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 مـقـدمـة

، لعلو طبقته وكثافة معانيه، فهو ظل الشعر العربي موئل الدارسين، ومهوى أفئدتهمي

ن التعبيرية التي تفصح عالمجازات، وأوصل وشيجة بالذات، يكتنز بالوظيفة بأغنى 

، وتقوى على إثارة المشاعر لدى المتلقي؛ فمعتمدها لغة االنفعاالت والعواطف واألحاسيس

  ،، فاللفظة فيها تكاد تفرغ من داللتها العاديةويح، ال تنزع نحو التصريح إال لمامامثقلة بالتل

  .ز حدود الداللة المعجمية الضيقة، تتجاولتشحن بدالالت إضافية

رية التي على دراسة الخطابات الشعمتمالئين وألجل ذلك رأيت الدارسين منذ القديم 

بينهم في ج بنياتها على اختالف إلى ولو يسعى جميعهاغدت قطب رحى أبحاثهم، 

  .، وتباين في المشاربالمناهج

ولعل الجانب اإلجرائي الذي أضحى يفرض سلطانه على الدارس اللساني الحديث، 

نطالق نحو النظام المفتوح الذي يتجاوز النسق المغلق إلى أحوال االستعمال، هو اال

، وبمراعاة المقاصد  ،خاطبيةدرس خصائص الخطاب على ضوء ارتباطها بالمقامات التفتُ

  .وسياق التلفظ

فإن الخطاب الشعري الثوري ال تستقيم مقاربته ما لم يكن لمالبسات  ؛وإذا كان كذلك

  .القول نصيب في تحليل بنياته

وأقاربه " أطلس المعجزات " ديوان  وقد ارتأيت في سبيل تأكيد ذلك أن أتخير

الخطاب ر طيب في الكشف عن خصائص من أثهذا المنهج لإيمانا منّي بما  ،تداوليا

جوع الشعريإلى إحاالتها ، وإقرارا بما يزخر به الديوان من ظواهر يتعذّر فهمها دون الر

 ألحداث ، فالديوان تتسم خطاباته بالثراء الفنّي والمضموني، فحسبه أنّه سجٌلالخارجية

أراد الشاعر تبليغها إلى  ،داولية، فهو حمال قيمٍ تورة الجزائريةتاريخية ارتبطت بالث

  .من إيضاح هذه القيم والكشف عنها ، فال بدومن ثمة حمله على إنجاز فعل ما ،المتلقي



 

 ب 
 

فالبحث إذن يسعى إلى توظيف اآلليات التداولية التي من شأنها أن تسهم في تحليل 

لية مشروع التداوذلك أن ة؛ لدالليالخطاب الشعري في أطلس المعجزات، وفهم مضامينه ا

، كما أنّها وهو االستعمال المتمثل في الكالماللغة  الجانب الحي في معرفي يهتم بدراسة

نجاح الفعل اللغوي إال  ال يتحققة ألقطاب العملية التواصلية التي تولي أهمية بالغ

  .والظروف السياقية المحيطة بالفعلالمرسل والمتلقي والقصد، : وهيبحضورها 

ولية تهتم باالستعمال اللغوي، وأثر هذا االستعمال في عملية وإذا كانت التدا

التواصل، فهل يمكن تطبيق المنهج التداولي على الخطاب الشعري في أطلس المعجزات؛ 

؛ فما هي اآلليات باعتباره وسيلة من وسائل التواصل بين أفراد المجتمع ؟  وإذا كان كذلك

، وفهم مضامينه الخطاب الشعري في أطلس المعجزات التداولية التي تسهم في تحليل

  الداللية ؟ 

  : تحقيقا لتلك الغاية وسمت البحث بعنوان      

  " الخطاب الشعري في أطلس المعجزات لصالح خرفي دراسة تداولية "      

تها االخطاب الشعري وفق مقتضيات الدراسة التداولية، وباستغالل إمكان قصد تحليل

  .التحليلية

      ، مدخل، و ثالثة فصول، ومقدمة: وقد ارتسم البحث في هيكل تنظيمي  قوامه

  .خاتمة و

  .الخطاب والتداولية: أما المدخل فجعلته ضابطا لمصطلحي

ن درجات التداولية وهي وخصصت الفصل األول للحديث عن الدرجة األولى م 

   :زات، فعنونته بـ، عمدت فيه إلى استخراج أنواعها في أطلس المعجاإلشاريات

   .جزاتاإلشاريات  في ديوان أطلس المع



 

 ج 
 

األفعال : من درجات التداولية وهي لثةفي الفصل الثاني إلى الدرجة الثا وقد تطرقتُ

 سيرلمعتمدة في ذلك على تصنيفات   ،، وقمت بدراستها في أطلس المعجزاتالكالمية

)Searle  (ورها في تداول الخطاب الشعريوداألفعال الكالمية : ، ولهذا سيق بعنوان.  

: وهي نيةلثامن نظريات الدرجة اث فمعقود للحديث عن نظرية أما الفصل الثال     

، ولهذا تقنيات الحجاج في أطلس المعجزات فعمدت فيه إلى استخراج ،نظرية الحجاج

  .حجاج وتقنياته في الخطاب الشعريال :عنونته بـ

  .لنتائج المستخلصة من هذه الدراسةأما الخاتمة فقد ضمنتها أهم ا

وحري بالبيان أن المنهج المتبع في تحليلي للخطاب الشعري في أطلس المعجزات 

، معتمدة في االستفادة من إمكاناته التحليلية؛ فقد حاولت قدر اإلمكان التداوليهو المنهج 

زات لصالح ديوان أطلس المعج: مراجع مختلفة لعّل أوالها بالذكرذلك على مصادر و

    ري لعبد الهادي بن ظافر الشه" مقاربة لغوية تداولية " جيات الخطاب يخرفي، واسترات

، والثورة الجزائرية في شعر للغوي المعاصر لمحمود أحمد نحلةآفاق جديدة في البحث او

 ة لمصطفى بيطامدر"  1962- 1954" المغرب العربية فنياسة موضوعي.  

ختام إالّ أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والعرفان إلى أستاذي وال يسعني في ال     

؛ فقد أمدني بكثير من اإلضافات العلمية والتوجيهات صالح الدين مالّويالمشرف الدكتور 

المعرفية ، كما أتقدم بكل الوفاء واالحترام إلى كّل من قدم لي يد العون وشجعني في هذا 

، وأخص بالذكر أساتذتي األفاضل لى المعلومة المفيدةإالمشوار العلمي من أجل الوصول 

  .ه بإرشاداتهم وتوجيهاتهم القيمةالذين كانوا لي نبراسا، فأضاءوا طريقي ومهدو
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  الخطاب: أوال

 الخطاب مفهوم -1

 لـغة  - أ

  )1(: في إجمالها يمكن اللغوية، الدالالت من عدد إلى" بطَخَ"  مادة تشير

 وجمعـه  ،أمرك ما: أي خطبك؟ ما: يقال المخاطبة، فيه تقع الذي األمر :بطْالخَ

  .وبطُخُ

ا المرأة وخَطَبهخْطُبا يةً، خَطْبطْبابخُطَّ: اطبالخَ وجمع بالكسر، وخ.  

فالن إلى فالن وخَطَب ه؛ فَخَطَّبهأجابه :أي وَأخْطَب.  

 وهمـا  ،اباًطَوخ ةاطبخَم بالكالم هبخاطَ وقد الكالم، مراجعة :ةباطَخَوالم طابوالِخ

اطَخَتَيانِب.  

 ة،طابخَ بطُخْي بطَتَخْاو المنبر، على باطالخَ بطَوخَ الخطيب، مصدر ةُبطْوالخُ

  .ونحوه المسجع، المنثور الكالم: العرب عند وهي ،طبةالخُ: كالمال واسم

  :)2(الخطاب مفهوم بناء في تسهم رئيسة عناصر أربعة ثمةوتجدر اإلشارة إلى أن 

  

                                                            

 ،1997 ،1،ط2لبنـان،م  بيروت، صادر، دار العرب، لسان ،)أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(ورمنظ ابن )1(

 . 275،ص» خطب« مادة

 لبنـان،  بيروت، الجامعية، المؤسسة مجد ،»السلطة -العالقة -المفهوم«  والنص الخطاب الحميري، الواسع عبد )2(

 .13ص ،2008 ،1ط
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 .التوجيه عنصر  -1

 .التوجيه نظام عنصر ثم  -2

 .المخاطبة فيه تقع الذي التفاعلي أو التبادلي، وقفمال عنصر ثم  -3

 دال هـو  بما نفسه، طابالخ أو ةبطْالخ أو ةبطْالخُ عنصر ذلك إلى يضاف  -4

 .بعينها دالالت على بذاته الداللة يتضمن

 عـدد  على الداللة تضمنت قد" خطب"  مادة أن نستخلص قوله، سبق ما على بناء

 لمفهوم والبيانية اللغوية الرؤية بمجموعها شكلت التي األساسية، اللغوية المدلوالت من

  . وشروط مقومات من فيه يتوافر أن ينبغي وما الخطاب،

 ؛)1( مختلفة بصيغ مواضع تسع في" بطَخَ"  مادة وردت فقد الكريم، القرآن في أما

# ﴿:عالىـت ولهـق في الفعل غةـصي على اءـج ما فمنها sŒ Î) uρ ãΝ ßγ t6 sÛ% s{ šχθè=Îγ≈ yfø9 $# 

(#θä9$s% $Vϑ≈ n=y™ ∩∉⊂∪  ﴾ )2(هَّال إليهم توجه إذا: أي ؛بل بمثله، عليه يقابلوهم لم ء،يبالسَّ الج 

 يطلق، قد الخطاب أن إلى إشارة هذا وفي ،)3(خيرا إال يقولون وال ويصفحون، يعفون

  .)4( نخاطبهم لمن المستفز الجارح القول نظام به ويراد

                                                            

 .15ص المرجع السابق،  ) 1(

 .63/لفرقانا  ) 2(

 العربـي،  الكتاب دار المهدي، الرزاق عبد تحقيق العظيم، القرآن تفسير ،)إسماعيل الفداء أبو الحافظ( كثير ابن)  3(

 .607ص ،2002 ،2، ط4لبنان، م بيروت،

 .28ص ،»السلطة -العالقة -المفهوم«  والنص الخطاب الحميري، الواسع عبد  ) 4(
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© Ÿωuρ ﴿: تعالى قوله أما Í_ ö7 ÏÜ≈ sƒ éB ’ Îû t⎦⎪ Ï% ©! $# (# þθßϑn=sß 4 Ν åκ ¨Ξ Î) tβθè% t øó•Β ∩⊂∠∪ ﴾ )1(، إشارة ففيه 

 قصـد  آخـر،  إلى طرف من بالكالم التوجه عملية به ويراد يطلق قد الخطاب أن إلى

 يهـم  مما يكون وقد وحده، المرسل يهم مما الموضوع هذا يكون قد ما، موضوع إبالغ

  .إليه والمرسل المرسل ؛)2(الطرفين

tΡ÷Š$ ﴿: تعالى قوله في المصدر صيغة على جاء ما ومنها y‰x© uρ …çµ s3 ù=ãΒ çµ≈ oΨ ÷ s?# u™uρ sπ yϑõ3 Åsø9 $# 

Ÿ≅ óÁsùuρ É>$sÜ Ïƒ ø:$# ∩⊄⊃∪ ﴾ )3(وفي الكالم، في والفصل والفطنة، والعقل الفهم آتيناه: أي ؛  

  .)4( الحكم

#! (βÎ¨﴿تعالى قوله في أما x‹≈ yδ © År& … çµ s9 Óì ó¡Î@ tβθãèó¡Î@uρ Zπ yf÷ètΡ u’ Í<uρ ×π yf÷ètΡ ×ο y‰Ïn≡ uρ tΑ$s) sù $pκ ÏΨ ù=Ï ø. r& 

’ ÎΤ ¨“ tã uρ ’ Îû É>$sÜ Ïƒ ø:$# ∩⊄⊂∪  ﴾ )5(، غلبنـي : أي ؛" الخطـاب  في وعزني: " بقوله فالمقصود 

 الغلبـة  خطـاب  إلـى  إشارة هذا ففي حق، وجه بغير والمجادلة المحاجة في وقهرني

   عقـل  مـن  دليل أو حجة إلى يستند وال عقالني، غير خطاب األصل في وأنه والقهر،

  .)6( شرع أو

  
                                                            

 .37/هود  ) 1(

 .28ص ،»السلطة -العالقة -المفهوم«  والنص الخطاب الحميري، الواسع عبد  ) 2(

 .20/ص  ) 3(

 .375ص ،5م العظيم، القرآن تفسير كثير، ابن  ) 4(

 .23/ص  ) 5(

 .27ص ،»السلطة -العالقة -المفهوم«  والنص الخطاب الحميري، الواسع عبد  ) 6(
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  :اصطالحا -ب

 وربمـا  والتنـوع،  التعدد ناله بل وكاف، شاف بتعريف لخطابمصطلح ا ظيح لم

  )1( :اللغوية الدراسات مناهج وتعدد اختالف التنوع لهذا الرئيس السبب كان

 لـذا  الجملة، من األكبر اللغوية الوحدة بوصفه الخطاب فعرَّي الشكلي المنهج ففي

 ومناسـبة  بـل  ببعض، بعضها هوحدات وتعالق وانسجامه، اتساقه بعناصر الدارس يهتم

  .اآلخر للبعض بعضها

 التـي  اللغويـة  وظائفلل عناية يولي الذي الوظيفي المنهج فهو الثاني االتجاه أما

 مراعـاة  مـن  بدال ولهذا أهدافه، وتحقيق مقاصده، عن التعبير أجل من المتكلم، يحققها

  .معانيه اءواستقص فهمه وفي الخطاب، إنتاج في توظيفها ومدى السياق، عناصر

 نقطـة  االتجاه هذا يمثل إذ ملفوظا، بوصفه الخطاب تعريف فهو الثالث االتجاه أما

  .والوظيفة البنية بين أي ؛السابقين المنهجين بين التالقي

 وهـم " الخطاب"  مصطلح استعملواقد  الدارسين من كثيرا أن إلى اإلشارة وتجدر

 الفـرق  فما ؛"الخطاب"  يقصدون وهم" النص"  مصطلح واستعملوا ،"النص"  يقصدون

  يختلفان؟ وأين يلتقيان، وأين بينهما؟

وقـد   ،تنوع المناهج الحديثـة لقد تنوع " الخطاب" فهوم م أن إلى أشرنا أنو سبق

 قصـد  محدد، مخاطب نحو محدد، متكلم يرسله لغويحدث   «عرفه أحد الباحثين بأنه

 واالنطـالق  محددة، تبليغية سيلةو وباستعمال محدد، مقام في محددة، بمعلومات إفادته

  .)2( » بينهما مشتركة وأوضاع ظروف من

                                                            

دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان،  ،»تداولية لغوية بةمقار« الخطاب استراتيجيات الشهري، ظافر بن الهادي عبد )1(

 .38، ص2004، 1ط 

 مخبـر  الحديثـة،  اللسـانية  والدراسات التراث بين التعليمية مفاهيم ،)وآخرون( بوشحدان الشريف إبرير، بشير )2(

 .112 ،111ص الجزائر، عنابة، العربية، واللغة اللسانيات
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 بأنـه "  والروايـة  اللسـانيات "  :كتابه في) Fouler(فاولر عرفه فقد" النص"  أما

   يةـنـبالب ودـوالمقص ،)1( »ومعاينة إدراكا األكثر النصية السطحية البنية «عن عبارة

 اسـتمرارا  يشـكل  نحو على بعض، مع بعضها يترابط الجمل، من المتوالية: السطحية

  .)2( المتوالية تلك صعيد على انسجاماو

 علـى  وذلـك  « نوعـه،  كان كيفما عمل أي في موجود المنظور هذا من فالنص

  .)3( »ضمني لقارئ ضمني كاتب ينجزه لغوي فعل أو خطاب، هو نص أي أن اعتبار

 حضـور  يفترضالخطاب  نإ نقول والنص، الخطاب بين الفرقوإذا أردنا تحديد 

 لـى ع يتلقاه غائب متلق إلى النص يتوجه بينما إنتاجه، لحظة الخطاب هذا يتلقى سامع

 المنطوقـة  اللغة على يتأسس تواصلي، نشاط الخطاب أن يعني وهذا القراءة، ريقـط

 David(كريستل دايفيد يقول. )4(مكتوبة مدونة النص بينما أوال، Crystal :(»  يركـز 

 فـي  المستعملة المحكية اللغة بنى على (Discourse Analysis) الخطاب تحليل مجال

 واالسـتجوابات  كالمحادثـات "  الخطابـات  بعـض  في ذلك نجد كما طبيعية، ظروف

 Text) النص تحليل مجال يركز بينما ،" والخطب والتعاليق Analysis) اللغة بنى على 

  وفصـول  المـرور  وإشـارات  والالفتـات  المقاالت: ذلك على األمثلة ومن المكتوبة،

  .)5( »الكتب

                                                            

 .210ص المرجع السابق،: نقال عن  ) 1(

 بيروت، المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،»والسياق النص« الروائي النص انفتاح يقطين، سعيد  ) 2(

 .12ص ،2006 ،3ط لبنان،

 .12ص المرجع نفسه،  ) 3(

 .112ص الحديثة، اللسانية والدراسات التراث بين التعليمية مفاهيم ،)وآخرون( بوشحدان الشريف إبرير، بشير)4(

 منتـوري،  جامعـة  واللسانيات، األدب في الترجمة مخبر بغول، يوسف ترجمة الخطاب، ميلز، سارة: عن نقال )5(

 .2ص ،2004 ط،. د قسنطينة،
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 Van)دايك ناف يميز كما Dijk) فيقـول  والـنص،  الخطـاب  بـين  دقيقا تمييزا:            

   مجموع فهو" النص"  أما الملموسة، ونتيجتها الشفوية اإلنتاج عملية هو "الخطاب" إن «

 طبيعـة  ذو ملفوظ" الخطاب"  فإن آخر، وبتعبير الخطاب، هذا تحكم التي اآللية البنيات

 لغتنا عن الناتج واالفتراضي المجرد الشيء هو النص بينما نصية، خصائص لها شفوية

  .)1( »العلمية

 هـوثرن  قـول  خالل من أكثر" النص" و"  الخطاب"  بين المفارقة تتضح وربما

(Hawthorn) : »ستابس مايكل يعالج (Micheal  Stubbs) والخطاب النص مفهومي 

   ماـبين مكتوبا النص يكون قد أخرى، استعماالت في أنه يالحظ لكنه فان،متراد وكأنهما

 وقـد ] ...[كذلك الخطاب يكون بينما تفاعليا، النص يكون ال وقد محكيا، الخطاب يكون

 بانسجام النص ويتميز معين، بطول يوحي الخطاب لكن قصيرا أو طويال النص يكون

  .)2( »والمعنى الداللة حيث من أعمق امانسج الخطاب يطبع بينما ،والصيغة الشكل في

" الـنص " و" الخطـاب "  بين يفرق ال من يوجد فإنه الفروق هذه من الرغم وعلى

  ،(Toudorove) وتودوروف ،(G.Genette) كجنيت نفسه بالمعنى امفيستعمله

  

                                                            

 الـدولي  الملتقـى  محاضـرات  التواصلي، الفعل إلى اللغة من الخطاب وصيغ التداولية عليمة، قادري: عن نقال )1(

 خيضر، محمد جامعة واللغات، اآلداب كلية العربي، األدب قسم الخامس، لكتابا األدبي، والنص السيمياء الخامس،

 .600ص ،2008نوفمبر  17-15بسكرة،

  .3ص الخطاب، ميلز، سارة: عن نقال ) 2(
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          "الخطـاب "  بـين  نيميـزو  ال ممـن  كثيـر  وغيرهم ،)1( (H.Weinrich) شوفاينر 

 القـارئ،  إلى الكاتب من رسالة النص «: يقول الذي الجابري عابد كمحمد" صالن"  و

   وجهة يحمل األفكار من بناء فهو ]...[الكاتب مقول باعتباره الخطاب ]...[خطاب فهو

 مـدى  أيضـا  يعكس فهو صاحبه، فكرة عن يعبر الزاوية هذه من فالخطاب ]...[نظر

  .)2( »البناء على قدرته

 المتكلم بين كإجراء إليه رنظَي لساني تواصل « قوله سبق ما ىعل بناء الخطاب إن

 ولـه  ،)3( »اجتماعيـة  غاية بواسطة شكلها يتحدد تواصلية فاعلية أنه أي ؛والمخاطب

 والفنـون،  واآلداب العلـوم  في اإلنسانية المعارف بتعدد تعددت دة،يعد وأنماط أنواع

 األدبـي،  والخطـاب  العلمي، طابوالخ اإلعالمي، الخطاب:  في األنواع هذه وتتمثل

  .)4( السياسي والخطاب

  

  

  

                                                            

 .10ص ،»والسياق النص« الروائي، النص انفتاح يقطين، سعيد  ) 1(

 .601ص التواصلي، الفعل إلى ةاللغ من الخطاب وصيغ التداولية عليمة، قادري: عن نقال  ) 2(

  :اإللكتروني الموقع من القراءات، وتعدد األدبي النص إبرير، بشير  ) 3(

http://www.nizwa. Com/ volume 11/ p66‐ 73htm,26/06/2009, p05. 

 .1ص المرجع نفسه ، )4(
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 مدونـة  يكـون  حتـى  الخطـاب،  أنواع من نوع على هذا بحثنا في اعتمدنا وقد

           ،)1(يـخرف حـلصال"  المعجزات أطلس ديوان في الشعري الخطاب"  هو ؛للتطبيق

 بعـده  « بالخطـاب  يهـتم  المـنهج  هذا ألن التداولي؛ المنهج وفق وتحليله دراسته مع

 وهنا ،)2( »مخاطب مع حوارية وعالقة منتج، فاعل وجود يفترض خارجيا، موضوعا

  . الخطاب في اللغة تحوالت متابعة ضرورة في التداولية أهمية تبرز

                                                            

 والثـانوي  االبتدائي تعلمه ىتلق م، 1932 سنة ميزاب بوادي القرارة بلدة مواليد من خرفي، صالح بن صالح هو )1(

 بتـونس،  الخلدونية ومدارس الزيتونة جامعة في العلمي مشواره لمواصلة م1953 سنة الجزائر غادر رأسه، بمسقط

 القاهرة، بجامعة اآلداب بكلية العربية اللغة قسم في الدراسي مشواره لمواصلة القاهرة في واستقر مصر إلى انتقل ثم

 الجزائريـة،  المقاومة شعر حول امتياز بتقدير الماجستير شهادة نال ثم الليسانس، ادةشه على م1961 سنة فتحصل

 الشـعر  فـي  نفسـها  بالجامعة الدكتوراه، أطروحة إلعداد متفرغا القاهرة في أقام م،1969 -م1968 سنتي وأثناء

 العربـي،  الوطن في ريةالشع والمهرجانات المؤتمرات من العديد في شارك. م1970 سنة فنالها الحديث، الجزائري

 مفـاجئ  مرض بعد تونس، في م1998 نوفمبر 24 يوم توفي في .الثقافي المجال في والسيما مسؤوليات عدة وتقلد

 مـن  شعراء:  آثاره من .عنهم بعيدا المهجر في حياته قضى أن بعد بالقرارة، رأسه مسقط إلى جثمانه ونقل أصابه،

 فـن  وفـي  ،)م1983( الحديث الجزائري األدب إلى المدخل ،)1978( ريةالثو واألصالة الجزائر ،)1969(الجزائر

 الشعر وهواة للقراء الجزائرية الوطنية الشركة تقدمها له، مجموعة أول يعتبر الذي" المعجزات أطلس: " نجد الشعر

طـام،  مصـطفى بي : ينظر ).1991(الصحراء أعماق من ،)م1974"( ليالي أنت: "  إلى باإلضافة األصيل، العربي

، دراسة موضوعية فنية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، " 1962 -1954"الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي

 .471، ص 1998بن عكنون، الجزائر ، 

 إربـد،  الحديث، الكتب عالم األردن، عمان، العالمي، للكتاب اجدار النصوص، وتحليل اللسانيات بوحوش، رابح )2(

  .79ص ،2007 ،1ط األردن،
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  التداولية: ثانيا

 التداولية مفهوم -1

 :غةـل   - أ

  )1(: في إجمالها يمكن التي اللغوية، الدالالت من عدد إلى" َلود"  مادة تشير

دةُولَوالدُّ ةُولَالدَّ: َلو :فـي  بالضـم  ةولَالدُّ: وقيل سواء، والحرب المال، في قبةالع 

 والجمـع  الدنيا، في وبالفتح اآلخرة، في بالضم: وقيل الحرب، في بالفتح ولةُوالدَّ المال،

دٌلو ودٌلو.  

 لنا، ةُولَالدَّ وكانت ليهم،ع ناصرنُ أي أعدائنا؛ على لنا ديلُأ: يقال ، الغلبة: واإلدالة

  .أخرى ويغلبنا مرة، نغلبه أي علينا؛ دالوي عليه دالنُ: وهرقل سفيان أبي حديث ومنه

 ودالـت . األمـر  علـى  داولةم أي ك؛يالَود: وقالوا ل،وبالدُّ أخذناه: األمر وتداولنا

  .الناس بين يداولها واهللا ت،ادر أي األيام؛

  .يلب أي ول؛دي الثوب ودال. مرة وهذه مرة ذهه أخذته: األيدي وتداولته

  :)2( نليأص للتداولية أن نستخلص سبق، ما على بناء

ـ  علـى  يـدل  واآلخر مكان، إلى مكان من شيء تحول على يدل أحدهما غْضف 

  .واسترخاء

                                                            

 .431 ص ،»دول«  مادة ،2م العرب، لسان منظور، ابن  ) 1(

، 2، ط 1اللغة، دار الكتـب العلميـة، بيـروت ، لبنـان ، م      مقاييس ،)فارس بن أحمد الحسين أبو( فارس ابن  )2(

 .426، ص " دول"، مادة 2008



 الخطاب و التداولية          مدخل                                                 

  ‐ 14 ‐

  

 هـذا  ومن مكان، إلى مكان من تحولوا إذا القوم، ندالا: اللغة أهل فقال األول فأما

 يتداولونـه،  وأمـر  بعـض،  إلى بعضهم من صار إذ: بينهم الشيء القوم داولت الباب،

 .هذا إلى ذاك ومن ذاك، إلى هذا من فيتحول

من داَل الثوب يدوُل، إذاَ بِلي، ومن هذا الباب انْـداَل بطنـه؛     :وأما األصل اآلخر

  .أي استرخى

  :اصطالحا -ب

 (Pragmatique)و يـزي، نجلاإل (Pragmatics)للمصـطلحين  ترجمة التداولية

 لـه  خُؤرَّي أن يمكن استعماله أن إال جديد، علمي بحقل اقترن مصطلح وهو الفرنسي،

 م،1440 سـنة  منـذ  الالتينيـة  (Pragmaticus)كلمة ستعملتُ كانت حيث القدم، منذ

  .)1(عملي ومعناها

ـ  به نعني الذي" التداولية"  مصطلح بين نفرق أن يجب ةالعربي اللغة في ولكن  ذاه

 ويقابلـه  اللغـوي،  االسـتعمال  بقضـايا  يهتم الذي الجديد، التواصلي اللغوي المذهب

   فيـفلس مذهبـك « الذرائعية أو والبراغماتية ،(Pragmatique) الفرنسي المصطلح

 معـان  على تقوم ال التجريبي، االتجاه وطور العقالني، المذهب تجاوز عملي، تجريبي

 الفكرة تفسر أن تحاول كما التجريبي، بالواقع ترتبط بل قبلية، تصورات أو ثابتة عقلية

 ويقابلهـا  العمليـة،  نتائجهـا  أثـر  واقتفاء بتتبع بل الحسية، أو العقلية اتهايبمقتض ليس

  .)2( » (Pragmatisme) مصطلح

                                                            

 ،2009 ،1ط الجزائر، الحكمة، بيت ،» واإلجراء المبادئ« األدبي الخطاب تداولية في زيد، أبو سعودي نواري )1(

 .18ص

 الجزائـر،  البصيرة، مركز أدبية، دراسات مجلة ، التداولية النظرية في اللغوية المرجعية عيسى، بن الحليم عبد )2(

 .11 ،10ص ،2008 األول، العدد
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  )1( :اآلتية الخطوات في (Pragmatisme)البراغماتية مفهوم تلخصيو

 الذهن، في لها صورة ال التي الفكرة بأن (H.Spencer)سبنسر هربرت مزع -1

  .الواقع في لها معنى ال فكرة تكون

 Gharles)بيرس تشارلز بعده أتى ثم -2 Pierce)، تقـود  التي الفكرة أن مزعف 

  .وحقيقية صالحة فكرة تكون العمل، إلى

 إليـه  تؤدي الذي العمل هذا أن مزعف ،(William James)جيمس وليام وتبعه -3

  .صحتها على القاطع البرهان هو إنما الفكرة،

 John)ديويجون  خرج ثم -4 Dewey) الفكـر  فـي  األصـل  أن من بنظريته      

  .للحياة أداة وإنما للمعرفة، أداة العقل فليس ؛المعرفة ليس العقل أو

 نـوع  إلى أدى التداولي، البحث في واختالفها المنطلقات تعدد أن بالذكر والجدير

   إلى ترجمتها في وبالخصوص التسميات، في تنوع فحدث أخرى، حقول مع التداخل من

 السـياقية،  ومصـطلح  المقامية، ومصطلح البراغماتية، مصطلح: )2(منها العربية، اللغة

  " وليةاالتد" مصطلح هو الباحثين لدى المشهور المصطلح ولكن المقاصد، علم ومصطلح

ـ أو هفهو في نظر ،"الرحمن عبد طه"  :المغربي باحثال وضعه الذي  بـالمطلوب،  ىف

  .)3( معا والتفاعل االستعمال معنيي على داللته باعتبار

                                                            

 .150ص ،1998 ،2ط مصر، للكتاب، العامة المصرية الهيئة الذرائع، مذهب أو البراغماتية فام، يعقوب )1(

 .10ص ،التداولية النظرية في اللغوية المرجعية عيسى، بن الحليم عبد )2(

 البيضـاء،  الدار لبنان، بيروت، العربي، الثقافي المركز الكالم، علم وتجديد الحوار أصول في الرحمن، عبد طه )3(

 .28ص ،2000 ،2ط المغرب،
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 العلمية الدراسات في مفاهيمه تعددت قد التداولية مصطلح أن إلى نشير أن ويجب

   مـوريس  تشـارلز  األمريكـي  الفيلسـوف  تعريـف  هـو  له، تعريف وأقدم الحديثة،

(Charles Morris) يقـول  إذ ،" العالمـات  ريـة نظ أسس"  كتابه في) 1938( عام:      

 هـذه  ومسـتعملي  العالمـات،  بـين  العالقة تعالج التي السيميائية من جزء التداولية «

  .)1( »العالمات

 يحـدد  ال أنـه  كما السيميائية، من جزءا التداولية يجعل ألنه واسع؛ تعريف وهو

  .)2( التداولية تعالجها التي العالمات طبيعة

 Anne Marie)دييــر مــاري آن ويعرفهــا Diller) ، ريكــانتي وفرانســواز 

(Francois  Récanti) الخطـاب،  فـي  اللغة استعمال دراسةهي  التداولية «: كاآلتي 

  .)3( »الخطابية مقدرتها على ذلك في شاهدة

 فهي ،)4(التعبير سياق مع العالقة خالل من العبارات معنى تدرس التداولية أن أي

  .)5( االستعمال في اللغة تفيدها التي الدالالت في بحث

  

                                                            

 المغـرب،  الرباط، القومي، اإلنماء مركز علوش، سعيد ترجمة ية،التداول المقاربة أرمينكو، فرانسواز: عن نقال )1(

 .12ص ،1987 ،1ط

 .10ص التداولية، النظرية في اللغوية المرجعية ، عيسى بن الحليم عبد  )2(

 .12ص المرجع السابق، : نقال عن  ) 3(

 ،1996 ،1سـوريا، ط  حضـاري، ال اإلنماء مركز لغوية، دراسات ،» الكلمة « والداللة اللسانيات عياشي، منذر)  4(

 .71ص

 .11ص التداولية، النظرية في اللغوية المرجعية عيسى، بن الحليم عبد  ) 5(
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 إلـى  التداوليـة  تتطرق «: بقوله فهارع فقد (Francis Jaque)جاك فرانسيس أما

  .)1( »معا واجتماعية وتواصلية خطابية، كظاهرة اللغة

 االجتماعي، إطاره في اللغوي االستعمال بدراسة يهتم الذي العلم هي إذن فالتداولية

 الفرع هي التداولية «: فضل صالح يقول لهذا واصل،الت أثناء اللغوية األقوال ووظائف

 خاصـة،  بصفة الكالم عمليات بتحليل تختص التي اللغوية، العلوم مجموعة من العلمي

  .)2( »عام بشكل التواصل إجراءات خالل وخصائصها اللغوية األقوال ووظائف

 زدهاره،ا قمة في مبحثباعتبارها  التداولية أن إلى التعريفات هذه خالل من نصل

ـ  بين بعد االتفاق يتم ولم الحقيقة، في بعد يتحدد لم  تحديـد  يخـص  فيمـا  ن،ـالباحثي

 معرفيـة  بعلوم تلتقي حيث الطرق، مفترق في تقع فهي اصطالحاتها، أو ياتهاـافتراض

  .)3( االجتماع وعلم النفس، وعلم التحليلية، والفلسفة والمنطق، اللسانيات،: أهمها عدة

 نصـنع  مـاذا : اآلتية األسئلة عن اإلجابة تحاول فإنها ذلك، نم الرغم على ولكن

 يـتكلم،  من يتكلم؟ من لىإو إذن؟ يتكلم فمن نتكلم؟ نحي بالضبط نقول ماذا نتكلم؟ نحي

 عن وتبحث بها، تهتم التي األسئلة من وغيرها )4(من؟ وألجل ،يتكلم من يتكلم؟ من ومع

  .لها إجابات

  

                                                            

 .13ص التداولية، المقاربة أرمينكو، فرانسواز: نقال عن  ) 1(

 .08ص الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس ، المقدمة النص، وعلم الخطاب بالغة فضل، صالح ) 2(

 البيضـاء،  الـدار  الجديدة، النجاح الثقافة، دار القراءة، إلى البنية من الشعري، والنص السياق أوشان، آيت علي )3(

 .57 ص ،2000 ،1ط المغرب،

 .11ص التداولية، المقاربة أرمينكو، فرانسواز  )4(
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  :وتطورها التداولية نشأة -2

  :اإلرهاصات -أ

  (C.S.Peirce) بيرس ساندرس شارل عند*

 بيرس ساندرس شارل والسيميائي الفيلسوف مع األولى التداولية مالمح ظهرت لقد

 عن يتساءل فهو ،"واضحة أفكارنا نجعل كيف" المشهور مقاله كتب حين ،1878 سنة

  فظـل أي «أن إلى وخلص معنى، للفكرة يكون ومتى وضوحا، أكثر أفكارنا جعل كيفية

 بظروف المعنى يربط بذلك فهو ،)1( »استخدامه مقدورنا في يكن لم إذا له معنى ال

  .)2( التواصل بحال اللغة فهم يربط أنه كما االستعمال،

  )3( :التداولي الدرس نشأة في الفيلسوف هذا به أسهم ما أهم ومن

  .تعمالاالس أثناء يقابله ما وبين ،نمطا بعده التعبير ينب التمييز -1

 عنده يقوم حيث الدليل ودرس. يقونةواأل واإلشارة والرمز العالمة بين التمييز -2

 االعتباطيـة  بعالقة يمتاز فالرمز بموضوعه؛ عالقته بحسب ويتنوع التأويل، مبدأ على

 كالصوت صوريا الموضوع تطابق يقونةواأل ما، لغة كأصوات بموضوعه تربطه التي

 الـدخان  كعالقة بالمعلول العلة عالقة على تقوم) المؤشر( مارةواأل للطبيعة، المحاكي

  .)4( بالنار

                                                            

 .179ص ،2006 عنابة، مختار، باجي منشورات المعاصرة، اللسانية المدارس في محاضرات بوقرة، نعمان ) 1(

 ،1ط الجزائر، الحكمة، بيت القديم، العربي الدرس في تأصيلية محاولة مع التداولية اللسانيات في بوجادي، خليفة ) 2(

 .55ص ،2009

 .26 ،25ص التداولية، المقاربة أرمينكو، فرنسواز  ) 3(

 عكنـون،  بن الجامعية، المطبوعات ديوان تين،يحيا محمد ترجمة التداولية، اللسانيات إلى مدخل دالش، الجياللي )4(

 .09ص الجزائر،
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 التداوليـة  ومنظـري  مؤسسـي  من (Charles Morris) موريس تشارلز عند*

 التداوليـة  مصطلح استخدم من أول «يعتبر الذي موريس، تشارلز األمريكي الفيلسوف

 علـم  عليها يشتمل فروع ثالثة بين ميز حينما ،)م1938( سنة وذلك الحديث، بمفهومه

  )2( :هي الفروع وهذه ، )1(»السيمياء

  .ببعض بعضها العالمات بين الشكلية العالقات بدراسة ويهتم: التركيب علم -أ

  .عليها تدل التي باألشياء العالمات عالقة يدرس وهو :الداللة علم-ب

 مستخدميها،و العالمات بين اتالعالق بدراسة نظره في ىنعتُ والتي :التداولية -ج

 والتخاطـب،  الـتكلم  ضـمائر  دراسـة  على يقتصر العلم هذا أن ذهنه، في استقر وقد

 خارج جزئيا تكون معطيات من داللتها تستقي التي والتعابير والمكان، الزمان وظرفي

  .)3(التواصل فيه ويتم األحداث، فيه تجري الذي المقام هو وذلك نفسها، اللغة

 بـبعض  بعضها مرتبط موريس نظر في الثالثة وعالفر هذه أن من الرغم وعلى

 تفتـرض  السيمياء، علم وصف أثناء أننا يقر نهأ إال بينها، فيما ومتداخلة وثيقا، ارتباطا

   يستلزم لألدلة، المتلقي تفسير ألن ؛)4(والداللية التركيبية الدراسة من الَّكُ مسبقا التداولية

                                                            

(1 -) Dominique Maingueneau , pragmatique pour  le discours littéraire, Nathan, paris, 

France, 2001, P 3. 
 .09ص ،2002 مصر، الجامعية، المعرفة دار المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود )2(

 الشـيباني،  محمد دغفوش، الدين سيف ترجمة التواصل، في جديد علم اليوم، التداولية موشالر، جاك روبول، آن )3(

 .29ص ،2003 ،1ط لبنان، بيروت، الطليعة، دار

 اللغة قسم واألدب، اللغة مجلة اللساني، المآل في الفلسفي المنشأ األنجلوسكسوني، الفكر في التداولية شنان، قويدر )4(

 .12ص ،2006جانفي ،17العدد الجزائر، جامعة واللغات، اآلداب كلية وآدابها، لعربيةا
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 فـي  عليهـا  تدل التي باألشياء األدلة قةعال وكذا ببعض، بعضها األدلة عالقات معرفة

 للكشف محاولتها في والداللة التركيب علمي على تعتمد إذن فالتداولية. الخارجي الواقع

  .المتكلم مقاصد عن

   (Wittgenstein) فيتجنشتاين عند*

المثلى اللغة دراسة في جهودهم كرسوا الذين األوائل الفالسفة من فيتجنشتاين عدي 

   وذلك ،)1(العادية اللغة دراسة إلى واتجه ذلك عن عدل ما سرعان لكنه م،العال لوصف

 أساسـية  مفـاهيم  ثالثة على الفلسفة هذه وتعتمد كسفورد،ا فالسفة إلى انضمامه بعد

  :)2(هي

 مـن  اتساعا أقل الجملة وجعل والقول، الجملة بين فيتجنشتاين ميز لقد :الداللة -

  .محصل معنى له الكالم أن حين في مقدر، معنى لها الجملة ألن القول؛

 القاعدة إلى االمتثال في يتجلى إنما األدلة استخدام بأن فيتجنشتاين يرى :القاعدة -

 لعدد الصالحة لثُالم مجموعة وهي واالصطالح؛ التواضع إلى تستند التي االجتماعية،

 النحوية القاعدة وهي اللغوي، النشاط بتنويع تسمح والتي والمتكلمين، األحوال من كبير

  .واالستعمال الترتيب في الصحيحة

 فـي  وهي والقاعدة، الداللة مفهومي عن ينفصل ال مفهوم إنه :اللغوية األلعاب -

   ثمة بل ما، جملة الستخدام واحدة طريقة توجد ال أنه أي الحياة؛ أشكال من شكل نظره

                                                            

 .41ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود )1(

 . 18ص التداولية، اللسانيات إلى مدخل دالش، الجياللي )2(
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 الشـكر، و لتمثيـل، او الغنـاء، و الوصـف، و كاألمر،(  الطرق من له حصر ال عدد

  ).التحيةو

 جملـة  ولكل محدد، معنى لها لفظة كل بل منطقيا، حسابا ليست نظره في واللغة

       ألن اسـتخداماتها؛  خـالل  مـن  معناها تكسب والجملة فالكلمة محدد، سياق في معنى

 الملفوظية سياق «االعتبار بعين نأخذ أن بدال  ولهذا، )1( »االستعمال هو عنده المعنى «

  .)2( »شرحه أو اللغوي التعبير داللة بفهم األمر تعلق إذا

 بيـرس  قـدمها  التـي  الفلسـفية  الجهود من بالرغم :والنضج االكتمال مرحلة  - ب

 مجاال تصبح لم التداولية أن إال اللغة، مجال في وغيرهم وفيتجنشتاين وموريس

3(لعشرينا القرن من السابع العقد في إال المعاصر اللغوي الدرس في به عتدي(، 

 الفلسـفي  التراث إلى المنتمين اللغة فالسفة من جماعة تطويرها على قام أن بعد

 قـدم  الـذي  (J.L.Austin) أوستين جون الفيلسوف وأشهرهم كسفورد،ا لجامعة

ـ  ، الكالم أفعال بنظرية تسمى الخطاب، ولتحليل للتداولية، إجرائية نظرية  دوأكَّ

: هي األفعال من مجموعة على نظريته وترتكز كالميا، عداب خفيي ملفوظ كل أن

 وأفعـال  السـلوك،  وأفعـال  التعهـد،  وأفعال القرارات، وأفعال األحكام، أفعال

  .اإليضاح

  

