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المستخلص
انطلق هذا البحث من افتراضات مسبقة دارت فً مجملها من إمكانٌة التحلٌل التداولً
فً(أفعال الكبلم) للنص الشعري ،وقد اتخذ من شعر ابن أبً الخصال فضاء تطبٌقٌا،وقد
تؤسس هذا الخٌار على اعتبار تداولً انطلق من تركٌز التداولٌة على الكبلم بوصفه فعبل،
فكان التصور أن النصوص الشعرٌة قد شكلت أفعاال  .مثلت هذه الدراسة محاور خمسة
تسبقها مقدمة وتمهٌد ،جاء المحور األول تحت عنوان تعدد األؼراض والفعل اإلنجازي
الواحد ،أما المحور الثانً فقد اضطلع بدراسة أفعال الكبلم ضمن المحاكاة الشعرٌة ،فٌما
كان المحور الثالث باسم أفعال الكبلم الناتجة عن أسلوب الطلب ،وعالج المحور الرابع
الفعل التؤثٌري وإنجاز الفعل ضمن السٌاق،أما آخر هذه المحاور فكان بعنوان أفعال الكبلم
وفقدان الطاقة ثم ا ُختتم البحث بؤهم نتابج البحث ومصادره.

Summery
This research was launched presupposing took place in the entirety of
the possibility of pragmatics analysis in acts of speech to text poetic text
was taken from the poetry of Iben Abi alhksal space applied this option is
founded on the pragmatics consideration launched from the deliberative
focus on speech as actually.the study accounted for five axes,preceded
by an introduction and boot,came first axis under the multi-purpose and
deed Alanejaza per title,while the third axis of speech acts resulting from
the application method and study of the fourth axis impressionist act and
these themes was under the title deeds of speech and loss of energy.

المقدمة
لقد عمدت الدراسات اللسانٌة إلى اقتفاء األثر التداولً بٌن المخاطب والمتلقً وتب ّنت
العدٌد من ال دراسات أهمٌة التداولٌة كونها تمثل التقابل الواضح بٌن النظرٌات المختلفة التً
تبحث عن قٌمة التواصل الخطابً،وأفعال الكبلم ما هً إال جزء من تلك التداولٌة ،وهً
تختلؾ من حٌث أنواعها ما بٌن أفعال مباشرة وؼٌر مباشرة فضبل عن إنجاز الفعل وقوّ ته
فً النص الشعري.
وألهمٌة التداولٌة فٌما تبحث عنه من قٌمة الخطاب فً النص الشعري والسٌما أفعال
الكبلم منها،وألن المكتبة العربٌة الحدٌثة تعانً فراؼا كبٌرا فً الكتب والدراسات التً
ص صت فً بحث الظاهرة من وجهة نظر لسانٌة جاء البحث عنوانا لها بـ (أفعال الكبلم
تخ ّ
وتداولٌة النص الشعري ((شعر ابن أبً الخصال أنموذجا)) وقد وقع فً فضاءات ومحاور
خمسة  ،تسبقها المقدمة والتمهٌد الذي تضمن نبذة مختصرة عن حٌاة ابن أبً الخصال
والتعرٌؾ بالتداولٌة وأفعال الكبلم ،و جاء المحور األول منها تحت عنوان تعدد األؼراض
والفعل اإلنجازي الواحد ،أما المحور الثانً فقد اضطلع بدراسة أفعال الكبلم ضمن المحاكاة
الشعرٌة ،فٌما كان المحور الثالث باسم أفعال الكبلم الناتجة عن أسلوب الطلب ،وعالج
المحور ا لرابع الفعل التؤثٌري وإنجاز الفعل ضمن السٌاق،أما آخر هذه المحاور فكان بعنوان
أفعال الكبلم وفقدان الطاقة ،ثم ا ُختتم البحث بؤهم نتابجه ومن ثم مصادره ومراجعه.
والبد من التنوٌه هنا إلى أن شعر ابن أبً الخصال قد ورد ضمن رسابله األدبٌة ،وقد
ُعرؾ كاتبا أكثر مما عرؾ شاعرا ؼٌر أن محقق رسابله قد أورد شعره فً نهاٌة التحقٌق
وفً أؼراض متعددة ،على أن شعره لم ٌفارق رسابله فقد زاوج الشاعر بٌنه وبٌن النثر،
فمرة ٌفتتح الرسابل بمطلع شعري ومرة ٌختتم به رسابله لٌبرهن تمكنه من قول الشعر
مثلما هو تمكنه فً النثر ،ولم ٌعثر الباحث على دٌوان شعره مجموعا إال ضمن رسابله،
وهو ما حدا بالباحث اعتماده كمصدر ٌبنً علٌه دراسته ،ومن أهم الكتب التً قدمت للباحث
فابدة فً بحثه هو كتاب (المقاربة التداولٌة) لفرانسواز أرمٌنكو فضبل عن كتاب ،نظرٌة
أفعال الكبلم العامة لجون أوستن ،التً ؼالبا ما كانت تس ّهل عملٌة الفهم والتحلٌل ضمن
النص الشعري .

التمهيد
أوال :نبذة عن حياة الشاعر:
هو محمد بن مسعود أبو عبد هللا بن أبً الخصال متقدم فً اللؽة واآلداب والكتابة والخطابة
والشعر ،وهو كاتب أمٌر المسلمٌن علً بن ٌوسؾ بن تاشفٌن ملك المرابطٌن
النباهة الباهر بالروٌة والبداهة)

(ٕ)

(ٔ)

 ،وهو ( حامل لواء

قال عنه صاحب الذخٌرة ( :أحد أعٌان كتاب الزمان ،وحامل جملة

اإلحسان ،بحر معرفة ال تعبره السفن،ولو جرت بشهوتها الرٌاح  ...وله بٌان ال ٌتعاطاه ناظم وال
ناثر)(ٖ) ،وقد اشتهر عبد هللا بن أبً الخصال كاتبا وله(دٌوان رسابل ٌدور بؤٌدي أدباء األندلس  :قد
جعلوه مثاال ٌحتذونه ،ونصبوه إماما ٌقتفونه)(ٗ) ،ح ّدث وروى عن أبً بكر بن عطٌة وأبً الحسن بن
أحمد وؼٌرهما ،وروى عن جماعة أعبلم منهم ،القاضً أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد وأبو عبد هللا
محمد بن عبد الرحٌم وأبو جعفر أحمد بن أحمد المعروؾ بابن القصٌرة وؼٌرهم،توفً مقتوال سنة
أربعٌن وخمسمابة(ٓٗ٘هـ) قتله بعض جند المصامدة الذٌن دخلوا قرطبة(٘)،وله دٌوان رسابل اشتهر به
،فٌه من الببلؼة وفصاحة البٌان ما شهد له به أقرانه من كتاب عصره ،وقد أردفه بشعر له زاوج به نثره
لكً ٌدلل على تمكنه من قول القرٌظ من الشعر كما تمكنه من فن النثر.
ثانٌا :تعريف التداولية وأفعال الكالم:
لم ٌعرؾ مفهوم التداولٌة إال من خبلل ارتباطه بالكثٌر من العلوم األدبٌة كالفلسفة وعلم النفس
واالتصال وعلم اللسانٌات وعلم االجتماع وؼٌره.وإذا أردنا أن نرجع بهذا المصطلح للبواكٌر األولى فإن
أوابل الذٌن استخدموه هو الفٌلسوؾ األمرٌكً (مورٌس) سنة ٔ3ٖ1م،داال على فرع من فروع علم
العبلمات ،وأصبح لها موطا قدم فً ال ّدراسات اللؽوٌة فً العقد السابع من القرن العشرٌن ،بعد أن قام
بتطوٌرها ثبلثة من فبلسفة اللؽة وهم(أوستن،وسٌرل،وجراٌس)(.)ٙ

لقد اكتسبت التداولٌة العدٌد من التعارٌؾ المختلفة حسب اهتمام الباحث نفسه ،وهً تصب فً مجال
واحد وهً العبلقة بٌن المتكلم والمخاطب أو المرسل والمرسل إلٌه،فمنهم من ٌرى أنها (تداول اللؽة بٌن
المتكلم والمخاطب ،أي التفاعل القابم بٌنهما فً استعمال اللؽة)(،)7وٌرى آخرأنها(دراسة المعنى التواصلً
أو معنى المرسل فً قدرته على إفهام المرسل إلٌه بدرجة تتجاوز ما قاله)(،)1وقد قادت الدراسات
اللسانٌة للنظر إلى التداولٌة على (تحلٌل مقامٌات الخطاب ومقاصده ،إذ عنٌت بدراسة معانً المنطوقات
فً عبلقتها بالمتكلم)( ،)3ومن هنا فإن أشمل تعرٌؾ للتداولٌة هو دراسة لؽة التواصل بٌن منشا النص
وبٌن المتلقً ،ألنه ٌشٌر إلى أن المعنى لٌس شٌبا متؤصبل فً الكلمات وحدها ،وال ٌرتبط بالمتكلم وحده
،وال السامع وحده بل ٌتمثل فً تداول اللؽة بٌن المتكلم والسامع فً سٌاق محدد (مادي،اجتماعً،لؽوي)
وصوال إلى المعنى الكامن فً كبلم ما(ٓٔ).
أما أفعال الكبلم فإنها تشكل العبلقة الداللٌة بٌن النص والسٌاق وتسمى باألفعال األدابٌة
(اإلجرابٌة)وذلك ٌعنً (أنها جمل تفسر على أنها األحداث التً تنجز من خبلل نطق الجمل فً سٌاق
مبلبم)(ٔٔ) ،وترتبط أفعال الكبلم بالثقافة االجتماعٌة التً ٌمتلكها الفرد وهذه الصلة(وثٌقة بٌن الفعل
الكبلمً ودور المتكلم االجتماعً)(ٕٔ).ومن ثم فإن أفعال الكبلم تمثل أحداثا من الفعل (أنشؤ) (وٌدل على
أن أحداث التلفظ هو إنجاز لفعل وإنشاء لحدث)(ٖٔ) ،كما ع ّد فرانسواز أرمٌنكو اكتمال مهمة التداولٌة من
خبلل( إدماج السلوك اللؽوي داخل نظرٌة الفعل)(ٗٔ)،إذ إن هذه األفعال لها مهمة فعالة فً اكتمال القٌمة
التواصلٌة بٌن المتخاطبٌن  ،وتقسم على :
ٔ.أفعال إخبارٌة :تصؾ وقابع ،وتكون صادقة أو كاذبة.
ٕ .أفعال أدابٌة :ننجز بها فً ظروؾ مبلبمة أفعاال،وال توصؾ بصدق أو كذب ،وٌدخل فٌها  :التسمٌة
،والوصٌة ،واالعتذار،والشكر،والمواساة،والنصح،والوعد،واإلذن...الخ)(٘ٔ).

ومن الباحثٌن من بحث إشكالٌة فً تداولٌة أفعال الكبلم وهذه اإلشكالٌة تتمحور فً إشكالٌة أفعال
الكبلم ؼٌر المباشرة وهً(التعبٌرات التً تظهر فً التفسٌر األول على أنها حدث أول ،ولكنها تظهر فً
التفسٌر الثانً على أنها حدث تال)()ٔٙوجوهر هذه اإلشكالٌة كما حددها د.محمد العبد هً ( المسافة بٌن
القول والمقصد وطبقات المعنى المتعددة بٌن معنى قضوي حرفً ...والفعل الذي ٌنجزه المتكلم فً
السٌاق)( .)ٔ7لقد م ٌّز سٌرل بٌن كل من األفعال اإلنجازٌة المباشرة وؼٌر المباشرة فً أن األولى (تطابق
قوتها اإلنجازٌة مراد المتكلم ،أي أن ما ٌقال مطابق لما ٌعنً،أما الثانٌة وهً األفعال اإلنجازٌة ؼٌر

المباشرة فهً التً تخالؾ فٌها قوتها اإلنجازٌة المتكلم)(،)ٔ1ولذلك فإن المخاطب ال ٌمكن(أن
ٌتوصل إلٌها إال عبر عملٌات ذهنٌة استداللٌة متفاوتة من حٌث الطول والتعقٌد)(،)ٔ3وهذه
المراحل االستداللٌة التً ٌمر بها الذهن هو من أهم ما تر ّكز علٌه الدراسة التداولٌة
وعبلقتها بالخطاب.

