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اولية تحليل الخطاب الشعري من منظور اللسانيات التد
      ذجاو في ديوان "اللوح" لـ "محمد جربوعة" أنم
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   قال تعالى: 

ِّي   ِ  َب دبادًا ل كبل مب ا َُ  م  » ُقْل لبْو كبانب اْلِّبْح
لبوْ   ِّي  وب ُِ َب ا َُ  قبِّْلب أبْن تبْنفبدب كب ل مب لبنبف دب  اْلِّبْح

ْثل ه  مبدبداً  « ْئنبا ِّ م   ج 
َة الكهف /اآلية  .901سو  



 

 

 شكر وعرفان

 ، األ ْرضَ  يف خ ل قَ  ما عددَ  " اللَّهَ  ُسْبحانَ  " و ، الس ماءَ  يف خ ل قَ  م ا عددَ  " اللَّهَ  ُسْبحانَ ... "

 م ْثلَ  " أ ْكبَُ اللَّه " , خ القَ  ُهوَ  ما عدد "اللَّهَ  سْبحانَ "و ، ذلك بْيَ  ما عددَ  " اللَّهَ  ُسبحانَ  "

 إ الَ  قُ و ةَ  ال و حْول ال " و ، ذلك م ْثل" اللَّه إ ال إ له ال " و ، ذلك م ْثل " للَّه احل ْمد " و ، ذلكَ 

ْثلَ  " باللَّه  ...ذلك م 

 وبارك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على صلَّيت كما حممد آل وعلى حممد على صلََّ اللهمَََََََََّ

 .جميدَمحيد إنَّك إبراهيم آل وعلى إبراهيم على باركت كما حممد آل وعلى حممد على اللهمََّ

 : بعد و

 حيز إىل املذكرة هذه إخراج على اهلل بعد أعاننا من إىل العرفان و الشكر جبزيل نتقدمَََََََََ

 األستاذ نعم كان الذي باديس لهويمل الفاضل أستاذنا بالذكر خنص و الوجود،

َكبريَمنَهذاَلهَالفضلَيفَ كان الذي و املشجع الصديق و املعي، األخ و الناصح، اجنازَجزء

 .البحث



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ
 

 ىنع،ى، إنننا نل املعن البحث  إذا ما أطلنا النظر يف البحوث اللغوية، اليت تسابقت إىل
اللغة وهدإه املنع،ى ب يهتمالذي  مثال تطورا كبريا بني النعلوم و املناهج اللسانية، إمن علم الداللة

مقاصد  طراف النعملية التخاطبية وإىل أ انتقاال إىل حقل التداوليات اليت جتاوزت ذلكإحسب، 
دراسة اللغة اخلارجي وهذا يستلزم وجود مادة بسات املل وظ؛ أي السياق حاطة مبالاملتل ظ، واإل

 أثناء االستنعمال، حيث تركز على الوظي ة التواصلية هلا، ومبا أهنا كذلك إنن اخلطاب الشنعري ال
يف بنيته النعميقة باللغة، وتشكلت لديه الك اءة الالزمة، ليقوم  يستقيم لدى الشاعر إال إذا أمل

تلقي، وبذلك تكون نقطة االشارا  املقصد التأثري يف نية السطحية بلغة شنعرية إنية بيلها إىل الو بتح
 ية التخاطبية.بني اللغة النعادية واللغة الشنعرية هي الوظي ة التواصلية، وإقحام أطراف النعمل

عن خصائص اخلطاب،  البحث، ملا هلا من أثر الدراسة التداولية واهتممنا هبا ولقد عرإنا
 ها آخر مولود للسانيات النعامة.أضاإت للدرس اللساين من أسس ختاطبية مشاركة وبنعد  وذلك مبا 

بنعض  ، إحاولنا تطبيقى التداولية يف حتليل اخلطاب الشنعري هذا الشيء جنعلنا نؤمن جبدو 
اختيارنا على مناذج شنعرية من ديوانه "اللوح"، حيث  وقع هتا على شنعر حممد جربوعة، وقداتقني

من تغيري  املا تنعاريهو اخارنا بنعضها ملا إيها من أساليب القول البدينعة املتنوعة، ونربة صادقة مؤثرة 
هذا املوضوع حتت  وسمجنازية أخرى، إيغها وأقواهلا، وخروجها إىل منعان وأغراض إن يف صو وتل

حملمد  "اللوح" اللسانيات التداولية ديوان منظور من حتليل اخلطاب الشعري: "اآليتالنعنوان 
 ". جربوعة أمنوذًجا

 

هذه القضية اليت تؤدي بنا، طرح جمموعة من  البحث و التوغل يف وهذا ما يقودنا إىل
  التساؤالت

 وهي كاآليت:



 مقدمة
 

 ب
 

  والتداولية؟ماذا ننعين باخلطاب الشنعري 
 وما هي النعالقة اليت تربطهما؟ 
  لدراسة؟يف اوما مدى جناعة املنهج التداويل الذي اعتمدناه 

 اختياره من بينها:إىل وقد كانت للبحث أسباب دإنعتنا 

   يتخلله  االتنعمق يف هذا النوع من الدراسة ومنعرإة مدى جدواها يف الكشف عمارادة
 بداع إين مجايل.إاخلطاب الشنعري من 

  عتبار أن الشنعر إن أصالا الشنعر والتداولية با حتديد النعالقة بنيتقريب و حماولة 
 .والتداولية إلس ة أصالا 

يف خبايا  نعمقتوالواهلدف من اختيار هذا املوضوع مل يكن صدإة ، وإمنا حب االطالع 
هذا الديوان الذي مل حيض بدراسة واإرة، ال سيما وأن شنعره يصور لنا جوانب حياة الشاعر 

بنعض القضايا واألحداث املهمة، مما شجنعنا على  ثناياهاليومية يف بنعض املواقف كما حيمل يف 
 دراسته تداولياا.

لك من خالل وذارخيي، التالوص ي ولقد اعتمد البحث يف ال صل األول على املنهج 
ري والتداولية وتتبنعهما تارخيياا، إىل جانب املنهج األساس للموضوع يف دراسة حول اخلطاب الشنع

 ال صل الثاين وهو املنهج التداويل الذي يبحث يف خصائص تداول اخلطاب الشنعري.

 ت الدراسة يف إصلني وخامتة:إجاء

دار حول تنعريف اخلطاب ، الذي (اخلطاب الشعري والتداولية)وسم ال صل األول بـ: 
خري إىل حتديد أسس املقاربة يف األ تمالشنعري، مث م هوم التداولية ونشأهتا وعالقتها بالشنعر، لنخ

 التداولية.



 مقدمة
 

 ج
 

إجنح إىل شيء من ، (اإلشاريات وأفعال الكالم يف الديوان)وكانت عتبة ال صل الثاين: 
نية، املكانية، اخلطابية، اشخصية، الزمالتطبيق مث تنعرض إىل دراسة اإلشاريات مبختلف أصناإها )ال

جنازية، مث تناولنا األإنعال الكالمية يف الديوان، ا اإلاضهر االجتماعية(، وعرض قيمها التداولية وأغ
 ختل ة، وبيان موقف املتكلم منها واملخاطب.وأغراضها امل

 وصل إليها البحث. اليتمن النتائج وحاولنا أن خنتم مبجموعة  

 البحث إىل جمموعة من املصادر واملراجع أمهها:وقد استند هذا 

 "القاموس املوسوعي للتداولية.ريبول آن" و"موشلر جاك " 
 "النص والسياق.ديك فان " 
 "اساراتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية.الشهري ظافر بن اهلادي عبد " 
 "يف اللسانيات التداولية مقاربة بني التداولية والشنعر. بوجادي خليفة " 
 "أإاق جديدة يف البحث اللغوي املنعاصر. حنلة أمحد حممود " 

 

 واجهته، نذكر منها:  قاتومنعيوكانت هلذا البحث عقبات 

جدة الديوان وعدم توإر و  ونقاط التقائهما الشنعربالتداولية  عالقة قلة الدراسات حول
 .ارحة لهشمراجع  

 

نتقدم جبزيل الشكر وأن  ،ننعمهعلى حنمد هللا عز وجل ال يسنعنا يف األخري إال أن و 
ه لنا من إرشادات ونصائح ، وكان له " ملا قدمباديس هلوميلملشرف "لالستاذ ا نوخالص النعرإا



 مقدمة
 

 د
 

له  ساعدنا من قريب وبنعيد وكان ال ضل يف تصويب هذا البحث وتقوميه، كما نشكر كل من
 يقال:كما األخري  يف  و ،ال ضل علينا يف إجناز هذا البحث بصورته املتواضنعة

 وإيقنا إال باهلل النعلي النعظيم.توما  «هجهد   املقل حسب»

 

 

 



 

 

 

 

 

  األولالفصل 
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 والتداولية الشعري الفصل األول : اخلطاب
o  :ملعجم واالصطالحاخلطاب الشعري يف اأوال 
    اخلطاب يف اجملال املعجمي 
 اخلطاب يف اجملال االصطالحي 
  اخلطاب الشعري 
o ثانيا: التداولية يف اجملال املفهومي 

 املفهوم املعجمي 
 املفهوم االصطالحي 

o ثالثا: اخلطاب الشعري والتداولية: مقاربة مفاهيمية 
o رابعا: أسس الدرس التداويل 
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o :حصطالواإل املعجماخلطاب الشعري يف  أوال: 

تبلور مفهوم اخلطاب بني الدارسني العرب منهم والغربيني، فراح كل واحد منهم يعرفه 
كلتا احلالتني جند حسب منهجه، فهناك من جعله رديفا للنص وهناك من فصل، ويف  

تنوعا وتعددا يف املصطلحات واملفاهيم، لذلك سنحاول رصدها من خالل تقصي 
 املصطلح.

 :ياملعجم اجملال يفاخلطاب  -1

اخلطاب واملخاطبة: »أّن  ه(111)ت  منظور البنيف املعاجم اللغوية مثل " لسان العرب"  ورد
 1.«ومها يتخاطبانمراجعة الكالم، وقد خاطبه بالكالم خماطبة وخطابًا، 

خاطبه أحسن » هو الكالم حيث يقول: (ه538)ت'للزخمشريس البالغة يف أسا جاءو 
 املخاطب به  يكلم، أي ما 2«املواجهة بالكالم. وخطب اخلطيب خطبة حسنةوهو اخلطاب، 
 .السامع وابنقيضه جصاحبه و 

من قبل املرسل أو املتكلم  رسالةالذي حيمل  بني املتخاطبني هو الكالمفاخلطاب إذن، 
على نظام لغوي ىل املرسل إليه أو السامع بناًء أن يرسلها أو ينقلها إ)املخاطب( والذي يريد بدوره 

 .اخلطاب ا حىت يستطيع املتلقي أن يفهم ويستوعب فحوىممشرتك بينه

                                                           
1
 ،.361ص  ،(َخَطبَ  مادة)،م1991، 3، ط 1مجال الدين لسان العرب، دار صادر بريوت، لبنان مج  منظور ابن 
2
  .161ص  ،م1991الزخمشري، أساس البالغة، حتقيق عبد الرحيم حممود، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،  
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، إذ القرآن الكرمي، ومن ذلك ما ورد يف العرب عموًما  عند لفظة اخلطاب نلمح ورود كما 
َـٰنِ  َوِعَباد   ﴿:منها الفعل يف قوله تعاىلالصيغ واملعاين متعددة  ت جاء  َعَلى ََيمش ونَ  ٱلَِّذينَ  ٱلرَّْحم

َرمضِ  َـِٰهل ونَ  َخاطَبَـه م   َوِإَذا َهومنًا ٱْلم  تِ ٰ  ٱلسََّمـٰوَ  رَّبِّ  ﴿ :واملصدر يف قوله تعاىل .1﴾ َسلَـًٰما قَال وا ٱْلم
َرمضِ  نَـه َما َوَما َوٱْلم َـٰنِ  بـَيـم  .2﴾ِخطَابًا ِمنمه   ََيمِلك ونَ  َل   ٱلرَّْحم

 يف اجملال االصطالحي:اخلطاب  -2

" من خالل عمله املوسوم بـــــ ريساهاخلطاب وحتليله " وكان من السباقني الغربيني يف حتديد مفهوم
اللساين، ، وهبذا يعد هاريس أول باحث حاول توسيع حدود البحث (1991)"حتليل اخلطاب"

ملفوظ طويل »، ومن خالل هذا ع ّرف اخلطاب بأنّه 3جيعله يتعدى حدود اْلملة إىل اخلطاب
متتالية من اْلمل تكون منغلقة، َيكن من خالهلا معاينة سلسلة من العناصر بوسطة املنهجية 

 4.«التوزيعية وبشكل جيعلنا نظل يف جمال لساين حمض

ملفوظ منظور إليه يف وجهة آليات وعمليات اشتغاليه يف »" اخلطاب على أنه ستنبنفويعرف "
التواصل، ومبعىن آخر هو كل تلفظ يفرض متكلًما ومستمًعا وعند اْلول هدف التأثري على الثاين 

 5«بطريقة ما

اليت متثل اللسان  اللغة والكالم، سوسريعروفة لدى يف تعريفه للخطاب من الثنائية امل قيوموينطلق 
، فهو parol»6عوض كالم discourseيفضل استعمال كلمة خطاب»" قيومــ"البشري، فـــــ

ود بالفعل يف حني أن اخلطاب موج بالقوة، يصف اللغة بأهنا نظام سابق للخطاب فهي موجودة

                                                           
 .63سورة الفرقان: اآلية  1
 .31سورة النبأ: اآلية  2
3
 .33ص أكادير، اآلداب، كلية ،33ع عالمات، جملة واخلطاب، النص بني احلد العريب، ينظر: ربيعة 

4
، ص م1001، 1عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، دار الكتاب اْلديدة املتحدة، بريوت، لبنان، ط 

31. 
 ,31املرجع نفسه، ص 5

6
 .31ص  املرجع نفسه، 
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وبالتايل يفرق يف العالمة اللسانية بني مستوى اللغة ومستوى اخلطاب، »از الفعلي للغة، وهو اإلجن
اللسانية يف اللغة داًل ذا مدلول واحد يف حني تعدد مدلولهتا يف مستوى إذ تكون العالمة 

 .1«اخلطاب ْلنّه ميدان استعماهلا

 السالم عبدإسهامات عديدة يف حتديد مفهوم اخلطاب، فها هو "أما العرب احملدثون فكان هلم 
عالقات معينة مبوجبها كيانًا أفرزت »واعتربه  «الكالم أو املقال»" يعرف اخلطاب أنّه املسدي

ا جهازًا خاصا من  التمت أجزاؤه وقد تولد عن ذلك تيار يّعرف امللفوظ اْلديب بكونه
ً
القيم ما مل

 .2«ل بذاتهأنه حميط ألسين مستق

، هلذا حظي بقدر كبري من العناية من قبل الدارسني الوسائل التواصليةاخلطاب من أبرز يعد و 
ومن خالل ما ذكر سلًفا َيكن القول أن يطلق على أحد املفهومني أحدمها يتفق مع ما  الغربيني،

 3يف الدرس اللغوي احلديث وهذان املفهومان مها:ورد عند العرب قدَيًا واْلخر يتسم جبديته 

 .اخلطاب هو ذلك املوجه إىل الغري إلفهامه قصًدا معنًيا 
 .هو الشكل اللغوي الذي يتجاوز اْلملة 

سع مفهوم اخلطاب ليشمل عدة جمالت منها اجملال الفلسفي، و الديين، و السياسي، ويتو 
واْلديب عموما، والشعري خصوصا، وهو جمال الدراسة، حيث يعد نسقا مثقال بالتخييل و كثرة 
الفراغات اليت حتتاج مألها من طرف املخاَطب، وذلك ملا حتمله من ْحولة دللية وطاقة انتاجية 

 لغوية.

 

 

                                                           
 .31، ص  تداولية لغوية مقاربة اخلطاب اسرتاتيجيات الشهري، ظافر بن اهلادي عبد 1
 .119ص ت ،-د، 3ينظر: عبد السالم املسدي، اْلسلوبية واْلسلوب، الدار العربية للكتاب، تونس، ط 2
3
 31 ص اخلطاب، اسرتاتيجيات الشهري، ظافر بن اهلادي عبد: ينظر   
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 اخلطاب الشعري: -3

اإلحاطة مبفهومه وحقيقته، على الرغم مما تناولته احلضارات فالّشعر ل َيكن حصره أو 
والكتب القدَية واحلديثة فقد حصره بعض الفالسفة املسلمون والنقاد العرب يف التخييل وعلى 

أيضا  كما تناوله  ،«خيلةتاْلقاويل الشعرية هي اْلقاويل امل»" رشد ابن" سبيل التمثيل هنا يقول
. حيث عرضا الشعر وحصراه يف أهم خاصية متيزه وهي «الشعر كالم خميل»ابن سينا يف قولة 

 .1التخييل اليت تعين أن الشعر خطابًا منقًحا يستوعب عوامل خمتلفة

 بنالشعر، وأمهها ما أورده "مفهوم ايقدم النقاد العرب آراء متنوعة ومتعددة يف  كما 
ي يستعمله الناس يف خماطباهتم، مبا ذنثور الالشعر كالم منظوم بائن عن امل»" حيث يقول طباطبا

خص به من النظم الذي إن عدل عن جهته جمّته اْلمساع، وفسد على الذوق، والنظم معلوم 
حمدود، فمن صح طبعه وذوقه مل حيتج إىل الستعانة على نظم الشعر بالعروض اليت هي ميزانه، 

عليه الذوق مل يستغن من تصحيحه وتقوَيه ملعرفة العروض واحلذف به، حىت تعترب ومن اضطرب 
 2«معرفته املستفادة كالطبع الذي ل تكلف معه

يف املعىن  الغموض" يف هذا النص أن الشعر هذا هو استخدام طباطبا بنا"ويقصد 
وهذا التعريف الذي  عب باملقولت، والعدول عن املألوفواملفارقات والرتابط غري العقالين والل

 .للشعر نيقرتحه احملدثو 

يقبل اخلوض يف املعمعة ووظيفته  أنه ل»ة الشعر، " يف حتديد ماهيبوجادي خليفةويرى "
نه ينطق باللسان العامل دون أن يذكر ل يعلم ول يتضمن حقائق ثابتة، إنه ل يسرد ول يصف و أ

يوفر متعة مجالية خالصة  ي قرأ إذا قرئ لذاته،حاًل  من أحواله اجملردة، أو وجًها من وجوهه، 

                                                           
1
 الجزائر، العلمة، والتوزيع، للنشر الحكمة بين تطبيقية، دراسة والشعر التداولية بين مقاربة التداولية اللسانيات في بوجادي، خليفة: ينظر 

 . 00ص ،م0،2102ط
 .3، صم1،1991عيار الشعر، حتقيق عباس عبد الساتر، راجعه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط ،ابن طباطبا العلوي 2
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وخاصة به أن الشعر ل يتكلم عن العامل بقدر ما يتكلم بلسان العامل وبلغة غري اللغة اليت يتحدث 
 1.«هبا الناس مجيعا

فإننا ل نستطيع رؤية هذه اْلوجه مجيًعا من زاوية واحدة،  املفاهيم وملا كان الشعر متعدد
 كالم  هوويف آن واحد واإلحاطة به كله فاخلطاب الشعري بعد اطالعنا على بعض التعريفات، 

" فاخلطاب اْلديب أو ريفاتيري ميشالوكما يقول "ختييلي ابداعي يهدف إىل التواصل و التأثري، 
. واللعب بالكالم والكلمات، لنصل يف اْلخري أن 2«غوياللعب الل»الشعري قبل كل شيء هو 

 باللغة والكلمات هو اْلوهر العمل اْلديب والشعري خاصة. اللعب

حىت  جربوعة لـــــمحمد" اللوحوقد اعتمدنا يف حبثنا هذا على اخلطاب الشعري يف ديوان "
 بالستعماليهتم املنهج التداويل ْلن هذا املنهج يكون مدونه للتطبيق، مع دراسته وحتليله وفق 

بعده موضوًعا خارجًيا، يفرتض وجود فاعل منتج، وعالقة حوارية مع »اللغوي يف اخلطاب 
  اخلطاب.ومتابعة استعمال اللغة يفتضح أمهية التداولية وحتليلها ، وهنا ت3«املخاطب

 التداولية: يف اجملال املفهوميثانًيا: 

 املعجمي لــ: التداوليةاملفهوم 

ه(، وتداولنا اْلمر: أخذنا، بالدَُّوِل، وقالوا 111ورد يف "لسان العرب" لبن منظور )ت 
 دواليك، أي مداولة على اْلمر، ودالت اْليام أي دارت، وهللا يداوهلا بني الناس.

ًعا تعاونا، ، ويقال: تداولنا العمل واْلمر بينا مجيوتداولته اْليدي: أخذته هذه مرّة وهذه
 4فعمل هذا مرّة وهذا مرة.

