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  كلية اآلداب والفنون                                             قسم اللغة واألدب العريب
  املستوى السنة األوىل ماسرت                                   

  النقد احلديث واملعاصر :ختصص
  اللسانيات التطبيقية: املادة

  عبد احلليم بن عيسى: األستاذ
  :احملاضرةعنوان 

  "الفعل الكالمي النصي"
  مفدي زكرـل "وتعطَّلت لغة الكالم"صيدة قتطبيقية من مناذج 

  :تقدمي
ثـــري عـــرف التحليـــل النصـــي يف الدراســـات املعاصـــرة حتـــوّ  الت كبـــرية، والســـر يف ذلـــك يعـــود إىل 

جلملــة إىل توســيع اآلفـاق لتشــمل مــا هــو  ؛الدارســة اللســانية الــذي عرفتـه ســارإفـرازات امل مــن االهتمـام 
تـه ضـرورة االنفتـاح علـى مكوِّ  ائج ذلـك أن اسـتدعى االهتمـام بـهوكـان مـن نتـ. أمشل وأعـم؛ أي الـنص

املناهج البنيوية اليت أقصـت عمـدا املعطيـات اخلارجيـة (نبين عليه وعدم البقاء يف اإلطار النسقي الذي ي
الـيت دعـا فيـه روادهـا إىل األخـذ بعـني االعتبـار  الدراسـات، وقد مت ذلك يف رحـاب )يف املمارسة النصية

  .يف الكشف عن مكامنه وفعاليته معطيات العملية التواصلية ليهمتما 
ـا قـد عرفـت تطـّورات خمتلفـة يف  األفعال الكالمية نظريةواملطَّلع على املسار الذي عرفته  ّ يدرك أ

الفعـل الكالمـي "رين هلذه النقلة النوعية من من أهم املنظِّ " Van dijkفان ديك " ويعدّ نوعية الدراسة، 
الفعــــل الكالمــــي "وغريمهــــا، إىل " Searleســــريل "و" Austinأوســــينت "والــــذي مت علــــى يــــد  ؛"اجلزئــــي
  .ختدم فعال كالميا شامال كالمالنص بوصفه سلسلة من أفعال ال ؛ والذي يُنظر فيه إىل"النصي
  :يالفعل الكالمي النصماهية -1
فان دايك "خالهلا من الدعوة الصرحية اليت دعا  من انطالقا" الفعل الكالمي النصي"لـ ؤّصلن

Van dijk " النص  "يف حتليل النص ضمن ما مسّاه بـ" الفعل الكالمي"استثمار مقوالت ضرورة إىل
لنصوص، وليس  لفت، لذلك حاول أن ي"كفعل كالمي االنتباه إىل السمات التداولية اخلاصة 

ا . بحسجلمل ف ويرى يف رحاب هذا املسألة أنّه ال يكفي أن ندرس النصوص من جهة بنيا
عتبار أنّنا ال نسعى إىل معرفة  ها من جهة وظيفتهاطرقن جيب أن فحسب؛ بل " األشكال"أيضا، 
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ت"و ا " احملتو ميكن ما فحسب؛ بل نروم أيضا معرفة الوظائف احملتملة اليت " نص"اليت قد خيتص 
ما   .أن ينجزها هذا النص بفضل الشكل واحملتوى اخلاص اللذين يتمتع 

  :يف رحاب نظرية األفعال الكالمية "النص"-2
وهو التحليل الذي ينظر فيه رواده إىل النص ليس كمتوالية من اجلمل ذات الطبيعة الداللية؛ بل 

قـــد و . مـــي كلـــي يقـــوم علـــى إجنازيـــة معينـــةيُنظـــر إليـــة كمتواليـــة مـــن األفعـــال الكالميـــة املتعلقـــة بفعـــل كال
الــذي أشــار  إىل " Zdzislaw wawrzyniakواورزنيــاك زتسيســالف "مــع  يف هــذه املناســبة نســتأنس

الــيت قــد  واقتصــاره علــى مســائل تكــوين الــنص مــن غــري احتــواء للعالقــات التداوليــة ،قصــور حنــو الــنص
  .تكتنفه

