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تعد نظرية األفعال الكالمية من أهم النظريات اّليت حظيت باهتمام العديد من الباحثني وذلك     

واعتبارها احلجر األساس للّدرس التداويل، لذلك ِارتأينا تطبيق هذه النظرية وركزنا على الفعل ، ألمهيتها

واصل، وكانت مدّونتنا زهر األكم يف والت، التوجيهي بالتحديد ملا له من أمهية بالغة يف التأثري واإلقناع

 .األمثال واحلكم للحسن اليوسوي خُري أمنوذج حيّسد لنا أبعاد الفعل التوجيهي وداللته يف مدّونة األمثال

  سريل، توجيهيات، إقناع، تأثري، فعل كالمي: الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 The theory of verbal actions is one of the most important theories that have 
received the attention of many researchers due to its importance, and 
considered it the cornerstone of the deliberative lesson, so we decided to 
apply this theory and focused on the directive action precisely because of its 
great importance in influencing, persuading, and communication, and our 
text was Zahr Al Akam in Proverbs and wisdoms  by Al-Hassan Al-Youssi 
is the best model for us that envies the dimensions of the directive act and its 
significance in the code of proverbs. 
Keywords: Verbal act,influence, persuasion, directives, Searel 
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  :  مقدمة -أوال

 les actes deمدت شجرة التداولية فروعها، فأجنبت لنا نظرية األفعال الكالمية     

languages ،من أهم القضايا التداولية، ميكن إعتبارها احلجر األساس و  اليت تعد مثرة من مثارها

من خالل التعمق يف نظرية األفعال الكالمية  املقاليه، لذلك حناول تفصيل هذا الذي ركزت عل

خالل ما قدمه هو اآلخر من من  (searl) سريل مرورا إىل  (j.austin)ل أوستني .ج بدءا من

من املتعارف عليه، أننا ننطلق و  ) Austin( إسهامات كربى مل يتطرق إليها أوستني و  جمهودات

الفرع دائما و  - سريل -إىل الفرع -أوستني  -ة كانت أو لغوية من األصل يف أي دراسة علمي

السند و  املدعمو  اإلبداع، منطلقا من األصل باعتباره املعززو  التميزو  يتجاوز األصل باإلضافة

نقصد بذلك مقوالت كل من و  الفرع،و ثنائية األصل  املقاللذلك حناول أن نوضح يف هذا . األول

  :لذلك وجدنا أنفسنا نطرح اإلشكال آليت .باعتباره فرعا سريلصال إىل أوستني باعتباره أ

هي نظرية األفعال و  ما مدى جناح تطبيق الدراسة التداولية يف جزئية من أهم جزئيا�ا أال -

  الكالمية على األمثال واحلكم يف كتاب احلسن اليوسي ؟

  وإقناع السامع ؟هل كل متكلم قادر على إجناز فعل كالمي معني �دف إفهام  -

  :مفاهيم أولية عن الفعل الكالمي  - ثانيا

إن الوحدة الدنيا للتواصل : تنطلق النظرة الكالسيكية ألفعال اللغة من االعتقاد التايل       

 .بعض أمناط األفعال) إجناز(ال أي تعبري آخر، بل هي إستكمال و  اإلنساين، ليست هي اجلملة

أوستني الذي أعطى الئحة طويلة �ذه . ل.يلسوف أوكسفورد جونيعد رائد هذا االعتقاد هو ف«و

وهذه الالئحة تشمل  .1» ريديجاليت يفهم منها بشكل جيد، هو أ�ا تتعلق بتعريف بتو  األفعال،

 .حتذي، ورخصو  ترجی،و  هدد،و  اعتذر،و  وصف،و  ،أمراأعطی و  وضع سؤاال،و  أكد،: على

قرتب من الئحة ألعاب اللغة، اليت كو�ما فيتغنشتاين، تو  نفهم توا، بأنه ميكن لالئحة أن تتابع،و 

على الفعل و  أحيانا بعديد من األفعال،و  هكذا ينجز املتكلم فعال أو آخر، بتلفظه جلملة ما،و «

و ميكننا القول، «. 2» املستعملة يف إجنازه) بالتعبري اللساين كيفما كان و  (ذاته أال خيتلط باجلملة 

يتعلق األمر مبعرفة ما و  مؤوليهاو  تعد دراسة نسقية للعالقة بني العالماتبأن نظرية أفعال اللغة 

  . 3 » أي فعل ينجزون باستعماهلم لبعض العالماتو  يقوم به مستعملو التأويل،
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حول هذا املفهوم  سريل. تلميذه جو  أوستني. ل . بالرجوع إىل ما كتبه الفيلسوفان ج و       

