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  "Searle"الفعل الكالمي عند "جون سريل 
  .د.عبد احلليم بن عيسىأ

  :متهيد
" رؤية متطّورة يف نظرته لألفعال الكالمية، استفاد فيها من اهلفوات اليت Searleقّدم سريل 

"، فقد استطاع أن يعّمق أكثر يف طروحاته، وأن يعّدل ويزيل Austinوقع فيها أستاذه "أوستني 
وستيين، مستفيدا يف ذلك أيضا من آراء غريه من فالسفة االلتباسات اليت بقيت عالقة مع التحليل األ

" Strawson"، وسرتاوسن Grice"، و"غرايس wittgensteinاللغة أمثال: "فيتغنشتاين 
  وغريهم.

 "Les actes de langageوضمن هذا الطرح بّني يف غري مرّة من كتابه "أفعال الكالم 
ل الكالمي على مراد املتكّلم فحسب؛ بل هو مرتبط أنّه من غري املمكن أن ينحصر ويقوم مفهوم الفع

لعرف اللغوي واالجتماعي الذي يتقامسه أفراد البيئة اللغوية املعّينة. ويف هذا اإلطار يستشهد  أيضا 
رد" وحنن نريد معىن "اجلو Wittgensteinبقول "فيتغنشتاين  " الذي يذكر أنّه قد نقول "اجلو 

  ، ومنه يتشّكل "العرف اللغوي".ستحيل معرفته مبعزل عن السياقحار" وحنقق املقصد"، والذي ي
" Austin" أنّه استفاد من التصّور الذي قّدمه "أوستني Searle وما ميّيز دراسات سريل

  لألفعال الكالمية، ولكن الحظ أّن فيه الكثري من النقائص؛ منها: 
ظ وليس األفعال؛ أي دراسة " كانت موّجهة إىل دراسة األلفاAustinأّن جهود "أوستني -1

  لفظ الفعل، وليس الفعل منجزا بكل ما حيمله من حركية ومادية. 
، وحّول فيها االهتمام من "الفعل "األفعال املتضّمنة يف القول"ّمث إنّه قّدم تصّورا آخر لـ-2

الفعل عتبارها األساس الذي يقوم عليها  "القوة املتضّمنة يف القول"املتضّمن يف القول" إىل 
  الكالمي، 
  ."األفعال الكالمية غري املباشرة"أدخل أيضا مفهوما آخر مساه -3
  أقسام الفعل الكالمي:-2

: فعل قام "سريل " بتعديل التقسيم الذي قدمه "أوستني" لألفعال الكالمية فجعله أربعة أقسام
  القول، والفعل القضوي، والفعل اإلجنازي، والفعل التأثريي.

  يتمثل يف النطق الصويت لأللفاظ على نسق حنوي ومعجمي صحيح.و فعل القول: -1
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وهو احلمولة الداللية اإلحالية املباشرة اليت حتملها فعل القضية أو الفعل القضوي: -2
اجلملة، وهو مأخوذ من املعجم يف العادة، وهو معادل ملفهوم "فعل القول" (الداللة اإلحالية 

  ) اليت تُرمجت بـ(ض)، وتعين "قضية".P" بـ(Searleاملباشرة)، ويرمز هلا "سريل 
لطاقة اإلجنازية اليت يتضّمنها فعل القوة املتضمنة يف القول (القوة اإلجنازية): -3 ويتعّلق 

واالستخبار أو الوعد أو الوعيد، وغري ذلك. وفعل القوة هو الفعل أالفعل الكالمي؛ كاإلخبار 
لرمز (   ي تُرجم يف العربية بـ(ق).) الذFالكالمي احلقيقي، ويرمز له 

، واليت تُرمجت يف العربية بـ: ق P (F(فاحملتوى القضوي لكل امللفوظات اإلجنازية يرمز إليها بـ
  .(ض)

األمثلة األربعة التالية اليت حتمل حمتوى قضو " Searle"سريل ذلك قّدم  كشف عنولكي ي
ا اإلجنازية وهي:    واحدا لكّنها ختتلف يف قو

  خن كثريا"."جون يدِّ -
ن جون كثرياً؟"-   "هل يدخِّ
  "دّخن كثريا جون".-
  "كم إنَّ جون يدخَّن كثريا!"-

