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الكربيالكربيالكربيالكربيتتتت يف يدي  يف يدي  يف يدي  يف يدي """"»فرتاض املسـبق يف ديوان »فرتاض املسـبق يف ديوان »فرتاض املسـبق يف ديوان »فرتاض املسـبق يف ديوان جتجتجتجتليّات ليّات ليّات ليّات 
                     للللزنزنزنزنار قبّاينار قبّاينار قبّاينار قبّاين" " " " دويالتدويالتدويالتدويالتمكمكمكمك من ورق من ورق من ورق من ورق

  
        ����دي مشـتةدي مشـتةدي مشـتةدي مشـتة/ / / / أ أ أ أ                                                                  

        - - - - بسكرةبسكرةبسكرةبسكرة––––محمد خيرض محمد خيرض محمد خيرض محمد خيرض جامعة جامعة جامعة جامعة     
        

 RRRRééééssssuuuummmméééé::::                                                                                                                                                                                                                                                                ::::صصصصامللخامللخامللخامللخ

LLLLa ma ma ma méééétttthhhhode dode dode dode dééééliblibliblibéééératiratiratirativvvve se base e se base e se base e se base 
essentiellement sessentiellement sessentiellement sessentiellement suuuur lr lr lr l’é’é’é’éttttuuuude de la lande de la lande de la lande de la langugugugue ae ae ae auuuu    
cocococouuuurs drs drs drs d’u’u’u’usasasasagggge.e.e.e.    

EEEElle est constitlle est constitlle est constitlle est constituéuéuéuée de ple de ple de ple de pluuuusiesiesiesieuuuurs notions rs notions rs notions rs notions 
parmis lesparmis lesparmis lesparmis lesququququelles les prelles les prelles les prelles les préjugééjugééjugééjugément comme ment comme ment comme ment comme 
éééétant de nattant de nattant de nattant de natuuuure linre linre linre linguguguguistiistiistiistiquququque e e e ququququi se rattaci se rattaci se rattaci se rattachhhhe e e e 
aaaauuuu parties implicites des r parties implicites des r parties implicites des r parties implicites des règègègègles de la parole les de la parole les de la parole les de la parole 
ququququi se passe entre i se passe entre i se passe entre i se passe entre éééémettemettemettemetteuuuur et rr et rr et rr et rééééceptecepteceptecepteuuuur dans r dans r dans r dans 
la commla commla commla commuuuunication.nication.nication.nication.    

LLLLa lana lana lana langugugugue poe poe poe poéééétitititiquququque fait partie de la e fait partie de la e fait partie de la e fait partie de la 
mmmméééétttthhhhode dode dode dode dééééliblibliblibéééératiratiratirativvvve car elle est conside car elle est conside car elle est conside car elle est considèèèèree ree ree ree 
comme comme comme comme uuuun ensemble de pn ensemble de pn ensemble de pn ensemble de phhhhrases et de mots rases et de mots rases et de mots rases et de mots 
ququququi portent des intentions directes et i portent des intentions directes et i portent des intentions directes et i portent des intentions directes et 
implicites eimplicites eimplicites eimplicites exxxxprimprimprimpriméééées par le res par le res par le res par le rééééceptecepteceptecepteuuuurrrr....        

EEEEt ct ct ct c’’’’est lest lest lest le be be be buuuut de notre rect de notre rect de notre rect de notre rechhhhercercercerchhhhe en e en e en e en 
identifiant la notion didentifiant la notion didentifiant la notion didentifiant la notion duuuu pr pr pr préjugééjugééjugééjugément en ment en ment en ment en 
premier liepremier liepremier liepremier lieuuuu ainsi on arri ainsi on arri ainsi on arri ainsi on arrivvvve la possibilite la possibilite la possibilite la possibilitéééé    
dddd’u’u’u’utiliser cette rectiliser cette rectiliser cette rectiliser cette rechhhhercercercerchhhhe dans la lane dans la lane dans la lane dans la langugugugue e e e 
popopopoéééétitititiquququque ae ae ae ayyyyant comme cant comme cant comme cant comme chhhhamps damps damps damps d’é’é’é’éttttuuuude de de de 
NINININIZZZZAR AR AR AR ELKELKELKELKAAAABBBBANANANAN::::    """"EEEEllllkkkkibrite fi ibrite fi ibrite fi ibrite fi yyyyadi wa adi wa adi wa adi wa 
dowadowadowadowayyyylatolatolatolatokkkkom min waraom min waraom min waraom min warakkkk""""....    

JJJJe pe pe pe porte lorte lorte lorte l’’’’allallallalluuuumette alors mette alors mette alors mette alors quququque e e e vvvvos paos paos paos payyyys s s s 
sontsontsontsont        faits de papierfaits de papierfaits de papierfaits de papier.                

ترتكز التداولية ترتكز التداولية ترتكز التداولية ترتكز التداولية iiiiٔساس عـىل دراسـة اللغـة ٔساس عـىل دراسـة اللغـة ٔساس عـىل دراسـة اللغـة ٔساس عـىل دراسـة اللغـة  

    ....ٔاثناء اسـتعاملها و اسـتخدأاثناء اسـتعاملها و اسـتخدأاثناء اسـتعاملها و اسـتخدأاثناء اسـتعاملها و اسـتخدا����ا يف سـياق التخاا يف سـياق التخاا يف سـياق التخاا يف سـياق التخاططططبببب

ـــا  ـــن بيهن ـــدة م ـــاهمي عدي ـــىل مف ـــوم ع ـــا و يه تق ـــن بيهن ـــدة م ـــاهمي عدي ـــىل مف ـــوم ع ـــا و يه تق ـــن بيهن ـــدة م ـــاهمي عدي ـــىل مف ـــوم ع ـــا و يه تق ـــن بيهن ـــدة م ـــاهمي عدي ـــىل مف ـــوم ع و يه تق

ـــة  ـــة بيع ـــة بيع ـــة بيع »فرتاضـــات املســــبقة �عتبارهـــا ذات »فرتاضـــات املســــبقة �عتبارهـــا ذات »فرتاضـــات املســــبقة �عتبارهـــا ذات »فرتاضـــات املســــبقة �عتبارهـــا ذات ططططبيع

قـوانني قـوانني قـوانني قـوانني     مضمضمضمضنيـة وخفيـة مـننيـة وخفيـة مـننيـة وخفيـة مـننيـة وخفيـة مـنجبجبجبجبوانب وانب وانب وانب لسانية تتعلق لسانية تتعلق لسانية تتعلق لسانية تتعلق 

�ي يي يي يي يمتمتمتّمت بني املرسل و املرسـل ٕاليـه يف ّ بني املرسل و املرسـل ٕاليـه يف ّ بني املرسل و املرسـل ٕاليـه يف ّ بني املرسل و املرسـل ٕاليـه يف ���اخلطاب ااخلطاب ااخلطاب ااخلطاب ا

الّشعري ليس مبنالّشعري ليس مبنالّشعري ليس مبنالّشعري ليس مبناااأى ٔى ٔى ٔى     و اخلطابو اخلطابو اخلطابو اخلطاب    ....العملية التواصليةالعملية التواصليةالعملية التواصليةالعملية التواصلية

ــن هــذذذذا املبحــث التّــداوا املبحــث التّــداوا املبحــث التّــداوا املبحــث التّــداويليليليل ــن هــع ــن هــع ــن هــع �عتبــار�عتبــار�عتبــار�عتبــارهههه    مجمجمجمجــال و ــال و ــال و ــال و ....ع

ملفوظات لغويّة حتوي ملفوظات لغويّة حتوي ملفوظات لغويّة حتوي ملفوظات لغويّة حتوي مجممجممجممجموعة من املقاصد املبارشة وعة من املقاصد املبارشة وعة من املقاصد املبارشة وعة من املقاصد املبارشة 

