فعل ال�صوت :هو التلفظ ب�سل�سلة من الأ�صوات التي
تنتمي �إىل لغة ما؛ حيث يتم �إ�صدار �أ�صوات
معينة من خمارج �صوتية معلومة ،وميثل هذا
الفعل عن�صرا من الفعل الكالمي ،لأن الكالم
يقت�ضي �إحداث الأ�صوات.
فعل تركيبي :يتمثل يف الت�أليف بني متواليات
الأ�صوات تلك ،بحيث يكون لها ر�صید يف
املعجم ،وتكون خا�ضعة لقواعد النحو والرتكیب
طبقا لنظام ت�أليف.
الفعل الق�ضوي  ،Acte propositionnelهو معادل
للفعل الداليل عند «�أو�ستني» ،على اعتبار �أن
ما كان يعرف بالفعل الداليل ،وكان ي�شمل
عن�صري املعنى والإحالة� ،أ�صبح عند «�سريل»
ي�شكل فعال م�ستقال ،ي�سمى الفعل الق�ضوي،
ويت�ضمن :فعل الإحالة :یتمثل يف الربط

بنی الكلمات ودالالتها ح�سب ما حتیل �إلیه،
وی�سهم يف ربط ال�صلة بنی املتكلمنی (املتكلم
وال�سامع).
فعل احلمل :هو الإ�سناد؛ �أي �أن ن�سند ن�سبة
املحمول �أو احلمل �إىل املو�ضوع املحال علیه ك�أن
نحمل على �شخ�ص �أحلنا علیه فعل �شيء ما؛ �أي
49
�أن نن�سب �إلیه فعل ذلك ال�شيء:.
الفعل الإجنازي  ،Acte illocutoireوهو الفعل
املتحقق انطالقا من القول ،و ُينجز الفعل عرب
قوة اللفظ التوا�صلية� ،50أو هو فعل ُينجز بوا�سطة
القول ،وهو يدل على عمل� ،أي العمل الذي ينم عن
احلديث والذي ميار�س قوة على املتخاطبني.
فعل �إجنازي حريف :هو املعنى املتحقق من
الرتكيب (اللغوي) ،بت�أثر العوامل الأخرى
كالتنغيم وغريها.
فعل �إجنازي م�ستلزم :يق�صد به الداللة الإجنازية
التي ت�ستلزمها اجلملة يف مقامات و�سياقات
متعددة.

� -48أنظر :عمر بلخري ،نوارة بوعياد ،ت�صنيف �أفعال الكالم يف
اخلطاب ال�صحايف اجلزائري املكتوب باللغة العربية ،جملة الأثر،
عدد  ،13مار�س � ،2012ص .49

49- John.R, searle: les actes de langage: essai de
philosophie de langage, Hermann, Paris 1972, p60-72.
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� -50أنظر :املرجع نف�سه� ،ص .83
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الفعل الت�أثريي  ،Acte perlocutoireوهو العمل
الناجت عن فعل الكالم ،ويدل على احلديث
بو�صفه قادرا على �إحداث �آثار ثانوية مرتتبة
على الفعل الإن�شائي ،ولكل كالم �أثر ميتد
بحيث يتجاوز اللحظة التي قيل فيها.
ومن جهة �أخرى ،حدد �سريل ال�شروط التي
يجب �أن حتققها �أفعال الكالم لت�ضمن الإجناز
51
املوفق يف الآتي:
�شرط م�ضمون الق�ضية :هو املعنى الأ�صلي
للق�ضية ،ووظيفته و�صف م�ضمون الفعل ،هل
هو جمرد ق�ضية ب�سيطة� ،أو ق�ضية دالة ق�ضوية،
�أو فعل املتكلم ،ومنه يتم �إعالن حدوث فعل يف
امل�ستقبل من املتكلم ،فالوعد مثال يقت�ضي من
املتكلم �إجناز فعل يف امل�ستقبل.
ال�شروط التمهيدية :تت�صل بقدرات واعتقادات
املتكلم ،ومقا�صد امل�ستمع ،بالإ�ضافة �إىل طبيعة
العالقة القائمة بينهما� ،أي؛ ت�ستدعي �أن ميتلك
املتكلم القدرة على �إجناز الفعل ولو بوجه من
الوجوه ،والقدرة على التحدث بلغة يفهمها
ال�سامع ،بحيث جتعله مدركا لإمكانية �إجناز
الفعل �أي�ضا.
�شروط ال�صدق :حتدد احلالة النف�سية للمتكلم
�أثناء �إجناز الفعل بحث ينبغي �أن يكون جادا
يف ذلك.
ال�شروط اجلوهرية :تر�صد الغر�ض التوا�صلي من
فعل الكالم الذي يلزم املتكلم بواجبات معينة،
فعليه �أن ين�سجم يف �سلوكاته مع ما يفر�ضه
عليه ذلك الفعل.
وعلى الرغم من �أنها تعد �شروطا لتحقق
الأغرا�ض الكالمية ،فمعظمها ال تتحقق �إال عرب
ا�ستح�ضار عوامل �أخرى تداولية توفر �إمكان القيام
ب�أغرا�ض كالمية ب�شكل �سليم ،مما ي�ستوجب جتنب
 -51العيا�شي �أدراوي ،اال�ستلزام احلواري يف التداول الل�ساين،
مرجع �سابق� ،ص.90

http://journals.uob.edu.bh

خمتلف املعوقات املادية واملعنوية التي من �ش�أنها
52
�أن حتول دون قيام حوار �سليم.
ت�صنيف �أفعال الكالم يف املدونة:
�إن هذه الوثيقة التي هي مدار الدرا�سة جاءت
ذات �أبعاد؛ �أحدهما طلبي تو�سلي تكفلت بنقله
�أفعال التوجيه ،والثاين تعبريي تكفلت بنقله
الأفعال التعبريية ،والأخري �إخباري تقريري تكفلت
بالتعبري عنه �أفعال الإثبات.

�أفعال الإثبات :Actes Assertifs

هي �أفعال �إخبارية تقريرية ،غر�ضها نقل
املتكلم لواقعة ما ،والتعبري عنها .وقد ا�شرتط
يف هذا النقل �أن يكون �أمينا ،ويف التعبري �أن يكون
�صادقا حتى تنجز الأفعال �إجنازا تاما وناجحا،
وحدد الباحثون الغر�ض العام لأفعال الإثبات يف
التقرير؛ ذلك �أن �أفعال الإثبات كلها تنتمي �إىل
فئة الإخبار �أو التقرير .ومن �أمثلة �أفعال التقرير
واال�ستنتاجُ :نق ّرر ،ونعتقد ،وجنزم ،ونخرب،
ونختتم ،و ُن ِقر ،وننكر.
وقد طغى هذا ال�صنف من الأفعال على
الر�سالة ،و�أخذ م�ساحة معتربة داخلها ،وجاءت
الأفعال يف �سياق الإخبار عن و�ضع اجلزائر يف
الفرتة التي كتبت فيها الر�سالة؛ �إذ جندها تنقل
الواقع ب�أمانة ،و ُت َق ِدم تقريرا متكامال ب�صدق.
وبعد البحث والتق�صي وجدت �أن �أفعال الإثبات يف
الر�سالة ميكن ت�صنيفها �إىل خم�سة �أمناط ،هي:

النمط الأول� :أفعال الإثبات الدالة على الذم

ال�شاهد الأول�« :إن الين�شارية 53الذين كانوا
باجلزائر ملا خرجوا عن طاعة  .......عاقبهم
اهلل ب�سوء فعلهم»

