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بسـبب   ¨ Pragmatique ¨لقـد تعـددت التعريفـات حـول مفهـوم التداوليـة
مـع العـمل . ارتباطها وتداخلها مع الكثري من العلوم اليت تقامسها موضوع دراسة اللغة الطبيعيـة

تضـم " العلوم قد ساعدت عىل  نشأة  التداولية، وتكـوين شــبكهتا املفاهمييـة الـيت  ٔان هذه
ــة،  ـــتدالالت التداولي ــب، وwس ــد التخاط ــة، وقواع ــة اللغوي ــداخ}، اكلبني ـــتو{ت مت مس
والعمليــات ا�هنيــة املتحمكــة يف إالنتــاج والفهــم اللغــويني وعالقــة البنيــة اللغويــة بظــروف 

  .w"1سـتعامل 
، ٔالهنا ال متثل ٔاي 2"علام يكتفي بوصف وتفسري البىن اللغوية " ليست والتداولية 

فأالخطاء التداولية ال عالقة لها �خلروج " مسـتوى من مسـتو{ت التحليل اللساين، ولهذا 
عــىل القواعــد الفونولوجيــة ٔاو النحويــة ٔاوا�الليــة، ويه ليســت مســـتوى يضــاف ٕاىل هــذه 

شــمل يف درســها هــذه املســـتو{ت التحليليــة مــع ، بــل ٕان التداوليــة قــد ت 3"املســـتو{ت 
جوانب ٔاخرى تلتقي فهيـا بقيـة العلـوم؛ اكلفلسـفة التحليليـة، وعـمل الـنفس املعـريف، وعلـوم 

ممـا جيعلهـا نقطـة التقـاء هـذه . االتصال، وعلمي اللغة wج¡عـي والنفيسـ وكـذا اللسـانيات
يــة اكنـت املصـدر املعـريف لظهـور العلوم واملعارف يف جمال دراسة اللغـة؛ فالفلسـفة التحليل 

، ؤاما عمل النفس املعريف فـاكن سـببا "Les Actes de Parole أالفعال ال�مية "مفهوم 
، ؤامـا علـام اللغـة wج¡عـي "  Théorie de Pertinenceنظريـة املالءمـة "يف ظهـور 
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تخـاطبني، وٕابـراز والنفيس فيشاراكن التداولية يف جانب حتديد العالقات wج¡عية بـني امل 
  .مرتبهتام، ؤاثر السـياق إالج¡عي والنفيس يف اختيارهام السامت اللغوية ٔاثناء التواصل

تشــارلز مــوريس " ويرجــع اســـتخدام مفهــوم التداوليــة ٕاىل الفيلســوف أالمــرييك 
Charles MORRIS  " ت  1938ســـنةÆالســـمييائية " ، ٕاذ عــّده واحــدا مــن مكــو

Sémiotique   "ثالثة علوم يهاملرتكزة عىل  :  
حنو يدرس عالقة العالمات بعضها ببعض يف شلك " هو":  Syntaxe"عمل الرتاكيب  ----1111

  .، وهيمت بتحديد خصائص الشلك اللغوي ٔاثناء بنائه4"تركيب حصيح
2222----  Ùعمل ا�ال "Sémantique  :" يدرس عالقة العالمات �ٔالشـياء اليت تدل علهيـا، ٔاو

 .5"القامئة بني املاهيات اللغوية وبني العامل اخلارÛحتديد العالمات " حتيل ٕالهيا؛ ٔاي 
ـــة  ----3333 ــين ":  Pragmatique" التداولي ـــات مبســــتعملهيا املفرسـ ـــة العالم ـــدرس عالق ت

ٔالن املعــىن يضــطرÆ يف بعــض الصــيغ اللغويــة ٕاىل " واملــؤولني ملعناهــا يف ســـياق تواصــيل،
؛ مفعرفة السـياق اللغوي 6"} العودة �راسة الطريقة اليت قام من خاللها املتحدث ببناء امجل

 .والوحدات اللغوية ا�اخ} يف تكوين امجل} ميكنان من فهم مقاصد املتلكم ٔاثناء اخلطاب
جزءا مـن الســمييائية الـيت تعـاجل العالقـة بـني "وعىل هذا أالساس فالتداولية تّعد 

انيات يف التداولية حدود اللسـ -بذí  -، وتتجاوز7"العالمات ومسـتعميل هذه العالمات 
دراســة البنيــة اللغويــة ٕاىل جمــال اســـتعامل هــذه البنيــة اللغويــة يف اïــال التواصــيل املــرتبط 

" فالتداوليــة . �لسـياق ا�اليل اللغوي وwج¡عي والنفيس ملسـتعميل هـذه البنيـة اللغويـة
امل ، ٔاي دراسـة اســتع8"علـم جديـد للتواصل يدرس الظاهرة اللغوية يف جمال wسـتعامل 