                                                            

 .42ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود )1(

 .51ص القديم، العربي الدرس في تأصيلية محاولة مع التداولية اللسانيات في بوجادي، خليفة ) 2(

 .09ص المرجع السابق،)  3(
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 الوقائع حال وصف هي اإلخبارية، للعبارات الوحيدة الوظيفة تكون أن أنكر أنه كما

 بـين  ليميز، )1(" الوصفية المغالطة"  عليه وأطلق كاذبا، أو صادقا إما يكون وصفا

 العـالم  وقـائع  عـن  تخبر فاألولى منجزة؛ أفعاال تكون التي العبارات من نوعين

 ال فهي أفعاال، بها تنجز والثانية الكذب، أو بالصدق عليها الحكم ويمكن الخارجي،

  .)2( كذبا أو صدقا تحتمل

  :)3(اثنتين نقطتين في أوستين فكر تلخيص يمكن سبق ما خالل من

  .والكذب الصدق ثنائية رفضه في تتمثل: األولى*

  .عمل عن عبارة قول كل بأن إقراره في تتمثل: الثانية*

 متكاملـة  نظريـة  لوضع كافيا يكن لم أوستين قدمه ما أن إليه اإلشارة تجدر ومما

 J.R)سـيرل  لتلميـذه  انطالق نقطة ليكون كافيا كان لكنه الكالمية، لألفعال Searle) ، 

 الكـالم،  أفعال نظرية وطور التعديالت، بعض فاقترح أستاذه، دروس من استفاد الذي

 الكـالم،  أفعال نظرية في محوريا مفهوما غدا الذي اإلنجازي الفعل مفهوم حدد حينما

 شـاريات، اإل :علـى  وارتكـزت  ،)4(عليهـا  تقوم التي  المنهجية األسس وضع وأحكم

 اإلخباريـات،  :مـن  المتكونة الكالمية واألفعال الحوار، واستلزام المسبق، واالفتراض

  .عالنياتواإل والتعبيريات، ات،يوااللتزام والتوجيهات،

                                                            

 .61ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود  ) 1(

 .62ص نفسه، المرجع  ) 2(

 .22ص التداولية، اللسانيات إلى مدخل دالش، الجياللي  ) 3(

 .47ص المرجع السابق،  ) 4(
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 علـى  التطبيق مع الثاني، الفصل في" الكالم أفعال نظرية"  عن الحديث وسنفصل

  ."المعجزات أطلس ديوان" في الشعري الخطاب

  :التداولية ومميزات مبادئ -3

   :المبادئ -أ

 اللسـانية  األبحـاث  عليها تتأسس التي المبادئ في نظرال يعيد حقال التداولية تعد

  )1( :في والمتمثلة السابقة،

 .للغة والتمثيلي الوصفي االستعمال أسبقية -

 .االستعمال على والبنية النظام أسبقية -

 .نجازاإل على القدرة أسبقية -

 .الكالم على اللغة أسبقية -

  )2( :يأتي فيما الباحثين بعض حددها وقد: المميزات-ب

 .اللغوي االستعمال دراسة على التداولية قومت -

 .مترابطة موضوعات وال بها، خاصة تحليل وحدات للتداولية ليس -

 .وثقافية واجتماعية معرفية عامة؛ وظيفية وجهة من اللغة التداولية تدرس -

 بوصـفها  باللغـة  الصـلة  ذات العلوم، مجاالت التقاء نقطة التداولية تعد -

 .الثروة اللغوية اتلساني وبين بينها، وصلة

                                                            

 .09ص التداولية، المقاربة أرمينكو، فرانسواز  ) 1(

 .14،15ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود  ) 2(
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  :التداولية درجات -4

 الهولنـدي  تطويره في وساهموا التداولي، اللساني بالدرس تغلواشا الذين بين من

 التداولية، مكونات مختلف بين التوحيد حاول من أول يعد الذي ،(Hansson) هانسون

 لكـن  بالسـياق  تهـتم  درجة فكل درجات؛ ثالث إلى لتداوليةا تقسيمه خالل من وذلك

  )1( :هي الدرجات وهذه أخرى، إلى درجة من يختلف توظيفه

 ظـروف  ضمن شارية،اإل الرموز دراسة في وتتمثل :األولى الدرجة تداولية -أ

 ومحـددات  ،نالمخـاطبي  في المتمثل ؛الوجودي السياق التداولية هذه وتعتمد استعمالها،

  .والزمان المكان

   كوشـي،  بـول و روسل،و بيرس، :ونح والرمز، اإلشارة رسياد أعمال وتعكسها

  .)2( بارهييلو

 عـن  بوساطتها تعبر التي الطريقة دراسة في وتتمثل :الثانية الدرجة تداولية -ب

 إلـى  الصـريح  المسـتوى  مـن  الداللة انتقال كيفية تدرس وهي مطروحة، قضايا

 يهـتم  ال ألنـه  السابق؛ من أوسع يكون الحال هذه في وسياقها .الضمني المستوى

  .المتخاطبين بين المتقاسمة االعتقادات إلى يتعداها بل والزمان المكان اهربمظ

  .الحجاجو المحادثة، مبادئو المتضمنة، األقوالو الخطاب، قوانين: نظرياتها وأهم

  

                                                            

 .52ص التداولية، المقاربة أرمينكو، فرانسواز  ) 1(

 .79ص القديم، العربي الدرس في تأصيلية محاولة مع التداولية اللسانيات في بوجادي، خليفة  ) 2(
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 وطورهـا  ألوسـتين،  الكالم أفعال نظرية في وتتمثل :الثالثة الدرجة تداولية -ج

 لألشـياء  الراهنـة  الحالـة  تصـف  ال بها متلفظال األقوال أن ومفادها سيرل، بعد فيما

 نهـي،  أو بأمر، التلفظ تم إذا فيما يحدد الذي هو والسياق أفعاال، تنجز إنها بل فحسب،

  .استفهام أو

  : التداولية وفروع اتجاهات -5

 .j( شتلي جيوفري يلخص: التداولية اتجاهات -أ liche   ( ـ  فـي  مبـادئ " هكتاب

   )1( :كاآلتي اتاالتجاه هذه أهم "التداولية

 فـي  التداوليـة  يختـزل  الذي االتجاه وهو ): semantism ( الداللي االتجاه* 

 : كاآلتي وتمثيله الكل، عن له انفصالال  الذي الجزء بمنزلة ويجعلها الداللة،

    

  

  

  

 complementarism) التكاملي االتجاه*   موقفـا  يتخذ الذي االتجاه وهو:   (

  :  كاآلتي وتمثيله والتداولي، الداللي المستويين لبتكام فيه يعترف وسطا،

                                                            

 ،1ط األردن، الحديث،الكتب  عالم ه،سيبوي عند النحوي للنظر والتداولية اإلبستمولوجية األسس مقبول، إدريس)  1(

   .   268 ،267 ص ،2006

 الداللة

Semantics 

  التداولية

pragmatics 
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 pragmantism) التداولي االتجاه*     مـن  النقيض إلى االتجاه هذا ويذهب:  (

  : كاآلتي وتمثيله التداولية، من جزءا الداللة تصبح إذ األول، االتجاه

  

  

 فـي  تـداولي ال البعد إدراج حاول آخر اتجاه الثالثة االتجاهات هذه إلى ويضاف

 pragmantaxe) بالبراكمانتاكس عرف توليدي اتجاه وهو التركيب،  سـادوك  مـع  (

(sadok  ـ مبا إجمال ويمكن ،(Gordon) كوردون و،  (morgam) وموركان ، (  هدئ

  : يأتي فيما

 المسـتوى  مـن  أهـم  عتبـاره اب ستعمالي،اال التداولي للمستوى االهتمام الءيإ -

  . للغة الصوري

  . والتركيبي الداللي البعدين مع للغة التداولي البعد تفاعل -

  . التداولي البعد على باإلحالة اللغة من جوانب فهم تعليق -

  

  

  الداللة                         

  

  التداولية

  

  التداولية

  الداللة
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 أخـذت  فقد االتساع، شديد التداولية في البحث مجال أن بما :التداولية فروع -ب

   )1(: كاآلتي الفروع وهذه اآلخر، عن منها كل يتميز فروع، لها تظهر

 Linguistic) للغويةا التداولية - pragmatics   بدراسـة  تهـتم  التـي  هيو :(

   .(structural) ةيتركيب نظر وجهة من اللغة استعمال

 شـرائط  بدراسة تهتم التي هيو :(socio pragmatics) االجتماعية التداولية -

  . االجتماعي السياق من المستنبطة اللغوي، االستعمال

 Applied) التطبيقية التداولية - pragmatics) : حـول  اهتمامهـا  وينصـب 

 االتصـال  ذلـك  على يترتب عندما وبخاصة المواقف، مختلف في التواصل مشكالت

  . المحاكمة كجلسات خطيرة نتائج

 األسـس  بدراسة ىعنتُ التي وهي :(General pragmatics) العامة التداولية -

  .اتصاليا استعماال اللغة استعمال عليها يقوم التي

                                                            

   .  15 ص المعاصر، اللغوي البحث في جديدة آفاق نحلة، أحمد محمود)   1( 
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  :مفهوم اإلشاريات: أوال

شاريات هي مفهوم لساني يجمع كل العناصر اللغوية التي تحيل مباشرة علـى             اإل

          نجز الملفوظ والـذي  المقام، من حيث وجود الذات المتكلمة أو الزمن أو المكان، حيث ي

 وهـذه   ،هـؤالء وهـذا،   وهناك،  وهنا،  واآلن،  وأنت،  و أنا،: يرتبط به معناه، من ذلك    

     ها تلتقي في مفهوم التعيين أو توجيه االنتبـاه إلـى موضـوعها باإلشـارة           العناصر كل 

  .)1 (إليه

فاإلشاريات هي عالمات لغوية، ال يتحدد مرجعها إال في سياق الخطاب؛ ألنهـا             

            سـابقا يطلقـون عليهـا اسـم        نحويونخالية من أي معنى في ذاتها، ولذلك فقد كان ال         

 -على األقـل  -  استوجب منا ذلك   ،أن نفهم مدلول هذه الوحدات    ، فإذا أردنا    "المبهمات" 

، وهذا ما دفع    )2(معرفة هوية المتكلم والمتلقي واإلطار الزماني والمكاني للحدث اللغوي        

بعض اللسانيين إلى القول بأن المعنى التداولي لعبارة ما، يـستخلص مـن مجموعـة               

 والمكان والزمان   ،طب والمستمعين عوامل السياق الذي قيلت فيه، وتشمل المتكلم والمخا       

والموضوع، واألسلوب والغاية التي يقصدها المتكلم، والنتائج العملية والسلوكية التـي           

  .)3(تحدثها العبارة في المخاطب والمستمعين

                                                 
افي العربي، بيـروت، لبنـان، الـدار        األزهر الزناد، نسيج النص، بحث ما يكون به الملفوظ نصا، المركز الثق            )1(

  .116البيضاء، المغرب، ص

براون، يول، تحليل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطي، منير التريكي، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة                )2(

  .35، ص1997العربية السعودية، 

مذكرة مقدمة لنيل   " أنموذجا،   ءالذكر والدعا حورية رزقي، األحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداولية، باب           )3(

 جامعة محمـد     قسم األدب العربي ، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية،         ،"شهادة الماجستير في علوم اللسان    

  .21م، ص2006-2005خيضر، بسكرة، 
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ومن هنا يتحدد أن كل ملفوظ إشاري، ال يمكـن إدراك معنـاه التـداولي إال إذا                 

  .أكان سياقا ثقافيا أم حضاريا أم اجتماعياربطناه بالسياق الذي قيل فيه، سواء 

وإذا كان السياق يشكل مفهوما أساسيا لكل دراسـة تهـتم بالجانـب اإلبالغـي               

 قد قام بحصر صارم للعناصر المكونة له، (Wunder lich) فندر ليتشإنالتواصلي، ف

  )4(:وهي

  .المتكلمون والمستمعون  المشاركون في التبليغ         * 

  .الوسط الذي يحصل فيه  تفاعل                 مكان ال* 

  . وشبه اللغوية، وغير اللغوية،الصفات اللغوية  القول                         * 

  .مقاصد المتكلمين* 

معارفهم اللغويـة، المعـايير    مساهمة المشاركين في الموضوع               * 

  .االجتماعية، شخصياتهم وأدوارهم

ارة إلى أن البالغيين العرب قد أدركوا أهمية السياق، وفرقـوا بـين             وتجدر اإلش 

ال يخفـى عليـك أن مقامـات        « :؛ إذ يقول السكاكي   )5(المعنى المقالي والمعنى المقامي   

الكالم متفاوتة، فمقام الشكر يباين مقام الشكاية، ومقام التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام             

لترغيب يباين مقام الترهيب، ومقام الجد في جميع ذلـك          ، ومقام ا  المدح يباين مقام الذم   

   .)6(»يباين مقام الهزل 

                                                 
  .40الجياللي دالش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص ) 4(

 .44يث القدسية من منظور اللسانيات التداولية، باب الذكر والدعاء أنموذجا، ص حورية رزقي، األحاد)5(

حققه عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلميـة،          ، مفتاح العلوم،    ) محمد بن علي  أبو يعقوب يوسف بن     ( السكاكي )6(

 . 256، ص2000، 1بيروت، لبنان، ط 
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فدالالت المنطوق ال تتحدد إال بوجود مجموعة عوامل المقام الذي قيلت فيه، وإال             

اإلشاريات « : لما قال  (Levinson)أدى ذلك إلى الغموض، وهذا ما أشار إليه لفنسون        

ضعت في األسـاس    اللسانيات، بأن اللغات الطبيعية و    تذكير دائم للباحثين النظريين في      

من أجل التواصل المباشر بين الناس وجها لوجه، وتبرز أهميتها حين يغيب عنـا مـا                

  .)7(»تشير إليه، فيسود الغموض ويصعب الفهم

وال يقف دور اإلشاريات في السياق التداولي عنـد اإلشـاريات الظـاهرة، بـل         

الحضور األقوى، وهي اإلشاريات المستقرة فـي بنيـة         يتجاوزها إلى اإلشاريات ذات     

سـتراتيجية  االخطاب العميقة عند التلفظ به، وهذا ما يعطيها دورهـا التـداولي فـي               

 بسمات معينة، وفي زمان ومكان معينين؛ وهمـا         ،الخطاب؛ ألن التلفظ يحدث من ذات     

ـ             اريات؛ هـي   مكان التلفظ وزمانه، إذ تجتمع في الخطاب الواحد على األقل ثالث إش

  .)8()اآلنونا، هالواألنا، (

 األشكال اإلحالية التي ترتبط بـسياق المـتكلم، مـع           «وعليه فإن اإلشاريات هي   

التفريق األساس بين التعبيرات اإلشارية القريبة من المتكلم، مقابل التعبيرات اإلشـارية          

  .)9(»البعيدة عنه

الذي نحدد مـن خاللـه       يشكل المركز    - األنا -يتضح من خالل ذلك أن المتكلم     

 الخطاب، وهي المسافة الفاصلة بين المـتكلم        فبالنسبة ألطرا " عدالب" و" ربالقُ" مسألة  

و المخاطب من جهة، وبين المشار إليه من جهة أخرى، وهي موقع المشار إليه مـن                أ

                                                 
(7  )  Levinson Stephen, pragmatics, cambridge university, press, 1983 , P54. 

  .80صمقاربة لغوية تداولية، عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب،  ) 8(

  .81، صنفسهالمرجع ) 9(
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 وهي حضور المشار إليـه  ،المركز، كأن يكون إلى الوراء أو القدام أو الفوق أو اليمين   

غيابه، وينحصر دور هذه العناصر في تعيين المرجع الذي تشير إليه، وهي بـذلك              و  أ

، فكل فعل لغوي يكون ناجحا إذا علم المخاطب قصد وإحالة           )10(تضبط المقام اإلشاري  

  .)11 (العبارة، وإذا كان للمتكلم غرض ينبغي بموجبه أن يشكل المخاطب هذه المعرفة

لى المستويين النظري واإلجرائي فـي      ولإلشاريات أصناف مختلفة، سنوضحها ع    

  .فيما يلي من صفحات» أطلس المعجزات« ديوان

 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

 .116األزهر الزناد، نسيج النص، ص )10(

 قنينـي، الـدار     فان دايك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي، ترجمة عبد القـادر              )11(

 .266م، ص2000البيضاء، أفريقيا الشرق، 
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  :أصناف اإلشاريات: ثانيا

 :  اإلشاريات الشخصية-1

، وتشمل  (Person)وهي العناصر اإلشارية الدالة على شخص ما        :  الضمائر   -أ

نحن، وضمائر المخاطب   و أنا،: وحضمائر الحاضر؛ أو بعبارة أخرى ضمائر المتكلم ن       

وضمائر الحاضر هي دائما عناصر إشـارية؛       .  مذكرا أو مؤنثا   او مثنى أو جمعً   أمفردا  

  ظةـلفـذات المتـ فال،)12(ألن مرجعها يعتمد اعتمادا كليا على السياق الذي تستخدم فيه

سل في السياق، فقد تصدر خطابات متعددة عن متكلم واحـد،      ر تدل على الم   –المتكلم –

ه المتلفظة تتغير بتغير السياق الذي تلفظ فيه، وهذه الذات هي محور الـتلفظ فـي                فذات

 ،، أو الطالب، أو العامـل      األستاذ )13(قد تحيل على المتلفظ   " األنا" الخطاب تداوليا؛ ألن    

  )14 (:وتوظيفها يختلف من فترة ألخرى

كاء ننسبها إلى   فصفة الب » أنا أبكي « :قد تشير إلى الذات المتكلمة، كقولنا     "  أنا " -

، وتظهـر مـن غيـر أن        )الدموع(المتكلم، بالرغم من وجود العالمة الدالة على ذلك         

يصرح بها اإلنسان، والدموع عالمة على الحزن، كما يمكن أن تكون عالمـة علـى               

  .الفرح

إلى المتخاطبين و أناس آخرين، فيمكن أن يتحدث شخص واحد،          » أنا« قد يشير  -

           :تمثـيلهم؛ أي أن القـضية المطروحـة مـشتركة؛ مـثال      ولكن باسم الجماعة قـصد      

  .»رفضنا الظلم واالستبداد« 

                                                 
  .17،18محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )12(

  .82 ص مقاربة لغوية تداولية،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، )13(

 .99مل، تيزي وزو، صذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، دار األ )14(
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، اًدع أي ب  ؛إلى المتكلم الذي يتخذ بينه وبين أي شيء آخر مسافة         » أنا«  قد يشير  -

» أنـا «  فيتخذ موقع الراوي الخيالي، كالتخيل في األدب، ويمكن تمثيل مرجع الضمير          

  )15(:في الشكل اآلتي

  

  المتكلم                           

  . المتخاطبون وأناس آخرون    أنا                   

  ).الراوي في األدب مثال(خيالي                           

  

  

يقدم لنا المعطى نفسه في أغلب األحيان، ويبقى البحث عن الذات           » أنا«فالضمير

م إن الشيء الذي يتغير مع الحالة هو مرجـع          التي يرجع إليها الدال موضوع التلفظ، ث      

يتشكل » أنت«و»أنا«إلى المتلقي للخطاب، وبين   » أنت«كما يشير . الضمير وليس معناه  

 يعني الحديث عن الضمائر التي تلعب       ،وتحقيق الفاعلية في اللغة واستعمالها    «الخطاب،

 المتكلم حين   دور تحويل اللغة إلى ممارسة ونشاط فردي من خالل االستعمال، حيث إن           

       يملك اللغة ويتحكم فيها يجعلها من إمكاناته، ويب نفسه في مرتبـة عاليـة ضـمن         نص

ــه   ــصبه أمام ــشخص ين ــدث إال ل ــة، وال يتح ــة التخاطبي ــول )16(»العملي ، يق

رجع نظام اللغـة     فكل متكلم ي   ]...["أنت"و" أنا"عند استعمال   « :(Maingunau)مانغونو

                                                 
  .100، ص المرجع السابق)15(

  .97المرجع نفسه، ص )16(

  » أنا«مرجع الضمير): 2(الشكل
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ـ  ، إنها  )الضمائر(ا عالمات لغوية لنمط خاص من المبهمات        ليس" أنت" و" أنا" لفائدته، ف

  .)17(»قبل كل شيء عوامل تحويل اللغة إلى الخطاب

ن الضمائر يتغير معناها في كل خطاب غير محدد بدقـة، فهـي عنـد               إوالقول  

 أشكال فارغة دون مضمون، مادامت لم تدخل في السياق، لكن           (Benveniste)بنفنست

 محتوى انطالقا من لحظة تلفظ الشخص بهـا ضـمن حـال             هذه األشكال تجد لنفسها   

ال يحتوي على الداللة فـي      " أنا"  فإنه يرى أن الضمير    (Rikour)الحديث، أما ريكور    

  .)18(هو الذي يتحدث عن ذاته في ملفوظ ما" فأنا"ذاته، 

هذا بالنسبة لضمائر الحاضر، أما ضمائر الغائب فال تدخل في مجال اإلشاريات،            

  : بالخطاب اآلتي" محمد"لو تلفظ المرسل: ذكر مرجعها في السياق، فمثاليإال إذا لم 

  . خالدب لم يرس-

-أنا أقول لم يرسب خالد« :عدا إشاريا هو فإن قوله يتضمن ب«.  

هو قال لـم يرسـب     «  :يقولف عندما ينقل المرسل إليه هذا الخطاب إلى غيره          -

  .»ب خالدهو قال محمد لم يرس« : وال يجوز أن يقول،»خالد

    فلو قـال باحـث      ،)19(عدا آخر يتمثل في شرط الصدق     وقد أضاف فالسفة اللغة ب

هو ذلـك   " أنا"، فليس بكاف أن يكون مرجع الضمير      »أنا مؤسس علم اللسانيات   « :مثال

الباحث، بل البد من التحقق من مطابقة المرجع للضمير، بأن يكون هذا الباحـث هـو                

  .ون الجملة قيلت في الظروف التاريخية المناسبةمؤسس علم اللسانيات فعال، وأن تك

                                                 
(17) Dominique Maingueneau, linguistique pour le texte littéraire, Nathan, Paris, France, 

2003,4e edition, P16. 
 .98ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص )18(

 .18ة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صمحمود أحمد نحل )19(
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أطلـس   «بناء على ذلك فإن الدراسة التداولية لإلشاريات الشخصية في ديـوان          

لى أيـن يتجـه هـذا الخطـاب         إمن أين و  : ، تفرض علينا أن نتساءل أوال     »المعجزات

مـن   تحاول اإلجابة عن أسـئلة       - كما سبق أن أشرنا    -الشعري؟ ألن المقاربة التداولية   

من يتكلم؟ من يتكلم، ومع من؟ من يتكلم، وألجل من؟ وهذا يستدعي منا الوقوف              : قبيل

  :على

الضمائر التي تشير إلى المتكلم، والطريقة التي يـسجل بهـا حـضوره فـي               * 

  ).ضمائر منفصلة، أو ضمائر متصلة، أو ضمائر مستترة(خطابه

  .والضمائر التي تشير إلى المخاطب؛ المتلقي للخطاب* 

كل خطاب شعري نستشهد به؛ ألن      في  والضمائر التي تشير إلى الغائب، وذلك       * 

تخـذه  نالشخص المتكلم واحد، أما المخاطب والغائب فيختلفان باختالف الخطاب الذي           

 .مثاال للدراسة التطبيقية

   الضمائر التي تشير إلى المتكلم*

استخدامه مقتـرن   ث، و نسب إلى المتحد  ي» أنا«ضمير المتكلم أشرنا أن   ن  سبق وأ 

بعالقة المتكلم المرجعية بالسياق الذي يجري فيه الحديث؛ أي اسـتحالة فهـم معنـى               

ال تـشير إال إلـى      » أنـا «الضمير إال بعد استخدامه المرجعي، ومرجع الوحدة المبهمة       

  .)20 (المتكلم نفسه، أما معناها فثابت ال يتغير

 -صالح خرفي  -الشاعر  هو  » ديوان أطلس المعجزات  « ب في وعليه فإن المخاطِ  

ير إليـه   شفقد أسند كالمه لنفسه؛ ليعبر عن ذاته ورأيه من خالل جملة الضمائر التي ت             

  .هو أنا الشاعر" أنا" في الديوان، فمرجع الضمير

  ).صالح خرفي(أنا               المتكلم                الشاعر 

                                                 
 .157ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص )20(
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  )21 ():عيد بال أم( ومثال ذلك قوله في الخطاب الشعري

  قـِانعـ ويهـمل ُأج نَلُّ كُِىنِّـهي !يمُأ

  قاِر الطَّاُليخَ الْىما ُأ يِكنْ ِمييِبِصا نَنَوَأ

  قاِرـفَ مىِءِض الوآِكرما ِلنَا وَأنَا هيحَأ

  قـاِثا وـنَا َأقَـاللِّ ِبمهنْ ِمِمغْر بالْيِننَِّكلَ

َّاهأم !ذَها الميِدتَعا الغُذَ، هرقاِع النَّاب  

  قاِعو صِهيل عيما ُأ يِتنْ وَأعمِيجا والْنََأ

ن الشاعر لما أراد أن يعبر      أنالحظ من خالل هذه األبيات وباقي أبيات القصيدة،         

عن إحساسه وشعوره في يوم عيد األم وهو في القاهرة، أحال الكالم إلى نفسه، وذلـك                

في سياق التعبير عن تجربته، وهو بعيد عن وطنه          ألنه   ؛"أنا" باستخدامه ضمير المتكلم    

  )22 (:وهذا يدل على شوقه وحنينه إلى بلده، لهذا يقول، " الجزائر" األم 

  ةرـاِه القَوِعبي ر ِفياِتي حن عييِنِلَأس ِايمُأ

عنوتَـيِت آه ،لْميِلمع ،نِلٍةلَقْ م اِهي سةر  

  ةرـاِك شَيِسفْنَ، فَىمُأا  ييخَاِر التَّبذِّكَـ ُأالَ

  ةراِخ زرـدقَ تُ الَياِدي َأةًرـاِكشَ) ِللنِّيِْـِل(

  ةرـاِصنَ ماِحفَـِك الِْن البٍةرسُأ ِبشُـيِعا نَنَِّإ

  ةراِخفَ ميهِت تَِهـِبا، وهـاِحور َأنـ ِمِهيِدفْتَ

  ةراِثـو عطُخْ تَامـياَأل واهـما َأــ ينِكلَ

  ةراِثنَتَـــ مهـالُ آمٍرـاِع شَِةـبر غُاميَأ

                                                 
 .95، ص1982، 2، الجزائر، ط للنشر والتوزيعصالح خرفي، أطلس المعجزات، الشركة الوطنية )21(

 .96، 95، ص المصدر نفسه)22(
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  هراِعشَ ميلَ عيِفض ينما ِبينْدي الْ ِفظَح َأملَ

ياِدَؤ فُيِسنْيب سي الِْفلَِك  ةًممِماِسواِح سهر  

منا تُ يرياِدَؤـ فُيِسنْى يِك لَةًظَقْ ياِك بهر  

صالح « حضورا قويا ومكثفا، يعبر عن الذات الشاعرة يمثل ضمير المتكلم المفرد     

حيـاتي،  واسـأليني،   : المتصلة بالكلمات اآلتيـة   " يا المتكلم " ، وذلك من خالل     »خرفي

 وغيرها من الكلمات التي تدل على التوجع والوحدة والهجر          ،فؤاديوتململي،  وآهتي،  و

نين، ومنبع الشوق الـدفين،      التي تشكل بؤرة الح    ،»الجزائر« والغربة والفراق للبلد األم   

  )23(:ولكنه يدرك في النهاية أن هذا كله ثمن المصير، إذ يقول

رجالْع ُأ ِلقُيِدصِهمو ،رجالْوِخـكُلْ ِلتُع يرـِغص  

  رـيِث كَقٌلْـ خَهتَـي بكرتْ يموـ ييِتـي بتُمِزلَفَ

وِئسِتتُم جالشَّاَلو فَِعاِرو تَاريتُمـى اللَ عيرِرس  

  رمِي الضاحتَر متُسم، بتُـمس ب.ـيما ُأـ ينِكلَ

  رـيِصم الْنـم ثَهلَّــا كُذَ هنَأ ِبتُـمـِْلا عمـلَ

تضمنت هذه األبيات جملة من الضمائر التي تشير إلى الذات الشاعرة، وذلك من             

 ،ارتميتُو،  سئمتُو،  لزمتُو،  رجعتُ: التي اتصلت بالكلمات اآلتية   » تا المتكلم  «خالل  

 ألن الشاعر في سياق التعبير عن شـعوره         ؛وكلها تدل على األسى واليأس واالنكسار     

بمرارة الغربة عن الوطن، على الرغم من أنه كان يعيش بين إخوانه وأحبائه من أبناء               

عن الـوطن   كن نتيجة االغتراب    يالنيل، إال أن الشعور بالمرارة واإلحساس باأللم، لم         

                                                 
 .98، صالمصدر السابق )23(
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تحت ضغط االحـتالل     )24(فحسب، إنما كان نتيجة للوضعية التي كانت تعيشها الجزائر        

يقصد الشاعر؟  " أم"، ولكن أي    "األم" الفرنسي، وقسوته وقمعه، ولهذا كان المخاطب هو      

  التي نشأ وترعرع على أرضها؟" األم" التي أنجبته وأرضعته وربته؟ أم هي األم أهي 

  ر إلى المخاطَبالضمائر التي تشي* 

" األم"  نالحظ أن الشاعر وظف لفظة       ،»عيد بال أم  « بعد قراءة الخطاب الشعري   

            فهـم مـن    توظيفا تداوليا؛ ألن هذه اللفظة خرجت من معناها الحقيقي إلى معنى آخر ي

خالل السياق؛ فهو يخاطب وطنه بلسان ثائر ال يعبأ بالموت، فدماؤه وحياته فداء لبقـاء     

  )25(: يقولوطنه شامخا، إذ

  هياِن الثَِّىم ُأرص ِمتْانَكَ لَمٌّ ُأتِْضو عولَ

  هيـاِن الحِتـنَْأ م اُألنِتَأ اهـما ُأ ينِكلَ

  )26(:ويقول أيضا

  هياِت عحـي ِراِكـوشْى اَأللَ ع.ِيمُأ.ا نَنَِّكلَ

  هيـاِلـغَ الْاِةيح الْينـاِبر قَ.ِيـمُأ.ا نَّنَِكلَ

نُسطِّحاَألم عنَفْا، ونَدى والجاِئزراِق بـهي  

الشخصية، فلو  " األم"  أن الشاعر لم يكن يقصد       ،يبدو جليا من خالل هذه األبيات     

 أمـي الثانيـة،     ،فاطمةأو  عائشة،  أو  زليخة،  : لو عوضت أم لكانت     : كان كذلك لقال  

                                                 
 ص    ، دراسة موضوعية فنية،           "1962 -1954"لثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي     مصطفى بيطام، ا   )24(

183. 

 .96، ص الديوان)25(

 .98المصدر نفسه، ص )26(
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           ى أنه كان يقصد بلفظة    لو عوضت أم لكانت مصر أمي الثانية، وهذا يدل عل         : ولكنه قال 

  ".الجزائر"وطنه " األم" 

الـذي ورد   " ِتأنْ"  في استعمال الضمير المنفصل      "األم"ويتحدد حضور المخاطب  

  :أربع مرات

  .قاِعو صِهيلَ عيما ُأ يِتنَْأ وعيِمجا والّنََأ* 

  .هيـاِنح الِْتـنْ َأم اُألِتنْ َأاهـما ُأ ينِكلَ* 

*و صبغَ ِلِتنْ َأِتريبنَة ساتُوـهتَا ماِلوهي.  

 مرة، أما الضمير المستتر     خمس عشرة باإلضافة إلى الضمير المتصل الذي ورد       

  .ب فال وجود له في القصيدةالذي يشير إلى المخاطَ

ـ          فـي الجـدول    " األم" ب  ويمكن أن نمثل مجمل الضمائر التي تشير إلى المخاطَ

  :اآلتي

  تواترها في القصيدة  نوع الضمائر  يهالمشار إل

  4  الضمائر المنفصلة

  15  الضمائر المتصلة

  

  "األم" المخاطب 

  0  الضمائر المستترة

  

  

ـ نالحظ من خالل هذا الجدول أن أغلب الضمائر التي تشير إلى المخا            ب هـي   طَ

لـى  الضمائر المتصلة؛ ألن هذه الضمائر تلعب دورا هاما في عالقة الربط، فعودهـا إ             

 في قصيدة عيد بال أم) األم(الضمائر العائدة على المخاطب): 1(جدول
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ظفت ، ثم تليها الضمائر المنفصلة التي و      )27(مرجع يغني عن تكرار لفظ ما رجعت إليه       

، أما الضمائر المـستترة فـال       )28(بنسبة قليلة في القصيدة؛ ألنها ضمائر مستقلة الداللة       

وجود لها في القصيدة، وهذا يدل على شدة شوقه وحنينه لوطنه األم، لهذا نجده يستعمل               

 من استعمال الضمائر التي تشير إليها، كما أنها أول لفظة يستهل بها             أكثر" األم" لفظة  

  :خطابه، إذ يقول

  قـِانعـ ويهـم ُأٍلج نَلُّ كُينِّـهي !يمُأ

  قاِر الطَّاُليخَ الْيما ُأ يِكنْ ِميِبيِصا نَنَوَأ

  الضمائر التي تشير إلى الغائب* 

، )األم(، والمخاطـب  )الذات الـشاعرة  ( معد تتبع الضمائر التي تشير إلى المتكل      ب

 علما  " عيد بال أم    "لى من تشير في الخطاب الشعري       إسنحاول تحديد ضمائر الغائب، و    

التعبيرات التي تسمح « ؛ ألن المرجعية هي )29(أن تحديدها يقتضي االستعانة بمرجعيتها  

، ففـي قـول     )30 (»للمتكلم أن يفرق بين كثير من األشياء في هذا الكون في خطاب ما              

  )31(:الشاعر

  هيـاِئ دمـسج تُِينِّ ِمةٌـايكَ ِحِكــيلَِإ ِيمَأ

  هياِب مفُِرع يم اُأليِد ِعاحب صيقُِدص الْانكَ

لُِّخالْو،اب ِلنِي الِّن،م يٌِّرصيِف يضح اِسسهي  

                                                 
 .113م، ص2004، 4تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط )27(

 .156المرجع نفسه، ص )28(

 .159سانيات التلفظ وتداولية الخطاب، صذهبية حمو الحاج، ل )29(

(30)  Oswald Ducrot, dire et ne pas dire,principes de sémantique linguistique, impression, 

parneond, Paris , France, 2003, P221. 
 . 98 ،97، ص الديوان)31(
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  هياِهم كَاةَيح الْىِضقْ َأ،ةًاع سيِبنْجى ِبشَمفَ

ذَإى تَّحا حالْان ودـي الْ وِفاعواِنـنَ َأاِعدهي  

  هيـاِئقَشَ وِهِدـع سن ع،ِهِدص قَن عهتُلَْأسفَ

  )هـياِهد (ِي ِفيِتبيغَ ِبكشُ َأ الَيم ُأ.ابجَأفَ

  هـياِن ثَبيـغَا تَمـ لَهـم ُأِهيـلَ عتْـقَِلقَ

وصبـغَ ِلِتنْ َأِتريٍةبواتُـنَ سهتَا ماِلوـهي  

  هياِقـَات البيركْي الذِّنِّ ِمبلْ القَيِسنْ تُتْادكَ

تَّحى الرةَالَسو الرقَةَالَس فُـفِّخَ تُداِب مهـي  

حروِكما ُأ يـمنْ ِماهـُنَِّإ .اهلَهم زـاِنـبهي  

عري تشير إلـى شـخص      نالحظ أن ضمائر الغائب الواردة في هذا الخطاب الش        

 ،حدده الشاعر؛ هو صديقه وخليله المصري ابن النيل، الذي يقضي معه كـل أوقاتـه              

شاركه أفراحه وأحزانه، وهو شخص واحد؛ ألنه أشار إليه بضمائر الغائب المفردة؛            يو

 يعـرف، : قت عليه، والمستترة في قوله    وقلسعده،  وقصده،  وفسألته،  : المتصلة في قوله  

  . تغيبوجاب، أومشى، ويفيض، و

فالشاعر في هذا السياق اللغوي وكأنه يقيم عالقة مقارنة بينـه وبـين صـديقه               

المصري، الذي يعيش في بلده حرا سعيدا، ال يشكو مثله آالم الغربة والحرمـان مـن                

ن فقـدان الـوطن، يترتـب عنـه فقـدان الحريـة             أاألهل والخالن، وهنا إشارة إلى      

م الغربة والتمزق، وقسوة الضياع والتشرد في واقع        واالستقاللية، ولهذا كان يصف آال    

  .غير واقعه، وفي موطن غير موطنه

 تعيـين   " عيـد بـال أم     "يمكننا بعد تحديد ضمائر الشخص في الخطاب الشعري       

  :اآلتيةالخطاطة 
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                         األشخاص

  

  المتكلم                المخاطب               الغائب

  

  صديقه المصري)             الوطن(          األمالشاعر     

  

  .، الكاف، الياء        الهاء، الضمير المستترأنا، الياء، التاء       أنِت

  

وتجدر اإلشارة إلى أن المتكلم قد يستعمل في الخطاب الواحد، ضـمير المـتكلم              

  )32(:"د الجريح العي"المفرد، وضمير المتكلم الجمع، كقول الشاعر في الخطاب الشعري

تَيِدالَا ِبي بـسـ النَّمِدـيِع للْاس،  

  ومـجوـالْ ِبـيِمسب مِتـجوتَفَ   

ِعوا الْقُِشعيدظْ ماًرهو ،الـتُقِْشع   

  ومـجي اله ِفةًاتَمِت اسيِك ِفديـِع   

ِعوا الْقُِشعةًنَي ِزيدو ،الـتُقِْشع   

  ومـيي الغُا ِففًـِرفْرا مًدنْ بديـِع  

واًءدمج ىـظَّـلَـت تَةًاشَـي،  

  مـيِحالجا ِبهـاصصوي مرتَفَ  

ووًدـشُحى الثَّلَا عتَى، تَررىام  

  مــيِمرـالا ِبـهدالَ ِبيِدفْتَِل  

                                                 
 .139،140، ص الديوان)32(

 " أم عيد بال" اإلشاريات الشخصية في الخطاب الشعري): 3(الشكل
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  :وقوله

ِئسالنَّم في الْاس حتَاِةي ـيِعي الْاِلو  

  مـاِسوـم الْوفَيوا طُلُقَـثْتَاسو ـِد   

وا نَقِْشع–و ـمـِئا سانَم-ح اةًي  

  مـاِسـ بِعـم والداِءـمالدا ِبهرغْثَ   

ِئسـمـا فًَبـلَُّقَا تَوهٍشـي ِرقَو  

   وٍرـيِرحـلَ عُماِعـ نَِعاِدخَى الم  

  اورخُـ صٍرخْ فَلِّكُا ِبنَشْرتَوافْ

  مـاِجمج تْاءنَو، اِءمالد ِبتْقَرشَ   

  انَتْرَأ وِدلُـخُلْ ِلوِقـ الشَّةُوخْنَ

  مِقالَـ العرمي َأ ِفِده الشَّبذَعَأ   

مبـسمي،  وبـالدي،   ( نالحظ أن الذات الشاعرة حاضرة فـي ضـمير المفـرد          

 فالشاعر يـصطنع    ،) أرتناوافترشنا،  وماسئمنا،  و  عشقنا،  (  وضمير الجمع  ،)عشقتو

تفتح لـه مجـاال     " نحن"لغة  «  في ضمير جمع المتكلم؛ ألن       ، ويذيب ذاتيته  " نحن" لغة  

  .)33 (»للجماعة  يفضي فيه برؤاه بوصفه صوتا،"أناه" خارج 

إذ تحدث الشاعر في بداية الخطاب بضمير المفرد؛ ألنه في سياق التعبيـر عـن               

نظر إليه نظرة غير تفاؤلية، فمادام وطنه في حرب، فـإن           « تجربته في يوم العيد الذي    

ه لن يبدل من األمر شيئا، فال الفرحة تسود، وال الوجوه تنشرح، وال شيء يشغل               حلول

                                                 
، 1 في كتابات جزائرية، مطبعـة جـسور، الجزائـر، ط          يوسف وغليسي، في ظالل النصوص، تأمالت نقدية       )33(

 .9م، ص2009
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بطال، وضحوا من أجلها    البال، سوى نار الحرب، وهول المعارك، التي تحمس لها األ         

  .)34 (»بكل غال ونفيس من أجل عزة الجزائر ومجدها التليد

ير جمع المتكلم؛ ألن    ثم انتقل بعد ذلك من التعبير بضمير المفرد إلى التعبير بضم          

     :تدل على المصير المشترك بين الـشاعر وأبنـاء جلدتـه، كمـا فـي قولـه                " نحن" 

: هنا بمعنـى  " نحن"  الدالة على    "نون الجمع "فـ  ،  )اعبرنونسجنا،  وافترشنا،  وعشقنا،  (

  )35(: بهذا الشكلا يمكن تحديدهتيأنا وآخرون، وال

  

  أنت+ أنا                                      

  هو+ أنا  أنا                 -ال+ أنا= نحن 

  هو+أنت+ أنا                                     

  

  

لقد وظف الشاعر ضمير جمع المتكلم؛ ألنه في سياق الحديث عن كالم مشترك؛             

كالم حول معاناة مست كل مواطن جزائري، شهد فترة االستعمار، وضحى، وجاهـد،             

 ، فوصف لنا الشاعر هذا المواطن الذي      هواستقالل أجل تحقيق حرية وطنه   واستشهد من   

عشق حياة ثغرها بالدماء والدمع باسم، وافترش بكل فخر صـخورا شـرقت بالـدماء               

  .وناءت جماجم، ونسج ربطة العنق من حبال المشانق

                                                 
ص     ، دراسة موضوعية فنية،     " 1962 -1954" بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي          مصطفى )34(

187. 

