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  على محمود حجى الصراف  احـثاســم الب

األفعال اإلنجازية فى العربية المعاصرة دراسة داللية   عـنـوان البحث
  ومعجم سياقى

  القاهرة  جـامـعــــة
  دار العلوم  كـلـيـــــة
  علم اللغة والدراسات السامية والشرقية  قـســــــم
  )م٢٠٠٨(الدكتوراه   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
يتناول هذا البحث دراسة األفعال اإلنجازية المتفرعة عن األفعال 

ببحث هذه األفعال " التداولية"الكالمية فى العربية المعاصرة، وتتخصص 
ودراستها وما يحيط بها من سياق وعناصر ممثلة له تسمح لألفعال بأداء 

  .دورها اإلنجازى المقصود بصورة صحيحة وناجحة
ازية فى العربية المعاصرة تهدف إلى الكشف عن ودراسة األفعال اإلنج

مدى استخدام العربية المعاصرة لهذه الوظيفة االستعمالية اإلنجازية اللغوية، 
وتوضيح المجاالت اإلنجازية لألفعال اإلنجازية المتسعملة فى العربية 
المعاصرة، باإلضافة إلى بيان دور هذه األفعال فى تثبيت وتأكيد العالقة 

 بين اللغة والفكر والمجتمع، كما تهدف الدراسة إلى تقديم نموذج الوثيقة
تحليلى لغوى للنقاد ودارسى األدب، والمهتمين بعمليات الخطاب واالتصال 

  .واإلعالم، يستفيدون منه، ويطورون وسائله وتقنياته ويوسعون مجاالته
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  منهج الدراسة
عد تصنيفها يعرض البحث لألفعال اإلنجازية فى العربية المعاصرة ب

 بعد أن عدل تصنيف –ضمن المجاالت الخمسة الرئيسة التى وضعها سيرل 
اإلخباريات، : أوستن وعالج مواضع الخلل فيه، وهى على النحو التالى 

اإلعالنيات، االلتزاميات، التعبيريات، التوجيهيات، وقد كانت األفعال المصنفة 
ويقدم البحث تحليال تكوينيا . تصب فى خانة مجال اإلخباريات وما يتفرع عنه

لبعض أفعال المجاالت الفرعية كنماذج مدروسة يتم الوقوف خاللها على 
  . طبيعة ومفهوم هذه األفعال فى المجاالت اإلنجازية المختلفة

ونظرا لطبيعة األفعال المرتبطة دراستها بالمجاالت وتصنيفها قام 
ن هذه المجاالت ترادفا كانت البحث بدراسة العالقات الداللية بين األفعال ضم

أو تضادا أو غيرها، وقد كان مالحظا لتحقيق عالقة الترادف بين كثير من 
  . األفعال اإلنجازية فى المجاالت المختلفة

وبعد ذلك تم عمل معجم سياقى لألفعال اإلنجازية التى جمعت من 
 العربية المعاصرة وضع إلى آخر البحث ليعين القارئ على الوصول إلى

  .األفعال اإلنجازية بسياقاتها المختلفة
  استنتاجات الدراسة

مثلت نظرية األفعال الكالمية التى طرحها العالم جون سيرل مرحلة  -١
نضوج مفهوم اإلنجاز الذى بدأ جون أوستن بطرحه، وهذه األفعال 
بصورتها التى طرحها كل من أوستن وسيرل التفت علماء العرب قديما 

 من خالل الجهود التى قدموها فى علم النحو إلى دورها ودالالتها
امل شوالبالغة وأصول الفقه، إال أنهم لم يضمنوها فى إطار عام 

  .بالصورة التى طرحها أوستن وسيرل
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تأكيد الرؤية السيميوطيقية التى تفرق بين مستوى التركيب، أو النحو،  -٢
عنى ومستوى الداللة، ومستوى التداولية فى دراسة اللغة، وتحليل الم

 .بالذات

تأكيد التعاضد بن جانبى السياق اللغوى وغير اللغوى، بجميع عناصر  -٣
هذين الجانبين فى الوصول إلى المعنى التداولى المحدد لكل منطوق 

 .إنجازى سواء كان هذا اإلنجاز مباشرا، أو غير مباشر

الكشف عن االستعماالت التداولية لتراكيب العربية المعاصر، على الرغم  -٤
نها لغة مكتوبة فى األصل، لكن براعة الكتاب والشعراء فى صوغ من كو

العبارة والجملة، واإلكثار من اإلرشادات السياقية، ساعد فى تقريب 
 .الشكل المكتوب من الشكل المنطوق فى إفادة الدالالت اإلنجازية

الكشف عن اإلمكانات اللغوية للتراكيب الجملية فى العربية المعاصرة،  -٥
 .عنى، أو تعدد الداللة فى هذه التراكيبوكثافة الم

انتهى البحث فيما يتصل بالعالقات الداللية إلى تحقق الترادف التام  -٦
والناقص بين األفعال اإلنجازية بكشل مكثف داخل المجاالت اإلنجازية، 
باإلضافة إلى وجود عدد من العالقات الداللية األخرى بين األفعال 

  . وتعدد المعنىاإلنجازية كاالشتمال والتضاد
 
  
  

  
 