                                                           
 .11خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مقاربة بني التداولية والشعر دراسة تطبيقية، ، ص 1
2
 .11،صم1996، 1ناص، املركز الثقايف العريب، املغرب، طاح، اخلطاب الشعري اسرتاتيجية التحممد مفت 
 .19، ص م1001، 1سانيات وحتليل النصوص، عامل الكتب احلديث، إربد، اْلردن، طلرابح حبوش، ال 3

4
 .191ص، (َدَولَ  مادة.)، 11، لسان العرب، مج مجال الدين منظور  ابن 
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دالت له الدولة، ودالت »ويرجع املصطلح إىل مادة )َدَوَل(، وقد ورد يف )أساس البالغة(: 
اْليام بكذا، أدال هللا بين فالن من عدوهم: جعل الكثرة هلم عليه، وعن احلجاج: إن اْلرض 

 أدلنا منها )....(، وإليه يداول اْليام بني الناس مرة هلم ومرة عليهم والدهر د ول كما  ست دال منا
 .1«وب، وتداولوا الشيء بينهمب ونوع ق

دال الدهر دوًل، ودولًة: انتقل من حال إىل حال، داول كذا بينهم، »ويف معجم الوسيط: 
 .2«جعله متداوًل، تارة هلؤلء وتارة هلؤلء

 ۦَرس ولِهِ  َعَلىٰ  ٱّللَّ   أَفَاءَ  امَ ﴿م هذا املصطلح يف القرآن الكرمي قوله تعالومن شواهد استخدا
لِ  ِمنم   د وَلةً  َيك ونَ  َل  َكىم  ٱلسَِّبيلِ  َوٱبمنِ  َوٱلمَمَسـِٰكنيِ  َوٱلمَيتَـَٰمىٰ  ٱلمق رمَبٰ  َوِلِذى َولِلرَّس ولِ  فَِللَّهِ  ٱلمق َرىٰ  َأهم
 َ َغمِنَياءِ  بـَنيم  َشِديد   ٱّللََّ  ِإنَّ   ٱّللََّ  َوٱتَـّق وا  َفٱنتَـه وا َعنمه   نـََهٰىك مم  َوَما َفخ ذ وه   ٱلرَّس ول   َءاتَٰىك م   َوَما  ِمنك مم  ٱْلم

، أي كي ل يكون ذلك الفيء ﴾ٱأْلَْغِنَياءِ  بـَْيَ  ُدوَلةً  َيُكونَ  اَل  كيم ﴿وبيان معىن ،  3﴾ٱلمِعَقابِ 
هذا مرة يف حاجات نفسه، وهذا مرة يف سبيل أبواب دولة يتداوله اْلغنياء منكم بينهم، يصرفه 

 نإ﴿ِ : يف معىن قوله تعاىل الكشافيف كتابه  "الزخمشري"وقد ذكر  ،4«.الرب، وسبل اخلري
ك مم  ثـمل ه   قـَرمح   ٱلمَقوممَ  َمسَّ  فَـَقدم  قـَرمح   ََيمَسسم  َءاَمن وا ٱلَِّذينَ  ٱّللَّ   َولِيَـعمَلمَ  ٱلنَّاسِ  بـَْيَ  نَُداِوُُلَا ٱأْلَيَّامُ  َوتِْلكَ   ۥمِّ

بُّ  َل  َوٱّللَّ    ش َهَداءَ  ِمنك مم  َويـَتَِّخذَ  نداوهلا: نصرفها بني الناس، نديل تارة هلؤلء »، 5﴾ ٱلظَـِّٰلِمنيَ  حيِ 
 ،وتارة هلؤلء، يقال داولت الشيء بينهم فتداولوه .....

 كقول الشاعر:

                                                           
 .139، ص الزخمشري، أساس البالغة 1
 .)مادة َدَوَل(.301، ص م1001/ه1119، 1شعبان عبد العاطي عطية وآخرون، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط  2
 .1سورة احلشر، اآلية  3
 .119، ص 1009، 1لسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الرتاث العريب، بيت احلكمة، اْلزائر، ط يف ابوجادي،خليفة  4
 .110ران، اآلية سورة آل عم 5
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1« لنا ***  ويوم ُنساء ويوم ُنسر علينا ويوم   م  فيو 
 

 
، وقد اكتسب مفهوم التحول والتناقل من الصيغة فمدار اللفظ لغًة هو التناقل والتحول

)تفاعل( الدالة على التعدد حال الشيء كما ينتقل املال من هذا إىل ذلك أو الغلبة يف احلرب من 
 الدللت. هؤلء إىل هؤلء، ول تكاد املعاجم اْلخرى خترج من هذه

، إىل الكلمة PRAGMATIQUEوتعود كلمة التداولية يف أصلها اْلجنيب: 
م، ومبناها على 1110، واليت يعود استعماهلا إىل عام PRAGMATICUSالالتينية 
 2(.ACTION(، ومعناه الفعل )PRAGMAاْلذر )

 :املفهوم االصطالحي -1

هنا تنظر إىل اللغة بعدها جهازًا أنتجته اللسانيات احلديثة حبيث إ تعد التداولية آخر ما
،  كما تأخذ يف احلسبان ازدواجية السياق )اللغوي، اخلارجي( ،نفعًيا حيقق الوظيفة التواصلية

تقي بعضها، انتقاء ما بينها، بيد أننا ارتأينا أن ننفتعددت تعريفات التداولية وكثرهتا واختالفها في
 نراعي فيه اْلمهية اليت ختدم البحث.

 القاموسوما شد انتباهنا يف مفهوم التداولية، التعريف الذي جاء يف الكتاب املوسوم بـــــــ"
بأهنا دراسة استعمال اللغة مقابل دراسة »": ريبول آن" و"موشلر جاك" لــــــ"للتداولية املوسوعي

ألّن هذا النظام اللساين الذي تعىن به حتديًدا اللسانيات، وإذا حتدثنا عن استعمال اللغة ف
النظام اللغوي يف حد ذاته،  ل يفعملية التواصل، و  ه، يفمن حيث تأثريات االستعمال ليس حمايدً 

املشريات  الدالة على الزمان أو املكان أو فمن نافل القول فعاًل، أن نشري إىل أن بعض الكلمات )
وهلا، وأقل سذاجة أن نذكر ن وهنا وأنا( ل َيكن تأويلها إل يف سياق قاْلشخاص من قبيل اآل

                                                           
، م1001، 1ط  الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون اْلقاويل يف وجوه التأويل للزخمشري، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت، 1

 .190ص
 .19، ص م1009، 1نواري سعودي أبو زيد، يف تداولية اخلطاب اْلديب املبادئ والجراء، بيت احلكمة، سطيف، اْلزائر، ط 2
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وليس من الساذج أن بلغ من املعاين أكثر مما تدل عليه الكلمات، بأننا عند التبادل اللغوي، ن
يف النظام نفسه، ستعمال لال استعمال اْلشكال اللغوية ينتج عنه باملقابل إدراج نقول أخريًا إن

 1.«لقوللظروف الستعمال أي ْلداء ذلك افمعىن القول يقوم على شرح 

حيث تراعي كل  ية هتتم بدراسة الستعمال اللغويالتداولأن ومن خالل هذا النص تبني 
ما حييط هبا كاملتكلم واملخاطب، ومكان وزمان التخاطب واحلاضرين أثناء اخلطاب وعالقة املتكلم 

 باملخاطب كي تتضح مقاصد املتكلم.

 شارلزإىل الفيلسوف اْلمريكي " ويعود الفضل يف احلديث عن مفهوم التداولية مصطلحا 
م، فقد اعتربها جزءًا 1939" الذي استخدمه عام  CHARLES MAORIS موريس

 من السيميائية وفرًعا من فروع علم العالمات ومّيز بني خمتلف الختصاصات اليت تعاجل اللغة
 وهي:

 : يعين بدراسة  العالقات بني الكلمات ببعضها البعض.الرتاكيب علم

 : الذي يهتم باملعىن احلقيقي للملفوظات.الداللة علم

 2: تدرس العالقات بني العالمات ومستخدميها.التداولية

( هي هارفارديف جامعة ) 1999" سنة أوستياها "كما تعد احملاضرات اليت ألق
،واعتمدت كعلم يف السبعينيات من القرن العشرين، بعد أن قام 3النطالقة احلقيقية للتداولية

هم: أوستني  أكسفوردنيها وتطويرها ثالثة من فالسفة اللغة املنتميني إىل الرتاث الفلسفي ْلامعة بتب
J.L.AUSTIN وسريل ،J.R.SEARLE وجرايس ،H.P.GRISE. 

                                                           
1
 .11،صم1010ط، -جاك موشلر وآن ريبول، القاموس املوسوعي للتداولية، ترمجة عز الدين اجملدوب وآخرون، دار سيناترا، تونس، د 
وجاك موشلر،التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، ترمجة سيف الدين دغفوس حممد الشيباين، املنظمة العربية للرتمجة، دار  ينظر: آن ريبول 2

 . 19، ص م1003، 1طباعة والنشر، بريوت، لينان، طالطليعة لل
م، 1011، 1ب، ط-تداولية، دار حممد علي للنشر، دينظر: معاذ بن سليمان الدخيل، منزلة معاين الكالم يف النظرية النحوية العربية مقاربة  3

 .19ص 
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حيث درسوا اللغة وربطوها بكل ما حييط هبا أثناء التلفظ فصارت التداولية هتتم بوصف 
باحلدث اللغوي، لفهم قصد  إليه أثناء التواصل، وتعىنل واملرسل العالقة القائمة بني املرس

 1املتكلم.

" عام موريس تشارلزوهذا يعين أن الفضل اْلول لستعمال مصطلح التداولية يعود لـــــــ"
م، حيث قام بربطها بالسيميائية واليت تتمثل يف الشارة والعالمة اليت تؤدي إىل التواصل 1939

تطويرها خنبة من الفالسفة املنتمني إىل مدرسة فلسفة اللغة الطبيعية داخل اجملتمع، كما عمل على 
على أهنا أداة متثيل العامل،  العادية، على اعتبار أن هؤلء الفالسفة ينظرون إىل اللغة أو العادية

فعلى »فهناك لغة طبيعية، وهي تلك اليت يتكلمها البشر، ولغة يصطنعها الفالسفة وعلماء املنطق 
اللغات الطبيعية، فإن اللغات الصورية الصطناعية يبنيها ويصيغها املناطقة وعلماء خالف 

، حيث تتخذ هذه اللغة الصطناعية من اللغة الطبيعية لغة تصفها وبذلك تكون 2«الرياضيات
 اللغة الصطناعية قد اختذت بينها وبني وظيفة متثيل العامل واسطة، وهي اللغة الطبيعية.

داولية ملتقى للكثري من النظريات املعرفية والفلسفية، مما أدى إىل توايل حيث أصبحت الت
وقد »": الرمحان عبد طهإذ يقول " خاصة يف الثقافة العربية، العديد من التعريفات هلذا املصطلح،

" ْلنه براغماتيقا" مقابال للمصطلح العريب "التداولياتم على مصطلح "1910وقع اختيارنا منذ 
 3.«املطلوب حقه، باعتبار دللته على معنيي "الستعمال" و"التفاعل" مًعايويف 

أن التداولية متثل حلقة وصل هامة بني حقول معرفية »" صحراوي مسعودويورد الباحث "
ة، ممثلة يف "فلسفة اللغة العادية"، ومنها علم النفس املعريف ممثال يف يعديدة منها: الفلسفة التحليل

سانيات بطبيعة احلال )....(، لها علوم التواصل، ومنها الو من، على اخلصوص، ة"نظرية "املالءم

                                                           
 .11-13ودي أبو زيد، يف تداولية اخلطاب اْلديب املبادئ والجراء، ص ينظر: نواري سع 1
ط، -فان ديك، النص والسياق، استسقاء البحث يف اخلطاب الدليل والتداويل، ترمجة عبد القادر قنيين، إفريقيا الشرق، بريوت ، لبنان، د 2

 .39م، ص 1000

 .19م، ص 1000، 1طه عبد الرْحان، يف أصول احلوار والتجديد على الكالم، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط 3
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قضيه التداولية هي "إجياد القوانني الكلية لالستعمال اللغوي والتعرف على القدرات النسانية و 
 1.«للتواصل اللغوي"، وتصري التداولية، من مث جديرة بأن تسمى: "علم الستعمال اللغوي"

" هي علم حديث يستمد أراءه صحراوي مسعودالنص، فالتداولية عند " ويف ضوء هذا
هنا هتتم بدراسة الظواهر لسفة وعلم النفس والجتماع، حيث إمن حقول معرفية عديدة منها الف

 اللغوية أثناء الستعمال.

التداولية فرع من علم اللغة يبحث يف كيفية اكتشاف السامع مقاصد املتكلم أو هو دراسة 
املرسل، وإليضاح ذلك نسوق املثال اآليت: أهذه سيارتك؟ فإنك حىت هذه اللحظة قد ل  معىن

كمن خلف هذا السؤال: هل املتكلم يريد معىن املتكلم أو فهم املقصد الذي ي تكون وصلت إىل
أو أنه خيرج من هذا املعىن احلقيقي إىل مقصود آخر هو التعبري عن  ،سؤاله بنعم أو لإجابة عن  

م ْلّن سيارتك سدت طريق املرور على السيارات اْلخرى؟، وهذا هو معىن ومقصد املتكلم اللو 
 2الذي يريده أن يوصله إىل املستمع.

وفحوى النظرية التداولية أهنا هتتم باخلطاب و كذلك الظروف والسياقات احمليطة به، 
ية يف النص ْلهنا تسعى إىل وتظهر أمهيتها من حيث إهنا هتتم باْلسئلة اهلامة والشكاليات اْلوهر 

 اإلجابة عن العديد من اْلسئلة من قبيل.

 .)من يتكلم ؟ )املتكلم 
 )مع من يتكلم ؟ )املستمع أو املخاطب. 
 )ماذا نفعل عندما نتكلم ؟ )فعل الكالم. 
 ؟ )مقول الكالم(عند نتكلم ماذا نقول. 
 .)ملاذا نتكلم هبذا الشكل وليس بذاك؟ )صيغ الكالم 

                                                           
1
للنشر والتوزيع، مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة اْلفعال الكالمية يف الرتاث اللساين العريب، دار الطليعة  

 .11-16، صم1009، 1بريوت لبنان، ط
 .11-11م، ص 1001ط، -ينظر: حممود أْحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اْلامعية، السكندرية، مصر، د 2
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  بشيء ونريد قول شيء أخر؟ )املقصد(.كيف نتكلم 
 لفهم كالم ما؟ )مستويات املعىن(. هل َيكن القتصار على املعىن احلريف 
 (ما هي الستعمالت للغة؟ )البعد الستعمايل. 

وتستدعي الجابة عن هذا اْلسئلة استحضار مقاصد املتكلم ومقتضيات املقام والسياق، 
 1البعد التداويل للغة.

املعىن وكذلك  ،التداولية هي دراسة املعين الذي يقصده املتكلم"ن أ ولي جورجويرى "
 2دراسة كيفية ايصال أكثر مما يقال.وهي أيًضا السياقي، 

 على دراسة اللغة  قيد الستعمال والستخدام املبين»فالتداولية يف أبسط تعريفاهتا هي 
ة ة أو تراكيبها النحوية، وهي دراسالواقعية، ل يف حدودها املعجمي دراسة اللغة يف سياقاهتا

 3.«ها ونفهمها ونقصد هبا، يف ظروف ومواقف معينةلستعمالكلمات والعبارات واْلمل كما ن

وبعد استقصائنا لتعريفات اليت تناولناها تبني أن التداولية هي: دراسة املنجز اللغوي قيد 
وأثناء الستعمال غري بعيد عن السياق الذي انتج فيه والظروف احمليطة به، مع مراعاة املعىن الذي 

طريق جمموعة من العالمات يقصده املتكلم، وهذا حيقق التواصل بني أطراف اخلطاب، عن 
الشارات اليت تساهم يف عملية التواصل، وهذا يعين أن التداولية يف أبسط متثيل هلا هي لكل و 

 .-إن جاز لنا وصفها هكذا-مقام مقال، 

 

 

                                                           
1
إربد،  ن احملسن الصابئ، عامل املتكلم احلديث،ينظر: قالط بن حجي العنزي، التداولية يف التفكري البالغي دراسة يف "غرر البالغة" هلالل ب 

 .9، 1م، ص 1011، 1اْلردن، ط 
2
 .19م، ص 1010، 1ينظر: جورج يول، التداولية، ترمجة: قصي العتايب، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، لبنان/ ط  
3
 .19م، ص1010، القاهرة، 1هباء الدين حممد فريد، تبسيط التداولية، مشس للنشر والتوزيع، ط 
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 :اخلطاب الشعري والتداوليةثالثًا: 

من الواضح أن اخلطاب يف عصرنا احلايل صار َيثل ممارسة لغوية ثقافية تواصلية، إذ هو 
 .همهاها املستمع، وحياول فك شيفراهتا وفقااجتماعية َيارسها املتكلم ويتلعملية معرفية 

اليت حتاول البحث  الهتمام املطلوب بظهور التداولية وَيكن القول إن اخلطاب لقى
 وحتليل اللغة والستعمال مع مراعاة السياق.

مرتبط باْلداء احلي وتعين التداولية أن يكون اخلطاب الذي يفرتض دراسته دراسة تداولية 
 والستعمال اللغوي الفعلي حىت تتمكن من رصد اْلبعاد التداولية املختلفة وخصائصها، وما يرتبط

" من متايز قد يعرتض النقاد والدارسون أن واملكتوب املنطوقباملتخاطبني أثناء التواصل، وملا بني "
ر الدارسون ثالثة أنواع من نتناول نًصا مكتوبًا قد مضى زمن على إنشائه، هلذا رصد وذك

 1التداولية:

   تتناول دراسة الكالم يف التواصل احلي، وتكون نتائجها مباشرة، حقيقية ةتداولي :
 لرتباطها باْلداء الفعلي.

 تتناول دراسة نص حمكّي، كأن تتصور واقًعا حًيا ْلدائه، تداولية افرتاضية :
 وتفرتضه، لرتصد اخلصائص املطلوبة بعد ذلك.

  هتتم بدراسة النصوص اْلدبية والشعرية. :لية إبداعيةتداو 

حيث جند أنفسنا أمام متثيل بنيوي »مثالً،  اشعري افالتداولية اإلبداعية عندما نتناول نص
خبصائص اخلطاب املختلفة، وهذه اليت حددهتا مواقف تواصلية معينة، وعلى اللسانيات التداولية 

 2.«وبناها، ورصد كل ما يتعلق باملتكلم واملتلقيأن جتد العالقة بني هذه املواقف 

                                                           
1
ة، ينظر:عمار لعوجيي، تداولية اخلطاب الشعري "ديوان أيب فراس احلمداين" أمنوذجا، مذكرة لنيل شهادة اجملاستري، جامعة احلاج خلضر، باتن 

 .11، ص1011اْلزائر، 
2
 .11املرجع نفسه، ص  
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" ديك فان" يسميه الدارسون حديثًا بـــــــ)التداولية اللغوية( إذ نّبه وهذا النوع اْلخري الذي
 1أنه يهتم بالتداولية اللغوية وحدها. إىل

غماتية / التداولية للعمل تصوره للقيمة الربا»" MOLINIE موليينويفسر الباحث "
اللغوي ذي الطبيعية اْلدبية، فهذه القيمة الرباغماتية، تقوم بعملية ابدال وحتويل وتصعيد حبيث 
جتعل من العمل الكتايب شيًئا فنًيا، وتضع هذه القيمة النشاط الكتايب على أساس كونه ممارسة 

يتسم بكونه أدبًيا هو "تأثريي" أو ل مرجعية الذاتية يف العمل اللغوي، إن الفعل الكالمي الذي 
يكون شيًئا، فاْلدبية هي اجنازية مطلقة للغة إذ تتحول إىل وظيفة شعرية، أي إن الفعل اخلالق 

 2.«لشيء لغوي يكون هو نفسه مرجع هذا الشيء

وهذا يعين أن التداولية اللغوية ترجع العمل اْلديب والكتايب إىل الفعل والعمل اللغوي 
ولذلك قالوا: »للذات املبدعة، الذي تتم بالتأثري حبيث أّن اْلدبية هي قوة إجنازية مطلقة للغة 

 3.«القلم أحد الّلسانني )...( وقالوا: القلم أبقى أثرًا واللسان أكثر هذرًا

 مية:اولية مقاربة مفاهيالشعر والتد 

أصاًل، فهنا املقاربة بينهما أو إذا نظرنا إىل التداولية على أهنا فلسفة أصاًل، وأّن الشعر فن 
جياد عالقة جتمعا تكون عسرية، نوًعا ما، فالفلسفة قائمة وأساسها التجريد وأما الشعر فيقوم يف إ

" يف وضع بوجادي خليفة" الباحث هباالغالب على ما هو حسي، وهنا نرصد احملاولة اليت قام 
مواقع التماس بني الشعر والتداولية مما يسمح يف إمكانية حتليل النص الشعري من منظور تداويل، 

 :تيةويتضح ذلك من خالل نقاط اللتقاء بينهما اآل

                                                           
 .19دراسة تطبيقية، ص ينظر: خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مقاربة بني التداولية والشعر  1
، 1للنشر والتوزيع، عمان، اْلردن، طصابر حممود حسن احلباشة، أسئلة الدللة وتداوليات اخلطاب، مقارنة عرفانية تداولية، دار الزهران  2

 .119، ص 1010
3
 .19، ص 1999، 1، ط1اْلاحظ، البيان والتبني، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر، ج 
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: الشعر ليس بعيًدا عن غرض التصال، بل ل يقوم دون أن والتواصل الشعر -أ 
عليه، فكل عمل شعري يوجه إىل متلّق ما، وهو يف هذا يروم التواصل ويقوم 

يعين تواصاًل بني املبدع واملتلقي وهو املبدأ نفسه الذي تعتمده التداولية للغة، 
 1إذ هي الستعمال والتواصل.