 .157ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص )35(

 "نحن" مرجع الضمير ): 4(الشكل
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  )36(:هلى شخص حدده الشاعر في قولإأما ضمائر المخاطب فإنها تشير 

  ـيي الِع ِفةَيِح الضيِتوخِْإ ن ِمنيَأ

  هيِحـضو دـع الِْدـي ي ِفمه؟ وـِد  

  وايقُـِس فَوِدنُـجى الْولْ حمهتْعدخَ

  هيـِنـم الِْمـيِحى جا إلَاهَؤرـِــب  

  وـ لَالَ فَع،ايـ ِجـيِخا َأ يمهنَِّإ

  إذَم تَا اسلَـسوا ِلمِهـ الشَِّزـخْوهي  

  تْـامر تَ،اِبَئذِّـلل ُليوا الْمنَّإ

  ـهيِدـ نَوٍدري و ِفابـ النَّبِشنْتُ  

قِْر تُ الَيِخا َأيع ليهم داوًعم  

  ـهيِبرـ عةًــم ُأِرْأــلثَّـِن ل  إ

  )37(:ويقول

على اَألإ دِسمي يِقيدا صي،ِنلْ، وس  

   اَألِلَأواس مسع ـ الِلالَِتـ نجراِئز  

ِسحـبفَتَ(ا وهرتْنَس (َأل ايـيِضر،  

  رـاِئ ثَِةوبرـ العضاِبـ نٌَلـجرِم   

نالحظ من خالل هذا السياق اللغوي أن ضمائر المخاطب تشير إلى شخص حدده             

 وذلك إلبـراز    ،»صديقي، وصاحبي « : وتارة أخرى بقوله   ،»أخي«:الشاعر تارة بقوله  

 صـديقي و أخـي،    :ته الكلمات ا وتربطه به، فدعاه به    هه بمخاطب العالقة القوية التي تشد   

                                                 
 .136، ص الديوان)36(

 .141،142، ص المصدر نفسه)37(
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التي يقصد من ورائها كل مواطن عربي بكى، وتأسى، وتحسر عن الجزائـر بـصفة               

ا من همـوم الـشاعر      ًمقضية اللغة كانت ه   « خاصة، واألمة العربية بصفة عامة؛ ألن     

ألجـداد  الجزائري، دافع عنها  دفاعه عـن عروبـة الجزائـر، ونـادى بهـا لغـة ا                 

  .)38(»والسلف

 ونجد الشاعر يتحدث عن هذه القضية بصورة أكثر تفصيال وتحديدا، فهي عنده            

  )39(:متأججة في الدماء، وفي دقات القلب، كالنبع في الحنايا، وذلك حين يقول

عبنَر حوال. نعرتْذَّ غَةُـوب  

  اانَـما وِدـنَـوقَرا عاهوــهِب   

  ااينَحي الْق ِفـِفا دِعبنَّـالكَ يِه

  اانَي بتْاض غَاِنسي اللِّ ِفنكُ تَن   إ

  سْأـبا، فَنَتْز غَنإ ِمجـ العةُثَولَ

  ىنَادـ ي الُهانُـيا بنَي ِفِبرـعالْ   

  ام، لَاِد الضِنـ عنـسلَْأسكَتَتْ 

  اانَــب، فَهتْدد راِرنَّـ النـسلَْأ   

عربـ اليِبِمو الداِءـم .اـنَِّإو  

   عرٍدي غَ ِفبـًم دِلا واـانَـس  

ال و،  تجبـك : ، في قولـه   " الكاف" يتحدد حضور المخاطب في ضمير الخطاب       

و،  يرعك وال ترق،   : ، والضمير المستتر في قوله    بني عمكعفورودها كـان    ،اسألو،  د 

  .ن المتصلة والمستترةمحدودا، إذ لم تتجاوز ثمانية ضمائر، موزعة بي

                                                 
 .264نور سلمان، األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، ص )38(

 .143 ،142، ص  الديوان)39(
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أما الضمائر التي تشير إلى الغائب، فإنها متنوعة ومتعددة بتعدد مرجعهـا فـي              

  :السياق، إذ نجد

  : ضمير الغائب المتصل-1

  )40(: الهاء التي تشير إلى المفرد المذكر، كما في قوله-أ

  تْـب، دِرفَّع المرح الِْديِهي الشَِّف

  اءـنَـ الفَاتُفَِحا زِهــيد خَقَوفَ   

  وج الْهشُهنْ، يِميِط الفَيِعِضي الرِف

   فَع ،ـيـلَـيِل غَيِورِبه اءـكَالب  

........  

أينز ٍرهي وقَـ فَفُّريمــِت ي  

   يحضنخْ الصنَّ ظَرِحه جُأر ِهم  

......  

  ـ الحابَئ ِذِهيلَ عتْو عٍديِل ونِم

   لَِبر شَ، فَالًيرطَتْد فَيِهِملْ ح  

  ـيلَّ، والِْلي اللَِّةملْي ظُ ِفيٍدِر شَنِم

  هـِمجنَ ِبِهيلَ عيِكـب ينـيِز حُل   ـ

......  

أيفْ ِطنياِدنَل ي) بااب (و)ـماام(  

  روـخُ الصِهـيلَى عدـ الصدرتَفَ   

  ـيلَّ الْعـ موهمتَيمـ ٍخيـ شَنيَأ

  ريـِص النَّزِعيكَم  ِليلَّي الْ، وِفِل   ـ

                                                 
 .138-135، ص المصدر السابق)40(
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المتصل بكلمـات مـن     " الهاء" نالحظ من خالل هذه األبيات أن مرجع الضمير         

متعدد؛ فهو الشهيد، والرضيع،    ....مموهو تي حلمه،  وأمه،  وظنه،  وغليله،  وخديه،  : مثل

  .واليتيم، والوليد، والشريد، والطفل، والشيخ

  )41(:التي تشير إلى المفرد المؤنث، كما في قوله الهاء -ب

  ى،وشْ نَدعا السهفُّح يمٌّ ُأنيَأ

  يـآلِللْـ اميـِظا نَهاِئنَب َأدقِْع   

  ".األم " ومرجعها ه»  أبنائها ويحفها،« فالهاء المتصلة بـ

  :)42(التي تشير إلى الجمع المذكر، كما في قوله" هم" -جـ

  ـيي الِعة ِفحي الضيِتوخِْإ ن ِمنيَأ

  هيِحـ ضودـ العِدي ي ِفمه؟ وِد   ـ

  وايقُـِس فَوِدنُـى الجولْ حمهتْعدخَ

  ـهيِنـ الميِمِحـَى جا إلَـاهَؤرِب     

  ."إخوة الشاعر" وه» خدعتهم« المتصل بـ" هم"فمرجع الضمير

  )43(:ا في قولهالتي تشير إلى الجمع المذكر، كم" الواو " -د

ـب تَيِدالَا ِبيـسـ النَّمِديِعلْ ِلاس،  

  وِمــجولْـ بايِمـسب مِتـجتوفََ   

يِعوا الْقُِشعدظْ ماًرهو ،ـ الْتُقِْشع  

  وِمجـي اله ِفةًاتَمـِت اسيِك ِفديـِع   

                                                 
 .137،  ص الديوان)41(

 .136المصدر نفسه، ص )42(

 .139 ص المصدر نفسه،)43(
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  ."الناس" وه» عشقوا« المتصل بـ" الواو" فمرجع الضمير 

 األمثلة التي سبق ذكرها أن حضور ضمير الغائب المتصل قوي    نالحظ من خالل  

ومكثف، وذلك لتعدد مرجعه في السياق، أما ضمير الغائب المنفصل فال وجود لـه إال               

الذي يشير إلى الجمع المذكر، وذلك فـي قـول          " هم" في موضع واحد، وهو الضمير      

  )44(:الشاعر

أيِمن خْإ نيِتوِح الضيـي الِع ِفةَي  

  هيِح ضودعـ الِْدـي ي ِفمـه؟ وِدـ   

  ."إخوة الشاعر"  وه" هم" فمرجع الضمير المنفصل 

 تعيـين   "العيد الجـريح  " يمكننا بعد تحديد ضمائر الشخص في الخطاب الشعري         

  :الخطاطة اآلتية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
 .136، ص الديوان)44(
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  األشخاص                                   

  

  الغائب       المتكلم                              المخاطب                                                     

  

  الضمير المنفصل               أخي         صديقي     صاحبي                          الضمير المتصل   الشاعر                   

  

  المفرد المذكر     المفرد المؤنث    الجمع المذكر                       "كل مواطن عربي "الجمع                المفرد          

  

  الشاعر الناس     إخوة  الشاعر إخوة     األم    ع اليتيم      الرضي نون الجمع   كاف الخطاب  الضمير المستتر الشهيد  الياء  التاء         

                                                                                                                                                             

                     مه        الواو    الواو    هم      الهاء              الهاء                                                                        

                                                                                                

 "العيد الجريح " اإلشاريات الشخصية في الخطاب الشعري ): 3(الشكل                                                                                                                                                          
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داء    ألننا نوظفه الستدعاء ؛شارية الدالة على شخص مامن العناصر اإل  وهو:ب -الن

            مخاطب لتنبيههإلى فالنداء هو ضميمة اسمية تشير « شخص أو تنبيهه،

 شخص إلى ألنها تشير ؛ )2( النداء بياء الشخص»ياء « ولهذا سميت،)1(»هئاستدعا أو

  .يثمعين يفهم من خالل سياق الحد

 في الخطاب، فال يجوز مثال      إليه إذا اتضح المرجع الذي يشير       إالوالنداء ال يفهم    

 أن غير واضـح، ويجـوز       » يا « الدرس؛ ألن مرجع أداة النداء     إلىيا انتبه   : أن نقول 

  ).محمد( هو » يا« الدرس، فمرجع أداة النداءإلىيا محمد انتبه : قولن

، نجـد أن أداة     "لـس المعجـزات   ديـوان أط  " وبعد تتبع الخطاب الشعري فـي       

، ولكن مرجعها يختلـف مـن       ∗األخرى هي الغالبة على باقي أدوات النداء        »يا«النداء

مرجها هـو المجاهـدة     ،  » استريحي يا جميلة   «، ففي الخطاب الشعري   خرآ إلىخطاب  

 ،)4( التي مجدها أغلب الشعراء في المشرق والمغـرب        ،)3( "جميلة بوحيرد " الجزائرية  

                                                 
 .19محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(

 .18المرجع نفسه، ص )2(

لنـداء القريـب    " يـا " لنداء البعيد،   " هيا" و" أيا" و" آ" و" آي"،لنداء القريب " أي" و" الهمزة: " أدوات النداء ثمانية   ∗

" وا" ؛ ألنها تدخل في كل نداء، أما      "أم الباب : " خفشوالبعيد جميعا، فهي أعم أحرف النداء حتى سماها األ        والمتوسط  

محمد أسعد النادري، نحـو اللغـة العربيـة، المكتبـة           : فتستخدم لنداء المندوب متفجعا عليه، أو متوجعا منه، ينظر        

 .504، ص2007العصرية، بيروت، لبنان، 
 وتقديرا؛ ألنها رمز مضيء مـن رمـوز         االمرأة التي صفق لها العالم طويال محبة واعتزاز       هي  : جميلة بوحيرد  )3(

 الثورة التحريرية باإلعدام، وقد أحدث ذلك       بانالكرامة العربية والحرية اإلنسانية، فقد حكم عليها المستعمر الفرنسي إ         

 .انتفاضة كبرى داخل الشارع العربي

للشاعر األردني  " جميلة الجزائرية " للشاعر التونسي البشير المجدوب،     " ت الثورة بطوال: " نذكر على سبيل المثال    )4(

للـشاعر الـسوداني محمـد      " رسالة إلى جميلـة   " للشاعر السعودي طاهر زمخشري،     " جميلة" عيسى الناعوري،   

: لمالئكـة، ينظـر   للشاعرة العراقية نازك ا   " نحن وجميلة " للشاعر السوري نزار قباني،     " جميلة بوحيرد " الفيتوري،  

 .298نور سلمان، األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، الهامش، ص
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 حتى لم تعد جميلة مجرد مناضلة وطنيـة عرفتهـا ثـورة             « بهذه الشخصية، وانفعلوا  

، وعنوانـا للتحـدي     )1(» في سبيل التحرر   اإلنساني للنضال   االجزائر، بل صارت رمز   

  )2(:الشاعر  والصمود، إذ يقول

  ةلَيِما جي يوِتم تَن لَ«

  ةيلَِما جا يهلْقُ َأم لَنِك ولَاسا النَّهالَقَ

  ةيلَِما ج ييوِتم تَنى َأوها َأنََأ

  ةيلَِما ج ييِحيِرتَس تَن َأيِلمَأ

، جاءت كالميالد في ثانية،     األنين وكأنها من وجع     « ما نلحظه على هذه القصيدة    

ت فـي تماسـكها كالجـسد        آخرها، فقد جـاء    إلى أولهاوكالوحي في دفعة واحدة، من      

     بوق بالنفي المطلق، واسم جميلة المـسبوق      بالموت المس الشاعر  لها  ه، إذ است  )3(»الواحد

 ،ة الموت وجميلـة   يلد ومن هنا تبدأ ج    ،النداء المحملة بكل لوعات الحب والشوق     " بياء" 

  :جدلية الرفض وجميلة

  ةيلَِما جي يوِتم تَنلَ

  ...اسا النَّهالَقَ

 جاء من عز الرفض وجبروت الثورة، ولكن هناك إعالنـا آخـر             اإلعالنفهذا  

  :اقضه؛ وهو الصوت الناطق في صميم الفؤادين

  .ةيلَِما جا يهلْ أقُم لَنِكولَ... 

                                                 
، دراسـة موضـوعية فنيـة ،        " 1962-1954"مصطفى بيطام ، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربـي          )1(

 .410ص

  .89، صالديوان )2(

  :لكترونيحسين عتروس، قراءة في قصيدة لن تموتي يا جميلة، من الموقع اإل )3(

http: // www . diwana larab. Com/ spip. PhP? Araticle 1150, 20/11/2007, P1. 
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فالصوت المخبوء يصبح راجيا جميلة أن تموت، بل يتمنى لها أن تموت؛ ألن كل              

 كما  ،)1( العذاب التي سلطها عليها، قد كانت تقع ألما يتوجع أنينا          أنواعسياط العدو، وكل    

ن لهذا الشعب المكافح، ولهذا قدمت حياتها قربانـا لحريـة           أن في استشهادها نصر مبي    

  )2(: ، إذ يقول الشاعرهواستقاللبلدها 

  ةيلَِل جاتٌارصتَ انِْبـعلشَّ ِلِكِتوي م ِفنإ

  ةلَيِخ دٍدـيى َألَ عتٌالَـي وِكِقنْي شَ ِفنإ

صِكـنْ ِمةٌخَر اتـَآهونََّأ وةلَيِلـات ع  

  ةيلَِخ بِفطْالع ِبيا ِهينْ دِفطْعالْ ِبتْرجفَ

  هـلَوفُ ُأياِغـلب وِلاهمر مِبعلشَّ ِلتْبرقَ

، ولكن يقصد بها كل فتـاة جزائريـة،         "جميلة" والجدير بالذكر أن الشاعر وظف    

عانت أسى الموت، وآهات القسوة واليأس، وويالت الشقاء والعجز، إذ يقول الـشاعر             

 أن عليها، وقبـل     اإلعدام حكم   إصدار قيلت بمناسبة    «:الشعريفي مقدمة هذا الخطاب     

  .»يرفع هذا الحكم تحت ضغط االحتجاج العالمي، وجميلة هنا كل فتاة جزائرية

  )3(:في قوله" زهرة العز " تسع مرات، ومرة واحدة باسم " جميلة " ولهذا ذكر اسم  

يوِحصي ا زهِع الْةَرزـهيلَِتالفَ كَيوِبذُ و  

  هلَيم الخَاقُيرِإ وِلمْأ المِكِحوِيصي تَ ِفنإ

؛ هـو   " استريحي يا جميلة  " في الخطاب الشعري    " يا" ذا كان مرجع أداة النداء    إو

  عريـ كل فتاة جزائرية؛ فإن مرجعها في الخطاب الشإلىالتي ترمز " جميلة بوحيرد"

                                                 
 .03، صالمرجع السابق )1(

 .89، صالديوان )2(

 .90المصدر نفسه، ص )3(
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 إلـى  مهداة   «:لخطاب قال في مقدمة هذا ا     ه هو الشعب العربي؛ ألن    » أنت يا شعب   «   

  )1(:، ويتعين ذلك في قوله»الشعب العربي

  ونُر تَعاِمطَالم، وبعا شَ ينتََأ

  راِكم، وِدالَِبى الْلَ عيٍلِخ دنِم                

كَا ِحير، قَاِب غَاِتايـ تَدىلَّو  

               اتَبي تَجرها معالص ِبحراِم س  

  امي ِخاحطَ، والِببعشَا  ينتََأ

              لُـقُوشَ تَوبـال ِبتْـثَبرـاِجنَح  

 الشعب العربي، يلومه فيه على تهاونه وتفريطه في         إلىإن الشاعر يوجه خطابه     

ثـم  ،  ثرواته، واالستمرار في غفلته، وتجاهله لما يجري من مؤامرات من قبل العـدو            

، وهذا يدل علـى تعلـق الـشاعر بالقـضية           يطينيختم خطابه بفلسطين والشعب الفلس    

 التي  األساسيةة؛ ألن هذه القضية شكلت بالنسبة للثورة الجزائرية أحد أبعادها           يالفلسطين

خصصها شعراء الجزائر بخاصة، وشعراء المغرب العربـي بعامـة فـي أشـعارهم              

ه  شـعوبهم وتعلقهـم بهـذ      إحساس تعبر بحق عن     تباجايالمنشودة في هذه الثورة، بد    

  .)2 (القضية، وإيمانهم بحق أبناء فلسطين في الحرية والكرامة، فوق وطنهم السليب

  

                                                 
 .213،  صالديوان )1(

 .260، ص، دراسة موضوعية فنية"1962 -1954"  شعر المغرب العربي بيطام، الثورة الجزائرية فيصطفىم )2(
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الصبر والصمود فـي وجـه العـدو؛ ألن         على  ثهم  يحوالشاعر في هذا السياق     

 العربية، والتحرر من مخالب الصهيونية سوف يـزوالن ال          األمةالخالف والتفرقة بين    

  )1(:محالة، إذ يقول

  م لَنإ، ينِطسلَا ِفي ،ِرد الصةُعِس

              ِليالفَج جروالص براِظنَ ِلاح  

مفَى الْلَا عِرجلَا ِف يِطسينتَ عب  

  راِد سيِغ والِْفالَ الِخَليلَ نإ             

" ، ومـرتين بكلمـة    "شـعب " ثالث مرات مقترنة بكلمـة      "  النداء يا" لقد وردت   

 لها مكانة روحية في قلب كل شاعر، بل في          - كما أشرنا سابقا   -ن؛ ألن فلسطي  "فلسطين

 اإلسـراء قلب كل مواطن عربي، فهي أولـى القبلتـين، وثالـث الحـرمين، وأرض               

  .والمعراج، وأرض الرباط والجهاد

 أنـت يـا   «و ،» استريحي يا جميلـة    «والملفت لالنتباه أن في الخطابين السابقين     

 الجـرح   «دد في السياق، أما في الخطاب الشعري       مرجع أداة النداء واحد ومح     »شعب

  )3(: فمرجعها متعدد، إذ يقول)2(»المتجاوب

  يـالتِّ(ي  ِفوحطُي ي ِلح الَحبشَ

  اهد يبـِئرشْ تَِقـفُاُأل ىلَِإ) ـِه          

يِهلَِإا يى َأتَ معودفَى الْتَ؟ مـج  

                                                 
 .216، صالديوان )1(

، ومن خاللها أعلن تضامن شعب الجزائر مـع         1965ألقيت في مهرجان الشعر السادس الذي عقد في بغداد سنة          )2(

 .249نور سلمان، األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، الهامش، ص : الشعب الفلسطيني، ينظر

 .220، 219، ص المصدر السابق )3(
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  ؟اهدما  مىساَألى لَ عيِليلَ ور؟ـ         

رجقُفُاُأل عوتَ صم َأثُ. هى،نَـح  

         ياَأل ُلَأسرض :ْلهِم سِنِتع د؟اه  

  :تُوـر صاِئزـ الجنى ِمالَعتَفَ

  اهدـ ِفنـح نَنــيِداِئ العُلمَأ           

.......  

ي ِخ ِفيِخا َأيغَاِمي ي ِق ِفةَزـم  

  ىادــنَتَا تَنَـوحرج) ايلِْش (ـِة        

  ـج الفَشدـنُْ يجِلد مانبر قُنحنَ

       ــا لَنَّكُ فَـرهـــنَ مارا وزااد  

ري ِس ِفوِر النُّةُشَعاِجركي ااص  

  اادهِوالْا وـب الره لَتْاءــض َأِح      

 فقد اقترنت بلفـظ  ؛متعدد » يا« أن مرجع أداة النداء   األبياتنالحظ من خالل هذه     

جسد إن حرمته يا     « :وقوله ،» يا إلهي متى أعود؟    «: مرتين، في قوله   »إلهي« الجاللة

وفي كلتا الحالتين هو في سياق التعبير عن العودة     ،  » إلهي من ثراه، فخط فيها ضريحه     

م حياة   وطنه؛ ألنه سئ   إلى يدعو اهللا ويسأله العودة      األول؛ ألنه في البيت     األم الوطن   إلى

الهجر واالغتراب واالبتعاد عن الوطن، أما في البيت الثاني فإنه يدعو اهللا أن ال يحرمه               

 وذلك بأن يكون ضريحه في أرضه وبلـده، الـذي ولـد ونـشأ               ،من وطنه بعد وفاته   

  .وترعرع فيه؛ وهو الجزائر

 هنا يقصد بها المواطن الفلسطيني      » أخي « أربع مرات،و  » أخي «واقترنت بلفظة 

 وذلك ألنهما يتشابهان في     ،»قمة شليا «و»غزة«واطن الجزائري؛ ألنه خص بالذكر    والم
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ا واحدة هـي الثـأر      م والحرية، وغايته  ، وكالهما ينشد فجر التحرر     المآسي والجروح 

  .والتحدي

 مرتين، وقد وظف الشاعر هذه اللفظة دون سواها         » صاحبي « كما اقترنت بلفظة  

لي   مد «:يخاء واالتحاد، ولهذا يقول   ب والعطف واإل  نها تحمل داللة القر   ؛ أل األلفاظمن  

 ونصبح يدا واحدة، بـل      حدتن، كي   »كفك الجريحة يا صاحبي، ودعها تضم كفا جريحة       

 يا قويا بنا وبالقلب فـي      «:قوة واحدة، وبذلك نحقق النصر والحرية، لهذا يقول بعد ذلك         

 ويخبره بأنه ليس بابن     - يا ابن بالدي   -ثم يدعو ابن بلده   ،  »جنبك نهفو لثأره أنت أقوى    

المسلوب الوطن، وإنما هو عمالق موطن مسترد، ولكن هذا االسترداد ال يكون بالسلم،             

  )1(:وإنما بالنار ورفع البندقية والرشاش، ويتعين ذلك في قوله

  ،يِدالَ ِبنا اب ييِبِل السِناب ِبتَسلَ

  درتَـس مٍنـِطو مقُالَم ِعتَنَْأ           

  )ايــلْـِش (ِةـمِق ِبانَِّإا نَقِْل خُدقَ

          مـِنتَسـفَا ِبيراِت ذٍَةـوهدـقْ و  

  انَقْـِل، خُتَ أنْوِمجـ الهطِّـخَوِب

         ِرْأـا الثَّخَا َأيمن ـلتَّا ِلنَـ هحيد  

  النَّـل، ووِدـج للوملْ السِكراتْفَ

  دنْـ بعـفْا رنَمـلِْْسا فَانَـطَخُ ِر        

ا غَنَإنَّ. يِخا َأيِئالَا طَدبيـكْ تَع  

  دـ خَةُمـطْ لَودهـ الينإو. ـر        

                                                 
 .223، 222 ص، الديوان )1(



   ديوان أطلس المعجزاتفياإلشاريات       الفصل األول                              

                                                         

 - 59 -

 في الخطـاب    »يا« أداة النداء  إليهنستخلص مما سبق ذكره أن المرجع الذي تشير         

،  كان متعددا؛ ألنه يخضع لسياق التكلم، ومقصدية المتكلم        » الجرح المتجاوب  «الشعري

  .ابن بالديو صاحبي،  وأخي،و ،» إلهي« لفظ الجاللة: فكان المنادى

ديوان أطلس  "  أن من أدوات النداء التي نجد لها حضورا في           إلى اإلشارةوتجدر  

  )1(:، ولكن حضورها كان محدودا، من ذلك قول الشاعر» أيا« األداة" المعجزات

  انَّ عحنَتَ، وْلِقتَاس) يوِلم(ـيَأ

  الو قَكنْ ِمقُدص َأفَي السإنفَ            

ِعداشَشَّ الرلُِصفْ ياـنَّإا فَه  

           وحنَدِطنْا مفَاِششَّق الر الص  

  )2(:وكذلك قوله

  ا نَ لَتْرِه سةًيِبر عيا أِخي َأوني العلكِت

ِبيِرى الغَطَخُوتُةًيلَِخ د مَأقُز رانَـض  

ـ  في وجـه     األحرار صرخة   «خطاب الشعري ففي ال   مرجـع أداة    »ي موليـه  ج

تولى رئاسة الوزارة الفرنسية،  «هو شخصية فرنسية    ) مولي(و ،)مولي(هو  » أيا«النداء

 متشدقا بالمبادئ االشتراكية التي يعتنقهـا حزبـه،         1956 فبراير   06فزار الجزائر في    

     ، )3(»واسـتقبلوه أسـوأ اسـتقبال     ولكنه عاد من الجزائر بوقا للمعمرين بعد أن هددوه          

  )4(:إذ يقول الشاعر

                                                 
 .26، صالديوان )1(

 .199، صالمصدر نفسه )2(

 .23، صالمصدر نفسه )3(

 .25المصدر نفسه، ص )4(
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  ىلَّ وم ثُِراِئزى الجلَ علَّطََأ

  الَـهس وِهِمِدقْم ِبالًه َأالَفَ           

  يِب َأبـع شَهاعر فَلَّطََأ

          خُيِغوض مارا لَهثًيِشا والَب  

وتْالَههالج اِئزإذْر ر اآه  

  الَتْـقَا ويبـ سهوم قَدرشَتُ          

التي تستعمل للمنادى البعيد، كذلك األمر بالنسبة       » أيا« ولهذا وظف الشاعر األداة   

التـي  » أخـي « هو لفظة » أيا« فإن مرجع أداة النداء   » الصاعدون« للخطاب الشعري 

 )1(:يقصد بها كل مواطن عربي، إذ يقول

  راِئ ساِءجيه للْلَّالكُ           

  راِئزجا يا نَِيلِبقْتَاسفَ           

  ةداِع الصوِشيالج ِبالًهس والًهَأ

  ةداِلي الخَاِنمو لَألفُه تَِرصنَّللْ              

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .200، صالديوان )1(
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  :ويمكننا تلخيص أدوات النداء السابقة الذكر في الجدول اآلتي

 رها في الخطابتوات  المشار إليه  الخطاب الشعري  األداة

  8  )كل فتاة جزائرية(جميلة  استريحي يا جميلة

    3  شعب

  2  فلسطين  أنت يا شعب

  2  إلهي

  4  أخي

  2  صاحبي

  1  ابن بالدي

  

  "يـــا" 

  الجرح المتجاوب

  1  ابن السليب

  1  موليه  صرخة األحرار
  " يــاأ"

  1  أخي  الصاعدون

  

  

ر إشارية تدل على زمـان يحـدده الـسياق          هي عناص :  اإلشاريات الزمانية  -2

بالقياس إلى زمان التكلم، فزمان التكلم هو مركز اإلشارة الزمانية في الكالم، فإذا لـم               

، فمـن أجـل تحديـد مرجـع األدوات          )1(لتبس األمر على المتلقي   ايعرف هذا الزمان    

لم، فيتخذها  اإلشارية، وتأويل الخطاب تأويال صحيحا، يلزم المتلقي أن يدرك لحظة التك          

، كمـا فـي     )2(مرجعا يحيل عليه، ويؤول مكونات التلفظ اللغوية بناء علـى معرفتهـا           
                                                 

 .19محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(

 .83 ص مقاربة لغوية تداولية،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، )2(

 ".أطلس المعجزات"أدوات النداء الواردة في ديوان ): 2(الجدول
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، فال يستطيع القـارئ أن يتنبـأ بوقـت القـدوم            »أنا قادم بعد ساعة   « :الخطاب اآلتي 

ألن زمان الـتكلم    ؛بالتحديد، وال يستطيع أن يعرف أهو الرابعة أو الخامسة أو السادسة          

، فربما حدث الـتلفظ قبـل       )بعد ساعة ( يحددان المقصود من عبارة   وسياقه هما اللذان    

دقائق، أو ساعة، أو ساعتين؛ ألن لحظة التلفظ هي المرجع، وهذه العبارة ال تتـضمن               

  .مرجعا زمانيا يمكن أن يسهم في تحديد زمن القدوم

ومن أجل ذلك يلجأ المتكلم في خطابه إلى توظيف اإلشاريات الزمانية في سـياق              

     :، مثـل  )1(اج، وخطاب اإلعالنات التجارية من أشهر الخطابات التي تستعمل فيها         اإلنت

، إال  »اآلن«  فال نستطيع تحديـد مرجـع األداة اإلشـارية         ،»ستبدأ التخفيضات اآلن  « 

من اإلشاريات األكثر استعماال فـي      ) اآلن(بمعرفة لحظة التلفظ، ويعتبر ظرف الزمان     

  : اعتمادا كليا على السياق، فقولنا، والتي تعتمد)2(اللغة العربية

  . اذهب اآلن-

  . نسبة األمية اآلن أقل مما كانت عليه من قبل-

، ففي العبارة األولى نعني لحظة التلفظ       )اآلن(نلحظ اختالف مدلول ظرف الزمان    

  .مباشرة، أما في العبارة الثانية، فالمقصود هذه األيام مقارنة بما مضى في السابق

فإنها تخضع لتفسير مرتبط بزمن المتكلم، فالفعـل الماضـي           الكذلك صيغ األفع  

يضع الحدث في نقطة زمنية سابقة على زمن المتكلم، بينما الفعـل المـضارع يـضع                

   .)3(الحدث في نقطة زمنية ليست سابقة على زمن المتكلم

                                                 
 .83، صالمرجع السابق )1(

 .24حورية رزقي، األحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداولية، ص )2(

 .23المرجع نفسه، ص )3(
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للزمن إلى تقسيمه أقساما ثالثة، معتمدا على عالقـة         ) ستنبنف(وقد أفضت دراسة  

  )1(: بالزمنالمتكلم

يحس به اإلنسان ويدركه في حياته، ويختلف انقضاؤه مـن          :  الزمن الطبيعي  -1

  .غيره من األزمنة باالستمراريةعن بيئة ألخرى، ويمتاز 

بما أن اإلنسان جزء ال يتجزأ من البيئة التي ينتمي إليهـا،            :  الزمن التاريخي  -2

يمكنه أن يؤرخ لحياتـه مـن        مجموعة من األحداث، ف    تعاقب عليه وبما أنه كائن حي ت    

  . طريق الذاكرة لتأليف ما يدعى بالسيرة الذاتيةلىبدايتها إلى نهايتها، وذلك ع

ـ بنف(  من يحاول إبعاد الزمن عن المرجعيـة، إذ يؤكـد          ينومن اللساني  أن ) ستن

إن الزمن هـو    « :تقول) أركيوني( ام متضمنة فيه، بين   ها لكن ،األحداث ليست هي الزمن   

  .)2(» محور األزمنة بالنسبة لوقت معتمد كمرجعحصر حدث ما في

  .ويعود هذا الزمن إلى تاريخ، أو فترة تاريخية في حضارة أو بيئة معينة

ـ بنف(وهو المراد في هذه الدراسة، وقـد أطلـق عليـه            :  زمن الحدث  -3 ) ستن

، وهو  )زمن الخطاب (فقد أطلق عليه مصطلح   ) تودوروف(، أما )ثيزمن الحد (مصطلح  

ثيلية الزمن في ارتباطه مع لحظة الحديث، ويتجلى زمن الحـديث فـي             البحث عن تم  

  .الحاضر الذي يشكل مرجعيته، أما الماضي والمستقبل فمتعلقان به

يعبر الزمن التاريخي عن الزمن الماضي، أما زمن الحديث فيمكن أن يقع في أي              

ن الحـديث   نقطة من الزمن التاريخي، ولهذا يمكن جعل زمن التاريخ إلى الخلف، وزم           

  )3(:إلى األمام على النحو اآلتي

                                                 
 .106 ،105ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص )1(

 .105، صالمرجع نفسه: نقال عن )2(

 .106، صالمرجع نفسه )3(
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  1 زمن الحديث           2 زمن الحديث       3زمن الحديث

  

  

  زمن الخطاب             الزمن التاريخي                            

  

  

يتضح من خالل ذلك، أن زمن الحديث يعتبر حدا فاصال بين الـزمن الماضـي               

للغة الزمنين في المستوى نفسه؛ ألن كال منهما يعبر عـن           والحاضر، ولهذا ال تجعل ا    

   .فترة زمنية معينة

   بجوار األفعال عند نهايتهـا،     حدويتجلى الزمن في اللغة بواسطة القرائن التي تت       

 أمـا   ،غداواآلن،  واليوم،  وفي الصباح،   والبارحة،  : ، مثل )1(أو بواسطة ظروف الزمان   

ب بواسطته مبهمـات الـزمن، ولتحديـد هـذه          تلحظة الخطاب فتبقى المحور الذي تر     

  )2(:التصنيف اآلتي) ونييأرك( المبهمات تبعا ألزمنتها تقترح

  .استعمالها وداللتها يقترن بالحاضر:  المبهمات التزامنية-1

  .زمنها انقضى وفات:  المبهمات القبلية-2

  .الزمن الذي لم ينقض بعد:  المبهمات البعدية-3

زمنها غير محدد، وسميت كـذلك ألنهـا تخـرج عـن            :  المبهمات الحيادية  -4

  .المبهمات المحددة بسبب اختالفها عنها

                                                 
 .106انيات التلفظ وتداولية الخطاب، صذهبية حمو الحاج، لس )1(

 .107المرجع نفسه، ص: نقال عن )2(

 موقع زمن الحديث بالنسبة لزمني التاريخ والخطاب): 4(الشكل
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  :)1(ويمكن توضيح ذلك في الجدول اآلتي

  الظروف غير المبهمة  الظروف المبهمة  

  في ذلك الوقت، إذن  اآلن  التزامنية

  القبلية
األمس، األسبوع الماضي، قبـل     

  ساعات، منذ قليل، اليوم

بعـد مـرور    في ذلك اليـوم،     

  .أسبوع، ساعات قبل ذلك

  البعدية
غدا، في األيام المقبلة، فيما بعـد،       

  .عد يومين، السنة القادمةب

اليوم الموالي، السنة المواليـة،     

  .بعد مرور يومين

  .في اليوم اآلخر  .اليوم، هذه الصائفة، هذا الصباح  الحيادية

  

  

 

  الـذي   تدل على الزمان الكوني    مما ينبغي اإلشارة إليه، أن العناصر اإلشارية قد       

 وقد تدل على الزمن النحـوي،       ،يشمل الفصول، والسنوات واألشهر واأليام والساعات     

وقد يتطابقان في سياق الكالم، وقد يختلف الزمن النحوي عن الزمان الكوني؛ فتستخدم             

صيغة الحاضر للداللة على الماضي، وصيغة الماضي للداللة على المـستقبل، فينـشأ             

، كما في قول الشاعر )2(هما صراع ال يحله إال المعرفة بسياق الكالم ومرجع اإلشارةبين

    )3(:»عهد جديد«في الخطاب الشعري

  

                                                 
 .107ذهبية حمو الحاج، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ص )1(

 .21محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )2(

 .113، 112، 109، صالديوان )3(

 ".أركيوني" الزمانية حسب تصنيف المبهمات ): 2(الجدول
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يا ابشَن ـ تَيبعبوءالي وشَم ـماس  

  اسْأ رِضرى اَأللَ ِإيخئ َأِطأطَ تُالَ

  اسنْرِفـى ِلرثَّـال وضر اَألِعدـفَ

  ىسـنْ تُسـيا لَـفًواِق مايـح تَتَنَْأ

ي                    وملَإوا فُّ زيلَغْ َأكرـاِئشَى الب  

  رـاِئزـجلْـ ِل)ةًومكُـح( ينِّبتَِب                   

  قرـ شَِةافَـيي ِض ِفموـا اليـنَنَِّإ

  قوشَ ويٍنِني ح ِفطَوـ الشَّعطَـقْنَ

  )يقرـ التَّياِدـنَِب( انَلُفْـا حدوغَ

........  

  انَـين ِستْـسي ولَرـهشْا َأهـإنَّ

  انَـيِج السكـفُ تَةًضـبى قَرـنَِل

  انَـيِن بوِنفُ جن ِمعـم الدحسـمتَ

  انَـديِشـنْا مـهاءرى وادـهـتَنَ

......  

  اِنوـ ثَضـع وبةٌـاعـا سـهإنَّ

  ياِنبي الما ِفـقًِفاد خَـَنْى البرـنَِل

اليـوم،  : نالحظ من خالل هذه األبيات حضور الكثير من اإلشاريات الزمانية نحو          

ساعة، ولكن لحظة التكلم هي المحور الذي ترتبط مـن          وسنين،  وأشهر،  وغدا،  و ،يومو

، ففـي قـول     )1(بلعد والقَ  طريق مقولة الب   لىخالله هذه اإلشاريات، وتتحدد مواقعها ع     
                                                 

 .165داولية الخطاب، ص، لسانيات التلفظ وتذهبية حمو الحاج )1(
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؛ اليوم تزامنية؛ ألنها تشير إلى اليوم الذي        »يا ابن شعبي تبوء اليوم شمسا      «  :الشاعر

  .م1958 سبتمبر 19: علن فيه عن الحكومة المؤقتة للجزائر، وذلك يومُأ

ـ    ة، بـدايتها   ييوما محددا، وإنما يقصد به فترة زمن      » اليوم« والشاعر ال يقصد ب

حظة التي يعيشها المواطن الجزائري،     اليوم الذي أعلن فيه عن الحكومة المؤقتة إلى الل        

  ".يا ابن شعبي:" المشار إليه بقوله

تحمل معنى القبلية؛ ألن    » يوم«  فإن ،»يوم زفوا إليك أغلى البشائر    « :أما في قوله  

األولـى  " اليـوم " زمان التكلم جاء بعد اإلعالن عن الحكومة المؤقتة للجزائر، وكـأن            

يدت بزمن معين؛ هو اليوم الذي أعلن فيه عن تبني          الثانية قُ " اليوم" مطلقة، في حين أن     

  .-م1958 سبتمبر 19 -حكومة للجزائر

تزامنية؛ ألنه يقصد به    » اليوم«  فإن ،»إننا اليوم في ضيافة شرق    « :وأما في قوله  

الفترة التي يقضيها في مصر، حيث تلقى هناك نبأ تبني حكومة للجزائر، فشده الـشوق               

احتفـاال  " بنادي الترقي   "  ليقيم   ، الذي سيعود إليه بعد ذلك     ،"رالجزائ" والحنين إلى بلده    

  .الذي يشير إلى البعدية» غدا« بهذه المناسبة، ولهذا وظف ظرف الزمان

وهكذا يستمر الشاعر في توظيف اإلشاريات الزمانية التي تحمل معنى البعديـة،            

» سـنين «و» شـهر أ«نيينافإن الظرفين الزم  » إنها أشهر وليست سنينا   « :كما في قوله  

وليست ،   - أشهرا -يحمالن معنى البعدية؛ ألنه يقصد بذلك أنه لم يبق إال مدة قصيرة             

مـسح  فك السجين، وتُ   الحرية واالستقالل، وبذلك ي     الجزائر نالت و ،- سنينا - مدة طويلة 

ائر، وينطلق بهتـاف النـصر     حررفع بالزغردات صوت ال   الدموع من جفون البنين، وتُ    

؛ أي بعـد سـاعة      »إنها ساعة وبعض ثوان   « ئر، بل أكثر من ذلك    صوت شباب الجزا  

وبعض ثوان فقط، ونرى راية السالم والنصر خافقة في المباني، ونعيش نشوة النـصر   

  .في ظل تحرير الجزائر
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فالشاعر سلك أسلوب التدرج في إقناع المتلقي بأن النصر سيتحقق فـي الـزمن              

األشـهر  «  ي البداية الظـرفين الزمـانيين     القريب، ال في الزمن البعيد، ولهذا وظف ف       

  .»الساعة وبعض ثوان« ثم، »والسنين

  )1(:وبتحقق النصر في المستقبل القريب، يتحقق قول الشاعر

يومي ِد(ي ِسموليج (والدورتُس  

  رودـ تَيِبع شَاِهفَي ِشا ِفصصِق

.......  

يومي تَعـي التُّ ِفزاِبراةـَف الر  

  اةـيـا الحنَـتْا أتَهـ ِباِءـمِدِب

......  