ليل النصي من النظرية النسقية اليت تراهن علـى مـا ومن هنا تتبدى لنا هذه النقلة النوعية يف التح
ت اللغويــــة املعروفـــة؛ الصــــوتية والصـــرفية والنحويــــة والدالليـــة، إىل النظريــــة  ُيكشـــف عنـــه ضــــمن املســـتو

ويـــؤثِّر يف حتقيـــق  التداوليـــة الـــيت تـــراهن علـــى كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يســـهم يف العمليـــة االتصـــالية ككـــل،
  . مقاصدها

ـذا  حـت تداوليـة أفعـال الكـالم لتحليـل اخلطـاب  ويف هذا اإلطـار يشـري دمحم العبـد إىل أنّـه قـد أ
ـــا نظــرت إىل الكـــالم األديب وغــري األديب بوصـــفه  ّ فعـــال  "الطــرح منهجيـــة لســانية جديـــدة، مــن حيـــث إ

ــا برهنــت علــى أّن إدراك املعــا" Speech Actكالميــا  ّ ين احلقيقيــة أكــرب يــدل عليــه قصــد املــتكلم، مث إ
ــال . للمنطوقــات اللغويــة إّمنــا يتحقــق يف ســياقات االتصــال الفعليــة وقــد أدَّى هــذا الطــرح إىل فســح ا

ـا  واسعا للتعريف بتداولية أفعـال الكـالم وتكييـف بعـض مفاهيمهـا ألهـداف التحليـل النصـي، والـيت رأ
ا احلقيقيةضرورية الكتمال دائرة فهم املنطوقات والنصوص املرتبطة بوظائفها و    .سياقا

  :حتليل الفعل الكالمي النصي-3
ه على أنّ " النص"من املمكن حتليل  يف رحاب هذا الطرح أنّه "Van dijkفان دايك "أّكد 

" أبنية كربى"، وأنّه ميكن إدخال "متوالية من اجلمل"ُحيّلُل على أنّه  ، مثلما"متوالية من أفعال الكالم"
أدخلت أبنية كربى ملضمون النص؛ بل ميكن النظر إىل النص عنده على تداولية ألفعال الكالم كما 

  .من أفعال الكالم" فعل لغوي كبري"أو " كالمي إمجايل فعل"أنَّه 
وليشرح هذا التصور أكثر قدَّم جمموعة من الطروحات اليت تبنيِّ طبيعة الفعل الكالمي النصي 

ويله وشروطه وإجنازيته وتنّوعه وأصنافه    :وعالقاته، نركز يف هذه املناسبة على ما يليو
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ويله للسياق د-1 بنية "ّن إ مث بوصفه متوالية من أفعال الكالم،ور كبري يف تشكيل النص و
ثريها يف «ضمن سياق االتصال ال تتأثَّر فقط " النص مبعرفة الفرد أو مقاصده أو بوظائف النص يف 

ومؤسسات وطبقات تتواصل أيضا تواصال مجاعيا أو عرب  مواقف أفراد آخرين وسلوكهم، فإّن مجاعات
ويربز كذلك مكان الفرد ودوره ووظيفته يف هذه األبنية االجتماعية . أفرادها من خالل إنتاج النص

وقد رأينا أنَّ الفرد جيب أن يتصّرف من خالل سلطة أو وظيفة حمّددة أيضا . من خالل سلوكه اللغوي
ك إشارة دقيقة إىل تنوّع ويف كل ذل. »مثل القاضي أو الراهب أو املديرإلجناز أحداث لغوية معينة؛ 

صبغة خاصة تسهم يف  يه، واليت تضفي علاليت يتشكل فيها الفعل الكالمي النصي سياقالمعطيات 
  .تهحتديد إجنازي

يتكون السياق التداويل الذي يُنتج فيه النص من جممل العوامل االجتماعية والنفسية اليت -2
ّدد بدّقة مناسبة أفعال الكالم، ومن بينها املعرفة والرغبات أو اإلرادة، واألسبقيات املعتربة عند حتُ 

م االجتماعية من جهة أخرى كعالقات الصداقة أو  مستعملي اللغة وأحكامهم من جهة، وعالقا
  .ويف إطار هذه املعطيات تتحّدد القوى اإلجنازية املقصودة للنص. السلطة أو غري ذلك