� -52أنظر :ح�سان الباهي ،احلوار ومنهجية التفكري النقدي،
(املغرب� ،إفريقيا ال�شرق� ،) 2004 ،ص .126
 -53يق�صد اجلي�ش االنك�شاري :واالنك�شارية من الرتكية العثمانية:
يڭيچرى ،تعني« :اجلنود اجلدد» �أو «اجلي�ش اجلديد» طائفة
ع�سكرية من امل�شاة العثمانيني �شكلوا تنظيم ًا خا�ص ًا لهم ثكناتهم
الع�سكرية و�شاراتهم ورتبهم وامتيازاتهم ،وكانوا �أقوى فرق اجلي�ش
العثماين و�أكرثها نفوذ ًا.
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ال�شاهد الثاين�« :س ّلط اهلل عليهم من ال يرحمهم»
ال�شاهد الثالث« :فبدد �شملهم»
حتليل ال�شواهد :ينقل �أفعال الإثبات يف النمط
الأول معلومات عن اجلي�ش االنك�شاري الذي مترد
عن القيادة العثمانية ،وكان �ضعفهم وتفككهم من
الأ�سباب التي �أغوت الفرن�سيني باحتالل اجلزائر،
كما نقلت عاقبتهم ونهايتهم ،وهذه كلها وقائع
حملت عبء �إي�صالها لنا �أفعال الإثبات .وقد
�أجنز الأمري يف الفئة الأوىل فعل «ال ّذم»؛ �إذ مل
يعد الإخبار هو الق�صد الوحيد عند الأمري ،و�إن
كان واحدا من مقا�صده ،بل تعدت غايته �إىل ذم
الأفعال التي ارتكبها اجلي�ش االنك�شاري يف حق
الدولة العثمانية ،و�أهمها التمرد على ال�سلطان
العثماين.
حتلیل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد
الثالث« :فبدد �شملهم»

فعل القول « :Acte locutoireفبدد �شملهم»

فعل ال�صوت :واملتكلم هنا �أ�صدر متواليات
الأ�صوات تكون منها امللفوظ.
فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف ال�شاهد
“فبدد �شملهم” طبقا لنظام ت�أليف يف اللغة
العربية ،له ر�صید يف املعجم ،و خا�ضع لقواعد
النحو والرتكیب.
الفعل الق�ضوي  :Acte propositionnelيتحقق
ب�إ�سناد تبديد �شمل اجلي�ش االنك�شاري للجي�ش
الفرن�سي ،ويحقق هنا القوة الإجنازية املتمثلة يف
الإخبار مب�صري اجلي�ش االنك�شاري.
فعل الإحالة :یتمثل هنا يف الإحالة على (اجلي�ش
الفرن�سي) بال�ضمری امل�سترت يف الفعل (بدد)،
بالإ�ضافة �إىل الإحالة على اجلي�ش االنك�شاري
بال�ضمری املت�صل(هم).
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة فعلیة مكونة
من حممول فعلي (بدد) ومو�ضوعه الأ�سا�سي
هو الفاعل امل�سترت تقديره (هو) الدال على
اجلي�ش الفرن�سي.
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الفعل الإجنازي � :Acte illocutoireإن الأمري
حقق فعال كالميا كما يت�ضح من خالل امللفوظ
«فبدد �شملهم» ،وبتحقيقه لهذا الفعل يكون قد
حقق فعال �إجنازيا متثل يف الإخبار.
قوة �إجنازیة حرفیة :تتمثل هي عقاب اهلل للجي�ش
االنك�شاري.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة تتمثل يف ذم اجلي�ش
االنك�شاري وبيان �سوء خامتتهم.
الفعل الت�أثريي  :Acte perlocutoireلي�س بني
�أيدينا ما يخربنا عن ردة فعل ال�سلطان العثماين
اجتاه هذا اخلرب ،لكننا نظن �أن الأمري قد �أحدث
يف نف�س ال�سلطان العثماين �أثرا طيبا ،لأن يف قوله
«فبدد �شملهم» الإخباري هذا م�سرة لل�سلطان،
ومن ثم ،يكون قد حقق الفعل الت�أثريي.

النمط الثاين� :أفعال الإثبات الدالة على اللوم

ال�شاهد الأول« :ا�ستغاثت ال ّنا�س بال�سلطان
ال�شريف»
ال�شاهد الثاين« :فبعث �إىل الوطن ابن عمه مع
جي�ش ميدهم باملدد الغزير»
ال�شاهد الثالث« :فما جعل اهلل منهم نفعا»
ال�شاهد الرابع« :وال جاهدوا وال اغنوا عن امل�سلمني
نفعا»
ال�شاهد اخلام�س« :وانقلبوا من حيث جاءوا»
ال�شاهد ال�ساد�س« :ورجعوا من حيث فاءوا»
حتليل ال�شواهد :ينقل �أفعال الإثبات يف
النمط الثاين تقريرا عن ا�ستغاثة اجلزائريني
ب�سلطان املغرب «عبد الرحمن بن ه�شام”(-1789
 ،54)1859الذي ا�ستجاب و�أر�سل ابن عمه «علي بن
�سليمان» بجي�ش لدعم مقاومة اجلزائريني ،لكن
تهديد فرن�سا ل�سلطان املغرب �أدى �إىل ان�سحاب
اجلي�ش مل يحقق اجلي�ش ما �أر�سل لأجله ،وقد
�أجنز الأمري يف النمط الثاين فعل «اللوم»؛ �إذ يلوم
على ا�ستجابته للتهديد الفرن�سي وان�سحابه تاركا
اجلزائريني يخ�صون م�صريهم لوحدهم.
-54حكم بني .1859 - 1822
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حتلیل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد
اخلام�س« :وانقلبوا من حيث جاءوا»
فعل القول« :وانقلبوا من حيث جاءوا»
فعل ال�صوت :املتكلم هنا �أ�صدر متواليات الأ�صوات
تكون منها امللفوظ.
فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف ال�شاهد
“وانقلبوا من حيث جاءوا” طبقا لنظام ت�أليف
يف اللغة العربية ،له ر�صید يف املعجم ،وخا�ضع
لقواعد النحو والرتكیب.
الفعل الق�ضوي :يتحقق ب�إ�سناد الف�شل �إىل جي�ش
�سلطان املغرب «عبد الرحمن بن ه�شام”،
ويحقق هنا القوة الإجنازية املتمثلة يف الإخبار
مب�صري النجدة التي �أر�سلها �سلطان املغرب.
فعل الإحالة :یتمثل يف الإحالة على (جي�ش
�سلطان املغرب) بال�ضمری املت�صل (الواو) يف
الفعلني (انقلبوا)( ،جاءوا).
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة فعلیة مكونة من
حممول فعلي (انقلبوا) ومو�ضوعه الأ�سا�سي
هو الفاعل املت�صل (الواو) الدال على (جي�ش
�سلطان املغرب).
الفعل الإجنازي� :إن الأمري حقق فعال كالميا كما
يت�ضح من خالل امللفوظ «وانقلبوا من حيث
جاءوا» ،وبتحقيقه لهذا الفعل يكون قد حقق
فعال �إجنازيا متثل يف الإخبار.
قوة �إجنازیة حرفیة :تتمثل يف م�صري النجدة التي
�أر�سلها �سلطان املغرب.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة :تتمثل يف حتفيز لل�سلطان
العثماين لإر�سال جندة يف م�ستوى ال�صراع
الدائر بني الأمري واجلي�ش الفرن�سي.
الفعل الت�أثريي :نظن �أن الأمري قد �أحدث يف
نف�س ال�سلطان العثماين �أثرا �سيئا ،لأن يف قوله
«وانقلبوا من حيث جاءوا» الإخباري هذا حزن
و�أ�سى لل�سلطان ،ومن ثم ،يكون قد حقق الفعل
الت�أثريي.
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النمط الثالث� :أفعال الإثبات الدالة على
الإنكار