! ) أو العمل ( يعين التصرف >> الفعل الكالمي << التداويل اجلديد، فإن  –اللساين 

>> الفعل الكالمي << من مث يف «و االجتماعي أو املؤسسايت الذي ينجزه اإلنسان بالكالم،

 األمر، النهي: من أمثلته و  يراد به االجناز الذي يؤديه املتكلم مبجرد تلفظه ملفوظات معينة،

أما . 4 » فهذه كلها أفعال كالمية.... التهنئة و  تعزية،الو  اإلقالة،و  التعيني،و  السؤال،و  الوعدو 

  :فنلخصه كاآليت " ريكانايت " التصنيف الذي اقرتحه 

أخرى غري ممثلة، األوىل تتمثل يف التعبري عن سلوك اجتماعي و  هناك أفعال كالمية ممثلة أساسا«

  .5 » أخرى تقريريةو  اجتاه املستمع، فتنقسم إىل أفعال متحققة أو إنشائية

نوضح ذلك يف و  فعل األمر،و  فعل اإلعالن،و  الفعل اإلنشائي ينقسم بدوره إىل فعل الوعد،و      

  :الرسم البياين اآليت 

  

  

  

  

  

  
       

كان قد استعمل مصطلح " أوستني"وال " سريل" -ال-جتدر اإلشارة إىل أنه من جهة        

pragmatique ،هذا املصطلح للداللة على  من جهة أخرى شاع استعمال«و يف نظريتهما

الذي صنف نظرية أفعال " فينيو"و ،"منقونو"نظرية أفعال الكالم، تندرج يف نظرية احلديث مثل 

املالحظ أن الفعل الكالمي احتل نواة مركزية يف الكثري من األعمال و  .6» )الكالم ضمن التداولية

يعد نشاطا و  ازي تأثريي،يل إجنالتداولية، ذلك أنه يعين كل ملفوظ ينهض على نظام شكلي دال

ازية، شريطة أن تتوفر فيها التحقيق أغراض إجن Acte Locutoiresماديا يتوسل أفعاال قولية 

 Acteغايات تأثريية و  .القبول القائمة على رضا الطرف اآلخرو  مسة اإلجياب
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Perlocutoires ،يف من مثة يتحول الفعل إىل إجنازي تأثريي«و ختص ردود فعل املتلقي 

  .7 » )املخاطب مؤسساتيا أو اجتماعيا مبعىن حتول الفعل الكالمي إىل فعل إجنازي

  :يقوم الفعل الكالمي على خصائص ثالثة 

  

  

 

 

صارت قيمة  التداوليون حىتو  كل فعل كالمي يقوم على القصدية، اليت متثلها الفالسفة«و   

ما تؤديه من و  املرتبطة بغايةو  ابطية،تداولية نصية حوارية، تتأسس على شبكة من املفاهيم الرت 

يتحدد الفعل اللغوي بتحديدات خمتلفة، تعود إىل . 8 » وظيفة تأثريية اجتماعية يف اآلخرين

مع ذلك فإن و  املنطلقات اليت انطلق منها الدارسون، التحديد مفهومه،و  اختالف املرجعيات

منها و  يعين حتقيق أفعال لغوية،تكلم لغة ما، أو التحدث مبا ..... << املتفق عليه هو أن 

، أو إثارة Les Ordres، أو إعطاء أوامر Affirmationأفعال تصلح للتأكيد على أشياء 

، أو غري ذلك من Des Promesses، أو القيام بوعود Les Interrogationأسئلة 

ركز على تأويل يعترب الفعل اللغوي حمور اهتمام الدراسات التداولية، اليت ت«و .>>اللغوية األفعال

 التهديداتو  النصوص باعتبارها أفعال اللغة، أو جمموعة من املتتاليات ألفعال اللغة، كالوعود

بتعبري أدق فإن التداولية تقوم بتحويل خمتلف و  .9 » األوامرو  الطلباتو  اإلستفهامات و 

. 10»بالقصدفإن الفعل اللغوي يرتبط ارتباطا وثيقا «لإلشارة و  املوضوعات إىل أفعال لغوية،

القصد «ـ فاألفعال اللغوية من هذه الوجهة تعد مبحثا أساسيا يف دراسة مقاصد املتكلم ونواياه، ف

حيدد لنا الغرض من أي فعل لغوي، كما حيدد هدف املرسل من وراء سلسلة األفعال اللغوية اليت 

 "أوستني " : على رأسهم و  »أكسفورد<< زعماء هذا االجتاه هم فالسفة و  . 11 » يتلفظ �ا

من و  االنتقاد كثري من اللسانيني يصعب حصرهم،و  ، مث تناول هذا التيار بالتوضيح" سريل" و