يومخْـ يبوو دـ ِتيلكالم عاِفد  

  عـاِموص) اهللا أكبر( بـويدتُِل

النَّ ِبافُتَوهِرصغْ يزو المعاِمج  

وِنٍعيِذم دْلـ ِماهءالم عاِمـس :  

  راِئ ستَنْي َأِخَأ. يِخ َأر حتَنْ        َأ

  راِئزجـ للٍْةزـ وِعٍرصـ نَوح        نَ

في هذا الـسياق يـشير إلـى البعديـة؛ ألن           » يوم« نالحظ أن العنصر الزماني   

       أنه يوم تنال الجزائر عزتها وكرامتهـا فـي المـستقبل، سيـصبح             : المقصود من ذلك  

والحكومة الفرنسية قصصا يرويها الشعب الجزائري، وسيعتز الرفـاة فـي           " ديجول" 

                                                 
 .117، 116، صالديوان )1(
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حوا بالنفس والنفيس من أجل تحريـر بلـدهم         ضاب بدماء الشهداء األبطال، الذين      التر

  .صوامع، وسيهتف بالنصر كل أبناء الجزائر) اهللا أكبر(العزيز، وستدوي بـ 

تبين لنا من خالل ما سبق، أن الزمن الحاضر هو الذي ترأس باقي األزمنة، ثـم                

ير عن حدث هام من أحـداث الثـورة         يليه الزمن المستقبل؛ ألن الشاعر في سياق التعب       

 وهو يوم اإلعالن عن الحكومة المؤقتة للجزائر، الذي يعتبـر مـن أغلـى               ؛الجزائرية

  ت للمواطن الجزائري آنذاك، ففرح واحتفل بهذا اليوم؛ ألنه يعتبر بداية           فَّالبشائر التي ز

دالة على  نحوية  صيغ   هو يوم نيل الحرية واالستقالل، ولهذا وظف الشاعر          ؛ليوم آخر 

  .قطعنوتحيا، وال تطأطئ، وتبوء، : الحاضر من ذلك

نتهـادى،  ومسح،  تُوفك،  تُولنرى،  : أما الصيغ النحوية الدالة على المستقبل فنجد      

 وهكـذا تتـوالى أفعـال       ،يعتـز ويمـسي،   وسوف نلتف،   وتخضر،  وسوف يجلي،   و

قق إال بتحقـق    االستمرار؛ استمرار األفراح واالحتفاالت والهتافات، ولكن ذلك لن يتح        

الخالدة، وقد كان لهذه الثورة أثـر بـالغ         " ثورة نوفمبر " النصر والعال للجزائر، فكانت     

" تجاوب معه الشعراء أيما تجاوب، فتغنوا على وقعه بأشعار حماسـية، نوهـوا فيهـا              

  .)1(وبليلته العظيمة" بنوفمبر

اريخيـة، إذ   وقد كان الشاعر صالح خرفي من الشعراء الواصفين لهذه الليلـة الت           

  :)2(»نوفمبر« يقول في الخطاب الشعري

بايِمتُع نب الشُِّني فَنُ( وِرهمـبار(  

وفَرِمتُع ِلنه شَِتصو نْ ِميبعبار  

                                                 
، دراسـة موضـوعية فنيـة،       " 1962 -1954"  بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي         مصطفى   )1(

 .24ص

 .169، صالديوان )2(
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  انَ ِبفْ ِق.ِةولَطُ والبِفاِقو المرهشَ             

  ىروـ للْْلجسا، وينْ الدِعمسي مِف             

  اكَر بادنَِّزا، ونَِرج فَعلَطْ متَنَْألفَ

  ارـجـفَتَ فَهنَيِمـ كَتْرـثَّ، َأٍن

.......  

انْودفَاح جركع ن مصِمب من د  

  ارهزَأ ويبِد الجشَعتَانْ، فَاِررحاَأل

  دـ الكلُي لَضخَّم تَةًزـِجع متَْأبخَ                  

  ىر الكَِةنَي س ِفضرا، واَأله ِبياِج                  

نالحظ ورود الكثير من اإلشاريات الزمانية، بداية بالعنوان الذي عينـه الـشاعر    

، ولم يكن اختيار الشاعر لهذا الشهر اعتباطيا، بـل كـان   " نوفمبر" بأحد الشهور وهو    

.. الـصمود ..  العزم ..اإليمان« عن قصد، لما يحمله هذا الشهر من دالالت؛ فهو رمز         

، هو أول حـرف     ]...[وسائر أبجديات الرفض  .. التحرر... الثورة.. التمرد.. المقاومة

، هو  ]...[في قاموس أكبر ثورة تشهدها األمة العربية اإلسالمية في خريفها الحضاري          

منطق الفئة القليلة التي غلبت فئة كبيرة بإذن ربها، هو النار التي لم تكن على األعداء                 

  .)1(»!ردا وسالماب

، ورفعت منه )نفمبرا(بايعت من بين الشهور   « :ولهذا استهل الشاعر خطابه بقوله    

 ليس كبقية الشهور األخرى، إنما هو الشهر الـذي          "نوفمبر" ؛ ألن »لصوت شعبي منبرا  

تمت في مطلعه الوالدة التاريخية للشعب الجزائري من جديد، حين عقد العزم، وقـرر              

                                                 
 .102يوسف وغليسي، في ظالل النصوص، تأمالت نقدية في كتابات جزائرية، ص )1(
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ن بحق شـهر المواقـف والبطـوالت، شـهر الجهـاد واالستـشهاد              فكا ،)1(بأن يثور 

ـ رمزا تاريخيا يلهم الشعراء، ويسكن أشعارهم، وو      " نوفمبر" والتضحيات، فأصبح    ما ش

  .خالدا في ذاكرة كل مواطن جزائري

 على مستوى البنـاء اللغـوي       يولهذا نالحظ هيمنة هذا العنصر اإلشاري الزمان      

انية، والمرجع الذي تحيل إليـه أغلـب اإلشـاريات          للخطاب، فهو مركز اإلشارة الزم    

 فجرنـا   وليلـك،   وفجـرك،   ومطلع فجرنا،   وشهر المواقف،   : الزمانية األخرى، نحو  

  . شهرنا الداميوالضاحي، 

ويستمر الشاعر في تمجيده لهذا الشهر وتقديسه له بعبارات ومعان منسجمة، تنم            

 ؛ل ما يدل على تلـك االنطالقـة       الذي يرمز إلى ك   ،عن إيمان الشاعر بروح هذا الشهر     

ام، والصاعدون نحو المقاصل في إباء      ؤهبة، والدموع المسفوكة، والموت الز    تفالنار المل 

وشموخ، والوجوه المخضبة بالدماء، هذه وغيرها في نظر الشاعر ما هي إال رمز من              

  :)3(، إذ يقول)2( وصور من صوره،"نوفمبر" رموز 

يثْا واَأل ةَبحانَّ ِماِرر فَنُ(ا يمرب(  

  ىرـ السِةلَـاِفقَا ِلملَ عْلز تَملَ

  ىج الدهمتَلْ، تَار النَّيك ِفتُسدقَ             

  ارـمحا َأيبـه لَهتَـملْ ظُحيُلتُفَ             

  ٍةـقلَم ِبفَّ، جعم الديك ِفتُسدقَ

  ارِفس الماحب الصَلِحتَتكْ ِلتْفَغَْأ

                                                 
 .25، دراسة موضوعية فنية، ص"1962 -1954"  الجزائرية في شعر المغرب العربي بيطام، الثورةمصطفى )1(

 .26، صالمرجع نفسه )2(

 .170، صالديوان )3(
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  ىدـا الصهقُنُخْ ياءسر الخَةُظَفْواللَّ             

             والجِةفَي شَ، ِفوع.طَ المِحوفي الع ار  

  نما ِبرِختَفْ، متَو الميك ِفتُسدقَ

يلُعي كََلاِصقَو المِت ييهخَفْ ويار  

         والصِةفَ في شَتُمالم ملَِقز حمه  

  ارـِشـبتَس مهب ريـاِجنَا، يبرإ         

وتجدر اإلشارة إلى أن جذوة اإلسالم عقيدة وحضارة، ظلت في الشعر الجزائري            

، ولهذا كثر ذكـر الـدين       )1(معينا روحيا يستمد منه الشعراء القيم الخالدة والمثل العليا        

االستشهاد في سبيل جزائر عربية     اإلسالمي في الشعر الجزائري، وكانت فكرة الجهاد و       

، فهم مناضلون؛ ألنهم سخروا الكلمة الثورية الطيبة سالحا        )2(وإسالمية شعار المناضلين  

لهم، ليحاولوا بعثها في نفوس أبناء الشعب الجزائري في اللحظات الحالكة التي حفـت              

  .)3 (بهم في كفاحهم، لتشد من عزائمهم في جهادهم الخالص لوجه اهللا والوطن

سوف تبقى حرة عربيـة، مـا دام        » اهللا أكبر « ويتجلى ذلك في تأكيد الشاعر أن     

  )4(:الجهاد وحده سيحمل بشرى النصر، إذ يقول

  ن ِمتٌّ ِسه لَتْنَ عاضخَ المذاَإو

فَواِتنَالس ،تَاحضنالو ليدكَ مبار  

  ابـ الِجلقَ خَ منلَّ ج.ركباهللا َأ              
                                                 

، دراسـة موضـوعية فنيـة،       " 1962 -1954"مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربـي           )1(

 .274ص

 .246حرير، صنور سلمان، األدب الجزائري في رحاب الرفض والت )2(

 .274، صنفسهالمرجع  )3(

 .180، صالديوان )4(
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  ارـهنْا َأانَمن ِدا ِميه ِفقَّ وشَ،َل              

  ةًرــى حقَب تَوفَ س.بركْاهللا َأ

رِبعةًيكَ، حمالر صوقَاص دار  

  يـ ِفاِرـا، للنَّم، للدكبراهللا َأ             

  ارذُّـ، للبرا، اهللا أكْم السِدِبكَ             

 الفترة الزمنية   ،»المخاض عنت له ست من السنوات     وإذا  « :ويقصد الشاعر بقوله  

؛ ألن هذه الفترة تمخض عنها الكثيـر مـن األحـداث           )1960 إلى   1954(الممتدة من   

 الـذي خـاض     ، التي كان لها صدى في تحقيق الحرية والنصر لهذا الشعب          ،التاريخية

 قوى الظلـم    ى قوة من  تعلى أع " اهللا " هحربا إبادية لم يعرف التاريخ مثيال لها، ونصر       

والطغيان، وأكد للعالم أنه جدير بالحرية واالحترام بعد أن قدم قوافل من الشهداء فـداء               

  .لهذا الوطن

فاستقالل الجزائر لم يكن أبدا هدية من فرنسا، وإنما هو نتيجة تضحيات دامية قام              

قال إلى االقتناع بأن الجزائر جزائرية، إذ       ) ديغول(بها شعب هذا الوطن، مما أدى بـ        

 باسم فرنسا أن أواصل الطريق الموصلة ليس إلى الجزائـر           لقد قررتُ « :في مذكراته 

  .)1(»جزائر جزائرية بحكومتها ومؤسساتها وقوانينهاإلى التي تقودها فرنسا، ولكن 

، نذكر  )م1960 -1954( ومن أهم األحداث التاريخية التي شهدتها الفترة الزمنية       

  :على سبيل المثال

  ). م1955 أوت 20( ل القسنطينيهجوم الشما* 

  .)م1956 أوت 20( مؤتمر الصومام* 

                                                 
 -م.ق814(  إلى خـروج الفرنـسيس     ننيقيييصالح فركوس، المختصر في تاريخ الجزائر، من عهد الف        : نقال عن  )1(

 .278، دار العلوم، عنابة، الجزائر، ص)م1962
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  ).م1958 سبتمبر 19( إقامة الحكومة الجزائرية المؤقتة* 

 ديـسمبر   19(اعتراف األمم المتحدة بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره        * 

  ).م1960

اصـر  باإلضافة إلى اإلشاريات الزمانية التي سبق ذكرها، نجد حضورا مكثفا لعن          

شـهرنا،  وفجرنـا،   والغـد،   واألمس،  والصباح،  والليل،  : أخرى تدل على الزمان مثل    

  .السنواتو

 ألن  ؛وعلى صعيد البنية الزمنية النحوية نالحظ هيمنة واضحة للفعـل الماضـي           

 الفعل  -زمن التكلم جاء بعد وقوع الحدث المتمثل في اندالع الثورة الجزائرية، كما أنه            

شت، تَانْواهتزت،  وت،  ودو   أثرت،(اضي  ا في الزمن الم   دتجد يعكس حدثا م   -الماضي

  ).مخضتَو، خبأتَوانتعش، و

 داللـة   تكما نالحظ حضور الكثير من األفعال المضارعة صيغة، ولكنها اكتسب         

   يخنقهـا،  وتكتحل،  وتحيل،  وتلتهم،  : بقت بفعل ماض، من ذلك    الزمن الماضي؛ ألنها س

  .يفخرويتيه، ويعلو، و

ي عناصر تشير إلى أماكن، يعتمد تفـسيرها علـى          ه:  المكانية اتياإلشار – 3

ة التكلم، ويكون لتحديد المكان أثره في اختيار العناصر التي تـشير            حظتكلم ل ممكان ال 

  . إليه قربا، أو بعدا، أو وجهة

هـذه،  وهذا،  : ويصعب على المتكلمين باللغة أن يفسروا أو يستعملوا كلمات مثل         

 وقفوا على ما تشير إليه بالقياس إلى مركز اإلشارة إلـى            اإذ إال ،كلهناوهنا،  وذلك،  و

  .)1(»فهي تعتمد على السياق المادي المباشر الذي قيلت فيه  « ،المكان

                                                 
  .  22، 21محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )1(



   ديوان أطلس المعجزاتفياإلشاريات       الفصل األول                              

                                                         

 - 75 -

في هذه الجامعة، أو فـي      ): هنا(، قد يعني    »أريد أن أدرس هنا   «:فلو قال شخص  

فـة  عرفسيره إال بم  عنصر إشاري ال يمكن ت    ) هنا(ألن  ؛أو في هذه المدينة    هذه الغرفة، 

  . المكان الذي يقصد المتكلم اإلشارة إليه

 ،)1(وتجدر اإلشارة إلى أن أكثر اإلشاريات المكانية وضوحا هي كلمات اإلشارة            

ذلك وغيرها من كلمات اإلشارة إلى قريب أو بعيد من مكان   وذاك،  وهذه،  وهذا،  :  نحو

مل معنى اإلشارة إلى قريب أو      ك من ظروف المكان، التي تح     لالمتكلم، وكذلك هنا وهنا   

خلـف،  وأمـام،  وتحـت،  وفوق، : بعيد من مكان المتكلم، وسائر ظروف المكان، نحو    

  . وشمال

تختص بتحديد المواقع باالنتساب إلى نقاط مرجعيـة فـي           «فاإلشاريات المكانية   

ن إ الحدث الكالمي، وتقاس أهمية التحديد المكاني بشكل عام، انطالقا من الحقيقة القائلة           

إما بالتسمية أو الوصف مـن جهـة        : هناك طريقتان رئيستان لإلشارة إلى األشياء هما      

  .)2(»أولى، وإما بتحديد أماكنها من جهة أخرى

كما أن تحديد مرجع العنصر المكاني مرتكز على تداولية الخطاب، وهو ما يؤكد             

ديقه ، ليبلغه   أهمية توظيفه لمعرفة مواقع األشياء ، وذلك كما في قول شخص يهاتف ص            

فبالرغم من اكتمال الخطاب لغة،      ،»تقع الورشة على يميني   «: عن مكان وجوده بقوله     

وبالرغم من معرفة المتلقي بموقع الورشة، إال أنه ال يستطيع معرفـة موقـع المـتكلم                

 سير المتكلم، لذلك فمعرفة الموقع فـي الخطـاب          اتجاهبالتحديد، إال إذا استطاع معرفة      

  .)3( المتكلمواتجاهمعرفة مكان التكلم، : ن هماتستلزم شيئي

                                                 
  .  22، ص المرجع السابق )1(

  . 84 ص  مقاربة لغوية تداولية،عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، )2(

  .  85المرجع نفسه، ص  )3(
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 »هنا«وتتعدد داللة العناصر اإلشارية حسب ورودها في السياق، فظرف المكان          

  :  الذي ورد فيه، مثل قولنا)1( إشارة للقريب، يختلف باختالف السياقاسمهو 

  .  أي من هذا المكان؛ا اندلعت الثورةنمن ه* 

  .  أي من هذا المنظور؛أصوال فلسفية ولسانيةتبين أن للبنيوية نمن هنا * 

 ألنها تقوم   ؛ التعريف تدخل في العناصر اإلشارية     »أل«ويرى بعض الباحثين أن     

 اإلشارة يزيد عليها بالداللة     اسم بينهما، أن    ق اإلشارة، والفار  اسمبالوظيفة التي يقوم بها     

ب وال بعـد، ويـرى       التعريف فهي غير موسومة بقر     »ل  أ «على القرب أو البعد، أما    

  :، بمعنى)2(شاريإ مفهوم ههؤالء أن التعريف في أساس

  ). بعد ( + أو ) قرب ( +  اإلشارة اسم           

  عنصر إشاري 

  ).  بعد -( و )  قرب -( التعريف ) ل أ(         

 الحظنا ورود الكثير    » أطلس المعجزات    «بعد تتبع الخطاب الشعري في ديوان       

   )3(:» الجزائرم يو«مكانية، من ذلك قول الشاعر في الخطاب الشعري من اإلشاريات ال

يا ابشَن يِبع .يإ دتَا نَليـرتْام   

   االَوــ ونَةًـاعجا شَينَِدــتَفْتَ

ح                   يهىتَفَ اا يالج ِبِراِئز أِسالب   

       وحيـنْ ِمميَل الجا ِنهاالَـض   

  ـ  الْابج لَاعطَتَ اسو لَرص ِميُلِن

   االَـمو الرزـغْ يكقا إليوـ شَيدِب

                                                 
  .  25صباب الذكر والدعاء أنموذجا، ، حورية رزقي األحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداولية ) 1(

  .  23آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صمحمود أحمد نحلة،  ) 2(

     .85- 83، ص الديوان ) 3(
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........  

   اهرو تَ لَ أننِح يمـكَ) ى درـَب(

   االَـ سكودـا عـم ِد منارمحَأ

 ........  

   ينِن حعـجر ) اِترالفُ ( يرِروخَ

   االَـتَـغْما ـًب َأىكَـ بٍمـيـِتيِل

  ـ خَ تُولَ) ان ـنَبلُ ( جوـلُثُ تْنَّم تَم                 كَ

ض                 ـ ِمبنج ـِحركـِك الزاالَذَـ قُي   

ـالكَ( ى لَوععِةب ( ـالحاِمرد ـعاء   

يـا ابشَن نَي ِبـِبعاَ نَِرـصتَقد ى الَع  

.........  

  ـض الخَ(و ) شْاِكرم (ه لَبلْ قَتَنَْأ

ار(ـوع تَلُـ ضردنْ عـَ النِّك    االَص

ِعتَ                              واسِل ( نيبِجتُ) ايبشَ ِبكٍبع   

  ىـلَ و آاكدي ِف ِفده الععطَ                              قَ

أو تفسير معاني اإلشاريات     استعمال ،سبق أن أشرنا إلى أنه يصعب على اإلنسان       

والمكـان المركـزي فـي هـذا         ،)1(المكانية، إال إذا وقف على ما تشير إليه من مكان         

  :  في قولهرلشاعا، الذي يشير إليه "الوطن العربي" الخطاب هو 

ِهِذ هي ا جيِراِئزثْ واَألةَب ــح   

نَوي ِلطْ تَاِر رِرصاَألك ـماالَي   

                خً َأيطِّتخُ       ونَا ها عـِبرا ي  

                                                 
  .  21محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص )1(
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   آالَ، واءبِرقْ َأنوي الكَِدِجت                       َ 

، التي يقصد بها الشاعر األماكن      "وثبة األحرار " يشير إلى   " هذه  "  اإلشارة   فاسم

إنه ، ف "هنا  " العربية التي سبق ذكرها في القصيدة، وكذلك األمر بالنسبة لظرف المكان            

 ألن الشاعر يرى أن الثورة الجزائرية، هي ثـورة كـل            ؛» وثبة األحرار    «يشير إلى 

العرب من المحيط إلى الخليج، ولهذا تعددت اإلشاريات المكانية للـوطن العربـي، إذ              

و ليبيا   ،مصر، و بردى، ولبنان، والفرات، ومراكش، وتونس الخضراء       : تحددت بذكر 

، فقد ذكـرت ثـالث      خطابحملها ال ي األحداث التي    وتأتي الجزائر في صدارة    ،سياآو  

سـهولها  وجبـال األطلـس،     واألطلس األشم،   : مرات بلفظها، باإلضافة إلى ذلك قوله     

  .والتالال

إن توظيف الشاعر لتلك األماكن العربية يدل على أن الثورة الجزائرية مست كل             

فقط، بل هي ة جزائريالوطن العربي، وسكنت قلب كل مواطن عربي، فهي ليست ثورة        

  : )1()الجزائر الثائرة (  يقول الشاعر في الخطاب الشعري إذثورة عربية إسالمية، 

   ٍد واِحٍرطْقُ ِل الَنِكا، ولَنَرثُ

  ا ـمعج َأِةبرو العاِرطَأقِْل. انَر              ثُ

اَل قَمننَّ عا في العروةًالَ قَِةب   

  ى عا وادنَيلَا عورى زرتَد افْقَ              فَ

  : وقوله

  ا مالد ِبرطُقْي تَر وِهاِئز الجفُّكَ

  ا عفَد ِمنضحتَ ي وِهِراِئز الجفُّ              كَ

   الَالس وأ ،ادم الضني َأن ِميَل ِقولَ
                                                 

  .   125-123، ص الديوان )1(
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لَ               ح وجنَتُه حو العرُأ ِةوبصـبا ع  

   تْقَطَنْ ًأنفُ سرص ِمن ِمتْرحبم َأكَ

  ا عض رِةاعج الموِخي كُ ِفِدمالح               ِب

   تَْأـفَدَأ، فَاكنَ هتْسر َأةًنَح شُمكَ

  ا عمزـَ ميِقِرـ الطَِّةعاِرقَا ِبولْ              شَ

  : وقوله

عرنْ تَ، والَجى الكُسإنَّ، فَتَويا ـه  

  ا عمد مِةاحم السِدي ِبأتْقَر َأم            كَ       

داريف يالتِّض برنَ في جا ـَهـاِتب  

  ا ـعدخْ تَنـ، لَـِهيِقِربا بهنَِّك                   لَ

 باإلضـافة إلـى     ، والكويـت  ، مصر :هيفاألماكن التي ذكرت في هذا الخطاب       

لم يبق مجرد سلسلة جبليـة،      " أوراس  "  ألن   ؛خطابهالذي استهل به الشاعر     " األوراس"

بل أصبح رمزا يلهم الشعراء، ويـسكن        ،)1(كانت في يوم من األيام حصنا منيعا للثوار       

 الـذي   ، هوكفاحهذا الشعب   أشعارهم، إذ اتخذه الشاعر منبرا يروي من خالله صمود          

   )2(:، إذ يقولهواستقاللبلده  واستشهد من أجل تحقيق حرية ،جاهد

  ا  ـعمج الميح ) اِسراألو ( ِربنْ منِم

  »اعا مقَطَ نَد قَاشُشَّ والرادضال فَ«                     

  ا رـبنْ ِمةَولَطُـد البـِجا تَنَ هرظُانْفَ

تَ                      ورةَولَطُ البِمِرزاِئ في الج فَدا ـع  

                                                 
  .     118 تأمالت نقدية في كتابات جزائرية، ص ،يوسف وغليسي، في ظالل النصوص )1(

  .    121، ص الديوان )2(
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   ـيقَتَار، فَابرنَالما نَتَلَّ ِغِورلم تَ

  ا ـعنِّمـتَم) اـسلَطَْأ ( ِةابطَخَلْا ِلنَـ                     

 بأن الكلمة   «ي من ذراه المجمع، مصرحا    يمنبرا يح ) األوراس( لقد اتخذ الشاعر    

 القرار الحاسم بتفجير الثورة وإشعال      اتخاذ ألنهما توافقا في     ؛والرشاش شيئان متالزمان  

 مما أدى بالثوار إلـى اللجـوء   - إشارته إلى عدم جدوى السياسة مع العدو  د، وبع فتيلها

لجؤوا إلى الجبال،   يار قد قرروا بأن     و ذكر بأن الث   –إلى لغة القوة التي يجسدها المدفع       

 لغة الرصاص التي زمجـرت بهـا ذرى األطلـس           ؛لمقارعة العدو باللغة التي يفهمها    

  .)1(» حقيقتهاتمنع والتي أظهرت البطولة علىمال

 ؛وال يزال أكثر إثارة لقريحة الشعراء، وجذبا لشاعريتهم       " األوراس  " ولهذا كان   

منذ أن كان، كانت المقاومة، وكان الرفض لكل دخيل وغاز، كما أنه            " األوراس  " ألن  

    :، وشعار البطولة والوحدة الوطنية، إذ يقول عبـد اهللا الركيبـي           ةرمز الهوية الجزائري  

التي انطلقت منهـا الثـورة،      " األوراس  " ان الناس قد تغنوا بالثورة، وبجبال       وإذا ك  «

 لهذا، وحق لهم أن يـشيدوا       ا بهذه الجبال، فحق للشعراء أن يكونوا رواد       اسمهاواقترن  

        » أوالد سـلطان     «و » الجبـل األزرق     «و »و أحمـر خـد    « و »شليةب «باألوراس و 

 لهم أن يتغنوا بمآثرهـا وأمجادهـا، بالرجـال           حق .وغيرها... » جبال األطلس    « و

       والمقاومـة بالـشموخ والعظمـة، بـإرادة اإلنـسان           ،والنساء، بالكبرياء والـصمود   

  .)2(»والطبيعة 

                                                 
  ،ةـيـ، دراسة موضوعية فن"1962 – 1954" مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  )1(

  .     109 ص 

، الجزائـر،    للنـشر والتوزيـع    األوراس في الشعر العربي ودراسات أخرى، الشركة الوطنية       ،  عبد اهللا الركيبي   )2(

  .   10، ص 1982
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بـدل   الذي يشير للقريب،  " هنا" أن الشاعر وظف ظرف المكان       لالنتباهوالملفت  

 ا وإن كان بعيـد    "أوراس"أن   ألنه أراد أن يثبت      ؛الذي يشير للبعيد  " هناك"ظرف المكان   

، "بالمسافة العاطفية "  قريب منه عاطفة، وهذا ما أسماه بعض الباحثين   هعنه مسافة، فإن  

جبال وطنه وأحيائه، وسهوله    ل، وهذا يدل على حنين الشاعر       )1("اإلشارة الوجدانية   " أو

م وأشـواقهم،    من آالمه  خفيفتال ألنه كثيرا ما يلجأ الشعراء وهم في الغربة إلى           ؛وتالله

       بهم، كقول الشاعر فـي الخطـاب الـشعري          سنائ أوطانهم وأحيائهم لالست   باستحضار

  : )2()عهد جديد ( 

سفَوي س النَّيِلجِتيم لكالس حهاب  

   هابـ صِراِشدي الم ِفرضخْ تَمثُ

ويرى المرَأء ـلَههوص حـهاب   

  ) هابنَّع( و) هناتْب( و) هايجِب(ي ِف

في الب                  وِفياِرر ي الرى ِفبي المر اِشد  

                  ـسفُّـتَلْ نَفَوللْ،ىنَـ للم ر ـاِئشَب  

حِس ( ييِبفْوطُ∗) ا تَر اٍدويٍقِح س   

   ِقـيِرـي الطَّـا ِفنَـنَّ َأَلهر اَألبخَ

 ............   

حقُّتُ ( يتر (حي ) ل يِخالنَّ) يواِد  

حغْاَأل ( يِم) اط ويِل النِّاِففَ ِضن   

                                                 
  . 23دة في البحث اللغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة، آفاق جدي )1(

  .    115، 114، ص الديوان )2(

 .   اسم روماني قديم لقسنطينة∗
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ي النَّات ِلهايب ـينـ الطُّقِّ دوِلب   

يِدالَا ِبيـيـخُـ لليِدِرغْ، وزِلو   

إنما هو  ةقسنطينو، ةعنابوباتنة، وبجاية، : نحو،  إن ذكر الشاعر لكل هذه األماكن     

ر بأرض وطنه، وتمجيده لها، فهي ملء كيانه، وجـزء ال           دليل قاطع على تعلق الشاع    

تن بجمالها، وهام بوصف مالمحهـا الخالبـة، ومظاهرهـا          يتجزأ من وجوده، ولهذا فُ    

   .المختلفة من جبال، وسهول، ورمال، ونخيل 

الذي يـشير للبعيـد،     " تلك  "  إلى ذلك نجد حضورا قويا السم اإلشارة         باإلضافة

   :)1()صرخة جزائري ( لشعري كقول الشاعر في الخطاب ا

  ا ينَ ِفِةروبن الع عيِنلْس تَالَ

  ا ـنَـيِفا درْأـ ثَزِفتَسا تَهإنَّ

  ا نَــين رنِرتَ  ةٌبا حـهإنَّ

  ا ـينَِدتَع الماوةَـسى قَحدتَتَ

  اور ـغَ المكلْــِت ِبعةٌـما شَهنَّإ                 

  ائر زي الجى ِفج الدقَزا مهرونُ                 

........  

  ي اِرـح الصكلْ ِتاِلمن ِر ِمةٌرذَ

  ار ـحـ الِبكلْ ِتاِببن ع ِمةٌرطْقَ

  : وقوله

  ر ـٍخْ فَِراِعـ بشَةًر منـكُ َأمـَل

  ي ِرـغْ تُرـاِبنَمت الـانَ كَنِئولَ
                                                 

     .104- 102، ص المصدر السابق )1(
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  ي رـ ِسملَـع واهللا ييـنَِّأ ريغَ

يالِععثُ بي ِفزع وِشيوِقر يرع   

  ر زاِئ الجكلْيل ِتِل سِياِن أرن               َأ

لَ               بدوالِفِسْأ الب دـرِخافَا والم   

 ألنـه كـان     ؛الذي يشير للبعيـد    »تلك   « نالحظ أن الشاعر وظف اسم اإلشارة     

 مـدينتها   ؛سكه بكـل شـبر منهـا      مهاجرا عن وطنه، ولهذا أفاض في التعبير عن تم        

تلـك  وتلك البحار،   وتلك الصحاري،   وتلك المغاور،   : وصحرائها، جبلها وساحلها، فقال   

 ألن الجزائر عظيمة في     ؛في كل هذه المواضع تحمل معنى التعظيم      " وتلك   " .الجزائر

قلب الشاعر، فهي بلد البأس والفدا والمفاخر، ورمز للوطن الصامد المكـافح، الـذي              

  .  من أجل تحقيق الحرية والنصر بقوافل من الشهداءضحى

، قد تضمن أكبر عـدد مـن        )نوفمبر(  إلى أن الخطاب الشعري      وتجدر اإلشارة 

المغـرب  والبيضاء،  : األماكن، إذ بلغت حوالي خمسين اسما أطلقها على األماكن،نحو        

 يافـا، وجرجـرا،   والونـشريس،   وليبيـا،   والمغرب األقصى،   والخضراء،  والعربي،  

البحـرين،  وثالث الحرمين،   و،  لونيسموالغوطتان،  وبردى،  وبور سعيد،   وإسرائيل،  و

الفيتنـام،  وبيـت أبـيض،     وموسكو،  وبكين،  وجكرتا،  و ،كوباوالجزيرة،  والكويت،  و

  .وإفريقيا

إن ذكر الشاعر لكل هذه األماكن العالمية، إنما يدل على أن الثورة الجزائرية بلغ              

 تمتـد افقد   «ن أكبر الثورات وأشهرها في القرن العشرين،       ألنها م  ؛صداها كل العالم  

 لها، وحتى إلى التي جاءت بعدها، فغيرت في         ةآثارها إلى العديد من الثورات المعاصر     
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ها، مما جعل شعوبها تعطي لها من دمها وجهدها ومالها بكـل            قوتمسارها وزادت في    

  .)1(»سخاء وزهد

 ذكرها، نجد حـضور الكثيـر مـن         باإلضافة إلى العناصر اإلشارية التي سبق     

أمام، وتحت،  وفوق،  : ديوان كان محدودا، نحو   الاإلشاريات المكانية، ولكن توظيفها في      

    .لف، و وراء، وهنا، وهناك، وهنالك، وهذيخو

باإلحالة  قد يلتبس هذا النوع من اإلشاريات     : اإلشاريات الخطابية أو النصية    -4

ـ عض من اإلشاريات، ولكن منهم من فرق بينه       إلى سابق أو الحق، لذلك أسقطها الب        ؛ام

 محمـد    «:شير إليه مثـل   تفرأى أن اإلحالة يتحد فيها المرجع بين ضمير اإلحالة وما           

والـضمير  ) محمد (االسم، فالمرجع الذي يعود إليه      »نيطالب وهو من الطلبة المجتهد    

لمرجع، بل تخلق   أما اإلشاريات الخطابية فهي ال تشير إلى ذات ا         واحد،) هو(المنفصل  

 لكـن    «:شخص يروي حكاية ثم ذكرته بحكاية، فيشير إليها بقوله        : مرجعا جديدا، مثل  

     .)2(، فاإلشارة هنا إلى مرجع جديد»تلك حكاية أخرى

عد من خواص الخطاب، وتتمثل في العبارات التي        لكن هناك إشاريات للخطاب تُ    

يحتار في ترجيح رأي على رأي      تكلم، فقد   متذكر في النص مشيرة إلى موقف خاص بال       

:  فيستعمل ، أو يضرب عنه   ،ومهما يكن من أمر، وقد يستدرك على كالم سابق        : فيقول

           : فيقـول  ،فضال عن ذلك، وقد يريد أن يرتـب أمـرا         :  فيقول ،وقد يضيف  لكن أو بل،  

   .)3(من ثم

                                                 
ص    ، دراسة موضوعية فنية،     "1962 – 1954" مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي          )1(

279.  

    .  24ق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة، آفا )  2 (

    .  25، 24المرجع نفسه، ص )  3 (
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   من ذلـك  الكثير من اإلشاريات الخطابية،     " ديوان أطلس المعجزات  " وقد تضمن   

، »مأسـاة تبـسة   « ثالث مرات في الخطاب الشعري،       ؛التي وردت أربع مرات   " بل  " 

في الرابـع مـن مـارس       " تبسة  " ل بمناسبة المأساة التي تعرضت لها مدينة        يالذي ق 

م، حين أغار المستعمرون على األحياء العربية فيها، فأحرقوها وأتلفوها، وقتلوا           1956

لنا الشاعر رحلة العذاب، وصور المعاناة، وسوء المعاملة        فوصف  ،  )1( وعذبوهم سكانها

   )2(:ب، قائالص منها أبناء تلك المدينة تحت سلطة العدو الغانىالتي عا

اذَملْ ِتتْنَا جِفةُنَِّج اَألك طُـي الب   

  ا ؟ رارسا َأهِبي غَنوا عفُِشكْتَ ِل                     وِن

اذَماُلفَطْاَألى نَا جو ـفُِطقْتَى تَّ ح  

ه                     ِمم ن حِقاِئدع ا َأنَِرمزـها ؟ ار  

اذَملْ ِتتْنَا جالنِّك سِهى تَتَّا ؟ حيم   

  ا ؟ ارو ِجوِشح الوع مبيِطتَس                     وتَ

شَْلب ردنَِّإا وهـ ولَاهُأتْد و ـس  

شَنْا َأ                 دي ِجـ ِفتْـبكُِمـسفَظْ َأما ار  

ْلبر وَلفْوا الطِّعإنَّ، فََئِر البه   

س                 كُـيقُِذيـ ِممَأِهـِسْأن ب ـمرا ار  

ْلب صيلْوا ِتركالس وَلهاِبقَ ما ر  

اذْ                ووا الِجرغُاِتخَاِم الشَّاَلب ـبا ار  

                                                 
    .  258نور سلمان، األدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، ص  )  1 (

    .  21، ص الديوان)  2 (
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  )1(:في قوله، » ثائر لم يعد رهين جبال «رة واحدة في الخطاب الشعريوم

  ال ـب ِجينِه ردع يم لَراِئثَ

ْل                بح دإلَاه ى العاِصوس ْأم ب  

 حيـث   ،» لكـن    «االسـتدراك باإلضافة إلى ذلك نجد حضورا قويا ومكثفا ألداة         

  ) 2(:ن ذلك مرة، مثالثة وعشرينوردت 

 يِغب نَاِررح اَألةَيشَ ِعنِك ولَ*

ود               ونوِغلُ با نَهوِدلُـ الخُُلي   

   ٍدـ واِحٍرطْقُل  الَنِكا، ولَنَرثُ* 

  ا ـعمج َأِةوبر العاِرطَقَْأا ِلنَرثُ                 

 *بوا ـنَنَيالَـالسم عهــِكـولَ دن   

   بافَـا والِكنَنَيَأح ،ـفَوى العود ـه  

   كن لَنس الحيِقشْي ِعِف ) سيقَ ( اأنَ* 

  ر اِئزا جى يوي الهِف) يالَيلَ ( ِتأنْ                     

والجدير بالذكر أن هناك إشاريات خطابيـة تؤخـذ مـن اإلشـاريات الزمانيـة            

وقـد    و الرأي الـسابق،    الفصل الماضي من الكتاب،   : واإلشاريات المكانية، نحو قولنا   

ـ هذا الكتاب لإلشارة إلى كتاب قريب، أو تلك الحكاية إشارة إلى حكاية ب : يقال عبهـا  د 

  ) 4(: ومثالها في الديوان قول الشاعر،)3(القول

  ا هعـقْا وانَفَد كَي قَآِس المكلِْت* 

                                                 
    .  57، ص المصدر السابق)   1 (

    .  235، 207، 123، 67، ص المصدر نفسه)   2 (

    .   24ود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، صمحم)   3 (

    .   151 ، 117 ، 114، 26، 20  ص،المصدر السابق)   4 (
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ِث                 لييرب ينإا نَـوِعلُ ضعصاار   

  انَرثُ، فَتَْئِدا صـنَوفُيس كلْوِت*

   الَقْ صاِقنَعى اَأللَا عه لَومر                   نَ

 *وفَسي النَّيِلج لْ ِتسيمكالس حهاب  

   ـهاب صِراِشدي الم ِفرضخْ تَم   ثُ

*ـيومخْ يبو دـلْ ِتويكالم ع اِفد  

  ع اِموص) ر بكْأاهللا ( ـ ي ِبودتُِل

 *إن دـمقَْأل، تَـقْطَه نَِب  اعىو     

  ل ــاِبـقنَ الَكلْ ِتيِون دا ِمرثََأ      

 االجتماعيـة وهي ألفاظ وتراكيب تشير إلى العالقة  : االجتماعيـة  اإلشاريات   -5

 من حيث هي عالقة رسمية أو ألفة و مودة، ويـدخل فـي           ،بين المتكلمين والمتخاطبين  

    نحو اسـتعمال    ،رسمية صيغ التبجيل في مخاطبة من هم أكبر سنا من المتكلم          العالقة ال 

 :للمفرد المعظم لنفسه، وتشمل أيضا األلقـاب نحـو        " نحن"للمفرد المخاطب، و    " أنتم  " 

       حضرتك، وسـيادتك، ومعـالي الـوزير، وفخامـة الـرئيس، والـسيد ، والـسيدة،                

  ) 1(.واآلنسة

ي الديوان بين الشاعر ووطنه الذي هاجر عنه، وقضى         لقد تحققت عالقة المودة ف    

 عن األهـل والخـالن،      واالبتعاد االغترابطيلة حياته بعيدا عنه، لهذا كان يشكو آالم         

   واليـأس   االنكـسار فجاءت أغلب الخطابات الشعرية في الديوان، تدل على التوجع و           

  ) 2(:وتتضح أكثر في قوله، اءقوالش

                                                 
  . 25 آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص ،محمود  أحمد نحلة )  1 (

    .  101، ص الديوان)  2 (
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   ينِّـغَا والتَّنَلى الِغ عيِنملُ تَالَ

   يـِنـملُ تَ، الَيِتوبر عياِنمَأِب

بنَيفَ -اهقَرالز مان –و بيِني   

ورِبيِنتْم هِرجتَّـا والهيـنِّج   

، حيث كان دائما يصور لنا      )الشعب الجزائري   ( كما تحققت بين الشاعر وشعبه      

 من تقتيل وتـدمير     ؛لمقترفة في حقه  مأساة هذا الشعب الذي صمد أمام بشاعة الجرائم ا        

فصور لنا معانـاة الـشيخ، واألم،        ،)1(، وانتهاك للحرمات وحقوق اإلنسان    وإبادة وقمع 

           :)2(»يوم الجزائر «  الشعريخطابال إذ يقول في ،والطفل، والرضيع

   هـتْدقَفْ َأٍلوخَ وممـِع مم                    كَ

                 طْ   سةَوالم ِدتَعينع االَا وخَم   

ودعالب اِئ قَتَيا وَأما شَبا خًي  

   الَالَــتَا تَهـوعما دمُأو

و                  جدالب ِح- ِتي ينع ادي ي اِسو  

   الَالَـطْا َأمـِهيلَ ع-ِهـيد                  واِل

   يِهلَِإي ـِنبِج َأي؟ِبي ؟ َأم ُأنيَأ

   ؟ االََؤا السذَ هيبِج يٍتو صيَأ

   التي فرضت على الشعب الجزائري، تأتي مساءلة المأساويةوأمام تلك الوضعية 

   )3(:الشاعر

                                                 
ص     ،دراسة موضوعية فنية،     "1962 -1954"  العربي   مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب       )1 (

125   .    

     .   80، ص الديوان)  2 (

    .   138- 136المصدر نفسه ، ص )  3 (
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أيِمن خْإ نيِتوِح الضيـ  الِعِي ِفةَي  

   هيِحـو ضد العِدي ي ِفمه ؟ وـِد     

 ..........  

ـأينز ـهر يوقَـ فَفُّريٍمـِت ي   

      يحضنخْ الصنَّـظَ رِحه جَأر ه م  

  ى وـلَـتَ يٍعـاِئ جنى ِمولْ حنيَأ

اَألُلِص     ي مِفس ي الصـ ِباِمييه ِمو  

  ـ   ي الِعِةلَيي لَ ِفوِرغُض الثُّم ونيَأ

  ه ـِمـلِْس ِبيهِت ي ٍنـِطوي م، وِفـِد     

...........  