ٕاجيـاد القـوانني اللكيـة لالسـتعمــال اللغـــوي والتعـــرف عـىل " اللغة ٔاثنـاء التواصـل، بغيـة 
ليسـت علـام لغـو{ حمضـا " مـع العـمل ٔان التداوليـة . 9"القدرات إالنسانية للتواصل اللغوي 

 ة، وٕامنـا يه حمصـ} التقـاء معـارف وعلـوم كثـرية يف جمـال دراسـة اللغـ10"�ملعىن التقليدي
  .ةالتواصلي فها يف املواقوتفسري 
كام ترتبط التداولية مع هذه العلوم يف البحث عن ٕاماكنية توظيف املعىن اللغوي عنـد       

wسـتعامل الفعـيل، عـىل اعتبـار ٔان هـذا املعـىن صـيغة مركبـة مـن السـلوك املـو� ö ٔاثنـاء 
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ربزت الكثـري مـن التواصل، هذا wرتباط ساعد عىل ٕاثراء الشـبكة املفاهمييـة للتداوليـة، فـ
إالشار{ت ، ومتضمنات القول ، ونظرية املالءمـة ، وwســتلزام احلـواري ، : املفاهمي مهنا 

  .ونظرية أالفعال ال�مية
  ) :من منظور ٔاوسـتني وسرييل ( نظرية أالفعال ال�مية /ب -1

مـن اهـ¡م الكثـري مـن "  les Actes de Paroleأالفعال ال�مية " نشأت نظرية       
�حيث العلوم ا´تلفة، بدراسة اللغة الطبيعية يف جانب اســتعاملها الفعـيل واحلقيقـي، ومتثـل 

يتعلق أالمر مبعرفة ما متü من خالل اسـتعامل بعض "هذه النظرية تداولية ا�رجة الثالثة؛ ٕاذ 
يف حتديـد مالمـح  -هنـا  -وسـرنكز . 11"أالشاكل اللسانية، فأفعال اللغـة مسـج} لسـانيا 

فقـد ". SEARLEسـرييل " و "  AUSTINٔاوسـتني " لنظرية عىل �ود لك من هذه ا
لنظرة فالسفة الوضعية املنطقيـة للغـة منطلقـه يف ٕابـراز هـذه النظريـة " ٔاوسـتني" اكن نقد 

اللغة وسـي} لوصـف الوقـائع املوجـودة يف " التداولية؛ ففالسفة الوضعية املنطقية يرون ٔان 
ة، مث يكون احلمك بعد ذí عـىل هـذه العبـارات �لصـدق ٕان العامل اخلارÛ بعبارات ٕاخباري

وٕاذا مل تطابق العبارة واقعا فليس من املمكـن احلـمك . طابقت الواقع، و�لكذب ٕان مل تطابقه
  .12"علهيا بصدق ٔاو كذب، ومن َمثü فال معىن لها 

ال ميكـن يعترب ذí مغالطة وصفية، ٔالن هناí نوعا من العبارات " ٔاوسـتني " غري ٔان     
يشـبه العبارات الوظيفيـة يف تركيهبـا لكنـه ال يصـف " احلمك عىل صدقها ٔاو كذهبا، وهو ما 

ال " ، وال ينىشء قوال، وٕامنا يؤدي فعال، قياسا بتعدد وظـائف اللغـة الـيت 13"وقائع العامل 
تقترص عىل تقرير الوقائع ٔاو وصفها، ولكن للغة وظائف عديدة اكٔالمـر وwســتفهام والمتـين 

  .14"الشكر، والهتنئة واللعن والقسم والتحذيرو 
  : ٕاىل المتيزي بني نوعني اثنني من أالفعال هام " ٔاوسـتني " وهذا ما دفع 

ــة  -1 ــال ٕاخباري ــامل " :  Actes Constatifs" ٔافع ــائع الع ــيت تصــف وق ــال ال يه أالفع
  .اخلارÛ اليت ميكن احلمك علهيا �لصدق ٔاو الكذب 

يه أالفعال الـيت ال تصـف وال ختـرب وال " :  Actes Performatifs"ٔافعال ٔادائية   -2
ميكن احلمك علهيا �لصدق ٔاو �لكذب، وٕامنا الـتلفظ هبـا يف ظـرف حمـدد يـؤدي ٕاىل حتقيـق 
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 .فعل يف الواقع، اكلتسمية، والوصية، وwعتذار، والنصح، والوعد
" ضــع ö ومــن ٔاجــل ٔان يــؤدي هــذا النــوع الثــاين مــن أالفعــال فعــال يف الواقــع، و         

مجموعة من الرشوط التكوينية والقياسـية؛ فأما التكوينية فتتعلـق �لفعـل يف حـد " ٔاوسـتني 
ؤامـا . ذاته، من حيث ٕاماكنية تنفيـذه، وقـدرة النـاس عـىل ذí مـن خـالل ملفـوظ حمـدد
هبـذا  مالقياسـية فمتثل صدق املشاركني يف هذا الفعل، من حيث املشـاعر والنـوا{ وإاللـزتا