والّضمنية اليت يعّرب عهنا املتوالّضمنية اليت يعّرب عهنا املتوالّضمنية اليت يعّرب عهنا املتوالّضمنية اليت يعّرب عهنا املتلكلكلكلكّم ٔاو املتلقّي ٔاو هـام ّم ٔاو املتلقّي ٔاو هـام ّم ٔاو املتلقّي ٔاو هـام ّم ٔاو املتلقّي ٔاو هـام 

و هو هو هو هذذذذا مـا يسـعا مـا يسـعا مـا يسـعا مـا يسـعىىىى ٕاليـه هـ ٕاليـه هـ ٕاليـه هـ ٕاليـه هـذذذذا البحـث مبحـاو³ ا البحـث مبحـاو³ ا البحـث مبحـاو³ ا البحـث مبحـاو³ ....اااامعمعمعمع

الوقوف عىل مفهوم »فرتاض املسـبق ٔاوال و من الوقوف عىل مفهوم »فرتاض املسـبق ٔاوال و من الوقوف عىل مفهوم »فرتاض املسـبق ٔاوال و من الوقوف عىل مفهوم »فرتاض املسـبق ٔاوال و من 

مثمثمثمثة ٕابراز ٕاماكنية مقاربة هة ٕابراز ٕاماكنية مقاربة هة ٕابراز ٕاماكنية مقاربة هة ٕابراز ٕاماكنية مقاربة هذذذذا املبحث التـداوا املبحث التـداوا املبحث التـداوا املبحث التـداويليليليل يف  يف  يف  يف 
الكربيالكربيالكربيالكربيتتتت يف  يف  يف  يف " " " " ليحتضن ديوان ليحتضن ديوان ليحتضن ديوان ليحتضن ديوان     ....اخلطاب الشعرياخلطاب الشعرياخلطاب الشعرياخلطاب الشعري

لـلـلـلـزنزنزنزنار قبـاين جمـال ار قبـاين جمـال ار قبـاين جمـال ار قبـاين جمـال         """"يدي ودويالتـيدي ودويالتـيدي ودويالتـيدي ودويالتـمكمكمكمك مـن ورق  مـن ورق  مـن ورق  مـن ورق 

  ....ههههذهذهذهذه ا�راسة ا�راسة ا�راسة ا�راسة
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        ::::»فرتاض املسـبق»فرتاض املسـبق»فرتاض املسـبق»فرتاض املسـبق    مفهوممفهوممفهوممفهوم: : : : أوال أوال أوال أوال 

 املتعلّقة جبوانب مضنّية وخفيّة من* التّداولية ٔاحد املفاهمييعّد »فرتاض املسـبق 

فلّلك سـياق قول  .قوانني اخلطاب ا�ي يّمت بني املرسل واملرسل ٕاليه يف العملّية التّواصليّة

وهنا يظهر  .والعوامل اخلارجة عهنم .وهذه أالقوال متوقّفة عىل العوامل اخلاّصة �ملتلكمني

ياق يف فهم القول هو وليد قصد معني « فبتغّريه ميكن ٔان يتغّري القول ا�ي  اّ�ور البارز للسـّ

) املاكن(وحيصل ذ| يف الوسط .يسـمتّد وجوده من خشصّية املتلكّم ومسـمتعه ٔاو مسـمتعيه

 1»ال�ين حيصل فهيام) الّزمان(والّلحظة 

أي ٕاّهنا تكون مزّودة  .فرتاضات مبثابة املعلومات املدسوسة ُخفيةتُعترب »« لهذا

كام ٔاّهنا حتتّل مركزا ٔادىن  .مبالمئة تواصلّية أقّل شاÀٔ من تU اليت تمتتّع هبا املعلومات البيّنة

وحتمكها  .2»مرتبة داخل البنية الّرقاقية اليت يتألّف مهنا حمتوى أالقوال إالجاميل

  .ب العاّمة كسـياق احلال وغريهمالبسات اخلطا ظروف

»فرتاض املسـبق ذو طبيعة لسانّية مبعىن ٔانه ميكن ٕادراكه عن طريق العالمات 

بل ٔاوردها بطريقة آلّية يف  .ويه معلومات مل يفصح عهنا املتلكّم .اللغوية اليت يتضّمهنا القول

تُصنّف يف خانة « :تقول ٔاركيوين .القول ا�ي يتضّمهنا ٔاصال بغّض النّظر عن ُخصوصّيته

ٔاي تU اليت ال تشّلك مبدئيا (وٕان مل تكن مقّررة ¬را.»فرتاضات ّلك املعلومات اليت

aٕاال ٔاّهنا تُنتج تلقائيا من صياغة القول اليت  .)موضوع اخلطاب ال;يم احلقيقي الواجب نق

  3»لتّعبري أالدايئتكون مدّونة فيه بشلك جوهري بغض النظر عن خصوصّية النّطاق ا

ومن هذا املنطلق فاالفرتاض املسـبق ٕاذن هو ٔامر يفرتضه املتلكمون ويسـبق تفّوههم 
 .فاملتلكّمون وحدمه مه ٔاحصاب »فرتاضات املسـبقة .وهو ال يمكن يف لكمة ٔاو عبارة .�ل;م

ا7 دون قو7 ٕامياÀ مهنم بأّن املسـمتعني عارفون بتU املعلومات اليت تُعّد جزء ّمما يّمت ٕايص
عند ّلك معلّية من معلّيات التّبليغ ينطلق أالفراد املتخاطبون من معطيات ٔاساسـّية «فـ
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ويه تشّلك خلفيّة التّبليغ الّرضورية لنجاح العملّية  .ال يّرصح هبا املتلكّمون.معرتف هبا

 .4»ويه حمتواة يف القول .التّبليغية

و رغبته اجلاحمة يف كشف .ريزته الفضولّيةوهذا ما شّلك للمتلقي جانبا ٕاغرائيا ميّس غ
ال يكتفي إالنسان مبظاهر «مسـتورها من ٔاجل الوقوف عىل قصد املرسل ففي ٔاغلب أالحيان

 .5»ولكن يتساءل ٔاحياÀ عن مقصد هذه اللكمة ٔاو تU .اللكامت عند التّعامل مع النّاس
 دفع املتلقّي  ومحa عىل بل يعين .ويف ٔاحيان كثرية ال يعين ال;م ذ| اجلانب التّرصحيي

بل متضّمنة يف أالقوال  .ويه ليست غيبيّة -افرتاضات مسـبقة–التّفكري يف ٔامور تلميحّية 

يُعّرب عن حمتوى موجود يف امللفوظات بصفة غري « وهذا الّضمين من القول  .املّرصحة

 .يمتّزي بدا7 اخلاص فٕاّن حمتواه مرتبط �حملتوى الرصحي ا�ي .كونه بدون داّل ميّزيهو  .مبارشة

 .هذا من ¬ة 6»ولكنّه غائب عىل الّسطح .وذ| ميكن اعتبار احملتوى أالّول موجود مضنّيا

) احلرفيّة(ومن ¬ة Pنية مفن حّق ا�اَطب بدوره ٔايضا ٔان ال يكتفي �ملعاين الّظاهرة 

ملعاين الّضمنية  ٔان يلجأ ٕاىل حساب تأويّيل يُمكّنه من ٕادراك ا« و .املوجودة يف امللفوظات

 .7»و يتّومس فيه القدرة عىل ٕابالغه ضالّته .حساب يفرتض فيه الرضورة

�ا فٕاّن معلّية إالنتاج تتأّسس يف ضوء سـياق التّلقي ا�ي يؤّدي دورا حمورّ) يف 
سلسa من »سـتدالالت اليت يقوم هبا « و يُبىن فعل التّأويل عىل  .معلّية تأويل امللفوظات