ذا الطرح هو الديناميكية أو املسرح الذي تتمظهر وتتواىل من خالله أفعال الكالم،  والسياق 
إنّه االجتاه الذي تتنامى من خالله جمرى األحداث؛ ابتداًء من حالة ابتدائية، مث حاالت وسطى إىل 

  .عنها احلالة النهائية، وهذا االجتاه هو الذي ينظِّم التمّثل الذهين للقضا املعربَّ 
تؤوَّل متوالية األفعال الكالمية كفعل واحد إذا صح تعيني الغرض أو اهلدف الكلي العام -3

  .الذي تقوم عليه
يتأســـس الفعـــل الكالمـــي النصـــي علـــى مســـات خاصـــة تقـــوم علـــى الـــرتابط واالتســـاق وتوزيـــع -4

جناز متواليـات قـوى املعلومات واجلمل، وترتيب متواليتها مبا خيلق مالءمة تلك اخلصائص لغاية القي ام 
عتبــار أّن  مســـألة توزيـــع «أفعــال الكـــالم، وهـــي خصــائص ال تكتفـــي مبـــا تقتضــيها العالقـــات الدالليـــة 

املعلومــات يف اخلطــاب ليســت مســألة دالليــة فقــط؛ إذ يف ضــروب عمليــة إجنــاز الفعــل املشــرتك اإليقــاع 
اداتنـــا اخلاصـــة مبعرفـــة شـــركائنا يف التواصـــلي يتوقـــف هـــذا الرتتيـــب علـــى مـــا نعرفـــه ونصـــدقه، وعلـــى اعتق

ملثــل فــإّن املعلومــات املركبــة هــي مــن شــأن أمانينــا ومقاصــد إجنــاز فعلنــا، وبضــروب . التحــاور وكــذلك و
ولئك املخاطبني ويف ذلك توضيح لطبيعة األفعال الكالمية املركبـة الـيت قـد ختتلـف . »التخمني املتعلق 

ليفها حبسب تداعيات السياق سواء يف   . تركيبها أو يف تراتبيتهايف 



 
4 

أّن الرتاتبية اليت تقـوم عليهـا األفعـال الكالميـة تسـتدعي طريقـة " Van dijkفان دايك "وقد بّني 
ا التعبريية، فالعالقـات بـني األفعـال القوليـة ليسـت  ها، وحىت يف اقتضاءا ليفها وترابط قضا معينة يف 

تؤدِّيهـا جمموعـة الـروابط ذات السـمات املميـزة، والـيت تسـتمد ؛ بل هـي عالقـات تداوليـة داللية فحسب
مــن "فعاليتهــا مــن معطيــات الســياق الــذي تتعــالق بــه؛ مثــل أدوات الــربط العليــة واالســتنتاجية مــن مثــل 

للــــــروابط، " االســــــتعمال الــــــداليل"ومنــــــه يفــــــّرِق بــــــني ". ، مبــــــا أن، وإذن، ولغايــــــة أنأجــــــل ذلــــــك، ألن
فاألول يشري إىل العالقات بـني الوقـائع، أمـا الثـاين فيتصـل بتلـك العالقـات  هلا؛" االستعمال التداويل"و

لسياق االتصايل   . اليت تتم بني األفعال الكالمية ذات صلة 
كما أوضح أّن كل صنف من األفعال الكالمية يقتضي متواليات معينة؛ فاحلكم املثبت مثال 

زائد، كما يتبع اإلثبات تصحيحا أو خيارا بديال، قد يتبعه تفسري أو إضافة معىن ) اإلثبات والتقرير(
  :قد منثِّل لذلك بقول مفدي زكر. أو قد يعقبه حكم مثبت إنكارا أو تناقضا

  امُ صَ خِ ٌس وَ لِ ي جمَْ دِ جيُْ  اتَ هَ يْـ ا     هَ هَ صُ الَ ِص خَ الُكالَ  دِ يَ  بِ َ دُ الَ بِ وَ 
َ "حيث يؤكِّد الشاعر يف الفعل القويل األول  أنَّ بالد ال ُحترَّر " بَِيِد الُكَالِص َخَالُصَهاَوِبَالُد