حيث ختتلف القوى اإلجنازية يف هذه األقوال بني: اإلخبار واالستفهام واألمر والتعّجب، على 
  .دخني"الرغم من أّن احملتوى القضوي واحد؛ إذ يعّرب عن قضية واحدة موضوعها "جون" وحمموهلا "الت

  زيد يكتب الكتاب (اإلخبار)-
  اكتب  زيد الكتاب (األمر)-
  أيكتب زيد احملاضرة؟ (االستفهام)-
  لو يكتب زيد احملاضرة. (التمين)-

تج عن إسناد الفهذه امللفوظات ذات فعل قضوي واحد (محولة داللية مب  كتابةاشرة واحدة) 
ا رغم قيامها على الفعل القضو  ّ ي نفسه إال أّن قواها اإلجنازية خمتلفة؛ حيث القوة لـ"زيد"، إال أ
. وهذا يعين أّن ستفهام ويف (د) التمين، ويف (ج) االمراإلجنازية يف (أ) هي اإلخبار، وهي يف (ب) األ

ة أفعال إجنازية خمتلفة حيث يتكّرر مع حتقيق كل واحد منها أربعحتقيق هذه امللفوظات معناه حتقيق 
  فسه.حتقيق الفعل القضوي ن
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  ".Austin: وال خيتلف مفهومه عن التصور الذي قدمه أستاذة "أوستني الفعل التأثريي-4
راتاملكيب ا الرت قد تتوافر و  سهم يف بيان القوة اإلجنازية، ميكن أن نالحظ ذلك يف اليت ت ؤشِّ

را للقوة اإلجنازية، واألمر نفسه مع "ال م األمر" يف اجلملة (ب) حيث متثِّل أداة االستفهام "هل" مؤشِّ
رات ال يطّرد ظهورها مع كل استعمال لغوي؛ إذ ميكن أن تضمر دون أن  (ج). غري أّن هذه املؤشِّ

  تظهر يف بنية امللفوظ (فعل القول) مثل:
  "سوف أحضر غداً"؛ حيث تكون القوة اإلجنازية هي اإلخبار فقط.-
  "سوف أحضر غداً"؛ حيث تكون القوة اإلجنازية هي الوعد.-
  حضر غداً"؛ حيث تكون القوة اإلجنازية هي التهديد."سوف أ-

فعل "اإلتيان"، لكّنها خمتلفة من حيث القوة اإلجنازية: هو فلهذه اجلمل فعل قضوي واحد، و 
من اإلخبار إىل الوعد مث التهديد، وغريها من القوى اإلجنازية اليت ميكن حتقيقها يف السياقات 

  الكالمية املختلفة.
فعل املتضّمن يف القول يزيد بدرجة عن "فعل القضية"، ومنه نالحظ أّن متييز ومعىن هذا أّن ال

األول عن الثاين متييز حقيقي، ومها يف الوقت نفسه متالزمان؛ فال وجود لفعل متضّمن يف القول من 
  دون وجود فعل القضية.

ظرية؛ إذ أن ينتبه إىل قضية مهمة جدا يف هذه الن "Searle"سريل ويف هذا السياق استطاع 
اتَّضح له أن هناك أفعاال كالمية قد تنجز أكثر من قوة إجنازية؛ قد تفصح عن واحدة منها بطريقة 
مباشرة، وقد تدل على أخرى بطريقة غري مباشرة، ينتقل من األوىل إىل األخرى عرب سلسلة من 

  االستدالالت.
  أصناف القوى اإلنجازية:-3

رزة، وهي « حها أكثر يف خالصة قال فيها:وقد وضَّ  إن تصنيف "أوستني" يطرح ستة مآخذ 
" فاألفعال Actes" و"األفعال (األداءات) Verbesحبسب أمهيتها؛ هناك اختالف بني "األفعال 

" إجنازية، مث األنواع املذكورة بينها هوة واسعة، مث هناك الكثري من Des verbesليست مجيعها "أفعاال 
" مدجمة يف نوع ال توافق املعىن العام له، Des verbes من "األفعال األنواع غري املتجانسة، مث الكثري

  .»ويف األخري األمر املهم ليس هناك أساس متناسق يف الرتتيب
ها مستمدة من معطيات م تصنيفا أكثر دقة اعتمد على ثالثة أسس منهجية؛ وهي كلّ وليقدِّ 