الشعري إمنا هو ايصال غرض املتكلم ومقصوده إىل السامع وهنا تتحقق عالقة  فاخلطاب
 التواصل.

يذكر أن بداية الدرس التداويل احلديث انطلق من مفهوم  الشعر والفعل: -ب 
الفعل يف الفلسفة التحليلية، إذ أول مقام عليه املذهب التداويل هو مبدأ أن 

ملفهوم حيث مبدأ الشعر هو يعدد عن هذا االلغة فعل تواصل والشعر غري 
، ويرى "بول 2املتلقي وسلوكه الفكري فعل الشعر وذلك ملا حيدثه يف نفس

بالكلمات ونظام من اْلفعال هلا هدفها  أن الشعر لون من الرقص»فالريي" 
 .3«يف حد ذاته

ينبغي للشاعر أن يبلغ شيًئا، ول بّد أن حيرز السامع  ة:فعي  الشعر والن   -ج 
والشعر ديوان العرب ويعين ذلك أنّه يصور حياهتم بكل جوانبها فائدة ما، 

املادية واملعنوية وسائر ضروهبا وينتصر عدد من الدارسني ملبدأ جدوى الّشعر 
حني يقول: ل ينبغي التشكيك كثريًا يف جدوى  "منصور جابرونعيته ومنهم "

غايات  فمنالشعر إىل حّد وصم الشاعر بالكذب ونفي اْلخالق عن الشعر، 
الشعر الفائدة عن طريق المتناع، وعلى هذا فماذا َيكن أن يقول الشاعر 

 .4حني ل يذكر قضية أو ينصر مبدأ
                                                           

 .19انيات التداولية، مقاربة بني التداولية والشعر دراسة تطبيقية، صخليفة بوجادي، اللس :ينظر 1
 .11، ص  تطبيقية دراسة والشعر التداولية بني مقاربة التداولية، اللسانيات بوجادي، خليفةينظر:  2

3
، ص 1996، 1فصول، تصدر عن اهليئة املصرية العامة للكتاب، العدد ْحيد رضا، اخلطاب الشعري من اللغوي غلى التشكل البصري، جملة  

99. 
4
 .19ينظر: خليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية مقاربة بني التداولية والشعر دراسة تطبيقية، ص  
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إذا كانت التداولية تعتمد دراسة اللغة وهيئة تغيريها عن الشعر والواقع:  -د 
الواقع، فالشعر من ناحية أخرى تظهر واقعّية يف أن الشاعر: أنه ل َيكنه أن 
حيرز فاعلّية يف اخليال وهي عمار الشعر إل خبربته يف الواقع احلي واحلياة 

ر عنه وأن اللغة بانة عن الواقع واْلخباكّله هو اإلالفاعلة ولعّل مدار الشعر  
 .1ذاهتا هي تعبري عن الواقع والتمثيل له

" شروطًا لنجاح تلقي ينالقرطاج حازميضع "» الشعر ومبدأ التعاون: -ه 
السامع على استعداد نفسي لذلك، وأن يعتقد  مقول الشعري، منها أن يكون

 .2«بأن الشعر فعالّية تقارب احلكمة ...
أّن له »أن أهم ما يقدمه املنهج التّداويل يف الشعر هو  "بوجادي خليفةويرى "

ة نادرة يف حسم كثري من املواضع املختلف يف تأويلها، استناًدا إىل معطيات ءراج
تواصلية خاصة، ْلنّه ينطلق من امللفوظات اللغوية إىل دراسة الضمين وغري 

دات اللغوية الصريح، وهو اهتمام الدراسات الوظيفية للجملة، حيث تعىن بالوح
سة احملتوى غري اللغوي، والعتداد بالسياق وموقف داخل اخلطاب، إىل جانب درا

 .3«املتكلم من اخلطاب ذاته ومن السامع

فالنص الشعري إذن، حيمل يف ذاته قيًما تداولية، أمهها التواصل وأن غايته التأثري يف 
غرضها اإلبالغ، وعلى البيان الذي غرضه املخاطب ويف موقفه، معتمًدا يف ذلك على البالغة اليت 

 التبيني واإليضاح.

                                                           
1
 .19املرجع نفسه، ص  
2
 .19، ص تطبيقية  دراسة والشعر التداولية بني مقاربة التداولية اللسانيات يف بوجادي، خليفة 
 .11املرجع نفسه، ص  3
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ويتناول هذا البحث حتليل اخلطاب الشعري من منظور اللسانيات التداولية يف ديوان 
داولية املختلفة )أفعال الكالم، "، الذي يبحث يف اخلصائص التجربوعة حممد" " لـــــــــــاللوح"

 عل من نصوص الديوان خطابًا شعريًا متداولً.ات، افرتاض مسبق ...(، الذي جيإشاري

 

 :أسس الدرس التداويلرابًعا: 

يكاد جيمع الباحثون أن الدراسات التداولية، قد اهتمت بأكثر من جانب من جوانب 
 ارات هي:ن تصنيف هذه اْلوانب إىل أربعة مساخلطاب، إذ َيك

 الكالم أفعال LES ACTES DE LANGAGE 
 املسبق االفرتاض PRESUPPOTION. 
  االستلزام احلواريCONVERSATION IMPLICAUR. 
  االشارياتDEISTCIS. 

 :(Persup positonفـرتاض املسبـق: )اال .1

ينطلق أصحاب نظرية التواصل من املعطيات اْلساسية اليت تنتقل من املتكلم إىل امللتقي، 
ما يدعي باخللفية التواصلية ويفرتض أن تكون معروفة، ولكنها غري صرحية عند املتحدثني، وتشكل 

"أركيويت":" هو تلك املعلومات اليت مل  والضرورية لنجاحه، خلفية متضمنة يف القول ذاته تقول
يفصح عنها، فإهنا وبطريقة آلية مدرجة يف القول الذي يتضمنها أصال بغض النظر عن 

 .1خصوصيته"

ن كل عملية تبليغ ينطلق اْلطراف املتخاطبون من معطيات أساسية معرتف هبا، إ
ومعروفة، وهذه الفرتاضات املسبقة ل يصرح هبا املتكلمون، وهي تشكل خلفية التبليغ الضرورية 

                                                           
منشورات حتليل اخلطاب، جامعة تيزي وزو، دار اْلمان للطباعة والنشر والتوزيع، اْلزائر،  و احلاج، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب،ْحذهبية  1

 . 111ص  ،1009
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فإذا قال رجل .»1نفياأم يف القول سواء تلفظ هبذا إثباتا التبليغية، وهي حمتواة  لنجاح العملية 
فاملفرتض سلفا أن النافذة مفتوحة، وأن هناك مربرا يدعو إىل إغالقها، وأن  ،لق النافذةآلخر أغ

ك موصول بسياق احلال، وعالقة لاملخاطب قادر على احلركة، وأن املتكلم يف منزلة اآلمر، وكل ذ
 .2«املتكلم باملخاطب

ملسبقة الدللية الفرتاضات ا"وإننا يف الواقع منيز بني نوعني من الفرتاضات املسبقة: 
 .3واملنطقية" أما النوع الثاين" الفرتاضات املسبقة التداولية"

فاْلول مشروط بالصدق بني قضيتني، فإذا كانت )أ( صادقة كان من الالزم ن تكون "
و كان هذا القول صادقا أي  )ب( صادقة فإذا قلنا مثال: إن املرأة اليت تزوجها زيد كانت أرملة،

ا، وأما لفارملة ،صادقا ايضا إذ إنه مفرتض سزيد تزوج  م أن يكون القول:مطابقا للواقع لز 
دون  ىب، فالقضية اْلساسية َيكن أن تنفالفرتاض التداويل السابق فال دخل له بالصدق والكذ

أن يؤثر ذلك يف الفرتاض السابق، فإذا قلت مثال: سياريت جديدة، مث قلت سياريت ليست جديدة 
،فعلى الرغم من التناقض يف القولني فإن الفرتاض السابق هو أن لك سيارة ل يزال قائما يف 

 .4"احلالني

ميز بعض الباحثني أيضا بني الفرتاض الدليل السابق، والقتضاء »وقد 
(Entailment) والقتضاء عالقة بني مجلتني أو قضيتني يقتضي صدق اْلوىل منهما صدق .

الثانية، فإذا كانت اْلملة: أرى حصانّا صادقة، لزم أن تكون اْلملة: أرى حيوانّا صادقة أيضا، 
 فأنت ل تستطيع أن تقبل اْلوىل وترفض الثانية. وقد أصبح القتضاء يف الدراسة الدللية املتأخرة

مقابال لالفرتاض الدليل السابق على أساس من أن كذب إحدى اْلملتني يؤدي إىل نتيجة 

                                                           
 . 39، مدخل إىل اللسانيات التداولية، تر: حممد حبياتني، ديوان املطبوعات اْلامعية، بن عكنون اْلزائر، ص اْلياليل دلشينظر:  1
 .16د. حممود أْحد حنلة، آفاق جديد يف البحث اللغوي املعاصر، ص  2
 .39اْلياليل دلش، مدخل إىل اللسانيات التداولية، ص  3
 .19-19 ث اللغوي املعاصر، صد. حممود أْحد حنلة، آفاق جديد يف البح 4
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خمتلفة، وقد لحظ بعض الباحثني أن الفرتاض السابق قد يرتبط بألفاظ وتراكيب تدل عليه، 
 .1«والتفتوا إىل أن هذا اْلمر مل ينل ما يستحق من عناية الدارسني، فلم يظفر بعد بدراسة شاملة

 :CONVERSATION IMPLICAURستلزام احلواري اال 2

م، فقدم 1961" هارفارد" يف جامعة "غرايسنشأة البحث فيه إىل احملاضرات اليت ألقاها "ترجع 
ون، هتم قد يقولون ما يقصداتصوره هلذا اْلانب من الدرس، منطلًقا من فكرة ان الناس يف حوار 

وقد يقصدون أكثر مما يقولون وقد يقصدون عكس ما يقولون، فأراد أن يقيم معربًا بني ما حيمله 
القول من معىن صريح وما حيمله القول من معىن متضمن مما نشأ عنه فكرة الستلزام احلواري 
وذلك يعين أن للخطاب ْحولة دللية فيها معىن صريح ومعىن ضمين قد يعدل إليه املتلفظ 

بول اخلطاب حبسب املقام، فيتولد عن هذا اْلخري معىن حريف ومعىن مستلزم، وهذا ما حذا بـــــــ" ب
 .2"التعاون مبدأوضع مبدأ عام خيضع له كل املتحاورين سقاه "" إىل غرايس

 حواري يشمل على أربع مبادئ أو قواعد فرعية: ومبدأ التعاون هو مبدأ

 قاعدة الكم: -

 املعلومة كّما يتطلبه غرض املشاركة.* اجعل إسهامك يف 

 * ل جتعل إسهامك أكثر مما هو مطلوب.

 قاعدة الكيف: -2
 * ل تقل ما تعتقد كذبا.

 * ل تقل ما يعوزك الدليل عليه.

 قاعدة العالقة: -3
                                                           

 .30-19، صنفسهاملرجع  1
 .199م، ص 1011، 1كاكي، عامل الكتب احلديثة، إربد، اْلردن، طسللهر التداولية يف مفتاح العلوم ديس هلوَيل، مظااينظر: ب 2
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 * كن وثيق الصلة باملوضوع.

 قاعدة الطريقة: -1
 .جتنب اإلهبام يف التعبري 
 .جتنب الغموض 
 .كن موجزا 
   1كالمك )رتب كالمك(كن مرتبا يف. 

وهذه املبادئ اليت يتحقق هبا التعاون بني املتكلم واملخاطب، ويكون هناك تأثري متبادل 
 وصولً إىل حوار مثمر.

 :أفعال الكالم 3
، وتعطى speech actتعرف اْلفعال املنجزة من خالل اْللفاظ عموما بأفعال الكالم »

إلطراء، الدعوة، الوعد، أو العتذار، الشكوى، اافا أكثر حتديدا مثل يف العربية غالبا أوص
 الطلب.

تنطبق هذه املصطلحات الوصفية  ْلنواع أفعال الكالم املختلفة على نية )قصد( املتكلم 
 2«التواصلية يف إنشاء اللفظ

 :شارياتاإل 4
 هي عالمات لغوية يتحدد معناها ومرجعها يف سياق اخلطاب.

 شاريات بالتفصيل والجراء يف الفصل الثاين.وسنتناول اْلفعال الكالمية و اإل
 

 

                                                           
 .111، 111، ص: تداولية مقاربة لغوية عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب 1
2
 .82، 80يول، التداولية، ص جورج  



 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

 



 اإلشاريات وأفعال الكالم يف الديوان                                     :      الثاينالفصل 
 

82 
 

 الفصل الثاين : اإلشاريات وافعال الكالم يف الديوان
 وال: اإلشاريات:أ

 اإلشاريات الشخصية 
 اإلشاريات الزمنية 
 اإلشاريات املكانية 
 ات اخلطابيةاإلشاري 
 ات االجتماعيةاإلشاري 

 ثانيا: أفعال الكالم:

  األفعال اإلخبارية 
 لتزاميةاألفعال اإل 
  األفعال التعبريية 
 ةاألفعال اإليقاعي 
 األفعال الطلبية 
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  DEISCISشارياتاإلأوال : 

هم العناصر اللغوية اليت هلا دور بالغ يف التحليل التداويل، أشاريات بأنواعها من تعد اإل
إىل »حيث تعتمد على السياق الذي تستخدم فيه وال يتحدد معناها إال يف إطار املقام، وتنسب 

 .1«ات بني تركيب اللغات والسياق الذي تستخدم فيهحقل التداوليات ألهنا هتتم مباشرة بالعالق

والتواصل لية اخلطاب مهي وحدات لغوية يقتضي اإلملام مبعناها والعناصر احمليطة بعو 
: )ليس حنن من فعل هذا، بل هم ولقد مجلة مقتطعة عن سياقها مثل أن  لتحديد داللتها، فإذا 

وي على عدد كثري من العناصر اإلشارية وال حتتوجدناها كثرية الغموض، ألهنا  (،روا من هنا األنف
طيع حتديد معناها وتفسريها، إال إذا اعتمدنا على السياق واملرجع الذي حتيل إليه، وهذه تسن

.واليت ال يتحدد معناها إال إذا قرنت (األن هنا، اجلماعة، واو هم، هذا، حنن،)العناصر هي: 
 بالسياق اخلارجي.

، إذا عرفنا ما تشري إليه هذه العناصر، ألهنا ال ترتبط ابقة الس معىن اجلملة حيث يتضح
النحاة مجيًعا على أن األمساء إذ يتفق »مات ول ثابت، ولذلك مسيت أيًضا باملبهمبعىن أو مدل

 2.«ص بعضهم املبهمات بأمساء اإلشارة وحدهابهمة يع ي اها أمساء اإلشارة و امل

ز إىل شاريات الظاهرة، بل يتجاو يل عند اإلاريات يف السياق التداو وال يقف دور اإلش
شاريات املستقرة يف بنية اخلطاب العميقة، عند التلفظ احلضور األقوى، وهي اإلشاريات ذات اإل

وذلك ألن التلفظ حيدث من ذات  اها، وهذا ما يعطيها دورها التداويل يف اسرتاتيجية اخلطاب،
 ب الواحدالتلفظ وحلظته، إذ جتتمع يف اخلطا مات معينة، ويف مكان وزمان معينني، مها مكانبس

                                                           
 

1
 .28، ص داولية لغويةمقاربة ت عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب 
2
 .28املرجع نفسه، ص  



 اإلشاريات وأفعال الكالم يف الديوان                                     :      الثاينالفصل 
 

03 
 

شاريات هي تلك اإل»شاريات هي: )اآلنا، اهلَُنا، األن(، وعليه تكون على األقل ثالث إ 
األشكال اإلحالية اليت ترتبط بسياق املتكلم مع التفريق األساس بني التعبريات االشارية القريبة من 

 .1«ة عنهمقابل التعبريات اإلشارية البعيد ماملتكل

 شاريات الشخصية،إىل مخسة أنواع )اإلتنقسم ويذهب أغلب الباحثني إىل أن اإلشاريات 
 .2(، حيث لكل فرع أو صنف دوره يف اخلطابالزمانية، املكانية، اخلطاب، االجتماعية

 شاريات:أنواع اإل

و شاريات الدالة على املتكلم، أو املخاطب، أ: وهي بشكل عام، اإلشاريات الشخصيةاإل 1
فاملضمر: ما وضع ملتكلم، أو املخاطب »على الشخص،  الغائب. ويقصد اها الضمائر الدالة

لفظة، تدل على املرسل يف ت.فالذات امل3«أو غائب، تقدم نكرة لفظًا، أو معىن، أوحكًما
فذاته املتلفظة تتغري بتغري السياق  ،السياق، فقد تصدر  طابات متعددة عن شخص واحد

قد حتيل على  يف اخلطاب تداولًيا، ألن  األنا ذه الذات هي حمور التلفظالذي تلفظ فيه وه
على رأس العملية التواصلية،  ، فالشاعر انطلق من ذاته وذلك من  الل تعني نفسه4تلفظامل

 ا عن دوا ل نفسه وخمتلف املشاعر اليت جتتاحه.معبً 

 

 

 

                                                           
 
 .21، ص عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة تداولية لغوية 1
2
 28المرجع نفسه،ص  ينظر: 
 .111، صم1991، 1رضي الدين االسرتبادي، شرح الكافية، حتقيق حيي بشري مصري، االدارة العامة للثقافة النشر باجلامعة، السعودية، مج 3
4
 .28ادي بن ظافر الشهري، اسرتتيجيات اخلطاب، ص ينظر: عبد اهل 
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 ضمائر احلضور: -أ 

وجود  ئر احلضور إىلتسميتها بضماوتشمل ضمائر املتكلم واملخاطب، ويعود سبب 
وقد يكون حضور  طاب  وحنن كأناواحلضور قد يكون حضور متكلم »صاحبها وقت الكالم، 

احلضور فعلًيا، حيث يكون ، وقد يكون هذا 1«وفروعها كهناوفرعها أو حضور إشارة  كأنت
لكالم، وقت اطب املتكلم واملخاطب حاضران يف سياق املوقف، أو املتكلم يقوم باستحضار املخا

 هذا مسيت بضمائر احلضور، وهي تنقسم إىل ثالثة أقسام هي: وعلى

 ضمائر املتكلم واملخاطب وأمساء اإلشارة.

" من كافة جربوعة حممد" غري أننا ال نريد من  الل هذه الومضة النظرية أن ندرس مجلة 
شارية اليت أفصحت عن ذاهتا، "، بل نركز على بعض اجلوانب اإلاللوحجوانبها اإلشارية يف ديوانه "

 .شكلت مسة تداولية مميزة إذ

وعندما قمنا مبهمة التقصي والتحليل ملختلف طرائق استعمال الضمائر لبعض القصائد، 
ة والفخرية، ، بينما يف قصائده الغزليها للجماعة حضورًا إىل جانب الذاتية يف بعض اشعار ملسن

افتخاره ، و اصة منسياتهرو ا هاًما من مالمح دور محباجلماعة، وتبدو الذاتية مل يتقلص االحتفاء
 يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم، كل ذلك ترمجة الضمائر من  الل توظيفه هلا وجتعل شعره
منسجًما مع حالته النفسية، ومتوافًقا معها، ومعبًا عن حالته الشعورية بشكل دقيق، ويف قصيدته 

" تظهر ضمائر املتكلم عنصرًا أساسًيا من عناصر شعره الفخري، ويبلغ متجيده اللوحاملوسومة بـ"
 الذات ذروته.