 8»القارئ ٔاو املسـمتع ا�ي يُعّول كثريا عىل قدرته »سـتنتاجيّة يف حتديد ما يعنيه املتلكّم
ا�ي خرج ملفوظه عن معناه احلقيقي ٕاىل معاين ذهنية اسـتنتاجيّة يعمل املُتلقّي جاهدا يف 

ذات طبيعة غري مسـتقّرة توافق احلا³ الّيت تصدر عهنا؛ ذ| راجع  التّعرف علهيا ؛ٔالّهنا

و جيوز ٔان يأيت  ما من مضمون ٕاّال « و مضاميهنا ٕاذ ٔانّه  .لرتكيبهتا اللغوية اليت تتعّدد معانهيا
و هكذا من  .و ٔان يأيت من فوق هذا املضمون الثّاين مضمون Pلث .من فوقه مضمون غريه

لكّام توفّر املتلقي عىل معلومات عن هذه املكوÀت « ر إالشارة ٔانّه هذا وجتد .9»غري انقطاع 



الثاينالعدد حوليات ا�بـــــر                                                                                               

   

232 

  

 خمرب اللسانيات واللغة العربية   2014 ديسمرب                                     

  

تكون 7 حظوظ قوية لفهم ) و نوع الّرسا³ .املاكن .املتلقّي  الّرسا³  الّزمان .املتلكّم(
 .10»و تأويلها ٔاي وضعها يف سـياق معّني من ٔاجل ٔان يكون �هيا معىن.الرسا³

فرتاض املسـبق ٕاذ جيعa يسري بصفة ال ميكن ٔالّي خطاب »سـتغناء عن »

فباحتوائه عىل معطيات يعرفها ّلك من املتلكّم وا�اطب ال يعين « متسلسa غري منقطعة 

ولكن يُعترب القاعدة أالساس الّيت يرتكز علهيا اخلطاب يف متاسكه  .ٕالغاء ٔامهيّته ٔاو نفيه

ؤاقّل ٔامهّية ظاهرّ)          .دراكوتتّصف »فرتاضات كذ| بأّهنا ٔاقّل قابلّية لالٕ  .11»العضويّ 
يشّلك هذا التّبطني يف آن « و لكن .و ٔاكرث تبطينا؛ ّمما جعل حمتو)هتا مضمرة عن جدارة

  .12»مصدر قّوهتا كام ٔانّه يزّودها بقدرة التّالعب اليت تذكّرÀ �لقّوة ا�يفة 

نتج ٔالجلها  وهذه القصدية  .امللفوظ»فرتاضات املسـبقة تعّرب عن قصديّة ٕانسانيّة ا³
ٔاّن «فر بذ| جيب التّسلمي بـظولل .ضوهئا فهم معناها اللكّي تسـتوجب ٕاعادة بناهئا ليمت يف

بل هو املعىن ا�ي يسـتخرجه .معىن امللفوظ ليس هو القصد اّ�ال عىل املتلكّم �ّ�ات

ومعمتدا عىل مجموع الكفا)ت اليت  .ا�اطب من امللفوظ منطلقا يف ذ| من بنيته اّ�ا³

 .13»وحادسا قصده اّ�اليل .ومقدار الكفا)ت اليت ميلكها املتلكّم .ميتلكها هو

 .)ا�اليل( »فرتاض املنطقي : ميّزي الباحثون بني نوعني من »فرتاضات املسـبقة هام

امجلa (حصيحتني  فٕانّه يسـتلزم ٔان تكون امجللتني .فبالنّسـبة لٔالّول .و»فرتاض التّداويل

ٔان :فاالفرتاض املسـبق .يعرف محمد أن أالرض كوكب مشيس: مثل) احملكية وامجلa املفرتضة

ٔاّما الثّاين  .فٕاّن امجلa املفرتضة حصيحة .فٕاذا اكنت امجلa أالوىل حصيحة .أالرض كوكب مشيس

فرتاض املسـبق هذه ويبقى قامئا غري متأثّر �لنّفي وخاّصية » .فال دخل 7 �لصحة ٔاو عد�ا

وتعين من حيث أالساس ٔاّن »فرتاض  .�الّطراد عند النفي«معوما توصف 

فٕاذا  .14»حّىت عند نفي تU املقو³ ) ٔاي حصيحا(ملقو³ ما سيبقى Pبتا) التّداويل(املسـبق

فعىل الّرمغ من تناقض القولني  مث قال سـّياريت ليست جديدة .سـّياريت جديدة: قال خشص
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ومن هنا فٕاّن اكفّة  .»فرتاض املسـبق وهو ٔاّن 7 سـيارة ال يزال قامئًا يف احلالنيٕاّال ٔاّن 

وهذا ما ٔاقّرته ٔاركيوين بقولها يف »فرتاضات التّداولية  .»فرتاضات املسـبقة يه دامئًا حصيحة
 .15»و ميكن التّعلق علهيا بشلك لغوي انعاكيس.ٔاّهنا تنفرد مبزية بأّهنا قابa لåّحض« 

عنرص داليل خاّص «: »فرتاض املسـبق بقوDucrot 7)(ويعّرف ديكرو

يكون :؟ و}رة ٔاخرى مبجال النفي)أ (هل:بتعلقه التحوييل }رة مبجال »سـتفهام) أ (للملفوظ

  : وال بأس ٔان منثل �|    16»)أ (من اخلطأ 

                                            حتويa ٕاىل اسـتفهام يعطينا      .)توقف املصنع عن إالنتاج ( = أ 

     .)مل يتوقف املصنع عن إالنتاج( =ج : مث نفيه  .) هل توقف املصنع عن إالنتاج؟( =ب

)  اكن املصنع ينتج( =د: هذه التّحوالت تظهر لنا شيئا مضنيا بني أالقوال الثالثة وهو    

ملصنع مبجّرد تلفّظ املتلكّم      ٕاذ متكّنا من معرفة حال ا .»فرتاض املسـبق: هو" د"والقول 

 .واصطلح عليه ديكرو �لقول املقرّ "  أ "بــ 

من املمكن « ٕاّن املتتبّع حلقيقة »فرتاضات املسـبقة توصلنا ٕاىل نتيجة مفادها ٔانّه     

و يه يف نفس درجة أالمر .وصف »فرتاضات املسـبقة عىل ٔاّهنا ٔافعال Vمية افرتاضيّة

فالبد أن يكون هذا التّلفظ 7 تأثري يف  .)ٔاغلق الباب: (ظنا بــو»سـتفهام فلو تلف 

ا�ي " ٕاغالق الباب"وتأويل القول مبعىن .ولهذا أالخري القدرة عىل الّطاعة) ا�اَطب(املسـمتع
وال تسـند وظيفة االٓمر ٕاّال ملن ُوجد يف وضع يسمح 7 ٕ�صدار  هو مفتوح مسـبقا

 .17»أالوامر

        ::::و املامرسة الشعرية يف ا�يوانو املامرسة الشعرية يف ا�يوانو املامرسة الشعرية يف ا�يوانو املامرسة الشعرية يف ا�يوان        املسـبقاملسـبقاملسـبقاملسـبق»فرتاض »فرتاض »فرتاض »فرتاض : : : : PPPPنيا نيا نيا نيا    

»فرتاضات (ليس مبنأى عن هذا املبحث التّداويل *اخلطاب الّشعري       

�عتباره مجال وملفوظات لغويّة حتوي مجموعة من املقاصد املبارشة والّضمنية اليت ) املسـبقة
امت و تعابري لها مقصديّة مبارشة والّشعراء يوّظفون لك .يعّرب عهنا املتلكّم ٔاو املتلقّي ٔاو هام معا
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ال;م ّمحال لوجوه ولو «ٔاو تفهم �لتّضمني والتّلميح فـ .قد تدرك بطريقة ظاهرة .وغري مبارشة