ال�شاهد الأول« :وقع �إذ ذاك الهرج بني امل�سلمني»
ال�شاهد الثاين« :كَثرُ َ اخلالف وتقطعت ال�سبل»
ال�شاهد الثالث« :ظهر البغي واالعت�ساف»
حتليل ال�شواهد :ينقل �أفعال الإثبات يف
النمط الثالث اخلالفات احلادة التي ن�شبت بني
اجلزائريني �أنف�سهم حول الطرق املنا�سبة ملواجهة
االحتالل الفرن�سي ،واحلالة اله�ستريية التي
انتابتهم ،وقد عرب عن ذلك مبلفوظ «الهرج» الذي
يحيل على التخبط واحلرية .وقد �أجنز الأمري يف
النمط الثالث فعل «الإنكار»؛ �إذ ينكر على الهرج
واملرج الذي �ساد فرتة بداية االحتالل الفرن�سي
للجزائر.
حتلیل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد
الأول« :وقع �إذ ذاك الهرج بني امل�سلمني»
فعل القول« :وقع �إذ ذاك الهرج بني امل�سلمني»
فعل ال�صوت :املتكلم هنا �أ�صدر متواليات الأ�صوات
ُت َكون منها امللفوظ.
فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف ال�شاهد
“وقع �إذ ذاك الهرج بني امل�سلمني” طبقا
لنظام ت�أليف يف اللغة العربية ،له ر�صید يف
املعجم ،وخا�ضع لقواعد النحو والرتكیب
الفعل الق�ضوي :يتحقق ب�إ�سناد فعل الهرج �إىل
امل�سلمني/اجلزائريني ،ويحقق هنا القوة
الإجنازية املتمثلة يف الإخبار عن حالة
امل�سلمني يف اجلزائر حلظة دخول اجلي�ش
الفرن�سي غازيا.
فعل الإحالة :یتمثل يف الإحالة على (الهرج)
باللفظ ال�صريح.
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة فعلیة مكونة
من حممول فعلي (وقع) ومو�ضوع واحد هو
الفاعل الظاهر (الهرج)
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الفعل الإجنازي� :إن الأمري حقق فعال كالميا كما
يت�ضح من خالل امللفوظ «وقع �إذ ذاك الهرج
بني امل�سلمني» ،وبتحقيقه لهذا الفعل يكون قد
حقق فعال �إجنازيا متثل يف الإخبار.
قوة �إجنازیة حرفیة :تتمثل يف وقوع الهرج بني
امل�سلمني /اجلزائريني.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة :تتمثل يف اختيار الأمري
لقيادة اجلهاد �أمر �صائب.
الفعل الت�أثريي :نظن �أن الأمري قد �أحدث يف
نف�س ال�سلطان العثماين �أثرا �سيئا ،لأن يف قوله
«وقع �إذ ذاك الهرج بني امل�سلمني» الإخباري
هذا حزن و�أ�سى لل�سلطان ،ومن ثم ،يكون قد
حقق الفعل الت�أثريي.
النمط الرابع� :أفعال الإثبات الدالة على
الفخر
ال�شاهد الأول�« :ضيقنا على الكافر املجاالت»
ال�شاهد الثاين�« :صاروا ال ي�أمنون يف جميع
احلاالت»
ال�شاهد الثالث« :ملا ر�أى الكافر ذاك زاد يف قوته
يف كل حني»
ال�شاهد الرابع« :و�شنّ الغارات على الكفار يف كل
حني»
ال�شاهد اخلام�س« :تكالب على امل�سلمني القريبني
من ح�صونه»
ال�شاهد ال�ساد�س« :ا�ستوىل على الأموال والذخائر
واملخازن»
ال�شاهد ال�سابع« :طلب ال�صلح مدة ف�أجبناه لذلك
ب�شروط»
ال�شاهد الثامن« :بقي يف ال�صلح نحو من �سنة ثم
غدر وخرج للحرب»
ال�شاهد التا�سع« :هزمه اهلل هزمية �شنعاء»
ال�شاهد العا�شر« :ثم بقوا ن�صف �سنة فجمعوا
قوتهم وا�ستجدوا عدتهم»
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ال�شاهد احلادي ع�شر« :طلب من امل�سلمني ال�صلح
على مال يدفعه للمجاهدين»
ال�شاهد الثاين ع�شر« :ف�أجبناه رجاء �أن ن�سرتيح
ملثلها»
ال�شاهد الثالث ع�شر« :انتق�ض ال�صلح بيننا
وا�شتعلت احلرب»
ال�شاهد الرابع ع�شر« :ومنذ �سنتان مل ينقطع بيننا
طعن وال حرب»
ال�شاهد اخلام�س ع�شر« :حا�صره امل�سلمون ومنعوه
من الدخول واخلروج»
ال�شاهد ال�ساد�س ع�شر« :ما �ضعفوا وما ا�ستكانوا
وال حزنوا»
حتليل ال�شواهد :ينقل �أفعال الإثبات يف النمط
الرابع بطوالت اجلزائريني حتت قيادة الأمري،
و�صربهم وجلهم ،كما حملت �أي�ضا و�صفا خل�ضوع
اجلي�ش الفرن�سي ل�شروط الأمري يف بع�ض حلظات
ذاك ال�صراع .وقد �أجنز الأمري يف النمط الرابع
فعل «الفخر»؛ الذي ي�سوق عربه �أنه وجي�شه ميكنهم
حتقيق املراد �إذا ما وجدوا م�ساندة من ِق َبل القيادة
العثمانية.