لك ملفـوظ يـهنض " حال توفر مج} هذه الرشوط يتشلك الفعل ال�يم من  ويف. الفعل
عىل نظام شلكي داليل ٕاجنازي تأثريي، وفضال عن ذí، يعد نشـاطا مـاد{ حنـو{ يتوسـل 
ٔافعــاال قوليــة لتحقيــق ٔاغــراض ٕاجنازيــة وغــا{ت تأثرييــة ختــص ردود فعــل املتلقــي اكلــرفض 

الفعـل الـ�يم ٕاىل ثالثـة ٔافعـال " ٔاوســتني"م واعتبارا من هذا التعريف قسـ. 15"والقبول
فرعية، ال يسـتطيع املتلكم تأديهتا واحدا تلو االٓخر، وٕامنا متثل هذه أالفعـال جوانـب خمتلفـة 

  : لفعل !يم واحد، ويه 
ٕاطالق أاللفاظ يف " يقصد به ": Actes Locutoire)"ٔاو فعل القول(الفعل اللفظي   -1

، وميثل مجـ} مـا تشـلكه مســتو{ت 16"وي سلمي وذات دالÙ مجـل مفيـدة ذات بنـاء حن
فأالصــوات اللغويــة تنــتظم داخــل تركيــب . الصــويت، والرتكيــيب، وا�اليل: التحليــل اللســاين

  .حنوي سلمي ö معىن مقصود وٕاحاÙ حمددة
؛ ٔاي مـا 17"معـال ينجز بقـول مـا" ميثـل " :  Acte Illocutoire "الفعل إالجنازي  -2

الفعل اللفظي من معىن ٕاضايف يتضمنه املعىن أالصيل اïرد، اكلسـؤال وإالجابـة عـن يؤديه 
السؤال؛ فالفعل أالول هو التلفظ مبجمـوع أالصـوات اللغويـة املنتظمـة تركيبيـا ودالليـا، ٔامـا 

  .الفعل الثاين فهو القيام بفعل مضن الفعل أالول
ب يف نشـؤ آ)ر  يف املشـاعر التسـب" هـو" : Acte Perlocutoire"الفعل التأثريي    -3

وقد . �ى املتلقي نتيجة ما حيدثه الفعل إالجنازي �يه انطالقا من الفعل اللفظي 18"والفكر
ٔان الفعل التأثريي قد ال يالزم أالفعـال ال�ميـة كـلك، ٕاذا مل يـؤثر يف " ٔاوسـتني " الحظ 

ــه، ــزية نظريت ــي، فركــز �ــوده عــىل الفعــل إالجنــازي، ا�ي اكن رك ؤاســاس تقســـمي  املتلق
  : وتصنيف أالفعال ال�مية، عىل النحو التايل 
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يه أالفعال اليت تصدر عن سـلطة معـرتف هبـا " : Actes Verdictifs"ٔافعال احلمك    -1
ــَمك، ٔ,فعــال التربئــة، والتقــدير، وٕاصــدار املرســوم،  ــمك صــادر عــن قــاض ٔاو َح ٕالعــالن ُح

  .والتقومي، والتصنيف
يه أالفعـال الـيت متثـل ٕاصـدار " : Actes Exercitifs) "ةاملامرسـ(ٔافعـال القـرارات   -2

  .قرار Æبع من ممارسة حق، ٔ,فعال التعيني، وأالمر، والتأسف، وإالذن، والنصح، والتنبيه
يه أالفعال الـيت متثـل ٕالـزتام املـتلكم " : Actes Promissifs) "الوعد(ٔافعال التعهد    -3

  . عال الوعد، والمتين، والقسم، والرهان، والضامنبفعل يشء ما ٔامام املتلقي ٔاو املسـمتع، ٔ,ف
يه أالفعال اليت متثـل ردود ٔافعـال جتـاه " : Actes Comportatifs"ٔافعال السلوك    -4

  .سلوك ما، ٔ,فعال wعتذار والتعزية، والشكر، والهتنئة، والرتحيب، والنقد، واللعنة
فعــال الــيت تــدخل   يف يه االٔ " : Actes Expositifs) "العــرض(ٔافعــال إاليضــاح    -5

جحاج املتلكم مع املتلقي، لعرض مفاهمي، ٔاو ٕايضاح و�ـة نظـر، ٔاو بيـان رٔاي، ٔاو اســتعامل 
قول؛ ٔ,فعال إالثبات، والتأكيد، وإالنـاكر، وwعـرتاض، والوصـف، والتعريـف، والتأويـل، 

  .والرشح، والتفسري
ا�ي مل يكـن اكفيـا لبنـاء ٕاىل عدم رضاه عن هذا التصـنيف، " ٔاوسـتني " وقد ٔاشار        