 .18»بدا ظاهر املعىن؛ ٔالّن الّظاهر ال ينفي »ح&ل

 .النّص الّشعري ٔانّه يتضّمن عوامل غامضة من ا�الالت العامئةهو معروف عن   وكام

وهو يمتّزي عن أالقوال العادية   .الّضمنية اليت ختتفي وراء متاريس جمازية وٕاحيائية وأالفاكر

بني والكثافة البالغية املعقّدة واملتشابكة املتأرحجة .وأالسطرة .بقّوة »نز)ح واخلرق والّرتمزي

ومعاين سـياقيّة مبنّية عىل التّضمني  .حرفيّة قامئة عىل التّقريرية واملبارشة والتّعينيمعاين 

ك .وإالحياء ومتضّمنة يف املعاين احلرفيّة وهذا حيتاج ٕاىل قارئ وحملّل وÀقد تأويّيل يفكّ
اع&د قصديّة النّص ٔاساسا للتّأويل « اّ�الالت يف ضوء مقاصدها وسـياقاهتا الوظيفيّة ؛ٔالّن 

والتّأويل ا�ي يندرج من  .يث الفهمقد يعطيه مصداقية ويضفي عليه صبغته الّرشعية من ح 
وينهتـي  وقد يصنع لنفسه مقاما يفهم يف ضوءه القصد.)النّاطق(ٕاىل الغائب ) النّطق(احلارض

 .19»ٕاليه املراد

وٕاذا اكن املتخاطبون ينطلقون يف ّلك معلّية تواصليّة من معطيات متعارف           
»فرتاضات اخللفيّة التّواصلية  تشّلك هذه«حيث.و متّفق علهيا يه مبثابة افرتاضات

و البىن الرتكيبيّة  .و يه حمتواة مضن السـياقات .الّرضورية لتحقيق النّجاح يف معلّية التّواصل

فالّشاعر كذ| ال يُبدع من فراغ بل يراعي مجموعة من القواعد تضمن التّجاوب  .20»العاّمة

تبىن يف شّق كبري مهنا عىل «  و قد ال تكون هذه القواعد موجودة من قَبل بل .مع نّصه

مجموعة »فرتاضات املسـبقة تتعلّق ببناء »فرتاضات من �ن املبدع عادة بنظريه يف العمليّة 
فالّشاعر ال يبين نّصه  .وتّمت هذه الّصناعة يف ضوء احمليط .التّواصلية ٔاي ا�اطب ٔاو املتلقي

و ما حرصه عىل  .21»ٔابعد احلدود بل يتحّرى مراعاة هذا احمليط ٕاىل .يف عز³ عن حميطه

ذ| ٕاّال ليضمن جناحا لقصّيدته املتأّسسة عىل حلقة من »فرتاضات راعى فهيا الّشاعر مبدٔا 

و ا�ي يقوم عىل تصّور معّني لنوعّية .لّلك مقال مقام: ما ٔاشار ٕاليه البالغّيون حني قالوا 
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يبين Vمه يف عز³ }ّمة عن العامل من ال «مبعىن ٔاّن الّشاعر هو يف الّهناية متلكّم  .ا�اطب

بل هو يفعل ذ| يف ضوء الفرضّيات الّيت  .و عن خماطبه بصفة خاّصة .حو7 بصفة عامة

ّمما جعل من اخلطاب الّشعري نسـيجا  .22»يكون بناها ُمسـبقا عن خشصّية هذا ا�اطب

فيعمل  .حصوالف و دالالت متداخa تسـتوجب التّفكيك.مركّبا من ٕاشارات و تعبريات

واه&ماته واضعا يف احلسـبان ٔاّن اخلطاب الّشعري مزجي بني الوعي  .املؤّول لك معارفه
وهذا ما  .والّالوعي حىت يتسـّىن 7 حتصيل فهم يتناسب مع طبيعة هذا اخلطاب الّشعري

 .طبيعة »فرتاضات املسـبقة يف النّص الّشعري ختتلف عهنا يف ال;م العادي« قاد ٕاىل ٔانّ 

 نتاج الشعري النص فٕاّهنا يف .فٕاذا اكنت يف ال;م العادي Àجتة عن ارتباط بني قضّيتني

 للقارئ يتيح ا�ي هو التّحقق هذا مبعايري خاّصة و .معّني  شلك وفق .الّشعري النّص حتقّق

 .افرتاضاته بناء

اج إالنت ختّص  مسـبقة افرتاضات .املسـبقة »فرتاضات من منطني فٕانّنا ٔامام وعليه

 وهدف الفعل الشعري حتقّق قبل ٔاي .إالنتاج معلية تسـبق اليت العملّيات من مجa ويه

         الفعل هذا خالل من ويسعى.املسـمتع عىل التّأثري حتقيق ٕاىل الوصول »فرتاضات هذه

 الوصول املبدع تََوjّ  اليت أالهداف ٔاو مقاصد املبدع اسـتنتاج ٕاىل -افرتاضات التأويل  -

 ا�ي املشاهبة مبدأ  تعمتد اليت البنية خالل من افرتاضاته صياغة املتلقّي يف ينطلق و .ٕالهيا

 فضاء املتشاهبة تصبح البىن هذه.ما سـياق يف إالبداعي إالنتاج عن صورة يسمح بتشكيل

 .23»املوضوع ٔاو املنتج �حملتوى تتعلّق مسـبقة افرتاضات لبناء

ٕاّال مبا يسّمى �ملناجه التّأويلية اليت تتيح «والكشف عهنا .وال يتسـّىن الوقوف علهيا

و ا�الالت استنادا ٕاىل مجa من الّرشوط .و ٕاثراهئا �ملعاين.لصاحهبا استنطاق البنية اللّغوية

ياق فاملعىن املبارش للّرسا³ سـيكون ٔاسهل يف وضع ال منU فيه ٔادىن معرفة  ٔاّولها السـّ

ة التّأويل حتتاج دامئا ٕاىل ٕادراك لكّي مبختلف اجلوانب احمليطة به مبالبسات اخلطاب ؛ٔالّن معليّ 
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ّلك تأويل ال جيوز 7 ٔان يتناقض مع بعض املعطيات املوضوعّية }رخييّة أو « كام ٔاّن  .24»
 25»...)لغويّة ٔاو اج&عّية

ٕانّه الّشاعر  .وأالدبّية .حياته خلق مجa من أالزمات الفكريّة عىل امتداد* ونزار قبّاين

ا�ي نسف بّلك ُجرٔاة وجشاعة مجa من البىن التّقليدية اليت ٔالفها النّاس يف تفكريمه 
وممتّردا يف ما يقو7 بشأن ٔاّمه ما شغل .اكن شاعرا حّرا .وتقاليدمه »ج&عّية منذ ٔازمنة عّدة

 .ر فاحتا وغاز)فدخل مملكة الّشع...واجلوارح واملشاعر وأالحاسيس .والتّفكري.البال العريب

فاكن مثاال للمثقّف  .وأالعراف البالية .وiٔنّه براكن متأّجج يُعلن العصيان عىل ّلك التّقاليد

و ٔاوطانه؛ فرتك خطابه الّشعري بصمة واحضة ال  .العاشق ليس للمرٔاة حفسب بل لرتابه
ليس جمّرد امس « عندهفالّشعر  .يتجادل فيه اثنان ٔالنّه مّس احلياة العربّية  الّشعبية و الّرمسية

و .بل هو شعر �لّزمن و مروره .وٕاهبار امجلهور .فاعل حيمÀ aظم يسـتطيع تصفيف اللكامت

ّمما جعa ذ| عرضة لهجامت  .26»وغا)ته نبش معيق يف مشاعر أالزمة .ٔاحداثه القادمة
  .ينواسـمترت مع العديد من أالد�ء واحلّاكم وحّىت رجال ا�.رشسة ابتدٔات مع ٔاهل حيّه