المحور األول :تعدد األغراض والفعل اإلنجازي الواحد:
ٌتكون الفعل اإلنجازي على األقل من فعلٌن ،فعل مص ّرح به من طرؾ المتكلم ،وفعل
كامن ،والفعل الكامن فً القصٌدة هو فعل ؼٌر ثابت ٌتباٌن حسب السٌاق وتبعا للقارئ ،إذ إن
مهمة كل ملفوظ هً إنجاز فعل كبلمً  ،ولذا فإن (الفعل الكبلمً ٌعنً التصرؾ (أو العمل)
االجتماعً أو المإسساتً الذي ٌنجزه اإلنسان بالكبلم ومن ثم فـ الفعل الكبلمً ٌراد به
اإلنجاز الذي ٌإدٌه المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظات معٌنة ،)ٕٓ()...ومن ثم تنطوي األؼراض
على أفعال كبلمٌة تضمر عبل قة ما بالفعل المحوري أو المركزي  ،وهنا ٌبرز دو المتلقً فً
الفهم الكبلمً عن طرٌق قدرته التؤوٌلٌة التً تتم فً ضوء المعطٌات التضمٌنٌة التً بثها
المتكلم فً نصه وهذه العملٌة التواصلٌة (ترمً إلى صناعة أفعال ومواقؾ اجتماعٌة أو

مإسساتٌة أو فردٌة بالكلمات،والتؤثٌر فً المخاطب :بحمله على فعل أو تركه أو دعوته إلى
ذلك)(ٕٔ).
وتؤسٌسا على ما سبق فإن القصٌدة تبدأ بمجموعة من األؼراض الشعرٌة التً تتمحور
حول موضوع ما  ،فقد ٌبدأ الشاعر بالبكاء على األطبلل أو الوقوؾ علٌها وٌنهٌها بالمدح أو
الفخر ،والبد من التسلٌم بؤن القصٌد ة حدث كبلمً ٌتشكل من فعل كبلمً نواة أو بإرة ٌتم
إنجاز هذا الفعل البإرة عن طرٌق إنجاز أفعال كبلمٌة أخرى تربطها عبلقة ما ،وسنؤخذ
أنموذجا صرّح فٌه ابن أبً الخصال بالفعل فً قوله(ٕٕ) :
عجبت لذي اؼترار واعتــزاز

وذي سفر أط ّل على وفــــاز

تبسّط فً الذنوب وفً الخطاٌا

وٌشهد بالقصاص وبالتجازي

ٌُجاهر بالكبــــابر َعـــدل ربّ

ـاز
على مثقال ذرتها مُجــــــــــ ِ

مناؾ للحــــــقٌقة مســـــترٌح

از
إلى خدع اإلحالة والمجـــــــــ ِ

ٌبدددددأ الددددنص فددددً تحدٌددددد هددددوٌتٌن للخطدددداب األولددددى تتعلددددق بددددذات الشدددداعر ونلمحهددددا
بقوله(عجبت)ٌ،شددٌر إلٌهددا ضددمٌر المددتكلم(ت)،ثم ٌتوجدده بالخطدداب بتحدٌددد الهوٌددة الثانٌددة فددً
ضمٌر المخاطب(الؽابب)مرتٌن فً الفعل (تبسط)و الفعل(ٌجاهر)،الذي ٌوسع دابدرة المخاطدب
والسٌما وهدو ٌتحددث عدن قضدٌة محورٌدة تمدس الجمٌدع أال وهً(االؼترار)و(االعتزاز)،ؼٌدر
أن هدذا التموٌدده ٌختفددً بنهاٌددة المقطددع ،إذ ٌتضدح أن الشدداعر ال ٌخاطددب فددردا معٌنا،بددل الكددبلم
السابق هو مخاطبدة تتسدع لتعطدً تدذكٌرا بعظدم الدذنب ،وهندا ٌكمدن إنجداز الفعدل الخطدابً فدً
النص الشعري ضمن عملٌة التخاطب .
إن لعبددة إخفدداء األطددراؾ المتخاطبددة داخددل الددنص بهددذا الشددكل هددً أول فعددل كبلمددً ؼٌددر
مباشر ،فلماذا حرص الشاعر فً بداٌة نصه الشعري أن ٌكدون هدو المتكلم،أٌهفدو إلنجداز فعدل
ما بهذا السلوك؟وما هً القوة اإلنجازٌة لهذا الفعل السلوكً؟ .

إن بنٌة هذا الفعل السلوكً تتشكل كما ٌؤتً:

أنا المتكلم

..........

موضوع الخطاب مشترك بٌننا

 ------------------أنا لم أوهمك

أنا أخاطبك ولٌس المخاطب  -----------------الموضوع المشترك هو الذي أوهمك
إن الموضوع المشترك هو(االؼترار و االعتزاز) وال مف ّر من النجاة وهو الذي أدى إلدى
ظهور احتمال عدم تحدٌد المخاطب،وأنجز الشاعر مدن خبللده فعدبل كبلمٌدا ؼٌدر مباشدر ٌحمدل
قوة إنجازٌة إخبارٌة ،مفادها أنا معنًّ كما أنت بالخطاب ،وتحقدق هدذا الفعدل عبدر طرٌقدة بنداء
النص التً بدأت بالذات (ضمٌر المتكلم)وأخفت األطراؾ المتخاطبة ،بعدد هدذا الفعدل الكبلمدً
نجدددد أن الشددداعر ٌتخطدددى اإلنجددداز المباشدددر إلدددى إخفددداء سلسدددلة مدددن الضدددمابر المسدددتترة فدددً
(تبسط)و(ٌجاهر)و(وتخطى) وهدذه كلهدا تتضدافر لتبندً مدرة أخدرى فعدبل كبلمٌدا تقرٌرٌدا ؼٌدر
مباشر.
وألهمٌة إنجاز الفعل فً النص الشعري ٌضعنا الشاعر فً نص آخر ٌتمحور حدول قضدٌة
تبلمس الذات البشرٌة فً التحول من الحٌاة إلى الفناء ،ساعٌا إلدى بدث جملدة مدن االسدتفهامات
ٌبدإها بقوله(ٖٕ):
باهلل ٌا ناعـــــمة الخـــمـــــــس

أحلت عن عهدك باألمـــــــــس؟

قــــوموا انظروا كٌؾ ضحا ظله

من كان محجوبا عن الشمـــــس؟

وكٌؾ عاث الترب فً أنـــــمل

قد كن ٌدمٌن من اللمـــــــــــس؟

كٌؾ استطاع القبر فً روعـــة

مـــن كان ٌرتــــاع من الهــمس؟

حــــالك فٌنـــــا قبل معلــومــــة

ــس؟
إٌه ! فما حالكِ فً الرّمـــــــــ ِ

لقد صاغ الشاعر من هذا الدنص سلسدلة مدن االسدتفهامات ٌ،شدكل -أول تسداإل فٌده  -فعدبل
كبلمٌا ؼٌر مباشر ،فواضح أننا ال ننتظر جوابا عن ذلك االستفهام ومدن ثدم خدرج االسدتفهام عدن
معناه الحقٌقً ألداء أؼراض ببلؼٌة أخدرى ،وٌتضدح مدن هدذه التسداإالت أن الشداعر ٌحداول أن
ٌستثٌر المخاطب لئلجابة عنها،وٌحاول أن ٌقنعه بمضمون السإال لكً ٌكون الجواب مإثرا ُ مدن
خبلل قٌمة السإال المطروح.وقدد ولّددت طرٌقدة طدرح األسدبلة إٌقاعدا بعمدق الحٌدرة التدً خلفتهدا
األسبلة(كٌؾ ضدحا ظلده)( ،كٌدؾ عداث الترب)(،كٌدؾ اسدتطاع القبر)،وهدذا المسدتوى اإلٌقداعً
الذي صنعته األسبلة سار بوتٌرة أفضت إلى إنجاز فعل كبلمً ؼٌر مباشدر نبّدؤ بانقضداء األسدبلة
،وقددد تشددكلت البنٌددة السددابقة للددنص مددن فعددل قددولً أنددتج فعددبل كبلمٌدا َ إنجازٌددا إخبارٌددا أخددذ شددكل
االستفهام وتضمن قوة إنجازٌة إخبارٌة مفادها عدم تمسك هذا الرجل بالحٌاة.
إن الفعدددل اإلنجدددازي اإلخبددداري الدددذي تدددم عدددن طرٌدددق األسدددبلة المطروحدددة ٌحمدددل قٌمتدددٌن
إنجازٌتٌن،القٌمددة األولددى هددً القٌمددة االسددتفهامٌة المتحققددة مددن الشددكل ،والثانٌددة اإلخبارٌددة التددً
تحققت من المضمون ،وٌحاول الشاعر من خبلل هدذه القٌمدة وهدً قٌمدة تشدوٌقٌة تؤخدذ حضدورا
استفهامٌا فً ذهن القارئ مفادها التخلً عن التمسك بالدنٌا إلى تذكر القبر،وقد أنجز الشاعر من
خبللها فعبل تؤثٌرٌا تشوٌقٌا ٌحث على البحث عن إجابات لؤلسدبلة المطروحدة وٌعطدً للمخاطدب
بعض مفاتٌح تلدك اإلجابات،وهندا تبدرز قٌمدة الفعدل اإلنجدازي الدذي ٌحٌدل إلٌده الشداعر فدً ثناٌدا
شعره.
وفً ؼرض المدح ٌعمد الشاعر إلى إنجاز الفعل الواحد ضمن سلطة الخطاب عبدر تدداعٌات
تترجم لحوادث تارٌخٌة ذات أهمٌدة سٌاسدٌة ٌ،عمدد الشداعر فٌهدا إلدى تحقٌدق هددؾ مدا بٌنده وبدٌن
المتلقً من خبلل بث عنصر الحماسدة واإلقددام واختبداء عنصدر االنهدزام مدن العددو،وهً مهمدة
ٌكاد ٌضطلع بها ابن أبً الخصال حٌث عدا

عصدر المدرابطٌن الدذي شدهد حروبدا ضدارٌة مدع

اإلفرنج ٌ،قول مادحا األمٌر أبا اسحق(ٕٗ):
الحمد هلل أضحى الدٌن معتلٌــــا

وبات سٌؾ الهدى الظمآن قــد روٌــا

إن كنت ترتاح لؤلمر الذي قضٌا

فسله نشرا ودع عنك الذي طــــوٌـــــا

فالسٌؾ أصدق أنباء من الكتب
هو المقٌد لآلثار والحـــــــــكم
لم ٌحفل الناس بالقرطاس والقلم

لوال وقابـــعه فً سالـــــؾ األمــــــم
أٌن الٌراعة من صمصامة خـــــذم

فً حده الحد بٌن الجد واللعب
الفعل اإلنجدازي هندا قدد اتخدذ شدكبل آخدر مختلفدا أضداؾ للمتلقدً قدوة إضدافٌة وهدو تضدمٌن
أبٌات أبً تمام فً مدح المعتصم،إن إضافة هذا العنصر الجدٌد ٌفضً إلى تعدٌل الفعل الكبلمدً
الذي أومؤ به الشاعر إلى تزاوج الحادثتٌن ضمن إطار تجسٌد الحدث الماضً مع الحاضدر عبدر
معطٌات صور المشهد الذي ٌحقق المراد فدً تصدوٌر مكدان النصدر ضدمن الوقدوؾ علدى الفعدل
المنجز،فً قوله( :لؤلمر الذي قضٌا)و قوله ( :وقابعه فً سالؾ األمم) ،وقد ساعدنا الشداعر فدً
تقدٌم حقابق لبناء الفعل الكبلمً المنجز عبر ربطه بعدة أفعال مختلفدة تتمثدل فدً سدلب الشدجاعة
من العدو وإلصاقها بالممدوح عبر عدد من الملفوظدات التدً تدوما بعظدم الشدجاعة التدً ٌحملهدا
الجند فً مقارعة العدو  ،وتحٌل لفظتدا (الظمآن)و(روٌدا) إلدى الشددة التدً تدرتبط بدالزمن الجدٌدد
فً قوله ( :بات سٌؾ الهدى الظمآن قد روٌا) ،وأعطت المقدمة جوابا عن هذا الزمن مدن خدبلل
تجسٌد مستقبل العدو التً حققها نصر األمٌر وجنده فهو ٌمثل القوة فً وجده الظدبلم وهدو حدامً
الذمار واالنتقال للبٌدت الثدانً مدن القصدٌدة ٌشدعرنا بقٌمدة الحقٌقدة التدً أراد الشداعر أن ٌوصدلها
إلى أذهان المتلقٌن من خبلل القوة التؤثٌرٌة فً البدء بمدح األمٌر التً أفضت إلى صورة إنجداز
فعل كبلمً ؼٌر مباشر قوته اإلنجازٌة اإلخبارٌة بنٌت علدى ؼدرض المددح التدً تعلدً مدن شدان
الممدددوح وتعظددٌم شددؤنه ،كمددا تلددوح بإمكانٌددة قضدداء مبتؽدداه وحاجتدده ،وقددد أحد ّل الشدداعر الممدددوح
مكانا علٌا إذ ق ّدم صورة عن صفات الممدوح وبؤسه وشددة إقدامده وصدبلبته،وقد حققدت القصدٌدة
أفعاال جزبٌة تنتهً بفعل كبلمً لم ٌكن لده أن ٌتحقدق دون أجزابده التدً سداهمت فدً تحقٌقده(فإن