فضل هذه «و األقوال اإلجنازية،و  األسس النظرية اليت يقوم عليها التفرقة بني األقوال اإلخبارية،

يف، و  منع،و  حث،و  حض،و  أمر،: يتعلق مبا بعض األفعال مثل و  األخرية إىل أقوال إجنازية ظاهرة

  .12» ...مع إسنادها إىل ضمري املتكلم، يف فعل مضارع ... عرب و  أتی،و  وردع،
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  :مراحل تأسيس الفعل الكالمي: ثالثا 

  :مرحلة التأسيس مع أوستين  -1

فتح أوستني آفاق املرحلة التداولية بعد أن دشن مبحثا جديدا بدأه بانتقاد التداوليات الصورية اليت 

فهي ال تعدو أن تكون جمرد دالليات إستفادت يف . نظره التداوليات باملفهوم الصحيح ال متثل يف

عات الصورية اليت نز نطالقا من هذا اعرتض على توجه الوا. بعض جوانبها من املقومات التداولية

ساعيا إىل رسم مسالك جديدة لتناول الظواهر اليت استهدف البحث ، يةرب تم إال باجلمل اخلمل �

 .13»حتويلهو  التأثري فيهو  الوصف، بل وسيط لبناء الواقعو  اللغة ليست جمرد أداة لإلخبار«ـ ف. فيها

يتضح لنا من خالل هذا أن أوستني سلك مسلكا جديدا فهو يرى أن اللغة ال تقتصر وظيفتها 

أعمق و  اإلخباري فحسب وإمنا هي تتجاوز هذا املفهوم إىل مفهوم أوسعو  على البعد التواصلي،

التأثري فيه هي نقلة متميزة يف تصورنا و  تغيريهو  تفاعلها مع الواقعو  ذلك، يتمثل يف ارتباطهامن 

 .أمسى من ذلك هو التأثريو   أعلىهو التواصل، إىلو  للغة باالنتقال من ذلك املفهوم املتداول أال

هي مؤسسة  التعبري عن األفكار، إمناو  فهو يرى أن وظيفة اللغة األساسية ليست إيصال املعلومات

تتكفل بتحويل األقوال اليت تصدر ضمن معطيات سياقية إىل أفعال ذات صبغة اجتماعية، 

هو فتح و  يكون قد أجنز فعال اجتماعيا >>فتحت اجللسة<<: حينما يقول القاضي «

  . 14»)اجللسة

أطلق و  إما كاذباو  وصفا يكون إما صادقا State Of Affairesوصف وقائع العامل       

رأى أن هناك نوعا آخر من العبارات يشبه و  ،Descriptive Fallacyملغالطة الوصفية عليه ا

ال يرصف بصدق وال كذب، كأن يقول و  العبارات الوظيفية، يف تركيبها لكنه ال يصف وقائع العامل

 قدو  أوصي بنصف مايل ملرضى السرطان، أو يقول: أنت طالق، أو يقول : رجل مسلم المرأته 

بل إنك إذا نطقت بواحدة منها أو «مسيته حيي، وال توصف بصدق أو كذب،  :بشر مبولود 

)  Perform Action( بل تؤدي فعال  To Make Statementمثلها ال تنشئ قوال 

 األفعال الكالمية من حيث" أوستني"قسم  «. 15 » فهي أفعال كالم، أو هي أفعال كالمية

تحيل حصرها، مث إن إحصاءها العددي لن يفيد يسو  ا كثريةمعناها إىل جمموعات وظيفية، أل�

  .16»ذاته "أوستني"هو تقسيم غري مستفيض باعرتاف و  شيئا يف فهم وظائفها يف احلديث،

  : تصنيف أوستين  - أ



  في اللغة واألدب إشكاالتمجلة        2021: السنة 2: عدد 10: مجلد
ISSN:2335-1586  /E ISSN: 2600-6634  640 - 623: ص 

 

628 

  University of Tamanghasset- Algeria                                                    اجلزائر  -تامنغستجامعة 

  :األفعال الدالة على الحكم  -1- أ

وهي األفعال اليت تبث يف بعض القضايا بناء على سلطة معرتف �ا رمسيا، أو سلطة       

 فهي قد تدل على التقييم أو التقومي أو املالحظة،. ة، وال يشرتط أن تكون دائما إلزاميةأخالقي

قد شبه «و ....تشمل على سبيل املثال أفعال التربئة، احلكم، التقدير، التحليل، إصدار مرسوم و 

التنفيذي الذي يدخل ضمن و  أوستني فعل احلكم بالفعل القانوين املختلف عن الفعل التشريعي

بعض أفعال احلكم عند صدورها عن القاضي تكون ذات صبغة و  .17» )موعة أفعال املمارسةجم