حتلیل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد
ال�سابع« :طلب ال�صلح مدة»
فعل القول« :طلب ال�صلح مدة»
فعل ال�صوت :املتكلم هنا �أ�صدر متواليات الأ�صوات
ُت َكون منها امللفوظ.
فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف ال�شاهد
"طلب ال�صلح مدة" طبقا لنظام ت�أليف يف
اللغة العربية ،له ر�صید يف املعجم ،وخا�ضع
لقواعد النحو والرتكیب.
الفعل الق�ضوي :يتحقق ب�إ�سناد فعل طلب ال�صلح
�إىل اجلي�ش الفرن�سي الغازي ،ويحقق هنا
القوة الإجنازية املتمثلة يف الإخبار عن �أطوار
ال�صراع بنب الأمري واجلي�ش الفرن�سي الغازي.
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فعل الإحالة :یتمثل يف الإحالة على (الهرج)
باللفظ ال�صريح.
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة فعلیة مكونة
من حممول فعلي (طلب) ومو�ضوعه الأ�سا�سي
هو الفاعل ال�ضمري امل�سترت تقديره هو الدال
على (اجلي�ش الفرن�سي).
الفعل الإجنازي� :إن الأمري حقق فعال كالميا كما
يت�ضح من خالل امللفوظ "طلب ال�صلح مدة"،
وبتحقيقه لهذا الفعل يكون قد حقق فعال
�إجنازيا متثل يف الإخبار.
قوة �إجنازیة حرفیة :تتمثل يف عقد معاهدة �صلح
م�ؤقتة بنب الأمري واجلي�ش الفرن�سي الغازي.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة :تقت�ضي �أن الأمري وجي�شه
قادرون على االنت�صار �إذا ما وجدوا الدعم
الكايف ،و�أنه قوة ب�إمكانها �أن تكون ذراعا من
�أذرع الدولة العثمانية �إذا �أرادت ذلك.
الفعل الت�أثريي :نظن �أن الأمري قد �أحدث يف
نف�س ال�سلطان العثماين �أثرا طيبا ،لأن يف قوله
"طلب ال�صلح مدة" الإخباري هو �إعالن لن ّديته
للجي�ش الفرن�سي ،وهذا فيه م�سرة لل�سلطان،
ومن ثم ،يكون قد حقق الفعل الت�أثريي.
النمط اخلام�س� :أفعال الإثبات الدالة
على ال�شكوى
ال�شاهد الأول�« :إنهم قد غلقت عليهم الأبواب»
ال�شاهد الثاين« :وتقطعت به احليل والأ�سباب»
ال�شاهد الثالث« :تركونا �أ�سارى يف يد العدو»
ال�شاهد الرابع« :ترب�أ منا من كان قريبا لنا من
امللوك»
ال�شاهد اخلام�س« :منعونا �شراء ما نتقوى به على
الكافر»
ال�شاهد ال�ساد�س« :طلبنا منهم الإعانة بالرجال
فلم يقبلوا»
ال�شاهد ال�ساد�س« :ا�ستعناهم بالأموال فلم يفعلوا»
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ال�شاهد ال�سابع« :طلبنا من ال�سلف فكان عني
املحال»
ال�شاهد الثامن« :منعوا رعاياهم من �إعانتنا بكل
وجه وحال»
حتليل ال�شواهد :ينقل �أفعال الإثبات يف النمط
اخلام�س امل�أ�ساة التي يعي�شها الأمري وجي�شه جراء
تخلي عنهم القريب والبعيد ،وت�صف معنوياتهم
املنخف�ضة ب�سبب ح�صارهم من ِق َبل اجلي�ش
الفرن�سي ،وت�صور و�ضعهم احلرج نتيجة خذالنهم
من ِق َبل �إخوانهم ،وقد �أجنز الأمري يف النمط
اخلام�س فعل « ال�شكوى»؛ الذي ي�سوق من خالله
حاجته امللحة للعتاد والعدة من �أجل موا�صلة جهاده
�ضد االحتالل الفرن�سي.

حتلیل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد
الثالث« :تركونا �أ�سارى يف يد العدو»
فعل القول« :تركونا �أ�سارى يف يد العدو»
فعل ال�صوت :املتكلم هنا �أ�صدر متواليات الأ�صوات
ُت َكون منها امللفوظ.
فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف ال�شاهد
“تركونا �أ�سارى يف يد العدو” طبقا لنظام
ت�أليف يف اللغة العربية ،له ر�صید يف املعجم،
وخا�ضع لقواعد النحو والرتكیب
الفعل الق�ضوي :يتحقق ب�إ�سناد فعل الرتك �إىل
بع�ض القبائل اجلزائرية ،ويحقق هنا القوة
الإجنازية املتمثلة يف الإخبار عن موقف
بع�ض القبائل اجلزائرية من الأمري وم�شروعه
التحرري.
فعل الإحالة :یتمثل يف الإحالة على (بع�ض القبائل
اجلزائرية) بال�ضمری امل�سترت (هم) يف الفعل
(تركونا).
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة فعلیة مكونة من
حممول فعلي (تركونا) ومو�ضوعه الأ�سا�سي هو
الفاعل ال�ضمري امل�سترت تقديره هم يعود على
(بع�ض القبائل اجلزائرية).
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الفعل الإجنازي� :إن الأمري حقق فعال كالميا كما
يت�ضح من خالل امللفوظ «تركونا �أ�سارى يف يد
العدو» ،وبتحقيقه لهذا الفعل يكون قد حقق
فعال �إجنازيا متثل يف الإخبار.
قوة �إجنازیة حرفیة :تتمثل يف خذالن الأمري من
قبل بع�ض القبائل اجلزائرية.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة :تتمثل يف �أن العزوف عن
م�ساعدة الأمري يعني الوقوف �إىل جانب العدو.
الفعل الت�أثريي :نظن �أن الأمري قد �أحدث يف
نف�س ال�سلطان العثماين �أثرا �سيئا ،لأن يف
قوله «تركونا �أ�سارى يف يد العدو» الإخباري
الذي ت�ضمن ال�شكوى من تخلي القريب والبعيد
عن م�ساندته� ،إىل جانب �شعور ال�سلطان
نف�سه بالعجز عن م�ساعدته ،يرتك �أثرا �سيئا
يف نف�سيته ،ومن ثم ،يكون قد حقق الفعل
الت�أثريي.
الأفعال التعبريية Actes Expressifs
هي الأفعال التي يعرب بها املتكلم عن حالته
النف�سية جتاه �أ�شياء حمددة� ،أو �أ�شخا�ص معينني،
�أو موا�ضع خمتلفة ،وتدخل فيها �أفعال ال�شكر،
والتهنئة ،واحل�سرة ،وال�شوق ،واحلب ،والكره،
والتعزية ،واالعتذار .و�صدق الق�ضية املعرب عنها
يكون مفرت�ضا .ومن �أمثلة هذه الأفعال :نعتذر،
ونرحب ،ون�شكو،
ون�أ�سف ،ونهنئ ،ونعزِّ ي ،ون�شكرِّ ،
ومندح ،ونذم ،وجناملَّ ،
ونتلطف ،ونندم ،ومن ُّ
نت،
وكلُّها تنتمي �إىل فئة التعبري �أو البوح.
وقد �أخذ هذا ال�صنف من الأفعال ن�صيبه يف
الر�سالة ،وجاءت الأفعال يف �سياق التعبري عن
م�شاعر الأمري ال�صادقة جتاه ال�سلطان العثماين.
وقد �صنفتها يف �أربعة �أمناط ،هي:
النمط الأول :الأفعال التعبريية الدالة على
املدح
ال�شاهد الأول« :و�إن كنا نعلم �أن علمه حميط مبا
هو �أبعد من �أنفارنا»
ال�شاهد الثاين�« :إنك الغيث املدرار والبحر الزخار»
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ال�شاهد الثالث« :الزالت تلك احل�ضرة تزيل...
وتويف لقا�صدها كل مطلوبها ومرغوب»
ال�شاهد الرابع« :حامي بي�ضة �أمة حممد (�صلعم)»
ال�شاهد اخلام�س« :طود امللوك ال�شامخ»
ال�شاهد ال�ساد�س« :ركنهم الثابت الرا�سخ»
ال�شاهد ال�سابع�« :شم�سهم التي ت�ستمد منها
كواكبهم»
ال�شاهد الثامن« :البحر املحيط التي ال تخو�ض
جلجه مراكبهم»
ال�شاهد التا�سع« :خري ملك قاد اجليو�ش ورتب
الع�سكر»
ال�شاهد العا�شر�»:أحكم �سلطان اعرتف بف�ضله
احل�سود والناكر»
ال�شاهد احلادي ع�شر»:عني �أهل الإميان التي بها
�أب�صارهم»
ال�شاهد الثاين ع�شر« :كنزهم وملج�أهم احل�صن
الذي به انت�صارهم»
ال�شاهد الثالث ع�شر�« :شرف املنابر وفخر
الطرو�س واملحابر»
ال�شاهد الثالث ع�شر« :بيت احلروب والكروب»
ال�شاهد اخلام�س ع�شر« :كان كعبة امللوك التي
�إليها حجها»
حتليل ال�شواهد :ينقل لنا النمط الأول من
الأفعال التعبريية م�شاعر االحرتام والتقدير
والإعجاب والثناء التي يك ّنها الأمري لل�سلطان
العثماين ،فقد نعته ب�أو�صاف ال تليق �إال بال�سالطني،
وهو يف هذا الو�صف يبدو �صادقا؛ لأنه يف حقيقة
الأمر ال يثني على �شخ�ص ال�سلطان بقدر ما يثني
على القائم مبن�صب اخلليفة ،هذا املن�صب الذي
يك ّنه له الأمري كل االحرتام والتقدي�س تدفعه �إىل
ذلك ثقافته الدينية التي تفر�ض عليه الوالء .لذا
جاءت الأو�صاف التي �أحلقها بال�سلطان العثماين
تتنا�ص مع ما كان يو�صف به اخللفاء العبا�سيون
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والأمويون .وقد �أجنز الأمري يف هذه النمط الأول
من الأفعال التعبريية فعل «املدح».