مـن الصـعب نقـد " نظرية شام} لٔالفعال ال�مية، بسـبب تـداخل اïموعـات فيـه، فـاكن
، ٕاىل ٔان قـام 19"التصنيف املقرتح وتقدمي تصنيف آخـــر بكــل مـا يكفـي مــن الضـامÆت 

بذí واضعا أالسس واملقاييس املهنجية الـيت تقـوم علهيـا هـذه " SEARLEجون سرييل "
ية، واستنادا ٕاىل ما عرضه حـول القـوة إالجنازيـة للفعـل الـ�يم؛ ٕاذ اعتـرب ٔان الفعـل النظر 

ال�يم مرتبط مبقاصد املتلكم و�ٔالعراف اللغوية وwج¡عية الســتعامل اللغـة، ؤان الفعـل 
الوحدة الصـغرى لالتصـال اللغـوي، ؤان للقـوة إالجنازيـة دلـيال يسـمى دليـل " إالجنازي هو
  .20"ة، يبني لنا نوع الفعل إالجنازي ا�ي يؤديه املتلكم بنطقه للجم} القوة إالجنازي

النظـر يف مكـوÆت الفعـل الـ�يم، ومجمـوع الرشـوط التكوينيــة " سـرييل"كـام ٔاعـاد       
، بسبب ذí التداخل احلاصل بـني أالفعـال "ٔاوسـتني" والقياسـية الضابطة ö وفق اقرتاح 

م وجود فاصـل للمتيـزي بيهنـا، فقـد تنطبـق رشوط أالفعـال إالخبارية وأالفعال أالدائية، وعد
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قد قسم الفعـل الـ�يم ٕاىل " ٔاوسـتني" وعىل اعتبار ٔان . أالدائية عىل ٔافعال ليست ٔادائية
  : ثالثة ٔافعال فرعية ويه 

  .الفعل اللفظي -1
 .الفعل إالجنازي  -2
 .الفعل التأثريي -3

ل تقســمي الفعـل اللفظــي ٕاىل ٕاىل اعتبارهـا ٔاربعـة ٔافعـال فرعيــة، مـن خـال" سـرييل " معـد 
  : قسمني اثنني، عىل هذا النحو

الصويت، ( ميثل مسـتو{ت التحليل اللسان  " :  Acte Enonciatif"الفعل النطقي  -1
  ).والرتكييب، واملعجمي 

ــل القضــوي  -2 ــرفني؛ " : Acte propositionnel"الفع ــن ط ــألف م ــل قضــية تت ميث
ٔانـه مقصـود املـتلكم مـن خـالل الفعـل  متحدث عنه ٔاو املرجع، ومتحدث به ٔاو اخلـرب، ٔاي

  .النطقي
الوحــدة الصــغرى " ســرييل " ميثــل عنــد " : Acte Illocutoire"الفعــل إالجنــازي  -3

  .لالتصال اللغوي، وهو ا�ي يصب معظم اه¡مه عليه
ــر يف " : Acte Perlocutoire"الفعــل التــأثريي  -4 مــا يرتكــه الفعــل إالجنــازي مــن ٔاث

ö فــلك فعــل يف نظــره لــيس "ســرييل"ٔامهيــة كبــرية عنــد  املتلقــي، وهــذا النــوع ليســت ،
  .�لرضورة ذا ٔاثر يف املتلقي

ٕاذا حتققـت " ، الـيت "ٔاوســتني" رشوط املالءمة حسـب تصـور " سرييل"وقد طور      
  :، جفعلها ٔاربعة رشوط يه 21"يف الفعل ال�يم يصبح موفقا

املعـىن أالصـيل للقضـية بأن يكون لل�م معىن قضوي، وهـو : رشط احملتوى القضوي  -أ  
  .املتألفة من مرجع وخرب

يتحقق بقدرة املتلكم عـىل ٕاجنـاز الفعـل، دون ٔان يكـون ٕاجنـازه : الرشط المتهيــــــــدي -ب
 .واحضا يف ظروف طبيعية من عدمه �ى املتلكم واملتلقي
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لقـي يتحقق ٕ�خالص املتلكم فـ= يقـوö، ورغبتـه يف تأديـة املت: شـــــــرط إالخالص  -ج 
  .لهذا الفعل

يتحقق مبدى حماوÙ املتلكم التأثري يف املتلقي وحثه عـىل تأديـة : الشــرط أالســـــــــاس  -د
  .هذا الفعل

تصـنيفه لٔالفعـال ال�ميـة، قياسـا عـىل ٔاسـس " سرييل " وعىل هذا أالساس بىن        
  : مهنجية تمتثل يف 

  .الغرض إالجنازي للفعل ال�يم -      
 .اجتاه املطابقة بني اللكامت والعامل -      
 .رشط إالخالص يف صدق املتلكم ورغبته يف تأدية الفعل ال�يم  -      