لرشاش، ويُنكر يف القول الثاين  َهاَت ُجيِْدي َجمِْلٌس َوِخَصامُ "إال  كمية أن يكون " َهيـْ يف صيغة 
لكالم وكل ذلك َمتَّ يف إطار الرتاتبية اليت اقتضاها الفعل . اخلالص من املستعمر مبجلس األمن؛ أي 

صي الكلي؛ والذي يفيد أّن لغة الكالم مع املستعمر يف احلصول على االستقالل قد الكالمي الن
  :تعطَّلت، فال جتدي معه بعد ذلك إال لغة اجلهاد؛ ألنّه كما يقول

  ارَ تْـ البَـ  هُ ارَ كَ فْ ُم أَ هْ الوَ  وغُ صُ يٌض يَ رِ مَ        الُهُ عَ فِ  لٍ وْ قَـ  لِّ  كُ ه ِيف بُ ذِّ كَ تُ 
يئ العالقات بني كل يقوم الرتابط الذي تقتضيه -5 متوالية األفعال الكالمية على ضرورة 

لربد  هو شرط  -مثال- فعل كالمي وما ميكن أن يتعلق به انطالقا من شروط معينة؛ فَكوين شاعرا 
رٌِد ُهَنا َوِمْن َفْضِلَك َأْغِلْق الَبابَ : "صريح لصياغة الفعل الكالمي األمري يف حنو َ ، ومنه "إنَّ الطَّْقَس 

  :يف اجلهاد" أمحد ز"ول مفدي زكر يف رفاق ق
ُن شعْ فَ  رِ َ  مْ تُ نْـ أَ    !!ايدَ دِ جْ البعَث فيه والتَ  مْ تُ نْـ ٍب     كُ اُق قر

ا فصارت قصيداَ هَ تِ بْ ا اِ وهَ لُ بَـ قْـ اِ فَ  َ   الًة َصَنَع الرشـــاُش أوزا
  !!يداَ حنَِ  نْ ا لَ نَ نـَّ إِ واِر كرٍمي     واطمئنوا فَ ـحوا إىل جـواسرتي
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، شّكل شرطا لألفعال األمرية اليت "أمحد ز"فالبيت األول ميثِّل إثبات حكٍم لرفاق الشهيد 
والنتيجة اليت قد نستخلصها من هذه األمثلة هي أّن . وردت بعد ذلك يف جممل األقوال اليت تلتها

ا، جتسِّ  ت اليت تتعلق  دها ههنا عبارات قوى أفعال الكالم قد تتواىل وتنسجم حبسب ُسلَّمية اإلجناز
  ".الواو"، ويؤكِّدها الرابط التداويل "اطمئنوا"مث " اسرتحيوا"، مث "اقبلوها"

لنسبة للتداولية النصية أن حتّدد -6 تلف من خالهلا أفعال الشروط امن املهم  ليت ميكن أن 
ح الكيفية اليت تتعالق فيما بين . ها من جهة أخرىالكالم، لتكوِّن متواليات حمدَّدة من جهة، وتوضِّ

أّن هذه الشروط ليست مقصورة على خواص حميط األفعال؛  " Van dijkفان دايك "فاتَّضح لـ
كالتأثري على األشياء، وال على املقاصد واألغراض، وإّمنا أيضا على اخلواص األوىل لألشياء واحمليط، 

ساسية اليت حتكم متولية أفعال وتقرَّر لديه أّن إحدى العالقات األ. وعلى قدرات الفاعل واستعداداته
لتحقيق اآلخر ضمن  يةحقاأل؛ أي كل فعل يعلِّل ويعطي "عالقة تعليل وتفسري"الكالم النصية هي 

لتايل النجاح الكامل للفعل الكالمي النصي   . متواليات أفعال كالمية كلية، و
يقوم الفعل الكالمي النصي ، اليت !!"وتكلَّم الرشاش هلالج لج"يف قصيدة  -مثال-وهذا ما نلحظه 