                                                           
 
 .182م، ص 1991، 1متام حسان، اللغة العربية معناها مبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب، ط 1
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خه يف يف توطيـــــــــد معـــــــــىن الفخـــــــــر وترســـــــــي( الصااااااااابية( مـــــــــع خماطبتـــــــــه )ناااااااااااألويـــــــــرتدد صـــــــــدى )
 1 شعاره بوضوح يقول:أ

 أناااااااا ياااااااا بااااااابية   اااااااد ولااااااادت     
 

 كتااااااااااا     باااااااااابا  يف جاااااااااال   يت   ضاااااااااا*** و 
تاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   الكُّ

   
 عاااااا  باااااادأت كاااااال  كااااااايي مااااان جااااااز   

 
 كاااااااااال مبااااااااااا   اإلعاااااااااارا     *** وأخاااااااااا ت  

 ولااااااااااااااا ا  ااااااااااااااارين ور ااااااااااااااا  شاااااااااااااااقاوي   
  

 *** أين شااااااااااااااااديد احلاااااااااااااااا  للم اااااااااااااااارا   
جيالسها، فقد مسحت اللغة للشاعر  " استحضر الذوات يف ذهنه وكأنهجربوعة حممدفـ"    

بامتالكها من  الل اكتساب السلطة، باخلطاب واستعماهلا وتضمني هذا االستعمال ملقاصده 
موضوع يف  ، وهذا ما جعلُه يتضامن مع متلقيه املقصود باخلطاب، عن طريق اشراكهاملختلفة

انب حياته اليت وصفها أهنا  بعض جو  احلديث، وذلك بالتوجه إليه وخماطبته بالتفا ر وإبدائه له
 كلها متعلقة بالقرآن والشعر )من جزء عم ، مبادئ االعراب، شديد احلب للمحراب(.

 ضمائر املتكل : - 

 ضمري املتكل  املفر :

وما يف هذه الدنيا كحب النيب صلى  احلب بر  ويواصل الشاعر افتخاره بأنه: املنفصل -1
 2 منها، قائاًل: واحلط ببالعتا (الصبيةخماطًبا ) هللا عليه وسلم

 يف اختصابااااااااااا   فلاااااااااااة *** ا ال أناااااااااااا    أن ااااااااااا

 .فار اااااااااااااااااااة باااااااااااااااااااال مضااااااااااااااااااامون    هتتاااااااااااااااااااز    
   
 احلاااااااااااااا   ره  *اااااااااااااال ر لاااااااااااااات ألجلاااااااااااااا  ***

 .فأناااااااااااااااااا  ر لااااااااااااااااات ألجلااااااااااااااااا  للصااااااااااااااااا     
   
 وأنااااااااا  ف اااااااات الشااااااااام يف باااااااال الصااااااااد  ***

 .كاااااااااااااال شااااااااااااااوارع الن اااااااااااااارين     ومشاااااااااااااايت    
   

 ين ***يااااااااااااااااأنااااااااااااااااا ل اااااااااااااااات ا تااااااااااااااااا  أن    

 .ين  و ونااااااااااااااااااور عياااااااااااااااااابأناااااااااااااااااا   رو اااااااااااااااااا    
   

 ***  لباااااااااااااااااااا    وأ وهلاااااااااااااااااااا وأنااااااااااااااااااااا  ضاااااااااااااااااااارم  

 .ماااااااااااااااااا يف اخضااااااااااااااااارار األر  كاااااااااااااااااالزيتون    
   

                                                           
 

1
 .121، ص 8811، 1، ط اجلزائرح" شعر، البدر الساطع للطباعة والنشر، حممد جربوعة، ديوان "اللو  
 .171، ص نفسهاملرجع  2
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 مكااااااااااااة..  اااااااااااايد  *** مااااااااااااا كالن .. بياااااااااااا   

 . دوي..يا اااااااااااااااااااااا    املاااااااااااااااااااااا  ن   رجاااااااااااااااااااااال    
   

 ا ***يع هاااااااااااااااااا  باللغااااااااااااااااااات منااااااااااااااااااا حنب ااااااااااااااااااإ

 ...بالال    ..بالرتك   بالضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     
   

شاعر غارق يف الدنيا وغافل عن وأنه ويعب الشاعر عن حزنه و جله من كثرت ذنوبه 
 1  رة رغم جتاوز سن األربعني ومرحلة الشباب إذ يقول:اآل

 يف  نااااااااااااااااااااو    أنااااااااااااااااااااا جباااااااااااااااااااال  أ ااااااااااااااااااااو   

 .*** فيااااااااااااا خنلااااااااااااة القلاااااااااااا   ون يقاااااااااااا     
   

  نيااااااااااااااااااا أنااااااااااااااااااا شاااااااااااااااااااعر  يف عواباااااااااااااااااا   

 .بااااااااااااااادون  اااااااااااااااق    ر  بااااااااااااااا *** و بطاااااااااااااااان    
   
 ول ااااااااااات باااااااااااغري ا ... أناااااااااااا مااااااااااان  ماااااااااااان  

 وي أربعااااااااااااااا .ياااااااااااااااا  لااااااااااااااا *** جتااااااااااااااااو ت    

   
بالكعبة الشريفة، وهو يشري هنا إىل معرفة مشرتكة بينه وبني السامع،  يتبككما قال وهو 

حلصول على داللة   من  الل ربط اإلشاريات وما حتيل إليه حيث على السامع أن يستحضرها
 2 جبمال مكة والكعبة الشريفة: متغزالكاملة، وذلك حنو قوله 

 أناااااااااين  لااااااااا  لاااااااااي   نااااااااا  ياااااااااا أخااااااااات  

 منااااااااا   قتلااااااااا .  اااااااااه  الشاااااااااو    *** أ   ااااااااات    

   
 مااااااال شااااااو     اااااار  أنااااااا  ااااااد عقاااااارت  

 لااااااااااااااا .أعاااااااااااااااوا  اهلاااااااااااااااو  يف حمم   *** وك ااااااااااااااارت    

   
  و  إن أنااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااات ة  غيل مضاااااااااااااااااااااا

 .ل  املكاااااااااااااااااااااااااااااا     أ غااااااااااااااااااااااااااااااز   *** جبمالاااااااااااااااااااااااااااااا     
   

 احلب وتعلم فسه متلقيه، أنه الوحيد الذي َ برَ " يريد أن يوقع يف نجربوعة حممدفـ"
)أنا ال أناقش، فأنا رحلت، وأنا حفظت،  لضمري العائد لذاتهالفعل ل اسناده، إذ يركز على دروس

أنا لست احتاج، أنا قد عقرت ...(، وكذلك أنه يف ميدان احلب غريق مثقل بذنوبه غافل بقلبه، 
قًا  مثل معاناته شو ن ال أحد عاىنة، جند أنه يقصر الفعل على ذاته وأالكعبياقه حلج وحىت يف اشت
، وتظهر أيًضا يف أن الشاعر يرمي من  الل ذلك يف احداث الدهشة هللا يف نظره وحًبا لبيت
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بقوة  ( حاضرةاألناغالب كانت )اليف و واالعجاب يف نفس خماطبه لكي يتضامن معه واإلذعان له، 
 ( يف ديوانه. التا ( و)اليا ( أو املتصل )أنامن  الل ضمري املفرد املتكلم املنفصل )

( التا ( و)اليا : كما شاع أيًضا يف ديوانه استخدام ضمري املتكلم املتصل )تصلامل -8
  :1فيقول

 واحلنااااااااااااا  األك اااااااااااال    ات القطيفااااااااااااة  

 .ل  البياااااااااااااااااااااااااات العتياااااااااااااااااااااااااا  األو   كعبااااااااااااااااااااااااااة  ا ي***   
   

 ي ااااااااااارتح     ياااااااااااا  ااااااااااازن  ناااااااااااا   الاااااااااااي

 صاااااااااااال .ف*** منهااااااااااااا علاااااااااااا   لاااااااااااا  الشااااااااااااريفة م  

   
 ... ليتااااااااااين ر  املعط اااااااااا يااااااااااا ليتااااااااااين كناااااااااات  

 .يف احلرياااااااااااااااااار األماااااااااااااااااال    كف اااااااااااااااااا  ** ماااااااااااااااااار رت  *  
   

 فاااااااااااااااااااااا نين وألن  ناااااااااااااااااااااا  كا بااااااااااااااااااااااال  

ااااااااااااااااااااا    *** أ ر  بأن اااااااااااااااااااا    . ا لااااااااااااااااااااان  قبلااااااااااااااااااااار  
   

  لااااااااا  لاااااااااي   نااااااااا  أناااااااااين ياااااااااا أخااااااااات  

 منااااااااا   قتلااااااااا .  اااااااااه  الشاااااااااو    *** أ   ااااااااات    

   
اااااا أنااااااا  ااااااد عقاااااارت    ال شااااااو     اااااار   م 

  .لااااااااااااااام  أعاااااااااااااااوا  اهلاااااااااااااااو  يف حم *** وك ااااااااااااااارت    

   
  إن أنااااااااااااا و  فعااااااااااااال اااااااااااات ة  غيل مضاااااااااااا

 .ل    أ غااااااااااااااااااااااااااااااز   املكاااااااااااااااااااااااااااااا    *** جبمالاااااااااااااااااااااااااااااا     
   

فهنا الشاعر يستحضر ذواته، بضمري املتكلم املتصل حيًنا باالسم وحيًنا بفعل املاضي أو 
الشوق  الذي يبث مشاعر شاعرال ود الضمري إىلفعل املضارع، ليحمل وظيفة الفاعلية، حيث يع

على هذه األبيات، فالشاعر يبدأ كالمه بإسناد  (،التا (  يليه )اليا واحلنني، إذ يسيطر ضمري )
( للحزن، مث حيمل وظيفة ليتين يااألقوال إىل نفسه، فتحمل معىن املتكلم، مث يكون مفعواًل به )

(، مث يسند الفعل للمخاطب على صيغة ك رت، عقرتالفاعلية حني يتكلم عن احلزن ووطأته )
 (. قبل الفاعل )

جيابية ملفارقة بني اإلغري عاقل، فهو يركز على ا املتلقي سليب ألن  ب لكن فعل املخاطَ 
ه عن حاله وحتسره وعلى ، حيث أن الشاعر يريد ويشري إىل صورة يف ذهنللشاعر والسلبية ملخاطبه

 حاطة مبالبسات هذه الصورة لتبلغه معاين احلسرة املذكورة يف تراكيب هذه األبيات.السامع اإل
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  ضمري املتكل  ا مع

املنفصل )حنن( ليعزز انتماءه إل جانب فخره  تكلم: ويأيت استخدامه لضمري املاملنفصل
 1 واعتزازه الذ ايت بكتاب هللا يقول:

 شااااااااكر ا ن  ضااااااااا   باااااااأن ن ااااااااند اآ وكاااااااان 

   
 *باااااااااااااااااا    فااااااااااااااااان ن بااااااااااااااااادون الكتاااااااااااااااااا   

   
 وكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

   
 الكاااااااااااااااااااااااااااااااا ُّ   لماااااااااااااااااااااااااااااااا    بااااااااااااااااااااااااااااااااأن  

   
 أ لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  كتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

   
 وحناااااااااااااااااان التقينااااااااااااااااااا  اااااااااااااااااا ا الكتااااااااااااااااااا   

   
 اا    ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   
 

 رانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

   
  نشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتا  يوم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   
 وحناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان *نااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

   
 أل لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  كتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

   
 وأ لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم  

   
 .وأنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطور  

   
واستعمله يف حمل الفخر بنزول كتاب هللا على املسلمني، فكان هذا الضمري األداة اجلامعة 

الفخر وإن كان  ( يفأنا( عن استخدام )حنننهم، وال خيتلف استعمال الضمري املنفصل )يبينه وب
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ية القرآن الكرم أمهيعكس يزيد عليه داللة وقوة أو مبالغة يف الوصف، فنراه حني يستعمله 
 دونه.ب للمسلمني حيث إهنم ال يساوون شيًئا 

على مبدأ تداولية تتمثل يف اعتماد  قيمةلم اجلمع منفصاًل حيمل د ضمري املتكو ن ور إ
هذا ما يسهل املهمة للشاعر يف استدعائه للتعبري على التواصلية، و بني طريف اجلملة  املشاركة

 التضامن مع املخاطب وتوطيد العالقة بينهما باخلطاب.

( متصالً، بشكل زاد يف نا" ضمري املتكلم للجماعة )جربوعة حممد: استعمل "املتصل
آن الكرم شاعرية القصيدة، وتع ي معانيها وداللتها وتؤكدها وتنسجم مع جو الفخر واالعتزاز بالقر 

 1إذ يقول:

 أن نلتقااااااااااااااااااااااا  وكاااااااااااااااااااااااان  ضاااااااااااااااااااااااا   

   
 أو يلتقيناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا النهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  

   
 ا  اااااااااااااا ا الكتااااااااااااااا   نااااااااااااااالتقي وحناااااااااااااان  

   
  ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ا

   
 وكاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان لناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   
ااااااااااااااااااااااااااار  )مثااااااااااااااااااااااااااال  ااااااااااااااااااااااااااار  ع م   (ع ش 

   
 و رناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   
 إىل  يثمااااااااااااا ماااااااااااان ا هااااااااااااات باااااااااااادو   

   
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  عدنايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   

   
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ناعد    

   
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  نا باللقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   عد    

   
ااااااااباااااااأن نقااااااارأ اآن   ااااااا، م  ( ر )املااااااااا   و  ن   
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 شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي  ا

   
 ثراناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان كر

   
 (الكتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    )أم  

   
 تنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب   بي

   
 ورفيقتنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يف باااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابانا

   
 بعماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار الز*ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااور  

   
، إذ تكرر الفتا من  الل كثافته(  نا) ضمري املتكلمني يف هذه املقاطع يبدو الرتكيز على

ة واالعتزاز ة واألنفالثق ( الذي يعكسوننالمن كل شطر، يف إيقاع مدو  ورنان، يوحي به صوت )
قوية مع املعىن الذي أراده الشاعر، وهو الوسيقى وامل الشجيبالذات، حيث يتجاوب هذا الصوت 

 إثبات السعادة وَمزريَة وجود كتاب هللا يف حياته وحياة املسلمني.

 ضمائر املخا  :

ض وقد ورد ضمري املخاطب يف معىن اهلجاء الذي كان متضمًنا يف سياقات العتاب وبع
 1 سياقات الذ م كقوله:

 ماااااااااااا أ راكاااااااااااا *** ، أنااااااااااات  هااااااااااا   ف   ا   ال ل ااااااااااات  

 اه ل اااااااااااااواكأمااااااااااااار   فاااااااااااااا ر    ؟باااااااااااااالطهر    
   

 يعطياااااااا  العماااااااا  ***..)ر  األنااااااااوار ؟ ااااااااماااااااا فأ

ااااااااااااااااا    ا    كت ااااااااااااااااال عيناااااااااااااااااا ن  إن بال  

   
ااااااااااااا  *** د  اااااااااااااري احلبيااااااااااااا  و وجااااااااااااا   أفلااااااااااااا  جت 

 ؟ا لقااااااااااا  علااااااااااا  كفينهماااااااااااا األشاااااااااااواك  
   

ااااااااا  *** د  أحااااااااا قااااااااا  اااااااااو  يب  عاااااااااد  ااااااااارن  بن م 

 األفالكااااااااااااااااا ه  نااااااااااااااااور   ن  باااااااااااااااادر ا  اااااااااااااااان    

   
 ناااااااااااااااااا ***أم   و بقااااااااااااااااا  احلماااااااااااااااااريا  الشاااااااااااااااااريفة  

 راكااااااااااأ   اااااااااد ر ااااااااا  الااااااااا   باااااااااال ل     

   
 *** ملعوناااااااااااااااااااة   بفااااااااااااااااااار    و كاااااااااااااااااااون أنااااااااااااااااااات  

 *ااااااااااااو  إىل  كراكاااااااااااااا ن حيااااااااااااانُّ ال م اااااااااااا  

   
 *** اأحاااااااااااد أن يعاااااااااااا     ماااااااااان شااااااااااا م  لبااااااااااا   

ااااااااااااااا    اكاااااااااااااااا  أف  تهاااااااااااااااأن ين ن شااااااااااااااا م   م 
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 يبها ***شااااااااااااااااأكااااااااااااااال    ااااااااااااااااو ا    شااااااااااااااايخوخة  

 ا... ال  شااااااااااااااك يف الطااااااااااااا  وهناياااااااااااااة    
   

" ويضعه يف صورة سيئة وذلك بسبب ما كتبه وقاله يو    عد فهو يهجو الكاتب "
عن النيب صلى هللا عليه وسلم وزوجته عائشة رضي هللا عنها، حيث يتعجب الشاعر من الشخص 

ذؤابه سهمه على طعن أكب وأمجل يف آ ر عمره أن يرتك كل أهل السواد يف األرض، وأن يقصر 
قق د يربطها بسياق العتاب العنيف حيزهرة يف الوجود، قلب أمحد صلى هللا عليه وسلم، لذلك جن

( اللتني و ل  علي  هللا بل  حممد( وصورة املدح )يو    عد )و اهلجاء العتاب  تكافؤ صورة
عة اعطت وهي صورة فنية رائ ضتان، لكنها تتكامالن لتحققا غاية الشاعر،يظهر أهنما متناق

تداوليا، يف مقابل إنكار وجود األ ر وإنكار جدوى أفعاله  اعداخلطاب الشعري مجالية، وب
 ر بضمري املخاطب املتصل بتعبري يتسم باالستحقار الذميمة، حيث جنده خياطب اآل وقيمتها

"، و ل  علي  هللا بل  ن الوالعتاب واللوم، فطبيعة املوقف الذايت للشاعر املفعم بالنخوة وحب "
 ه والعمل على استحقاره.بالثقيل وبلهجة جريئة أمام خماطبيفرض على الشاعر الرد 

ولوال اقرتان هذه الضمائر بالسياق اخلارجي _ وهو السبب الذي ذكره الشاعر يف مقدمة 
 اهذه القصيدة حول نظمها_ ملا امكن ملتلقي اخلطاب ختصيص املقصود، ولبقي الكالم عام

 أمسا  اإلشار :  

تصنف أمساء االشارة ضمن ضمائر احلضور، وذلك ألهنا حتيل على احلاضر يف وقت  
الذوات أثناء اخلطاب، فنجده مثاًل يذكرنا مبحنة أمنا عائشة وهي حية بعد  حتيل إىلالكالم كما 

ساد " وهي ميتة بعد أن طاهلا من كذب اهتان من طرف احلو ل  علي  هللا بل  الن وفاة "
 1 واحلاقدين، يقول:

 ا ***أمُّناااااااااااااا الفقااااااااااااااري    ا   مااااااااااااااري  *اااااااااااااا   احل  

 ن   يكااااااااااااان يف بيتهاااااااااااااا ماااااااااااااا ي ااااااااااااار   م ااااااااااااا  
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 بياضاااااااااااااااااااها ***ل م لوماااااااااااااااااااة   *ااااااااااااااااااا  ور    

اااااااااااااااا    وخيااااااااااااااااا       البيااااااااااااااااا  الزنباااااااااااااااا    ا     

   
 هااااااااااااا *** وج   أحااااااااااااد   أن   الصاااااااااااابية    ناااااااااااا   

اااااااااااااااي   ن  م ااااااااااااااا يف جريانااااااااااااااا    صاااااااااااااااا   وي      .   رش 
   

 امرأة تناقشه يف احلب:وقال أيًضا يف جداله مع 

   كاااااااا  أر ؟ ر    *اااااااا ا أنااااااااا ... ماااااااان أناااااااات  

 .يف  اااااااااا    يااااااااااا مطمااااااااااور    ت  ن ااااااااااأ   ن  *** م اااااااااا  
   

َ احلب وعائشة فلم جيد معىن للحب وال قيمة له  فبعد أن أمت الشاعر إ بار املرأة بأنه َ بر
املفرد ليشري إىل  سيده وحبيبه  حممد صلى هللا عليه وسلم، وقد استعمل اسم االشارةلإذا مل يكن 

 نفسه ومتسكه برأيه ودعوى إىل املرأة باإلذعان وسكوت واأل ذ برأيه.