الشددًء الددذي حقٌقتدده الترتٌددب إذا زال عندده الترتٌددب لددم ٌفعددل فعلدده .وذلددك ألندده إنمددا ٌفعددل ألندده
كل،وٌكون الكل شٌبا محفوظا باألجزاء،وال ٌكون كبلَ عندما ال ٌكون الجزء الذي للكل)(ٕ٘).
إذن تتضددافر األجددزاء إلنجدداز فعددل بالقصددٌدة قددد ٌكددون مدددحا أو شددكوى أو رثدداء ،كمددا ٌمكددن
للقصددابد أن تنجددز أفعدداال أشددد خطددورة ،فقددد تددذكً نددار الحددرب وقددد تضددع أوزارهددا ،وقددد تعمددل
القصابد على استصدار أحكام من هٌآت تنفٌذٌة أو تلؽٌها.
المحور الثانً :المحاكاة الشعرية وأفعال الكالم:
للمحاكدداة دور فددً الشعر،اكتسددبت أهمٌتهددا مددن كونهددا ؼرٌددزة فددً اإلنسددان تظهددر فٌدده منددذ
طفولته ،وتدرتبط هدذه المحاكداة بطبٌعدة النداس التدً ترندو إلدى التمتدع بهدا ألنهدم (ٌجددون لدذة فدً
المحاكدداة)( )ٕٙوهددً بعددد (طبٌعٌددة فٌنددا شددؤنها شددؤن اللحددن واإلٌقدداع)( )ٕ7والبددد لهددذه المحاكدداة مددن
أفعددال ٌسددتعملها الناس(مثددل محاكدداة بعضددهم بعضددا بدداأللوان واألشددكال واألصددوات – وذلددك إمددا
بصددناعة وملكددة توجددد للمحدداكٌن ،وإمددا مددن قبددل عددادة تقدددمت لهددم فددً ذلددك – كددذلك توجددد لهددم
المحاكاة باألقاوٌل بالطبع والتخٌٌل )(.)ٕ1
والشعر فن ٌحاكً األشٌاء جمٌعها،األحٌاء والجمادات والبدد لهدذه المحاكداة مدن إنجداز أفعدال
تكون مك ّملة لرإٌة تلك المحاكاة ،و تكتمل الصورة بكل ألوانها وتفاصٌلها عبدر عناصدر منتظمدة
ومه ٌّؤة لتلقً تداعٌات النص الشعري ممدا ٌزٌدده قدوة وجمداال ورونقدا ،والدذي ٌددخل ضدمن حقدل
التداولٌددة التددً طرفاهددا صددانع الخطدداب (الباث)والمرسددل إلٌه(المتلقً)،هددذا علددى افتددراض أن
(الشددعر فعددل تواصددلً ٌسددتدعً حضددور شددروط متعددددة تصدداحب الفعددل الشددعري ذات وظٌفددة
تداولٌددة تمكددن القددارئ مددن محاصددرة المعنددى النصددً لٌعٌددد بندداءه مددن جدٌددد وهددو ٌمددارس فعددل
القراءة)(.)ٕ3

وقد فصّل القول فً المحاكاة حازم القرطاجنً عندما قسّم المحاكاة بحسب مدا ٌقصدد بهدا إلدى
(محاكاة تحسٌن ،ومحاكاة تقبٌح ،ومحاكاة مطابقة ال ٌقصد بهدا ّإال ضدرب مدن رٌاضدة الخدواطر
والملح فً بعض المواضع التً ٌعتمد فٌها وصؾ الشًء ومحاكاتده بمدا ٌطابقده وٌخٌلده علدى مدا
هو علٌه)(ٖٓ).
وممددا ٌدددخل أٌضددا فددً المحاكدداة االسددتدالل المخلددوط بدداإلدارة  ،وقددد تحدد ّدث أرسددطو عددن
االسدددتدالل واألداء واسدددتعمالها ،فقدددال فدددً هدددذا الشدددؤن (:واالسدددتدالل اإلنسدددانً واإلدارة إنمدددا
ٌسددتعمبلن فددً الطلددب والهددرب وهددذا النددوع مددن االسددتدالل هددو الددذي ٌثٌددر فددً الددنفس الرحمددة
تارة،والخوؾ تارة،وهذا هو الذي نحتاج إلٌه فً صناعة مددٌح األفعدال اإلنسدانٌة الجمٌلدة وهجدو
القبٌحددة)(ٖٔ) ،والبددد لهددذه المحاكدداة مددن أفعددال مناسددبة تجسدددها ،وٌظهددر ذلددك فددً شددعر ابددن أبددً
الخصال فً قوله(ٕٖ):
كم نعمة سبّبها الهده ُد

ضبلل هدوا
ومعشر بعد
ٍ

ُ
تخفق أحشاإُ ه
و َمهْم ٍه

بجمرة تذكو والتــــــخم ُد

فقد حاكى الشاعر فً صدر البٌدت األول أمدرا معنوٌدا عنددما نسدب أسدباب النعمدة إلدى الهددد
موهما المخاطب بذلك ،وقد اسدتؽل حادثدة الهدهدد فدً قصدة سدلٌمان (علٌده السدبلم) لٌحقدق بدذلك
تلك المحاكاة ،فمن الهدهد اشتق اسم الهداٌة ونسبها إلى معشر هدوا بعد الضبللة (،فالنعمدة) هدً
التً انسجمت مع فعل الهداٌة الذي ارتبط بهذه الحادثة وكانت سدببا فدً انتشدال هدإالء القدوم مدن
الكفر إلى اإلٌمدان  .وممدا ٌددخل أٌضدا فدً المحاكداة ندوع مدن األشدعار ٌددخل فدً بداب التصددٌق
(ٖٖ)

واإلقناع أدخل منها فً باب التخٌٌل

،جاء فً شعره فً وصؾ النار قوله(ٖٗ):

أما ترى النار وهً راقصة

تنفضُ أردا َنها من ّ
الطرب

تضحك من آب ُنوسها(ٖ٘) عجبــا

إذ حولّت عٌنه إلى ّ
الذهب!

ومما جاء فً شعره فً محاكاة التقبٌح فً مداعبة شٌخ ثقٌدل اتفدق حضدوره فدً مجلدس أندس
مع أصدقابه ،إذ ٌقول(:)ٖٙ
أما لهذا الشٌخ من عهد عاد

ْ
معــاد
من أجل ٌقضى وال من

لٌت لنا فً س ّنــــــــه قهوة

ْ
ِباتقـــــــــاد
تدٌل من ظلمـــــته

ولٌتنا نخرج فً صفقـــــة

ْ
بالحمــــــــــاد
جـــابزة عنه ولو

وهـل لنا فً البٌع من حٌلة

ْ
ّـــــــداد
إذا رمٌـــنا بثبـــــوت الس

وتظهر المحاكاة هنا فً تنفٌر النفس عما ٌقصد به ّ
الذ ّم واالسدتهزاء وفقددان الهٌبدة لهدذا الشدٌخ
مستعٌنا بؤفعال الكبلم فً قوله (عهد عاد) للداللة على بلوغ الشٌخ من العمر عتٌا ،وقد اتكؤ علٌده
الشدداعر فددً محاكدداة المتلقددً وإقناعدده بقدرتدده علددى اسددتعمال ألفدداظ تنبددا بقٌمددة هددذه المحاكدداة مددن
خبلل االستدالل علٌها واالختباء وراءها لتمرٌر قوة اإلدارة عند المخاطدب مدن مثدل كلمدة(قهوة)
والتددً قصددد بهددا الخمددرة وٌتمنددى أن تكددون فددً سددنه (أي عجددوزا معتقة)،وهددذا ٌعددد ضددربا مددن
االستدالل المخلوط باإلدارة.
ومنه أٌضا فً قصٌدة قوله(:)ٖ7
وذي نخوة ٌحتال ثانً عطفه

فلوال تناهً لإمه قلت أصٌ ُد

له نظرة الزرقاء فً كل بدع ٍة

الحق أرم ُد
ولكنه عن مسلك ِ
ِ

أراد الشاعر فً هذٌن البٌتٌن أن ٌحداكً معنٌدٌن ،المعندى األول فدً البٌدت األول وهدو ٌعدالج
موضوع(االحتٌال)وقد اعتمد فً تداول المعنى على تضمٌن قوله تعدالى( :ثدانً عطفده)،والمعنى
الثانً فدً الشدطر الثدانً تضدمٌن (قصدة زرقداء الٌمامدة) الدذي عدالج فٌده موضدوع (الحٌداد عدن
النظر إلى الحق)،فقصد بذلك إقناع المتلقً بفهم المعنٌٌن ضمن محاكداة التقبدٌح الدذي ٌحتداج إلدى

صناعة مددح األفعدال اإلنسدانٌة الجمٌلدة وهجدو القبدٌح منهدا ،ثدم تتحددد عبلقدة هدذٌن البٌتدٌن عبدر
طدددرفٌن ٌمثدددل األول الشددداعر واآلخدددر هو(المخاطب)،الدددذي ٌؤخدددذ بعددددا داللٌدددا ٌتجددداوز مدلولددده
المعجمددً ،هددذا التجدداوز الددذي ٌنشددؤ مددن خددبلل تشددكل اللفددظ فددً جملددة معٌنددة عبددر ثنابٌددة الددذات-
اآلخر،والددذات تمثددل الشدداعر واآلخددر ٌمثددل المخاطددب ،وهنددا ٌبددرز دور المحاكدداة فددً توظٌددؾ
المعنى لتحقٌق ؼاٌة التقبٌح التً(تتشكل عبر ثنابٌة (القاصد والمقصود))ٖ1()...عبر أفعدال الكدبلم
وتنوعها فً ثناٌا النص الشعري،فالقاصد هو (الباث) المرسل والمقصود هو(المخاطب)،وقد م ّر
النص الشعري عبر سلسلة من المعانً اللفظٌة التً حققت عملٌة تشكل النص المكتمدل الجواندب
فً طرح فكرة التقبٌح ،وٌمثل الباحث لما تقدم باآلتً:
ذي نخوةٌ-------------------قابله{------------------تناهً لإمه}
نظرة الزرقاءٌ-------------قابله--------------------أ{.فً كل بدعة}
ب{ .عن مسلك الحق أرمد}
القاصد ( الشاعر)  ///المقصود (المخاطب).
وهذا ما عبرت عنه التداولٌة على إظهار األهمٌة الحاسمة للمفترضات فً كل فعل كبلمً(.)ٖ3
ومما ٌدخل فً باب التخٌٌل وهو الذي ٌحداكً حدال الدنفس ،قولده فدً ؼدرض المددح ٌخاطدب
تاشفٌن بن علً ،وٌذ ّكر الوقعة بـ(كركً)(ٓٗ):
هللا باطشــــة
فص ّب َح ْت ُهم جنو ُد ِ