لقوة أيضا؛  لقوة؛ ولذا ال تسرتجع إال  على متوالية كالمية غايتها التأكيد أنَّ حرية اجلزائر ُأخذت 
ولذلك حاول مفدي زكر من بداية هذه القصيدة أن يُثبت جرائم فرنسا الشنيعة، واليت مل تراع فيها 

ون هناك سبيل لالستقالل من غري الرشاش، ومن ذلك أية اعتبارات إنسانية، وهلذا ال ميكن أن يك
  :قوله

  ؟ هذي اليت تتقطر؟..؟ هذي اليت تتفطَّر؟     ودماُء من ..أكَباُد من
  ؟ هذي اليت أنفاُسها    فوق املذابح للَسمـا تتعطَّر؟..وقلوُب من
  ؟ تلك اليت ترقى إىل    حبِل املشانق، طلقًة تتبخرت؟..ورؤوُس من
  ُعْرَض اجلزائر شبَّها     من كل شاهقة لًظى تتعسَّْر؟؟ ..ومن الذي

ـرْ .. هنٌم ـأجَ    هذي اليت أفواهها        من كل فجٍّ نقمة تتفجَّ
  أم أرض ربك زُلزِلت زلزاهلا      لـمَّا طغى يف أرضه املستعمر؟

  ...؟ أم أحرارها     ذكروا اجلراح فأقسموا أن يثأروا؟..غضب اجلزائر ذاك
  ...فاهتزت الدنيا وَضجَّ النيِّـر..!!    لهالَ جَ  لَّ جَ  اشُ شَ الرَّ م كلَّ ـوت

ا املستعمر املتكربـوال   ناُر يف مس اجلنون عزميٌة      يصلى 
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كيد  لفعل اإلجنازي الكلي الذي تقوم عليه، لفتنامي األفعال الكالمية هلذه القصيدة غايته 
لقوة؛ ألنَّ فعل القول الذ ية نتيجة، وهذا ما ظلَّ يؤكد وهو مواصلة اجلهاد  ت  ي دام طويال مل 

  :عليه يف مناسبات متنوِّعة؛ منها قولة
ِ ذَ إِ وَ    ررَّ قَ تَـ ا يَـ هَ حِ الَ سِ ا بِ هَ ريُ صِ مَ فَ       تْ دَ بِ عْ تُـ ُاسْ  حِ الَ لسِّ ا اجلزائر 

ولذا من الالزم إدخال بنيات تداولية كربى لتأويل النص للكشف عن الوظيفة اإلمجالية له، -7
وهلذا إذا كان التحليل النصي . ميكن أن ترتبط متوالية األفعال الكالمية املبسوطة فيه بفعل كالمي كبري

من هذا املنظور يتَّجه إىل الفعل الكالمي الكامل أو األكرب للنص فليس معناه إغفال األفعال 
عن أمهيتها وقيمتها، غري أّن  الكالمية البسيطة اليت تسهم يف إنتاجه وحتقيقه، وهلذا ال ميكن التغافل

  .هذا التحليل يقتضي الكشف عن هذا التعالق الذي يكون بني هذه األفعال
فعال األ"؛ فـ"بسيطة ية جزئيةأفعال كالم"، و"مركبة يةأفعال كالم"على يقوم النص -8

الواحد؛  الكلي طة، ذات القصدما ترّكبت وتوالت فيها جمموعة من األفعال البسي" املركبة يةالكالم
ونتائج األفعال البسيطة . ق أثرا واحدا حلال إجناز واحدةقّ ج وحَ نتِ والفعل اإلجنازي البسيط هو ما أُ 

بناء منزل ما «ههنا تدخل حتت جمال قصد كلي واحد مما حيققه حصول الفعل املركب يف مشوليته؛ فـ
بنجاح، أو قد يفشل، إال هو فعل مركب؛ إذ يتكون من مجلة أفعال، كل واحد منها ميكن أن ينجز 

 ّ ا كل جزء من أجزاء حتقق اخلطة أو التصميم؛ فالفعل املركب يكون أ جحا إذا ا أفعال مقصود 
لتخطيط العام الذي ينبين عليه، مما  معىن هذا أنّ . »حتقق تصميمه بناء الفعل املركب مرهون 