  : 22فاكن هذا التصنيف عىل النحو التايل
غرضـها إالجنـازي هـو وصـف املـتلكم واقعـة ": Assertifs) "التأكيـدات( تإالخبار{ -1

ٕاىل العامل، ورشط إالخالص يمتثل يف صـدق  معينة، واجتاه املطابقة فهيا يكون من اللكامت
  .املتلكم ونق< أالمني للواقعة، ؤافعال هذا الصنف ميكن احلمك علهيا �لصدق ٔاو الكذب

غرضها إالجنـازي هـو توجيـه املتلقـي لفعـل يشء ": Directifs) "أالوامر(التوجهيات  -2
الص فهيـا هـو الرغبـة ما، واجتاه املطابقة فهيا يكـون مـن العـامل ٕاىل اللكـامت، ورشط إالخـ

أالمـــر، والنصـــح، : الصـــادقة للمـــتلكم يف توجيـــه املتلقـــي، ومـــن ٔافعـــال هـــذا الصـــنف
  . وwسـتعطاف، والتشجيع، والرتÛ، والطلب

غرضها إالجنازي هو ٕالـزتام املـتلكم بفعـل ": Commissifs) "إاللزتامات(إاللزتاميات  -3
مل ٕاىل اللكـامت، ورشط إالخـالص يشء يف املسـتقبل، واجتاه املطابقة فهيـا يكـون مـن العـا

  . الوعد والوصية: هو قصد املتلكم، ومن ٔافعال هذا الصنف
غرضها إالجنازي هـو التعبـري عـن املواقـف ": Expressifs) "الترصحيات(التعبري{ت  -4

النفسـية، دون وجود اجتاه مطابقة يف هذا الصنف بني اللكامت والعامل، ورشط إالخـالص 
الشـكر، والهتنئـة، وwعتـذار، واملواسـاة، : ٔافعاö مـا يتضـمنوالصدق مطلوب فيه، ومن 

  .والتعزية، والرتحيب
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ــات  -5 ــها إالجنــاز ": Déclarations) "إالدالءات(إالعالني ــف أالداء غرض ي يمكــن خل
الناحج لها من خالل مطابقة احملتوى القضـوي للعـامل اخلـارÛ؛ ٔاي مطابقـة املقصـود �ملعـىن 
أالصيل، واجتاه املطابقة فيه يكون من اللكامت ٕاىل العامل ومن العامل ٕاىل اللكامت، ٔامـا رشط 

  .إالخالص فال حيتاجه هذا الصنف
فعال ال�مية عىل مقصـد املـتلكم بدرجـة كبـرية، يف تصنيفه لالٔ " سرييل " لقد اعمتد       

وما يريده هذا املتلكم قصد ٕاجنازه، من خالل امجلل الـيت ينطـق هبـا يف ســياقات تواصـلية 
فالحظ ٔان هناí من أالفعال ال�مية ما يتطابق فهيا منطوق املتلكم مبقصده؛ ٔاي . خمتلفة

م، ومهنـا مـا يكـون فيـه مـراد املـتلكم ٔان املعىن أالصيل هـو نفسـه املعـىن املـراد مـن املـتلك
بني أالفعال إالجنازية ف= سـامه  -بذí  -ففّرق . ومقصده خمتلفا عن املعىن أالصيل للمنطوق

ن  ٔافعاال ٕاجنازية مبارشة، ؤافعاال ٕاجنازية غري مبـارشة، عـىل اعتبـار ٔان الفعـل إالجنـازي مكـّوِ
الـيت تطـابق قوهتـا إالجنازيـة مـراد " ارشة يهفأالفعــال إالجنازيــة املبـ. فرعي للفعل ال�يم

؛ ٔاي ٔان ما يتلفظ به املتلكم هو نفسه معـىن مـا حتمـ< دالÙ امجلـل يف خمتلـف 23"املتلكم 
الـيت ختـالف قوهتـا إالجنازيـة " ٔاما أالفعال إالجنازيـة غرياملبـارشة فهــي . السـياقات التواصلية

، 24"مبارش من خالل فعل ٕاجنازي آخرمراد املتلكم، فالفعل إالجنازي يؤدى عىل حنو غري 
فيكون معىن منطوق املتلكم غري مراده، وال تدل الصيغة الرتكيبية لهذا املنطـوق عـىل ز{دة 
يف املعىن أالصـيل ٕاال ٕاذا قصـده املـتلكم، هـذه الـز{دة تـمت بواسـطة اســتنتاجات يقـوم هبـا 

  .املتلقي من سـياق تواصيل الٓخر، ٔالهنا متغرية بتغري السـياق ذاته
  :احلجاج وأالفعال ال�مية  -2
  :مفهوم احلجاج / أ  -2