أيُأن م يفُّحها السـعشْ نَدى، و  

   يآلِلـلم اـيِظا نَـهِئانَ أبدقِْع    

أيقَن بتْنَّر حلَ عِهيالز ور ـه  

  ورـي الطُِّهيلَ عتْو هٍديِه شَن    ِم

أيٍلفْ ِطنياِدنَ ي) بااب( و)ماام(  

  ـورخُ الصِهيلَى عد الصدرتَ    فَ

  ـي اللَّعـ موهممي تٍَخي شَنيَأ

  ير ِص النَّزِع يم كَِليي اللَّ، وِفـِل    

     وتجدر اإلشارة إلى أن الشاعر ضالتي تـشير إلـى     ن ديوانه الكثير من األلفاظ      م

 ،رهـط و  شيخ،  وطالب،  والشاعر،  والخطيب المصقع،   : ، نحو طبقات اجتماعية معينة  
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ة، غـا الطوجيـوش،   وعـصابة،   وجندك،  واألبطال،  والشهيد،  والمواطن،  والشباب،  و

  .  األوغادواألعداء، و

وإذا كان التفكير في التلفظ قد تطور بطرح إشكالية اإلشاريات، فـإن التداوليـة              

جاءت من إشكالية الفعل الكالمي، التي تؤكد أن كل ملفوظ يخفي بعدا كالميا؛ أي الفعل               

  )1(.، وهو ما يدعى باألفعال اإلنجازيةالحدث الكالميالذي يشكله 

                                                 
 .125، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، صذهبية حمو الحاج )1(
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تعد نظرية األفعال الكالمية من بين النظريات التداولية التي اسـتأثرت باهتمـام             

الباحثين في مجال الدرس التداولي، وقد تأسست هذه النظريـة علـى يـد الفيلـسوف                

يرى أن وظيفة اللغة األساسية ليست إيصال المعلومـات         « ، الذي   "أوستين" اإلنجليزي  

 تتكفل بتحويل األقـوال التـي تـصدر ضـمن           والتعبير عن األفكار، إنما هي مؤسسة     

  )1(.»معطيات سياقية إلى أفعال ذات صبغة اجتماعية

في تأسيس هذه النظرية من انتقاده للرأي القائل إن اللغة تهدف           " أوستين"وانطلق  

بالخصوص إلى وصف الواقع، وأن وصف شيء معين، ال يمكن له أن يخـرج عـن                

اؤه التي حاضر فيها ترمي إلى تفكيك أواصر        كانت آر « إطار الخطأ والصواب، ولهذا   

تلك النظرية، وتفنيد مزاعمها التي تحصر مهمة اللغة الوحيدة في إنتاج تراكيب خبرية             

، وصرح أن هناك بعضا من الجمل ال يمكننا الحكم عليها بمعيـار             )2(»صادقة أو كاذبة  

ها أو تـسعى إلـى      الصدق أو الكذب، وال تصف الحالة الراهنة أو السابقة، وإنما تغير          

   .تغييرها كجمل االستفهام، والتعجب، واألمر

هـي المنطوقـات    « بين نوعين من المنطوقـات    " أوستين" انطالقا من ذلك ميز     

التقريرية الوصفية، ونوع آخر يتشابه مع النوع األول تشابها ظاهريا في البنية، غيـر              

هـذا النـوع    " أوسـتين "يـسمي   و[...] أنه ال يقوم بالوظيفة التي يقوم بها هذا النوع          

  )3(.»بالمنطوقات األدائية

                                                 
، 2003،  1عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، منشورات االختالف، الجزائر، ط            )  1(

  .155ص 

، 1 عبد القادر عبد الجليل، المعجم الوظيفي لمقاييس األدوات النحوية والصرفية، دار صفاء، عمـان، األردن، ط                )2(

  .193 ص ،2006

صالح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، لبنـان،    )3(

  .137، ص 1993، 1ط
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 تخضع لمعيار الصدق والكذب، مـن       - التقريرية -وإذا كانت المنطوقات األولى   

 ال  - األدائيـة  -، فإن النوع الثاني مـن المنطوقـات       »محمد طالب مجتهد  « :مثل قولنا 

يتيح « منطوقات؛ ألن هذا النوع من ال     »كم الساعة « :تخضع لهذا المعيار، من مثل قولنا     

  )4(.»إنجاز عمل أكثر من التلفظ بقول فقطللمتكلم أو الكاتب 

  :مفهوم الفعل الكالمي: أوال

الفعل الكالمي هو كل ملفوظ يفضي التلفظ به في شروط معينة إلـى حـدث أو                

" أوسـتين "، وقد ميز   )5(فعل، ينتج هذا الفعل آثارا قد تكون لغوية، وقد تكون غير لغوية           

  )6( :نواع من األفعال اللغويةبين ثالثة أ

  . الذي يتحقق ما إن نتلفظ بشي ما: الفعل القولي-أ

 وهو الذي يتحقق بقولنا شيئا ما؛ أي ما يؤديه الفعل القولي            :اإلنجازي الفعل   -ب

  .من وظيفة في االستعمال كالوعد، والتحذير، واألمر، والنصح

  .نجازي في المتلقيوهو األثر الذي يحدثه الفعل اإل:  الفعل التأثيري-ج

  :ويمكننا أن نجمل هذه األنواع الثالثة في المثال اآلتي

؛ أي أنه تلفظ بتلك الجملة التي تعنـي إقامـة           »أقم الصالة «  : قال لي  : القول -أ

  .الصالة

                                                 
(4   ) John lyons an introduction combridje university press,linguistic Semantics,2nd 

Published 1996,p238.                                                                                                               
أطروحة مقدمة لنيل دكتوراه العلوم فـي       "  رحيمة شيتر، تداولية النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نموذجا،           )5(

، 2009-2008جامعة الحاج لخـضر، باتنـة،       ، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،          "األدب  

  .149ص

  .32، 31 آن روبول، جاك موشالر، التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص  ) 6(
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 أنجز المتلفظ أمرا، فقد أمرني بإقامة الصالة، حين تلفـظ بـالقول             :اإلنجاز -ب

  .أعاله

  . ة الصالة أقنعني بإقام: التأثير-ج

     الفعل اإلنجازي يتعلق بالمرسل، أما الفعل التأثيري فإنه        « وتجدر اإلشارة إلى أن

يتعلق بالمرسل إليه ؛ ألنه يتوجه إليه، وقد ال تكتمل دائرة التأثير فيه إال عند حدوث رد            

اهتمامه إلى الفعل اإلنجـازي، حتـى       " أوستين"، ولهذا وجه    )7 (»فعل من المرسل إليه   

  )8(.»النظرية اإلنجازية« لب هذه النظرية، فسميت أحياناأصبح 

وبالرغم من ذلك فإن الفعل التأثيري ال يقل أهمية عـن الفعـل اإلنجـازي؛ ألن                

وقـد يـؤدي الفعـل      « معيار نجاح فعل المتكلم هو األثر الذي سيظهر على المتلقـي،          

ت بتبديل نوع الفعـل     التأثيري إلى تعديل في الفعل الكالمي ككل، قد تنتهي هذه التعديال          

  )9(.»الكالمي، وتحويله من فعل كالمي مباشر إلى فعل كالمي غير مباشر أو العكس

  :(Direct Speech Act )الفعل الكالمي المباشر 

هو الحدث الكالمي أو الخطابي الذي يدل عليه ملفوظ معـين داللـة مباشـرة               «

التـي تعنـي   » ل أنت محمده« :، أو قولنا»تفضل بالجلوس« :، نحو قولنا  )10(»وحرفية

طلب الحصول على معرفة بخصوص هوية المخاطب، وعلى هذا فإن الفعل الكالمـي             

على تطابق تام بين معنى الجملة، والمعنـى الـذي يقـصده            «المباشر هو الذي يتوافر   

  )11(.»المتكلم، وما يفهمه المستمع

  

                                                 
  .75، ص» مقاربة لغوية تداولية«عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب  ) 7(

  .46ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر،  ) 8(

  .151رحيمة شيتر، تداولية النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نموذجا، ص  ) 9(

  .152المرجع نفسه، ص  ) 10(

  .29الجياللي دالش، مدخل إلى اللسانيات التداولية، ص  ) 11(
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  :(Indirect Speech act)الفعل الكالمي غير المباشر

قل فيه المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي، وبذلك فهو يحتـاج إلـى             وهو الذي ينت  

تأويل إلظهار نيته أو قصده اإلنجازي كاالستعارة، والكناية، وأبرز مثال علـى ذلـك              

الذي ظاهره استفهام، ولكن داللته ال      » هل يمكنك أن تناولني الملح      « :المثال المشهور 

» اللهم اغفر لي  « :، أو من مثل قولنا    )12(طلبتشير البتة إلى االستفهام، إنما تشير إلى ال       

  .الذي ظاهره أمر، لكن داللته الضمنية هي الرجاء وااللتماس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :أصناف الفعل الكالمي: ثانيا

                                                 
  .164عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية، ص  ) 12(
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بتصنيف األفعال الكالمية إلى خمسة     " جون أوستين "لقد قام الفيلسوف اإلنجليزي     

  :)13(أصناف، وتتمثل في

 وهي التي تعبر عن     :(Verdictivs)ات التشريعية   را أفعال األحكام أو القر    -1

حكم؛ سواء أكان ذلك الحكم من هيئة قضائية، أم من ُمَحكَّم تختاره األطراف، أم مـن                

َحكٍَم، غير أنه ليس من الضروري أن تكون هذه األحكام نهائية أو نافذة، فقـد تكـون                 

  . ويقدر، ويشخصيعترف، ويعين، ويصف، ويحلل، ويثبت،: تقديرية أو ظنية، نحو

 وهي التي تعبر عن اتخـاذ       :(Exercitives) أفعال الممارسات التشريعية     -2

يأمر، ويختار، ويحذر، ويعلـن،     : ، نحو )14(قرار في صالح شيء أو شخص، أو ضده       

  .ويطرد، ويسيطر، وينصح

 وهي التي تعبـر عـن التـزام المـتكلم     :(Commissives ) أفعال اإلباحة-3

أعد، وأتعهد، وأقرر، وأقترح، وأتعاقد على، وأضـمن،        :  نحو بتصرف أو نشاط معين،   

  .وأقسم على

 وهي التي تعبر عـن رد فعـل سـلوك    :(Behabitives ) أفعال السلوك -4

اآلخرين، ومواقفهم، ومصائرهم كاالعتذار، والشكر، والتعاطف، والمواساة، والتحيـة،         

  .والرجاء

وهـي التـي تـستخدم     :(Expositives ) أفعال المعروضات الموصـوفة  -5

لتوضيح وجهة النظر، أو بيان الرأي وذكر الحجة كاإلثبات، واإلنكـار، والمطابقـة،             

  )15(.واالعتراض، واالستفهام، والتشكيك، والموافقة، والتصويب

                                                 
م العامة، كيف ننجز األشياء بالكالم، ترجمة عبد القادر قينيني، إفريقيا الشرق، الدار              أوستين، نظرية أفعال الكال    )13(

  .174، ص 1991ط، .البيضاء، المغرب، د

  .69محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  ) 14(

  .70المرجع السابق، ص  ) 15(
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انتقد هذا التقسيم؛ ألنه لم يراع مجموعـة مـن المعـايير            " سيرل"غير أن تلميذه    

، لـذا   )16(سلوب إنجاز الفعل اإلنجازي وغيرها    غاية الفعل، ووجهة اإلنجاز، وأ    : أهمها

الغرض اإلنجـازي،   : ، يقوم على ثالثة أسس منهجية هي      "أوستين"اقترح تعديال لتقسيم    

التقريريـات،  : ، وجعلهـا خمـسة أصـناف      )17(واتجاه المطابقة، وشرط اإلخـالص    

لى وااللتزاميات، والتوجيهات، والتعبيريات، واإلعالنيات، وعلى هذا األساس ظهرت ع        

  .يديه نظرية منتظمة الستعماالت اللغة، قائمة على أسس منهجية واضحة

وفق هذه  " الخطاب الشعري في ديوان أطلس المعجزات     " وفيما يلي نحاول دراسة   

  .التصنيفات

 والغرض اإلنجازي فيها هو نقل المتكلم واقعة :(Assertives ) التقريريات -1

ة، وأفعال هذا الـصنف تحتمـل الـصدق         ما من خالل قضية يعبر بها عن هذه الواقع        

، وشـرط  Words- to- worldوالكذب، واتجاه المطابقة فيها من الكلمات إلى العالم 

اإلخالص فيها يتمثل في النقل األمين للواقعة، والتعبير الصادق عنهـا، وإذا تحققـت              

األمانة في النقل، فقد تحقق شرط اإلخالص، وإذا تحقق شـرط اإلخـالص ُأنجـزت               

  )18(.عال إنجازا ناجحا أو تاما، وإال أصبحت أخبارا ال معنى لهااألف

وهذا الصنف من األفعال موجود بكثرة في الديوان؛ ألنه سجل أحداث تاريخيـة،             

وتلبية فورية للمناسبة العابرة، ولهذا يعترف الشاعر بأنه لم يكن في وسـعه أن يمـر                

ن في وسع الثورة المتجددة مع الدقائق       بالحادثة التاريخية البطولية مر الكرام، وأنه لم يك       

والثواني أن توفر له الُهدأة التي يحتاجها كل عمل فني؛ ألن الثورة فـي حاجـة إلـى                  

                                                 
  .88- 84فرانسواز أرمينكو، المقاربة التداولية، ص  ) 16(

  .49محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  ) 17(

  .49المرجع نفسه، ص  ) 18(
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صوت يحمس لها أكثر من حاجتها إلى نغمة حالمة تتغنى بها، وهو لهـذه الرؤيـة ال                 

ـ        )19(يستنكف من أن يتحول من شاعر إلى خطيب        ر ، ولهذا ال يجد تبريرا فنيـا للتعبي

التقريري المباشر، بينما يرى بأن األسلوب الخطابي يبرره المضمون الحماسـي، بـل             

  )20( .يتطلبه ويفرضه

من بين الخطابات الشعرية فـي      ) مأساة حي القصبة  (ونجد أن الخطاب الشعري     

  :)21(الديوان التي تضمنت أفعاال كالمية تقريرية، إذ يقول الشاعر

  اَداَعلَى اَألحَراِر َأعلََنَها ِحَد

                وَأرَسَل َدمعِك الغَاِلي ِمَداَدا

 َبِة(فََحيالتََهَمتُْه نَار) القَص  

                فََباتَ الَمرُء والَمْأَوى َرَماَدا

إن القضية المحورية التي عبر عنها الشاعر في هذا الخطاب، تتمثل في اإلعالن             

صبة، ولهذا جاءت جل األفعـال الكالميـة        عن المشهد المأساوي الذي آل إليه حي الق       

  .المشكلة للبنية اللغوية في الخطاب، تدل على التحول واالنتقال من حال إلى آخر

أعلنها، أرسل، التهمته، بات، تملي، أسـلس، صـيرها،         : وتتمثل هذه األفعال في   

كانت، باتت، تسامت، صفت، تيممها، غادرها، تداعى، فافترش، كان، أمسى، لم يـأو،             

م ترحب، ال طابت، لو أبصرت، لقد ثكلت، تسأل، كان، عثرت، فظنته، شم، خانـه،               ل

  .أبصرت، قلت، تفادى، فزادت، أطفأ، بلغوا، خانتك، فلن تقوى، تكبر، أن تصادى

نالحظ أن الزمن الغالب في هذه األفعال هو الماضي الذي يفيد تقرير الحقـائق؛              

 وهي مأساة ومعاناة حي القـصبة، الـذي         ألن الشاعر نقل لنا واقعة من وقائع الثورة؛       
                                                 

  .6، 5الديوان، ص  ) 19(

  .347صالح خرفي، الشعر الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ص  ) 20(

  .39، ص المصدر السابق ) 21(



          األفعال الكالمية ودورها في تداولية الخطاب الشعري            ثانيالفصل ال
 

 - 99 -

من أهم األحياء الشعبية في مدينة الجزائر وأقدمها، والقلعة القوية للنشاط الفدائي،            « كان

  )22(.»وهدفا لغارات الفرنسيين طوال الثورة

ولهذا استهل الشاعر خطابه بطرح القضية المحورية؛ والمتمثلة في النـار التـي             

كانه وسكناتهم إلى رماد؛ وهو الفعل الكالمـي النـواة،          التهمت حي القصبة، وتحول س    

، وتتجـسد   )23(ويتم إنجازه عن طريق إنجاز أفعال كالمية أخرى، تربطها عالقة ما به           

  :)24(في قول الشاعر

  وَدار كَم تُمِلي َساِكنُوَها

                َوَأسلََس َحظَُّهم لَُهم الِقَياَدا

و لَُهمَرَها الَعدقُُبوَرافََصي   

                 فَكَانَتْ َداُرُهم ُدنَْيا ِمَعاَدا

  َباتَتْ) الَحي(وكَم ِمن ُأسَرٍة ِفي 

                   تََساَمتْ ُألفَةً وَصفَتْ ِوَداَدا

  تََيمَمَها الَعدو ِبَجنِْح لَيٍل

                  فَغَاَدَرَها لَبطِْن اَألرِض َزاَدا

  وسد خَزا تََداَعىفَُرب ُم

                  ِبِه َمْأواُه فَافْتََرشَ الِوَهاَدا

  َحيا ثُم َأمَسى) الَحـي(وكَاَن 

                 كََأن لَم َيْأِو ِفي الدنَْيا ِعَباَدا

َمغَاِنيِه ِلَحي بتَُرح ولَم  

                 والَ طَاَبتْ َمَراِتُعُه ارِتَياَدا

                                                 
  .261ب الرفض والتحرير، ص  نور سلمان، األدب الجزائري في رحا)22(

  .163رحيمة شيتر، تداولية النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نموذجا، ص  ) 23(

  .40، 39الديوان، ص  ) 24(
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فبعد أن صرح الشاعر في بداية الخطاب بالفعل الكالمي النواة، راح يفصل ذلك             

بوصف ما حل بالحي من خراب ودمار، وكيف أن النار قد أتت على كل شيء، وهـو                 

بذلك أنجز أفعاال كالمية تقريرية، تتظافر جميعا لتعيدنا إلى الفعل الكالمي المنجز فـي              

أصاب سكان الحي؛ فبعد أن كانت الـديار عـامرة          المقدمة، والمتمثل في التغير الذي      

بساكنيها، حولها العدو الغاصب لهم قبورا، وبعد أن كان الموسد يتوسد حريرا، انهـار              

به مأواه، فافترش األرض، وبعد أن كان الحي حيا بسكانه، أصبح كأن لم يأو من قبـل                 

  .عبادا

مأساة حي  ( الشعري  ويمكننا تمثيل فعل التحول الذي أنجزه الشاعر في الخطاب          

  :كما يأتي) القصبة

  

  

  

  

  

  

  

                          الفعل اإلنجازي

  

  

  فعل الكون الماضي                                      فعل التحول والتغير

  

   كانت دارهم دنيا                                    صيرها العدو قبورا-
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                           صيرها العدو لألرض زادا كم من أسرة تسامت ألفة   -

   فرب موسد خزا                                   انهار به مأواه فافترش األرض-

   كان الحي حيا                                      فأمسى كأن لم يأو عبادا-

  

  

حداث فعـل تـأثيري،     ومما الشك فيه أن هذه األفعال الكالمية جميعا أدت إلى إ          

مضمونه أن كل ذلك التعذيب والتنكيل والعنف، لم يطفئ نار الثورة، بل زادها لهيبـا؛               

ألن فرنسا قامت بكل الطرق واألساليب القمعية في الجزائر، من أجل إخماد نار الثورة              

  )25( :الملتهبة، وقتل روح المقاومة، إذ يقول الشاعر

   نَاراالِمصالَةُ) القَصَبةُ(فَِتلَْك 

                 فََزاَدتْ نَاَر ثَوَرِتنَا اتِّقَاَدا

  فَهْل َجَبُروتَُها َأطْفََأ لَِهيبا ؟

                وَهْل َبلَغُوا ِبقَسَوتَِهم ُمَراَدا؟

لقد أفضى السؤال في هذا البيت إلى إنجاز فعل كالمي تقريري غير مباشر؛ ألنه              

تفهام، إلى معنى آخر يفهم من خالل سـياق الـتكلم،           خرج من معناه الحقيقي وهو االس     

ومقصدية المتكلم وهو اإلنكار، وقد أدى هذا الفعل اإلنجازي إلى إحداث فعل تـأثيري،              

  )26( :يتمثل في إجابة الشاعر في البيت األخير من الخطاب

  َأالَ إن الَجَزاِئَر َيا ِفَرنَْسا

  َصاَدى            لَكَالَعنْقَاِء تَكُْبُر أن تُ

                                                 
  .41  الديوان، ص )25(

  .41 المصدر السابق، ص )26(

 ".مأساة حي القصبة " األفعال الكالمية المنجزة في الخطاب الشعري :  )5( الشكل 
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فالشاعر يؤكد أنهم مهما بلغوا بقسوتهم، وتمادوا في سياسة اإلبادة والتنكيل، فإنهم            

لن يحققوا مبتغاهم، مادام أبطال الجزائر؛ شعبا وثوارا، صامدين في كفـاحهم، ثـابتين              

اللذين يدالن على   ) تكبر، وأن تصادى  (ضد أعدائهم، ولهذا وظف الفعلين المضارعين       

  .الحال واالستقبال

ونجد أن الشاعر هنا أنجز فعال كالميا غير مباشر، يحمل قوة إنجازية إخباريـة،              

مفادها أن الجزائر يستحيل أن تخضع للعدو، مهما كانت السياسة التي يمارسها، ولهـذا           

شبهها بالعنقاء؛ وهو المثل الذي تضربه العرب الستحالة وقوع الشيء، أو لعدم تصوره          

ح عليه البالغيون العرب بحسن االنتهاء؛ ألنه آخـر مـا           ، وهذا ما اصطل   )27(في العقل 

  )28(.يعيه السمع، ويرتسم في النفس، فال يبقى تشوقا إلى ما وراءه

وبما أن هذا الخطاب الشعري يندرج ضمن التقريريات، فاتجاه المطابقة فيه مـن             

،    " دادا أعلنها ح: " الكلمات إلى العالم، ولهذا كانت الجمل التقريرية هي األوفر حضورا 

أسـلس  " ، و "كم تملي ساكنوها  " ، و "بات المرء " ، و "التهمته نار   " ، و "أرسل دمعك   " و

تـسامت  " ، و "كم من أسرة باتـت    " ، و "فكانت دارهم " ، و "فصيرها العدو " ،  و  "حظهم  

  ، "تـداعى به مـأواه" ، و"فـغادرها " ، و"تيممها العـدو " ، و"صفت ودادا" ، و" ألفة

  ".أمسى كأن لم يأو" ، و"كان الحي حيا" ، و"لوهادا فافترش ا" و

،    "فهل جبروتها أطفأ لهيبـا ؟     : " أما الجمل الطلبية فلم تتجاوز ثالث جمل، وهي       

  ".يا فرنسا " ، و" هل بلغوا بقسوتهم مرادا " و

                                                 
  .676 ، مادة عنق، ص 10 مابن منظور، لسان العرب،  )27(

 المعاني والبيان والبديع، ضبطه يوسف الصميلي، المكتبة العـصرية،           السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في      )28(

  .344، ص 2003صيدا، بيروت، لبنان، 
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نتوصل إلى أن الغرض التداولي من هذا الخطاب الشعري؛ هو رغبة الشاعر في             

م، التي اقترفها االستعمار الفرنـسي ضـد الـشعب الجزائـري            تصوير بشاعة الجرائ  

من بين الذين عايشوا أهوال الثورة التحريريـة،        " صالح خرفي " وممتلكاته؛ ألن الشاعر  

وشاهدوا ما كان يفعله االستعمار الفرنسي، ويقترفه ضد المدنيين األبرياء من الـشيوخ             

ة التي تدل هنا على مدى كثرة اُألَسر        الخبري" كم" واألطفال والنساء، ولهذا وظف األداة      

  .التي أبيدت عن آخرها، فأصبحت في لحظة من الزمن في عداد العدم

  :ويمكن تلخيص ذلك في الشكل اآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المتكلم                         الخطاب الشعري                                 العالم

  

  

  رية            جمل طلبية                     جمل تقري

  

  

  

   الشاعر                               استفهام إنكاري          نداء
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  " صالح خرفي " 

  

                                         هـل                   يـا

  

  

                                                      

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 وغرضها اإلنجازي هو الوعـد؛ أي التـزام          :(Promissivs) ت الوعديا -2

 - Worldالمتكلم بفعل شيء في المستقبل، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى الكلمات 

To-Words      وشرط اإلخالص هو القصد ،Intention        ويدخل فيها أفعـال الوعـد ، 

  :)30( )نوفمبر(كقول الشاعر في الخطاب الشعري . )29(والوصية

  َعوَدةُ الغَـ) ِلَيافَا(ما َستَجَمُعنَا قََس

  ـاِزي، إذَا انَْبلََج الصَباُح وَأسفََرا
                                                 

  .50محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص   ) 29(

  .172الديوان، ص   ) 30(

 ".مأساة حي القصبة " العناصر التداولية في الخطاب الشعري ): 6(الشكل
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  إسَرا( َسنَجَعُل َعهَد ) َيا َيافَا(                  َعينَاِك 

  َبيـَن ُجفُـوِنَها طَيـفًا َسـَرى)                   ِئيَل

  :نالحظ أن الشاعر يلتزم بالقيام بفعلين

 العودة للغزو وإن تحررت الجزائر، وذلك لتحرير فلسطين، وتطهير األرض           -1

  .المقدسة من مخالب الصهيونية

  . جعل إسرائيل بين جفونها كالحلم الذي يزول بزوال النوم-2

والغرض اإلنجازي من ذلك هو إثبات أن تحرر الجزائر مقترن بتحرر فلسطين،            

ل ما لم تتحـرر فلـسطين، وهـو موقـف           فإذا تحررت الجزائر فإن تحررها لم يكتم      

المجاهدين الجزائريين الذين أعلنوا غداة إيقاف القتال، بأن جهادهم ال يعد منتهيا، مـا              

؛ ألنهم يرون أنه ال فرق بين االستعمار الفرنسي         )31(دامت فلسطين في قبضة الصهاينة    

ء الواجـب   في الجزائر، واالستعمار الصهيوني في فلسطين، ولهذا البد من تلبية نـدا           

  .والجهاد، واإلقدام بحزم وثبات إلنقاذ فلسطين الجريحة

ستجمعنا، وإذا انبلج، وأسفرا، وسنجعل،     : " ولهذا جاءت األفعال فيها حركية قوية     

، ونجد اتجاه المطابقة في هذه األفعال من العالم إلـى الكلمـات، والمحتـوى               "و سرى 

بل، ولهذا بدأ كالمه بالقسم، وقد عـده        القضوي فيها هو أن يفعل المتكلم شيئا في المستق        

، ويقـول   )33(»الحلـف توكيـد   « :، إذ يقول سيبويه   )32(النحاة أسلوبا من أساليب التوكيد    

  :أيضا

                                                 
اسـة موضـوعية فنيـة،            ، در " 1962 -1954" مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي         )  31(

  .451ص 

    إبراهيم عبود السامرائي، األساليب اإلنشائية في العربية، النمط واالستعمال، دار المناهج، عمان، األردن، )32(

  .135، ص 2008، 1ط 
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  )34(.»اعلم أن القسم توكيد لكالمك«

  :)35(ويستمر الشاعر في توكيد أفعاله من خالل القسم إذ يقول

  َأقَْسمتُ ِبالرمَضاِء ِفيَها، ِبالِّرَيـا

  الَهوِج، تَنْتَِعُل الَجِديَب الُمقِْفَراِح 

                   ِبالنَّاقَِة الَوجنَـاِء ِفيَها لَم تَـَزْل

                   َعَربيةَ الخُطَُواِت، شَاِمخَةَ الذَُّرا

  َأقَْسمتُ ِبالَحاِدي، وِبالفُصَحى التِّي

ـَِميَل الُمـقِْمَرا   نَاَجى ِبَها اللَّيَل الج

                   ِبالخَيَمِة السوداِء، ِباللَّيِل اَألِنيِس

 القَُرى) طَاِئي(                 ِبنَاِرَها، َما انْفَك  

  ِبالنِّفِْط ِفي الصحَرا، َعِشقْتُ َسواَدُه

  الَداِجي، وَعفَّتْ ِبه النَِّضار اَألصفََرا

  ـاِء، َأقَْعـَد َراِجـالً                    ِبالذَّرِة الرعنَ

                      إشَْعاُعَها الُموِدي، َوَأعَمى ُمبِصَرا

  َأقَْسمتُ ِبالصحَراِء َمهدا النِْبـثَا

  َوطَهَرا) ِحَراء(ِق الَوحي نَقَاَها 

ـَرى    ِللْنُّـَهى) القَاِدِسـية(                    َسنَُعـيُد ِذكْ

                                                                                                                                                    
نان، ، الكتاب، تحقيق وشرح عبد السالم هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، لب)أبو بشر عمرو بن قنبر(سيبويه  ) 33(

  .497، ص 3، ج3ط

  .104، ص 3المصدر نفسه، ج ) 34(

  .178، 177الديوان، ص  ) 35(
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  )ِبقَيَصَرا( أو تُِطيُح ) ِبِكسَرى(        تَهِوي              

  )َسعِديةً) (ُعَمِريةً( َسنَشُنَُّها 

  َسنُِثيُر َرملَتََهاُ قتَامََا َأغَْبـَرا

                      ِذكَْرى َسنَجَعلَُها، َوتَبقَى ِعبـَرةً

  كََّرا                    ِفي الخَاِفِقيَن ِلَمن َوَعى وتَذَ

تكررت (تنتعل، ولم تزل، وأقسمت : فاألفعال الواردة في هذا المقطع الشعري هي  

، وناجى، وما انفك، وعشقت، وعفت، واقعد، وأعمى، ونقاهـا، وطهـرا،           )ثالثة مرات 

  .وسنعيد، وتهوي، وتطيح، وسنشنها، وسنثير، وسنجعلها، وتبقى، و وعى، وتذكرا

 وعشرين فعال؛ موزعة بين الزمنيين الماضي       نالحظ أن عدد األفعال قد بلغ اثنين      

والمضارع، وجملة هذه األفعال تتضمن الوعد؛ ألن الشاعر يلتزم بالقيام بأفعـال فـي              

ثالث مرات، فهو يقسم بالرمـضاء المحرقـة،        ) أقسمت(المستقبل،  ولهذا كرر الفعل      

فـصيحة ،           وبالرياح الهوجاء، وبالناقة الوجناء، وبالحادي الذي ينـاجي القمـر بلغـة             

و بالخيمة السوداء، وبالليل األنيس، وبالنار المتقدة ليراها األضياف من بعيد وغيرهـا             

من الصور المستمدة من البيئة الصحراوية، وهي تتداخل وتنسجم مع الفكرة التي يريد             

الشاعر تجسيدها وتأكيدها؛ وهي أصالة الصحراء الجزائرية، وانتماؤها العريـق إلـى            

  :، ولهذا يقول)36( وإسالمها، وتمسكها بهما مهما تكن المؤامرات االستعماريةعروبتها

ـَرى    ِللنُّـَهى) القَاِدِسـية(                    َسنَُعـيُد ِذكْ

  )ِبقَيَصَرا( أو تُِطيُح ) ِبِكسَرى(                     تَهوي 

  )َسعِديةً) (ُعَمِريةً( َسنَشُنَُّها 

   َرملَتََها قُتَامََا َأغَْبـَراَسنُِثيُر

                                                 
، دار الغرب اإلسـالمي،     "1975 -1925"  محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية          )36(

  .438، 437، ص 1985، 1بيروت، لبنان، ط
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نالحظ من خالل هذه األبيات أن أفعال الوعديات تتجلى في أسمى معانيها، فبعـد              

أن أقسم الشاعر بكل تلك الصور الصحراوية، جاء جواب القسم مفعما بالحمـاس؛ ألن              

سـنعيد، وسنـشنها،    : العبارات التي يتكون منها تحمل دويا قويا، ووقعا صاخبا مثـل          

نثير وغيرها من األفعال الكالمية المتضمنة للوعد؛ وعد المتكلم بعودة ذكرى معركة            وس

رضـي اهللا   " عمر بن الخطـاب   "في خالفة   " سعد بن أبي وقاص   "القادسية، التي قادها    

  .عنهما

وهكذا تصبح اللفتة إلى الماضي يمينا وقسما، وعهدا شريفا، وتتالشى الفواصـل            

بطوليان في الماضي والحاضـر، وتنـصهر الشخـصية         الزمنية، ويتعانق الموقفان ال   

التاريخية في الشخصية المعاصرة، وتكتسي األسماء الرمزية ألبطال الثورة ، أسـماء            

  :)38(، ولهذا نجده يقول)37(األبطال من آبائهم وأجدادهم

  )َسعِديةً) (ُعَمِريةً( َسنَشُنَُّها 

  َسنُِثيُر َرملَتََها قُتَامََا َأغَْبـَرا

ـَها، َوتَبـقَى ِعبـَرةً                 ِذكَْرى َسنَجَعلُ

                ِفي الخَاِفِقيَن ِلَمـن َوَعـَى َوتَذَكََّرا

ِمن ٍب، إناَر َحرتُج كُنْتُم إن  

  َأجَداِدنَا َمن َباَع ِفيَها واشْتََرى

                 فُرَساُن َحوَمِتـَها؟ َسلُوا َصـَهواِتَها

  )ابِن الَوِليِد َوَعنْتََرا(               كَم َأسرَجتْ بِـ 

                                                 
  .128صالح خرفي، الشعر الجزائري، ص  ) 37(

  .178وان، ص الدي ) 38(
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والغرض اإلنجازي من ذلك هو التأكيد على أصالة الصحراء الجزائرية وارتباط           

، ولهذا يقـول  )39(شمالها بجنوبها، ردا على المتآمرين على فصل الصحراء عن الشمال 

  :)40(الشاعر

  ـَماالِبيـُد َسفْح ِلَألشَـم، ِكالَُه

  ِللْثَّْأِر َمشُْدوَد اَألَواِصِر َوالُعَرى

                َيا َمن َعلَى الصحَراِء َساَلُ لَعاَبُهم،

                كَم َموِرٍد ِفيَها، َسلُوا َهـْل َأصَدَرا؟

فالشاعر يلفت االنتباه إلى أهمية الصحراء الواجب تحريرها مـن المـستعمرين؛            

 في مناظرها الجميلة فحسب، بل في خيراتهـا الـوفيرة، وثرواتهـا             وأهميتها ال تكمن  

الثمينة كالبترول، والغاز، والذهب وغيرها من الثروات، ولهذا وظـف الـشاعر األداة                

  .»كم مورد فيها، سلوا هل أصدرا؟« :الخبرية التي تدل على الكثرة في قوله" كم" 

تعيـين  » نـوفمبر « لـشعري   ويمكننا بعد تحديد أفعال الوعديات في الخطـاب ا        

  :الخطاطة اآلتية

  
 

                                                 
  .437، ص "1975 -1925"  محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهاته وخصائصه الفنية )39(

  .177 الديوان، ص )40(
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  المرسل            الرسالة                       المرسل إليه

  

  المستعمر الفرنسي)         فلسطين(الشاعر صالح     محتوى الخطاب     يافا 

  خرفي             الشعري

  "نوفمبر"                   

  

  اتإنجاز أفعال الوعدي   الكلمات                      العالم             

                              

  سنجعلها   ستجمعنا     سنجعل     سنعيد     سنشنها      سنثير                                

  

                     

  الغرض اإلنجازي                        الغرض اإلنجازي                      

  

  تحرر                   التأكيد على أن الشمال الجزائري       التأكيد على أن                     

  الجزائر مرتبط بتحرر فلسطين          مرتبط بالجنوب                     

 "نوفمبر " أفعال الوعديات في الخطاب الشعري ): 7(الشكل 
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 وغرضها اإلنجازي محاولـة المـتكلم       ):Directives) (الطلبيات(التوجيهات  

توجيه المخاطب إلى فعل شيء معين، واتجاه المطابقة فيها من العـالم الـى الكلمـات                

World- to- Words  وشرط اإلخالص فيها يتمثل في الرغبة الصادقة، ويدخل فـي ،

عوة، والتـشجيع، والنـصح،     هذا الصنف صيغ االستفهام، واألمـر، والنهـي، والـد         

  )1(.واالستعطاف

العديد من األفعال التي تندرج ضـمن       » الخفافيش« و قد تضمن الخطاب الشعري    

  :التوجيهات، ويمكن إجمالها في

 وهو أكثر أساليب الطلب انتقاال إلى دالالت تحويلية مغايرة لداللته           : االستفهام -أ

ولكونه طلب ارتسام صورة ما فـي       ..] [.طلب الفهم « ؛ والمتمثلة في    )2(التي وضع لها  

الخارج في الذهن، لزم أال يكون حقيقة إال إذا صدر من شاك مصدق بإمكان اإلعـالم،         

فإن غير الشاك إذا استفهم يلزم منه تحصيل الحاصل، وإذا لم يصدق بإمكان اإلعـالم               

م حقيقي  ، إلى إنجازات أخرى يتحول بموجبها من استفها       )3(»انتفت عنه فائدة االستفهام   

   .)4(إلى استفهام بالغي

وقد وصل السيوطي بدالالت االستفهام التحويلية إلى اثنين وثالثين داللة، جامعـا   

، فمـا هــي ِدالالت االســتفهام فــي الخطــاب  )5(بـذلك مــا ذكــره العلمــاء قبلــه 

                                                 
  .50، 49محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص   ) 1(

الداللة، مدخل إلى تحليل الخطاب النبـوي الـشريف، دار اآلفـاق       حسام أحمد قاسم، تحويالت الطلب ومحددات        )2(

  .111، ص 2007، 1العربية، القاهرة، مصر، ط

، اإلتقان في علوم القرآن، حققه فواز أحمد زمرلي، دار الكتاب           )جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      ( السيوطي   )3(

  .636، ص 2004العربي، بيروت، لبنان، 

  .182ولية النص الشعري، جمهرة أشعار العرب نموذجا، ص رحيمة شيتر، تدا)4(

  .117 حسام أحمد قاسم، تحويالت الطلب ومحددات الداللة، مدخل إلى تحليل الخطاب النبوي الشريف، ص )5(
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؟ أهي طلب الفهم؟ أم هي دالالت أخرى يكـشف عنهـا الـسياق              »الخفافيش«الشعري

  وقرائن األحوال؟

  :)6(قول الشاعري

  بسمةُ النَّصِر ِتلْك ِفي يوِم ِعيد

  أم ِهي الدمعةُ احتَفَتْ ِبالشَِّهيد؟

                         خَلِّيا دمـعةَ الشَِّهيـِد تَرِوي

  خَلِّياه، يذَكِّي صموِدي.                        مقْلَِتي

  اَألمـاِنـيالَ تَقُوالَ أين ابِتسـام 

  بسمةُ الِبشِْر، ضاقَ عنْها وجوِدي

                       َأي نَاٍر علَى الحدوِد تَوارتْ؟

                       فَاستَطَارتْ ِفيما وراء الحدوِد

  َأي ِسلٍْم؟ وِللَّرصـاِص ضحايا

ـِديد لَى الَّرِصيِف المى عامتَتَر  

                   َأي ِعيٍد ِبوقِْف ِإطْالَِق نَاٍر؟     

                        ولَهم ِفي ِدماِئنَا َألْفُ ِعيـٍد

نجد أن الشاعر قد صاغ المقطع األول من هذا الخطاب الشعري في شكل سلسلة              

عـة  من االستفهامات، حيث أنتج أول تساؤل فعال كالميا إنجازيا إخباريا، مفـاده أن دم             

الشهيد هي التي تروي مقلته، وتذكي صموده، ال بسمة النصر، وأي بسمة نصر ودم لم               

يزل يتنزى، وأرواح لم تزل تنتفض في أرصفة الشوارع، وذلك علـى يـد المنظمـة                

فانطلقت فـي   « السرية للجيش الفرنسي، التي استغلت وفاء الشعب لوقف إطالق النار،         

                                                 
  .205 الديوان، ص )6(
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على الـرائح الغـادي، وتـشفي الغليـل         ساحات المدن وشوارعها، تطلق الرصاص      

لهذه " اليد الحمراء " وقد امتدت   . بالضربات العشوائية، بعد أن خانتها الضربات الهادفة      

المنظمة إلى كل بيت فمألته رعبا، ويتما، وثكال، وتمكنت في جنح الظـالم، وتحـت               

  )7(.»ادتهاحماية السلطة الفرنسية أن تطرق كل باب، وتثكل الجزائر في أعز أبنائها وق

ومدى بشاعة هذه الجرائم، وفضاعة القمع، ووحشية اإلبادة، ومبالغة المعمـرين           

في زرع صور الموت والدمار والفناء هنا وهناك، دون شفقة أو رحمـة، هـي التـي                 

  :جعلت الشاعر يلغي الجواب األول، ويرجح الجواب الثاني في قوله

  خَلِّيا دمعـةَ الشَِّهـيِد تَـرِوي

  خَلِّياه، يذَكِّي صموِدي. لَِتيمقْ

، هي التي أكدت إلغاء     »خليا دمعة الشهيد  «فالجملة الطلبية المتضمنة لفعل األمر      

؛ ألنه ال يمكن للفرحة أن تـسود ورصـاص          »بسمة النصر « الشاعر لالحتمال السابق  

المنظمة السرية يدوي في ساحات العواصم في وضح النهار، ولهـذا تـأتي مـساءلة               

  :اعرالش

  أي نَاٍر علَى الحدوِد تَوارتْ؟

  فَاستَطَارتْ ِفيما وراء الحدوِد

ولكن هذه المساءلة أنتجت فعال كالميا إنجازيا إخباريا، أخذ شـكل االسـتفهام،             

وتضمن قوة إنجازية إخبارية مفادها أن النار لم تتوقف، ما لـم تـزل تتطـاير وراء                 

  :على أرصفة الشوارع، إذ يقول الشاعرالحدود، وتخلف ضحايا تترامى 

  أي ِسلٍْم؟ وِللْرصاِص ضحايا

  تَتَرامى علَى الرِصيِف المِديد

                                                 
  .272صالح خرفي، الشعر الجزائري، ص  ) 7(
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                 أي ِعيٍد ِبوقِْف ِإطْالَِق نَاٍر؟

