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الذي يترتب الحربكٕاعالنفي الواقع؛ ٔافعاال؛ بل تُحقق لنا اإلخبار
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سماهاةاإلنشأىيالقوىلهذهجديدتصنيفوضعحاولكما،األبعاد
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.نشأتها 4-

.اتجاهاتها 5-

  .قراءات محبذة 6-
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 الجمهوريّة الجزائريّة الدّيموقراطيّة الّشعبيّة

 تداوليةالمادة:                                                                    جامعة البويرة

 ماستر الثانيةالمستوى:                                                            كليّة اآلداب واللّغات 

 األستاذ: فرحات بلولي                                                         اللّغة واألدب العربيّ قسم 

 

 :هي أنماط؛ (05) خمسة من )سورل(  نموذج يتكّون

خط              أو بصحة المتكلم التزام هو األفعال هدف هذه (Assertif):اإلثباتيّة األفعال .1

إلى               الكلمات من يكون التّكييف اتجاه أنّ  كما كاذبة،أو  صادقة فهي الملفوظ؛

 ...أستنتج أدعي، :أمثلة ذلك العالم، من

 حيث من القيام بشيء؛ على المتلقي حمل محاولة هي (Directif):التّوجيهيّة األفعال .2

 ملحة محاولة أو شيء فعل كالدّعوة إلى بسيطة المحاولة تكون وقد اإلنشائّي، الهدف

 ...أمر كتوسل، أفعال النّمط هذا . ويدخل في..ما شيء فعل على كاإللحاح

      مع تعريف نفسه هو إّن تعريفها )سورل( قال (Promissif):الوعد أفعال  .3

تدخل       ال النّمط هذا في أدرجها )أوستين( التي األفعال بعض هناك لكن )أوستين(؛

 ...ل ومستعد فّضل،  :منها فيه -فعال-

)قاعدة(         في بُعد محددة نفسية حالة عن التّعبير هو (Expressif):الّتعبيريّة األفعال  .4

لها       ليس هذه األفعال أنّ  ياُلحظ القول( كما في متضمن )صدقها اإلخالص

 النّمط هذا في ويدخل إلى الكلمات، العالم من أو العالم إلى الكلمات من سواء تكييف؛

 ...والتّعازي واالعتذار كالّشكر األفعال من مجموعة

 فبمجرد مع الواقع، للفعل القضويّ  المحتوى بتساوي النّمط هذا يتميّز اإلعالنات:  .5

 من جزء النّمط هذا )سورل( إنّ  ويقول فعال، الرئيس الّرئيس؛ فأنت أّنّك أعالني

 نونكالقا لتحقيقه لغويّة هيئة غير وجود ويتطلب األوستينيّة، اإلنجازيّة األفعال

 ...والدّولة

 



 الجمهوريّة الجزائريّة الدّيموقراطيّة الّشعبيّة

 تداوليةالمادة:                                                                    جامعة البويرة

 ماستر الثانيةالمستوى:                                                            كليّة اآلداب واللّغات 

 األستاذ: فرحات بلولي                                                         اللّغة واألدب العربيّ قسم 

... وقد كنت ذكرت أنني سأحاول أن أقدم تصنيفا أوليا عاما وأبدي بعص المالحظات على ما 

ئات أقترحه من تصنيفات، إذن سأشرع في العمل... وعلى ذلك فإني أميز خمسة أصناف أو ف
عامة، وإن ُكنت مع ذلك غير مسرور وال راض عن أية واحدة منها... هذه األصناف من 

 العبارات المتلفظ بها والمصنفة تبعا لقوة فعل الكالم... هي:
 Verdictives.1( القرارات التشريعية                                              1

 Exercitives.2التشريعية                                            ( الممارسات2

 Commissives.3( ضروب اإلباحة                                             3
 Behavitives.4( األوضاع السلوكية )وهذا أشق(                                 4

 Expositives.5                           ( المعروضات الموضوفة                 5

وسأتناول هذه األصناف على هذا الترتيب؛ إال أني سأعطي قبل ذلك فكرة مختصرة عن      
 كل واحدة منها.

فالصنف األول، وهو األحكام والقرارات القضائية، يختص بكونه ناتجا عن إصدار حكم      

كام، سواء أكان ذلك الحكم من هيأة قضائية أم في المحكمة كما يدل على ذلك اسم هذه األح
من ُمحكم تختاره األطراف أم من حكم)في الملعب مثال(. غير أنه ليس من الضروري أن 

تكون هذه القرارات نهائية، فقد يكون الُحكم مثال تقديريا أو على صورة رأي أو تقييما. وفي 

واقعيا كان أم قيمة، لكن الشيئ  جميع هذه الصور يتعلق األمر بإصدار ُحكم حول شيئ ما،
 المحكوم فيه قد يكون ألسباب مختلفة غير متأكد تمام التأكيد.

والصنف الثاني، هو الممارسة التشريعية، فيتعلق بممارسة السلطة، والقانون، والنفوذ،      

وأمثلة ذلك التعيين في المناصب واالنتخابات وإصدار األوامر التفسيرية في المذكرات، 
 عطاء التوجيهات التنفيذية القريبة من النصح والتحذير وغيرها.وإ
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