ٔاّن املدلول الّشعري حييل ٕاىل مدلوالت خطابّية مغايرة بشلك ميكن «ولكن يبقى 

قصائد ختدم هذا * وقد ورد يف اّ�يوان .27»معه قراءة خطا�ت عديدة داخل القول الشعري

 :28مهنا قول نزار -»فرتاضات املسـبقة -املنحى التّداويل

  و لقد شـنقت عىل جدار قصائدي

  ووصّييت اكنت

  ال ٔادفنابأن 

  : 29و يضيف

  كيف ٔاقول الّشعر..ال ٔادري

  حفيث ذهبت يالحقين الّساطور



 N���5 < S)��� T�UV��"W3@ O� ��X��@5 ��� < Y�Z��� "[�)6 3�B
�                                 ? / H8� ��A� 

 

  
237 

 

                       -  بسكرة -جامعة محمد خيرض  2014  ديسمرب                                    

 لك أالوراق مفّخخة

  لك أالقالم مفّخخة

و هو وعيه مبا ُحيِدثه شعره  .هذان املقطعان يقوداننا الفرتاض مسـبق يتعلق �لشاعر
حني قّدم نفسه و اخلاّصة مبضامينه اليت عكست خشصّيته  .ا�ي اكن مثريا للجدل بني العاّمة

وال يُغّري جåه  .اّ�وران و ال يعرف اللّف و .عىل ٔانّه شاعر مزاّ� ال يلتفت ٕاىل الوراء

و ساروا حسب .و أالد�ء اّ�ين انقلبوا عىل قناعاهتم.عوان متجاوزا بعض الشعراءفاكالٔ 

 تهاملصلحة بعيدا عن املبدٔا هذا ما جعل شعره يقتحم البيوت ويسكن النّفوس رمغ معارض 

ّلك هذا يقودÀ الفرتاض مسـبق آخر هو ٔاّن نزار و .هتفو 7 القلوبو .تطرب 7 أالسامع
واالٓخر ضّده .ومثري للمش;ت تَمكqن من تقسـمي النّاس ٕاىل فريقني ٔاحدهام معه.ُمحّرض

والنّقد مع ّلك ٕابداع .وذ| بتقدميه عىل منّصة التّرشحي .وهذا التّقسـمي كفيل ٕ�براز شاعريّته

  : 30وما ٔاكّد الوعي الّسابق قو7.شعريّ 

  ٕانّين قّررت ٔان ٔادخل

  يف حرب مع القبح وال رجعة عن هذا القرار

ٔاال  .ٕاّن هذا املقطع يوّحض »فرتاض املسـبق ا�ي ٔاكسـبه ذ| الصيت السابق ذكره

ٔاّن العمل املتضّمن يف القول « وهذا يبّني  .وهو ٕاميان الّشاعر بشعره ؛ٔالنّه يتضّمن قضّية عاد³

ال يتحقّق ٕاال عندما يقع ٕامتام القصد املتضّمن يف القول جيّسده أالثر املتضّمن يف القول عند 

و احلدث يّعّرب عن مضري إالنسان  .خاّصة ٕاذا اكن يعترب نفسه شاعر اللّحظة 31»التقبل

موز الّضعيفة الّيت تكّرس ثقافة الهزمية  و يدخل يف حرب قبيحة مع تU الرّ .العرّيب املُغّيب

 : 32يقول .ٔاو وجل.والتّطبيع يسّمي أالشـياء مبسمّياهتا بال خوف

  ليس هناك لعب �للكامت

  فعىل الّشاعر ٔان خيتار معاركه



الثاينالعدد حوليات ا�بـــــر                                                                                               

   

238 

  

 خمرب اللسانيات واللغة العربية   2014 ديسمرب                                     

  

  ٔاو خيتار الّسكىن

 يف بيت أالموات

ة أساسه وهو ٕاميانه بأّن بقاءه يف املعركة الّسابق .يضّم املقطع افرتاض مسـبق للّشاعر

التّمّرد و الفكر احلّر جبعل قصائده يف مضموهنا حتوي نقدا الذعا لٔالوضاع الّسائدة بال زيف       
وكام هو معلوم فزنار حرص دوما عىل نقل تU أالوضاع املرتّدية منذ بدا)ته  .ٔاو تضليل

  :33الشعريّة يف حماو³ منه لتحرير املرٔاة العربّية يقول نزار

  ..صديقة العمر اليت

  ٔاقرٔا يف عيوهنا املأساة

  صديقة العمر اليت تقتسم املنفى معي

 ...و الشـتات...و احلزن

 .يف هذا املقطع افرتاض مسـبق يؤكد فيه نزار ٔانّه ظّل حيمل يف حقائب شعره املرٔاة

 .للوطن وشعره حّىت وٕان كتب .وصورة تU املرٔاة املقهورة من قبل جممتعها لن تفارق ذهنه

 .ٕاّن املسرية الّشعرية لزنار اكنت حافa �النتقادات بشّن محالت رشسة علهيا      

يف ٔاعامقه عاكسا مشاعر إالنسان العريب أّىن  ليعّرب ّمعا جيول منذ ٔان ٔادرك الّشاعر ٔانّه مسّخر

وسـنان أالقالم املناوئة .اكن موقفه دفاعا عن احلرية امجلال واحلّب فأصابعه سوف حترتق

  :34ولكن مع هذا يقول الشاعر .يف حماو³ )ئسة لطمس احلقائق  و تزييفها سـتطا7

  يقال ٔالف قصة و قصة عين

  فلك مبدع يف وطين

  يطفو عىل حبر النّممية

  لكنّين ٔاظّل دوما واقفا

  اكلّرمح فوق مركيب
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  ٔاواجه الربوق و الّرعود

  و العواصف اللّئمية

 :35و يواصل

  انتظروا ز)ريت

  تأشريةفلست حمتاجا ٕاىل 

  ولست حمتاجا ٕاىل معرف

  فالنّاس يف بيوهتم يعلّقون صوريت

  .ال صورة الّسلطان

وهو ثقة الّشاعر  .فاملقطعان الّسابقان يرسامن افرتاضا مسـبقا ذوا طابع تداويلّ       

و رصاحته يف املعارك الّيت .و دفع مثن مواقفه.و قدرته  عىل موا¬ة التّحد)ت يف معركته

وأكرث .و اكن خيرج مهنا قامة سامقة ال تطالها أالقزام.فهيا ملآيس عديدةخاضها  وتعّرض 

ذا} واحضة املعامل بيّنة «وحتّدي اtهول فاكن .و اسـمتراره يف العطاء.صالبة ورسوخا يف اّ�اكرة

وال ٔادّل عىل ذ| من  .36»احلدود ذات مزيات يسـتقمي معها حتديد التعبري و ضبط القصد

و يبدو ٔانّه قد وضع  .ني فئات الّشعب برسعة الربق هبمينهتا عىل البيوتٔاّن قصائده تنترش ب

البسطاء ا�ين ال يفهمون من « يف احلسـبان  مسـتوى طبيعة لك القّراء ا�ين جند مهنم

و القّراء أالذكياء اّ�ين يغوصون يف أالعامق اللتقاط املعاين .النّصوص ٕاّال املقاصد الظاهرة
 .37»ا يف سلفا يف النصوصالعميقة املوجودة بدوره

فٕاّن اليشء ا�ي يتدّخل يف التّأويل ٔاو إالضامر ليس الّسؤال « و حسب رسفوين 

ٕاذن التّأويل ."ملاذا يقول ما يقو7 يف سـياق معني ؟"لكن الّسؤال " ماذا يقول املتحّدث"
و عىل هذا .38»جيري عىل السؤال ا�ي يطرح حول التلفظ و ليس عىل امللفوظ ذاته