  .               ولَهم ِفي ِدماِئنَا َألْفُ ِعيـد

أن السلم لم يتحقـق بعـد، مـادام         فالشاعر أراد أن يخبرنا من خالل االستفهام،        

الرصاص يخلف أرواحا تترامى على الرصيف، وأنه ال يمكننا االحتفال بعيـد وقـف              

  .إطالق النار، ولهم في دمائنا ألف عيد

  :نتوصل إلى أن األسئلة المطروحة تحمل قيمتين إنجازيتين

  .القيمة االستفهامية التي تحققت من الشكل* 

  . التي تحققت من المضمون-ريرية التق-القيمة اإلخبارية* 

 وهو الطلب من المخاطب حصول فعل ما على وجـه االسـتعالء             :رـ األم -ب

ضمن الطلبيات، واتجاه المطابقة فيه من العالم إلـى         " سيرل" ، ولهذا صنفه    )8(واإللزام

  .الكلمات

  :)9(في قول الشاعر» الخفافيش« ونجد أفعال األمر حاضرة في الخطاب الشعري

  

  يا دمعةَ الشَِّهـيِد تَـرِويخَلِّ

  مقْلَِتي خَلِّياه يذَكِّي صموِدي

خليـا،  « نالحظ أن الشاعر في هذا السياق يخاطب ذاته، ولكن بـصيغة المثنـى            

إفعـال ذلـك،    : من سنن العرب أن تأمر الواحد بلفظ أمر االثنين؛ نحو         « ؛ ألن   »وخلياه

  )10(.»ويكون المخاطب واحد

                                                 
  .641السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ص   ) 8(

  .205الديوان، ص   ) 9(
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فاألمر موجه لذات الشاعر، لحثها على القيام بفعل الترك؛ أي ترك دمعة الشهيد             

ثالث مرات، ليؤكد وجوب الترك،     » خليا« تروي مقلته، وتذكي صموده، وقد كرر فعل      

   )11(:إذ يقول

  خَلِّـيا آهـةَ المعذَِّب تَحـدو

  ثَورِتي، ِالنِْطالَِقها ِمن جِديد

، حيث تحمل قـوة     »خليا آهة المعذب  « ضمنة لفعل األمر هي   فالجملة الطلبية المت  

وأمـا فـي    . إنجازية أمرية، مفادها إنجاز فعل الترك من قبل المخاطب؛ وهو الشاعر          

  :)12(قوله

  يا فَرنْسا لَنَا وفَاء شَِريفٌ

  ولَنَا وثْبةَ القَِديـِر العـِنيد

  دا          قَد خُبرِت الطِّباع سبعا ِشدا

            فَاحذَِري ثَورةً لَها ِمن جِديـد

  باِدِلينَـا وفَـاءنَا يا ِفرنْسـا

  َألِْجِمي سورةَ الجموِح الحقُود

، حيث يحمل قوة إنجازيـة      »احذري« فاألمر موجه لفرنسا من خالل فعل األمر      

زو من جديد، إذا لم تمتثل      أمرية، مفادها التهديد واإلنذار، فهو ينذرها بعودة الثورة والغ        

  :للوفاء المتفق بينهما، وهو وقف إطالق النار، ولهذا يأمرها

                                                                                                                                                    
 السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه محمد أحمد جاد المولى وآخـرون، دار الجيـل، بيـروت،                   )10(

  .334، ص 1لبنان، ج

  .206 الديوان، ص)11(

  .207المصدر نفسه، ص ) 12(
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ـَرنْسا   باِدِليـنَا وفَـاءنَا يا ِف

  َألِْجِمي سورةَ الجموِح الحقُود

يوجهان لفرنسا، ويلزمها بالقيام بها في المستقبل، وهنا        » بادلينا، وألِْجِمي « ففعال األمر 

والمتجهة من العالم إلى الكلمات، فالمرسـل وجـه         " سيرل" ة التي أرادها    تبرز المطابق 

إلـى المرسـل إليـه    » بادلينا وفاءنا يا فرنسا، وألجمي سورة الجموح« خطابا محتواه  

لتنفيذه؛ أي يا فرنسا بادلينا وفاءنا، والمتمثل في االتفاق المعقود بيننا؛ وهو وقف إطالق              

  .التقتيل، والتدمير العشوائي للقرى والمداشرالنار، وأوقفي أعمال العنف، و

ثم يحدد الشاعر بعد ذلك الفئة التي يقصدها؛ ألن أفعاله ال يوجهها إلى كل الشعب               

  :)13(الفرنسي، وإنما إلى جماعة بعينها، إذ يقول

  قَادةُ الشَّعِب إن ِللْشَّعِب عهدا

  فَلْيكُن رمزكُم وفَاء العـهود

  ا فَوهةَ الحديِد وآسـواَألِْجمو

  جرح شَعٍب منَغٍَّص منْكُـود

                    َأعِزفُوا نَغْمةَ السالَِم ِلشَعـٍب

ـِد                    عاشَ دنْياه ِفي جِحيِم الوِعي

  َأسِمعوه زغْرودةً، تَتَالَشَى

  ِفي صداها قَنَاِبَل التَّهِديـد

             ظَـلَِّلُوه ِبرايـٍة، إن ِفـيـِه      

                   نَـفَسا الَِهثًا، ِبجهٍد جِهيـد

                                                 
  .209، 208المصدر السابق، ص  ) 13(
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شال، ( فالمالحظ أن الشاعر يوجه أفعاله إلى قادة الشعب، وهم الجنراالت األربعة          

، الذين ساعدوا المعمرين في تأسيس المنظمـة العـسكرية          )وزيلر، وساالت، وجوهر  

،  ولهـذا كثـرت      )14( التي عرفت بأعمالها اإلرهابية؛ من قتل وتدمير وحرق        السرية،  

  :األفعال الكالمية الموجهة لقادة الشعب، وهـي

  طلب فعل الكينونة                   فليكن

  طلب فعل اإللجام                   ألجموا

  طلب فعل اَألسو                    آسـوا

                أسمعوهطلب فعل اإلسماع    

  طلب فعل التظليل                   ظللوه

وإن لم يلتزم المخاطب بهذه األفعال، فإنه يهدده بعودة الثـورة مـن جديـد؛ إذ                

  :)15(يقول

  ِعشِْت يا ثَورةَ الجزاِئِر نَارا

  ومنَارا علَى صِعيِد الْوجـود

  احرِسيِه وفَاء                  ِعشِْت ِللسلِْم، فَ

                    وإذَا خَانَِك السالَم، فَـعوِدي

  :في الشكل اآلتي» الخفافيش« ويمكننا إجمال أفعال األمر في الخطاب الشعري

  

  

                                                 
 1962  -م. ق 814( فينيقيين إلى خروج الفرنـسيين       صالح فركوس، المختصر في تاريخ الجزائر، من عهد ال         )14(

  .279، 278، ص )م

  .209 الديوان، ص )15(
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  الشعري نظرية أفعال الكالم ودورها في تداول الخطاب                                                                      ثانيالفصل ال
 

 

  المتكلم          الرسالة                                               المخاطب

  

  الشاعر         محتوى الخطاب                  ذات الشاعر         فرنسا                        قادة الشعب

  »الخفافيش« الشعري                 

                                                 

  لجمي    ليكن   ألجموا  آسوا  أعزفوا    أسمعوه   ظللوهأينا     لخليا     احذري  باد                                                   

  

  

   

    

  العالم           الكلمات                                                                      إنجاز أفعال األمر

  

  

  

  

  
 

 »الخفافيش« أفعال األمر في الخطاب الشعري): 8(الشكل 
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 في موضع واحـد، حيـث       در و ، وقد )1(  وهو طلب الكف عن فعل ما      :يـ النه -ج

  )2( :يقول الشاعر

  يـاِنـماَأل امـسِت ابني َأالَوقُ تَالَ

بسِرشْ الِبةُماقَ ضنْ عها ويوِدج  

نجازيـة،  إ، حيث تحمل قـوة      »ال تقوال « فالجملة الطلبية المتضمنة لفعل النهي هي     

 ،»ال تقوال «ن فعل القول، والنهي موجه لذات الشاعر، ولكن بصيغة المثنى         مفادها النهي ع  

 وجوده أضيق من أن يتسع لها، إنه وجود وفـي           ى، ورأ األمل استبعد الشاعر بسمة     « فقد

التـي أصـابت الـشعب       ،)3(»واألحزانللبطوالت والمواقف، ومن ثم فهو وفي للمآسي        

  .الجزائري على يد منظمة الجيش السري

 ولهذا  ،)4 ( المدعو على الداعي، وتنبيهه لما سيلقى إليه       إقبال وهو طلب    :داءـن ال -د

  : األمر والنهي، كقول الشاعرقفايصحب في أكثر المو

ا فَينْرنَا لَسفـرياء شَفَا و  

  يدِنــ العيِرِد القَةَبا وثْنَولَ

  ااددا ِشعب ساعب الطِِّترب خُدقَ           

  دـيِد جنا ِمه لَةًروي ثَِرذَاحفَ           

  األمر جملة حملت أمر ذي فائدة، فإلى التنبيه -من خالل النداء  - أرادفالشاعر 

                                                 
  .642السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ص  ) 1(

  .205الديوان، ص  ) 2(

  .273ص صالح خرفي، الشعر الجزائري،  ) 3(

  .644السيوطي، اإلتقان في علوم القرآن، ص  ) 4(
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ودة الثورة مـن جديـد،      ع، فهو ينذرها ب   اإلنذار ، معنى    » فاحذري ثورة من جديد    «

  :)1( منظمة الجيش السري؛ ألنه يقول»يا فرنسا «:ولكنه يقصد بقوله

           ا تُيجارالد اِءمي ،ْؤا بـ الةَرْأي  

  ودقُ الحيِلِخ الدةَسكْا نَي، وِس           

  مـكُتْلَلَّ ظٍَةيبِص خٍَضر َأيَأ

  يدِرشْ التَِّةمصي وا، ِفاهبرِب

  افَخَ( ا ـوهمـتُـلْخَ دٍضر َأيَأ          

  ودساُألا كَهِليغَ ي ِفمتُرِصفَ) يشَِف          

لشَّ ِلإنغَِبع ضفَةًب ذَاحراوه  

لشَّ ِلإنِبعز مجاتُرالر ودع  

           يا يتْـخَطِّا لُدد ما ودماـوع  

           لشَّ ِلإنقَِبع بِمةًض نيدِدـ ح  

الـذين دخلـوا     تجار الدماء، وهم جيش المنظمة الـسرية،         إلىفالشاعر يوجه نداءه    

أرض الجزائر خفافيش، وأصبحوا فيها كالوحوش الضارية، ال يعرفون سوى سفك الدماء،     

 والتدمير العشوائي للقرى والمداشر عـن       اإلبادة، والتفنن في عملية     األبرياءونهش جثث   

 النار، وانطلقـوا فـي حـرب    إطالقآخرها؛ ألنهم استغلوا وفاء الشعب الجزائري لوقف  

 إقدامـه  ة، تستدرك في ظل وفائه، ما عجزت عنه في سـطو          األعزلب  وحشية ضد الشع  

  .شـخفافيويا يدا لطخت دما ودموعا، ويا تجار الدماء،  :وبالئه، ولهذا ناداهم الشاعر بـ

                                                 
  .207، 206الديوان، ص   ) 1(
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ـ إجمال" الخفـافيش "  الطلبية في الخطاب الشعري      األفعال يمكننا بعد تحديد     ا فـي   ه

  :الجدول اآلتي

  

 النداء النهي األمراالستفهام   الكالميةاألفعال

تواترها فـي الخطـاب     

  "الخفافيش" الشعري

11  15  01  09  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 "الخفافيش " األفعال الطلبية الواردة في الخطاب الشعري ): 4(الجدول 
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 هو التعبير عـن الموقـف       اإلنجازي وغرضها   :(Expressives) التعبيريات -4

، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة، فـالمتكلم ال         اإلخالصالنفسي، تعبيرا يتوافر فيه شرط      

، ربقة للعالم، وال العالم مطابقا للكلمات، ويدخل فيهـا الـشك          يحاول أن يجعل الكلمات مطا    

  )1(.، واالعتذار، والمواساةوالتهنئة

، يعبر عن حاالت نفسية مر      "ديوان أطلس المعجزات  "ي في   شعر الخطاب ال   أن ونجد

بها الشاعر إبان الثورة التحريرية؛ ألن واقع الجزائر آنذاك كان واقعا مأساويا، مما جعل              

 والتحسر؛ ألنها تعكس الحـوادث      األسىالشعرية في الديوان يغلب عنها طابع       الخطابات  

الجزائر ومأساة حي القصبة،    ومأساة تبسة،   : التي مرت بها الجزائر آنذاك، نحو     التاريخية  

عترف أ« : صالح خرفي  يقول الشاعر .  المتحدة األممويوم الجزائر،   و العام،   اإلضرابفي  

وربما برر هذه   .  للمناسبة العابرة، وتحت إلحاحها القاسي     بأن أغلب المجموعة سجل تلبية    

 صوت يحمس لها، أكثـر      إلىالثورة المشتعلة في حاجة      التلبية الفورية عندي إيماني بأن    

 ولم يكن في وسعنا أن نمر بالحادثة التاريخية         ]...[تتغنى بها ) حالمة( نغمة   إلىمن حاجتها   

  )2(.»مثلاألالبطولية مر الكرام، سعيا وراء الفن 

                                                 
 .50محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، ص  )1(
 .6، 5الديوان، ص  ) 2(
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ولهذا نجده في أغلب المواقف يواسي الشعب الجزائري، إذ يقـول فـي الخطـاب               

  :)1(»مأساة تبسة «شعري ال

صبِبتْ (ارةَس (اِرنَـ ِبِتـيِق شَإن  

  ىاركَ ساِمقَِت االنِْسْأكَ ِباٍدغَوَأ                

سِزييحنْ عهلْ ظُماِإلةَم فَاِركَس جر  

  اارظَـنْاأل رـِهب يِراِئزـجلِْل                

  اب جتْفَص عِناروكْلْي ِلِنزحتَالَ 

  اارطَ فَيع ِربرالسو ،ِه ِبةٌرِب                

  ودح تَاُلاآلم وري الطَّوبُؤا تَدغَفَ

  اارـكَو اَألددجـتُا فَـهبرِس                

ساوي ، الذي آلت إليه مدينـة        عن مشاعره إزاء الواقع المأ     ر يعبر نالحظ أن الشاع  

، فأحرقوها ودمروهـا وقتلـوا      )م1956 مارس   4(، حين أغار عليها المعمرون في       تبسة

  . سكانها، وعذبوهم أشد تعذيب، فتركوهم في الشوارع صرعى مابين قتيل وجريح

صبرا تبسة إن   « :  هي   ياتفالمتكلم هو الشاعر ، واألفعال الكالمية المتضمنة للبوح       

، وهي تعبر عن نفـسية المـتكلم إزاء         ، وغرضها اإلنجازي المواساة   »شقيت، وال تحزني  

، ولهذا أراد الـشاعر     لذين ذاقوا مرارة القمع والتعذيب، وفقدان األهل والممتلكات       هؤالء ا 

                                                 
 .22المصدر السابق ، ص  ) 1(
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فـون  ، الـذين ال يعر    األوغاد هؤالء   أمام، وحثهم على الصبر والثبات والصمود       مواساتهم

  .  والتعذيبواإلبادةسوى سياسة الدمار والخراب، 

 المأسـاوية،   األوضـاع  هذه   أمام األيدي العربية آنذاك لم تبق مكتوفة       األمة أنغير  

، بل قـدمت المـساعدات الماديـة        ائر خالل فترة االستعمار الفرنسي    التي مرت بها الجز   

 أشـكالها  وويالتـه ، بكـل        ، الذي تجرع مرارة االستعمار     األبيلهذا الشعب   والمعنوية  

فالعالم العربي بهذه   « ":اإلبراهيميمحمد البشير   "، وفي هذا السياق يقول      وصورها البشعة 

 نزلت بـه مـصيبة ،       أو حادث،   أجزائه ألم بجزء من     إذاالعروبة المكينة كالجسد الواحد     

إن هذا التضامن   ] ...[، أو بالتوجع واالمتعاض     والغوث بالنصرة   األجزاءتداعت له سائر    

نـه  أ، وبة الروح للروح، ونداء الـدم للـدم  طبيعي؛ ألنه حنين العرق إلى العرق ، ومجاو  

  .)1(»فيض من شعاب الفطرة اإلنسانية 

ولهذا نجد الشاعر في كثير من المواقف يقدم الشكر ألشقائنا العرب ، الذين قـدموا               

لهم بكل سخاء وزهد، إذ يقول      للشعب الجزائري، وللثورة الجزائرية من دمهم وجهدهم وما       

  : )2(»الجزائر الثائرة« في الخطاب الشعري 

   تْقَطَنْ ًأنفُر سص ِمن ِمتْرحبم َأكَ

  ا عض رِةاعج الموِخي كُ ِفِدمالح               ِب

   تَْأـفَدَأ، فَاكنَ هتْسر َأةًنَح شُمكَ

  ا عمزـَ مِقيِرـ الطَِّةعاِرقَا ِبولْ              شَ

                                                 
، دراسة موضوعية فنيـة،     ) م1962-1954(صطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي         م: نقال عن  )1(

 .250ص
 .125، 124الديوان، ص  ) 2(
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ورصةًـاصع ِبرةًاذَـفَّ نَةًــي   

  اعلُض اَأليِلدِخ الَِّبلْى قَلَ ِإتْقَرخَ              

لَورقْ َأبفَاٍصر ـِسنْرٍةيتْقَـ س  

              سـلْ قَِه، ِبامبطَّّقَ تَِحـيِر الجاع  

   هـ لَفٌرـ طَِهاِنرـي ِجإلىا نَرفَ

  اعـجنَْأ، فَاِءودـ الر حهـاثَغََأفَ               

  هلَـهي َأِدـه ويدهـمح ياَلزالَ

              عبالٍَرـكْ شُاتُر قُاِرفَ يها الداـع  

عرجنْ تَالَ، ووى الكُسإنَّت، فَياه  

  اعـمد مِةـاحم السِدي ِبتَْأقَر َأمكَ               

دارِف يالتِّيض بِفر نَي جـاِتباه  

  اـعدخْـ ََتَنـ، لَِهِقيِرـبا بـهنَِّكلَ               

رحتْـباِنغَ مـ الِبالَّـطُا ِليهالَع  

                 ولَتْفَص ـهنَم بعطَا، وتْابم رباع  

  ي ِفِعو الراِةدن غُ ِمركُشْ نَِرصالنَِّب

  اعور اَألاِلثَ الِمبرا، ضنَـاِفعسِإ                 
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 الـشعوب   ل ولك ، مصر، والكويت  هل أل رفالشاعر من خالل هذه األبيات يقدم الشك      

ن الجزائر جزء ال يتجزأ من األمة العربية،         التي وقفت مع الجزائر في محنتها؛ أل       ةالعربي

 نظرا لما لحقها من اضطهاد، وما أصـابها مـن ويـالت،             ولهذا البد من التضامن معها،    

  .بسبب االستعمار الذي اجتاح أرضها، واستنزف ثرواتها

بالنصر نـشكر   « ولهذا جاءت األفعال معبرة عن نفسية المتكلم إزاء الواقع، فجملة           

 من تضامن مع الجزائر، سـواء       ل لك رتقديم الشك على  ، تدل   »ن غداة الروع في إسعافنا    م

  . أو من بعيد،بمن قري

من البوحيات النفسية   تعد  ف»  يهدي أهله عبرات شكر ال يفارقها الدعا       «وأما جملة   

، وغرضها  )1(، حيث تعبر عن انفعاالت تظهر على مالمح المتكلم        "سيرل"التي أشار إليها    

 تقديم الشكر، وليس لهذا الصنف اتجاه مطابقة، إذ يغني عنه شـرط اإلخـالص       اإلنجازي

  .إلى إنجاح الفعلالذي يؤول 

  

  

  

  

  

                                                 
 .112حورية رزقي، األحاديث القدسية من منظور اللسانيات التداولية، باب الذكر والدعاء أنموذجا، ص )1(
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  :ويمكننا تلخيص ما سبق ذكره في الشكل اآلتي

  

   المخاطب  المتكلم                       الكالم                             

   

  كان تبسة       الشعوب العربيةس            الخطاب الشعري      الخطاب الشعري    

  » ةثائرالجزائر ال»         « ةمأساة تبس        « 

  

  

   تقديم الشكر           صبرا، ال تحزني     عبرات                  المواساة            

  شكر، نشكر                                                                         

  

  

  الشاعر            البوحيات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .أفعال البوحيات الواردة في ديوان أطلس المعجزات): 9(الشكل
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يقاعيات، وأداؤها الناجح يتمثـل     وتسمى كذلك اإل  : (Déclarativs)نيات  عال اإل -5

 أي من   ؛في مطابقة محتواها القضوي للعالم الخارجي، واتجاه المطابقة فيها اتجاه مزدوج          

  )1(.الكلمات إلى العالم، ومن العالم إلى الكلمات، وال تحتاج إلى شرط اإلخالص

ـ   فعل إعالن الحرب أ    – مثال   -فإذا أديت    إذا أدى  ،  و  ا فـالحرب معلنـة    داء ناجح

  .وهكذا األستاذ فعل تعيين الطالب رئيسا للقسم أداء ناجحا فهو رئيس القسم

هم ما يميز هذا الصنف من األفعال عن األصناف األخرى، أنها تحدث تغييرا في              أو

أطلـس  « ، إال أن ديـوان  )2( أنها تقتضي عرفـا غيـر لغـوي   نالوضع القائم، فضال ع   

  .عالنياتال يتضمن هذا الصنف من اإل »المعجزات

  وظيفـة حجاجيـة  (Actes d’énonciation)والجدير بالذكر أن لكل أفعال التلفظ 

(Fonction argumentative)  وجهة نظر ما  برأي معين، أو إلقناعه، تستهدف المتلقي

  )3(.أو دفعه لعمل شيء ما

  

  

  

                                                 
 .80لغوي المعاصر، ص محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث ال )1(
 .المرجع نفسه ) 2(
 .125، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، صذهبية حمو الحاج )3(



  
  
 

  الفصل الثالث
الحجاج وتقنياته في الخطاب 

 الشعري
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، فإن الحجاج يعد أحـد      لذي يهتم بدراسة اللغة المستعملة    بما أن التداولية هي  العلم ا      

 ألننا عندما نتكلم في حياتنا اليومية، فنحن نسعى من خالل كالمنا إلـى              ؛مباحثها الرئيسة 

   ، إقناعه، وحثه على قبول شـيء معـين        ، ونعمل على     هالتأثير في أفكار المتلقي ومعتقدات    

لما صـرح بأننـا     (J . M . Adam)"جان ميشال أدام"هذا ما أشار إليه وه ، أو القيام ب

 أو التمثيالت   ،حينما نتكلم فنحن نسعى من جهة إلى حمل المتخاطب على أن يتقاسم آراءنا            

على ) المستمعين  ( المتعلقة بموضوع معين ، ونسعى من جهة أخرى إلى حمل اآلخرين            

 وكأننا نلبس قناعـا يخفـي   «بذلك ونحن إذ نقوم  ،)1(انئقتداء بأكبر عدد ممكن من آرااال

     عمليات يصطلح عليها بمـا يـدعى الحجـاج         ... إنسانا محرضا، مشجعا ، مقنعا      وراءه  

 فما المقصود بالحجاج ؟ وما هي أهم تقنياته؟          .)Argumentations)(  «)2أو المحاججة   

  فما مداه ؟وهل لها أثر في تداول الخطاب الشعري ؟ وإذا كان كذلك

  : مفهوم الحجاج : أوال 

  : لغة– 1

  )3(:إلى عدد من الدالالت اللغوية، يمكن إجمالها في " ججح" تشير مادة 

حاجت بها يأي غلبته بالحجج التي أدل :ته ج.  

والحالبرهان ، أو ما   : ة  ج      دوفع به الخصم ، وجمعها حج وحِ جويقال  . اج  ج :حه اج

محة وِحاجوالتَّ.   أي نازعه الحجة: اجا جرجل مِ : ويقال  . هو التخاصم   : اج  حـ ح اج  ج :

لِدأي ج .  

                                                 
  .121، تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية ، ص رعمر بلخي  ) 1(

  .  125ذهبية حمو الحاج ، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب ، ص   ) 2(

  .28 ، 27 ، مادة حجج ، ص 2ابن منظور، لسان العرب ، م  ) 3(
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أنا حاججته ، فأنا محاجة     : ويقال  .  أي اتخذه حجة     يء؛حتج بالش امن  : و االحتجاج   

   .الحجة التي تعني الدليل والبرهان أي مغالبه بإظهار ؛وحجيجه 

  : أن لفظ الحجاج يدور حولمعجميةيدات الدنالحظ من خالل هذه التح

  التنازع*

  التخاصم *

  الجدل * 

  الغلبة* 

  .الوسيلة المتمثلة في األدلة والبراهين * 

  :  اصطالحا-2

 :عند الغرب -أ

الخطوات التي يحاول بها الفرد أو الجماعة أن تقود المستمع          « الحجاج هو تلك    

ـ [ إلى تبني موقف معين ، وذلك باالعتماد على تمثـيالت            ة مجـردة أو حـسية      ذهني

   حجيـات -Assertions ، أو على قـضايا جازمـة    Representation ]ملموسة

Arguments –  1(.» تهدف إلى البرهنة على صالحية رأي أو مشروعيته(  

  سياسـية،  ؛وقد كان الحجاج محل اهتمام منذ القدم، وخصصت له عـدة مجـاالت            

 من األوائل الذين    "أرسطو"ويعد  . )2(ل وفنية، وأدرج ضمن البالغة باسم فن الجد       ،وقانونية

إذ كان ينطلق من كون الخطابة إنمـا         ؛"الخطابة  " تطرقوا للحجاج في كتابه الموسوم بـ       

                                                 
، سلسلة دراسات وأبحاث، مطبعـة مكنـاس ، جامعـة مـوالي     " مناهج ونماذج"أزاييط ، مداخالت لسانية     ىبنعيس)  1(

  .78 ، ص 26، رقم 2008إسماعيل ، كلية اآلداب والعلوم  اإلنسانية ، 

 و   وحيد بن بوعزيز، التداولية في الخطاب العربي المعاصر ، مفهوم المناظرة األسس والمساءالت ،  مجلة اللغـة                 )  2(

  . 226 ، ص 2006جانفي ،  17األدب ، قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية اآلداب و اللغات ، جامعة الجزائر، العدد 
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وهذا اإلقناع يتوقف عنده علـى ثالثـة         ، )1( » الكشف عن الطرق الممكنة لإلقناع     «هي  

   :أركان هي

  ).Ethos (يتوس أخالق القائل ، وهو ما يمكن أن نسميه بحجة اإل: أوال *«

أن نسميه بحجة الباتوس  ، وهو ما يمكنما] نفسية[ تصيير السامع في حالة : ثانيا *

)Pathos.(   

، وهو ما يمكن أن نسميه  ثبت، أو يبدو أنه يثبتالقول نفسه من حيث هو ي: ثالثا *

  .)2(»  أو العقل/ و أي الكالم؛)Logos(بحجة اللوغوس 

           )3(:تي على النحو اآل"أرسطو" لمكونات الخطابة عند " محمد العمري" مثل   وقد

  فن الخطابة                              

   وسائل اإلقناع   )              أنواع الخطابة ومجالها(     تقديم 

            

  3لة  المقا                  2                      المقالة 1المقالة         

  .األخالق الخاصة بكل نوع-1

ــصناعية-2  غيــر الحجــج ال

  .النصية

  . االنفعاالت العامة-1  

 القياس الخطـابي    -2

  .والمثال

  . األسلوب-1  

 ترتيب أجـزاء    -2

  .القول

  

                                                 
، الحجاج مفهومـه ومجاالتـه، دراسـات        )أو الحجاج   ( عبد اهللا صولة، البالغة العربية في ضوء البالغة الجديدة           )1(

حدود وتعريفـات، عـالم الكتـب       :  الحجاج   ،1فظ إسماعيلي علوي،ج  نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ، إعداد حا       

  .28 ص،1،2010الحديث، إربد، األردن، ط

  . 28المرجع نفسه، ص ) 2(

ص     م،1999ط ، .محمد العمري،البالغة العربية أصولها وامتداداتها، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، د ) 3(

272.  

 .مكونات الخطابة عند أرسطو): 10(الشكل 
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 هو فن اإلقناع، أو مجموع      "أرسطو"يتضح لنا من خالل هذا الشكل أن الحجاج عند          

 فريـق ، وهذا الكالم يقودنا إلى الت     )1( تناع أو اإلذعان  التقنيات التي تحمل المتلقي على االق     

 كلتيهما تؤمان غاية واحـدة وهـي       « ألن    الخطابة؛ بين الحجاج في الجدل ، والحجاج في      

   وكلتاهما تتعاطى النظر في جميع األشياء، ويوجد استعمالهما مـشتركا           ]...[مخاطبة الغير 

  )2(.» للجميع

ـ   فالحجاج الجدلي أوثـق    ؛ينهماغير أن هناك وجوه اختالف دقيقة ب       ة بـاألمور   لص

 ألنه عادة ما يكون بين شخصين يحاول كل منهما إقناع صاحبه            ؛الفكرية العقلية السلوكية  

  بوجهة نظر معينة، أما الحجاج الخطابي فمجاله توجيه الفعـل والتوجيـه إليـه، وخلـق                

  .  )الجماعة( نه حجاج موجه للجماهيرأل؛ )3( االعتقاد

 بمثابة الركيزة التي قامـت عليهـا نظريـة الحجـاج            "أرسطو"انت أراء   من هنا ك  

 "شـاييم بيرلمـان   "المعاصرة، أو البالغة الجديدة، وهو العنوان الفرعي الـذي اختـاره            

)CH.perelman " ( وتيتيكا "  (L.O.Tytéca)  لكتابهما مصنف في الحجاج، الـصادر

         :القـا مـن موضـوعه بقولهمـا        ، ومن خالله يعرف الباحثان الحجاج انط       م1958 سنة

 التي من شأنها أن تؤدي باألذهـان إلـى          ، موضوع الحجاج هو درس تقنيات الخطاب      «

 )4(.» أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم،التسليم بما يعرض عليها من أطروحات

                                                 
في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيته وأساليبه، عالم الكتـب               سامية الدريدي، الحجاج     )1(

  . 18، ص 2008، 1الحديث، إربد ،األردن ، ط

مين الطلبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، بحث في بالغة النقد المعاصر، دار الكتاب الجديد األمحمد سالم محمد  ) 2(

  .32 ، ص 1،2008ان، طالمتحدة، بيروت ، لبن

  .52المرجع نفسه ، ص  )3(

حمادي صمود، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، سلـسلة آداب ، جامعـة                  : نقال عن    )4(

  .299اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ، كلية اآلداب ، منوبة، تونس، ص 
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 غاية كل حجاج    «:  الغاية من الحجاج بقولهما    ددانخر من الكتاب يح   آوفي موضع   

عقول تذعن لما يطرح عليها، أو يزيد في درجة ذلك اإلذعان، فأنجع الحجـاج              أن يجعل ال  

ما وفق في جعل حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعـثهم علـى العمـل                 

، أو هو ما وفق على األقل في جعل السامعين مهيئين           )إنجازه أو اإلمساك عنه   (المطلوب  

 )1(.»لذلك العمل في اللحظة المناسبة

   )2(:يتميز بخمسة مالمح رئيسة" بيرلمان" أن الحجاج في تصور الجدير بالذكرو

  .أن يتوجه إلى مستمع -1

 . ة أن يعبر عنه بلغة طبيعي -2

  .ماته ال تعدو أن تكون احتماليةلمس -3

 . إلى ضرورة منطقية بمعنى الكلمة-تناميه -ال يفتقر تقدمه  -4

 ).احتمالية غير حتمية( نتائجه ليست ملزمة -5

 فالحجاج عبارة عن تصور معين لقراءة الواقع اعتمـادا علـى بعـض             «لي  تاالوب

، والمقام الذي ينجب هذا الخطاب، ومن ثم فالحجـاج          المعطيات الخاصة بكل من المحاجج    

عرضة للتغير في بنائه و أنساقه التي يقوم عليها، وذلك تبعا لتغير المقام، وتغير ظروف               

  )3(.»  ذاته حتى وإن ظل موضوع النقاش هو،المحاجج

                                                 
  .300، 299ص  ، المرجع السابق: نقال عن  )1(

  . 108 ص بحث في بالغة النقد المعاصر،، الحجاج في البالغة المعاصرةمحمد سالم محمد األمين الطلبة،  )2(

محمد سالم محمد األمين الطلبة، مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البالغـة المعاصـرة، الحجـاج مفهومـه                    )3(

    مدارس وأعـالم،،2عداد حافظ إسماعيلي علوي، ج ومجاالته، دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ، إ

  .182 ص 
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قد عرف الحجاج باعتباره مجموعـة أسـاليب وتقنيـات فـي            " بيرلمان"و إذا كان    

 "          ديكـرو  وزوالـد أ" ، فـإن    )1( الخطاب، تكون شبه منطقيـة، أو شـكلية، أو رياضـية          

)O. Ducrot( ينطلـق   «  ألنـه ؛"بيرلمان" قد تحدث عن حجاج مختلف عن الحجاج عند

لتداولية والداللية الكامنة في اللغة التواصلية اليومية، وكـذا اللغـة           أوال من تأكيد األبعاد ا    

يضبط نسق ترتيب األقوال وترابطها، هـذا  " قيد" اإلبداعية، باعتبار اللغة في معناها العام   

 ألنه مسجل   ؛الترابط الذي ال يستند إلى قواعد االستدالل المنطقي وإنما هو ترابط حجاجي           

 بقـول دون    هقات توجه القول وجهة دون أخرى، وتفرض ربط        اللغة بصفة عال   ةفي أبني 

  )2(.»خرآ

موضوع الحجاج في اللغة هو بيان ما يتضمنه القول مـن قـوة             « تبين أن   هنا ن من  

 تمثل مكونا أساسيا ال ينفصل عن معناه، يجعل المتكلم في اللحظة التي يتكلم فيها               ،حجاجية

  )3(.»يوجه قوله وجهة حجاجية ما

   :ب عند العر–ب 

بتـسميات اختلفـت     لقد ورد الحجاج بمعناه الحديث عند علمائنا األجـالء، ولكـن          

  : هــفي قول" البيان "قد أطلق عليه اسم " الجاحظ " أنباختالف مطلقيها وتوجهاتهم، فنجد

فبأي شيء   ؛ مدار األمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، إنما هو الفهم و اإلفهام             «

  )4(.» عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك الموضع وأوضحتَام اإلفهبلغتَ

  

                                                 
  .22سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة، بنيته و أساليبه،ص  )1(

  .192ص  مين الطلبة، الحجاج في البالغة المعاصرة، بحث في بالغة النقد المعاصر،األمحمد سالم محمد  )2(

  .192 المرجع نفسه، ص )3(

 وضع حواشيه موفق شهاب الدين، دار الكتب العلمية، بيروت،          ، البيان والتبيين،  )أبو عثمان عمرو بن بحر     ( الجاحظ )4(

  .60ص  ،1م، 1998، 1لبنان،ط 
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  )1(: تتنازعه وظيفتان"الجاحظ"يتضح لنا من خالل هذا القول أن البيان عند 

   .خروهي التي تتعلق بإيضاح المعنى القائم في النفس حتى يدركه اآل: الوظيفة الفهمية *

 انطالقا  "محمد العمري "ات جمعها   وتنتج عن مجموع مؤهالت وصف    : الوظيفة اإلقناعية * 

  )2(:تي في الجدول اآل"البيان والتبيين"من كتاب 

  الغرض  صفات البيان وموضوعه  المؤهالت والعوائق

  التأثير  الموضوع  الصفات  العوائق  المؤهالت

  المنطق 

  األحالم 

   العقول

  الدهاء

  المكر

  األلسنة

  النكراء

  التمييز

  السياسة

  لباس التقوى

  طابع النبوة

  العي

  الحصر 

  ضيق الصدر

  توقف اللسان

  اللثغ

  اإلبالغ

   اإلبانة

  اإلفصاح

   الفصاحة

  الوضوح

   الصحة 

  البيان 

  حسن التفصيل 

  اإليضاح 

  وضوح الداللة

   الفهم -اإلفهام 

   األدلة -االحتجاج

الدعوة إلى مقالـة    

  الدفاع عن نحلة

   إبالغ الرسالة 

  الحجة

   الحاجة 

  المنازعة

  استمالة القلوب 

  ثني اإلقناع 

  التصديق

  ميل األعناق 

  فهم العقول 

  إسراع النفوس 

  االستمالة

  االضطرار

  التحريك 

  حل الحبوة

  

                                                 
ـ )كتاب المساكين( هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه دراسة تطبيقية في       )1( مـذكرة  " ،"الرافعـي ":  لـ

األدب العربي ونقده، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب         : ، تخصص "مقدمة لنيل شهادة الماجستير في األدب العربي      

  .21، ص 2003-2002والعلوم النسانية، جامعة ورقلة، 

  .198،199محمد العمري، البالغة العربية أصولها وامتداداتها، ص  )2(

 .الصفات والمؤهالت التي تنتج عنها الوظيفة اإلقناعية): 5(الجدول 
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 ه بضرورة استعمال الحجاج بوصـف      الذي يقر  باإلضافة إلى الجاحظ نجد ابن خلدون     

 ،)1( فاستتبعت كثـرة المنـاظرات     ،آلية اإلقناع المثلى، في زمن كثرت فيه أسباب الخالف        

وأما  « : الحجاج وجها من وجوهه، إذ يقول      اما دفعه إلى الحديث عن الجدل ، معتبر       وهذا  

 ]...[وغيـرهم     التي تجري بين أهل المذاهب الفقهيـة       ةل وهو معرفة آداب المناظر    االجد

ة بالقواعد من الحدود واآلداب، في االستدالل التي يتوصل بها إلى           عرفنه م إولذلك قيل فيه    

  )2(.»كان ذلك الرأي من الفقه أو غيرهاء سوحفظ رأي أو هدمه، 

       : ن، همـا يفالحجاج في الفكر العربي اإلسالمي القديم انحصر فـي لـونين خطـابي          

ـ خطابة الجدل والمناظرة فيما بين زعماء الملل والنحل، وفيما بين الن          «  اة والمناطقـة،   ح

الدروس التي كـان يلقيهـا      والخطابة التعليمية متمثلة في     . وفيما بين الفالسفة والمتكلمين   

  )3(.»العلماء في مختلف العلوم آنذاك

محمـد  "أما حديثا فقد أصبح الحجاج موضوعا مستقال تدور حوله األبحاث كمحاولة            

 في بالغة الخطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة          «في كتابه   " العمري

 على نماذج من خطابة القرن "أرسطو"د  بتطبيق نظرية اإلقناع عن«، فقد قام فيه  »العربية  

وسـائل  : الثالثي لعناصر الخطابة وهـي      " أرسطو"الهجري األول، متبعا في ذلك تقسيم       

  )4(.»اء القول زاإلقناع، واألسلوب، وترتيب أج

  

                                                 
  .449، ص مقاربة لغوية تداولية ،ي، استراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهر )1(

  .466 ص ،2007 دار الفكر ، بيروت، لبنان، ، المقدمة،)عبد الرحمن (ابن خلدون )2(

  .126، ص 2000ط ،. مصر، د، القاهرة، دار غريب،يل عبد المجيد، البالغة واالتصالمج )3(

  .450، ص ، مقاربة لغوية تداوليةاببد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخط ع)4(
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   )1(:وصنف المقامات إلى ثالثة أنواع 

لمتلقي، وقد قسمها إلى ثالثة أصناف، وذلك حسب ا       : مقامات الخطابة الدينية    * 

 فإذا كان المتلقي خالي الذهن ، يتقبل المعرفـة الملقـاة            ؛وحسب الرسالة الموجهة إليه   

ال عمـا ينتظـره،   غاف كانت الخطابة تعليمية ، وإذا كان المتلقي متناسيا لما تعلم،          ؛إليه

يـة، وإذا   ظ كانت الخطابة وع   ؛فيتطلب حالة الحث على العمل، والتخويف من العقاب       

حاجـة  م يتطلـب ال   فإنـه  نظر الخطيـب،     هة لوج الما، مخالفا، وجاحد  كان المتلقي عا  

  .والبرهنة، ولهذا أطلق على هذا النوع اسم الخطابة الحجاجية أو المناظرات

وقد صنفها حسب العالقة بـين المتحـاورين إلـى          : مقامات الخطابة السياسية  * 

قل فيهـا الحجـج،     وت. الحوار بين األنداد، والحوار بين الراعي والرعية      : صنفين هما 

 . والوعيد،وتسود فيها المواعظ، و الوعد

 : لى صنفينإوقد صنفها : جتماعيةمقامات الخطابة اال* 

 خطب في موضوعات اجتماعية تتناول العالقة بين الناس، و تنظيم المجتمـع             -

مالك، الصلح والمخاصمات القضائية، ويعتمد هـذا الـصنف الحجـة           خطب اإل : مثل

  .ر األسلوبيالمقنعة، والتأثي

هدفها المـشاركة و االشـتراك فـي المـسرات          :  خطب ذات طبيعة وجدانية    -

الحجـة فـي    مـن   ية، والتهنئة، ويعتمد هذا الصنف االستمالة أكثر        عزواألحزان، كالت 

  .الغالب

  

                                                 
محمد العمري، في بالغة الخطاب اإلقناعي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، الخطابة فـي القـرن                  )1(

 .40،41، ص 2،2002األول نموذجا، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء ، المغرب، ط
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  )1( :عل الحجاج في صور ثالثجو

وهو القياس المضمر القائم على االحتماالت التي تكفـي فـي معالجـة             : القياس* 

  .التعارض، والتضاد، والمستقصي: منهاواألمور،

 أو حجة تقوم على المشابهة بين حالتين في مقدمتهما،          ،هو استقراء بالغي  : المثل* 