الصواب، خاصة إذا كان احلكم الصادر ال أساس و  ميكن إدخاهلا أحيانا يف جمال اخلطأو  علمية،

  .له

   :أفعال الممارسة  -2- أ

االنتخاب، : جديد مثل هلا القوة يف فرض واقع و  هي األفعال اليت حتلي ممارسة احلق،و         

   .قرار أكثر منه حكمو  هو حتكيم أكثر منه تقدير،و  .....، االستشارة، الرتشيح)الرمسي(التعيني 

  :أفعال الوعد -3- أ

هي األفعال الكالمية اليت تؤسس لدى املتكلم إلزامية القيام بعمل ما معرتف به من قبل «و      

يعمل املخاطب على و  وجوب القيام مبحتوى قوله، إن املتكلم بتفوهه بالكالم يؤسس. املخاطب

  .18» القسم الرهان، التعهد، الضمان: االعرتاف �ذه اإللزامية، مثال ذلك 

   :أفعال السلوك  - 4-أ 

وهي تشكل جمموعة متباينة ترتبط بالسلوك االجتماعي للمتكلم، وهي اليت حتمل املتكلم      

االعتذار، التهنئة، التعزية، الشكر : ل إزاء املخاطب مثل على إختاد املوقف املنصوص عليه يف القو 

   :أفعال العرض  -5-أ ...

اإلثبات، : هي تدخل يف عالقة ما يقوله املتكلم عند احلديث عن طريق احلجاج، مثل «و      

تذهب نظرية أفعال . 19» .....التأكيد، النفي، الوصف، التعريف، التأويل، الشرح، التوضيح 

منطية، بل ختتلف و  ردةتصورا�ا إىل القول بأن اجلمل اللغوية ال تنقل مضامني جم الكالم ضمن

السياق، باإلضافة إىل مقتضيات أخرى تساهم يف حتديد داللة و  حبسب عوامل عدة منها الذات

  .وقوته  اللفظ

  ): searle(  سيرلتصنيف  - ب
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  :عددها عنده مخسة و  ما يعتربه أصنافا أساسية لألعمال يف القول سريليقدم       

  ): Assertives( الخبريات  -1ب

بصدق احملتوى و  يتعهد بوجود حالة األشياء يف الكونو  ختتص اخلربيات بأن املتكلم يلتزم«و 

  .20» أفرتضو  أستنتجو  أؤكدو  أثبت: من اخلربيات و  القضوي،

  ) : Directives( التوجيهيات  - 2- ب

هذا السعي و  ملتكلم جلعل املخاطب يفعل شيئا ما،متثل سعي ا إمناخاصية التوجيهات «و      

أبرز أفعال و  االقرتاح أو االلتماس أو األمر أو اإلحلاح يف السؤال،و  ختتلف درجاته بني جمرد الطلب

  .21» )أنصحو  أرجوو  آمرو  أطلب: هذا الصنف 

   : ) Commissives( الوعديات  - 3- ب

ام املتكلم بدرجات خمتلفة، باعتماد سلوك خاصية الوعديات أن غرضها القويل هو التز «و      

  .22 » وافقو  صادقو  تعاقدو  راهنو  تعهد: من أمثلتها و  معني مستقبال

  ) : Expressives( اإلفصاحيات  - 4- ب

غرض القول يف اإلفصاحيات فهو التعبري عن حالة نفسية معينة يف شرط الصدق بإزاء «أما       

 أشجب و  أعتذرو  أهنئو  أشكر: من اإلفصاحيات و  قضويحالة األشياء اليت حيددها احملتوى ال

  .23» أرحبو 

متتاز اإليقاعيات «و ) : Declarations( أو )  Declaratives( اإليقاعيات  -5-ب

بأ�ا إجياد احلالة من حاالت األشياء يف الكون مبجرد إجناز عمل لغوي إيقاعي ناجح، من ذلك 

جمرد قول و  إجياد هلا،و  هو إيقاع لالستقالة" استقاليتم أقد"أن جمرد اإلعالن عن تقدمي االستقالة 

  مبجرد التصريح بالقبول بالزواج هو حتقيق للزواج و ، يوجدهو  عبارة الطالق بنجاح يوقع الطالق

من الزواج إىل و  و يف مجيع احلاالت بعد تغيريا لوضعية ما من شغل الوظيفة إىل عدم شغلها

  .24» من العزوبية إىل الزواجو  الطالق

  25 :و نقوم بتصنيفها يف اجلدول اآليت 
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الحكم حسب تصنيفات و  في زهر األكم في األمثال األفعال التوجيهية تجليات: رابعا 