فيه م�سرة لل�سلطان ،ومن ثم ،يكون قد حقق
الفعل الت�أثريي.

حتلیل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد
الثاين�« :إنك الغيث املدرار والبحر الزخار»

النمط الثاين :الأفعال التعبريية الدالة على
التعزية

فعل القول�« :إنك الغيث املدرار والبحر الزخار»
فعل ال�صوت :املتكلم هنا �أ�صدر متواليات الأ�صوات
ُت َكون منها امللفوظ.
فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف ال�شاهد
“�إنك الغيث املدرار والبحر الزخار” طبقا
لنظام ت�أليف يف اللغة العربية ،له ر�صید يف
املعجم ،وخا�ضع لقواعد النحو والرتكیب.
الفعل الق�ضوي :يتحقق ب�إ�سناد �صفة الغيث
�إىل (ال�سلطان العثماين) ،ويحقق هنا القوة
الإجنازية املتمثلة يف مدح ال�سلطان العثماين.
فعل الإحالة :یتمثل يف الإحالة على (ال�سلطان
العثماين) بال�ضمری املت�صل (الكاف) يف قوله
(�إنك).
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة ا�سمية
مكونة من مركب ا�سمي (الغيث) ومو�ضوعه
واحد ال�ضمري املت�صل الدال على (ال�سلطان
العثماين) ،يف قوله(�إنك).
الفعل الإجنازي� :إن الأمري حقق فعال كالميا كما
يت�ضح من خالل امللفوظ «�إنك الغيث املدرار
والبحر الزخار» ،وبتحقيقه لهذا الفعل يكون قد
حقق فعال �إجنازيا تعبرييا متثل يف املدح.
قوة �إجنازیة حرفیة :تتمثل يف مدح الأمري
لل�سلطان العثماين.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة :تتمثل يف التو�سل وطلب
امل�ساعدة وامل�ساندة.
الفعل الت�أثريي :نظن �أن الأمري قد �أحدث يف
نف�س ال�سلطان العثماين �أثرا طيبا ،لأن يف قوله
«�إنك الغيث املدرار والبحر الزخار» التعبريي،
هو التعبري عن م�شاعر االحرتام والتقدير
والإعجاب والثناء التي يك ّنها الأمري له ،وهذا
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ال�شاهد الأول« :فاهلل يعظم لك الأجر ويلهمك
ال�صرب»
ال�شاهد الثاين« :نعزوك يف الوالد �أمري امل�ؤمنني»
حتليل ال�شواهد :ينقل لنا النمط الثاين من
الأفعال التعبريية م�شاعر احلزن واملوا�ساة جتاه
ال�سلطان العثماين ب�سبب فقدان والده ،وهي
م�شاعر �صادقة ،لأن الأمري حني يعزي ال�سلطان
�إمنا يعزي نف�سه �أي�ضا؛ ذلك �أن اخلليفة يف الت�صور
الإ�سالمي هو والد امل�سلمني جميعا ،وامل�صاب فيه
يهزهم كلهم ،لذا فال غرابة �أن يبادر الأمري بفعل
التعزية.

حتلیل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد
الثاين« :نعزوك يف الوالد �أمري امل�ؤمنني»
فعل القول« :نعزوك يف الوالد �أمري امل�ؤمنني»
فعل ال�صوت :املتكلم هنا �أ�صدر متواليات الأ�صوات
ُت َكون منها امللفوظ.
فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف ال�شاهد
“نعزوك يف الوالد �أمري امل�ؤمنني” طبقا لنظام
ت�أليف يف اللغة العربية ،له ر�صید يف املعجم،
وخا�ضع لقواعد النحو والرتكیب
الفعل الق�ضوي :يتحقق ب�إ�سناد فعل التعزية
(الأمري) ،ويحقق هنا القوة الإجنازية املتمثلة
يف الت�ضامن والتعاطف وموا�ساة ال�سلطان
العثماين.
فعل الإحالة :یتمثل يف الإحالة على (الأمري)
بال�ضمری املت�صل (الواو) يف قوله (نعزوك).
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة فعلیة مكونة
من حممول فعلي (نعزوك) ومو�ضوعه
الأ�سا�سي هو الفاعل ال�ضمري املت�صل (الواو)
يعود على (الأمري).
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الفعل الإجنازي� :إن الأمري حقق فعال كالميا كما
يت�ضح من خالل امللفوظ «نعزوك يف الوالد
�أمري امل�ؤمنني» ،وبتحقيقه لهذا الفعل يكون قد
حقق فعال �إجنازيا تعبرييا متثل يف التعزية.
قوة �إجنازیة حرفیة :تتمثل يف تعزية الأمري
ال�سلطان العثماين.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة :تتمثل يف �أن الأمري
وال�سلطان �شركاء يف ال�ضراء.
الفعل الت�أثريي :نظن �أن الأمري قد �أحدث يف
نف�س ال�سلطان العثماين �أثرا طيبا ،لأن يف قوله
«نعزوك يف الوالد �أمري امل�ؤمنني»التعبريي،
هو التعبري عن م�شاعر احلزن واملوا�ساة جتاه
ال�سلطان العثماين ،وهذا فيه م�سرة لل�سلطان
وموا�ساة ،ومن ثم ،يكون قد حقق الفعل
الت�أثريي.

النمط الثالث :الأفعال التعبريية الدالة على
التحية
ال�شاهد�« :سالم على �سيدي ورحمة اهلل وبركاته»
حتليل ال�شاهد :ينقل لنا النمط الثالث من
الأفعال التعبريية م�شاعر الود والأمان ،فملفوظ
«ال�سالم» يف ثقافة الأمري وال�سلطان على ال�سواء
ي�ؤدي داللة الأمن والأمان واالطمئنان والعافية
احل�سية واملعنوية ،وهي قبل ذلك حتية الإ�سالم
الذي يدين كالهما .وهذه ال�صيغة كان الأمري
ي�ستعملها يف ر�سائله املوجهة �إىل ال�شخ�صيات
امل�سلمة فقط� ،أما الر�سائل املوجهة �إىل غري
وعمالهم ،فكانت
امل�سلمني من ملوك الن�صارى ُ
تت�سم مبا ميكن �أن نطلق عليه ـ» التحية امل�شروطة»،
مثل( :ال�سالم على من اتبع ر�ضي احلق ورحمة
اهلل)� ،أو (ال�سالم على من اتبع الهدى).