ص ْب ُح من عبرات ِ
وال ّ
الفجر فً ُمسِ ـــكِ
ِ

جم ُمنــك ِد ٍر
من ِ
كل ُمبتــ ٍ
در كال ّن ِ

تفٌضُ أنفُســ ُـــ ُهم ؼ ٌْظا َ من ال ُم َســــــكِ

أخذ الشاعر ٌحاكً حال ابن تاشفٌن وجندده فدً انقضاضدهم علدى العددو ،مدن خدبلل األفعدال
الكبلمٌة المنسجمة مع الحدث ،فلفظة ( ُم َسك) هً القوّ ة فً نهاٌة الشطر الثدانً مدن البٌدت الثدانً
و( ُمسِ ك)األولى جمع مسكه وهً البقٌة و(المنكدر)هو الطٌر إذا انقض ،كل هذه المعانً مجتمعدة

حققت ذلك االنسجام فً أفعال الكبلم ضمن تلك المحاكاة التً أؼندت الدنص الشدعري ّ
وؼذتده بمدا
تحتاجددددددده لتحقٌدددددددق نسدددددددٌج متكامدددددددل ضدددددددمن سدددددددٌاق المددددددددح.وجاء الضدددددددمٌر(هم) فدددددددً
لفظتً(فصبحتهم)و(أنفسهم) ضمن تداولٌة النص الشعري فً تحقٌق اإلحالدة إلدى (عنصدر معدٌن
لسددبب ٌفرضدده نظددم الكددبلم ،أو لكددون الضددمٌر ال ٌصددلح إال لددذلك العنصددر ،ال لؽٌددره)(ٔٗ)،وقددد
فرض نظم الكبلم هنا إحالة الضمٌر إلى العدو انتقاصا منه ،ولعلو شدؤن الممددوح فدً بٌدان قوتده
وظفره بعدوه،أما اإلشدارات الزمانٌدة فدً الدنص والمتمثلدة فدً قولده( :فصدبحتهم)،فلها صدلة مدن
حٌث السٌاق الفعلً (فإذا لم ٌعرؾ زمان التكلم أو التكلم أو مركز اإلشارة الزمانٌة التدبس األمدر
على السامع أو القارئ)(ٕٗ).ولهدذا كدان اختٌدار الشداعر لدزمن (الصدبح) مهمدا فدً تحقٌدق معرفدة
المتلقددً بقٌمددة النصددر المتحقددق علددى العدددو وهددو بددواكٌر الصددبح ،فتحدٌددد الددزمن أعطددى تفسددٌرا
لؤلحددداث المتصددلة بهددذه الوقعددة مددن خددبلل إنجدداز األفعددال (صددبح،مبتدر،منكدر،تفٌض) وهددو مددا
ٌطلددق علٌهددا باألفعددال األدابٌددة (اإلجرابٌددة) ،وٌقصددد بددذلك ( األفعا ا اي ااك أنااش لش الاانا أا
لدائ ة (إ رائ ة) فك زأش ايح ا أا ايالا ا األ ا (ايأا ن م) أااردا ل
أا اسر ع ى ليه األحداث اي ك ي ز أش

أعا ي عياك كيا ليها

ا يطق اي أا فك س ق أ ئم)(ٖٗ).

ومدن ضددمن المحاكدداة أٌضددا ممددا ٌدددخل فددً بداب الحكمددة ،والمقصددود مددن المحاكدداة هنددا أنهددا
تنددتظم وتندددرج تحددت إقامددة مقددول حكمددً لددٌس إال وهددو كثٌددر فددً الشددعر،جاء مندده عنددد ابددن أبددً
الخصال فً قوله(ٗٗ):
نظر المر ُء إلى عٌبــه
لو َ

ادح
لم ٌتســــوغ كذب المـــــ ِ

ُ
الموت على بال ِه
طر
أو خــ َ

لكان فً ُ
ادح
َ
ش ٍ
ؽل عن الصــ ّـ ِ

لقد ا ّتجه النص الشعري هندا إلدى المخاطدب فدً تحقٌدق ؼدرض التداولٌدة ضدمن أفعدال الكدبلم
لبٌان حقٌقة التوجه إلى عاقبة الكذب وممدا ٌدنجم عنده ومنده ،ومدن هندا نددرك أهمٌدة دور المتلقدً

فً عملٌة إنتاج النص ألنه جزء منه فٌما ٌخرجه الشاعر من معنى ٌضٌؾ فكرة ما لحدث مدا أو
ّ
ٌبث فٌه جم ّ ما ٌهدؾ إلٌه ،حتى تتسع التداولٌة لقراءة ظاهر النص وباطنه.
المحور الثالث :أفعال الكالم الناتجة عن أسلوب الطلب:
تندددرج ظاهرة((األفعددال الكبلمٌددة)) ضددمن مباحددث علددم المعددانً وتحدٌدددا ضددمن الظدداهرة
األسددلوبٌة المعنونددة بددـ(الخبر واإلنشدداء) وبددذلك ٌمكننددا اعتبددار (نظرٌددة الخبددر واإلنشدداء ) عنددد
العرب -من الجانب المعرفً العام – مكافبة لمفهوم (األفعال الكبلمٌة) عند المعاصرٌن(٘ٗ) ،وقد
كانت دراسة السكاكً لظاهرة األفعال الكبلمٌة ضمن مباحث علم المعانً الدذي اخدتص بدراسدة
التراكٌدب المفٌددة مدن خددبلل تعرٌفده لدـ((علددم المعدانً)) أنده (تتبدع خددواص التراكٌدب الكدبلم فددً
اإلفادة ،وما ٌتصل منها مدن االستحسدان وؼٌدره ،لٌحتدرز بدالوقوؾ علٌهدا مدن الخطدؤ فدً تطبٌدق
الكبلم على ما ٌقتضً الحال ذكره)(،)ٗٙوقد قسّدم هدذا الندوع مدن التراكٌدب علدى قسدمٌن  :األول:
أن ٌكون خبرا والثانً :أن ٌكون طلبا ،وهذا مدا عنداه السدكاكً (والسدابق فدً االعتبدار مدن كدبلم
العرب شٌبان  :الخبر والطلب)( ،)ٗ7والطلب عندده هدو (المنحصدر بحكدم االسدتقراء فدً األبدواب
الخمسددة...وما سددوى ذلددك نتددابج امتندداع إجددراء الكددبلم علددى أصددله)( ،)ٗ1والمقصددود مددن ذلددك أن
للطلب خمسة أبدواب (أصدلٌة) وهدً االسدتفهام ،والندداء،والتمنً،واألمر،والنهً .وقدد مثلدت هدذه
األفعال الكبلمٌة األصل عنده  ،وهذه األفعال ٌمكن الحكم علٌهدا بمعٌدار التوثٌدق أو اإلخفداق كمدا
()ٗ3

أشار إلٌها روبل آن وموشدبلر جداك عندد حددٌثهما عدن األمدر واالسدتفهام والشدكر واالعتدذار

،بمعنددى أن الطلددب إمددا أن ٌسددتدعً فددً مطلوبدده إمكانٌددة الحصددول أو أندده ال ٌمكددن أن ٌسددتدعً
الحصول ،وهذه حقٌقة التفدت إلٌهدا السدكاكً عندد حدٌثده عدن الطلدب بقدولٌ( :سدتدعً مطلوبدا ال
محالددة،فٌما هددو مطلوبدده أن ال ٌكددون حاصددبل وقددت الطلددب)(ٓ٘) ،كمددا أندده ق ّسددمها علددى قسددمٌن

(حصولٌن فً الذهن ،وحصولٌن فً الخارج)(ٔ٘)،والحاصبلن فً الدذهن ٌرتبطدان بدالمعنى ،أمدا
الحاصددبلن فددً الخددارج فٌرتبطددان بدداللفظ  ،واللفددظ ٌمثلدده أفعددال الكددبلم التددً بدددورها تعبددر عددن
المعنى المقصود ،ولنقرأ معا ما جاء فً (التمنً) من شعر ابن أبً الخصال قوله(ٕ٘):
ضنْ
ٌع ّم ُر فٌنا عُمْ َر
ثهبلن أو َح َ
َ

الناس خٌ ُرهُ
فلٌت كرٌما ٌُنع ُ
َ
فتمنددً الشدداعر أن ٌددنع

الكددرٌم خٌددره للندداس ،هددو ت َمدد ٍن ال ٌمكددن تحقٌقدده بكددل حددال مددن

األحوال،فقد ولّد عند المتلقً قناعة بعدم اقتناع العقل بهذا التمنً ولهدذا جداء البٌدت التدالً مفسدرا
للبٌت الذي قبله:
ولك ّن ُه ٌمضً كظ ّل ؼمامة ٍ

وٌبقى لبٌم ش ّرهُ ؼٌ ُر مإت َمنْ

وهنا االستدراك فً بداٌة الشطر األول هو متمم لمعنى البٌدت األول ،وقدد ازداد المعندى قدوة
عندددما أقحددم الشدداعر التشددبٌه فددً نهاٌددة الشددطر(كظل ؼمامددة)تنبٌها للمتلقددً ،والفعبلن(ٌمضددً)
و(ٌبقددى) همددا نقٌضددان للمعنددى ،فالمضددً (للؽمامددة) والبقدداء (للبٌم)،فدددوام الخٌددر اسددتحال عنددده،
وبقاء ال ّ
شر ٌبقى مصدر تهدٌد ألنه (ؼٌر مإتمن)،ولعل ما ٌشد االنتباه هو انتقال الشاعر بدالتمنً
إلى الحدٌث عن ذاته بصٌؽة المخاطب فٌقول(ٖ٘):
(( ٌو ّد الفتى طو َل البقا ِء)) وطول ُ ُه

ٌورث ُه ثك َل األحب ِة وال َب َدنْ

وهددو هنددا ٌسددتدعً مطلوبددا ؼٌددر ممكددن الحصددول فددً الددذهن ،إذ إن طددول البقدداء سددٌقابله فقددد
األحبة والبدن وهو أمر ال ٌتمناه أي واحد منا.
ومن األسالٌب الطلبٌة األخدرى والتدً نلمحهدا فدً شدعر ابدن أبدً الخصدال (االسدتفهام) جداء منده
قوله(ٗ٘):
ُ
الطالعات بها لٌـبل
فؤٌن الشموسُ

ُ
الساحبــــات بهــــا ذٌـ ْــبل
وأٌن الظبا ُء
َ

ُ
المابسات بها مٌبل
وأٌن الؽصون

وأٌن الحصى خٌبل؟
وأٌن الثرى رجبل
َ
َ

وٌددؤتً االسددتفهام هنددا فددً خروجدده عددن معندداه األصددلً،حٌث إندده ٌددإدي فعددبل كبلمٌددا ؼٌددر مددا
ٌرمدددً إلٌددده المسدددتفهم عنددده ،ففدددً قولددده (أٌدددن الشدددموس)و(أٌن الظبددداء)و(أٌن الؽصدددون)و(أٌن
الثرى)و(أٌن الحصى) خروج عن السإال عن المكدان الدذي تإدٌده األداة (أٌن)،وإنمدا خدرج إلدى
ؼرض فرعً نتج عن مقامات معٌنة الؽرض منها تذكر تلك األماكن مع علمده بهدا ،لكنده ٌتوجده
بها إلى المخاطب تنبٌها ألهمٌتها ومكانتها ،وهو بهدذا ال ٌنتظدر جوابدا علدى تسداإالته فضدبل عدن
أن تكرار أداة االستفهام هً ؼاٌة فً الربط أوال (الجمع بٌن المعانً)،والثانٌدة الوظٌفدة التداولٌدة
المعبر عنهدا هندا باالهتمدام بالخطداب ،ؼاٌتهدا لفدت أسدماع المتلقدٌن إلدى أنّ لهدذا الكدبلم أهمٌدة ال
ٌنبؽً إؼفالها فضبل عن مقتضى خطابً تتمثل بتماسك النص الخطدابً الدذي ٌإدٌده التكدرار فدً
الفعل الكبلمً المتضمن شرط القبول من المتلقً بضدرورة قٌمتده التواصدلٌة عبدر مقتضدى حدال
الخطاب الشعري.
وإذا ما انتقلنا من االستفهام إلى األمر والنهً فسنقؾ عند محطة مهمة ،التفت إلٌهدا السدكاكً
فً استطاعة المخاطب واسدتعداده للفعدل ،إذ ٌقدول( :إذا قلدت لمدن ٌددعً أمدرا لدٌس فدً وسدعه :
افعله،امتنع أن ٌكون المطلوب باألمر،حصول ذلدك األمدر بالخدارج بحكمده علٌده امتناعه،وتوجده
إلددى مطلددوب ممكددن الحصددول مثددل بٌددان عجددزه ،وتولددد التعجٌددز والتحدددي)(٘٘)،فددالمتكلم ٌتوجدده
بالخطاب إلى مخاطب ٌعلم بعدم قدرتده علدى الدرد أو تحقٌدق المطلوب،كمدا ٌددخل المقدام والحدال
فً تحدٌد نمط الفعل الكبلمدً المتولدد عدن األمر،أمدا النهدً فدإن لده كمدا ٌقدول السدكاكً( :حدرؾ
واحد وهو (ال) الجازم فً قولك :ال تفعل ،والنهً محدذو بده حدذو األمدر فدً أصدل اسدتعمال  :ال
تفعل ،أن ٌكون على سبٌل االسدتعبلء ...فدإن صدادؾ ذلدك ،أفداد الوجدوب،وإال أفداد طلدب التدرك
فحسب)( ،)٘ٙوقد جمع شاعرنا بٌن األمر والنهً جاء منه قوله(:)٘7
ـر َجنّ فإنـــّـــــما
ال َتحْ ــــــ َ