  ضمائر الغائ :

تعد الشخصية الثالثة عنصرًا أساسًيا يف اخلطاب احلديث وميزهتا أنه تبتعد عن اإلاهام 
حاول ثاء، وسنيل حتضر الشخصية الثالثة،  اصة يف أشعار املدح والر والغموض ويف هذا التحل

، مع العلم «حمنة احلمرياء حية وميتة»حتديد ضمائر الغائب، وإىل من تشري يف اخلطاب الشعري، 
، ألن املرجعية تسمح لنا أن نفرق بني الكثري 1أن حتديد هذه الضمائر يقتضي االستعانة مبرجعيتها

 من األشياء ففي قول الشاعر:

اااااااااااااار  ج    واز  اااااااااااااام   ا ااااااااااااااو ز  وا يااااااااااااااديها م  

اااااااااااا   اااااااااااار  ع   ن  *** م   وا.ر  ااااااااااااف  و ا   او ك  ا   ض ااااااااااااا و   ه  ض 

   
ااااااااااات   عاشااااااااااات   اااااااااااع  م      ح      اااااااااااار  م  ا ب   ه   ا* 

 .و شااااااااااااااااه    وا  الااااااااااااااااي   ثااااااااااااااااأ *** و شاااااااااااااااا     
   

 *ا والصاااااااااااااا     ي   مااااااااااااااا عنااااااااااااااد*ا ولااااااااااااااد  

 .حلاهلاااااااااااااااااا أو  شاااااااااااااااااف    ر ُّ   ااااااااااااااااا نااااااااااااااااات  *** ب    
   

ااااااااا أخااااااااا ت     اااااااااة  لبااااااااا   ر   ن القرشااااااااا    م 

 .      يا اااااااااااا اماااااااااااار  ع   ن جاااااااااااااور الاااااااااااا  ا *** م اااااااااااا  
   

 عاااااااام و*ااااااا  يف أعاااااااوا *    مااااااان ألااااااا 

 .   نشااااااااااااااماااااااااااااان  ون  ناااااااااااااا      *** مربو ااااااااااااااة    
   

 ضااااااااااعف   ب   ا لياااااااااال   هااااااااااا الصاااااااااا ا ُّ  م  

 .   هاااااااار وي   ال اااااااايو       مضاااااااا  علاااااااا  ك ااااااااب  *** يا    
   

  
                                                           

 
1
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 إىل أن يقول:

 مهاااااااال لعاشااااااات علااااااا  جاااااااوع ال اااااااهام 

 .   خيااااااااااااااار  *** وإن  اااااااااااااااا  يف أضاااااااااااااااالعها ماااااااااااااااا     
   

 علااااااااااااا  أ اااااااااااااناهنا و وجعااااااااااااات   عضااااااااااااات  

 .... ال  نطااااااااااااااا    *ا ... مهماااااااااااااااا رأت  *** يف  ااااااااااااااار     
   

  اااااااااااهاف  نا    اااااااااااند  تشااااااااااا  و  اااااااااااق ،      

 .***  رنااااااااااااااااااااو  لاااااااااااااااااااايال  لل ااااااااااااااااااااما  و طاااااااااااااااااااار     
   

 نااااااااااااااااااأمُّ  *ااااااااااااااااا ه احلماااااااااااااااااريا  الفقاااااااااااااااااري   

 .ن   يكاااااااااااااان يف بيتهااااااااااااااا مااااااااااااااا ي اااااااااااااار   *** م اااااااااااااا  
   

 لبياضاااااااااااااااااااااها م لوماااااااااااااااااااااة   *ااااااااااااااااااااا  ور    

اااااااااااااااااا    *** وخيااااااااااااااااااا       .البيااااااااااااااااااا  الزنباااااااااااااااااا       ا  
   

 هااااااااااااااا وج   د  أحاااااااااااااا أن   الصاااااااااااااابية    ناااااااااااااا   

اااااااااااااااااار  ن يا  م اااااااااااااااااا يف جرياناااااااااااااااااا    *** ويصااااااااااااااااااا       .   ش 
   

نالحظ أن ضمائر الغائب الواردة يف هذا اخلطاب الشعري تشري إىل شخص حدده 
هي أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها اليت ميضغ حلمها ظلًما وجتلد و ، يف عنوان قصيدته الشاعر

الغائب املفردة املتصلة يف قوله: يديها،  بالكالم من طرف احلاقدين، حيث أشار إليها بضمائر
 ة: تعبت،  بأت، عاشت، عضت ...عها، مخارها، يصبها ...، واملسترت عرضها، دم

مائر الغائب اجلمع كما أشار الشاعر إىل الذين طعنوا يف أمنا عائشة رضي هللا عنها، بض
، حيث يدور حديث الشاعر (جرحوا، مزقوا، تضاحكوا، تفرقوا، أعوادهم)ة يف قوله:املتصلة املسترت 

فهو عن عصبة من احلاقدين، لكنهم مجاعة غري معروفة، ومبهمة للمتلقي، لكن حيضر فعلهم، 
، مز وا، جر وا"، وذلك يف قوله: )عنها هللا رض  عائشةيسند هلم دور الفاعلية يف طعن أمنا "

 ...(.  ضا كوا

 هللا  رض عائشةحال أمنا "فالشاعر يف هذا السياق اللغوي وكأنه يريد أن يصف لنا 
"، ويصور لنا صبها واآلالم اليت حتتملها جراء الطعن فيها ويف شرفها وعرضها والذنب كلُه، عنها

حاقدين بصفة الغائب على أساس أهنم ال صلى هللا عليه وسلم، كما يشري لل هو أهنا زوج النيب
 فاملهم هنا هو حمنة احلمرياء أمنا. بذاهتم،يهمون املتلقي 
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 ضري الشأن:

يليه وجنده يف اخلطاب  ستعظام وهتويل األمر الذيواالويظهر استعماله من  الل املدح 
 " يف قوله:عائشة رب  هللا عنهاأم املؤمنني " من شأن فيه يعلي الشعرية الذي 

 لبياضااااااااااااااااااااااااها م لومااااااااااااااااااااااااة   *اااااااااااااااااااااااا  ور    

ااااااااااا    *** وخياااااااااااا       .البياااااااااااا  الزنبااااااااااا    ا     
   

 

ردة(، ويستعظم ويهول الظلم و " )هي ائشة رض  هللا عنهاعهنا ميدح أمنا "شاعر الف
الذي طاهلا، ويستعمل ضمري الفصل كذلك يف سياق التذكري والتعظيم لليلة القدر وشرفها يف 

 قوله:

 ، كيااااااا  أ وهلاااااااا؟للقااااااادر   *ااااااا  ليلاااااااة  

 مااااااااان الكاااااااااالم فلااااااااان أيف. *** مهمااااااااا  شااااااااادت    

   
ااااااااااااا وشاااااااااااااها     *ااااااااااااا  لو اااااااااااااة    فية  ر  ش 

 ، فلتتشااااااااااااااااااااااااااريف.هللا أل*اااااااااااااااااااااااااال   ***  ااااااااااااااااااااااااااا     

   
فهو يشري إىل ليلة القدر اليت أنزل فيها القرآن ويذكر اها وبفضلها على املسلمني، 

 وبعظمتها بالنسبة هلم.

 زمانية:شاريات الإلاثاني ا: 

قياس إىل زمان التكلم، فزمان شارية تدل على زمان حيدده السياق بالإعناصر »هي 
 1«الم، فإذا مل يعرف هذا الزمان التبس األمر على املتلقيشارة الزمانية يف الكم هو مركز اإللكالت

ه مرجع، و ب، ألن حلظة التلفظ ملخاطبا هشاريات الزمانية  اضع ملا يقصد، وهذا االستعمال لإل

                                                           
 

1
 .19ر، ص حممود أمحد حنلة، أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاص 
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جيب أن تربط الزمن بالفعل ربطًا قويًا يف مرحلة أوىل، ونربط كذلك بني الزمن والفاعل، »هلذا 
 . 1«نيةاألمهية الكبى يف مرحلة ثا

وار األفعال عند هنايتها أو تتحد جبحيث يتجلى الزمن يف اللغة بواسطة القرائن اليت 
 ، مثل: غًدا، اليوم، البارحة ...2بواسطة ظروف الزمان

شارية قد تدل على الزمان الكوين الذي يشمل الفصول، وهذا يع ي أن العناصر اإل
الة على الزمن النحوي، وقد يتطابقان يف والسنوات واألشهر واأليام والساعات، وقد تكون د

غة احلاضر للداللة على دم صيسياق الكالم، وقد خيتلف الزمن النحوي عن الزمن الكوين، فتستخ
املعرفة بسياق الكالم ومرجع  للداللة على املستقبل، فينشأ بينهما صراع ال حيله إالو املاضي 

 3شارة.اإل

ى الزمان، ميكن حتديد مرجعيتها باالستعانة بالقرينة فاإلشاريات الزمانية هي ألفاظ دالة عل
 السياقية للملفوظات. 

 : 4تايلالوتقرتح )أو كوين( التصنيف للمبهمات ألزمنتها ك

 : تقرتن باحلاضر.تزامنيةلاال املبهمات -1
 : تقرتن باملاضي.ليةالقب املبهمات -2
 : تقرتن بالزمن الذي ينقض.البعدية املبهمات -3
 زمنها غري حمدد.: احليا ية املبهمات -4
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" متنوعة يف قصائده جربوعة حممد" لـ"اللوحإن اإلشاريات الزمانية الواردة يف الديوان "
  ية احلمريا  حمنة»وسنركز يف حتليلها على بعض جوانبها، منها قول الشاعر يف اخلطاب الشعري 

 :1«وميتة

 ة  لباااااااا   ر  اااااااا    أخاااااااا ت ماااااااان القريشاااااااا

اااااااااا*** م اااااااااا    .    ي اااااااااا ع ماااااااااار االاااااااااا  ا   اور  ن ج 
   

 و*ااااااا  يف أعاااااااوا *    عاااااااام  مااااااان ألااااااا  

 .شااااااااااان   مااااااااااان  ون  نااااااااااا      *** مربو اااااااااااة    
   

 إىل أن يقول:

 ســــــــــــهامهم احليااااااااااااا كثــــــــــــرت عليهــــــــــــا يف 

 *** ال مـــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــس جبرحهـــــــــــــــــا أو يرفـــــــــــــــــق.  

   
نالحظ من  الل هذه األبيات حضور بعض اإلشاريات الزمانية حنو )عمرًا، عام ...(، 

 ر الذي ترتبط من  الله هذه اإلشاريات ففي قول الشاعر:حيث أن حلظة للتلفظ هي احملو 
حتمل معىن القبلية، ألهنا تشري إىل الفرتة الزمنية  «عمرًا»فإن  «من جاور الباق عمرًا يبق»

 " مع زوجها النيب صلى هللا عليه وسلم.عنها هللا رض  عائشةقضته أمنا "أو العمر الذي 
لشاعر هنا يقصد مرحلة الزواج اليت مرت اها و احيث أ ذت منه كل الصفات احلميدة 

 " مع النيب صلى هللا عليه وسلم وأ ذت بريقها من هذه الفرتة.عنها هللا رض  عائشةأمنا "
فإن )عام( حتمل معىن القبلية والتزامنية  «من ألف عام وهي يف أعوادهم»وأما يف قوله: 

كانوا ومازالوا إىل  "عنها هللا رض  عائشةا "مًعا، فالشاعر هنا، يريد أن يقول أن احلاقدين على أمن
 ن يطعنون فيها من دون ذنب.حد اآل

، فإن )احلياة( حتمل معىن القبلية والزمن املطلق «كثرت عليها يف احلياة سهامهم»ويف قوله 
" يف حياهتا حىت يوم عنها هللا رض  عائشةلمتلقي صورة معاناة أمنا "أن يوصل لفالشاعر يريد 
مل هتنأ يف حياهتا وحىت يف قبها بسبب كثرت احلاقدين عليها من  الل هذه األبيات  وفاهتا فهي

يشرتك معه فيها، إذ أن الشاعر سلك أن الشاعر إىل معرفته لدى شخصه ويريد من السامع يشري 
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أسلوب التذكري والتوضيح عن طريق استعماله الزمن املاضي والقبلي وعلى السامع أن يستخرجها 
 .قصديةاملحلصول 

 .1«سقوط»ويف قول الشاعر أيًضا يف اخلطاب الشعري 

 مااااااااا أ راكااااااااا أناااااااات      هاااااااا ف ال ل اااااااات  

 ل ااااااااااواكا أمااااااااااره   ؟ فااااااااااا ر    *** بااااااااااالطهر    

   
ااااااااا فلااااااااا   أ    د  اااااااااري احلبيااااااااا  و وجااااااااا   جت 

ااااااااايه  ن  ف  لااااااااا  ك  ع    لقااااااااا***       اااااااااا األ  م   ؟اواك  ش 
   

 يبقااااااا  أحاااااااد    اااااااو     ااااااارن  مااااااان بعاااااااد 

 فالكاااااااااااااا.األ ه  ناااااااااااااور   ن  *** بااااااااااااادر ا  ااااااااااااان    

   
 إىل أن يقول:

 خ ااااااااار    ماااااااات   مناااااااا   يبقاااااااا   شاااااااا   ال 

 وانتهااااااااات  نياااااااااا        فنااااااااا والياااااااااوم***   

   
 ال نااااااااد  عنااااااااد    اليااااااااومبعااااااااد  ال ور   

 اكاااااااااا ف  .  بلهاااااااااا ك  *اااااااااور   يب ااااااااات ***   
   

 يبهاشااااااااااا أكااااااااااال   اااااااااااو ا    شااااااااااايخوخة  

 ال  اشاااااااااااااااكا يف الطاااااااااااااا    وهنايااااااااااااااة  ***   

   
 

فإن  «من بعد قرن»شاريات الزمانية حنو قوله اإل هذه األبيات حضور الكثري مننالحظ 
 بل  حممد)القرن( حتمل معىن البعدية، حيث أن الشاعر يريد أن يثبت ملخاطبه أن نور سيدنا "

( يو    عد سيبقى سراًجا منريًا بالرغم من احلقد والبغض الذي يكنه ) "و ل  علي  هللا
 ( الذي طعن يف سيد اخللق.املخا  )

اليوم دفناك، انتهت دنياك( حتمل مؤشر التزامنية: ألهنا تشري إىل اليوم الذي ويف قوله )و 
ان ميت قد س" فهو بالنسبة له انجربوعة حممدسقط الكاتب )سعدي يوسف( من عني الشاعر "

 انتهت دنياه يف هذا احلاضر.
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يشري يف قوله )ال ورد بعد اليوم عندك( اليت حتمل معىن البعدية، على أن )سعدي  و
وإذا ذكره سيذكره بفعلته املشينة وهي طعن أمجل زهرة يف  ،يذكره اليذكره التاريخ ولنوسف( ي

 ".و ل  علي  هللا بل  أحدالوجود، قلب "
أو  يوصلها إىل السامع و  انية أن يشري إىل معرفة لديهوهنا الشاعر أراد اهذه اإلشاريات الزم

 ويتضامن معه.الذي يقصده  ديقف على املرايدركها ويستوعبها لكي القارئ لكي 
  ثالث ا: اإلشاريات املكانية:

يف أن يكون ينبغي  يف كالم املرسل، إذ إن املرسل  كاناملتشري إىل  عالمات لغويةهي 
يف اخلطاب،  هاشروعية إسهاما ما يعطي االشاريات املكانية موهذ»املكان عند التلفظ باخلطاب 

فهي »،1«ساب إىل نقاط مرجعية يف احلدث الكالميفنجد أهنا ختتص بتحديد املواقع باالنت
عناصر إشارية إىل أماكن يعتمد استعماهلا أو تفسريها على معرفة مكان املتكلم وقت التكلم، أو 
على مكان آ ر معروف للمخاطب السامع، ويكون لتحديد املكان أثره يف ا تيار العناصر اليت 

ل على الناطقني باللغة أن يستعملوا أو يفسروا كلمات ، ويستحيتشري إليه قربًا، أو بعًدا أو وجهة
ارة مثل هذا، وذاك، وهنا، وهناك وحنوها، إال إذا وقفوا على ما تشري إليه بالقياس إىل مركز اإلش

 .2«ياق املادي املباشر الذي قيلت فيهإىل املكان فهي تعتمد على الس
تستنبط من داللة  ،إىل املكاناليت تشري  املصاحبات اللغوية فاإلشاريات املكانية هي

  3السامع لكي تتحقق عملية التواصل، ومن أشكاهلا يف الديوان: ااملتكلم، ويدركه
 : 1ت

 واحلنااااااااااااا  األك اااااااااااال   القطيفااااااااااااة    ات  

 .ل  العتياااااااا  األو   البياااااااات   *** يااااااااا كعبااااااااة    
   

 ا اااااااااااااااااااااابيف جل أ لااااااااااااااااااااا  إماااااااااااااااااااااا  هللا  

ااااااااااط*** أر اااااااااا  م    .مناااااااااازل  بااااااااااأ هر  ر   ه 
   

                                                           
 
 .21عبد اهلادي بن ظافر، اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، ص  1
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 :8ت

  ااااااات و  فعاااااااال إن أناااااااا مضاااااااغة   يل  

 .ل    أ غااااااااااااااز   املكاااااااااااااا     *** جبمالاااااااااااااا     
   

وي الكعبة الشريفة اليت ي حتمتثل مكة املكان الذي يرمز لإلسالم واملسلمني، كيف ال وه 
، حيدد اإلشاريات «الكعبة الشريفة»يتمىن أن يزورها كل مسلم، فالشاعر يف اخلطاب الشعري 

قوله )يا كعبة البيت، بأطهر منزل، جبمالك املكي(، وإن املكانية الذي يقصدها وذلك واضح يف 
اجلانب التداويل يف تفضيل )الكعبة ومكة( يظهر يف أنه مكان يريد الشاعر أن حيج إليه وذلك من 
 الل تغزله بالكعبة ووصفها معبًا عن شوقه هلا، فهنا الشاعر يشري إىل مكان صريح معلوم لدى 

 السامع.
 1ويف قول الشاعر أيًضا:

    ل ااااااااااااوج  ، شااااااااااااو   م  ر  و   ، مش     *اااااااااااا
 . اااااااااار ، الزنباااااااااا    املقااااااااااا* ، املااااااااااا    ل  ي اااااااااا*** *    

   
 اهلاااااااااااو  د   ،  اااااااااااي  العشاااااااااااا    الاااااااااااة   ت  

 .   دن    اااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااا   العيناااااااااااااااااااا    كااااااااااااااااااااة  تا *** ف  
   

 شااااااااااااارع  منهااااااااااااا   ااااااااااا  وإن   يباااااااااااا   

 .   ن   تااااااااااااااااااااأ أمااااااااااااااااااااري     مشاااااااااااااااااااا   ***  بقاااااااااااااااااااا    
   

 إىل أن يقول:

 *ااااااااوهنر    مشااااااا   ر  ياااااااأي ن ياااااااا   ااااااام ااااااا

ااااااااااام  د  وال يت   *اد  م ااااااااااان  *** ويااااااااااازور     .   ش 
   

 حممدة الشاعر "ارة لقرحييه بالد الشام عامة ودمشق  اصة إثلت إلتعد األوضاع اليت آ
جزًءا من حياته بني أحضاهنا وقد شغفه حبها، لكن ارتبطت يف هذه  ى" الذي قضجربوعة

ذكرها يف هذه القصيدة على ما   وذلك عائد إىل أن أغلب لالقصيدة أكثر مبا يقارب فكره الطل
ة املتأنقة، تبقى يف نظرة الشاعر هي دمشق األمري كانت عليه من مجال وفتنة للعشاق، ولكن 

بالرغم ما حدث هلا من  راب، حيث أن البعد التداويل يف املؤشر املكاين )دمشق( يظهر يف أنه 
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قارئ إذا مل يعرف السياق ال، فخياطب سامعا موسوعيا، ملما بأمساء دمشق ومكانتها وأوضاعها
 لت هذه القصيدة لن يدرك مدى تأثر الشاعر بدمشق وإىل ما آلت إليه األن.الذي قي

 :رابع ا: اإلشاريات اخلطابية
تعد إشاريات اخلطاب من  واص اخلطاب، وتتمثل يف العبارات اليت تذكر يف النص 

لوصول إىل مقطع رأي أو ا مشرية إىل موقف  اص باملتكلم، فقد يتحري يف ترجيح رأي على
، وقد يستدرك على كالم سابق، أو «يف األمرمهما يكن »فيقول:  ما مرأل اليقني يف مناقشتة

بل(، وقد يضيف، فيقول )فضاًل عن ذلك( وقد يريد أن يرتب  يضرب عنه، فيستعمل )لكن أو
  .1أمرًا، فيقول )من مث(

يف من ذلك )مهما، مث، لكن(  " بعض اإلشاريات اخلطابية،اللوحوقد تضمن ديوان "
 لت مبناسبة ليلة القدر الذي نزل فيها القرآن أو مرة، فوصف، اليت قي«إليك يف ليلة القدر»قصيدة 

  2لنا الشاعر فضلها، وفضل قراءة القرآن فيها، بأسلوب  طايب قائالً:

 ا؟أ وهل  اااااااا    ، كي ااااااااللقاااااااادر   *اااااااا  ليلااااااااة  

 أيف.مااااااااان الكاااااااااالم فلنااااااااا ت  د*** مهماااااااااا  شااااااااا  

   
ااااااااااااا وشاااااااااااااها       لو اااااااااااااة  *ااااااااااااا  فية  ر  ش 

 شااااااااااااااااااااااااريف.تهللا، فلت أل*ااااااااااااااااااااااال   ا   ***   ااااااااااااااااااااااا  

   
 لااااااا وم  ر    ،   ااااااا  هلاااااااا رجليااااااا   ف  ب ااااااا

اااااااااااا  *** م  ااااااااااا    (.ر مااااااااااان أواخااااااااااار )يو ااااااااااا   ي  

   
ااااااااااااو ب    ب اااااااااااامة   ع  ب اااااااااااار   م  يف كاااااااااااال     

 ،   اكتفااااااااااااااا .ه    أجااااااااااااااار  ر  ثغااااااااااااااا ال  ن ااااااااااااااا*** ليا    

   
ااااااااا ز ع  ز  و ا      الاااااااااي اااااااااالطوا ناااااااااد  ع    ع 

اااااااااااااا ا ال بااااااااااااااد  هاااااااااااااان ج ت  إ***     يف.ر       ااااااااااااااأن  ن م 

   
 ، لكاااااااان  ااااااااا ر ال بااااااااأه باملنااااااااديل  

 يف.ر  ط ااااااااااااااا    ضااااااااااااااا  العينااااااااااااااا  أو أن  مغ*** أن      
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 باحلرية يف كيفية وصف هذه الليلةيف هذا املقام يذكر الشاعر فضل ليلة القدر، فبدأ 
طب الفتاة ويشرح (، وأي كالم يكفي لوصفها لعظيم شأهنا لديه، وهو خيامهما) وفضلها املباركة

 .( ) هلا عظمتها وحيثها على قراءة ما تيسر من القرآن الكرم برتيث وهدوء وبرتتيب
حتذير الفتاة من النوم أو االستدراكية هنا يقصد اها الشاعر  لكنويف قوله )لكن حاذري(، 

 السابق.يف هذه الليلة املباركة لكي ال تضيعها وتضيع أجرها مستدرًكا كالمه أن تطرف عينها 
 شاريات االجتماعية:خام  ا: اإل

وهي ألفاظ وتراكيب تشري إىل العالقة االجتماعية بني املتكلمني واملخاطبني، من حيث 
غ التبجيل يف خماطبة من هم أكب ودة، ويد ل يف العالقة الرمسية صيهي عالقة رمسية أو ألفة وم

"وحنن" للمفرد املعظم لنفسه، وتشمل  سًنا من املتكلم، حنو استعمال )أنتم( للمفرد املخاطب،
ل فيها أيًضا لك، فضيلة الشيخ، السيد ويد أيًضا األلقاب حنو: فخامة الرئيس، جاللة امل

 1سيادتك وسعادتك.
شاريات االجتماعية، حيث حتققت عالقة " يشمل بعض هذه اإلجربوعة حممدوديوان "

ما قيل فيها ويف عرضها فالشاعر يشكو لنا  "، بعدعنها هللا رض  عائشةاملودة بني الشاعر وأمنا "
  آالمها بلسانه يف  طاباته الشعرية اليت تدل على التوجع واالنكسار، وتتضح أكثر يف قوله:

 2: 1ت

ااااااااا ا ليااااااااال   ا ُّ هاااااااااا الصااااااااا    م    عف   بض 

 .هااااااار   وي   ال ااااااايو    بكااااااا  علااااااا   مااااااا   *** ي    
   

اااااااااام  حل    غ  ض اااااااااا     الفتيااااااااااات    ااااااااااية   د    اه 
ااااااااااااااا و ***       اااااااااااااا بااااااااااااااالكالم   لااااااااااااااد  جت  لم   .ر   وت 

   
 
 
 

                                                           
 

1
 .81ينظر: حممود أمحد حنلة، أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص  
2
 .18الديوان، ص  



 اإلشاريات وأفعال الكالم يف الديوان                                     :      الثاينالفصل 
 

32 
 

  1 :8ت

ااااااااااااااحل  *ااااااااااااا ه   ان اااااااااااااأمُّ  الفقاااااااااااااري    ا   ري  م 
ااااااااي   ن     *** م اااااااا   اااااااات  ي  يف با   ن  ك  ااااااااا ي  ا م ااااااااه   .   ر    

   
 ااضاااااااااااااااه  ي  لبا   م لوماااااااااااااااة   *ااااااااااااااا  ور    

ااااااااااا ا   *** وخي  اااااااااا    .نبااااااااااا   الز   ا   ي ااااااااااابال ا       
   

  2 :5ت

ااااااااااااحل  قااااااااااا  ب   ا   ااااااااااا ريا   م   ان ااااااااااامُّ أ   ة  يف  ر  الش 
ااااااااأ    د    اااااااا    ل    بااااااااال   الاااااااا         اااااااا*** ر      اراك 

   
 

كما حتققت بني الشاعر والنيب صلى هللا عليه وسلم، مبجاًل له بأمسى عبارات التقدير 
 3 والود والوفاء قائاًل:

   ااااااايد   مكاااااااة    بيااااااا    كاااااااالن    ا  م ااااااا
 ....  ااااااااااادوي ... يا ااااااااااا    املااااااااااا  ن   رجااااااااااال  ***   

   
اااااااااااام   باللغااااااااااااات      بااااااااااااإنااااااااااااا حن    ايعه 

 .... باااااااااااااااااالال     ... باااااااااااااااااالرتك     ضاااااااااااااااااا   *** بال  
   

( الذي ورد ذكره يف اخلطاب الشيخأما اللقب، األكثر تداواًل يف املدونة، فلقب )
 بن ابرا*ي ، حيث كان يقصد به شيخ الزهاد "«عن قلب إبراهيم بن أدهم فتنة دمشق»الشعري، 

" أ *  ابنة اليت حيظى اها ""، وكل حبه لدمشق واستعمله الشاعر ليبني املكانة االجتماعيأ * 
 4لديه، متبًعا مبدأ تداولًيا يف  طابه يعرف )مببدأ التخلق والتأدب(، قائالً:

 : 1ت

اااااااا  *ااااااااانار  ب   و عاااااااات   د  (   ااااااااأ *اااااااا    )اباااااااان    خ  ي  ش 

اااااااااا باااااااااارا*ي   إ *** ولكاااااااااال       .ر   نااااااااااار ت 
   

اااااا اااااان  ( كياااااا  يا  أ *اااااا    )اباااااان    خ  ي  ش   ن لاااااا   و م اااااان 

 .   ر  ااااااااكالنااااااااد  يرت    ر ياااااااا    ***  لاااااااا     
   

 
                                                           

 
1
 .15، 18الديوان، ص  
2
 .97املرجع نفسه، ص  
3
 .175املرجع نفسه، ص  
4
 .181املرجع نفسه، ص  
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 :8ت

اااااا  ااااااد ج اااااات   ااااااا  ( ي ااااااالقاااااار   )أم    ن  م   ان  خ  ي  ش 
اااااااااام  *** م ااااااااااتعنال  لر      .   ا  تشااااااااااو  ه  وش 

   
 :5ت

 ة  ن ااااااتا  ف    *اااااا  باااااارا*ي   إ شاااااايخ  يااااااا 
اااااااااااا صاااااااااااار     لبااااااااااااا    *** إن  ااااااااااااابقت       .ب     

   
 :1ت

 اب ااااااااااار م   ل ااااااااااات   الز*اااااااااااا    د اااااااااااي  ياااااااااااا 
 .   صااااااااااااد   ب ااااااااااااا، و  ي   شاااااااااااايخ ا. . *** وأرا     

   
، 1ديد نوع العالقة االجتماعية بني أطراف اخلطاب تعد مسألة نسبيةإن مسألة حت 

 و بعد األطراف، سواء كان القرب أو البعد ماديًا أموختتلف من موقف أل ر، ومن حيث قرب أ
اجتماعًيا أو نفسًيا، وظاهرًا، أن اإلشاريات االجتماعية من اجملاالت املشرتكة بني التداولية وعلم 

 2.اللغة االجتماعية
 

ضبط  أن حيدد و وعلى ما سبق خنلص إىل أن لإلشاريات بعدا تداوليا ، ميكن للمتلقي
ىل مخسة أقسام، وقد جتلت ى السياق غري النظمي، وهي تنقسم إعل امقصودها وإحالتها اعتماد

 أغلبها يف هذه املدونة الشعرية .
 
 
 
 
 

                                                           
 
 .18م، ص 1921ط(، -ينظر: أرميكو فرانسواز، املقاربة التداولية، ترمجة سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي، الرباط، املغرب، )د 1
 .81ينظر: حممود أمحد حنلة، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ص  2
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 أفعال الكالم: ثانيا:
و فعل، ينتج فظ به يف شروط معينة إىل حدث ألتلالفعل الكالمي هو كل ملفوظ يفضي ا

، وتعد هذه النظرية الفكرة اليت نشأت منها 1هذا الفعل آثارًا قد تكون لغوية وقد تكون غري لغوية
بل ميكن التاريخ منها للتداولية، حيث ارتبطت اللغة  مراجعهااللسانيات التداولية أو من أهم 

"، واستأنفت من أو نتقرتحت يف سنوات الستينيات من "بإجنازها الفعل يف الواقع، فهي تسمية ا
 2" قبل أن تكون من طرف كل اللسانيني الذين يعتدون بالنظرية امللفوظية.ل ري طرف "

" وأعماله املهمة أو نتوإن احلديث عن األفعال الكالمية يؤدي بنا مباشرة للحديث عن "
لنظرية )أفعال الكالم(، ومن روادها الذين يف هذا اجملال، ألنه يعد من املؤسسني األوائل هلذه ا

طوروا األحباث يف هذا اجملال من ذلك من  الل جمموعة من األعمال ومنها استنتج، وتوصل إىل 
" أبًا للتداولية بالرغم من أو ت التمييز بني أنواع األفعال اللغوية وتصنيفها، وال عجب حني ُعدَّ "

ولإلشارة فإن الفعل الكالمي والفعل مات اللسانية، لذي غلب على االهتماتكوينه الفلسفي ا
اللغوي يرتبط ارتباطًا وثيًقا بالقصد وقد ع ي القصد باهتمام كبري يف الدراسات التداولية املعاصرة، 
حيث تناولت هذه الدراسات قضية املقاصد والنوايا يف اخلطاب األديب والشعري، واللساين عموًما 

فعال اللغوية وهي قضايا تنقل يف صميم البحث عن مقاصد املتكلم يف سياق دراستها لقضايا األ
 .3يف اخلطاب وهي ختتلف با تالف نوايا املتكلم والوضعية السياقية اليت تكشف  طابه

" وحتديد مراحل تقسيمه ألفعال الكالم وتصنيفها يف أو نتوميكن تلخيص أعمال "
 طاطة األتية:اخل

 

                                                           
 
اللغة العربية وآدااها،   راه العلوم يف األدب"، قسمو مقدمة لنيل دكتأشعار العرب منوذًجا، "أطروحة  مجهرةري، شعمة شيرت، تداولية النص اليرح 1

 .119، ص 8889داب والعلوم االنسانية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، كلية اآل
 .27، 21، ص 1889، 1احلكمة، اجلزائر، ط ليفة بوجادي، يف اللسانيات التداولية، مع حماولية تأصيلية يف الرتاث العريب، بيت  ينظر:2

3
 .33، ص ينظر: حممود أمحد حنلة، أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر 
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 التق ي  األول لا"أو نت" -1
 

 

 
 

  

 

 

 

  نت":و التق ي  الثاين لا"أ -2
 

 

 

 

 التق ي  الثالث لا "أو نت": -3

  

 أفعال إ بارية )تقريرية(
 

 الفعل الكالمي

 أفعال انشائية )أدائية(

 رحيةغري ص  صرحية 

 هلا شروط

شروط املالئمة 
 )تكوينية(

 شروط قياسية 

 الفعل الكالمي

 الفعل اللفظي الفعل اإلجنازي  الفعل التأثريي 

 أفعال األحكام  أفعال التعهد أفعال القرارات  أفعال السلوك  أفعال اإليضاح 

   عند "أو ت "مرا ل  صني  الفعل الكالم

 الفعل الكالمي
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انتقد هذا »"، بعد أن J.SEARLE ريلعلى تعميقها بعد ذلك تلميذه "كما عمل 
از الفعل التقسيم، ألنه مل يراع جمموعة من املعايري أمهاها: غاية الفعل، ووجهة االجناز، وأسلوب إجن

 .1«االجنازي وغريها

" األ ري، يقوم على مخسة أصناف املعينة يف أو ت وعلى هذا اقرتح تعدياًل لتقسيم "
 الشكل اآليت:

 

 

 

حيث » وقد اهتمت هذه النظرية يف لب فلسفتها الد اللية باملضامني واملقاصد التواصلية،
زها مجيًعا، أهنا تقوم على مبدأ حصول الفعل يف تعد دت أقسام أفعال الكالم لكن أهم ما ميي

  2.«الواقع، وكيفية آدائه إلحداث سلوك ما لدى املتلقي أو تعديله

 (، متكننا من متييز األفعال الكالمية التالية.اللوحوبعد فحص بعض قصائد الديوان )

ازي هو أيًضا األفعال التقريرية حيث يعد غرضها االجن: وتسمى : األفعال االخبارية1
ومثلها يف وصف الوقائع واألحداث يف العامل اخلارجي، وهي ملفوظات حتتمل الصدق والكذب 

 :3وانالدي

 

                                                           
 
 .81فرانسواز أرمينكو، املقاربة التداولية، ص  1
2
 .118 ليفة بوجادي، يف اللساانيات التداولية، مقاربة بني التداولية والشعر، دراسة تطبيقية، ص  
3
 .117، صينظر: املرجع نفسه  

 مرا ل  صني  الفعل الكالم  عند " ريل"
 التقريريات  االلتزامات  التوجيهات االعالنيات  التعبريات

 الفعل الكالمي



 اإلشاريات وأفعال الكالم يف الديوان                                     :      الثاينالفصل 
 

33 
 

 

  وانقض .مض  وا ع  ة عنفعال اإلخبارياأل 1

من بني اخلطابات الشعربة يف الديوان  «حمنة احلمرياء حية وميتة»جند يف اخلطاب الشعري 
 1 ، إذ يقول الشاعر:اليت تضمنت أفعاالً كالمية تقريرية

ااااااااااج     ااااااااااواوا مااااااااااا مز    ااااااااااا مز  *  د  وا ي اااااااااار  

ااااااااا   ااااااااار  ع   ن  *** م   وا.ر  اااااااااف  وا و ا  ك  ا   ض اااااااااا و   ه  ض 

   
ااااااااااات    عاشااااااااااات   اااااااااااار  م  هاااااااااااا ب    مع   ح      ا* 

اااااااااااااو    أثااااااااااااوا  الناااااااااااا     شاااااااااااا ُّ *** و       .ه    ش 
   

اااااااا أخاااااااا ت      لباااااااا    ة    اااااااار  شاااااااا    ي  ر  الق   ن  م 

ااااااااا ن  *** م ااااااااا   ااااااااايا   مااااااااار اع   ا   الااااااااا    ر  او  ج   .   ر  با 
   

ااااااا  عاااااااام و*ااااااا  يف أعاااااااوا *    لااااااا   ن أ  م 

ااااااااااا و اااااااااااة  ب  ر  *** م     ااااااااااا     نااااااااااا    ون      ن  م   .   ن  ش 
   

 2 :إىل أن يقول

 تعبــــــــــــــــــت ويامــــــــــــــــــا  بــــــــــــــــــأت يف قلبهــــــــــــــــــا

 *** واحلــــــــــــــــزن يفتــــــــــــــــك بــــــــــــــــالقلوب ويــــــــــــــــدها  

   
 كثــــــــــــــرت عليهــــــــــــــا يف احليــــــــــــــاة ســــــــــــــهامهم

 *** ال مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــس جبرحهـــــــــــــــا أو يرفـــــــــــــــق.  

   
عائشة رض  عب عنها الشاهر يف هذا اخلطاب تتمثل يف حمنة أمنا "إن القضية احملورية اليت 

حيث صور هلا املعاناة اليت عاشتها، وهلذا جاءت جل األفعال الكالمية، ماضية مشكلة " هللا عنها
 للبنية اللغوية يف اخلطاب وتشكل لنا أيًضا داللة عامة ينعها الرثاء.

 (وا، تضاحكوا، تفرقوا، تعبت، كثرت...عاشت، جرحوا، مزق)وتتمثل هذه األفعال يف : 

ألن  لدى املخاطب حيث يفيد الزمن املاضي الغالب يف هذه األفعال تقرير احلقائق
"، وهي املعاناة أمنا عائشة رض  هللا عنهانقل لنا واقعة من وقائع الطعن يف " ) املتلفظ(شاعرال

 واملأساة اليت عاشتها.

                                                           
 
 .18، 9الديوان، ص  1
 .11ملرجع نفسه، صا 2
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)مزقوا من  ةب بالفعل الكالمي املاضي، النوافبعد أن صرح الشاعر يف بداية اخلطا
مساس من ظلم و "، بأمنا عائشة رض  هللا عنها" ا(، راح بعد ذلك يفصل بوصف ما حلعرضه

 –تشم  -عمرًا بأكمله، )متسح بشرفها، وكيف تعايشت مع هذا الوضع وهي تشهق من دمعها
 القول. وكل ذلك من  الل تضافر أطراف اخلطاب ومالبساتق(.تشه –يصبها 

كما ورد عرض الوقائع بصيغة املضارع الدال على احلكاية، حيث راعى فيه الشاعر وصف 
ن على مرأى السامع ث اليت تعيشها، كما أهنا حتمل اآلاحلالة اليت آلت إليها أمنا عائشة واألحدا

 جنازي.وهو غرضها اإل

 حنو قوله: ومن هذه األفعال اليت تدل على اإل بار عن واقع مضى وانقضى أيًضا

 ( )     دت  ل ااااااااو   د    اااااااا ا باااااااابية  ا ي ااااااااأن اااااااا
اااااااااا ت  ي  ض اااااااااا*** و    اااااااااا ل  ج   .ا   ت اااااااااايف الك   با   ب 

   
اااااا اااااام  اااااا  ت  أ  د  ع اااااا ( ب اااااا    ز  ن )ج  اااااا    ل  ك   ي  اي  ك 

اااااااااااا  *** وأخاااااااااااا ت     اااااااااااااإل      ا   ب اااااااااااام    ل  ك   .را   ع 
   

ااااااااول   اااااااابا   ح  و  الل اااااااا ت  ل  م اااااااا    ك       و  ع اااااااا ا   د  ع 
 .   واأل ااااااااااااااااااااازا ، بااااااااااااااااااااااألجزا   *** باااااااااااااااااااااال    

   
 : حنو قوله:عن الوا ع احلاضر ةفعال اإلخبارياأل -8

 منهااااااااااااا شااااااااااااارع      ب اااااااااااايا       إ ن   و  اااااااااااا   

 .   ن  أت اااااااااااا ا   مااااااااااااري   أ      مشاااااااااااا   بق اااااااااااا***      
   

 ، وانتهاااااااا        و  اااااااار  ب اااااااا و   ول اااااااا اااااااا   

ااااااااااه  نا    اااااااااا   ر   ا   ***  اااااااااات لُّ     .   تاااااااااادف  ا ي  ر* 
   

اااااااااااا  م  بق اااااااااااا         ن   وإ   اااااااااااا     *اااااااااااار   ا    نه 

ااااااااار   بقااااااااا  بااااااااا كر   *  ***    ااااااااان  تا     ا    *   .   ش 
   

 ر ااااااااااااة  ك      اااااااااااالُّ  ت  عااااااااااااان ج   وإ   اااااااااااا   

ااااااااا   ااااااااا و   *** وجت   .   د  ص ااااااااات  ها  ا  ال شاااااااااي    ن  م 
   

 إىل أن يقول:

 فتناااااااااااة    *ااااااااااا  إبااااااااااارا*ي    يااااااااااا شااااااااااايخ  

اااااااااا ن  *** إ     اااااااااا     صاااااااااار   لبااااااااااا    ت   ق  ابا      .   ب    
   

اااااااااالقماااااااااي  عطور   ليااااااااا يف   ااااااااال  و     ا* 
ااااااااااااا   مار      ق   شااااااااااااا  ***  كااااااااااااار     .   ت اااااااااااااف   ا   ت  ق 

   
ااااااااافا   رياااااااااد  أ    اااااااااونا  ي  ع     كااااااااا  تااااااااا   و  تا   اه 

اااااا اااااا  ي    لاااااا    نااااااد  *** مااااااا ع     اااااان  م      ق      .   ط 
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يف هذا الرتكيب يعرض الشاعر وقائع حاصلة يف الزمن احلاضر وهي حال سوريا عامة 
ودمشق  اصة، ومما ال شك فيه أن هذه األفعال الكالمية يف هذا الرتكيب مجيعها أدت إىل 
إحداث فعل تأثريي، مضمونة أن كل ذلك الدمار واخلسائر والتنكيل الذي حلق مبدينة دمشق، مل 

 يطفئ نورها وبريقها الدمشقي.