  "سياق احلال" الذي جيري فيه الفعل الكالمي؛ وهي:
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ض اإلجنازي، وهذا اجلزء من القوة املتضمنة يف القول هو اجلزء اجلوهري الذي به يتم الغر -1
جناح الفعل اإلجنازي. وهو القصد التواصلي الذي يبتغيه املتكلم مبنطوقه (ما يريد املتكلم أن ينجزه 

  .، مثل "احلصول على قيام "س" بشيء ما" مبنطوقه)
ٍن مضاف-2 إلمكان االستناد إليه يف  اجتاه املطابقة، وهو أساس  إىل األساس األول 

التمييز بني أقسام األفعال اإلجنازية. وهو النحو الذي يرتبط به احملتوى مع العامل؛ أي الشيء املعرب عنه 
الغرض املتضمن يف القول ألية قوة متضمنة يف القول يقوم دائما بربط احملتوى «ومقتضياته اإلجنازية؛ فـ

ا ربط احملتوى القضوي بـ"العامل"، نسمي  القضوي بـ"العامل "... فهناك عدد حمدود من الطرق اليت يتم 
  . وهذه االجتاهات هي:»كال منها اجتاه املطابقة

؛ ويتحقق النجاح يف حالة تطابق احملتوى القضوي مع اجتاه املطابقة من القول إىل العامل-أ
" بسهم متجه إىل Searleوصف، ويرمز هلا "سريل حاصل مستقل يف العامل، مثل التأكيد واإلنكار وال

ت. لتقرير   األسفل   ، وهو خاص 
: ويتحقق جناح املطابقة بتغري العامل ليطابق احملتوى اجتاه املطابقة من العامل إىل القول- ب

القضوي للمتضمن يف القول، مثل القسم والوعد والطلب، ويرمز هلا بسهم متجه إىل األعلى  ، وهو 
  لتوجيهيات وااللتزاميات.خاص 

: يتحقق النجاح يف املطابقة بتغري العامل ليطابق احملتوى القضوي اجتاه املطابقة املزدوج- ج
" Searleبتمثيل العامل على أنّه تغري على هذا النحو، مثل االستقالة واإلقالة، ويرمز هلا "سريل 

إليقاعيات.   بسهمني متعاكسني عمود  ، وهو خاص 
ال توجد مشكلة يف جناح حتقق املطابقة بني احملتوى القضوي والعامل؛  ه املطابقة الفارغ؛اجتا-د

موعة الفارغة  ألنَّه عموما يقع القول مع افرتاض حصول املطابقة، مثل الشكر والتهنئة، ويُرمز له 
Ø.  

  شرط اإلخالص.-3
 لكالمي. وقد جعل تصنيفه هوالفعل ا مرتبطة مبعطيات احلال اليت تؤطرِّ  - كما نرى-ا هوكلُّ 

  اآلخر يف مخسة أصناف هي:
ت -1 م واهلدف أو الغرض من هذا النوع يرتبط مبسؤولية املتكلِّ  :"Assertifsاإلخبار

وهي تصف كيف هي (وبدرجات متفاوتة) حول حقيقة االقرتاح املعربَّ عنه (الغرض التقريري)، 
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"، واجتاه املطابقة Le vrai et le fauxق والكذب ها حتتمل "الصد. وأفعال هذا الصنف كلّ األشياء
ت، والشرط املعد جلميع «و .فيها من الكلمات إىل العامل وال يوجد شرط عام للمحتوى يف التقرير

ت هو حيازة املتكلم على شواهد أو أسس أو مربرات ترجح أو تؤكد صدق احملتوى القضوي،  التقرير
ت هي االعتقادواحلالة النفسية اليت تعربِّ عنها  . ويتضمَّن هذا الصنف معظم "أفعال اإليضاح »التقرير

Expositifs عند "أوستني "Austin وكثريا من أفعال اإلحكام "Verdictifs".  
يرتكز اهلدف اإلجنازي هلذه األفعال على العمل الذي  : و"Directifs"التوجيهيات -2