ُ
الحــــــرجْ
عٌ ُ الفتى
موت َ

وإذا ٌبســــــــ َ
ت فبلت ُبتـــــــ ْـ

َ
الٌؤس وانتظرْ الفــــــ َرجْ
ت
َ

والرزق أجمـــــل فٌــه إنّ

َ
الرزق ٌؤتــــــً لو عـــــــ َرجْ

أرج الكـــــرٌم بذكـــــره

األرجْ
والذكـــــــــ ُر ٌخلـــــ ُده َ

فبــــــة الفتـــى رٌعانــُـــ ُه

رٌحـــــــــــان ُه مهمــَـــــا د ََرجْ !

تتحدد العناصر المكونة للخطاب الشعري عند عددة أقطداب ،وهدو حقٌقدة تشدكل معدان تمثلهدا
األفعال(تحرجن)(،تبت)(،انتظر)(،أجمل)،وهً تكشؾ مدى قدرة الشاعر فً فهدم تداولٌدة الدنص
مددن خددبلل (النهددً واألمددر) اللددذٌن اضددطلعا بتفصددٌل المعنددى تفصددٌبل واضددحا ممزوجددا بطددابع
(الحكمة) بٌن المخاطب والمتلقً فً فضاء المحاورة المصؽرة للنص مستعٌنا بضمٌر (الؽابدب)
الذي ٌمثله المتلقً ،فٌما نسب الشاعر لنفسه ضمٌر(األنا) ،وتبدو هذه المحداورة علدى درجدة مدن
الترابط فً تتابع المعنى الذي اتخذه النص فً بنابه الشعري(إنه ٌتبع البلحق للسابق وٌخضدعهما
لمبدددأ التتددابع السددببً)( ،)٘1هددذا التتددابع فددً الددنص الشددعري جاء(تؤلٌفددا ٌجمددع بددٌن مقصدددٌة منددتج
الددنص والفعددل اللؽددوي)(.)٘3فضددبل عددن قدددرة الشدداعر فددً التوافددق بددٌن األسددالٌب الطلبٌددة والفعددل
الكبلمً عبر(مبلءمة القول للفعل ،أقصد االنتقال من حصول الفعل إلى التعبٌر باللفظ. )ٙٓ()...
المحور الرابع  :الفعل التأثيري وإنجاز الفعل ضمن السياق:
البد لكل فعل تؤثٌري ٌنجدز مدن خدبلل سدٌاق مدا ٌحددده ،فاألفعدال الكبلمٌدة هدً أفعدال سدٌاقٌة
،وهددً أفعددال تؤثٌرٌددة ألنهددا ترمددً (إلددى إحددداث تددؤثٌرات علددى مسددتعمل الددنص كددإفزاعهم أو
إقندداعهم)(ٔ،)ٙوهددً تتعلددق بددالمتلقً ومددا ٌمكددن أن ٌصدددر عندده مددن خددبلل إنجدداز الفعددل التددؤثٌري
بمعنددى أندده ذو(ؼاٌددات تؤثٌرٌددة تخددص ردود فعددل المتلقً(كددالرفض والقبددول) ومددن ثددم فهددو فعددل
ٌطمددح إلددى أن ٌكددون فعددبل تؤثٌرٌددا أي ٌطمددح إلددى أن ٌكددون ذا تددؤثٌر فددً المخاطددب اجتماعٌددا أو

مإسساتٌا ومن ثم إنجاز شًء ما،)ٕٙ()...والبد لهذه األفعال من حدث وهذا الحدث إما معنوي أو
داللً ٌمكن من خبلله إنجاز حدث إحالً(نحٌدل إلدى موضدوع معدٌن ،ننسدب إلٌده خاصدٌة معٌندة
،ونقٌم بهذه الطرٌقة ربطا بٌن المنظومة وعدد مدن الوقدابع،)ٖٙ()...ولدذا فدإنّ قدوّ ة الفعدل التدؤثٌري
تتبدداٌن وكددذا آلٌددات ظهددوره،إذ قددد ٌظهددر فددً شددكل سددلوك مددادي كالعطدداء فددً المدددح أو سددلوك
إجرابً ٌتضمن إنجاز فعل ما وفق سٌاق لحدث ما ،من مثل ما ذكر ابن ب ّسام أن الوزٌر أبا عبدد
هللا بن أبً الخصال وقؾ بباب القضاة ،واستؤذن علٌه،فحجب عنه،فكتب إلٌه بدٌها(ٗ:)ٙ
جبناك للحاجة الممطول صاحبها

ُــــوس
وأنت تنعم ُ واإلخوان ُ فً ب
ِ

وقد وقفنــا طوٌبل عند بابــــــ ُك ُم

عبدوس
ثم انصرفنا على رأي ابن
ِ

وهنا تظهر براعة الشاعر فً خطؾ األنظدار لمثدل هدذه الحادثدة ،حٌدث عبدر عنهدا بؤسدلوب
الفعل المإثر حٌنما عمد إلى حصول الفعل ضمن إنجاز قوة الحدث الدذي عبدر عنده الشداعر مدن
خبلل تؤثره بفعل وقع علٌه من (الحاجب) ،فكان البد للفعل الخطابً أن ٌإدي إنجازا ما مسدتعٌنا
باأللفاظ المقرونة بالمعنى والمرجع معا(٘.)ٙ
وٌسهم الفعل التؤثري فً تحدٌد هوٌة الفعل اإلنجازي ضمن تداولٌة النص األدبً مدن خدبلل
األثر الذي تحدثه ،ففً قراءة لنص رثابً ٌقول الشاعر فٌه(:)ٙٙ
ٌا ٌونس األنس أصبحنا لوحشتنا

نشكو اؼترابا وما بنا عن الوطـن

وٌا مطاعا مطٌــــعا ال عناد لــه

فً كل أمر على اإلسبلم مإتمــن

كم خطة كارتجاج البحر مبهمـــة

فرجتها بحســـام ســل من لســــن

طود المهابة فً الجلً وإن جذبت

عنانه خـــلوة هزت ذرى وثــــــن

ٌظهر األثر الذي أحدثه النص عندما هدؾ من قصٌدة الرثاء ارتباطها بالجانب األدبً فضدبل
عن ارتباطها بالجانب المدحً الذي من خبلله ٌستنبط المتلقً عظم الممددوح وقٌمتده فدً قومده،
وقد أنجزت قصٌدة الرثاء فعل المدح ،وأفضت إلى إحداث أفعال كبلمٌة تؤثٌرٌة تمثلدت بدـ(موت
ٌونس) المرثً وهو بدوره قد حفّز على إنجاز فعل كبلمدً شدعري جدٌدد سداعٌا مدن خبللده إلدى
الحصددول علددى فعددل تددؤثٌر جدٌددد ٌلؽددً الفعددل التددؤثٌري السددابق ،ففعددل (المددوت) أفضددى إلددى فعددل
(الرثدداء) وفعل(الرثدداء) انتقددل بنددا إلددى فعددل تددؤثٌري جدٌددد هو(المدح)،والقصددٌدة هنددا وحدددة كاملددة
تشكل فعبل كبلمٌا بإرٌا ٌستقطب أفعاال أخرى ،فكٌؾ استطاع الشاعر أن ٌنتقل مدن فضداء نددب
المرثددً وبكابدده وثكلدده إلددى فضدداء أرحددب وهددو التؽنددً بصددفات المرثددً ،ثددم أن مقددام المخاطددب
ومعرفة الشاعر المسبقة به تعد البدء بمقدمة رثابٌدة محكمدة انطلدق منهدا الشداعر لقاعددة خطابٌدة
أخددرى هددً قاعدددة الجهددة التددً تقضددً بمراعدداة المددتكلم لجهددة إرسددال كبلمدده أو مخاطبدده ضددمن
السٌاق النصً.
لقد بنٌت المقدمة على رسدم لوحدة تبدرز فٌهدا عمدق العبلقدة الحمٌمدة بدٌن الشداعر و(المرثدً)
وقددد أفضددت بنددا هددذه المشدداعر مددن خددبلل الفعددل التددؤثٌري المتمثددل بددـ(األنس)،ؼٌر أندده لددم ٌسددتمر
طوٌبل ألنه مرتبط بزمن معٌن وهو زمن الرحٌل عبدرت عنده لفظة(لوحشدتنا) المردفدة بالشدكوى
من االؼتراب،وقد انطلق من هذه المقدمة الدرامٌدة إلدى موضدوع القصدٌدة ضدمن تداولٌدة الدنص
الشعري التً أفضت إلنجاز فعل كبلمً إخباري.
وألنّ األفعال الكبلمٌة (فً الواقع وفق وصدؾ مفهدوم الحددث أحدداثا ،فدنحن نعمدل شدٌبا،ننتج
تحدٌدددا سلسددلة مددن األصددوات أو الحددروؾ التددً لهددا بوصددفها منطوقددات لؽددة معٌنددة شددكل عرفددً
مساوق،)ٙ7()...وهذا القصد البد له من التدؤثٌر فدً المتلقدً
ٌمكن معرفته،وننجز هذا العمل بقصد
ٍ
تؤثٌرا ٌضمن إنجازا معٌنا ُ ضمن سٌاق النص الشعري التدداولً إذ (أنندا ال نسدتطٌع أن نعدزل أي
عمددل أو أٌددة مسددؤلة أو نظرٌددة مددن السددٌاق الثقددافً الددذي نشددؤ فٌ ده هددذا العمددل وترعددرع وتطددور

ضمنه)(،)ٙ1وفً قراءة للنص الشعري ٌنجز الشاعر فعبل تؤثٌرٌا بٌنه وبٌن المتلقً ضدمن سدٌاق
التقرٌع ٌ،قول فً هذا الشؤن(:)ٙ3
ّ
ك ال ُخــــ َدع
حتى متى
تستفز َ

وكم وكم تستقٌدك البـــــد ُع

ُ
والموت وٌ َح نفسِ َك ال
تؤمل

ٌبقً على آمل وال ٌـــَـــــ َد ُع

ٌا شامخـا ع ّزة ِبمعطــــسه

مهبل فؤنؾُ العـــــزٌز ٌجتد ُع

در
ال عصمة
للمنٌع من قــــ ٍ
ِ

لم ٌعتصــ ْم من ُه أعصم صـدعُ!