  سيرل

إن األفعال التوجيهية مهمتها اجلوهرية محل الشخص على القيام بفعل معني، وهي تأيت يف         

  .اخل.... ستفهاماالو  النصحو  النهيو  کاألمر: أنواع شىت 

مل نعد نتعامل مع الفعل بصورة اعتباطية عشوائية ال مربر هلا، بل أضحى حيمل يف حوزته        

لذلك حناول من خالل هذه املدونة استخالص أهم األفعال . دالالت عميقة غايتها التأثري

ون املثل غري مرتبط لك) مجهور املستمعني ( املستمع و  التوجيهية املرتبطة بني طرفني مها املتكلم

نية خملصة و  عامة الناس، فاملرسل البد أن حيمل رغبة صادقةو  إمنا هو موجه إىل كافةو  بفئة معينة

 ة التأثرياألول حيمل مسو  يقوم بفعل شيء مايف توجيه الثاين أي املرسل إليه هذا األخري الذي 

اء األفعال التوجيهية اليت زبدته، لذلك حناول إحصو  هذا هو جوهر الدرس التداويلو  اإلقناعو 

  .عددها حىت نلمس تأثري املتكلم يف املستمعو  وردت يف باب األلف يف جدول
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من خالل اجلدول نالحظ غلبة األفعال التوجيهية األمرية على باقي األفعال األخرى فاألمر     

إن طغيان األفعال األمرية مرتبطة  ).1(ء النداو  )06(االستفهام و  )05(النهي و  )12(بلغ عدده 

 ة،خمتلفو  إحلاحه على قيام الطرف الثاين أال وهو املستمع مهام عدةو  ارتباطا وثيقا برغبة املتكلم

  .   26» إذا عز أخوك فهن«: مثال ذلك و 

إذا أراد املتكلم يف هذا الصدد تبليغ رسالة إىل املستمع يراد ما إذا كان أخوك عزيزا عندك ف      

فاجلانب الظاهر هو األمر بلفظ . ختضع له حىت تسلم من شرهو  تصعب واشتد ال بد أن تلني

)  Searle(  سريلصريح دال عليه لكن عندما حنول يف أعماق هذا املثل حبسب آراء جون 

بالفعل املتضمن يف القول أي  سريلهذا ما يقابله عند و  .ه خيفي جانبا آخر أال وهو التحذيردجن
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ميكن . اجلانب الغري الظاهر أو املسكوت عنه فاألشياء ال تفهم بظواهرها بقدر ما تفهم ببواطنها

 :متثيل رسالة هذا املثل مبا يلي 

  

  

  

  

  فاملتكلم يف هذا املثل هو النيب عليه الصالة    27 » إذا مل تستح فاصنع ما شئت«: و املثل اآليت 

اول من خالل هذا املثل تبيان قضية معينة موجهة إىل املستمعني مهما كانت در جام و السالم ح

هي احلياء أو االستحياء مسة خلقية ال يتسم �ا مجيع الناس، يف هذا املثل جند و  خمتلفة أو متفاوتة،

ركاب  تلميحا بأن الرادع لإلنسان عن السوء هو احلياء، فإذا اخنلع عنه كان كاملأمور يف إو  إشعارا

التهديد و  الفعل التوجيهي التوبيخ  سيء، حيمل يف طياته هذاو  تعاطي كل قبيحو  كل حمذور

فالفعل . دف اإلقناعهي احلياء �و  عقول املستمعنيو  فاملتكلم أراد غرس فكرة ما يف أذهان

خفايا هذا و  وقعه شديدا عند املستمع ال بد أن نبني مقصدية املتكلمو  الكالمي حىت يكون أثره

  :نوضح رسالة هذا املثل و  .لفعل الذي حيمل مسة التأثريا

  

  

  

  

 

  

  

  

  .28»! إذا دخلت أرض احلصيب فهرول «: و عندما نأخذ على سبيل املثال هذا املثل 

العافية لتجنب و  طلب السالمةو  هو ضرورة احلذرو  لقد أراد املتكلم قيام السامع بشيء ما       

هو مكان باليمن أن يدخل مهروال أي و  ذي يقصد احلصيبالوقوع يف املعاصي فأمر املستمع ال
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الروعة، فتجنبا لفتنتهن البد من اإلسراع و  مسرعا ملا حيتويه ذلك املكان من نساء يف غاية اجلمال

أطلق اجلزء املتمثل يف ذلك املكان لتنبيه و  جند أن باطن هذا األمر هو التحذيرو  عند الدخول،

  .اخلطيئة مفاده أيضا النصح واإلرشاد الوقوع يفو  املتلقي إىل الفتنة

أراد املتكلم هنا تبليغ املستمع الذي يصيبه . 29» إذا نزل بك الشر فاقعد« :يف هذا املثل و       