ملتكّلم لفعل شيء ما من املستمع، وهي ما يتكّون من حماوالت (بدرجات متفاوتة) من جانب ا
شياء لآلخرين؛ فالغرض اإلجنازي هو  حماولة املتكلِّم توجيه املخاطب إىل يسعى فيها إىل القيام 

"، وشرط Du monde aux mots. واجتاه املطابقة فيها من "العامل إىل الكلمات فعل شيء ما
ادقة، والفعل القضوي فيها هو دائما فعل السامع شيئا اإلخالص فيها يتمثَّل يف اإلرادة أو الرغبة الص

يف املستقبل. واألفعال اليت تدّل على هذا الصنف هي: سأل، طلب، أمر، اعرتض، استعطف، دافع، 
" عند "أوستني Exercitifsالتمس، توسل، دعا، مسح، نصح، حتدى، وكثري من أفعال "القرارات 

Austinمحل املخاطب على القيام بفعل ما".. فأساسها "" تدخل يف هذا الصنف  
" أنّه ال يضيف عن تعريف "أوستني Searleويصرح "سريل  ":Promissifs"االلتزاميات -3
Austin ألفعال التعهد، فهي أفعال إجنازية يكون فيها اهلدف اإلجنازي إجبار املتكلم (وبدرجات "

بت مستقبلي، متفاوتة أيضا) على تبينِّ  شياء لآلخريننتعهد فيها  تصرف    .لقيام 
واجتاه املطابقة يف هذه األفعال من العامل إىل الكلمات، وشرط اإلخالص هو القصد، واحملتوى 

ظاهر أن اجتاه املطابقة يف االلتزاميات «القضوي فيها دائما فعل املتكلم شيئا يف املستقبل، و
أن ذلك غري ممكن لسببني: والتوجيهيات واحد؛ فهل يسوغ ذلك ضمهما يف قسم واحد؟ واجلواب 

أحدمها أن املرجع يف االلتزاميات هو املتكلم، أما يف التوجيهيات فهو املخاطب. والثاين أن املتكلم يف 
، ومن ههنا يظهر الفرق »االلتزاميات ال حياول التأثري يف السامع، ويف التوجيهيات حياول التأثري فيه

ففي األفعال األوىل يكون الرتكيز على املتكّلم أما يف الثانية الواضح بني االلتزاميات والتوجيهيات، 
  فاملستهدف فيها هو السامع.

ت -4 التعبري عن احلالة النفسية والغرض اإلجنازي هلذا الصنف هو  :"Expressifs"التعبري
، وتتعلق حبالة أشياء حمّددة يف املضمون القضوي. ومن مناذج املخصوصة ضمن شرط اإلخالص
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ت نعربِّ األفع  عن ال التعبريية نذكر: "شكر، هنَّأ، اعتذر، قّدم التعازي، حزن، رحَّب"، ففي التعبري
 عنها أحاسيسنا وواقعنا. وال وجود ألثر املطابقة بني العامل والكلمات القتضاء حقيقة القضية املعربَّ 

  فقط.
حبيث يطابق العامل إحداث تغيري يف العامل والغرض منها : "Déclarations"اإليقاعيات -5

الستناد إىل مؤسسة غري احملتوى القضوي مبجرد اإلنشاء الناجح للفعل الكالمي . ويتم ذلك 
ً للتغيري املطلوب،  لغوية حبيث تعترب هذه املؤسسة عن األداء الناجح لذلك الفعل الكالمي إحدا

نّ  واجتاه املطابقة هو االجتاه املزدوج؛ إذ تتميز اإليقاعيات عن غريها أداءها  من األفعال الكالمية 
  بنجاح يكفي لتحقيق املطابقة بني القول والعامل. 

جحا والرغبة يف وأما احلالة النفسية اليت تعربِّ   عنها اإليقاعيات فهي االعتقاد بوقوع الفعل 
جحا، ويتوافق االعتقاد والرغبة مع القصد يف حتقيق الغرض املتضمن يف القول   .وقوعه 

 

  الفعل الكالمي غري املباشر:-4
ويله ينطلق من مثال Searleولكي يبنيِّ "سريل  " طبيعة الفعل الكالمي غري املباشر وآليات 

بسيط، ويذكر فيه أنَّه على الطاولة قد يقول "أ" لـ"ب" هل ميكن أن تقدِّم يل امللح؟ ليطلب منه أن 
م "ب" أّن "أ" يطلب منه تقدمي امللح، وال يقدِّم له امللح؛ ولكن السؤال الذي يطرح هو كيف يفه