حتلیل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد
فعل القول�« :سالم على �سيدي ورحمة اهلل
وبركاته»
فعل ال�صوت :املتكلم هنا �أ�صدر متواليات الأ�صوات
ُت َكون منها امللفوظ.
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فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف ال�شاهد
“�سالم على �سيدي ورحمة اهلل وبركاته”طبقا
لنظام ت�أليف يف اللغة العربية ،له ر�صید يف
املعجم ،وخا�ضع لقواعد النحو والرتكیب.
الفعل الق�ضوي :يتحقق ب�إ�سناد فعل التحية
للأمري ،ويحقق هنا القوة الإجنازية املتمثلة يف
االحرتام لل�سلطان العثماين.
فعل الإحالة :یتمثل يف الإحالة على (الأمري)
بتقدير املحذوف (م ّني) �أي (�سالم م ّني على
�سيدي ورحمة اهلل وبركاته).
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة ا�سمية مكونة
من مركب حريف (على �سيدي) ومن مو�ضوع
واحد (�سالم).
الفعل الإجنازي� :إن الأمري حقق فعال كالميا كما
يت�ضح من خالل امللفوظ «�سالم على �سيدي
ورحمة اهلل وبركاته» ،وبتحقيقه لهذا الفعل
يكون قد حقق فعال �إجنازيا تعبرييا متثل يف
التحية.
قوة �إجنازیة حرفیة :متثلت يف �إلقاء التحية على
ال�سلطان العثماين.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة :تتمثل يف ال�سالم والوئام
والطاعة والوالء الذي ي�سود العالقة بني الأمري
وال�سلطان.
الفعل الت�أثريي :نظن �أن الأمري قد �أحدث يف
نف�س ال�سلطان العثماين �أثرا طيبا ،لأن يف
قوله «�سالم على �سيدي ورحمة اهلل وبركاته»
التعبريي ،هو الت�أكيد على الوالء والطاعة جتاه
ال�سلطان العثماين ،وهذا فيه م�سرة لل�سلطان
واطمئنان ،ومن ثم ،يكون قد حقق الفعل
الت�أثريي.

النمط الرابع :الأفعال التعبريية الدالة على
التهنئة
ال�شاهد« :نهنئك باخلالفة»
حتليل ال�شاهد :ينقل لنا النمط الرابع من
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الأفعال التعبريية م�شاعر الإخال�ص والوالء
والبيعة ،فالأمري يعد نف�سه �أحد القادة الع�سكريني
الذين يدافعون عن الدولة العثمانية وعن وحدتها،
ومن َّثم ،فيمكننا تف�سري فعل التهنئة ال�صادر عنه
مبثابة �إعالن البيعة وجتديد الوالء للدولة العثمانية
ول�سالطينها.
حتلیل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد
فعل القول« :نهنئك باخلالفة»
فعل ال�صوت :املتكلم هنا �أ�صدر متواليات الأ�صوات
ُت َكون منها امللفوظ.
فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف ال�شاهد
“نهنئك باخلالفة”طبقا لنظام ت�أليف يف اللغة
العربية ،له ر�صید يف املعجم ،وخا�ضع لقواعد
النحو والرتكیب
الفعل الق�ضوي :يتحقق ب�إ�سناد فعل التهنئة
للأمري ،ويحقق هنا القوة الإجنازية املتمثلة يف
الوالء لل�سلطان العثماين.
فعل الإحالة :یتمثل يف الإحالة على (الأمري)
بال�ضمری امل�سترت (نحن) يف الفعل(نهنئك).
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة فعلیة مكونة من
حممول فعلي (نهنئك) ومو�ضوعه الأ�سا�سي هو
الفاعل ال�ضمري امل�سترت تقديره (نحن) يعود
على (الأمري).
الفعل الإجنازي� :إن الأمري حقق فعال كالميا كما
يت�ضح من خالل امللفوظ «نهنئك باخلالفة»،
وبتحقيقه لهذا الفعل يكون قد حقق فعال
�إجنازيا تعبرييا متثل يف التهنئة.
قوة �إجنازیة حرفیة :متثلت يف تهنئة ال�سلطان
العثماين.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة :تتمثل يف �إعالن فرو�ض
الوالء والطاعة ،والبيعة لل�سلطان العثماين.
الفعل الت�أثريي :نظن �أن الأمري قد �أحدث يف
نف�س ال�سلطان العثماين �أثرا طيبا ،لأن يف قوله
«نهنئك باخلالفة» التعبريي ،هو �إعالن البيعة
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لل�سلطان العثماين ،وهذا فيه م�سرة لل�سلطان
واطمئنان ،ومن ثم ،يكون قد حقق الفعل
الت�أثريي.

�أفعال التوجيه

Actes Directifes

هي �أفعال يتغيا الباث من خاللها توجيه املتلقي
للقيام بعمل ما ،والغر�ض الإجنازي لها هو حماولة
الت�أثري على املتلقي ليقوم ب�أداء عمل من الأعمال،
و�شرط جناح فعل التوجيه هو قدرة املتلقي على
�أداء الفعل املطلوب .وينجز هذا ال�صنف من
الأفعال من خالل منطوقات �إجنازية مبا�شرة ،وقد
ينجز من خالل منطوقات �إجنازية غري مبا�شرة.
و من �أمثلة �أفعال الطلب وال�س�ؤال :ن�أمر ،وننهى،
ونطلب ،ونرجو ،ون�س�أل ،ونتو�سل ،ونت�ض ّرع ،وندعو،
و ُن�ص ُّر ،ونل ُّح ،وكلُّها تنتمي �إىل فئة الأمر والنهي.
وقد َق َّلت هذه الأفعال يف املدونة؛ لأن مقام
املتكلم ال ي�سمح له بتوجيه الأمر ،والن�صح ،والنهي،
والتهديد ،فهو يخاطب �سلطة �أعلى منه ،ومن ثم،
فقد عدل عنها �إىل الدعاء والتو�سل.

النمط الأول� :أفعال التوجيه الدالة على
الدعاء

ال�شاهد الأول« :اهلل يجعل املانع خري ال مانع �سخط
وعتاب»
ال�شاهد الثاين�« :أعانك اهلل على ما �أوالك»
ال�شاهد الثالث« :كان لك وتوالك»
ال�شاهد الرابع« :ن�صرك على مر الدهور والأزمان»
ال�شاهد اخلام�س« :برء اهلل �ضريحه»
ال�شاهد ال�ساد�س�« :أ�سكنه من اجلنان ف�سيحه»
ال�شاهد ال�سابع�« :أخزاه اهلل»
حتليل ال�شواهد :ينقل لنا النمط الأول من
�أفعال التوجيه ملفوظات حتيل على فعل (الدعاء)،
غر�ضها ا�ستمالة ال�سلطان العثماين عاطفيا،
وحتفيزه على االهتمام باجلهاد يف اجلزائر،
ون�صرته .كما ميكن فهم توظيف الأمري لفعل
الدعاء على �أنه ر�سالة تلميحية لل�سلطان العثماين

)Semat 3, No. 2, (May 2015

مفادها �أنه والأمري كليهما م�سلمني يحتاجان �إىل
عون اهلل وعطائه ،و�أن ن�صرة الرعية وحمايتها هي
من مقت�ضيات �أداء حق اهلل.