ٌقددم الشداعر مجموعدة مددن المواصدفات الجدٌددة التددً تسدتند علدى القٌمددة التؤثٌرٌدة فدً تحدٌددد
أفعال الكبلم ضمن حقابق ملموسة ومشاهدة ضمن السٌاق التفاعلً والمقامً التداولً،وٌعبر هندا
عن شًء ما بالتوجه إلى المخاطب فً مواقؾ محددة تمثلها األفعال الكبلمٌة ضمن تسلسدلها فدً
بددث مددا ٌرمددً إلٌدده الشدداعر عنددد حدٌثدده عن(المددوت )وحدٌثدده عددن( الؽرور)فٌقتضددً مقصددد بٌندده
وبددٌن المتلقددً ٌسددتدعً هدددفا ت دم تحقٌقدده ضددمن الممارسددة الخطابٌددة،التً تنددزع إلددى تندداؼم قصددد
التؤثٌر فً المتلقً مستعٌنا بالتوجه بصٌؽة الحدٌث المباشر ؼٌر المبهم لكً ٌحقق وصوال أسدرع
ومعان مكثفة أوقع وأبلػ فً نفس المتلقً ،وهنا تظهدر
لذهن المخاطب ضمن اختٌار ألفاظٍ معبرة
ٍ
قٌمة هذه األفعال فٌما تحققه من فعل مإثر.
المحور الخامس :أفعال الكالم وفقدان الطاقة:
تقتضً أفعال الكبلم إنجازاَ ؼٌر مباشر ،لكن هدذا الؽٌداب للفعدل الكبلمدً ؼٌدر المباشدر فدً
الددنص الشددعري مددا هددو إال (دلٌددل شددعرٌته سددٌما وأن الددنص الشددعري ٌعتمددد علددى االسددتعارة أو
توظٌؾ المعنى ؼٌر الحرفً الذي ٌجعل فً االستعارة شٌبا ٌقدرب مدن الكدذب ،وهدذا مدا ٌحولهدا
إلى فعل كبلمً ؼٌر مباشر)(ٓ،)7وقدر تعلق األمدر بالصدور الشدعرٌة فدإنّ تكدرار بعدض الصدور
ٌفضددً إلددى التقلٌددل مددن فاعلٌتهددا إذ إن (تددداول الصددور وتكرارهددا ٌهدددران فاعلٌتهددا اإلٌحابٌددة

وطاقتهددددا فددددً اسددددتثارة المتلقددددً)(ٔ،)7وٌددددإدي كثددددرة اسددددتعمال العبددددارة بمعناهددددا المجدددددازي
للتحجددر(ٕ،)7وإذا كانددت الصددور االسددتعارٌة والمجازٌددة ومددا ٌحددل بهددا ممددا ذكددر سددابقا،وٌحول
األفعال الكبلمٌة التً تنتجها القصابد الشعرٌة من أفعدال كبلمٌدة ؼٌدر مباشدرة إلدى أفعدال كبلمٌدة
مباشرة أومن استعارات تحًٌ الدنص إلدى اسدتعارات مٌتدة ،بمعندى المباشدرة فدً التوجده بدالكبلم
إلى المخاطب مدن دون عنداء فدً البحدث عدن الصدور الشدعرٌة المتخفٌدة وراء الدنص التدً تعبدر
عنهددا األفعددال الكبلمٌددة والتددً تكددون قابلددة للتددؤوٌبلت المختلفددة حتددى ٌصددل المخاطددب إلددى تفكٌددك
الشفرة المرسلة عبر االستعارة والكشؾ عن مقصد المتكلم.
إن الطاقة التؤوٌلٌة التً تمنحها االستعارة للمخاطب تزٌد مدن احتمدال حٌداة االسدتعارة وترفدع
عنها ما قد ٌصٌبها من التحجر ،ولعل رؼبة المحدثٌن فً التخلص من بنٌة القصٌدة الجاهلٌدة فدً
تخطدً التحجدر والددتكلس فدً سدبٌل تلبٌددة أذواق المتلقدٌن والمبدددعٌن علدى حد ٍد سددواء ،ممدا جعددل
وحداتها تتفكك مشدكلة نصوصدا مسدتقلة ،فقدد تحدول الؽدزل مدثبل مدن مكدون رمدزي فدً القصدٌدة
الجاهلٌة إلى قصٌدة كاملدة لهدا مكوناتهدا الرمزٌدة والمتباٌندة وفدً الشدؤن نفسده مدع نمداذج أخدرى
اتخذت قالبا ٌمّد المخاطب بالطاقة الفاعلدة فؤصدبحت القصدٌدة بوصدفها فعدبل ؼٌدر مباشدر تجابده
أشكال التكلس والتحجر أو بإعادة بعث النمداذج فدً قالدب جدٌدد ممدا ٌعطدً أهمٌدة لظهدور الفعدل
التؤثٌري فً تداولٌة الدنص األدبدً بشدكل ٌدوازي أهمٌدة الفعدل اإلنجدازي أو ٌفوقده فدً كثٌدر مدن
الحاالت.
وٌعتمددد الحدددث الكبلمددً فددً نمددوه علددى مجموعددة مددن التقنٌددات اللؽوٌددة ،كالوصددؾ والتمثٌددل
واالستفهام ،وهً تقنٌات تتٌح إنجاز أفعال كبلمٌة ؼٌر مباشرة ،وقد تتحول هذه األفعال الكبلمٌدة
ؼٌددر المباشددرة إلددى أفعددال كبلمٌددة مباشددرة بفعددل التكرار،ؼٌددر أنهددا ال تلبددث أن تسددتعٌد طاقتهددا
االٌحابٌددة بحكددم اخددتبلؾ المتلقٌن،وكددذا بفعددل التباعددد بددٌن أزمنددة إنتدداج الددنص الشددعري وأزمنددة
التلقً،إذ تختلؾ أذواقهم تبعا الختبلؾ ظروؾ النص السٌاقٌة التً تإطر هذا الفعل.

ولكً ال ٌفقد النص طاقته وٌحافظ على الفعل االنجازي ضمن الحددث الكبلمدً فبلبدد لده مدن
طاقات تضمٌنٌة كبرى تتٌح فتح مجدال التؤوٌدل ،ولنقدرأ قدول الشداعر فدً هدذا الشدؤن ٌصدؾ ندار
فحم(ٖ: )7
النار وهً راقصة
أما ترى
َ

تنفضُ أردانها من ّ
ب
الطر ِ

ك من آبنوسها عجــبا
تضح ُ

إذ حولّت عٌن ُه إلى ّ
ب!
الذ َه ِ

إنه ٌقدم تفسٌرا صرٌحا لمقدرته الشعرٌة ،إذ إنه ٌعنً أكثر ممدا ٌقدول بالفعدل ،أي أكثدر ممدا
ٌعبر عنه بالمعنى الحقٌقً لؤللفاظ المستعملة والذي ٌمثله الفعدل الكبلمدً الدذي ٌسدتمد طاقتده مدن
تماسك الخطاب الذي ٌحتمدل التؤوٌدل والتحلٌدل مدن خدبلل فدن الوصدؾ الدذي ٌعبدر عدن داللدة مدا
لٌحقددق تلددك اللددذة مددن خددبلل تددذوق المتلقددً للمعنددى المعبددر والجمٌددل فددً وصددؾ النددار ،ولفظددة
(آبنوسددها) ٌجعددل المتلقددً ٌحتددار فددً تؤوٌلهددا ،وٌبدددو أن عجمددة هددذه اللفظددة هددو السددبب فددً ذلددك
،والشاعر هندا ٌعمدق الفهدم عندد المتلقدً مدن خدبلل مشداركته عبدر ملفوظدات حركٌدة دٌنامٌكٌدة ،
والصور الحركٌة التً تجذبه خاصدة ،وإن الطاقدة المبثوثدة حركدة ال تتوقدؾ وفاعلٌدة ال متناهٌدة
تحققت عبر الوصؾ المتخٌل ،والبد من التخٌٌدل فدً الشدعر(فقد ٌدؤتً بتخٌدٌبلت حسدنة،وقد ٌدؤتً
بتخٌٌبلت فاسدة،ومهما ٌكن فإن الشعر مبنً على الخٌاالت الكاذبة)(ٗ.)7
وفً نص آخر ٌبث الشاعر فٌه طاقات تعبٌرٌة فدً وصدؾ كدؤس صدنوبرٌة الشدكل مدن عنبدر
منجمة بذهب وفٌها المدام ٌقول(٘:)7
اللٌل مخلوق ٍة
وكؤس ٍ من
ِ

تب ّد ْ
ت من ال ّتبر فٌها نجو ْم

تضمّن باطــــــنها قهوة

إذا َمر َد اله ّم فضّت رُجو ْم

نحددن هنددا أمددام فعلددٌن متندداظرٌن فددً المسددتوى النحددوي مددن حٌددث صددٌاؼتهما وهمددا الفعددل
ضت) وقد أسندهما إلى (الكؤس) نفسها ،ولكنهما مختلفان فدً المعنى،وقدد عمدق
(تب ّدت) والفعل(ف ّ
المعنى عبر طاقة مسندة إلى الفعلٌن وهً تاء التؤنٌث الساكنة التً ألصقها بالفعلٌن إلثباتهدا إلدى
(الكؤس) ،والداللة الشعرٌة للتعبٌر تقوم على قمة التوافق فً استعمال اللفظ للفعل المدراد بده قدوة
المعنى عبر طاقات متناسقة إذ إن (مرد الهم) البدد لده مدن (فدض) بمعندى الخدبلص مدن (رجدوم)
ومعناه (الظنون التً ُت َ
حزر و ُتظنُّ )( ،)7ٙوقد اضطلعت الوظٌفٌة التؤوٌلٌة بقٌام العملٌدة التواصدلٌة
بددٌن الشدداعر والمتلقددً ،حٌددث ال ٌتسددنى فهددم وتؤوٌددل الخطدداب بصددفة عامددة إال بوضددعهما ضددمن
التواصل الزمنً والمكانً والمقامً ،فهدذه عناصدر تقدوم بددور فعّدال فدً تؤوٌدل الخطداب ضدمن
الموضوع الذي هدو مددار الحددث الكبلمدً ،عبدر األفعدال الكبلمٌدة التدً سداهمت فدً فدك رمدوز
الطاقة الكامنة فً النص الشعري ،وقد نجح الشاعر فً عددم تشدتت التؤوٌدل وإحكدام قدوّ ة المعندى
عندما عمد إلى توفٌر الخطوط البارزة للمتلقً عبر المكونات التواصلٌة ضمن إنتاج الخطاب.
وفً نص شعري آخر نطالع قوله أٌضا(:)77

بكروإن ذهبت
عندي إلٌك أبا ٍ

ُ
وأشــواق
بك الظـــنون صبابات

وعبرة كلما هبّت ٌمــــــانٌــة

ُ
وأحــــــداق
مــــــ ّدت إلٌك بها أٌ ٍد

سل النسٌم َ إذا حٌاك وافـــدهُ

ُ
مصداق
عن الضمٌر وفً األشٌاء

ٌخبرك عنً وعذرا فً تلهبه

ُ
إحراق!
المشتاق
نفـــــس
ففٌه من
ِ
ِ

ٌلجؤ الشاعر إلى بث عدة طاقات عبر أفعال كبلمٌة تتحكم فً مضمون القدول الشدعري التدً
تبدو على درجة من الترابط المتصل عبر معانً متصلة بالمتلقً تختفً عبر استعاراته المختلفدة
والمتنوعددة ضددمن الددنص التددداولً حتددى ٌخددص بدده صدداحبه،وٌبدأ الخددط البٌددانً ٌتصدداعد بددوتٌرة
عالٌة عند البٌت الثانً ،فبعد(الصبابة والشوق)تبدأ العبرة وهً نتٌجة تتحقق بعد االشتٌاق لٌعمق
حالددة الؽٌدداب بددٌن الطددرفٌن (المرسددل والمرسددل إلٌدده) ،وهددو ٌحدداول أن ٌسددتنطق المخاطددب عبددر
داللته العامة عبر إدراجها باإلطار االجتمداعً المدردؾ باالسدتفهام فدً قوله(سدل النسدٌم)،وٌقلب
المعادلددة مددن أجددل التعبٌددر عددن عمددق العبلقددة بددٌن الشدداعر والمخاطب،ولفظددة النسددٌم هددً رمددز
للتباعد فً المسافات بٌن األخوان،وهو بعد ٌجمع بٌن طدرفٌن متباعددٌن فدً المكدان والزمدان،إال
أن الشاعر حاول جاهدا أن ال ٌشدتت الدذهن وٌفقدد الدنص طاقتده ألنده جداء حدافبل بتدرابط أجزابده
التً شكلت الخلفٌة األساسٌة التً وجهت المتلقً نحو فهم المعنى والؽرض من النص الشعري.