يتأىن و  فتنة ثائرة أن يرتبصو  يتسرع يف إصدار األمور، فهو يوجهه إذا رأى هوال حاصالو  شر معني

إذا مسعت بسرى القني «: قوله و  .قوع ما هو أسوأمضمونه هو التحذير من و و  دون إسراع، مغزاه

يوجه كالمه للمستمع حيث يعرف كذب الرجل فريد صدقه فالشخص .  30)فاعلم أنه مصبح

يصدق يف موقف معني أحد لن يصدقه لكونه معروف و  الذي يكذب بصورة استمرارية يأيت يوم

هدف األمر هنا و  اإلخالصو  جند بذلك نية املتكلم وهي التوجيهو  بالكذب فأضحى لصيقا به،

عندما نتقل إىل النهي بعده وجها آخر من األفعال التوجيهية غايته األساسية قيام  .هو التحذير

املستمع بشيء ما عن طريق النهي، لكنه مل يأت بصورة مكثفة على عكس األمر فإذا أخذنا هذا 

  .  31» ال تأمنهو  أخوك البكري«: املثل 

ا أن �حيذر املستمع على قضية أساسية مضمو و  التنبيه، فهو ينبهو  تحذيرجاء النهي بصورة ال      

مضمون النهي أيضا هو التوبيخ، فهناك و  جيب عليك أن حتذر منه فكيف بغريه،و  أخوك شقيقك

يف آخر املطاف يكتشفون أن و  العديد من األشخاص من يعتربون األصدقاء خري من األشقاء

وجه املتكلم رسالته إىل كافة . ختتلف عن األشخاص الغرباء مكانتهو  األخ يبقى أخا يف مكانه

 إن احلذر ال يغين من القدر«: عندما ننتقل إىل هذا املثل . إقناعهمو  الناس حملاولة التأثري فيهم

القدر، فأراد يف املستمع الذي و  حاول املتكلم إرسال رسالة للمستمع حول قضية القضاء. 32»

. اهلروب من حتمية القدرو  در، فاإلنسان الذي حياول الفرارحيذر من أي شيء خوفا من الق

إن حاول ذلك فلن يستطيع فالشيء املقدر آت و  فجاء هذا املثل لتبيان أنه ال حمال للفرار، حىت

هذا املثل من األمثال احلكمية لصاحبه هانئ بن قبيصة الشيباين، وجه كالمه إىل قومه و  .ال حمالة

كان يهدف من وراء ذلك و  م مشهور من أيامهم فقال هلم هذا املثل،هو يو و  حيرضهم يوم ذي قار

استقبال املوت بال خوف أو حذر فجاء النهي �دف و  قومه على القتال) قومهم ( حث 

مثل رسالة هذا املثل لكون و  اإلرشادو  كذلك للنصحو  هو احلث على القتالو  استذكار شيء معني

  .املتكلم معلوم
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  .33» إنك ال حتني من الشوك العنب«:  ويف هذا املثل

املتكلم ميكن عده حكيم من احلكماء لكون و  جاء هذا املثل ليناقش قضية اخلري والشر،       

اإلقناع عن طريق و  هذا املثال من األمثال احلكمية، فبني املتكلم للمستمع صورة من صور التأثري

الفساد ال نكتسب به صالحا،  و  نه خرياالنهي، فمن يزرع شرا جيين شراء فالشر ال نستحصل م

كما أن العنب ليس خبارج من الشوك، فالشوك يف حقيقة األمر ال يلد إال شوكا، فإذا أوقعت شرا 

أراد بذلك يف املستمعني على الشر . ال حتصد إال شوكاو  أو ظلمت أحدا فقد غرست شوکا،

 يد على نتيجة حتمية ال مفر منها،غاية النهي هو التأكو  العكس صحيح،و  لكونه ال يلقى إال شرا

غايته أيضا التحذير فالذي يقبل على و  غايته أيضا التوبيخ لكون الذي يزرع شرا ال يلقي خريا،و 

فيه نوع من االستهزاء فالذي يزرع شوکا فمن . شر مستقبال فهذا املثل خري دليل ملا يلقاه غدا

 تارة يوبخو  جنده يؤكد ومرة أخرى حيذر، فالنهي جاء بصورة خمتلفة مرة. املستحيل أن جيد عنبا

كلها حتمل يف حوز�ما دالالت باطنية على رغبة ملحة ونية يف إصالح املستمعني يف و  يستهزأ،و 

ذلك راجع الكون الشر قد كثر يف األمم العربية فجاء النهي مشبعا و  أرجاء أحناء ا�تمعات العربية

 :ل هذه الرسالة كالتايل منثو  غايته اإلقناعو  ذلك قصدهو  بأغراض شىت
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 .34» أمر مبكياتك ال أمر مضحكاتك«: يف هذا املثل و       