حتلیل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد
الرابع« :ن�صرك على مر الدهور والأزمان»

فعل القول« :ن�صرك على مر الدهور والأزمان»
فعل ال�صوت :املتكلم هنا �أ�صدر متواليات الأ�صوات
ُت َكون منها امللفوظ.
فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف
ال�شاهد“ن�صرك على مر الدهور والأزمان”
طبقا لنظام ت�أليف يف اللغة العربية ،له ر�صید
يف املعجم ،وخا�ضع لقواعد النحو والرتكیب
الفعل الق�ضوي :يتحقق ب�إ�سناد فعل الدعاء
(اهلل) ،ويحقق هنا القوة الإجنازية املتمثلة يف
طلب العون من اهلل لل�سلطان العثماين.
فعل الإحالة :یتمثل يف الإحالة على (لفظة
اجلاللة اهلل) بال�ضمری امل�سترت (هو) يف الفعل
(ن�صرك).
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة فعلیة مكونة
من حممول فعلي (ن�صرك) ومو�ضوعه
الأ�سا�سي هو الفاعل ال�ضمري امل�سترت تقديره
(هو) يعود على (لفظة اجلاللة اهلل).
الفعل الإجنازي� :إن الأمري حقق فعال كالميا
كما يت�ضح من خالل امللفوظ «ن�صرك على مر
الدهور والأزمان» ،وبتحقيقه لهذا الفعل يكون
قد حقق فعال �إجنازيا تعبرييا متثل يف الدعاء.
قوة �إجنازیة حرفیة :متثلت دعاء الأمري لل�سلطان
العثماين.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة :تتمثل يف �أن ك ًال من الأمري
وال�سلطان العثماين حمتاجان �إىل العون.
الفعل الت�أثريي :نظن �أن الأمري قد �أحدث يف
نف�س ال�سلطان العثماين �أثرا طيبا ،لأن يف قوله
«ن�صرك على مر الدهور والأزمان» التعبريي،
هو التعبري عن م�شاعر التمني بالتوفيق
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والن�صر ،وهذا فيه م�سرة لل�سلطان ،ومن ثم،
يكون قد حقق الفعل الت�أثريي.

النمط الثاين� :أفعال التوجيه الدالة على
التو�سل

ال�شاهد الأول« :ف�أزل ما �أثقل الظهر منا وعنا»
ال�شاهد الثاين« :امل�سلمون بهذا القطر ال ينتظرون
من غريك �إفراج وال لهم ملج�أ يلجئون �إليه غري
ح�صنك عايل الأدراج»
ال�شاهد الثالث« :ف�أب�صارهم لإعانتك و�إمدادك
طامعة»
ال�شاهد الرابع« :وقلوبهم مبحبتك وذكرك طافحة»
ال�شاهد اخلام�س« :حمال �أن يرجع كتابهم بعد
الوقوف بني يديك �صفر اليدين»
حتليل ال�شواهد :ينقل لنا النمط الثاين من
�أفعال التوجيه ملفوظات حتيل جمعيها على فعل
(التو�سل) ،غر�ضها الت�أثري يف ال�سلطان العثماين
ودفعه �إىل امل�ساعدة وامل�ساندة ،وقد وظف الأمري
جمموعة من امللفوظات جمعت بني املدح والتو�سل.