الربهــان، واحلجــة مــا دوفــع بــه : احلجــة) " ح،ج،ج(ورد يف لســان العــرب يف مــادة : لغــة
: واحلجـة..التخـامص: التّحـاج..اخلصم، واحلجـة الوجـه ا�ي يكـون بـه الظفـر عنـد اخلصـومة

 .25"ا�ليل والربهان، ؤاجح خصمي ٔاي ٔاغلبه �حلجة
ه مفعاين احلجاج معجميا تدور حول التخامص، والتنـازع، والتغالـب، واعـ¡د ا�ليـل يف وعلي

  .وجه اخلصم
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جنس من اخلطاب، يبىن عىل قضـية ٔاو فرضـية خالفيـة، يعـرض فهيـا "احلجاج : اصطالحا
املتلكم دعواه مدعومة �لتربيرات، عرب سلس} من أالقوال املرتابطة ترابطـا منطقيـا، قاصـدا 

ويتخـذ . 26"خر بصـدق دعـواه، والتـأثري يف مواقفـه ٔاو سـلوكه جتـاه تـF القضـيةٕاقناع االٓ 
نشـاط !يم يتحقـق يف الواقـع وفـق "احلجاج اللغـة ٕاسـرتاتيجية بنائيـة ö، ذí ٔان اللغـة 

فهيـدف املـتلكم ٕاىل نقـل مدراكتـه وتصـوراته عـن طريـق . 27"معطيات معينة من السـياق
ثري فيه، مما جيعل لهذه اللغة بعدا تداوليا، مرده ٕاىل طبيعـة اللغة ٕاىل املتلقي قصد ٕاقناعه والتأ 

القضية احلجاجية وٕاىل السـياق ذاته، مث ٕاىل ذí املتلقي ا�ي تنعكس عليه قضـا{ احلجـاج 
اســـتخالص النتــاجئ وربــط "ٔالن هــذا املتلقــي يســعى ٕاىل . يف ردود ٔافعــاö قبــوال ٔاو رفضــا

اسـتيعابه للحجـج املســتعم} مـن قبـل أالمور بعضها ببعض، عىل حسـب مســتواه ومـدى 
  . 28"املتلكم
ويقصد املتلكم من خالل احلجاج ٕاىل ٕاقناع املتلقي واســ¡لته ٕاىل فعـل معـني، انطالقـا      

من القضـية اخلالفيـة الـيت تكـون بيـهنام، ٕاذ ٔان إالقنـاع رضورة يتطلهبـا احلجـاج، الرتباطـه 
Ù واعيـة مـن املـتلكم التـأثري يف سـلوك �لسـياق التواصيل واملتلقي يف آن واحد، فهـو حمـاو

املتلقي من خالل ٕاسرتاتيجية لغويـة حمـددة، تـدور حـول عنـارص مهنـا مـا يـرتبط مبكـوÆت 
  :احلجاج، ومهنا ما يرتبط �لسـياق و�ملتلقي معا

  :يتألف احلجاج معوما من ٔاساسـيات يه:  29مكوÆت احلجاج  - أ 
املتلقي لقبول ٔافاكر املـتلكم، سـواء متثل نتيجة احلجاج، وغايهتا التأثري يف : ا�عوى -1

  .بطريقة رصحية ٔاو مضنية تلميحية يسـتنتجها املتلقي
يه مجموعــة املســلامت والبــدهييات الــيت يؤســس املــتلكم عــىل منوالهــا : املقــدمات -2

 .جحاجه، كام متثل ٔايضا النقاط املشرتكة اليت ال خيتلف حولها املتلكم واملتلقي
 . مدى تطابق وصالحية املقدمات للنتيجة املقصودةميثل بيان الربهنة عىل: التربير -3
متثل مجموعة أالدÙ والشواهد اليت يسـتعملها املتلكم قصد تقويـة ): التدعمي(ا�عامة  -4

وهذه أالدÙ والشواهد يسـتعملها املتلكم عـىل حسـب . النتيجة �ى املتلقي ليقبلها
، ومهنــا )Mرخييـةسـواء شـواهد خاصـة ٔاو (مقتىضـ احلـال؛ مفهنـا التـدعمي ��ليـل 



 أالولالعدد                                                                         ر ـــــحوليات ا´ب

 

 2013ديسمرب                                 106                                     ت و اللغة العربية خمرب اللسانيا

، ومهنـا )سواء ٕ�لزتام املتلكم دعوى احلجاج ٔاو ٕالزتام غـريه هبـا(التدعمي �ملصداقية 
التدعمي �لقميةاحلجاجية، فلك جحـاج حيمـل يف طياتـه قـيّام يتعـارف النـاس حولهـا 

 .ٕاتفاقا ٔاو ٕاختالفا
ة للتطبيق ميثل مجموع التعبريات اللغوية اليت تظهر مدى قابلية النتيج: مؤرش احلال -5

 ...من املمكن، من احملمتل، يرحج،: واقعا، مثل
متثل ما يضعه املتلكم يف حسـبانه مسـبقا لـردود ٔافعـال : التحفظات وwحتياطات -6