يريد منه أن يسأله إن كانت له القدرة على تقدمي امللح. ولذلك يقرتح شرحا يكشف فيه عن املراحل 
  :اليت قد يعمد إليها "ب" لكي يصل إىل النتيجة انطالقا من التلّفظ، واليت تتَّضح من خالل ما يلي

  حول إمكانية تقدمي امللح. يَّ سؤاالم طرَح عل: املتكلِّ املرحلة األوىل
  : أعتقد أّن التلّفظ له موضوع وهدف (مبادئ االستلزام التحاوري).املرحلة الثانية
ق لنا اهلدف نظر إلمكانية تقدمي امللح (توظيف : اإلطار العام لتلّفظنا ال حيقِّ املرحلة الثالثة

  القدرة االستداللية).
لقبول، وهي املرحلة اليت تقود  : من احملتمل أنّ املرحلة الرابعة تكون اإلجابة عن السؤال 

  ليست املهمة.  هاإىل املرحلة اخلامسة، ولكنَّ 
ظه ليس تساؤال؛ فقد يكون هناك هدف إجنازي آخر : من احملتمل أّن تلفّ املرحلة اخلامسة

تج من املراحل السابقة)؛    "ما هو إذاً؟"فـ(وهو استنتاج 
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" Directifحدة من الشروط األولية لكل األفعال اإلجنازية "التوجيهية : وااملرحلة السادسة
تفيد أّن (أ) له اإلمكانية إلجناز الفعل املقصود انطالقا من الشروط اليت يقتضيها احملتوى القضوي 

  (نظرية األفعال الكالمية).
اللتماس املتكلم الشرط األويل  إذًا اإلجابة املؤكدة على السؤال تقتضي أنّ  املرحلة السابعة:

  ).6و1أن أعطيه امللح أصبحت مقنعة يل (استنتاج من املرحلة 
: حنن يف مقام تناول الطعام، وشيء عادي أن يتواجد امللح على الطاولة؛ إذاً املرحلة الثامنة

  إلمكان تقدميه من فرد آلخر.
احتمال حمدد  : يوجد إذًا ترميز مقبول انطالقا من شرط أويل معني يفيداملرحلة التاسعة

  ).8و7(هدف مضبوط) انطالقا من الطلب املقدم وهو تقدمي امللح (استنتاج من 
ن أقدِّ ه يطلب مينِّ : وهذا يعين غياب بقية األهداف اإلجنازية املمكنة؛ إنّ املرحلة العاشرة م  

  .)9و5له امللح (استنتاج من املرحلة 
اليت يؤول من خالهلا الفعل الكالمي غري وهو حتليل يشرح اآلليات اللسانية وغري اللسانية 

املباشر، وهي مرتبطة كما نالحظ بقدرة املتكلم واملتلقي أيضا من توظيف املعارف وتفعيل 
ه قد " أنّ Searleاالستدالالت اليت متكن من فهم التأويل اإلجنازي املقصود. ولكن الحظ "سريل 

  تطرح ههنا جمموعة من اإلشكاليات.
ذه اإلشكالية املسافة بني القول واملقصد وطبقات املعىن املتعدِّدة بني جوهر ه«ولكن يبقى 

م ال يقول ما يعنيه يف كل ، فاملتكلِّ م يف السياق املعنيِّ معىن قضوي حريف والفعل الذي ينجزه املتكلِّ 
مناسبات املنطوق على حنو مباشر. وإذا كانت األفعال اإلجنازية اإلعالنية واالستفهامية واألمرية 

للتبليغ والسؤال والطلب، فإّن هذا ال يعين وجود تناظر كلي بني  -على الرتتيب–تستعمل عادة 
إذا مل يقيد السياق –الفعل اإلجنازي اإلعالن: "أنت آت غدا" ميكن  الفعل ووظيفته. مثال ذلك أنّ 

نّه تبليغ: أنت آت غدا، أو استفهام: أنت  -اخلاص اللغوي وغري اللغوي آت غدا؟ ميكن أن يفسر 
  .»أو طلب "أنت آت غدا"