فالذي ٌحرك النص هو الشاعر والذي ٌتفاعل معه وٌتحرك فٌده هدو المتلقً،الدذي هدو جدزء
ال ٌتجزأ من التنظٌم الصوري للمدلوالت ،ألنه ٌكتشفها بنفسه (بناء على العبلقة التدً تدربط مدادة
المحتوى من جهة وشكل المحتوى من جهة،)71()...ولذا فإن الشاعر لن ٌنتج نصه بعٌدا عدن فهدم
المتلقً وتصوراته لهذا الفهم ،ألنه لو فعل ذلك ؼابت الفكرة وفقد النص طاقته ومات عند أعتاب
فهم الشاعر فحسب ،وهنا تتجلى قٌمة التداولٌة التً حققتهدا األفعدال الكبلمٌدة الظداهرة فدً الدنص
أو التً اختفت خلؾ أستار المعنى الدال علٌها.

الخاتمــــــــــــــــــــة
لقد تهٌؤت للباحث نتابج تمخضت عن هذا البحث تمثلت باآلتً:
ٔ .تحققت أفعال الكبلم من خبلل إنجاز الفعل الواحد فً النص الشعري من خبلل أؼراض متعددة،كانت فدً
شعر ابن أبً الخصدال فدً أؼدراض منهدا ،الرثداء والمددح وؼدرض الحكمدة،التً ارتبطدت بوحددة المقصددٌة
القولٌة.
ٕ .إن الرإٌة التداولٌة للنص الشعري تمت فً إطار ثبلثً األبعاد ،وتمثلت بدـ التخاطدب والفعدل الكبلمدً ثدم
السٌاق الدذي ٌحددث فدً هدذا الفعل،وهدذه الرإٌدة توضدحت مدن خدبلل محاكداة األفعدال الكبلمٌدة لعددد مدن
الملفوظات والمعانً داخل النص الشعري.
ٖ .إن الحدث الشعري ٌراعدً الفعدل التدؤثٌري فدً الدنص الشدعري إلدى حدد ٌضداهً أو ٌفدوق مراعداة الفعدل
اإلنجازي ،وقد ألفٌنا الفعدل التدؤثٌري فدً النصدوص الشدعرٌة عندد ابدن أبدً الخصدال ضدمن السدٌاق ،ألن
األفعال الكبلمٌة هً أفعال سٌاقٌة ،وهً أفعال تؤثٌرٌة فً الوقت نفسه.

ٌٗ .عد التخاطب بإرة النص الشعري وٌتؤسس على مراعداة خاصدة ألقددار المسدتمعٌن ٌمكدن اسدتثمارها فدً
حقول معرفٌة أخرى،وإن المدونة الشعرٌة فً شعر ابن أبً الخصال تنطلق فدً الؽالدب مدن التعدالق بدٌن
اللؽة الٌومٌة واللؽة الشعرٌة وهو ما أكسبها طاقة فاعلة.
ومعان ما ،فقد أكسبت النصوص الشعرٌة البن أبً الخصال قٌمة
٘ .وألن الطاقة التؤوٌلٌة تتحقق عبر أفعال
ٍ
جمالٌة تمثلت فً قدرته على بث جملدة مدن هدذه الطاقدة فدً شدعره ،فهدو ٌحداول جاهددا أن الٌشدتت ذهدن
المتلقً أو ٌفقد النص طاقته عبر ترابط أجزابه.
 .ٙالفعل الكبلمً الشعري ٌختلدؾ عدن الفعدل الكبلمدً العدادي فدً تشدكله كمدا أنده أقدرب إلدى مفهدوم الحددث
الكبلمً منه إلى الفعل الكبلمً.
 .7لقد تول ّدت أفعال الكبلم فً شعر ابن أبً الخصال ضمن أسلوب الطلب كاالستفهام واألمر والنهدً ،وهدذه
األفعال ٌمكن الحكم علٌها بمعٌار التوثٌق أو اإلخفاق كما أشار إلٌها روبل آن ومورشبلر جاك.

هوامش البحــــــــث
(ٔ)

ٌنظر :بؽٌة الملتمس فً تارٌخ رجدال أهدل األنددلس /للضدبً(ت ٘33هدـ)،القاهرة الهٌبدة المصدرٌة العامدة

للكتدددابٕٓٓ1،م،صٖٔٔ،المؽدددرب فدددً حلدددى المؽرب/ألبدددً سدددعٌد المؽربدددً(ت ٘ٙ1هدددـ)،دار المعدددارؾ
طٗ(،د.ت) جٕص.ٙ7-ٙٙ
(ٕ)

قبلبد العقٌان فً محاسن األعٌان  /الفتح بن خاقان (تٕ٘3هـ)،حققه وعلق علٌه د.حسٌن ٌوسؾ خرٌدو
،مكتبة المنار – األردن ،طٔٔ331 ،م /ص ٗ.ٔ7

(ٖ) الذخٌرة فً محاسن أهل الجزٌرة /أبو الحسن علً بن بسام الشنترٌنً ت ٕٗ٘هـ) /تحقٌق د.إحسان عباس،
دار الثقافة ،بٌروت-لبنان طٕٔ373 ،م /قٖمٕ ص .71ٙ
(ٗ) المعجددب فددً أخبددار المؽددرب  /المراكشددً(ت ٗٙ7هددـ)،تحقٌق محمددد علددً العرٌان،لجنددة إحٌدداء التددراث
اإلسبلمً،القاهرة ٖٔ3ٙم/ص ٕٓٗ.
(٘) ٌنظر :بؽٌة الملتمس فً تارٌخ رجال أهل األندلس.ٖٔٔ /
()ٙ

ٌنظدددددر :المقاربدددددة التداولٌدددددة /فرانسدددددواز أرمٌنكو،ترجمدددددة سدددددعٌد علو ،الربددددداط – مركدددددز اإلنمددددداء

القومًٔ31ٙ،م،صٖٔ.
( )7آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر/محمود أحمد نحلة ،دار المعرفة – االسكندرٌة ٕٕٓٓ،م،صٕ٘.

()1

اسددتراتٌجٌات الخطدداب مقاربددة لؽوٌددة تداولٌددة /عبددد الهددادي الشددهري،بٌروت – دار الكتدداب الجدٌددد ،طٔ-
ٕٗٓٓم ،ص ٕٕ.

( )3النص والخطاب واالتصال/د.محمد العبد ،القاهرة ،طٕٔٓٓ٘-م،ص.ٕ77
)

(ٓٔ

)

(ٔٔ

ٌنظر:آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر/ص ٗٔ.
علددم الددنص (مدددخل متددداخل االختصاصددات) /تددؤلٌؾ تددون أ.فددان داٌددك ،ترجمددة وتعلٌددق د.سددعٌد حسددن

بحٌري،دار القاهرة للكتاب ،طٕٔٓٓٔ ،م ص .ٖٔ7
(ٕٔ) النص والخطاب واالتصال /ص .ٕ11
(ٖٔ)

نظرٌة أفعال الكبلم العامة (كٌؾ ننجز األشٌاء بالكبلم) /جون النجشو أوستن /ترجمة عبد القادر قنٌنً،إفرٌقٌا

الشرق ٔ33ٔ،م،ص .ٔ7
(ٗٔ) المقاربة التداولٌة /ص ٘.
(٘ٔ)

المصدرنفسه/ص.ٔٙ

( )ٔٙعلم النص (مدخل متداخل االختصاصات)  /ص .ٖٔ1
( )ٔ7النص والخطاب واالتصال /ص .ٕ13
( )ٔ1آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر /ص ٔ٘.
( )ٔ3استراتٌجٌات الخطاب /ص.ٔٔ7
(ٕٓ)

التداولٌددة عنددد العلمدداء العددرب دراسددة تداولٌددة لظدداهرة ((األفعددال الكبلمٌددة))فً الددذات اللسددانً العربددً/

د.مسعود صحراوي ،دار الطلٌعة -بٌروت،لبنان،طٕٔٓٓ٘ ،م/ص ٓٔ.
(ٕٔ) المصدر نفسه /صٔٔ.
(ٕٕ)

رسددابل ابددن أبددً الخصددال/للكاتب الفقٌدده أبددً عبددد هللا بددن أبددً الخصددال الؽددافقً األندلسدً ،تحقٌددق محمددد

رضوان الداٌة،دار الفكر – دمشق ،سورٌة،طٔٔ317 ،م/ص.ٖ7ٙ
(ٖٕ) رسابل ابن أبً الخصال/ص.ٖ77
(ٕٗ) نفسه/ص.ٖ3
(ٕ٘)

فن الشعر /أرسطو طالٌس،ترجمده وحقدق نصوصده عبدد الدرحمن بددوي،دار الثقافدة-بٌدروت ،لبندان،طٕ،

ٖٔ37م/ص ٖ.ٔ1
( )ٕٙالمصدر نفسه/ص ٕٔ.
( )ٕ7المصدر نفسه/صٖٔ.
( )ٕ1المصدر نفسه/ص ٖٕٓ.
()ٕ3

السدددددٌاق والدددددنص الشدددددعري مدددددن البنٌدددددة إلدددددى القدددددراءة /علدددددً آٌدددددت أوشدددددان ،دار الثقافدددددة – الددددددار

البٌضاء،طٕٓٓٔ،م/ص .ٖٔٙ

(ٖٓ)

منهدداج البلؽدداء وسددراج األدبدداء /صددنعة أبددً الحسددن حددازم القرطدداجنً (ت ٗٙ1هددـ)،تقدٌم وتحقٌددق محمددد

الحبٌب بن الخوجة،دار الكتب الشرقٌة –تونسٔ3ٙٙ،م/ص ٖ.1
(ٖٔ) فن الشعر/ص .ٕٔٙ
(ٕٖ) رسابله /ص ٕٓٗ .ومهمه :الفبلة الواسعة الماء وال أنٌس ٌ،نظر :لسان العرب  /مادة(مهه).
(ٖٖ) ٌنظر :فن الشعر.ٕٕٗ/
(ٖٗ) رسابله/ص ٌ.ٖٙ7نظر :لسان العرب /مادة(مسك)و(كدر).
(ٖ٘)

اآلبنددوس  /شددجر ٌنبددت فددً الحبشددة والهنددد ،خشددبه أسددود صددلب ،وٌصددنع مندده بعددض األدوات واألوانددً

واألثاثٌ.نظر :المعجم الوسٌط /مجمع اللؽة العربٌة بالقاهرة (إبراهٌم مصطفى -أحمد الزٌات -حامد عبد القدادر
–محمد النجار)،مكتبة الشروق الدولٌدة ،مٔ-طٕٗٓٓٗ ،م /صٔ،علدى أن هدذه اللفظدة دخٌلدة علدى اللؽدة وهدً
أعجمٌة ،ولم ٌعثر علٌهدا الباحدث فدً المعداجم اللؽوٌدة القدٌمدة مدن مثدل مقداٌٌس اللؽدة ولسدان العدرب .وسدٌؤتً
تحلٌل لهذه اللفظة فً محور قادم.
( )ٖٙرسابله /ص ٔٗ.ٙ
( )ٖ7نفسه/ص .ٖٙ3
( )ٖ1داللة النص األدبً /د.عبد القادر فٌدوح،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،وهران،طٔ/ٔ33ٖ-صٖ٘.
()ٖ3

ٌنظددددر :االتجدددداه السدددددٌمٌابً فددددً نقدددددد الشددددعر العربً/ؼرٌدددددب إسددددكندر ،المجلدددددس األعلددددى للثقافدددددة-

القاهرةٕٕٓٓ،م/ص .ٔٗ7
(ٓٗ) رسابله /ص ٗ٘.ٙ
(ٔٗ) لسددانٌات الددنص (مدددخل إلددى انسددجام الخطاب)/محمددد خطددابً ،المركددز الثقددافً العربددً ،الدددار البٌضدداء-
المؽرب،طٕٕٓٓٙ ،م/ص .ٔ7ٙ
(ٕٗ) ٌنظر :التداولٌة عند العلماء العرب  /ص .ٗ3
(ٖٗ) المقاربة التداولٌة /ص ٕٗ.
(ٗٗ) علم النص (مخل متداخل االختصاصات)/ص .ٖٔ7
(٘ٗ) رسابله/ص ٖ.ٖ7
( )ٗٙمفتاح العلوم /لئلمام أبً ٌعقوب السكاكً(تٕٙٙهـ)،ضبطه وكتب هوامشه وعلّق علٌده نعدٌم زرزور،دار
الكتب العلمٌة ،بٌروت -لبنان،طٕٔ317 ،م /صٔ.ٔٙ
( )ٗ7نفسه /ص ٗ.ٔٙ
( )ٗ1نفسه /ص ٗ.ٔٙ
()ٗ3