لتبقى غاية التحليل هي  .يستدعي تصميما ما وفق عالقات مضبوطة، يضمن إجنازيته املقصودة
" Van dijkفان دايك "تركيب أفعال الكالم مع الكشف عن الفعل اإلجنازي املشرتك، وقد الحظ 

  .التعقيدات اليت قد تظهر يف ذلك
يف تنامي القوة اإلجنازية  "اإلضافية املساعدة الكالمية األفعال"إدخال  ههنا من املفيدو -9

الفعل املساعد هو كل فعل تقصد نتيجته كشرط كاٍف لنجاح  «؛ والكربى اليت يقوم عليها النص
لفعل املعقد). أصلي(فعل رئيسي  . وكل فعل مركب مما تكون بعض أجزائه أفعاال مساعدة يسمى 

ألفعال املركبة جيوز أيضا أن تكون شروطا ملا يعقب من أفعال   .»وأجزاء األفعال املتعلقة 
هو " Van dijkفان دايك "وقد الحظنا من خالل كل هذه املعطيات أّن اهلدف الذي يبتغيه 

ف التصني"اقرتاح كيفية معينة يف الكشف عن بنية أفعال الكالم النصية، وهي قائمة يف جوهرها على 
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؛ فاألفعال " االختزال واحلذف"و...)  الفعل الكالمي املركب، الفعل الكالمي املساعد" (والتمييز
الكالمية التمهيدية واملساعدة ميكن أن ختتزل، كما حتذف تلك األفعال اجلزئية املكونة اليت إن ُأخذت 

ويل "ميمالتع"جمتمعة تعرف العنصر اجلوهري مما تنتجه األفعال الكالمية الشاملة، و ؛ أي نتيجة 
وكل ذلك من أجل حتديد الفعل . متواليات األفعال الكالمية؛ أو الفعل املشرتك اإلجنازي بوجه عام

اإلجنازي الكلي الذي يقوم عليه الفعل الكالمي النصي احملدد، ولذلك اقرتح هذه الطروحات من 
لصعوبة اليت تكتنف هذا األ. أجل حتقيق ذلك إن «: مر، ولذا صرح وقالولكن رغم ذلك أحس 

التأويل التداويل اإلمجايل لنص ما؛ أي حتديد األفعال الكربى اعتمادا على متتاليات من األفعال 
ويلها) الربجمة(اللغوية مهٌم يف اإلعداد املعريف  ليس ... ملتتاليات أفعال اللغة وتنفيذها وتوجيهها و

  . »اسرتاتيجية إمجالية لدي حلد اآلن أكثُر من
ونعتقد أنّه ليس من السهل الوقوف على الفعل اإلجنازي الكلي الذي قد يقوم عليه اخلطاب 

لطروحات اليت قدَّمها  - يف الوقت نفسه- املعني، وأكيد  بعني " Van dijkفان دايك "أّن األخذ 
  .االعتبار سيسهم يف الكشف عن ذلك

  :ومراجع مساعدةمصادر 
يك، النص بناه ووظائفه مقدمة أولية لعلم الـنص، ترمجـة جـورج أيب صـاحل، جملـة العـرب والفكـر افان د-

  .القومي العاملي، مركز اإلمناء
الـــنص بنياتـــه ووظائفـــه مـــدخل أويل إىل علـــم الـــنص، ضـــمن كتـــاب نظريـــة األدب يف القـــرن العشـــرين، -

  .دمحم العمري.ترمجة وإعداد د
 .منذر عياشي، العالماتية وعلم النص، املغرب املركز الثقايف العريب-

فــان ديــك، الــنص بنياتــه ووظائفــه مــدخل أويل إىل علــم الــنص، ضــمن كتــاب نظريــة األدب يف القــرن -
  .دمحم العمري.اد دالعشرين، ترمجة وإعد

  .سعيد حسن حبريى.زتسيسالف واورزنياك، مدخل إىل علم النص مشكالت بناء النص، ترمجة د-
  .النص واخلطاب واالتصالدمحم العبد، -
  .فان دايك، علم النص مدخل متداخل االختصاصات -
  .والسياقفان دايك، النص -