ما ّرس هذه  .س نتساءل مل يكون ذكر نزار يف جملس ما يثري إالجعاب و النّفور ؟أالسا
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و ال يعنيه .ٔام أنّه ال يقصد ذ| .هل اكن جيري وراءها حّىت يبقى يف املوا¬ة.إالشاكليّة ؟

هذا مدعاة ملعرفة هذه الثقة و القوة من دون شك ٔاوحضها الّشاعر .من قريب ٔاو من بعيد ؟
  : 39نزار يف قو7

  انتظروا ز)ريت

  فالّشعر يأيت دامئا

  من عرق الّشعب و من ٔاغرفة اخلزب

  ومن ٔاقبية القمع

 ومن زلزال أالعامق

وهو تU .وهاّما يبّني ّرس هذا النّجاح.فهذا املقطع يقّدم افرتاضا مسـبقا حّساسا

النّظرة الثّاقبة  للّشاعر اليت عكف عىل نقلها يف الّشعر حني المس شعره ٔامور شعبه 

و هو يراها تتضّخم عىل مرٔاى من عينه ٔامور اقرتبت من ٔادّق  .ملسـتجّدة جبرٔاة   ووضوحا

و  .القضا) إالنسانّية        و تعلّقت مبرارة الواقع العريب الغارق يف املامرسات اخلاطئة

  : 40التّجاوزات الّالٕانسانية مقّدما صورها قائال

  ملاذا انفجر الصرب ؟

  ملاذا ساءت أالحوال ؟

  ٔاصبح الّصحن الّرئييس هو الّز�7و 

Àو ٔاصبح العصفور يف بالد  

  ال جيد النّخا³

Àٕاذن ملاذا ال يفرق الفقري يف بالد  

  بني رغيف اخلزب و الهالل ؟

  ٕاذن ملاذا يف بطون ٔاّمهاهتم

 ينتحر أالطفال ؟
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ٕاّن الّصورة البائسة اليت رمسها نزار يف هذا املقطع توd �فرتاض مسـبق متعلّق 

و حّسه الوطّين أالّخاذ خاصة يف وصفه حلا³  .ّشاعر يعكس روحه القوميّة الوقّادة�ل 

يعيش  .إالنساينإالنسانّية يف اtالني العميل و الّشعب احملروم من ٔابسط متطلّبات احلياة 

وقد انتقلت ٕاىل ٔاجنة أالطفال .وصعوبة يف العيش مشلت اكفّة رشاحئ اtمتع .ا يف احلياةططش

ّمهاهتم فانتحروا؛ لهذا فقد ٔاحدث هذا الوضع الّراهن وقعا ٔالÐ عىل نفسـيّة الّشاعر        يف بطون أ 
و ٔايقن من خال7 الكثري من املفاهمي و القمي املتعلّقة  .و ٕاصابته جبرح يف قلبه لن يندمل

  : 41بأسـباب أالزمة املطبقة عىل الّشعب فراح يقول

  فٕاذا سألت حاكام مهنم

  اّ�نيا عىل ٔامورÀ ؟ من اّ�ي وّالك يف

  ) ¬a: قال لنا 

  ٔاما علممت ٔانين

 ٔاصبحت صهر هللا

يايس يف اtمتعات العربّية  .تشري أالبيات ٕاىل افرتاض مسـبق يبّني طبيعة الرصاع السـّ

وهذا يقف وراء تعفّن الوضع املتعلّق حبامك يُّرص .اليت ال يشّلك فيه الشعب مصدر السلطة
و لو قّدر 7 ٔان يقهر الّشعب حّىت ال يقبل رشياك 7 يف الّسلطة .موقعهعىل البقاء فلن يغادر 

وهو يف الوقت نفسه الّسبب .موهام نفسه بأنّه خمتلف فسيبقى حاكام ما بقي عىل قيد احلياة

  :42يضيف الّشاعر عن احلامك قائال.الّرئيس ا�ي جعل الّشعب يعيش الوضع املزري

  ما جاء يوما حامك لهذه املدينة

  دعا النّاس ٕاىل املسجد ٕاال

  يوم امجلعة

  وقال يف خطبته العصامء
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  بأنّه من ٔاولياء هللا

  و ٔاصفياء هللا  ؤاصدقاء هللا

ٕاّن هذا املقطع يساند املقطع الّسابق ليقّدما معا افرتاضات تتعلّق بشخصّية احلامك 
يف نفسه ٔانّه ويه يف الوقت ذاته أسـباب ُجتُربه حني يرى .يستند علهيا لُيبّني رشعّية حمكه

و املصان ا�ي ال .وهو املعصوم ا�ي ال خيطئ .ٔاعقل النّاس فال يصلح غريه لهذه الوظيفة

و يسلخهم من .و �لتايل ُحّق 7 ٔان جيهّل الّشعب.و القائد املو� ٕاليه.ٕانّه الّزعمي امللهم .هيان

ظمل و يَبزت هيملان&هئم فأصبح احلامك هو بيت اّ�اء ا�ي يفرتض ٔان يكون مصدر اّ�واء   .فيَ

  :43يقول نزار...يتجاهل و ينىس .و ينكر

  من ّلك صوب هيجم اجلراد

  و يألك الّشعر ا�ي نكتبه

  ويرشب املداد

  من ّلك صوب يطلقون نفطهم علينا

  و يقتلون ٔامجل اجلياد

 فاكتب مدّجن

  و اكتب مسـتأجر

  واكتب يباع يف املزاد

جّسد هذا املقطع افرتاضني مسـبقني ٔاحدهام ميثل نظرة ٕاجيابية واالٓخر نظرة      

يايس وفكره الّرايق ٔاما »فرتاض املسـبق ا�ي  .سلبية ويُعّربان معا عن وعي الّشاعر السـّ

و مه من يُديرون .ميثل النظرة »جيابية  فهو تأكيد الّشاعر عىل ٔاّن املثقّفني مه فرسان التّغيري
 aة الّشعب يف مجيع  .الّزمن حّىت ال تعود ٕاىل الوراءجعÀومه القادرون عىل التّعبري عن معا

و قلمها مبا .و تُسامه بفكرها.و ٔاقال�م الّرشيفة يه اليت تسـتطيع أن تُغّري  .نواحهيا حفناجرمه

  .ميكهنا من ٔاجل الشعب ٕ�خراجه من حمنته املعاشة ؛ٔالّهنم يعون معىن الوطنّية احلقيقيّة
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و »فرتاض املسـبق ذو النظرة السلبية هو وجود فئة من املثقّفني حادت عن جاّدة 

و لقضا) ٔاّمهتم .و شعهبم.وال ان&ء ٔالرضهم.فئة من املنافقني املثقّفني ال ميلكون فكرا.الصواب

اّختذمه احلامك حىت يعملون من ٔاجل املنفعة الّشخصية بنفاق سـيايس ممتثّل يف تأييد احلامك 
ّمما جعل احلامك يسـمتّد  .و ال يصونون هبا علام .لتّسلط بكتا�هتم اليت ال يراعون فهيا فهامعىل ا

وال يرون ظلمه ٕاال حقّا يطوعون به نصوصهم وٕابداعاهتم أالدبية  .مهنم رشعّية وجوده وحمكه

 والّرضوخ بني.اليت تشّلك مصدرا لتخدير العامة �ّ�عاية �| النّظام وينرشون هبا اليأس

وهذا لكّه حتت .واملثل ال حامك الّسوط ا�ي جيå ظهورمه.النّاس حّىت يروا يف حامكهم القدوة
 .قناع إالصالح والتّغيري

ٔاو طبيعة .الّضمين يؤّدي ٕاىل اجتناب الّرشح لغا)ت معّينة ختّص املقام« وٕاذا اكن
اضاته املسـبقة الكثري فزنار قد اخزتل �فرت  44»)امجلهور(العالقة اليت تربط ا�اطب �ملتلقّي 

يايس و حماسـبة ذات اّ�هنية العربّية اليت  .ّمما جيب ٔان يقال برصاحة خاّصة يف اخلطاب السـّ