ٌنظر :التداولٌة الٌوم (علم جدٌد فً التواصل) /روبول آن وموشبلر جاك ،ترجمة سدٌؾ الددٌن دؼفوسدً

ومحمد الشٌبانً ،دار الطلٌعة ،بٌروت ،لبنان،طٕٖٔٓٓ ،م/ص .ٖٓ-ٕ3

(ٓ٘) مفتاح العلوم /ص ٗٔٗ.
(ٔ٘) نفسه.ٗٔٗ /
(ٕ٘) رسابله/ص ٖ.ٕ1
(ٖ٘) نفسه/ص ٖ.ٕ1
(ٗ٘) نفسه/ص .٘ٔٙ
(٘٘) مفتاح العلوم /ص .ٗٔ7
( )٘ٙنفسه /ص .ٗٔ7
( )٘7رسابله /ص ٖ.ٖ7
( )٘1االتجاه السٌمٌابً فً نقد الشعر العربً /ص ٕٗٔ.
()٘3

لسددانٌات النص(النظرٌددة والتطبٌددق) مقامددات الهمددذانً أنموذجددا /لٌندددة قٌدداس ،تقدددٌم عبددد الوهدداب شددعبلن،

القاهرة -مكتبة اآلداب،طٕٔٓٓ3 ،م/ص ٕ.ٔ3
(ٓ )ٙنظرٌة أفعال الكبلم /ص ٘ٓٔ.
(ٔ)ٙ

مدخل إلى علم لؽة النص (تطبٌقات لنظرٌة روبرت دٌبو جراند وولفانج درٌسلر) /د.إلهام أبو ؼزالة ،علً

خلٌل حمد ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،طٕٔ333 ،م/ص .ٔ٘1
(ٕ )ٙالتداولٌة عند العلماء العرب/ص ٓٗ.
(ٖ)ٙ

علم النص(مدخل متداخل االختصاصات) /تؤلٌؾ تون أ.فان داٌك ،ترجمة وتعلٌق د.سعٌد حسن بحٌري،دار

القاهرة للكتاب ،طٔ ٕٓٓٔ ،م/ص ٖٔٔ.
(ٗ )ٙرسابله/ص .ٙٗ3
(ٌ٘ )ٙنظر :نظرٌة أفعال الكبلم/ص .ٔٔٙ
( )ٙٙرسابله/ص .ٙٙٙ
( )ٙ7علم النص (متدخل متداخل االختصاصات)/ص ٖٓٔ.
()ٙ1

فددددً البنٌوٌددددة التركٌبٌة،دراسددددة فددددً مددددنهج لوسددددٌان،ؼولدمان /د.جمددددال شددددحٌد ،دار ابددددن رشددددد ،طٔ-

بٌروتٔ31ٕ،م/ص .77
( )ٙ3رسابله /صٔ.ٖ1
(ٓ )7عنؾ اللؽة  /جون جاك لوسكرل ،ترجمة محمدد بدٌوي،المنظمدة العربٌدة للترجمدة ،المعهدد العدالً للترجمدة
،بٌروت -لبنان،طٕٔٓٓ٘ ،م/ص ٔ.ٕ7
(ٔ)7

األثر الجمالً فً النظرٌة الببلؼٌة عند عبد القاهر الجرجانً/محمدد مٌشدال ،المركدز الثقدافً العربً،الددار

البٌضاء -المؽرب،طٔ،ٔ331م/ص ٗٓٔ.

(ٌٕ )7نظر :قضاٌا اللؽة العربٌة فً اللسدانٌات الوظٌفٌدة ،البندى التحتٌدة والتمثٌدل الدداللً والتدداولً،دار األمدان-
الرباط ،المؽرب ،طٔٔ33٘ ،م/ص ٖ٘ٔ.
(ٖ )7رسابله/ص .ٖٙ7
(ٗ)7

التلقددً والتؤوٌددل (مقاربددة نسددقٌة) /د.محمددد مفتدداح ،المركددز الثقددافً العربً،بٌددروت -الدددار البٌضدداء،طٔ،

ٗٔ33م.ٖ7/
(٘ )7رسابله /ص ٖ.ٙٙ
( )7ٙلسان العرب /مادة(رجم).
( )77رسابله  /ص .ٕ3ٓ-ٕ13
( )71االتجاه السٌمٌابً فً نقد الشعر /صٕٖٔ.

ثبت المصادر والمراجع
ٔ .االتجدددداه السددددٌمٌابً فددددً نقددددد الشددددعر العربً/ؼرٌددددب إسددددكندر ،المجلددددس األعلددددى للثقافددددة-
القاهرةٕٕٓٓ،م.
ٕ .األثر الجمالً فً النظرٌة الببلؼٌة عند عبد القداهر الجرجانً/محمدد مٌشدال ،المركدز الثقدافً
العربً،الدار البٌضاء -المؽرب،طٔ،ٔ331م.
ٖ .استراتٌجٌات الخطاب مقاربة لؽوٌة تداولٌة /عبد الهادي الشهري،بٌروت – دار الكتاب الجدٌدد
،طٕٔٓٓٗ-م.
ٗ .آفاق جدٌدة فً البحث اللؽوي المعاصر/محمود أحمد نحلة ،دار المعرفة – االسكندرٌة
ٕٕٓٓ،م.
٘ .بؽٌة الملتمس فً تارٌخ رجال أهل األندلس /للضبً(ت ٘33هـ)،القاهرة الهٌبة المصرٌة
العامة للكتابٕٓٓ1،م،صٖٔٔ،المؽرب فً حلى المؽرب/ألبً سعٌد المؽربً(ت
٘ٙ1هـ)،دار المعارؾ طٗ(،د.ت).

 .ٙالتداولٌة عند العلم اء العرب دراسة تداولٌة لظاهرة ((األفعال الكبلمٌة))فً الذات اللسانً
العربً /د.مسعود صحراوي ،دار الطلٌعة -بٌروت،لبنان،طٕٔٓٓ٘ ،م.
 .7التلقدددً والتؤوٌدددل (مقاربدددة نسدددقٌة) /د.محمدددد مفتددداح ،المركدددز الثقدددافً العربً،بٌدددروت -الددددار
البٌضاء،طٔٔ33ٗ ،م.
 .1داللة النص األدبً /د.عبد القادر فٌدوح،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،وهران،طٔٔ33ٖ-م.
 .3الذخٌرة فً محاسن أهل الجزٌرة (أبً الحسن علً بن بسام الشنترٌنً ت ٕٗ٘هـ) /تحقٌق
د.إحسان عباس ،دار الثقافة ،بٌروت-لبنان طٕٔ373 ،م.
ٓٔ .رسابل ابن أبً الخصال/للكاتب الفقٌه أبً عبد هللا بن أبً الخصال الؽافقً األندلسً ،تحقٌق
محمد رضوان الداٌة،دار الفكر – دمشق ،سورٌة،طٔٔ317 ،م.
ٔٔ .السٌاق والنص الشعري من البنٌة إلى القراءة /علً آٌت أوشان ،دار الثقافة – الدار
البٌضاء،طٕٓٓٔ،م.
ٕٔ .علم النص(مدخل متداخل االختصاصات) /تؤلٌؾ تدون أ.فدان داٌدك ،ترجمدة وتعلٌدق د.سدعٌد
حسن بحٌري،دار القاهرة للكتاب ،طٔ ٕٓٓٔ ،م.
ٖٔ .عنؾ اللؽة  /جون جاك لوسدكرل ،ترجمدة محمدد بدٌوي،المنظمدة العربٌدة للترجمدة ،المعهدد
العالً للترجمة ،بٌروت -لبنان،طٕٔٓٓ٘ ،م.
ٗٔ .فن الشعر /أرسدطو طالٌس،ترجمده وحقدق نصوصده عبدد الدرحمن بددوي،دار الثقافدة-بٌدروت
،لبنان،طٕٔ37ٖ ،م.
٘ٔ .فددً البنٌوٌددة التركٌبٌة،دراسددة فددً مددنهج لوسددٌان،ؼولدمان /د.جمددال شددحٌد ،دار ابددن رشددد
،طٔ-بٌروتٔ31ٕ،م.
 .ٔٙقضدداٌا اللؽددة العربٌددة فددً اللسددانٌات الوظٌفٌددة ،البنددى التحتٌددة والتمثٌددل الددداللً والتددداولً،دار
األمان -الرباط ،المؽرب ،طٔٔ33٘ ،م.
 .ٔ7قبلبد العقٌان فً محاسدن األعٌدان  /الفدتح بدن خاقدان (تٕ٘3هدـ)،حققه وعلدق علٌده د.حسدٌن
ٌوسؾ خرٌو

،مكتبة المنار – األردن ،طٔٔ331 ،م.

 .ٔ1لسان العرب/ابن منظور(تٔٔ7هـ)،تحقٌق ٌاسر سلٌمان أبو شادي،مجدي فتحً
السٌد،المكتبة الوقفٌة،القاهرة(د.ت).

 .ٔ3لسانٌات النص (مدخل إلدى انسدجام الخطاب)/محمدد خطدابً ،المركدز الثقدافً العربدً ،الددار
البٌضاء -المؽرب،طٕٕٓٓٙ ،م.
ٕٓ .لسانٌات النص(النظرٌة والتطبٌق) مقامات الهمذانً أنموذجا /لٌندة قٌاس ،تقددٌم عبدد الوهداب
شعبلن ،القاهرة -مكتبة اآلداب،طٕٔٓٓ3 ،م/ص ٕ.ٔ3
ٕٔ .مدخل إلى علم لؽة النص (تطبٌقات لنظرٌة روبرت دٌبو جراندد وولفدانج درٌسدلر) /د.إلهدام
أبو ؼزالة ،علً خلٌل حمد ،الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ،طٕٔ333 ،م.
ٕٕ .المعجب فً أخبار المؽرب  /المراكشً(ت ٗٙ7هـ)،تحقٌق محمد علدً العرٌان،لجندة إحٌداء
التراث اإلسبلمً،القاهرة ٖٔ3ٙم/ص ٕٓٗ.
ٖٕ .المعجم الوسٌط /مجمع اللؽدة العربٌدة بالقداهرة (إبدراهٌم مصدطفى -أحمدد الزٌدات -حامدد عبدد
القادر –محمد النجار)،مكتبة الشروق الدولٌة ،مٔ-طٕٗٓٓٗ ،م.
ٕٗ .مفتاح العلوم /لئلمدام أبدً ٌعقدوب السدكاكً(تٕٙٙهدـ)،ضبطه وكتدب هوامشده وعلّدق علٌده
نعٌم زرزور،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت -لبنان،طٕٔ317 ،م.
ٕ٘ .المقاربددددة التداولٌددددة /فرانسددددواز أرمٌنكو،ترجمددددة سددددعٌد علو ،الربدددداط – مركددددز اإلنمدددداء
القومًٔ31ٙ،م.
 .ٕٙمنهدداج البلؽدداء وسددراج األدبدداء /صددنعة أبددً الحسددن حددازم القرطدداجنً (ت ٗٙ1هددـ)،تقدٌم
وتحقٌق محمد الحبٌب بن الخوجة،دار الكتب الشرقٌة –تونسٔ3ٙٙ،م/ص ٖ.1
 .ٕ7النص والخطاب واالتصال/د.محمد العبد ،القاهرة ،طٕٔٓٓ٘-م.

 .ٕ1نظرٌة أفعال الكبلم العامة (كٌؾ ننجز األشدٌاء بدالكبلم) /جدون النجشدو أوسدتن /ترجمدة عبدد
القادرقنٌنً،إفرٌقٌا الشرق ٔ33ٔ،م.