  . بالنظر إلى نهاية مماثلتهاهمايحدإويراد استنتاج نهاية 

ة، و يدخل فـي     يالحجج الجاهزة أو غير الصناع    " أرسطو" ويسمى عند   : الشاهد* 

عترافات، وأقوال الحكمـاء، وتخـتص إجمـاال بالخطابـة          نين والشهود، واال  نطاقها القوا 

  .القضائية

تضمين اآليات القرآنيـة، و األحاديـث،       في  ي الخطابة العربية    يتمثل الشاهد ف  و

ن الشواهد القرآنية اسـتعملت فـي الخطابـة         أوأبيات الشعر، واألمثال، والحكم، علما      

  )2( :القديمة ثالثة استعماالت

   .اج لقضية مختلف فيهااالحتج -

 .تمثيل حالة مشابهة -

االستئناس وخلق جو ديني، وهذه الوظيفة غالبة في خطب المناسبات الدينية            -

 .واالجتماعية

 أن مفهوم الحجاج في الفكر القديم ، كان تابعا تبعية           - مما سبق ذكره   -نستخلص

ا فقد أصبح الحجاج     أما حديث  ، )3(عضوية واستعمالية لمجاالت وأفعال تتطلبه وتستدعيه     

                                                 
  .82،90، 71، ص  المرجع السابق)1(

  .93ص المرجع نفسه، )2(

، الحجاج مفهومـه ومجاالتـه، دراسـات        " عناصر استقصاء نظري  " الحبيب أعراب، الحجاج واالستدالل الحجاجي     )3(

  .32 ص الحجاج وحوار التخصصات،،3نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ، إعداد حافظ إسماعيلي علوي، ج
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عد جوهري في اللغة، الهـدف       ألنه ب  ؛موضوعا مستقال تدور حوله األبحاث والكتابات     

  :في قولـه ) M. Meyer" (ميشال مايير"صرح به ما منه اإلقناع واإلفحام معا، و هذا 

ويعتبر البعد الحجـاجي بعـدا      ). إفحاميا  ( بكونه جهدا إقناعيا      يعرف الحجاج عادة   «

؛ أي أن أهـم     )1(» اللغة، لكون كل خطاب يسعى إلى إقناع من يتوجه إليـه           جوهريا في 

  .ميزة في الحجاج اللغوي هي إقناع المرسل إليه، والتأثير في أفكاره ومعتقداته

  

  

                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، الحجاج مفهومـه ومجاالتـه،      "  استقصاء نظري  عناصر" الحبيب أعراب، الحجاج واالستدالل الحجاجي    : ال عن قن )1(

   .33 ص  الحجاج وحوار التخصصات،،3دراسات نظرية وتطبيقية في البالغة الجديدة ، ج
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  : تقنيات الحجاج –ثانيا 

 بغيـة  «طابـه  هي مجموعة من األدوات التي يعمد المخاطب إلى توظيفها في خ      

ـ           لىخدمة وجهة نظره ، ع      أوال،  ه طريق حمل المتلقي علـى التـسليم بـصحة موقف

  )1( .»واإلذعان لمراده ، والتبني لما يطرحه من وجهات نظر ثانيا

غير أن هذه األدوات ليست هي الحجج بعينها، إنما هي قوالب لها أدوارها التـي               

مرسل على تقديم حججه في الشكل الذي       تنظم العالقات بين الحجج والنتائج، أو تعين ال       

   )2( .يناسب السياق

  : ويمكن تقسيم تقنيات الحجاج إلى

، تحمل صبغة    يعمد المخاطب في خطابه إلى توظيف أدوات لغوية        :األدوات اللغوية  -1

 :تتمثل هذه األدوات في وحجاجية، تربط بين التدعيم والنتيجة، 

لتي يوظفها المرسـل لتركيـب      وهي من األدوات اللغوية ا    :  ألفاظ التعليل  - أ

 :ومنها  ،)3( الحجاجي، وبناء حججه فيههخطاب

وهو مصدر قلبي مفهم علة ما قبله، ومشارك لعاملـه فـي             : المفعول ألجله *        

  )4( .وقته ، وفاعله

قبلـه، كقـول     وتكمن حجاجية المفعول ألجله في أنه يستعمل في بيان علة مـا           

  )5(:)الجزائريوم (الشاعر في الخطاب الشعري 

                                                 
  .96، ص "جراءواإلالمبادئ " نواري سعودي أبوزيد، في تداولية الخطاب األدبي  )1(

  .477وية تداولية، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغ )2(

  .478المرجع نفسه ، ص  )3(

  .451محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )4(

  .83،84 ، ص  الديوان)5(



                الحجاج وتقنياته في الخطاب الشعري                     ثالثالفصل ال
 

 - 143 -

  ـ  الْابج لَاعطَتَ اسو لَرص ِميُلِن

  االَمو الرزـغْ يكقا إليوـ شَيدِب

                لَّعيِرِمالنَّ ِبهيالًـِل غَيِفطْ ي  

  ـىالَكَثُ وٍعضرى وامتَي يِف                

اري، ويغـزو   ير إلى أن السبب الذي جعل نيل مصر يجوب الصح         شفالشاعر ي 

يتضح ذلك من خالل استعمال المفعول ألجلـه        و هو شوقه للشعب الجزائري،      ؛الرمال

  ). وقاش(

ادة بمواقف التعاون والتآزر    ش هو اإل  ؛غير أن الذي يقصده الشاعر من وراء ذلك       

له بكـل مالهـا      اه في محنه، وتعزيز   يقفتها مصر الشقيقة مع الشعب الجزائر     والتي  

  .وجهدها وروحها

   :تي  ويمكننا تمثيل ذلك في الشكل اآل    

  الـعـلة    الرابـط     النتيجـة 

       

  

  وقا إلى     شـ     المفعول المطلق                               جابنيل مصر    

  الشعب الجزائري )                           شوقا(    وغزا الرمال            البيد،

  

  ."يوم الجزائر " ي شعر المفعول ألجله في الخطاب الحجاجية): 11(الشكل 
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وتكمن حجاجيتهـا فـي أنهـا         ، )1( واستقبال ب وهي حرف مصدر ونص    :يـك* 

قول الـشاعر فـي الخطـاب       هو   و ؛تستعمل لتعليل الفعل ، وقد وردت في موضع واحد        

   )2( ):نوفمبر( الشعري 

   نما ِبًرِختَفْ متَو الميك ِفتُسدقَ

يلُعكََلاِصقَو الم يِت ييهو خَفْيا ر  

 صعودهم نحـو    و وه ؛ الذي جعله يفتخر بمن يعلو المقاصل      سببإذ يبرز الشاعر ال   

المقاصل في إباء وشموخ، وفي هذا داللة واضحة إلى أن المجاهدين الجزائيين، كانوا ال              

 .هو غال ونفيس فداء لوطنهم الحبيب يخشون الموت، فهم يقدمون كل ما

  :تيفي الشكل اآل" كي"ويمكننا تمثيل حجاجية 

  الـعـلة    الرابـط     النتيجـة 

       

  

  مفتخرا بمن                      كـي                        يتيه ويفخرا

                                    يعلو المقاصل 

  

  ".نوفمبر"في الخطاب الشعري " كـي" حجاجية ): 12(الشكل 

  

 

                                                 
   .317محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية ، ص  )1(

   .170، ص  الديوان)2(
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 وهي من األدوات اللغوية التي يستعملها المرسل لتعليل فعلـه ، سـواء              :الم  ـال*

    للفعـل   ةناصـب الأكانت هذه الالم هي الم كي ، أم الم التعليل، والالم الجارة، والالم              

، "أطلس المعجـزات  " غير أن هذه األخيرة هي األكثر ورودا في ديوان         ،)1(المضارع  

 )2( ):العيد الجريح ( شعري نحو قول الشاعر في الخطاب ال

ِعوا الْقُِشعيدظْ ماًرهو ،الـتُقِْشع   

  ومـجي اله ِفةًاتَمِت اسيِك ِفيدـِع   

ِعوا الْقُِشعةًنَي ِزيدو ،الـتُقِْشع   

  ومـيي الغُا ِففًـِرفْرا مًدنْ بيدـِع  

ِدواًءمج ىـظَّـلَـت تَةًاشَـي،  

  مـيِحالجا ِبهـاصصوي مرتَفَ  

ووًدـشُحى الثَّلَا عتَى، تَررىام  

  يمــِمرـالا ِبـهدالَ ِبيِدفْتَِل  

 لتعليل السبب الذي جعل حشود      ؛"تفدي" المقترنة بالفعل   " الالم" لقد استعمل الشاعر    

ة الوطن، والتضحية في سبيل تطهير أرضه       دي والمتمثل في ف   ؛ هنا وهناك  ىامرالموتى تت 

 من الغزاة المحتلين، الذين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل قتل روح المقاومة في                الطيبة

  .ته بشتى الوسائل والطرقيشخص اإلنسان الجزائري، وسلب سيادته، وطمس

                                                 
  .479ولية، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تدا )1(

  .140، 139، ص  الديوان)2(
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 هو تقديم حجج الدعم األقوى، كما نجد ذلك       ؛في الكالم " الالم" استعمال   فمردتالي  لوبا

  )1( :في قول الشاعر

  ى وفَِّراِئزالجِ نابي ِبنَِّأكَفَ

  اافَطَ الميهنْ َأ، وٍدي غَ ِفطهو  شَ

  ا،ًهج وِسم الشَِّقِرشْمى ِللَّ ومثُ

  ) اـافَيا وفَـيح (اءدـي ِنـبلَي    ِل

 هو تلبية نداء الواجب     ؛سبب الذي جعل الشاعر يولي وجهه شطر المشرق العربي        لفا

ن، وهذا  بثو فيها العا  ثتحرير األماكن المقدسة التي عا    والجهاد في سبيل إنقاذ فلسطين، و       

يعود في األساس إلى أواصر األخوة في الدين، والتـاريخ، والمـصير المـشترك بـين                

  .  والفلسطينيي  الجزائر؛الشعبين

  :تيويمكننا تلخيص ما تقدم ذكره في الشكل اآل

 
        

  

  دهالتفدي بال               حشود الموتى تترامى        

              نداء حيفا ويافايليبل    ولى لمشرق الشمس وجها           

  

  

  

  

                                                 
  .146  ص، المصدر السابق)1(

  ."العيد الجريح "  في الخطاب الشعري "الالم"حجاجية ) : 13(الشكل 

 الالم 

 العـلة الرابط النتيجة
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هـدف  ب ويشمل عددا من األدوات اللغوية التي يستعملها المرسـل،           : الوصف –ب  

  .ت، واسم الفاعل، واسم المفعولالنع: المحاججة واإلقناع ، ومنها

ـ )1(، بداللته على معنى فيه   ه وهو تابع يكمل متبوع    :النعت*  ولهذا ع ،مـن األدوات  د 

العيـد  (التي تمثل حجة للمرسل في خطابه، نحو قول الشاعر في الخطاب الـشعري              

 )2( ):والجزائر الدامية

  ى ح راِلز النِّاِحي س ِفِةيِنملْوِل

  يداِدنَ صبر عةٌيتْا ِفهريِد      تُ           

يهدف الشاعر في هذا السياق إلى إقناع المتلقي، بـأن الـذين يخوضـون غمـار                

   إنما هم فتية عرب، عرفوا بشجاعتهم وبسالتهم في مقاومة         و فتية،   الحروب، لم يكونوا أي

خوضون المعـارك    ألنهم ال يهابون الموت، بل ي      ؛"الصناديد " ـأعدائهم، ولهذا وصفهم ب   

   .في شوق، وفي لهف، ليقدموا حياتهم قربانا للوطن

أن األلقاب من الصفات التي يمكن أن تجسد عالمـة علـى            « وتجدر اإلشارة إلى    

ـ         درجة الحجاج، وتعد ألقاب القرابة من      ِملَّ هذه الصفات، بوصفها تنتمـي إلـى سة ذات  ي

ه بغيره في الخطاب ليحاجج مـن       تيرى أنه يجسد درجة قراب     درجات، فيختار المرسل ما   

، كقول الشاعر فـي الخطـاب        )3(»خاللها، باإلضافة إلى داللتها على التضامن والتآزر      

  )4( : )العيد الجريح ( الشعري 

  

                                                 
  .563محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية،ص  )1(

  .33، ص  الديوان)2(

  .487ة لغوية تداولية، ص بعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقار )3(

  .146، ص  المصدر السابق)4(
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  ي وِفِراِئزالجِ نابي ِبنَِّأكَفَ

  اافَطَ الميِهنُْأ ، وٍدي غَ ِفِهِطوـَ  ش

  ا،ًهج وِسم الشَِّقِرشْمى ِللَّ ومثُ

  ) اـافَيا وفَـيح (اءدـي ِنـبلَـي    ِل

جنَشُيا جكُشُيفَم ،ا طَمار صتُو  

ع       الَِّإ يـِبر ـطُواـافَـفَا ِخنَر  

جرنَحخَثْا منِكلَ، ونـ سغْيود  

  ىافَعا مًحر جاِءخَ اِإليِلـِبي س       ِف

لْ القَيكفرِبب ِمالَالسو ،ـنْجب  

يرِبـَ       ع الكَِنـع رـتَى يى افَج  

، لم تكن حجة لتعليل سبب تضامنه مـع الـشعب           "اإلخاء  " فاستعمال الشاعر للفظة    

،  وبين أهل فلسطين بأنهم إخوة     هالفلسطيني فحسب، بل من خاللها وضح درجة العالقة بين        

  )1(.»راء لدالالت الخطاب في الحجاجثوهذا يعطي « 

ها المرسل في خطابه، بوصفها     ج وهو من األدوات اللغوية التي يدر      :فاعلاسم ال  *

 وذلـك   )2( ني عليه النتيجة التي يرومها    بغ لنفسه إصدار الحكم الذي يريد، لتن      حجة ليسو ،

  )3(.» اسم مشتق يدل على معنى حادث وعلى فاعله«انطالقا من تعريفه بأنه 

  )4( ):صرخة جزائري(شعري اله في الديوان قول الشاعر في الخطاب الثوم

                                                 
  .487ة لغوية تداولية، ص بافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقارعبد الهادي بن ظ )1(

  .488 ص  المرجع نفسه،)2(

  .98محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )3(

  .105 ، 104، ص الديوان)4(
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  يبـنَتَ مٍراِعـ شَنـا عـوهلُـِقنَْأ

  يِبع شَِرصي نَ ِفودجى الونَـخْ يولَ

  ي ـِبلْـ قَـةُقَّ دِهيلَـ عتْنََّأمـطْالَ

  يـِبنْـ جنـي بٍفاِتـه ِبىنََّأكَـفَ

ي ِف ِلفَّ              زي الدجى عروسر اِئشَ الب  

  راِئزجـلْ ِلةًـيرـا حـهيدـي يـ           ِف   

فالشاعر أراد القول بأن قلبه يخبره بأن الجزائر ستنتصر، و سـتنال حريتهـا فـي            

 وتخلى عنه، والـذي     ،المستقبل، حتى إن تخاذل العالم كله على نصرة الشعب الجزائري         

سغ له إصدار هذا الحكم هو اسم الفاعل         و )نَتَممجرد الوصـف،   ل، الذي لم يستعمل     ) ٌئب

  .وإنما استعمل كحجة إلقناع المتلقي والتأثير فيه

       ألنـه  ؛   ويصنف على أنه من األوصـاف الحجاجيـة المـستعملة          :اسم المفعول   *

نحو قول الشاعر في الخطـاب        ، )1(» صفة مشتقة تدل على معنى حادث وعلى مفعوله        «

   )2( : )األمم المتحدة ( الشعري 

  )ر  حِمسالر( ا بـ ًمالَ عِكالَيفَ

   يرِج، َأوكلُم مِرالَوالدوِب                 

ك الذين  ئلم يستعمله الشاعر لمجرد اإلخبار، بل ليحاجج أول       " مملوك أجير " فالوصف

في أفعاله وقراراته، ويؤكد لهم بأنها عـالم         عون أن منظمة األمم المتحدة، هي عالم حر       يد

                                                 
   . 111محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )1(

   . 189، ص  الديوان)2(
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الضعيف المـستجير،  فهي بضاعتها أما جير، فال تعمل إال لصالح دول الدوالر، و    مملوك أ 

  )1( :ويوضح ذلك قوله

  اتماوس مقَو سوِكبص نَدقَلَ

  .يرِجتَس الميفُِع الضهتُاعضِب                

  :تيسبق ذكره في الشكل اآل ويمكننا تلخيص ما

  

  الوصف

  

  اسم المفعول    اسم الفاعل    النعت

   

  ئ                     مملوك أجيربـفتية عرب صناديد                     متن

  

  ي الخطاب الشعر  الخطاب الشعري                الخطاب الشعري              

  "م المتحدة ماأل"               " صرخة جزائري        " "العيد والجزائر الدامية"

  

  

  

                                                 
  . 184، ص  المصدر السابق)1(

  ."أطلس المعجزات " الوصف ودوره الحجاجي في ديوان ) : 14(الشكل 
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 ويمثل هذا الضرب بعض التنوعات الحجاجيـة، و الـصور           : تحصيل الحاصل  -ج

الخطابية، التي تضطلع بوظيفة حجاجية في الخطاب، ومن التنوعات الحجاجية التي تمثل            

من غم  على الر التعاريف  هذا الضرب الخطابي ما يسمى بالتمثيل، ويتجسد من خالل تعدد           

  )1( .فرعموحدة ال

 ألننا نحتاجه حينما نريـد تحديـد        ؛ب مدخال للحجاج  ليشكل في الغا  « عريف إذن تفال

 حتى تكون هناك أرضية تقوم على قواعد مشتركة بين المتخاطبين من أجل إقناع              ،مفهوم

  )2( . »أحسن

  )3( ): الثائرةالجزائر( ومن أمثلة ذلك قول الشاعر في الخطاب الشعري 

  د ـاِح وٍرـطْـقُـ ِلا الَنَرـثُ

  ا عمج َأِةبور العاِرطَقْا َألنَرـثُ              

ماَل قَنا ِفنَّ عِري العةًالَ قَِةوب  

  ى عادا ونَيلَا عوًرى زرتَ افْدقَفَ             

  ا نَوِقرع ني بابسنْا ي مضع بيِه

  ا عـلُض اَألزه تَاٍتقَّ دعقْ ويِه            

  ىذَا قًَمو يهس منا ِإنَفُري طَِه

            قَلَ، فَاوٍلطَتَمقْ َأدضالم ضجاع  

لَوو تَارضا ِبنَيةًشَي ِعِةلَّذَالم   

  اـعكَّا رنَيلَا ِإه ِباةُغَى الطُّشَملَ            

                                                 
   .490، 489جيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص يعبد الهادي بن ظافر الشهري، استرات )1(

  .63، جمهرة أشعار العرب نموذجا، ص شعري يتر، تداولية النص الشرحيمة  )2(

  .123، ص  الديوان)3(
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  انَاِتوهي لَ ِفاِدض الفُر حنِكلَ

             ْأيغَى ِلبِع الِْريَأز نتَ يضراـع  

ألنه يرد على أولئك الذين حـاولوا       ؛  فأسلوب الشاعر كما هو واضح مفعم بالحماسة      

 عروقنا،  فية هي الدماء التي تسري      عروبلهم بأن ال   الفصل بين الجزائر والعروبة، مؤكدا    

 ؛لتي تهز األضلع، وهي طرفنا إن مسه قذى متطاول ، فإننا لـن ننـام              وهي دقات القلب ا   

  .اع عروبتناج بالذل والضيم والهوان، حتى نسترجع عزتنا باسترىرضنألننا لن 

       وبهذا يمكن أن يكون الحجاج بأي من هذه الحـدود، بوصـفها تعـاريف مختلفـة،                

  .لمتلقي والتأثير فيهطبقات متفاوتة لذات واحدة، وظفها الشاعر إلقناع ا أو

  :تيويمكننا تلخيص ذلك في الشكل اآل

  

  العروبة                                   

  

  ينساب                هي وقع                      هي طرفنا هي ما      

  دقات بين عروقنا                          

  

   وبة للعرحجج                                 

  

  "ةالجزائر الثائر " لشعريتعريف العروبة في الخطاب ا) : 15(الشكل 
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 ؛ وتضم كل أساليب الكالم التي جمعها العرب تحت باب البالغـة          :اآلليات البالغية  -2

 .أي تلك األساليب التي تمكن من تأدية المعنى واضحا فصيحا مع مراعاة اإليجاز

فيما توفره للقول من جمالية قـادرة علـى تحريـك           فأهمية الوسائل البالغية تكمن     

ير فيه، فإذا انضافت تلك الجمالية إلى حجج متنوعـة، وعالقـات            ثوجدان المتلقي، والتأ  

حجاجية تربط بين أجزاء الكالم، وتصل بين أقسامه، أمكن للمتكلم تحقيـق غايتـه مـن                

من ثم توجيه سـلوكه     ناع بفكرة ما، أو رأي معين، و      االقت أي حمل المتلقي على      ؛الخطاب

  )1( .له الوجهة التي يريدها

  :جملة من األساليب البالغية تمثلت في" أطلس المعجزات " هوقد ضمن الشاعر ديوان

 وهو أن يذكر المتكلم حجته كليا في أول األمر ثم يعود            :تقسيم الكل إلى أجزائه    - أ

ء منها بمثابة دليـل     حافظ على قوتها الحجاجية، فكل جز     يإلى تقسيمها، وتعداد أجزائها، ل    

 )3( : ) تبسة ةساأم(  نحو قول الشاعر في الخطاب الشعري ،)2(على دعواه

فَري لَ ِفوِكعاِحفَِك الِْلينَـ ماار  

  اارنَ ) ةَسِبتْ( ا ي َأوِكرادغَ ذِْإ                

  ومرض َأد قٍَضاِب نٍَبلْ قَ كُلِّيِف

                ـها يِفتَسُأز وارا اَألهحراار  

                                                 
            للهجـرة، بنيتـه وأسـاليبه،      سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم، من الجاهلية إلـى القـرن الثـاني               )1(

  . 119،120ص 

  .494ص  ة لغوية تداولية،بعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقار )2(

  .19، ص  الديوان)3(
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؛ والمتمثلة في أن مدينة تبسة أصبحت       نالحظ أن الشاعر في المقدمة ذكر حجته كليا       

ة، ثم عاد إلى ذكـر      نيدالتي لم يسلم منها كل قلب نابض في الم        والنيران،   مسرحا للحرائق 

  )1( :أجزائها في المقطع الموالي 

  ٍمتَّيـ مِكـيِنن ب ِمٍلفْ ِطاتُنََّأ

  اارردـ الِمهعم دسحم تَمٌّ ُأالَ              

عبشَاتُر ِي النُِّلكُْأ تٍَخيرَأان ما و  

  اارمعا َأهِعمي جى ِفض قَالً              

صِمٍتنْ ِباتُخَر يـِرالخَ كَِكاِتنَن ب  

              ةِ دتَهكـي لَاِغ البا َأهتَساار  

فَزقَاتُر أٍَُمو ِعبواد عَأن ِهِضرم   

   رىاي حاِرفَي القَوا ِفامها فًَملْظُ            

  اهعـقْا وانَفَـ كَدي قَِسآ المكلِْت

  اارصـعِإا نَِعولُ ضني برـيِثيِل            

ـ             فاكو فهذه الحجج تدل بمجموعها على شدة الجرائم، وهول المجازر التي اقترفها س

ويمكننا إجمال ذلك فـي     .  من األطفال والشيوخ والنساء    ؛الدماء، في حق المدنيين األبرياء    

  :تيالشكل اآل

  

  

                                                 
  .20، 19، ص  المصدر السابق)1(
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   زفرات قوم        صرخات بنت          أنات طفل ميتم      عبرات شيخ     

             

" .      مأساة تبسة"شعري أسلوب التقسيم ودوره الحجاجي في الخطاب ال): 16(الشكل 

      

  ، وقـد عقـد     )1(  وهو مشاركة أمر ألمر في معنى بأدوات معلومـة         : التشبيه –ب  

أن التمثيل إذا    مما اتفق العقالء عليه،    « ألنه   ؛فصال في مواقع التمثيل وتأثيره    " الجرجاني"

ـ     ِق، ونُ هجاء في أعقاب المعاني، أو برزت هي باختصار في معرض          ورها لـت عـن ص

    وإن   ] ...[ أفخـم       و   فإن كان مدحا كان أبهى      ]... [هة  األصلية إلى صورته، كساها أب   

  )2(.»ه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أبهركان حجاجا كان برهانُ

  

                                                 
  . 219السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ص  )1(

تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام ، دار الفكر العربي ، بيروت،           ، في علم البيان   اهر الجرجاني، أسرار البالغة   ق ال عبد )2(

    .69 م، ص 1999، 1 ، طلبنان

 ر في كل قلب نابضاإضرام الن

  الحجج الجزئية

 الحجة الكلية



                الحجاج وتقنياته في الخطاب الشعري                     ثالثالفصل ال
 

 - 156 -

 كالمه إلى التشبيه، ليتمكن من االحتجاج، وبيان حججه، واإلقنـاع            في فالمتكلم يعمد 

  )1( : )مأساة حي القصبة( لخطاب الشعري بما يذهب إليه، كقول الشاعر في ا

  اسنْرِف ا يراِئز الج إنالََأ

  اادص تُن َأربكْ تَاِءقَنْعالْكَل            

بالغت في سياسة   لها، مهما   فهو أراد أن يقنع فرنسا بأن الجزائر يستحيل أن تخضع           

وده صـم اسـتطاع بفـضل    الذي ،الصامد القمع والتعذيب واإلبادة ضد الشعب الجزائري     

 بكل حزم وثبات، ولهذا نجده شـبه الجزائـر بالعنقـاء، التـي     ءوبسالته أن يواجه األعدا  

   .يءأصبحت مثال تضربه العرب في استحالة وقوع الش

2( : )ر لم يعد رهين جبالثائ( ا قوله في الخطاب الشعري و أم(   

َأو صِستْاب هكُاممالخََلتَقْ م ـ ص  

  سو قَِدص القَةَمِه متْأد وِم                  

  واونُكُ تَ الَاوظُاِف، حِسوى القَلَعفَ

  سم خُهنْ ِمتْجر ضا إذْيِعس                ِك

الوحدة والتضامن، التي يشبهها      حاثا إياهم على   «ريين  ئلمجاهدين الجزا فهو خطاب ل  

تى غدا عند العرب مـثال للنـدم، وخيبـة          ه، ح سالذي ندم على كسر قو    " كسعي  " بقوس  

  )3( .»المسعى

                                                 
  .41، ص  الديوان)1(

  .58 المصدر نفسه، ص)2(

  .493، ص "1975 – 1925" اتجاهاته وخصائصه الفنية  محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، )3(
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 فـي   قفيعمد في كثير من الموا    " صالح خرفي "  أن الشاعر    هنالحظ مما سبق ذكر   

 توظيفـا   «إلى توظيف األمثال العربية في صوره الشعرية،        " أطلس المعجزات   " ديوانه  

  )1(.»لةي جذورها في الثقافة العربية األصةيجعل التجربة الشعرية، ضارب

  :   تيويمكننا إجمال ما سبق ذكره في الشكل اآل

  

  

              

  الكـاف                                               

  

              

                                                                                                    

  "أطلس المعجزات" التشبيه ودوره الحجاجي في ديوان ): 17(الشكل 

  

تعد االستعارة من أبلغ و أقوى األدوات اللغوية ، فهـي تـستجيب             :  االستعارة   -ج

استعمال ألفاظ الحقيقة،   للمرسل في صوغ حجته في أوضح صورة، فال يقف اختياره عند            

االستعارة هي أن تذكر أحد طرفي التـشبيه وتريـد بـه            «: بقوله  " السكاكي"وقد عرفها   

الطرف اآلخر ، مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما                

  .، وذلك ألن المستعار منه يجمع أكثر من صفة)2(»يخص المشبه به 

                                                 
  .493 المرجع السابق، ص )1(

 .477ص  السكاكي، مفتاح العلوم، ) 2(

 كسعيا ال تكونوا

 الجزائر كالعنقاء

الخطاب الشعري 

ثائر لم يعد رهين "

  "جبال

الخطاب الشعري 

  "مأساة حي القصبة"
  ىادصتكبر أن ت

ت منه جإذ ضر

 خمس

 الحجة الرابط النتيجة



                الحجاج وتقنياته في الخطاب الشعري                     ثالثالفصل ال
 

 - 158 -

 عرفت االستعارة الحجاجية بكونها تلك االستعارة التي تهـدف          « ومن هذا المنطلق  

  )1(.»إلى إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي للمتلقي

أطلـس  " وقد وظف الشاعر هذا النوع من األساليب البالغية بكثـرة فـي ديوانـه              

ـ     «؛ ألن   "المعجزات   اع بهـا    االستعارة أدعى من الحقيقة لتحريك همة المستمع إلى االقتن

  )3(:)العيد والجزائر الدامية ( ، من ذلك قوله في الخطاب الشعري)2 (»و االلتزام بقيمها

  يدا ِع يتَد عاٍل حِةيَأ ِبدِي ِع«

  » يدِدج تَكي ِفٍرمَأ ِلمى َأضا مم                    ِب

أي ا ِلمرِفلِّ الظِّيَلِق ثَاك يِنطَي و  

              يِش    ينو جهِدخْ تَاِرظَنْي اَأل ِفكيد  

قَودِه عتُدالْقَلْ طَك وِهجم اًمِستَب  

  دياِرغَا زوجي اَأل ِفكِبرقُو ِللُع                  تَ

  ٍبهي لَ ِفانرينِّ والْموا الينَتَْئِجفَ

ِل                 ولراِصصلَ عى الهِرغْ تَاِتاميد  

وِنللمِفِةي النِّاِحي س اِلزر ىح  

  دـياِدنَ صبرـ عةٌيتْا ِفهرـيِدتُ                 

، ليكشف لنا عن تجربة شـعورية       "المتنبي  " فالشاعر كما نرى استهل خطابه ببيت       

 هذه التجربة هي حال العيد الذي استقبله        ؛)4(وطن الشاعر   هو  ا  ين تخص وطنا مع   ،جماعية

                                                 
 .134،ص 2001فريقيا الشرق، أعمر أوكان، اللغة والخطاب ، )  1(

 ، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ، المغرب ، طأو التكوثر العقليطه عبد الرحمن، اللسان والميزان   ) 2(

 .312 ، ص 1997

 .33، ص انالديو  ) 3(

 .395، دراسة موضوعية فنية ، ص" 1962 – 1954" مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  ) 4(
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ليعيـدوا    ألنهم كانوا في حرب ضد األعـداء،       ؛ بأثواب مخضبة بالدماء   وهلشاعر ومواطن ا

  .حق األبرياء، الذين ضحوا بالنفس والنفيس، من أجل عزة الجزائر ومجدها التليد

وليصور لنا هذا الحال الجديد والمأساوي للعيد، استعار الشاعر الكثير من الصفات            

: األسى والتحسر، بدل الفرحة والسعادة والسرور، نحـو       اإلنسانية التي تدل على الحزن و     

  .جئتنا والنيرانوعهدتك طلق الوجه مبتسما، ويشين وجهك، وثقيل الظل، 

  : ويمكننا تلخيص ذلك في الشكل اآلتي 

  

  

  

  

  

  

  

  

عنى طلق وأريد به الزم معناه مع قرينة ال تمنع من إرادة الم وهي لفظ أُ   : الكناية –د  

 ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمـه،          «بأنها  " السكاكي  " ، ويعرفها   )1(األصلي

صـرخة  ( ، نحو قول الشاعر في الخطاب الشعري        )2(»لينتقل من المذكور إلى المتروك      

   )3(:  )ي موليه جاألحرار في وجه 

  
                                                 

 .287السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ص  ) 1(

 .512السكاكي، مفتاح العلوم ، ص   ) 2(

 .30، ص الديوان  ) 3(

 الحججالرابط النتيجة

 الصفات اإلنسانية الحال الجديد والمأساوي للعيد

 ثقيل الظل 

 شين وجهك ي

 طلق الوجه 

 جئتنا 

 ".العيد والجزائر الدامية " االستعارة ودورها الحجاجي في الخطاب الشعري ): 18(الشكل رقم 
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  ا مالَـا سـنَّوا ِمـبقَّرتَ تَالَفَ

                       د ونَعرةًخْا صو ،دوعهو الَع  

ش الشعب  أهي كناية وظفها الشاعر ليصف بها رباطة ج       )  دعونا صخرة ( فالحجة  

الجزائري، وصمودهم وثباتهم في جهادهم األكبر، دون كلل أو ملل فـي وجـه الغـزاة                

 كـل   ن االستعمار الفرنسي لم يكن يتردد في استعمال       أل؛  المعمرين إبان الثورة التحريرية   

جل إخماد لهيب الثورة وتصفيتها، إال أن كـل محاوالتـه           أالوسائل التي يتوفر عليها من      

  )1(.وخططه قد فشلت أمام صمود وعزيمة الجماهير الشعبية الثائرة 

   )2  (:)يا عيد لذ بالشاهقات (وأما قوله في الخطاب الشعري 

  ي ِبدانْ وِراِئزي الج ِفِكِزجعي ِبِنِج

  ع رقْ ي الَـهفُنْ َأِراِئز الجُلح               فَ          

كناية عن بطولة أبناء الجزائـر الثـائرين،        )  ال يقرع    ه الجزائر أنف  ُلحفَ( فالحجة  

ال شـع  كرجل واحد لخوض غمار الثـورة ، وإ        اوبوصالبة موقفهم حين لبوا النداء ، وه      

تظل هذه الملحمة البطوليـة مـضرب    س«فتيلها في وجه الغزاة المحتلين ، ولهذا ظلت و       

     ألنها ارتقت بالثورة التحريرية إلـى مـصاف الثـورات القليلـة فـي تـاريخ                األمثال ؛ 

ـ    «، ولهذا وظف الشاعر المثل العربي       )3(» الشعوب         الـذي  » ال يقـرع     ه هو الفحل أنف

لـشعب  ، لإلشادة ببـسالة ا    )4(»تضربه العرب للشريف ال يرد عن مصاهرة ومواصلة          «

   .الجزائري، وكفاحه ضد أعدائه

                                                 
  ، دراسة موضوعية فنية ،  " 1962 -1954" بيطام ، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي  مصطفى     ) 1(

 .125ص 

 .72، ص  الديوان ) 2(

 .37، ص  المرجع السابق ) 3(

 .493، ص  "1975- 1925" ه وخصائصه الفنية محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، اتجاهات  ) 4(
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  : ويمكننا توضيح ما سبق ذكره في الشكل اآلتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  :  علم البديع -هـ

أشكال تنتمي إلى المـستوى     يستعمل المتكلم في خطابه أشكاال لغوية ، تصنف بأنها          

ايـة   بعـد رع   ،ين الكالم س علم يعرف به وجوه تح     « :بأنه" القزويني" ه  ، وقد عرف  البديعي

  )1(.» ووضوح الداللة تطبيقه على مقتضى الحال

، ه من حيث معناه، ومن حيث لفظ      ؛وبذلك يتبين لنا أن علم البديع يهتم بجمالية الكالم        

 دورا حجاجيا ال على سبيل      « له    إن غير أن دوره ال يقف عند هذه الوظيفة الشكلية ، بل          

  )2(.»ألبعد الغه زخرفة الخطاب ، ولكن بهدف اإلقناع والبلوغ باألثر مب

  : ومن األشكال البديعية التي وظفها الشاعر توظيفا حجاجيا

                                                 
، شرح علي بوملحم، دار الهالل ،  في علوم البالغةاإليضاح، )محمد بن عبد الرحمنجالل الدين  (القزويني  ) 1(

 .287 ، ص2000بيروت، لبنان، الطبعة األخيرة، 

 .498عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ،ص   ) 2(

 

 

 عجزكبجني

  في الجزائر

 فال تترقبوا

  منا سالما

  دعونا صخرة 

  ودعوه وعال

  فحل الجزائر 

  أنفه ال يقرع 

صرخة " لشعري الخطاب ا

" األحرار في وجه جي موليه 

يا عيد لذ " الخطاب الشعري 

 " بالشاهقات

الحجة النتيجة

 "أطلس المعجزات " الكناية ودورها الحجاجي في ديوان ): 19(الشكل رقم 
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اعر في الخطـاب    ، كقول الش  )1 (وهو الجمع بين الشيء وضده في الكالم      :  الطباق *

  )2():أوراس ( الشعري 

َأْلب ي نَِججارـ العاوِةدب ا نَنَـي  

ـاسها نَى ِبقَشْ                يو ،نْيعاس ـنَ م  

 ليبين لها أن فعلها هذا ؛ المتمثـل         ،فالشاعر في هذا السياق يوجه خطابه إلى فرنسا       

سيشقى به نـاس؛ وهـم أبنـاء الجزائـر          بين الشعب الجزائري،    في تأجيج نار العداوة     

ـ    ؛ن لسياسة فرنسا في الجزائر، وسينعم به نـاس        ووالرافض ن،والثائر  ون وهـم الجزائري

يشقى ،  " تين  لكن المقصود من توظيف الشاعر للطباق بين اللفظ        لسياسة فرنسا، و   ونالتابع

، هو إقناع فرنسا بأن تأجيج نار العداوة بين أبناء الجزائر، ما هو إال تأجيج لنـار                 "وينعم

نـصر  ، حتى يحققـوا ال    وتقوية لعزيمتهم وصمودهم وثباتهم   الثورة في قلوب الجزائريين،     

  )3(:ده يقولللجزائر، والحرية للجزائريين، ولهذا نج

م ِفالًه نْرسالَّ ِإِكنْ ِمساوةُا القَا م   

  اس ـمحا ونَـوِبلُـقُ ِلورةًـ                 ثَ

وموطنه النثر، وقد يجيء في      وهو توافق الفاصلتين في الحرف األخير،        :السجع* 

  )5():الصاعدون(، كقول الشاعر في الخطاب الشعري )4(الشعر

     ا ثَيوةًررِب عةَيثَ الواِتبي حدا الشَّوهمم  

     ا ثَيوةًرع ِبرالنَّةَي بلْي ِت ِفاِتضالِقك م م  
                                                 

 .303بيان والبديع، صالسيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني وال  ) 1(

 .15، ص الديوان  ) 2(

 .14ص  ،المصدر نفسه  ) 3(

 .331، 330السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ص   ) 4(

 .200ص  ،المصدر السابق  ) 5(
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ن الثورة الجزائرية، هي ثورة عربية جبلية من خالل         أفالشاعر أراد التأكيد للمتلقي ب    

ومن أشـهر    «؛ ألن أول اندالعها كان في الجبال،        " القمم ، والشمم    " توظيفه للمفردتين   

       ،" جرجـرا   " المعارك التي حقق فيها المجاهدون انتصارات عظيمـة ؛ معـارك جبـل              

  )1(.»" شلعلعا" و " شليا " و

ولهذا نجد الشاعر في كثير من المواضـع يتغنـى بجبـال الجزائـر الـشامخة ،                 

وببطوالتها وأمجادها، لما لها من دور في بعث اإلباء والشموخ و الثبـات فـي نفـوس                 

  .لجزائريين، لما وقع لهم من محن وويالت على يد الغزاة المعمرين ا

 وهو أن تضمن كالمك شيئا من القرآن أو الحديث على وجه ال يشعر              :االقتباس* 

، ولهذا عد من اآلليات الحجاجية، التي يعمد إليها المتكلم، من أجـل تقويـة               )2(بأنه منهما 

  .كالمه، ليكون أكثر إقناعا في المتلقي

  )3():أطلس المعجزات ( كقول الشاعر في الخطاب الشعري 

  آِمنُوا ِبالشُّعوِب ِوحدةَ صف 

       فَِبصفِّ الِخالَِف ِإنِّـي كَاِفر 

  واجعلُوها سِريرةً تَتَـحاشَى 

       غَضب اِهللا، يوم تُبلَى السراِئر

  طَافَ ِبالعرِب طَاِئف، ثُم الَحت 

شَاِئـر     سا بهلَيع ،نَاتٌ لَكُـمح  

                                                 
       وعية فنية ،، دراسة موض" 1962، 1954" مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر المغرب العربي    )1(

 .110ص 

   .338ص  ، السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع)2(

 .239، 238ص  ، الديوان)3(
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tΠلقد اقتبس الشاعر اآليتين الكريمتين  ﴿ öθtƒ ’ n? ö7 è? ã Í←!# u œ£9 t∃$sÜ ، و ﴿)1 (﴾   ∪®∩ #$ sù $pκ ö n=tæ 

×#Í←!$sÛ ⎯ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ óΟ èδuρ tβθãΚÍ←!$tΡ ∩⊇®∪   ﴾)2( ليقوي كالمه ويدعمه، حتى يكون أكثر تأثيرا في ،  

  . المتلقي

 )3( وهو أن يضمن الشاعر كالمه شعرا من شعر الغير مع التنبيه عنه،            :التضمين *

  )4():العيد والجزائر الدامية ( كقول الشاعر في الخطاب الشعري 

  يدا ِع يتَد عاٍل حِةيَأ ِبديِع «

  » يدِدج تَيكر ِفمَأ ِلمى َأضا مم                    ِب

 مشاعره ومشاعر مواطنيه في المناسبة نفسها؛ وهي لعرض" المتنبي " فاستعار بيت  

" ؛ فبينما كانت مناسبة العيـد عنـد         "المتنبي  " مناسبة العيد، غير أن الشاعر طور فكرة        

تعكس تجربة ذاتية شخصية، أصبحت المناسبة نفسها تكشف عن تجربة شعورية           " المتنبي  

  . تخص الشاعر ومواطنيه)5(جماعية

 إلى قصة معلومة أو شعر مشهور، أو مثل سائر من غير             وهو اإلشارة  :التلميح* 

  )7():ثائر لم يعد رهين جبال ( ، كقول الشاعر في الخطاب الشعري )6(ذكره

  واونُكُ تَ الَاوظُاِف، حِسوى القَلَعفَ

   سم خُهنْ ِمتْجر ضا إذْي                كسع
                                                 

 .9/الطارق   ) 1(

 .19/القلم  ) 2(

 .340 السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ص)3(

 .33ص  ، الديوان)4(

   ،وعية فنية، دراسة موض"1962، 1954" شعر المغرب العربي ، الثورة الجزائرية في فى بيطام مصط)5(