يتحسر من و  يغضبو  يلهيهو  أراد املتكلم يف املستمع الذي يتبع الشخص الذي يضحكه

جند يف طيات هذا النهي و  النهي هو التحذير من هؤالء األشخاص دكيه مفايبالشخص الذي 

غفلة يستمع فقط و  حلمو  ب مثل هذه األمور لكو�ا جتعل اإلنسان يعيش يف وهماألمر باجتنا

يرشده، فأمر املستمع بإطاعة من يدله على و  يتجنب الشخص الذي ينصحهو  للذي يضحكه

يتقل و  إن كان ذلك يبكيه،و  ينبهه من رقدة الغفلة، حىتو  معادهو  يبصره بصالح معاشهو  رشاده

 يؤنسهو  يسعدهو  إن كان ذلك يضحكهو  حيب،و  يأمره مبا يهوى ال يطع منو  يؤديه،و  على نفسه

النية يف الرغبة يف و  اإلرادة اخلالصةو  يسليه، أال نلمس من خالل هذا املثل صورة الرغبة الصادقةو 

  .إقناعهم إىل غري ذلك من األفعال التوجيهية اليت تفيد النهيو  إصالح املستمعني

أهداف و  األفعال التوجيهية اليت يراد �ا حتقيق غايات بعد االستفهام هو اآلخر لون من ألوان

فإذا  .مقصدية املتكلم من ورائهو  معينة لذلك حناول تبيان االستفهام الذي ورد يف باب األلف

هو مثل مأخوذ من قول النابغة و  35 » أي الرجال املهذب؟«: أخذنا هذا املثل على سبيل املثال 

جاء االستفهام للنفي أي و  إبالغه على قضية معينةو  جيه املستمعفأراد املتكلم تو  .يعتذر للنعمان 

ال رجل يكون أبدا حسن الفعال، حممود اخلصال، فليس كل الرجال مهذبني فجاء االستفهام 

 مبعن اإلنكار فاملتكلم على دراية مسبقة بأنه ليس كل الرجال مهذبني فكانت الغاية منه الذم

االستفهام أيضا أننا  ميكن اعتباره استفهام حقيقي أراد به  يدخل يف باب هذاو  تقومي السلوك،و 

  . الصفاءو  املتكلم استحضار حقيقة معينة أنه ليس كل الرجال يتصفون بسمة اخللق
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ظاهرة : هي و  طرح املتكلم يف هذا املثل قضية موجودة منذ األزل. 36» أي داء أدوي من البخل«

علم به، فكأنه و  هو على درايةو  يستفهم على شيء جاء االستفهام إنكاري فاملتكلم هناو  البخل

هو يهدف من وراء ذلك الذم فهو و  مياثل البخلو  يود القول أنه ال يوجد داء يف احلياة يضاهي

  .بصدد ذم هذه الصفة الدنيئة اليت يتحلى �ا العديد من الناس

جاء . فةويهدف كذلك إىل حث املستمعني على ضرورة التخلي أو الكف من هذه الص     

ميكن أن نصنف هذا االستفهام . التأثري يف املتلقي أو املستمعو  االستفهام اإلنكاري �دف اإلقناع

حقيقي يهدف ما إىل  يف خانة أخرى وهي االستفهام احلقيقي لكونه تطرق إىل قضية ذات بعد

األنصار  عندما قدم عليه نفر من) ص(هو من كالم الرسول و  استذكار املتلقي حول هذه الظاهر،

أي داء أدوي من و  ) :ص(فقال الرسول . من سيد کم؟ قالوا اجلد بن قيس، علی خبل فيه: فقال 

السالم بذلك إىل لفت انتباه املستمعني على أنه ال يوجد داء يضاهي و  أراد عليه الصالة. البخل

 :منثل هذه الرسالة كاآليت و  .البخل

  

  

  

  

  

  

  

  :و منثله أيضا كاآليت 

  

  

  

 

  

    37» أنت مئق فكيف نتفق ؟و  أنا تئق«: أخدنا هذا املثل  و إذا
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املختلفني يف و  أساسها انه ال جيتمع املتناقضنيو  املتكلم يرسل رسالة للمستمع جوهرها      

ال و  ق هو الباكي الذي يضيق صدرهئاملو  السريع إىل الشر،و  ق هو املمتلئ غضبائاألمور، فالت

ع؟ جاء مبعىن االستفهام اإلنكاري فهو يدرك سلفا أن حيتمل ذلك، فكيف لألضداد أن جتتم

 وضح للمستمع على ضرورة التجنب. املتناقضني ال اجتماع هلما فيهدف بذلك إىل تقومي السلوك