وهي إشارة جلية إىل تعّددية حتقيق األفعال اإلجنازية انطالقا من قول خمصوص؛ فيفيد أكثر 
من فعل إجنازي. لكن يبقى الفيصل هنا لـ"سياق احلال"، وقدرة املتكّلم على جتسيدها يف فعل القول 

يف تداولية أفعال الكالم  «ه ري هنا إىل أنّ من جهة، وقدرة املستمع على متثّلها من جهة أخرى. ونش
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كان توليد قوة املنطوق اإلجنازية مظهرا من مظاهر االختالف بني اثنني من مؤسسيها ومها: أوستني 
جحا، ولكن Austinوسريل؛ يرى "أوستني  " أن قوة املنطوق اإلجنازية حتقيق ملقصد املتكلم حتقيقا 

  . »للمنطوق"سريل" يرى أّن حاصل تفسري املستمع 
" بكل بساطة أّن املتكلم يتواصل يف األفعال الكالمية غري Searleوقد افرتض "سريل 

 املباشرة مع املتلقي بناًء على خلفيات تواصلية مشرتكة لغوية وغري لغوية، وانطالقا من القدرات
خذها بعني االعتبالعامة االستداللية للمستمع ار املتكلم يف تشكيل ، فهذه القدرات املعرفية هي اليت 

  القول املعني من جهة، ومتكِّن املتلقي من حتقيق القوة اإلجنازية املقصودة من جهة أخرى.
اإلشارة إىل الفروق اليت قد ُتالَحظ بني القوة اإلجنازية املباشرة والقوة اإلجنازية غري جتدر و 

  :املباشرة، واليت تتَّضح مما يلي
للعبارات اللغوية يف خمتلف املقامات اليت ميكن أن ملباشرة مالزمة : تبقى القوة اإلجنازية اأوال

ل لذلك جبملة استعماهلا. قد منثِّ  أحوالترد فيها؛ أما القوة اإلجنازية غري املباشرة (الضمينة) فتتغّري بتغري 
ا القوة املقامات هي "السؤال"؛ أم خمتلف "هل تصاحبين إىل اجلامعة؟" فالقوة املباشرة املصاحبة هلا يف

اإلجنازية غري املباشرة فقد تتنوَّع حبسب مبتغيات املتلفِّظ، وحبسب عالقات سياق احلال ككل، فقد 
  .أو غري ذلك تشري إىل االلتماس، أو اإلنكار انطالقا من شروط مقامية معينة

لنسبة للقوة اإلجنازية املباشرةنيا نو  خذ القوة اإلجنازية غري املباشرة وضعا  ، ولذلك قد : 
ويل املتلقي للمثال السابق على أساس أنّ  لداللة األصلية؛ فلذلك قد يتسارع  ه جمرد تلغى فُيكتفى 

 فهمالا زلنا نستحضر ماستفسار عن إمكانية أو عدم إمكانية مصاحبيت إىل اجلامعة، ويف هذا السياق 
  صبيان الليل" السابقة." حكاية يف اجاحلجّ  ارسحل احلريف

أنَّ القوة اإلجنازية غري املباشرة ال يتوصل إليها إال عرب عمليات ذهنية استداللية تتفاوت : لثا
من حيث البساطة والتعقيد، يف حني تستمد القوة اإلجنازية املباشرة من القول مباشرة، وهي بسيطة إذ 

  تبقى يف حدود السياق الصفر للتلّفظ. 
الداللة  عّدىاإلجنازية املضمرة اليت تت فأساس الفعل الكالمي غري املباشر هو القوة

ملعىن لالظاهرة  لقول لرتتبط مبقصد آخر غري معلن مباشرة انطالقا من ترميز معني، وإّمنا يرتبط 
ا ملعرفة ذلك. املصرّ    ح به عن طريق مبادئ ما البد من االستعانة 
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ضمن مقولة "االستعارة " إشكالية الرتميز وفك الرتميز املزدوجة هذه Searleوقد طرح "سريل 
La métaphore صا هلا فصال كامال من كتابه "املعىن والعبارة "، Sens et expression"، خمصِّ

ذلك أنّه كثريا ما ال يتطابق معىن املتكلم مع معىن  ،فكانت لديه من املشكالت األساسية اليت واجهته
  الفعل القويل.
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