 .395ص 

 .342 السيد أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ص)6(

 .58، ص  الديوان)7(
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، لحث المجاهدين الجزائـريين     "عيندم ندامة الكس  " لقد اقتبس الشاعر المثل العربي      

الـذي  " كالكسعي" على الوحدة والتضامن، واالبتعاد عن الفرقة والخالف، حتى ال يكونوا           

  .ندم على كسر قوسه

  )1():أطلس المعجزات ( أما قوله  في الخطاب الشعريو

  ِفي ِعشِْقي الحسن لَِكن ) قَيس( أنَا 

  ِفي الهوى يا جزاِئر) الَيلَي(                        َأنِْت 

إلقناع المتلقي بأن حبه لوطنه، هـو       ) قيس وليلى ( فقد ضمن الشاعر خطابه قصة      

؛ ألنه األرض التي ولد فيها، ونشأ وترعرع في أحضانها، ولهذا كان     "لليلى" " قيس" كحب  

  .يعشقها إلى حد التضحية، فكلما ابتعد عنها، زاد شوقا وحنينا إليها

  :  تلخيص هذه األشكال البديعية في الشكل اآلتيويمكننا

  

  

  
 

                                                 
 .235، ص  المصدر السابق)1(
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  بيت شعري

 " للمتنبي" 

 المثل العربي

ندم ندامة " 

" الكسعي

قصة قيس 

 وليلى   

  الخطاب الشعري

  العيد والجزائر " 

"الدامية

  الخطاب الشعري

  ثائر لم يعد " 

 "رهين جبال

  الخطاب الشعري

 "أطلس المعجزات " 

 القصص العربي األمثال  الشعر

 علم البديع

 الطباق  التضمين 

 ينعم  سيشقى

 الخطاب الشعري

 "أوراس " 

 السجع

 القمم  الشمم 

 الخطاب الشعري

 "الصاعدون " 

 "ديوان أطلس المعجزات" ودوره الحجاجي في  علم البديع): 20(الشكل رقم 

 سورة الطارق

 وسورة القلم 

 الخطاب الشعري

  "أطلس المعجزات" 

 رآن ـالق

 التلميح االقتباس 
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يفيـد أن كـل فئـة        « ويجسدها السلم الحجاجي، الذي      : اآلليات شبه المنطقية   -3

حجاجية، يلزم أن تتشكل من حجج، تكون العالقة الالحمة فيما بينها؛ عالقة ترتيبية باعتبار   

 إن أي حقل حجاجي ينطوي على عالقة        « :"ديكرو" يقول  . )1(»وجهتها وقوتها الحجاجية  

   )2(.»سميه سلما حجاجيا ن) الحجج (      ترتيبية 

 عبارة عن مجموعة غير فارغة من األقـوال         «ويمكن تعريف السلم الحجاجي بأنه      

  : مزودة بعالقة ترتيبية، و موفية بالشرطين التاليين

 كل قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول                  –أ  

  . ل التي دونهالموجود في الطرف األعلى جميع األقوا

 كل قول كان في السلم دليال على مدلول معين، كان ما يعلوه مرتبة دليال أقوى                –ب  

   )3(.»عليه 

  :سلم الحجاجي ثالثة قوانين تمثلت فيلول

 أنه إذا كان القول دليال على مدلول معين، فإن نقيض           « و مقتضاه    : قانون النفي  –أ  

   )4(.»هذا القول دليل على نقيض مدلوله 

  

                                                 
حـال والمقـام، الحجـاج      خالد يعقوبي، خطبة طارق بن زياد، من اإلقناع العقلي إلى االندفاع العاطفي، بحث في ال               )1(

 الحجـاج   :4 علـوي، ج   يمفهومه ومجاالته، دراسات نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد وتقديم حافظ إسماعيل            

 . 335 ص  والمراس، 

 . 335المرجع نفسه، ص  :نقال عن  ) 2(

 . 277طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص   ) 3(

 . 278نفسه، ص المرجع   ) 4(
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  :تيينويمكن أن نمثل لهذا بالمثالين اآل

  .  زيد عداء، لقد فاز في سباق العدو-

  .زيد ليس عداء، إنه لم يفز في سباق العدو -

فإذا قبلنا الحجاج الوارد في المثال األول، وجب أن نقبل كذلك الحجاج الوارد فـي               

  .المثال الثاني

أحد القولين أقوى من اآلخـر       أنه إذا كان     « هذا القانون    ىومقتض:  قانون القلب  -ب

في التدليل على مدلول معين، فإن نقيض الثاني أقوى من نقيض األول في التـدليل علـى                 

   )1(.»نقيض المدلول 

  :تيينولنوضح هذا بالمثالين اآل

  . وحتى جيرانه، يحب زيد والديه- 

  . ال يحب زيد جيرانه، بل ال يحب والديه- 

تخلقه من حبه لوالديه، في حين أن عـدم حبـه            على   فحب زيد لجيرانه أقوى دليال    

  .لوالديه هو الحجة األقوى على عدم تخلقه من عدم حبه لجيرانه

 أنه إذا صدق القول في مراتب معينة من الـسلم،  « ومقتضاه  : قانون الخفـض   –ج  

  :، مثل قولنا)2(»فإن نقيضه يصدق في المراتب التي تقع تحتها 

  . اليوم ليس يوم عطلة-

  .ر كثير من الطلبة إلى الجامعةلم يحض -

                                                 
 . 278طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  )1(

 . 277المرجع نفسه، ص  )2(
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، أو أن الطلبة كلهم )المثال األول ( فنحن نستبعد التأويالت التي ترى أن اليوم عطلة        

  ). المثال الثاني ( حضروا إلى الجامعة 

  :تي وسيؤول القول األول على النحو اآل

  . إذا لم يكن اليوم عطلة، فهو يوم دراسة-

  :كاآلتيو سيؤول القول الثاني 

  .لم يحضر إال القليل من الطلبة إلى الجامعة -

 في أن الخفض الذي ينـتج عـن النفـي ال            «وتتجلى صعوبة صياغة هذه المواقع،      

يتموقع في السلم الحجاجي، وال يتموقع أيضا في سلمية تدريجية موضوعية يمكن تعريفها             

، " )اليـوم عطلـة   "من نمـط    ( ، فال تندرج األقوال اإلثباتية      )1(»بواسطة معايير فيزيائية    

في الفئة الحجاجية نفسها، وال في الـسلم        " ) اليوم ليس عطلة    "من نمط   ( واألقوال المنفية   

  .الحجاجي نفسه

  :أدوات السلم الحجاجي  -

  .يتحقق الحجاج بالسلم الحجاجي باستعمال أدوات لغوية، و آليات شبه منطقية 

  : األدوات اللغوية-1

 األدوات اللغوية التي تمكن من الربط الحجاجي بين          وهي من  : الروابط الحجاجية  -أ

  :ومن هذه الروابط. قضيتين، وترتيب درجاتها بوصفها حججا في الخطاب

                                                 
أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، الحجاج مفهومه ومجاالته، دراسات نظرية و تطبيقية في البالغة الجديدة، إعداد                  )1(

 . 62 وتعريفات،  ص حدود:  ، الحجاج1وتقديم حافظ إسماعيلي علوي، ج
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 وهو حرف استدراك؛ أي إثبات حكم للمحكوم عليه بعدها، يخـالف الحكـم              :لكن *

 الذي للمحكوم عليه قبلها، و لذلك يجب أن تسبق بكالم ملفوظ أو مقدر، ويجب فـي هـذا                 

  )1(.الكالم أن يكون نقيضا لما بعده، أو ضدا له

  تستعمل كمؤشر حال لالحتيـاط والـتحفظ مـن           «في أنها   " لكن  " وتكمن حجاجية   

حتياط وتحفظ مؤديا إلى نتيجة مناقضة وداحـضة        ا ما بعدها من     – غالبا   –النتيجة، فيكون   

سالحنا وسالحهم ( ري ، كقول الشاعر في الخطاب الشع)2 (»لنتيجة سابقة في بنية الحجاج    

() 3( :  

  يمِدن قَ ِمِعاِمعو المنُ بنحنَفَ

خُيِل                     س واضا ه )ابنيد ِل الو(  

  ي ِنثْتُا فَددى جغَي الوا ِفنَسولَ

ع                     اِئذَا القَمنَاِئزف كالرودـع  

  ى ولْـتُ فَاٍرينَ ِداقُشَّ عوالَ

  ودـعن و ِمٍقاِروا بنَتُقَِنع          َأ   

  يِغب نَاِررح اَألةُشَي ِعنِكولَ

و             دونلوِغ با نَهودـلُ الخُُلي  

                                                 
 . 398، 397محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )1(

حمدي منصور جودي، خصائص الخطاب الحجاجي وبنياته اإلقناعية في أعمال البشير اإلبراهيمي، دراسة لنمـاذج                )2(

عربي، كلية اآلداب والعلوم    قسم األدب ال   األدب العربي، : ، تخصص "مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير    " نصية مختارة   

 .148، ص2008-2007االجتماعية و اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 . 67، 66، ص الديوان )3(
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فغاية الشاعر الحجاجية هي إقناع المتلقي بأن الشعب الجزائـري عـرف بكفاحـه              

لحـروب فـي الدرجـة      وشجاعته منذ القدم، ولهذا نفى عنه الجدية في خوض المعارك وا          

نه من عشاق الدينار، لينتهي في أعلـى        أاألولى، ثم ارتقى بحجاجه درجة ثانية وفيها ينفي         

السلم الحجاجي إلى نتيجة مفادها أن الشعب الجزائري ال يريد إال نيل االستقالل، والعيش              

  .بسالم، في وطن يسوده االطمئنان

ى األقوى حجية على النحو فجاءت حججه متسلسلة في خط تصاعدي من األضعف إل        

  : اآلتي

  تحقيق الحرية: النتيجة                                  

  عيشة األحرار نبغي                                  

  لكن                                   

  و ال عشاق دينار                                   

   لسنا جددا في الوغى                                 

  

  :)1 ()أطلس المعجزات (  وأما في الخطاب الشعري 

  ِفي ِعشِْقي الحسن لَِكن ) قَيس( أنَا 

  ِفي الهوى يا جزاِئر) لَيالَي(                        َأنِْت 

لتي تنقاد إلى نتيجة واحدة، وهي ايستلزم ) أنا قيس في عشقي الحسن ( قول الشاعر ف

يتضمن بطبيعته الداللية أن هناك معشوقة، غير أن        ) العشق  ( ذهن المرسل إليه؛ ألن لفظ      

                                                 
 . 235، ص الديوان )1(
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لعكس االستدراك، وتوجيه الحجاج لما سيتلوها اعتمادا على        ) لكن  ( الشاعر يستعمل لفظ    

جزائر أنت ليالي في الهوى يا      ( ما قبلها، فكانت النتيجة الثانية أقوى؛ و المتمثلة في قوله           

" الجزائر"، ولهذا كرر كلمة     " الجزائر"، فكانت معشوقته ولياله هي بلده الحبيب إلى قلبه            )

  .هأربع مرات، لما لها من وقع في نفس

فـي  " بقيس"ه في سلم واحد، إذ جعل ذاته التي شبهها          جو بهذا فقد رتب الشاعر حج     

  :اآلتيعلى على النحو وهي الجزائر في الدرجة األ" لياله"المرتبة األدنى، ثم جعل 

  النتيجة شدة حب الشاعر لوطنه                                       

  أنت ليالي في الهوى يا جزائر                                         

  لكن                                        

  قي        أنا قيس في عش                                         

  

قع بعده جملة، و الثاني أن يقع    تأن  : األول: النا وهو حرف إضراب، وله ح     :لـب *

بعده مفرد، فإن وقع بعده جملة كان إضرابا عما قبلها، إما على جهة اإلبطال، وإما علـى                 

مفرد فهي حـرف، و معناهـا       " بل" و إذا وقع بعد     . جهة الترك لالنتقال، من غير إبطال     

ن حالها فيه مختلف؛ فإن كانت بعد نفي فهي لتقرير حكـم األول، وجعـل               اإلضراب، ولك 

  .)1(ضده لما بعدها

                                                 
 . 612محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )1(
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و تكمن حجاجيتها في أنها تقدم حججا أقوى و أشمل من الحجج التي سـبقتها، كمـا                 

        ، كقول الشاعر في الخطاب الـشعري       )1(أنها تبين ضعف الحجج األولى أمام الحجج الثانية       

  : )2 ()أوراس ( 

   إن فَسَأي تَالَي وِنطَ وسِئتَب تَالَ

  سْأـى واليـس اَأليِهِصقْ يرص           النَّ

فَْلب ِهتَابِن، وطَجِشي، وابالَالفَ ِبر  

  اسبحاَأل ) تْصغَ ( كِئشْنَا ِب إذَ            ِح

 في االبتعاد عن    فالحجة األولى تمثلت في النهي الذي وجهه الشاعر لوطنه؛ والمتمثل         

األسى واليأس، ثم انتقل إلى حجة أقوى وأشمل تمثلت في الدعوة إلى االبتهاج والبـشرى               

بالنصر و الفالح، وبذلك فقد تمكن من إنجاز فعلين لغويين، مع استيفاء ترتيبهما حجاجيـا               

  :على النحو اآلتي" بل"باستعمال األداة 

 

الحث على االبتهاج، والنهـي عـن األسـى         : النتيجة                              

  .واليأس

  ).   أقوى و أشمل ( فابتهج و أبشر بالفالح                                

  بـل                                                                        

               .             ال تبتئس وال تيأس                               

                                                 
لبشير اإلبراهيمي، دراسة لنمـاذج     حمدي منصور جودي، خصائص الخطاب الحجاجي وبنياته اإلقناعية في أعمال ا           )1(

 .152نصية مختارة ، ص

 . 14، ص الديوان )2(
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 وهي من أدوات السلم الحجاجي، لدورها في ترتيب منزلة العناصر، ولمـا             :حتى *

تدل عليه استعماالتها المختلفة من تدرج في توجيه الحجج، وأولى استعماالتها ما يعـرف              

خر لما قبله، أو مالق     آ، وتعني انتهاء الغاية، وال تجر إال ما هو          )حتى الجارة   (       ـب

    )1(.خرلآل

أن يكـون   : ، ولها شرطان وهمـا    )حتى العاطفة   ( وثاني استعماالتها ما يعرف بـ      

بعض ما قبلها، أو كبعضه، وأن يكون غاية لما قبلها، في زيادة؛ والزيـادة تـشمل القـوة       

  )2(.والتعظيم، والنقص يشمل الضعف والتحقير

العطف، نحـو   ، ولكن بمعنى    "أطلس المعجزات   "في ديوان   ) حتى  ( و قد استعملت    

  :)3()مأساة حي القصبة ( قول الشاعر في الخطاب الشعري 

  ايهِني بى ِفلَكْ ثَتَرص أبولَفَ

  اادشَى الرتَّ حمِه ِبتْلَِك ثَدقَ                  لَ

  :لقد تضمن هذا البيت الشعري حجتين هما

  .تمثلت في أن هذه الثكلى قد فقدت بنيها: األولى -

  . تمثلت في أن هذه الثكلى قد فقدت حتى الراشدين منهم:الثانية -

وهاتان الحجتان ال تردان في الدرجة نفسها من درجات السلم الحجاجي؛ ألن الحجة             

 وهما -"حتى" التي وردت قبل - أقوى من الحجة األولى-" حتى" التي وردت بعد   -الثانية  

                                                 
 . 534محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )1(

 . 604، 603المرجع نفسه، ص  )2(

 . 40، ص الديوان )3(
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د بعض أبنائها، وإنما ثكلـت بكـل        تؤديان إلى نتيجة ضمنية؛ مفادها أن هذه الثكلى لم تفق         

  . أبنائها؛ الصغار، وحتى الراشدين منهم

إبـان  " حي القـصبة  "و هذا يدل داللة واضحة على شدة المعاناة التي عاناها سكان            

الثورة التحريرية؛ ألن هذا الحي كان هدفا للغارات الفرنسية الوحـشية طـوال سـنوات               

هذه المعاناة، مما جعل مسحة األسى والحـزن        الثورة، ولهذا نجد الشاعر يصور لنا بعمق        

صـيرها  ولتهمته نـار،    احي القصبة   و  أرسل دمعك الغالي،    : بادية في جل عباراته نحو    

  .ثكلى في بنيهاوالعدو قبورا، 

في توجيه الحجـج، رسـمنا الـسلم        ) حتى  ( و إذا أردنا توضيح مبدأ التدرج لألداة        

  :اآلتي

  .فقدت كل أبنائها: النتيجة                                

  الرشادا                                            

  حـتى                                             

  ثكلت بهم                                 

  

يعد من أدوات السلم الحجـاجي؛ ألنـه مـن          ": إال...ما"باستعمال األداتين    القصر*

، نحو قـول الـشاعر فـي        )1( التي تترتب فيها الحجج حسب درجتها الحجاجية       التراكيب

   :)2()أوراس (   الخطاب الشعري 

                                                 
 . 519عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  )1(

 . 14، ص الديوان )2(



                        الحجاج وتقنياته في الخطاب الشعري             ثالثالفصل ال    
  

 - 176 -

مِفالًه نْراس .ا القَمسإالَِّكنْ ِمةُاو   

  ـاسمحا ونَـوِبلُقُ ِلةًور                 ثَ

نك، ما هي إال    فالشاعر يوجه خطابه إلى فرنسا إلقناعها بأن هذه القساوة الصادرة م          

ها أنه كلمـا تـصاعدت      دتأجيج لنار الثورة في قلوبنا، وهذا يقودنا إلى نتيجة ضمنية؛ مفا          

عملية اإلبادة والقمع، و استمرت على نطاق واسع، كلما تجذرت الثورة في كـل التـراب                

الوطني، واستمرت على نطاق أوسع، ولهذا جعل الثورة في أعلى السلم الحجاجي، علـى              

  :تيالنحو اآل

همجيـة العـدو وقـساوته ضـد الـشعب          :                                 النتيجة

  الجزائري 

  ثورة لقلوبنا وحماس                                 

  إال                                   

  القساوة منك                                 

  مـا                                  

  

  : السمات الداللية-ب

بما أن السلم الحجاجي يعود في ترتيب حججه من حيث القوة والضعف إلى رؤيـة               

المرسل، فإن الحجة الواحدة قد ترتقي إلى أعلى السلم من وجهة نظر معينة، كما قد تـدنو                 
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، وذلك وفقا للسمات الداللية التي ينطلق منهـا         )1(إلى أدنى السلم حسب وجهة نظر أخرى      

  :)2 ()نوفمبر ( لمرسل لبناء حججه، نحو قول الشاعر في الخطاب الشعري ا

بايِمتُع نب الشُِّني فَنُ( وِرهمـبار(  

وفَرِمتُع ِلنه شَِتصو نْ ِميبعبار  

  انَ ِبفْ ِق.ِةولَطُ والبِفاِقو المرهشَ             

  ىروـ للْْلجسا، وينْ الدِعمسي مِف             

  اكَرـ بادنَِّزا، ونَِرج فَعلَطْ متَنَْألفَ

  ارـجـفَتَ فَهينَـِمـ كَتْرـثَّ، َأٍن

د             ِبتْو ِعلَطْميِبِض الخَكر صةًاص  

  ار الذُّتْشَتَوانْ ) اءضيالب ( تْزتَاه            فَ

من شـهور الـسنة،     " نوفمبر"ه اختار شهر    لقد صرح الشاعر في مطلع القصيدة بأن      

ليكون الموضوع الذي يعبر من خالله عن أعماق الثورة، وعن كفاح مفجريها، وهو بذلك              

يكون قد وضع هذا الشهر في أعلى السلم الحجاجي، وذلك انطالقا من السمات الداللية التي 

مطلعـه الـوالدة     تمت فـي     ذياتسم بها هذا الشهر دون غيره من الشهور؛ فهو الشهر ال          

التاريخية للشعب الجزائري من جديد، حين اشتعلت نار الثورة ولهيبها في سـائر أرجـاء               

الوطن الجزائري، والتي من خاللها استعادت الجزائر استقاللها وكرامتها وعزتهـا، بعـد             

استعمار دام ما يزيد عن قرن، فكان هذا الشهر شهر المواقف والبطوالت، وشهر التحدي              

  . إلى غد أفضلوالتطلع

                                                 
 . 521عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  )1(

 . 169، ص الديوان )2(
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 من  هويستمر الشاعر في ذكر السمات الداللية التي جعلته يقدس هذا الشهر دون غير            

  )1(:الشهور، في قوله

  ىج الدهمتَلْ، تَار النَّيك ِفتُسدقَ    

  ارـمحا َأيبـه لَهتَـملْ ظُُلحِيتَفَ    

  ٍةـقلَم ِبفَّ، جعم الديك ِفتُسدقَ

  ارِفس الماحب الصَلِحتَتكِْل تْفَغَْأ

.........  

  نما ِبرِختَفْ، متَو الميك ِفتُسدقَ

يلُعي كََلاِصقَو المِت ييهخَفْ ويار  

  درجات التوكيد  -ج

ويستعمل استعمال التوكيد، بترتيب درجاته لغويا، وذلك عند إنتاج الخطاب الخبـري            

  )3( :،صنفها السكاكي على النحو اآلتي)2( سياقاتة لثالثفي ثالث درجات من التوكيد، طبقا

وهو الذي يوجه إلى مخاطب خالي الذهن مـن الحكـم، ولهـذا             : الخبر االبتدائي *

  )4(:يستغنى عن استعمال أي نوع من أدوات التوكيد، كقول الشاعر مثال

بايِمتُع نب الشُِّني فَنُ( وِرهمـبار(  

وفَرِمتُع ِلنه شَِتصو نْ ِميبعبار  

      فقد اكتفى في حجاجه بأول درجات سق الخبر؛ ألن المرسل إليه خالي الذهني مـن         و

  .ستعمال أي أداة من أدوات التوكيداأي حكم سابق، ولهذا ألقى خطابه دون 
                                                 

  .170المصدر السابق، ص )1(

 . 523عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  )2(

  .258اكي، مفتاح العلوم، ص كالس )3(

  .169الديوان ، ص )4(
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وهو الذي يوجه إلى مخاطب متردد في الحكم، طالبا له حسن تقويته            : الخبر الطلبي *

  :)1 ()نوفمبر ( في الخطاب الشعري بمؤكد، كقول الشاعر 

ِمن ٍب، إنرح ارتُج كُنْتُم إن  

  َأجداِدنَا من باع ِفيها واشْتَرى

، ليؤكد لفرنسا بأننا لسنا جـددا فـي         )الطلبي  ( فقد ألقى الشاعر خطابه بفعل الخبر       

لمعارك خوض غمار الحروب، بل من أجدادنا من عرفوا بشجاعتهم وكفاحهم في خوض ا            

  ).إن ( والحروب، ولهذا استعمل مؤكدا واحدا هو 

 وهو الذي يوجه إلى مخاطب منكر للحكم الذي يراد إلقاؤه إليـه،             :الخبر اإلنكاري *

يجب تأكيد الكالم له بمؤكدين أو أكثر، نحو قول الـشاعر فـي الخطـاب               فمعتقدا خالفه،   

  :)2 ()صرخة األحرار في وجه جي موليه(الشعري 

  انَتْبجنْ َأراِئز الج إنأالَ

  ىلَص تُاءدع اَألِه ِباٍرى نَظَ            لَ

  ا نَتْملَّ عةَوبر العن ِإأالَ

ـلَّ             و عنَما اآلبالَّذَـ نُالَّ َأاء  

و في هذا الخطاب يفتخر الشاعر بأمجاد ومفاخر قومه، ولهذا جاءت عباراته مفعمة             

أال إن  "، و "أال إن الجزائر أنجبتنـا    ": لوقع على النفوس واألسماع، كقوله    بالحماس، وبقوة ا  

 فهو أراد التأكيد لمن ينكر قوة و بسالة أبناء الجزائر الثائرين، فهم فرسان              ،"العروبة علمتنا 

                                                 
 . 178 المصدر نفسه، ص )1(

 . 26، ص الديوان )2(
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 اآلباء واألجـداد أال يخـضعوا للعـدو         علمهمالعزة في الميدان؛ ألن العروبة علمتهم كما        

بالذل واإلذالل، وأال يحنوا رأسا لألنذال، ولهذا نجده وظف مؤكدين          الغاصب، وأال يرضوا    

  ".أال و إن " هما 

  

  

  : آليات السلم الحجاجي-2

ال يقتصر ترتيب الحجج في سلم واحد على استثمار بعض األدوات ذات المعاني، بل              

  )1( .يمكن ترتيب الحجج أيضا باستعمال بعض الصيغ الصرفية وتوجيهها في سياق اإلقناع

عدم من  رغم  على ال  وهي ترتيب األشياء في سلم واحد بعقد العالقة بينها،           :التعدية-أ

في اإلثباتـات،  " أفعل التفضيل " وجود هذه العالقة قبل التلفظ بالخطاب، من ذلك استعمال         

تدل على أن شيئين اشتركا في معنـى،  ،  "أفعل  "  بأنه صفة مشتقة على وزن       «وقد عرف   

 تجرده من أل واإلضافة، واقترانه      «: ، وله ثالث حاالت   )2 (»اآلخر فيه   وزاد أحدهما على    

  )3(.»وإضافته        بأل، 

 أنه يتضمن صيغا تمكن المرسل مـن        «الحجاجي في   " أفعل التفضيل   " ويكمن دور   

إيجاد العالقة بين أطراف ليس بينها أي عالقة بطبعها، كما أنه يمكنه من ترتيب األشـياء                

                                                 
 . 525عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  )1(

 . 114محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )2(

 . 116المرجع نفسه، ص  )3(
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فـي حجـاج   " بيرلمان "كان لها أن تترتب، ولذلك يصنفه  ، فبدون استعماله ما ترتيبا معينا 

  )1(. »التعدية 

     و قد ورد في مواضع مختلفة من الديوان، نحو قول الشاعر في الخطاب الـشعري               

  :)2 ()الجنون الذري ( 

  ى وـقْ َألتَقْـطَ نَِهـا ِبعـم دنِإ

  ل   ـاِبنَـ القَكـلْي ِتِو دنـا ِمرـثَ         َأ

ـ كَإنـا ِبفـشَا َأهـتُ لَتَريِلم   

  لـاِئح قَـصـفْ َأهنْـِب يما، لَبض           غَ

يـالكَ ِبُئوِم تُتَنْ و َأ-ي يِزِزا ع  

  لاِح رِشعي نَ ِفارمس الِمقُّدتَ -فِّـ         

  تْفَّ ج و إنيِدِد الحنى ِموقْ َأيِه

        ـ   عِبوقٌر ـل ـاِمنَ َأـتْـلَّا وشُه  

أفعل " ففي هذا السياق يوصي الشاعر ولده بمجموعة من الوصايا، و إلقناعه اعتمد             

  :الذي مكنه من ترتيب وصاياه في سلم حجاجي واحد على النحو اآلتي" التفضيل 

  .النطق بالدمع أقوى أثرا من دوي القنابل *

  . يبنه أفصح قائلاإلشارة بالكف تملي غضبا لم *

  . بالكف هي أقوى من الحديدةاإليماء* 

                                                 
 . 528 استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، )1(

 . 151، ص الديوان )2(
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كان لها أن تترتب في سلم حجاجي واحد، لوال          لقد تمكن الشاعر من ترتيب أشياء ما      

ليبين " أقوى  " ، ففي المثال األول استعمل الشاعر اسم التفضيل         "أفعل التفضيل   " استعمال  

التعبير عن األسى والحـزن، و اليـأس        أن لغة الدمع هي أقوى أثرا من دوي القنابل في           

فـي سـلم    " دوي القنابـل  " و" لغة الدمع   " والبأس، والتمزق والضياع، وهو  بذلك وضع        

  :حجاجي واحد على النحو اآلتي

  

  لغة الدمع أقوى أثرا من دوي القنابل: النتيجة                                   

  ي القنابلدو                                   

  أقوى                                     

  لغة الدمع                                   

 ليبين أن اإلشارة بالكف ،"أفصح " اسم التفضيل  " استعمل  فقد  و أما في المثال الثاني      

والقائـل  " اإلشـارة بـالكف     " تملي غضبا وسخطا لم يبنه أفصح قائل، وهو بذلك وضع           

  :في سلم واحد على النحو اآلتي" صيح الف

 يبنه أفـصح    م                                 النتيجة اإلشارة بالكف تملي غضبا ل     

  قائل   

  قائل                                 

  أفصح                                

  لم يبنهاإلشارة بالكف تملي غضبا                                  
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 ليبين أن اإلشارة بـالكف      ،"أقوى  " استعمل اسم التفضيل    فقد  وأما في المثال الثالث     

       " اإليماءة بالكف   "  في دق المسمار في نعش راحل، وهو بذلك وضع           دهي أقوى من الحدي   

  :في سلم حجاجي واحد على النحو اآلتي" الحديد" و 

   بالكف أقوى من الحديد   ةاإليماء: يجةالنت                                  

  من الحديد                                   

  أقوى                                  

  اإليماءة بالكف                                   

  

  : صيغ المبالغة-ب

جي؛ ألنهـا   و هي من اآلليات الصرفية التي يستعملها المرسل في بناء السلم الحجـا            

 «تمكنه من التعبير عن درجة الحجة التي يريد أن يعبر بها في خطابه، انطالقا من كونها                 

ال تفيده إفادة صـريحة      تفيد الكثرة والمبالغة الصريحة في معنى فعلها الثالثي األصلي، ما         

و  يل،ِعو فَ  عال،فْول،و مِ عال،و فَ عفَ " «و أشهر أوزانها خمسة قياسية       ،)1(»"فاعل"صيغة    

   )2(.»لِعفَ

، نحو قول الـشاعر     "أطلس المعجزات   " و قد وردت بعض هذه األوزان في ديوان         

  : )3()يوم الجزائر ( في الخطاب الشعري 

حشَاَأل ) ِسلَطْاَأل( ي  ِفيِرم االًج  

                                                 
 . 529عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ص  )1(

 .103محمد أسعد النادري، نحو اللغة العربية، ص  )2(

 . 79، ص الديوان )3(
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  ـاالَ و جاِحفَـي الِك ِفاَلو صمهِِبِِ

ـنَ                        صتْعهمي وقَوِمـلُالظَّ د ،ـدام  

ـنَ                        صـلْ الظُّعقَم َأةًـاد ـاالَـطَب  

فالشاعر هنا يشيد بكفاح أبطال الجزائر، الذين يقاتلون فوق قمم األطلـس الـشامخ،              

          الظلـم ؛ ألنه ال يعرف سوى سياسة       "ظلوم  " العدو الغاصب الذي أشار له بصيغة المبالغة        

 هو الذي صنع نسور الثورة، و قادتها األبطال، الـذين           االضطهادستبداد، غير أن هذا     واال

 الذي طغى وتجبر في الجزائـر       «أشعلوا نار الثورة وفتيلها في وجه المستعمر الغاصب         

   )1(.»ه من جذوره إلى األبدتحتى عصفت به رياح الثورة الكبرى، فاستأصل

  :)2() الجريح العيد( و أما قوله في الخطاب الشعري 

  ـي اللَّعـ موهممي تٍَخي شَنيَأ

  ير ِص النَّزِع يم كَِليي اللَّ، وِفـِل    

  ـورطُ سهنْ ِموِبطُ القَِنيِبي الجِف

  ر ــيِطتَـسا تَهنَي بِدقْ الِحةَمقِْن        

ـا ِفينْرـا تَسبِنـيـيِفـا، فَيهاه  

  وربـا والثُّدـِع للِْلي الوبـتُ        كُ

يتفجع لهول الجرائم، التي اقترفها سفاكو الدماء في حق المدنيين األبرياء؛ مـن             ففيه  

  ه، و الشيخ الذي أغاروا عليه في جنح الليل؛ ألن         نلكِّي ثُ ئموا، والنساء الال  تِّاألطفال الذين ي 

     ذا نجده استعمل صيغة المبالغة  في الليل ال يجد من ينصره، أو يقدم له النجدة واإلعانة، وله           

                                                 
 . 201، دراسة موضوعية فنية، ص  "1962 – 1954" في شعر المغرب العربي مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية  )1(

 . 139، 138الديوان، ص  )2(
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، للداللة على شدة قسوة هؤالء الطغاة، الذين ال يعرفون سوى           "فعيل  " على وزن   " نصير" 

  . التخريب، والتدمير، والتقتيل

غير أن هذا الظلم والتعسف من قبل االستعمار، هو الذي جعل أبناء الجزائر أكثـر               

" الـشاعر صـيغة المبالغـة       وظف  جهه، و لهذا    حقدا واستعدادا إلشعال نار الثورة في و      

 الويل والهالك   ليهللداللة على شدة الغضب، الذي سيترتب ع      " فعول  " على وزن   " قطوب  

  .لفرنسا في المستقبل

  : فحوى الخطاب-ج

    ومن أوجه تجليات الحجاج عبر السلم المفهومي، ما يكون بداللة فحـوى الخطـاب؛      

ه على األدنى، أو ينص على األدنى وينبه على األعلـى            هو أن ينص على األعلى وينب      «و

فحكم هذا حكم النص، وهذا يتضمن التلفظ بالدرجة العليا في السلم، ونفي ما عداها ضمنا،               

كما قد يكون ترتيب الحجة ضمنيا، وذلك بتوظيف المعرفة المخزونة والسابقة،  و مناسبتها   

  :)2()أوراس( ي ، مثل قول الشاعر في الخطاب الشعر)1( »للسياق

  ـيلَكُ(ا نَدعو  تَا، إنسنْر ِفايٍه

ـب            ( ِمنا نَلُّكُ فَيِكِن ب )جاس س   (  

 لفرنسا، وينبهها بأنه مهما كنت قوية، فإننا أقوى منك، ومهمـا            هفالشاعر يوجه خطاب  

مني؛ وهـو تنويـه     كنت أكثر منا عدة وعتادا فإننا نتحداك، وهذا القول يقودنا إلى قول ض            

                                                 
 . 530عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، مقاربه لغوية تداولية، ص  )1(

  . 14، ص الديوان )2(
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الشاعر ببسالة الشعب الجزائري و شجاعته، وهو بذلك يضع أبناء الجزائر في أعلى السلم              

  .اه الحجاجي، وأبناء فرنسا في أدن

   :)1()الجزائر في اإلضراب العام ( و أما قوله في الخطاب الشعري 

أين ) أواس ر (ئ واِط شَمن )يس اِرب(  

  .ـسـي وماتٌـياِن، وغَـاٌلم                 ِر

 ة ـارنـي، مقـفي أعلى السلم الحجاج" شواطئ باريس " قد وضع  هأنفنجد 

الذي لم يبق كما كان؛ جباال و أشجارا وجمـاال، وإنمـا تحـول بفعـل                " بأوراس" 

 منـذ   «" األوراس  " زية؛ ألن   ناالستدمار  إلى معارك متوالية، وأشالء مترامية، ودماء مت        

المقاومة، وكانت الثورة بكل صورها وأبعادها؛ ألنه ارتبط بهـا، واقتـرن            أن كان كانت    

  )2(.»اسمه بذكرها، ومنه كان انطالقها وامتدادها إلى أرجاء الوطن 

، "أطلس المعجزات " صالح خرفي في ديوانه     " ذكره أن الشاعر    سبق  نستخلص مما   

حجج و األدلة المؤديـة     قد عمد إلى توظيف أغلب آليات الحجاج، التي سوغت له تقديم ال           

إلى نتائج قصد إبالغها إلى المتلقي إلقناعه، ومن ثم التأثير فيه، وتمثلت هذه اآلليات فـي                

  .     األدوات اللغوية، و اآلليات البالغية، واآلليات شبه المنطقية

                                                 
 . 48، ص المصدر نفسه )1(

 . 108، دراسة موضوعية فنية، ص "1962 – 1954" غرب العربي معر ال مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في ش-)2(



 

  ةـمـاتـخـال

  :يأتيفيما  أسوقهاخلصت من خالل هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج، 

يعد الخطاب الشعري في أطلس المعجزات خطابا ثوريا، فقد أنتجته  -

غلب األلفاظ والتراكيب أالتلبية الفورية ألحداث الثورة الجزائرية، ولهذا كان يستمد 

 .س وبقوة الوقع على النفوس واألسماعمن واقع الثورة، فجاءت لغته مفعمة بالحما

شاريات هي عالمات لغوية، ال يتحدد مرجعها إال في سياق الخطاب، اإل -

هناك نوعين أن الحظت  ،بعض النماذج من الديوان من خاللوبعد دراستها تداوليا 

 :من الضمائر التي تشير إلى الذات الشاعرة هي

   ، والضمير المتصل )أنا(ضمائر المفرد المتمثلة في الضمير المنفصل  •

  ).تاء، والياء لا( 

  .)نا( ضمير جمع المتكلم  •

؛ ففي الخطاب المخاطب والغائب فيختلفان باختالف الخطابأما       

، )أنت( إليه بالضمير المنفصل المشار  "األم"، المخاطب هو "عيد بال أم "الشعري 

 المصري الشاعر ق، أما الغائب فهو صدي)الكاف والياء(وبالضمير المتصل 

 .، والضمير المستتر)الهاء(بالضمير المتصل المشار إليه 

، ولكن المرجع )يا( بالنسبة ألدوات النداء، فقد الحظت حضورا مكثفا لألداة و

ولكن ، )أيا(  األداةالذي تحيل إليه يختلف من خطاب إلى أخر، كما الحظت حضور 

         ،" موليه جيفي وجه  حراراألصرخة " الخطاب الشعري : في موضعين فقط هما

  ".الصاعدون "والخطاب الشعري 

ساعة، وأشهر، وغدا، ويوم، : إلشاريات الزمانية بكثرة نحوا لقد وردت -

الليل، : على الزمان نحوتدل إلى ذلك نجد حضور الكثير من العناصر التي  باإلضافة

  .الغدو، األمسوالصباح، و



 

، وهو والمستقبلتنوع بين الماضي، والحاضر،  ، فقديأما بالنسبة للزمن النحو

  .يناقضه في سياق الكالم ن الكوني، والامطابق للزم

: نحو اإلشارةشاريات المكانية في أطلس المعجزات بين أسماء اإللقد تنوعت  -

فضال عن توظيف هنا، وهنالك، وهناك، وهذي، : و تلك، وظروف المكان نحو، هذه

  .الكويتوفلسطين، ومصر، و، ألوراساوالجزائر، : نحو األماكنالشاعر العديد من 

ا في هفقد الحظت أن ورود ،أما بالنسبة لإلشاريات الخطابية و االجتماعية -

العديد من  جعل، وهذا ما األخرى باألنواعأطلس المعجزات كان محدودا، مقارنة 

ة، شاريات الشخصياإل: وهي ؛األولىالثالثة  األنواععلى  ونالباحثين يقتصر

 .شاريات المكانيةشاريات الزمانية، واإلواإل

تنوعت مقاصد الشاعر في الخطابات الشعرية في الديوان، تبعا لمقتضى  -

مشكلة السياقات التي وردت فيها، حيث كانت القصدية موافقة لمعاني الملفوظات ال

للخطاب الشعري، وأحيانا أخرى، نجد المعنى المقصود مخالفا تماما للمعنى الظاهر، 

 .األحوالائن رهذا المعنى الحقيقي إال من خالل السياق وقلوال نستطيع التوصل 

 األولورود الصنف  وفيما يخص األفعال الكالمية في الديوان، فقد الحظت -

المعجزات عبارة عن تقرير أحداث تاريخية، بكثرة، نظرا لكون أطلس  األفعالمن 

من  األخير، وعدم حضور النوع واإلقناعر يأراد الشاعر تبليغها للمتلقي بهدف التأث

الذي ، األفعالما يتميز به هذا النوع من لوربما يرجع ذلك  –عالنيات اإل – األفعال

 .قتضي عرفا غير لغويي

نظرا اللتزام الشاعر بالقيام بأفعال  أما الوعديات فقد كثر ورودها في الديوان، -

  .في المستقبل، ولهذا كثيرا ما اقترنت بالقسم؛ ألنه يدل على التوكيد

االستفهام، : تنوعت الطلبيات في أطلس المعجزات حيث وظف الشاعر -

  .، والنهي، والنداءواألمر



 

في  المواساة مثل مواساة سكان تبسة: أما التعبيريات فقد تجلت في صنفين هما -

، وتقديم الشكر لكل الشعوب العربية التي وقفت مع "مأساة تبسة"الخطاب الشعري 

 ."الجزائر الثائرة" لخطاب الشعري الجزائر في محنتها، مثلما ساقها الشاعر في ا

جاج أحد المباحث الرئيسة للتداولية، وهو مجموعة من التقنيات التي حيعد ال -

تحقق الحجاج في اللغة، إال بعد توظيف مجموعة من ال ي، وتحمل المتلقي على االقتناع

إلى توظيف كل التقنيات التي سوغت له تقديم : التقنيات، وقد عمد الشاعر في ديوانه

ئج التي يرومها؛ وهي إقناع المتلقي والتأثير فيه، وتمثلت هذه النتا بني عليهانحججه، لت

 :التقنيات في

  .و الم التعليل، والوصف المفعول ألجله،: اللغوية نحو األدوات* 

 .، والبديعةيانالتشبيه، واالستعارة، والك: البالغية نحو اآلليات* 

؛ وتمثلت آلياتهبأدواته و يشبه المنطقية، ويجسدها السلم الحجاج اآلليات* 

الروابط الحجاجية، : األدوات اللغوية التي وظفها الشاعر في أطلس المعجزات في 

 . التوكيد السمات الداللية، ودرجاتو

  :أما آليات السلم الحجاجي فقد تمثلت في استعمال بعض الصيغ الصرفية نحو

 لشعريوغيرها من التقنيات التي جعلت الخطاب ااسم التفضيل، وصيغ المبالغة، 

بما يذهب إليه، ومن ثم توجيهه  اآلخرفي أطلس المعجزات أكثر حجية، بغية إقناع 

 .والتأثير فيه

فلحين الناجحين في الدنيا، ماهللا العلي القدير، أن يجعلني من الوفي الختام أسأل  

   .، إنه سميع مجيباآلخرةئزين الناجحين في والفا
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