 .املتلقي جتاه دعوى احلجاج
يف صياغة اخلطاب وتقنياته من حيـث " ميتاز السـياق بدور كبري وقوي: سـياق احلجاج -ب

ومعرفـة عالقـة . وهذه يه غاية احلجـاج30"تلقي والتأثري فيهكونه رساÙ تسـهتدف اسـ¡Ù امل 
موضـوع اخلطــاب بزمانــه وماكنــه، و�حملــيط الثقـايف وwج¡عــي والنفيســ ö، يــربز أالبعــاد 

  .احلجاجية داخل هذا اخلطاب، وعليه ختتلف ٔابعاد احلجاج �ختالف سـياقاته التواصلية
هـذا الشـأن حتـدد بعضـا مـن مالمـح احلجـاج،  كام ٔان العالقة بني املتلكم واملتلقـي يف     

 öفاملتلكم يسـتعمل مقدمات وتربيرا وتدع= انطالقا من تصوره لطبيعة املتلقي، وردود ٔافعـا
املمكنة واحملمت}، و�ملقابل فٕان للمتلقي دورا �رزا يف حتديد مالمح احلجاج، فهو سـبب يف 

�ا يعتـرب احلجـاج متغـّريا بتغـّري الشـخص ٕانشائه مبعية املوضوع اخلالف بينه وبـني املـتلكم، 
  .ا�ي يوجه ٕاليه

  : �لبنية العامة للحجاج) حسب سرييل(مقاربة ٔافعال ال�م / ب -2
تعد وظيفة اللغة من منظور تداويل ٔاكرث من وسـي} ٕايصال املعلومات واملـدراكت بـني       

يـتلفظ يـه املـتلكم، كـام حتـدد املتخاطبني، فهـي تدفع املتلقي ٕاىل ٕالزتام سلوك معني جتاه مـا 
العالقة القامئة بيهنام من خالل السـياق الثقايف وwج¡عي احمليط هبام، والقوانني اليت تـتحمك 
يف خطاهبام، وتربز مقاصد املتلكم ومراده من اخلطاب، ودور املتلقي وردود ٔافعـاö جتـاه مـا 

  .يتلقاه
تتظافر فهيا مجموعـة مـن العنـارص لتكويهنـا، واعتبارا من ٔان احلجاج بنية لغوية منطقية،      

ــأثري يف املتلقــي واســـ¡لته ٕاىل تغيــري معتقــد  ــة الت مبــا فهيــا مكــوÆت احلجــاج وســـياقه، لغاي
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 2013 ديسمرب                            107                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

فاحلجاج من هذا الطرح اليمكن وراء تركيب لغـوي معـني . ٔاوسلوك، ومن ّمث ٕاجناز يشء ما
غويـة؛ ٕاذ املـتلكم يسـعى ٕاىل يربز مكوÆته، وٕامنا ينشأ من تـداخل بـىن لغويـة ؤاخـرى غـري ل

ٕاقناع املتلقي حبجـج ؤادÙ يعمتـد يف صـياغهتا عـىل طريقـة معينـة يف حمـيط مناسـب، لغايـة 
  .ٕايصال املتلقي السـتنباط نتيجة حمددة، تظهر يف واقعه العميل بعد ٕاقتناعه هبا

ا ٕان اجلانب التداويل للحجاج يظهر من خـالل اســتعامل بنيـة لغويـة معينـة، تـتحمك فهيـ    
ضوابط خارجة عن هذه البنية، وتدفع املتلقي ٕاىل فعل معني، سواء عىل مســتوى سـلواكته 

و�لتايل تتجسد بنية احلجاج يف شـلك فعـل !يم مؤلـف . ٔاوعىل مسـتوى قناعاته ؤافاكره
حسـب رؤيـة  –من الفعل النطقي، والفعل القضوي، والفعـل إالجنـازي، والفعـل التـأثريي 

  ":سرييل"
طقي يف احلجاج ميثل الهيئة الرتكيبية ملا يتلفظ به املتلكم، ومبا انتظم من ٔاصوات فالفعل الن -

  .لغوية داخل تركيب حنوي سلمي ö دالÙ معجمية
ٔاما الفعل القضوي يف احلجاج فميثـل مقصـد املـتلكم مـن ذí الفعـل النطقـي، وهـو نيتـه  -

ج ونتيجتـه، فتصـبح بـذí ٕالقناع واسـ¡Ù املتلقـي والتـأثري فيـه، مـن خـالل دعـوى احلجـا
  .دعوى احلجاج فعال قضو{

ؤاما الفعل إالجنازي يف احلجاج فميثل مج} ما يؤديه الفعـل النطقـي والفعـل القضـوي مـن  -
اســتنتاجات املتلقـي وردود ٔافعـاö  –غالبـا  –معاين ٕاضافية يتضمهنا املعىن أالصيل، ومتثـل 