  :45تعاين الكثري من أالمراض املرتامكة يقول

  فنحن منذ ٔان توّيف الّرسول

  سائرون يف جنازة

  و حنن منذ مرصع احلسني

  سائرون يف جنازة

  البåانوحنن من يوم ختامصنا عىل 

 يف غرÀطة

  .موىت و لكن ما هلم جنازة

و هو ا�ي قاد أالّمة  ٕاىل ما وصلت .هذا املقطع تأكيد الفرتاض داليل هام         
ففجائع الفقدان يف .ٕاليه واملمتثّل يف خسارهتا �اهتا منذ زوال رموز حضارهتا العربّية إالسالميّة
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مرورا بقتل احلسني عليه السالم       .النيب الكرمي}رخينا ٔاقّر الّشاعر ٔاّهنا  بدٔات منذ وفاة 

و iٔنّه جفيعة من فصول متعاقبة تربر        و  .و صوال ٕاىل سقوط غرÀطة حىت يبدو أالمر
  .تفّرس حالنا البائس

ٔاّن ّلك أالقوال املضمرة حتوي ّلك أالخبار القابa ٔالن « ومن هنا نسـتنتج         

وحدس ا�اطب ا�ي يلجأ  .املتلكّم فهـي تقوم عىل قصديّة .تكون محمو³ بواسطة امللفوظ

 46»ٕاىل احلسا�ت التّأويلية لفّك رموزها

ٕاّن تتبّعنا لالفرتاضات املسـبقة السابقة اليت بىن علهيا الّشاعر نزار قصائد املدّونة 
عىل حّد «ويه تشّلك .وجدÀ ٔاّن حمتو)هتا املضمرة جاءت يف الواقع مرآة مل عرف به نزار

  .47»تعبري منقونو ُسلqام من املتضّمنات املتحقّقة

كام ميكن »سـتنتاج ٔايضا من قصائد ا�يوان بعض »فرتاضات املسـبقة       
  :48املتعلّقة �حلياة الّشخصية للّشاعر مهنا قو7

  لك ما ارتكبته

  ٔاّين رفضت القمع

يايس  و »يدز السـّ

  و الفكر املباحيث

  .و أالنظمة اّ�ممية

و لكنّه مل  .هذا املقطع يقودÀ ٕاىل افرتاض مسـبق مفاده ٔان  نزار مارس السـياسة     

و مل يتبّىن مهنجا ٕايديولوجيا يدعو ٕاليه مادام مل ينظّم .جيد لشعره نظرية سـياسـية يرّوج لها

  .و هذا ٕاثبات آخر بأنه عرويب وقويم .حتت ٔاّي لواء حزب سـيايس

 :49ث 7 يف بåان العامل ٔاثناء سفرهويقول ٔايضا يف حديثه عن ما حد    

  :تقول يل ساحئة شقراء من فرنسا 
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  بالدمك ٔامجل ما شاهدت من بåان

  فاملاء فهيا ضاحك

 والورد فهيا ضاحك

نسـتنتج من هذه أالسطر افرتاضا مسـبقا هو ٔان نزار قد زار كثريا من بåان العامل         

و هذا ما جعل قصائده تزجع خمتلف .ايسوذ| ٔالنّه معل فرتة طويa يف الّسU اّ�بلوم
  .ؤامراضها و طبائعها .التّيارات؛ٔالنّه المس سلوكها

 :50يقول نزار يف ٔاحد مقاطع قصيدة الوضوء مباء العشق و اليامسنيو      

  ٔاعود ٕاىل الّرمح ا�ي تشّلكت فيه

  و ٕاىل الُكتّاب أالّول ا�ي قرٔات فيه

  ٔاعود

  بعدما تناثرت ٔاجزايئ يف لك القارات

  و تناثر سعايل يف لك الفنادق

 .و مع ذ| بقي وفيّا.»فرتاض املسـبق هنا يدل عىل ٔان نزار عاش غربة عن وطنه

و  .و حمّبا لّلك ذّرة من ترابه خاصّة الشام مسقط رٔاسه اليت عاش يف ٔاحضاهنا بني )مسيهنا

ٕاىل لك فنادق العامل «و ٔاقدرها عىل البقاء يقول نزار .فلّها فدمشق وحدها ٔاقدم عوامص العام

  .51»و منت معها عىل رسير واحد .اليت دخلهتا محلت معي دمشق

ويبقى فّك مغوض متضّمنات القول معوما ويف هذا ا�يوان خصوصا مرهوÀ بعملّيات 
 اليت و بقدرته عىل اسـتنباط حصيح للقضا) .و التّأويل اليت يقوم هبا ا�اطب »سـتنتاج

توفّرت يف اخلطاب و هذا �الستناد ٕاىل ما حييط به من ٔاوضاع سـياقيّة خمتلفة و مع ذ| 

فقد ٔاوعز لنا هذا املبحث التّداويل يف ا�يوان ٔاّن الّشاعر نزار قباين قد طاف بأرشعة 
ياسة يدافع عن عروبته .الّشعر عوامل احلريّة و وطنيته يدّق  .و خاض بقلمه غامر السـّ
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ياسـّية Àقوس اخلطر بقصائده و رصخة احتجاج ومتّرد عىل .و يؤكّد ٔاّهنا ذات ٔابعاد قوميّة .السـّ

ّلك وحدة من وحدات احملتوى سواء ٔااكن بيّنا ٔام مضمرا ترسـيخ نّيص مبارش « ٔالّن  الواقع؛
يوقظ يف إالنسان العريب املغلوب عىل ٔامره  .وهو ٔانّه شاعر ملزتم �متياز .52»ٔاو غري مبارش

مل يكن فهيا جخوال يف اقتحامه  .وماكبدة اهلموم .وجيعلها تنبض بصدق املعاÀة .الّصحوة

     .احملظورات وiٔنّه مولك �لتّعبري عن ماليني العرب
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الهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــعالهوامـــــش و املراجـــــع

                                                           

اللّسانية  و إالنسانيّة عىل وجه العموم ، ختتّص  التّداوليّة جمال معرّيف جديد يف حقل اّ�راسات*
بنجاح، و بدراسة عالقة النّشاط اللّغوي مبسـتعمليه وطرق ، و كيفيّة اسـتخدام العالمات اللّغوية 

ياقات،و الّطبقات املقاميّة ا�تلفة اليت ينجز مضهنا اخلطاب ، وقد برزت التّداولية بشلك خاص  السـّ
، و بعض ) Searle(، وطّورها من بعده سريل )Austin(بنظريّة أالفعال ال;ميّة اليت تبناها ٔاوسنت 

 ّåبعد احملاور أالساسـيّة ل Ðفرتاض  إالشار)ت(رس التّداويل فالسفة اللّغة من بعده  لتتّضح ف« ،
محمود ٔامحد حنa،ٔافاق جديدة يف : للتوسع ينظر كتاب ).املسـبق، »سـتلزام التّخاطيب ، ٔافعال ال;م
  . و ما بعدها  09ص 2006 البحث اللغوي املعارص ،دار املعرفة املرصية  ،

 14محمود ٔامحد حنa، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص، ص - 1
 1اكترين كرييرات ٔاركيوين،املضمر ، ترمجة ريتا خاطر، مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت، ط -  2

 44/45م،  ص 2008ديسمرب 
 48، ص  نفسهاملرجع  -3
محمد حيياتن ،ديوان املطبوعات اجلامعية : اجلياليل دالش ،مدخل ٕاىل اللسانيات التداولية ، ترمجة -  4

 34م ،ص  1992اجلزائر،
، ص 1985ٔامحد عبد الرمحن حامد، العالقة بني الفكر واللغة ، دار املعرفة اجلامعية ،إالسكندرية، -  5