ال قوة له فمن خالل هذا املثل حياول و  احلذر من هؤالء، فإذا كان املستمع باكيا ضعيفا ال حولو 

  .اإلرشادو  قوي املتعب فجاء أيضا االستفهام للموعظةاجتناب نقيضه املتمثل يف اإلنسان ال

 .38» أنت بالقرقوس منی جنتمع؟و  أنا بالقوس«: و يف هذا املثل 

صعب و  بني املتكلم يف هذا النوع من املثل من خالل االستفهام فكرة التباعد يف األمكنة      

عارف به سالفا لذلك  هوو  االجتماع حيمل يف طياته اإلنكار فهو يستفهم على شيء،و  اللقاء

أراد مالقاة شخص معني يف و  الذي يكون يف مكان بعيد) املستمع حاول إقناع الطرف الثاين

  .التوجيهو  موضع آخر بعيد فمن الصعب اجتماعهما وكان يهدف بذلك إىل النصح

  . 39» أنت صلف، فكيف نأتلف؟و  أنا كلف،«: ويف هذا املثل 

 ني يف األخالق، فالكلف هو الذي يكون ولوعا بالشيء،بني املتكلم للمستمع فكرة املتباين

إقناعه على  و  التمدح مبا ليس عندك فأراد حث السامعو  الصلف هو التكلم مبا يكرهه صاحبكو 

 ما شابه ذلك فمن الصعب ائتالفهماو  األخالقو  التوجهاتو  كون الشخصني املختلفني يف اآلراء

  .يدخل يف خانة االستفهام اإلنكاريو 

  . 40» أخوك أم الذئب؟«: نأخذ هذا املثل  و عندما

 اإليناسو  هي كون األخ شأنه الوفاقو  حاول املتكلم توجيه املستمع حول قضية معينة     

نيته و  استفهام حيمل يف طياته إخالص املتكلم، اخليانةو الذئب شأنه الغدر و  اإلحسانو  اإلعانةو 

يك العواطف فاملتلقي أو املستمع الذي أخذ أخا حتر و  رغبته اجلاحمة يف التأثري يف النفوسو  الصادقة

. الغادرو  اجتنابه فهو مبثابة الذئب اخلائنو  ما شابه ذلك فعليه احلذرو  آخر متمثل يف الصديق

أقنع املتلقي باالعتماد على . اإلقناعو  هو التأثريو  توفر شرط من أهم شروط الدرس التداويل

اإلرشاد حىت يراجع و  معاين أخرى مفادها النصحاالستفهام الذي خرج من معناه احلقيقي إىل 

  .ينظر إىل األمور مبنظار عقالين سليمو  املستمع نفسه

  إياك أعين، وامسعي يا جارة؟: و النداء ظهر يف هذا املثل 
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  .مفاذه هو لفت االنتباه و  هو يقصد شيئا آخرو  و طلقه املتكلم عند إظهار املرء شيء

  خاتمة ال

، وجدنا أنا ترتكز على مظهر داليل مهمناه عن نظرية األفعال الكالمية من خالل ما عرض       

وهو اعتبار تلفظاتنا وأقوالنا أفعاال وإجنازات هلا نتائج وانعكاسات على باقي األنشطة اليت نقوم 

و�ذا ينشأ املعىن عن تلك اآلثار اليت حتدثها األفعال الكالمية فهي تقر بوجود احلاالت ، �ا

ومن بعض أهم النتائج ، لتأثريية لدى املتلقني ولعل ما قدمه سريل دليل واضح على ذلكالذهنية وا

  : اليت توصلنا إليها  ما يلي

إن الدرس التداويل درس غين وثري ويشكل حلقة متقدمة يف مسرية الّدرس اللساين، ولكّنه  -

  .درس مرتامي األطراف متداخل، متعاضد كشبكة عنكبوتية

  .الكالمية هي مثرة من مثار الّدرس التداويل، وميكن عّدها زبدة الّتداولية وجوهرهانظرية األفعال  -

  .أوستني وسريل رائدان من رّواد الّتداولية عموما ونظرية األفعال الكالمية خصوصا -

فالعالقة إذن ، أوستني هو املؤسس واملدّعم األّول هلذه التظرية وسريل هو مكّمل لعمل أستاذه -

  .تأسيس وبناءهي عالقة 

األمثال واحلكم يف كتاب احلسن اليوسي تتمتع بقدرة تبليغية إفهامية غايتها القصوى التأثري  -

  .واإلقناع

هذا ... يف األمثال جمموعة من األفعال التوجيهية املرتاوحة بني األمر، والنهي، واإلستفهام  -

  .هالتنويع راجع ال حمالة إىل شذ اِنتباه املستمع والتأثري في

  

  :هوامش
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