 ٔاو رفضـا ٔاو جحاجـا عكســيا، فتظهـر عنـد املمكنة واحملمت} جتاه دعوى احلجاج، سواء قبوال
  .املتلقي يف شلك ٔافعال عند القبول ٔاو الرفض ٔاو احملاججة العكسـية

ال يوليه ٔامهية كبرية، وجحته يف ذí ٔان لك " سرييل"ؤاما الفعل التأثريي، فبالرمغ من ٔان  -
يـة؛ فالفعـل فعل !يم ليس �لرضورة ذا ٔاثر يف املتلقي، ٕاال ٔانه يف احلجاج ميثـل ٔاقىصـ غا

التأثريي يمكن ف= يرتكه الفعل إالجنازي من ٔاثر يف املتلقـي، واحلجـاج هيـدف ٕاىل التـأثري يف 
�ا فـأثر الفعـل إالجنـازي . املتلقي وٕاقناعه بقضية ٔاو فكرة ٔاو سلوك يظهـر يف واقعـه الفعـيل

  .املمتثل يف الفعل التأثريي هو غاية ما هيدف ٕاليه احلجاج
  :لٔالفعال وما يقابلها يف احلجاج" سرييل"ني تقسـ=ت وهذا ا´طط يقارب ب
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  جمال احلجاج    ٔاقسام الفعل ال�يم

  ما يتلفظ به املتلكم احملاجج  ________>>  الفعل النطقي
  دعوى ونتيجة احلجاج  ________>>  الفعل القضوي
  ردود ٔافعال املتلقي  ________>>  الفعل إالجنازي
  ر احلجاج يف واقع املتلقئاث  ________>>  الفعل التأثريي

  
وبـني مـا يقابلهـا " سـرييل"وٕاذا ّحصت هذه املقاربة املفاهميية بني ٔاقسام الفعل ال�يم عند 

يف جمال احلجـاج، فٕانـه �ٕالمـاكن ٕابـراز بعـض تصـنيفات أالفعـال ال�ميـة قياسـا مبكـوÆت 
إالخبـار{ت، : ٕاىلأالفعـال ال�ميـة  -كام سـبق ذكره آنفـا  –" سرييل"لقد صنّف . احلجاج

و�لنظــر ٕاىل طبيعــة احلجــاج وٕاىل . والتوجهيــات، وإاللزتامــات، والتعبــري{ت، وإالعالنيــات
بنيته العامة وٕاىل االٓليات اليت يعمتدها املتلكم يف احلجاج، ومقصـده مـن ذí، ميكـن القـول 

امـات، نظـرا ٔان ٔاكرث ؤابرز أالفعال ال�مية الواردة يف احلجاج تمتثـل يف التوجهيـات وإاللزت 
لغرضها إالجنـازي املـرتبط يف احلجـاج بـردود ٔافعـال املتلقـي؛ فالتوجهيـات ٔاوأالوامـر غرضـها 
إالجنازي توجيه املتلقي ٕاىل فعل يشء ما، واحلجاج هيدف ٕاىل ٕاقناع املتلقـي لتظهـر دعـوى 

 ٔامر، ونصح،: ؤافعال هذا الصنف من. ونتيجة احلجاج  يف آرائه ٔاو سلوكه يف واقعه الفعيل
. واســـتعطاف، وتشــجيع، وطلــب، تظهــر يف الرتاكيــب اللغويــة املعمتــدة معومــا يف احلجــاج

ٔاماإاللزتامات فٕان غرضها إالجنـازي ممتثـل يف ٕالـزتام املـتلكم بفعـل يشء يف املســتقبل، ويف 
احلجاج ميثل هذا إاللزتام من املتلكم تدع= �ملصداقية، ا�ي من شأنه ٔان يـربز قناعـة هـذا 

ه ما يطرح، ليكـون دلـيال وجحـة ٕالقنـاع املتلقـي، وهـذا مـا جنـده يف ٔافعـال هـذا املتلكم جتا
الصنف اليت متثل الوعد والوصية ، فاملتلكم احملاجج يف بعض السـياقات التواصلية يعمد ٕاىل 

  .اسـتعامل بىن لغوية جتسد هذين الصنفني من أالفعال
وتصــنيفاهتا يف مفاهميهــا العامــة وخالصــة القــول، ٕان جمــال املقاربــة بــني ٔافعــال الــ�م       

�ملنظومة املفاهميية للحجاج يربز تقار� ٕاىل حد كبري يف هذا الشـأن، وهـو جمـال كفيـل بـأن 
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يفتح آفاقا مسـتقبلية، سواء ٕالثراء حقل التداوليـة ونظريـة ٔافعـال الـ�م ٔاو يف بنـاء نظريـة 
  .متاكم} للحجاج
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  .330ص
  :هذه املكوÆت احلجاجية مأخوذة وبترصف نقال عن  - 29
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