59 
، 2تزيي وزو،ط ، دار أالمل،تداولية اخلطاب، لسانيات التلفظ و ذهبية محو احلاج -6

 195م،ص2012
حافظ ٕاسامعيل علوي ، التداوليات عمل اسـتعامل اللغة ، عامل الكتب احلديث  - 7
 138م،ص2011أالردن،،
 196م ، ص  1991، 1محمد خطايب، لسانيات النص ، بريوت، املركز، الثقايف،ط -8
م،   1988، 1طه عبد الرمحن ، اللسان و املزيان ٔاو التكوثر العقيل ، ا�ار البيضاء ، بريوت ،ط -9

 23ص 
 297محمد خطايب، لسانيات النص ، ص  -10
 196فظ و تداولية اخلطاب ، ص ذهبية محو احلاج ، لسانيات التل -11
 46اكترين كرييرات ٔاركيوين،املضمر،  ص  -12
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 128حافظ ٕاسامعيل علوي ،التداوليات عمل اسـتعامل اللغة ، ص  -13
م  2010، 1جورج يول ، التداولية ، ترمجة قيص العتايب،دار العربية للعلوم ،الر�ط ، ط -14

 52،ص
 71اكترين كرييرات ٔاركيوين،املضمر ، ص -15
معر بلخري، حتليل اخلطاب املرسd يف ضوء النظرية التداولية ، منشورات »ختالف ،اجلزائر  -16
 112م، ص 2003      1ط
  136ذهبية محو احلاج ، لسانيات التلفظ و تداولية اخلطاب ، ص  -17
لك منطوق به موّجه ٕاىل « ٔان حّد اخلطاب  )39ص(جاء يف كتاب عبد الهادي بن ظافر الشهري *

�| يُعّد الّشعر خطا�، وهو من »  بغرض ٕافهامه مقصودا خمصوصا مع حتقيق ٔاهداف معينةالغري ، ،
بني ٔارىق الوسائل التّعبرييّة الّيت اخرتعها إالنسان لُيعّرب عن خلجاته النّفسـية و لُيؤّسس عاملا تواصليّا 

  ...عي و الثقايف و أالنرثبولو�يشمل مجيع العنارص ا�تلفة أالبعاد الّيت تُشّلك عامل إالنسان »ج&
 165طه عبد الرمحن ، اللسان و املزيان ٔاو التكوثر العقيل ، ص -18
ٔامحد مداس، مفهوم التأويل عند احملدثني ، جمa لكية االٓداب و العلوم إالنسانية و »ج&عية  -19

 118،ص  4، العدد2009،جامعة محمد خيرض بسكرة ، جانفي 
لتداولية عند علامء العرب،دار الطليعة للطباعة و النرش، بريوت،لبنان، ط مسعود حصراوي ، ا -20

 31م ص  1،2005
: شـيرت رحمية ، تداولية النص الشعري مجهرة ٔاشعار العرب ٔامنوذجا، رسا³ دكتوراه ، ٕارشاف  - 21

 259، ص2008/2009: عبد القادر داخمي  جامعة احلاج خلرض �تنة ، السـنة اجلامعية 
 133ٕاسامعيل علوي ، التداوليات عمل اسـتعامل اللغة ، ص حافظ  - 22
 260شـيرت رحمية ، تداولية النص الشعري مجهرة ٔاشعار العرب ٔامنوذجا،ص -23
دندوقة فوزية ، التأويل و تعدد املعىن ، جمa لكية االٓداب و اللغات و العلوم إالنسانية و  -24

 129، ص2009نفي ، جامعة محمد خيرض ،بسكرة ، جا4»ج&عية ، العدد
، رشكة النرش و التوزيع ) احلريري بني العبارة و إالشارة (دريد »درييس، سـميياء التأويل  -25

  30، ص 2000، 1املدارس  ا�ار البيضاء، املغرب، ط
من عائa دمشقية ، حصل  1923مارس عام 21يوم ) سور)(و� يف دمشق . نزار قباين شاعر عريب* 

درسة اللكية العلمية الوطنية بدمشق ، مث التحق بلكية احلقوق �جلامعة السورية عىل الباكلور) من م
. ، وتفرغ للشعر �1966لعمل ا�بلومايس،وتركه يف ربيع  هالتحق بعد خترج 1945رج فهيا عام وخت

واكنت مثرة مسريته الشعرية ٕاحدى ؤاربعني مجموعة شعرية ونرثية، ، وافته املنية يف لندن يوم 
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 ةعاما يف احلب و السـياسة و الثور 50عاما قىض مهنا ٔاكرث من  75عن معر يناهز  30/4/1998
نقدي عند ٔادونيس ونزار قباين، عامل الكتب احلديث، أالردن ، حبيب بوهرور ،تشلك املوقف ال :ينظر.

 219ٕاىل 214، ص1ط
 10، ص2011، 7004ابراهمي سعيد ، سقوط النظام يف عيون نزار قباين ،جريدة القدس، العدد 26
جوليا كريستيفا ،عمل النص،ترمجة فريد الزايه، مراجعة عبد اجلليل Àظم، توبقال،للنرش،ا�ار  27

  78م ، ص  1997،  2غرب، طالبيضاء امل
م؛ٔاحد 1989الصادر عام" الكربيت يف يدي ودويالتمك من ورق"يعد ديوان : التعريف ��يوان * 

 aا�واوين الشعرية ذات الطابع السـيايس اليت نظمها نزار قباين، وهو يقع يف اجلزء السادس من سلس
ن عنواÀ موزعة عىل مائة و ثالث و أالعامل السـياسـية الاكمa ، يتألف ا�يوان من ثالث و عرشي

سـتني صفحة ، و الفرتة اليت كتبت فهيا هذه القصائد و املوضوعات يه فرتة ال�نينيات ، ودليل ذ| 
 .هو وجود بعض التوارخي اليت صاحبهتا

لبنان، .نزار قباين،ديوان الكربيت يف يدي ودويالتمك من ورق، منشورات نزار قباين بريوت، -28
 23ص  م 1998، 4ط
 31ا�يوان ، ص - 29
 33ا�يوان ، ص  -30
صابر احلباشة، دار احلوار السورية ،  فليب بالنشـيه ،التداولية من ٔاوسـتني ٕاىل غرميان،ترمجة -31
 149، ص1ط
 35ا�يوان ، ص  -32
 86ا�يوان ، ص  -33
 18ا�يوان ، ص  -34
 50ا�يوان ، ص  -35
، 2000، دار الغرب للنرش و التوزيع ، اجلزائر،حبيب مونيس، فلسفة القراءة و ٕاشاكلية املعىن -36
 288ص 
، املركز الثقايف العريب، )تغيري عاداتنا يف قراءة النص أالديب( محيد محداين ،القراءة و توليد ا�ال³  -37

  105م، ص2003،  1املغرب، ط
 196ذهبية محو احلاج ، لسانيات التلفظ و تداولية اخلطاب  ، ص  - 38
 52ا�يوان، ص - 39
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 56ا�يوان، ص -40
 55ا�يوان، ص  -41
 53ا�يوان، ص - 42
 90ا�يوان، ص  -43
 196ذهبية محو احلاج ، لسانيات التلفظ و تداولية اخلطاب ، ص - 44
  73ا�يوان، ص  -45
 196ذهبية محو احلاج ، لسانيات التلفظ و تداولية اخلطاب ، ص - 46
 259معر بلخري، مقاالت يف التداولية و اخلطاب ، ص - 47
 20ا�يوان، ص  -48
 80ا�يوان، ص  - 49
 108/109ا�يوان، ص  -50
نزار قباين،قصيت مع الشعر،نزار قباين،قصيت مع الشعر،منشورات نزار  -51

 36،ص 1قباين،بريوت،لبنان،ط
 34 اكترين كرييرات ٔاركيوين،املضمر ، ص -52