حتليل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد
الثاين« :امل�سلمون بهذا القطر ال ينتظرون
من غريك �إفراج»...
فعل القول« :امل�سلمون بهذا القطر ال ينتظرون من
غريك �إفراج»...
فعل ال�صوت :املتكلم هنا �أ�صدر متواليات الأ�صوات
ُت َكون منها امللفوظ.
فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف ال�شاهد
"امل�سلمون بهذا القطر ال ينتظرون من غريك
�إفراج "...طبقا لنظام ت�أليف يف اللغة العربية،
له ر�صید يف املعجم ،وخا�ضع لقواعد النحو
والرتكیب.
الفعل الق�ضوي :يتحقق ب�إ�سناد فعل االنتظار
(للم�سلمني) ،ويحقق هنا القوة الإجنازية
املتمثلة يف التو�سل �إىل ال�سلطان العثماين.
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فعل الإحالة :یتمثل يف الإحالة على (امل�سلمني)
بال�ضمری امل�سترت (هم) يف الفعل (ينتظرون).
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة فعلیة مكونة
من حممول فعلي (ينتظرون) ومو�ضوعه
الأ�سا�سي هو الفاعل ال�ضمري امل�سترت تقديره
(هم) يعود على (امل�سلمني).
الفعل الإجنازي� :إن الأمري حقق فعال كالميا كما
يت�ضح من خالل امللفوظ « امل�سلمون بهذا القطر
ال ينتظرون من غريك �إفراج ،»...وبتحقيقه
لهذا الفعل يكون قد حقق فعال �إجنازيا تعبرييا
متثل يف التو�سل.
قوة �إجنازیة حرفیة :متثلت يف تو�سل الأمري
لل�سلطان العثماين.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة :تتمثل يف �أن عدم
اال�ستجابة للتو�سل يعترب �شراكة يف احل�صار
وا ُ
جل ْرم.
الفعل الت�أثريي :نظن �أن الأمري قد �أحدث يف نف�س
ال�سلطان العثماين �أثرين؛ �أحدهما �سيء متثل
احلزن والأ�سى على حال امل�سلمني اجلزائريني،
والآخر طيب ،متثل يف �أن ال�سلطان معلقة عليه
�آمال امل�سلمني ،وهو ال يزال مق�صد املظلومني؛
لأن يف قوله امل�سلمون بهذا القطر ال ينتظرون
من غريك �إفراج »...التعبريي ،هو التعبري
عن اليقني يف �شهامة ال�سلطان ،وهذا فيه
م�سرة لل�سلطان ،ومن ثم ،يكون قد حقق الفعل
الت�أثريي.
�أفعال الوعد Actes Promessifs
وهي الأفعال التي تلزم الباث بالنهو�ض ب�سل�سلة
من الأفعال امل�ستقبلية ،و�شرط ال�صدق فيها هو
الق�صد �إىل �إجناز الفعل كامال ،ومن �أمثلتها �أفعال
ق�سم،
العر�ض والوعد والوعيد ،كـ ُن ِعد ،ونتع ّهد ،و ُن ِ
ونحلف ،ونلتزم ،ونتح ّمل ،ون�أخذ على عواتقنا،
وكلُّها تنتمي �إىل فئة التعهد �أو االلتزام.
ومل يوظف الأمري هذا ال�صنف من الأفعال ومل
َ
املخاطب و�سياق اخلطاب
يعول عليه لأن منزلة
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يفر�ضان عليه العدول عن توظيفها ،لذا خلت
الر�سالة من مثل تلك الأفعال عدا فعل الق�سم الذي
ورد مرة واحدة فقط.
ال�شاهد“ :و�إين  -وحياتك ال�سعيدة -لوال
خويف على امل�سلمني من العدو ما الزمت �سكونا وال
هدوء حتى �أقف بني يديك”
حتليل ال�شاهد :ينقل لنا هذا ال�شاهد التربير
الذي ق ّدمه الأمري لل�سلطان العثماين يعتذر به عن
ت�أخر زيارته ملقر اخلالفة ملبايعته كما تقت�ضي
املرا�سيم والأعراف ،خا�صة و�أن الأمري يعلن على
الدوام والئه للدولة العثمانية ،وقد وظف لهذا
الغر�ض فعل (الق�سم) الذي يذهب كل ّ�شك ،ويزيل
كل ّظن.
حتلیل الفعل الكالمي املت�ضمن يف ال�شاهد:
فعل القول “ :Acte locutoireو�إين  -وحياتك
ال�سعيدة -لوال خويف على امل�سلمني من العدو ما
الزمت �سكونا وال هدوء حتى �أقف بني يديك”
فعل ال�صوت :املتكلم هنا �أ�صدر متواليات الأ�صوات
ُت َكون منها امللفوظ.
فعل تركيبي :جاء الفعل الرتكيبي يف ال�شاهد
“و�إين ـ ـ وحياتك ال�سعيدة ـ ـ ـ لوال خويف على
امل�سلمني“ ...طبقا لنظام ت�أليف يف اللغة
العربية ،له ر�صید يف املعجم ،وخا�ضع لقواعد
النحو والرتكیب.
الفعل الق�ضوي  :Acte propositionnelيتحقق
ب�إ�سناد فعل الق�سم للأمري ،ويحقق هنا القوة
الإجنازية املتمثلة يف الق�سم لل�سلطان لتربير
الت�أخر يف الزيارة.
فعل الإحالة :یتمثل يف الإحالة على (الأمري)
بتقدير املحذوف (�أق�سم) �أي ("و�إين �أق�سم
بحياتك ال�سعيدة لوال خويف على امل�سلمني.)"...
فعل احلمل :جند يف ال�شاهد جملة ا�سمية مكونة
من حممول فعلي حمذوف تقديره (�أق�سم)
ومو�ضوع واحد ا�سم �إنّ (الياء) ،الدال على
(الأمري).
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الفعل الإجنازي� :إن الأمري حقق فعال كالميا كما
يت�ضح من خالل امللفوظ « و�إين ـ ـ وحياتك
ال�سعيدة ـ ـ لوال خويف على امل�سلمني،« ...
وبتحقيقه لهذا الفعل يكون قد حقق فعال
�إجنازيا تعبرييا متثل يف الق�سم.
قوة �إجنازیة حرفیة :متثلت يف ق�سم الأمري
لل�سلطان العثماين.
قوة �إجنازیة م�ستلزمة :تتمثل يف �أن زيارة ال�سلطان
العثماين هي �إعالن الدخول يف طاعته.
الفعل الت�أثريي :نظن �أن الأمري قد �أحدث يف
نف�س ال�سلطان العثماين �أثرا طيبا ،لأن يف قوله
«و�إين ـ ـ وحياتك ال�سعيدة ـ ـ لوال خويف على
امل�سلمني« ...التعبريي ،هو الت�أكيد على الوالء
والطاعة جتاه ال�سلطان العثماين ،وهذا فيه
م�سرة لل�سلطان واطمئنان ،ومن ثم ،يكون قد
حقق الفعل الت�أثريي.
الإعالنات Actes Déclaratifs
هي الأفعال التي ين�ش�أ عن جمرد الت�صريح بها
�إحداث تغيري يف الو�ضع القائم ،فالأداء الناجح
لهذه الأفعال يحدث تطابقا بني املحتوى الق�ضوي
واحلقيقة� ،أي الوجود اخلارجي ،كما ي�ضمن
�أدا�ؤها الناجت عن توافق مع العامل ،ويدخل فيها
�أفعال العقود :كالبيع وال�شراء ،والهبة ،والو�صية،
والزواج ،والطالق ،وهي �أفعال تغيرّ الو�ضع القائم
مبجرد النطق بها .وقد خلت املدونة من هذا
ال�صنف من الأفعال.
اخلامتة:
ت�أ�س�سا على ما مت عر�ضه وبيانه ،ن�ستجيز القول
�إن احلديث عن قوة الأمري عبد القادر اجلزائري
الإبالغية هو حديث ذو �شجون ،وما قدمته هذه
الدرا�سة ما هو �إال غي�ض من في�ض ،و�إال فر�سائله ال
تزال حتتاج �إىل ا�ستنطاقات �أخرى تخترب فيها �آليات
تداولية �أخرى مثل احلجاج ،واالفرتا�ض امل�سبق،
واال�ستلزام احلواري ،وغريها من الآليات التي
ميكنها �أن تربز ثراء ر�سائله وقدراتها التخاطبية.
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حتقيق� :أحمد مطلوب وخديجة احلديثي ،ط،1
(بغداد ،مطبعة العاين.)1967 ،
�أبو الفرج قدامة بن جعفر ،نقد النرث( ،بريوت،
دار الكتب العلمية.)1980 ،
�آن روبول ،جاك مو�شالر ،التداولية اليوم علم
جديد يف التوا�صل ،ط ،1تر� .سيف الدين
دغفو�س ،حممد ال�شيباين( ،بريوت ،املنظمة
العربية للرتجمة.)2003 ،
جورج بول ،التداولية ،ط ،1ترجمة ق�صي العتابي،
(الرباط ،دار الأمان.)2010 ،
حامد خليل ،املنطق الرباغماتي عند بري�س،
م�ؤ�س�س احلركة الرباغماتية( ،م�صر ،دار
الينابيع.)1996 ،
ح�سان الباهي ،احلوار ومنهجية التفكري النقدي،
(املغرب� ،إفريقيا ال�شرق.)2004 ،
ح�سني بيو�ض ،الر�سائل ال�سيا�سية يف الع�صر
العبا�سي الأول( ،دم�شق ،من�شورات وزارة
الثقافة.)1992 ،
دال�ش اجلياليل ،مدخل �إىل الل�سانيات التداولية،
ترجمة جممد يحياتن( ،اجلزائر ،ديوان
املطبوعات اجلامعية.)1992 ،
�صابر حبا�شة ،التداولية واحلجاج ،مداخل
ون�صو�ص ،ط�( ،1سوريا� ،صفحات للدرا�سات
والن�شر.)2008 ،
�صالح �إ�سماعيل عبد احلق ،التحليل اللغوي عند
مدر�سة �أك�سفورد ،ط( ،1بريوت ،تنوير لبنان،
.)1993
طه عبد الرحمان ،يف �أ�صول احلوار وجتديد علم
الكالم ،ط( ،2بريوت /الدار البي�ضاء ،املركز
الثقايف العربي.)2000 ،
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طه عبد الرحمن ،الل�سان وامليزان �أو التكوثر
العقلي ،ط ( ،1بريوت ،الدار البي�ضاء ،املركز
الثقايف العربي� .)1998 ،أبو بكر العزواي ،اللغة
واحلجاج ،ط( ،2بريوت ،م�ؤ�س�سة الرحاب
احلديثة.)2009 ،
عبد اجلليل التميمي ،بحوث ووثائق يف التاريخ
املغربي ،ط( ،1تون�س ،الدار التون�سية للن�شر،
.)1972
عبد الرحمن ابن خلدون ،املقدمة ،ط( ،1بريوت،
دار الفكر للطباعة والن�شر و التوزيع.)2004 ،
عبد العزيز عتيق ،علم املعاين( ،بريوت ،دار
النه�ضة العربية.)1985 ،
عبد الهادي بن ظافر ال�شهري ،ا�سرتاجتيات
اخلطاب ،مقاربة لغوية تداولية ،ط( ،1ليبيا،
دار الكتاب اجلديد املتحدة.)2004 ،
عمر بلخري ،نوارة بوعياد ،ت�صنيف �أفعال الكالم
يف اخلطاب ال�صحايف اجلزائري املكتوب
باللغة العربية ،جملة الأثر ،عدد  ،13مار�س
.2012
العيا�شي �أدراوي ،اال�ستلزام احلواري يف التداول
الل�ساين ،ط( ،1اجلزائر/الرباط ،من�شورات
االختالف.)2011 ،
فان ديك ،الن�ص وال�سياق ،ا�ستق�صاء البحث
يف اخلطاب الداليل والتداويل ،ترجمة عبد
القادر قنيني( ،الدار البي�ضاء ،دار �إفريقيا
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