يلتزم فيها املتكلم بفعل شيء ما  : وتسمى أيًضا الوعديات، حيثاألفعال اإللتزامية: 8
، واجتاه يء يف املستقبلوغرضها اإلجنازي هو الوعد، أي التزام املتكلم بفعل ش»املستقبل  يف

املطابقة فيها من العامل إىل الكلمات، وشرط اإل الص هو القصد، ويد ل فيها الوعد، 
 .1«والوصية

 2": قوطالقصيدة بعنوان "يف يقول الشاعر 

 يبقااااااا  أحاااااااد    اااااااو    مااااااان بعاااااااد  ااااااارن  

 *** بااااااااااااااادرا  ااااااااااااااانن ناااااااااااااااوره االفالكاااااااااااااااا.  

   
 ماااااااا  ن  ااااااااو  يبقاااااااا  عالي اااااااااال      و فاااااااا

اااااااااالف   و   ف  ب ااااااااا  بك ااااااااا*** ي     اااااااااوالن   ر  ن   ا.اك    

   
ااااااااااااا بقااااااااااااا  احل    ان اااااااااااااأمُّ  الشاااااااااااااريفة   ا   ري  م 

اااااااار     أ   د    اااااااا ال ل   الاااااااا   ب اااااااا      اااااااا*** ر      ا.اك 

   
من مميزات أفعال الوعد وااللتزام، أهنا تدل على احلاضر واملستقبل وأن تنسب إىل املتكلم 

" نورًا حممد بل  هللا علي  و ل ا " الفرد، فالشاعر يف هذه األبيات يلتزم ويعد بأن يبقى سيدن
" أمنا طاهرة شريقة بالرغم عائشة رض  هللا عنهاهنتدي اهديه وتقتدي بسنته وتبقى أم املؤمنني "

من الطعن فيها والظلم الذي حلقها، حيث أن الغرض اإلجنازي من ذلك هو إثبات أن الظلم 
رضي هللا عنها ومهما طال لن ينقص " وعائشة الن  بل  هللا علي  و ل واحلقد الذي حلق بـ"

 من قيمها أو حيط من شأهنما.
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 1" إذ يقول: قوطصيدته "وعد يف قشاعر يف توكيد أفعاله من  الل الويستمر ال

ااااااااااااا     نف ااااااااااااار وأ     ااااااااااااا ن  م ااااااااااااا    ب ااااااااااااار   ا   ر  م  ي    
 .ا   ي اااااااااااق  ل    ق ااااااااااات  يا   ع  ب  اب ااااااااااااأل      *** ب ااااااااااا  

  
ااااااااااااااي  و  اااااااااااااايف      ف ااااااااااااااك  ب      ن ااااااااااااااع   يح  ش   ه  د    خ 

اااااااااا الرحااااااااااان  ب   و   ع اااااااااا* ويا  **   اااااااااار  م   ن  م   ا. ك 

   
ااااااا ااااااانااااااا     م  بق اااااااي       ال ش  ااااااا، خ  ت  ؟ م   ار     

 .يااااااااا   ن  تهاااااااات    وان   ناااااااا   ف      وم  *** والي اااااااا  
   

دة يف هذا املقطع الشعري هي )سيمر، يتقي، يشيع، يعوذ، انتهت(، نالحظ ر فاألفعال الوا
فعال تتضمن الوعد، ألن ومجله هذه األأن األفعال موزعة، جلها يف الزمن املستقبل واملضارع، 

د خماطبة بالذل واإلهانة، وكذلك احلط منه، حيث أن هذه األفعال تتدا ل وتنسجم الشاعر يتوع
 مع الفكرة اليت يريد الشاعر جتسدها وتأكيدها.

: تنماز املعاهدة عن الوعد يف فرق دقيق، هو الوعد من طرف أفعال املعا*د  والوفا 
هدة فهي عهد بني طرفني أو أكثر، ومن شواهد املعاهدة، والوفاء يف الديوان قول واحد، أما املعا

 2الشاعر.

  اااااااايد  ةمكاااااااا   بياااااااا   مااااااااا كااااااااالن   

 . اااااااااااااااااااادوي ... يا اااااااااااااااااااا    املاااااااااااااااااااا  ن   *** رجاااااااااااااااااااال    
   

 هاااااااااااااا  باللغاااااااااااااات ميع  إناااااااااااااا حنب ااااااااااااا

 .... بااااااااااااااااااااااااالال     ... بااااااااااااااااااااااااالرتك    *** بالضااااااااااااااااااااااااا     
   

  ح ااااااااااامن...(،  ونقاااااااااااول )بااااااااااال  هللا  
 (.( يف ) كااااااااااااا( ويف )باااااااااااارل   شااااااااااااا   ا يف )   عناااااااااااا م ***  

   
 وفياااااااااة     ااااااااال)عكاااااااااا( كااااااااا    ُّ وحنااااااااا

 .بااااااااااااااااااااهيون   ضاااااااااااااااااااافريي   خلااااااااااااااااااااي    ، ال*** لاااااااااااااااااااا     
   

اااااااااااااااا   األ      ونعل  اااااااااااااااا اااااااااااااااايف أ   ار  ن   اارن  و    
 (.( ... ر ااااااااااا  )نااااااااااااابليون  ماجااااااااااااة   بااااااااااان  ا *** ) ااااااااااانن    

   
اعة كأن الشاعر يريد نالحظ يف هذه األبيات ورود أفعال املعاهدة والوفاء من طرف اجلم

 ن.على هنجه باقون وبسنته مقتدو أن يقول إننا على عهد النيب صلى هللا عليه وسلم، و 
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وغرضها اإلجنازي هو »: وتسمى أيًضا  اإلفصاحيات والبوحيات األفعال التعبريية: 5
مطابقة، ن املوقف النفسي، تعبريًا يتوافر فيه شروط اإل الص، وليس هلذا الصنف اجتاه عالتعبري 

فاملتكلم ال حياول أن جيعل الكلمات مطابقة للعامل، وال العامل مطابقا للكلمات، ويد ل فيها 
  1.«الشكر والتهنئة واالعتذار واملواساة

 2": الشريفة الكعبةومن األفعال التعبريية يف الديوان قول الشاعر يف اخلطاب الشعري "

 ا  الااااااااااي   ي اااااااااارتح   ناااااااااا ن  يااااااااااا  ااااااااااز  

ااااااا*** م      ل .ص اااااااف  م   الشاااااااريفة      ل ااااااالااااااا     ا ع  نه 

   
 3 إىل أن يقول:

 ين  ن اااااا أ     ن اااااا    لاااااا  ... لااااااي       يااااااا أخاااااات  
ااااااااا      *** أ     ااااااااا ت     ااااااااا    ه       قتلااااااااا .    ن ااااااااام   و   الش 

   
اااااا ال  م  اااااا ت  ر  ق ااااااع     ااااااد   أنااااااا      اااااار   و   ش 

 لاااااااااااااااااااااااااااا .م  أعااااااااااااااااااااااااااااوا  يف حم *** وك اااااااااااااااااااااااااااارت    

   
ااااااااااااف    اااااااااااات و    يل مضااااااااااااغة    اأن اااااااااااا ن  إ   ال  ع 

 .ل  ز  غ اااااااااااااااااااااااااااااا ا  أ        املكاااااااااااااااااااااااااااااا        ال اااااااااااااااااااااااااااااام  جب   ***   
   

جند أن هذا اخلطاب الشعري يعب عن حالة نفسية مر اها الشاعر هي احلزن والشوق لزيارة 
ضمنة للبوحيات هي: )يا حزن ميناي، بيت هللا، فاملتكلم هنا هو الشاعر واألفعال الكالمية املت
زي املواساة والتحسر، وهي تعبري عن أحسست، عقرت، يل مضغة ستذوب...(، وغرضها اإلجنا

نفسية املتكلم، إزاء الشوق واحلنني هلذا أراد الشاعر مواساة نفسه وحثها على الصب بقوله يف آ ر 
 القصيدة:

 ين  ي ااااااااااااااع  أ   يصاااااااااااااا      يل  د  ن اااااااااااااام   احلاااااااااااااا ُّ 
اااااااا    (.ل  ب ااااااااق  م   ا بعااااااااام  هل  اااااااا   حناااااااا ُّ ***   )ع  
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ية التداولية عنصر التعريف لنا جانًبا من كما حتمل هذه األفعال التعبريية من الناح
شخصية املتكلم، ميكن أن تسهم يف بناء صورة كاملة له، لذا أضفناه إىل إشارات شخصية 

 أ رى.

 كما هناك أفعال تعبريية املرتبطة باملتكلم وما يتعلق باملشاركني يف الفعل منها:

 حنو قوله: :والشكو  احلري  إبدا  أفعال -أ 

ااااااااا أ اااااااااو    أناااااااااا جبااااااااال    ناااااااااو   ن    م 

 .يقااااااااااااا     ون      ل اااااااااااااالق   لاااااااااااااة  ن  ا خ  *** في ااااااااااااا  
   

 اني  الاااااااااد   يف عوابااااااااا    أناااااااااا شااااااااااعر  
    فبااااااااااااااااادون  ااااااااااااااااا بااااااااااااااااار   ان  بط ااااااااااااااااا*** و     

   
اااااابااااااغري ا    أن اااااا ول اااااات    ن  مااااااان  ا م 

اااااااااااااااا***       . أربعيااااااااااااااااين  ي  لااااااااااااااااو  ا    ي اااااااااااااااا ت     او  جت 
   

  لااااااااااااااا    ون      ار   *ااااااااااااااد  هللا   ااااااااااااااا

ااااااااااااااااااااام    ُّ د  ***   ااااااااااااااااااااا    بياااااااااااااااااااااين.ا يف ج*  ري  ام    

   
 ان شاااااااعر شااااااايط  ا ك  و*  د  ف  ب ااااااا ولاااااااو  

ااااااا *** لكنااااااات     ااااااا و بعااااااا   ول ااااااا ت     ر  تا  ا        . 
   

 1 : حنو قوله:التمين أفعال -ب 

اااااااااامل   ين كنااااااااات  ياااااااااا ليت ااااااااا  ين  ت اااااااااي  ل   ر  عط  
 .  يف احلرياااااااااااار األماااااااااااال  ف  ااااااااااااك    ت  ر  ر  *** م اااااااااااا  

   
 ... فااااااااااا نين ال  ب اااااااااااا    ك     ن ااااااااااا    ن  وأل  

  .ل ااااااااااااااب  ق   ا   ن  ا ل اااااااااااااا   اااااااااااااار      ن ااااااااااااااأ    ب  ر     *** أ    

   
 : حنو قوله: التهن ة أفعال -ج 

 : 1ت

 اوهل  ااااااأ       ي ااااااك    للقاااااادر   *اااااا  ليلااااااة  
اااااااا*** م      .يف  أ   ن  ل اااااااافا   ماااااااان الكااااااااالم   ا  شاااااااادت  هم 

   
ااااااااا وشاااااااااها     *ااااااااا  لو اااااااااة    رفية  ش 

ااااااااااااااااااااااااات  ت  ل  ، فا  هللا   أل*ااااااااااااااااااااااااال   ***  اااااااااااااااااااااااااا       .يف  ر  ش 
   

  2 :8ت
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 ل  ز  ن ااااااااااااااايا   املالمااااااااااااااح   عاااااااااااااا ُّ ير  ربط اااااااااااااام  
اااااااااالُّ أو ك  ***     .؟أ*ااااااااااد   هاااااااااال   ان  ن ااااااااااا احل  م 

   
ااااااا ااااااام  ااااااا ل  ن ك  ااااااا    ي  خ   ور     ت  ب ااااااان   ا   و     

ااااااا   ااااااار   ا   ياااااااة  د  اهل   ك    يبااااااا   ب  ن    *** *ااااااا  م   .ل    
   

 1 :قوله حنو أفعال الشكر:

اااااا ماااااان مياااااال   ياااااال  م    ر  ط اااااام    وار  ك  فاش 

اااااااااا*** ول     ااااااااااوا با   ليق اااااااااا       ك   وا.ل اااااااااام  جت    ال  م 

   
لتعبريية )احلرية، التم ي الشكوى، التهنئة، الشكر، عن أفعال احلزن، تتميز هذه األفعال ا

الرضى فهي من الناحية التداولية ال تتعلق باملتكلم وحده، بل هي ترتبط أيًضا باملخاطبني، فاحلرية 
دائها أظر الشاعر مشاركته يف تيكون له تأثري على املخاطب، وينوالشكوى، كل منها والتحسر 

 2والشكر( حتتاج أفعاهلا إىل حضور خماطب، ألنه طرف ضروري يف حصوهلا. وكذلك )التهنئة
 :اإليقاعية األفعال: 4

القضوي  األداء الناجح هلا يف مطابقة حمتواها»وتسمى أيًضا األفعال اإلعالنية، ويتمثل 
ت فعل إعالن احلرب أداء ناجًحا، فاحلرب معلنة، وأهم ما مييز هذا للعامل اخلارجي، فإذا أد

لصنف من األفعال عن األصناف األ رى أهنا حتدث تغيريًا يف الوضع القائم، فضاًل على أهنا ا
تقتضي عرفًا غري لغوي، واجتاه املطابقة يف أفعال هذا الصنف قد يكون من الكلمات إىل العامل 

 3.«ومن العامل إىل الكلمات، وال حيتاج إىل شرط اإل الص
إىل املتكلم، وزمنها، احلاضر أو املستقبل حنو الدعاء  ومن شروطها أيًضا، أن تكون نسبتها

" مل يتضمن اللوحوالرجاء والرأي، والشكر، التحية، الوصف، القسم، وغريها، غري أن ديوان "
 الكثري من هذا الصنف من اإلعالنيات.
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 : حنو قوله:والرجا  الدعا  أفعال
 1 :1ت

ااااااااااا     ل ااااااااااا ا   ون      ار      ااااااااااا   هللا  د  * 
اااااااااااام    ُّ د  ***   اااااااااااا    .يااااااااااااين  ب   ج  ا يف  ري*  ام    

   
  2 :8ت

ااااااااااااا ااااااااااااا ا   ن  أ   ال  ب ااااااااااااا    ت  ل  أ      ينيكر  تا 
ااااااااااا   ااااااااااا ر  ه  *** لش   .ياااااااااااين   و       ور   ام  ي  الص 

   
  3 :5ت

 هل اإ  ي ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ز  ب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااخ      بع 

   
ااااااااااااااااااااا  (.)أياااااااااااااااااااااو    ل  ث ااااااااااااااااااااام   ار  ب  ط  واب 

   
 ا   و      ات  ب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو   

   
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  يا   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هللا   ل      ؟ا   ف  الش 

   
ذه الرتاكيب يف غرض واحد هو الدعاء والرجاء وهو حمصوهلا الداليل يف  تشرتك أفعال ه

كل بيت، لكنها وردت بصيغ خمتلفة غري صرحية للدعاء وتضمنت داللته )هدى هللا، سألتك، 
 إهلي(.اي

 : حنو قوله:الشكر أفعال
  4 :1ت

 .   ي  د   ي ااااااااااااااااااا( يف     ول  )ب ااااااااااااااااااا يااااااااااااااااااال      إ  
   

 د ويف ي اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   
                                                           

 
1
 .119الديوان، ص  
2
 .117املرجع نفسه، ص  
 .72، ص نفسهاملرجع  3
 .155، ص نفسهرجع امل 4



 اإلشاريات وأفعال الكالم يف الديوان                                     :      الثاينالفصل 
 

38 
 

 حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد  أ    اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ن  

   
  املديناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  ا يف  ن اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايا  ق  تا  وال  

   
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ون   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااو  م   اب       د  ع 

   
 اهلدي ااااااااااااااااة   لاااااااااااااااا   علاااااااااااااااا      اشااااااااااااااااكر  

   
 . أ*ااااااااااااااااااااااااااو  الز*ااااااااااااااااااااااااااور  ين  إن اااااااااااااااااااااااااا

   
 «اهلل ...لقطات تقول ي»ويف قوله يف اخلطاب الشعري       
  1 :1ت 

 اريخ وا غرافياااااااااااااا اللقطاااااااااااااات  يف الت ااااااااااااا

   
 ... شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    

   
 اجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد   خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار   

   
 الشاااااااااااااااااااااكر  غاااااااااااااااااااااو  ب ااااااااااااااااااااانو  وي  

   
  ون رياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا    مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

   
 أفعال الرأي: حنو قوله:

 2 :1ت

ااااااااد الز  يااااااااا  ااااااااي     مر ب ااااااااا ل اااااااات   ا   * 

 .   د   ص اااااااااااا و   ... شااااااااااايخ ا  يب ااااااااااا وأرا   ***   
   

  3 :7ت

    ب ااااااااااااااااااال   ا   وهلاااااااااااااااااااا وأناااااااااااااااااااا  ضااااااااااااااااااارم  وأ   
 كاااااااااااااالزيتون       ر   اخضااااااااااااارار األ  ا يف  *** م ااااااااااااا  

   
  .  ااااااااايد   مكاااااااااة   ..  بياااااااا       الن  كاااااااااا  م اااااااا

ااااااااااي   ..ي  و  د  .   ااااااااا.   ن  املااااااااا رجااااااااال  ***     .   ا  
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 : حنو قوله:احلكمة أفعال
 : 2ت

ااااااأ   ااااااا ت     خ  ااااااي  ر  ن الق  م      ب ااااااال   ا   ة    ااااااار       ش 
اااااااا ن  *** م اااااااا   ااااااااعماااااااار ا يا   ا      ال اااااااا ر  او  ج   .   ر  با 

  ث 
اااااااااااااااي  با  ل   لوماااااااااااااااة     م   ور     *ااااااااااااااا     اه  اض 

ااااااااا    ا   خي  ااااااااا*** و      .   ب ااااااااانا  الز   ا   ي اااااااااالبا   ا     
   

اااااااااج  و      أحاااااااااد   أن   ية  ب  الص ااااااااا  نااااااااا     اه 
اااااااااار  يا   ن  م اااااااااا    ان ااااااااااري   ج  يف   ا   ص اااااااااا*** وي      .   ش 

   
تتواىل األفعال اإلعالنية يف هذه األبيات، حبيث أدت حمصوهلا الداليل يف كل بيت ففي 

" أ م ابن إبرا*ي (، مثاًل الشاعر يعطي فعل إيقاعي تقريري وهو إبداء رأيه يف شيخ الزهاد "1)ت
شكر )يا إهلي، سألتك باهلل، شكرًا، النها أيًضا أفعال الدعاء واحلكمة والرجاء و وتبجيل أ القه وم

من جاور الباق ...( فمن جمرد مساعها أو قراءهتا يف هذه الرتاكيب لن ينتظر السامع طوياًل ليدرك 
أهنا أفعال دعاء أو شكر أو رجاء ...إخل، فهي أفعال إجنازية نابعة من جتربة الشاعر أو جتارب 
آ رين للحياة، وكذلك إن براعته الشعرية جعلته يرسل هذه األفعال املرتبطة بالواقع، وإحداث 

 تواصل وتأثري.
 :الطلبية األفعال

هي أنواع أفعال الكالم تلك اليت يستعملها املتكلمون »وتسمى أيًضا األفعال التوجيهية 
ضها اإلجنازي وغر »، ب، وتشمل كل األفعال الدالة على طل1«ليجعلوا شخص يقوم بشيء ما

ه املخاطب إىل فعل شيء معني، واجتاه املطابقة فيها من العامل إىل الكلمات، حماولة املتكلم توجي
وشرط اإل الص فيها يتمثل يف الرغبة الصادقة، ويد ل يف هذا الصنف األمر والنصح 

 .2«واالستعطاف والتشجيع
 
 

                                                           
 
 .98جورج يول، التداولية، ص  1
 .18، 19ة يف البحث اللغوي املعاصر، ص حممود أمحد حنلة، آفاق جديد 2



 اإلشاريات وأفعال الكالم يف الديوان                                     :      الثاينالفصل 
 

33 
 

 1 حنو قوله: الطل  بصيغة املاض : -1

    املالمااااااااح يناااااااازلمطاااااااار مياااااااال ربيعاااااااا

 ؟*** أو كلماااااااااااا احلن اااااااااااان أ*اااااااااااد   هااااااااااال    
   
 أو كاااااااال مااااااااا ناااااااازل الاااااااا   حياااااااا  باااااااا 

 *** ر  اخلالئاااااااااا  كاااااااااال شاااااااااا   .. نقتاااااااااال    

   
 مفاااااااااااااا يح اخلااااااااااااازائن كلهاااااااااااااا  *ااااااااااااا 

 .ت إلينااااااااااااا نقفاااااااااااال  طمااااااااااااا  ااااااااااااق*** أو كل    
   

تعد األفعال )أهدى، نزل، سقطت( من أفعال الطلب مبا فيها من حتقيق اإلجابة لدى 
يقتضي من  ذلك هي تعادل )ال بد من شكر هللا على املطر وعدم السخط(، وكلالسامع، ف

 السامع إتباعه، وكأن الشاعر بذلك يطلب الكف عن الغفلة وجهل نعم هللا.

 الطل  بصيغة املضارع: -2

 2": قوطيقول الشاعر يف  اخلطاب الشعري "

 .. أناااااااات مااااااااا أ را  بااااااااالطهر؟ ال .. ل اااااااات  فهاااااااا   

 .*** فاااااااااااااااااااااااااأ ر  أماااااااااااااااااااااااااره ل اااااااااااااااااااااااااوا   
   
 أفمااااااااااااا  ااااااااااااار  األناااااااااااااوار؟ .. )يعطيااااااااااااا  العمااااااااااااا (

 *** إن بال ااااااااااااااانا    كت ااااااااااااااال عيناااااااااااااااا .  

   
 أفلااااااااااااااااااا  جتاااااااااااااااااااد  اااااااااااااااااااري احلبيااااااااااااااااااا  و وجااااااااااااااااااا 

 ؟ا***  لقاااااااااا  علاااااااااا  كفنيهمااااااااااا األشااااااااااواك  
   

  ريااااااااااااااااااااااااد؟  ع الننااااااااااااااااااااااااوم وشااااااااااااااااااااااااأهنا  امااااااااااااااااااااااااا

 *** وأن ااااااار لنف ااااااا  وأبااااااا  مااااااان بلوكاااااااا؟  

   
 علي  هللا بل  لالر و نالحظ أن الشاعر يف هذا السياق خياطب الذي طعن يف "

"، جبملة من األفعال الكالمية املضارعة وأفعال األمر وأسلوب االستفهام وهاته تندرج حتت و ل 
أسلوب الطلب، فالشاعر قد صاغ هذا اخلطاب الشعري يف شكل سلسلة من االستفهامات، 

لى )سعدي يوسف( وتعجبه منها، وكيف جترأ عحيث أنتج بعض التساؤالت عن فعلةر املخاَطب 
 الطعن على  ري البية، فيطلب منه الكف عن فعلته وترك ما ال يعنيه واالنشغال بنفسه.
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 هيعد استعمال األسئلة االستفهامية من اآلليات اللغوية التوجيهية، بوصفها توج»حيث 
املرسل إليه إىل اخليار الواحد، وهو ضرورة اإلجابة عليها، ومن مث فإن املرسل يستعمل هذه 

لى جمريات األحداث، بل وللسيطرة على ذهن املرسل إليه، وتسيري اخلطاب جتاه ما السيطرة ع
 1.«ن ه املرسل، ال حسب ما يريده اآل رو يريد

وهذا ما نراه يف هذه األبيات حيث إن الشاعر سيطر على جمريات اخلطاب وتسريه حنو ما 
من حياول الطعن فيه، وهذا " وذم كل الن  الكرمي بل  هللا علي  و ل يريد، وهو الدفاع عن "

الن  بل  هللا " اليت يظهر فيها غريته الشديدة عن "اللوحما يظهر يف أغلب قصائده يف ديوان "
 ." ومقومات شخصيتنا االسالميةعلي  و ل 

" قد عمد إىل اللوح" يف ديوان "جربوعة حممدنستخلص مما سبق ذكره أن الشاعر "
يث منحته إمكان التعبري عن ذاته ومقاصده املختلفة، توظيف اإلشاريات مبختلف أصنافها، ح

وذلك من  الل املرونة يف استخدام اإلشاريات، وكيفية توزيعها وتنويع استعملها، مما أدى إىل 
حدوث اسرتاتيجية تضامنية اليت تعمل على كسب املخاطب، والتواصل معه بنجاح، والتوفيق بني 

 يسوق فيه القصيدة. حالته النفسية ومتلقيه، والسياق  الذي

على تنويع األفعال الكالمية يف ديوانه، وكذلك تنويعها يف القصيدة الواحدة  عملكما 
يعد أمر طبيعي ألن هذه األفعال تؤدي وظيفة التعبري عن الذات املنتجة للخطاب والتعريف 
ئية بشخصيتها، من  الل استغالل الشاعر واستعماله ألفعال كالمية متضمنة ألساليب إنشا

و بية، وكذلك مراعاة املواقف التواصلية من طرف املخاطرب، فرضت أفعااًل متضمنة يف القول، 
تستمد قوهتا وغرضها اإلجنازي من السياق الذي وردت فيه، وأساسها اإلبالغ عن قصد املتكلم 

 والتأثري على املتلقي. 
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املتواضعة يف حتليلنا للخطاب الشعري من منظور تداويل ببعض آلياته  اجلولة بعد هذه

 نتائج متثلت فيما يلي:ال توصلنا إىل جمموعة من ، اإلجرائية 

 يصبو إىل التطور  التداولية علما ناشئا   لتظ 

 " خطاب ا متعدد القضايا، وهذا نتج من تعدد اللوحيعد اخلطاب الشعري يف ديوان "

 ت لغته متنوعة بتنوع القضايا فهي قوية أحيان ا عاطفية أخرى،اءعر، فجامشارب الش

 وذلك مقرون بالسياق اخلارجي.

  اخلطاب الشعري حيمل يف ذاته قيم ا تداولية، أمهها التواصل وأن غايته التأثري يف

 املخاطب وموقفه.

  الشاعر جلية يف الديوان، وذلك من خالل تصورها يف مواقفه اليت  كانت صورة

ات تأثريية يف األخر يكان مرة يدافع، ومرة يرفض، ومرة يتغزل، إىل جانب سلوك

 بغض النظر عن اجلانب الفين للشعر، وهذه من مميزات التداولية

 دور يقف ، والاخلطاب سياقيف  ها عمرج حددهي عالمات لغوية يتشاريات اإل 

 اإلشاريات إىل يتجاوز بل الظاهرة، اإلشاريات عند التداويل السياق يف اإلشاريات

  عند العميقة، اخلطاب بنية يف املستقرة اإلشاريات وهي األقوى، احلضور ذات

 اخلطاب. اسرتاتيجية يف التداويل دورها يعطيها ما وهذا هبا، التلفظ
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 اإلشاريات) أنواع مخسة إىل تنقسم اإلشاريات أن إىل الباحثني أغلب يذهب 

 صنف أو فرع لكل حيث ،(االجتماعية اخلطاب، املكانية، الزمانية، الشخصية،

 .اخلطاب يف دوره

 مبختلف اإلشاريات توظيف إىل" اللوح" ديوان يف" جربوعة حممد" عمد الشاعر 

 من وذلك املختلفة، ومقاصده ذاته عن التعبري إمكان منحته حيث أصنافها،

 أدى مما هلا،ااستعم وتنويع توزيعها وكيفية اإلشاريات، استخدام يف املرونة خالل

 معه والتواصل املخاطب، كسب على تعمل اليت تضامنية اسرتاتيجية حدوث إىل

 .القصيدة فيه يسوق الذي  والسياق ومتلقيه، النفسية حالته بني والتوفيق بنجاح،

  ذج يف الديوان، الحظنا أن امبعض الن لتداولي ا من خال اإلشاريات ةدراسوبعد

ما يف العملية التلفظية، أحاط هبذه األقسام مجيعها، رغم الشاعر كونه طرفا مه

 التفاوت بني ورودها، ليكون تأثريه على السامع فعاال قدر االمكان.

 ولو    اإلشاريات هذه يستعني املتلقي بالقرينة السياقية لتحديد مقصدية املتكلم من

. فاإلشاريات هلا عاما اخلطابا ولبقي املقصود، ختصيص هكنام ملامل يكن ذلك 

 .نفس  األثر مثلها مثل التصريح، إذا أحيط مبالبسات التلفظ هبا

 أو حدث إىل معينة شروط يف به التلفظ يفضي ملفوظ كل هو الكالمي الفعل 

وهي أقسام :  لغوية، غري تكون وقد لغوية تكون قد آثار ا الفعل هذا ينتج فعل،

 اإليقاعية... التعبريية، األفعال اإللتزامية، األفعال خبارية،  األفعالاإل األفعال
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 القصيدة يف تنويعها وكذلك ديوانه، يف الكالمية األفعال تنويع على عمل كما 

 الذات عن التعبري وظيفة تؤدي األفعال هذه ألن طبيعي أمر يعد الواحدة، وهذا

 واستعماله الشاعر استغالل خالل من بشخصيتها، والتعريف للخطاب املنتجة

 التواصلية املواقف مراعاة وكذلك وخربية، إنشائية ألساليب متضمنة كالمية ألفعال

 وغرضها قوهتا تستمد القول، يف متضمنة أفعاال   فرضت املخاِطب، طرف من

 والتأثري املتكلم قصد عن اإلبالغ وأساسها فيه، وردت الذي السياق من اإلجنازي

 .املتلقي على
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 .القرآن الكرمي، برواية حفص عن عاصم 
 
 أرميكو فرانسواز 

  ،املقاربة التداولية، ترمجة سعيد علوش، مركز اإلمناء القومي، الرباط
 .6891ط(، -املغرب، )د

 ي رضي الدينداإلسرتبا   
  بشري مصري، االدارة العامة للثقافة النشر شرح الكافية، حتقيق حيي

 .6881، 6باجلامعة، السعودية، مج
 آن ريبول وجاك موشلر  

  التداولية اليوم علم جديد يف التواصل، ترمجة سيف الدين دغفوس
حممد الشيباين، املنظمة العربية للرتمجة، دار الطليعة للطباعة والنشر، 

 . 3002، 6بريوت، لينان، ط
  سوعي للتداولية، ترمجة عز الدين اجملدوب القاموس املو

 .3060ط، -وآخرون، دار سيناترا، تونس، د

 باديس هلوميل  
  ،مظاهر التداولية يف مفتاح العلوم للسكاكي، عامل الكتب احلديثة

 .3062، 6إربد، األردن، ط
 هباء الدين حممد فريد 

  م.3060، القاهرة، 6تبسيط التداولية، مشس للنشر والتوزيع، ط 
 متام حسان 

   ،اللغة العربية معناها مبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، املغرب
 .6882، 6ط
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 ه(522،ت عمرو ابن حبر أيب عثمان) اح اجل 
  ،البيان والتبني، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني

 .6889، 7، ط6القاهرة، مصر، ج
 جورج يول  

  ت، التداولية، ترمجة: قصي العتايب، الدار العربية للعلوم ناشرون، بريو
 .3060، 6لبنان، ط 

 جياليل دالش  
  مدخل إىل اللسانيات التداولية، تر: حممد حبياتني، ديوان املطبوعات

 اجلامعية، بن عكنون، اجلزائر. 
  بوجاديخليفة 

   يف اللسانيات التداولية مع حماولة تأصيلية يف الرتاث العريب، بيت
 .3008، 6احلكمة، اجلزائر، ط 

  ،يف اللسانيات التداولية مقاربة بني التداولية والشعر دراسة تطبيقية
 .6،30636بني احلكمة للنشر والتوزيع، العلمة، اجلزائر، ط

 ذهبية محو احلاج  
  لية اخلطاب، منشورات حتليل اخلطاب، لسانيات التلفظ وتداو

جامعة تيزي وزو، دار األمان للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، 
3002 . 

 
 

 
  رابح حبوش 
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 سانيات وحتليل النصوص، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، لال
 .3007، 6ط

 
 ه(235،تحممود بو القاسمأجار هللا )زخمشريال 

  ملعرفة للطباعة أساس البالغة، حتقيق عبد الرحيم حممود، دار ا
 .6893والنشر، بريوت، لبنان، 

  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه
، 3التأويل للزخمشري، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت، ط 

3006. 
 

 وآخرون شعبان عبد العاطي عطية 
   م3002، 2املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر، ط. 

 
 صابر حممود حسن احلباشة 

   أسئلة الداللة وتداوليات اخلطاب، مقارنة عرفانية تداولية، دار
 .م3060، 6الزهران للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

 
  طباطبا العلويابن 

 
   عيار الشعر، حتقيق عباس عبد الساتر، راجعه نعيم زرزور، دار

 .6893، 6، طالكتب العلمية، بريوت، لبنان
 طه عبد الرمحان 

   يف أصول احلوار والتجديد على الكالم، املركز الثقايف العريب، الدار
 .3000، 3البيضاء، املغرب، ط
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 املسدي السالم عبد 
  2ط تونس، للكتاب، العربية الدار واألسلوب، األسلوبية، 

6893. 
 الشهري ظافر بن اهلادي عبد 

  اجلديدة الكتاب دار تداولية، لغوية مقاربة اخلطاب اسرتاتيجيات 
 .3002 ،6ط لبنان، بريوت، املتحدة،

 فان ديك 
   ،النص والسياق، استسقاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل

 ترمجة عبد القادر قنيين، إفريقيا 
 .3000ط، -الشرق، بريوت ، لبنان، د

 قالط بن حجي العنزي 
   التداولية يف التفكري البالغي دراسة يف "غرر البالغة" هلالل بن

، 6احملسن الصابئ، عامل املتكلم احلديث، إربد، األردن، ط 
3062. 

 
 حممد جربوعة 

   6ديوان "اللوح" شعر، البدر الساطع للطباعة والنشر، اجلزائر، ط ،
3062. 

 
 حممد مفتاح 

   كز الثقايف العريب، املغرب، ناص، املر اتيجية التاخلطاب الشعري اسرت
 .6891، 3ط

 حممود أمحد حنلة  
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 عية، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، دار املعرفة اجلام
 .3003ط، -االسكندرية، مصر، د

 مسعود صحراوي 
   التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية

يف الرتاث اللساين العريب، دار الطليعة للنشر والتوزيع، بريوت لبنان، 
 .3002، 6ط

 معاذ بن سليمان الدخيل 
 ر منزلة معاين الكالم يف النظرية النحوية العربية مقاربة تداولية، دا

 .3062 ،6ب، ط-حممد علي للنشر، د
  ه(177ت مجال الدين)منظور ابن 

  6882، 2، ط 6ج ، بريوت، لبنان ،لسان العرب، دار صادر. 
 نواري سعودي أبو زيد 

   ،يف تداولية اخلطاب األديب املبادئ واالجراء، بيت احلكمة
 . 3008، 6سطيف، اجلزائر، ط

 اجملالت: 
  رضا محيد •

 فصول، جملة البصري، التشكل غلى اللغوي من الشعري اخلطاب 
 .6881 ،3 العدد للكتاب، العامة املصرية اهليئة عن تصدر

 العريب ربيعة  •       
 كلية ،22ع عالمات، جملة واخلطاب، النص بني احلد 

 .اكادير اآلداب،
 اجلامعيةل ئالرسا : 
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 شيرت رحيمة 
  لنيل مقدمة أطروحة" منوذًجا، العرب أشعار مجهرة الشعري، النص تداولية 

 والعلوم اآلداب كلية وآداهبا، العربية اللغة قسم ،"األدب يف العلوم دكتوراه
 .3008 باتنة، خلضر، احلاج جامعة االنسانية،

 
 لعوجيي عمار •

 لنيل مذكرة أمنوذجا،" احلمداين فراس أيب ديوان" الشعري اخلطاب تداولية  
 .3063 اجلزائر، باتنة، خلضر، احلاج جامعة اجملاستري، شهادة
  كرتونيةلاإلاملواقع: 

 
 http://ar.wikipedia.org/wiki /    

http://ar.wikipedia.org/wiki%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/
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                                         نبذة عن حياة الشاعر: 

بقرية الثنايا الواقعة بني مدينيت 02/20/7691شاعر كاتب وإعالمي جزائري ولد يف  حممد جربوعة     

حفظ  تلقى تعليمه األول يف مدينة عني أزال، سطيف شرق اجلزائر،صاحل باي وعني أزال يف والية 

حتصل على بكالوريوس زراعة من جامعة  وقالون، وحفص، القرآن الكرمي بثالث قراءات ،ورش،

و عمل يف مناصب عّدة منها أنه عمل  الفاتح ليبيا، ومكث يف سوريا أكثر من سبعة عشر سنة،

معد برامج يف إذاعة صوت الوطن العريب الكبري يف ليبيا ومذيعا و  مستشار إعالمي يف ليبيا،

يف مركز التوثيق  وباحث( 0227-0222 )،ومدير حترير يف جملة سومر بسوريا سنة(0222-7666)سنة

مدير عام ورئيس جملس قناة  مدير عام ورئيس جملس إدارة قناة الالفتة الفضائية، القومي بسوريا،

احملرر الرئيسي  رئيس حترير جملة الشاهد، لة العنوان الدويل القربصية،رئيس حترير جم العريب الفضائية،

ورئيس حترير )املوسوعة احلمراء( فيها عشرة جملدات، يعد من أكثر اإلعالميني والكتاب العــرب 

                                      حيث جتاوزت إصداراته الستني مؤلًّفا منها يف الشعر:                                             إنتاجا،

 7661اجلزائر  –رماد القوايف  -

  7666 ليبيا –طرابلس  –دار الشمس  –آه  -

 0229دمشق  –وزراء الدفاع سأشتمكم بعد الفاصل  -

  0226 -قربص –جالسا على حقائب السفر  -

 اجلزء األول –معلقات صفراء  -
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 الساعر  -

 حيزيه  -

 مطر يتأمل القطة من نافذته  -

 ملن هذا الزر األمحر؟ -

 وعيناها -

 قدر حبه  -

 مث سكت -

  اللوح -

 قربص( -خيول الفجيعة )ديوان مسموع -

 قربص( -وقال نسوة يف املدينة )ديوان مسموع -

 قربص( -حوار مع كلب )ديوان مسموع -

 قربص( -وحتسبونه هينا )ديوان مسموع -

 قربص( -)ديوان مسموعحكايات أنثى  -

       وإضافة إىل الشعر له يف الرواية مؤلفات، ومن رواياته اليت صدرت عن مكتبة العبيكان              

صاحب الوجه " ،"دماء جزائرية يف الضباب" اجملنون،،  "خيول الشوق"، "غريب"يف السعودية: 

 ..."فانوس احلي القدمي" ،"الشريد
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  "أحدهم تسلل إىل دميونةو "، "اإلرهايب" يت:ويف دمشق صدر له رواي

 أّن له كتبا سياسية هامة، وأدبية وفكرية أخرى منها: كما

 .اإليدز األديب -

  .رسالة عاجلة إىل الكونغرس والشعب األمريكي -

 .نظرية القوة البديلة  -

 .اخلارجون عن القانون يصنعون العامل -

 .نقد التجربة اإلعالمية اإلسالمية  -

 .رصاصة يف الدماغ  -

 .آفاق جلزائر عظمى يف املشهد اإلقليمي والعاملي -

 .حماكمة اجلماعات اإلسالمية على ضوء السرية النبوية -

 .هولوكوست اجلزائر -

 .العمامة السوداء -

 .إىل بابا الفاتيكان/ مرتجم إىل اإلجنليزية -

 .يف مواجهة اإليدز األديب -
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 .أفريقيا -

 .اإلسالمية من اهلجرة إىل احلبشة إىل اهلجرة إىل لعبة املصاحل والنفطالتيارات  -

 .اجلماعات اإلسالمية وحتديات اخلروج من الزاوية املعتمة -

 .تربئة هتلر من هتمة اهلولوكوست -

 .قناة اجلزيرة املطلوب رقم واحد -

 .نظرية الشورى -

 .مهال هنتنغتون مهال فوكوياما / مرتجم لإلجنليزية -

 .أسامة بن الدن وظاهرة العنف الديين ..ملاذا؟ -

 .غوانتانامو أسرار خلف أسرار العار -

 .الليربالية العربية الطابور اخلامس -

 .معارضو األنابيب -

 .تنمية الشخصية وصناعة النجاح -

 .وكالة االستخبارات املركزية حتت اجملهر -الغرفة األمريكية السوداء -

 .املسمومةلعبة الشطرنج -
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 القرآن حتت يد البنتاغون. -

ومبا يسميه هو) املدرسة الكعبية( اليت تنسب لكعب بن زهري،ويرى نفسه  بااللتزاممتيز يف  شعره      

رائدها ومؤسسها ،وتتميز بني الغزل العفيف واملوضوع الديين امللتزم،غري أنه متّيز عن غريه بالصورة 

1عمال من كتب ومقاالتالشعرية اجلديدة،ترمجت له بعض األ
 

                                                           
1 http://ar.wikipedia.org/wiki/ 00:71، الساعة:  0279مارس 1، االثننييوم 
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